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טייל♦ ערשטער
דרשענען. מען דארף אזרי ווי

 קא דהוה חזא :וחנן/ רבי לגביה עאל חלש >>ר״א
 חזייה נהורא/ ונפל לדרעיה גלייא אפל. בב:ת גני

 משום א: במת, הא אמאי א״ל ר״א. בכי דקא
 הממעיט ואחד המרבה אהד שנינו אפשת דלא תורה

 שופרא האי על א״ל וכר׳ לשמים לבו שיכון ובלבד
 קא ודאי דא על א״ל בכינא. קא בעפרא בלע דקא

)ברכות(• תרווייהו..." רבב׳ בכית

 אין סארט ערשטער דער דרשנים. ציוייערליי דא זיינען עם
נוט ווי אידן. אף חסרונות נאר זוכט ער כסדר און פרום זייער
צו זיך וואס אן עפעם ער נעפינט זיין, ניט זאל פאלק דאם

 טיט עונש דעם פאר שטעלט און שרייט און וויינט עי* טשעפן.
אז און עוונות; זוכן איין אין האלט ער פארבן. שרעקליבסטע די

ניט, נאר שוין געפינט ער אז און מען. געפינט — זוכט מען
ולא "פשפש ברבות: אין מאמר דעם מקיים ערשם דאן ער איז

תורה". בביטול יתלה מצא
זוכט וואם מענטש, סארט אזא איז דרשן צווייטער דער

 עד ניט; זיך בייזערט ניט, ט יי שי ער אידן. אפן מעלות נאר
פ^ר שטעלט ער — נענענטייל אין ניט. שילט מאקט, מיט רעט

איז. ישראל עם דאש הייליק ווי פאלק, אידישן פון נרויסקייט די
 מעלה די ער קרינט מעלה, קיין ניט געפינט ער וואו דא און
 תלמוד חביות, וואוילטעטיקייט, צדקות, זייע־ע אירן- כלל דעם פון

 און חסדים נטילות זייער אנשטאלטן, איבעריקע אלע און תורות
 זונט ער וואם דאם און — מעלות זוכט ער קורץ, ווייטער. אזוי

ער. געפינט
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 וויכטיקעות איז ביידן זיי פון 5ווע זען מיד ומגלן איצט
 פאלק. פארן אופטאן מ;ר קען ז* פון וועלכער פראקטישער,

 טוט צווייטער דער אז פארשטייט, איד פארנינפטיקער יעדער
 דער ווי זיין מתקן עפעם גיכער קען ער פראקטישעת קליגער,

מאמר. דעם דערקלערן איך ותל אט ערשטער.

 גרויסע סאדט דעה פון געווען לייכט פ איז אליעזר רבי
 אירישע די זוכן און קלאגן און ן וויינ וואם דרשנים, רבנים,
 רבי וולן — חלש "ר״א זאגן. מוסר כסדר אופצודעקן, חטאים
 חולה מבקר אים ארייננעקומען איז געווארן, קראנק איז אליעזר

 בבית גני קא דחוה חזא יוחנן; רבי לגביה עאל - יוחנן רבי זיין
 "בית א אין שלאפט אליעזר רבי אז געזען ער האט — אפל

 גאנצן זיין לצבות, אין שטענדיק אומעטיק, איז ער כסדר אפל",
 דער אלעמ<<ל איז ער טש כ און פארטונקלט, זיך ער האט לעבן

 אירישן פון זייט טונקעלע די אימער ער זוכט צדיק, נרויסער
 אמאי "א״ל בעסער. זיין זא־ין זיי אז זיי, לערנען צו כדי פאלק,

 מתרעם זיך אימער וויינען, אימער דארפכטו פארוואס — בכית קא
 פרומקייט זייער איז פרום? גענוג ניט דען זיי זיינען אידן: אף זיין
 דלא תורה משום "אי תורה. די צוליב פילייכט גענוג? גא:ץ ניט

 לבר שיכון ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו, אפשת■
 — געלערנט ניט תורה גענוג האסט דו ווייל וויינסטו לשמים״,
 אלע ניט זיין: מתרעם ניט זיך וויינען, ניט דעם אף דאיפסטו

 קיום קיין ארט אזא אף וו^לט וועלט די לערנען, און זיצן קענען
 גמילות צדקות, זייערע זע פאלק! אידישע דאם זע געהאט. ניט

 וואלט ווער אוים! גיבן זיי געלט וויפל הברות, זייערע חסדים,
 תורה. לומדי די געשטיצט ניט וואלטן זיי ווען לערנען• געקענט
 זיין אים פאר אפגעדעקט ער האט נהורא", ונפל לדרעיה "גלייא
 — צדקות די האנט, דישע א די געוויזן אים האט ער ארעם,

 די געוויזן אים האט ער ווייל געווארן, ליכטיק אים איז עם
מעלות... אידישע

 איך, ודיין דעם אף בלפרא", בלע דקא שופרא האי על א״ל
 ליכט הערליכע אזא מיט מנהיג אידישער טייערער אזא דו, וואם

 דארפן אויך וועסט — פאלק דעם געפירט אימער האסט דו ווי
צעוויינט. ביידע זיך זיי האבן דאן שטארבן!
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 אבער חיים, אלקים דברי ואלד אלו בעררים איז עם פריינט!
 שענע־ א איז וועג צווייטער דער אז זיין, מודה איר מוזט דאך

ורעב. בעסערער דער פילייכט און דער,

שבת*
 דער וואלט רו. פון טאג א בלויז ניט איז שבת טאג דער

 וואלט דאן קערפער, דעם אויסצורוען נאר בעודען שבת פון ־צוועק
 שבת, פון טאג זיבעטן דעם דוקא רוען צו נעווען נויטיק ניט
 א אויסקלייבן זיך זאל איר יערער ראם נעווען גענוג וואלט עם

 לייב־ אים פאר איז וועלכער טאג, רעם רוען, צו וואך אין טאג
 אלע וואלטן ראן אז זיך ס׳פארשטייט בעסער. און פאסיקער טער,
 די ווי — זונטיק שבת זייער נעמאכט טאג היינטיקן בא אידן

 חם וואלט שבת אמת׳ער אונזער און — ווילן אידן רעפארמירטע
 שבת היטן אז איז, אמת ריינער דער אונטערנענאננען. ■ושלום
 ניט און קדש, שבת וואך, פון טאג זיבעטן דעם נאר מען דארף
 טעם דער נעווען וואלט וואך. פון טאג אנדערן יערן אדע* זונטיק

 גע־ נאר האבן קערפער, דעם אפרוען צוליב נאר היטן שבת פון
 נאנצע א שווער ארבעטן וועלכע ארבעטער, שבת היטן דארפט

 וואלמן ארבעט פיזישע ניט ארבעטן וועלכע אידן אנדערע ■רואך,
 אבער איז שית פון טעם אמת׳ער דער היטן. שבת געדארפט ניט
 צו מעגליכקייט די ה^בן אויך זאל מען נאר רו, צוליב נ^ר ניט

 איז שבת אז אנערקענען, און נשמה דער פאר קרושה ערווערבן
 ערוך, שלחן לויטן שבת היט וועלכער יעניקער דער און הייליק,

הייליק. אוין• ער ט רועי
 ווערטער די אין באהאלטן לינט געראנק רער אט און

 זאנט הוא ברוך נאט וואם תורה דער אין לייענען מיר וועלכע
 שבתותי את אך לאמר, ישראל בני אל דבר "ואתה משה׳ן: ■צו

 דף אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות כי תשמורו,
 שבת פון מצוה די אז משהין צו זאגט נאט )תשא(. מקדשכם".

 הע־ פיל איז עם ניין, קערפער, דעם אויסרוען צום נאר ניט איז
 פון מצוה די דורך אז דעם, צוליב איז עם וויכטיקער, פיל כער,
 שבת מקדשכם! ה׳ אני כי לדעת ווערן, הייליק איר זאלט שבת

 דער גאט! בא געהייליקט איז שבת און גאט, פון ברכה א איז
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 דך רדעלן רו געטליכע אזא פאר אט און געטלעך איז שבת־רו
 ראם — זיין השם מקדש וועלן און זיין נפש מוסר אירן אמת׳ע

 וקדושה מנוחה "יום תפילות: שבתדיקע אונזערע אין מיר זאגן
שמך!" את יקדישו מנוחתם ועל נתת... לעמך

 רגליך משנת תשיב אם ישעיה: נביא דער זאגט דאם און
 פירפט דו ווי פירן ניט זיך וועסט גיין, ניט ודעסטו שבת ווען —
 דו ווען — קדשי ביום חפציך עשות — וואך, נאנצע א אוף דך

 צוליב ניט טאן ווילסט דו וואם זאך קיין טאן ניט שבת וועסט
 קדושה, פון טאג א קדשי, יום דער איז שבת ודייל זיך, אפרוען

 אמתן דעם פילן דאן וועפטו עונג", לשבת "וקראת איז דאן
 דעם אויסעד לעבן. אין פילן נאר קען מענטש א וואס פארגניגן

 קדושה די פילן וועסטו מבובד, ה׳ ולקדוש שבת פון תענוג גרויסן
 אין זיך געפינט קדושה אויסער ודייל שבת, פון כבוד דעם און

 שוין איז דערטיט פאלק, אידישן פון כבוד דער שבת שמירת
 עפנטלעך, פארשוועבט ויערט שבת דער ווען אז פארשטענדלעך,

 כבוד. אידישער דער פיס די אונטער געטראטן דערמיט ווערט
פאלק. אונזער פון כבוד דער

 "מה עקיבאץ: ר׳ געפרענט האט טורנים־רופום רשע דער
 צבי, דמרא ליה אמר בגוברין? גבר ומה לו אמר מיומים? יום

 הייפט אידיש אף פ״ה(. )סנהדרין צבי". דמרא נמי שבת לו אמר
 געפרעגט האט הערשער, רוימישער דער טורנום־רופום, דאם:
 אגדערע אלע ווי וויכטיקער שבת איז ודאם מיט עקיבאץ רבי

 כחות קליינט מענטש דער רען רו, פון טאג א איז שבת טעג?
 אנדערע אלע די דאך דארפן — צוקונפט דער אין ארבעטן צו

 בא זיין דארף עם הייליקער, און וויכטיקער זיין וואך פון טעג
 דאך מען ארבעט טעג יענע אט אין ודייל העבודה, קדושת די

 ת אבער אים ענטפערט מענטשהייט? דער פון נוצן רעם פאר
 וויכטי־ טורנום־ריפום, ביסטו, ווארום בגוברין? גבר ומה עקיבא:

דו ודעלכע איבער מענטשן מיליאנען אנדערע אלע פון קער
 דוקא ביפטו פארוואס דיר, פון מער דאך ארבעטן די הערשט?

 ודייל תירוץ, דער דאך איז זיי? ניט און פאלק פון פירער דער
 איז זאך זעלבע די אט די; פון וויכטיקער און העכער ביפט דו

 נאה רו, פון טאג א בלויז ניט איז שבת דער שבת: דעם טיט
 פון וויכטיקער שבת איז דערפאר עליונה, קדושה פון טאג א

 ניט אבער ודיל טורנום־דופום וואך. פון טעג אנדערע אלע
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 אז זיין מורה זאל ער אויב פארוואס? אמת. דעם אנערקענען
 פון טעג אנדערע אלע פון העכער שבת דער שטייט דערפאר

 זיין מורה מוזן ראך ער וועט ראן הייליקער, איז ער ווייל וואך
 אז זיין: מודה ניט וויל וועלט נאנצע די וואם אמת ביטערן דעם
 ווייל וועלט, דער פון פעלקער אלע פון העכער שטייען אידן
 אתה קדוש עם כי פאלק, הייליקע א איז פאלק אידישע ראם
 הרשע, טורנום־רופום ניט שמעקט אמת אזא און — אלקיך ל׳ה

 ניט צב? דמרא :עקיבא׳ן ר' ער ענטפערט דערפאר
 העכער באמת שטיי אקי ווייל הערשער, דער איך בין דערפאר

 ער ווען מיך; מיל קיסר דער האר, מיין ווייל נאר פאלק, פון
ר, אים זאנט הערשער. דער יענער ווערט אנדערן, אן וויל

טאג אנדער קיין ניט וויל נאט צבי, דמרא נמי שבת עקיבא:
 שבת דעם דוקא נ^ר פרייטיק, ניט און זונטיק ניט שבת, פאר

 אנ= קיין ניט און שבת דער נאר שבת. אלם היטן אידן וועלכן
קדש. שבת אונזער איז דערער

 "אלמלא זאגט: גמרא די וו^ם זיך רערקלערט דערמיט און
 שנאמר, ולשון, אומה בהם שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו

 ויבא בתריה וכתיב וכר ללקט העם מן יצאו השביעי ביום ויהי
 זיינען אידן אז באלד ווי ברפידים". ישראל ;ם וילחם עמלק
 אונטמרשייד קיין ניטא איז עם אז דאמיט זיי צייגן שבת, מהלל

 אויך דאן דאף איז נלייך, איז אלעס וואכעדיקייט, און קדושה פון
 באלד ווי און ניט־אידן, ביז אידן פון אונטערשייד קיין ניט
 שטייען פארמאנן, זיי וואם קרושה די אידן ביי צו נעמט מען אז
 פון הינזיכטן מאנכע אין נידריקער פילייכט און העכער ניט זיי

 עמלק קומט דאן עמלק, ויבא דאן איז פעלקער, אנדערע מאנכע
 וואלטן שבת, געהיט אידן אבער וואלטן אידן; די באקעטפט און
 פאלק, הייליקע א זיינען ז* הויך, שטייען זיי אז פילן נעמאכט זיי

 רעספעקט דעם זיי פאר ארויסנערופן שבת פון קדושה די וואלט
 און אידן, אף הערשן ניט וואלטן זיי און פעלקער אנדערע פון

 נאציאנאלן זייער נשמה, זייער פארקויפט ניט דאן וואלטן אירן
 ווען פעלקער. אנדערע אלע צו שבת, זייער כבוד, זייער שטאלץ,

 בהם שלטה לא ווערטער: די אין אדיין טיפער זיך טראכטן מיר
 טראנעדיע, נרויסע אונזער אוים מיר געפינען — ולשון, אומה

 אים הערשט|אף שבת, קיין ניט היט פאלק אידישע דאם ווען אז
 דעם אין זיך אסימילירט מען שפראך, און פאלק — ולשון אומה
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 און דטן >יינע מנהגים, זיינע נאך מאבט מען פאלק׳ פרעמדן
 אסי־ מען ליטעראטור, און קולטור זיין פלעגם מען טראדיציעם,

 זיין ניט רעט פאלק אידישע דאס שפראך, זיין אין דך מילירט
 קינדער זיינע און ע* נאר העבדעאיש, — שפראך נאציאנאלע

ולשון! אומה בהם שלטה לשונות: פרעמדע ריירן
הנפש חשבון א האבן זאלן מיר אז צייט ניט איז אידן!

 לאמן עטלעכע די צוליב אז טוען, מיר וואם באטראכטן נוט און
 ושלום חם שבת פאידינען מיד וואם וו.( א. א. זלאטעם )ליטן,

 אי־ זעט רבותי, זעט, נאט! אין לייקענען מיר אז מיד דערקלערן
 אזוי געפאלן זיינען מיי זיינען, מיד שוואך ווי זעט קינדער, דישע

 העכער ביפל א אופהויבן קענען ניט זיך מיר וועלן - נידעריק
 הימן אין לינט וואם פילאזאפיע געטליכע טיפע די פארשטיין און

 דא־ קריגט איר שבת, אום ארבעט איר ארבעטער! אידישע שבת?
 צוליב אז ניט, נעבעך פילט און פארדינט איר געלט, מעד דורך

 נשמה אייעד איר האט שבת חלול פון מטבעות עטלעכע די
 מחללי פון קינדער פארלארן, קינדער אייערע האט איר פארלארן!

 בלייבן פדעמד וועלן שבת אן אוים וואקסן וואם קינדער שבת!
 פארלירט — אמונה הייליקער אייער צו פאלק, אייער צו אייך, צו

פארדינט? איר וויפל מער ניט איר
 פילן איר וועט שבת פאק קעמפן צו זיין פייאיק איר וועט

 הייליק, איז לעבן אייער פוסטער, קיין ניט איז לעבן אייעד אז
 צוליב הונגער פון געשטארבן ניט איז איד קיין אינהאלטסרייך.

 קינ= חתונה מאבן וועלט, זייער אוים אידן לעבן עם שבת! היטן
 צו! שיקט נאט אט וואנעט... פון און אזוי ווי וויסנדיק ניט דער,
 אים... זעען אלע ניט באטש פא״אן... אויך היינט נאך איז מן דער
 ניט נאט עולם"... "למשמרת געבליבן איז המן" "צנצנת דער

 צוזאמען. שבת און פרייטיק פאר פארציע טאפלטע א פרייטיק
 זיין דך קען עם תשבות! ובקציר בחריש געשריבן: איז עם ווייל
 עם טאן, צו פיל איצט איז ארבעט דיין אין געשעפט, דיין אין
 זייען און אקערן פון צייט איז עם וקציר, חריש פון צייט א איז
 וואנעט פון האבן ניט וועסטו ארבעטן ניט שבת אום וועסט דו אז
 וועט לעבן, ניט וועלכער נאט, ניט! דאם נלויב — לעבן צו

 א ניט איז ער ווען לעבן דעד אז וואם און לעבן, צום געבן
 קעמפן לאמיר דערפאר תשבות! ובקציר בחריש לעבן? הייליקער

העלפן! אונז וועט הוא ברוך הקדוש און שבת פאר

8



 איר וויל איך פארשטיין, מיך זאלט איר דיל איך רבותי!
 מיינט שבת וואם טיפער גרינדלעכער, מער, פילן אנהויבן זאלט
 מעבל, שיינע בריליאנטן, דימאנטן, זילבער, גאלד, אונז. פאר

 אבער, וועלט, דער אף גענוג דא איז ראם — פאיגניגן כבוד,
 בא־ וועלכע הנפש, מנוחת די ניט וועלכע ברכה, גאטם רבותי,
 הארץ די נשמה, מענשליכע די נערוון, צורורערטע די רואיקט

 די ושלוה, שלום ניט ויעלכע ברכה, נאטם געדאנקן, די און
 וולט ברכה נאטם ארעם, איז מען ווען אפילו לעבן׳ פון פרייר

איזי שבת דער דארטן^וואו נאר געפינען איר

 ובזכות שבת, היטן צו פאראייניקן אלע זך לאמיר -לרבותייי
 דער אונז זאנט אזוי גאולה. דער צו זיין זוכה מיד וועלן השבת
 מראה אני שבת, של נרות שמרתם "אם בהעלותך: אין ילקוט

 שבת, פון ליבט די היטן וועט איר ווען — ציון״ של נרות לכם
 יאר טויזנט 2 באלר שוין ציון! פון ליכט די ווייזן אייך איך וועל

 שרעק־ פינסטער, וירושלים. ציון פון ליכט די ניט זעען מיר ווי
 זיי טעכטע* אונזערע דערציען אבער לאמיר פינסטער!.. לעך
 אונזער באלייכטן ליכט די וועלן ליכט, שבת׳דיקע די צינדי זאלן

 מיר וועלן דאן ן!3לע אירישן דעם נשמה... אירישע די וועג...
אמן! בימינו במהרה וירושלים ציון פון ליכט די דערזען

שבת.
 ניט אירן קענען שבת אן הייליק! שבת^איז קרש! שבת
 אלע אין און צייטן אלע אין שבת געהיט האבן אידן עקזיסטירן!

 אבער שבת. שמירת פאר געווען נפש מוסר זיך האבן לענדער,
 וויים געשיכטע אירישער דער מיט באקאנט איז וועלכער דער,

 די געהיט שבת דער האט שבת, געהיט האבן אידן ווי מער אז
 אסימילירן, ניט זיך אונטערגיין, ניט זאלן זיי זיי געתיט אירן,

 צייטנ־ פרעמדע, ציישן גלות אין ווערן פארגרעבט ניט זאלן זיי
 רעם געהאט אלעטאל האט שבת דער פעלקער. ווילרע אריך ווייז
 און געיאגטן אומנליקליכן, איעמען, רעם פארוואנדלען צו כה

 — וואך גאנצע א פרינץ. א אין מלך, בן א אין אידן געפלאנטן
 דערפאר און מלך! בן א — שבת פורעניות, מיני בכל געפלאנט

נלמט — המצות כל כנגד שבת שקולה חכמים: אונזערע ■זאנן
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 וואגשאל, אנדער דער אף *טבת און וואגשאל איין אף מצוות אלע
 לייכן המדרש׳ בית אץ גיין קענט איר אריבערוועגן. שבת וועט

 קוים נ^ר מצוות, אלע טאן קעגט איר ציצית, טראגן תפילין,
 טעם קיין מצוות אייערע אלע האבן שבת, קיין ניט איר היט
 וועלט, הער פון נשמה די אה שבת ווייל ניט. נשמה קיין ניט׳
 מק לעבט ושלום, חם שבת, אן לעבן. פון נשמה די איז שבת

דעם פעלט עם קערפער־לעבן, פראסטן ביליקן, וואכעדיקן, א
לעבן. פון יום־טוב דער פעלט עם נשמה, א לעבן

 כל ועשית תעבד ימים "ששת אונו: זאנט תורה די
 איז ארבעט ארבעטן! זאלסטו וואך אין טעג זעקם מלאכתך,

 באשאפן אה מענטש א וועלט, די שטייט ארבעט אף הייליק,
 לא הראשון "אדם ואגן: הכמים אונזערע ארבעטן. צו נעווארן

 לעברה עדן בנן ויניחהו שנאמר מלאכה, שעשה עד כלום טעם
 )אבות תאכל" הנן עץ מכל והדר, ט״ו( ב' )בראשית ולשמרה

 האט וועלט דער אף מענטש ערשטער דער פי״א(. נתן דרבי
 זיך האט ער געארבעט. ניט האט ער ביז פארזוכט, גארנישט

 ארבעטן. צו נאר ליידיק, ארומגיין אף ניט עדן גן אין געפונען
 דער־ אים מען האט ארבעט, זיין געענדיקט ה^ט ער ווען נאר

 עם ווער ודייל ארבעטן, געהייסן האט תורה די עסן. צו לויבט
 נעמען ניט מארסט דו עסן. צו בארעכטיקט ניט איז ניט, ארבעט

 ששת ארבעטן! מוז מענטש א געבן! ניט גאה און וועלט דער פון
 אלקיך! לדד שבת השביעי וביום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים

 און נאכאנאנד טענ זעקם ארבעט מען ווען ה*ליק, איז ארבעט
 טאן, קען מענטש א וואט ארבעט גאנצע ריכטיקע, די טוט מען
 גאלרענע א באשאפן העבודה קדושת דער פון ווערט דאן איז

 "ששת ווען השבת. קדושת די אין אדיין זיך וועבט וועלכע פאדים
 ארבעט נאך אלקיך"! לה׳ שבת השביעי "ויום איז תעבד" ימים

 הייליקייט און וויכטיקייט די פילן וועסטו וואך גאנצע א פון
שבת. פון

 נשמה. די דאן טעטיק אבער אה קערפער, דער רוט שבת
 א איז שבת שבת. אום אן ערשט זיך פאננט נשמה־ארבעט די

 שבת לערנערן. און לערנען דאודנען. נשמה: די שפייזן צום טאג
 האבן איד יעדער דארף שבת תורה. פאר געווידמעט זיין דארף

 טיפע די אפשר איז ראם און נשמה, זיין מיט קאנפערענץ א
 רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני שבת "אמרה מדרש: פון בונה
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 הקדוש לה אמר זוגי בן אין ולי זוג, בן יש לכולם עולם! של
 זאגט — גאט, צו טענה׳ט שבת הוא!״ זוגך בן ישראל הוא: ברוך
 זוג׳ בן א פ^ר, א זיך צו האט טאג יערער — מדרש, דער
 הייסט: ראם זיך, צו פאר קיין ניט האב אליין, בין שבת, איך,

 מיליאנען עפעם, פראדוצירט עפעם, שאפט וואך פון טאג יערער
 וואך, פון טאג יעדן ארבעטן וועלט גאגצער דער אף מענטשן

 נוצלעכע פיל אנצייגן קען שטאלץ, זיין קען וראך פון טאג יערער
 טר שבת, איך, — געווארן אפגעטאן אים אין זיינען וואם זאכן
 ניט. זוג בן קיין זיך צו האב איך וועלט, דער אף אוף ניט גאר
 הקדוש ענטפערט ניט, מען ארבעט ניט, מען שאפט מיר אין

 די שאפסט דו טעג, אלע פון מער מוסט שבת, דו׳ הוא: ברוך
 וואלט נשמה די אן שבח, דעם אן ארבעט. פון לעבן, פון נשמה

 ווערט גארנישט וואך פון טעג איבריקע די פון ארבעט גאנצע די
 אוף הייבט שבת טאג. גאנצן א תורה אידן לערנען שבת געווען.

 איז שבת פאלק. אידישן דעם פון פאלק, גאנצן פון גייסט דעם
 איז פאלק אידישע דאם און פאלק, אידישע דאם פון נשמה די
 איז דאם מענטשהייט, גאנצער דער פון גייסט דער נשמה, די
 שבת:. רעם געזאגט האט גאט קדוש! וגוי כהנים ממלכת די

 פאר^ זיינען איר און שבת ישראל, און שבת הוא! זוגך בן ישראל
 ניט שבת ריכטיקער קיין קען אידן דעם אן צוזאמען, אייניקט

 בן דער איז איד דער זיין: ניט איד דער קען שבת אן און זיין,
איינג זיינען שבת און איד דער ודייל און קדש! שבת פון זוג

 ראטעווען צו כדי זיין שבת מחלל מען מעג צוזאמען, פארבונרן
 אידן א פון נפש פקוח צוליב שבת! דוחה נפש פקוח — אידן א

 השבת, את ישראל בני "ושמרו זיין. שבת מחלל מען דארף
הרבה" שבתות שישמר כדי אחת שבת עליו חלל תורה אמרה
פון לעבן דעם ראטעווען צו שבת מחלל איז מען פ״ה(. )יומא

 פיל היטן זאל איד דער כדי שבת, איין נאר מחלל אידן, א
איינס! איז שבת און איד ודייל קדש, שבת דעם מאל

 וויכטיקייט, די פארשטאנען האט וועלכער ערשטער דער
 משה רבנו! משה געווען איז שבת פון הייליקייט און נוצלעכקייט

 די זיך וועלן שבת אום ארבעטנדיק אז פארשטאנען, האט רבנו
 ווערן. פארגרעבט אזוי וועלן זיי גוים, די מיט אסימילירן אידן

גלות פון זיי באפרייען צו זיין אונמעגלעך פשוט וועט עם אז
זייערע אין איינעםן זיך וועלן שקלאפעריי פון קייטן די מצרים.
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 וועלם. דער פון פארשווינדן וועט פאלק אידישער דער ארן !שמות
 היטן שבת וועט דאן שבת, היטן מוזן אידן באשליסט; משה און
 ל״ב פ״א, רבה, שמות אין ארנטערגיין! ניט זאלן זיי אידן די

 וויכטיק ווי פרעהץ דערקלערט ה?ט משה אז דערציילט, ווערט
 אידן אז שטאנדפונקט עקאנאטישן פון מלוכה דער פאר איז עם

 וועלן ארבעטף ניט וואך אין ט> א וועלן זיי שבת: היטן זאלן
 ארבעש די וועט דאן און וואך נאנצע א פאר כהות אנקלייבן זיי

 אן כסדר ארבעטן וועלן אידן די ווען נרינדלעכער. בעסער, -זיין
 אינ־ פארלירן זיי וועט פרעה אין אויסשטארבן זיי וועלן אופהער,

 ער האט נעווים משה׳ן. מיט אייננעשטימט האט פרעה נאנצן.
 מצריים די ווען טאג דעם אין רוען ז^לן אידן די אז .געוואלט

 רוען זאלן אידן די אז אזוי, אויסגעפירט האט משה אבער ירוק,
קדש. שבת דעם אין שבת, אידישן דעם ■אין

 ארבעטן מלאכות בעלי און ארבעטער אידישע מיליאנען
 ז* ארבעטן אומגליק גרויסן צום אבער וואך, אין טאג א ניט
 מיליאנען די אט קדש! שבת אום ארבעטן זיי אבער זונטיק, נים

 אידישע אבער קענען ווי דערציען! צו קינדער דאך האבן אירן
 אין ניט נעבעך׳ זעען, זיי ווען אידן, אלם ווערן דערצויגן קינדער

 די ניט קדש? שבת דעם פון סימן קיין הויז פאט;ירם זייער
 שבת־ די ניט קידוש, פאטערס דעם ניט בענטשן, ליכט מאמעם

איבעטער־קינדער! אידישע עלנדע, ארעמע, — תפילות -דיקע
 פיגור, נאציאנאלע נרויסע די איצט מען נעמט וואו און

 אף ווירקן קענען זאל וועלכער רבנו משה א הרוח, איש ־דעם
 פאב־ און פאראיינען פראפעםיאנעלע אידישע די פון ם פרעה די

 שבת, אום ארבעטן ניט זאלן ארבעטער אידישע די אז ריקן,
 אר־ ס״טאגיקע א פון סיסטעם א ווערן איינגעפירט זאל עם אז

 כדי שטונדן, ליינגערע טעג 5 ארבעטן זאל מען בעטם־וואף:
 איז דאם ווייל זונטיק, און שבת איבעטן ניט אינגאנצן זאל טען

לענדער. אלע אין שבת־פראגע דער פון לייזונג איינציקע די
 זיינען וועלכע געשעפטן אידישע די מכח איז וואם און

 היטל־ איז השם חלול דער הקדש, חלול דער שבת? אום אפן
 אוג־ אז שרייען, אין וויינען געדארפט ראך האבן מיר שרייענד!

 אי־ יעדע אופשטורמען זאלן הימלען, שפאלטן זאלן קולות זערע
 געדארפט ראך האבן מיר שבת! מאסן־חלול אפענער הארץ! דישע

 קיין קויפן גיין ניט פרוי אידישע יעדע בעטן און ארגאניזירן ^יך
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 קינדער־דעמאנ־ ארגאניזירן געדארפט האבן מיר שבת! אים זאך
 חרוב ווערט שבת דער ווען שבת! חלול דעם קעגן סטראציעם

אידישע די דור, אידישער יונגער דער חרוב צוזאמען ווערט
 נעדארפט האבן מיר לעבן. אירישער גאנצער דער שול, די הויז,

 שבת־בא־ פייערדיקע ברענענרע, שטארקע, גרויסע, א ארויסרופן
 זאל מיינונג, עפנטלעכע אידישע די וועקן ז$ל ורעלכע ווענונג,

 נע־ האט שול יערער אין נשמה! אידישע די אומחאיק מאכן
 און הונדערטער אלע די אט און "שבת־קאמיסיע" א זיין דארפט

 "שבת־ גרויסן א האבן געדארפט האבן קאמיסיעם שבת טויזנטער
 שבת. פאר טעטיקייט די קאנטראלירן זאל וועלכער פארבאנד"

 פארשטייער האבן זאל וועלכע קעייפערשאפט, צענטראלע א דורך
 מלוכה. דעי• צו ווענדן זיך קענען זאל וועלכע שול, יעדער אין

 שטארק, און הויך אזוי שבת פון שטימע די אופהויבן דארף מען
 די שבת. חלול דעם דערשטיקן זאל שבת פון שטימע די אז

 אגיטירן צו מעגליכקייט די נעהאט דאן וואלט פ-עסע אידישע
סיחרים און מלאכות בעלי ארבעטער, פרומע די שבת. פאר
 ארבעטער־פארבאנד". שבת "שומרי א ארגאניזירן געדארפט האבן
 צייט א איצט איז עם היא! לעשות עת רבותי, ווארט, איין מיט
שבת. שמירת פאר טאן טאן, פון

 נע־ אין זיך בא אריינשטעלן געדארפט האט איד יעדער
 ווערטער פייערדיקע פאלגענדע די פאבריק אדער ביורא שעפט,

 לישראל, הוא ברוך הקדוש להם "אמר רבה: שמות מדרש פון
 כל שמרתם כאילו עליכם אני מעלה השבת את לשמר תזכו אם

 עליכם אני מעלה השבת, את חללתם ואם שבתורה, המצות
 אידן; די צו געזאנט האט גאט המצות". כל את חללתם כאילו

 רעכענען אייך איך רדעל שבת היטן זיין זוכה וועט איר ווען
 תורה, דער פון מצוות אלע געווען מקיים האט איר ווי גלייך
 האט איר ווי גלייך איז געווען, שבת מחלל האט איר ווען אבער

 ווערט שבת דער ווען תורה. דער פון מצוות אלע פארשוועכט
פארשוועכט. אידנטום נאנצע דאם ווערט פארשוועכט,

 איז עם וואו שטעטלעך, קליינע די אין פארצייטן רבותי!
 אוים־ פלענט שריפה א און פייערלייט שטעטישע קיין געווען ניט

וואסער עמער א מיט האק א כאפן יעדערער פלעגט ברעכן,
 ניט זאלן קינדער זיינע און ער כדי שריפה, די לעשן לויפן און
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 אויסגע־ האט שריפה שרעקלעכע א רבותי! ווערן. פארברענט
 אף ניט ווארם פארברענט! ווערט קדש שבת ארנזער — בראבן

 וואם טאן איד יעדער זאל קיינעם! אף ניט זיד פארלאזט קינעם,
 אץ וואסער זיינע און האק זיין נעמען יעדער זאל קען, ער

 נשמות די און מיר וואו שבת, חלול פון פייער דעם לעשן העלפן
 שבת, דעם היטן לאמיר פארברענט. ווערן קינדער אונזערע פון

 וועלן מיר און שלעכטם אלע פון היטן אונז שבת דער ויעט
אמן! בימינו, במהרה הגואל צו^ביאת ישועותיונחמות, צו זיין ■זוכה

שרבה. שבת

 ער שבת, אויסערגעוויינלעכער אן איז שבת היינטיקער
 דעם אין ודייל שובה", "שבת נאמען הייליקן גרויסן א טראגט

 הושע: נביא אומשטערבלעכן פון ווערטער די מיר לייענען שבת
 דיין צו איד, דו אום, זיך קער אלהיך", ה' עד ישראל "שובה

זיך. אומקעין פון שבת א תשובה- פון שבת א אין עם נאט!
 אויב שבת! הייליקן דיין צו אום זיף קען ישראל! שובה

 קיין ניט מיר זיינען שבת, שומרי ריכטיקע קיין ניט זיינען מיר
אירן. היכטיקע

 תורה, — תנ״ף דיין צו צוריק אום זיך קער ישראל! שובה
 דער אוצר, געטלעכער אונזער איז תנ״ף דער וכתובים. נביאים

 איז ווארט יעדער פארמאגן. קען פאלק א ויאם אוצר גרעסטער
די־ געדאנקן, פון אוצר אן — פסוק יערער גאט, פון מתנה א

ווינקעלע יעדעם אין זעט אויג גייסטיקע די בריליאנטן. מענטן,
 פרוי אירישע יעדע און איד יערער פערל. פון קרוין א תנ״ף פון

 שויעק־ ווי און אויסידייניק. תנ״ך רעם קלאר זיין געדארפט האט
 ווייסן אידן מיליאנען אונז! בא איז תנ״ך דער פארנאכלעסיקט לעך
 דער־ ווערן קינדער אידישע טויזנטער הונדערטער תנ״ך, דעם ניט

שטו• און לערנען גוים די זיי, תנ״ך! פון גייסט דעם אן צויגן
 ספר דעם געשאפן האבן וועלכע אידן, מיר, און תנ״ך, דעם דירן

 איז תנ״ך דער תנ״ך. דעם ניט ווייסן און ניט לערנען הספרים
 מענטשלעכער דער פון בוף טעקסם דער אידנטום, פון יסור דער

 מדרשים, גמרא, משנה, אידנטום: גאנצע ראם ציוויליזאציע.



 תנ״ך אן תנ״ף. געבויט^אפן זיינען מיסר און פוסקים ילקוטים׳
 שובה, שבת שבת, היינטיקן לאמיר זיין! ניט אידנטום קיין קען

תנ״ך! צום צוריק נעמען זיך און הנפש יחשבון א האבן

 פה שבעל תורה אן גמרא! דער צו צוריק ישראל! שובה .
 איז גמרא די שבכתב! תורה פארשטיין ניט אפן בשום קען^מען

 ניט קען מען תניך. אונדזער אף פרוש בעסטער דער פרוש, א
 גמרא געלערנט ניט האט וועלכער איד א גמרא. אן איד א זיין
 פון נשמה די איז גמרא איד. אומוויםנדער טרוקענער, א איז

יודנטום.

 אירישע די הויז! אידישע כש*׳ע א צו צוריק ישראל! שובה
 הויז, טריפה א איז ושלום, חם קיך׳ טריפה א זיין! כשר מוז קיך

 כשר מוז טיש אירישער דער נעדאנקען, טריפה נשמות, טריפה
 זאלן קינדערלעך די שלאף־צימער, כשרץ א האבן דארף מען זיין,

 בלייבן; הייליק זאל המשפחה טהרת די דין! אידישן לויטן זיין כשר
 א הויז, אירישער יערער אין געפינען זיף זאל ספר אידישער א

 אידישער דער צ^ צוריק—טוב, יום שבת, ציצית, תפילין, מזוזה,
הויז!

 לאנד, הייליק דיין צו צוריק אום זיך קער ישראל! שובה
 אונדזער אופלעבן ווידער העלפן לאמיר ישראל, ארץ אין צוריק

 ארץ דעם אין קינדער אונרזערע דערציען לאמיר לאנד, הייליקע
ישראל-גייסט.

 יאר. פון שבתים אלע אויף טאן תשובה מען דארף היינט
 הדין יום דעם פאר אץ ער וואם שבת לעצטער דער איז עם

 וואלטן געהיט, שבת וואלטן מיר ויען הכפורים. והנורא־יום הגדול
 זיינען מיר אפילו הרין, יום דעם פאר געהאט ניט מורא קיין מיר

 לאט הזהב״-דעם "עגל צום זרה" עבורה "עובדי יאר גאנץ א
 מחלל ניט שבת כאטש וואלטן מיר און וו.( א. א. זלאטע )ליט,

 וואלטן מלאכות, ל״ט די אף זיין צו עובר ניט זיף געהיט געווען,
 השומר "כל זאגן: חכמים ווי בדין, זכאים געגאנגען ארוים מיר

לו". מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו, שבת
היטן צו וויסן זייט אידאלעף, עקיבא, ר׳ זאגט דאם און

זיין איר וועט מלאכות ל״ט די זיין עובר פון שבת דעם כאטש
גאט אז אירן, איר זייט גליקלעך ישראל" "אשריכם בדין, זכאים

 היטן מים וואם קודש, שבת ווי מתנה אזא געגעבן אייך האט ב״ה
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 ישראל. אשריכם אייערע, עבירות אלע מכפר מען^אייך איז שבת
 —"מי" בעפאר ״לפני״ הייסש ראם פי״ ״לפני רעם האט איר רען

 למ״ד׳ א ראך איז מ״ם רעם בעפאר "מי". ווארט רעם בעפאר
 למ״ד טי״ת. א ראך איז "פי" דארט פון י״ד יום רעם בעפאר

 מק ראם מלאכות 39 די זיינען לייט-דאם איז צוזאפען טי״ת און
 רעם הימן וועט איר אויב שבת. אום זיי אף זיין עובר ניט טאר

 נעריי־ געוזים איר וועט מטהריף, "אתם איז^געוויס—מי" "לפני
ווערן. נינט

הגדול! שבת
 רופט שבת רעם שבת, געוויינלעכער א ניט איז שבת היינטיקער

 אמת רעם ראך רייסן מיר הגדול. שבת שבת, גרויסער דער פען
 רופט פארוואם פראגע די דאך איז גרויס. איז שבת יערער אז

 דעיקלע־ פיר דא זיינען עם הגדול? שבת—שבת דיזן עפעם מען
דעם. אף רונגען

האבן פצרים, פון ארוים זיינען אידן די בשעת ודייל ערשטענס:
רעלכער ניסן, חודש אין מעג 10 פסח קרבן רעם גענומען זיי

האבן אידן פפה. פאר שבת דער שבו/ אים אויסגעפאלען דאן איז
פצרים תועבת את נזבח הן געזאגט: האבן און דערשראקן זיך

 פיר אז פעגלעך דען איז ח״כ״ב( )שמות יפקולונו? ולא לעיניהם,
 א געווען איז מצרים פון גאט דער—גאט זייער שעכבן וועלן

 האט שטיינער? פיט פאררארפן ניט אונדז וועלן זיי און—שעפם
 ויאם ייאונדער די זען יועט איר אידן: די צו געזאגט ב״ה נאם
 אידן די אז געיען האבן מצרים די ווען אייך! פיט טאן רעל איך

 זי׳י בינדען און שעפסן די שלעפן שקלאפן, זייערע זיינען וזעלכע
 ביזן רארטן זאלן זיי בכדי בעמלעך זייערע פון פיפלעך די צו צו
 פסח קרבן א פאר ווערן נעשאכמן צו אום ניסן פון מאג ־מן 14

 שחיטה א פאכן געויאלט אין גערארן ווילד מצריים, די זיי, זיינען
 געוואין פאכטלאז און שויאך נם א צוליב זיינען נאר אידן. אף
 ראם נם גרויסן דעם צוליב גאנץ. געבליבן זיינען אידן די און

 אן דעפאלסט פון זיך רופט פסח פאר שבת יענעם פאסירט האט
 גרוי־ דער פיינט "גדול" דער הגדול. פסח-שבת פאר שבת דער
נס. סער
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 כמעט עולם דער פארבריינגט שבת דיזן אין ווייל צודייטנס:
 פיוטים, און דאוונען דער אינדערפרי שול. אין טאג גאנצן דעם

וועלכער רב דער רב. פון דרשה די הערן מען גייט בייטאג
 דרשה לאנגע א אבער האלט יאר גאנץ א דרשות קיין ניט זאגט
 גרויסער דער שבת רעם מען רופט דערפאר הגדול. שבת אום

הגדול. גרוים-שבת ער ווערט דרשות און פיוטים דורך שבת.
 אוים־ מצרים יציאת בא איז פסח פאר שבת דער דריטנס:

 די אנגעזאגט מען האט שבת יענעם ניסן. אין טעג 10 געקומען
 אג־ גוטן א געמאכט האבן זיי און פסח קרבן דעם נעמען אידן

 טאג אזא מצוות. טאן אגגעפאנגען שבת האבן^יענעם זיי הויב.
 שבת דער זיך רופט דערפאר טאג, גרויסער א זיך רופט
הגדול. שבת

 פון הפטרה דער אין1מען לייענט פסח פאר שבת פירטנם•
 בוא לפני הנביא אליהו את לכם שולח אנכי "הנה מלאכי: נביא

 הגדול. שבת מען מיינט הגדול ה" יום והנורא". הגדול ה" יום
 אליהו פון ארבעט די וועגן מען לייענט אים אין וואם טאג א

 די—אבותם" על בנים ולב בנים על אבות לב "והשיב אז הנביא,
 זיך וועלן קינדער די פון הארץ די און עלטערן די פון הארץ

 ווי אידיש אזוי זיין וועט דור אידישער יונגער דער פאראייניקן,
 און קומען, וועט ער ווען טאג, אזא—געווען איז דור אלטער דער
 גוטע א קינדער אונדזערע געבן וועגן רעט וועלכער שבת׳ אזא

הגדול! שבת איז שבת-עם געוויינטלעכער קיין ניט איז דעדציאוגג,

 עושיפיתשובה ישראל אין "אם זאגן: ילקוט און מדרש דעי•
 גע־ טיפער א אליהו!". שיבא עד תשובה עושים ואין נגאלים, אין

 אזוי פאלק, דאם תשובה. אן גאולה די זיין ניט קעז עם דאנק!
 ישראל. ארץ אפלעבן און בויען קענען ניט ודעט איצט, איז ער ווי

 בעסער ווערן, פרומער ווערן, אנדערש וועט פאלק דאם סיידן
 און גאולה* דער פון נויטיקייט די פילן ווערן, נאציאנאלער ווערן,

 אמת׳ע אן געניסן וועט דור יונגער דער מיידן זיין ניט קען דאם
 פון^אופלע־ פייער הייליקן מיט ברענען וועט דערציאונג, אידישע

 "אין מדרש: דער מיינט דאם והיהדות. התורה החזקת פון מבג
 דעם פאראייניקן וועט אליהו ווען אליהו," שיבא ער תשובה עושים
 גוטע א דורך נאר קומט דאם און אלטן דעם מיט דוד יונגען

 ווערץ. אנדערש פאלק אידישע דאם וועט דאן דערציאונג, אידישע
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 ער־ דער ביי עולם: של רבונו צום טעמן אידן זאגט: מדרש ער ד
 דער בא ואהרן, משה—צוויי נעשיקט אונז האסטו גאולה שטער

 זאגט אמת! און ליכט—צוויי ווירער אוגז שיק גאולה איצטיקער
 וועט אליהו משיח". און הנביא אליהו שיקן: וועל איך ב״ה; גאט

 דער פון ליכט דעם דורך דור יונגען און אלטן דעם פאראייניקן
 ווייל וועלט, רער פון שקר דעם אויסראמען וועט משיח און תורה
 פאר־ וועט משיח זיין, ניט גאולה קיין קען איז שקר וואו דאיט

 גאנ־ דער אף הוא, ברוך הקדוש של חותמו אמת, דעם שפרייטן
ויעלט. צער

חזון שבת

 שטארקע די הפטרה דער אין מיר לייענען שבת היינטיקן
 שטראפט נביא גרויסעד דער הנביא. ישעיה פון ויערטער הייליקע

 שלעכטן זייער פון אומקערן זיך זאלן זיי אידן די מתרה איז און
 הימל צום רופט און שטימע נביאישע זיין מיט דונערט ער וועג.

 ווארט. גאט,ם העדן זאל מענטש און נאטור די ערד, דער צו און
 שרעקלעכן גרויסן, דעם פנים אין פאלק רעם שליידערט נביא דער

 עם חוטא! גוי נאמען דעם מיט אים רופט ער אמת׳ ביטערן
 פארלאזן האט איר פאלק! זינדיקער משחיתים! בנים ערן! כבד

 פאר־ וועלן שטעט אייערע וויסט, ווערן וועט לאנד אייעד גאט.
 אייערע ודייל לאגד, אייעד צונעמען וועלן פרעמדע ווערן, ברענט
 תשובה! טוט ריין! ויערט זיך! וואשט בלוט מיט פול זיינען הענט

 זיי ודייל פרויען אידישע די אויך שטראפט נביא גיויסער דער
 וואלטן אידיש. גענוג געווען ניט זיינען זיי אסימילירט, זיך האבן

 פארמאגן וועלכע פרויען אידישע גוטע ריכטיקע געהאט דאן מיר
 ישראל ארץ וואלט נשמות אידישע הערצער, אידישע גייסט, אידישן

 גענומען האבן טעכטער אידישע די אבער ויען געווארן! חרוב ניט
 זאנט; נביא דער חורבן. דער געקומען איז דאן פרעמדע, אף קוקן

 ומשק-ות גרון נטויות ותלכנה ציון בנות גבהו כי יען ה׳ "ויאמר
 טעב־ אידישע די—תעכסנה" וברגליה□ תלכנה וטפוף הלוך עינים,

 זיך פלעגן זיי געווארן, פארדארבן זיינען צייט יענער אין טער
גע־ מיטלען פארשיידענע געברויכן און זיך פודרען פארבן, פוצן,
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 פון מענער אויך נאר אידישע, נאר ניט מענער, ווערן צו ■פעלן
 ז״ל, חכמים די רערציילן טעכטער, אידישע די לענדער, פרעמדע

 ארעמם... אפענע מיט אויסגעפוצטע שונאים די באגעגנט האבן
 פון סבה שרעקלעכע די ליגט דא אט זיך! צו אונז נעמט נאט,

 אוועקגיין געמוזט האט טעכטער אזוינע האט וואם פאלק א חורבן!
 ניט ט^כטער אידישע די איז צייטן ארנז^רע אין אויך גלות! אין

 זי צייטן, הנביא׳ס ישעיה פון באבעם — עלטער אירע פון וזייט
 אסימי־ זי קולטור, אידישער דער גייסט, אירישן דעם פרעמד איז

 און מאן. פרעמדן רעם ארעמם אירע אוים שטרעקט זיך, לירט
 דעם לאנד, אונזער פאלק, אונזער אופלעבן צוריק ווילן מיר ווען

 מוז דאן שפראך, העברעישע די תורה, הייליקע אונזער פון גייסט
 גוטע א געבן מוזן מיר טעכטער, אידישע די אופלעבן פריער מען

 דער־ אמררעאידישע אן טעכטעתאן אונזערע צו דערציאונג אידישע
עקסיסטירי. ניט ווייטער מיר קענען ציאונג

 אשר הדברים "אלה מיר. לייענען סדרה היינטיקער אין
 ווער־ שארפע שטארקע, העברעיש אין מיינט דברים משה", דבר

 מענטש נרעסטער דער און איר גרעסטער דער רבנו, משה טער.
 איש "לא רעדנער. קיין געווען ניט איז וועלט, גאנצער דער פון

 פון מאן קיין ניט בין איך געזאגט, משה האט אנכי", דברים
 אויך פאדעחט מאמענט דער אבער ווען מעשים! פון נאר ווערטער,
 געט־ א ווארט-פירעי, שטארקער א רבנו משה ווערט ווערטער,

 משה משה! דבר אשר הדברים אלה — און רעדנער לעכער
 הנביא ישעיה רבנו, משה ווען און פאלק! דאם שטראפט און רעט

 און הארץ, אידישער דער צו פאלק, צום ריירן הנביא ירמיה און
 לאנד, פון חורבן דער חורבן, דער קומט דאן ניט, פילט הארץ די

פאלק! פון חורבן דער המקדש, בית פון חורבן דער

 אברהם איז ביינאכט באב תשעה דערציילט: מדרש דער
 פארן אנגענומען גאט אים האט קדשים, קדשי אין אדיין אבינו
 טוט וואם גאט: אים פרעגט שפאצירט; אים מיט האט און האנט

 עולם! של רבונו אברהם: אים צו זאגט הויז? מיין אין פריינט מיין
 און געזינדיקט האבן זיי גאט: ענטפערט קינדער? מייגע זיינען וואו
 שרעק־ א ליידן זיי פעלקער, די צווישן פארטריבן זיי האב איך

זיינען זיי אידן אבער דאך זיינען זיי אברהם: זאגט גלות. לעכן
 מילה פון מצוה די אפילו גאט: ענטפערט קינדער! זייערע מל
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 מקיים 8ניכ אידן דען זיינען שוין זיך, "פרעגט מקיים. ניט זיי זיינען
 להביט לך היה גאט: צו געזאגט האט אברהם מילה? פון מצוה די

 גייסט קיין ניט האבן זיי ווען הייסט, דאם שבבשרם, פילה בברית
 זיי קערפער, הייליקן א הפחות לכל דאך זיי האבן קינדער מיינע
 בה׳ כפרו חייך גאט: ענטפערט קינדער? זייערע מל דאך זיינען

 ניטא, אין נייסט קיין וואו דארט מעליך, יעברו קודש ובשר שנאמר
 גייסט וואו דארט און קערפע*, הייליקער א זיין ניט קען דארט

 מאטעריאליסטישע ברוטאלע שרעקלעכע א הערשט ניטא, איז
 קיין קען גלות אין איז פאלק פון גייסט דער ווען אן קראפט,
זיין! ניט השכינה השראת

 מצינו — בחורי לשבור מועד עלי ״קרא זאגט: מדרש דער
 פ״א( איכה, )מ״ר המקדש" בית כהורבן קשה בהורים של וקן סל ש

 ציון פון טעכטער די צוליב אז אופגעוויזן, פריער שוין האב איך
 די וואם ׳גליק א נאך איז עם גלות. אין גיין געמוזט מיר האבן

 פאר־ און פליכט זייער געפילט האבן צייט יענע פון מענער אידישע
און כבוד דעם פארטיידיקן צו בלוט טראפן לעצטן זייער גאסן

 דער־ איז וועלט די לאנד. אידישן און פאלק אידישן פון פרייהייט
די ישראל. גבורי די פון העלדענטאטן די פון געווען שטוינט
 דאס און שטאלק נאציאנאל שטאלץ, געווען זיינען מענער אידישע

 די וואלטן חורבן. גענצלעכן א פון פאלק דעם געראטעוועט האט
 ניט חורבן קיין מיר וואלטן שטאלץ, אזוי נעווען ציון פון טעכטער
 אונזערע בחורים"! של "סלוקן איז צייטן היינטיקע אבער געהאט.
 זיך אינטערעסירט זי אונז, פון אוועק גייט יוגענד אונזער בחורים,

 פץאונז. נסתלק לעבעדיק ווערן בחורים די פאלק. אונזער מיט ניט
 אוט־ דער ווי קלענער ניט איז אומגליק אזא בחורים: של סלוקן
 חרוב ווערט יוגענד אידישע די ויען המקדש. בית חורבן פון גליק

 צו־ באזיצן בחורים אונזערע בחורי! לשבור מועד עלי קרא איז
 :ן אלט דעם פון אפגעבראכן ווערן זיי נשמות אירישע בראכענע

פאלק! אידישן הייליקן

 צר דעדציאונג אירישע נוטע א נעבן דערפאר דארפן מיר
 בישועתם זיין זוכה מיר וועלן דאן און טעכטער און זין *יונזערע

ואמן! אמן! אדמתה. על האומה ובתחית ישראל של
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שקלים. לפרשת

 מען .אחדות. אף — ספרים זאנן — מרמז איז שקל דער
 השקל, מחצית א האלבן. א נאר שקל, נאנצן קיין ניט נעבן דארף

 העלפט, א נאר איז אליין זיך פאר איד יעדער אז באתייזן צו כדי
 דעם מיט זיך פאראייניקט ער ויען דאן נאר איד, גאנצער קיין ניט

 דער אז חז״ל די זאנן דאם און נאנק. ער ווערט ישראל כלל
 פארקויפט האבן וועלכע ברידער די אף זיין צו מכפר קומט שקל
 שקלים )ירושלמי רחל של בכורה שמכרו על יוסף, ברודער זייער
 דארט ברורער, א פארקויפט ברודער א תאו דארט ילקוט(, פ״ב.
 מכפר שקל דער קומט לבבות, פרוד חנם, שנאת הערשט עם תאו
אחרות. צו רופט ער אין זיין

 שלום זיין דארף אידן אונז בא מרה בעסטע און גרעסטע די
 אונז מאכט ניט-שלום דער נליקלעך, אונז מאכט שלום דער

 ארוט־ עלטערן אונזערע זיינען שלום — ניט צוליב אומנליקלעך,
 דער האט מחלוקת זייערע צוליב יאר, פערציק מדבר אין נלנאננען

 אין אריינקומען נעקענט ניט ומעלה שנה עשרים מבן המדבר דור
 צוליב לאנד, אין אריין זיינען קינדער זייערע נאר ישראל, ארק
 ישראל, אף קעניג א נבט בן ירבעם נעווארן איז שלום — ניט דעם

 צוליב ישראל, כל זינדיקן געמאבט און נדיקט נעז האט ירבעם
 איז פארבונדען, איינג זיינען וואם חנם, שנאת און שלום ניט דעם

 ניט צוליב המקדש, בית דער און לאנד, אונזער נעווארן חרוב
 אפילו גלות, אין יאר טויזנט צתיי באלד שוין מיר זיינען שלום

 און שלום — ו.יט הערשט מדרשים בת* און שולן אונזערע אין
 תאלט עם תען און כלום, אין שלום אין אם הכלל, חנם: שנאת

 אומות כל נעהאט שליטה קיין אונז אף וואלטן שלום, אונז בא זיין
ומערב. מזרח

 נלייכעי־ ניט דען תאלט אנורות, אייניגע פאראן זיינען עם
 אנודה אלע זיי תערן ניט דען קענען שלום? זיין זאל עם אז געווען
 ג" שיפסיע צריך נ״ג(: )יומא גמרא די זאגט דעם אף אחת?

 זאגן צו נעפאסט מער ניט וואלט שלום". ויתן אחריו פסיעות
 יעדע" אז מיינט דאם אבער שלום"? "ויתן אנשטאט שלום" "ויאמר

 דאם אחריו" פסיעות ג" "יפסיע זיין מקיים דארף אייך פון רער
 זיין מוותר אים, פאר שטייט תאם און תער קוקען אזוי ניט הייסט
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 מפני — תורה הבמה, כבוד, אף קוקן ניט פרינציפן, אייערע פון
 זאגן מיטן זיין יוצא שלום" "ויאמר ניט שטייט עם השלום. דרכי

 דער צו אגודה איין שלום — געבן, שלום שלום״, "ויתן נאר שלום,
 אגדה כלם "ויעשו זיין וואלט דאן צוזאמען, אגודות אלע צווייטער,

שלם" כלבב ולעבדו אחת
 לפני וידוע גלוי לקיש, בן שמעון רבן "אמר זאגט: גמרא די

 ישראל, על שקלים לשקול הרשע המן שעתיד הוא ברוך הקדוש
 שקלים די האבן פארוואס המן", של לשקלו שקליהם הקדים לפיכך

 געהאלטן האט עם אז רושם, געפערלעכן אזא געמאכט המן פון
 געלעבט האבן וועלכע אידן אלע אומבריינגען פון ווייט ניט גאר
 זיינע אז אחשורוש׳ן געזאגט האט המן ודייל אחשורוש? מלכות אין

 און וויל. ער וואס אלץ אויפפירן זיי^וועלן און ווירקן וועלן שקלים
 דע־י אידן די אומבריינגען גייט המן אז געוואוסט האט ב״ה גאט

געבן ז^לן זיי אירן די אנצוזאגן געווען מקדים ער האט ריבער
 אנטיפעמיטם דעם אפצושוואכן כדי השקל, מחצית דעם שקלים,
איצט ביפט דו אז וויסן זיי קעניג: דעם דערקלערט המן שקלים.

 אז האבן ניט מורא קיין זיי פאר דארפסט דו אידן, די פין פטור
האט ער ווי אזוי דיר, מיט $פרעכנען נאכהער זיך וועט ג?ט זייער

אידן האבן וועלכע מלכים פריהערדיקע די מיט אפגערעכנט זיך
 ודייל המי: ענטפערט פארוואם? אחשורוש: פרעגט געטאן. שלעכטם

 זיך, צווישן צוריסן זיינק אידן די ומפורד", מפוזר אחד עם "ישנו
 זיי־ צווישן אפילו אחדות קיין איז עם ניט, אחדות קיין האבן זיי

 דיר איך גיב דערפאר וו., א. א, שולן זייערע אין רבנים, ערע
 דא דוקא איז אונז בא אז ווייזן צו כדי שקל א אידן יעדן פאר

 רפואה די צוגעשיקט אבער האט עולם של רבונו דער אחדות.
 המקדש, בית פארן שקלים געבן געהייפן ער האט מכה, די פאר
 וואנען פון זיך פרעגט המדתא. בן המן מחשבת צושמערן צו כדי

 צו׳ פטור כדי בסף, ככר אלפים עשרת די גענומען המן וואלט
 מיה אז ווייס׳ געשיכטע אונזער קען וואס דער אידן? פון ווערן
 ככר מיליאנען שונאים אונזערע גלות אין אוועקגעגעבען האבן אידן
 גע־ המךם די פאר אויסהרגענען. ניט אונז זאל מען כדי כסף,
 צעראבירט מען אידן, אף פאגראם א מאכן זיי געלט: זיך פינט

 "עשרת אז המן גאראנטירט דורכדעם און גוטם און האב אידישע
 אף שחיטה די המלך", גנזי אל להביא אשקול כסף ככר אלפים

 מען ווען געלט. די אוצר מלוכה אין אריינבריינגען שוין וועט אידן
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 אונזער ..בויען צו כסף ככד אלפים עשרת אידן אונזערע בא בעט
 נעבן׳ ניט זיי ווילן — אידנטום ראם אופלעבן צו לאנד, הייליק

 עוין זיך וועט המן׳ען פאר נעלט׳ זיי פון קריגן צו שוועד איז עם
 נעפינען שוין זיך וועט שונאים אונזערע מאכן רייך פאר גלפינען,

 שוין זיך וועט אויסנאבן אומנוצלעכע און לעבן — לוקסוס א פאר
 המנ׳ען נעווען מקדים עולם של רבונו דער האט דעיפאר געפינען,

 ויי וועלן המקדש. בית אפן שקלים געבן אידן די געהייסן און
;^המנ׳ען. פאר שונאים, פאר^אונזערע שקלים נעבן צו פארשפארן

 דער־ אידישע פאר שקלים אונזערע געבן אלע איצט לאמיר
 אירנטום, פארשטארקען פאר ישראל, ארק פאר צדקה, פאר ציאונג,

 פאר ניט און אונז פאר געלט נעבן צו זיין זוכה דאן מיר וועלן
 אין נעזאנט היינט האבן מיר ווי זיין וועט דאן ישראל, שונאי די
שבת: היינטיקן פון יוצרות די

ונשא. רם נכון בבית אשא שקל

זכור. לפרשת

 אשר את זכור פון פרשה די מיר לייענען שבת היינטיקן
 דו ווען נעטאן דיר האט עמלק וואם געדיינקט עמלק, לך עשה
 דיר נעוואלט פארפאלנט, דיר האט ער מצרים! פון ארוים ביסס

 ;דערפאר אנדיינקונג: זיין אפמעקען זאלסטו דערפאר אומברייננען,
 זיך דערמאנען כדי פורים, פ*ר פושה די יאר יעדען מיר לייענען

 ארויסנע־ איז אים פון וואם עמלק שונא שרעקלעכן אונזער אויף
 זייט איין פון קשיא: די ארוף אבער שווימט הרשע. המן קומען
 דער פון און עמלק" לך עשה אשר את "זכור געשריבן שטייט
 אפ מעק און עמלק׳ן געריינק עמלק", זכר את "תמחה זייט אנדער

 געזאנט האט נאט ווען דערקלערונג. א דא דארוף איז אנדיינקונג! זיין
 פאר תורה דער אין פארשרייב בספר, זכרון זאת כתב משהץ; צו
 געזאגט: משה האט עמלק, פון נעשיכטע די אנדיינקונג אייביקן אן

 הקדוש ליה אמר זכרון? בכם כתוב הצדיקים עולם! של רבונו
 שכרן מתן להם ליתן כדי צדיקים של זכרונם חייך, הוא, ברוך

 את ולמחות מהם ליפרע בדי רשעים, של זכרונם לבא, לעתיד
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 געדיינקן וואם צו דך, וואונדערט רבנו משה שם(, פםוקתא,)3שמם
 דעי־ רשע! א ניט אבער צדיק, א מען דארף געדיינקן עמלקץ?
 צדיקים די געדייגקען, ביידן דארף מען אז ב״ה נאט אים קלערט

 וועלט׳ צוקונפטיקער דער אין גוטסקייט זייער פאר זיי באצ^לן צו
 דעם דארף מען נעמען. זייערע אפצומעקן רשעים די און

 ריי אז און אך אז אבער עמלק, את זכור געדיינקען׳ אויך רשע
 דארף מען — זכורה ונמח שמו ימח — נעדיינקען אזא צו איז

יועלט. דער פון נאמען אפצומעקןצזיין געדיינקען

 דר! מדר בעמלק לה" "מלחמה געשריבן שטייט ניט״אומזיסט
 נעבליבן נאך איז נייסט עמלק־ דער אוף. ניט הערט מלחמה די

 עמלק- ודייל אופהערן, ניט טאר מלחמה די טאג. היינטיקן ביזן
 אידישער דער מיט קעמפן נעוואלט האט — מדרש דער זאנט

 וגדופיו בחרופיו הוא ברוך הקדוש על נתגאה גאט, מיט אמונה,
 כל בך ויזנב זאגט; תורה די און י״ג( פרשה רבה, )במדבר

 קען יענע אמונה אין שטארק זיינען וואם די אחריך, הנחשלים
 שוואכזיניקע די נחשלים, די אבער שאדן, ניט גייסט עמלק׳ם
 איבערצייגונגען, מיינונגען, אייגענע פעסטע קיין ניט האבן וועלכע

 בעאיינפלוסט לייכט קענען וועלכע שודאכע די אגשויאונג, וועלט א
 די אט המינים, מכל פראפאגאנדיסטן און אגיטאטארם פין ווערן

 צו נעמט זיי אט גרוים, אומגעהויער איז צאל וועמעם נחשלים
פאלק. אידישן פון און גלריבן אידישן פון עמלק

 וועלכע חז״ל די פון געראנק טיפער דער איז דאס און
 נפשות וגונב ענן כנפי תחת נכנם עמלק שהיה געזאגט: האבן

 נעפינט איר דער ודען פסיקתא( ישרה, פ׳ )מכילתא והורגן מישראל
 ענן, דער געראטעוועט, ער איז ענן פון פליגלען די אונטער זיך

 און ענן דער לעבן, גאנצן זיין אירן דעם באגלייט וואלקן דער
 איד דער וואו דארט אבער פארבונדען, שטארק זיינען איד דער

 ארי־ ער גייט פאלק, אידישן דעם פאילאזט וואלקן, דעם פארלאזט
 דער אין וואלקן, אין אריינקריכן פלעגט עמלק עמלקץ. צו בער

 גאג־ אגיטאציע אנטירעליגעזע זיין מיט און מחנה אידישער
 קערפערס, קיין ניט און געלט קיין ניט מישראל, נפשות בענען

 דערווייטערן זיך פלעגן וועלכע נשמות, אידישע נפשות, דוקא נאר
 דעם אין וועין אריינגעשלעפט און פאלק אידישן פון און גאט פון

 זיי דערהרגענען, נשמות יענע פלעגט עמלק לאגער. — עמלק
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 פון סימבאל דער געודארן איז ;!מלק נשמות. טויטע ווערן פלעגן
 דער־ און אמונה אידישע די מאכן חרוב ודיל וועלכער יעניקן דעם
וועלט. דער פון אפמעקן אים מען מוז פאר

 די פאר גיפט — עמלק דעם אין ליגט געפאר גרעסטע די
 זיי פאר דור, אידישן צוקונפטיקן דעם פאר קינדער, אידישע יונגע
 ניט אבער אלץ, לערנען זיי ודאו שולן, ראדיקאלע נעעפנט דוערן

 יונ־ צארטע די פון ארוים רייסט מען אמונה. קיין ניט תורה קיין
 צו ננב׳עט מען גאט, אידישן לעבעדיקן דעם נשמות קינדערשע גע
 ווערט וועלכער קינד אידישער א והורגן... מישראל נפשות די

 הארץ א אן אוים ער וואקסט הארצען אין גאט אן דערצויגן
 תורה די זאגט דערפאר און נשמה! צוריסענע קראנקע א מיט

 א איז עמלקץ מיט מלחמה די דר". מדר בעמלק לה" "מלחמה
 על־ דעם פוי ווערן אנגעפירט דארף זי און געטלעבע רעליגיעזע,

 גע דורות! אף מלחמה א איז דאס יוגגן. צום ביז דור טערן
 אונזערע רבן, בית של תינוקות די נאר קענען מלחמה די ווינען

 ווילן און תורה. גאטם תורה, די שטודירן וועלכע קינדער קליינע
 באקעמפן צו פייאיק זיין זאל ויעלכער דור נייעם א דערציען מיר
 זאלן קינרער אונזערע אז זען, מיר מוזן נייסט, — עמלק דעם

 הי־רץ זייער אויך נאר מארך, זייער שכל׳ זייער נאר ניט ענטוויקלען
 זיי זאל מען נאר למודים, טרוקענע נאר ניט לערנען זאלן זיי

 אידן—מארך נאר ניט אידן, פייערדיקע צוקונפטיקע אלם דערציען
 אף טאקע זאגט גמרא די אידן. — הארץ אויך נאר זיין, זיי זאלן
 יניח וכאשר ישראל גבר ידו משה ירים כאשר "והיה פסוק דעם
 האט הויך, האנט די אופגעהייבן האט משה ווען עמלק", וגבר ידו

 האנט די אראפגעלאזן האט ווען׳משה און געשטארקט זיך איד דער
 ברעכן הענט משה׳ם קענען צו — געשטארקט זיך עמלק .•האט

 טסתב־ שישראל זמן כל דען, וואם מלחמות? טאן אדער מלחמות
 היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדים מעלה בלפי לין

 אידן ודען כ״ט(, השנה )ראש נופלים היו לאו ואם מתגברים,
 באקעמפט זיי האבן גאט, צו הארצן מיטן געווענדעט זיף האבן

 מפלה א זיי האבן גאט, צו ניט איז הארץ די ווען אבער עמלק׳ן
 האט משה הארץ! אידישע די הארץ, די איז עיקר דער געהאט.

 שווער: זייער געויען איז קאמף .ר ד אבער עמלק׳ן, מיט געקעמפט
 קעמפער געטלעכן גיויסן דעם פון הענט די כבדים", משה "וידי
 צו פאלק א צוגרייטן גייסט, — עמלק באקעמפן שווער, זיינען



 מען האט אבן", שווער.'"ויקהוהאיז' ארבעט הייליקער גרויסער דער
 געהאט ניט משה דק האט גמרא:* די פרעגט שטיין. א נענומען

 שטיין? א גענומען עד האט צווואם זעצן, צו זיך תאם אף קישן א
 תינען אידן געזאגט: אזוי האט רבנו משה אז גמרא, די ענטפערט

 און צער זייער אין ישותף א זיין אליך איך מעל צער אין איצט

 די שטיין. הארטן א אף נאר קישן• ווייכן א אף ניט זעצן זיך
 אין איז עולם אידישער דער ווען אז דערביי׳ באמערקט גמרא
 גוט ניט איז זיי אז מיך ארט תאם זאגן ניט איד קיין זאל צער
 מצער זיך איז תאם דער ניט. מען טאר דאם נוט, איז מיר אבי

 )תענית עולם דעם מיט זיך פרייען צו הערלעבן תעט עולם מיטן
 פון צער, אידישן פון כימבאל דער איז תאם שטיין דער י״א.(

 "ואהרון קעמפער. א גואל... א שאפן צו מסגל איז קרעכ״ן אידישן
 פאר־ רעליגיעזער רער גדול, כהן דער אהרן, בידיו", תמבו וחור

 דער נאציאנאליסט, גיויסער דער חור, און פאלק, פון שטייעד
 אנקעל זיין מיט מיטגעארבעט האט אמת,תעלכער פארן קעמפער

 די לאזן געוואלט ניט האט וועלכער אידן, די באפרייען צו משה
 דער־ אים האבן אידן די פארתאם הזהב׳ עגל דעם דינען אידן

 אין משה׳ן מאראליש געשטיצט האבן חור אי אהרן, אי הרגעט.
 ביידע זיי ותיל אחד, ומזה אחד מזה עמלק׳ן, מיט קאמף זיין

איז גאט אהד! ה׳ אז הבורא. אחדות אין געגלויבט טיף האבן
 גלייך טאקע שטייט דערפאר אחר!... ומזה אחד מזה אחד, איינער.

 משהץ, פון שטארקייט די איז השמש. בא עד אמונה ידיו ויהי
 השמש. בא עד אמונה, טיפער שטארקער זיין אין נאר אידן דעם פון
 תעלט, דעה אף ן תער ליכטיק וועט עם און קימען וועט זון די ביז
 בכלל, וועלט די מאכן ליכטיק תעלן גאטהייט פון שטראלן די

 לימים ויגיע המחכה אשרי בפרט... נשמה מענטשלעכע די אין
אלה!

פרה. לפרשת

 פארן אומפארשטענדלעך איז אדומה פרה פון מצוה די
 האבן פילאזאפן און דיינקער אידישע גרעסטע די אידן. פשוטן

 מיט פול איז מצוה אומפארשטענדלעכע די אז איינגעשטימט,
 געדאג־ געטלעכע טיפזיניקע זיך אין אנטהאלט זי התורה, סודות
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 רשות לך ואין מלפני היא "נזירה חז״ל: די ז$נן דערפאר קען.
 ניט! טראכט און נאט פון נזירה א איז ראם אחריה׳/ להרהר

 אז טעם, א יא ניט מדרש אין לוי ר׳ פרה(. פרשת )פסוקתא,
 נעדינט האבן אידן וואם זינד אף^די מכפר איז אדומה פרה די

הזהב. ענל צום

 איך אבער פילאזאפיע, אין אריינלאזן ניט זיך וועלן מיר
 אדומה, פרה פון ענין דעם אין אז זאגן צו דערלויבן זיך וועל

 זיי ודייל נעמאכט, טמא זיך האבן וואם די מטהר איז וועלכע
 שיינער א באהאלטן לינט — טויטן, א אן אננערירט זיך האבן

געדאנק:

 און אסימילירטע מאדערנע, *סך ליידער זיך נעפינען עם
 וועט פאלק אידישער דער אז ניט נלויבן וועלכע אידן, ראדיקאלע

 זעלבסשטענדיקער קולטורעלער, שטארקער, אלם אופלעבן צוריק
 אופ־ צוריק ויעט ישראל ארץ לאנד אונזער אז ניט נלויבן זיי פאלק;

 צוריק וועט אזהזברייאיש ניט נלויבן זיי לאנד; אידישע אלם לענן
 אט — ניט נלויבן זיי שפראך; נאציאנאלע לעבעדיקע א ווערן

 ווערן מוזן וועט תורה אידישע די אז — אידן אומנליקלעכע די
 אלטעגלעכן דעם פון תורה די החיים, תורת א צוקונפט דער אין

 מענטש־ און מאראליש זינקן וועלט די וועט ניט ווען ודייל לעבן,
 אט עקסיסטירן. קענען ניט פשוט וועט זי אז נידעריק, אזוי ליך
 אסימילירטע ראדיקאלע, רויטע, ניט־גלויבער, נאטלאזע, אלע די

נשמה זייער נעווען מטמא האבן זיי טמא. נעבעך, זיינען, אידן
 טויטע אידן, טויטע טויטן, א אן אן זיך רירן זיי וואם דעם דורך

 טויטי זיי בא איז אלץ — לאנד טויטע תורה, טויטע אידנטום,
 אייגענער זייער פון טיפעניש דער אין זיך געפינט טויט דער ווייל

 פון פרשה די לייענען צו געייען מסדר האבן חז״ל די נשמה.
 ניט כדי פורים, פאר זכור פרשת און פורים, נאך אדומה פרה

 פאר־ געקענט האבן המן ניט און עמלק ניט אז פארנעסן, צו
 קומען מוז מען פאלק. אידישע דאם און אמונה אירישע די ניכטן

 אומשטערב־ איז פאלק אידישער דער אז איבערציינונג, דער צו
 טען נאר ווי אייביק. לעבן וועט אמונה אידישע די אז לעך,

 טמא. ניט מער שוין מען איז אזוי דעם, אין נלויבן אן הויבט
 דעם אין "פרה" די אז אדומה, פרה פון רעיון דער איז אט

גע־ און פארברענט ודערט אים אין "בהמית" איז וואס אלץ אידן,
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ניט מער מען אה ראם פארשטייט מען נאר ווי — רייניקט,
נראבער קערפער, פרן פארטרעטער די המן, אץ עמלק טמא.

וועלט׳ דער אף ניטא שוין זיינען שווערד ארן בלוט אייזן, כח,
שטארק און קערפער אין שוואך — פאלק אידישע דאס נאר
 שטאר־ איז נשמה די ודייל לעכן, וועט און לעבט — גייסט אין

 איז אדומה פרה די אז זאנט מדרש דער קערפער. פארן קער
 פאר־ מענטש דער ווען אז הייסט, דאם הזהב, עגל אפן מכפר

 און אים אין באהאלטן ליגט וואס "בהמה" די "פרה" די ברענט
 באפרייט גייסט, נאף אויך נאר געלט, נאך נאר ניט זיך יאגט ער
 ענל צום נאר ניט דינט ער און ליידנשאפטן אלע .פון זיף ער

הזהב.

כפרה כי שנאמר ישראל, אלו פרה זאנט: מדרש דער
קבלו שלא — עול עליה עלה לא אשר וכו״ ישיאל סר פוררה
 דאם איז אדומה פרה די הוא. ברוך הקדוש של עולו עליהם

 נאט, פון יאך דעם זיך פון אראפ ווארפט עם ווען פאלק. אידישע
אינקורזי־ דער פון פייער דער אין גלות דער עם... מען ברענט

פאר־ צו זוכט וועלט גויעשע נאנצע די עדות. נוטער א איז ציע
 אוט־ אבער אים... פון ווערן פטור פאלק, אידישע האם ברענען

 מיינען נוים די ווען צייט דער אין נראד אט ארבעט! די זיסט
 א פאלק, פארברענטע א — פארברענט, שוין אונז האבן זיי אז

 תורה די געביענט האט מען המקדש, בית לאנד, פארברענטע
 איז עם — קינדער, אונזערע נעברענט האט מען נאסן, די אין

 אפר די אש, די קומט שטויב, און אש פון פאלק א געבליבן
 נערעכטי־ פארשפרייט וועלט: טמאדיקע א ריין מאכט און הפרה

 לעבן דארף מען ודי זיי ווייזט וועלט, דער אין מאראל און קייט
 אונזער פון אש דעם זעסט איד, דו, ויען און וועלט. דער אף

 וועלט, ברוטאלישער דער פון מזבח אפן מזבח, אפן לינט פאלק
 פארקערט, ושלום, חם פארלארן, איז האפנונג אונזער אז ניט זאג
 בטנינו, לארץ דבקה נפשנו, לעפר שחה "כי אז זעסט דו ווען

 זיין, נידריקעד ניט שוין קען וואם נידריק, אזוי שוין לינן מיר אז
 הילף געטלעכע די קומען וועט דאן לנוי", עזרתה ה׳ "קומה דאן
גלות. פון ווערן אויסגעלייזט וועלן מיר און
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החדש. לפרשת

 לכס^ראש הזה החדש תורה: דער אין היינט לייענען מיר
 ,^חדש חדש, היינטיקער השנה, לחרשי לכם הוא ראשון חדשים,

 גרעם־ דער פאפירט האט אים אין וויכטיקסטער, דער איז ניסן
מצרים. יציאת וואונדער: ויעלט טער

 אפגעקילטע אז דרשות, זיינע אין באמערקט ז״ל ר״ן דער
 ניט נאך קאלטע ווי אנצוווארעמען לייכטער איז וואסער געקאכטע
 א פאסירט שוין האט עם וועלכן אין חדש א וואסער. געקאכטע

 צובראכן האט פאלק גאנץ א ווען געשעעניש, היסטארישע גיויסע
 מפוגל, מער איז גאולה, א באקומען און שקלאפעריי פון קייטן די

 אנ= יערער ווי גאולה, אידישער דער צו פאפיק און פייאיק מער
 ובניסן נגאל "בניסן טאקע: זאגט גמרא די יאר. פון חדש דער

 געווארן אויסגעלייזט אידן די זיינען ניסן אום להגאל", עתירין
 משיח ווען ווערן אויסגעלייזט זיי וועלן ניסן אין און מצרים פון

קומען. וועט
 דארפן אידן אייך! פאר איז חדש דער לכם! הזה החדש

 זון דער צו געגליכן זיינען גוים די ווייל לבנה! די זיין מחדש
ווערט עם חדש סוף קומט עם לבנה. דער צו אידן די און

 זי לבנה, דער צו סוף א שוין מיינט מען פינסטער, שרעקלעך
 בענייט אבער ווערט ענדע אם אפלעבן, מער ניט שוין זיך וועט

 יערער לבנה. קדוש אדער לבנה חדוש זיך רופט דאם לבנה. די
 אמר וללבנה זאגט: ער און לבנה די מקרש איז דאוונט וואם איד

 להתחדש עתידים שהם בטן לעמוסי תפארת עטרת שתתחדש
 לבנה די ווי אזוי מלכותו, כבוד שם על ליוצרם ולפאר כמותה
 אט געבארן, ווידער ווערט ליכטיק, ווידער ווערט באנייט, ווערט

 אירישן פון באנייאונג די און ווידערגעבורט דער קומען וועט אזוי
 א איז לבנה דער פון באנייאונג די לכם! הזה החדש פאלק.

 — לכם הזה החרש זאגט: ילקוט דער רבותי! אייך, פאר משל
 באנייאונג גאנצע די בידו, מסורים אתם ואין בידכם מסור הוא

 האבן וועלן שטארק נאר וועט איר ווען הענט, אייערע אין ליגט
ווערן! אויסגעלייזט איר וועט גאולה, די

 דער איז היינט לייענען מיר וועלכן וועגן פסח, קרבן דער
 ער בו", יאכל לא ערל "כל נאציאנאליזם: אידישן פון סימבאל

 אומות חסידי די פון א־ינער גוי, גוטער און פרומער א זיין קען
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 הזה החדש פסח. קרבן ^פון עםן ניט אבער ער טאר העולם
 נאציאנאלער אידישער א איז ראם העולם: לאומות ולא — לכם

 איז ער סיידן עסן, ניט טאר געמלטער, ניט ערל, כל מאכל.
 נוטער דער אידנטום. צום קרבן א ברייננט ער סיידן מל, זיך

 לויתן, פון עסן וועט ער הבא, עולם האבן וועט גוי פרומער
עסן. ניט ער טאר פסח קרבן פון אבער

 שפריצן מען דארף פסח קרבן רעם בריינגט טען ווען און
 דאם "משקוף׳/ רעם אף און המזוזות" "שתי די אף בלוט זיין

 פא־ עם בלוט. קרבנות מיט הויז אידישע דאס הייליקן צו מיינט
 אידישע א האבן צו אום קרבן שווערער א ווירקליך זיך דערט
 טוב, יום פאר קדש, שבת פארן פלאץ א דא איז עם ויאו הויז,
 און הייליק אונז בא איז וואס אלץ פאר קיף, כשרע א פאר

 על לאות לכם הדם "והיה תורה: די טאקע אונז זאגט טייער.
 אייערע פון אידישקייט די אנצייכענען וועט בלוט די הבתים",
הייזערי..

 ניט דער פון פסח קרבן דער איז גלות אין איד דער און
 פסח, קרבן דער געווען אלעמאל איז איד דער וועלט. אידישער

 גיסט און פסח, אום געגאסן זיף האט בלוט אונשולדיקעס זיין
 לאנג גארניט אייראפע, גאגץ אין מיטלאלטער אין איצט. נאך זיך
 און רומעניע... בלוטיקעי דער אץ נאך איצט און רוסלאנד, אין

 האט מען העיבים", בין אותו "ושחטו ישראל. ארץ אין אפילו
 ניט איז עם ווען צייט א אין הערבים, בין אידן דעם געשאכטן

 געשיכטע דער פץ איבערגאנגס־ציימן אין נאכט׳ ניט און טאג
 עד ביתו מפתח איש תצאו לא "ולתם מענטשהייט. דקר פון

 דארפט גלות פון נאכט פינסטערער שרעקלעכער דער אין בקר",
 אידישע א אין הויז, אידישע א אין הויז׳ אייער אין זיצן איר

 דויערן מוזן ויעט דאס סביבה! פרעמדע א אין ניט גייט סביבה.
 דער אף טאגן אנפאנגן ויעט עם ב־ז גלות, פון נאכט גאנצע די

 הבקר!.. עד וועלט, דער אף ויערן ליכטיק וועט עם ביז וועלט,
 את "ושמרתם שטייט דערביי אז אידן, ליבע ניט, פארגעסט און

 ווי היטן עם זאלסט דו עולם", עד ולבניך לך להק הזה הדבר
קינדער. דיינע און דו געזעץ, א

 האבן מילה פון בלוט די און פסח קרבן פון בלוט די
 אפ־ ניט זאל ער לעבן, באם פאלק אידישע דאס אופגעהאלטן

 פעלקער. אנדערע די טיט אויסמישן ניט זיף זאל ער שטארבן,
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 לך ואומר בדמיך מתבוששת ואראך עליך "ואעבד גאט: זאגט
 פאר־ אייגענע זיינע אין געטראטן ווערט איר דער חיי". בדמיך

 בלוט פארגאשענעם דיין מיט אידן: צום גאט זאגט בלוט. גאםענע
 מילה" ורם פשח דם "זה מדרש: דער זאגט בלייבן. לעבן וועסטו

מילה. און פשה קרבן פון בלוט די —
 מיר אז באמערקט, אויבן שוין האב איך לכם! הזה החדש

 זון די זון. דער צו גוים די און לבנה דער צו געגליכן זיינען
גוים, די צו איצט באלאגגט וועלט די גוט. איז זי ליכטיק, איז
געלט, מיליטער, וועלרער, די ימים, די טייבן, די ערד, האבן זיי

 געגליבן זיינען אידן זון! די איז ראם — וויסנשאפט רעגירונגען,
השפעה די נעבעך קריגט ליכטיקייט, שוואכע א לבנה: דער צו
רעליגיעזער גרויסער דער אויש זיך דריקט עט ווי זון. דע" פון

 מאד "אתמה הלוי: יהודה רבי דיכטער און פילאזאף נאציאנאלער
 ר' ואליך". אלי יחשיך אבל כל, אל יזרח אשר היום מאור על

 לייכט און שיינט וועלכע זון, דער אף זיך וואונרערט הלוי יהודה
 אידישן צום ניט לייכט און פינסטער איז זי אבער אלעמען, פאר

פאלק. פון דיכטער צום און פאלק
 נאענט גאנץ ווערט לבנה די ווען דאם באוואוסט, איז עם

 אויב און ליכטיקייט, אייגענע איר פינפטער ווערט זון דער צו
 שטארקער. ליכטיקייט איר ווערט זון דער פון זיך דערווייטערט זי

 פ-נשטער ווערט גוים, די צו צו צופיל זיך רוקט איד דער וזען
 ווערט ער קולטור, זיין ליטעראטור, זיין תורה, זיין ליכטיקייט, זיין

 ווייטער וואם מעשיהם; וילמדו בגוים ויתערבו איד, אוים אינגאנצן
 ווערט שטארקעי* אלץ וועלט, גויעשער דער פון אבער ווערט ער
 די קולטור. אייגענע זיין תורה, אייגענע זיין ליכט, אייגענע זיין

 פרעמרע פון דערווייטערן זיך דארף פאלק, אידישע דאס לבנה,
 מיט פאלק, אידישע דו לייכט, אורך! בא כי אורי קומי ליכט,

תורה! דיין מיט ליכטיקייט, דיין
 כבור יזרח ועליך לאומים וערפל ארץ יכסה החשך הנה כי

 אלע און וועלט גאנצע די צודעקן וועט פינסטערניש ייען ה׳,
 שווארצע א מיט ווערן באדעקט וועלן וועלט דער פון פעלקער
 וועט עם ליכטיקייט, די שיינען איד, אבער, דיר אף וועט כמארע,
 ווערן. באנייט וועט לבנה אידישע די גאט, פון כבוד דער שיינען
לכם! הזה החדש
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חמר.1שבת

 וועד־ די הפטרה דע" איי מיר נחמו׳^לייענעך שבת היינט,
 — עטי נחמו נחמו, גאט: פון נאמען אין הנביא ישעיה פון טער

 גאט׳ אייע" זאגט פאלק, מיין טרייסט טרייסט, אלהיכם! יאמר
 דאם און גאט ודייל פאלק, זיין טרייסטן זאל מען אז בעט גאט

 הוא ברוך קדוש זאגט: זוהר דער ווי איינס, איז פאלק אידישע
 איינם■ זיינען אידן און תורה די גאט, הוא, חד וישראל אורייתא
 ישעיה׳ן? דוקא פאלק זיין טרייפטן געהייסן גאט האט פארוואס

 אליך נאר אידן, פון חסרונות די נאר ניט געזובט האט ישעיה ווייל
 דיין ליבסט דו ישעיה, געזאגט: אים צו האט גאט מעלות. זייערע
 זאגסט דו אבער נביאים׳ מפי נבואות זאגן נביאים אלע פאלק,

 שטראפן, זי* נבואות, געודיינלעכע זאגן נביאים אלע הגבורה, מפי
 טרייסט דו און שטראפסט דו נבואות, דאפלטע זאגסט דו אבער

 ווען שבת איינציקן דעם אין דערפאר, תמ״ג(. ישעיה, )ילקוט זיי
 ווער־ די מען ציטירט טרייסט־ווארט, א שולן די אין לייענט מען
 רופט שבת גאנצער דער און ישעיה נביא גרויסן דעם פון טער

רעדע. ז-ן אן זיך הויבט אזוי ודייל נחמו, שבת זיך
 די בעט נאט אז ילקוט, דער זאגט זייט אנדער דער פון

מיך, טרייסט נחמו, נהמו טרייפטן, כביכול, אים, זאלן זיי אידן
 ישראל. פאלק מיין עמי! טרייסטן? מיך זאל ווער מיף טרייפט

 בהייו, בניו שנשבו למי דומה הדבר למה משל ודייל פארוואם?
 ואינם יצאוני כני י'( )ירמיה כך לאביהם? לא — מנחמים למי

 האט — ילקוט דער זאגט — איינעם בא ווען שם(, )ילקוט,
 רעם דאן? מען טרייסט ודעמען קינדער זיינע אודעקגענומען טען

 זיינען קינדער מיינע קינדער. אן געבליבן איז וועלכער פאטער
 זיי־ זיי אמונה, אן אידן גאטלאז, געבליבן זיינען מיר, פון אוועק

 און עפעם נאך ביינקן עפעם, זוכן אומגליקלעכע, עלנדע, נען
 ליידיק, איז נשמה די פוסט... איז הארץ די וואם... ניט ווייסן
 און ביכער לייענט מען ניט. אינהאלט קיין האט לעבן דער

אינגאנצן ווערט מען כפירה, מיט פול זיינען וועלכע זשורנאלן
באהאלטן ליגן תורה אונזער אין וואס צייט דער אין גאטלאז.

 בריליאנטן, ביכער אנדערע אין זוכן מען גייט בריליאנטן אמת׳ע
 די אף נשמה. די פארסמ׳ען און אויגן די פארבלענדן וועלכע

 איז תלמיד א מדרש: פון משל דער גוט זייער זיך פאסט אידן
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 ברע" א ליגט עם אז דערזען ער האט רבין, זיין טיט געגאנגען
 וואם בריליאנט א איז ראם אז געמיינט ער האט קויל, נענדער

 אין האנט. די פארברענט און אופגעהויבן ראם ער האט לייכט,
 ער האט רבין זיין מיט געגאנגען ווידער ער איז ארוס צייט א

 א איז עם אז געמיינט ער האט בריליאנט, א ליגט עם דערזען
 אים צו זאגט טשעפענען. צו ראם געהאט מורא ער האט קויל,

 )דברים בריליאנט אמת׳ער א איז ראם אוף הייב נעם, רבי: זיין
 די ליגן עם וואו ניט נעבעך ווייס יוננט אונזער פ״א(. רבה

 אונזער ניט לערנען זיי קוילן. די ליגן עם וויו און בריליאנטן
 אז מיינען זיי מוסר. ספרי אונזערע ופוסקים, ש׳יס אונזער תנ׳׳ך,

 קלעריקאליזם, און פאנאטיזם פון קוילן ברענענדע זיינען דאס
 פרעט־ די אין ביכער, גויעשע די אין בריליאנטן זיי זוכן דערפאר

 ליטערא־ דישע א מאדערנע נייע די אין אדער ליטעראטורן, דע
 ביבל־קריטיקער פארקאכטע די גוי, דעם נאך טאנצט וועלכע טור,

 וועלט דער פון פערל און דימענטן זיי קלייבן דארטן וכדומה.
 שונד. און זנות מיט אנגעזאפט מייסטנס איז וועלכע ליטעראטור

 קוילן ברענענדע באמת זיינען בריליאנטן און דימענטן די אט אח
 די ווען צייט דער ן א נעמה, די פארברענען און בריען וואס

ספרי פוסקים, ש״ס, תנ״ך, אין זיך געפינען בריליאנטן אמתע
שטודירן צו וויכטיק איז עם זיך, פארשטייט מוסר. און דרוש

 פון לערנען צו ניט נאר פראקטישע-וויסנשאפטן, און נוצלעכע
 נשמה. די און הארץ די פארסמ׳ען וועלכע פריידיינקער, גאטלאזע

 מוז מען אבער שטורירן, אלץ און חכמות לערנען דארף מען
 קוילן. די פון אויסהיטן זיף און בריליאנטן זוכן צו וואו ווים־
אומגליק דעי איז אידישקייט פון דך דערווייטערן אידן די ווען
מען זיך בעט נאט ווי פאר שטעלט מליצה די אז גרוים, אזוי

אים. פארלאזן קינדער זיינע ווייל טרייסטן, אים ל יא
 וועלכע מענשן קליינקעפלדיקע יענע פון לאכט תהלים דער

א דא איז עם צו קלערן און פילאזאפן גאנצע פאר זיך האלטן
יש אך נאריש,* ניט זיך מאכט זיי: זאנט תהלים דער און גאט.

נאט א דא איז געווים ו״ב(, נ״ח )תהלים בארץ שופטים אלהים
דעד איבעראלי איז גאט און וועלט, די פירט און משפט וואם

 רא= דער איפגעקלערטער, דער אפיקורס, דער מענש, היינטיקער
פאר־ ער גאט. איז נאטור די נאטור, איז אלץ אז זאגט דיקאל
 נא־ די אז פארשטיין ניט זיך מאכט ער אדער ניט אבער שטייט
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 אלהים אז ניט ווייסן זיי הטבע"׳ "אבי אן האבן אפריער מוז טור
 אבער גאטהייט, די לינט נאטור די אין אז הטבע, בגימטרא איז
 פילאזאפן גרויסע אמת׳ע די גאט. איז אליין נאטור די אז ניט

 פילאזא־ פון צוועק דעי נאט, א דא איז עם אז אנערקענט האבן
 פון עקסיסטענץ דער אין איבערל־ייגן זיך זאל מען אז איז פיע

 אן לעבט וועלכער איד, דע" הויפטזעכלעך און מענש, דער גאט.
אומגליקלעך. איז - גאטהייט אן גלויבן, א

 דארף נחמה די אבע" אונז, טרייסט מען עמי, נחמו נחמו
 אז גאט, טרייסטן דארף מען כפולה, נחמה א דאפלטע, א זיין
 מען און אידן, אי^ע צודשן ווערן פארשפ״ייט וועט גאטהייט די

 אז יאוש, אין אריינפאלן ניט זאל ער אידן, רעם טרייסטן דזירף
 זיין דארף איד יעיער פאלק, און גאט ווייט. ניט איז גאולה די

 שבת אמתער דער קומען וועט דאן נאציאנאל. אין רעליגיעז אמת
 די ווי זיין וועט עם פאלק, אידישן פון לעבן דעם אין נחמו

דאפלטע; א זיין וועט נחמה די בכפלים", "מתנחמים זאגטי גמרא
נא־ אי רעליגיעז א־ איז וואם דער נאציאנאלע. און רעליגיעזע יא

און ישראל ארץ פון חורבן דעם אף טרויעיט יענער ציאנאל,
אין ישראל ארץ פץ ישועה די אויף נחמה, ד *ויף זיך פ־ייט
און טרערן, און אומעט — חזון שבת מיינט ראם צוקונפט, דער
גמרא די מסתמא מיינט דאס פרייר: און שמחה — נחמו שבת

 נגאלים"׳ היו מיד שבתות ב׳ ישראל שמרו "לוא זאגט: וועלכע
נהמו, שבת און חזון שבת שבתים, 2 נאר געהיט וואלטן אידן ווען
אידישן פון צער דעם אין אנטייל נעמן וואלטן זיי ווען מיינט דאם

 אויסגעלייזט לאנג שוין זיי וואלטן ראן שמחה, זיין אין און פאלק
געווארן!,..

השנה. ראש

ימים אלע ווי טוב יום א אייגענטלעך איז השנה ראש
 קיין טאר מען יאר, נייער דער געפייערט דאך ווערט עם טובים,

שבתון, לכם יהי לחדש באחד השביעי בחדש טאן, ניט ארבעט
דאס תנ״ך אין געפינען מיר און תעשו, לא עבורה מלאכת כל

ספר דער אין השנה ראש עולם פארן געלייענט האט הסופר עזרא
 און עזרא האבן וויינען׳ צו אנגעהויבן פאלק ראם האט תורה,
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 אץ טרינקט אץ עסט אהיים, גייט אידן: די צו געזאגט נחמיה
 היינטי־ ודייל טוב. יום אף ניט האט וואם דעם צו מתנות שיקט

 ווייל אומעטיק, זיין ניט זאלט איר און הייליקער, א איז טאג ,קעי
 אנצוטאן מנהג א איז עס און שטארקן! אייך וועט פרייד גאטס
 האניק, מיט פרוכט זיסע עסן בגדים, ריינע ווייסע השנה ראש
 זיך דאבט איז עם סעודות. גוטע עסן אוי שהחינו, זיי אף מאכן
 לשנה א זיך ווינשט מען זיך, פ־ייט מעי טוב, יום איז עם גוט,

 פון נשמה דער אין זיך באהאלט פונרעסטוועגן אבער טובה!,..
 ברעדה. וגילו זאגט: תהלים דער ויי ציטער, רעליגיעזער א אידן
 מחזורים די אבער טוב. יום פון שמחה רער טיט זיך פר-ייט מען

 וועל־ מוטערם, אירישע די פון באזונדערם טרערן, פון נאם זיינען
 אנשרייב? זאל ב״ה גאט בקשות: פארשיידענע גאט בא בעטן כע

 דער־ שוין זאל מען אידן, בלייבן זאלן קינדער די יאר, גוט א
 בקשר,ת פיל נאך און הופה דער צו טעכטער די פירן צו לעבן
 קערפער־ און שברות מיט ניט יאר ־ נ* זיין פייערט איר דער

 און הנפש. שמחת און תפילות מיט נאר גוי, דער ווי פרייר,
 טובים. ימים אונזערע פון פרינץ רער השנה ראש איז דערפאר

 אוגזערע ווי טובים. ימים אלע פון תכלית רעד א*ז השנה ראש
השנה". ראש המועדים "תכלית זאגן: הז״ל

 רער דורך השנה׳ ראש פון תפילות הייליקע די דורך און
 השנה ראש באשאפן. ניי איר רער ווערט שטימונג פייערלעכעי

 אט- זאגט: מדרש דער ווי אידן יעדן פץ ווירערגעבורט דער איז
 השנה ראש לפני לרין שנכנסתם מכיון הוא ביוך הקרוש להם

 חדשה בדיה נבראתם כאילו עליכם אני מעלה בשלום, ויצאתם
פ״ר(, השנה )ראש

 יום דער הדין, יום דער אויך איז רבותי. היינט, אבער
 וועלכע צייט, די פארשטיין און דערמאנען זיך מיר דארפן הזכרון,

 צייט, שטורמדיקע שווערע׳ א אין לעבן מיר איצט. איבערלעבן מיד
 שרעק־ די פון בארואיקן ניט זיך קען זי זץ, שאקלט וועלט די

 באענדיקט, אפיציעל אפילו זיך האט וועלכע מלחמה וועלט לעכע
 העיצער און מוחית די אין פארגעזעצט נאך ווערט וועלכע אבער

 ווען צייט, א אנגעקומען איז עם רעגירונגען, און פעלקער פון
 ווערט עם דעספאטיזם, משפט וועלט די געמשפט, ווערן קיסרים

 רעוואלו־ אומרואיקע, אן איז עם איז, אלט וואם אלעס געבראכן
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 שווערערע אריבערגעלעבט שוין^ האבן אידן טיר צייט! ציאנערע
 איז מאמענט איצטיקער דער אבער שרעקלעכערע^מאמענטן, צייטן,

 שט־^ר־ גערען מיר זיינען אמאל וואס דערפאר, שווערער אונן פאר
 געשאט: גארנישט אונז האט בטחון, און אמונה מער טיט קער,

 מען אז סכנה א פאראן איז אלטע דאם כרעבט מען ווען איצט,
 יונגער דער רעליגיע. הייליקע אלטע אונזער צוברעכן ניט זאל
 פירו ראם מעגן אין ארעק אין רוסלאנד, אין הויפטזעכליך דור,

 גוט זייער זיך פאסט צייט היינטיקער דער אף אסימילאציע. צו
 פרענן היטל ן1פ טלאכים די מדרש: און גטרא פון מליצה די

יום און השנה ראש ניט שירה קיין אידן די זאגן פארוואם נאש
כפיי און דין כסא א אף זיצט מלך דער נאט: ענטפערט כפור?

 ישראל די דען קענען - אים פאר אפן זיינען מתים וספרי חיים
 היינטיקע די פאר שטעלט וועלכער נעדאנק גוטער א שירה? זאנן

היינ־ אין דין". כסא על יושב "מלך מאמר רעם אין ליגט לאגע
כסא אף אוועקנעזעצט ווערט מלך דער אפילו ודען צייט טיקע
 שטארקסטע און נרעסטע די — קונגס-באנק באשולד אפן הדין,

 פא'־ אפילו און ארונטערגעזעצט זיינען רעלט דער פון קיסרים
 וועלכע קינדער אונזערע זיז געפאר, א דא איז — נעווארן משפט
 נאם פון דערווייטערט זיינען דערציאונג, אידישע קיין ניט געניסן

 ס אל פארניכטן און ברעכן ניט ושלום חם זאלן תורה, דער און
 פרעמדע פון פארכאפט זיינען זיי הייליק. אונז פאר איז ראם

 נוטס פון ניט אונטערשיידן זיי און באווענונגען פרעמדע אידייען,
 פתוחים מתים וספרי חיים ספרי זיינען צייט אזא אין שלעכטם, ביז

 קערפער־ צוזאמען: מתים און חיים זיינען נדער ק אונזערע לפניו,
 שטארק. און נעזונט דנען לעבי, זיי חיים׳ זיי זיינען פיזיש לעך,
 מיט זיך פארנעמען פוטבאל, נוט שפילן זיי דאנקען, צו גאט

 קערפערלעך עקסקורפיעם, מאכען און קינאס די אין גייעו פפארט,
 אנבעלאננט ראם גייסטליך, אבער לעבן, מיט פול חיים׳ זיי זיינען

 רעם איך מוז — ומצוות תורה גמרא, תנ״ך, צו אידישקייט, צו
 ראם אלץ פאר טויט מתים, ראך זיי זיינען — זאגז אמת ביטעין

 רוסלאנד, אין הויפטזעכליך — ראך זיך געפינען זיי אידיש. איז
 צו־■ מתים וספרי חיים בספיי — אייראפע מערב און אטעריקע

 ט. ז שירה? זאגן אידן זאלן צייט שרעקלעכע אזא אין און זאמען,
 אונזערע. וועגן וחשבון דין א היינט אפגעבן זיך מוזן מיר פארוואם
דער־ מוזן זיי האפנינג. גאנצע אונזער איז זיי אף מייל קינדער,
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 פין נייסט אין אידן, גאנצע נאציאנאל, און רעליגי.ז ווערן /ויגן
תורה.

 'של רבונו צום נענטער נעווען איז איר פארצייטיקער דער
 אידנטום פון הייליקייט די שטארקער, טיפער, נעפילט האט עולם,

מורא אוין• איז דארטן פאראן, איז קדושה די וראוי דארטן ■און
נורא מה ויאמר יעקב ויירא נעשריבן: שטייט עם ווי פאראן,
 מורא באקומט יעקב ווען אלהים, בית אם כי זה אין הזה, המקום

 ערלעכעד אמת׳ער אן קדושה. דא איז מסתמא אז ער פארשטייט
 פון מורא די איז עם נוראים. ימים פאר מירא האט איד פרומער

 זיינען רבותי, אבער, מיר משפט. נאטם פאר מורא די אבינו, יעקב
 אידישקייט: צו געווארן קעלטער נעווארן, ציוויליזירט בלומרשט

 שבת חלול פון באנאזש א מיט שול אין נוראים ימים קומט מען
 אידישע ניט מיט פארנומען איז קאפ די הארצות. עם און טרפות

 פרעמרע א אין לעבט מען אידיש, ניט פילט הארץ די נעדאנקן,
 מען לעבן. א מאכט מען פארהאוועט, איז מען וועלט, נוישע
 פרעמד קאלט, מען איז שול אין קומט מען אז און. געלט, מאכט

 נוראים? ימים פאר שרעק דער קומען זאל וואנען פון גאט, פון
 צו אופמערקזאם זיי נאר עולם, רעם מוסר׳ן צו ניט מיין איך

 קינרער אונזערע פון נשמות די וועגן זיך האנדעלט עם אז מאכן
 פאר־ און סביבה אירישע ניט קאלטע, א אין אוים וואקסן וועלכע
נוראים. ימים פון באדייטונג די ניט שטייען

 קראנק איז זכאי בן יוחנן ,ר ווען אז דערציילט, גמרא די
 ארייננעקו־ זיינעד שטארבען, ביים געהאלטן האט ער און נעווארן

 ער אז דערזען זיי האבן ווערן. געוואיע אים תלמידים ז"נע מען
 אידישע דו לערער, טייערער אים: זיי פרעגן וויינט. און ליגט

 וואם האמער שטארקער דו אירישקייט, פון זייל רעכטער דו ליכט,
 פארויאם — צרות אידישע אלע צוקלאפסטו צדקות דיינע מיט

 משפט׳ען מיך פירט מען ווען געענטפערט: זיי ער האט וויינסטו?
 ער לעבט היינט — ודם בשר א נאר איז וועלכער קיסר, א פאר
 שרעק פאר נעוויינט דאן איך וואלט — טויט ער אין מארגן און

 רבונו דעם פאר משפט צום שטיין באלד דאיף איך אז היינט
 איך דארף — המלכים מלכי מלך דער איז ודעלכער עולם של

 האט זכאי בן יוחנן ר׳ הייליקער גרויסעי דע־ וויינען! געווים ז־אך
הדין יום פארן געהאט מורא האט ע" שרעק. פין .נעוויינט
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 זאל הנביא שמואל אז געווען גורם האט שאול ווען כ״ח(. )ברכות
 למה אים: צו געטענה׳ט שמואל האט קבר׳ פון ודעין געבראכט
 ציטע^ן׳ געמאכט מיך האסטו פארוואם אותי? להעלות הרגזתני
 שהוא "שסבור ז״ל חכמים אונזערע זאגן קבר? פון מיר ברייגגען

 הרין יום רער איז עם אז געמיינט האט שמואל ונתיירא" הדין יום
געהאט. מורא ער האט

 און הנביא שמואל ווי אידן הייליקע אזעלכע ווען רבותי
 מיר זאלן וואם הדין, יום פארן געציטערט האבן זכאי בן יוחנן ר•

אין זיינק ראם מיר, האבן, מורא שוין מיר דארפן ווי זאגן? שוין
פון ליידיק און גייסט אין ארעם ורקים, דלים זיי מיט פארגלייך

 תשובה, צו ערוואכן לאמיר רבותי, הרין, יום דיזן אין מצוות?
רער־ לאמיר הדין רוע את מעבירין זיינען וועלכע וצדקה, תפלת

זוכה וועלן מיר און גייסט אידישן רעם אין קינדער אונמרע ציען
 וישועה, גאולה טיבה, וחתימה כתיבה ושלום, חיים שנת צו זיין

ואכן! *ימן.

תקיעות. די פאר השבה, לראש
 השנת׳ בראש שירה אומרים ישראל אין מה מפני

 והס לפניו פתוחים מתים וספרי חיים ספרי וכח.
שירה? אומרים

 וואדט יעדן אין געקליגט זיך האבן חכמים הייליקע די
 פון געדאנק דעם וויסן זאלן מיד פארשטיין צו געבן אונז זייערן

 פון בוך איין חיים" "ספר געזאגט ניט האבן זיי אויסדריקע. זייערע
 באטאנט האבן זיי נא־ טויט, פון בוך איין מתים" "ספר לעבן,
 טויטע אטך מתים" "ספרי ביכער, לעבעדיקע אסך חיים", "ספרי

 פאר אפן זיינען ביכער טויטע אסך און לעבעריקע אסך ביכער,
 בי־ רען וויפל יביס? לשון וואס צו דאם? באדייט וואס — אים
? האב מען דארף מתים פון ביכער וויפל און חיים פון בער

 טויטנפעלע אלע גיט גלייך• זיינען לעבנם אלע ניט רבותי!
 פארבריינגט רעלכער מענטש, סארט א דא איז עם גלייך. זייגען

 גייט ער וואו גופ׳ אים איז לעבן גאנצען זיין לעבן, גליקלעכן א
 געזונט זיינען קינדער זיינע גוטן. צום נאר איז טוט ער וואס און

38



 חיל אשת אן איז פרוי זיין זיי, מיט שטימט ער און געראטן און
 די פון קתעלן פרוי און מאן אים, ליבט זי איר, ליבט ער און

 קינדער. פון נחת האט ער זיי, פון קוועלן קינדער די קינדער,
 בעסכע די שלום, הויז, זיין אין הערשט פארגניגן און רייכקייט

הויז. זיין אין איז ברכה׳

 מיט פול כסדר לעבן זיין איז מענש סארט צווייטן דעם ביי
 די מ*ט פאלט שטייט ער וואו גייט, ער וואו צרות, מיט שרעק,
 אימער מוז ער לופטן, דער אין היינגט פרנסה זיין אראפ, פוטער
 פי־נסה קיין ניטא איז עם אז און מארגן, זיין וועט תאם ז׳-רגן
 "שלימזלניצ,". איר רופט ער און "שלומיאל" פרוי זיין אים רופט

 שרייט ער אים. אף שרייט זי מלחמה, א שטענדיק איז שטוב אין
 ער האט לעצטע די פון קינרער. די אף ביידע זיי און איר אף
 די תאם פאר אט פינסטי־ר, און ביטער אים איז עם נחת, קיין ניט

 פון ביכער פארשיידענע — החים״ ״ספרי געזאגט האבן חכמים
גלייך. זיף לעבט יעדן נים לעבן.

 שטאיבט איינער פארשייד;נע, זיינען מתים" "ספרי די אויך
 תעדן זאנגען די רדען תבואה: די ווי אזוי עלטער• ריכטיקן זיין צו

 צו ער שטא־בט אזוי עם. מען שניידט ווייס ריכטיק או; צייטיק
 זיך זיינען קינרער זיינע טעג. מיט זאט און פול *ארן, פולע זיינע

 זיינע געשעפטן, נוטע בירן פארהייראט, אלע איינגעארדנט, גוט
 מענער זייערע מיט גליקלעך לעבן און אויסגעגעבן זיינען טעכטער

 אים באגלייטן אלע און קינדער פיינע <ויך זיינען אייניקלעך זיינע
רו. אייביקער זין צו

 ע- ווי נאכדעם יונגערהייט שטארבט אבער אנדערער אן
 אן אבער לאזט ער קראנקהייט. שווערע א דורכגימאכט האט

 לעבנם־מימלען. אן בלייבן תאם קינדערלעך, קליינע מיט אלמנה
 תער ניטא איז עם תייל תיינען, קינדערלעך די קלאגט, אלמנה די

 סארטן פארשיירענע די פון יתומים. די פאר זארגן זאל עם
 ני־ך כדומה און טויטן סארטן פארשיידענע מען זעט מתים" "ספרי

נאך. און

 זאגן 'אידן די קענען ווי מלאכים: די צו ב״ה גאט זאגט
 'עם — חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אז השנה, ראש הלל

פאר־ — מתים וספרי — לעבן פון ביכער פארשיידענע דא זיינען
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וואלט עם ורען לפנית פתוחים — מתים פאר ביכער שיידענע
ספר איין אין לעכן, גוטער דער חיים, ספר איין נאר געווען
 יענער שוין וואלט טאמעי הייסט ראם טויט, שיינער דער מתים,

 שרעק־ געווען ניט אליך נאך וואלט —מתים ספר אין א-יינגעפאלן
 מען טח צייט די קומט עם ווען טאן? מען קען ולאם ווייל לעף,

 ושבע זקן טויט שיינעם רעם מיט וועלט דער פון אוועק *ך ד
 ספר איין דער נאר געווען וואלט עם ווען הייסט, ראם — ימים

 זיינען עם אז אבער הלל. זאגן געקענט נאך אירן וואלטן מתים
 ווייס קיינער און מתים, ספרי און חיים ספרי פארשיירענע פאראן

 קען ער מתים ספר וועלכן אין און ח״ם ספר וועלכן אין ניט
 אומרים והם שירה? זאנן אידן די קענען ווי טא ווערן, פארשריבן

הלל? זאגן ען1 זיי קענען שירה?

געדאנקן השבה ראש

 אלע פון זיינען מיר ווי^ווייט זאך מערקויירדיקע איז^א עם
 מער ניט און ניי־יאר איז ניי-־יאר גוים די בא פעלקערי אנדערע

 טוב. יום פאביקער ־ דריי א ניי־יאר איז אירן אונז בא אבער
 וועלט די איז תשרי חדש אין השנה, ראש עם איז ערשטנס,
 דער פון געבורטםטאג דער איו השנה ראש און נעווארן באשאפן

 יום א השנה ראש *ונז בא איז צווייטנם, באשאפונג; ־ וועלט
 מענשן אלע געריכט הימלישן רעם פאר שטעלט מען ווען הדין,
 יאר: פארגאנג־נעם רעם אין אפגעטאן האבן זיי וואם אלץ פאר

 דער — תיועה" ״יום אנגערופן טוב יום דיזער ווערט דריטנם,
 איז בלאז? שופר דער אונז פון וויל וואם בלאזן. שלפר פון טאג

 יום א איז עם אז זיין שוין זאל מיילא, פארשטיין, צו אונמעגליך
 דארף וואם צו אבער געריכט. צום שטעלן זיף מוזן מיר הדין,
בלאזן? שופר נאך מען

 פון כונה ־ הויפט די אז געדאנק, א איינגעפאלן איז מיר
 בא־ ־ וועלט דער פון יובילעאום דעם פייערן צו איז השנה ראש

 דער מארש, דער איז תשליך, צו גייען מיר וואם דאם שאפונג,
 מען ווען אפילו זיך פירט עם ווי יובילעאום, דעם לבבוד פאראד
 מאד־ מיר מלוכה. א אדער שטאט, א פון י־בילעאום א פייערט
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 נאר עברות, אונזערע אהין אריינצוווארפן ניט וואשער צום שירן
 אלץ את באשאפונג ־ וועלט דער בעפאר אז זיך, דערמאנען צו

 על מ-חפת אלקים "ורוח אונז: זאנט תורה די ווי וואסער, געווען
 וואשעה איבעין ארומגעשוועבט האט גייסט נאטם און המים", פני

 וואסער. צום מארש רעש באגלייט ור>ם מוזיק רי איז שופר דער
 אינ־ ־ מוזיק נאציאנאלער דער איז שופר דער פאראד. רעם

 און מארש ארעמער אן — פאלק ארעם אן אידן. בא שטרושענט
מוזיק! ארעמער

 פאלק א ווערן וועלן מיר ווען צייט די קומען וועט עם ווען
 ודיג־ אייגען אן לאנה א האבן וועלן מיר ווען גלייך, לייטן מיט

 וועל־ ענגלאנד, פון "שוץ" אונטערן קאלאנ-ע א ניט אגן — קעלע
 ווען — אנגרא און דעטייל אין בלוט אונזער מיט האנרלט בע

די צו אחטערווארפן זיין ניט אץ באמת פ-יי זיין וועלן מיר
 זיינען מיר וועלכע צווישן פעלקער, די פון קאפריזן פאדשיירענע

וועלט... גאנצער דער איבער צעשפרייט און צוזייט

 איג־ יזאט צייט, גאלדענע יענע קומען וועט עם ווען אדעי
 ווען בשלום, לעכן ן4ווע אלע ווען פראפעצייט, האבן נביאים זעדע

 וועלןארגא־ עם ווען פעלקער. צווישן מלחמות אופהערן וועלן עם
 נאר ניט און שטאטן, פאראייניקטע אלוועלטלעכע די ווערן ניזירט

 קאנאנען, די אנשטאט ווען אייראפא, ־ פאן אדער אמעריקע ־ פאן
 מען רעלכע מיט נאזן גיפטיקע אדער אעראפלאנען, און טאנקען

 ני>־־ מאבן בעשער מען וועט מענשן מיליאנען איצט פארניכטעט
 וועט וואלף רער ווען מאשינען, שנייד און אייזנם ־ אקער לעכע
ווערן פול וועט וועלט די און שעפש, דעם אננרייפן ניט מער
 רער איז וואש גאטהייט, ריינער רער פון באגריף אמת,ען מיט

 ויעט גוטעם און אמת נאר אז אזוי גוטעש, און שלום פון מקור
 הטן׳ם׳ קיין מער זיין ניט וועלן עם ווען וועלט, רער אף (הע-ש

 דומע־ און אוקראינישע אראבישע, רושישע, אנטישעמיטן, עמלקים,
 יו־ ־ ראש־השנה רעם פייערן מיר וועלן ראן — רוצחים נישע

 אלוועלטלעבן אן טיט באשאפונג ־ וועלט רער ן1פ בילעאום
 שלפר ארעמען קליינעם א מיט בלאזן צו אנשטאט און פאראד,

 זיין וואש שופר, ־ וועלט גראנריעזן א מיט ודערן געבלאזן וועט
 צויייטן. רעש ביז וועלט עק איין פון הערן זיף וועט גדולה תקיעה
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 קו־ וועט ט ציי פארשפראכענע ־ לאנג יענע ביז דערורייל,
 ווארטשענען, ניט און גייט עם ווי אלץ נעמען מיר מוזן מען,

יאר נייע ראם אז האפן לאמיר און לטובה זו גם זאגן, לאמיר
 אידן׳ צו אויך און וועלט גאנצער דער צו פרידן בריינגען וועט

הבהבו! טובה לשנה

# *

 צו האבן זיי פעלקער, נליקלעכע זיינען העולם אומות די
צו־ קיין ניט זיינען שמחות זייערע הזה, עולם מיט נאר טאן

ניט זאלן זינד זייערע גרוים ווי אונטערשייד קיין און שטערטע,
זאנן ניט נו" חטא "ומפני קיין טוב יום זיי דארפן זיין,

 ווי כרעם נא באב. תשעה ואך קומט השנה ראש אונזער
 מיט טרויער רעם שלימן און נאכאנאנד וואכן דריי טרויערן מיר

 נאכהער ערשט קומט זאגן, ־ קינות פון און פאסטן פון טאג א
 און ווידער וויינען מיר און יאר. ־ ניי אונזער השנה׳ ראש אונזער
חטאינו! ומפני ניי: ראם אויף ג*ר שרייען

 די "ווי מער טאקע מיר זינריקי רען צו עולם, של רבונו
 ווען ריינוואש!? ניט קיינמאל זיך קענען מיר וואס וועלט, גאנצע

 פארשטערט אונז ער ווערט טוב יום שטיקל א האבן מיר נאר
 די פון ערגכטע די זיין וואלטן מיר ווי חטאינו", "ומפני מיטן

 אונזער פאר בראטן און ברענען געלאזט זיך האבן מיר ערגסטע.
 אונזער אץ זיך האט חשק געהאט נאר האט עם וועד אמונה,

אמונה, אונזער צו טריי זיינען ניר וואם דערפאר געבאדן בלוט
זאך? מאדנע א ניט עם איז—חטאינו ומפני שרייען נאך סוף צום

 תירוצים הונדערטער געפינען דעם אף קען מען נאטירליך,
 קשיא די אבער גלאט, גאנץ זיין זיך פאר זאל תירוץ יערער און

 אזעלכע טאקע מיר זיינען רען צו שטיין: בלייבן אלעמאל וועט
 ניט קיינמאל גאר^ זיך לאזן זינד אונזערע אז ברואיב, געפערלעכע

זיין?"׳ מוחל

 אונטער־ גרוים;ר א פאר וואם השנה! ואש און יאר ־ ניי
 קו־ שניידן באלאנם, געשעפט, "ביזנעס", מיינט יאר ־ ניי שייר.

 פרא־ באקומען געלט, ־ דירה באקומען דיווירענד, נעמען פאנעס,



 יפחורה נעמען וועקפלען, אויפשטעלן נאנק׳ אין געלט אויף צענט
 עולם פארגניגן, לענן, מיינט עם ווארט איין טיט—קרעדיט אף

 חשבונות ־ הבא עולם דורכאוים מיינט השנה ראש אבער הזה,
 הרע. יצר טיטן רעכנונגען גאט׳ געגען הטאים פון באלאנם און
 וועלט יענער טיט טאן צו האבן וואם (זאכ אזעלכע רק טיינט עם

 עקפיכטייט, ניט גאר אירן פארן וואלט וועלט ריזע ווי נלייך
חטאינו. ומפני זאגן בלויז קומען טיר ני?ר

 איר רער אז באווייזט, ראם השנה!.., ראש און יאר ־ ניי
 נאף איז ער אז פעלקער. אנדערע אלע די ווי אנדערש גאנץ איז

 א־ז אבינו אברהם ווי מיפיאן זעלבער דע* אין טאג היינטיקן ז ב
 גאנצע דאם איז גאטהייט אן אז וועלט די רערקלערן צו געווען:

 זאל מענש רער אז זיין, ניט קען עם אז ווערט, ניט גאר לעבן
 דערמיט און פארגניגן. עררישן ביסל רעם צוליב ווערן כאשאפן

א נב רער איז איד דער פוף• א און אוועקשטארבען ער זאל
 און געשעפפן די מענשהייט. דער פון נשטה די אידעאליסט, דע*

 דער עיקר רער איז אים בא גארנישט, אים בא זיינען חשבונות
 אין בעפערעם עטוואם פאר האפנונג די ניט ווען ־ הנפש. השבון

 געלוינט.., .ניט געשיכטע גאנצע די זיך וואלט-צוקונפט רער
תכתבו! טובה לשנה

 החיים׳■ בספר וכתבנו בחיים, הפק מלך לחיים, זכרנו
חיים. אלהים למענך

 מענטש־ דער פון געשיכטע רער אין צייטן געווען זיינען עם
 פארשיידענע געה,אט, ניט רט וו שום קיין האט לעבן ווען הייט,

 געזוכט האבן נשמות פארבלאנדזשעטע *, פארצווייפלט פילאזאפן,
 ניט ראם האבן און נאטור ר ד פון פודות אלע ן אויפצוגעפינ■

 אנגע" האבן רעליגיאנס־פארברעטער פארשיידענע אלע געקענט.
 וואם אלץ, מענטשן פון אוועקצונעמען כחות זייעדע אלע ויענדעט

 זיך געדארפט ניט האט מען אנגענעם. און זים לעבן דאס מאכט
 איז מען וואס וויינען און גן קל* נאר לאכן, געטארט ניט פרייען,
איז־ צייטן פינסטערע יענע אין וועלט. דער אף געווארן געבארן
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 צו קינדער זייערע זיין מקריב זאלן עלטערן אז געווען רעכט
 גרויסע א קינדער די טוען זיי אז מיינענדיק נעטער, פארשיידענע

 מאטערן זיך קינדער רי זאלן וואס צו גערעבנט, האבן זיי טיבה.
זיי און נעמען גליין• ן ק מען אז וועלט, דער אף יארן־לאנג

זיינען צייטן יענע וועלט. בעסע-ער דער אף טראנספאי־טירן
 דער פון געשיכטע רער אין ערנסטע די שווערסטע, די נעווען

 לעבעריקער א[ נאר לעבן, א נעווען ניט ז א עם מענטשהייט.
טויט...

 פון לעפן א פרעדיקן צו אננעהויבן האבן וואס ערשטע די
 געווען זיינען פארנניגן, און שלום פון לענן א פרייר׳ און לענן

אין השנה ראש בלויז ניט גלויבן. דישן א פון פארטרלטער די
א נעבן אונז זאל ער עולם של רבונו ביים מיר בעטן כפור יום

בענטשט מען וואס מאל יעדן אויך נאר לעבן, נליקלעכן גורן
 פון לעבן א נעבן אונז זאל ער אים ביי מיר בעטן חדש ראש
פרנסה, און נעזונט פון ברכה, און פרידן פון פריידן, און גליק

 ווינשט־ הארץ אונזער ראם אלץ פון און כבוד און רייכטום פון
נוטן. צום זיך

 אמונה אונזער פון פא*טרעטער די האבן פיל אירי אף
 אונזערע אין מיד בעטן השנה ראש אז לעבן, דאס געשעצט
 תאם דעם אף קוקנדיק ניט הבא, עולם פאר ווייניק זייער תפילות

 אונזערע הנפש. חשבון הבא, עולם רורכאלים מיינט השנה ראש
 אף לעבן נליקלעכן א פאר זיינען בקשות און הרפט־תפילות

 זאך, טייערע א זייער לעבן דאם איז זעען מיר ווי וועלט. דער
 ערשט זיך פאננט מענטשן פון לעבן ריכטיקע דאם ווי אזוי אץ
 אן הויבט מען און פאריבער זיינען ר־יארן1קינד די ווען ראן, אן

 א פרוי און מאן יעדן אף דעריבער לינט פאמיליע־לעבן, א פירן
 אזו• און זים אזוי פאמיליע־לעבן דאם מאכן צו פליכט הייליקער

צו און לעבן צו לוינעו זיף זאל עם אז פארנעניגן, מיט פול
בספר וכתבנו בחיים, חפץ מלך לחיים, זכרנו גאט: ביי בעטן

חיים. אלקים למענך תחיים,
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שופת? מען בלאזט פארוואס

 זיינען אלע געפאקט, איז שול די שופר, היינט בלאזן טיר
 מיר פאיוואם אבער ווייסן אלע ניט שופר. רעם העדן געקומען

 רעליגיעזער און קעמפער אידישער גרויסער וער שופר. בלאזן
 טען פארוואם סבות 10 אן ניט גאון סעדיה רב פילאזאף

שופר: בלאזט

 נעווארן באשאפן וועלט די השנה^איז ראש היינט, ודייל א(
 ;ם און וועלט. דער פון מלך דער געווארן איז ב״ה גאט אין
 אלם געקיוינט וועיט מלך דער ווען אז טנהג אלטער אן איז

 אף רעכט זיין באשטעטיקן צו כדי שופר, מען בלאזט קעניג,
 תהילים: אין זאנט המלך דור ווי אזוי אויך טוען מיר טראן. דעם

 אויס שרייט ן מ ה", המלך לפני הריעו שופר וקול בחצוצרות
 מיר באשטעטיקן רעם מיט ווייל שופר, בלאזט מען און "המלך"

הוא. ברוך הקדוש איז מלך איינציקער אונזער אז

 ימי עשרת פץ טאג ערשטער דער איז השנה ראש ב(
 דער אז מאכן, צו באקאנט שופר מען בלאזט דעריבער תשובה,

 איז איצט ווייל טאן, איצט ראם ער זאל טאן תשובה וויל וואם
צייט. ריכטיקע די

 דערהאבענעם, יענעם אט אונז דערמאנט שופר דעה ג(
 באקומען האבן מיר ווען געשיכטע, אונזער אין מאמענט הייליקן

 שופר וקול שט*ט: שמות המש אין סיני. בארג אפן תירה די
 שופר דער שופר. דער געבלאזן שטארק דאן האט עם מאד, הזק

 תורה, לערנען צו פליכט הייליקע אונזער היינט אונז דערמאנט
 די פארשפרייטן און תורה לערנען וועלכע יעניקע, די שטיצן

יוגנט. אונזערע צווישן תורה דער פון אידעאלן

 אונזערע פון ווערטער די אונז דערמאנט שופר דער ד(
 גע־ האבן וועלכע ווערטער, פייערדיקע גרויסע, שטארקע, נביאים,

 דער־ ש!פר דער ציטערן. געמאכט זיי און הערצער שטורעמט
 נביאים* הייליקע די לעינען מוזן קינדער אונזערע אז אונז, מאנט

 פון ארוים זיינען זיי ווי שפראך, העברעאישער הייליקער דער אין
 פארביליקטע פארקדיפלטע, אין ניט אבער מויל, נביא׳ם רעם

שפראכן. אנרערע אין איבערזעצונגען
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 המקדש. בית פון חורבן דעם אונז רערמאנט שופר רער ה(
 אירישן גרויסן רעם באקלאגט האט וועלכער ירמיהו, נביא דער

 דריקט המקדש, בית און לאגד אונזער פון חורבן רעם אומגליק,
 ד׳(. )ירמיה, מלחמה ת־ועת שמעתי, שופר קול כי אוים: ־זיך

 דעי• שופר. פון שטימע די הער איך אונז, יאגט שונא דער
 אונ־ צוריק אופבויען דעלפן מוזן מיר אז אינז דע־־מאנט שופר

לאנד. זער

 שופר דער יצחק. עקירת די אונז דעימאנט שופר רער ו(
 האט ויעלכער באראן, א פון הארן רעם פין געמאכט דאך איז

 דאך איז עקידה די אביני. יצחק אנשטאט קרבן א זיין געזאלט
 זיין מוזן מיר אז באדייט, וואם נפש, מסירת פון סימבאל דעד

תורה. די און גאט אונזער פאר בלוט ביז קעמפן צו גרייט

 האבן מורא דארפן מיר אז אונז, דעימאנט שופר דער ז(
 געשריבן: שטייט עס ווי גאט, אלמעכטיקן פון גרויסקייט די פאר

 ניט פאלק ראם רען וועט יחרדו? לא ועם בעיר שופר היתקע
שופר? בלאזט מען ווען ציטערן

 "יום קומענדען רעם אף אונז דערמאנט שופר דער ח(
 יום קרוב צפניה: נביא דע* געזאגט האט אים אף ייאם הדיף,

ט׳ז(. י״ד, א", )צפניה ותרועה שיפר יום מאד, ומהר ק-וב הגדול, ה"

 דערמ^נט שופר דער ט(
 פאריאגטע אלע ווען צוקונפט,
 ישראל, נדחי די וועלט, גאנצער

 אידישע גליקלעבע יענע אונז
 דער פון אירן פארפאלגטע און

איין אלם פאראייגיקן זיך וועלן
 אידישע דאם ווען נאציאן, אידישע מעבטיקע שטארקע, גייויסע,

 ווי — וועט דאן וואם לאנד זיין אין אופלעבן צוריק וועט פאלק
 א אין ודעי-ן געבלאזן — *ונז פארזיכערט ישעיה נביא דער

 האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה שופר: גרויסן
י״גז. ב״ז, )ישעיה מצרים בארץ והנדחים אשו" בארץ

 דאם המתים, תהית וועגן אונז דערמאנט שיפר דער י(
 אפגעלעבט צוייק וועלן טויטע אלע און בלאזן וועיט שופר דער

 ארץ ושיבני תבל יושב• כל זאגט: ישעיה נביא דער ווי ווערן,
י״ח(. )ישעיה, תשמעו שופר וכתקוע תראו הרים נם בנשוא
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הפפורים. ליום

 מכפר, הכפורים יום^ למקום אדם שבין עבירות
 מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירית

פ״ה(. )יומא׳ חברו את שירצה עד

 באמת — עבירה בעלי סארטן צווייערליי פאראן ז*נען עם
 וועגן נאר איצט ריידן וועלן מיר נאר סארטן, אשך דא זיינען
 קיינער הייסט, ראם אלייך זיך פאר נאר זינדיקט איינער צוויי:
 פא* ניט אים האלט מען און עבירה אן טוט ער אז ניט, זעט
 אליין. זיך פאר נאר ער טוט - טוט ער ווען עבירה. בעל קיין

 פרוי זיין אפילו עבירה. די טוענדיק געזען ניט אים האט קיינער
 זיך לערנט עבירה, בעל א איז ער אז ניט, ווייסן קינדער און

 אליין, נאר עבירה די טוט ער אלזא, אפ. ניט אים פון קיינער
 עבירות הייסט: דאס הוא. ברוך נאט און ער נאר ווייס איר פון

 צווישן נעטאן האט מענטש דער וואם זינד די למקום, אדם שבין
 וו*םן ביירע זיי נאר גאט, און מענטש צווישן גאט, און זיך

עבירה. בעל פון אפגעלערנט ניט זיך האט קיינער און דערפון
מכשר... הכפורים יום איז עבירות די

 זינדיקט וואם אזא איז עבירה בעל סארט צווייטער דער
 פא* זינדיקט ער קיינעם, פאר ניט זיך שעמט ער בפרהסיא,

 געפינט ער ויאו און גאם אין זינרינט ער אויגן. די אין אלעמען
 טוען און אים פון ביישפיל א נאך נעמען אנדערע פילע און זיך,
 לחבירו, אדם שבין עבירות הייסט דאם אויך. זינדיקן זיי נאך, אים

 יענער מענטשן, אנדערן דעם לגבי געטאן האט ער וואם זינד די
 אים האבן פילע און זינדיקט ער אז ווייסן, אלע געזען, האט

 אף בפרהסיא, אפגעטאן זיינען עבירות די זינד. די נאכגעטאן
 ניט כפור יום איז מכפר", הכפורים יום "אין עבירות אזעלכע

 זיין איבערבעטן זאל ער חברו", את שירצה "עד סידן מכפר,
 בפרהסיא זיין זאל תשובה זק גוט. מאכן אויך זיי זאל ער הבר,

 הכפורים יום איז ראן תשובה, צו ברינגען אויך זיי זאל ער און
מכפ*.
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הכפורים. §ליוס

 הכפורים׳ יום פארגעבונג, פון באג א איז היינט רבותי!
מענבשן דעם מיחל אין ער פארגיט, עולם של רבונו דער רען

די פארשטיין אונז פון איינער יערער היינט זאל זינד. זיינע פאר
ברייננט טוט מענטש דער מאם אלץ, דאס לענן, פון פילאזאפיע

 און גובעם רעזולטאטן, גובע בריינגען מעשים נובע רעזולמאטן:
מענטשלעכער דער פאר און בכלל טענטשהייט דער פאר גליק

 קללה א רעזולטאמן שלעכבע — מעשים שלעכבע בפרט; נשמה
 גאנצער דער אז ניט פאיגעסט זיך. פאר און וועלט דער פאר

 געויאוינט געמאוינהייטן. פון בינבל א איז לעבן מענמשלעכער
 נאך זאך גומע איין מען טוט איז גובעם, באן צו איין זיך מען
 נאך בריינגט מצוה איין — נצוה גוררת מצוה אנדערער, דער
 שלעכמם. באן צו איין דך מען נעמאוינט טצוה, צווייטע די זיך
 א זיך נאך עבירה איין שלעפט — עבירה גוררת עבירה איז

 זיך קנן ער ויען מענטשן דעם צו איז וויי און אך אז צוויימע.
 אין פארשלעפט מערט זינדיקט, ער קאנטראלירן: ניט יין אל

 ער^ארויסקריב/ וויל און זומפ, אין אריין קריכט וועגן׳ שלעכטע
שווערי זייער שווער, אים איז

 אונזערע פרויען, אונזערע מיר, אלע, היינט שמייען מיר
 אונזער איז גאט און געריכט ־ וועלט גרעכטן ועם פאי־ קינדער.
 זאל אונז מיט וואס באשטימען וועט ;ר שופט, אונזער ריכטער,

 לא ומי בקצו מי ימות, ומי יחיה מי יאר. צוקינפטיקן דעם זיין
 יעשר, ומי יעני מי ינוע׳ ומי ינוח מי באש, ומי במים מי בקצו,

 צום הענטי די אין נאט ביי אלע זיינען מיר ירום. ומי ישפל מי
 גערעכטיקייט, מיט משפט ער צדק, שופט א גאט אונזער איז גליק

 פא־ א רדמן, <יב א נאראויך צדק, שופט א ער איז נאר ניט און
כליק! אונזער איז דאם און רחמנות, פון טער

 געזיג־ מדבר אין עלטערן אונזערע האבן כפור יום היינט
 גאל־ צום הזדב, עגל צום געדינט זיי האבן באג דעם אין דיקט.

 זאלן זיי טויט, צום געויארן פארמשפט זיינען און קאלב׳ דענ;ם
 האבן זיי מען אבער ערד. וער פון ווערן אפגעמ;קמ אינגינצן

 ועי זיי האבן געזינדיקט, מירקליך האבן זיי ואס דערפילט טיף
 זייער מיט גאט צו אומגעקערט ^זיך האבן געמיינט, און קלאגט
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 אב רער און צדק שופט דער גאט, ל״ג(. )שמות הארצן גאנצן
 די און טויטיאורטייל שרעקליכן זיין צוריקגעצויגן האט רחמן
 פארגעבן האט ער וסליחה, כפרה גאט פון געקראגן האבן אידן

 האט טאג דעם אט און געווען. מוחל זיי האט און זינד זייערע
 צענטן דעם טאג! שרעקלעכן און גרויסן דעם פאר געמאכט גאט
זינד די אירן די געווען מוחל האט גאט ווען תשרי, אין טאג
 צו באשטימט רחמנות גרוים זיין מיט ער האט הזהב, עגל פון
הכפורים. יום — פארגעבונג פון טאג זיין

 צו ניט באשליסן מיר דארפן טאג היינטיקן דעם אין און
די און נשמות אונזערע פארקויפן ניט הזהב, עגל צום רינען

די פאר הזהב, עגל רעם פאר קינדער אונזערע פון נשמות
 פאר וו,(, א. א. דאלארם זלטעם, )ליטן, לאטן קאלטע הארטע,

מחלל געלט צוליב אבער האבן, מענטש א מוז געלט געלט!
און וואג פאלשע געבן מענטשן, אפנארן טרפות, עסן זיין, שבת

 ־- זאכן שלעכטע טאן ליגן, זאגן סחורה, שלעכטע מאם, פאלשע
לעבן! צום ניט און מויט צום פירט געלט־מאכן אזא

 אידנטום אז זאגן, הפקר־יונגען און ראדיקאלן פריידיינקער, די
 עסן ניט זיך! פייניג און גאנג א מיר פאלג אפקומעניש. אן איז
 ווען קליינישקייט! אייגע—לעת מעת גאנצן א טרינקען ניט און
 אדרבא, איז, אידנטום וואם ניט איר ווייסט אזוי דיינקט איר

 א איז אידנטום, פון מוטער די תורה, אונזער פארקערט, פונקט
 תורה די פון מצוות אלע די און חיים, תורת א לעבן, פון תורה
 שימות ולא בהם וחי זיך. מומשענ?ן צו ניט און לעבן צום זיינען
 נאך קערפער. רעם מוטשענען ניט מען דארף כפור יום — בהם
קיין זיך אנטאן ניט איר א טאר אידנטום פון באגריף רעם

 באגיין ניט טאר ער לעבן, פון אנטלויפן ניט טאר און יסורים
 נפשותיכם", את "ועניתם נאר שטייט תורה רער אין זעלבסטמארד.

ראם גוף! אייער ניט נשמות, אייערע יאר א מאל איין פייניגט
טאן מענשן, רעם און חיה די קאנטראלירן איינצאמען, מיינט

 בריינגט וועלכע תשובה, באוואוסטזיניקע אינערלעכע אן תשובה,
 ווי שווער אזוי גארניט איז עם הנפש". "ענוי פייניקונג, 'גשמה די

 כפור־אירן יום די וואם נאר איז צרה די פאר, זיך שטעלט מען
 קיינמאל קומען אירישקייט, פון ווייט יאר גאנץ א זיינען וועלכע

 אידנטום אז מייגען שמחות, אידישע פון ניט ווייסן שול, אין גיט
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 מען ניט עסן כשור, יום אום נאר קומען זיי אפקוטעניש. אן איז
 שול, אין נאר זיץ צייט גאנצע די ניט, מען ניט טרינקען ניט,
 אט ׳י ז מיינען דעריבער — טרער אידישע א זע קרעכץ, א הער

 טרינקען, ניט עסן, ניט מיינט: אירישקייט אז אידן ־ כפור יום די
 ליבער מיין זיפצען. וויינען, קרעכצן, נאר פארנניגן. קיין האבן ניט
ליב ניט אזוי האט וועלט דער אין פאלק קיין איר! ־ כפור יום
גלות יאר טויזנט 2 נאך לעבט איר רער איד! דער ווי לעבן צו

פאר־ שוין זיינען פעלקער שטארקסטע די ווען צייט דער אין
אויסערגעוויינלעכע אזא נעהאט ניט האבן זיי ווייל שוואונדן,

וועט און לעבט איר רער באזיצט. איר רער ווי קיאפט ־ לעבנם
טארסטו כפור יום אויב און אפטימיסט, אן איז איד דער לעבן!

נרויסע א מצוה, א דערפאר איז טרינקען, ניט און עסן ניט
איז כפור יום ערב כפור: יום ערב טרינקען און עסן צו מצוה

פון טאג קיין ניט איז כפור יום אבער פארגנינן, פון טאג א
וואם פארגניגן און הנאה די האבן ניט נאר קענסט דו יסורים:

 לעצטן פון פארלויף אין ווייל כפור, יום ערב געהאט האפט דו
 דיין מיט און ארבעט און קראפט דיין מיט נעזינדיקט האסטו יאר

 און טאן תשובה דארפסטו כפור יום און טעטיקייט, און פייאיקייט
זינד. און שוואכקייטן מענשליכע דיינע אף פארנעבונג א האבן

 שול, אין פארבראכט כפור יום גאנצן א האסט דו ווען
 דו אבער — חטא על זיך געקלאפט געזאגט, מחזור האסט
 האבן ליפן די געוואוינהייט, אוים נאר נעטאן אלעם דאם האסט

 נשמה אידישע די און הארץ אידישע די אבער געזאנט, תפילות
 כפור יום נעטאן ניט האסט דו ווען זאבן, צו נארנישט פון ווייסן

 אף חרטה אינערלעכע טיפע א מיינט דאם תשובה, ריכטיקע די
 אנצו־ מארגן פון באשלום פעסטער א און פארגאנגענהייט דיין

 הארצן אין טיף ווייסט דו ווען לעבן, אידישן ריינעם א פאנגען
 אז נעטאן, אלעמאל האסט דו ווי אזוי מאן וועסטו מארגן אז

 פארגאנ־ דעם פאר בעסער זיין ניט וועט יאר צוקינפטיקער דער
 געדנ= איצט ביז האסט דו ווי אזוי זינדיקן וועסט דו — גענעם
אן שול אין כפור יום זיין נאנצער דיין איז דאן — דיקט,

דרשן א אז זאנן וועסט דו ארבעט. שטיקל ארויסגעווארפענע
 איז עם ווי מער זאך די מגזם איז מורא, א אנצוווארפן ליבט

 מאמר: רעם געהערט געווים שוין האסט דו טעות! א ה^סטו —
 נאר יענעם אף געווארן געזאגט איז ראם בידו". ושרץ "טובל
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 אין שרץ א האלט און טובל, זיך איז מקוה׳ אין שטייט וועלכער
 אומריינער ר ד; ווען וואסער ־ מקוה די העלפן קען וואס האנט.

 ואשוב", "אחטא זיך טראכסט רו ווען האנט? דיין אין איז שרץ
 שול אין כפור יום קומען איך ורעל נאכהער און זינדיקן ורעל איך
 וועט עם — טייער ניט קאסט דאם ווייל הטא, על שלאגן זיך
 שרץ רעם אוועק וואייף טעות. גרויסן א האסטו דאן — ברט! זיין
 צו באשלים נשמה, דיין און הארץ דיין[ אלים רייניק האנט, פון

 האבן עפעם וועסטו דאן לעפן, דיין באנייען צו איבעראנדערשן,
כפור! יום אופגעטאן

 האבן מיר עברינים; באדויערן 'גרויסן צום האבן מיר
האלטן נדרים זייערע נדרי", לא "נררנא זאגן וואס אידן אזעלכע

היבשן א האבן מיר ניט; שבועה קיין איז שבועה א ניט, זיי
 ווערן שול, אין יאר גאנצן א ניט קומען וועלכע אידן קלאס

 קומען זיי טייער, און הייליק איז אונז ביי וואם אלץ פון פרעמד
כפור־ "יום זיי רופט מען כפור! יום — יאר א איינמאל נאר

נויטיק איז אירן די פאר אט נשמה־אידן". "הזכרת אויך אידן",
 ווען צייט ריכטיקע די נעילה נאך כפור יום מאכן צו באקאנט

 איבער כפור יום צוקינפטיקן דעם דאוונען שטעלן זיך וועט מען
 וועט כפור יום קומענדיקן ביזן כפור יום רעם פון ווייל יאר... א

 אידן" כפור "יום די צוליב אט שול. אין זיין ניט פום זייער
 אידן אזעלכע ודייל כפור־טראפנם", "יום געווארן באשאפן זיינען
 טראפנם די קומען אירן... פארחלשטע שוואכע זייער ראך זיינען

אירן!.. אזעלכע פון נשמה די מינטערן און

 דעריבער שול, אין אלע זיינען כפור, יום אבער, איצט,
 אירן, אלע פון זינד די אף זיין מכפר זאל ער גאט בעטן לאמיר

 ווען אפילו איד א הוא, ישראל שחטא פי על אף ישראל ודייל
 ער! איז איר א אבער איד, זינדיקער א ער איז זינדיקט ער
 הערצער, אידישע שוואכע די שטארקן הוא ברוך הקדוש זאל און

 דער אלעמען אונז זאל און פרום ווערן אידן ניט־פרומע די זאלן
 כלל מיטן צוזאמען יאר גליקלעכן נייעם א געבן עולם של רבונו

 ישועות צו זיין זוכה זאלן מיר און שהם מקום בכל ישראל
אמן! בימינו, במהרה שלמה גאולה א מיט ונחמות
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כפור־געדאנקען. יום

 דער קומט גיטער ערדישע קיין ניט רייכטום׳ קיין ניט
 דעם אין ניט קומט ער כפור. יום אויפוויינען שול זייל אין איד
 בלעטערט, מאכט. און נליקן וועלטלעכע גאט בא בעטן טאג

 דורך נישטערט מחוור, כפור׳דיקן יום דיקן דעם דורך אדרבא׳
 תפילה׳ איין געפינען ניט וועט איר און ותחנונים תפילות אלע

 וויי־ זאל ער אז מזל, נוטן א זיך פאר בעטן זאל איד דער אז
 פארשפראכן שוין אים זיינען וואם הארץ׳ משמני די נאך נען

 הייסט ראם הארץ, משמני די צייטן. אלטע די אין געווארן
 אז ווייס׳ איר, דער ווי אזוי נאך׳ וועד — מאכט און עשירות

געבראכט? ניט נליק קיין בכלל וועלט דער אין האבן זיי

 דער ווערט שטורם־ווינט א פון שמרוי א ווי אזוי נעטריבן
 צום לאנד איין פון ארומנעשליידערט י^ר טויזנט 2 זייט שוין איר

 אז מיינט, און רייך ווערט זיך׳ באזעצט ערנעץ׳ קומט אנרערן׳
 א שחיטה, א פלוצים היים... זיין נעפונען שוין ער האט דא

 בארג א ווערט עשירות זיינע אלע פון און נזירה, א פאנראם,
וואנדערן. ווידער מוז ער אש,

 וועלט, דער געבראכט מאכט און רייכטום האבן וואס און
 וואם מלחמות? און ערביטערונג שנאה, און קנאה מער ניט אויב

צרות? ניט אויב מענטשן, די געגעבן גיטער ערדישע די דען האבן

 שול, אין טאג הייליקסטן זיין אין קומט איד דער ווען און
 וואם בעט ער נאר רייך, ניט איז ער פאייוואם ניט ער וויינט

 צווישן ברידערלעכקייט פאר בעט ער געבעטן. האבן נביאים די
 די איינע זאלן מענטשן טאלעראנץ, פאר אפעלירט ער מענטשן:
 באגאנ־ א זיין מוחל קענען זאלן זיי פארשטיין, בעסער אנדערע

 בעט ער זינד. זיינע צוזייטן דעם איינער פארצייען פעלער, נענעם
מענטשז. אלע פון גליק רעם פאר — שלום פאר פריינדשאפט, פאר

 הארצן צובראכענעם א מיט — אחת אגדה כלם ויעשו
 מענטשן די אז איד דער בעט טרערן פון אוינן פייכטע מיט און

 ניט און איינער. ווי אזוי צוזאמען, אלע פארברידערן, זיך זאלן
 אגורה, איין אין אלע פעלקער׳ אלע מענטשן, אלע נאר אידן׳ די
האבן דאם וועלט־אגדה. א אין ליגע, איין אין פארבאנד, איין אין
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 דאם צוריק, יארן טויזנטער טיט געבעטן שוין נביאים אידישע די
 טעג, הייליקסטע זייערע אין יארן, זייערע אלע אירן די בעטן

נוראים. ימים די אין

 ברירער, פאר מענטשהייט גאנצע די באטראכטנדיק און
 היי־ זיין אין איר דער בעט אגודה, איין פון מיטגלירער פאר

טאג: ליקסטן

תכלה. כעשן כלה והרשעה

 אירישע וואו וועלט דער אין לאנד קיין ניטא איז עם
 האט וואם ולשון אומה קיין ניטא געגאסן, ניט זיך האט בלוט

 אידישן איר מלכות", הרוגי "עשרה אידישע אייגעגע אירע ניט
 רומעניע ביז פערסיען פון אוקראינע, ביז בבל פון מ^רטיראלאג.

גע־ געשאכטן און געפייניקט געיאגט, ניט אידן זיינען וראו —
 אף ניט ווארט ער נקמה, קיין ניט איד דער זוכט דאך ורארןן

בעט טאג הייליקסטן זיין אין און שונאים זיינע פון מפלה דער
אלע זאלן רשעים די אז יכלו, כעשן כלם והרשעים ניט: ער

די תכלה, כעשן כלה והרשעה נאר רויך, ווי פארשווינרן
 רשעים, די אז ניט וויל איד דער פארשווינדן. זאל שלעכטסקייט

 פארשווינדן זאלן געפייניקט, אים האבן וואם מענטשן שלעכטע די
 בא־ אויך מענטשן, דאך זיינען זיי רויך: א ווי וועלט, דער פון

 דעם מענטשן א ווינטשן ניט טאר מען אלקים, בצלם שאפן
 דער בעט פארשווינדן, זאלן מענטשן שלעכטע די ניט ניין, טויט.
 די כעדאנקן, בייזע די "רשעה", די שלעכטסקייט, די נאר איד,

 מענטשן אין חיה די ווערן אויפגעראטן זאל עם געפילן, שלעכטע
בלייבן. זאל אבער מענטש דער —

 ווען חכמים, אידישע אלטע די געלערנט שוין האבן אזוי
 אזוי הארץ", מן חטאים "יתמו פסוק: רעם געדרשנט האבן זיי

 דער בעט אזוי און נביאים, די געפרעריקט פריער נאך האבן
 נעפיל קיין אירן דעם ביי ניטא איז עם כפור. יום זיין אין איד
 איר רער ווייל שונא, א צו ניט אפילו מענטשן, א צו נקמה פון
 מיט און מענטשן די מיט שלום וויל ער ונוטר. נוקם קיין ניט איז

 נרליסע די פארגעפן צו גערן זייער אלעמאל איז און וועלט דער
 זיין אין און אים. קעגן נעווארן באגאנגן זיינען וואם פארברעכנם

הארצן: גאנצן טיטן אוים ער רופט כפור, יום טאג, הייליקסטן
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 לכל כי בתוכם הגר ולגר ישראל בני עדת לכל ונסלח
בשגגה! העם

 ער עולות; באגאנגינע זייערע אלעמען מוחל איז איד דער
 דעם אויך נאר אירן, רעם אייגענעם, רעם נאר ניט מוחל איז

 וועלכער און שכן א איז ער וועמען מים גוי, רעם פרעמדן,
זכות: א מען אל? זיי אף געפיגט ער נעטאן. שלעכטם אים האט

 האבן זיי פארנארטע, פארפירטע, זיינען זיי — ״בשגגה״
 א געבן די מוז מען מענטשן, זיינען די אבער מדות, שלעכטע

איד! דער איז דאם אט בעסערן. צו דך געלעגנהייט

 נירריקע אלע פון פריי געוויסן, רואיקן ערלעכן׳ אן מיט
 מענטשן די מיט שלום צו שטרעבנדיק קערפער, פון ליידנשאפטן

—בעטן שול אין כפור יום איד דער גייט וועלם, דער מיט און

 עררישע פאר ניט רייכקייט, פאר ניט זיך, פאר ניט בעטן
 מענטש־ א פאר מענטשהייט, בעסערע א פאר נאר פארגניגנם,

 פריינטשאפט, ברירערלעכער מיט נאר שנאה, אן נקמה, אן הייט

 ווי אידעאל, שיינעם אזא מיט פאלק א נאך איר קענט
אידישע? דאם

 דער־ אזא האבן זאל וואם אומה, אן נאף געזען איר האט
כפור? יום ווי טוב, יום האבענעם

נעילה. צו

 הימל פון טויערן די נעילה. ביי איצט האלטן מיר !רבותי
 נעילה• די דורכלעבן איצט גייען מיד שלימן. ביים דך האלטן

 אין יאר. פון שטימונג הייליקסטע און שענסטע די שטימונג,
 דער — מאמענט שיינעם און הייליקן אויסערגעוויינלעכן איצטיקן

 רייכע, אונזערע צו אויסררוק געבן מיר מוזן — מאמענט נעילה
 אונזער גלעט נגון נעילה רער נעילה־געפילן. אידישע הייליקע
 ווי ריין און אויסגעלייטערט נעילה צו איצט איז וועלכע נשמה,
 יעצט דך פילט יערער שכינה, די ווי שיין איז זי גאלר.

 לעצטע די ווען און אלעמאל. ווי דערהויבענער רוחניות׳דיק,
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 פון עמוד דעם באלייכטן וועלן זון ־ כפור יום דער פין שטראלן
 ווי אירן; אויסגעלייטערטע הייליקע זען, איר וועט שול, אונזער

מיטזינגען, אונז העלפן און קומען וועלן הימל פון מלאכים די
 איצט נוראים. ימים די פון קדשים קדשי רער איז נעילה ודייל
היי־ איז וועלט די אונז, ארום און אונז אין הייליקייט מיר פילן
זיינען הימל פון טויערן די הייליק. איז מענטש רער און ליק
רבונו דעם און אונז צווישן מחיצה קיין ניטא איז עם אפן, נאך
צום נאר ניט צייט, נעילה איצט, זיך ווענדן מיר עולם. של

זיין הייליק, איז נאט הקדוש, מלך צום אויך נאר צדק, שופט
אני! קדוש כי תהיו קדושים ודייל הייליק, איז ישראל פאלק

 וויכ־ דער און צייט ריכטיקע די איז נעילה, פאר איצט,
 אט. וטהרה. קדושה פאר מאכן צו נרייט זיך מאמענט טיקסטער

די ניט פארזאמט הימל, פון טויערן די צו מען שליסט אט,
 און צוקונפט אונזער ווען מינוטן, לעצטע די אין איצט, צייט!

ביי זיינען וועלכע אלע און קינדער אונזערע פון צוקונפט די
 וועלן מיר ווען חתימה, נאטם אף ווארטן טייער און ליב אונז

 נוטע א — בריתך כני כל טובים לחיים וחתום - בעטן באלד
 רער אץ שער! נעילת בעת שער לנו פתח מיר: שרייען חתימה,

 עפן ווערן, נעשלאסן באם האלטן הימל פון טויערן די ווען צייט
 שערי די רחמנות, פון טויערן די עולם, של רבונו אונז, פאר

 פון און צרות קיינע פון יאר נייעם דעם אף זאלן מיר רחמים,
 כלל דער ניט און פרט דער ניט וויסן, ניט אומנליקן קיינע

!ישראל

 באלד נעילה־תפילות! אונזערע זיינען הייליק און שיין ווי
 לפושעים יד נותן אתה עולם: של רבונו צום טענה׳נען מיר וועלן

 שליסט האנט, די ניט כביכול, גאט, שבים, לקבל פשוטה וימינך
 עמפ־ און ישראל פושעי די מיט אפילו נעילה צו איצט שלום

אידנטום דאם רבותי, אים. צו אום זיך קערן וואם די פאנגט
 וואס אלע די מיר צו אום זיך קערט צוריק: אונז איצט רופט
 צו צווייק נאט, צו צוריק צוריק, אומקערן אמת אן מיט זיך ווילן

בא איז וואם אלץ צו צוריק שבח, צום צוריק תורה, אונזער
צייטי די איז איצט טייער! און הייליק אונז

 דאם זיך האבן מיר מאל וויפל נאר זיך דערמאנט רבותי!
 ררייסט אבער שחטאנו"! חטא "על זאננדיק הארצן, אין נעקלאפט
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 פון הארצן, אין קלאפעניש די פון צוועק רער איז וואם איר
 באלד וועלן מיר וועלכע נעילה פון תפילה די חזי יק טתודה

 אלהינו ה׳ "ותלמדנו אפן: און שארף נאנץ דאם דערקלערט זאגן
 דו ידינו", מעשק נחדל למען עונותינו, כל על לפניך להתורות

 זיך זאלן מיר אז נאט, אונזער נאט, געלערנט, אונז האסט
 האנט אונזער כדי זינד, אונזערע אלע אף דיר פאר זיין מתורה

 דעם דריקן ניט זאל שטארקער דער ראבירן, ניט מער זאל
 אר־ דער ארעמען, דעם דריקן ניט זאל רייכער דער שוואכן׳

 זיינע — הויזווירט דער ארבעטס־נעמער, דעם — נעטם־נעבער
 קיי־ אפ ניט נאר ניט! נזל ניט! רויב ווייטער. אזוי און שכנים,

 גוט ניט קריגן זיי און ארבעטער דיר בא ארבעטן עם ווען נעם!
 שפאט פאר דיר פאר ארבעטן זיי ארבעט, זייער פאר באצאלט

 ווערט ריכטיקן רעם ניט קריגן און רייך דיר מאכן ז* ניליק׳
 ביסט דו ווען זיי. באגזלסט דו אז דאם הייפט ארבעט, זייער פון

 ערנסט, און ריכטיק ארבעט דיין טו ארבעטער, אן פארקערט,
 צייט, דיין פאר באצאלט קרינסט דו ווייל גנב, א ביסטו ניט ווען
 ארבעט דיין ניט טוסט דו ווען און פארקויפט איז צייט דיין

 אונז זאנט ווערמער שארפע די אט נזילה. עם איז דאן באמונה,
 ענדיקן באלד אידנטום! פון מאראל די נעילה, פון תפילה די
 צום צוריק זיך קערט אונז פון יערער און נוראים ימים די זיך

 געשעפטסלייט, אדבעטער, דעריבער, לעבן, אלטענלעכן געוויינלעכן
 זיין אין יעדער אידן, איבריקע אלע און הויזווירטן ארבע&נעבער,

 נחדל "למען נעילה פון וועיטער פאר די אט געדיינקט פאך,
בארויפן. ניט קיינעם זאלן מיר ידינו", מעשק

 וועלכע ווערטער, פאר א זאגן מיר וועלן נעילה. צו איצט,
עפעס און זיי, אין אריינטראכטן גוט זיך זאלן מיר כדאי איז עם

והמחוזות הקדש העיר זאנן: באלד וועלן מיר זיי. פון לערנען
רק שיור ואין וגנוזות׳ נטולות מחמדיה וכל ולבזות, לחרפה היו

זיי־ אומגעננט די און ירושלים שטאט הייליקע די הזאת. התירה
עם פארלארן, מיר האבן אלץ אונז, פון נעווארן צוגענומען נען
 וואם זאך הייליקע וויכטיקע איין נאר איבערנעבליבן אונז איז

 ניט זאלן מיר אונטערגיין, ניט זאלן מיר אז אוף אונז האלט
 וועלט־ארענע דער פון ארונטער ניט זאלן סיר ווערן, אסימילירט

 תורה די תורה. אונזער - איז ראם און פאלק, אירישע אלם
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 רעגיררנג, א לאנה א פרן פלאץ דעם אונז בא פארנוטען האט
אונז פאר איז אלץ ליטעראטור, א קאנסטיטוציע, א ארטעע, אן

 אלץ. אונז פאר זיין אריך אלעמאל וועט זי און תורה די געתען
 עפענען גייען מיר ווען נעילה, פאר איצט, פרעגן זיך לאטיר

 — אויגן אונזערע פאר שטיין וועט תורה די און קרש ארון דעם
צו־ רער אין טאן טיר גייען וואם און געטאן מיר האבן תאס

ווי התורה? לומדי די פאר און התורה למור דעם פאר קונפט,
 דנל נושאי די זיינען וועלכע רבנים, די אוים מיר האלטן אזוי

 לאנע?! שרעקלעכע שווערע, א אין ניט דען זיי זיינען — התורה
ניט זאלן זיי כדי לעבן אנשטענדיקן אן אף גענוג זיי מיד גיבן

 דער־ זיך קינדער זייערע פאר ברויט צוליב פרנסה, צוליב דארפן
 והרבנות התורה כבור רעם זיין משפיל אויך דאמיט און נידעריקן

 צווישן התורה למוד דעם פאר מיר טוען וראם און אידן?! ביי
 דאם וועלן וועלכע טעכטער, און זין אונזערע דור? יונגן אונזער
 אין אידנטום דאם ירושה אלם אונז פון איבערנעמען דארפן

 א נעגעבן זיי מיר האבן — מדרשים בתי און שולן אונזערע
 איבערצונעמען פייאיק זיין זאלן זיי כדי דערציאונג אידישע גוטע

ירושה? הייליקע גרויסע אונזער אונז פון

 ויפנה", יבא השמש יפנה, "היום זאגן: באלד תעלן מיר
 ארוים זיך רייסט ווילנדיק ניט און אונטערגיין, ביים האלט זון די
 זון די אז זיך דערמאנען מיר ווען הארצן אונזער פון קרעכץ א

נאכאנאנד, יארן טויזנטער געשיינט האט וועלכע אירנטום, פון
קינדער אירישע טויזנטער הונדערטער אונטערגיין! ביים האלט
 אויסוואקסן תעלן און דערציאונג אידישע ברעקל א ניט געניסן
 צו און פאלק, אידישן צום ישראל, ארץ צו גאט, צו פרעמד

טייער! און הייליק ליב, אידן אונז ביי איז עם ת^ם אלץ

 פון צייט א איז איצט לעבן מיר וועלכע אין צייט די
 דאם פארשלאסן. — העברעאיש אין הייסט ״נעילה״ נעילה.
 נביאים, רש״י, תורה, שפראך, העברעאישע די אידנטום, גאנצע
 אונזערע פאר פארשלאסן איז אלץ — זוהר גמרא, אגדה, משנה,

מיר רייך ווי ותסן צו אן ניט הייבט דור יגגער דער קינרער.
 געשאפן! האט זשעני אידישער דער אוצרות פאר תאם זיינען,

 קינדער, אונזערע פאר פארשלאסן זיינען אוצרות אלע די אט
 און תייט אזוי זיי זיינען דערפאר אוטתיסנד, שרעקלען־ זיינען זיי
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 נעילה׳ איז עם אוצרות. גייסטיקע אונזערע צו און אונז צו פרעטד
 קינדער אונזערע קינדער! אונזערע פאר פארשלאסן איז אלץ

 שולעם: פרעמדע די אין לענדער מייסטע די אין דערצויגן ווערן
 פרעמדע ליטעראטור, פרעמדע שפראך, פרעמדע לערער׳ פרעמדע
 אונזערע קינדער די און פרעמד! זייער פרעמד, אלץ קולטור,

נעילה! נעילה! — אידישקייט פון ניט גאר ווייסן

 אירנטום׳ פון טויערן די דור יונגן פארן עפענען לאמיר
 שערי די אונז פאר עפענען עולם של רבונו דער רערפאר וועט

 חיים שנת א טונה, חתימה א האבן וועלן מיר און רחמים
אמן! ושלום,

לסכות
 כשר כושי והתניא כוש/םםול, אתרוג מת אמר

 ממתניתן נמי תכן כי אבע אמר פסול, לכושי דומה
 הא לן הא קשיא לא אמר רבא תנן לכושי דוימה
סכה( )מם׳ להו

 דאם נושים, צו אידן די צוגענלינן האט עמום נביא דער
 זאגט: נביא דער נענרעם. אדער מענשן׳ שווארצהויטיקע צו הייסט
 קוקסט דו ווק ה": נאום ישראל בני לי אתם כושיים כבני "הלא

 אבער שווארץ. אויך איז בלוט זיין אז אפ זיך רוכט נענר א אף
רינט עם און ודאונד א הויט זיין אף זיך מאכט עם נאר ווי

די ווי רויט אזוי אויך איז בלוט נעגערם רעם אז זעסטו, בלוט׳
ווי אידן. אונז מיט אויך איז אזוי אט מענשן. ווייסן׳ פון בלוט

 השמש" ששזפתני שחרחורת שאני תראוני אל זאגט:" המלך שלמה
זיי שווארץ, זיי זיינען אויסערלעך וואם אירן דא זיינען עם —

 זיי מאכט מען נאר ווי אבער אלקים, צלם רעם פארלארן האבן
 עם און שווארצקייט זייער זיך פארלירט וואונד, לייכטן א אפילו

איד... רער זיף באווייזט

 אויב כושי", "אתרוג וועגן ריספוט א פאר קומט גמרא אין
 עם אויב להו". והא לן הא " $רער כושי. א אף ענלעך איז ער
 חוץ הייסט דאם כוש, און ישראל ארץ צווישן חילוק א רא איז

 $דער כשר איז כושי" ,"אתרוג דער — ווארט איין מיט לארץ,
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 גע־ איז ער וראו ארט און קוואליטעט זיין פון אפהיינגיק פסול
 $דער כשרות זייער אידן. ם$רט רעם מיט איז אזרי אליך וואקפן:
 לאנד רעם פון און איינגשאפטן זייערע פון אפהיינגיק איז פסלות

לענן." זיי ודאו

 געבארן פלעגט איד דער ווען דורות, פריערדיקע די אין
 די האט דאן — בבינה אידישע א אין אופוואקסן און ווערן
 א פלעגט — ווינקאלעך אלע אין הערשט ,ג אמונה און תורה
 אראפווארפן און וועג גלייכן פון אראפגיין פלעגט וועלכער איד,
 דומה "אתרוג א ווי ווערן פ*רעכנט אלקים, צלם דעם זיןי פוי

 פארעכנט זיין ער פלעגט תורה, די געהיט ניט האט ער לכושי".
פסול... ווי

 "אתרוג דער ווי אזוי אט אנרערם. איז צייטן היינטיקע
 ארט דער וואם דעם צולים נאר שווארץ אידן די זיינען הכושי",

 רעריבער ארט... פון אפהיינגיק איז כשרות זייער גורם..• ראצו איז
 שווארץ זיינען זיי זיזי. פון אפשטויסן אידן אזעלכע ניט מען אר3

 כשיים כבני "הלא געזאגט; האט נביא רער וזי אויסן, פון נאר
 איז אידן אזעלכע פון בלוט דאם אבער ישראל", בני לי אתם

בלוט. אידישע

 צדקות די מעסטן ניט קען מען אז זאגן, מוסר ספרי די
 פון ^פהיינגיק איז אלעס — מאם איין מיט מענשן פון זינד און

 אויסשטיין, דארף מענש דער וואם נסיון דעם פון צייט, און ארט
 זיינען מעשים שלעכטע אדער גוטע די ווי אופן דעם פון און

 מענשן אלע ויייל צדיק, א געולען איז נח למשל, געולארן. געטאן
 געלערנט, ניט זיי פלן האט ער אלן שלעכט געלוען דאן זיינען
 עס צדיק• א זיין אליך קלן מלנש פראסטער א הייסט דאם

 אליהו בא מיר זעען ווייטער צייט. און ארט פון אפ נאר היינגט
 אים האט גאט וועלכער צו צרפת. פון אלמנה די ווען הנביא.

ולך לי "מה אים: צו געזאגט האט שפ-יזן, אים זאל זי געשיקט
אין י״ז(. א", )מלכים עוני" את להיכיר אלי באת האלקים, איש

פארעכנט צדקנית אזא אפילו איז הנביא אליהו מיט פארגלייך
איין קיין ניטא איז עם אז באווייזט דאס זינדיקע. א פאר געווען

 פון "שווי", פון 6א היינגט אלק רשעות, און צדקות פאר מאם
צייט. אין ארט פון פארגלייך,
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 קק מק צייטן. היינטיקע אידן נרגע איז זעלביקז דאם
 אין שטעטל אידישע קליינע א פרן אידן א פארגלייכן ניט למשל
 א מיט שנת שומר א איז וועלכער רומעניע ארעד ליטע פוילן׳
 גיו״יארק׳ אדער ווארשע בערלין, ווי שמאט, גרויסע א פון אידן

 אפך איז צווייטן פון שנר ר7ד שבת. שומר אויך איז וועלכער
 שבת. אפצוהיטן לייכטער סך א איז ערשטן רעם רוייל גרעסער,

זיינק הייסט ראם שקולות, //כמות" אין זיינק מצוות זייערע
 זיי. צווישן חילוק סער גרו א דא איז "איכות" אין אבער גלייך,

 אין און שטארקערער א איז שט^ט גרויפער דער אין נסיון דער
 דעריבער צייטן, אמאליקע אין ווי גרעסערער, א אפך איצטיקער

 אזוי מט גורם זיינק צייט די און ארט דער וואם עבירה אן איז
 ניט איר ויינק פאקטארן ביירע די רואם עבירה אן ווי שוועד,

 והזמן שהמקום עבירה די געטאן האט איד דער וואס ד^ס גורם.
 איז אנרערש פארד^רבך איז ער אז ניט נאך ווייזט לכך, גרמו
 צייט די און ט אי דער ווק להכעיס, איז עבירה די רוק אבער
 "אתרוג אן מיט טאן צו מיר האבן דא גורם. ניט איר זיינק
פסול". כושי

 איז ער אז סאלאנטער ישראל ח גאון פון דערציילט מען
 ווילנער א פון הויז א אין קינות נאך אוועק באב תשעה איינמ^ל

 צו משכילים די פארזאמלען געז^לט זיך האבן עם רואו ל, משב
 איבערצייגן זיך געוואלט האט ז״ל ישראל ר• סעודה. א פראווענען

 און גבאי, דעם מיטגענומען ער האט מעשה די אמת איז עם צו
 מעשה די אז דעיזק זיי האבן טיר, די געעפנט האבן זיי ווק
 טאג. געוויינלעכן א אין ווי עסן און זיצן משכילים די אמת: איז

געזאגט: און משבילים די צו געווענדעט זיך ישראל ר, האט
ער געווארן: נשתומם גבאי דער איז אפעטיט״י נוטען א "מיט
 די שילטן צו אנפאנגען וועט ישראל ר' אז געמיינט הואט

 "רבי אפעטיט. גוטן א זיי ער ווינשט סוף צום און אפיקורסים
 פאר־ וואם — געפרעגט. גבאי רער האט — דאם? באדייט וואם

 עסן הפחות לכל זאלן זיי געז^גט זיי האב איך ניט, דו שטייסט
 להכעיס! זיין ניט זאל עבירה די כדי חשק, מיט אפעטיט, מיט
 אף עובר זיינען "משכילים" די אז געוואוסט האט צדיק רער
 ארער כפירה צוליב פשוט נ^ר תאוה, צוליב נאר ניט מצוות אסך

לייכטזיניקייט.
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 אה "משכילים" די פון עבירה די אז מיד זעען דעם פון
 א טוט וואס עבירה זעלבע די ווי הארבערע שווערערע, א אסך
 אזא טאקע גיט ז״ל רש׳יי כושי? "אתרוג רופן מיר וועלכן איד

 רער אז זכות", של מאזנים הכף את "כובש מאמר רעם פירוש
 א פון געוויכט דעם פארגרעסערן מאל אסך מוז עולם של רבונו
 געמאן איז זי ל ווי דאפלטע, א פאר רעכענען איר און מצוה

 און מצוה. א טאן צו שוועי מאכן וועלכע תנאים אין געווארן
 געוויכט דעם לייכטער עולם של רבונו דער מאכט מאל אסף

 גע־ גורם איר האט צייט די און ארט דער ווייל עבירה, אן פון
 "אתרוג ווי איז וואם איר א פון געווארן געטאן איז זי און ווען

 מצוד. די ווען זאך די איז אנדערש לארץ". בחוץ שגדל כושי
 ווי איז וועלכער אירן א פון געווארן געטאן איז עבירה די אדער

 כשרות די לכושי"..- "דומה אדער ישראל" בארץ כושי "אתרוג א
וזמן. מקום פון אפ היינגט אידן פון פסלות און

לסכות
 ישראל אלו הדר ד>יא הדר"׳ עץ פרי לכם "ולקחתם
 ראשך על ושמן לבנים בגתך יהיו עת בכל )מדרש(•

)קהלת(. יחסר אל

 ליגט וועלט דער פון חכם גרעכטן פון ווערטער די אין
פאראנטווארטליב־ די בנוגע השכל מוסר גרויסער א באהאלטן

 פאלק׳ אויסדערוויילטעם אן אלם אירן אונז אף ליגט וואם קייט
 ריין "הדר". זיין אימער מוז איד יערער הנבחר". "עם אן אלם
 פון פסוק רעם געדיינקן שטענדיק מוזן מיר פלעק. יעדן פון

 וואם מענשן א פון לאגע דער אין איז איד דער ל ווי עת". "בכל
 אין בגדים ווייסע ריינע אין אנגעטאן פים די ביז קאפ פון איז
 מוז איר דער בוימל: מיט כלי פולע א שטייט קאפ זיין אף

 זיך ער קערט טאמער ווייל וועג, גלייכן א מיט גיין אלעמאל
 און קליירער... זיינע אף בוימל די זיף פארגיסט זייט א אן אפ

 שווער איז פלעקן די לייכט... אזוי ניט נאר איז אפוואשן בוימל
ארדסצונעמן...

 סמנים באוויזן צייטן לעצטע די זיף האבן באדויערן צום
 אראפ זיינען מיד אז ווייזט דאם אידן, אונז בא פלעקן סך א פון
 פאר־ און מערדער אידן באוויזן זיך האבן עם וועגי גלייכן פון
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 וו^ם דל זעלטענה^ט. א געווען דאם אלז פרלער וראם ברעכער,
 אלן גארנישט א זירנען פלעקן אונזערע אז זאגן און אונז טרללסטן

 דעם פארגעהן פעלקער, אנדערע פון פלעקן דל מלט פארגלללך
 זללנען גול א פון פלעקן די מטמאים", אינם עכו״ם "כתמי מאמר

 געווארן געזאגט איז אידן פון פלעקן די אף און מטמא ניט
 פון טומאה די ווי אינז פארמיאופט מען הנדה"׳ כטומאת "ושקצונו

 ה?בן צו רעכט אריך האבן אידן אז זאגט מען וואס דאם נירה.
 אפילו וועו אז ניט, פארגעסט טרליסט. קנאפע א איז אויסוואורפן

 נכשל ווערט אירן ־ ניט ביי מענש בכבוריקער און גרעסטער רער
 וואשט מען שטילי... שא, איז פארברעכן... א אפ טוט ארעד
 ווארפט איר א זיין זאל ראם ווען אבער פלעק... רעם אפ לייכט

 שונאים אונזערע זיינען צד איין פון אידן. אלע אף שולד דעם מען
 א ודייל וצעקו, א אוף הייבן זיי ווען גערעכט אנטיסעמיטן אדער
 סיני בארג אפן אנטפלעקט אים פאר זיך האט גאט וואם פאלק,

 תרצח", "לא אויסרופן שטימע געטלעכע די געהערט האט ער און
 פון ארויסגעבן פעלקער אנדערע ווי אזוי ניט טאר תגנוב", "לא
 ישראל, אלו "הדר" זאגט: מדרש דער ,גנבים און מערדער זיך

זייטן. אלע פון ריין און הערלעך "הדר", זיין מוז איד דער
 הדברות עשרת די אין רמז א דא איז געדאנקען דעם אף

אשר את ה׳ ינקה לא כי לשוא, אלקיך ה׳ שם את תשא "לא
 שטענדיק מוז איד רער הייסט דאם — לשוא" שמו את ישא

 איד אלם פליכט דאפלטן א זיך אף טראגט ער אז געריינקעי,
 — תשא״ ״לא אופפירונג. און מדות זיינע צו בנוגע מענטש און
 געדיינקען שטענדיק מוזט פאלק, הייליקן פון מיטגליד איד, דו
 פארגעם דעריבער גאט, פון נאמען דעם זיך אף טראגסט דו אז

 דעם אומזיסט ניט טראג און דיר אף ליגט וואם אחריות די ניט
 את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי נאמען! הערלעכן גרויסן

 נאמען, אייגענער מענטשנס דעם "שמו", הייפט דאם לשוא", שמו
 און וועגן גלייכע אין גיין אויך איד דער מוז מענטש א אלם
 הן איד, אלם הן "מענטש", נאמען דעם אומזיסט טראגן ניט

"מענטש", נאמען דעם פאיישוועכן ניט טארסטו מענטש אלם
 חמדרש חכמי די האבן דעם אף נאמען. ג^טם פון ^פגערעט שוין

ישראל". אלו "הדר געזאגט:
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סכות.

 גע־ לאנג ניט זיך האט וועלכע וועלט־מלחמה, גרויפע די
 ווירקלעב־ דער אין געענדיקט ניט נאך איז און אפיציעל ענריקט

 מענטשהייט די נשמה. מענטשלעכע די צורודערט האט קייט,
 די וועג. ריכטיקן דעם געפונען ניט נ<!ך האט און בלאנדזשעט

 התהו עולם אין בלאנדזשעט מענטשהייט גאנצער דער פון נשמה
 אומרואיק, איז וועלט די תקוף איר נעפונען ניט נאך האט און

 שוועד איז לאגע די צוקונפט: זיין מיט זיכער ניט איז פאלק קיין
 וועלט־מלוכה, שטארהסטע אין גרעסטע די אפילו טראגיש. און

געטאן שאקל א זיך האט ענגלאנד, — רוים, מארערנער דער
וועט איר מיט וואם אומרואיקייט אינערלעכע מיט קוקט און

מענטש־ די ווייל סיבה: איין פון אלץ זיך נעמט דאס זיין. מארגן
איז דערפאר סכה, אין זיצן ניט וויל גאט, פון אוועק איז הייט

פעלקער אלע אבער וואלטן ניטא. וועלט דער אף שלום קיין
אלקי גאט, איינציקן דעם פון גאט, פון סכה רער אין אריין
 און שלום סכת א געווען וועלט גאנצע די וואלט דאן האמת,

 וואלטן שלום, פון פאלק א געווען אלעמאל זיינען וועלכע אירן,
שלום: פון סכה די געווען דאן

שלומך! סכת עלינו ופרוש

לעבן גליקלעכן רואיקן, א לעבן צו אונמעגלעך איז עם
וועלכער דעריעניקער, נאר גאט. אין בטחון ניט האט מען ווען

 שרעקט זאך קיין גליקלעך, און רואיק איז גאט אין בטחון האט
בטחון בעל רער אומרואיק. ניט אים מאכט זאך קיין ניט, אים

רעכטי זיין שוין וועט אלץ און גאט אף זיך פארלאזט

גרויסער רער אונז: דערציילן מדרש רער און גמרא די
 אין פאלק אידישן פון קאפ די הזקן, הלל איד, אומשטערבלעכער

 זיין פון דערהערט ער האט וועג, אין געגאנגען איז צייט, זיין
 גע־ פארצווייפלטע שרעקלעכע, געוואוינט האט ער וואו שטאט

 געזאגט: זיך האט ער דערשראקן, ניט הלל זיך האט שרייען.
 פא־ ניט האט אומגליק דער אז בטחון, האב אין־ זיכער, בין "איך
 "דעריע־ דעם: וועגן זאגט תהלים דער הויז!" אין מיר בא סירט

אומגליק, קיין פאר ניט מורא קיין האט בטחון האט ניקער^וואם
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 ניט קען יחיד א נאר ניט ארן נאט". אין בטחון האט ער ודייל
 נאציאן׳ א פאלק, א פעלקער. גאנצע אויך נאר בטחון, אן לעבן
 און נאט אין בטחון קיין ניט האט זי ודען עקסיסטירן ניט קק
 זיף מוז מענטש דער אז ניט, הייסט דאם פאלק. פון כהות די אין

 זעלבער דער טאן. נארנישט אליין און נאט אף נאר פארלאזן
 "אם נעזאגט: האט הזקן הלל פילאזאף און פאלקם־פירער נרויסער

 ויעל אין־ ניט אויב אימתי". עכשיו לא אם לי, מי לי, אני אין
 ויען? טא איצט, ניט אויב טאן? וועט וועד טא זיך, פאר טאן
 זיף האט איבערהויפט גאט. אין בטחון וועגן זיף האנרלט עם

 ניט פאלק. אידישע ראם בטחון פון מידה דער אין אויסנעצייכנט
 רער וואם צרות, און פארפאלגוננען שרעקלעכע די אף קוקנריק

 לעבט יאר, טויזנט צוריי לעצטע די פאר גלות אין ליירט איד
 בלוטי אלע זיינע אריבער לעבט און איר רער פונדעסטודענן

 בטחון אידישער דער און גאט, אין בטחון האט ער ודייל שונאים,
 באמת שאפט בטחון אידישער רער וואונדערבאר! און גרוים איז

■ וואונרער!

 רער אריין נייט בטחון, פון סימבאל רער איז סכה די און
 שדי, בצל השגחה, נאטם אונטער זיך באשיצן סכה זיין אין איר
 השגחה נעטלעכע די וואם סכך, דעם אונטער שלום, סכת א אין

 פון סכך דער איז עליונה השגחה די ודייל אים, באדעקט עליונה
פאלק! אירישן

 אידן? אונז בא צייטן לעצטע די מיר זעען וואם אבער
 א אין אפילו אדער שטאט, נרויסער א אין איד א וואו זעלטן

 נעציילטע פרומע נאר סכה. א זיך פאר מאכן זאל קלענערע
 מערעי פאר סכה א בויען מדרשים, בתי און קהלות אדער אירן,

 פאר סכה א ניט האבן אירן טויזנטער הונדערטער, אידן. רע
 נעהאט מיר וואלטן בטחון, דער טאקע אונז פעלט דערפאר זיך,

איד יערער נעווען. שבת מחלל ניט ראך מיר וואלטן בטחון,
געשעפט זיין געעפנט ניט וראלט שבת, אום געארבעט ניט וואלט

נארניט ורעט ער אז זיכער, איז בטחון בעל רער ודייל שבת, אום
פארלארן האט ער וראם צושיקן שוין אים וועט נ׳יט פארלירן.

שבת חלול איז עם ודאו אבער דארטן שבת. שמירת דורף
 זעען עלטערן אידישע די ניטא, בטחון קיין איז דארטן בפרהסיא,

 אינזשענערן ארוואקאטן, דאקטוירים, קינדער זייערע פון מאכן צו
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 ניט זארגן זיי אידן! קיין ניט אבער מלאכות, בעלי קאמערסאנטן,
 נלויבן זיי בטחון, פעלט עלטערן די דערציאונג. אידישע א פאר
 וואלטן ניט. אידנטום דאס וואם נליק מאראלישן דעם אין ניט
 זאלד קינדער זייערע אז כעזען זיי ודאלטן בטחון, געהאט זיי

 בא־ צו זוכן זיי ווי אזוי אויך אידן, ריכטיקע אידן, אויסוואקסן
 אונז לעבנס־קאטף. צום זיי צוצוגרייטן און קינדער זייערע זארגז
 קומען זאל דערפאר אומגליקי אונזער איז דאם און בטחון פעלט

 אף דערמאנען ארגז זאל און בטחון, פון סימבאל דער סכה, די
 דורות פריערדיקע אונזערע וואס בטחון, פון כח גרויסן דעם
 בטחון האבן עלטערן אירישע היינטיקע די זאלן פארמ*גט. האבן

 פאדערן דאן זיי וועלן דערציאונג, אידישער פון כח נרויסן אין
 ביסל א אדער קדוש, און קריש נאר ניט שולעם אירישע די פון

 זאל מען דאם פאדערן וועלן זיי נאר עברי־זאגעכץ, טרוקענע
 גמרא׳ נביאים, רש״י, מיט חומש קינדער זייערע מיט לערנען
העברעאיש. און געשיכטע אירישע

 ארעמאן, אן ביםט דו אויב איינס אלץ גלות, פון איד דו,
 מארגעדיקן מיטן זיכער ניט איז און לופט פון לעבט וועלכער

 אלע איר מיליאנער, א באנקיר, א סוחר, א ביסט דו אדער טאג,
 אדער שוואכע, און ארעמע געדריקטע, און פארפאלגטע אידן,
 סכה אין אלע — פאבריקאנטן און סוחרים זאטע, און רייכע
 אייערע פארלאזט פאלק! איין פון קינדער אלע זייט איר אריין!

 סכה׳לע׳ שוואכער ארעמער דער אין יין אי אלע קריכט און היימען
 אונזערע געפירט האט גאט אז דערמאנען זיך איר וועט דאן און

 סכות. אין געזעסן זיינען זיי און מדבר רעם אין יאר 40 עלטערן
 פוסטן דעם אין און געשפייזט גלייך אלעמען זיי האט גאט

 און הונגער. פון געשט^רבן ניט איד קיין איז מדבר שרעקלעכן
 טאג היינטיקן ביזן אן דאן פון אז פארשטיין, דארפט אלע איר
 וועל־ גאט, אונזער פון סכה די אונטער סכה, אין אלע מיר זיצן
 גלות. אין יאר טויזנט צוויי לעצטע די פאר סכך אונזעי איז כער

 ווייל ניט, געלינגט זיי און פארניכטן אונז וויל וועלט גאנצע די
פארניכטענדע די צי ניט לאזט סכך דער אונז, שיצט גאט

 זיך געפינען מיד קעפ. אוגזערע אף געווארפן וועין וו^ם שטאפן,
 שומר רער ער, סכך, אונזער איז ער שדי, בצל סכה, גאטם אין

ישראל.
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 פעלקער אלע פרייר! פץ צייט א איז סכות שמחתנו! זמן
 זיך פרייען טובים, ימים זייערע אין זיך פרייען וועלט רער פון

 א קערפערלעכע, א איז שמחה זייער אבער הארצן, גאנצן מיטן
 אונזער איז אנדערש גאנץ ברוטאלישע. א אפילו און מגושמדיקע׳

 תשובה פון חדש א אלול, חדש רעם נאך שמחתנו זמן שמחה,
 נאף תשובה, ימי עשרת נאך טרערן, און תפילות פון חרטה, און
 נאב־ — ריין, זיינען הערצער און נשמות אונזערע ווען כפור, יום

 שמחתנו! זמן נשמה־פרייד! פרייד, גייסטיקע פרייר! קומט הער
 ווען אפילו און שמחה! מיט גאט דינען נשמחה!.. ה׳ את עבדו

 סכה... אירישע די איינווארפן ויילן און בושעווען ווינטן שלעכטע
 אידישער דער אין שטיינער ווארפן שונאים אונזערע אפילו ורען

 שוואכע, מאדערנע, היינטיקע אונזערע ורען אפילו און סכה...
 סכה׳לע ארעמער אונזער אין זיצן ניט ווילן אידן רויטע און לינקע

 דאן אפילו סכות... פרעמדע רייכע סע גרו אין בעסער קריכן אץ
האט מוט, זיין אן ניט ווערט פארצווייפלט, ניט איד דער ווערט

שלאגם־ א ווען אפילו פרייען צו זיף ווייס איד רער בטחון. זיין
בלוט ווען איר, אין פאלן שט*נער ווען סכה, אין גיסט רענן
 שמחתנו! זמן שמחתנו! זמן ער זינגט דאן אפילו - זיף גיסט
קרעכץ א מיט זיך מיר דערמאנען דעיביי אבער זיך, פרייען מיר
 פון לענדער די אין הן גלות, אין לאגע שווערער אונזער אף

 אף זיך דערמאנען מיר אמעריקע. אין אפילו הן אייראפע׳ מזרח
 גע־ איז וועלכע פאלק אידישע דאם אף הנופלת", דור "סכת די

 די אף זיך דערמאנען מיד סכה׳לע... ארמע שוואכע א צו גליכן
 ווערן זיי וואו אייראפע, אין אירן די פון לאגע קאטאסטראפאלע

 לאגע שווערער דער אף און נויט׳ עקאנאמישע אין דערשטיקט
 פץ ווייט איז דור יונגער דער וואו אמעייקע, אין אידן די פון

 דאם וואו רוסלאנד, פון ריידן ניט שוין וועלן מיר אירישקייט.
 חם האלט און גייסטיק אין עקאנאמיש געדריקט איז אידנפום

 האבן מוז סבה כשרע. די אז ווייסן מיר אונטערגיין. ביים ושלום
 שיינט זון די מחמתה... מרובה צלתה זון־ליכט... ווי שאטן מער
 אריין אמאל זיך גנבעט זעלטן, זייער סכה אירישע די אין אריין

 דער און באלד אבער זיי אנטלויפן זון, דער פון שטראלן פאר א
אן... מער נאך דאן זיך זעט "צל" דער שאמן,

 מר מוזן סכות טוב יום ליבער רער קומט עם ווען אבער
 דעם אף חכמים אונזערע זאגן אומזיסט ניט האבן, הנפש חשבון א

66



 אז עונות, לחשבון ראשון — הראשון" ביום לכם ״ולקחתם פסוק
 פאר־ צו תשובה, צו וועקן אונז דארף סכות טאג ערשטער רער
 אוים־ און רעכענען צו פאלקם־לעבן, אידישן אונזער אין זיך טיפן

פאלק. אונזער צו און גאט צו זינדיקן מיר וואם מיט געפינען
נאציא־ אונזערע פון רעכנונג א עונות", "חשבון א האבן ל$מיר
 און דארפן מיר אז אויסגעפינען מיר וועלן ראן און זינד, נאלע
 ראן וועלן מיר הנופלת! דוד סכת די אופשטעלן צוריק מוזן

 אזוי ניט איז וועלט גאנצער דער אין פאלק קיין אז פארשטיין
 שטארקע, פאלק. אידישע דאס ווי מאראליש, און גייסטיק שטארק
 אבער אונטערגעגאנגען, לאנג שוין זיינען פעלקער רייכע גרויסע,

 פאלק אידישע ראם דוד, סכת די וקים", חי ישראל מלך "דוד
 ווער־ פייערדיקע געטלעכע די און אונטערגיין. ניט קיינמאל וועט
 גאנצער דער אין אפקלאנג אן האבן הנביא ישעיה פון טער

 תלך כי ישטפוך, לא ובנהרות אני, אתך במים תעבור כי וועלט:
וואסער און פייעי בך", תעבר לא ולהבה תכוה, לא אש במו

 אי־ געבראטן און געברענט האט מען פארניכטן! ניט דיך וועלן
 ימים: און ט*כן די אין געווארפן ז* האט מען קינדער׳ דישע

 שוין זיינען וואסער אין געווארפן און געברענט זיי האבן וואם די
 וועט און לעבט איד דער איד? דער און וועלט, דער אף ניטא

פאלק. אייביקער אן עולם, עם אן איז ער ווייל לעבן, אייביק
 און אריין הויף זיין אין איד דער גייט כפור יום מוצאי

 אנפאנג אין רבותיי זיין, דארף אזוי סכה! די בויען אן פאנגט
 סכת די בויען אנפאנגן איד יעדער דארף יאר נייען דעם פון

צו פיל זייער פיל, דא איז עם הנופלת. דור סכת די ישראל,
ווייסן מיר אז צובראכן, אזוי חרוב׳ אזוי דאך איז אלץ בויען.
 אירישע ה*זבן איצט דארפ־ מיר בויען. צו פריער וואם ניט פשוט

 ישראל. בית ביני בויערם, נאציאנאלע און רעליגיעזע ארכיטעקטן,
 אידישע א דא איז עם און סכות פאר נאר סכה א דא איז עם

 שול רעליגיעז־נאציאנאלע אידישע די יאר. גאנץ א פאר סכה
 א איז דאס סכה, אידישע אמתע די איז דאם — ישיבה די און

 די אין קינדער אייערע אריין בריינגט אירן, אידנטום. פארן סכה
זיי בריינגט אידן, ווערן וועלן זיי וואו שול, רעליגיעז־נאציאנאלע

 זאל צייט דער פון שטראם דער כדי סכה, אידישע די אין אריין
 נאר ווען צייט א געווען איז עם נשמות! זייערע פארפלייצן ניט

 לעבן אבער איצט סכה. אין געזעסן איז פאטער אלטער דער
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 אין אריינצובריינגען נויטיק זייער איז עם ודאו צייט, א אין טיר
 אידישע די קינדער. און פרויען אונזערע סכה אידישער רער
 אידנטום• דאם אונטערהאלטן אין ראלע גרויסע א שפילט פרוי

 רעליגיעז־נאציאנאלע אידישע א באקומען מוזן טעכטער און זין די
 אין אוועק וועלן זיי אז געפאר א דא איז אנדערש דערציאונג,

 די אין אדיין, סכה אין סביבה. פרעמדע א אין כאם׳ כויעשע די
סכה! אידישע

 בא־ פיר זיינען ערבה און הדם אתרוג, לולב, דער רבותיי
 צווייטן, צום כלייך ניט איז מין איין מינים, פארשיידענע זונדערע,

 זיינען מינים פיר אלע פאראייניקט! זיי זיינען סכות, איצט, אבער
 פריילעכער א שמחתנו! זמן שמחה, א איז צוזאמען, פאראייניקט

 ארטאדאקסן, אידן: קלאסן פארשיידענע דא זיינען עם טוב! יום
 פיר די ווי פונקט און אסימילאטארן. סאציאליסטן, נאציאנאליסטן,

 קלאסן אלע פאראייניקן לאמיר פאראייניקט, איצט זיף האבן מינים
א זיין פאלק אידישע דאם וועט דאן פארבאנד, איין אין אידן

 איר אף וועט נט וו קיין וואם סכה, געבויטע ־י פעסט שטארקע,
הלואי שלום! סכת א זיין וועט דאם האבן. ניט ווירקונג קיין

 ווערן מקוים זאל עם כדי דערלעבן, גיכער וואס דאם מיר זאלן
 דור סכת די ווערן געבויט זאל עם שלומך", סכת עלינו "ופרוש

 אנדערע פון סכות ווי ניט ווערן כעבויט זאל זי און הנופלת,
 נאר בלוט, און שווערד דורך כעבויט ווערן וועלכע פעלקער,

אמן! של!ם. סכת א זיין זאל עם שלומך, סכת שלום, דורך

גלות. דער און סכה די

 פון בילד סימבאליש וואונדערבאר א איז סכה אירישע די
אונזער פארי כאראקטעריסטיש איז וואם ־גלות. אין לעבן אונזער

 שטארקן א האבן מוז און וויילע א אף געבויט זיין מוז זי סכה?
איי־ אונזער סימבאליזירט סכה דער פון צייטווייליקייט די שאטן.

שאטן דער און לענדער, און פעלקער צווישן אומוואנדערן ביקן
די — ליכט ־ זון איר ווי שטארקער איר אין זיין מוז וואם

 וועל־ און איבעראל אויסצושטיין האבן מיר וואם ליידן שרעקלעכע
 סכה די ווי אזרי אויגן. אונזערע פוי שיין די פארטונקלען כע
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 זיצן דער סימבאליזירט אזרי גלות, אין לעבן אונזער סיטבאליזירט
 גלות דער וואם צרות די צו פארהעלטנים אונזער סכה אין

 ברייטלעך גאגץ סכה אץ זיך זיצט איר רער אונז. אף בריינגט
 געמיט. רואיקן א טיט פריילעך, איז ער און קינד און פרוי טיט
 ניט האבן צרות און רדיפות שרעקלעכע אלע די אז באווייזט ראם

 אלע אונזערע פארטרייבן און אידן רעם צודריקן אינגאנצן געקענט
האפנונגען. ליכטיקע

 דער ניט פארגעסט צייטן שווערסטע די אין אפילו ניין!
 בליק זיין ער שיקט סכך געדיכטן דורבן ווערט• הויכן זיין איר
 און שטערן פינקלדיקע זייערע טיט הימלען פרייע הויכע די צו
 השמיטה", נא "הבט הבטחה: געטלעכער דער אן זיך דערמאנט ער
זיי דען קענסטו שטערן, די צייל און היטל אפן קוק א גיב

 זיין. קינדער דיינע וועלן אזוי אט זרעך׳/ יהיה "כה אויסציילן?
 אלף "כי ודייל איד, ליבער געדולד, ווען? עולם׳ של רבונו ווען,
של רבונו ביים איז יאר טויזנט א אתמול", כיום בעיניך שנים
אידן דעם קומען זכרונות זיסע די ווען און טאג! א ווי עולם
 האפנונגען, באפליגלטע זיינע אוף זיך הויבן דאן זינען, אפן ארוף

 כדי קרעפטן, זיינע זיך באנייען עם און גייסט זיין אוף ס׳לעבט
 —גלות און צרות זיינע צייט א ביז אריבערטראגן קעגען זאל ער

ו ליירן.

 אנו למה זאגן; וועלכע ז״ל חכמים די מיינען ראם אט
נאך סכה א מיר מאכן פארוואם הכפויים? יום אחר סכה עושין

ברוך הקדוש זיצט השנה ראש ודייל זיי: דערקלערן כפור? יום
כפור יום און וועלט דער פון מענטשן אלע משפט און הוא

 אף פארמשפט אידן ווערן טאמער און דין. רעם ער חתמיעט
סכה אין הייזער די פון וואנדערן און סכה א זיי מאכן — גלות

 דער פון סימבאל דעם דערזעט ער ווען אויבערשטער, דער און
 איר און זיצן וועלכע אידן פון רואיקייט סימבאלישע די און סכה
גלות. אמתץ אן פאר זיי עם ער רעכנט דאן —

— ישראל בני את הושבתי בסכות ״כי זאגט: גמרא די
פאר־ אונז האבן כבור פון וואלקנם י״א(. )סכה, הן" כבוד ענני

 פאר־ נאך זיינען וואלקנם דאזיקע די באדעקט. מדבר אין צייטנם
פון לעבן דאם פארוואלקנט איז היינט אויך היינט. ביז בליבן
 זיי אונז, פון שפאטן און לאכן שונאים אונזעדע ישראל. פאלק
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 נאדעקן וואלקנם די פינסטער, איז לעבן "אייעד אונו: צו ואגן
 אפילו טעות. א האבן אנטיסעמיטן די אבער שאנדע". טיט אייך

 בא" אין לעבן, גלות פינסטערער אונזער סבה, איצטיקע אונזער
 גבורה די^גרויסע וואלקנם. " ערע מיט כבוד, ענני טיט וואלקנט

 טראגט פאלק אידישער דער וועלכער טיט באגייסטערונג, און
 טיטן קאפ זיין באקרוינען ליידן, נאציאנאלע שווערע זיינע אריבער
 וועלכער דעם, קומט כבור גרעסטער דער ודייל כבור, גרעסטן

אירעאל. אן פאר נפש מוסר זיך איז

 המקום את "וירא יצחק: עקדת ביי בריינגט תנחוטא דער
 אמר— רואה? שאני מה אתה רואה — ליצחק: לו אמר טי״חוק.

 לנערים: אמר — עליו. קשור וענן ומשובח נאה הר רואה אני לו:
 —מדבריות• אלא רואים אנו אין לו: אמרו — כלום? אתם רואים

 רואה אינו והחמור הואיל החמור, עם פה לכם שבו להם: אמר
 עם פה לכם שבו לחמור. הדומה עם כמותו, רואים ואינכם

 "כה"? עד מה כה, עד נלכה והנער ואני כמותו, שאתם החמור,
זרעך"... יהיה "כה" בסוף יהיה מה ונראה נלכה

יצחקץ׳ געפרעגט אברהם האט — זון? מיין זעסטו וואם
 —איך? וואם זאך זעלבע די זעסטו — עקידה, דער צו גייענדיק

א אבער בארג, שיינעם און פרעכטיקן א זע איך פאטער, יא׳
 — א*ר? זעט וואם און — אים. איבער היינגט וואלקן שווארצער

 געענטפערט: אים זיי האבן משרתים. זיינע געפרענט אברהם האט
 זיי אברהם האט — אווי, אויב — מדבר. א גאר זעעז מיר —

 הייםט ראם אייזל, מיטן זיצן דא איר בלייבט טא — געזאגט,
 זייט איר גארנישט, אריך זעט איר און גארנישט זעט אייזל דער

אים, מיט דא זיצט טא אייזל, אן צו גלייך איז וואם פאלק א
וואם "כה". דעם ביז וו*טער גיין וועלן זון מיין מיט איך אבער

פאר־ געטלעכע די - זרעך״ יהיה ״כה דער אט ״כה״? א פאר
טויזנטער פון פאטער א זיין נאך וועט יצחק מיין אז זיכעדונג,

,דורות.

 אי־ פון נפש מסירת די סימבאליזירט יצחק פון עקדה די
 וועג. גלות לאנגען זיין אף הייליגקייטן זיינע פאר פאלק דישן

 פאר־ זע? איך וואם דאם זעסטי — יצחק״ן: ביי פרעגט אברהם
 מיט ווייסטו נפש? מסירת אירישן פון געראנקן דעם גוט שטייסטו
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ליידען? דארפן אזוי וועלן אידן לאנג ודי ביז און כה א פאר וואם

 אי־ ארן בארג שיינעם א זע איך — יצחק: אים ענטפערט
 אינערליכעאירישע אמת׳ע דאם — וואלקן. א צוגעבונדן אים בער

 נאר שיין, שטענדיק איז גייסט, שעי איד ריינער ר דע לענן׳
 שווערע די ווי אזוי שאטנם. אים איבער לייגן גלות פון וואלקנם
 דאם פארלעשן ניט קענען היטל דעם באדעקן וועלכע וואלקנם

 א אף נאר ליכט דאם פארשטעלן זיי נאר זון, דער פון ליכט
 סוף אבער צייט, א ביז נאר צרות אידישע די זיינען אזוי וויילע׳

 זון די און כמארעם פינסטערע די צושפרייטן זיך וועלן סוף כל
 גלאנץ גאנצן איר טיט אופשיינען ווירער וועט ישראל פאלק פון

הימלען. לויטערע די אויף

 געדאנק דעם ניט אבער פארשטייען פעלקער פרעמדע די
 ליידן. ־ גלות און צרות לאנגיעריקע אונזערע פון תכלית דעם און
 לעבן אייער מדבריות, אלא רואים אנו אין — אונז: צו זאגן זיי

 מדבריות. זאמדיקע די ווי אזוי טויט, און וויסט דורכאוים איז
 זייט איר האפנונג, פון קערנדל איין קיין ליידן אייערע אין ניטא

אייביק!... אף פארפאלן

 די ענטפערן אבינו, אברהם פון פערזאן דער אין אידן, טיר
 קלענסטן רעם ניט האט איר — פשוט: גאר פעלקער אנדערע
 עד נלכה והנער "ואני אירעאלן. און כהות אונזערע פון באגריף

 קינדער, מיינע טיט הייסט דאם יצחק, זון מיין טיט איך כה",
 און שטאלץ טיט וועג היסטארישן אונזער אין ווייטער גיין וועלן

 וועט עם אז צייט, א ביז נאר זיינען ליירן אלע אז זיכערהייט,
 "כה פון הבטחה די ווערן מקוים וועט עם ווען טאג, דער קומען
 אונז טוט מען וואם אומרעכטן אלע אף קוקנדיק ניט זרעך". יהיה

 מיט מיר שפרייזן לענדער, ־ גלות אין הן ישראל, ארק אין הן
 גאולה דער צו וועג דארנדיקן אונזער איבער ווירדע און שטאלק

אירעאלן. אונזערע דערגרייכן וועלן מיר און

 צו און פארגרעסערן צו איז סכה דער פון תכלית דער
 צו־ דער אין גלויבן דעם אירן יערן פון הארצן אין פארשטארקן

 צרות אלע אריבערטראגן קענען זאל ער כדי גאולה, קונפטיקער
 - זעלבסט זיין פארלירן ניט דערביי זאל ער און שוועריקייטן און

שטאלק. נאציאנאלן זיין איינבוינן ניט און ווירדע
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 סכה אין זיצן איינפאכער רער אז וויסן, איד יערער זאל
 פאר־ דארף מען נאר מצוה, דער פון כונה גאנצע די ניט איז

סימבאליזירט. מזווה די וואם נעדאנק דעם פילן אלן שטיין

געדאנקן. ־־ סכות

 שיוערע, נרויסע, א וועלט דער כיי פרענן צו האב איך
קשיא: הארבע

 און ארעמאן. דעם מען באזארגט פסח וראם עם, קומט ווי
ניט? סכות

 אבער רואך, א נעדויערט סכות און וראך, א געדויערט פסח
 — כפרות כפור, יום א השנה, ראש א דא נאך איז סכות פאר
 מאכט סוף צום — געלט קאסטן רארפן וואם זאכן אזעלכע אלץ
 פאר־ צו כדי אידן ביי הטים מעות חדש נאנצן א פפה פון מען

 און פיש פלייש, כוסות, ארבע מזות, מיט לייט ארעמע די זארגן
 ארע־ דעם מען האט סכות וואם צייט דער אין קארטאפל, אפילו

ארט הוננער פון אויסגיין אפילו זאל ער אדמה, דער אין מאן
ניט. קיינעם עם

פאר־ ארעמאן דער עם זיך האט וראם מיט עם? קומט ווי
 הוג־ ליידן טוב יום גאנצן דעם מוז ער אז סכות, פארן זינדיקט

צדקה! בעלי אונזערע מיט מעשה די עפעם איז וואם און גער?
 פאר און נוטהערציק און ווייך אזוי פסח פאר זיי זיינען פארוואם

צו אן ניט זיי הייבט עם און שטיין ווי הארט זיי זיינען סכות
ניט? אדער עסן, צו יא האט ארעמער דער אויב ארן

 נעדרוננען, איז דערפון פילאזאפיע, נאנצע א ליגט דעם אין
 קיין נעבן ניט קיינמ^ל מענטש דער וויל גערעט אמת אין אז

 גענעבן, ניט קיינמאל ניאשן קיין טאקע וואלט ער און צדקה,
 וועט ער וואם שמיץ די פאר האבן ניט מורא קיין זאל ער ווען

 ווי אזוי ריכטיק צדקה ניט מענטש דער וועלט. יענער אף קריגן
 זאל אקס רער געזען אמאל שוין איר האט חלב: ניט אקס דער

איר האט אט לעבן׳ איד ר׳ זאנן: אייך זאל און צוגיין אייך צו
ניט קיינמאל נאך האט דאם חלילה, חלב? פוד צוויי מיר פון
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ניט אקס רער איי שאסירן, ניט קיינמאל וועט עם און פאסירט
 דעם ניט ער אזרי ווי אבער עם זיך ווענדט חלב? יא אבער ראך

 בויך, רעם אופשניירן קוילענען, אקס דעם פריער מוזט איר חלב.
 אים פון נעמען איר קענט באווענוננ, אן שוין ליגט ער ווען און

האט אקס רער אז טען, זאגט נאבדעם ווילט. איר חלב וויפל
חלב... שיל אזרי און פיל אזרי נענעבן

געגעבען! הייסט אלץ
 און פסח ווענן ריידן מיר אויסן. איך בין ראם ניט אבער

 וועט ער וואם וויסן ער וויל צדקה, ניט ער אז איד דער סכות.
 "שבעת שטייט: תורה דער אין אז ווייס ער צוריק. קרינן דערפאר

 מצה עסן דאם מצות. עסן זאלסטו טעג זיבן מצות", תאכל ימים
 חטים, מעות איד דער ניט דעריבער מצוה, גרויסע א אלזא אץ
 זיין מקיים קענען צו פסח אף מצות האבן זאל ארעמאן דער כדי
 דעם ארן צו אן ניט הויבט אירן דעם מצה. אכילת פון מצוה די

 דאם נשמה ארעמאנם פארן בלויז זארנט ער קערפער. ארעמאנם
 אלעמאל, פאדערן נעבערם ־ צדקה די פארוואם סבה די אויך איז
 איז סכות מיט ערלעך. און פרום נוט, זיין זאל ארעמאן רער אז

נעזאנט איז תורה רער אין מעשה. אנדערע נאנץ א נאר שוין
 סכות אין זיצן זאלט איר ,ימים" שבעת תשבו "בסכות נעווארן

ווענן "עסן", ניט אבער "זיצן", זאלט איר הייסט דאס טענ, זיבן
דעראידישער זיך טראכט דערמאנט. ניט תורה דער אין איז עסן
 ווע־ וויל, ער וויפל סכה אין זיצן ארעמאן רער זאל צדקה; בעל
ניט גראשן א עם דארף צדקה, בעל רעם אים, עם? ארט מען

 פון ווי מצוה זעלבע די האבן וועט ארעמאן דער און קאסטן
מצה!... אכילת

השואבה. בית לשמחת
 כאן מי כאן אני אין ואם כאן, הכל כאן אני אם
נ*ג( דף )סכה.

 אנ־ אן טוט ער אדער דאוונט נעשעפטסמאן נרויםער א אז
 זיי־ קאש דער ווייל נאנץ, זיין ניט מחשבה זיין קען מצוה, רער
 ער איז נביר, נרויסער א רעט ווער נענוג. גאנץ אים דרייט נער
נעשעפטן. זיינע ווענן נעדאנקן אנדערע מיט פול נעווים ראך
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 זיין טיט גאנץ זיין ניט אריך קען הבית בעל טיטעלער א אפילו
 פארנוטען איז ער אויב טוט׳ ער חאס מצלה רער צו מחשבה

 שפעט עפעם זיך פארזאטט ער אז שב?דקה: דבר א עטוואם אין
 דארטן וואם חיים וזער הויז: זיין וועגן ער קלעיט נאכט רער אין

זיך! טוט

 זיין פון אויעק נייט ער אז ארעטאן׳ גרויסער א ווען אבער
 גאר־ ער קלערט הוליעט, ער און השואבה" בית "שמחת צו הויז
 פארטעגן נאנצער זיין ויייל ניט׳ דאגה׳ט ער הויז. זיין פון ניט
 אף זיינע; קליירער זיינע זיך. מיט אים האט ער אים׳ מיט איז
 נעמט און גנב א קומט טאמער קלערן ניט דארף ער און אים

 דערהיים אין האט ער חייל פוטער׳ טייערן זיין בגדים׳ זיינע צו
זיך. טיט אלץ האט ער איבערגעלאזן, גארנישט

גע־ איז ער אז ארעמאן. גרויפער א געווען איז הזקן הלל
 זייט רבלתי! געזאגט: ער האט השואבה", בית "שטחת צו קומען

טאנץ איך היינט, זיך פריי איך און פאראן דא בין איך אז חיסן
אדער צער שום אן דאם איז משמח, זין• בין איך שפריגג, און

 כאן אני "אם זאגן קען איך ריבטיק, אף הוליע איך נאר זארג,
האב איך מיר׳ טיט דא אלץ איז דא בין איך אויב כאן"׳ הכל
 אג־ אזעלכע נאך און שריפה א פאר גנבים׳ פאר מורא קיין ניט

אלע אפילו מיר׳ טיט איז אלץ כאן"׳ "הכל חייל, שיקענישן׳
דאניט זאל איך אז כאן", אני אין "ואם ווען אבער בגדים; מייגע

 מיין מיט זיין דא זאל איך ניט אז זיין, צו סדאיף חי הוליננען
טיטן זיין דא זאל חער טא — כאן?״ ״מי איז געדאנקן, גאנצן
חייל פאראן. ניט קיינער דא איז איך ניט ווען געראנקן? גאנצן

זאכן. אנרערע מיט פארנומען געווים דאך זיינען קעם אייערע
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עצרת. לשמיני

 עבודה מלאכת כל לכם תהיה עצרת השמיני ביום
 אהבתי תחת ז>>שהכ עצרת* השמיני *ביוים תעשו. לא

 בחג מוצא אתה ק>>ט( )תהלים תפלה ואני ישטנוני
 אומות. שבעים על פרים שבעים מקריבים שישראל

 מקריבים אנו הרי רבש*ע הקב*ה לפני ישראל אמרו
 להיות להם היה לפיכך אוימוית לשבעים פרים שבעים

 לפיכך ישטנוני אהבתי תחת שנאמר אותנו אוהבים
 שהייתם החג ימי שבעת כל הקב״ה להם אמר

 הייתם העולם אומות על קרבנות לפע מקריבים
 עצמכם על הקריבה עכשו פרים שבעים מקריבים

 )מדרש לכם. תהיה עצרת השמיני וביום שנאמר
תנחומא(

 ודען ארום, אונז כאפט שטאלץ נאציאנאלן א פון ל געפ א
 נע־ איז גורל אונזער אף אז מדרש, פון ווערטער די לייענען מיר

 פון פעלקער אלע פון שלום דעם פאר קרבנות בריינגען צו פאלן
 אלמעכטיקער דער וואם פאלק דער זיינען מיר אז וועלט, דער
 פאר בריינגער * קרבנות דער זיין צו אויסגעוויילט אונז האט ג<ןט
 אן צייט יענע פון אזויי טאקע און וועלט. דער פון וואוילזיין דעם
 קרבן א אלם אקסן זיבציק בריינגן פלעגן עלטערן אונזערע ודען
 אונז פון קייגער נאך האט טאג היינטיקן ביז המקדש בית אין
 וואויל־ דעם פאר קרבנות בריינגן צו רעכט ראם צוגערויבט ניט
 טאג הייגטיקן ביזן אן צייט יענע פון און פעלקער, אלע פון זיין

 וויסג־ פון געביטן די אף שלאכטפעלדער, די אף זיך מיר אפפערן
 עם נאר וואו איבעראל, קונפט. און עקאנאמיק פאליטיק, שאפט,
פראגרעם מענטשלעכן דעם לטובת באוועגונג א זיר מערקט
 פיי*יקייטן, לעבן, זיין קרבן אלם פאלק אידישע ראם בריינגט

 פאלק אידישן פון שונאים ערגסטע רי אפילו כהות. און בלוט
א איז פאלק אדישער דער אז אנערקענען, ווילנריק ניט מוזן

 קען וואם פאלק, א אז פאלק, אויפערגעוויינלעכער וואונדערבארער,
 האט לעבן, פון געביטן אלע אין ריזן גייפטיקע אזעלכע ארויפגעבן

קראפט. ־ לעבנם געוואלטיקע א זיך אין

 געווענדעט זשורנאליסט באוואופטער א זיף האט לאנג ניט
 ארוים־ זאל ער קריסט, א געלערטע, גרעסטע די פון איינעם צו

 אז געזאגט, האט געלערטער דער אידן. ורענן מיינונג זיין זאגן
 פארקנאטענעם אין זויערטייג דער ווי איז פאלק אירישע ד^ס
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 זויערע דאם אבער טייג, רעם פארזויערט זויערטייג רער ברויט:
 טייג פון קען זויערע דאס אן ודייל טייג׳ דעם נוצן א ברייננט

 ער פאלק. אידישע דאם איז אזרי אט — ברויט קיץ ווערן ניט
 זיין און וועלט, רער פון באווענוננען אלע אין זויערטייג דאם איז

 וואלט עם ודען פארזויערט! ער ווייל וויכטיק, זייער איז ווירקונג
 אוים־ געמוזט אים וואלטן עקזיסטירט, ניט פאלק "זויערער" אזא

 נעווען מענלעך ניט כאוועגונג קיין וואלט אים אן ודייל טראכטן,
וועלט! רער אין

 באהאלט נעלערטן ניט־אידישן פון מליצה שיינע די אט
 ניט קען מען אז אזוי אדרעס, אונזער אף שטאך א אריך זיך אין

 אבער ניט. אדער אנטיסעמיט, א איז געלערטער דער צו וויפן
 א שטעקט מליצה רער אין אפילו אויב זיין, ניט זאל עם ווי

 אזעלכע אין זויערטייג דער זיינען מיר אז צוצושטעכן אונז כונה
 סאציאלן און פאליטישן רעם אומצושטירצן זוכן וואם באווענוננען,

 בא־ זיך וועלן אנטיסעמיטן די אפילו אויב וועלט." דער פון סדר
 שטוינען, פארט דאך מיר מוזן — מליצה, דער אט מיט נוצן

 אידישן פון כהות די זיינען עם אומפאננסרייך ווי און שטארק ווי
פ^לק.

 נעקומען זיינען ז״ל רבי׳ן ק-ער צום אז דערציילט, מען
 קליינע א אין אז כאקלאגט, זיך און ז״ל רבי׳ן א-ער פון שלוחים
 אופ־ חוצפה׳דיק זיך ק. פון חסידים די האבן שטעטל פוילישע
 שלוחים די שטעטל. פון בתים בעלי חשובע די כענן נעפירט

 תעתועים" "מעשים די געשילרערט פארבן שווארצע אין האבן
און ווערן כעם אין זאל ער כדי חסידים, רבי׳נם ער—ק פון

פון שלוחים די אבער קהל. זיין פון פנים עז* די אויסשליסן
 א האט רבי ער—ק דער געהאט. טעות א האבן רבין ער—א

זיך איף זייט "אומזיסט נעזאנט: נעלאסן און נעטאן שמייכל
 זיינען זיי אז ווייס איך חסידים, מיינע פארשווארצן צו מטריח

 המלו׳ם שלמה אין שוין איז הרע יצר דער פנים! עזי געפערלעכע
 אנגערופן אים האט חכם דער שלמה ווייל זקן, א נעווען צייטן

 חסידים מיינע ווערן פונדעסטוועגן הערשער, אלטער זקן", "מושל
 ארוים אים קעגן ווייזן הרע, יצר אלטן דעם פאר נתפעל ניט

 עזות קיין ניט ראם איז פאלגן. גארניט אים ווילן און חוצפה א
 וויל: לעבן זאל רבי אייער וואם ניט איך ווייס ווייטער פנים?..
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 "שיינעץ" א זיין נויטיק וועט מיר ווען אז ער׳ מיינט רען צו
 ער אים ביי זיך בעטן דארפן איך וועל פנים׳ עזות אן אדער

"שקצים"! זיינע פון איינעם לייען מיר און טובה א טאן מיר זאל

 מיר קענען ז״ל רבי׳ן ער—ק פון ווערטער קלוגער די מיט
 געלערטן... קריסטלעכן פון מליצה רער צו בנוגע באדינען זיך

 אונזער שבעיסה", "שאור אונזער אז זיין מורה אפילו זיך לאמיר
 אומקערן ווילן וועלכע באווענונגען, די אין פאראן איז "זויערטייג",

 דעם אין זיך מוזן מיר — וועלט דער פון סדר איצטיקן דעם
 איז — אמת, שטיקל א דעם אין דא איז עס ווייל זיין, מורה

 וואונדערבארער א באמת זיינען מיר אז ניט דאם רען באשטעטיקט
 דכולא בה והפוך בה "הפוך ווערטער: די באשטעטיקט עם פאלק?

 מיינען מיר אייגענע... אויך מיר האבן עזות־פנימ׳ער אפילו בה",
 גע־ מוזן מיר ווייל בארימען, צו פאל לעצטן דעם מיט ניט זיך

 ועם ומלך בני ה' "ירא געזאגט: האט המלך שלמה וואם דיינקען
 אי־ דאם או מיר, זעען אזוי צו אזוי אבער תתערב". אל שונים
 מזבחות די אף קרבנות בריינגען צו באוויזן האט פ$לק דישע

 פאר־ ניט האט ער אידייען: אלערליי פון און פעלקער אלע פון
נאר.. גלות. לאנגקן דעם אין לעבנם־קראפט און זאפט זיינע לארן

 אויך ליגט גרויסקייט אונזער ליגט עם וואו דארטן נאר
 ווערטער די לייענען מיר ויען שטאלצירן מיר שוואכקייט. אונזער

 פעלקער, אנדערע פאר קרבנות בריינגען מיר אז מדרש, פון
 לכם" תהיה "עצרת דער אז צוגעבן מיר מוזן צער מיט אבער

מיר וואם קרבנות די מיט פארגלייך אין קליין זייער איצט איז
דעם אין והולך" "פוחת דעם אנשטאט פרעמדע: פאר בריינגען

דעם דורך איצט מיר פירן המקדש בית פון הקרבנות סדר
 געבראכט פיל אזוי שוין האבן מיר הייסט ראם והולך", "מוסיף

 אלע האבן מיר זיך, פאר געבליבן גארנישט איז עם אז קרבנות,
 איז קליין זייער קליין, פרעמדע. פאר אוועקגעגעבן כחות אונזערע

 אלע אין "זויערטייג" ראם זייענדיק לכם"! תהיה "עצרת רער
 א מיט זיך מיר באציען מענטשהייט, רער לטובת באוועגונגען

 פעלט עם אידיש, איז וואם אלץ צו גלייכגילטיקייט שרעקלעכער
 ראם וויי טוט עם באוועגונג. אידישע די פאר "זויערקייט" אונזער
 פאר וועלט רער פון קריגן מיר וו^ם דאנק רעם זעענדיק הארץ

 שכר רעם וועגן איר. פאר בריינגען מיר וואם קרבנות גרויסע די
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 מער וו^ם ישטנוני", אהבתי "תחת תהילים: רער דאך זאגט
 האבן פיינט מער אלץ פעלקער, די פאר ברייננען מיר קרבנות

אונז. ז*

 ק״ו( )סנהדרין חז״ל פון ווערטער די זיינען עם שיין ווי ארן
ישראל בני די ווי דערציילט ווערט עם וואר פרשה, דער ווענן

עצה די פאלננדיק מואב, צו דערנענטערן גענומען זיך האבן
 שנאמר מקום כל יוחנן, ר׳ אמר בשטים, ישראל "ו-שב בלעם: פון

 ויחל בשטים ישראל וישב הכא ואף צער לשון אלא אינו וישב
 שטים אומר אליעזר ר׳ — בשטים מואב, בנות אל לזנות העם

 די אט שטות׳/ בדברי שנתעסקו על אמר יהושע ורבי שמה,
 אידישן פון נעשיכטע רער פאר כאראקטעריסטיש זיינען ווערטער

 גע־ איז עם וואו איבעראל אז כלל, דעם באשטעטיקז און פאלק
 נלות אלע און צייטן אלע אין איבעראל, "וישב", געווארן זאגט

 אז געטראכט שוין און באזעצט זיך האבן אירן די וואו לענדער,
 געמוזט, איד דער האט — פלאץ, שטענדיקער זייער איז דא

 אי־ צער! באדייט "וישב", אידישער דער אז אנערקענען, נעבעך,
 אנרופן וואוינוננסיארט זיין ער קען לעבט, איד דער וואו בעראל

 אוועק אלץ ניט ער שטות", "מעשה מאכט ער ווייל "שטים",
 קיין און נארנישט•.. צוריק באקומט און "וישב" פארן פרעמדע
פארשטעלן! נארניט זיך מען קען "שטות" גרעסערן

 עסטרייכישע און אוננארישע רומענישע, דייטשע, די למשל,
 זייערע לגבי פאטריאטיזם אויסערנעוויינלעכן אן באוויזן האבן אירן

 דער אין נעפאלן זיינען אידן טויזנטער הונדערטער און לענדער
 סוף? צום און פאטערלאנד. זייער פארטייריקנדיק מלחמה, וועלט

 פיינט איצט האבן עסטרייכער און רומענער אונגארן, דייטשן, די
 דאס נוט. גאנץ עם ווייס איד יערער השנאה. בתכלית אידן דעם

 בעסטע זייערע אוועקגעגעבן האבן אידנטום אונגארישע און דייטשע
 זיי האבן פונדעסטווענן שבנים, זייערע פון קולטורן די פאר כחות

 זעלבע דאם אנטיסעמיטיזם. חיה׳שן דעם ד>ק אלם באקומען
 פעלקער פרעמרע די אמעריקע. און אייראפע מזרח אין אויך

 באנארישט זיף שוין האבן וואם אידן, יעניקע די פיינט אויך האבן
 נארנישט איבערלאזנדיק ניט אלץ, "וישב" פארן נעווען מקריב און

 א צער, שטארק האבן אידן די אט לכם". תהיה "עצרת פארן
 נעטא אין געלעבט האבן אם וו אידן, יעניקע די ווי צער נרעסערן
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 גע׳ ניט דך כאטש האבן נעטא־אירן די גלות. פון נעליטן און
 נעטאן ניט אין כלות אין זיינען זיי אז נעוואופט האבן זיי נארט׳

 פעל־ פרעמדע די אוועקנענעבן ניט האבן זיי שטות׳ מעשה קיין
פארמאגן... זיי וואם דאם׳ קער

 צער דעם אף ענלעך איז שטות־אירן די פון צער רער אט
 לך חרה "ההיטב ,"געזאנט: אים האט נאט ררען הנביא, יונה פון
 דעם צוליב נעהאט צער שטארקע האפטו הזה"׳ הקיקיון על

 רעם צוליב האבן צער נעדארפט ראך האט יונה ריצנבוים־בלאט?.
 צוליב ניט אבער בלאט, רעם דורכנעלעכערט האט וואם ווארם

 פון איז ווארם א אז באוואוסט, ראך אבער איז אליין. בלאט רעם
 קיין אים צוליב יונה האט בלעטער׳ לעכערט און מזיק א נאטור

זיך האט ער וואם בלאט רעם צוליב נא" געהאט, ניט צער
 יונה רראלט בלאט רער ניט ווען שאטן. זיין צו צוגעוואוינט שוין

ווי נאכדעם אבער זון, רער פון היק רער צו צונעוואוינט זיך
 ווייטער נעווען שווער אים איז שאטן׳ פון געהאט הנאה האט ער
זון. רער אונטער זיין צו

 פון אראפנעווארפן האבן וואם אירן די מיט איז אזרי אט
 קאנסטיטו־ ־ פרייהייטם די אז געמיינט׳ און אידישקייט ראם זיך

 אידן ד*זיקע די "וישב". זייער שיצן וועט פעלקער די פון ציע
 פעל־ די איידער ווארם. דער ווי ריצנבלאט דער מער פארדריסט

 דער האט קאנסטיטוציע ־ פיייהייטם די ארויסגענעבן האבן קער
 אים, אין איינגעזוכט זיך האבן וואם ווערם די פון נעליטן איר

 אידי. איינענע אן ווינקאלע, איינענעם אן געהאט האט ער אבער
 זיינע צו טרייסט א נעפינען ער פלעגט איר אין וואם וועלט׳ שע

 טבע א ה*בן וואס ווערם, די פון ווייטיק רעם פארנעסן און צרות
 קאנ־ ־ פרייהייטס די מערער אידן די פארדריסט א־צט בייסן. צו

 וואס און צונעוואוינט שוין איר צו זיך האבן זיי וואם סטיטוציע,
 איבער־ ניט אידישקייט. זייער נעווען מקריב זיי האבן איר צוליב

 ווערם, די ווי — לכם״, תהיה ״עצרת פארן גארנישט לאזנריק
 טרייסטן, צו זיך וואו ניט האבן זיי אבער ווייטע*, זיי בייסן וואם
 זיי פארדריסט עם איבערנעלאזן. נארנישט זיי האבן זיך פאר ווייל

 איז עם אבער פרייהייט, דער צוליב "קיקיון", דעם צוליב בענוג
 בייסט ווערם, די הייסט דאם אנטיפעמיטיזם, דער מאכן. צו נישט

פארן העכער נעשטעלט זיך האט איר רער ווען מאל א ווייטער.
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 אבער אנטיסעמיטיזם, אף פאראכטונג טיט געקוקט ער האט גו?
 טאקע אה ארוף, אונטן פרן גוי אפן קוקט איד רער ווען איצט,

 מקריב האט ער באהאלטן, צו תאו ניט זיך האט ער ודייל ביטער,
 טראכטן לאמיר אומנישט. און אומזיםט אידישקייט זיין געווען
לכם". תהיה "עצרת וועגן

לחנכה.
 נר והמהדרין וביתו׳ איש נר חנכה, מצות ת״ר

 ״ש3 המהדרין, מן והמהדרין ואחד׳ אחד לכל
 ואילך מכאן שמונה׳ מדליק ראשון יום אומרים

 אחד, מדליק ראשון יום אומרים׳ וב״ה והוילך׳ פוחת
והולך••• מוסיף ואילך מכאן

אידן: סארטן דריי האבן מיר
 פארן זיך, פאר נאר דיינקען און זארגן וועלכע מענטשן א(
 ניט זיי גייט "איך" אייגענער זייער ווי מער און "איך׳/ אייגענעם

 זיין זאל כלל. פארן דאגה קיין נעפיל, קיין ניט האבן זיי אן.
 וואם נאר ארט אים זיין, זאל עם וואם מיט־מענטשן זיינע מיט
הויז־מענטשן. זיינע און אים צו נוגע

 אין משתתף זיך איז וואם מענטשן קלאם בעסערער א ב(
איז מענטשן סארט רער שמחה. זייער אין און הכלל צרות די

 מיט־ זיינע ביי הלאומי רגש דעם איינפלאנצן זוכט ער נאציאנאל,
 ער און נעפיל רעליגיעזער דער פרעמד איז אים אבער מענטשן,

רעליגיע. קיין קינדער זיינע ניט אריך לערנט
 א נאר איז ער ווייל ניט, טריג סארט ערשטער רער

 חברו. בצרת משתתף ניט זיך איז ער און אליין זיך פאר מענטש
 זעלבסט־ זיין נאר רעליניעז, איז ער וואם ער האט מעלה א

 מער נאך און בריאה, נידריקע א זייער פאר אים מאכט וויררע
רעליניעז... איז ער ווייל

אליין. שוין דאך איר ווייסט סארט צווייטן פון חסרון דעם
 צו גוט איז ער וואם מיר, האבן אירן סארט דריטן א נ(

 און רבים און יחיד פון ווייטיק רעם מיט פילט ער זאב? ביידע
 זייערע ליידן די פארנריננערן צו מעגלעך נאר וואם בפועל טוט
 ער איז צייט זעלבער דער אין און חילף, אדער עצה אן מיט
רעליגיעז. אויך
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 צו ליכטיק געווארן איז חשמונאים די פון נצחון דעם נאך
אידן. סארטן רריי אלע צו קלאסן, אלע צו פאלק, גאנצען דעם

דעם פון הייסט דאס סארט, ערשטן פון איראלעך די
 ויי — זיי, ויינק פרום נאר אליין, זיך פאר ויינק וועלכע ערגסטן,

 אליין, זיך פאר נאר טוב יום דעם פייערן ליכטאלעך, אן צינדן
איש "נר גענוג איו ויי פאר מענטשן, ־ הויז זייערע פאר און

 אנצינדן ניט ווילן ויי ניט, ויי ארן אירן איבריקע די ודייל וביתו"׳
ישראל. כלל פארן ליכטאלעך

 דאגה'־ וועלכע אבער פרומע, ניט די םארט, צווייטער דער
 געפייערט שוין האבן ויי נאציאנאליסטן, ויינק ויי כלל, פארן נען

 יערער אז זין• פלייסן ויי ואחד"׳ אחד כל "נר מיט נצחון רעם
 דורכגעדרונגען ואל איד יערער און מענטש הויז יערער קינד,
ואחר." אחד לכל נר גייסט, נאציאנאלן מיטן ווערן

 און פרומע די סארט׳ בעסטער דער סארט׳ דרימער דער
 גע־ האט מנורה די אז נם דעם אין נלויבן ז* בצבור, משתתפים

 אף ווי מער ניט בוימל געווען איז עם כאטש טעג, אכט נרענט
 און התורה קרן הרמת פאר טוב יום דעם פייערן ויי טאג, איין

 קיין ניט ויינק אידן, אמת׳ע די ויי, נעפיל. נאציאנאלן פארן
 רעריבער נאנצע, נאר סארטן, צוויי ערשטע די ווי אידן האלבע

 ליכט־ אכט אן צינדן ויי המהדרין׳" מן "המהדרין ויי מען רופט
 הרמת פארן און בורא פון ונפלאות נסים די פאר טאקע לעף.
 גייסט. נאציאנאלן פארן אין אמונה די פאר והיהדות, התורה קרן
 שוואכער, דור יעדן. מיט ווערט תורה רי אז זאגן שמאי בית

 און טאג ערשטן רעם ליכטלעך אכט אנצינדן מהדר רער דארף
 זאגט׳ און הלל בית אבער קימט ווייניקער, ליכטל א טאג אלע
און פארגרעסערן צו באמיען זיך צייט יערער דארפן מיר ניין!

 טאג ערשטן רעם אן מען צינט דעריבער תורה, די פארשטארקן
דארפן מיר הייסט ראם מער, אלץ ווייטער וואם און ליכטל איין
קיינמאל וועט זי ושלום, חם אונטער, גייט הורה די אז ווייזן ניט
וועט תורה די וואם צייט די קומק וועט עם אונטערגיין! ניט

אמן! במהרה שטארקער, און גרעסער ווערן
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לחנוכה דרוש
אליו לה׳ מי וביתו• זז אי חנוכה־נר מצות

 מום* א לערנען זיך קענען מיר ווען צייט א איז חנוכה
 די פון מכבים, אונזערע פון העלדן, פארצייטיקע די פון השכל

 אונ־ פאר הורה, אונזער פאר געווען נפש מוסר דך האבן וועלכע
גע־ האבן זיי אונז. ביי הייליק איז וואם אלץ פאר אמונה, זער

נעוועלטיקן זאל הרשע אנטיוכם אז דערלאזן, ניט און קעמפט
 זיי־ וועלכע אידן, יעניקע די האט אנטיוכם גייסט. אונזער איבער

 פרייהייט, פולע נענעבן איינפלום, זיין אונטער געווען שוין נען
 זיך זאלן זיי נשמה, די נעפאדערט, זיי פון ער האט זאך איין נאר

 סדום מלך פון פארלאנג אלטער דער אידישקייט. פון אפזאנן
 והרכוש הנפש לי "תן אבינו אברהם צו נעזאנט האט וועלכער

 געמען זיך קענסטו נשמה, דיין גייסט, דיין אפ מיר ניב לך", קח
 שטאלץ האט אברהם און נלוסט. הארץ דיין וויפל נוטס וגן, פאיט

 דיר דארף איך ה", אל ידי "הרמותי סדום: מלך צום געענטפערט
 און נאט, נעבן מיר קען פארמענן כפרות, אף סדום, פון קעניג

 ווייל האנט, מיין אופגעהייבן האב איך צונעמען; אויך קען ער
 געווען האנט מיין רדאלט ודם בשר א געבן מיר וואלט טאמער

 קעניג, דו, האנט. מיין הויך איך האלט דעריבער אראפנעלאזן,
 איז האנט מיין ניין, צונעמען, קען נאט און נעבן מיר קענסט

 האט וועלכער ה", אל נאט, צו אופנעהייבן איר האב איך הויך!
 וועל־ און נשמה, הייליקע מיין נענעבן מיר און וועלט די באשאפן

 איז זי ווי הייליק איר אוטצוקערן אים באפוילן מיר האט כער
 מיט נשמה מיין האלטן איך קען הייליק נעווארן. נעגעבן מיר

 הישר, דרך דעם קינרער מיינע לעינען און מצוות און תורה
 ניט אפילו נשמה, מיין צונעמען וועסטו פרייהייט מיט ניט אבער

פייניקוננ״י נרעסטע די מיט

 איד, 'ערשטער רעי אבינו, אברהם נעענטפערט האט אזוי
 אנטיוכם ווען צייט, ־ חשמונאים די פון אידאלעך שוואכע די און

 פאר נוטעם אלעס פרייהייט, אלע נעבן נעוואלט זיי האט הרשע
 דער־ זין• האט טויט-.. א נשמה זייער פאר נאר קערפער, זייער
 דעם אבינו, אברהם פון נייסט הייליקער דער זיי אין וועקט

 זיינע מיט האט מתתיהו צדיק נראער ־י נרייז רער איד. ערשטן
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 דעם דערשטאכן און שווערט דעם ארויסגעכאפט הענט שוואכע
 קוילענען צו געצרואונגען איים האט וועלכער אנטיוכם, פון גענעראל

 אליי לה" מי געגעבן: געשריי א האט מתתיהו חזיר. א מזבח אפן
 ארויסטרעטן לאמיר קומען! מיר צו זאל גאט צו איז עם ווער
 אף ניט קוקט שוואכקייט, אייער אף ניט קוקט רשע׳ רעם געגן

 אונזערע פארשוועכט שוין האט רשע רער צאל׳ קליינעם אייער
 נשמות. אונזערע צוגענומען כמעט שוין האט ער הייליקטימער,

 ער קינדער, אונזערע אונז פון אפגעריסן כמעט שוין האט ער
 קיין ניט קעמפן לאמיר מוחות! זייערע געווען מטמא שוין האט

אלי! לה" מי גייסט! נאר געווינט, שטארקייט

 זיידעס' איר מענטשן, מיטליאריקע איר מענטשן׳ עלטערע איר
 שוין אונז פון האט פרייהייט די וואם איר ווייסט — טאטעם איר

 ניט ושלום, חם איז, וועלכע פרייהייט, מארערנע די אט געמאכט?!
 עלטערן אונזערע האט הרשע אנטיוכם וראם פרייהייט, מין אזא

 זיינען מענטשן אלע אז מיינט. וואס פרייהייט א געבי! געוואלט
איצטיקע די רעכט. זעלבע די האבן פעלקער אלע אז גלייך,

 דערלויבט זי נשמה. די אונז פון צוצונעמען ניט מיינט פרייהייט
 אוט־ גרויסן צום אבער ווארט, פון זין פולן ן א אידן זיין צו אונז

 אייניקלעך אייערע ווי מאמעם, טאטעם, זיידעם, איר׳ ועט גליק
 אידישקייט׳ פון ניט ווייסן אייך, פון זיך דערווייטערן קינדער און
 פאדער איך איר? שלאפט וואם אידן. זיינען זיי אז פארגעסן און
 די החשמונאי. מתתיהו ווי קעמפן זאלט איר אז אייך פון ניט

 דור יוננער אונזער אבער לופט, ווי נייטיק אונז איז פרייהייט
 פון דור א אידנטום. פון זיך דערווייטערט און איר מיסברויכט

 טוט צוזאמען, זיך נעמט רבותיי זעט, הארצות! עם און הפקרות
 נשמה׳לעך זייערע גיט אייניקלעך. און קינדער אייערע פאר עפעם

 רש״י, חמש, לערנען זאלן זיי שפייז, גייסטיקע שפייז, אידישע
 מתתיהו גדול כהן אלטן פון נאמען אין העברייאיש. תלמוד,

אוים: איך רוף החשמונאי

אלי! לה" מי

 אריין, שול א אין נאך גייט איר מוטערם! און פאטערם
 פארזאט־ נאציאיאלע און רעליגיעזע אידישע א אף נאך קומט איר

"כלומרשט" ווי ניט מער אבער אידן. כלומרשט נאך זייט איר לונג,
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 1' ז נייען ודאו* זיי? זיינען וואר קינדער? אייערע מיט אח וואם —
 איר אז זאנן, וועט איר ווייס, אין• אה! אידן? פאר זיי איר מאכט
 אדוואי דאקטוירים, מענטשן, נעבילרעטע מענטשן, זיי פון מאכט
 וויי^ אזוי און לייט, ־ פאך לייט, ־ קאמערץ אינזשענערן, קאטן,
 לעבט זיין, מענטשן רועלן זיי אז מיינט איר אויב אז וויסן, זייט טער.
 אז אבער מענטש. א זא ווי זא איז איד דער טעות! א אין איר
 פאר — ריינקט איר ווי נאר מאכן, ניט אידן פאר זיי ווילט איר

 ווייכט אוממענטשן! אוים וואקסן זיי אזי וויסן, זייט טא מענטשן,
 קינ־ ־ מענטשן אייערע פון האט איר וואס "כבוד" רעם ניט איר

איר וויסנדיק! ניט זיך מאכט איר נאר ווייסט, איר אה! דער!
איר מוזט דאם נעקאכט, האט איר וואס דאם נוט. עם ווייסט
עסן...

 הרשע אנטיוכס אונז האט אמאל מוטערם! און פאטערם
 אייך? צוויננט ווער איצט, אבער נשמה, די אפצונעבן נעצוואוננען

 איצט זייט אליין איר אז מאמעם, און טאטעט איר, ווייסט
 אפן קינדער קליינע אייערע מקריב זייט אלין איר "אנטיוכם",

 קינרער! אייערע אפ קוילעט אליין איר זרה, עבורה פון מזבח
 "באנייען", הייסט "חנכה" אז איר ווייסט טאטעם, אירישע פרומע,

 ם7ד געווען מטהר מזבח, רעם באנייט האבן חשמונאים די ווייל
 רער־ הבית", "חנכת א המזבח", "חנוך הייסט דאס המקדש? בית
 נאמען רער אז איר ווייסט חנכת". שיר "מזמור מיר זאנן פאר

 איצט, ניט מיר האבן מזבח קיין זיין?! צו מחנך איז "חנכה"
 קינד, אייעי נאר פרענט קינדער. אונזערע זיין מחנך מיר דארפן

 "תלמיד א באלד ווערט ער אז העין איר וועט הנכה? איז וואם
 איז וואם חנכה?" "מאי גמרא: פון קשיא די פרענט און חכם"

 אפנעשוואכטע, אידן, האלבע באדויערן צום רבותי, זייט, איר חנכה?
חלילה, וואלט ווייל אידישע. א אייך בא איז הארץ די אנער

 וואלט און הערשער א נעויארן דא אנטיוכס אן ביישפיל, צום
קינדער לערנען ניט טארט איר אז נזירה א ארויסנעגעבן

 מוסר נעווים דאך זיך איר וואלט מצוות, קיין האלטן ניט און תורה
 איר רשע, רעם נענעו רעוואליוציע א אופגעהייבן און נעווען נפש

 אופנעטרייפלט וואלט וועלט די אז "ויצעקו" א נעמאכט וואלט
 וואלט איר אז זיכער ראך בין איך רבותי? אמת ניט געווארן.

 נעווים, בלוט... טראפן לעצטע ראם ביז רשע מיטן נעקעמפט
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 די ווען איר שוויינט ולאם פאר טא נעטאן! געווים עם וואלט איר
 זשע שלין קינדער! אייערע פון נשמות די אוועק רויבט פרייהייט

אופטינטערן! אייך זאל ער הרשע אנטיוכם אן האבן מען דארף

 נשמה די אדם". נשמת ה" "נר נעזאנט: ה$ט המלך שלמה
 "נר". אנגערופן ווערט נשמה די ליכט. נאטם איז מענטשן פון

שול אין נאך גייט איר נשמה, אייער אן צינט איר טאטעס,
די מחנך ניט זייט איר אבער... מחנך, זיך זייט איר אריין.

 וואלט איר ווען נוט, זיין וואלט עם קינדער! אייערע פין נשמות
 זיי טובים, מעשים און מצוות חורה, לערנען קינדער אייערע לאזן
 אייערע פון נשמות די אנגעצונדן וואלט איר אירן, פאר מאכן

 מענטשן, און אידן זיין איר וואלט דאן — אידישקייט מיט קינדער
רער אין אידן. פאלשע איר זייט פאלש, עם הייסט — ניט ווען
נייען קינדער קליינע אייערע און שלל אין גייט איר וואם צייט
פאלשע! זייט איר אידן, ריכטיקע קיץ ניט איר -זייט ניט

ליכטאלע די אנצינדן פלן מצלה די — חנכה״ נר ״מצות
איינ" "חנכה", - ״נר״, אננערופן ווערט זי ללאם נשמה, רער פון

 יערער איש", "נר נוטעם, טאן דאוונען, דארפט איר יא נעללאינען,
 זיינע אויך "וביתו׳/ אבער אנצינדן, דארף נשמה זיין ליכט, זיין

קינדער..• זיינע מענטשן, * הויז

 גדול כהן אלטער רער מאמעם! טאטעם, באבעם, זיידעם,
נאט צו איז עם ווער אליי לה" מי אייך: צו שרייט מתתיהו
און תורה שערי די קינדער אייערע פאר עפנט מיר! צו קומט

הערט נאט, צו זיינען מיר לה", אנחנו נדול: כהן דעם ענטפערט
מאכטאייערע נעפאר, אין איז אידנטום דאם אירן, שרייט, ער ווי

אלי! לה׳ מי אירן! פאר קינרער
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לחנכה. דרוש

 דחנכה יומי כסלו בכ>>ה רבנן דתני חנכה מאי
"א(• כ )שבת׳ בהון. למספדא דלא אינון תמניא

 אשר הזקנים אבות וראשי והלוים מהכהנים ורבים
 בעיניהם הבית זה ביסדו הראשון הבית את ראו

 להרים בשמחה בתרועה ורבים גדול, בקול בוכים
ג׳( )עזרה קול.

 והעם העם לפני תירה הספר את עזרא קרא כאשר
 ועזרא נחמיה התורה דברי את בשמעם בוכים היה

 תבכי. ואל תתאבלו אל בהדברים העם את הזהירו
ח׳( )נחמיה
 ה׳ יגער השטן אל ה׳ ויאמר ציון. בת ושמחי רני

 אוד זה הלא בירושלם הבוחר בך ה׳ ויגער השטן בך
ג-( )זכריה׳ מאש, מוצל

 אידישע דאס האט גמרא, און תנ״ך אין ליי^נען מיר ווי
 תורה. רער אין געלייעגט זיי פאר האט עזרא ווען געוויינט פאלק

 זיינען זיי צווישן אסך אז בבל, פון עולים די געוואוסט האבי זיי
 בני די און ווייבער, אירישע י־ ניט האבן אידישקייט, פון ווייט

 ה עש־ פרק אין שרייבט משנה די ווי ריין, ניט אריך זיינען היחום
 שתוקי נתיני ממזרי ומרורי גירי חללי ישראל, לויי "כהני יוחסין:

 הזקנים" אבות "ראשי די געוויינט האבן אומזיסט ניט אויך ואסופי".
 רעם און ראשון בית פון פראכט דעם זען7ג נאך ה״בן וועלכע

 לאנד, זיין אין געזעסען איו וואס פאלק אידישן פרייען פון כבוד
 דערזעענדיק זיי. איבער געהערשט האט דור בית פון מלך א און
 פריי־ די איז עם מאגער ווי אין שני בית דער איז עם קליין ווי

 עולי די געגעבן חסד מיט האבן קיסרים פערסישע די וואם הייט
 בא" זיך פאלק פון עלטסטע די און לויים כהנים, די האבן בבל,
 אז זעענדיק געשוויגן. ניט האט שטן דער אויך טרערן. מיט גאסן
 ח״זל די וואם אף צואים", "בגדים טראגט יהושע גדול כהן דער

 זיינען וואם ווייבער גענומען האבן זין יהושע׳ם אז געזאנט, האבן
 ווייס דאס פראטעסטירט. ניט האט יהושע און כהונה צו ראוי ניט
 בון וריינעי דאם מצב, פאליטישן אפן הזקנים אבות די פון נען

 צווישן שלעכט זייער געווען איז וואם מצב רעליגיעזן אפן פאלק
 אנטשפראכן האבן בכלל שטן פון ארבעט די און בבל עולי די

 נחמיה און עזרא אבער תקופה. יענע פון מצב אלגעמיינעם רעם
 אלעטען פאר מער ניט!". טרויערט ניט, "וויינט פאלק: צום ז^גן
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 ווערטער פייערדיקע מיט ז* טרייסט און וויינעריקע די איין שטילט
 ציונ׳ם דך פריי און "זינג אוים: ט שריי וועלכער זכריה, נביא רער

 נאטם טרעפן ריך זאל שטן, פארפלוכטער דו, אוועק טאכטער!
 צואים", "בגדים די זעסט דו בבל! ערלי די פון ווילסטו וואס צארן,
 האלאוועסקע א מאש", מוצל "אור אן ראך זיינען אירן די אבער
 אויסגעוויילט האט וואם נאט, פייער! פון נעראטעוועט איז וואם

 פייער א "ווען שטן! פינסטערער רו שטראפן, דיר זאל ירושלים,
 ראטע־ מענטש דער וואם אלץ איז הויז, דאם ארומגעכאפט האט
 פיי־ דער צואים"; "בגרים אפילו אים, בא טייע* דארט פון וועט

 פארי די צווישן דאן ארייננעכאפט זיך האט אסימיליאציע פון ער
 עולי אלע זיינען דעריבער פערסיען, און בבל אין אירן טריבענע

א ווי געווען ישראל ארץ אין צוריקנעקומען זיינען וואם בבל
האט משנה די פייער. פון געראטעוועט איז וואס האלאוועסקע

 וואם אידן טינדערטווערטיקסטן רעם און פשוט׳פטן דעם טאקע
 שורה איין אין אוועקנעשטעלט בבל פון נעווען לארץ עולה איז

 אסופי! שתוקי, ממזרי, חללי, ישראלי, לויי, כהני, מיוחם; מיטן
 עולה הארצן אין חשק האט איד פאדגרעבסטער דער נאר אויב

 איז אסימיליאציע, פון ראטעווען זיך און ישראל ארץ קיין זיין צו
 די אף קוקנדיק ניט אונז, ביי חשוב ער איז אונזערע, פון ער

צואים". "בגדים

 אין אוים ווייטער שרייט זכריה נביא נעטלעכער דער און
אתה הגדול הכהן יהושע נא "שמע ג׳: קאפיטל דעמזעלביקן

 את מביא הנני כי המה מופת אנשי ,כ לפניך היושבים ורעיך
זיינען וואם חברים, דיינע און יהושע אוים הער 'צמח", עבדי

 מיין איך שיק אט וואונדערמענטשן, הייסט דאם מופת", "אנשי
אויבערשטער!" דער זאנט משיח, הייסט דאם צמח, קגעכט

 צ״ג( )סנהדרין חז״ל די מופת"? "אנשי די דאם זיינען ווער
 מישאל חנניה, געווען זיינען וואונדערמענטשן די אז נעזאגט, האבן

 זיי מיט ווייל מופת", "אנשי גערופן האט מען וועלכע עזריה, און
פרעגן חז״ל די און אוימן. ־ קאלך אין נם דער פאסירט האט
די אהינגעקומען זיינען וואו אזלו", להיכן "ורבנן ווייטער: נלייך

להיכן חז״ל:" די פון פראגע די אזוי טייטשט ז״ל רש״י רבנן?
דתו הכבשן מן שיצאו לאחר ועזריה מישאל חנניה רבנן הלכו

 מישאל חנניה אהיננעקומען זיינען וואו כתוכי", בכלהו מרכרי לא
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 עולי די ביי נעווארן דערמאנט ניט איז נאמען זייער אז ועזריה
 זיי מתו׳/ הרע "בעין רב: שאלה דער אף ענטפערט — בבל!
 ענטפערט: שמואל און אויג. שלעכטע א פון נעשטארבן זיינען
שפייעכץ. אין נעודארן דערטרונקן זיינען זיי טבעו", "ביוק

 זכריה ווי מופת", "אנשי די ווענן מעשה די אז מיין, איך
 און טישאל חנניה, אזוי: איז מענער, גיויסע דריי די גערופן האט

 ארץ קיין זיך אומצוקערן באווענונג די נעגען נעווען זיינען עזריה
 הנני נא, "שמע נעשריען: זיי צו זכריה האט דעריבער ישראל,

 נבואה. דער מיט נעמינטערט זיי האט ער צמח"! עבדי את מביא
 אירישע ראם און המקדש בית דעם בויען העלפן צו אנשטאט

 דער אז מיטנעוויינם. אויך מסתמא מופת" "אנשי די האבן לאנד,
 זיי פרום", בענוג ניט זיינען עולים "די אז קליין", צו איז "בית
 בנין אפן אויב פעסימיסטישע שלעכטע, א מיט נעקוקט האבן

 כתובו", בכולהו מדכרא לא דתו רש״י: זאנט דעריבער הארץ,
 די מיט מיטנעוויינט אויך האבן וואם עזריה און מישאל חנניה,
 פון צייט דער אין נעווארן דערמאנט ניט זיינען בקול" "בוכים

אן פון נעשטארבן זיינען זיי אז רב, טאקע זאנט עליה. דער
 אין געווארן דערטרונקען זיינען זיי אז — שמואל און הרע״, ״עין

נע־ מבטל פיל אזוי האבן זיי ביטול, אין הייסט דאם שפייעכץ,
 זיינען זיי אז נעשעענישן, היסטארישע די פון וויכטיקייט די מאכט

ברוק"... "טבעו היסטאריע... דער פון נעווארן פארנעסן

 עם וואו ברייתא דער אין ח״זל, די אז מיר זעען ווייטער
 ווערטער: ד* מיט מאמר דעם אן הויבן חנכה, נם ווענן זיך רעט

 וואם רעם אף קוקנריק ניט בהון", למספדא רלא אינון "תמניא
 צוערשט האבן זיי ברייתא; דעה פון סגנון דער ניט איז דאם

 די דערמאנען און חנכה נם פון מעשה די דערציילן געדארפט
 בהון", למספדא "דלא דין דעם זאנן אויך סוף צום גאר און דינים

 גע־ איז דעם פון הספדים. קיין מאכן ניט מען דארף חנכה אז
 דעם מיט אנגעהויבן כונה א מיט האבן ח״זל די אז דרוננען,

 זיינען חנכה אז אונטערשטר*כן צו כדי אלץ, פאר פריער דין
 אויך זיינען חשמונאים די פון צייטן די אין ודייל שמחה, פון טעג

 בעלי אסך פעסימיסטן, קלאגערם, וויינערם, אידן נענוג געווען
 דעם אין געגלויבט ניט האבן וואם רוק", "בעלי און הרע־ "עין

 גרי־ דער מיט קאמף אין חשמונאים די פון נצחון ענרגילטיקען
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 נם פון המאמר בעל דער פארוואם אט אם*מיליאציע; כישער
עזרא ווי אזוי אויך קלאגן! ניט ערשט: צו געזאגט האט חנכה
ניט וויינט תבכו", ואל תתאבלו "אל וויינעים: די געזאגט האט

 די ריזן, גייסטיקע גרויסע די גוט! זיין סעועט ניט, קלאנט און
 דעי איז צוערשט אז פארשטאנען, האבן פאלק, אידישן פון פירער

 פאר־ נאכדעם אבער קליין, דע־־פאלג רעליניעזער און פאליטישער
 דערקלערט חנכה נם פון המאמר בעל דער זיך. ער נרעפערט

 ממנו והדליקו נם ונעשה וגברום החשמונאים "כשנצחום ווייטער:
 קליין׳ געווען בוימל קריגעלע דער איז צוערשט ימים", שמונה
 דאם טעג, אכט אף נעקלעקט נם פי על האט ליכט דין אבער
 קליין׳ געווען גריכן די איבער נצחונות די זיינען צוערשט הייסט
 נעווארן איז פאלק דאם פארטריבן, זיי מען האט סוף צום אבער
 גאנצע די אנגעצונדן האט בוימל קרינל קליינע ראם און פריי,

ואמונה. דת פון מנורה די מנורה,
 מיר קענען חשמונאים די און עזרא פון צייטן די פון אט

 אונזערע אין ישראל ארק אין עליה די בנוגע לערנען עטוואם
 אידן אונז ביי זיינען גלות יאריקן טויזנט צרדיי נאכן איצט צייטן.

 און עולים די צווישן וואם זיך, באקלאגן און וויינען וואם אפך דא
 מצב פאליטישער רער וואם און פרומע ניט דא זיינען חלוצים

 זיי־ דאם אט לאנד. הייליקן אין באפרידיקנדיק ניט דורכאוים איז
 איין מיט ווערן רערגרייכט קען אלץ אז מיינען וואס מענטשן נען

 רוק", "בעלי און רעה" עין "בעלי אידן רא זיינען ווייטער מאל.
 און ביטול און פעפימיזם א מיט הארץ בנין רעם אף קוקן וואם
 א קריגן שונאים אונזערע "שטן", רער אז איז, יוצא פועל רער

 שטן א ווי זיינען אירן, די אט זיי, אונז. געגען קעמפן צו תירוץ
 זאגט אידן זעלכע א צו אט עליה. דער שיועריקייטן שטעלט וואם
אור זה הלא בירושלים הבוחר השטן בך ה׳ יגער נביא: רעד

 זיי עולים, געפרופטע שווער די פון איר ווילט וואם מאש". מוצל
א פון געראטעוועט איז וואם האלאוועשקע, א ווי ראך זיינען
 פון סמנים טראגן עולים די פון נשמות די אויב שריפה! * וועלט

 ציון! אין געווארן אנגעצונדן מט פייער דאם ראך איז שריפה, א
 כפירה פון פייער ראם האט לענדער ־ גלות רי אין דארטן,

 עולה אידן די ז^לן אדרבא, פאלק! אידישע דאם ארומגעכאפט
־ ישראל ארץ די אז האפנונג, א דא איז עם ווייל זיין, לארץ
 הבוחר השטן בך ה׳ "יגער נשמות! זייערע אויסהיילן וועט לופט
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 אוים־ האפט דו תאם שטן, רו, שטרא^ן גאט דיר זאל בירושלים",
 אג־ פון פיילן דיינע דארט שיסן צו כדי ירושלים, דוקא געקליבן
קלאגעם!

איצט זיך האט אידן צו שנאה די וראם צייט, אזא אין
די אפילו אף וועלט, גאנצער דער איבער פאנאנדערגעשפרייט

 אנטיסעמיטיזם, טיט אנגעשטעקט זיינען לענדער דעמאקראטישע
 דערשטיקט ווערן גלות אין אידן די ורען צייט שרעקליכע אזא אין
 פאלי־ פן זיי ליידן לענדער אסך אין און נויט עקאנאמישע פון

 שטעלן צו איצטער רעכט דק איז צו — רעכטלאזיקייט, טישע
 מאש״ן מוצל "אור אן זיינען וועלכע עולים, די שוועריקייטן

 וואם מלוכדת, די אפילו אמן", ענו כרחם בעל רע מלאכי "אפילו
 אונזערע אנערקענען געמוזט האבן פיל, איבריק ניט אונז ליין

 דארטן נאך מיר האבן דערווייל אויב און ישראל, ארץ אף רעכט
 קאמף א פירן נאך מוז מען אויב בערך, זאכן קליינע דערגרייכט

בית צווייטער דער אז געדיינקען, מיר מוזן שונאים, די מיט
 ערשטן נאכן אז און אנהייב פון גרוים געווען ניט אויך איז המקדש

גע־ נאך אייניקלעך און קינדער זיינע האבן מתתיהו פון נצחון
דער און געווארן רואיק איז לאנד די ביז יאר זעכציק קעמפט
 צוזאמען ארבעטן וועלן מיר אויב געווארן. פארשטומט איז "שטן"

 ישוב דער וועט לאנד, אונזער ^פצולעבן כדי מענטש איין ווי
 גע־ נתפעל ניט זיינען אירן מיר שטארקעו־. און גרעסער ווערן
 און רוח אונזער מיט האבן מיר רוים, און גריכנלאנד פאר ווארן

מיר בייגעקומשן. זיי האבן מיר זיי, מיט געקעמפט ארבעט און
 עזרא ווי קאמף, צום גרייט זיינען מיר אבער שלום, מיט גייען

ניט ק-נען מיר החשמונאים. יהודה אוו מתתיהו ווי נחמיה, און
 גערעכטקייט די ודייל אראבער, און ענגלאנד פאר ווערן נתפעל

 און ארבעט נאר ניט, וויינט תתאבלו", "אל זייט. אונזער אף איז
קעמפט!

 וואוג־ זיין אין האט ישעיה נביא געטלעכער גרויסער דער
 "ויעל גאולה: קינפטיקער דער וועגן געזאגט מליצה דערבארער

 ווערט קינד א אז קינח א ווי אויסוואקסן וועט זי לפניו", כיונק
 עלטערן די ווינטשן און מענטשן ארומיקע די זיד פרייען נעבארן,

 קינר אפן געבן קוק א זאל פעסימיסט א ווען אבער טוב, מזל
 פולשטענריקע א בריאה, שוואכע א ראך איז "דאם זאגן: ער וועט
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 מען ענטפערט זיך^" איר פרייט וואם טא בריאה, אומפולקומע
 רער מיט קינה ־ זויג א "יונק", א ראך איז ראם "מענטש, אים:
 חושים! און איברים אלע מיט מענטש א ווערן ראם וועט צייט
יהיה!" גדול הקטון "זה

 ארץ אין לאנע און רעכט אונזערע מיט אויך איז אזוי אט
 פארנרע־ זיך וועלן זכויות אונזערע לפניו׳/ כיונק "יעלו ישראל.

 און מענטש. גרויסער א ווערט קינד א ווי אויסוואקסן און סערן
 דערטרונקן וועלן וביטול" "רוק בעלי די און רעה" "עין בעלי די

 אבער ביטול,.. זייער אין הייסט דאם שפייעכץ, זייערע אין ווערן
 וועט עם ווי זען, צו זיין זוכה וועלן ארבעמן, וועלן וואס מיר,

 און שטאט, הייליקע אונזער — ציון שטאט, אונזער ווערן נעבויט
 צדקנו, משיח זית שיקן אונז וועט יתברך השם אז האפן, מיר
אמן.

לפורים.
 ולשנותה בלילה׳ המגילה את לקרות אדם חייב

ד׳(• דף )מגילה׳ ביום

 אין מיר זאלן וואם "צו זאנן: אידן היינטיקע די פון פילע
 — מנילה די לייענען און אסתר״ ״תענית פאפטן צייטן איצטיקע

 צו עסק אן פאר עם איז וואם פרייהייט? איצט דען אונז פעלט
 האט וואם געשיכטע׳ א דערמאנען צו און טאראראם איא מאכן

צוריק?!" יאר טויזנטער פאר פאסירט

 צו איז ווערטלעך דיינע פון אז וויסן זיי טייערער! מיין
 מענש, הפקר א ביסט דו אז זען צו איז עם ביסט. דו ווער זען,

 גע־ איז צייטן אחשורוש׳ם אין אז וויסן, זיי ניט. גלויבסט דו אז
 בארד א מיט איד א מרדכי, איצט. ווי פרייהייט מער סך א ווען
 דער אף כ^עט נעשלעפט זיף האבן ציצית זיינע וואם פאות, און

 פונדעסט־ איז - מגילה דער אין אנגעוואונקען איז דאם - ערד
 קייזער׳ ביים המלך", "שער אין מענטש גרויסער אזא געיוק וועגן
 גרויסע אידן, אזעלכע אסף נאך געווען זיינען מסתמא הויף; ליבן

 היינטיקע אחשורוש. מלכות אין מענטשן, איינפלוסרייכע מענטשן,
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 ענגלישן אין חשוב גרויסער א געווען אריך איד א איו צייטן
 ופוס ר רירינג לאדר אינדיען, אין וויצע״קעניג א הריף, קייזערלעכן

 קרמען ענגלאנד פרייער דער אין געקענט ער וואלט — אייזיקם
 הריף? קייזערלעכן אין ציצית לאנגע און פאות טיט בארד, א טיט

 גרעפערע סך א און פרייהייט מער ג;ווען אטאל איו ניט! נעווים
 הטן, ווי בערער אזא געקומען איו פונדעפטוועגן היינט, ווי אירן

 "להשמיד קעניג ביים אוים פירט און מענטשעלע, קליינצינקער א
אידן. אלע אויפראטן היהודים", כל את ולהרוג

 נאכט, "לילה", אוגז פאר עם הייסט שלעכט איז אונו ווען
 טייע־ טיין טאג. "יום", אונז פאר ם ז הייסט גוט, איו אונו ווען

 מחויב איו יערער בלילה", המגילה את לקרות ארם "חייב רער!
 איו אונו ווען בלילה, מגילה די פורים, נם רעם לייענען צו

 שטיקט מען אונו, דריקט מען פינסטער, איז אונו ווען שלעכט,
ביה גאט אז זען, וועפטו מגילה די לייען, אונז. הרג׳ט מען אונז,
 געווארן איבערגעררייט איז רגע איין אין און געהאלפן אונז האט

די אראפ. אנטיסעמיטן די פאר און ארוף אונז פאר רערעלע די
 פון אירן דייצשע די קווא, הטן, זייער פון ליירן אידן רומענישע

ביי מגילה די לייענען נעבעך דארפן זיי ר, היטל' המן, זייער
פוילן. און רוסלאנד אין אידן די אויך זעלבע דאם נאכט. דער

 געווארן געזאגט איז עם אז טייערער, מיין וויפן, אויך זיי אבער
 לאיר, פרייע א אין לעבסט דו גוט, דיר איז עם ביום", "לשנותה

 לייען טא ישראל, ארץ און ענגלאנד פראנקרייך, אמעריקע, ווי
 ווייל פארוואם? — פרעגן וועסטו בייטאג! מגילה די חכם מיין
 פארד א לגדולה, שעלה המן א דא אויך שוין איז אמעריקע, אין

 כ!. ק. ק. פון מאסקעם דא אויך איז ם ? עמלקן, פון שטאמט וואם
— המן א דא אויך שוין איז ישראל ארץ אין )קו־קו־קלענם(;

 פאר־ פראנצויזישן און ענגלישן אין און מופטי", "גרויסער רער
 וואם טייערער, מיין ניט, דען זעסטו המנ׳ם. אויך וואקפן לאמענטן

 אז ניט שוין זעסטו טאג? ליכטיקן דיין אין אן זיך הויבט עם
 איצט אז וויסן זאלסט באטאג! מגילה די לייען פארנאכט? איז עם
 מגילה די לייען אסתר! אזא נאך און מרדכי אזא נאך ניטא איז

ווירערהוילט מגילה דיין "ביום", מגילה די לייען לייען, בייטאג,
 געבן זאל גאט און "ביום" מגילה די לייען צייטן. אלע אין זיך
 פאל־ א בל*בן גאטעניו, איך, זאל הלואי "יום"... בלייבן זאל עם
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 לעני פרייע די אין "לילה" אנקוטען ניט ז$ל עם און נביא שער
 גאט וועט ביום, רגילה די טייערער, מיין לייען, לייען׳ דער...
יום!" בלייבן וועט עם און העלפן

פורים.

 אזא זיך דאכט פורים? הלל קיין ניט מען זאגט פארוואם
 ניט. מען ■זאגט הלל קיין אבער טוב, יום שיינער פריילעכער,

הלל. מען זאגט חנכה ראקענן

 אחשורוש עבדי "אכתי סבה: די אונז דערקלערט גמרא די
 אחשורוש. ביי קנעכט אלץ נאך זיינען מיר י״ר(, )מגילה אנן"

 נפש מסירת און גבורות גרויסע די אף געפ^ערט ווערט חנכה
 אפן געצייגט האבן ישראל גבורי אכתע די מכבים, די וראם

 פאטער זיין פון המכבי, יהודה פון גבורות די פעלר. שלאכט
 גאנצע די אופגעשטורעמט האבן ברידער זיינע פון און מתתיהו

 גבורה וטהורים, צדיקים פון גבורה גבורה, אידישע פייערן וועלט•
 זייער פארגאסן האבן וואם קעמפער גרויסע פון און כהנים פון

 אונטעררריקער אירע פון רעליגיע אידישע די כאפרייען צו בלוט
 נאציא־ און מוט מיט ווערן געפייערט דארף נצחון אזא אט —

הלל! אידן זאגן דעריבער שטאלץ, נאלן

 דער־ געהאלטן האט עם נם. א פאסירט האט אבער פורים
 ויערן אויסגעקוילעט זאלן גרוים ביז קליין פון אירן אלע אז ביי,
 שרעקלעכע א פאר וואס נידריק, ווי שרעקלעך׳ ווי שעפסן: די ווי

 האלב דער און רחמנות בעט נעבעך, אסתר, שאנדע! נאציאנאלע
 האט טפש", "מלך רופט גמרא די וועלכן אחשורוש, ווילרער
 א געבן צו דערלויבט זיי האט און אירן אף געקראגן רחמנות

 אחשורוש ווען נפשם", על ולעמד "להקהל קלאפ, א פאר קלאפ
 גע־ ניט זיי וואלטן באשיצן, זיך דערלויבט ניט אידן די ודאלט

 רער אחשורוש אבער שטאלץ, און כבור לעבן, זייער פאר קעמפט
 און געקעמפט זיי האבן קעמפן, צו דערלויבט יא זיי האט טפש

 רחמנות, אחשורוש׳ם פון טוב יום א מאכן שונא. רעם באזיגט
 טוב, יום׳ רחמנות א געהייסן וואלט קליין, זייער דא איז כבוד דער

 דעם ברעכט און וויררע מענטשלעכע די רערנידריקט וועלכער
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 עבדי "אכתי אלץ נאף זיינען מיר ודייל שטאלץ. נאציאנאלן
 פון קנעכט גייסטיק אלץ נאך זיינען מיר אנף, אחשורוש

 לייענט קענט, איר וויפיל הממען שלאגט רעריבער אהשורושץ,
 ניט, זאגט הלל קיין אבער נם, פארן נאט דאנקט מנילר, די

 הלל פורים־אידן, פאר ניט אבער חנוכה־אירן, פאר פאסט הלל
אחשורוש־אידן. פאר ניט אבער המכבי־אידן, יהודה פאר פאסט

 אין זיך לערנען מוזן מיר אז דערפון? מיר לערנען וואם
כבור דעם פאר כבוד, אונזער פאר קעמפן צו יארן קינדער די

— רבן״ בית של התינוקות אלו במשיחי, תגעו ״אל האומה.
קינדער אידישע יוננע די דערציען רארף מען גמרא, די זאנט

 ליבשאפט און בטחון אמונה, פון וועג הייליקן פייערדיקן אזא אין
האנדלט עם נאר ווען דאם תורה, רער צו און אידן צו גאט, צו
פארגיסן צו זיין גרייט זיי זאלן תורה די און אידן וועגן זיך

 יערער פאלק. אירישן פון כבוד פארן בלוט טראפן לעצטן זייער
 משיח, צוקינפטיקן א אף ויי זיך אף קוקן דארף קינד אידישער
 פאלק• אידישן פארן לעבן זיין אוועקצוגעבן גרייט איז וועלכער
 דארפן קינדער קליינע די רבן", בית של תינוקות אלו — ״משיחי

 אין צוועק וועמעם ישראל, גואלי צוקינפטיקע אלם באטר*כטן זיך
 חלוצי חלוצים, אלם תורה די און פאלק דאם דינען צו איז לעבן
והאומה. התורה הרת,

פורים? מגילת רער פון מיר לערנען וואם

 וזי פארצווייפלט, זיין ניט טארן און ניט דארפן אירן דאם
 א ווען שנאה, פון שטורם א ויען און גיין, ניט זאל זיי שלעכט

 ויעלט גאנצע די פארפלייצט אידן־האס פון כוואליע שרעקלעכע
 אזוינע אז געדיינקען, זיי זאלן פארניכטעט, זיי ווערן אט־אט און

 אידן שוין האבן ערגערע נאך אץ צייטן אומגליקלעכע שלעכטע
 לעבן אידן די ניטא. שוין זייגען שונאים זייערע און דורכגעמאכט

 וויינען, אירן אלע אדמה. דער אין ליגן שונאים זייערע און ווייטער
 אלע אז זיכער איז מען טויט, אפן ווארט מען און זיצט מען

 המן סוף? דער אבער איז וואם ווערן... אויסגעקוילעט וועלן אידן
 זכר. קיין ניט בלייבט שונאים אידישע די פון אופגעהאנגען, ווערט

 אידן ויקר. ששון שמחה אורה היתה ליהודים אידן?.. די און
גליקלעך! זיינען אירן זיך, פרייען
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 צו ניט ניישפיל א אונו פאר זיין הרשע המן זאל
 מפלה זייער צייטן, אלע פרן המנ׳ם די פאר צופיל זיך שרעקן

 און נעלעבט האבן אידן האבן: שפעטער אדער פריער ויי וועלן
פאלק. אייביקער אן עולם׳/ "עם אן זיינען אידן לעבף וועלן

 זיינע און נעזינדיקט האט המן רבות? עפעם, נאך און
 פארוואם — קשיא א ראך איז אופנעהאננען• מען האט קינדער

 א איז פאטער זייער אז שולריק זיי זיינען וואם דאס? זיי קומט
 אזעלכע — פ'יטער א פאר וואם אז תירוץ׳ רער אבער איז המן?

 שטוב אין המנ׳ען ביי רערצוינן ווערן וועלכע קינדער קינדער.
 הוה כי "רב מדרש: דער טאקע דערציילט רשעים. אוין־ זיינען
 מה לקיים בניו, וארורים המן ארור אמר בפורים׳ להמן מטי

 זאנן: פורים פלענט רב רבה(, )מדרש ירקב רשעים ושם שנאמר
 קינ־ זיינע ווערן זאלן פארפלוכט און המן ווערן זאל "פארפלוכט

 פאעטישע שיינע א און רשעים׳/ נעווען אויך זיינען וועלכע רער,
 גע־ האט מען בשעת אסתר"; "מדרש דער אונז ניט שילדערונג

 געטאן לאז א בוימער אלע זיך האבן המנען אופהיי׳נען וואלט
 זיי אף זאל מען דאם בקשה, דער מיט עולם של רבונו צום

 איז המן דארן־בוים. דער אבער האט נעזינט המנ׳ען. אופהייננען
 דארף אפן הייננען צו אים פאר פאסט דארן, א ווי שטעכעדיק

שרוך! נלייכער א בוים,

 וועלנער מדרש, אין זיך געפינט מאמר שיינער א נאך און
 אונטער־ ניט קיינמאל וועט פאלק אידישער דער אז פאר שטעלט

 סארקאסטיש־בייסנד: זייער איז מאמר דעם פון לשון דער גיין.
 להשמידם, אמרתי אני שבעולם! שוטה רשע! להמן, הקב״ה "אמר

 בחירו, משה לולא להשמידם ויאמר שנאמר, יכלתי, ולא כביכול,
 צו כדי העביעאיש, קענען מוז מען להשמיד?" אמרת ואתה

 צו זאנט גאט מדרש; פון נעדאנק בריליאנטענעם דעם פארשטיין
 און אירן די פארניכטן געוואלט האי איך שוטה! "רשע! המנ׳ען:

 וועסט דו אז דו דענקסט זכות׳ משה׳ם צוליב געקענט ניט האב
אונטערגיין!" ניט קיינמאל וועלן אירן שוטה! פארניכטן? קענען זיי

 טובים ימים אלע אז מדרש רער אפשר מיינט ראם און
 - ווערן בטל ניט קיינמאל וועט פורים אבער ווערן, בטל וועלן

ראם — לעולם יבטלו לא הפורים וימי בטלים יהיו המועדות כל
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 דאם אירן־האם, וועלט דער אף עקזיסטירן וועט אלעמאל הייסט,
 פאלק. אונשטערבליכן אייביקן, אן צו שנאה אייביקע אן איז

 פאלק אייביקן צום שנאה אייביקע — עולם" לעם עולם "שנאת
 האבן מיר ווי מפלה, זייער קרינן המנ׳ם די וועלן איטער און

 דוד אייביק, לעבן וועלן אידן און געזען, איינמאל ניט שוין דאם
יקים! חי — פאלק אידישן פון סימבאל דער — ישראל מלך

לפורים.
 בין ידעי דלא עד בסוריא לבסומי אדם חייב

ז׳( דף )מגילה׳ מרדכי לברוך המן ארור

 אז שמחה, א פאר ראם איז וואם מפרשים אלע פרענן
 וואו וויסן ניט זאל ער אז אנטריגקן, אזוי זיך זאל מענטש רער

 צו פארשטיין קענען ניט זאל ער אז וועלט, דער אין איז ער
 הרשע? המן שילטן אדער היהודי מרדכי בענטשן דארף מען
 זאלן ^נטרינקן! זיך — אופירונג אירישע קיין ניט דאך איז ד^ם
 א טרעפן צו וואו זעלטן זאך? שענדלעכע אזא טאן אידן דען

אננעטרונקען. זיין זאל ער אידן,

ניט איז וואם נעדאנקען א זינען אין נעקומען מיר איז
 מגילה, דער פון ווייסן מיר ידעי". דלא "עד דעם פאר ערנער

די אין געפונען זיך האבן וואם פעלקער אלע און עמלקים רי אז
 עם וראם דעם, פץ נעווארן פארציטערט זיינען אחשורוש מדינות

 און קעפ... זייערע אף נזירה נאנצע די איבערנעקערט זיך האט
פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי "ורבים זאנט מנילה די

האבן זיי ודייל נרים, ווערן נוים די פון אסך עליהם", היהודים
אירן. די פאר נעהאט מורא

 עמי- די אז פארשטיין, צו קלוג נענוג איז מרדכי אבער
 פחד, א אננעפאלן זיי אף ני^ר איז עם ווייל נרים ווערן הארץ

 וועט עם ויען אידישקייט, די ניט מיינען זיי אז חושד, זיי איז ער
 פרעגט אידישקייט. זייער אראפ איז פחד, דער זיי פון אראפניין

 די אפילו און גרים די אויספרובירן געז^לט מרדכי האט ווי זיך,
 אידן? אסימילירטע האלב שוואכע, די הייסט ד$ם נופא, אידן

 זיי אויב וויסן צו כדי $בער גרים, די ^נגענומען האט מרדכי
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 נאך ער האט ניט, אדער בלאפן זיי אויב ניט, אדער $פ נארן
 מער וראם מער. וד^ם מרינקן צו באפוילן פורים ערשטן רעם

 איז נרוים מער אלץ טרינקען וועלן אירן פרישע די און אירן די
 איז לונג אפן איז ניכטערן א בא וואם ודייל פארויאם? מצוה. די
 זיך האבן גרים די און אידן די אז צונג. דעם אף שיכור א בא
 פרומע נאנץ דו האבן צוזוננען, זיף האבן און אנגעשיכורט גוט

 "ארורה המן", "ארור מרדכי", "ברוך נעזוננען און געשריען אידן
 שוואכע, די אירן, פרומע ניט די נעזונגען. און געטאנצט זרש",
 מרדכי נאטור, אח עם נם, קיין ניט איז "עם געשריען האבן
 זיי זיינען המנ׳ען אף אבער געהאלפן!", גארנישט דערביי האט

 האבן זיי אבער מרדכי, נעבענטשט ניט האבן זיי כעם; אין געווען
קללות. פינסטערע מיט המנ׳ען געשאלטן

 לשם געווען מגייר זוך האבן וואם גרום דל פויערלם, די
 געבענטשט ניט האבן זיי געשוויגן, האבן אמת, אן אף שמים,
 האבן וואם אבער, גרים די המנ׳ען. געשאלטן ניט און מרדכי

 האבן פורים נם דעם איידער וואם פחד, פון געווען מגייר זיך
 זיך האבן זיי אז און אידן׳ אף שנאה א געטראגן הארצן אין זיי

 גע־ האבן גרים, זיינען זיי אז פארגעסן זיי האגן אנגעטרונקען
 וואם המרען. געבענטשט און קללות שטארקע מיט מרדכי שאלטן

 אזעלכע אט צונג. אפן שיכורץ ביום לונג, אפן ניכטערן ביים
 אזעלכע קירצער... קאפ א מיט מאכן געהייסן מרדכי האט גרים
 דעם געמאכט מרדכי נאך האט דאם ניט. מיר דארפן אירן

 ודיסן אבער זאלן מיר ידעי", דלא עד בפוריא לבסומי אדם "חייב
ער. איז איד סארט א פאר וואם און ער, איז ווער

 איך וואלט פונדעסטוועגן באור? רער אייך געפעלט ווי
 א אין זיצט איר ווען פיל אזיי טרינקען צו ראטן ניט אייך

 די איבערכאפן ניט זאלן איבריקע די אויך געזעלשאפט. גרויסער
 יענעם ביי וואס דערוויסן זיך מיר דארפן וואס צו ווייל מאס!

לונג? אונטערן איז
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מצרים. ליציאת
 נא אין ממצרים. וישאלו העם באזני נא דבר

ח׳( )ברכות בקשה לשון אלא

 ער מענטשן שלעכטן א פון וועין פטור היל מען אויב
 מען זאל אונאנגענעמליכקייטן, פארשאפן און קומען ניט מער זאל
 וועט ער און וו.( א. א. זלאטעם )ליט, לאט פאר א לייען אים
אייך. צו קומען ניט מער נעווים שוין

 ניט מער זאלן אידאלעך אז געוואלט, האט יתברך השם
 בעט איך משה, משה׳ן; צו נעזאנט ער האט מצרים, אין קומען
 אי־ די הייסן זאלסט דו אז דיר, פון פארלאנג איך משה, דיר!

 עם מצריים, די פון זילבער און נעלט לייען זאלן זיי דאלעך,
 וויפל מער פיל אייך קומט עם גניבה, קיין ניט ושלום, חם הייסט,

 הלואה? א ווי ראם איך מאך פארוואם נאר לייען! אייך העלן זיי
 אזוי אט מצרים. אין קומען ניט מער שוין זאל פוס זייער כדי
טאן!." זיי זאלן אזוי און כשה, איך, היל

 אותם" וענו <<ועבדום צדיק אותו יאמר שלא
 קי־ם לא גדול* ברכוש יצאו כן "ואחרי בהם קיים
ט׳( דף )ברכות, בהם

 מיט אברהס׳ען אן ניט הקב״ה רופט פארוואם זיך: פרעגט
 א מפרשים: די ענטפערן צדיק"? "אותו בלשון נאר נאמען, זיין

 "נסיון און העוני" "נסיון נסיונות: צוויי לעבן זיין אין האט מענטש
 מעבירין "עניות ווייל געפערלעך, איז נסיון ערשטער דער העושר".

 איז מענטש דער אויב המקום", דעת ועל דעתו על האדם את
 איד אמת׳ער אן ניט איז ער אויב גלויבן, זיין אין פעסט ניט
וועג. פון אראפ ארעמקייט די אים פירט ווארט, פון זין פולן אין

 רייב־ פון נסיון דער העושר", "נסיון דער איז דאך אבער
 אסך זעען מיד ארעמקייט, פון נסיון דער הי נרעסערער אפך קייט

 תורה היטן האם אידן אנשטענדיקע ערלעכע, פיינע, לייט, ארעמע
 מיליאנערן און גבירים הייניק זייער זעען מיר אבער מצוות, און

 איד, ארעמער אזא ווען אט און אירן. אמת׳ע זיין זאלן וועלכע
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 ערגער ניט און ארעמקייט פון נסיון דעם אויסגעהאלטן האט ודאם
 ניט גביר, א ווערט ער און גאט פון געהאלפן ווערט געווארן,

 ער אט גאט... מיט אליך האלטנדיק און אידישקייט פארלאזנדיק
ספרים אלע צדיק. רופן מען קען אים און איד אמת׳ער דער איו

תמם". "צדיק אן אים דופן

פונ־ גלרת, שרעקלעכן א געליטן מצרים אין האבן אידן
 ויי טראדיציע. זייער אן געהאלטן פעסט זיך ויי האבן דעסטוועגן

דאם טוען באדויערן צום — נעמען זייערע געביטן ניט האבן
קליי־ זייער געביטן ניט האבן ויי — אידאלעך הייגטיקע אונזערע

 ויי זיינען בכלל און הרע, לשון קיין גערעט ניט האבן ויי דונג,
מענטשן. אויסגעצייכנטע געווען

 "לך דעם נסיונות, ביידע דורכגעמאכט האט אבינו אברהם
 ער רופט דעריבער במקנה", מאד כבד "ואברהם רעם און לך"
 בעט משה, דיר, בעט איך מאמר: דער מיינט דאם און צדיק. זיך
 ארבעט זייער פאר וילבער און גאלד נעמען ואלן ויי אידן, די ויי,
 מיר. מיט האלטן זיך ואלן ויי אבער ווערן, רייך ואלן ויי און

 די וויל ער האבן. אבינו אברהם ודיל דאם טראדיציע. וייער מיט
 צדיק", אותו יאמר "שלא נאמען, זייער מיט צדיקים זיין ואלן אידן
 ניט ואל נסיונות, די דורכגעמאכט האט וואם אברהם, צדיק דער
 פלאגן און ארבעטן מיט אז בהם", קיים אותם וענו "ועבדום זאגן
 בהם" "קיים אים, מיט זיי און זיי מיט געהאלטן זיך ער האט זיך

 "ואחרי אז זיין קען עם אבער זיי, מיט געהאלטן זיך ער האט
 ער וואלט רייכקייט מיט — בהם״ קיים לא גדול ברכוש יצאו כן
 קליי־ א גאר מיר איז דאם און זיי, מ*ט האלטן געקענט ניט זיך
 אז איז עיקר דער געווארן. באפרייט זיינען זיי וואם טרייסט נע

 דאם רייך, איז מען צו ארעם, איז מען צו איד, א זיין קען מען
 אריבער גייען זיי ווי יאר עטלעכע די אידן! זייט עיקר, דער איז
איינם.,. אלץ איז
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לפסח.
 מינא האי ליה אחוי קיסר׳ בי קאי חוה ריב״ח

 ועוד ליה אחוי מיניה, לאפיה מריה דאהדרינהו עמא
ה׳( דף )חגיגה׳ עלינו נטויה ידו

 איר ב״ח: יהושע רבי צו זאגט אפיקורס רער מין׳ רער
 פון פגים זיין' אפגעקערט האט גאט וואם פאלק, דאס איצט זייט
 אייך מיט טאן קען מען אייך, אף מער ניט קוקט ער און אייך
 ער ווי באדריקער אייערע מער ניט שטראפט ער וויל, מען וואס
 פנים. רעם אייך פון אפגעקערט האט גאט געטאן. פריער האט
 אים ער זעט צווייטן, פון אינגאנצן אפ זיך קערט איינער ווען
 אייך. פון אפגעקערט אינגאנצן זיך האט גאט אייער און ניט׳
ניט... מער אייך ער זעט

 גאטם עלינו", נטויה ידו "ועוד יהושע: ר, אים ענטפערט
דו איין זיך הער אונזי זעט ער און אונז אף נאך איז האנט

וועל איך זאגן! דיר וועל איך וואס ישראל, שונא דו אפיקורס,
 ראם איצט, פון און פריער פון אונטערשייד דעם דערקלערן דיר

 חורבן, נאק צייט דער פון און חורבן פארן צייט דער פון הייסט
 זיך טרעפן מענטשן צוויי אז משל: א געבן דיר וויל איך און
 אנ= דעם איינער זיך זיי זעען אנדערן, מיטן איינער ריירן און

 דעם ניט מער שוין ער זעט אום, זיך קערט איינער ווען דערן.
 אומגעקערטן. פון קערפער דעם זעט לעצטער דער אבער צווייטן,

 צו צו גייט צווייטער א און זיצט איינער ווען משל: א נאך און
 האט וואס רער איז האנט, טיטן אויגן די אים פארדעקט און אים

 דער אבער גוט, אים ער זעט אויגן די אנדערן דעם פארדעקט
 ווייס ער גארנישט, ער זעט פארמאכט, זיינען אויגן זיינע וואם
אויגן. די פארדעקט אים האט עם ווער ניט

 כניסת ביז מצרים יציאת פון אידן: אונז מיט איז אזוי אט
 "ואשא - נסים פיל אזוי אונז פאר געטאן גאט האט הארץ
 ראה שלא ימה הים על שפחה "ראתה נשרים", כנפי על אתכם

 אף געטראגן אונז האט ער — כבר״ נהר על בוזי בן יחזקאל
פיל אזוי געזען ים אפן האט דינסט א און פליגלען ־ אדלער

 הייסט כבר, טייך אפן געזען ניט עם האט יחזקאל וואם גאטהייט,
 צו פנים געזען; אים האבי מיר און געזען אונז האט גאט אז עם
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 אי־ פון פארטרעטער רעם משהץ, טיט גערעט גאט האט פנים
 ער און געזען אים האבן מיר אן געהייסן עם האט פאלק, דישן
געזען. ארנז האט

 גאט, ניט זעען מיר אמת, טאקע אין חורבן, נאכן איצט,
 געזיג־ האבן מיר ודייל אונז, פאר אים פון פעולה די הייסט דאם

 מיין אבער לאנד, אונזער פון פארטריבן אונז האט ער און דיקט
 ער אז ניט, אונז זעט גאט אז אנטיסעמיט, דו אפיקורס, דו ניט,

 קיין אייך ביי ודאלטן מיד אונז! פון פנים זיין אפגעקערט האט
 שעפסעלע איין קרשים, צאן טיק לעבן, געקענט ניט מינוט איין

 לעבן, מיר געזען; ניט אונז וואלט ער ווען וועלף, פיל אזוי צווישן
 אונז, פון פנים זיין אפגעקערט ניט האט גאט אז סימן א איז

 ער עלינו", נטויה ידו "עור — רען? וואם נאר — ניין! ניין!
 זען ניט זאלן מיר אונז, אף ארופגעלייגט האנט זיין נאד האט
 גיבן אין אונז וועט הקכ״ה אונז. זעט ער אבער פארלויפיק, אים

 מיר און אויגן אונזערע פון האנט זיין אראפנעמען וועט ער העלפן,
אמן. ונפלאות, נסים זען ווידער וועלן

 ויהי ד>א פרעה ווי צווח מי פרעה בשלח ויהי
בשלח( רבה )מדרש משה ווי אמר מי פרעה בשלח

 אין דארן א געווען זיינען אירן די וואם פרעה, דער אט
 תקרינה כי "והיה געזאגט האט וואם פרעה, דער אט אויגן, זיינע

 פרעה, רער אט בנו", ונלחם שונאינו על הוא גם ונוסף מלחמה
 ווארפן געהייסן און אידן די פון ווערן פטור געוואלט האט וואם

 "ווי", געשריען האט פרעה דער אט — טייך, אין קינדער זייערע
מצרים, פארלאזן האבן אידן די ווען מיר!, איז וויי אוי

 בין אן פרעה פון ישראל שונאי די מיפ\ איז אזוי אט
 מאכז לאנד, זייער אין זיצי וואם אידן די פלאגן און יאגן היינט!

 מאכן לאנד אין פאסירט וואם צרות אלע פאר בלבולים, זיי אף
 אייך זיןד "גייט אונז, אף שרייען אידן, די פאראנטווארטלעך זיי

 אופגע־ זיך האט איד דער גאר ווי אבער — פאלעסטינעי״ אין
 שוועריקייטן אים מען שטעלט ישראל, ארץ קיין גיין צו הייבן

 אים, זאגט מען אראבער, די אן אים אף רייצט מען און
דיינע׳יי ניט איז "פאלעסטינע
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 ניט מק[ ודיל צייטן, פרעה׳ם אץ ווי אזוי אריך איצט,
 שונאי היינטיקע די ווי האט, פרעה אידן: דעם זיך פון אוועקלאזן

 לאנד פארן ברכה א בריינגען אידן די אז געוואוסט, נוט ישראל,
 די ווייסן זיי איינוואוינער; די געניסן זיי פון אז לעבן, זיי וואו

 דער מיט געבענטשט איז פאלק אידישע דאם אז אנטיסעמיטן
 גויי כל בזרעך והתברכו האדמה... משפחות כל בך "ונכרכו ברכה

 איז ער א* באוויזן טאקע האט פאלק אידישע דאם און הארץ"
 פאר־ אידן די אז אנטיסעמיטן, די גוט, ווייסן זיי ברכה. די ווערט

 ווייל פעלקער, פרעמרע די פאר ורעמסם"... "פתום בויען צו שטייען
 ניו־יארק, געבויט האבן אידן ארבעט? אידישע די פון געניסט ווער

 זיי האבן וואם ווייטער... אזוי און ארעס ווילנע, לאדז, ווארשע,
 את ,ה "ויהי געווארן געזאגט איז אומזיסט ניט דערפון? היינט
 געווען איז נאט המצרי", אדוניו בבית ויהי מצליח איש ויהי יוסף
 אים האט ווער אבער געווען... מצליח האט ער און יוסף׳ן מיט

 בעל זיין מצרי, דער המצרי", אדוניו בבית "ויהי אויסגענוצט?
 גיבן און מצליח זיינען זיי אירן, אונזערע מיט איז אזוי אט הבית.

רוסלאנר, פון משל א הביתי.,, בעל דעם אלץ אוועק דע־נאך
ווייטער. אזוי און אוקראינע פוילן,

 ניצ־ איז איר דער אז ישראל, שונאי די זיי ווייסן ווייטער
 ,לעזאזל". "שעיר א מאכן אים פון קען מען רואם דעם, מיט לעך

 איינמאל ניט האבן וזכרם, שמם ימח רוסלאנד, פון קיסרים די
 דעם אפצוווענדן כדי לעזאזל. שעיר א פאר אידן די געמאבט

 עקספלאאטא־ און אררנונג שלעכטע די פאר זיך פון צארן פאלקם
 אירישע אין זיך געבאדן חבתיא זייער מיט קיסרים די האבן ציע,

 נייער דער ווי אזוי אט אידן... אף המון דעם אופרייצנדיק בלוט,
 אידן די פון מאכט וזכרו, שמו ימח מופטי", "גרויסער דער המן,

 אג־ זיך האבן חברה זיינע און ער ווי נאכדעם לעזאזל, שעיר א
 היסטארישע אונזערע ערד, די פאר געלט אידישע מיט געשאטן

אונז. פארקויפן זיי וואם ערר,

 פרעה "שנצטרע המדרש: חכמי די טאקע זאגן דאם אט
 "קרעציק" איז פרעה אז בדמם", עצמו ורחץ ישראל ילדי ושחט

 בונטע־ נענומען זיך האבן שקלאפן די אז הייסט ראם — געווארן
 אידישע אין געבאדן זיך ער האט — רעוואליוציע א מאכן ווען,

 אט און קיסרים רוסישע די אנגענומען האבן שיטה די אט בלוט!
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 ויי ווייל מופטי, טיטן עפענרים אראבישע די געברויכן שיטה די
שקלאפן. זייערע פון צארן פארן מורא האבן

 פאר־ האט פרעה פרעה!" ווי? צווח מי פרעה, בשלח "ויהי
 ער ווייל מצרים, פון אידן די ארויסגעלאזן האט ער דראםן^יוואם

 ארבעטן פלעגן וואס פאלק טיכטיקע א פארלארן דע^ם־ט האט
 וועמען אף לעזאזל, שעיר א פארלארן האט ער און בויען... און

 גע* האט ז״ל הערצל ויען מצריים. די פון כעם דעם אויסצולאזן
האט ציוגיזם, דעם שטיצן צו צאר רוסישן צום זיך ווענדעט
האט ער אז וויסן, געלאזן וויטע מיניסטר דעם דורך ניקאלאי

 אבער רוסלאנד, אין אידן צאל די פארקלענערן צו דאגעגען ניט
 רוסלאנר. פון אידן אלע אוועקפארן לאזן ניט אופן בשום וועט ער

 און נוצליך ז־ער געווען זיינען אידן די ווייל פארשטענדלעך, ס׳איז
לעזאזל. שעיר אלם געדינט האבן

 רבנו משה אבער משה!" ווי? אמר מי פרעה בשלח "ויהי
 איז וויי אז און אך אז ווייל מיר!" איז "וויי יען - געש אויך האט

 בויען צו אים מיט זיך באנוצן באדריקער זיינע וואם פאלק, א צו
 אין וואם לעזאזל!... שעיר אלם קיסר פארן דינען צו און שטעט

 ער ווען וואם פאלק, אזא "קרעץ"! זייערע זיי וואשן בלוט זיינע
 קיין זיך אומצוקערן שעה גליקלעכע די דערגרייכט שוין האט
 פון לאגד די דורך פירן צו מורא אים גאט האט ישראל, ארק

 הוא.,. קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלהים נחם "לא פלשתים
 די גערעט, אפן הייסט דאם מצרימה", ושבו מלחמה בראותם

 די פאר ארבעטן צו גלות, אין פארבלייבן צו פאר ציען אידן
 מלחמה איירער ווייטער, אזוי און לעזאזל שעיר א זיין צו ם,4פרעה

 פון אופבוי פון וועג אפן שטייען וואם מניעות די מיט האלטן צו
ישראל. ארץ

 אונז!", צו וויי "אוי שרייען אויך מיר מוזן דערפאר אט
 אירן אסך פארבלייבן דגאולה" "אתחלתא רער ביי איצט, וואם
 ניט איז ישראל ארץ קיין וועג דער ווייל לענדער, גלות די אין

 טאר מען פרום"!... ניט זיינען חלוצים "די רויזן... מיט אויםגעבעט
אראבער!" רעם "באעולדרנען" ניט חלילה

 "אנכי געשריען: אירן די אט אף שוין ה^ט נביא דער און
 חציר אדם ומבן ימות מאנוש ותיראי את מי מנחמכם הוא אנכי
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 המציק". חמת ואיה המציק חמת מפני היום כל ותפחד ינתן
 עפנט און אייך טרייסט נאט אז נביא, דער ט שריי דאך, זעט איר
 גלות, אין איר זיצט פארוואם טא ישראל, ארק קיין וועג א אייך
 פרעגט — ביסטו? ווער את?״ מי א״י? קיין פארן קענט איר אויב
 חציר אדם ומבן ימות "מאנוש מורא האסט דו — נביא. דער

 מים קעמפן צו מוט קיין ניט האסט דו פחדן, א ביסט דו ינתן",
 קיין האבן ניט דארטן וועסט דו אז מורא האסט דו מניעות, די

 אראבער פארן מורא האסט דו המציק", מחמת "ותפחד ברויט,
 ווייטעד: נביא דער אבער פרעגט הרלנען!... ניט דיר זאל ער

 און אוננארן פוילן, אוקריינע, רוסלאנד, אין המציק?" חמת "ואיה
 אין אבער המציק", "חמת פארן מורא קיין ניט האסטו רומעניען

מורא? יא האסטו ישראל ארק

 הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 אז משה, ישיר אז מאיר ר׳ אמר לאמר. ויאמרו

 מן המתים לתחית מכאן ישיר• אלא נאמר. לא שר
ד>יא( )סנהדרין התורה

 פסוק אין אידן די ^נגערופן תורה אונזער האט פארוואס
 פסוק א אין און פסיק דעמזעלבען אין און "עם", שירה די פאר

וירא ישראל, בני את דף "ויושע "ישראל"? מאל דריי פריער
 היד את ישראל י וירא הים, שפת על מת מצרים את ישראל

 את העם "ויראו פסוק: דער זיך ענדיקט נאכדעם און הגדולה",
 אז באמערקן מיד מוזן דערקלערן, דאם וועלן מיר איידער ד,'".

 "ויהי "ויהי": מיט אן זיך הויבט מצרים יציאת פון פרשה די
 אז געזאגט, ח״זל די אבער דאך האבן העם". את פרעה בשלח

 פארוו^ם טא צרה. א ד^רטן איז "ויהי" שטייט עם וואו אומעטום
 לשון א מיט מצרים יציאת פון פרשה השובע איא אן זיך הויבט

צרה? א פון

 גע־ ראם המדרש חכמי די שוין האין אוים ווייזט עם ווי
 משה ווייל "ווי", באדייט "ויהי" ווארט ראם אז זאגן זיי און פילט
 מיי־ מיר נ^ר "ווי". געשריען האט פרעה און "ווי" געשריען האט
 אידן די אז באוואוסט איז עם פשוטער. א איז טעם דער אז נען
 זיי מצרים, טומאות אלע אין פארזונקען געווען זיינען מצרים אין
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 דער וועגן פארגעסן האבן זיי ישראל, אלקי רעם פארגעסן האבן
 נעוויסע באהאלטן האבן זיי אבער אבות, די פון אמונה הויכער
 את שינו "שלא זאנן ח״זל די ווי נאצי^נאליטעט, זייער פון סמנים

 גע־ אויסנעלייזט זיי זיינען דערפאר מלבושם", ואת לשונם שמם
 ניט זיך רבנו משה האט זעק, מיר ווי אבער מצרים... פון ווארן

 גע־ דאם האט ער און סמנים נאצי^נאלע זייערע מיט נערעכנט
 צו #נטזאגט דערפאר זיך האט ער זכות. קנאפן א פאר האלטן

 זייערע פון יסוד אפן נאר אידן די אויסלייזן און פרעה׳ן צו גיין
הייכט, ראם אנכי", "מי געזאנט האט ער סמנים. נאציאנאלע

"אנכי" דער איז ווא* געטענה׳ט האט משה מדרש, דער זאנט
 קיין ניט אבער נעפיל, נאציאנאלן א נאר האבן זיי אידן, די פון

וואם "טיט — ישראלי״ בני את אוציא וכי אנכי? ״מי אמונה.
פון יחוס גאנצער דער פרעה,ן? צו קומען איך זאל זכות א פאר
פון קינדער ועקב, יצהה אברהם, בני זיינען זיי וואם איז אידן

נאט. איין אין אמונה די באנריפן האבן וואם אבות הייליקע די
אבות, די פון אמונה די אוועקנעווארפן האבן אידן די אויב און
אויב זיין וועט נוצן א פאר וואם און זכות? זייער איז וואו טא
קיין ניט זיי האבן קוים מצרים, פון ארויספירן זיי וועל איך

 פאלקוואם א ודייל פארשאטן, זיין דאך וועט פרייהייט די אמונה?
שווערע פון פארשמאכט און זרה עבודה די פון פינסטער איז

 פלוצלינג אים פאר אה וואס פרייהייט די מיסברויכן וועט ארבעט
 אנדערע פאר און אליין זיך פאר סכנה א זיין און אראפנעפאלן

 געזאנט: שלמה חכם גרעסטער דער האט אומזיסט ניט פעלקער".
 דאך ה$בן מיר ימשול..." ;י עבד תחת ארץ, רנזה שלשה "תחת
 פרייהייט די באקומען פלוצלינג האט פאלק נרויסער א ווי נעזען

לאנדיי נרויסע א נעמאכט הרוב און
 אהיה "כי משה׳ן: צו נעזאנט ב״ה גאט האט יבער דע־

 הזה העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי אות לך וזה עמך
 פארשפראכן האט גאט הזה". ההר על אלקים את תעבדון ממצרים

 זיי וועלן מצרים פון ארוים וועלן אירן די וזי תיכף אז משה׳ן
 הייסט דאס "חירות", די און סיני, בארג אפן תורה די באקומען

 מיט פרייהייט א הלוחות", על "חרות זיין וועט פרייהייט די
תרצח". "לא א מיט פרייהייט א לוחות,

 באקומען לאנג ניט האט פאלק געוויסער א ווי אזוי ניט
 איז איצט בלוט... אידישע אין פארטרונקען איר און פרייהייט די
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 ניט איו ער ודייל פרעמדע, פץ יאך אונטערן ווירער פאלק ראם
פריי! זיין צו ראוי

 און נזילה גניבה, הפקרות, — פרייהייט פון מאכן ניט
 "לא א מיט פרייהייט תנגב", "לא א מיט פרייהייט ניין! רציחה...
 די ווי אזוי אט אלוקיך", ה" "אנכי א מיט פרייהייט תחמד",

 פריי־ החמשים", שנת את "וקדשתם דרור", "וקראתם זאנט: תורה
קדושה! מיט הייט

 געווען נאף זיי זיינען מצרים, פון ארוים זיינען אירן די ווען
 געווען איז פרייהייט צו שטרעבונג זייער און געצנדינער האלבע

 דער האט אליין גייסט נאציאנאלן מיט אבער נאציאנאלע. ריין א
 די און ענטוזיאזם, און גבורה צו דערהויבן געקענט ניט זיף איד

 צושטאנד נייסטיקן דעם מאלט שירה די ביז בשלח פרשה גאנצע
 געפעלט זיי האט עם פארבן. שווארצע זייער איו אידן די פון

 האבן מניעה א געזען האבן זיי נאר ווי און דרייסטקייט גלויבן,
 גרייט געווען זיינען ז* במצרים!" קביים אין "המבלי געשריען: זיי

 פון קייטן די אנטאן און וואגן פרעה׳ם אין איינשפאנען זיך צוריק
 קיין וועג דער אז געזען האבן זיי נאר ווי האלו, אפן שקלאפעריי

רויזן. מיט אויסגעבעט ניט איז ישראל ארץ

"ויהי געשריבן אומזיסט ניט תורה די האט דעריבער
 פון ארוים זיי זיינען פארוזאם צרח. בלשון הייסט דאם בשלח",
 אז באוואוסט איז עם ארויסגעטריבן. זיי האט פרעה ווייל מצרים?

 טרייבט מען ווען אירן בא אוף זיך וועקט גייסט נאציאנאלער דעי
 אליין גייסט נאציאנאלער דער אבער ממצרים", גורשו "כי אים
 מצרים עבד לנו "טוב שוועריקייטן: די באקעמפן צו שוואך צו איז

 ניט מתים, פאר געהאלטן זיף האבן אידן די במדבר", ממתנו
 געזען האבן זיי ווען ערשט געפילן... נאציאנאלע די אף קוקנריק

 געזאגט און אפגעלעבט זיי האבו ובמשה", ה"3 "והאמינו נס דעם
 לתחית "מכאן ח״זל: די זאגן דעריבער ענטוזיאזם. מיט שירה

אנגע־ האבן אידן די נאי ווי הייסט ראם התירה", מן המתים
אן באקומען האבן זיי געווארן׳ לעבעדיק זיי זיינען גלויבן, פאננען
פאלק. אירישן פון אופלעבן פארן עיקר רער אץ דאם אט אמונה.

 נאר ה׳", את ישראל "וייראו ניט תורה די זאגט רערפאר אט
 נאציאנאליסטן די "עם", דעי הייסט דאם ה׳", את העם "וייראו

 די נאציאנאליסטן, די מיט פרומע די גאט, דערזען אויך האבן
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 געווארן זיינען נאציאנאלע די ויען אט רעליגיאן; די טיט נאציאן
 דער ארומגעכאפט אידן די האט אמונה׳ אן באקומען האבן פרום,

 היא המתים תהית — אפגעלעבט האט פאלק דאם השירה, רוח
התורה! מן

 צייטן, אונזערע אין פאר קומט נעשיכטע זעלבע די אט
 לעבן מיר אז אנערקענען, מוז פעסימיסט גרעסטער דער רבותיי

 פאר וועיט ישראל ארץ דגאולה". "אתחלתא פון צייט דער אין
 און באלפור־דעקלאראציע די און פאקטאר, ממשותדיקער א אונז

 דער זיינען זכויות אונזערע פון אנערקענונג אינטערנאציאנאלע די
פון באוועגונג די דגאולה". "אתחלתא דער אין פרק ערשטער

 פעלט עם ודייל לאנגזאם, שווער, פאר אבער קומט ציון" "שיבת
 ציו־ די פון טייל גרעסטער דער און נשמה רעליניעזע די איר

 "וייראו פון מדרגה וויכטיקע די דערגרייכט ניט נאך האט ניסטן
ה׳". את העם

 דורכגע־ ציון" "שיבת פון באוועגונג די נאך איז דערווייל
 אידן רעליגיעזע סך א און גייסט נאציאנאלן מיטן נאר דרוגגען

 והמשפטים החקים הערות "מה פרעגן: און ציוניזם קעגן זיינען
 "משפטים" און "הקים" די זיינען וואו אתכם?" אלקינו ה׳ צוה אשר

 לכם?" הזאת העבודה "מה ציוניסטן: די זאגן ציוניסטן? אייך, בא
 פרייהייטם־בא־ דער מיט רעליגיע די האט שייכות א פאר וואס

 "תם", דער ווי איז וואם אליין, פאלק ראם און פאלק? פון וועגונג
 פאלק דאם פאר? דא קומט וו^ם זאת?" "מה פרעגט: און שטייט

 פון קריגערייען די אין פונאנדערצוקלייבן זיך ניט צייט קיין האט
דער פון אפ זיך ער שאקלט דעריבער לינקע, און רעכטע די

 דער לאנגזאם! גייט ישראל ארץ פאר ארבעט די און ארבעט...
 פרשה ערשטע די אנהויבן טאקע וועט היסטאריקער צוקינפטיקער

"ויהי". א מיט דגאולה" "אתחלתא פון

 נאר קומען וועט פאלק אידישן פון אופלעבונג אמתע די
 פון נאר ניט פרייהייט זיין אף קוקן וועט פאלק ראם ווען ראן,

 פון אויך נאר מצרים יציאת בא ווי שטאנדפונקט נאציאנאלן
 המתים תהית שירה... זינגן קענען מיר וועלן ראן נאר רעליגיעזן,

התורה! מן רק היא
 וואם לכם", הזאת העבודה "מה זאגן וואם יעניקע די און

 די קריגן דארפן ציוניזם, צום רעליגיע האט שייכות א פאר
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 כפר הכלל מן" עצמו שהוציא "כיון הגדה: בעל פון תשובה
 "מוציא ער איז גאט, אין גיט גלויבט ציוניפט רער אויב בעיקר׳/

 כלל, פון עיקר רעם און עצם דעם פארניכטעט ער עצמו׳/ את
פאלק־קיום. פון עיקר רעם

 רעכט האבן אידן די אז געוואוסט, גוט האט רבנו משה
 "אמינה די באגריפן האבן זיי ווייל דערפאר, נאר עקסיסטענץ אף

 גע־ ניט איז משה גאט. איינציקן אין אמונה ריינע די טהורה׳/
 "בהוציאך געזאגט: ניט אים האט גאט ביז פיעה׳ן צו גאנגען

 ארוים־ וועסט דו ווען אתאלקים", תעבדון ממצרים הזה העם את
ה׳ "אנכי דער מיר. דינען זיי וועלן מצרים פון אידן די פירן

 גע־ אידישער דער דורך פאדים רויטער א ודי דורך גייט אלקיך"
 טאקע זאגט קיום. אידישן פון יסוד דער איז "אנכי" דער שיכטע.
דעם אן את", מי מנחמכם הוא אנכי "אנכי הנביא: ישעיה

 גאינישט! איר זייט אמונה, אן נאציאנאליסטן הערן מיינע "אנכי",
גריך דער יחום? דיין איז וואם את"? "מי איז "אנכי" דעם אן

וועלט דער געגעבן האט 'ער אז דעם, מיט בארימט זיך האט
גע־ געגעבן האט ער אז — רוימער דער שיינקייט, און קונסט

דער געגעבן האט ער אז — איד דער און יוסטיץ, און זעצן
גלויבן א אן איר נאציאנאלער דער גאט. איין אין גלויבן א וועלט
"מי נביא: דער פרעגט בארימען, צו וואם מיט ניט זיך האט
 זיין באוויזן איר דער האט רעליגיאן פון געביט אפן נאר את?"

 פעלקער אנדערע וואו שלאכט־פעלדער, אף ניט אבער גרויסקייט,
געמאכט. גרוים זיך האבן

 ומבן ימות מאנוש "ותראי ווערטער: די מיט נביא דער און
 פראטעסטירט המציק" מחמת היום כל ותפחד ינתן חציר אדם
 אינערלעכער אן ניט איז וואם נאציאנאליזם, טרוקענעם רעם קעגן

 שכינה די וואס צער דעם פון נשמה, ריינער דער פון דראנג
 און פאליטישן דעם פון ארויפגערופן איז וואם נאר גלות, אין איז

 המציק", מחמת היום כל "ותפחד גלות, אין מצב עקאנאמישן
 רערי־ אנטיסעמיטיזם. און פאגראמען דורך ארויסגערופן איז וואם
 וואם המציק?" חמת "ואיה נביא דער ווייטער טאקע זאגט בער
ווערן? שוואכער וועט גלות אין אנטיסעמיטיזם דער אז זיין וועט
 ווערן וועסט און המציק" "חמת דעם אן פארגעסן וועפטו דאן

און אופגעהערט האבן פאגראמען די נאר ווי נאציאנאליסט. אוים
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 שוואך ציוניזם רער איז בארואיקט ביסל א זיך האט רועלט די
ארט. איין אף שטיין געבליבן און געווארן

 ז״ל טשעכאנאווצער אלעזר ר׳ חסיד וועגן דערציילט מען
 א אין באב תשעה אום קינות צו אדיין איינמאל איז ער אז

 פון מער הסירים די האלטן באוואוסט ווי המדרש. בית מתנגדישן
 קינות זאנן פון איידער הארצן, אין נאט דינען פון בלב׳/ "עבודה

 די פון איינער ווי דערהערט, חסיד דער האט פיוטים. און
 דערקענט׳ און קינות, פון פזמון דעם הויך זייער שרייט מתפללים

 איד. פרומער א פאר וואם וויים ווער ניט איז שרייער רער אז
 ביטער? און שטארק אזוי שרייסטו "וואם חסיד: דער אים פרענט

 אין אז — איד, דער ענטפערט — שרייען, ניט איך זאל ווי —
 מזבח. דער און המקדש בית דער געווארן חרוב זיינען טאג דעם

 — געפרעגט, קאלטבלוטיק חסיד דער האט — אין? וואם איז —
 המדרש בית דער און קרבנות אנשטאט תפילה ראך האבן מיר
 אזוי שרייסטו וואם טא המקדש, בית קליינער א אויך דאך איז

 מתנגד דער האט — כהן, א ראך בין איך אבער — שטארק?
 גאנץ געווען איז המקדש בית דער ווען און — געענטפערט,

 און קיבה... להיים, זרוע, כהונה": "מתנות געגעבן מיר מען האט
 שרייסטו, דעם צוליב אזוי, אויב — גארנישט! איך האב איצט

די פלייש־קראם א אין זיך קויף קאפיקעס, 25 דיר נא טא
 ה$ט — טייערער, מיין אבער, — ניטי שריי און כהונה מתנות

שחרב "מיום דאך זאגן חז״ל די - מתנגד, דער געטענה׳ט
 דעם פון להעצמות", וניתן הבשר מן בשר טעם ניטל ביהמ״ק

 פלייש דאם האט געווארן חרוב איז ביהמ״ק דער וואם טאג
 טא — ביינערי די צו אריבער איז וועלכער טעם, זיין פארל^רן

פלייש,-- פון טעם דעם זיי אין געפינען וועסטו ביינער דיך קויף
ניט איז דאס גאר, אזוי — צוגעגעבן. פריילעך חסיד דער האט

 קייען צו ציינער קיין ניט איך האב באדויערן צום אבער נאריש,
טרוי־ מתנגד דער האט — געדאכט, אייך פאר ניט ביינער, די

האט — ציינער! די אף שריי טא אזוי, אויב — באמערקט. עריק
ביהמ״קן" דעם אף שרייסטו וואם — אויסגערופן. חסיד דער

 אין אנטייל נעמען וואם אירן יעניקע די טיט איז אזוי אט
 אף קוקן זיי כהן. מתננדישן דעם פון שטאנדפונקט פון ציוניזם

ריין פון ינתן", חציר אדם "מבן שטאנדפונקט פון ישראל ארץ
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 הלוי יהודה ר׳ ווי אירן אזעלכע ניטא שטאנדפונקט. מאטעריעלן
 אויר נשמות "אויר געז^גט ישראל ארץ נאף ביינקנדיק האט וואם

 דער־ און גייסטיקע א זיין דארף א״י צו שטרעבונג די ארצך׳/
 דורכי מוז שטרעבונג אזא אט והנשמה׳/ הרת "תהית האבענע,
נאציאנאליזם. אידישן רעם דריגגען

 "מה טענה׳נען וואם אידן ארטאראקסישע די וועגן איצט
 די ווייל ישראל, ארץ פאר ניט ארבעטן וואם והחקים", הערות

 רבותי, אמונה. א אן נאציאנאליסטן פרום, ניט זיינען ציוניסטן
 "והיה אונז: זאגט תורה הייליקע אונזער וואם ראך געדיינקט איר

 אף שטיין דארפן מיר אז הייסט ראם אט מחר"! בנך ישאלך כי
 "בן" פון שאלה רער אף גרייט זיין צו המשמר, על וואך, דעה

 ווען אז ראך זעען מיר לענדער. גלות די אין דא "מחר" פון
 דאם דעי־מאנט ניט איז העבודה" "מה שאלה די פרענט בן דער

 קיין גייען וואם נאציאנאליסטן די בא הייסט דאס "מחר", ווארט
 אבער שארפע, קיין ניט "מחר" פון שאלה די איז ישראל ארץ

 פרום, אפילו זיינען וואם און גלות, אין בלייבן וואם אידן די ביי
 זייער צוקונפט דער פון הייסט דאם .מחר" פון שאלה די איז

פארוואם? הארבע. א

 וועלן, ישראל איץ אין ציוניסטן די אז צוגעבן לאמיר
 עובר זייער מיט אופירונג, זייער מיט לאנד די זיין מטמא חלילה,

 איין ווען אז תנ״ך, פון אבער דאך מיר זעען התורה, על זיין
 תשובה, טוט און דור צווייטער דער קומט פרום, ניט איז דור

 זעען דאם תורה. די היט און מרות שלעכטע די אוועק ווארפט
 ישראל "ויעש שטייט שופט יעדן ביי כמעט שופטים: אין מיר

 רף", אל• ישראל בני "ויזעקו נאכרעם גלייך און ה"׳, בעיני הרע
 זיך; פארבעסערט אין אנדערער דער קומט זינדיק איז דור איין
 געצנדינער, א איז קעניג איין מלכים: אין אויך מיר זעען דאם
 און איד, פרומער א איז און געצן די אוים ראמט צווייטער דער
 שני: בית פון צייט דער אין אויך דאם זעען מיר ווייטער; אזוי
 קולטור, גריכישער דער מיט געווען מטמא זיך האט דור איין

 אם*טיליא־ די פארניכטעט און חשמונאים די אופגעשטאנען ז־ינען
 ארץ אין זיינען אידן די ווען געווארן, גערעט דאם איז ווען ציע.

א״י אין דור נייער דער אז האפן מיר דארפן דעריבער ישראל.
 אויסער און פרום, ווערן צוקוגפט זיין אין "מחר", זיין אין וועט
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 קאזניץ פון צדיק דער אלקי". "אלקיך זאגן ויי וועלן עמי" "עמך
 היה ישראל בני "ולסל פסוק דעם אף פירוש זיין אין האט ז״ל

 נרעסטן אין אפילו אירן, יעדן אין אז נעזאנט, במושבותם" אור
 באהאל־ א קדושה, פון פונק א באהאלטן לינט ואפיקורס, חוטא
 נאר בתכלית". "אפיקורס אן איד קיין ניטא איז עם און ליכט, טענע
 ביז צרות האבן געמוזט האט וואם אפיקורס אן געווען איז פרעה

 איד, א הרשעים". ועמי ואני הצדיק ,"ה נעזאנט ניט האט ער
 אים פון זיך רייסט ושלום, חם צרה, א אים אף קומט עם אויב

 דער אט מיר!" העלף עולם, של "רבונו געשריי: דער ארוים
 באהאלטענעם פון הגנוז", "אור דעם פון ארוים זיך רייסט קרעכץ

 דאם אט אידן. יעדן פון הארצן אין פארבארנן איז וואם ליכט
 — במושבותם״ אור היה ישראל בני ״ולכל אף פירוש דער איז

 אפן לייזן ישראל ארק אין "מחר" פון שאלה די זיך וועט במילא
אופן. בעסטן

 דא גלות. אין "מחר" פון שאלה די איז ערנסטער סך א
 ביטע־ א סך א מחר" בנך ישאלך כי "והיה פון שאלה די איז

"מחר"? פון "בן" מיטן זיין וועט וראם פארפלאנטערטע. און רערע

 די וועגן ריידן פלעגט מען ווען צוריק, דורות פאר א מיט
 שרעק: א אונז אף ארופווארפן דער-רשע פלעגט בנים", "ארבעה

 לכם"?! הזאת העבודה "מה גאר פרעגט אפיקורס, אן קלייניקייט, א
 פרומער ניט דעד "רשע", דער פלענט דעם אלעם נאך אבער

 פלענט אויסערלעך נאח נלויביקער, א זיין הארצן, אין אמת׳ן, אין
 גלויבט ער אז ליגן זאנן פלעגט ער אפיקורסות. זיין ארויסורייזן ער
 פי על אף "ישראל זאגן מיר קענען "רשע" אזא אף און ניט

הוא". ישראל שחטא

 "רשעים". אזעלכע ניט שוין מיר האבן צייטן היינטיקע אבער
וכו" עריץ רשע "ראיתי שטייט: תהילים אין ווי זאנן מיר

 אבער רשעים, אמאליקע היינט זוכן מיר נמצא". ולא ואבקשהו
וואלטן מיר אויב צופרידן געווען וואלטן מיר ניטא! זיינען זיי

צייטן! פריערדיקע די אין ווי אפיקורסים אזעלכע געהאט

 וויי־ אסך אוועק דור היינטיקער אונזעד איז באדויערן צום
 די און "תם" פון מדרגה די דערגרייכט שוין האט ער טער,

א ווי שוין איז אים פון המחר" "בן דער דור, דעם פון קינרער
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 זיי אויב און ניט! שוין פרענן קינדער די לשאול". יודע "שאינו
וואם פסח? ראם אה וואם זאת?" "מה שאלה: זייער איז פרענן,

 זיי אידנטום, פאק טויט פרעמד, זיינען זיי אידישקייט? דאם איז
 איצט אקטועל איז פראנע ברענענדע די אט נכר!" "בני די זיינען

 אבער וועט פראנע די אמעריקע. אין איבערהויפט און איבעראל
 האפ־ איינציקע די און לענדער נלות די אין ווערן געלייזט ניט
 "מציון מייל עתיד, אונזער איז דארטן אט ישראל, ארץ איז נונג
זיננן קענען מיר וועלן דאן נאר מירושלים". ה׳ ודבר תורה תצא

פאר־ זיך וועלן נאציאנאליזם און רעליניע די ווען שירה, נייע די
האפן צייט דער אף אט התורה". מן היא המתים "תהית אייניקן.

אמן! נואל, לציון ובא מיר,

לשבועות.
 את עליהם שכפה מלמד ההר, בתחתית ויתיצבו

 התורה את תקבלו אם להם ואמר כגיגית, ההר
פ״ח(. )שבת, קבורתכם. תהא שם לאו׳ ואם מוטב,

 קלינ־ אזוי ניט איז "שם" ווארט דעם פון אויסדרוק דער
 בארג, דעם אונטער געשטאנען דאך זיינען אידן די מייל גענריק,

 קבורתכם", תהא פה לאו "ואם זאנן נעדארפט ראך הקב״ה האט
דארטן. ניט אבער דא,

 איצטיקן ביז זיין פארדאנקען צו האט איר דער רבותי!
 געהיט, חיים תורת די האבן מיר מייל תורה, די נאר עקזיסטענץ

 הקדושה תורה די איצט. ביז לעבן דעם ביי מיר זיינען דעריבער
 די מיט אויסמישן ניט זיך זאלן מיר אז אופנעהאלטן, אונז האט

 תורה די פארלאזן אירן די וואו לענדער די אין העולם. אומות
 אומות די מיט זיף פארשמעלצן זיי מייל גארנישט, זיי פון ווערט

העולם.
 אוועק־ געלט די הזהב", "עגל רער האט צייטן היינטיקע

 אנדערן: אפן קוקט איינער ודייל תורה, די אונז פון גערויבט
 ארופארבעטן, אויך זיף איך וועל ארופנעארבעט, זיך האט יענער
— הפקר־יונג א זיין אויך איך וועל הפקר־יונג, א איז יענער

 אוכל אן טוב, ויום שבת מחלל א דאך איז יענער סטייטש?
 ראך. איך קוק טאקע ראם אט נו, — ווייטער! אזוי און טרפות
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 מעג, יענער או אנדערש? זיין איך זאל וואם צו אווי, איז יענער
 קוקט יערער וואם געפערלעך, איז ראם און — אויך!.. איך מעג
 וועל טוב, יום און שית אום האוועט יענער אנדעתן. אפן נאר
האווענען! אויך איך

 אבער מוטב", התורה את תקבלו "אם חז״ל: די זאגן ראם
 "שם", ודייל תורה, די האלטן ניט וועט איר אויב לאו", "ואם

 אין רארטן, אף קוקן נאר וועט איר אזוי, און אזוי איז דארטן
 דארטן, אט בעסער, ניט איז לאנד יענער אין שטאט, יענער
 וועט איר אויב אזוי, טאן אויך איך וועל אזוי, טוט איר יענער

 אוועק־ דאך איר וועט טאז, אזוי און איז דארטן וואם "שם", קוקן
 וועט עם קבורתכם", "תהא אז... אייך איך זאג תורה, די ויארפן

 סארט דער און דורות פאר א אוועק נייט עם סוף. אייער זיין
 מישן קינדם־קינדער און קינדער זייערע ניטא. שוין איז איראלעך

 בעסער ווערן. פארשלונגען וועלן זיי און נוים די מיט אוים זיך
התורה". את "תקבלו זיין וועט דאן "שם" וואם ניט קוקט

* #

 מלפני משה שירד בשעה לוי, בן יהושע ר׳ אמר
 היא, היכן תורה רבשי>ע׳ ואמר, השטן בא הקב״ה

 היכן תורה אמר ארץ׳ אצל הלך לארץ, נתתיה אייל
 א״ל הים, אצל הלך דרכה, הבין אלהים אמל היא,
 ואמר, חזר בי, אין א״ל תהום, אצל הלך עמדי, אין

 בן אצל לך אמל מצאתיה ולא הארץ בכל חפשתיה
פ*ט( דף )שבת וב, עמרם

 נעגעבן האט רבש״ע דער וראם נעפעלן ניט איז שטן דעם
 אים נוט, ניט אים פאר איז דאם ווייל אידן, אונז צו תורה די

 סם א תורה די איז אים פאר ודייל ארטיקל, דער ניט שמעקט
 טאקע אמת זאגט: נאט אז גמרא, די זאגט "קדושין" אין המות.

 איז תורה די תבלין", תורה לו בראתי אבל יצה״ר, לו "בראתי
 טשע" ער ווען און הרע יצר דעם אפ שוואכט וואם מעדיצין אזא

 פטור ניט אים פון קען מען און מענטשן א צו צו זיך פעט
 חברה־ רעם אריינשלעפן אים זאל מק אז גמרא, די הייסט ורערן,

 לבית משכהו זה מנוול בך פגע "אם המדרש, בית אין מאן
 אזא האבן זאל ער אז אים, טויג וואם צו נו נ״ב(, )סכה המדרש
זיך?... געגן סם אזא בשמים,
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 "רבש״ע׳ זאגט: און גאט צו גיין צו ער קומט דערינער
 דיין וועט פנים שיינעם א תורה? די איז וואר היא?" היכן תורה
 דאך וועלן איראלעך די באלר! שוין האט זי און האבן, תורה
און הזהב עגל אן — געמאכט שוין האבן זיי ניין, — מאכן

 און פינף זיינען אמעריקע, אין איבערהויפט דורות, אלע אין
עגל רעם פון זרה עבודה די אוגטער אידן פראצענט זיבציק
 תורה! די זיך געפינט וואו עולם, של רבונו דיר, ך א פרעג הזהב,

 זיך האסט דו וואם חורה, ליבע דיין האט פנים א פאר וואס
 און פיר הונדערט פ-נף איצט, ביז געווען משתעשע איר מיט

 תורה, די טאכטער, דיין טיט געשפילט זיף האסטו דורות זיבציק
איצט איצט! און געווארן, באשאפן נאך איז וועלט די איידער
 הייסט וואם קלאם, נירריקע אזא פאר פארהייראט איר האסטו

היא? היכן תורה מענטש...

 טייערער מיין ניט, מורא קיין האב לארץ", נתתיה "א״ל
 אבער זיי האיץ, גוט דיין פאר דיר דאנק איך דינער, גוטער

 בע־ קיין שרוך, גוטן זייער א איר מיט געטאן האב איך אז וויסן
 מלאכים פאר געהאט, ניט איך האב איר אפצוגעבן פלאץ סערן
 ניט זיינען זיי אבער איר, ליבן זיי אמת, ניט. טאכטער מיין טויג

 נע־ קיינע ניט האבן מלאכים די זיין! צו מפרנס איר אימשטאנד
נאר איז זי תורה. האלבע א כמעט ניט ז* פאר טויג שעפטן,

 אפילו רבנים. לומדים, געשעפטסלייט, ארבעטער, מענטשן, פאר
 זאל מען וויל זי אז פארלאנגט, תורה די ויאס מצוה ערשטע די

 האט איר ודייל אויספילן, ניט מלאכים, איר, קענט קינדער, האבן
 של חסד "גומלי זיין צו מצוה לעצטע די אפילו פרויען. קיין ניט

די געצייגט האב אליין איך ווי — שטארבט איינער ווען אמת״
ודייל ניט, אייך פאר טויג — בגי״ אותו ״ויקבור מענטשהייט,

 תורה, די טאכטער, מיין וואם מצוה איין קיין ניט. שטארבן מלאכים
מפרנס ניט איר קענט איר זיין. מקיים ניט איר קענט פארזאגט,

געקענט איר איך האב וועמען צו שטן, מיר, זשע זאג טא, זיין!...
פאגראמשציק! דעם שיכור, דעם הרשע, עשו צו - פארהייראטן

 האב איך ?,"מיוחסים טייערע די — מואב צו אדער עמון צו
כשחע און יחסנים די ישראל, בני די צו געבן איר געמוזט דאך

מיין לערנען קענען ניט וועלן זיי אז זאגסט, דו וואם איי קינדער!
 דא איז רייד דיינע אין אז מורה בין איך רואיק! זיי שטן, תורה?
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 ז** ישראל בני די פון פראצענט גרויסער א אז אמת, ביסעלע א
 מיין פון ווילן אידן רייכע די הזהב",.. "עגל מיטן פארנומען נען

 די האב איך אבער ניט, איר פאלנן זיי וויסן׳ ווייניק טאכטער
 קומען בתים בעלי מיטעלע די קלאם. ארעמע די קלאם, מיטעלע

 זיינען זיי לערנט, מען ווי הערן לערנען׳ דאוונען, שולן, די אין
 פאר און ישיבה א פאר געלט גיבן זיי התורה, לומדי די מחזיק

מצוות. די אליין זיי היטן מעגליך ווי און תורה, תלמוד א
 ־ ערד די צו "לארץ", אוועקגעגעבן בכלל איר האב "נתתיה״איך

 זיי הכלל, מענטשן. איינפאכע צו קלאם, מיטלן צום מענטשן,
 אין טאקע וואלט זיי, ניט ווען לארץ... נתתיה אז שטן, ר׳ וויסן,
 עם און־נוראים, ימים חוץ געווען, ניט נפש לעבעריקער קיין שול

געווען! ניט התורה" "החזקת קיין וואלט

 אויספארשן אוועקגעגאנגען איז שטן דער ארץ", אצל "הלך
 קלאם, נידריקער "ארץ", זיך רופן וואם מענטשן, סארט דעם ביי

 די באזוכט האט ער בתים. בעלי מיטעלע מענטשן, ארעמערע
זיינען זיי זיי. ביי תורה פיל קיין געפונען ניט האט און מענטשן
־ הויז זייערע און זיך פאר לעבן א מאכן מיט פארנומען נעבעך,

 היא?" היכן "תורה שטן: דער ווייטער זיך וואונדערט מענטשן.
צו ניט צייט קיין גאר דאן־ האט איר תורה, אייך בא איז וואו

לערנען?"

 ניט קענען מיר אז וויים גאט דרכה", הבין אלקים "א״ל
 שטיצן מיר דען? וואם נאר ניט. צייט קיין האבן מיר לערנען,

 בתורה, גדול א רב, פרומען א אוים האלטן מיר תורה, לומדי
 לערנען, ניט קענען אליין מיר אבער ישיבות, אף געלט גיבן מיר
 "אלקים אבער טאן? מיר ואלן וואם העלפן, ניט זיך קענען מיר

 ניט אז תורה, דער פון וועג דעם פארשטייט גאט דרכה", הבין
 אין גייען וואס יעניק•! די שטיצן מיר נאר לערנען, קענען אלע
 תורה קיין קען עם ווייל וועגן, אירע אין "דרכה", תורה, פון וועג
 לערנערם די וועט ווער ווייל לעינען, וועלן אלע ווען זיין, ניט

לעבן? צום נייטיקע אלעם און עסן גיבן

 וועל־ ,סוחרים די צו אוועק שטן דער איז ים״, אצל ״הלך
 מיט איז "וואם סחורה, קויפן ימים די איבער אימער פארן כע

 האבן מיר עמדי׳/ אין "א״ל — תורה?״ די איר האלט אייך,
 "נאר לערנען, געקענט האבן אונז פון אסך אין געלערנט אמאל

115



 ניט, איר נעדיינקען מיר פארלאזן, תורה די מיר האבן איצט
 ניט איך האב תפלין קיין עמדי", "אין תפלין אז ווייסן מיר נאר
 ־ ראזיר א און שליפסן מיט קראננם בעסער האב איך זיך, ביט

 בא איז עם קורץ עמדי", "אין מצוות עמדי", "אין שבת מעסער.
 איז עם אז ווייסן מיר און ניט לייקעגען מיר עמדי"... "אין אונז
מיטגענומען!" ניט איר האבן מיר נאר תורה, א דא

 די צו תהום, צום אוועק שטן דער איז תהום", אצל "הלך
 פארלארן שוין האבן תאם אידאלעך די צו אידאלעך, פארזונקענע

 עפעם ווייסט "איר יוננאטשעס! חברה די צו אלקים, צלם דעם
 שקצים קאמפאניע די עפעס?" כאטש האלט איר תורה? דעי• פון

 ניטאגאר־ שוין איז מיר אין בי", "אין געענטפערט האט ורמשים
פיס" די ביז קאפ פון טרייף בין איך נישט,

 של "רבונו מצאתיה", ולא הארץ בכל חפשתיה ואמר "חזר
 האסט דו וואם אידן אלע די ציוישן געזוכט איר האב איך עולם,

 געפונען ניט האב איך נאר תורה, די האלטן זיי אז נעזאגט טיר
 זיינען ז* וואם פארשווינן האט שטן רער עפעם". קענען זיי אז

תורה. לומדי מחזיק

תלמידי די אירן די צו ניי עמרם", בן אצל לך "א״ל
יעדער "משה", נאמען דעם אף גערופן ווערן זיי וואם חכמים,
און זיי צו גיי קאמרת", שפיר "משה ווי אזוי איז חכם תלמיד
פארראנקן צו האבן זיי אז אויסגעפינען, וועסטו נאך זיך פרעג

המון! דעם

 אמר היא? היכן הקב״ה לך שנתן תורה משה, אצל "הלך
 ענטפערט: חכם תלמיר דער תורה". הקב״ה לי שנתן אני מה לו

 מיטנלידער ארעמע מיינע ניט אויב איך בין וואם איך, בין ווער
 זיי אן לערנען? נעקענט איך וואלט זיי ניט ווען קהילה מיין פון

 נאר לערנען קען משה, איך, עקזיפטירן? געקענט ישיבה א ויאלט
 זיי זיינען דעריבער מיר, מיט איז קלאם מיטעלע די ווען דאן,

 דו וואנען פון שטן, דיר, זיך ביי איך! ניט אבער לערנער, די
 דער נאר לארץ■׳, "נתתיה אז נערעכט איז גאט געקומען! ביסט

לערנען! זיי נאר קלאם, ארעמער און מיטעלער דער "ארץ",

116



שברעות.

 תורה לתן הקב״ה "כשבקש אונו: דערציילט גמרא די
 בינינו"? אשה לילוד מה הקב״ה לפני השרת מלאכי אמרו לישראל

 מלאכים די האבן אירן צו תורה די געבן געוואלט האט נאט ודען
 א פון געבארן איז וואם מענטש א קומט ווי נאט, צו נעז^נט

 א פאר העכער ראך שטייט מלאך א מלאכים? אונו צווישן פרוי
 נאט זאגט תשובה", להם החזר למשה הקב״ה לו "אמר מענטשן!

 "אין מלאכים: די צו משה טענהיט תשובה! א זיי ניב משה׳ן, צו
שבת און ארבעטן זאלסטו טענ זעקם אז שטייט, תורה דער

 וואך? גאנ^ע א דען ארבעט מלאכים, איר, — רוען זאלסטו
 את "כבד דער אייך פאר דען איז שבת? היטן רען איר דארפט

 פאר דען איז עלטערן! קיין ניט דאך האט איר אמך"? ואת אביך
 פאר דאך איז תורה די תגנב"? "לא א תרצח", "לא א אייך

 איז מלאך א אז זאנט איר . מלאכים. פאי ניט אבער מענטשן,
 גע־ האבן אידן די באלר ווי טעות! א מענטשן? א פאר העכער

 א מלאכים, די פון העכער פיל זיי שטייען תורה די נומען
 אן מלאך א פון העכער פיל שטייט תורה דער מיט מענטש

תורה!" רער
*

 נערארפט האט מלך אידישער א. אז זאנט, גמרא די
 זאל וועלכע אליין, זיך פאר תורה איין תורות, ספרי צוויי שרייבן

 שמונחת "אחת — אוצרות קייזערלעכע די אין באהאלטן לינן
 ווען אים מיט זיין זאל וועלכע תורה איין און — גנזיו״ בבית

 "שיוצאת — לעבן אלטענלעכן קאכעריקן אין פאלק, צום גייט ער
 זיין מלך א הינזיכט דער אין דארף איר יערער עמו". ושנכנסת

צוויי דארף איר יערער — הם״ מלכים בני ישראל ״כל —
מצוות פון מעשים, פון "נעשה" פון תורה א האבן: תורות

 אין ארבעטן גייט ער ווען עמו", ושנכנסת "יוצאת וואם מעשיות,
יעדן אף הייסט דאם קאנטאר, אין געשעפט, זיין אין פאבריק,

 תורה, דער פון גייסט דעם אין לעבן ער זאל שריט און טריט
 א און ערוך, שלחן פון גייסט אין האנדלען און ארבעטן זאל ער

 צווייטע א — גנזיו בבית שמונחת ״אחת — ״נשמע״ פון תורה
 א תורה, דער פון טייל צווייטע די גערעט ריכטיקער תורה,
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 לייטערט הארץ, דיי רייניקט וראם הורה א הלב׳/ "חובת פון תורה
 מענטשן רעם מאכט גייפט, אידישן דעם אוף הויבט נשטה׳ די

 דארף מען ווערט: גארניט איז "נעשה" אן "נשמע" אבער הייליק.
 די פארשטיין דארף מען און "נעשה" איז דאם תפילין, לייגן
 א צושלאגן דארף מען "נשמע"; איז דאם תפילין. פון מצוה
 די לערנען דארף מען און "נעשה" איז דאם טירן, די אף מזוזה
 "נשמע". איז דאם גמרא, און תורה די לויט מזוזה פון מצוד.
 און הארץ מיט זיין זאל "נעשה" דער אז מאכט "נשמע" דער

 אן "נעשה" רויך, מיט ווינט איז "נעשה" אן "נשמע" נשמה.
 א אוף האלטן צוזאמען אבער ביידע אייז, שטיק א איז "נשמע"

 טויזנט צוריי באלד שוין — רעגירונג א אן לאנר, א אן פאלק
 אידן ווען געורארן פארציטערט וועלט די איז אומזיסט ניט יאר!

ונשמע! נעשה געטאן: געשריי א התורה קבלת בא האבן

 געלעבט האבן וועלכע עלטערן, אונזערע פלעגן שבועות
 פלענן געשטאנען, איז המקדש בית דער בעת ישראל ארץ אין
געצייגט, זיי האבן דערמיט ווייל הלחם", "שתי דעם בריינגען זיי
 לערנען וועלן מיר ווען עקזיפטירן, דאן נאר קענען אירן מיר אז

 תורה איינם: זיינען וועלכע אונזערע, תורות צוויי אפהיטן און
תורה די פארשטיין ניט קען מען פה. שבעל תורה און שבכתב
פה, שבעל תורה פון פירוש דעם אן חמש׳ דעם שבכתב,

תורה די פארשטיין גוט ניט קען מען פארקערט, און גמרא. די
 תורה די גוט גרינדלעך ניט פארשטייט מען ווען פה שבעל

 איז דאם — פה שבעל תורה די און שבכתב תורה די שבכתב.
 האט מען תאם הלחם", "שתי דער ברויט, דאפלטער אונזער
 "לכי זאגט: נביא דער ווי המקדש, בית אין שבועות געווען מקריב
 און נויטיקער געזונטער, דער אין ראם תורה די בלחמי", לחמו

פאלק. אידישן פון ברויט דער שפייז, נוצליכער
 פון גענומען רבנו משה האט לוחות צוויי און תורות צוויי

 טיילן צוויי די ענטהאלטן האבן לוחות צוויי די און סיני, בארג
 למקום, ארם בין גאט, צו באלאנגט וואם טייל דעם אידנטום,

 אדם בין מענטש, צו מענטש פון באלאנגט וואם טייל דעם און
 מיר דאפלטער, א לעבן גאנצער אונזער איז גלות אין לחבירו.

 גרויסן אונזער צו האבן, מיר און שבת, הייליקן דעם שבת, האבן
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 אה ראם — גליות״ של שני ״שבת א שבת, צווייטן א אומגליק׳
 טיטן שטארק קאנקורירט וואס זונטיק, גויעשער רער זונטיק, רער
 מערב אמעריקע, אין אידן טייל גרויסער א ווייל קרש, שבת

 זונטיק רוען — אייראפע מזרח פון לענדער אייניקע און אייראפע
שבת!! ארבעטן און

 העברעאיש ארעד קורש לשון שפראכן: צוויי האבן ^^מיר
 פון שפראך נאציאנאלע היילקע די איז העברעאיש אידיש. און

 גע; ווערט וואם פאלקם־שפראך, א איז אידיש און פאלק, אידישן
א אן גייט עם פאלק. אידישן פון טייל גרעסטן באם רעט

 אידישיסטן, און העברעאיסטן צווישן קאמף נארישער שטארקער,
די זיין זאל ליבלינגם־שפראך זיין נאר אז וויל זיי פון יערער

עם אז פארשטיין ניט ווילן זיי און פאלק פון שפראך הערשענדע
בעסער איז עם אידיש. און העברעאיש פאר פלאץ א דא איז
 קען רעם אן ווייל העברעאיש, פארשטיץ צו נויטיק זייער און

די און אמת׳ע די איז זי ווייל זיין, ניט איד ריכטיקער קיין מען
 אבער מוז מען פאלק; אידישן פון שפראך נ^ציאנאלע איינציקע

 העברע־ קיין ניט פארשטייט וואם פאלק רעם מיט רעכענען זיך
האט וואם שפראך דער אין אידיש, אין אים צו ריירן און איש

 אזוי איז וועלכע און קרעכץ א־רישן דעם זיך אין אריינגענומען
 גערעט האט עם וועלכער אין שפראןי די היימיש, און נאענט

 דער וואלאזשינער, חיים ר' ליאדער, זלמן ר׳ גאון, ווילנער רער
קדושים. און צדיקים גאונים, אנדערע און צדק צמח

 נעשה געזאגט: זיי האבן תורה, די גענומען האבן אידן ווען
 האבן וועלכע משכילים, אירן אירן", ־ "נשמע האבן מיר ונשמע!!

 וועגן פילאזאפירן צו ליב האבן אידנטום פון וויסנשאפט די ליב
 ויען ראטום ריכטיקן דעם ווייסי אידנטום, פון מאראל און עטיק
 זיי מאכלים פאר וואם און געווארן געבוירן זיינען רבא און אביי

האבן ורבא אביי וואם ניט אבער ווייטן זיי געהאט: ליב האבן
 ווייסן, זיי אפילו ווען און ורבא, אביי הויות די פעלט זיי געזאגט,

 מקיים ניט זיינען ורבא, אב* פון התורה קדושת די ניט זיי פילן
 דאקעגן ניט. איד ן קי מען איז דעם אן וואם המעשיות, מצוות די

 דאוונען זיי "נשבע", פון ווייט זיינען וועלכע אירן", "נעשה מיר האבן
 ווייסן און מצוה א טוען זיי המלים, פירוש קיין ניט ווייסן און
 אונזערע ראך האבן מצוה. רער פון זין טיפן רעם כונה, די ניט
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 זיינען מצוות זייערע אץ חסיד" הארץ עם "ולא נעזאנט: ח״זל
 א וויי טוען זיי מלומדה", אנשים "מצות זאנט נביא דער ווי דאך

 התלהבות. אן נשמה, אן ץ, הא־ אן אבער נעוואוינהייט׳ פין מאשין׳
 זיין מוז מען איד, פייערדיקער א איד׳ נאנצער א זיין מוז מען

די היטן און אידנטום דאם פארשטיין איד, ־ ונשמע נעשה א
המעשיות. מצוות

ניט ער יהאט תורה די נענעבן אירן די האט נאט ווען
 רבים, לשון אין נאט, אייער בין אלהיכס״׳איך ה׳ "אנכי נעזאנט

אין נאט, דיין בין איך אלהיך", ה' "אנכי נעזאנט האט ער נאר
פאראיי- נעווען דאן זיינען אידן אלע ווייל פארוואם? יחיד. לשון
העם כל "ויענו זאנט: פסוק דער אירי איין ווי אידן אלע ניקט,
 האט פאלק נאנצע דאם נעשה", ה׳ דבר אשר כל ואמרו יחדיו

 "נעשה". דעם געוואלט האבן צוזאמען אלע צוזאמען, נעענטפערט
 דעם אין דעויפאר און תורה, די נעוואלט האבן צוזאמען אלע
התורה. קבלת צו נעווען זוכה זיי האבן אחרות פון זכות

 אונזערע ווי פונקט צוזאמען, אלע פארייניקן זיך לאמיר
 וועלן דאן און התורה, קבלת ביי פאראייניקט זיך האבן עלטערן

 און לערנען וועלן קינדער אונזערע און מיר דאם זיין זוכה מיר
 ישראל, ארץ אין הן נלות־לענרער, די אין הן תורה, די היטן

תורה. אונזער פון לאנד דער אץ

באב. לתשעה
 עצמותיו על חקוקין עונותיו באב בט׳ האוכל כל

ל.( דף )תענית׳

 קען שארן דער אז ווייס ער וואם שארן, א האט איינער ווען
 זיך ער שטארקט פארפאלן, איז עם אומקערן, ניט צוריק שוין זיך

 אים וועט וואם ווייל זארנן׳ צו אופצוהערן כחות זייגע אלע מיט
 נאך האט ער ווען אבער פארפאלן. איז עם אז זאינן, זיין העלפן

 איז איז׳ עם ווען צוריקקערן זיך זאל שארן זיין אז האפנוננ א
צוריקקערן. זיך שארן דער דאך וועט איז עם ווען מצער; זיך ער
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 די און באב תשעה תענית פון ענין רער איז ראם אט
 פון יאר אלע מצער זיך זיינען מיר וואם באב, תשעה פון אכילות
 צייכן א אה ראם ודייל באב, תשעה נאך בה בתמוז עשר שבעה

 המקדש בית רער צוריקקומען, וועט היזק נרויסער אונזער אז
 פארלארן. ניט איז האפנונג אונזער און ווערן געבויט צוריק וועט

 יסוד דער פונדאמענט, דער אויב חרוב, ווערט עם אז הויז א
 א איז בנין, א שטעלן אים אף קען מען און געבליבן נאנק איז

 בנין רער ווערן אופנעבויט וועט גרינג גאנץ אז האפנונג גרויסע
 איננאנצן, יסוד דער אויך חרוב איז עם אז אבער יסוד, דעם אף
ווערן נעבויט וועט בנין רער אז האפנונג די פארלארן כמעט איז

ווידער.

זיך אה און טרינקט און עסט וואם דער אזוי: איז אלזא
איננאנצן זיך איז ער אז סימן א אה הבית, חורבן אפן מצער ניט

המקדש בית רער אז זאנט, ער דען האפנונג, אונזער פון מייאש
 ער און נעווארן חרוב יסוד רער אפילו איז געווארן חרוב איז

 זיין נאך שטראף זיין אה דערפאר רוערן, נעבויט ניט שוין ורעט
 בית יסודי די אז באשליסט ער ווי אזוי הייפט דאם נאך, מידה

 זיינע מרה" כנגד "מרה ווערט אזוי געווארן, חרוב זיינען המקדש
 עצמותיו"׳ על חקוקין "עונותיו בייגער, זיינע אף אויסגעקריצט זינד
 זינד זיינע דורך און גוף פון יסוד רער זיינען ביינער די ווייל
 גואלנו את משיחנו׳ את ישלח ה' יסור... זיין ווערן חרוב וועט

אמן! בימינו, במהרה

 אומר, "הכתוב עליו באב בט׳ ושותה האוכל כל
עצמותם• על עונותם ותהי

 גע־ איז שטאט זיין אין אז גאון, א איינעם פון דערציילט מען
 אום ודיין געטרונקן און פלייש געגעסן האט וואם קצב א ווען

 הגאון רב דער האט נחמו שבת פון דרשה דער אין באב, תשעה
 קצבים די עונש גרויסער א קומט אמת דער "אין געזאנט: אזוי

 די — מענטשן ארעמע די און פלייש די גבירים די גיבן זיי רדאם
 פאר פרייז זעלבן דעם צאלן לייט ארעמע די כאטש ביינער,
 ביי געלט זיי גזלענען פארוואם זיך פרעגט גבירים. די ווי פלייש

ביינערן נאר זיי גיבן און לייט ארעמע די
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 דעי ווי עם טוען זיי או פארענטפערן זיי קען מען נאר
 המקדש בית "משחרב נעזאגט: האבן חכמים די ווייל איז, דין

 חרוב איז המקדש בית דער זינט בעצמות", וניתן בשר טעם ניטל
זיין און פלייש פון טעם דער נעווארן צוגענומען איז געווארן

דאך קצבים די ראן־ טוען אלזא ינער. ב די אין אריין איז טעם
ראך איז עם רען ביינער, זיי נעבנריק ארעמע, די מיט נוטם
 אין דאך איז פלייש די פון טעם דער ווייל חלק, בעסטער דעד

 פאסט קצב רער ווען נעווארן, נערעט ראם איז ווען ביינער. די
 ער לייקנט טרינקט, און עסט ער ווען אבער באב, תשעה אום
 בשר", טעם ניטל ב״המק "משחרב מם גמרא רער אין ראך
 אזוי אויב אינגאנצן, חרבן אין ניט גלויבן קצבים די הייסט דאם
 "ותהי פסוק רער געויארן נעזאנט ריכטיק זיי אף טאקע ראך איז

 "על זינד די זעלבסט זיי אף דאך איז עצמותם", על עונותם
 ארעמע רי זיי גיבן ביינער • פלייש זייערע וואם עצמותם״,

לייט"♦..

 אבער שפאם, א ווי מער ניט איז ראם אז זיף פארשטייט
 עם מוסר וויפל חכמים, רברי גדולים כמה מען זעט רעם פון

ח״זל. אוגזערע פון דייר די אין לינט

באב. תשעה און משיח

 אוים־ ירושלים פון נאכן די פלאמען, אין המקדש בית דער
 רי הרוגים. אירישע טויזנטער הונדערטער מיט געפלאסטערט

 אי" בלוט, אימעטום — אויסגעשלאכטעט קינרער אירישע בעסטע
בלוטי דישע

 תשעה רער באב, תשעה טאג אומגליקלעכער דער איז עם
 תשעה דער יאר, הונדערט פינף טויזנט צוו* אלם מער פון באב
צוריק. יאר הונדערט ניין טויזנט פון באב

 גע" געבארן איז מדרש, דער זאגט באב, תשעה אין אבער
 אידישער דער פון טאג אומגליקלעכסטן דעם אין משיח, ווארן

 נאמען זיין צדק. גואל רער וועלט רער אף געקומען איז געשיכטע
 די אין נעווארן אוועקגענומען קינר אלם שוין איז ער מנחם, איז

 קומען צייט באשטימטער רער אין וועט ער און הימלען הויכע
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 תשעה פון פינסטערניש רעד אין גלות. פון אידן די אויסלייזן
 דער זאגט — גאולה, דער פון ליכט דאם אופנעשיינט האט באב

מדרש.

 לענענדע׳ א את דאם אז זאנן, נאטלאזע און אפיקורסים דיי
 באב. תשעה אין געשאפן האט פאלק פון פאנטאזיע די וואם

 ליגט "מעשה׳לע" דער אט אין אז זען, ניט דען קען וועד אבער
 פארשטייט וועד קיום? אירישן דעם פון סור טיפער דער באהאלטן

 דער אין געקענט האבן וואם אידן, ווי פאלק א נאד אז ניט, רען
 טרייפט נעפינען פארצווייפלונג שרעקלעכסטער זייער פון מינוט

 איז דאם עקזיסטירן? אייביק בלייבן מוז צוקונפט, ווייטער א אין
 ניט פארלאזט וואם בטחון, אידישער דער האפנונג, אידישע די

באב. תשעה זיין אץ אפילו אידן דעם

 אוןשטאר־ גרעסערע אפך וועלט דער אף געווען זיינען עם
 באזיגט אויך אמת, זיינען, וואם אירישע, דאם ווי פעלקער קערע

 געליטן ניט קיינמאל האבן זיי אבער שונאים, זייערע פון געווארן
 ־ ניט אלטע די שוין אידן. די ווי חורבן, שרעקלעכן אזא פון

 פון זיינען אידן באזיגטע די אז דערציילן, היסטאריקער אידישע
 גרויזאמער ווילדער, געווארן באהאנדלט זיגער, דעם שונא, דעם
זיין פעלקער. באזיגטע אנדערע אלע ווי אוממענטשלעכער און

אזעלכע מיט געפייערט שונא דער האט אידן די איבער נצחון
 גאנצער דער אין באקאנט ניט זיינען וועלבע ארגיעם, בלוטיקע

 טיפערע א איז אידן צום שנאה די ווייל געשיכטע. מענטשלעכער
 א איז פארניכען צו אים שונא דעם פון וואונטש רער ודייל און

 געווען איז באב תשעה פון חרבן אידישער דער שטארקערער.
 אנדערע פון חורבנות די ווי אוממענטשלעכער, אומרחמנות׳דיקער,

 אונטערגע־ פעלקער יענע זיינען פונדעסטוועגן פעלקער. באזיגטע
 אזוי ווי און כחות. נייע קלייבן און לעבן אידן די בעת גאנגען,

 גע־ ניט האט פאלק אנדער קיין וואם דאם, באוויזן אידן האבן
געבוירן איז באב תשעה אידישן דעם אין ווייל באווייזן? קענט

 גרעסטן זיין פון מינוטן די אין ודייל הייסט, דאם משיח, געווארן
 האפט, ער גלויבט, ער פארצווייפלט, ניט איד דער ווערט אומגליק

 און אריבער וועט שלעכטע דאם אז פילט, ער בטחון, האט ער
 אפטי' אידישער דער איז דאם צייטן. בעפערע אנקומען וועלן עם

 אין אפילו אידן באוואוסטזיניקן דעם ניט פארלאזט וואם מיזם,
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 מענטש,, אומנליקלעכערן קיין ניט דאך רארף מען באב. תשעה
מיט האט וואס ירמיה, מקונן — נביא אונזער געווען איז עם ווי

אליין האט און פאלק ויין פון חורבן דעם צוגעזען אוינן זיינע
זיינע ;קלאגנדיק ער האט פונדעפטוועגן חורבן. רעם אין נעליטן
צווישן פון און אידן די פאר טרייפט א נעפונען אלץ נאך איכות
אויסגערופן: ער האט טרערן זיינע

 הנני בי ישראל תחת ואל יעקב עבדי תירא אל "ואתה
 ושאנן ושקט יעקב ושב שבים מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך

מחריר". ואין
 פון פארפאסער פון בטחון דער געווען איז שטארק אזוי

 ערם מוט אירישע די ווי נעזען אויגן זיינע מיט האט ודאם "איכה",
 אז פארזיכערט, ער אז קינדער, איינענע זייערע געשאכטן האבן
לאנד. זייער אף זק גליקלעך ווידער אמאל וועלן אידן

 ח פון געלעכטער בארימטער דער געווען איז וואם און
 היי־ דעם חרוב, המקדש בית דעם נעזען האט ער ווען עקיבא׳ן,

 וואם ארומשפרינגן? דארט שאקאלן און פארווילדעט, פלאץ ליקן
 גלויבן דער ניט אויב נעלעכטער, דאמאלסטיקער זיין נעווען איז
 נאך וועט עם אז בטחון, ניט אויב נעווארן, נעבארן איז משיח אז

 ווידער וועט לאנד אידישע דאם ווען צייט, בעסערע א קומען
 צו נעהערן ווידער וועט און פארפלאנצט און אופגעבויט ווערן

אירן?!
 נעטראנן האבן אידן וואם בטחון, דער געווען איז ראם

 דורכגע־ זיי האט ולאם און צייטן, אלע אין קמיע א ווי זיך מיט
 צום ביז און מיטלאלטער. פון צייטן פינסטערע אלע אין טראגן

 וועט נערעכטיקייט די אז בטחון, דעם אידן האבן טאג היינטיקן
 אמת׳ן דעם פארשטיין ענדלעך וועלן פעלקער די און זינן דאך

 און נעלעבט אלעמאל אירן האבן בטחון מיט טאלעראנץ. פון זין
 בטחון זייער דורך אפגענארט. ניט קיינמאל זיי האט בטחון דער

 געלייטערטע, ארויפגעקומען צרות זייערע אלע פון זיי זיינען
 אפטימיזם, אירישער דער איז עם אידן. בעשערע און שטארקערע,

 וואם און נויטן גרעסטע זיינע אין אידן דעם ניט פארלאזט וואם
עקזיסטענץ. אייביקעד זיין פון סור רער איז

 אז געלערנט, מדרש אין חכמים די האבן אומזיפט ניט
געווארן. געבוירן משיח איז באב תשעה
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גלות. אין זיינען מיר פארוואם
 הלילה^ הוי משמרות שלש אומר אליעזר ר׳ דתניא

 שניה נוער׳ חמור ראשונה משמרה לדבר וסימן וכ׳ו,
 אמו משדי יונק תינוק שלישית צועקים, כלבים
 מינה? נפקא למאן וכו׳. בעלה עם מספרת ואשה

ן ג׳( )ברכות אפל בבית דגני למאן ק״ש למקרו

 און גלות פינסטערן איין מיר זיינען סבות דריי צוליב
 וואו וועלט, גאנצער דער איבער צושפרייט און צוזייט זיינען מיר
 זיך גיסט בלוט אונזער און מצרים חשך פינסטער אונו איז עם

 ליכטיק, אביסעלע אונז ווערט עם וואו און ימים, אלע אין אדיין
צייט. קורצער א אף גאר ראם אין

 אונן צווישן זיך געפינען וואם זינדיקע סארטן רריי צוליב
 יעדן אין און לאנד יעדן אין דור, יעדן אין צייט, יערער אין

 משמרות, 3 אין צעטיילט נאכט פינסטערע אונזער אין — ארט,
עם רואם איבער און אונז אף טרויערט שכינה די וראם איבער

העלפן. צו מעגלעך ניט אונן אין

 "חכרה", סארט א פון אליעזר ר׳ איבער גיט סימן איין
 וועלכע די גאולה. די מעכב זיינען און שלעכט זיינען וועלכע
 אין "חמור" דער קערפער, דער — תאוה זייערע מחמת זינדיקן

 ארום זיי גייען נוער", "חמור תאוה. זייער נאכצוגעבן זיי רופט זיי
 תאוות. אין פארזונקען נאכט און טאג אייזל אן ווי הירזשענען און

 זונטיק, בין ער ווארט מטבעות, פאר א חברה׳מאן אזא פארדינט
 ניט פלעצער, פריילעכע די אין איילט און מיידלעך פאר א כאפט

 קוקנ־ ניט כחות, זיינע אף אכטנדיק ניט שפעטער, אף אכטנדיק
 אף אפילו התורה, כל אף עובר אין ער וואם רעם, אף דיק

 און אמך". ואת אביך את "כבד למשל ווי שכליות", "מציית
 איבערהויפט — אסך גאר אפך פאראן זיינען לייט חברה אזעלכע

 אין פנים דעם אתז פארשווארצט חברה די אט צייט. אונזער אין
 אידא־ די ווי "זעט זאגן: וועלכע שונאים, אונזע-ע פון אויגן די

 פאלעסטינעי" אין זיין וואלטן זיי ווי לוסטיק, זיך מאכן לעך
 רומעניע פוילן, אין נאד מען הערט ווערטער די אז איר מיינט
 "דעמאקרא־ גרויסער דער אין דוקא חלילה, דייטשלאנד? אדער

 חברה־ אזעלכע פאר ניט קלעקט עם אויב אמעריקא. טישער"
דרייט, מען רשע, דבר כל מען טוט פארדינסטן, זייערע לייט
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לאפט׳ מען און כאפט מען באנקראטירט, מען שווינרלט, מען
 תאוה פיל אזרי מען זעט ארוס ווען ניט׳ עם קען מען אויב און
 מען און רעוואלווער א מען קויפט מעות, קיין ניטא איז עם און

 יונגען הפקר קאטענאריע די קאפי אין קויל א אריין זיך קנאקט
 ניטא זייערם, זיין צו מקיים נאר אבי אפהאלט, קיין ניט ווייסן
 הייסט תורה די ווייל מצוות קיין תורה, קיין גאט, קיין זיי פאר
 מוז יענץ און דאם און גלוסט... הארץ זייער וראם מאן ניט דאך
 ווילן זיי ווייל זיי, פאר ניט איז תורה אזא טאן... יא דאך מען
 נאך סארט דער איז דאך אבער תאוות. זייערע נאכגעבן דאך
 וועלכע ווענן סארטן, צוויי אנדערע די ווי געפערלעך אזוי ניט
 פרו־ ווערן סארט ערשטן דעם פון אסך ריידן. גלייך וועלן מיר

קיין ניט שוין קייען ציינער די עלטער, ווערן זיי ווען מער,
 הייבן זיי פארטעמפט: כמעט שוין זיינען תאוות אלע און טריפות

ווארמן אידן, פרומע די צו זיך דערנענטערן שול, אין גיין צו אן
זיי פון אסך טאן, תשובה אן הייבן און נוראים ימים אף ניט

די אין שוין זיך בעסערן און יארן אלטע די אף ניט ווארטן
 הארצן אין טיף זיי האבן גענומען ברונט אין ווייל יארן, מיטעלע

 קערפערם, זייערע פארשמוצן תאוות די נאר גאט, פאר מורא
און שמוץ אלע אין נשמה די אוועק פירט נוער" "חמור דער
 עפעס אדער קראנקהייט א דורך יסורים, א עפעם ליידן זיי ווען

 אסך, דא זיינען אידאלעך אזעלכע בעפער. זיי ווערן אנדערש,
די איז דאם שטארק. גאר ניט זיי זיינען געפערלעך אבער

נוער". חמור — ראשונה ״משמרה
 איז קאטעגאריע צווייטע די - צועקים״ כלבים ״שניה,
 לייקענען זיי גמורים, אפיקורסים שוין זיינען די אט געפערלעכער.

 לעק־ האלטן און מיטינגען מאכן זיי איז, הייליק וואם אלץ אין
 תורה אז ניטא, גאט קיין ח״ו איז עם אז באווייזן, צו כדי ציעם

אמונה געגעבן. עם האבן מענטשן נאר השמים, מן ניט איז
 צי־ זיינען מענטשן די היות אבער אויסגעקלערט, מענטשן האבן

 רוען אפיקורסים אזעלכע אט ניט. איצט עם מען דארף וויליזירט,
 ארבעט דאם צונישט מאכן און אידישקייט צוצוברעכן כרי ניט
 באנוצן אפיקורסים די אירישקייט. דערהאלטן צו רבנים די פון
און פילדערן און שרייען זיי נאר ארבעט, סתם מיט ניט זיך

 צועקים", "כלבים מען רופט זיי אידן. פרומע די פון חוזק מאכן
 א האסן זיי משיחו", ועל ה׳ "על ריידן זיי מיילער, הינטעשע
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 — שניה ״משמרה די אט אנטיסעמיט. דעה ווי מער אירן פרומען
 קאטענאריע א דא אה עם אבער נעפע־לעך, זיינען צועקים" כלבים

 צווייטן רעם סארט. דריטער רער אה ראם נעפערלעכערע. א נאך
 אין אונז מיט קומען זיי ווען בייקומען, נאך מיר וועלן סארט

 נע־ שוין האבן מיר נעראנקען. זייערע בייטן זיי אדער בארירונג
 שעפסאלעך, מילרע געווארן זיינען כלבים אזעלכע פון ווי זען

 הייסן אבער דערווייל עם. טרעפט ראך אבער ווייניק, זייער אמת,
צועקים". "כלבים זיי

 עם מספרת ואשה אמו משדי יונק תינוק — ״שלישית
 די אה קאטענאריע די צרה, נרעסטע די אה דא — בעלה״

 ניט אליין זיינען זיי אמת׳ נעפערלעכסטע. די זיינען די ערגסטע,
 פרא־ פופציק כמעט זיינען די אבער שולדיק, ניט נאר שולדיק,

 מערב אמעריקע, אין אז רעכנט, מען קינדער. אונזערע פון צענט
 פופ־ ארום פאראן זיינען לענדער אנדערע אסך אין און אייראפע

 אי־ פון ניט לחלוטין ווייסן וואם קינדער אידישע פיאצענט ציק
 רעליגיעזע אין תורות, תלמוד קיין אין ניט נייען זיי דישקייט.

 ניט, נעווים אידישקייט קיין זיי מיט מען לערנט שטוב אין שולן,
 און ניט׳ שבת קיין האלט ניט, תפילין קיין ליינט ט׳וטע דער

פראצענט פופציק אנדערע די פון נאר אירישקייט. פון ווייט איז
קינדער די ניבן וואם חלקים דריי זיך געפינען קינדער אידישע

 אביסל ווערן: צו בר״מצוה נאר זיי? לערנען וואם אבער לערגען...
 אה דאם און דרשה. שטיקל א האלטן און חמש פרשה א עברי,
די ודייל ניט, זיי מיט מען לערנט אה־ישקייט פרעקל קיין אלץ.

 אז נארניט, פארלאננען זיי אידן, קיין ניט נאד זיינען עלטערן
 די זיי. פאר פרימער זיין און אידישקייט קענען זאל קינד זייער

 זוכה זאל אירער קינר דער אז טאטן, מיטן נאר רעט מאמע
 אדוואקאט, ראקטאר, א געשעפטסמאן, נרויסער א זיין צו זיין

 דאם ווען און נלייכן. ראם און וועלטמאן א — בכלל אינזשענער,
 פלייש טריפה די פון מילך טריפח׳נע אזעלכע אדיין זוינט קינד
אריך פילייכט קינד דאם איז געבארן און עסט, מאמע די וואם
 איד א פאר וואם שוין דאך איר פארשטייט איז בטהרה... ניט
טייל גרויסער געוואלטיק א איז אזוי אט אויסוואקסן... וועט עם

 שולדיק, ניט איז עם גארניט, ווייס קינד דאם יוננט. פון*אונזער
אזוי אט געווארן... דערצויגן און געבארן עם איז אזוי אט ודייל

אים פון מען קען וואם נוי.., ניט און איד ניט שוין ער בלייבט
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 וראם אמו", משדי יונה תינוק — שלישית ״משמרה דערוזארטן?
 ער און טריפות, ברוסט, מאמעם זיין פון אריין זוינט קינד ראם

 מאמע די וואם — בעלה״ עם מספרת "ואשה איין זיך הערט
 אינזשע־ אפטייקער, דאקטאר, ביזנעם, אים: ווענן טאטן מיטן רעט
 ניט אידישקייט; קיין ניט תורה, קיין ניט נאר אדוואקאט, נער,
 קינד ראם שבקדושה". "דבר א הערט עם ניט זעט, קינד ראם
גארניט. פון ווייס עם ארבעטן, ניט מען טאר שבת אז ניט ווייס

 העלפט וואם — מינה?״ נפקה ״למאי גמרא: די פרענט
שוין אייך דאס האב איך אז העלפט וואס שוין? ווייסן מיר אז

 איז מינה נפקא גרויסע א נמרא: די ענטפערט — געזאגט?
 דגני "למאן יעניקע די וועקן און וויסן עם דארפן מיר פאראף

 הייזער, פינסטערע זעלכע א אין שלאפן וואם די צו אפל", בנית
 לידע", ק״ש "למקרי שרייען דארפן מיר וועקן, זיי דארפן מיר

לייענען און שלאף פינסטערן זייער פון אופשטיין זאלן זיי אז
אלקינו ה' ישראל "שמע רעם פון וויסן זאלן זיי שמע, קריאת

 ה׳ קינדער: אייערע לערנט און אוף שטייט גזלנים! אחד"! ה׳
אחר! ה׳ אלקינו

חתונה. א צו
 בג״ע יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח שמח

ח(• )כתובות מקדם

 וכו" לי מקודשת את "הרי כלה: זיין צו זאגט חתן דער
 ניט מען זאגט מצוה קיין בא זאך, קיין בא וישראל". משה כדת

 טייערע פא- די ווייל קדושין, בא נאר וישראל", משה "כדת
 כלה: זיין צו זאגט חתן דער ק. פאם זייער רא זיינען ווערטער

 גע־ ניט טארסט דו מייגע, ווערסטו אן איצט פון טייערע, מיין
 וועלט. גאנצער דער צו אסור ווערסט דו אנדערע, קיין צו הערן
 וואם מיט אבער ניט! מער "לי", נאר ליי, מקודשת את "הרי

 טייערע, מיין דעם, טיט נאר איז ראם געטרויעף מיר קענסטו
משה דת דעם האלטסט דו אויב וישראל. משח דת דעם מיט
משה דת רעם האלט איך אויב און דיר, מיט זיכער איך בין

 אזוי ביסט דו משה׳/ כדת לי "מקודשת מיר. מיט זיכער ביסטו
 דת דער ח״ו אויב דיר... בא איז משה דת רער ווי מיינע, פיל
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 ניט טאקע איז מיר, בא ניטא אלייך און דיר בא ניטא איז משה
 א שענערן, א זק וועסט דו ווען ודייל ביידן, אונז מיט פריילעך
"ויברח". א מאכן וועסטו — מיר פון רייכערן א ארער בעסערן

 פאר חוה׳ן האט אדם ווען מקרם". בג״ע יצירך "כשמחך
 ווייל איר, פאר געהאט ניט מורא קיין ער האט גענומען, פרוי א

 נלייכן דאם אנדערן; קיין זק ניט קק זי איינער, געווען איז ער
 זיינען וועלט דער אף אנדערע, קיין קרינן ניט אויך ער קק
 זיי אז פאר, דעם מען ווינטשט דערפאר געווען. ביידע זיי נאר
 אין מער האין ניט זאלן זיו אנרערן, צים איינער געהערן זאלן
 שמחה אייער האהובים", רעים תשמח "שמח אנרערע. קיין זינק
 אן־שלעבטע שמחה, אמת׳ע אן שמחה, דאפלטע א זיין זאל

 איז שמחה זייער ווייל ן׳ חוה מיט אדם בא ווי אזוי נעדאנקען,
קיין געזק ניט דאך האבן זיי ווייל פולע, א געווען נעווים דאך

אנדערע...

צוליב פרוי א מען נעמט צייטן אונזערע אין אפט זייער
ווי נעלט. ראם מאן דעם בא איז עיקר דער הייסט דאם געלט,

ארע־ אן ווערט ער און נעלט ראם אן ווערט ער אז אבער איז
 דע־ פרוי׳ זיין פיינט קריגט ער אז טרעפן, מאל א קען — מאן

 ויען פאל אין אייב אז ברכה, דער מיט זיי מיר בענטשן ריבער
 ווערט ער ושלום חם און געלט צוליב כלה די נעמט חתן דער

 נעלט ראם ווען איצט, ווי אזוי אויך אייביק ליבן איר ער זאל אן, עם
נדן? געקראנן הראשון אדם רען האט האנט. אין אים בא איז

 ניט! נעווים געלט? צוליב חוה׳ן געליבט הראשון אדם רען האט
דאפלטער, א האהובים" רעים תשמח "שמח רער איז דעריבער

 איז — געלט אויך און פרוי א קריגט חתן דער הייסט, ראם
 אנגעווארן, ח״ו ווערט נעלט ראם אויב אבער דאפלטי שמחה די

 מאן זיך זאלן אימער און דאפלט זיין אלעמאל שמחה די זאל
 האט ארם ווי אזוי מקדם", בג״ע יצירך "כשמחך ליבן, ווייב און
 אן געווען ם געוו דאך איז שמחה זיין חוה׳ן, מיט יט געפר זיך

געקראנן! ניט געלט קיין ראך האט ער אמתע,
 צוליב חתונה האבן וו^ם מענטשן אסך דא זיינען ווייטער

 פארלירט זי אז נאכדעם און שיינע, א איז פרוי די וואם דעם,
באמת אבער קיל. איר צו מאן רער ווערט שיינקייט, איר ח״ו

שיינקייט. איר ה$ט זי ווען איצט, ווי אזוי ליבן איר ער דארף
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 דען האט — מקדם״ בג״ע יצירך כשמחך וכר" תשמח "שמח
 אויסגעקליבן איר ער האט שיינקייט? צולים חוה׳ן גענומען אדם
 פאר־ ניט האט ער ווייל ניט, געודים שיין? געווען איו זי ווייל

 מיאוסע קיין ראן דאך האט ער ווייל איז, שיין רואם שטאנען
 צו זיין זאלן זיי חתן־כלה, מען בענטשט דערפ*ר געזען. ניט

 די ווי פרייען זיך ואלן זיי און חוה׳ן מיט אדם ווי איינאנדער
 אופ־ געפרייט און געליבט זיך האבן וראם מענטשן, צוויי ערשטע
שיינקייט. אוים ניט און געלט צוליב ניט ריכטיק

ח׳( )ברכות מוצא אוי מצא וכו׳ נסיב כי במערבא

די געווען זי איז פדוי א גענומען האט מען אז מאל, א
 גע־ און אידישלעך געורען איז זי הבית. עקרת די טע, הבית בעל

 פון געוואופט ניט האט זי גייפט. אידישן אין הויז דאם פירט
 מי־ פייוו־א־קלאקס, טעאטערן, קינאם, פון בעלער, פון טענץ, קיין

 ויי ווי ניט ווייס איך וואם ואכן, אפך נאך און דאטשעם טינגען,
 ווייב זיין איז וואו, ערגעץ געגאנגען איז מאן רער ווען אנצירופן.

 ער געגאנגען. ניט זי איז אליין אבער מיטגעגאנגען, אים מיט
 חוג־ אף געהאט איר האט ער און געפונען איינמאל איר האט

 איינמאל האט ער — אשה״ ״מצא יאר. צוואנציק מיט דערט
 איר געדארפט ניט געהאט, אלעמאל איר האט ער און געפונען
 אנדערש. ואך די איז היינט אבער לעבן, זיין אין זוכן ווייטער

 פיעגט — מאמא?" די איז ״דואוי דערהיים: אין קומט מאן דער
 איז מאמא "די אדער: קינא", אין אוועק איז מאמא "די ער•

 דער איז. מאמא די וואו גארניט ווייפן קינדער די טאנצן". אוועק
 גע־ טאג אלע איר דארף ער ארומזוכן, אימער איר דארף מאן

דאפניי. פון פינען

 ער דארף מער און געפונען איינמאל האט ער או "מצא",
 ווען אני", "מוצא ווען אבער סוב׳/ "מצא איו איר... געפינען ניט
 עם איו ממות", "מר איו דאן ווידער... טאג אלע איר געפין איך

טויטי רער ווי ביטער

"מצא"! זאגן קען וואס דעריעניקער, איו גליקלעך
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ל״א( )משלי חייה ימי כל רעה ולא טוב גמלתהו

 רערטער פאר א זאגן אייך ורעל איך חתן־כלה! טייערע
 לעבן גליקלעכן גאנצן אייער אין קומען צוניץ אייך וועלן וראם
 מיין געבן אייך איך וועל אריך יאר. צראנציק מיט הונדעיט ביז

 אפ־ אן האבן זאלן ווערטער מיינע אז אייך בעט איך און ברכה
 תורה די וראם ראם, איז ברכה מיין הארצן. אייער אין קלאנג

 מלאכים רי צו זאגט נאט הראשון; ארם וועגן געזאגט האט
 א באשאפן מענטשן רעם פאר וועל איך כנגדו", עזר לו "אעשה

 די זאגן אים. אנטקעגן הילף א אים צו זיין זאל ראם פרוי
 מאן רער אויב כנגדו", זכה לא עזר, "זכה תלמוד: אין חכמים

 א אים צו פרוי די איז פרומער, א איז ער געווען, זוכה האט
 גוט ניט איז ער אז געווען, זוכה ניט האט מאן רער אויב הילף,

 זיינע קעגן געדאנקען, זיינע קעגן אים צו זי אין פרום, און
רערטער.

 זייערע מיט לעבן זיי און פרומע ניט אבער ראך זעען מיר
 גליק־ ניט זיינען וואם פרומע פון ווייסן מיר און גליקלעך פרויען

 האט רב גרויםער רער אז סיד יבמות אין געפינען מיר לעך?
 אז להכעיס, צו נאר געטאן אים האט זי ראם פרוי א געהאט

 און ארבעס קאכן דוקא זי פלעגט לינזן, קאכן הייסן פלעגט ער
 "זכה פארט אבער דאך זאגן חכמים זעלבע די איי ווייטער. אזוי
כנגדו?" זכה לא עזר,

 לעבן אייער אז איז, אייך פאר ברכה מיין טייערעי מיינע
 א איבערבייטן ניט קיינמאל זיך זאלט איר בשלום. זיין נאר זאל

רער־ די כלה, אייך, ביי זיין זאלן הייליק ווארט. א פאר ווארט
 בא זאלן טייער און ליב זאגן! אייך וועט מאן אייער ראם טער
 איינער פאלגן זאלט איר פרוי. אייער פון רייר די זיין חתן, אייך,
 גאט אז רעזולמאטן! גוטע ארויסקומען דלם פון רעט צרייגן דעם
 שלום־ שלום. מיט נאר אבער גוט... געווים איז רייכקייט גיט
 טייעו. זים לעבן ראם איז דאן ווייל ברכה, גרעסטע די איז בית
 פריינט נאענטסטע אייערע ברכה! בעסטע די איז ברכה אזא

 אייך עם זאל גאט אז מסכים, בין אץ רייכקיי־ט... אייך רינטשן
זאלט איר אז מסכים, בין איך פארמעגן, ר^טשילדם אפילו גענן,
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מק דארף דערצו אבער יאר, צויאנציק מיט המדערט לענן
 וראם כלום". אין שלום אין "אם זאנט רש״י ווי ^ט שלום, האבן

 צווייטן. רעם איינער ניט פאלגט מען אז רייכקייט, העלפן קען
א אף גיין וויל ער גיין, ניט ער וויל באל, א אף כיין וויל זי

אוועק גייט ער אז פאר זיך שטעלט גיין. ניט זי וויל לעקציע,
אויגן די אף טרערן מיט שטוב... אין זיצן אליין איר לאזט און

עלום שלום! ווארט איין מיט אייפערזוכט... מיט ושלום, חס און,
זאך! בעסטע די איז

 טאקע איז שלום גוטן. צום נאר זיין זאל ברכה מיין אבער
גוט איז וועג גוטן אין נאר אבער ניט, טויג שלום 'אן גוט,

אנדערן, דעם איינער פאלגן מען דאיף וועג נוטן אין נאר שלום.
 דאוונען כיין וויל למשל, מאי, דער ווען שלעכטן. אין ניט אבער

די און צדקה געבן וויל מאן “דע "ניין", זאגט וי פר די און
 איבריקעס אלעס און כשר עסן וויל מאן רער "גיין". זאגט זיוי
רער דארף דאן -- "ניין" זאגט פרוי די און כשר... זיין אל
פאר־ ארער איר... פ^לגן ניט און גוטן מיט איבערצייגן זי מאן

איבריקעם אלעס אז און קיך כשרע א האבן וויל פרוי די קערט:
איבער־ אים זי דארף "ניין", ואגט מאן רער און כשר, זיין זאל

אים. קעגן זיין זי דארף דא פאלגן... ניט און צייגן

 פרום איז מענטש דער אז "זכה". תלמוד: דער זאגט דאם
 "לא ווען אבער אים, העלפן צו "עזר", אן אים צו זיין זי דארף
 דארף דאן פרום, זיין ניט וויל און פרום ניט איז ער אז זכה",

 שלמה אים. קעגן "כנגדו", זיין רארף זי און פאלגן ניט אים זי
 גוטם, מיט נאר איז באציאונג איר טוב", "גמלתהו ז^גט המלך

 אף "טוב", אף נאר אבער מסכים, זי איז איר זאגט ער וו^ם
 ניט זי איז רעם אף שלעכטעם... אף ניט רעה", "ולא גוטעם

מסכים...

 דער פארשטאנען. גוט ראך מיר האט איר טייערע! מייגע
 גדולה... און רייכקייט לעבן, לאנג געבן אייך זאל אויבערשטער

אמן! שלום, אויך און

 הייליקן אין איצט, געסט! און מחותנים חתן־כלה, געערטע
 ניט מער וועט ער און פרוי א נעמט מאן דער ווען מאמענט,

 אז ספרים, הייליקע אונזערע זאגן געראנקען, שלעכטע קיין האבן
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 זיי פון יערער ווערט מט׳ זיך פירן זיי ווען אן׳ חתונה רער פון
 זיי־ וואם קאטאליקן׳ די בא ווי אזרי ניט הייליק. "קרוש׳/ גערופן

 זיינען זיי ווייל... פרויען, ק*ן נעמען ניט טאין נייסטלעכע ערע
נאר "הייליקער" ווערן נערופן מען קען אידן אונז בא "הייליקע",

אויך ווי מאן צום דך באציט דאם און הייראט. מען ווען דאן,
קרוש אננערופן ווערט וואם דא איז איינער נאך פרוי. רער צו

 אונזער איז ראם פארהייר^ט: ניט אליין, אלעמאל בלייבט ער און
 אין תורה די זאגט דעריבער עולם. של רבונו דער באשעפער,

איש אלקיכם. ה׳ אני קדוש כי תהיו "קדושים קדושים: פרשה
איר אלקיכם", ה- אני תשמרו, שבתותי ואת תיראו ואביו אמו

ווערן צוזאמען ביירע פרוי; דער און מאן דער הייליק, זיין זאלט
 אין נעווארן נעזאגט עם איז דערפאר הייליקע. "קדושים", נערופן
 טיטול רעם האבן ניט אנרערש קענט איר יחיד. אין ניט רבים,

ביידע איר קרוש", כי תהיו "קדושים הייראט. איר סיידן "קדושים"
אליין איך הייליק, בין איך ודיל קדוש", "כי "ודיל קדושים, זייט
 ה׳ "אני ודיל נאד דערפאר איז ראם אבער קרוש, גערופן ווער

נאט! אייעד איך נאר אלקיכם",

 נאר "הייליקע" גערופן ווערט איר אז זיך, ס׳פארשטייט
 נאר וועט מאן דער אידישלעך, פירן זיך וועט איר ווען ראן

 איר און מאן, איר פון נאי פרוי רי און פרוי, זיין ווענן טראכטן
 נאכרעם גלייך שטייט פארוואם זיך, פרעגט אירישקייט. היטן וועט
נערופן ווערט איר תירוץ: רער איז תיראו"! ואביו אמו "איש

און בשלום זיך לעבט און הייראט איר הייסט, ראם "קדושים",
 איר אבער אידישלעך, אפילו זיך פירט און איינאנדער זיך ליבט
 "איצט אזוי: זאנן דאך מען קען עלטערן, אייערע פון אוועק נייט

 זאך נאנצע די עלטערן! די פאר זארנן ניט מער מיר דארפן
 זאנט פארזיסף. צו לעבן אונזער נאר איז זען דארפן מיד וואס

 אבער תהיו", "קדושים אמת מיינע, קינדערלעך תורה: די אבער
 על" די פאר האבן מורא זאל יערער תיראו", ואביו אמו "איש

 און ליבן שעצן, פרוי די שטערן ניט טאר מאן דער טערן,
 זעלבע דאם עלטערן. אירע ח״ו, נויטיק איז עם אויב העלפן,

 באציאוננען נוטע זיינע אין מאן איר שטערן ניט פדוי די טאר
 חלילה אויב דייל נאט! דאם זאנט וואם צו עלטערן. ז*נע צו

 מורא, נאט, איך, האב עלטערן, אייערע פון אפזאנן זיך וועט איר
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 פא״טנער..־ דריטן אייער מיר, פון אפזאגן אליך דך חעט איר אז
אלקיכם". ה" "אני

 ווענן זארנן אן הייבט הייראטן נאכן מענטש דער חייל און
אף קוקן ניט מען דארף איצט אז זאנן, ח״ו איר חעט פרנסה,

 צו נאי איי ווייטער, אזוי און טוב- יום שבת, הייליקייטן, קיין
 טייערע, מיינע אייך, איך זאג לעבן! א מאכן צו נעלט, פארדינען

 ה" "אני שבתי מיין היטן זאלט איר תשמרו", שבתותי "ואת אז
 אז און געבן אייך איך קען שבת היטן וועט איר אז אלקיכם",

 קדוש אמת׳ער דער נעבן. ניט איך קען היטן ניט ח״ו וועט איר
מאריך זאלט איר און פרנסה און נעזונט נליק, בעבד אייך זאל

אמן! זיין, ימים

העררן! און דאמען מיינע

 וויכטיקע דריי אין אייננעטיילט איז לעבן מענטשנם דעם
 רער לעבן, פון אנפאנג דער טויט. און הייראט, געבורט, צייטף

 נע־ ־ ניי רער אבער מאמענט, חיכטיקער א זייער איז געבורט,
 קיין ניט ראך נעמט מאמענט דיזן פון "העלד" רער בארענער,

 ענטחיקלט, ניט נאך איז ער חייל שמחה, איינענער זיין אין אנטייל
 רער לעבן, פון סוף רער פארשטיין. און פילן קענען זאל ער אז

 מענטש, רער אבער מאמענט, וויכטיקער זייער א ווידער איז טויט׳
 וואם פרייען ניט נעווים זיך קען מאמענט דיזן פץ קרבן רער
 לאסט די זיין ניט זאל עס שווער חי געקומען. איז צייט אזא
 חארפט מזל, ־ שלים נעזאנט בעסער אדער מזל, אונזער חאס

זיין ניט זאל עם פארחאלקנט חי פלייצעם, אונזערע אף ארוף
 ־ לעבנם אונזער זיין ניט זאל עס דערנערדיק חי הימל, אונזער

 האפט לעבט מען אז חייל ניט, ראך מיר חילן שטארבן — וועג
גריננער! און זיסער לעבן ראס ווערט האפט מען אז און מען,

 ליירט מען און האפט מען און האפט, מען און ליירט מען און
רער אבער שלאנן... צו אוף הערט זייגער ־ לעבנם רער ביז

מיטל־פונקט חיכטיקסטער רער איז הייראט, די לעבן, פון מיטן
לעבן. פון

בלא ברכה בלא שמחה בלא שרוי אשה לו שאין "אדם
 פרוי קיין ניט האט חעלכער מענטש א אז הייסט, עם טובה",
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 אונזערע יאק — נוטעם, אן ברכה, אן פרייר, אן ט2לע
 זייער איז רערהאבן ווי פראקטיש, ווי לאניש, ווי און תלמודיסטן.

 פילן ניט קיינמאל וועט ניט, הייראט וועלכער מענטש, א מיינונג!
 אמתע רי באנרייפן ניט קיינמאל וועט לעבן, פון פאעזיע אמתע די

 מענטש א גליק. אמתן קיין האבן ניט קיינמאל וועט און פרייר
 און ליידן זיינע טיילן אים מיט זאל וועלכער פריינד א האבן מוז

 מאן א ווי פריינד בעסערער א געבן עם דען קען און פריירן,
זיך? ליבן זיי ויען פרוי, א ארער

 אין מאמענט וויכטיקסטער דער איז היינט חתן! ליבער מיין
 "עזר א לעבן, אין פריינט א דערווארבן האסטו היינט לעבן, דיין

דעם באלייכטן צו פאקעל ליכטיקן א מיטהעלפערין, א כנגדו",
פון ים גרויסן און בריטן דעם אף קאמפאם א וועג, ־ לעבנם
פריינד, בעסטער מאנם רעם איז הילף, א איז וואם פרוי די לעבן.

אין פרוי זיין ווי מיטלייד פיל אזוי ניט אים מיט האט קיינער
 אזוי ניט אים צו איז קיינער ושלום. חם ליירן, ארער קראנקהייט
 אופריכטיק אזוי ניט אים קען קיינער גוט, און איירל צערטלעך,

 מיין זען׳ טאקע זאלסטו פרוי. זיין ווי מוט, צוגעבן נעבן, עצה אן
 פרו*׳ רער צו גרויסמוטיק און איירל נוט, זיין צו פריינט, ליבער

 פריינדש^פט ליבע, איר שעצן ארומצוגיין, איר מיט ווי פארשטיין
טרייהייט. און

 אז זינען אין האבן שטענריק זאלסט כלה, ליבע רו, און
 צו איז, מעגלעך וואם אלץ, טאן צו פליכט הייליקער ריין איז עם

 און ליכט וועלט זיין אין אריינבריינגן לעבן, מאנס דיין פארזיסן
 פארשוועכט לעבן שווערער אונזער ליבע. און צערטלעכקייט פרייר,
 איז הארץ אונזער ודעלכע מיט אידעאלן הייליקפטע די אפט נאנץ

 די און אומשטענדע שלעכטע די יוגנד, דער אין נעווען פול
 איירלסטע די מאל פיל פארשטיינערן פראזע איר מיט ווירקליכקייט

 אנצו־ זען זאלסטו דעריבער שטרעבונגען. בעסטע די און געפילן
 מער הויז מאנס דיין אין אריינצובריינגן מיטלען דיינע אלע ווענדן

 געלונגענע׳ א איז הייראט די ווען הערצלעכקייט. מער פאעזיע,
 דער הייסט: דאם הארץ. די פרוי די אוץ קאפ דע-י מאן דער איז

 זיין צופרידנצושטעלן כדי זארגן טראכטן, דארף מאן, דער קאפ,
 און אים מיט מיטפילן דארף זי פרוי, די הארץ. די און פדוי

געפילן! שענסטע בעסטע, די אים פאר האבן דארף
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 זיך אהער געקומען זייט וועלכע אלע איר געסט, איר, און
 פריילעך, זייט — כלה רער מיט און חתן רעם טיט זיין משטח

 פארגעסט דאגות! אייערע אלע שארגעסט און לוסטיק, לעבעדיק,
 א זיך מאכט עס אז דעריבער ניט, מיר לעבן מאל צוויי אז ניט,

זיך מיר דארפן מצוד" של שמחה א נאך בפרט און שמחה,
 צו זאגן צוזאמען אלע דארפן טיר און איז, געהעריק ווי פרייען

אן איצט פון זאל אייך! טוב מזל כלה: רער צו און חתן רעם
 זיין הימל אייער זאל שמחה, שטענדיקע א לעבן אייעד זיין

אייער זאל און זון ליכטיקער רער פון באשטראלט שטענדיק
 מעגטשן, יונגע זייט איר בלומען. טיט בארעקט זיין וועג לעבנם

זיך הייבט האפנוננען גוטע טיט פול אייך! פאר איז יועלט די
 געבן זאל גאט און לעבן, אייקר אין עפאכע נייע אייעד אן איצט

ווערן! דערפילט זאלן האפנונגען אייערע אלע אז

תנאים. א צו

פריינט! און מחותנים כלה, ־ חתן טייערע

פארנעלעזן האט מען ווי געהערט אלע איצט האבן מיר
 אף כלה ־ חתן צווישן קאנט־אקט דעם הייסט דאם תנאים, די

 אין שותפים צוויי ווערן צו איין שטימען זיי קאנדיציעם וועלכע
 מו־ אמאליקער אונזער אין געשריבן איז קאנטראקט דער לעבן.
 איז דאם און איר. פארשטייט יעדער ניט וו<-.ם שפראך, * מער

 ווערט געזעצלעכן א נאר האבן תנאים די $ט ודייל קלוג, גאנץ
 האט אבער פארליבטע, צוויי די פון אינטערעסן די באשיטצן צו

 איז עם ליבע. פון באדייטונג הייליקע די מיט־ טאן צו גארניט
 קניפל א מיט נשמות צוויי בינדן קען וואם קאנטראקט אזא ניטא

תנאים די דערביי. ניט זיינען הערצער זייערע ווען ליבע, פון
 ווייל כלה, ־ חתן פון ליבע מיט טאן צו גארניט דעריבער האבן
 שטומען זייער מיט פריער געשריבן זיי שוין האבן תנאים דיזע

 אפשר וויים? ווער און אויגן... זייערע פון וואונק דעם מיט בליק,
 ניט? פארוואם ליפן? צוויי פון שטעמפל דעם מיט פארחתטעט אויך
 פינטאלעך קיין ניט דארפן זיי און קוסן זיך מעגן כלה און חתן
"וישקהו". אפן
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 גרויסע קיין ניט האבן תנאים געשריבענע די אויב ראך,
 האט — הערצער, זייערע פון צוזאמענשמעלצונג די אף באדייטונג

 אפיצי־ אן איו ראם ווייל באדייטונג, גרויסע א פארט אבער דאם
 רען אידן בא איינגעפירט געווען איו עם ווי לויט אקט עלער

 גע־ האט פאן ציון׳ם ווען לאנר, אייגענע אן געהאט האבן מיר
 דיוע זיינען דעריבער יהודה. פון בערג די צווישן פלאטערט

 קירצ" וועלן מיר וואם שמחה, גרויםע יענע צו הקדמה די תנאים
 קרוינונג די זיין וועט וואם חתונה אייעד מיין איך פייערן, לעך
ליבע. אייעד פון

 צו נענוג. רעדע דיזע איו אנפאנג אן פאר אז נלויב איך
 אפשר אויך אוף פארלייננערן רעדע מיין איך וועל חתונה אייער

שמחות! אף הלואי לחיים, דערווייל, פארבעסערן.

כלה! ־ חתן אייך טוב מזל

 פאראיי־ צוזאמען דא זיצנריק זען צו אייך מיר פרייט עם
 הערצער אייערע בלומען. פרישע צוויי ווי מויבן, צוויי ווי ניקט
 זיינען נשמות אייערע טאקט, איין אין שלאגן און ווארם זיינען

 שיקזאל דער נאר איצט. ביו געווען איר זייט פרעמד פאראייניקט.
 געקענט, ניט זיך האט איר ווען ראן, נאך פאראייניקט אייך האט

 גע־ ואלט איר או עליונה, השגחה דער פץ באשטימט איו עם
 צונויפגעפירט, אייך האט השגחה די און אנרערן. צום איינער הערן

 הערצער, אייערע פאראייניקט האט קראפט אומבאוואוסטע די
 איצט און געדאנקן אייערע אויסגעגלייכט געפילן, אייערע פארבונדן

 שוין אים האט איר וואם קאנטראקט, דער געווארן געשלאסן איו
 שותפות׳דיקן אייער אין אריין טרעט איר אז געשלאסן פאראוים

אייך! טוב מזל גליק, מיט זיין עם זאל לעבן.

 געהערטן דא איך האב קלאפ א פאר וואם שא!... נאד
 מנהג א אז און מנהג, א איו עם טעלער! א צובראכן האט טען

 צו אבער געווים. טעלער א ברעכן דאך ער מעג דין, א ברעכט
דאם אז זאגט, מען טעלער? א ברעכן צו מנהג דער איז וואם
 דערמאנען, זיך מיר דארפן שמחה יערער אף לחורבן. זכר א איז
 מען און לאנד אייגן אן אף פאלק א געווען אמאל זיינען מיר אז

 האבן מיר ווים אלק אונז פון צוגענומען און פארטריבן אונו האט
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 ־פאר פארברענט, טעמפל און לאנד אלנזער האט מען געהאט.
 מיה און צער אונזער אן זיך מיר דערמאנען דערפאר נינטעט.

טעלער. א ברענן

 א מען ברעכט פארוואם מיך, איך שטעל פראגע די אבער
עם חופה? דער אונטער גלעזל א און תנאים נא נאר טעלער

מען ברעכט פארוואם אידן, בא שמחות נאך פאראן דאך זיינען
 איצט קוק איך אז — גלעזער? קיין און טעלער קיין זיי אך• ניט
 זייער פאיענטפערט. פראנע די מיר איז רלה, ־ חתן אייך, אף
 ס׳איז גלעזער. און טעלער פון ברענן דאם איז מנהג שיינער א

 טר>כט פאלק קלוגער א מנהג, שן איד א פון לאנן צו וואם ניטא
 די צו טעלער פון ברענן רער מנהגים. נארישע קיין ארם ניט

א אמת אן אף איז חופה דער אונטער גלעזער פון און תנאים
 בית חורבן אלמן דעם אויסער דא מיין איך אבער לחורבן. זנר

חורבן. צווייטן א נאך המקדש

 א גרינדן זיי גייען הייראטן, גייען זיי ויען מענטשן, צוויי
 פון לעבן דאם ווי איז מענטשן יעדן פון לעבן דאם ווייל מלונה.

 בא הערש עם ווען גליקלעך, דאן ערשט איז פאלק א פאלק. א
 קיין ניטא איז עם ווען בילדונג. און מאראל יושר, אחדות, אים

 אייג־ בא איז זעלבע דאם אונטערגיין. פאלק דאם מוז ארדנונג,
 וועלט, אייגענע א מלונה, מין א פירן דארפן זיי מענטשן. צעלנע

שווערן א פירן און קינרער דערציען הוצאה, א פירן דערפן זיי
 ווי שווערער צייטנווייז נאך איז דאם עקניסטענץ. דער פאר קאמף

אדם של מזונותיו "קשים זאגט: גמרא די ווי מלונה, א פירן
 ים. א שפאלטן ווי שווערער איז הוצאה א פירן סוף", ים נקריעת

 לעבן געווים פאלק פאר א דארף אחדות, דארף פאלק א אויב
פאיישטייען זיך, קריגן פרוי און מאן ווען שלום. און אחדות אין
פון ארויסגעטריבן זיי ווערן דאן ווירטשאפט, זייער פירן צו ניט

 פון שטיינער די און חרוב ווערט טענפל זייער עדן, ־ גן זייער
 זאגט; תלמוד דעה ווי טרערן, ביטערע מיט וויינען אלטאר זייער

 ווער דמ;ות". עליו מוריד מזבח הראשונה אשתו את המגרש "בל
 דעם אף און מזבח. רער אים באוויינט פרוי ערשטע זיין גט עם

 וואם גלעזער די און טעלער די אונז רערמאנען חורבן דאזיקן
חופה. רער אונטער און תנאים די בא ברענן מיר
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מלוכה, אייעד נרינרן גייט איר ווען טייערע, מיינע איצט
 אייער פון פונדאמענט רער פירן; צו איר אזוי ווי זשע געריינקט
 זיין זאל ווענט די צופיירנהייט, און שלום זיין זאל פעסטונג

 ארענטלעב־ און מאראל זיין זאל ראך דער אייניקייט, און אחרות
 שוין וועט דאן — ליכע ווארעמע ריינע, זיין זאל מעכל די קייט,

 זך איר זאלט שמחה יערער בא היז. אייער אין הצלחה די זיין
 חורבן ד;ר לחורבן, זכר טעלער, צובראכענעם דעם אן דערמאנען

 אייערע אויפלעכן צוזאמען איר וועט דאן לעין, ־ פאמיליען א פון
 אייעד פון טאג יעדער און וכבוד עשר אין ושלוה, בשלום יארן
שמחה. א — שעה יעדע און טוב, יום א זיין אייך וועט לעבן

כלה! און חתן אייך, טוב מזל

מילה. ברית א צו

פריינט! השובע און ברית בעל געערטער

 די זיין צו מקיים רא פארזאמלט דך מיר האבי היינט
 אברהס׳ן צו געזאגט האט גאט ווען אידנטום. פון מצוה גרעסטע

 —פרום גאנץ ארנטלעך, גאנץ גוט, גאנץ גאנץ! זי תמים״, ״והיה
 זיך האט עד ביז ד,רפילן געקענט ניט אנרערש עם אברהם האט

 מאכט ער איידער פאלקאמעי, זיין ניט קען איר א נעווען. מל
 — איבריק איז עם וואם ווייל אפעראציע, געוויסע א דורך ניט
פאלקאם. זיין ניט קען

די ווי אזוי ניט איז אידן בא שמחה די רבותי, אלזא,
 שמחה א גיט עם אז אומות די בא העולם. אומות די בא שמחות

 נאר זיינען שמחות זייערע טאן, צו ניט גאר נייפט מיט עם האט
 מאם. די איכער כאפן זיי ביז שכורן... טרינקן, עםן, קערפערלעך:

 קערפער אונזער זיין מהנה ווילן מיר איירער אבער אונז בא
 אן זיינען מיר ווייל גייסט, אונזער שטעלן צופרידן מיר דארפן

 זיך זאל קערפער אונזער כדי און פאלק. הייליק א קרוש, עם
ארייג־ ערשטן דעם בא איו גייסט, אונזער איבער שטארקן ניט

קליינע א אויסצופירן נייטיק אידישקייט אין אידן א פון טרעטן
 איז דאם און קערפער, דעם ביסל א אפצושוואכן כדי אפעראציע,
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 מער אלעמאל אה קינד אידיש א מילה. ברית רעם פון סור רער
 אנדערע אלם ליידנשאפטן חיה׳שע ווייניקער האט און מאדאלישער

 פארדאנ־ צו מיר האבן ראם און העולם. אומות די פון קינדער
 איצט זיינען דאקטוירים גרעסטע די אפילו מילה. ברית דעם קען

 די פון איינע איז מילה ברית א בא אפעראציע די אז מודה,
וועלט. דער אף זאכן נויטווענדיקסטע

 צו אייך מיר דערלויבט ברית, בעל חשובער איצט, און
 ארייג־ אים האט איר זון. א געשיינקט אייך האט גאט באגריםן!
 איר אידן, א פאר געמאכט אבינו, אברהם של בבריתו געבראכט

 אייך זאל - מצור. של שמחה א אף איינגעלאדן אונז האט
 זון אייעד זיין צו מגדל זיין זוכה זאלט איר געבן גאט דערפאר
 גוטע א געבן אים זאלט איר טובים, ולמעשים לחופה לתורה,
 פון אראפגעשניטן האט איר וואם דערמיט דערציאונג! אידישע

 גייסטיקע די הנפש", "ערלות די זאלן הגוף", "ערלת די זון אייער
 הייסט: ראם זון, אייער פון ווערן פארשוואונדען אויך ערלות
 זיין הארץ, פארשטאפטע קיין האבן ניט זאל ער הלב, ערלת
 קיין האבן ניט זאל ער האזן, עילת אידיש; עבט זיין זאל הארץ

 דברי צו אפן זיין זאלן אויערן זונם אייער אויערן, פארשטאפטע
 זאל ער אנרערן, אן פון נויט רער צו זיך צוהערן און תודה

זיין ניט זאל זון אייעד הפה, ערלת און אומגליקלעכע, שטיצן
 א מרגליות, מפיק פה א זיין זאל ער נאד שפתים, ערל קיין

 גע־ מכבד אונז האט איר ווי אזוי אט למורים. לשון א פון מויל
 אייג־ אויך אונז איר זאלט ארי מצוה, ערשטער דעי מיט ווען

 אלע מיר זאלן הלואי חופה. זיין צו און בר־מצוה זיין צו לאדן
רבותי! לחיים, שמחות. אף לאדן אנדערע די איינע דא, זיינען וראם

פדירן־הבן. א צו

 פדיון א פייערן צו געקומען היינט רא ז*נען מיר רבותי!
 אונזער וואס: אט צערעמאניע? די אייגנטלעך באדייט וואם הבן.

לעבן זאלן מיר נמות", ולא בה נחיה "אשר לערע א איז תורה
אונזער פון סוד דער ליגט דא אט שטארבן. ניט און איר דורך
מערקן מיר און הגוים" מן "והבדילנו זאגן מיר ונימוקיה. תורה

פארשטיין. דאס מיר קענען הבן פריון בא חילוק. דעם ניט
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 די בא מנהג א געורען איז צייטן אור־אלטע אלטע, אין
 זיין מקריב אים און בכור, רעם זון, ערשטן רעם נעמען צו גוים

 געבארן איז זין א נאר ווי זרה. עבודה רער צו געצן, די צו
 פריסטער די פון רשות אין שטיין ער פלעגט בכור, אלם געווארן

זיין. מקריב אים זיי פלעגן אונטערוואהסן אביסל פלעגט ער ווען און
 זיין באקומען האט אבינו אברהם איד ערשטער דער ויען

 ודייל בבור, אלם גערעכנט ניט ווערט )ישמעאל יצחק זון ערשטן
 געוואלט ב״ה גאט האט פילגש(, א פון זון דער געווען איז ער

דאם זון, זיין אפגעבן וועלן אים וועט ער אויב אויספרובירן אים
בא איז נאט איינציקער דער אויב זען געוואלט האט ער הייסט,

גוים. די בא געטער פילע די ווי חשוב אזוי אויף אברהס׳ען
געוואלט און מינוט איין אפילו זיך געוואקלט ניט האט אברהם
 אים און באוויזן אים צו גאט זיף האט דאמאלסט זון. זיין שעכטן

 קיין ניט וויל העולם את ומנהיג בורא דער אז דערקלערט,
 די געווען איז ראם באראן. א גוט איז אים פאר מענטשן־בלוט.

 גאט, אברהס׳ן. געווען מגלה האט גאט וואם אפנבארונג ערשטע
 מענטשנם ניט פארלאנגט און רחמן אב אן איז גאט, אמת׳ער דער

בלוט.
 ברעכט מנהג א ראלע, גיויסע א שפילט מנהג א אבער

געקענט האט קינדער זיין צו מקריב מנהג דער דין. א אפילו
 שפע־ גאט האט דערפאר וועגן. שלעכטע אין אידן די פארפירן

אנגע־ בהנים, מיט פאלק א געווארן זיינען אירן די ווען טער,
אג־ און בכור, א פון קינר, א פון בלוט פארגיסן צו ניט זאגט

כהן דער כדי כהן, ביים אויסלייזן אים מען זאל בלוט שטאט
 ניט נעמט איצט אז זיך ס׳פארשטייט הכנסה. האבן דערפון זאל

זיך. פאר פדיון דעם כהן דער
 זאלן מיר געוואלט האט גאט אלץ, ניט איז דאם אבער

 עבודה פון געראטעוועט אונז האט ער אז דערמאנען, אלעמאל זיך
 הבן פדיון דעם נא און קרבנות, מענטשלעכע פאדערט וואם זרה
 זאל ער כדי בכור רעם אוים לייזן מיר אז געדיינקען, מיד זאלן

 רער טייער ווי פארשטיין צו לערנען זאל וואם איד, א אויסוואקסן
 אפגע־ אים פון זיך האט אליין גאט אז איז׳ נפש מענטשלעכער

 מחיה כופר־נפש, געבן נאר און לעבן זאלן מיר וויל גאט זאגט.
 און יתום דעם שטיצן אלמנה, די שפ״זן הונגעריקן, רעם זיין צו

ארעמאן. דעם העלפן
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 גרוים־ די ערשט מיר זעען צערעמאניע דיזער אין הב;! פריון
 ויאט געבאטן די פון געמלעכקייט די מצוות, אינזערע פון קייט

וחנון. רחום און אלמנות דיין א הרחמן, אב א פון קומען

 פאר בן רער אז געבן, גאט בארמהערציקער דער זאל
 צו אויסוואקסן זאל פדיון, רעם געגעבן היינט האט מען וועמען

אידישקייט. פון וויכטיקייט די פארשטיין
*

בעל־שמחהי ליבער

 ברית, אפן געווען אייך ביי איך בין צוריק וואכן דריי מיט
בין היינט שמחה, של מצוה א אף מצוה, של סעודה א אף
 פין שמחה ציוייטער דער אף אייך צו געקומען נאכאמאל איך

 א פארגינען נאר זיך קען חדש איין אין שמחות צוויי הבן. פדיון
 וואם בכורה דעה נאך נעקלאנט עשו האט אומזיסט ניט בכור.

 ורם בשר געוויינלעכן א בא ווייל יעקב׳ן, פארקויפט האט ער
 בכור א בא אבער בר־מצוה, ביז שמחה א אף ווארטן מען דארף

הבן. פדיון דער גלייך און ברית דער איז אט תענוג, א איז
 הבן פדיון דער זאגן? אייך וועל איך וואם ווייסט איר און

 מיר פארקלעמט ברית א בא ברית. דער ווי בעסער מיר געפעלט
 און ליגט הנמול רך דער און שנאפס טרינקן מיר הארץ: דאם

 אביסל בכור דער שוין שמייכלט הבן פדיון א בא אבער וויינט.
 ווייטער מענטש. שטיקל א שוין איז ער לחיים, א מאכן מיר ווען

 וועלט די און היינט, ווי מענטשן מער ברית א בא מיר זעען
 פיל דעריבער שמחה", מער עולם "קנאפער גלייכווערטל: א זאגט

איר אז זאגן אבער איר וועט טאמער בעסער. היינט זיך איך
איר וועט פסח מיין איך זארג, ביסל א בכור פון האבן וועט

איז בכורים, תענית דעם בר־מצוה ביז אים פאר פאסטן דארפן
אף תענית דעם פארבייט מסכת אף סיום א מיטלג א דא אריך

קיין איז בכורה די אז זאג, איך ששחה! א ווידער איז שמחה! א
אזוי נאר בכור, א זיין געוואלט אויך וואלט איך ניט, קאטאוועם

 אייער צו רופן הפחות לכל מיר איר זאלט ניט, עם בין איך ווי
דעררוייל לחיים. א מאכן וועלן מיר און פסח ערב אלע סיום

 לחופה לתורה, זיין מגדל אים זאלט איר אז אייך איך ווינטש
לחיים! אמן. אים, פון נחת האבן און טובים ולמעשים
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בר״מצרה. א פון פאטער פארן רעדע

 א פון אנפאנג דער איז טאג היינטיקער זון! ליבער מיין
 מיטגליד אקטיווער אן ווערפטו היינט לעבן! דיין אין עפאכע נייע
יערער וואם רעכט אלע באקומסט ארן פאלק אידישן גרויסן פון
רעם אנצוטאן פאדפליכטעט ביסטו טאג היינטיקן פון האט. איר

 צום תפילין די צו בינט מען תפילין. די פ^לק, דיין פון צייכן
 פון ארוים קומען וואם געדאנקען די כדי הארצן, קעגן האנט

 טוט קאפ אפן דערהאבן. ערלעך, קלאר, ריין׳ זיין זאלן הארצן
 זאלן באשאפן דארטן ווערן וואם מחשבות די כדי אן, עם מען
 "ברוך געזאגט האב איך ליבנסודירדיקע. איידעלע, גוטע, זיין

 אנטזאגט זיך האב איך אז הייסט׳ עם שלזה", מענשו שפטרני
 דיינע פאר געהאט איצט ביז האב איך וואס אחריות די פון

 פאראנטווארטליך. אליין זיין וועסטו אן איצט פון ווייל מעשים,
 ביסט דו קינר! מיין שניידן, אליין וועסטו זייען, וועסט דו וואם
 איז לעבן מיד וועלכע אין וועלט די און דערפארן, ניט און יונג

 מענטשן דערפארענע אפילו אז ברייט׳ און נרוים אזוי איצט
 ורעל דעריבער געפינען... ניט אויסוועג קיין קענען און בלאנדזשען

 זאלסט דו כדי פירן, זיך זאלסט דו ווי עצה אן געבן דיר איך
געזעלשאפט• דער פון מיטגליד ווינשנסווערטער און ניצליכער א זיין

 לא לחברך סני "דעלך געווארן: געזאגט איז עם .קינד! מיין
 טאן. ניט אנדערן אן זאלסטו דאם אונליב דיר איז וו$ם תעביר",

 פאר־ באליידיקן, באריירן, דיר זאל מען אז ניט דאך ווילסט דו
 אריך דאש זאלסטו דעריבער ווייטער, אזוי און שלעכטם, שאפן

 איידל־ גוטעם, פון ביישפיל א זיין זאלסט דו טאן. ניט קיינמאל
 אין האבן שטענדיק זאלסט דו גערעכטיקייט! און רחמנות קייט,
 נוחה המקום רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח "כל אז זינען,

לייטן בא חן געפינען צו זען זאלסטו דעריבער )אבות(, הימנו"
דיר פאר יונג! ביסט דו רעספעקט. און ליבע פארדינען צו און
מיט פעלד ברייטער א לעבן, מיט ים גאנצער א פאראן איז

 ארבעט, טו, דעריבער טעטיקייט, פון וועלט גרויסע א האפנונגען,
נוטע בריינגען זאלסט דו כדי האף, און לערן שטודיר, שאף,

 ארבעט געהערסטי דו וועלכער צו געזעלשאפט דער רעזולטאטן
 איז לעבן און לעבן, איז ארבעט דערפאלג, פון יסור דער איז

 ניט הייסט ארבעט ענערגיש. און געדולדיק זיי דעריבער ארבעט,
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 ויייל נייסטיקע, אריך נאר ניצלעך, זיינען וועלכע פחישע, דוקא
 דערנרייכן. אסך מען קען נייסטיקע הויפטזעכליך ארבעט׳ דורך

 בילרונג׳ פאר טייערער נאך איז וראם זאך א פאראן איז עם
 כא־ — מיין? איך וראם ווייסטו וויסנשאפטן, אלע פאר טייערער
 איז כאראקטער איירעלער אץ נוטער א ודיל איך,- מיין ראקטער

 פון איינער פראנרעם. און ציוויליזאציע בילדונג, פון יסוד רער
 אין שטיין ערשטער "רער נעזאנט: האט שרייבער נרעסטע די

 נוטע קינה מיין יא, מדות". נוטע זיינק נעביידע פרייהייטם דער
 פאר־ ויאם צעמענט דער איז דאם — באנעמונגען פיינע און זיטן

 האבן חכמים אונזערע מענטשהייט. די פארשטארקט און אייניקט
 זיט־ אן ארע, דרך אן ודייל לתורה", קדמה ארע "דרך געזאנט

 נוטער א ווי מענטש העכסט־געבילדעטער רער אין לעכקייט,
 מיט באדעקט אח וואם ראזע א פאס, שלעכטער א אין וויין

שמוע... אין אייננעפאסט אח וואס דימענט, א דערנער,

 דערווערבן מענטש א זיך קען נאמען נוטען א קינד! מיין
 אנשטענדיקע דורך מעשים, נוטע דורך ערלעכקייט, דורך נאר

 פארנעס דעריבער רשות, מיין פון ארוים איצט ביסט דו אופירונג.
 מייד און כנוה דיין היט נאמען, דיין היט און אחריות דיין ניט

 געטרייער און חבר ליבער א זון, גוטער א זיי שלעכטס. אוים
 פאר־ נעפייניקטן, דעם לטובת ארבעט דער אין אנטייל נעם איר!

 דיר זאל פאלק! אירישן דערהאבענעם און נרויסן אבער פאלנטן,
 פליכטן דיינע דערפילן צו מוט און כחות נעבן אויבערשטער רער
 און נליקלעכע אסך פזן אנפאנג דער זיין טאג היינט^קער זאל און

ריר. פאר טעג רואיקע

 פולשטענ־ א שוין ביסט דו אז דיה דערמאנען תפלין די
 מענטשלעך. און אידעשלעך דעוויז: דיין זיין זאל און איד דיקער

 געדיינ־ אלעמאל זאלסט מענטש! נוטער א און איד שיינער א זיי
 פאר־ מענטשהייט רער צוליב אבער מענטש, א ביסט דו אז קען,
 איך אז געבן, זאל אויבערשטער דער אירישקייט. דיין ניט נעם
 וואם פארהייראטן א זען צו דיר זיין זוכה זאלן מוטער דיין און

 פון נחת האבן זאלן מיר און לעבן צופרידענעם גליקלעך א פירט
 איד א זיין וועסט דו אז ניט, ספק קיין מיר בא איז עם דיה

 גע־ האבן וועלכע אידן׳ ע אל פאר און מיר פאר פאסט עם ווי
תורה. אונזער אין אמונה אונזער פאר נאט, אונזער פאר ליטן
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דארף - אליין זאגט געסט! טייערע און רבות? לחיים,
 אזא זיך פון אר^פווארפנדיק משהה, ביטל א נעמען ניט מען

נאר האט מצוד, ־ בר מיין דאנקן, צו גאט פעקל! שווערן
 שיינט און דרשה, די געזאגט מפטיר, דעם געלייענט נישקשה׳דיק

מענטש! גאנצער א וועין צו

 קוש א גיב און אהער נאר קום זון, מיין דו, איצט און
 האסט אליין דו ווי דיר, בא פארדינט עם האב איך טאטן! דיין

 וו*ס דערפילן זאלסט דו זשע! געדיינק דרשה. דער אין נעזאגט
 און לייב מיט איד א זיין זאלסט פארשפראכן, היינט האסט דו

 מענטשהייט. די און פאלק דיין פאר ברכה א זיין זאלסט זעלע,
מתנות! די פאר נעסט די קינד, מיין באדאנק,

 דערלעכן אלע זאלןי מיר געבן זאל גאט רבותי, לחיים,
לחיים! אידן, אף ונחמות ישועות, שמחות,

מצרה. ־ בר א צו גאסט א

פריינט! און עלטערן מצוה, " בר חשוכער

 אידן, אונז בא עם באדייט מצוה, ־ בר ווערט איינער ווען
 |דער< זאנט פאטער רער לאסט. גרויסע א זיך אף נעמט ער אז

 צו שטראף א אלזא איז עם שלזה". מענשו שפטרני "ברוך ביי:
 ז״ל חכמים אונזערע זינד. קינדם א פאר פאראנטווארטלעך זיין

 "עכירות אן עם רופן זיי זיינען; זיי זינד א פאר וואם רערקלערן
 ראם גאט, און מענטש צווישן פארברעכנם למקום", אדם בין

 גע־ און געראוונט ניט איצט ביז האט אינגל דער ווען הייסט,
 דאם פאראנטווארטלעך; פאטער דער איז דאן ראוונען, קענט

וו. א. א. ידים נטילת המזון, ברכת מיט איז זעלבע

 ק*ן ניטא איז אירן בא אז דערפון? מיר לערנען וואם
 מחויב איז פאטער דער אינקוויזיציע. קיין רעליגיע, געצוואונגענע

 א מיט יאר ררייצן ביז נאר הישר בדרך זון זיין זיין צו מדריך
נעטען צו מחויב אינגל דער איו אן מאמענט דעם פון און טאג
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 און איד. א זיין צו ראוי שוין איז ער ודיל אחריות, די זיך אף
 מצוות, פאיינעש־ייבענע די מקיים ניט איז איר יוננער רער ווק

 בחירה פרייע די נאט. און אים נוגע איז דאם אליין, ער ליירט
 בא־ צו גרוים גענוג שוין איז ער און געוואין גענעבן אים איז

 צו אז זאנן, וואם מענטשן דא זיינען' עם פליכטן• זיינע נרייפן
 דארף דעריבער ניט, מהות קיין איננל רער נאף אין יאר דרייצן

איז וועלט די ווען אמאל, יאר. אכצן צו ־מצוד, בר ווערן מען
פרי זייער נעווארן צייטיג מענטשן זיינען יוגנד, איר אין געווען

פאלקאמענער א נעווען שוין קינד א איז יאר דרייצן צו און
 דעם צוליב צייטן, היינטיקע דעה. פאלקאמענע א מיט מענטש,

 נעווארן וועלט די איז פירן, מענטשן וואם לעבן אומנאטירלעכן
 בא איז דעריבער לאננזאם, זייער וואקסן מענטשן און אפנעלעבט

 קינד, א אלץ נאך יאר דרייצן צו מענטש א פעלקער רוב רעם
 אירן, מיר עלטערן. די פון השגחה די אונטער זיך נעפינט און

 געזונטן, א פירן און אירישקייט האלטן וואם יענע איבעיהויפט
 דער־ צו יאר דרייצן צו אימשטאנד נאך זיינען לעבן, נארמאלן

 ברכה די מאכן און דערוואקפענע אלם קינדער אונזערע קלערן
שפטרני" "ברוך

 נוגע זיינען' ויאם מצוות אף זיין עובר פארן רנותי, אלזא,
 איז וואם אויסקומעניש. ערלעכן זיין ק-יגן ל בחור וער וועט נאט

 איננל דרייצניאריקער א איז להביו"? אדם "בין זאכן מיט אבער
 אידן, אונז בא ווייכן מיר אחריות? די אויך טראנן צו ראוי שוין

 איינער ווען האנט, אין האנט גייען מענטשהייט און אידישקייט אז
 אופריכטי־ אן אוין• ער איז איד ערלעכער אופריכטיקער, אן איז

 אז באהויפטן צו איבריק איז דעיפאר מענטש, ע־־לעכער און קער
 למקום. אדם בין נוט און לחברו אדם בין שלעכט זיין קען מען
 אף אבער מוחל, איך בין כבור מיין "אף נעזאנט: ראך האט נאט

זיין". מוחל ניט איך קען מענטשן צו מענטשן פון אומרעכטן די

 פאראנטווארטלעך אליין שוין מצוה - בד דער איז היינט
 פון נאר אים מעג פאטער דער נאט. צו פליכטן נוגע איז וואם
 ניט טאר ער אבער דעריבעד, מאכן אופמערקזאם צייט צו צייט

 מצוות זיין מקיים און אמונה ווייל צווינגער, קיין נוגש, קיין זיין
 דעם אין געצוואוננענערהייט. טאן ניט מען טאר למקים אדם בין

 דער אמת׳דיקייט^פון און נרויסקייט נוואלטיקע די ראך באשטייט
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 נאר ווילן. פרייען טיטן איר היטן אלע וראם אמונה, אידישער
 זיין. נפש מוסר פרייערהייט זיך מען קען אמונה אמתע אן פאר

 ערשטהיינט פאננט לחברו, אדם בין רעם אנבעלאננט וואם אבער
 קינד. זייער צו פליכט עלטערנם די פון צייט די אן זיך ריכטיק

ווענן אבער קריוודע, זיין אננעמען אליין שוין זיך וועט גאט
 אין קינד זייער נעמען עלטערן די רארפן זאכן, מענטשלעכע

וועט ער ביז לאיש׳/ יהיה כי "עד זיין מדריך אים און האנט
 זיינען מוטער די און פאטער רער מענטש. ערוואקסענער אן ווערן

 ח״זל אונזערע מענטשלעכקייט. זיין פאר פאראנטווארטלעך שטארק
 פונקט יאר אכצן ביז ררייצן פון דורך מאכט מענטש א אז זאגן,
 פון איבער גייט ער בעת דורך מאכט בוים א וואם צייט, יענע

 קענען זאל ער כדי בוים, שטארקן א אין ווארצעלע דינינקן א
 זיי זאלן און געדיינקן ראם עלטערן די זאלן שטורם. געגן שטיין

 פי על לנער "חנוך ווערטער: המלךם שלמה אן דערמאנען זיך
 דאן און נייגוננען קינרם זייער שטודירן פריער הייסט דאם דרכו",

 פאר ערע אן זיין זאל ער כרי וועג, פאסנדסטן אפן פירן אים
 אז ניט, ספק שום קיין מיר בא איז עם פאלק. זיין פאר און זיי

 הישר. בדרך גיין וועט וואם איר א זיין ורעט מצוה ־ בר רער
 קינד זייער זען צו זיין זוכה זאלן זיי אז עלטערן די ווינש איך

בירגער! גוטער און מענטש איר, אלם אויסגעוואקסן

חתונה. זילבערנע א צו

הערן! און דאמען מיינע

 קומען זאלן מיר געלאדן אונז האבן נ. נ. פריינט אונזערע
 אין אנטייל נעמען זאלן מיר האכצייט, זילבערנע זייער באנריסן

 זעלבע די אונטער מאל צווייטן צום שטייען זיי ווען שמחה, זייער
 יאר פינפאונצוואנציק מיט נעשמייכלט זיי צו האט וואם חופה

 דיזע אז פריינט, מיינע זאגן, צו אייך מיר רערלויבט צוריק.
 באדייטוגג גרויסע א אלעמען אונז פאר האט חתונה זילבערנע

 אוג" און פרייר שטארקן א מיט הערצער אונזערע אן פילט וראם
 יאר פינפאונצוואנציק ערנסט. הייליקסטן רעם מיט נשמות זערע
 צוזאמענגעשמאלצן זיך האבן הערצער צוויי זייט פאריבער זיינען
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 אין פארלארן זיינען יארן דאזיקע די ווי נאכדעם היינט, און
 האט יארהונדערט פערטל א ווי נאכדעם אייביקייט, פון שטראם

 יוגגער־ שעמעדיקער א וואם מקודשת" את "הרי יענעם געהייליקט
 — טאכטער אידישער יוננער פיינער א צו או־ויסגעזאנט האט מאן
 פאר־ זיך האבן זאכן אסך וועלכן אין פעריאד, לאנגן דהן נאך

זיי און כלה ־< חתן זעלבע די שטיין איצט מיר זעען ענדערט,
 ביירע האבן זיי אז ליפן זייערע אף שמ*כל א מיט אונז דערציילן
 וועלט דער מיט נעטראפן האבן זיי ליבע, זייער מיט נעטראפן

זיי. מיט געטראפן האט וועלט די און

 לע־ שענערע א פריינט, מיינע פארשטעלן, זיך איר קענט
 די ווי לעבן פון רעטעניש נרויסן דעם ווענן לעקציע בעדיקע
 פרייר, מיט פייערן געקומען זיינען מיר וואם צערעמאניע דאדקע

טוב?! ־ מזל זילבערנעם א מיט און נעזאנג מיט נעטראנק, מיט

 פון צוזאמען געטרונקן האבן וועלכע כלה ־ חתן איר און
 איצט שטייט איר — יאר פינפאונצוואנציק בעכער ־ לעבנס

 פילט, איר און )אייניקלעך( קינדער אייערע מיט ארומגערינגלט
 טייל שווערפטן און נרעשטן דעם דורכגעפירט שוין האט איר אז

 פאר־ נאך זייט איר כאטש וועלט,- דער אף שליחות אייער פון
 ־ זונען פון ווייט נאך זייט איר הייסט דאם יונג, העלטניסמעסיק

 איר און פארנאננענהייט דער אף צוריק קוקט איר אונטערנאנג.
 בשלום, פטאנציע דיזער צו אנגעקומען זייט איר וואס שטאלצירט

 שטאל־ מער נאך וועט איר אז פארזיכערן אייך קען איך אבער
 אם וועט איר ווק זיין נאגייטטערט מער נאך וועלן מיר און צירן

 איר?... שמייכלט וואם חתונה. נאלדענע אייער פייערן השם ירצה
 א פאר וואם יאר? פינפאונצוואנציק נאך ווארטן צו האבן מיר אז

 זיינען זיי אויב לעבן, מענטשנם אין יאר עטלעכע דיזע שפילן ראל
 אץ פארקריך איך שא! נאר.., אייביקייט? פון פינטעלע א נאר

 זילבערנעם א מיט רעדע מיין ענדיקן בעסער לאמיך פילאזאפיע!
 חתונה! זילבערנער אייער לכבוד כוס זילבערנעם א אין לחיים

לחיים! טוב! מזל
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טייל♦ צווייטער
בחרתנו" "אתה אונזער

ראיתי אותך כי התבה׳ אל ביתך וכל אתה בא
ז׳( )בראשית לפני צדיק

 דעם און געשיכטע אירישע די שטורירט מען ווען רבותי!
 בא־ צום קומען מען מוז נאנצעם, אלם פאלק א*דישן פון מהות
 ניט איז בחרתנו" "אתה אונזער ווענן באהויפטונג די אז שלום,

 ^פנעלייקנט נארניט קען וואם ז*ך, א נאד דייר, פוסטע סתם
 ן, זע ניט אים קענען בלינדע נאר וואם פאקט, א איז עם ווערן.

 גע־ א עפעם אז פרטית, השגחה א אונטער שטייען אידן מיר אז
 צו האבן מיר ודייל אונטערגאגג, פון אונז היט קראפט היימע
די מיט אוין• נאר אומשטענדן, נאטירליכע מיט נאר ניט קעמפן

 האבן דור יעדן אין פארניכטן. צו אונז זוכן וואם שונאים, טויזנטער
קאטף דער אונז. ראטעוועט אויבערשטער דער און הממם טיר
וועלט דער פון לענדער אלע אין יארן טויזנטער שוין זיך ציט
 אומה איינציקע די זיינען מיר גאנג. פולן אין איצט נאך איז און
דער צו און הילפלאז און שוואך אזוי איז וואם וועלט, דער אין

אי גייסטיק! סיי פיזיש, סלי — אומבאזיגבאר אזוי צייט זעלבער
 ניט זיך מיט זיינען מיר אי ווערן, פטור אונז פון וויל וועלט די

די פון אונז היט קראפט געהיימע די ולי פונקט נאר צופרידן,
 דאם זעלבסטמארד, באגיין צו ניט אונז זי דערלאזט אזוי שונאים,

דער אף אומה איינציקע די זיינען מיד אסימילירן. זיך הייסט
האט קיינער און שלעכטם, קיין ניט קיינעם טוט וועלכע וועלט,
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 פאר" מיר ווערן ראך און ניט, מורא קיין כח אונזער פאר אריך
 לענדער׳ אלע אין בונשטעבלעך וועלט, גאנצער דער אף האסט

 אמעריקע און דייטשלאנד ציוויליזירטע " הויך די פון אנהייבנדיק
 אני" און מאראקא פינסטערע או/ ורילדע די מיט ענדיקנדיק און

 ניין א ווי מיר זיינען רוסלאנד באלשעוויסטישן אין אפילו סיניע.
 צו זיך זוכן ^מיר ווערן, צו פעור אונז פון זוכט מען האלז. אין

ניט. דעם צו דערלאזט קראפט אזא עפעם אבער אסימילירן,

 איז דאם וואם אין, דערביי טערקווירדיקסטע דאם אבער
 געווארן ז*נען מיר ווי נאכדעם, גלייך געווארן פארויסגעזאגט אונן

 נע" נעןאנט שולן אין אירן, ערשטן דעם אברהסץ, צו פאלק, א
 וועלן קינדער דיינע להם", לא בארץ זרעך יהיה גר "כי ווארף

 דערציילטאונז גמרא דל און פרעמד, רער אין גרים זיין אוטעטום
 אונז פאר אויסגעקליבן אליין האט אבלנו אברהם אז דערביי, נאך
 נעמען צו ברירה די געגעבן , אים האט מען ווייל גלות, דעם
 זאד די לאמיר אונטערגאנג. הייסט דאם — גיהנום אדער גלות

 אז פאקט, היםט$רישער א איז עם דערקלערן. בעסער ביסל א
 גורנישט זיי פון איז עם און אונטערגעגאנגן זיינען פעלקער אסך

 און גלות אין זיך פלאגן וול ערגער ניט ראם אלז נו, גענליבן.
 פונקט געהאנדלט ניט וואלט אונז פון ווער עקזיסטירן? פארבלייבן

 ארויסקומען וועט אים פון אז זאגן, אים זאל מען ווען אברהם, ווי
 אוים" זאל ער אז און קינדער, ־ קינדם און קינדער פ^לק, א

 הונדערט עטלעכע ענטוועדער ביידע, די פון איינם זיי פאר קלייבן
 אונטערגאנג, נאכהער און זעלבסטשטענדיקייט רואיקע פרילע, יאר

 אייביקע אן נאכהער און ליירן ־ גלות יאר טויזנט פאר א ^דער
 וואלט געצל אדער ברוך זרח, אברהם, וועלכער צוקונפט? רומפולע

 איידער גלות, דעם בעסער קינדער זיינע פאר אויסגעקליבן ניט
 אונז פון האט מען כאטש אז טאקע, זעען מיר און אונטערגאנג?

 מענטשן, מיליאנען עטלעכע ביז צייטן פארשיידענע אין געקוילעט
 אזעלכע בשעת צוקונפט, א מיט פאלק א אלץ נאך מיר זיינען

 און גריכנלאנד עגיפטן, אדום, בבל, אשור, ווי פעלקער ריזיקע
וועלט. דער פון גענצלעך געווארן אפגעווישט זיינק רוים

 וועל־ אויסנאמס־פאלקן אן זיינען מיר אז ניט עם באווייזט
 הינטער געשיכטע פיר־טויזנט־יאריקע אזא האט פאלק אנרער כער
 פינקטלעכער אזא מיט שיקזאל, פאראויסגעזאגטן אזא מיט זיך
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 תירוץ דער אויך איז ראם פאראויסזאגונג? רער פון פארורירקלעכרנג
 האט אויבערשטער רער אונו! רודפן און אונו האמן אלע פארוואם

 פעלקער פארשיירענע די צו געפאנגענשאפט אין אפגעגעבן אונו
 ואלן פארניכטן נאר צרות, אנטאן אונו ואלן ויי תנאי, רעם מיט

דריקט און מאם די אריבער פאלק א כאפט קוים ניט. אונו זיי
בא־ נאט פון ווערט אדער מפלה, די עם כאפט פיל, צו אונו

 א אן ביישפילן אזעלכע האבן מיר אונטערנאנג. מיט שטראפט
 דערלויבט פעלקער די איו עם רוסלאנד. אין אויך לעצטנם צאל,

 זיך באדינען צו פרעמרקייט, די נלות, דעם פילן אונו געבן צו
 מוזן צייט זעלבער דער צו אבער שכל, און ארבעט אונזער מיט

 דער־ אונז מוזן ויי שקלאפן, פריווילעגירטע אלם האלטן אונו ויי
 ארט אייגענעם אונזער פירן צו און תורה אונזער האלטן צו לויבן

 קאנטראקט דיון בא זיך האלטן פעלקער די ווי לאנג אווי לעבן.
 אמאל און רערנירריקן שטיקן, דריקן, צו אונו דערלויבט ויי איו

 אבער אונו, פון טיילן קליינע דערמאררן אדער בארויבן צו אפילו
 פון פונדאמענט רעם צושטערן צו אן פאננען ויי ווי שנעל אווי

 אויסראטן, אינגאנצן אונו ווילן אדער רעליגיאן, און תורה אונזער
 געווארן פארשפראכן אויך איו אווי באשטראפט. ביטער ויי ווערן

 צו ניט ווייל אנכי", דן יעבורו אשר הגוי את "וגם אברהפץ:
 גע־ אריינגעגעבן ויי צו מיר ויינען שקלאפן אמת׳ע ווי ויי דינען
 פריווילעגירטן א אף פרייוויליק ויי פאר ארבעטן צו נאר ווארן,
 עק־ אף רעכט ויין קריגט פאלק יערער אז איים, זעט עם אופן.

 האלט עם וועד פאלק. אירישן צום האלטונג זיין דורך זיסטענץ
 קאנטראקט דעם לויט ערלעכקייט פון גרענעצן די אין אונו צו זיך

 עם ווער אבער גוט, גאגץ ויך לעבט און עקזיסטירן פארבלייבט
 אדער אפגעמעקט אליין ווערט פארניכטן, צו אונו זיך פארמעסט

גדולה. זיין פון ארונטער פאלט ער

 צווייטער א אונו. פון לערנט און אונו האסט וועלט די
 וואם פאקט, דער איו אתה־נחרתנו״פאלק, אן זיינען מיר אז סימן,

אונו. האסט זי וואם ניט אונז, פון לערנט וועלט די
 און פירן לאזן גאר זיך מוז הבית בעל דער אז אוים קומט עם

 רופלאנד, אין אידן דעם פארגלייכט שקלאף! זיין פון לערנען
 זייגע מיט לענדער אנדערעענלעכע און אוגגארן רומעניען, פוילן,

 מיט ווערן, דערשטוינט איינפאך איר וועט שכנים, ניט־אידישע
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 די פון הינזיכטן אלע אין העכער דארטן שטייט איד דער וויפל
 ווי לענדער, ציוויליזירטע מעד די אין אפילו זיינע. הערשער

 פרטים אסך אין איר רער אי אמעריקע, און עננלאנד דייטשלאנד,
 איד דער ווען מאסן. ניט־אירישע די פון פייאיקער און העכער

 הויכע אלע וואלטן נלייכהייט, און רעכט אמת׳ע האבן זאל
 איצטיקע די אונטער אפילו אירן. פון זיין פארנומען פאסטנם

 די צו צוטריט א האבן אירן איינצלנע נאר וואו אומשטענדן,
 פירער, פייאיקסטע און ערשטע די פון זיי זיינען קלאסן, העכערע

 ניט זאלן אירן אייניקע וואו לאנד, קיין ניטא איז עם אז אזוי
 לענדער. דאזיקע די קענטנישן און זשעני זייער דורך באאיינפלוסן

 דער־ זייער פארראנקען צו האבן פירער ניט־אידישע גרויסע אסך
ראטנעבער. אידישע די פאלג

 אויב וועלט, דעד פון ציוויליזאציע נאנצע די איז וואם און
 מארך? אירישן פון און ארבעט אידישער פון רעזולטאט א ניט

 וועלכע אין ציוויליזאציע די פארמאנט ווערטזאכן אמת׳ע וויפל
 אויך אפט און וועג־ווייזער אנפאננער, קיין נעווען ניט זיינען אירן

 וועלט? דער אף ארופצוויננען נעמוזט ראם האבן וואס יעניקע, די
 דער־ איידלער, מענטשהייט די מאכן צו נעהאלפן האט וואם אלץ

 אידי־ דורכאוים איז - מענטשלעכער און אידעאלער האבענער,
 זיינען שטרעבונגען נייע אלע באוועגוננען, נייע נוטע אלע שעם.

 געשעפט אדער מהות, אידישע די אין צוערשט נעווארן נעבארן
 אויך איד פארהאסטער דער איז היום עד קוואל. אידישן פון

 זיינע פון הויפנס נאנצע שעפט מען וועלט. דער פון לערער רער
 אוועק אים פון נעמט מען און אוצרות נייסטיקע נייע און אלפע

 דור, יעדן משומדים צאל א פון פארמע דער אין כהות נרויסע
 טאלענטן זייערע מיט וועלט ניט־אידישע די בארייכערן וועלכע

 פירער, פערזאנען, וועלט־בארימטע די פון טויזנדע שאפוננען. און
 ווייטער אזוי און מוזיקער קינסטלער, נעלערטע, שריפטשטעלער,

 די פון אסך אירן• פון שטאמען ארער אירן, ענטוועדער זיינען
 באנוצט זיך האבן קינסטלער און נעלערטע ניט־אידישע נרויסע

 מעדיצין, די פילאזאפיע, די רעליניאן, די קוועלן. אירישע טיט
 דורכאוים איז *יוויליזאציע די שאפט וואם אלץ און פינאנסן די

 אפילו און שוים אידישן אונזער אף נעווארן דערצוינן און נעכארן
 פאלק אגדער שום קיין אז צוגעבן, מוזן שונאים ערגסטע אונזערע
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 פיל, אזוי וועלט־ציוויליזאציע דער פאר בייגעשטייערט ניט האט
 טיט באצאלט געקראק אלעמאל האט ער פארוואם איה רער ווי

 אזרי איז וואס פאלק א אויב און יסורים. פיינלעכע און קלעפ
 שטארקן אזא ארויסווייזן כעקענט האט דערנירריקט און פארהאסט

 אליין שוין דאס איז טאלענט, און נייסט פיל אזוי לעבנם־כח,
 נאציאנען. די צווישן וואונדער דאם אלם אים דערקלערן צו בענוג

 נע־ אונזערע צוליב אידן. צו האם רער טאקע זיך נעמט דערפון
 איבעראל אונז מען האט אויסדערוויילטקייט און פייאיקייטן וואלטיקע

 ירושה׳ גייסטיקער רייכער אונזער מקנא אונז איז מען פיינט.
 פאר־ טען פה׳ שבעל תורה דער אף אויסנעוואקסן איז וועלכע
 טען און העכער קלעטערן ניט אונז לאזט מען אונז, פאלנט

 פינדעסטחעגן אבער נידריקער, וואם ארונטערצושלעפן אונז זוכט
 אלע אף ראלע נרעסטע די שפילן און העכער אלץ מיר שטייגן

 און יאר צו יאר פון וואקסט איינפלום אונזער אז אזוי געביטן׳
 צו האם אוטזיסטיקער דער חנם", "שנאת דער וואקסט אים מיט

אונז.

 דער־ אונז, פון לערנען און אונז קאפירן פעלקער אלע די
 און לערע אונזער דאנק א העכער פילעם אין זיי שטייגן פאר

 גוטער אלם זיי פאר דינט וועלכע אופפירונג׳ מאראלישער אונזער
 אירישן דעם ציוויליזאציע דער פון ארויסנעמען מען זאל ביישפיל.

 איר פון וועט שאפוננען, אלע פון און צייטן אלע פון עלעמענט
 ניט זיינען מיר אז אוים, דעריבער זעט עם פארבלייבן. גארנישט
 נאר ארבעט, פראסטע שווארצע טאן צו וועלט דער אף נעקומען

 העכערע א צו זי אופצוהויבן און מענטשהייט דער מיט קנעלן צו
 איידע־ און נאבעלער פייאיקער׳ קליגער, זיינען מיר ודייל מררנה

 אויסדערוויילטע דאם זיינען מיר ודייל — פעלקער, אלע פון לער
 באשטימט האט נאטהייט די וועמק אתה־בחרתנרקעם, די פאלק,

פעלקער. אלע פאר וועגווייזער און לערער אלם

 אז סימן רריטער א זיך. מלט שפע אומעטום ברייננען מיר
 מיט ברייננען מיר וואם דאס, איז אתה־בחרתנו׳קעם זיינען מיר
 נע־ רייך האט אבינו יעקב שפע. קומען מיר ודאו איבעראל זיך

 און פוטיפרץ צוערשט נעמאכט רייך האט יוסף לבן׳ען. מאכט
 א אין כנען, קיין נעקומען זיינען אידן מצרים; נאנץ נאכדעם

 הויך־ א צו געבראכט איר און לאנד ציוויליזירטעם ניט ווילד

158



 וואו איבעראל, צושטאנד. מאטעריעלן און גייסטיקן קולטימירטן
 באנלייט ברכה די ווייל עם, לעבט און עם בליט דא, זיינק טיר
 צו האט וועלכע אמעריקע, פון משל א נעמט איבעראל. אונז

 נעמט אופבליאונג. איר אונז טאם שטארקער א אין פארדאנקק
 וועלט־ נרעםטע די נעווק איז וועלכע שפאניען, פון משל א

 א געווארן איז וועלכע און אידן נעהאט האט זי בעת מלוכה
 עם זעען מיר אידן. די פארטריבן האט זי ווי נאכדעם בעטלערין

 ניט פלעגן הערצאגן און קורפירסטן די ווען מיטלאלטער, פון
 און באשיצן זיי אידן צו שנאה שרעקלעכער רער אף קוקנדיק

 לענדער, זייערע אנטוויקלען זאלן זיי כדי איינלאדן, מאל אסך
 דאך ווייםן אלע מיר בארבאריש־ווילד. נעווען נאך זיינען וועלכע

 אופגע־ האבן פוילן בעלגיען, אמעריקע, האלאנד, עננלאנד, ווי
 דאך זעק מיר און מיטארבעט, אונזער צוליב געשטיגן און בליט
 אונטער־ זייער צוליב ווערים, אין ליגן מדינות מאנכע ווי אויך

 דעי פון משל א נעמט נייסט. און פייאיקייט אידנס דעם וריקן
 רוסלאנד. צארישע דאם און אוננארן רומעניעי, פוילן, איצטיקער

 לעצטנם און בראזיליע, ארגענטינע, פון משל א נעמט ענדלעך
 רייך האבן מיר ווי אופנעטאן, האבן אירן וואם ישראל, ארק פון

 אונזער פאר דערשראקן זיך האבן וועלכע שכנים, די נעמאכט
 אוים־ ניט פירער אראבישע די בא זיינען קעם די כה. שאפנרן

 וועט ליכט, און שפע זיך מיט טראנן מיר אז ווייסן ז* נעדארט,
 די — זיין משלח זיי און אוינן די עפענען באלר פאלק דאם

 פירער אראבישע די פארוואם אט אונטערדריקער. און "עפענרעם"
 פירן מיר אונז. פאר דערשראקן זיך האבן עקספלאאטאמארם און
 דער־ מיר עקאנאמיש, הן נייסטיק, הן אומעטום, פראגרעם איין

 בארבא־ ווילדן דעם פארטרייבן און מאראל אלגעמיינע די הויבן
 מען ווען פינסטערניש. די צוטרייבן און ליכטיק מאכן מיר ריזם,

 פארוואנדלען לאנה א אין פרייהייט יאר 50 אדער 25 אונז ניט
 זיך מיט טראנן מיר ווייל פאלאץ, א אין חורבה א פון איר מיר

 צו־ און זכות א האבן מיר אלץ; אין ברכה נעטלעכע די אריין
 אויסדער־ נאטם זיינען מיר ווייל אנדערע. אויך נעניסן אים ליב

 מברכיך "ואברכה צוגעזאנט: האט ער וועמען פאלק וויילטער
אאור". ומקללך

 פרטית, השגחה דער אף סמנים גרעסטע די פון איינער
 ניט נאטהייט די ווי און שטייק, אידן מיר וועלכער אונטער
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 וועלכע נעלט־סיסטעם, די אח - עקזיסטענץ אונזער אף אכטונג
 ורען צייט, זעלבער דער אין אנטוויקלען צו אננעפאנגען זיך האט
 געלט איז דאמאלסט ביז גלות. אין ארוים איז פאלק אידישע ראם

 נא־ די געהערשט האט עש מאדע, רער אין געווען ניט כמעט
 סחורות. און רינדער שאף, פר^דוקטן, בייטן פון טור־סיסטעם

 צושפרייט נעמוזט האט פאלק אירישע ראם ווי שנעל אזוי אבער
 געבראכט חסך געטלעכער רער האט וועלט, רער איבער וועין

די וואלטן נעלט אן חייל געלט־סיסטעם, ר$ס וועלט רער אף
ניטער קיין און ערד קיין עקזיסטירן, נעקענט ניט גלות אין אידן

האבן, דערלויבן ניט ד^ם זיי פלעגט מען געהאט, ניט זיי האבן
פאר רעטוננס־מיטל איינציקער דער נעווארן געלט אח דעריבער

 צרות, אלע פון אויסנעקויפט זיך ער האט געלט פאר אידן. דעם
 נעלט פאר לאנד, צו לאנר פון נערייזט ער האט נעלט פאר
 הויכע דערגרייכט ער האט געלט פאר רעכטן, נעקויפט ער האט

 וואלט וויי און אך אבער געוועלט. האט ער וואם אלץ און אמטן
 וואו געלט, אן לאנד א אין לעבן זאל ער ווען אירן, צום נעווען

 רער פון נלייך געניסן און גלייך ארבעטן דארפן וואלטן אלע
 בא־ איר רער וואלט גלות פון צייטן שרעקליכע די אין ארבעט.

 וואלט געניסן און ארבעט שמוציקסטע און שווערסטע די קומען
 קינ־ זיינע פאר שולן ספעציעלע קיין נעלאזן. גארנישט אים מען
 פאר ספרים קיין בויען, לאזן ניט נעווים אים מען וואלט רער
 בלייבן געקענט וואלט ווי טא ררוקן, ניט אויך מען וואלט אים

 איז געלט אז גוים, די זאגן אומזיסט ניט אירישקייט? עקזיסטירן
 פון סימבאל דער זיי בא איז איר רער און פאם אידישער רער

 איז עם וואו רוסלאנד, אין ביישפיל רעם איצט זעען מיר געלט.
 זיינען כפרה־הינדל ערשטע די קאמוניזם. דער געווארן אייננעפירט

 זיך, מאטערן און הוננערן וועלכע אידן, דארטיקע די געווארן
 און אנשטאלטן אידישע די געווארן פארניכטעט זיינען עם ווייל

 האפן, טיר לעבן. אידישן באזונדערן א פירן צו מעגליכקייט יערע
 אוועקגיין אזוי זאל עם ווען ווייל דויערן, ניט לאנג וועט דאם אז

 פאר־ ניט ופליט שריד קיין חלילה וואלט דורות, פאר א דארטן
אירן. דארטיקע די פון בלייבן

 מיט האט נאטהייט די וואם חסד נרעסטער דער רבותי!
 בא־ איז נעלט וואם דאס, איז נלות־לענדער, די אין נעטאן אונז

 דאס האבן וועלכע יעניקע די נעווען זיינען אידן נעווארן. שאפן
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 ודעקסלען געשאפן און מער אלץ אנטוויקלט געצוואונגענערהייט
 הויפט־ אקציען־געזעלשאפטן, און פאפיר־נעלט באנק־געשעפסן, און

 אליך האט גאטהייט די האנדל. אינטערנאציאנאלן דעם זעפלעך
 פאר־ צוערשט מסחר איז פעלקער אנרערע בא <ז געפירט, אדי

 איבערגעלאזן דאם האבן די און שאנדע אלם געווארן רעבנט
 פעל־ אייראפייאישע די רען הענט. אידישע אין דורכאוים במעט

 באנקנאט, געלט, וועגן געהאט ניט אנוע קי׳ין נאך האבן קער
 געפירט לאע פון אידן שוין האבן אינדוסטריע, האנדל, אקציע,

 פעל־ די דרום־אייראפע. און אזיען אפריקע, אין האנדל גרויסן א
 איבערגע־ אליין אונן האבן די אבער גערודפט אונז האבן קער
 גע־ זיינען טיר בין שוץ־מיטל, גרעסטן רעם הענט די אין כעבד
 און לאנד יעדן אין עלעטענט וויכטיקסטער דער זיי פאר ויארן

 רעם צוליב און עקזיסטירן געקענט טיר האבן אופן רעם אף
 אין שפע־בריינגער די אומעטום ווערן געקענט טיר האבן פאקט
 אפ־ דער טיט אז ויבער, זיין דעריבער טעגן טיר לאנד. יעדן

 ריב־ גאולה, אידישע די איינפעסטיקן זיך וועט געלט פון שאפוע
 אז סימן, א זיין קען געלט קעגן קאטף רער געזאנט, טיקער
 וועלט רער אף געקומען איז געלט ודייל נאנט, איז גאולה אונזער

 מיר ווי שנעל אזוי און גלות אין אידן דעם דערהאלטן צו אום
 נויטיק ניט מער געלט וועט ישראל, ארץ באקוטען צוריק רעלן

 רמז: א רעם אף געגעבן אונז האבן התלמוד חבטי די ווי זיין,
 משיח הכים", טן פרוטה משתכלה אלא לעולם בא דוד בן "אין
 אופהערן וועט געלט דאם ווען צייט, רער ביז קוטען ניט וועט

 אפגעשאפט זאל געלט דאם הלילה אויב ודייל עקזיסטירן, צו
 אונטערגאנג דעם בארייטן עם וועט קומט, משיח איירעד ווערן

 קייג" וועט דאם אז זיכער, אבער זיינען טיר פאלק. אירישן פון
 עם פילן גוים די אונו. היט גאטהייט די ודייל פאסירן, ניט מאל

 דייטשער גרויסער דער דאך קומט עם. ווייסן און אינסטינקטיוו
 "אירן אונז: באשולריקט און זאטבארט פראפעסאר געלערטער

 דער אים נאך אבער קומט קאפיטאליזם!", דעם געשאפן האבן
 געשאפן האבן "אידן זאגט: און נעללאק אנטיסעמיט ענגלישער

 אנטיסעמיטישן פון זאגן די אז דך, פארשטייט באלשעוויזם!" דעם
 איין פון שרייען מען פלעגט פריער ווי אזוי אליך שטאנדפונקט,

 אנדער דער פון און פאנאטיקער!" רעליגיעזע זיינען "אידן זייט:
 אבער )אפיקורסים(!", אטעאיסטן געפערלעכע זיינען "אידן זייט!
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 דעם צוליב געשאפן אח געלט דא: דעם אין אח אמת קערן א
אידן. דעם צוליב ווערן אפגעשאפט וועט און אידן

 של דברנו דער אופהאלטונג וועמעם פאר פאלק, א און
 דער אף געלט איינצופירן חסד ספעציעלן אזא באווחן האט עולם

 איג־ אויסקומען געקענט האבן פעלקער איבריקע אלע - וועלט
 אויסדערוויילטער, אן פאזיטיוו איז פאלק אזא — דעם אן גאנצן

 ספעציעלער א אונטער שטענדיק איז און געבענטשטער ־ גאט א
 בארעב־ און שטאלץ מיט מעג פאלק אזא השגחה, געטלעכער

 ווייל פאלק", " בחרתנו "אתה נאמען מיטן קרוינען זיך טיקוגג
ספק. אן עם איז ער

 אלעמען פון מער אבער סימן. בעסטער און לעצטער דער
 הבורא אחרות אין גלויבן אונזער פון פאקט רער איבערצייגנר איז

 "אתה אונזער פון סימן בעסטער רער אח דאם אט )טאנאטעיזם(.
 פאר" אבער לאנגזאם גייט עם וועלכן צו אמת, רער בחרתנו".

 דער אף גאט א פאראן ס׳איז אז ראך, -אח וועלט, די ווערטס
 ראך האט וועלט, דער אף גאט א דא איז עם אויב און וועלטי

 באגריח אמת׳דיקסטן און ריכטיקסטן דעם פאלק אידישע דאס
 אויסדערוויילטן אן פאר אונז ראך מאכט דאם און גאטהייט וועגן

 מאטעריאליסטן גאטלאזע יחוס? אונזער אין לייקנט ווער פאלק.
 באגרייפן זועלכע מענטשן, און פעלקער אומוויסנדע גאר ארער

 רעכט, איז עם וועמען בא און מיינט הבורא אחדות וואם ניט נאך
 דער אין באשעפעניש אגדער אן אדער חיה א מענטש, א ז8

 קוים געצנדינער. כמעט דאך זיינען דאם גאט. איז — נאטור
 פאנטאזיע, קיין ניט איז הבורא אחדות אז קלאר אבער ווערט

 א דאף איז דאן גלויבן, דארפן אלע וועלכע אין אמת רער נאר
 פעל־ אנדערע די ווייל אויסדערוויילטע, זיינען אידן די אז פאקט,

 צוואנציקסטן אין אפילו אנערקענען געוואלט ניט דאם האבן קער
 בא גלייך דערקענט דאם האבן אירן מיר בשעת הונרערט ־ יאר

 געווען נאך זיינען פעלקער אלע ווען פאלק, אלם געבורט אונזער
 לער־ צו זיך וועמען בא געהאט ניט דאך האבן מיר געצנדינער,

 געפינען עם ווי לאנג אזוי געלערנט. אונז פון זיף האבן אלע נען,
 אין אדער גאט פאביקן • דריי א אין גלויבן וועלכע מענטשן זיך

 אפ־ קען ראם זאך א יחום אידישעד אונזער איז געטעריי' ־ פיל
 מענטש־ גאנצע די ווען מאמענט. דעם אין אבער ווערן. געלייקנט
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 אז אנערקענען, זי וועט הבורא, אחדות אין זיין מודה ויעט ט הי
 ווייל פז^לק, ־ בחרתנו ־ אתה פאכער ־ טויזנט א זיינען אידן
 פיר מיט הבורא אחדות רעם אנערקענט האבן מיר נאר ניט

 ראזיקן פארן צייט גאנצע די האבן מיר נאר צוריק, יאר טויזנט
 אפילו ווען יסורים. שרעקלעכסטע די געליטן און געבלוטעט אמת
 מיר רר^לטן פארמאנט, ניט מעלה אנדער שום קיין וואלטן מיר

 אין נלויבן דעם געבראכט האבן מיר ויאם פאקט, דעם צוליב
 אחת על פעלקער, אלע ווי העכער געשטאנען הבורא, אחדות

 און מעלות נרויסע אזעלכע נאף פארמאגן מיר ויען וכמה כמה
אוצרות! גייסטיקע געוואלטיקע אזעלכע וועלט דער געגעבן האבן

וועט גאטהייט די ביז ווארטן צו נייטיק ניט אבער ס׳איז
דעם באשטעטיקן און וועלט נאנצער רער פאר אנטפלעקן זין•

 גענעבען האבן מיר אז פאקט, דער גענוג פ׳איז יחום. אירישן
 די פארמאנט, זי וואם בעסטע און שענסטע דאם ויעלט דער

 אי־ העכסטע די צייטן, אלע פון פיל^זאפן און דיינקער גרעסטע
 מיר גערעכטיקייט. און אמת פארן קעמפער אלע די און רעאלן

 נעבארן זיינען וועלכע רעליגיאנען, די ויענן ריידן ניט שוין וועלן
 צוגעבן דאך מען דארף אלעמען צו און שויס. אירישן אפן געויארן

אונזער פארויסנעזאנט אונז האט תורה אונזער אז פאקט, רעם
 אין טאקע אט מקוים. פינקטלעך ווערט אלץ און צוקונפט נאנצע

 די און בריף ־ יחום אונזער פארזיגלט איז תורה דערזעלבער
 אויסער וועלט, נאנצער רעד פון פארהייליקט ווערט תורה זעלבע

 זיין דוקא ווילן וועלכע פריידיינקער, נאטלאזע, שוטים, די פון
 נביאות וואונדערבארע די פון וויסנדיק ־ ניט זין• מאכן און בלינד

 דאקו־ א פשוט דעריבער איז תורה די אירן. אף תורה רער אין
 אפ־ ניט ראם קען קיינער וואס יחוס, אונזער באווייזט וואם מענט

 א דא איז עם וויבאלד אידיאטן. און רשעים אויסער ליקעגען,
 זיין צו אויסרערוויילט אונז האט וועלכער וועלט, רער אף גאט
 רער און אונז צווישן ראך איז פעלקער, אלע פאר וועגווייזער רער

 רער אז פארשטענרלעך איז עם און חילוק גרויפ^י א דא וועלט
 פון תכלית רער און איד, רער איז מענטשהייט דער פון תכלית

 רער־ צו ביז נשמה זיין פון ענטוויקלונג הויכע די איז אידן דעם
 בעלי אונזערע ווי גאט׳ וועגן קאנצעפציע העכסטע די גרייכן
 איי־ דער פון סוד רער איו טאקע דאס און עם. באהויפטן קבלה
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 אלע אריבער לעבן מיר פארוואס עקזיסטענץ, אידישער ביקער
 אלע־ זיינען מיר פעלקער. מעכטיקע אסך אין חורבונות ־ וועלט

"חבה". א אין באהאלט גאטהייט די וועמען יעניקע, די מאל
 צו ודייל מבול, א זיך אף בריינגען פעלקער ארומיקע די בשעת

לפני". צדיק ראיתי אותך "כי זאגן: נאטהייט די קען אונז
 פעלקער גרויסע ווען צייט, אימרואיקער דער אין איצט, אין

 אין פארפלאנטערט זיינען ארן טאג מארגנדיקן דעם פאר ציטערן
 אידישער דער איז פראבלעמען, שווערע אומלייזבארע פון הנויל א

 שווימט ער וואס מצב, טראגישן זיין אף קוקנדיק ניט — פאלק,
 אלץ האפנונג מיט פול — דחקות, און טרערן פון ים א אין

 פארוים־ אים האבן נביאים די וואם ודיים ער ודייל אריבערצולעבן,
 און ישעיה פון כ״ד קאפיטל דעם דורך אדרבא, לעזט, געזאנט.

 מיט ווערן אנגעשריבן נעקענט האט נבואה אזא אויב אליין זאגט
 זאל וואם מענטשן, איז ניט וועלכן א פון צוריק יאר טויזנט דריי
 אויסרער־ רעם פון זון א נביא, געטלעכער ריכטיקער א זיין ניט

 היג־ אסך אין ווערט נבואה שרעקלעבע זיין וואם פאלק, וויילטן
רוסלאנד. אין איצט פארווירקליכט זיכטן

 ישעיה איין האין געווען נאר זאל פאלק אידישע דאס ווען
 דעם אנגעשריבן האבן נאר זאל נביא דאזיקער דער ווען און

 בא־ גרעסטן דעם האבן אויך שוין מיר וואלטן קאפיטל, איינציקן
 און פאלק ־ בחרתנו ־־ אתה אן זיינען מיר אז רעם, אף ווייז
צוקונפט! רומפולע א אין עקזיסטענץ אייביקע א רערווא־־ט אונז

אומגליק. באציאבאלער אובזער
)תהלים( ..קראתי המצר מן

 די ברידער אונזערע רביתי! גלות. ר ע ג נ א ל ר ע ד
 באקאנט. ניט אשכנזים, אונז, איז וואם תפילה א האבן ספרדים

 צוגע־ האבן זיי אבער מלכנו", אבינו רעם זאגן מיר, ווי אזוי זיי,
 אונזער גלותנו", באורך תאבדנו אל מלכנו "אבינו פראזע: די געבן

 די דורך אונטערגיין לאזן ניט אונז זאלסט קעגיג, אונזער פאטער,
 קען גלות פון לאנגקייט די אז דאם, הייסט גלותי. פון לאנגקייט

אידן מיר סוף!... א אונז פון מאכן ׳און פארניכטן לאנגזאם אונז
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 פון תהום רער אז ניט גלויבן מיר און אפטימיסטן ד$ך זיינען
 אונטערגיין! וועט נאציאן אונזער און פארשלינגן אונז וועט לעבן

 $בער באהויפטן, צו רעכט געהאט ראם מיה האבן אהער ביז
 זיין קען עם און געטאן, וואקל א גלויבן אונזער זיך האט איצט

 זאל גלות רער אז תפילה, זייער מיט רעכט האבן ספרדים די אז
 אז פנים א לאנג. אזוי זין־ ציט ער ודייל פארשלינגען, ניט אונז

 ווערט נעפאר די אז פנים א לאנגקייט. דער אין ליגט סכנה די
 זיינען זיי אדער בעסער, איר פארשטייען ספרדים די און נרעסער

 אונז פאר פשוטער זיינעז זיי ודייל זיינען, טיר ווי אמתער מער
 אונזער אז אנערקענען, צו מוט געהאט הפחות לכל האבן זיי און

 דעם אף דארף מען אז אונזיכער, אזוי איז גלות אין צוקונפט
מלכנו". "אבינו א שרייבן

 אוראייניקלעך נאציאן! אידישער רער פון קרוין ספרדים! א,
 ויי פילט, איר פארשטייט, איר ריזן! גייסטיקע גרויסע די פון

 אונז ווילן וואם כוואליעם די גענן כחות אונזערע זיינען עם שוואך
 איינגעוויקלט ליגט גלות ווארט דעם אין אז פילט איר פארשליננן,

 האט איר און אונטערגאנג נאציאנאלן א פון צוקונפט טונקלע די
 צייט דער אין מחזור, און סדור אין פארצייבנט ערלעך כאטש עם

 נרויסקייט׳ אונזער פון פלוידערן און שטאלץ ארוס נייען מיר וואם
 פון לענדער, ־ גלות די אין לעבן אידישע שטארקע ראם פון

 אוג־ פאר זיך טוט עם וראם ניט זעען מיר און אייביקייט אונזער
פארבלענרעט. זיינען וועלכע אויגן, זערע

אייביקייט! אונזער
 קען איד דער ויאם אלץ פון העכסטע דאם ניט דאם איז

 אידישע אלע פון זיפטע דאס ניט ראם איז פאלק? זיין ווינשן
 שונאים? אונזערע אף נקמה שענסטע די ניט דאם איז טרוימען?

 דער געגען זין־ שטעלן צו ווי נקמה בעסערע א פאראן דען איז
פלענער אייערע אלע זיינען "אומזיסט זאגן: און וועלט גאנצער

 טויט רער — באמיאונגען אייערע אלע זיינען אוטזיסט אונז, געגן
 פון געשיצט זיינען מיר באהערשן! ניט ישראל פאלק דאם קען

 און קומען פעלקער ווי אויגן אוגזערע פאר זעען מיר אונטערגאנג,
 זיינען מיר אבער פארשוואונדען, און געבארן ווערן נאציאנען גייען,

 רער געווארן אנטפלעקט איז אונז פאר בערג. ימים, זון, די ווי אייביק
 נאציאנאלע דאם דערגרייכט ה$בן עקזיםטענץ,מיר אייביקן פון סוד

אומשטערבלעכקייט!"
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 נאציאנאליזם, אידישן פון מדרגה העכסטע די דאס^איז אט
 קדוש אף געגאנגען זיינען דערפאר אט פאטריאטיזם. אירישן פרן

 זיבן אירע מיט חנה פון אנהייבנריק קדושים אידישע די השם
 אין קדושים אלם געפאלן זיינען וואם די טיט ענדיקנדיק און זין

 דער אייביקייט, אידישע דיזע און פאלעסטינע. און אוקראינע
 וואם אידעאל גרויפער דער מחשבות, אידישע אלע פון צענטר

 אבינו אברהם פון פאלק אונזער פון הערצער די געווארמט האט
 ווען זיכער, אלם ווערן באטראבט מער ניט קען — היינט, ביז

 אונז פון האבן לעבן פון אומשטענרן נייע די וואם זעען מיר
געמאכט•

 פער־ מיט אמעריקע קיין געקומען איז וואס איד קלוגער א
 אוים־ האט אידישקייט אזוי ווי געזען האט און יאר־צוריק ציק

 ניט האט וועלט־מלחמה, רער פאר היים אלטער דער אין געזען
 פי־ נאך וועל איך אז ווייס "איך פריינט: א זיינעם געזאגט לאנג
 שווער איז מיר זון. מיין צו ירושה אידישע שטיקל א לאזן לייכט

 מיין וואס ירושה אידישע די זיין וועט עס וראם פארצושטעלן זיך
 מיין אז גלויבן ניט אבער קען איך זון. זיין צו לאזן וועט זון

 זיינע צו ירושה אידישע אלם לאזן צו וואם האבן וועט אייניקל
 וועט דור פירטן און דריטן צום קומען וועט עם ביז קינדער.

גארנישט!" ווערן עם

 אויגן, אפענע האט וואס איד קלונער א געזאגט האט ראם
 נביאים פאלשע די אדער ט*ייםטער געשווארענע די קומען דא אבער

 וויי־ לעבן זיי וועלן לאנג, אזוי געלעבט האבן "אירן טענה׳ן: און
 דאם גרונה קיין ניט האט וראם פארזיכערונג א איז ראם טערי"

 קיין נאך איז געשטארבן ניט איצט ביז נאך איז עמיצער וואם
 וואס נאציאנען די אויך שטארבן. ניט ודעט ער אז ניט באודייז
 די זיינק אט געלעבט. פריער האבן אונטערגעגאנגען זיינען

שטיקל א אונז מיט האט רואם שטאם, א * פאלק, א שומרונים
איצט און יאר טויזנט פאר א עקזיסטירט האבן זיי — שייכות,

 קאראאימעד? די און אונטערגעגאנגען. ווי גוט אזוי שוין זיי זיינען
 אויך שוין זיי האלטן אירן, אמתע בלוט זייער לויט דאך זיינען ז*

אליין זיי טיר. זייער אין קלאפט טויט דער און אונטערגיין ביים
 כל געלעבט האבן )קראים( קאראאימער די גוט! גאנץ עם ווייסן

 מיר און לעבן, צום קראפט גייסטיקע די געהאט האין זיי זמן
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 גייסטיקע די האבן ודעלן מיר לאנג ווי לענן לאנג <יזוי וועלן
 גאגץ. זיין וועט נשמה אידישע אונזער זמן כל דערצו, קראפט

 גאנץ׳ נשמה אירישע אונזער אופהאלטן קענען אבער מיר וועלן
 פארגוי׳אישט? מער און מער אלץ ווערן מיר וואם צייט דער אין
 דורכגעגאנגען קריזיסו פיל אזוי שוין ראך זיינען מיר "אבער —

 קרי־ "א דיטרייסטער, ווייטער טענהץ גלות!" אין זיינען מיר זייט
איצטיקער אין וו*ם מיט און ניים! קיין ניט איז אונז בא זים

 די זייט געווען זיינען וואם אנדערע אלע ווי געפערלעכער קריזים
 רער אין וואנדערן אנגעהויבן און היים זייער פארלאזן האבן אידן

פרעמד?"

טעות! געוואלטיקער דער ליגט דא אבער

 דורכגעלעבט האבן אידן די וועלכע קריזיסן פריערדיקע די
 אמת׳ן דער אין איצטיקן. דעם קענן גארנישט זיינען גלות אין

 ניט געשינטע זייער אין קריזיסן קיינע איצט ביז אידן די האבן
גזירות, אויסערלעכע: בלויז געווען זייגען קריזיסן יענע געהאט.

 זיינען קריזיסן אינערלעכע קיין א.וו. א. פאגראמען פארפאלגונגען,
רעם בארירט, ניט עם האט נשמה אידישע די געווען, ניט עם

 אונטערגע" ניט עם האט אומה אידישער רער פון לעבנסקראפט
 איז עם אינערלעכער, אן אבער איז קריזיס איצטיקער דער גראבן.

 איז דעריבער אינחייניק. פון אוים גייען כהות די ווען קריזים א
 ביז געשיכטע. אידישער רער אין קריזיס ערשטער דער איצט
 ניט זיך האבן זיי אונטערגיין. געקענט ניט אידן די האבן איצט

 געווען אהער ביז איז עם שכנים, זייערע מיט אסימילירן געקענט
 זיין וועט עם ווי פונקט זיך, אסימילירן צו שווער אזוי אידן פאר

 גע־ די אסימילירן. צו ניט זיך ווייטער און אן איצט פון שווער
 נאר קען גלות אין פאלק אידישן דעם פאר שטייט עם וואם פאר

 זיי־ פארוואם פראגע: דער אף אם זיך שטעלט מען ווען קלאר ווערן
 אין געקומען זיינען זיי ווען אונטערגעגאנגען נאציאנען אלע נען

 מינאריטעט א אלם לעבן געבליבן זיינען אירן און פרעמד דער
צומישט? ניט שכנים זייערע מיט זיך האבן און

 געשטארבן. ניט איז איד דער אם וו פאר
 ירושלים פון גכורים די געפאנגען געפירט האט טיטום ווען רבותיי

 האט זיי פאר און געבונדן׳ הענט די רוים, פון גאסן די דורך
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 פון מען האט המקדש, בית פון כלים גערויבטע די געטראגן מען
 עם וועלכע אף מטבעות המון רוימישן פאק געויארפן דעכער די

 קאפעטא", "יודעא ווערטער: לאטיינישע טיט או-געשריבן געווען איז
 אז גערעכנט, האבן רוימער זיינע און טיטום פארלארן! איז יהודה

 וועלט גרויסער דער איבער צושפרייט ער וועלכע אידן הייפל די
 פרעמד, דער אין אדיין פאלן וועלכע פעלקער אנדערע ווי ;לן, וו

 גערעכט און וועלט. תר פון אפגעמעקט און פארשלונגן ווערן
 די ווייל געשיכטע! דער פון געזעצן אלע לויט - געווען ער איז

 מנצח ניט קען קיינער וועמען נאטור, דער פון נעזעצן אייזערנע
 מגולגל ווערט מענטשן גרופע קליינע א אויב אז פאדערן זיין,

 גיופע, קליינע די זי, זאל - מאסע גרויסע פרעמדע א צווישן
 אונטערגיין, הייסט דאם מאסע, גרויסער דער מיט אויסמישן זיף

 וואלר־טייכל קליינער דער ווי אזוי פונקט $ט ווערן. פארניכטעט
 אריין, פאלט ער וועלכן אין טייך גרויסן רעם אין אוים זיף מישט

 פארשוואונדן ווערט טייך גרויסער דער אפילו ווי אזוי אויך און
 אריין גיסט איר ווען אסימילאציע. צו צווינגט נאטור די ים. אין

 אין איר וועט וואסער, מאס גרויסע א אין מילך מאם קליינע א
ראם געפינען; ניט עם און מילך דאס זוכן ארום וויילע א

 וואסער, סך די אין געווארן אסימילירט איז מילך ביסל
 מאיארי־ דער אין מינאריטעט די זך אסימילירט אזוי פונקט אט

 צושמאלצן מינדערהייט די צווינגט געזעץ זעלבער רער אט טעט,
 כסדר מישט און קאכט לעבן ראם מערהייט. דער אין ווערן צו
 אין אריין פאלט וואם מינרערהייט יעדע און אופהער אן אן

 די זיינען דערפאר און פארשוואונדן. ווערט מערהייט, נרויזנדן
 און ווארצל זייער פון געווארן אויסגעריסן זיינען וואם פעלקער,

 און שטארקערע אנדערע, מיט געווארן צומישט "גלות", אין אוועק
אונטערגעגאנגען.

 מענטשהייט, דער בא יחיד ־ בן איין פאראן איז עם נאר
 געזעצן די צושמעטערן צו העזה די געהאט האט וואם יחסן, איין
 גאנצער רער פון מאכן צו חוזק געוואגט האט נאטור, דער פון

פאראן איז עם כללים, אייזערנע אירע מיט געשיכטע ־ וועלט
 אלעמען פון העכער שטייט וואס פאלק פריווילעגירטעם איין בלויז

 איינציקע די איז דאם אידן. די זיינען דאם — אלעס פון און
 ווערן צו ענטואגט זיך האט ווייס מענטשן צווישן מינדערהייט
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 דערשטוינט, שטייט וועלט די *ון מערהייטי דער פרן פאישלונגן
 אוט־ איז וועלכע דערשיינונג, געוואלטיקער דער אף פארוואונדערט

 און זיך וואונדערן אייניקע שכל. מענטשלעכן פארן פארשטענדלעך
 די טיט קריצן און זיך וואונדערן אנדערע אקפלען, די טיט ציען

 ער וואם יחיד ־ בן רעם ניט פארגינען זיי פארדרוס, פון ציינער
 וואלט וועלט רער אף מענטש קיין ווי פונקט אויסנאם, אן איז
 דורך זאל וואס איינער געפינען זיך ואל עם ווען פארגונען ניט
פון געזעץ נאטירלעכן רעם באזיגן אופן שטענדלעכן אומפא־ אן

 פארוואם רעטעניש: דעם פאר שטוינט און שטייט וועלט די טויט.
געשטארבן? ניט איר רער איז

אזוי פשוט, גאנץ רערקלערן רא רעטעניש רעם וועל איך
זאך. נאטירלעכע א נאר וואונדער רער איז ווילט איר אויב אז
שכנים גוישע זייערע טיט אויסגעמישט ניט זיך האבן אידן די

 הע־ שיעור א אן נעשטאנען זיינען אידן, די זיי, ווייל דערפאר,
דא און באזעצט. זיך האבן זיי וועמען צווישן גוים די ווי כער
 אידן די גלות! אין עקזיפטענץ אידישער ד^ר פון סור דער איז

 אננע־ געזעלשאפט, גוישער דער אין אריינגיין געקענט ניט האבן
 פאמיליעם גוישע טיט האבן חתונה לעבן, ארט גוישן דעם מען
 די וואם דערפאר, פביבה גוישער דער אין ווערן אסימילירט און

 די ר. ע ט נ ו ר א ן ב י ו א פון גוים די אף געקוקט האבן אידן
 פון ארונטערלאזן זיך געוואלט ניט און נעקענט ניט האבן אידן

 יעדן פון נאטור די איז עם נירריקער. א צו מדרגה העכערע א
יעדן פון מאם גרעסערער א אין נאך און מענטשן, איינצעלן

ניד־ זינקן ניט און העכער גיין וועלן צו שטרעבןארוף, צו פאלק,
דאן שטארק נאר אסימיליאצע פון סכנה די איז דערפאר ריקער,

אויסמישן, זיך וויל מען ף. ו ר א ן ט נ ו א פון קוקט מען ווען
 ביי־ צום זיך. פון העבער האלט מען וואם די מיט פאראייניקן

מיט זיין צו משייך זיך גרייט שטענריק איז בערער דער שפיל,
וואם צייט דער אין משפחה, רב׳ם דעם אין אריין און רב רעם
משפחה. בעדערס אין אריינצוגיין איילן ניט זיך וועט רב דער
 פיל זיך קען רב דער זאגף צו דא געפאסט זיך ויאלט משל אלם

רב. מיטן בערער רער ווי בערער, מימן אפימילירן ווייניקער

 פון געווארן ארויפגעריסן געוואלר מיט זיינען אידן יד ווען
 די צווישן רבנים די זאגן, צו אזוי געווען, זיי זיינען ד׳'אנ5 זייער
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 די פון אריסטאקראטן די פאר געהאלטן דך האבן זיי בערערם.
 זיי און מענטשהייט, דער פון אויסרערוויילטע די פאר פעלקער,

 פארגלייך אין מדרגה הויכע אזא אף נעשטאנען ווירקליך זיינען
 די מיט אפימיליאציע גערעכנט האבן זיי אז שכנים, זייערע מיט

 די ווען הכבוד. פחיתת א פאר דערנירערונג, א פאר פעלקער
 די איז רוים, קיין המקדש בית חירבן נאכן געקימען זיינען אידן

 פארשוואונרן. געווען געשיכטע רוימישער דער פון עפאכע שייגע
 דעם אין פא-פוילטקייט געוואלטיקע א אריינגעטראטן איז באלר

 געצן רוימישע די אימפעריע. רוימישער דער פון קערפער גרויסן
 זייערע פון אפילו פארלאזן שאנדע, אין געוואלגערט זיך האבן

 עקלהאפ־ אן פון פארפלייצט געיוען איז רוים אנהיינגער. אייגענע
 מיאופע פון איבערגעזעטיקט קארופציע, און אונמאראלישקייט טער

 האבן פירונג פארברעכערישע און פוילקייט די אז אזוי תאוות,
 רוימישע די ריז. רוימישן דעם פון ארגאגיזם דעם צופרעפן שנעל

 איצט איז געהויבן, געווען ניט אויך פריער איז וועלכע רעליגיע,
 אבערגלויבן. פון פארט נידריקפטן רעם אין דערטרונקען געווען

 זיך האט וואם קולטור, גריכישער דער פון שיין בלאסער רער
 מיט אירעאלן קיינע געווארן. פארלאשן איז רוים, אף אפגעשפיגלט

 עם געווען. ניט זיינען נשמה מענטשלעכע די אפצופרישן וואם
 אנט־ פלעגן רוימער אנגעזעהענע אז ווייט, אזוי געהאלטן האט
 אוג־ נשמה זייער פאר טרייפט זוכן און קולטור זייער פון לויפן
 גע־ זיינען שפעטער פך קיין ניט אירנטום. פון פליגלען די טער

רוים. פון פוף א געמאכט און צפון־אייראפע פון בארבארן די קומען
 צופוילטקייט רוימישער פון געזינרל יענעם אין אהין, און

 מיטן אירן די געקומען זיינען זיגער, ווילדע - בארבאריש און
 גאט, פון ווארט ליכטיקן דעם מיט הארצן, און האנט אין תנ״ך
 מיט וועלטן, אלע פון איינהייט דער פון איבערצייגוגג דער מיט

 קולטור געוואלטיקער דער מיט מאראל, העכסטן פון לערע די
 אין אהין, עמום. פון ה"׳ אמר "כה דעם מיט נביאים, די פון

 טרעגער אלם אידן די געקומען זיינען ובהו תוהו פון וועלט דער
 ארונטער אויבן פון געקוקט האבן וואם ציוויליז*ציע, הויכע א פון
 זיך: פרעגט מדינות. און פעלקער פין לעבן נארישע דאס אף

 אויפמישן זיך און נידריק אזוי ארונטערגיין געקענט אידן די האבן
 אזוי פאר באטראכט האבן זיי וועלכע מענטשן, דאזיקע די מיט

ניט! געודים זין? קולטורעלן אין שפלריק
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 לענדער אנרערע אין געקומען אידן די זיינען נאכהער און
 ארעד בארבארן געפונען זיי האבן אומעטום און אייראפע פון

 ערשטן אפן ארופצוגיין אנגעפאנגן קוים ערשט האבן וואם ראסן,
 הים־ גרויסער רער ביישפיל, צום ציוויליזאציע. רער פון טרעפל

 ענגלאנד פון איינורארינער די אזוי ווי דערציילט טעין טאריקער
 אין הייסט ראם צוריק, יאי טויזנט מיט ער-ך אן געלעבט האבן

אזוי און טיש א ביי זעצן זיך פלעגט מען יארהונדערט. צענטן
 ארונטערקייקלען זיך פלעגן אלע וואנען ביז זויפן און מרעסן פיל

 פלעגן משרתים די אנדערע. די אף איינע ליגן און טיש אונטערן
 די ארויסשלעפן )גראבליעם(, הארקן לאנגע מיט קומען נאכרעם

 זיי און טיש אונטערן פון לעדים" און דזשענטלעמענם "נאבעלע
געלעגערם. זייערע אף אוועקשלעפן

 דזשעג־ דאזיקע די צו אנגעקומען זיינען וואס אירן די און
 דעם חוק זיך מיט געהאט שוין האבן בריטאנער טלעמענישע

 ר׳ און תרדיון בן חנניא ר׳ עקיבא, רבי פון לערע די אריך חנ״ך
 ניררי־ האנט זיין געהאלטן ניט קיינמאל האט וואם הנשיא, יהודה

גארטלי רער ווי קער

 אורעל־ ־ אור די נעווען זיינען בריטן די ווי העכער ניט
 סלא־ די פון סקאנדינאוון. און דייטשן פראגצויזן, די פון טערן
 נאנק נעווען זיינען זיי אפגערעט, שוין דאך איז פעלקער ודישע
דיזע אף נעקוקט האבן אירן די או וואונדער א רען איו ווילר.
אסימי־ נעקענט זיך ויי האבן ארונטער? אויבן פון מענטשן אלע
געקענט ניט האבן אירן די אז וואונדער א איז זיי? מיט לירן
 און ם? שכנ זייערע גענן אוינן די אין אליין זיך בא ווערן בטל
פאר גרונט קיין ניטא אין בטל ניט זיף בא ווערט מען ווען

אסימיליאצע.

 נעמישטע איז: אסימיליאציע פון פראצעם געוויינלעכער רער
 פעלקער און שבטים משפחות, ווערן מיטל רעם דורך חתונות.

 איז גוי א מיט האבן צו חתונה אירן א פאר אבער אסימילירט.
 קול־ פון שטאפל רעם פון ירידה גרויסע א פאר פארעכנט געווען

 האט בחרתנו" "אתה רעם געזאנט האט איר רער ווען און טור.
 געדאנקט האט ער ווען און נעמיינט, ערנסט און ערלעך עם ער

 פון גוים די ווי אווי געמאכט אירן פון ניט האט ער וואם גאט
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 דך האט ער ווייל געפילט, הארצליך עם ער האט לענרער, די
 האט ער גוי. רער ווי העכער מאם א אן איר אלם געהאלטן

 עם קנעכט, צווישן פרינץ געפאנגענעם א פאר געהאלטן זיך
 מאראלישע און בילדונג קולטור, וועמענם מענטשן צווישן הייסט,
 פון זון זיין געהיט האט ראם גראבע. א קנעכטישע, א איו השגה

 האט ראם חתן. גוישן א פון טאכטער זיין און כלה גוישע א
 פון גאוה, זיין כבור, זיין פארלירן פון פאלק אירישע ראם געתיט

אונטערגיין.

 זיך האלטן מרינה ציתיליזירטע א אין אויך היינט איר א קען
 אויבן פון לאנד פון מערהייט הערשנדע די אף קוקן און העכער

 גוישע די מאכן מבטל איד אמעריקאנער אן למשל קען ארונטערן
 זין־ האלטן און ארום יאים רינגלט וואם וועלט ברייטע די וועלט,

 לעבט? ער וועלכע צווישן די ווי מענטשן סארט העכערן א פאר
 דער דייטש, רער ווי העכער איד דייטשער דער זיף האלט

 — ענגלישער רער פייאנצויז, רער ווי העכער -־ פראנצויזישער
ענגלענדער? רער ווי העכער

 העכער איר רער ניט זיך האלט נאר ניט און ניט! געווים
 גוי! מיטן גלייך ניט אפילו זיך האלט ער נאר שכנים, זיינע פון
 האלט ער נידריקער, הארצן, זיין אין אינווייניק, זיף האלט ער

 יענעמם גרעסערע, א איז חכמה יענעמם זיך! פון העכער גוי רעם
 שענערע, א איז פירונג יענעמם מעכטיקערע, א איז ליטעראטור

 נאכמאכן. זיי דארף מען און איירעלערע,.. ויינען מאניערן יענעמם
 און בארג אפן געשטאנען אמאל אה איד רער וואם אנשטאט

 פילט טאל, אין ז־ינען וואם שכנים זיינע אף אראפגעקוקט האט
 שכנים, זיינע צו ארוף קוקט און טאל אין איד דער ה-נט זיך

 אטאלי־ די בארג. אפן שטייען זיי אז אפ אים זיך דוכטן וועלכע
 אידן היינטיקע די ארונטער, טאל צום געצויגן ניט האט אידן קע

 גוים, די זמן כל ארוף. בארג צום מאגנעטן טויזנט טיט עם ציט
 א אף געשטאנען זיינען געלעבט, האבן אירן רי וועלכע צווישן

 ניט אידן די האבן קולטור, אין ציוויליזאציע פון שטופע נירריקע
רעם וועגן האבן זיי זיך, אסימילירן צו תאור, די אפילו געהאט

 אונזער פון עשזיסטענץ נאציאנאלער דער און געטראכט, ניט
 אבער גוים די ווען סכנה. אין געווען ניט דאריבער איז פאלק
 אנגעפאג־ האט קולטור, פון מדרגה הויכע זייער א אף ארוף זיינען
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 מינרער־ די אז געזעץ, ־ נאטור אייביקער דער ארבעטן צו גען
 ציט ?מאגנעט קלענערער דער אז מערהייט, דער צו ציט הייט

גרעסערן. צום פאראייניקן צו זיך

איז דאם און ן! ר א רר ע ג ך י ו ה ז י א גוי ר ע ד
אין איצט זיינען מיר ק. י ל ג מ ו א ר ע ל א נ א י צ א נ אונזער

 ערשטן צום געשיכטע, אונזער פון ם י ז י ר ק ן ט ש ר ע דעם
 אוג־ פון געפאר אמת׳ן טיטן פנים אל פנים זיך מיר טרעפן מאל

טערגאנג.

 גאר נאך רבותיי ן! י ש ז א ל א וו ר ע ר א ע נ א ב ר א ם
 מלכים בני געפאנגענע ווי געפילט אירן די זיך האבן לאנג ניט
 דער אין דרויסן איז וואם אלץ אף געקוקט באדויערן מיט און

 פאראן זיינען גוים בא אז אידן די האבן געוואוסט וועלט. גוישער
 א און ביכער פאראן זיינען גוים די בא אז מענטשן, געלערנטע

 האבן באדייטונג א פאר וואם אבער בילרונג, מיט וועלט גאנצע
 די פון איינעם געגן צוזאמענגענומען מענטשן גרויסע אלע זייערע
 באדייטונג א פאר וואם און גאונים? און צדיקים אידישע גרויסע

 ספר? אידישן איין געגן צוזאמענגענומען ביכער זייערע אלע האבן
 די פון חכמות זיבן אלע איבער וועגט ח״זל פון מאמר איין

 שיינט הקרושה תורה דער פון ווארט איין און העולם אומות
 געש-יבען און *גט געז האבן חכמים גוישע די וואם אלץ אריבער

 איד פראסטער א וואם משניות פרק א אין שטייט. וועלט די זייט
 חכמות, גוישע אלע אין ווי דערהאבנקייט מער פאראן איז לערנט

 שטאמט ספרים אידישע די אין געשריבן איז עם וואם אלץ ווייל
 בארג פון געווען מקבל עם האבן וואם דורות פריערריקע די פון

 וואם דאם אבער געטלעך, און ה*ליק ראריבער איז עם און סיני
 גרים די פאר שבל. פון פראדוקט א נאר איז שרייבן גוים די

 זיי און קרושה און מאראל פון קוואלן די אנטפלעקט ניט זיינען
פינסטער. דער אץ דעריבער טאפן

 געפילט, אידן האבן אזוי אט געדיינקט, אירן *בן ה אזוי אט
 אי־ די קעגן וועלט גאנצע די אויסגעזען זיי בא האט קליין אזוי

 אלץ אויסגעזען זיי בא האט ארעם אזוי אוצרות, גייסטיקע דישע
האט רייך אזוי און אידנטום פון זייט יענער אף איז עם וואם

 ביכער אידנטום. אין אינווייניק, איז וואם אלץ אויסגעזען זיי בא
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 זאל אבער ניט, קיינעם עם ארט — ערד רער אף דן־ וואלנערן
 אירישע די איו — אראפפאלן ספר׳ל אירישער קליינער איין נאד

 די נעווארן, פארשוועכט איז הייליקטום דאם עמפערט! נשמה
 פון אוצר טייערן דעם כאפט ציטערניש, מיט אליין לויפט האנט
 ודייל ספר. רעם איד דער קישט ללבשאפט מיט און ערר רער
 איז _ נענלויבט, איר רער האט אזוי — ספר, אידישן רעם אין

 אלץ מאראליש, איו וואם אלץ אמת, איז וואם אלץ פארקערפערט
 ווי לערנען מען קען □פר אירישן פון נאר ודייל ש"ן, איו וואם

 רער ווייל אמת, פארן קעמפן און ליירן קענען צו ווי לעבן, צו
 וועלט רער אף גערעכטיקייט פון וועגן די לערנט ספר רישערלא

 דער דאך איז וועלכע וועלט, יענער אף נליק אייביקן דעם און
 נעפילט, אזוי און גענלויבט אזוי האבן וועלכע אידן, האבן עיקר!

 די־ די אויסבייטן געקענט זיי האבן אסימילירן? זיך נעקענט —
 שכנים? זייערע פון גלעזלעך נעשלייפטע די אף זייערע מענטן

 בעסע־ א אוים ניט בייט קאפ אין מארך האט וואם מענטש קיין
 געקענט ניט בייט אזא האבן אירן די ערנערעאון א אף זאך רע

מאכן.

 בעסערע א אוים ניט בייט מענטש קיין נעזאנט: האב איך
 וועלט, דער אין כלל א רא את עם אבער ערנערע, א אף זאך

 ער ווען ואך ערנערע אן מיט ניט זיך האלט מענטש קיין אז
 מיט זיך האלט מענטש^ א בעסערע. א אף אויסבייטן עם קען
 אזוי אנדערע אן אף פארבייטן ניט עם וועט און סחורה זיין

 פון די ווי בעסער איז סחורה זיין אז זיכער איז ער ווי לאנג
איז סחורה זיין אז באשלום צום אבער קומט ער ווען שכן; זיין
 קיין ניטא איז בעסערע, די איז שכן׳ם דעם אז און ערנערע די
 ניט אויסבייט דעם זאל ער אז אפהאלטן אים זאל וואם כח

 סחורה זיין אוועקצוווארפן זען קונצן אלע מיט וועט ער מאבן!
שכן׳ם. דעם נעמען און

 דער וואם איז טראגעריע נאציאנאלע אירישע נרויסע די
 ווי בעסער איז סחורה זיין אז נלויבן צו אופנעהערט האט איר
 וואם איז טיאגעדיע נרעסערע א נאך און נוי. פון סחורה די

 סחורה גויס רעם אז איבערציינונג דער צו געקומען איו איד דער
 זיך טראנט ער אז דיינקט ער איינענע. זיין ווי בעסער פיל איו

 מיט פארנלייך אין ווערט קליינעם פון איו וואם ואך א מיט ארום
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 מען קען זיך, פרענט לאנג, ווי אנדערע. בא זעט ער וואם דעם
 ווערט איר פארלארן האט לואם ירושה א טיט ארומטראנן זיך
 ניט קיינער זאל און איתי טראנט וואש רעם פון אלינו די אין

 נע־ איז ירושה אירישע די אז פאקט דעם לייקענען און קומען
 פרעמר איז עש וואש אלץ אז און אידן פון אויגן די אין פאלן

 כאטש מיר ן אל ז נעשטינן! הליך זייעד אליגן די אין אונז בא איז
 בא איז בוך גוישער דער זיין! צו מורה רעש אין זיך מוט האבן
 האט רואם דער שפר. אירישער דער ווי חשובער פיל אשך אונז

 האט וו^ם דער ווי חשובער פיל אונז בא איז בילדונג נלישע א
 האט ער וואש טיטלל א טראגט וואש דער בילרונג. אידישע א

 מער אלנז בא עיך א אן איז וועלט גלישער דער אין געקראנן
 מען וואש טיטול גרעשטן דעם אפילו טראנט וואש רער ווי יחסן
 טיטלל רעש האט וואש איד, א תורה. ל>רנענדיק קריגן קק

 אן פון צורה א אפילו קען אלן אינזשענער ארוואקאט, דאקטאר,
 האבן וואש די ווי כבור נרעשערן א אונז בא קריגט ניט, אלף

 דער־ איז ראש לערע. אירישער רער אף לעבן זייער אוועקנענעבן
 שמחה מיט זיינען אידן וו;לכע פאר תורה, אירישע די וו$ס פאר

 תורה, אנרער אן קענן ושפל בזוי אונז בא איצט איז געשטארבן,
 אונזערע פון קולטור די — קולטור אנדער אן בילדונג, אנדער אן

 גלויכן צו אננעפאננען האבן אידן וואש דערפאר איז דאש שכנים.
 באנייה פון געדאנקען׳ דערהאבענע פון ליכט, פין קוועלע די אז

 גוים. די בא ז א — שיין איז וואש אלעש פון אידעאלן, טערטע
 שיי־ אידעאלן און אירעען הויכע פון זון די ניט מער זעען אירן

 שיינט זי אז האלטן זיי געצעלט, אייגענעם זייער אין נענדיק
 צופרידן זיין דארפן מיר אז און לאנער פרעמרן רעם אין דארטן

 צענטר רער ליכט. יענעמם אין זיך ווארעמען אונז לאזט מען וואם
 דארטן איז נשמה אינזער פון וואונש דעי נעדאנקען, אונזערע פון
 רעשפעקט גרעשטן רעם האבן מיר וועלט. נלישער רער אין —

 אין ניין זיך מענן מיר דארטן. פון קומט וואש זאן־ יערער פאר
 אשר העמים... מכל בנו בחר "אשר ביכה: די מאכן און שול
 תורה די אז מיר גלויבן פלנדעשטווענן אלן אמת", תורת לנו נתן
 וואלאזשין, פון תורה די ווי העכער איז סארבאנע פאריזער פון

 וואדשע־ אין לערנען קינרער אונזערע וואש גליקלעך זיינען מיר
 ישיבה. מירער אין ניט און אוניווערסיטעט זשענעווער אדער ווער

 ששייט נוף אונזער אליין, אונז בא נעפאלן איז בילרונג אונזער
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 רער אין דארטן, שוין איו נשמה אונזער אבער אידנטום, אין נאך
 די אויב ודייל נשמה? א אן גוף א ציען קען לאנג ווי פרעמד.

 וואם מיט ניט זיך האבן מיר אויב שיין, אווי איו וועלט גוישע
 קניען מיר פארקערט, און איר, קעגן אירן אלם איבערצונעמען

 אז שטערונג קיין מער ניטא איו ראן גרליסקייט, איר פאר נאך
 און באזונדער שטיין צו אלפהערן ניט סוף כל זאלן^סוף מיר

האט וועלכע וועלט, נרויסער רער מיט ווערן צומישט איננאנצן
 רער געווען איו עם גרוים ווי פונקט חן, גהיסן אזא אונז בא

אידן. אמאליקע בא נעהאט האט זי וואם אומחן

 נאטירלעכער דער אידן. ן פ מ ע ק ם■ א וו פאר
 דער אין אסימילירט ווערן צו אין מינרערהייט דער פאר וועג

 פון קאפ איבערן שוועבט אלנטערגאנג פון געפאר די טערהייט.
 שטעג" א דורך ראטעווען נאר זיך קען זי און מינרערהיט דער
 אנשטרייננונג אומאויפהערלעכע שטענדיקע א דורך קאמף, דיקן

 שטענדיקע א איז מינדערהייט א פון לעבן ראם כהות. אלע פון
 איז קאמף אן סביבה. רער מיט אומשטענרן, די מיט מלחמה

 קאמף א אבער אומעגלעכקייט. אן מינדערהייט דער פון לעבן דאם
 געפירט. ווערט ער פארוואם אורזאכע שטארקע א האבן רארף

 צוועק, א אן מלחמה אין נאכאנאנד שטיין ניט קענען מענטשן
ווען שלאגן. צו לוינען זיך זאל עם וועלכן פאר אידעאל א אן

 האבן ער דארף ליידן, צו און קעמפן צו באשליסט עמיצער
קרבנות. בריינגן פארן באצאלן אים זאל וואם גרויסעם, עפעם

 ווייטעי זאל פאלק אידישע רואם אויב אז קלאר, דעריבער איז עם
 אג־ ווייטער זאל און גלות־לענדער די אין מינדערהייט אלם לעבן

 א זיין מוז סביבה, אבימילירנרער דער מיט קאמף דעם האלטן
 מלחמה די וועלכן פאר אירעאל מעכטיקער א און צוועק גרויסער

 אידעאל, גרויסער דער איז איצט ביז אז ווייסן אלע אנהאלטן. זאל
 אמונה. די געווען געקעמפט, האט אומה אידישע די וועלכן פאר

 ניט און פנים אין טויט דעם געקוקט מוטיק זיי האבן איר צוליב
 דער אז דערלאזן, ניט האט אמונה די שלאכטפעלד. פון אנטלאפן

 מערהייט. דער פון איינפלום דעם צו אונטערגעבן זיף זאל איר
 וואם קראפט גרעסטע די ווירקליך איז אמונה פון כח דער און
 דעם זיין מנצח ניט קינן גבורה קיין ווייל פארמאגט, וועלט די

 מער פון חשבונות מאטעמאטישע און פיזישע אלע ודייל גלויבן.
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 עקזים־ צו אוף הערן שטארקער, און שוואבער פון ווייניקער, און
 אינגאנצן איז וועלכער גלויבן, פון פונקט צום קומט עם ווען טירן

 א קעגן האלטן זיך קינן גלויביקער איין באגריף. גייסטיקער א
 ־גע רער פארשוואונדן אינגאנצן ויערט דא אומגלויביקע. מיליאן

מאיאריטעט! און מינאריטעט פון זעץ

 אלע פאר ליידן, אלע פאר גוט זייער ארך באצאלט אמונה
 וועלטן רייכע ניט זי איר. פאר בריינגט מען וועלכע קרבנות,

 פארוואנרלט זי גליק׳ פון אוצרות שאפט זי באגייסטערונג פון
 גבורה אריין גיסט זי לענן, אייביקן אין טויט און תענוג אין צער
 רעם מוט און שטאלץ גיט זי און שוואכן פון הארץ רער אין

 וואם אויבער־מענטש, רער איז בעל־אמונה רער פארפו^לגטן.
 טרינקט ער שונאים, זיינע פון קעפ די איבער העכ;ר ווייט שוועבט

 איר רער גייט עם שמחה. גייסטיקער פון קוואל אייביקן רעם פון
 און פלייצע אפן רדיפות און יסורים פון משא שווערער דער מיט
 ער גאט; צו דאנק א ארוים זין• רייסט הארצן טיפן זיין פון

 תורה ישראל, פאלק דיין ליב האסטו ליבע אייביקע "אן זאגט:
 רער־ און געלערנט אונז האסטו משפטים און געזעצן מצוות, און

 מיט און תורה דיין פון ווערטער די מיט זיך מיר פרייען פאר
 רער סיבה, די געווען איז ראם אט אייביק". אף מצוות דיינע
 שטענ־ געווען גרייט איז איד רער וועלכן פאר אידעאל און צוועק

 קעמפן צו קעמפן, צו וואם פאר געווען איז עם מלחמה צו דיק
 ווערן צו אנטפלעקט, ה^ט אליין גאט וועלכן אמת, ריינסטן פארן

 אלע פון פאלק איין וועלט־באשעפער, רעם פון אויסגעקליבן
 זיך און לעבן צו געבאט, זיין דורך געהייליקט ווערן צו אומות,

 — אליין גאט פון פארארדנונגען דערהאבנסטע די לויט פירן
 און ליירן אלע וועלכע פאר אנשויאונג, געוואלטיקע אזא איז ראם
קליין! און לייכט זיינען מלחמות אלע

 אידישע די וועלכע דא,-פאר זיינען אורזאכן אנדערע וועלכע
 אמונה? די ניט אויב צוקונפט, דער אין קעמפן ז^ל מינאריטעט

 נאר קעמפן וועט נאציאן אידישע די אז זאגן, ניט קען קיינער
 איינם, אלץ געווען וואלט ראם נאציאן. א בלייבן צו כדי דערפאר

דעם פאר קעמפן וועט מינאריטעט "די זאגן: וואלט איינער ווי
 אימיצער וזי אדער מינאריטעט!"... א בלייבן צו אירעאל גרויסן
 צו ברי אהין, פארט מענטש דאזיקער דער "אט זאגן: וו^לט
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 לידט, מענטש דיזער "אט ריכטיקער: נאך אדער אהין!"." פארן
 אן זיף אפפערן און קעמפן אידן אז הייסט דאם ליידן!"... צו כדי

אומעגלעכקייט! פון זאך א דאך איז דאם אבער סיבה. א

 קאמף דעם ווייטער אנפירן נאציאן אירישע די ודעט אפשר
 א וועט העברעאיש? צוליב מערהייט אסימילירנדער דער קעגן

 דער מיט האלטן צו מלהמה כהות זיינע אנשטריינגען פ$לק
באזונ־ דערו׳וארטן, ניט מען קען דאס שפראך? א צוליב סביבה
 געווארן פארוואנדלט ניט שפראך א איז קיינמאל אירן• פין דערם

 דעם קאנצענטרירן דעם אין ז^ל פאלק א אז הייליקטום אזא אין
 מלחמות אייביקע פירן אים פאר נרייט זיין זאל און לעבן גאנצן

איבערהויפט סביבה, אדומיקער דער פון אפנעזונדערט זיין און
שפראך דער אף שפראך, אנדער אן אף רעט פאלק דאם ווען
 ניט איז לשון נאציאנאלער זיין און לעכט, ער וואו לאנד פון

די איז אידן בא אז אמת, איז עם בוף. פון שפראך ווי מער
ליגט קדושה די אבער קודש(, )לשון הייליק שפראך נאציאנאלע

תורה, דער אין נאר ווערטער, די אין ניט לשון, דעם אין ניט
 נעמט אייננעוויקלט. שפראף דער אין איז וועלכע אמונה, דער אין

 הייליק. אוים ווערט זי און אינהאלט דעם שפראך דער פון ארוים
צופלאקערן ניט קען אליין שפראך א אז זאנן, צו איבריק איז עם
 נרויסע צו באוועגן צו הארץ די ווארעמען ניט קען פאנטאזיע, די

 זאל מען וועלכן פאר איבערצייגונג קיין ווערן ניט קען מעשים,
 נאציאנאלן אין וויכטיק איז שפראך א קאמף. אין ארויסטרעטן

 מלוכה־ דער פון טרענערין די אלם ארוים טרעט זי ווען לעבן
 איר אין איז עס ווען אידן, בא פאל דעם אין ווי אדער אידעע,

 פון וויכטיקייט די אז הייסט, דאם תורה, און אמונה אייננעוויקלט
דעם אין נאר אליין, זיך אין ניט קיינמאל איז שפראך דער
 נאצי־ אין קרעפטן וויכט-קע אנדערע מיט פארבונדן איז זי וואם

 קראפט, ריזיקע א העברעאיש איז ישראל ארץ אין לעבן. אנאלן
נאציאנאלער אידישער דער וועלכער אין פארם די איז זי ווייל

מיט פארבונרן איינג עם אץ דארטן אויסגערריקט• ווערט לעבן
לענן. נאציאנאלער פאליטיק, לאנד, מדינה, פון באנריף דעם

דער וואוינען וועט עם וראו גלות, פון דאך ריידן מיד אבער
 נא־ אונזער ווי נאבדעם אפילו פאלק, אירישן פון טייל גרעסטער
פארטיק. פאלשטענדיק ווערן וועט היים ציאנאלע
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 וואס העברייער, אפך גלות אין איצט האבן מיד ,רבות?
 זוכן זיי וועלכעת אין קדושה גרויסע א ז* בא את העברייאיש

 צוגעבונדנקייט זייער אבער לעבן. פולן און גאנצן א געפינען צו
 זיך האבן זיי ווים ם,7ד פון מערסטנס קומט העברעאיש צו

 קודש לשון וואו הייזער, אידישע פרומע אין געהאדעוועט אליין
 העברייער אזעלכע פאר קדושה. רעליגיעזער א מיט הייליק את

 אין האט אמונה די וואם רארעטקייט די נאך שפראך האט-די
אלץ נאך קומט העברעאיש לערנען ראם און אריינגעלייגט, איר

 קינ־ זייערע שיקן רעלכע עלטערן" פאראן זיינען עם וואס דערפון
 אירישקייט. צוליב נאר שפראך, דער צוליב ניט לערנען דער
 קיינ־ אבער אידנטום, דעם צוליב אופגעהאלטן וועיט קודש לשון
 העברע־ פזן יסור אפן ווערן געשאפן ניט אידנטום קיין קען מאל
 עם ווי ווייט אזוי אף נאר צוקונפט א האט העברעאיש איש.
 קריאת הערן שול אין גיין דאוונען, וועלן ראם אידן זיין וועלן

 העב* קיין וועט דעם אן ספרים. לשרן־קודש׳דיקע אין לערנען התורה,
 מיג־ אידישע די אז מעגלעף ניט את רעריבער זיין. ניט רעאיש

 לעבן נאציאנאלן א לעבן צו וויכטיק פאר האלטן וועט דערהייט
שפראך. צוליב'דער'העברעאישער

 מירקן ישראל ארץ פון היים נאציאנאלע די וועט אפשר
 גע־ זאלן לענדער אלע אין מינאריטעטן אידישע די אז פיל, אזוי

 נאציאנאלן א אנהאלטן זייער פאר אורזאכע אן דעם אין פינען
 ארץ אין היים אידישע די גלות־לענדעד? די אין לעבן אידישן
 אידן די אף מאכט אזא האבן קענען ניט קיינמאל וועט ישראל

 א לעבן לענדער פרעמדע די אין רא זאלן זיי אז גלות, אין
 אידן האבן ישראל ארץ אין וראם דערפאר, נאר לעבן נאציאנאלן

 א פאראן את עם אווטאנאמיע. אן ארער מדינה, באזונדערע א
 זיין וועט היים נאציאנאלע אירישע די ווען אז סברה, גרויסע

 אפלייקענען צו זוכן גיכער נאך אסימיליאטארן די וועלן פארטיק,
 אראם־ זיך פון כדי נאציאנאליזם, אידישן דעם מיט שייכות זייער

 דער־ בירגער פולע קיין ניט זיינען זיי אז חשד, דעם צוווארפן
 מלוכה... פרעמדער א מיט פארבינדונג א האבן זיי ראם פאר

 נאצי־ אירישער א אז שר*ען, דאן רעלן ליאבארן, אסיט די זיי,
 לאנד די ישראל, ארץ פון בירגער א נאר זיין קען אנאליסט

 אדער אמעריקע פון איד א ניט אבער נאציאן, אידישער רער פון
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 ברייטע די צו ז^נבאלאנגט ויאם ווייטער. אווי און אייראפע׳
 היים אירישע די וואם רעם אף קוקנדיק ניט איז פאלקס־מאסן,

 גאציא־ אירישן צום הילף גרויסע א זיין וועט ישראל ארץ אין
גע־ קיין זיין ניט אליין ראם אבער וועט גלות, אין נעפיל נאלן

 האלטן זיך זאלן מינאריטעטן אירישע די פארוואם סיבה גיגנדע
 ווייניק, צו איז ראם לעבן. אייגענעם אן לעין זאלן און באזונדער

 אמונה, די — הויפט־טרייב־קראפט די זין ניט וועט עם ויב4
 עקזים־ אידישער דער פון סיבה די געווען #לעמאל איז וועלכע

פעלקער. די צווישן טענץ

 זי כאטש העברייאיש, ניט אז קלאר, דעריבער איז עם
 בא־ די ניט און לעבן, נאציאנאלן פארן ראלע גרויסע א שפילט
 באדייטונג געוואלטיקע א האט זי כאטש ציון, ן בול? צו וועגונג

 קענען ציון אופגעבויטע די ניט אפילו און פאלק, פון לעבן פארן
 אויסצו־ אום קראפט גלות אין אירן די געבן צו כדי גענוג זיין

 מינאריטעט. אידישער דער פון לעבן דאם פאר קאמף דעם האלטן
 צוזאמענגע־ זיינען זאכן די אלע ווען קומען נאר קען קראפט די

 א איז אמונה אן נאציאנאליזם אידנטום. גאנצן א מיט בונדן
 אומזיסט עקזיסטענץ. אונזער פאר קאמף אין זין ־ כלי שוואכער

 אום־ זיי וועלן כשרות און שבת אן אז נאציאנאליסטן די מיינען
 פארווארפן איד דער האט גלות. אין פאלק אידישע ראם האלטן

 הילפלאז. איז ער און אנטוואפנט זיף ער האט כשרות און שבת
 דער ווען פאלק, אירישן פון פעסטונג די זיינען מצוות אידישע די

 ער, ארבעט שבת ן א גוי דעם מיט צוואמען זונטיק רוט איד
 כוואליע ־ אסימיליאציע די און געבראכן אידן פון פעסטונג די איז

 פאר קיך זעלבע די נאם. אידישער רער אין אריין זיך רייסט
 ניט איז עסן געמישטע משפחה, זעלבע די מיינט גוי און איד

 אזוי אפימיליאציע. פאלשטענדיקע און הייראטן געמישטע פון ווייט
 איד א הייפט איר נאציאנאלער א מצוות. אנדערע טיט אויך איז

 נאציאנאלע מיט נאציאן רער פון לעבן ראם פאר קעמפט וואם
 און געווער אונזער אוועקגעווארפן האבן נאציאנאליפטן די געווער.

 רער איז דא און לאגער. אונזער אין אריינדרינגן שונא רעם לאזן
 הויך איז גוי רער ק• י ל ג מ ו א ר ע ל א נ $ י צ א נ ר ע ד נ א

 זיי־ מיר זין. ־ כלי אונזער אוועקגעווארפן האבן מיר און געווארן
אין הויז זיין אונטער צינט וו$ם יעניקן, רעם צו ענלעך נען
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 מיט נאר מען קען אידנטום פארן קעמפן שלאפט. ער וועלכער
 אן צוועקלאז. באמיאונגען אלע זיינען רעם אן מצוות, און תורה

 פאלגנרן פון פארפאפער רער געווען אח נאציאנאליסט אמת׳ער
 ארייג־ איז וראם איינעם צו גליך איז "עם מדרש. וואונדערלעכן

 שטריק א דערלאנגט אים קאפיטאן רער האט וואסער, אין געפאלן
 דיין אין שטריק דיזן פעסט אן "נעם געזאגט: אים צו האט אוו

 אפלאזן, אים וועסט דו אויב ודייל ^פ, נוט אים לאז און האנט
 זמן "כל 'אידן: די צו געזאגט גאט האט אזוי רערטרונקן". ביסטו

לעבן". מיטן זיכער איר זייט מצוות, די צו אנגעבונדן זייט איר

זאך.: אייביקע אן אבטיסעמיטיזם

 די פון פיר זיילן. זיבן אף געבויט איז אנטיסעמיטיזם רער
 סיבות זיינען דריי און סיבות פסיכאלאגישע אלגעמיינע זיינען זיבן
 אין אויסרעכענען זיי וועל איך אידן. די גוגע ספעציעל זיינען וואם

סדר; פאלגנדן

 אין איינגעווארצלט טיף גטלל עם ם. א ה ־ ן פ ו ר ג 1.
 דער צו פרייגדשאפט פון געפיל דער מענטשן פון כאראקטער

 אום־ און באלאנגט מענטש דער וועלכער צו גרופע אייגענער
 מען וועלכער צו גרופע דער צו געגנערשאפט אדער פריינרשאפט

 מענטשן. פון עגאאיזם דעם פון שטאמט געפיל רער ניט. באלאנגט
 עם אייך, מיט פארבונדן איז געהערט איר וועלכער צו גרופע די

 ליב "עגא". אייעד פון "איך", אייער פון טייל א אלזא איז
 גרויסנדיק אליין, זיך דורכרעם איר ליבט גרופע, אייער האבנריק

אין שותף א זייט איר אליין, זיך איר גרויסט איר, מיט זיך
 זייט איר פאראן. איר אין אליין זייט איר ווייל שבחים, אירע

 און שטארק זיין זאל גרופע אייער אז פאראינטערעסירט שטענדיק
 קוקט פאלק, זיין צו פריינרשאפט א פילט מענטש רער געווינען.

 מאן ־ פארטיי א פאלק. פרעמדן רעם אף אומפריינדשאפט מיט ער
 אנדער אן פון קעגנער א איז און פאדטיי זיין מיט זיך גרויסט

 ווייטאקדיקן מער און נענטערן א נעמען לאמיר ארער פארטיי.
 געוויסער א אן פאי איז אידן פוילישע און ליטווישע צווישן משל:
 און יאקעס“ליט פון האלט איד ליטווושער דער אנטאגאניזם. סארט
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 צווישן דורך דך מען ווארפט אפט גרופע. זיין פין פוילישער רער
 אמעי אין אויך עס זעען מיר ווערטער. " באליידיקוננם מיט דך

 פרעמדקייט געוויסע א הערשט עם וואר ישראל, ארץ און ריקע
 רי איז ראם אידן. נאליציאנער און ליטווישע פוילישע, צווישן
 כאראקטער. מענטשלעכן אין פאראן איז וואס אפניעונג * נרופן

 און גרופן אנרערע צווישן נרופע א זיינען אלגעמיין אין אירן די
גרופן. איבריקע די פון באטראכט אומפריינרלעך ווערן

עגא" מענטשלעכער דער ן. יי ז ־ ש ר ע ד נ א ם א ד 2.
האבן זאל צווייטער דער אז פאדערן׳ זאל ער אים טרייבט איזם

אזוי ניינוננען זעלבע די אידייען, זעלבע די מיינונגען, זעלבע די
דעם האט אנדערער דער ווען הנאה מענטשן א טוט עם ער. ווי

 אנשויאונגען. זעלבע די נעשמאק, זעלבן דע□ כאראקטער, זעלנן
 צוויי־ דער ווען אומצופרידנהייט ארוים אים בא רופט אזוי פונקט

 אנשויאוננען, אנדערע געשמאק, אנדער אן האט אנדערש, איז טער
 אלם צווייטן, פון אויסרוף אן פאר אן עם נעמט מענטש דער

זיינע ריכטיקער, קיין ניט איז נעשמאק זיין אז דערקלערונג
האבן וואם מענטשן זעט עמיצער ווען קרומע. זיינען אידייען

 שטריכן ־ כאראקטער אנדערע מיינוננען, אנדערע אידייען, אנדערע
 אומפריינדלעכער אן צו עם פירט צינע, ־ געזיכטס אנדערע און

 אבער אונמאראליש, נידריק׳ כעורים איז דאם די, צו שטעלונג
 סך א פאראן איז נשמה מענטשלעכער דער אין עם. איז אזוי

 איז וואם דעם צו געגנערשאפט די און ענאאיסטישעם, נירריקעם,
עגאאיזם. מענטשענם פון טייל א איז אנדערש,

 זייער דורך ־ אנדערש זיין מוזן און געווען זיינען אירן די
 המן נאף שטריכן. ־ כאראקטער דורך מידות, די דורך גלויבן,

 מען פארוואם סיבה א אלם באצייכנט זיין ־ אנדערש דאם האט
 דעם פון שריפטן די אין• שונות". "ורתיהם האבן: פיינט זיי זאל

 פארדרום דעם מען זעט אנטיסעמיט עגיפטישן ־ ש כריב ביטערן
 רעלי־ באזונדערע א און תורה באזונדערע א האבן אידן די וואס
 ניט חורבן פארן איז דארטן וואם טראצדעם רוים, אין אויף ניע׳

 איז היינט, עם פארשטייען מיר ווי שנאה רעליניעזע קיין נעווען
 אלע, ווי אנדערש זיינען אידן די וואם דעם, צוליב פארדרום רער

בולט. נענוג נעווען
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 זייערע ליב ניט האבן מענטשן קאנקלרענץ. 3.
 ויען אבער אומצופרידנהייט דערוועקט קאנקירענץ קאנקורענטן.

 אומצופרירנ־ די ווערט דערפאלגרייך, דעיצו נאך אח קאנקורענט רער
 עמיצן האט מען ווען שנאה. זיון קנאה אין פארוואנדלט הייט

 מען נאר אפן, ארוים ניט עם מען ווייזט קאנקורענ״ן, צוליב פיינט
 פיינד־ פון אויםרייד אן אלם אים אף חטאים און חסרונות זוכט

 געוויסער א צו אבער באלאנגט קאנקורענט רער ווען שאפט.
 בלל. אפן אריבערנעטראגן שנאה די ווערט נאציאן, אדער גרופע

 אלץ אף ארופצופאלן כדי מעגלעכרףט יעדע באנוצט מען און
 זיין גלויבן, זיין אף דערצו, שייכות א האט קאנקורענט דער וואם

 פארשטאנען דארף קאנקורענץ ווארט אונטערן וו. א. א. ראסע
 די גייסטיקע. אויך נאר קאנקורענץ, עקאנאמישע בלויז ניט ווערן
 אונטערנעמוני, אירישע א ארוים רופט עם וואם שנאה און קנאה

 נעניאליטעט, אירישע דורך ארויסנערופן אויך ווערט נעשעפט,
 אירן דעם האנדל. אין הצלחה און פייאיקייט טאלאנט, שארפקייט,

 גייכטיקן אפן קאנקורירן צו אוים קומט עלעמענט שטאטישן אלם
 קנאה. און שנאה א ארוים רופט דאם און שכנים די מיט געביט

 האט המנ׳ען, צו קאנקורענט א געווען איז היהודי מרדכי אויב
 טריי ניט זיינען אירן אלע אז ליבן, א באהויפטן געמוזט המן

 א פון נעווארן אריבערנעטראנן איז קאמף רער און אחשורושן,
 הויפט־ דער פאלק. מררכי׳ם גענן קאמף א צו מרדכי געגן קאמף
 נעווען ארך איז זעלבע דאם קאנקורענץ. געווען אבער איז נרונט

 נריכישן דעם מיט קאנקורירן געמוזט האבן אירן וואו עניפטן, אין
 זעלבן רעם נעביטן. עקאנאמישע און גייסטיקע אלע אף עלעמענט

 איירא־ מזרח אין באזונדער איצט, אויך איבעראל מיר זעען בילד
אמעריהע. און פע

 נירריקע א פאראן איז עם ר. ע ר י פ ב א ־ ם ע כ .4
 רעם אויסצולאזן וועמען אף קרבן א זוכן צו מענטשן אין תאוה
 ארופ־ מען זוכט נעוויינלעך שולריק. אליין איז מען כאטש כעם,

 מענטש שלעכטער א גיסט $פט שוואכן. רעם אף כעם רעם ווארפן צו
 אין שולריק זיין וואלט וי ווי פונקט ווייב, זיין אף כעם זיין אוים

 כעם; רעם אויסלאזן אימיצן אף מען וויל שטימונג. שלעכטע זיין
 רער וועלכע אין בלבולים, אויב טראכט מען אן, אים מען גרייפט

 אן אף רציחה די אויס לאזט מען ניט. גלויבט אליין באשולריקער
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 האסטו פארוואס אזוינער!." און אזוינער רו סטייטש, אוטשולריקן:
 די ורעמען אף אויסצולאזן מיטל א נאד איז דאם אווי!,.. און איוי

 איים* אפט ווערן גרופע שוואכע אלם אידן די שטימונג. שלעכטע
 דם, עלילת ניט: פעלן תירוצים אפפירער. ־ כעם אלם געקליבן

 א געכאפט ווייטער. אווי און באלשעוויקעס ברונימער, פאיסמען
 אלץ אין — יקרות וואליוטע׳ די געפאלן מלחמה, רער אין מפלה

 עם אבער רעם, אין ניט קיינער גלויבט געויים איר! רער שולריק
 אף כעס רעם אוים לאזט מען ווען הארצן, אפן ווערטגרינגער

יענעם.

 רער טיט טאן צו האבן סבות פיר אויברערמאנטע די אט
 פון פונקטן פיר די אט מינדערהייט. א אלם אידן צו שנאה

 מדינה אירישע די איידער נאך עקזיסטירט האבן אנטיסעמיפיזם
 געווארן. נעבארן אין קריסטנטום דאם איידער נעווארן, הרוב אין

 זיינען וואם סיבות דריי נאך צונעקימען זיינען שפעטער אבער
 דעי־שיי־ צוויי די מיט צוזאמענהאנג אין געווארן ארויסנערופן

נונגעז:

 ן כ יי ל ג ן יי ק האט אס וו ערשיינונג ן א ,1
מיט קוקן צו מענטשן פון נאטור רער אין לינט עם ניט.

 אין וואם דערשיינוננ, א אף אומפריינדליכקייט און פארוואונדערונג
אוים־ דיזע אט ניט. ביישפיל קיין האט וואם אי׳ינציקע, איין אן

 צושטערט און אנשויאונג ־ וועלט אונזער חרוב מאכט נאמע
 אוים זעט הכלל מן יוצא א נאטירלעכקייט. פון באגריף אונזער

 שרעקט נאטירליך ־ ניט איז וואם אלץ פאר און נאטירליך ־ ניט
אידי רער פון חורבן רעם זייט איז נאציאן אידישע די זיך. מען

 עם וועלט. דער אין איינציק איז וואס דערשיינונג א מדינה :ר ש
 יערע אבער נרויסע, און קליינע נאציאנען, פיל אזוי דא זיינען
 דערמאנט נאציאן א וועגן רעט מען ווען ערד. איר אף זיצט
 עם וועלכער אף מלוכה, און טעריטאריע א ווענן גלייך זיך מען

 זאכן צוו* דיזע ניט האט וואט נאציאן א נאציאן. די זיך כאזירט
 אימיצער ווען אירישער, דער אויסער זון, דער אונטער ניטא אין

 ערד, אוינן זיינע פאר אוים ניט וואקסט אידן, ווענן זיך דערמאנט
 אן אוים וואקסט עם נאר מלוכה, הויפטשטעט, גרענעצן, לאנד,
 אלע אין וואוינק וואם מענטשן, גרופע א באנריף: סארט אניער

 אין ' רענירוננען, אלע אונטער קלימאטן, אלע אונטער לענדער,
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 זיינק ראך און שפראכן.,. אלע ריידן וראם שטעט, " הויפט אלע
 רער ביז וועלט עק איין פון פארבונדן איז רואם נאציק איין זיי

 אנדערע פון מענטשן אז אמת איז עם באנד. איין טיט אנדערער
 ד<ןם אבער לענדער, פארשיידענע אין אויך וואוינען נאצי^נען

 באשטימטן איר האט גאנצע אלם פאלק ד$ם יחידים, נאר זיינען
 פרעמדע אין אלועק גייען וו$ם יענע די און זיץ געאגראפישן

 פרעמדע די אין זיך פארמישי און אונטער טאקע גייען מקומות
אויסנאם: אן זיינען אליין אידן די מגולגל. ווערן זיי ולאו סביבות

 אז כלל, דעם געמאכט נטל האט וראם פאלק• א איז אט
 איז אט מלוכה! א און זיץ געאגראפישן א האבן דארף נאציאן א
 ארייג־ ניט קען וואס פאלק א גלייכן, קיין ניט האט וואס זאך א

 דאך איז און פעלקער פון קאטענאריע דער אין ווערן געשטעלט
 אלמנאטיר־ אן הכלל! מן יוצא א לעבן! און לייב מיט פאלק א

 ארוים עם קומען דערפון פון און וואלנדער! א ערשיינונג, לעכע
 "וואנדערנדן פון די ויי לעגענדעם און פארשטעלונגען זעלכע א

 האט פאנטאזיע גוישע' די וואם זאכן ענלעכע און אידן" אייביקן
 אי־ דער פון עקזיסטענץ די וראם גרונט, דעם אף אלץ געשאפן
 אין און נאציאגען אנדערע צו אוגגלייך אזוי איז נאציאן דישער

אומפארשטענדלעך. דעריבער

 רעלי־ צוויי די תביעות. רעליגיעזע די .2
 ספעציעלע האבן אידנטום פון ארויסגעקלמען זיינען רואם גיאנען
 אלעמען חשק געוואלטיקן א האבן זיי וראם אויסער אידן, צו טענות

 די זיינען זיי אז זיך, האלטן זיי גלויבנם. זייערע צו באקערן צו
 אידן די וואם דאם אלן אירנטום פון ענטוויקלונג ווייטערריקע

 מוסול־ און קריסטן די ביי ווערט פארווארפן אמלנלת דיזע האבן
 פז^לק, אידישן פון דערקלערלנג אפענע אן אלם אנגענומען מענער

 א איז זיף בארופן אמלנלת ביירע די וועלכן אף יסור דער אז
 און אידנטום פון אליסטייטשלנג פאלשע א זיינען זיי אז פאלשער,

 פון האלטונג דער אין גרונט. קיין ניט האבן טענות זייערע אז
 פון נעמענדיק פונקט. דעם $ט קלאר מען זעט אירן צו מהמרץ

 זיינע הייסנדיק אלן הבלרא אחדלת פון פרינציפ דעם אירנטום
 מחמד האט ירושלים, צו פנים טיטן זיין צו מתפלל נאכפאלגער

 פארזעצונג א אלם גלויבן זיין אננעמען וועלן אידן די אז געהאפט,
אידן די אז געזען האט ער ווען אירנטום. פון אויסטייטשלנג און
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 ישראל. שונא א געררארן ער איו מבטל׳ לערע זיין און אים זיינען
 פיל א נאך געווען איז קריסטנטום מיטן צוזאמענשטוים רער

 געשטאמט אליין האט קריסטנטום פון גרינדער רער שארפערער.
 נאב־ זיינען ויי או געואגט, האבן תלמידים זיינע און ער אידן פון

 ארוים" לערע זייער אין ויי האבן אירן די אירנטום. פון פאלגער
 יעטווידער אפשניידנדיק אידנטום, פון גרעניצן אלע פון געשטויסן

 נייע די און אידנטום צווישן באציאונג און פארבינדונג שייכות
איו וועלכער קריסטנטום׳ פון גרינדער פון טויט דער סעקטע.

 האט לעגענרעס, און מיסטיק פון וואלקן א אין געווארן פארוויקלט
 האבן וואם אידן די צו אנהיינגער זיינע פון שנאה די פארשארפט

 שפעטעד, גלויבן. נייען צום שטעלונג געגנערישע א אנגענומען
 רוים, אין הערשערין די געווארן איו אמונה קריסטלעכע די רען

 ווי האבן וועלכע אידן, די אה געווארפן רציחה מיט זיך זי האט
 קריי" רי ווי אזוי אנערקענען. זי נעוואלט ניט אור־עלטערן זייערע
 און אמונה קריסטלעכער דער פון עיקר דער געווארן איו ציגונג

 ברייטע א געווען איז דעם, אין פארמישט געווען זיינען אידן די
 פון בארבארן די צווישן האם פון פארשפרייטונג די פאר פעלד

גלויבן, נייען דעם אנגענומען האבן וו^ם א*ראפע,

 ערשטנם, קראפט. איר היינט נאך האט שנאה דאזיקע די
 ניט נאך זיינען עם האם, רעליגיעוער פאראן אויך היינט נאך איז

 קריסט־ די צווישן מלחמות בלוטיקע נעווארן נעפירט צוריק לאנג
 א ווערט וואס זאך א שנאה איז צווייטנם, גופא. סעקטעם לעכע

 די פון מארך די אין און בלוט די אין אריין זינקט געוואוינהייט,
 ווערן דורות די דור. צו דור פון בירושה איבער גייט און ביינער

 ויי בא איז האס רעליגיעזער דער אוב און שנאה מיט געבארן
 געווארן, שוואכער איז אמונה די ווייל שטארק, ניט מער שוין

וועלן זיי שנאה, רער פאר תירוץ אנדער אן אויסזובן ויי רעלן
 אלטע ווי אזלי פ־־נקט אט פארם׳ נייע א געבן נעפיל אלטן רעם

 ה$בן וו^ם סיבות די וואם טראצרעם פארהייליקט בלייבן מנהגים
פארשוואונרן. לאנג שוין זיינען ארויסגערופן ויי

 אונו איז וועלט די אם וו חוב רער 3.
 גרעס־ די אפשר און סיבות, ־ הויפט די פון אייגע ק. י ר ל ו ש

 גענו־ פיל אונז בא האט וועלט די ראם דאם, איז אלע, פון טע
 רעלט. ציוויליזירטער דער פון קרעדיטארן די זיינען מיר מען,
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 אונזערע פארמענן, אונזער מען זעט קער א זיך ניט מען רואו
 באריט־ רער אונז. בא נענומען האבן פעלקער די וועלכע אוצרות,

 יערער אז זאגט, ארנאלר מעטיו שריפטשטעלער איינגלישער טער
דריי פארמעגן גייסטיקן זיין אין האט מענטש ציוויליזירטער

 גריכישן רעם פון פירטל איין און פאלק אידישע ראם פון פייטל
אירן פון ארנאלר, זאנט חייל, גריכן(. היינטיקע די פון )ניט
 לעבן, אין זיך פירן צו אזוי ווי כללים די גענומען וועלט די האט

 ארנאלר לעבן. פון פירטל דריי ווי ווייניקער ניט בארייט דאם און
 נלויבן זייער קריסטן די האבן אידן פון חאם דעם פון רעט

 חייג־ רי באאיינפלוסט אידן די האבן אמתן אין אבער נענומען.
 דער אויסער וועגן, אנדערע דורך אויך וועלט ציוויליזירטע טיקע

רעליגיאי.

 האבן אידן אז וועלט, דער בא אנגענומען למשל, איז, אזוי
 איי׳ נעגעבן האבן רוימער די און רעליגיאן א אייראפע גענעבן

 איז אייר^פע נעזעצגעבונג. מיט טאן צו האט וואם אלץ ראפע
דאם געזעץ. רוימישן דעם ראמאנא", "לעקם דעם אף געבויט

 ציווילי" דער פון צווייג דעם מיט האבן אירן אז געהייסן, וואלט
 בארימטער רער געקומען אבעי* איז כאן, צו ניט גאר זאציע

 נעווען איז וועלכער ווילסאן, וואודרא פרעזירענט אמעריקאנישער
 אי* רער אז באהויפטעט, ער און יוריסט, א און היסטאריקער א

 פון נעזעץ רעם אף אויך פארצוינן זיך האט איינפלום דישער
 די ווי נוט אזוי משה, פון געזעצן "די שרייבט: ווילסאן אייראפע.

 די באגייסטערונג און יען איר גענעבן האבן רוים, פון געזעצן
 ווען און וועלט. מאדערנע די איינגעארדנעט האבן וואם מענטשן,

 עלעמענטן, אוירעלע די זען צו אויגן די אפן געהאט וואלטן מיר
 מנהגים, היינטיקע אונזערע פון עיקר רעם צוזאמען שטעלן וועלבע

 מיר וואלטן לעבן, * מלוכה אין סיי און לעבן פריוואטן אין סיי
 צום חוב אונזעי איז עם גרוים ווי בארעכענען געקענט לייכט

רעליגיאן". אויסער ,זאב אנדערע פאר אידן

 האין מיר חוב. גרויסן א שולריק אונז איז מען רבותי!
 מען וועמען פון דעם, צו אבער נעטאן! טובות צופיל וועלט דער

 אדער אופנים: צוויי אף האלטן זיך מען קען טובות, סך א קריגט
 אדער דאנקבארקייט, אוים פריינדשאפט פיל מיט אים צ^לט מען
 א שולריק אים איז מען וואם דערפאר, טאקע אים האסט מען
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 אופן צווייטן דעם צו גענייגט מער זיינען בכלל מענטשן די ראנק,
ערשטן. דעם צו ווי

 זיין ניט מען דארף טובה, א פאר האבן צו פיינט כדי
 דערשיינונג נאטירלעכע א איז דאם מענטש. שלעכטער קיין דוקא
 רארפן צו אננענעם ניט איז עם אויך. מענטשן נעוויינלעכן ביים

 פארפליבטעט זק צו אננענעם ניט איז עם זיין, דאנקבאר אימיצן
 עם שטעלט זיין, דאנקבאר אימיצן דארפט איר ווען אימיצן. צו

 איר ווייל אים, פון קלענער אייך מאכט עם אייך, איבער יענעם
 מא־ אזא ניט האבן מענטשן מייסטע די טובה׳ מקבל דער זייט

 האבן זיי ווען שולדיק, פיל אימיצן זיינען זיי ווען און כה, ראלישן
פיינט. אים זיי קרינן פארדאנקי, צו סך א אים

 צופיל זיינען זיי זיין. ניט נלייכנילטיק אירן צו קענען נוים
 פלעצער הייליקע די אידישע, א איז ביסל די פארבונדן. אידן מיט
 קירך אין קומט ער ווען ישראל, ארק אין זיינען קריסט ביים

 מיליא־ הונדערט פיר תהלים. אידישן פון נעזאננ דעם ער הערט
 באלר שוין עקזיסטירט אמונה זייער און פאראן זיינען קריסטן נען

 ניט תהלים נייעם קיין קענען זיי אבער יאר. ניינהונדערט טויזנט
 ווען אפילו ישי. בן דוד פון תפלות די באנוצן מוזן און מאכן
 און ישעיה׳ן, משהץ, ער קען פריידיינקער א איז קריסט דער

 ליבן אדער דעריבער מוז קריסט רער מאכן. מבטל ניט עמוס׳ן
 אדער נעטאן, און נעשאפן ה׳יבן זיי וואם נרויסעם ראם פאר אידן
 אנער־ פולע ן3נע האבן. פיינט און כבוד דעם זיי פארגינען ניט

 ווילט מינאריטעט, א אומעטום איז וואם פאלק, שוואכן א קענונג
 געזאנט טאקע האט וועג. אנדער דעם אוים מען קלייבט ניט, זיך

"ס׳זעט דזשארזש: ללאיד מאן מלוכה אייננלישער גרוים־־ר רער
אירישע קלויסטער אין זונטיק זינגען צו לאניש ניט זייער אוים

 איז עם אידך. אף פאגראם א מאכן מ^נטיק ניין און נעזאננען
 די צוליב דוקא קומט מאנטיק פון פאגר^ם רער אז סברה, א

 נרע־ אלץ חוב, דע^ נרעםער וראם זונטיק. אום נעזאננן אידישע
שנאה! די סער

 רבותיז עשו. ז י א עשו און יעקב ז י א יעקב
 די אז קלאר, דאך איז אנטיסעמיטיזם, פון יסור דעם וריסנדיק

 תירוץ א נאר זיינען דורות אלע פון אנטיסעמיטן די פון טענות
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 אויב ודייל אירן. צו שנאה רער פון סיבה אמתע די פארדעקן צו
 שולד די או ארויסווייזן, דאן זיך וועט אמת דעם ואגן ואלן ויי

 אומראנק־ זייער אין אומטאלעראנץ, זייער אין גויס, די אין ליגט
די ארופווארפן אבער ודילן אנטיסעמיטן די וו. א. א. בארקייט

 גע־ זיינען ויי און אירן די אף אידן צו האם וייער פון שולד
צווייטן. צום שקר איין פון ניין צו צוואונגען

קאפיטאליום, דעם נעשאפן האבן אידן זאנט: זאמבארט
 מען דארף באלשעוויזם. דעם נעשאפן האבן אירן זאגט: בעללאק

 אידן שרייבט: אנטיסעמיט איין די? ווי סתירות גרעסערע נאך
 גע־ זיינען אידן זאנט: צווייטער א פאנאטיקער, רעליניעזע זיינען

 וואם נאוה ־ בעלי זיינען אירן זאגט: איינער אטעאיסטי. פערלעכע
 שקלאפן זיינען אירן זאגט: אנדערער אן שכנים, זייערע פאראכטן

 בושות, און חרפות אלע מיט צופרידן זיינען און נאטור רער פון
 זיינען אידן זאנט: איינער דאלאר. א מאכן אונו לאזט מען אבי

 רער בילט, הונט א אפילו ווען שרעק אין אנטלויפן און פחדנים
 בלוט. זייער עסן צו כרי קינדער קוילענען אירן זאנט: אנדערער

 א דלות, זייער צולע "געטאם" אידישע די פיינט האט איינער
 האט איינער רייכקייט. זייער צוליב אידן די פיינט האט צווייטער

א שפראך, לאנד די נוט ניט ריידן ויי וואם אירן די פיינט
זיך צייכענען און שפראך די צופיל קענען ויי וו*ל — צוזייטער

 און חנפים זיינען אידן אז זאנט, איינער שולעם,^ די אין אוים
 איינער שטאלצע. און חזיופים זיינען זיי אז צווייטער, א קריכער,

 זיי אויסגעקלערט, ניט זאך קיין קיינמאל האבן אידן אז זאגט
 אויסגע־ ה^בן אירן אז זאנט, צווייטער א נאכמאכער, נאר זיינען

 איין פארניכטונג. און איבערקערעניש פון שיטות אלע קלערט
 ראסע, קיין ניט זיינען אידן די אז זאגט, אנטיסעמיט געלערטער

 אינטערנאציאנאלער א־ פעלקער, אלע פון צונויפמישונג א נ$ר
 זאגט, צווייטער א פעלקער, אלע פון $פפאל די פון נעקנ^טן ליים

 אלטע ־ אור פון ראסע אפגעזונרערטע אן זיינען אידן די אז
 אנדערע וואם אלץ פאררארבן צו נאר צוועק רעם האט וואם צייטן
 א ווי צוזאמען לעבן אידן די שרייט: איינער אוף. טוען ראסן

 אומעטום אריין קריכן אידן אז באהויפטעט, אנדערער. דער סטאדע,
פעלקער. פר>מרע אין

 קיין גאר אמת׳ן אין האבן קוואליפיצירונגען אלע די אבער
 $פ־ ניט איז אירן צו שנאה די אנטיסעמיטיזם. מיט ניט שייכות
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 אפ־ ניט איו עם דך, פירן אירן די אווי ווי רעם, פון היינגיק
און כאראקטער, אונזער פון ניט מעשים, אונזערע פון הינגיק

 נוישער רער טיט טאן צו האט דער^אנטיסעמיטיזם ווייטער. אווי
 פון סיבות אלע און יסמיק, כאראקטער גוישערי־דער מיט נאטור,

 זיינען טיר אונו. פון ניט און ויי פון קומען אונו צו שנאה דער
 לעכערלעכע מער קיין ניטא איו עם און שולדיק. ניט רעם אין

 לייגן אידן אםימילירטע די וואם ארבעט אומזיםפע די זאך^לוי
 ווי מאבן, צו קלענער כרי נוים, די ווערן געפעלן צו בדי אוועק,

 טייל א פיינט. אונו האבן נוים די פארוואם די^סיבות זיי^מיינען,
 אידן וואם דעם, אין ישועה די נעפונען האבן אירן אסימילירטע

 דייטש, גראמאטיקאלישן ריינעם א דייטש, ריירן צו אנפאנגן ואלן
 וואם רעם, אין ישועה די געפונען האבן אנדערע אידיש. אנשטאט

 דאוונען ואל מען קירכן, די צו ענלעך שולן די מאכן ואל מען
 דארפן אידן די אז געגלויבט, האבן מאנכע לאנדשפראך. דער. אין

 צוזשעסטי־ געוואוינט זיינען ויי ווי הענט, די מיט מאכן אלפהערן
 געגלויבט מאנכע האבן יארק ־ ניר אין און בערלין אין קוליאציע.

 נאטיר־ די לויט ניט לאנד איבערן שפרייט; זיך דארפן אידן אז
 צו ניט ברעקלען, צו זיך כונה א מיט נאר אומשטענדען, לעכע
 קיין אויסוואקסן ניט זאלן עם מאסן, קאטפאקטנע קיינע בילדן

 אסימי־ ־ האלב די פון נעיעג גאנצער דער קווארטאלן. אידישע
 אזוי, אידן דעם איבערמאכן געווען איז אידן לירטע

 קורצזיכטיקייט זייער אין האבן. צו פיינט אופהערן אים זאל מען אז
 אנטיסעמי־ דעם באקעטפן צו כדי אז פארשטאנען, ניט זיי האבן
 דאם או■ ן. כ א מ ר ע ב י א גוי רעם נאר מען דארף טיזם

 מען ווי נאכדעם ערשט קרעפטן. אונזערע אין ניט געווים איז
 גערעט האבן ודאם אידן די צו שנאה זעלבע די ארויסגעוויזן האט
 בא־ דער אף גערעט לאנר יעדן אין האבן וואם דייטש, גוט

 געדאוונט, ניט גאר אדער גויש, אף געדאוונט שפראך, טרעפנרער
 אידן די אז פארשטאנען, אסימיליאטארן קורצזיכטיקע די האבן

 דער אט אנטיסעמיטיזם. פון ענין דעם אין העלפן גארניט קענען
 זאך די אידן. אלע בא קלאר ניט איצט אפילו נאך איז געראנק

 רער ל יי וו ט י נ כעם אין זיינען גוים די אז קלאר, ^בער איז
 אזוי און ז, י א ער ווייל נאר אזוי, אדער י ו ז א ז י א איד
 ניט גוים די וועלן עקסיסטענץ זייער אן האלטן אידן די ווי לאנג

אופהערן. ניט וועט אנטיסעמיטיזם רער און זיין צופרירן
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 אנטיסע־ דער אח שאלה: א צו געקומען מיה זיינען איצט
 קראנק־ אייביקע אן אדעה דערשיינונג פאראיבערנייענדע א מיטיזם

 אנטיסעמי־ דער אח געזאנט, אויבן שוין האב איך ווי אווי הייט?
 שטאמט ער נאר זאכן, אויסערלעכע פון רעזולטאט קיין ניט טיזם

 נאר פארשווינדן ער קען דעריבער מענטשן, פון נאטור רער פון
 ווארצל פון ווערן געביטן וועט נאטור מענטשלעכע די ווען דאן

 זאך אזא אז דערווארטן ניט קען קיינער ווי אזרי אבער ארוים,
 אנטיסעמיטיזם דער אז דערווארטן ניט מען קען פאסירן, זאל
 אלם לעבן וועלן אירן ווי לאנג אזוי ענדיקן איז עם ווען זיך זאל

 וועלן אידן אז אכט אין נעמענדיק לענדער. אלע אין מינאריטעט
 נאצי־ אירישע די אויב אפילו פעלקער די צווישן לעבן שטענדיק

 עטלע־ ארייננעמען קענען זאל און ווערן נעבויט זאל ה*ם אנאלע
 ניט לאנד אידישע דאם וועט פאל קיין אין — אידן מיליאן כע

 מוז — פאלק אונזער פון פינפטל איין ווי מער ארייננעמען קענען
 קיינ־ מען וועט אנטיסעמיטיזם פון אז באשלום, צום קומען מען
 פארשיידענע זיינע האט אנטיסעמיטיזם דער ווערן. פטור ניט מאל

 ווערט ער ווען צייט א און זיך שטארקט ער ווען צייט א צייטן.
 שטאר־ ווערט נאציאנאליזם, דער זיך שטארקט עם ווען שוואכעי.

 קאסמאפא־ דער זיף שטארקט עם ווען אנטיסעמיטיזם, דער קער
 בולט עם האבן מיר אנטיסעמיטיזם. דער שוואכער ווערט ליטיזם,

 דער נאף איצט הונדערט. ־ יא- עטלעכע לעצטע די אין געזען
 אין למשל, אנטיסעמיטיזם^ דער שטארקער איז מלחמה י־ וועלט

 ווייל אנטיסעמיטיזם, קיין געווען ניט לאנג נים ביז איז אמעריקע
 האט דארטן ראסע. פון זין דעם אין נאציאנאל געווען ניט איז זי

 זיינען אהין קומען וואם ראסן אלע אז איבערציינונג, די נעהערשט
 נאציאן. אמעריקאנער דער פון שאפונג דער אין שותפים גלייכע

 עם איז איצט נעווען. ניט דארטן נאך איז נאציאנאליזם קיין
 זיינען זיי אז פילן, צו איגעפאנגן האבן אמעריקאנער די אנדערש.

 ־ אנגלא די וועלכע אין ראסע א ראסע, אויסנענאסענע אן שוין
 זיך האט עם און אנדערע ווי שטארקער איז בלוט סאקסישע
 און ראסן סאקסישע ־ אנגלא ניט די צו שנאה א אגנעהויבן

 צוליב אנרערע, צו ווי אידן די צו נרעסער שנאה די איז במילא
 צוליב טייל נעוויסן א אין און סיבות אויסנערעכנטע פריער די

 אםימילירט $רער אופנענעסן ווערן ניט ווילן אידן די וואם דעם
 אמעריקע אין עפאכע קאסמאפאליטישע די אמעריקאנער. די פון
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 נאציאנא־ דער אנגעפאנגק זיך האט עם און נעענדיקט ויך האט
נינסטיק. ניט אידן פאר איז וואם עפאכע אן דראנג, ליסטישער

 ב, ש ו ת ר ע ק י ד נ ע ט ש א אלזא איו אנטיסעמיטיזם דער
 ויינק ארוים זיך ציינט ער וו׳גלכער אונטער פארמען די אבער

 פון שטאפל אפן שטייט פאלק א נידריקער וואם שטענדיק. ניט
 וועלכער אונטער פארמק די זיינען גרעבער אלץ ציוויליזאציע,

 וואו אייראפע, ־ מורח אין ארוים. זיך צייגט אנטיסעמיכיזם זיין
 דער ארוים זיך צייגט ציוויליזירט, ניט נאך ויינק פעלקער די

 וואו אייראפע, ־ מערב אין אידן, אף אנפאלן אין אנטיסעמיטיזם
 נעננערשאפט אין ארוים זיך ער צייגט ציוויליזירט, מער איו מען
 אין וו, א. א. פרעסע דער אין אגנריפן נעזעלשאפט, דעי אין

 קיין וועלן ויי אבער אנטיסעמיטן, פארביסענע דא ויינק ענגלאנד
 גדרות אז אנערקענט, בעללאק אפילו פארשלאגן. ניט פאגראמען

 פאר־ גייט וועלט די ווי היות ציל. זייער דערנרייכט ניט האבן
 אנטי־ דער וועט ציוויליזירט, מער ווערן פעלקער די און ווערטס

 וועלן אייראפע ־ מזרח אין אפילו קולטורעלער. וועין סעמיט־זם
 ווייכער וועט אנטיסעמיטיזם איצטיקער רער וראו צייטן, קומען
 לויט פאלק א פון צושטאנר • קולטור דעם וויסן קק מק ווערן.

 מער נייק פעלקער די ווי אזוי אנטיסעמיטיזם. זיין פון פארם די
 דער "איידעלער". ווערן אירן צו שנאה די וועט קולטור, צו

 געזעלשאפטלעכער פון פאים רער אין בלייבן וועט אנטיסעמיטיזם
 ניט איו ער אז אירן, די ווייזן וועלן גויס די געננערשאפט.
 צווישן חבר ז^נגעלייגטער קיין זיין ניט וועט ער ווינשנסווערט.

 הויז, גוישע א אין שכן אלם באליבט זיין ניט וועט סטודענטן,
די אין פראמוואי, אדער וואגאן אין בליקן קאלטע טי־עפן וועט

מען אז פילן, מאכן אים וועט מען טעאטרען, די אין ה^טעלן,
צייט פון און אנדערן, אן פאר פרעמדן, א פאר אים באטראכט

ליטערא־ דער אין פרעסע דער אין אננריפן זיין וועלן צייט צו
 נראבע די אויסער אנטיסעמיטיום פון פ^רמק אלע די קורץ מור.

 עקויסטירן וועלן נעזעצן, ־ אויסנאמם און אכזריות פון פארמע
אייביק..

 וועט עם און מאן, וויי אידן רעם שטענדיק וועט עם און
 איבערציינונג, די און נעפיל דעם וואך אים אין האלטן שטענדיק

 א דא איו זיי צווישן אז עשו, איו עשו און יעקב איו יעקב אז
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 דעה אופבויען. ניט בריק קיין קען קיינער וועלכן איבער תהום
 פילן, אייביק וועלן אידן און אייביק בלייבן וועט אנטיסעמיטיזם

פאלק. באזונדער א זיינען זיי אז

 הענט. אונזערע אין איז צוקונפט אונזער פון שליסל דער
 צוויי פון אפהיינגיק איז נאציאן אידישער דעי פון לעבן דאס
רער פון און אידנטום פון קראפט אינערלעכער רער פון זאכן:

אויש די גוים. די פון יגן קר מיר וואם באהאנדלונג אויסערלעכער
ניט קיינמאל וועט אירן זיין אונז העלפט וואם קראפט סעדלעכע

זאל עמיצער אויב פאלש אויסקומען אבער וואלט עם פארשווינדן.
נאר פאלק א אלם אייביק האלטן זיך קענען אירן אז באהויפטן,
זאל פאלק א כדי ליב. ניט אונז האבן גוים די וואס דורכדעם

האבן שכנים די וואם דאם גענוג ניט איז דורות לאננע לעבן
 האלטן זאל וואם קראפט, אינערלעכע אן זיין מוז עם פיינט, אים

ארגאניזם. נאציאנאלן דעם פון לעבנם־כחות די שטארק און פריש

לערנען.

 רער נאציאן, אידישער דער פון הקרשים קודש רער רבותי!
ן. ע נ ר ע ל — איז נשמה אירנס פון ווארצל

 אפיציעל אונז בא ניט הייסט דאסיאירנטום מערקווירדיק!
 רעליגיאן, פאר ווארט העביייאישע דאם איז וועלכע אמונה אן

סיני בארג אפן לערנען. דאם — תורה אונז בא הייסט עם
 מען תורה, א נאר אמונה, קיין משה׳ן געגעבן ניט מען האט
 און משה" "תורת נאר משה", "אמונת אידנטום ראם ניט רופט
 ווערט נאציאן אידישער רער פון לעבן אין מאמענט גרעסטער רער
 אנ-גע־ ווערט עם נאר אמונה" אן פון געבן "ראם אנגערופן ניט

 נאכמער: לע^נען. פון תורה, א פון געבן ראם תורה", "מתן דופן
 און לערנטי און זיצט אליין גאט אז אונז דערציילט תלמוד דער

 איז וועלט די איירער נאך געווארן באשאפן איז לערנען ראם אז
 אין ווארט געוואלטיקער א פאראן אע עם און געווארן. באשאפן
 פ׳ירעכנט געווען איז אידן בא אז קלאר מאכט וועלכער תלמוד

 קענען אידן וועלכע צו מדרגה גרעסטער דער פאר לערנען דאם
 געארט ניט וואלט "טיר גאט: זאגט תלמוד, דעם לויט דערגרייכף
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 האלמן". זיי זאלן תורה מיין אבי פארלאזן מיר זאלן אירן רי אז
 העכערע א צו געווארן אופגעהייבן חורה איז ווארט ריזן אין

פרומקייט. ווי שטופע

 ניט קיינמאל אה זיין, ניט זאל זי וויכטיק ווי פרומקייט,
 ר. ע כ ע ה איז חורה אידן. בא העכסטע ראם אלם פארעכנט

 א איז ער אויב ממזר, א אז גמרא, די זאגט אמאל ווידער און
אויב גדול, כהן א פון אפילו וויכטיקער ער איז חכם, תלמיד

 צו שליפל דעם אונז גיט דאם עם־הארץ. אן איז לעצטער רער
 מעג־ די אונז גיט דאם און נאציאן אונזער פון כאראקטער רעם

אידישקייט. פון נשמה און הארץ די אין אריינצוקוקן טיף ליכקייט

 די אין קראפט מוראדיקע א פאראן איז עם לערנען!
 געדאנקען גרויסע וועלכע דורך צייכנם זיינען אותיות אותיות.

 דור. צו דור פון מענטש, צו מענטש פון איבערגעגעבן ווערן
 זייערע פון נשמות די ליגן זיי אין טרוקן, ניט זיינען אותיות

 אדער פארמעט די יונג. שטענדיק און פריש אייביק פארפאסער
פארברענט קענען געשריבן זיינען אותיות די וועלכע אף פאפיר
אותיות די אבער — תלמוריסטן, די געזאנט האבן — ווערן,
שולט. ניט זיי אין איז פייער קיין לופט, דער אין שוועבן בלייבן
שארף, מה דער ברייט, געראנק רער ווערט לערנען דעם דורך

 כהות גייסטיקע די וואקסן לערנען רעם דורך הויך, השגה די
 מענטש דער מער וואם און נשמה, זיין וואקסט עם מענטשן, פון

 וואם מענטש, באדייט עם וראם ער פאישטייט מער אלץ לערנט
 באדייט עם וואם וועלט, באדייט עם וואם פאלק, באדייט עם

 בא־ עם וואם און אירייען פאר קעמפן באדייט עם וואם פליכטן,
 וואס צייט דער אין מענטש. צו מענטש פון באציאונג די דייט

 בלויז געלערנט האבן צייטן אלטע די אין פעלקער אנדערע בא
 גע־ לערנען פון אוצר דער אידן בא איז קלאסן, פריווילעגירטע

 לער" מוזן אלע לערנען, זאלן אלע אלעמען. פאר אנטפלעקט ווען
 דער אין יושר און צדק פון געזעצן דערהאבענע לערנען נען,

 לער־ באשאפונג, געטלעכער דער פון וואונרער די לערנען תורה,
 זאלן אידן ויען און לערנען! אבי — מאראל פון געזעצן די נען

 נאב־ זאל מען וועלכן דורך לערנען דאם ניט עם מיינט לערנען
 א אין באדייט "לערנען" ווארט ראם ווי געלט, פארדינען דעם

 אוגז בא פעלקער, ציוויליזירטע היינטיקע די בא טאם גרויסער
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 ארעד צוועק, א צו מיטל תכלית, א צוליב לערנען ניט עם מיינט
 דער־ גיאבן צו רירל "א פרק: פון אויסדרוק גלענצנדן רעם *ין

 ווארט רעם פון באגריף וואכעדיקער אזא איז ווייט ניין! מיט",
 מאטעריעלן שום א אן אירן בא מיינט לערנען אידן. בא לערג־־ן
 מיינט עם ציען, צו דערפון נוצן גשמיות׳דיקע שום א אן צוועק,

 רעם דערמיט שפייזן צו ניט אום לערנען לערנען, צוליב לערנען
 בעסער, מענטשן רעם מאכן צו נשמה, די שפייזן צו נאר גוף,

 פון מדרגה העכסטע די מיינט עם מענטשלעכער. איידעלער,
 די קולטור. שפראכן: מאדערנע די אין רופט מען וואם דאם,
 ארומגעגאנגען זיינען וואס מענטשן קולטיווירטעסטע די זיינען אירן

 אידן אלע ורען לערנען. איז דערפון סוד רער וועלט. נאטם אף
 אונז פאר דאם וואלט עם־הארצים, אבער פרום, נאר זיין וואלטן
 טויזנט צוויי מיט אידן בא שוין מען האט אומגליק. אן געווען

 ד*ם זיין, ניט פרום קען עם־הארץ אן אז געזאגט צוריק יאר
 ריב־ ווי און באדייטונג. קיין ניט האט פרומקייט זיין אז הייסט,

 אויסדערריילטער אן זיינען מיר געווארן! געזאגט איז דאם טיק
 נאציאנען, אלע פון פרימער זיינען מיר וואם דערפ*ר ניט פאלק

 לער־ מיר וואס דערפאר תורה, א האבן מיר וואם רערפאר נאר
 גאנצער דער מיט קאמף דעם אויסנעהאלטן האבן מיר און נען.

 נאר פרומקייט, אונזער צוליב בלויז ניט יאר טויזנט צוויי וועלט
 האבן ר י ם ל יי וו רעם צוליב מער, נאך אפשר און אויך,

ט. נ ר ע ל ע ג

 תלמיד גאוךם ווילנער פון אידיי די געווען איז דאם און
שס׳ם בעל דעם וואם צייט רער אין וואלאזשינערי היים ר'

ראם און אידנטום דעם פארפעסטיקן צו געזוכט האבן תלמידים
 די פון אנגעגריפן געווען איז וועלכע פאלק, אידישן פון לעבן

 פילאזאפישע און התלהבות פאעטישע פ־ומקייט, דורך משכילים,
 און אידנטום דאם פארפעפטיקן געקומען חיים ר' איז שטימוננען,

 אויספרו־ אלטן דעם דורך נאציאן אידישער רער פון לעבן דאם
 הסירים(, )די "זיי זאנט: חיים ר׳ הורה. לערנען פון מיטל בירטן

 זיך פאר אויסגעקליבן האבן גאט, צו דערנענטערן זיך וועלנדיק
 פרוט־ פון ספרים אין לערנען ז*ער עיקר דעם מאכן צו וועג א

 דעם עיקר פארן ניט מאכן זיי און נאכאנאנד מוסר און קייט
 ניט שיינט עם הלכות. און נ״ך הקרושה, תורה דער פון לערנען
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 זייער זיין, מוחל גאט זיי זאל תורה. רער פון ליכט די זיי אף
 קען מק ווי וועג רער ניט איז ראם אבער גוטע׳ א איז כונה

תורה". רער פון ליכט רער צו קומען

 ניט מען דאוף מאראל און פרומקייט אז גלויבט חיים ר'
 א איז ראם תורה. לערנען דורך ווי וועג אנדער קיין דורך זוכן

 פריני מאראלישע אי אלץ, געשעפט ווערט עס וואנען פון קוואל
 חיים ח שיינקייט. פאעטישע אי התלהבות, גרויסע אי ציפן,
 אונזער און נשמה, אונזער פון לעבן ראם איז תורה "די זאגט:
 מיר און תורה דער אין ריידן מיר וואם דאם אף שט*ט וועלט

 גע־ פארטריבן זיינען מיר זייט איבערהויפט און איר; אין שטורירן
 ראך איו פארלארן, אלץ האבן מיר און לאנד אונזער פון ווארן

 אין תורה". לעינען ראם ווי געבליבן ניט זאך אנדער קיין אונז
 טיפ־ ביזן רערגרונטעוועט זיף חיים ר׳ האט ווערטער דאזיקע די

 לע^־ דאם אויב עקזיסטענץ. נאציאנאלער אונזער פון יסוד סטן
 נאך אירן אונז פאר עם איז מענטשן, אלע פאר וויכטיק איז נען

 איינציקע אונזער מיר האבן ספרים אונזערע אין ווייל וויכטיקער,
 פאי־ לעבן נאציאנאלע דאם איז פעלקער אנדערע בא פעסטונג.

 ספרים, אונזערע אין נאר אונז בא אבער זאכן, פיל אין קערפערט
 דאס דורך געבויט. איז לעבן אידישע גאנצע דאם וועלכע אף

 פריערדיקע די מיט זיך מיר פארבינדן ספ״ים די אין לערנען
דורות.

געשאפן איז נאציאן אידישער דער פון ט יי ה נ יי א די
האנט אין האלט איר ווען ספרים. די פון ט יי ה נ יי א די דורך

און עקיבא ח געזאגט האט עם וואם לערנט איר און גמרא א
 זאך גאנצע איין אין צוזאמענגעגאסן זיי מיט איר ווערט מאיר ר'

צייטן אמאליקע די זיי מיט איבער לעבט איר אז פילט איר און
 הערט איר ווען צייטן. חיינטיקע די אייך מיט איבער לעבן זיי און

 אז פאר זיך שטעלט איר און שול אין שבת התורה קריאת
 פאר געווארן געזאגט ווערטער זעלבע די זיינען יארן טויזגטער

 איבערצייגונג די און באגריף דעם ווילנדיק ניט איר קריגט אידן,
 די פון איינע און נאציאן. אידישער דער פון אייביקייט די וועגן

דער אין דוקא ליגט ספרים אידישע די פון גבורות • הויפט
 געדאנק, שיינעם א למשל, איבער, לייענט איר ווען ווידערהאלונג.

און מחשבה אייער פון ארוים שפעטער אדער מארגן ער גייט
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 נעהאט דערפון וואלט איר וראם נוצן די רערפון ניט האט איר
נעבליבן וואלט געלייענט האט איר וועלכן נעראנק דער ורען

 האט איר וראם געדאנק זעלבן דעם אבער נעמט אייגנטום. אייעד
צוואנציק צען, פינף, איבער אים לערנט און געלייענט איינמאל

 אין אריין קט זיג ער ווי פילן וועט איר און מאל פופציק אדער
 ער נשמה, אייער אין ארייננענעסן ווערט ער ביינרר, אייערע
 די אייך. אין לעבט ווארט ראם "איך". אייער פון טייל א ווערט

סך א פון אפהיינניק ניט איז טענטשן א פון קולטור פון מאם
 דורכנעליי־־ דאם פארדייט האט ער ווייט ווי רעם אין נאר לייענען,

 געשטאנעו זיינען "געטא" אין וואם סוד דער אח דאם און ענטע.
 זיי וועלכע ספרים די מיט בלוח קולטורעל הויך אזוי אירן די

 דורכגעפילט און דורכנעלעבט ספרים די האבן זיי געהאט. האבן
קולטור. פון וועלטן נאנצע ארויסגענומען זיי פון האבן און

 פיר די אין אירן בא געווארן געשריבן זיינען ספרים סך א
 פון חוש רער אבער געשיכטע אידישער רער פון יאר טוחנט
 לער־ דארף טען ספרים וועלכע אויסצוקלייבן געוואוסט האט פאלק

 וויכטיק זיינען עם וועלכע ווירערהוילן׳ דארף מען וועלכע נען,
 און נשמה• אידישער רער פון טייל א אלם מאכן זיי ואל מען
וואם דערפון, עם קומט לעבן אירישער א פאראן אח עם ווען
 אידישע וואם קוואלן, זעלבע די פון געטרונקן האבן אידן אלע

 ווידערהוילט האבן אנדערער דער בח וועלט עק איין פון קינדער
 וואס דערפון קומט עם ספרים. זעלבע די אין ווערטער ועלבע די
 וואם ווערטער זעלבע די נעלערנט האבן מענטשן נרעסטע די

 האט למשל. גאון, ווילנער דער וואם געלערנט, האבן קינדער
 קינ־ קליינע וועלכע ברכות מסכת די אנגעהייבן ווידער נאכאנאנד

 ער טיפער, העכער, נעלערנט אבער עם האט ער לערנער. דער
 לערנער׳ געוויינלעכער דער ווי געשעפט מער דארטן פון האט
 זיינע לויט ווארט נעשריבענע דאס פון יערער נעמט נעמען ווייל

 צוויי ק*נמאל געווען ניט נאך זיינען עם און כהות, איינענע
 די פונקט ווארט א פון ארויסנעמען ביידע ואלן וואם מענטשן

 אלע וואס דורכדעם אבער שטימונג. באגייסטערונג, מאם זעלבע
 צוגע־ זיינען ספרים, די אין ווערטער זעלבע די נעלערנט האבן
 אין נאציאן אידישער דער פון מיטגלידער אלע נעווארן בונדן

קערפער. איין
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 י ר וזערן טיפער אלץ לערנט, מען מער וראם נאכמער: אין
 אלטע אץ בונות נייע אריין ליען מענטשן גרויסע די ווערטער,

 גרע־ רי איבער ברייט און ווייט א״וים זיי ציען זיי און טער“ווע
 ווערן ם ספר זעלבע רי געהאט. אנפאנג אין האבן זיי וועלכע נעצן
 לערנען עם דורות מער וואס באדייטונג אין רייכער מאל אלע
 זייערע אריין זיי אין ליינן און די ווידערהוילן און די אין

 וואלאזשינער, חיים ה פון רוף ־ קאמפם א איו לערנען נשמות.
 קאמפס" א נאר מיינען, אנרערע ווי חסידים, נעגן קעמפן צו ניט
 די נעגרינרעט האט ער און - אירנטום דאם ראטעווען צו דוף

ישיבה. וואלאזשינער

פילאזאף. א איז איד יעדער

 פילאזאפיע נרעסטע די לינט אירישקייט דאם אין רבותי!
 זייט יאר טויזנט דריי באלד שוין פארמאגטי מענטשהייט די וואס

 וועלט־סצענע דער אף ארוים זיינען פילאזאפן גריכישע גרויסע די
 פון געווארן באשאפן שוין עם זיינען שיטות פילאזאפישע וויפל און

 וואם צוזאמען אלץ אוף אבער נעמט בערגסאן! אנרי ביו טהאלעס
 אין זוכענישן שווערע דיערע אלע נעשאפן, האבן פילאזאפן די

 וואנשאל איין אף ארוף עם לייגט און יארן טויונטער פין פארלויף
וועט וואנשאל, צווייטן דעם אף אירנטום פון פילאזאפיע די און
דריי אין ווייל פארוואם? אריבערוועגן, ווייט ווייט, לעצטע די

 געלוננן ניט קיינעם האט אנשטריינגונג שווערע פון יאר טויזנט
 אריינקוקן באשאפונג, וועלט ־ דער פון פארהאנג רעם אופצוהייבן

 ראם אווי ווי באטראכטן און יצירה דער פון ווערקשטוב רער אין
 ווי געקומען, אלץ דאס איו אווי ווי אונז, ארום געוואון אלץ איז
 דעם פון מענטשן יענע ווי מיר. זיינק וואם און מיר, קיט:ן אווי
 צום דערגרייכן קענען זיי אז נערעכנט, האבן וואם הפלגה, דור
 ארופלייגן וועלן זיי ווען הויך, דער אין גאר סודות, אלע פון סור
 רעכנט אזוי אט — הימל, ביזן אנדערע די אף איינע ציגל אסך
 די רערגרייכן קען ער אז גייסט פילאזאפישער מענטשנם דעם

 זיך האט אלץ וועלכער פון קראפט גרויסע יענע סיבה, עישטע
 אף איינע סברות ארופליינן וועט ער וואס דעם׳ מיט אנגעהויבן
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 אראפגעפאלן ויינק הפלגה בני די ווי ©ונקט און אנדערע. די
 פאלן אזוי אנדערע, די איינע פיירשטייענדיק ניט טאל, אין צוריק

 פארשטייענדיק ניט סיפטעמען פילאזאפישע אלע אראם שטענריק
דערקלערונג. קיין זיך מיט בריינגענדיק ניט אנדערע, די איינער

 טויזנטער זיך האט וואס פילאזאפיע׳ אנמעכטיקער דער צו
דעם וועגן סברות און השערות פון צירקל א אין געדרייט יארן

די איז וואס און ווער געווארן, באשאפן איו וועלט די אזוי ווי
 פילאזאפיע אנמעכטיקער דער צו געמאכט, עם האט וואם קראפט

צוגעקו־ איז נעפונען ווייניק אווי און געזובט פיל אווי האט וואם
ווידער האט מען וועלכער פון וויסנשאפט די שטיצע אלם מען

 פראגן גרויסע די אף ענטפערן צו וויסן וועט זי אז דערווארט
 אליין איז וועלט די אויב נייפט: מענטשלעכן דעם מאטעין מאם

 "פריער" געווען איז וואם מערן? אליין זאך א קען ווי טא געווארן,
 ניט וויסנשאפט די אבער "פריער"? א געווען גאר איז עם אויב

 די ווי מער ניט ווייס דערפאלגן, געוואלטיקע אירע אף קוקנדיק
 איין אפילו באלייכטן צו מעגלעכקייט קיין ניט האט זי פילאזאפיע,

 וויסג־ די שאלות. אייביקע און שווערע די פון פונקט איינציקן און
 קרעפטן פארשיידענע די מיט באנוצן צו זיף אזוי ווי ווייס שאפט

 נאטור די איז וואם אבער צוועקן, געוויסע פאר נאטור דער פון
 ווער און "פריער" געווען אין וואם געווארן, זי איז אזוי ווי אליין,
 לעבן אזוי ווי געזעצן׳ ־ נאטור אייזערנע די געמאכט עם האט
 מיר קומען וואנען פזן טויט, הייסט רואם לעבן, הייסט וואם מיר,

 אונזער איז וראם און שכל אונזער איז וואם מיר, גייען וואוהין און
 תשובה קיין וויסנשאפט די אונז קען פראנן די אף אט — נשמה

 פון רעזולטאט דער נאר איז אונז זאנט זי וואם דאם געבן. ניט
 אזוי ווי דעם וועגן אננעקליבן האבן מענטשן וואם דערפארונגען

 דערקלערונגען קיין וויסנדיק ניט כהות, ־ נאטור די אויסצונוצן
 וויפנשאפט די רואם השערות אלע פון זיינען. גופא כהות די וואם
 עוו^לוציע. ווארט: דאס אן ־ אויבן רעם פארנעמט געשאפן האט

 דעריי עם און ווייטער שריט איין ניט אונז בריינגט דאם אבער
 ־ נאטור דעם דורך געווארן ענטוויקלט איז "אלם גארניט. קלערט
 איינם אלץ איז עם וויסנשאפט. די זאגט ענטוויקלונג׳/ פון געזעץ

 באשא־ א דורך געווארן באשאפן איז "אלץ זאגן: וואלט איר ווי
 דינעם ערשטן אן "פון וואס? פון - געווארן ענטוויקלט פונגי״.

194



 דער נעקומען אח וואנען פון אבער תשובה, די אח — שטאף"
 קיין פון געווארן ענטוויקלט ניט שוין דאך אח עי־ שטאף? דינער

 און באשאפן אים האט ורעה געווארן, ער אח אזוי ווי טא זאך,
 די איז שאלות זעלבע די איבער אט פריעד? נעווען איז וואם

 און וויסנשאפט. די מירגעווארן אח עם ווי געווארן. מיד פילאזאפיע
 ענטוויקלונג, פון געזעץ דעם געמאבט האט ווער פראגע: א נאך

 ערשטן דינעם א פון מאכן צו כח אזא געהאט עם האט וואם
 מענטשן? און חיות וועלדער, בערג, ימים, און ערד סובסטאנץ

 אף ענטפערן קענען וויסנשאפט די ניט און פילאזאפיע די ניט
 האבן צו שטארק אזוי גארט מענטש רער וועלכע אף פראגן די
תשובה. א

 רואם השערות, פון כאאם זעלבן דעם אין רבותי, אבער,
 אומוויסנהייט פון וואנט שווארצע א אן אפ שטענדיק זיף שלאגן

 דער פון ברעג דעם א; שטענריק שלאגן ים פון כוואליעם די ווי
 — אידייע, ליכטיקע איין פונקט, ליכטיקער איין פאראן איז יבשה׳
 וואם פינסטערניש ביקע אי די דורך שנייט שטראל איין בלוח

 די אז דעם, אין באשטייט אירייע די אויגן. אונזערע פאר שטייט
 מאני־ וואם נרויסקייט זייער מיט כהות, ־ נאטור מעכטיקע אלע

 דערשיינונגען זיינען וואונדער, זייערע מיט שטענריג פעסטירן
 פון באשאפן. אלץ האט וואם קראפט מורא׳דיקע איין פון קומען וואם

 איינהייט די אלץ: גייט אהין און ארוים אלץ קומט קראפט דיזער
 מיד וואם זאך איינציקע די אח ראם הבורא. אחדות גאט, פון

 רעזולטאט קיין צו אונז וועלן זוכענישן ווייטערע און וויסן קענען
 תהום רעם אין פונקט ליכטיקן איינציקן דחן און בריינגן. ניט
 פילאזאפיע די וואס אוצר, איינציקן דיזן השערות, אומזיסטע פון

 פאלק, ־ פילאזאפן גריכישע ראם ניט געפונען האט פארמאגט׳
 דערי־ איז ועליגיאן אידישער רער אין אמונה. אירישע די נאד
 פון קרוין די פילאזאפן, אלע פון פילאזאפיע די פאראן בער

 אנ־ קיין אף געווארן געפונען ניט איז וועלכע מהשנה, מענטשנם
 פער ז^גט אומזיסט ניט פיני. בארג רעם אף ווי ארט רער

 מענער ־ וויפנשאפטם גרעכטע נאד די פון איינער לאדזש, אליווער
 דיגאנצע אופזאמלען זאל מען ווען אז צייט, היינטיקער דער פון

 געבן קענען ניט זי וועט באזתט, מענטשהייט די וואם חכמה
 "בראשות ווי: פראגן גרויסע די אף דערקלערונג בעפערע קיין
הארץ." ואת השמים את אלקים ברא
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 פילאזאפישן געזונטן איינציקן דעם געפונען האט איר רער
 פאר־ נעפונען. ניט עם האבן נריכן די וואם צייט דעי אין רעיון,
 וועלט רער אף בליק סארט אנדער אן האט איד רער ווייל וואס?

 איינצל׳ אין זיך ארייגצולאזן ליב האט גריך רער נריך. רער ווי
 עם און שטיקער אף זאך יערער צושניידן צו רן, אנאליז צו הייטן,

די שטודירן דארף טען ווען מעלה א איז דאם אויספארשן.
ווען חסרון גרויסער א אבער איז עם זאך, א פון איינצלהייטן

 באטיאכטן דארף מען ווען זאך, גאנצע א ארומנעמען דארף מען
 גאנצע איר אין דורכנעמען איר און דערשיינונג געוואלטיקע א

 זוכער ־ איינצלהייט רער אנאליטיקער, רער ווערט ראן גרוים.
 צו קיינטאל קען און טיילן די פון אנאליז דעם אין פארלארן

 דעם ניט ער זעט בוימער סך די "פון קומען. ניט גאנצע דאם
 פאר־ פיטים אף אפ ניט זיך שטעלט וואם דער אבער וואלר",

 זיין מיט דורך עס נעמט און נאנצע דאם בליק זיין טיט כאפט
 אנאלי־ צו אונז ארוס נאטור די געזוכט האבן נריכן די באגריף.

 דער דערשיינונגען, באזונדערע זינען אין נעהאט האבן זיי זירן,
 און וואסער דאס לבנה, די און זון די שטורם, דער און דונער

 פילא־ גאנצע זייער טיט זיי האבן דעם צוליב וו. א. א. יבשה די
 שפיקלעך שטיקלעך, נעזען האבן זיי געזען. ניט וועלט די זאפיע

 יערער פאר געטער אין געגלויבט האבן און וועלט רער פון
 צו אלעס, געוואלטיקן און גרויסן רעם צו נאטור. פון שטיק
 פארטאנט וועלט די וואם אלעס פון דערשיינונג מוראדיקער דער
 זייער דערנרייכן. געקענט ניט זיי האבן זאך, איינציקע איין אלם

 נאר געשטערט. דעם אין זיי האט כאראקטער אנאלימישער טיפער
 איינצל־ פאר אינטערעם גרויסן קיין ניט האט וועלכער איד, דער

 און היטל מאל, א טיט וועלט די ארומכאפן געקענט האט הייטן
 די און אוניווערזום פון גרויסקייט די מענטש, און נאטור ערד,

 נעקענט האט איר רער נאר טענטשן. שטערבליכע פון קליינקייט
 פאלק, ־ פילאזאפן ספעציעלע די וועלבער צו פילאזאפיע אזא געבן

אופהייבן. געקענט ניט זיך האבן כריכן, די

 טענטשלע־ דער פון אוצר רער פילאזאפיע, הויכע דיזע און
 האבן טענטשן וועלכע צו פונקם העכסטער רער טחשבה, בער

 !רעם אין טח׳ דעם אין איינגעוואקסן אין דערגרייכן, געקענט
אירישער רער אין מצוות די היט וואם אידן יעדן פון געוויסן
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 ויין און ביינער ויינע פון מארך די אין אריינגעדרונגן איו זי )אם.
 פילאזאפישן גרויסן דיון ארום זיך דרייט גאנג = געדאכקן גאנצער
 און נאם אידישער רער פון אירן איינפאכסטן רעם נעמט פונקט.

 ער טיף ווי געפינען וועט איר און פאנאנדער אים מיט זיך רעט
 אז וועלטן, אלע פון באשעפער רער איו גאט אז פילם׳ און ווייס
 באהעלטעניש קיין אים פאר איז עם אז אומעטום, איז אויג זיין

 ער אז אייביק, זיין וועט און אייביק פון געווען איז ער אז ניטא,
 טיט אטעמען מיר אז און גוט, איז וואם אלץ פון קוואל רער איז
 פון טייל א איז וועלכע נשמה, זיין מיט לעבן מיר און אטעם זיין

 וועג פון עגלה ־ בעל א אונזערן קענט איר רבותי! ניין, אים.
 פילאזאפיע, ־ גרוים צו אנבעלאנגט וואם ראם און א־אפפירן ניט
 ער אוניווערסיטעטן! צוואנציק געענדיקט האט איר ווען אפילו —

 רעם ווייס ער אבער איינצלהייטן, פון איד, אונזער ניט, ווייס
 די דערפונרן נאר ניט האט אידנטום ראם הכל. * סך גרויסן

 ווי וועג א נעפונען אויך נאר קולטור, דער פון אמתן גרעסטע
 יערן פון אייגנטום רעם אין אמת׳ן דיזע פארוואנדלען צו אזוי

 א אין איינצופאסן עם אווי ווי וועג רעם געפונען האט זי אירן,
 ווי אלעמען, פאר צוטריטלעך זיין זאל עם וועלכער אין פארם

 אראפ־ האט זי לעבן, פון טייל א אין פארוואנרלען צו עם אזוי
 רער אין עם געבראכט און מחשבות הימלישע הויכע די גענומען

טוט. איד רער וואם מעשים די דורך הייזל ארעמסטער

 זיין ווערט ריירן, גוט קען קינד אירישע ראם איידער נאך
 אחדות פון רעיון גרויסן רעם דורכנעמען צו צוגעגרייט פארשטאנד

 אופמערקזאם מאכט ק$הן הערמאן פילאזאף גרויסער רער הבורא.
 ישראל "שמע רעם ארוים רעט איד א וועלכע מיט קראפט רי אף
 רער־ דאזיקער רער אין נשמה גאנצע זיין אריינלייגנדיק אחד", ה'

 קינד אידישן א לערנט מען וואם זאך ערשטע די און קלערונג.
 און באשאפונג ־ וועלט פון פרשה געוואלטיקע די איז חדר אין
 אופ־ האט נאט וואם ראם פון סימן ם1 א דינט וואם שבת, פון

 לעבט פאנטאזיע די ברייט, ווערט קינר פון הארץ די געטאן.
 עם ווען און געראנקן. אבסטראקטע הויכע אין ארבעט און אוף

 רער מיינט, ראם וואם קינד ראם שוין פארשטייט שבת רער קומט
 פון אלעמאל זעט ער וועלכע אין פארם די אים בא איז שבת

 פון פרינציפ גרוים:ר ריזער און באשאפונג. וועלט די ראסניי
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 נאר איו וואס דאמנען, אין ווירערהוילט אים ווערט הבורא אחרות
 לייגט איננל אידישער רער ווען און געורארן. געמאכט דערצו

 צו איז ראם אז פילט, און גוט גאנץ ער ווייס תפילין שפעטער
 ער נעמאכט. אלץ האט וואם קראפט ־ וואונרער די אנערקענען

 אף דאוונען טעג ער דקדוק, פי על ווערטער די זאנן ניט מעג
 עיקר, דער אבער ווארט, יעדעם אף אפשטעלן ניט זיך און גיך

 א מאכנדיק און התורה אתלקר בא דא. אים בא איז רעיון דער
 אלם דורכגעפירט און באטראכט אידן פון ווערט אלץ — ביכה

 עם וועלכן אף פרינציפ פילאזאפישן דעם ווענן דערקלערונג א
רעליגיע. אידישע די רוט

 איר, יערער און שול פילאזאפישע א איז הויז אידישע יעדע
ראנג. העכסטן פון פילאזאף א איז אירישקייט, היט וואם

באלפרר־-דעקלאראציע.

 בנין דער וואם שוועריקייטן אלע אף קוקנדיק ניט רבותי!
 באלפור־רעקלאראציע די דאך איז לעצטנס, אנגעטראפן האט הארץ
 נאך פאלק אידישן פון טרייסט איינציקע די נעבליבן און נעווען

 איך איר. נאך און מלחמה בלוטיקער, דער אין אומנליקן אלע די
 פינסטערע יענע אין אריין זיך טראכט פרינט, מיינע אייך, בעט
 ווע־ וועלט־מלחמה, בלוטיקע די געשען? אונז מיט איז וואם טעני
 אריינגעשלעפט האט שאנד, איר ווי גרוים אזוי איז שרעק מעם
 אלע פון פראנטן אלע אף שלאכט דער אין פאלק אידישע דאם

 בעסטע די סאלדאטן, אירישע מיליאן צוויי לענדער. קריג־פירנדע
 ארום געקעמפט האבן פאלק, אונזער פון קינדער שטארקסטע און
 אלע אף בלוט זייער פארנאסן האבן פעלקער, אלע פון פאנען די

 מיט נעשטאכן אנדערן דעם איינער האבן אידן שלאכט־פעלדער.
 ליפן אוסגעקרימטע די אף ישראל" "שמע באם און באיאנעטן
 אויסגע־ יסורים ברענענדע אין און צווייטן, רעם איינער דערקענט

 פויג־ ווילדע און הינט בלוטרורשטיקע אטעם. לעצטן זייער הויכט
 די פון אפך צוריסן, שציקער אף קערפערם זייערע האבן לען

 קיינער און געקומען, ניט ישראל קבר צו אפילו זיינען נעפאלענע
אהיננעקומען. איז געביין זייער וואו ניט ווייס
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 געבליבן זיינען עם ^ומגליק? גדויסן דעם פרן פ^לגן די און
 עגונות, טויזנט הונדערט פאר א סך־הכל: לעצטן אין אונז בא

 דערווארמט ניט צער, אין לענן וואם נפשות עלנטע פארוואגלטע,
אומי יתומים, טויזנט הונרערט אכט ביו האפנונג, פונק איין פון

דער וועלכע פון קינדער דערשלאנענע פארלאזענע, גליקלעכע,
 און פיזישע געווארן רעה, לתרבות ארוים איז טייל גרעסטער
 אוקראינע און רוסלאנד אין זיי פון טייל א קריפלס. גייסטיקע

די אנגעפילט האבן און פארברעכער פשוטע געווארן זיינען
 אין פארשליערט אלמנות- טויזנט הונרערט זיבן ביז תפיסות;
וואם שיקואל פינסטערן דעם דורך צודריקט טרויער, א*ביקן
טויזנט הונרערט צוויי ביז שריט; און טריט אף זיי נאך לויערט

ברוכווארג הענט, אן פים, אן מענטשן שברי־כלים, אינוואלירן,
טויזנט פופציק ביז לעבן; גרויזאמען פון מיסט־הויפן דעם פאר

נערוון, צודרייטע מיט מענטשן משוגעים, גאנצע און האלבע
זעקם גערויש; יעדן פאר ציטערן וראם שאמנם, — מענטשן

 עם און געווארן אפגעמלקט און חרוב זיינען קהילות הונדערט
געבליבן. ניט זכר קיין זיי פון איז

 די רואם בלוט, פון אקעאן דער גענוג געווען ניט נאך איו
 צונאסן זיך האט פאגראם־כוואליע א און געשאפן, האט מלחמה
 המות מלאך רער רומעניע. פוילן, גאליציע, אוקראינע, איבער

 חתנים, בלות, עיפ׳לעך, קליינע און וקנים גרייז־גרויע געשניטן האט
 רוי־ ארומגעלאפן זיינען וועלף ווי רייך. און ארעם אלט, און יונג

 אי־ די איבער טיליטער־אפטיילונגען כוליגאנישע און בער־באנדעם
 אין הרוגים און קדושים טיט בערג אננעפילט און געגנדן דישע

גאסן. אלע

 האבן ווו^ם אף געטרייסט? זיך מיר האבן וואם טיט און
געווארט? מיר

 זיין וו>ט המות מלאך דער ווען געזאגט: זיך האבן מיר
 וועט טיש גרינער דער און אריינשטעקן, שייד זיין אין שווערד

 דאמאלסט שלאכט־פעלד, בלוטיקן דעם פון פלאץ דעם פארנעמען
 דאן פארגעסן, ניט בלוט פאיגאסענע *ונזער אויך וועלט די וועט
 פא־ לענדער אלע אין זאך ערשטע די אלם באקומען מיר וועלן

 רעכט. געזעלשאפטלעכע און עקאנאמישע בירגערלעכע, ליטישע,
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 אונזערע נוטס, און האב אונזער האבן מיר אנרערש? רען וזי
 האבן מיר פרייהייט, אלעמענס פאר ראך ביינעשטייערט קרבנות

 נלייב־ פרייהייט, פון פרינציפן דעמאקראטישע די פאר נעקעטזט
 פראנק־ ענגלאנד, נעהאלפן האבן מיר ברירערלעכקייט, און הייט
 זעלבסטשטענ־ א פאר נעקעמפט האבן מיר איטאליען, און רייך

 פאר יונאסלאוויע־סערביען, זעלבסטשטענדיקע א פאר פוילן, דיקע
 פאר אפילו רומעניע, נרויסער א פאר טשעבאסלאוואקיע, פרייע א

אונזער געאפפערט מיר האבן קאווקאז ווייטן אין ארמענער די
 אונזער אין בלייבן לאזן אונן זאל מען אז מעגלעך דען איז חלק!
רעכט? אן און שוץ אן עלנד, און טרויער אלטן

 פון לענדער אלע פון טויערן די אז געגלויבט, האבן מיר
 אונז, פאר ווערן אופגעעפנט ברייט און ווייט וועלן ודעלט רער

 אין אונז פאר ווערן פראקלאמירט וועט אימיגראציע פון פרייהיט
 דאם זיך דאך האט אמעריקע!" און קאנאדא אפריקע. ענגלאנר,

 זייערע פון בלוט די מיט נעמישט קינדער אונזערע פון בלוט
 — נצחון זייער פאר נעליטן זיי ווי מער דאך מיר האבן קינדער,

 אונזערע פאר ברויט שטיקל א געפינען לאזן ניט אונז מען וועט
קאפן! זייער איבער דאך א שאפן קינדער,

 געווארן; חרוב זיינען שטעטלעך און שטעט וועמעם מיר,
 נע= און צווייגן אלע פון נעווארן ארויסגעשטויסן זיינען וואם מיר,
 גע־ ארייננעשליירערט זיינען וואם לעבן, עקאנאמישן פון ביטן'
 - וועלט גאנצער דער אין עלנד און ארמוט פון תהום אין וו^רן

 טויערן די שליסן מען וועט אונז פאר אז מענלעך, דען עם איז
אימינראציע־לענדער? די פון

 פאר־ זיך וועט פעלקער־בונד רער אז נעגלויבט האבן מיר
 פארלייבטערן צו מיטלען זוכן גורל, אונזער מיט אינטערעסירן

 רעבט ברייטע די מיט אז נעגלויבט ה>בן מיר ליידן, אונזערע
 צו רעכט אונזער וועין פראקלאמירט גלייכצייטיק וועט גלות אין

 מיט רואיק בויען איר וועלן מיר און לאנד הייליק אונזער בויען
 אונזער דאס.פאר באקומען מיר וועלן הפחות לכל רוח! נחת א

 אף נעפאלן זיינען וואם העלדן אונזערע פאר בלוט, פארגאסענער
פרייהייט. די פאר פעלקער, אלע פון גליק דעם פאר פראנטן אלע
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 פאר וראם אנטוישונג! וויפטע א פאר וראם סוף? צום אבער
אומראנקבארקייט! שווארצע א

 אין פרייהייט? עקאנאמישע פאפיר! אפן רעכט? פאליטישע
 עם לאגע. אירישע די ניט נאר געביטן, זיך האט אלץ חלום!

רשימה! בלוט־רורכגעווייקטע מיט זעלבע די איז

 און דייטשלאנד קענן שלאכטן אלע אין וואם רומענער, די
פאדערשטע די פאר אירן מיט באנוצט זיך זיי האין עסטרייך

 לעבעריק צוריק איז זון אירישער איין קיין וועלכע פון פאזיציעם,
 זיינע, קינדער אירישע טויזנטער צענרליקער וואו געקומען, ניט

 נצחון זייער נאך רומענער, די אט — נעווארן, באגראבן דארט
 אץ נוטם זייער ראבירן קינרער, אידישע הארנענען און די שלאגן
 און וואגאן א פון אירן א ארויסווארפן טעכטער. אירישע שענדן

 געוויינלעכע שוין זיינעץ אוניווערסיטעט אין קלאוזום" "נומערום
 וועלט, גאנצער דער פאר אפן געטאן ווערט אלעס דאס און זאכן.
 פאר לוין דער איז דאס אט פעלקער־בונד, פון אויגן די פאר

רעכט! פאליטישע איז דאם אט בלוט, אונזער

 זייער אבער פאפיר, ?ן א רעכט אלע מיר האבן פוילן אין
 זיינען באגרענצונגען צארישע אלטע די אפילו לעבן. אין ווייניק

 עקא־ פון דערשטיקט דארטן ווערן מיר געווארן. אפגעשאפט ניט
 פאר אונגארן, אין רעכטלאזיקייט. פאליטישע און רחקות נאמישן

 לעבן, זייער פארלארן האבן קינרער אירישע טויזנט צען וועלכער
 ודאו עסטרייך, און רייטשלאנד אין אירן־האס. ווילדעד א הערשט

 באשולריקט פאטריאטיזם, געוואלטיקן א ארויסגעוויזן האבן אידן
 גע־ האבן מרובות ניידע די וואם מפלה דער אין אידן דעם מען

 דערשטיקט איז דארטן רוסלאנד? אין און מלחמה. דער אין ליטן
 דארטן פון איר קענט פראטעפט קיין אפילו שטים, אידישע די

 פאלק. גאנצער אונזער געוראר, דארטן איז פארארטט הערן. ניט
 ניט אונז איז דעם פון אבער אידעע, א פון נאמען אין אמת,

 אוועק־ און צוגענומען רייכע די בא מען האט פלוג אין לייכטער.
 די בא גוים! ארעמע די זיי, נאר אבער ארעמע... די געגעבן

 גאר־ אידן ארעמע די און צוגענומען אלץ מען האט אידן רייכע
 אפגענארט. מיאום אידן ארעמען דעם האט מען געגעבן... נישט

 און פארטיילט ניט־אירן צווישן גוטם און האב אידיש האט מען
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 איבערגעלאזן. מאסן אידישע ברייטע די עלנד ארן ארמוט אין
 פון גסיסה גייסטיקע די איז שרעקלעכער און ערגער נאך אבער

 אונזערע פאר דארטן שטארבט עס סאוועט־רוסלאנר. אין אירן די
 ליכט דאס און נשמה אירישע די פאלק. אידישע ראם אויס אויגן

 מיט דארט ווערט אידישעס אלץ אויסגעלאשן, ווערן אידנטום פון
 אונזערע אפגעווישט פארטיליקט, ווערן עס אויסגעריסן. שורש דעם

 ימים־טובים, אונזערע שבתים. אונזערע מנהגים, אונזערע זכרונות,
 אוג־ צוזאמען זיי מיט און שפראך הייליקע אונזער תורה, אונזער

 ווי פארשיקט רארט ווערן ציון־קעמפער אונזערע האפנונג. זער
 גע־ — שולן אונזערע נארים, און סיביר ווייטן אין פארברעכער

 שכר, אונזעי" איז דאס אט פארטריבן. לערער אונזערע שלאסן,
 דער פאר קרבנות אלע אונזערע פאר באקומען האבן מיר וואם

רוסלאנד. אין פרייהייטס־באוועגונג

 נאף קרבנות אלע אונזערע פאר שכר דער איז דאס אט
קריג! גרויזאמען בלוטיקן, דעם

 עמיגראנטן, אומגליקליכע אירישע טויזנטער צענרליקער
 בלאנחשענען טארבעם און שטעקנם מיט ניקעם ונד נע אלטע
 אידישע פון ווימלען גרענעצן ^ון פארטן אלע וועלט. דער איבער

 לאנד איין פון צוריק. און הין געטריבן ווערן וועלכע עמיגראנטן,
 זיף וואלגערן קינדער און פרויען אומגליקלעכע צווייטע. די און

 "ווילרע אזעלכע אט אנצושפארן. קאפ רעם ויאו זוכנריק אומעטום,
 שוועסטער, און ברידער אונזערע גענוג. דא זיינען עמיגראנטף

 ווילדע״מענטשן, זיינען ראסע איידעלער אלטער, אן פון קינדער
 פעסער. קיין ניט האבן זיי פאטערלאנד, קיין ניט האבן זיי מחמת

 לעבן! מענטשלעכע ראם ניט עיקר, דער איז פאפיר שטיקל דאם
 פאטענ־ זיינען מזרח־אייראפע אין ברידער אונזערע פון מיליאנען

 צו און וואנרער־שטעקן דעם נעמען צו גרייט עמיגראנטן, ציעלע
 הונגערן אידן טויזנטער צענדליקער טראגן. אויגן די וואוהין לויפן

רוסלאנד. אין און קארפאטן, די אף גאליציע, אין

 טויערן! די פארמאכט אלע — אפריקע? קאנאדע, אמעריקע,
 פרייע פארמאגן וועלכע אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע די

 ברירער אונזערע מיליאנען וואו מערב, אין און מזרח אין שפרעקן
 מיר וואו ברויט, שטיקל א צו דערשלאגן געקענט זיך וואלטן
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 און שטעט געבויט ענערגיע און פייאיקייט אונזער מ*ט שוין האבן
 מלוכה די אט — אינדוסטריע, און האנדל געשאפן שטעטלעך,

 גאנצע געבויט האבן אידן טירן. אירע אונו פאר פארמאכט האט
 נייע געשאפן בראנקס, די איבערגעבויט ניו־יארק, ארום געגנדן

 האטעלן, פאלאצן, פלעצער, אופגעכויט ברוקלין, אין קווארטאלן
 פילארעלפיע, טשיקאגא, ניו־יארק, אין געשעפטן ריזיקע און ביינק

 גערירקט האט אומעטום שטעט, אנדערע און באלטימאר באסטאן,
און שטיין זיי מוזן סוף צום און - האנט׳ געבענטשטע זייער

 כרי אמעריקע, פון טויערן די אף שלא: א היינגט עם ווי צוקוקן
 מזרח־ אין שמאכטן וואם ברידער, עלנרע און געפייניקטע זייערע

 פארן פינסטערער טאג איין האפנונג. אן און ליכט אן אייראפע
 א אין האט וואס לאנר, אין אריינקומען קענצן ניט זאלן אנרעק,

 מיט איז זעלבע ראם אירן. דעם אופבלי איר פארדאנקען צו סך
דרום־אפריקע. מיט און קאנאדע

 טרייםט, קיין ניטא צער אונזער פאר איז עם
וואונדן! אונזערע פאר היילונג

קיין ניטא

 הימל, פינסטערן אונזער באלויכטן האט שטראל איין נאד
 אריבער־ כח און מוט צו אונז גיט און אונז שטארקט ער אבער

 איז עם באלפור־דעקליזראציע. די איז דאם צרות. אלע צוטראגן
 די אין ווי רוף זעלבער דער איז עש כארטא", "מאגנא אונזער

 עמו אלקיו יהי עמו מכל בכם "מי פרם: מלך כרש פון צייטן
 גיין ער זאל הארצן, זיין אין גאט לעבט עש וועמען בא ויעל",
 תשונה א געבן קען וועלכער רוף דער איז ראם לאנד! זיין ברען

 אונזער צוריקגעכן אונז קען ער פראגע. פארשאלטענע אונזער אף
דגאולהי אתחלתא די איז עם כבוד. פארלארענעם

 פון רוף דעם נישט צו מאכן זוכן כהות פינסטערע אמת!
 רוצחים, איאבישע פון געזינדל בלוטיק: דאם געשיכטע. רער

 מאביליזירט האט יעזואיטן וואטיקאנישע און באאמטע ענגלישע
 האפנונג, שטיקל לעצטע די אונז בארויבן צו כדי כהות, אירע
 אבער אונזי פון אוועקצונעמען ישראל ארץ קליינטשינקע דאס
 לעצטע. ראם ביז קעמפן רעלן מיר געלינגען, ניט זיי וועט דאס

 אונזערם טאן רארפן מיר גאולה. אונזעד איז הענט אונזערע ן א
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 האבן שונאים אלע אונזערע וועלן ראן ויינם, טאן וועט גאט און
פעטליורא. פון צא*, דעם פון המן. פון סוף דעם

 רעם אויסצורריקן כרי פראטעסטירן, נאר ניט דארפן מיר
 זיינם, טאן גאט וועט ראן טאן, אריך נאר פאלק, גאנצן פון ודלן

פארשפראכן: האט ער ווי

 מים ה* מכל וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה" ושב
 משם השמים בקצה נדחך יהיה אם שמה, אלקיך ה" הפיצך אשר

 אשר ץ הא־ אל אלקיך ה" והביאך יקחך. ומשם אלקיך ה" יקבצך
ג(•דל )דברים מאבותיך והרבך והטיבך וירשתה אבותיך ירשו
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דרוש ספרי נייסטע די
 צי פאקימען איר קענט אמעריקע אין דערשינען זיינען וועלכע

של וטליתים ספרים מסחר בית אין נאר פרייזן ערמעסיקטע זייער

ע׳ ג י ר י׳ ק ס רו ע ש ע ר ע ש ב.
.2־6־2־4־5 טעלעפאן 6 נאם מאריק

.132 קאנטא פאסט־טשעק :515 פאסטפאך

 ישראל מאמר בסופו ונלוה בראשית ספ* על ומליצה משל
 גאלאנטי נפתלי אברהם המפורסם הדרשן הרב מאת ואוריתא

7.50 רק — לאט 12 במקום
 בא" וועלט רעם פון השנה עתות לכל דרשות ירמיהו דברי
 פון מחבר זעלבער דער פלענסבערג י. ח. דרשן און גאון רימטן

 וועלבער ספר דער ושמות• בראשית על ירמיהו דברי ספרים די
 זיין מיט וועלט ארמאדאקסישע גאנצע די אופגעשטורעמט האט

 ביז 10 פון געצאלט אים פאר מ׳האט און למדנות און שארפקייט
לאט. 7.50 נאר פרייז יעצטיקער דעי דאלאר: 15

 השנה עתות לכל דרשות מישעל. ד״ר מאת חכמים דברי דעת
 ודרשן רב לכל מסוגל מודרני, ובאופן מאוד ונעים נפלא בהסבר

לאט. 9 רק — לאט 12 במקום בישראל.
 על הרבה פי העולה דרוש ספר מישעל ד״ר מאת חכמים דברי

 דרשות מכיל הספר הנ״ל. המחבר של הראשון המפורסם ספרו
 מישראל. איש לכל המענינות והצבור החיים עניני לכל נעימות

 את לשלם היו ומרוצים ודרשהו חפשוהו בעם הנודעים המטיפים
 הקופצים רבו לחנם ולא שהוא, מחיר איזה עליהם יושת אשר

 לאט.' 10 רק — לאט 15 במקום המחיר זה. ספר על
 לימים יקרים דרושים סילווערסט^ן גדלי׳ מהרב לב רגש ספר

כלה. השנה ולכל נוראים
 על נפלאים דרושים כולל הנ״ל מהמחבר ישראל שרבה ספר

הנוראים. ימים
 ומפנינים מפז יקרים דרושים הנ״ל מהמחבר יושר אמרי ספר

השנה. ולכל נוראים לימים
 השנה לכל יקרים דרושים הנ״ל מהמחבר אש שלהבת ספר

לאט. 1 רק — לאט 2 במקום ספר כל מחיר
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