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 םענופ עימערפ רוטַארעטיל יד ןעמוקַאב טּפירקסונַאמ

 ,דנָאפ רוטלוק לַאגיס יי

 רעד ןופ רפס ןרעביא טעברַא יד ןכעלגעמרעד וצ עידיסבוס ןעמוקַאב

 .קרָאי וינ ,רוטלוק רעשידיי רַאפ עיצַאדנופ לַאירָאמעמ

 ןופ ןבעגעגסיורַא

 : םעטימָאק דנָאפ שרדמ יקסנוד .ש

 ןופ ףליהטימ רעד טימ

 ,רעוואוקנַאוו ,עיצַאדנופ ןַאמרעבוה היח ןוא סחניפ רעד

 (.סע .יס .יישזד .ייא) ןעגנונידַאב הליהק עשידיי שטקינייארַאפ יד
 ,לָאערטנָאמ

 סערגנָאק ןשידיי רעדַאנַאק םעד

 ןופ טנכייצעג טַאלב רעש

 יקסנוד םחנמ

 ססקעזופחז 1973 סצ 5. סטמחפש

 רעד ןיא טקורדעג

 ינַאּפמַאק גניפַארגַאטיל ןוא גניטנירפ ןרעהטרַאנ

 1973 ,עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ



 ,עגעלָאק ווא רבח ןרעייט ןיימ

 רעביירש ןוא רעיצרעד םעד

 רעפיז בקעי

 הנתמ ַא



 גנוגָאזקנַאד

 ויטַאיציניא ןייז טימ טָאה סָאװ ,רעפיז בקעי ,עגעלָאק ןוא רבח ןביל ןיימ

 -- ;רפס םעד ןופ ןעניישרעד סָאד טכעלגעמרעד גנואימַאב ץא

 ןלַאנָאיצַאנ ןופ טעטימָאק לַארטנעצ רעד ייז ןשיווצ) דניירפ ןוא םירבח יד

 ףױא ןפורעגּפָא םערַאוו ךיז ןבָאה סָאוו ,(קרָאי ןײנ ,דנַאברַאפ רעטעברַא

 -- ; גנודנעוו סרעפיז יח

 -פַאק אביקע דניירפ ץימ ןוא ריפַאש השמ שגעלָאק ןוא רבח ןביל ןיימ

 -- ;סנגיוב-רוטקערַאק יד ןענעייל םייב ףליה רעייז רַאפ ,יקסנַאל

 םעד ןרירטסינימדַא רַאפ ,קעטַאילביב סקלַאפ רעשידיי רעלַאערטנָאמ רעד

 ןלוש סקלָאפ עשידיי רעלַאערטנָאמ יד ןופ סנירַאטערקעס יד ןוא ,דנָאפ -םתרדמ

 --ףליה רעשינכעט רעייז רַאפ ,רַאגוש הכרב ןוא סרעטיפ הרש ,ןלוש ץרפ ןוא

 ןרעהטרָאנ, רעד ןופ תיבה לעב םעד ןוא םולש רבח ,יירעצעזה רוחב,, םעד
 רפס רעד זַא ,ןעגנואימַאב ערעייז רַאפ ,ןייטשלדע ףסוי דניירפ ,ייגניטנירפ
 .רענעש ןוא רעסעב סָאוו ןעמוקסיורַא שינכעט לָאז



 ךיפניירַא

 ,םערָאפ רעייז ןיא ייס ,ךנת ןופ םירפס יד ןענייז ןדיישרַאפ ןוא קיברַאפליפ

 "אב ןוא ןעגנוסַאפפיוא ,ןעעדיא ערעייז ןיא ייס ןוא ,קיטַאמעט רעייז ןיא ייס

 טקעלּפטנַא םירפסה רפס ןרעביא קילב רעקיפיואנביוא ןַא רָאנ וליפא .ןעגנואיצ

 -בָארּפ עכעלשטנעמ ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ןרעייהעגמוא ןַא ןגיוא ערעזדנוא ראפ

 -יישרַאפ ערעייז ןיא ,עלַאסרעווינוא ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עלעודיווידניא ,ןעמעל

 ,זיא סע ךלהמ רעטייוו ַא רַאפ סָאװ .ןעגנוריטנעצקַא ןוא ןעגנוריטאש עטסנד
 ,סומע ןַא ןופ תומלש-הנומא רעקיטנעצַארפ טרעדנוה רעד ןופ ,רעגייטש א
 -קידנעלסיירטפיוא םוצ זיב ,ןטסקעט שמוח עטסרעמ יד ןופ יצ ,היעשי א

 ןעמערטסקע ייווצ יד טָא ןשיווצ ןוא !תלהוק ןלופ-עיצַאנגיזער ןוא ןקידשואי
 ןופ :ןעלפייווצ ןכעלגָאטייוו ןוא ןביולג ןקידרעפָאה ןופ עמאג עצנאג יד --

 :ךעלרעטיב ךיז רע טגָאלק הנומא רעפיט ןייז ןופ ןטימ ןיא סָאוו ,הימרי ַא
 -גורטַאב-טָאג םענעי ןופ ;(א ,בי) ?חילצמ םיעשר ןופ געוו רעד זיא סָאוורַאפ
 ןטכערמוא יד טימ ןכַאמ םולש טינ רעמ ןָאק סָאװ ,םילהת ןופ ררושמ םענעק

 :לפייווצ ןרעטיב ןופ רעטרעוו סױרַא םיא ךיז ןסייר'ס ןוא ,טלעוו רעד ןופ

 עניימ טייקנייר ןיא ןשַאוועג ןוא ץרַאה ןיימ טרעטיילעג ךיא בָאה טסיזמוא רָאנ
 "מעק ןייז ןיא בויא ןַא ןופ טסעמרַאפ ןקידלַאווג םוצ זיב ןוא ;(גי ,גע) טנעה
 ןוא ןעגנולעטשנייא עשיטע ענייז רַאפ טָאג טימ עיצַאטנָארפנָאק רעשירעפ
 ןוא הנומא ןופ ןטקעפסַא יד עגונב תמא זיא סָאװ סָאד ןוא .ןעגנוסַאפפיוא
 ןטכַארט ןכעלשטנעמ ןופ ןטקעפסַא ערעדנַא עלַא עגונב תמא ךיוא זיא תוקפס

 .םירפס עשיכנת יד ןיא טלגיפשעגפָא ןרעוו ייז יוו ,ןליפ ןוא
 רוטַארעטיל ַא זיא'ס :הושה דצ ןייא רעבָא ןבָאה ןעגנופַאש ךנת עלַא יד

 -ַארט יד ןיא קילבניירַא ןרָאלק ןופ ,סעיצַאטנָארפנָאק ןוא ןעמעלבָארּפ ןופ

 ןכעלקילג ַא ךָאנ טפאשקנעב רעפיט ןופ ןוא טנייה ןכעלשטנעמ ןופ ןטייקשיג

 ".בוט ולוכש םוי,, ןכָאנ ,ןגרָאמ

 קיגנעהּפָאמוא .םירישח ריש רפס רעד זיא ןעמעלַא םעד ןופ םַאנסיוא ןַא
 -ַאטנעמָאק עקיטייצטנייה ןופ טשטייטעג טרעוו םירישה ריש יוו ,םעד ןופ
 ןופ ןעלקיצ יוו יצ ,רעדיל-עביל-ןוא-רוטַאנ ןופ גנולמַאז ַא יו יצ ,ןרָאט

 זיא ךַאז ןייא -- ,טייקצנַאג עשיטַאמַארד-שיריל א יוו רָאג יצ ,רעדיל-הנותח
 עשילידיא סָאד וליפא ,ןפוד אצוי ַא ךנת ןיא זיא םירישה ריש :רָאלק גולפ ןיא

 עכעלשטנעמ-ףיט ףיוא ,םזיגארט ןכעלשטנעמ ןופ דוסי ןפיוא טיובעג זיא "תור,
 ןיא .ןטוג םוצ סיוא ץלַא ךיז טזָאל ףוס םייב טשרע ןוא ,ןדייל ןוא ןטייקכַאווש
 ָאטינ .תומלש רעלַאעדיא ןייז ןיא שטנעמ רעד טניישרעד רעבָא םירישה ריש

 ה



 יוו ,טָאג טימ ןוא ךיז טימ ,לרוג ןטימ ןוא ךיז טימ ןשינעלגנַאר עלַא יד ָאד
 ,טייקצנַאג ולוכ זיא םירישה ריש ןיא שטנעמ רעד .םירפס עקירעביא יד ןיא
 ןיא זיא ןוא ,רעפעשַאב ןייז טימ ןוא ךיז טימ םולשב ,ןבעל לופ א טבעל רע

 עפיט ןַארַאפ ָאד ןענייז יאדווא .ָאד םעד ןוא טנייה םעד ןבעגעגּפָא ןצנַאג
 ןעמעלַא םעד רעביא רעבָא .עכעלגָאטיײװ-ףיט ןוא ,ןעגנובעלרעביא עשילעז
 .טייקכעלנעזרעפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עינָאמרַאה יד ןוא תומלש יד טבעווש
 ןוא רעפיט רעייז ןיא ץנַאג ןענייז עדייב ,טכוזרעפייא יד ייס ,עביל יד ייס
 טינ ןצנַאג ןיא ןייז וצ סיוא טקוק'ס ןוא .טייקכעלשטנעמ-רוא רעטקעפרעּפ

 .ךנת ןופ גנַאג ןיא
 רימ ןבָאה טנעמָאמ ןשירעלטסניק ןוא ןשיטעטסע םוצ תוכייש ןיא ךיוא

 ,דנַאנַארעדיװ ןפרַאש רָאג ַא ךיז רַאפ ָאד

 ,ןפַאש ןשיטעטסע ןופ ןקורדסיוא עכעלרעדנואוו טגָאמרַאפ ללכב ךנת רעד
 ,סרעלעטשנעמַאזוצ ןוא ןרָאטקַאדער ענייז רקיעב ןוא ,סרעפעש ךנת יד רעבָא

 ןלָאז סע קיטרַאנדיישרַאפ יוו ."טסנוק םשל טסנוק,, ןופ טייוו ןעוועג ןענייז

 ,עיפַארגָאיב ,גנולייצרעד ,עטכישעג :םירפס-ךנת יד ןופ סעמעט יד ןייז טינ
 -ףָארטש ,סעיצַאטידעמ עזעיגילער-שיטסימ ,גנַאזעג-ביול ,גנוגָאזקנַאד ,הליפת
 ןוא לָאמ עלַא -- ,סעיזיווזטפנוקוצ ,סערעל עשיטע ,דייר-טסיירט ןוא דייר
 ,רקיע רעד ןעוועג ץנעדנעט עשיטע-זעיגילער ענעכָארפשעגסיוא יד זיא דימת
 -סינישזאמיא-שירעדליב רעכעלרעדנואוו רעד ,ךַארּפש עשירעלטסניק יד ןוא

 -סיורג ןעוועג ןענייז סרעפעש-ךנת יד .בגא ךרד ןעמוקעג זיא ,םוידעמ רעשיט
 ןעקנַאדעג ערעייז ןוא ,טַאהעג טינ הרירב ןייק טושפ ייז ןבָאה ,סרעלטסניק
 טכע ןיא ןרָאװעג ןסַאגעגניירַא הנווכ רעקידרעירפ ַא ןָא ןענייז ןליפעג ןוא

 ןוא ,דמערפ ןעוועג ייז זיא טסנוק םשל טסנוק רעבָא .םילכ עשירעלטסניק
 ,ןהרש רעטומ רעד טימ יוו ןעוועג ייז טימ זיא'ס .רעדיוורעד ךיוא ךעלגעמ

 ריש .טייקנייש רענעגייא ריא ןופ טסואוועג טינ גנַאל ןבעל א טָאה סָאװ
 רפס א ,ךנת ןיא רפס רעשינָאערקַאנַא רעקיצנייא רעד זיא רעבָא םירישה
 עכעלשטנעמ"ןייר וצ קורדסיוא ןשירעלטסניק ןבעג :הנווכ ןייא טָאה סָאוו
 -ףיט א וצ גנוליפרעד-טסבלעז ןעגנערב ןוא ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג
 ןענאטשעג ,ךנת ןופ סרעריזינָאנאק יד ,םימכח יד ןענייז .גנארד ןשיטעטסע

 טסייג םעד דמערפ ןצנַאג ןיא רפס ַאזַא טינ זיא יצ :עמעליד רערעווש א רַאפ
 סָאװ ןגעוו ףיוא רפס רעקיזָאד רעד קעװַא טינ טריפ יצ ?שדוקה יבתכ יד ןופ
 םעד ןבעג :טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז סָאוו ליצ םעד טימ טינ תוכייש ןייק ןבָאה

 ערעווש יד ןשיווצ רעזייווגעוו א ןוא טכיל ַא ,ךירדמ ַא קלָאפ ןטוואורפעג-ליפ

 ?ןיז ןטסטיירב ריא ןיא הרות ַא -- ,ןבעל ןופ תונויסנ

 ןייגייבראפ טנעקעג טינ םימכח יד ןבָאה רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 יוו ,ןעוועג עקַאט זיא גנוגיינ ַאזַא ןוא) ."ןסיורד ןיא,, ןזָאל םיא ןוא רפס ַאזַא

 טייקכעלרע ןוא טייקטכע רַאפ שוח ןפיט רעייז טימ .(רעטייוו ןעז ןלעוו רימ
 עכעלשטנעמ-קידתומלש ולוכ ,תמא ולוכ זיא רפס רעד זַא ,טליפעג ייז ןבָאה

 ללכב יוו ,ןשיטָארע םוצ גנואיצאב רעוויטיזָאּפ רעייז טימ .ןעגנובעלרעביא

[ 



 טינ זַא ,טליפרעד וויטקניטסניא ייז ןבָאה :ןבעל רעזדנוא ןיא ןשידרע םוצ

 טנָאמרעד טינ לָאמ ןייא ןייק טרעוו רפס ןצנַאג ןיא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק

 -ילער טכע ןַא רענייז טייקידתומילש רעד ןופ רעבָא טעייוו ?,ןעמָאנ סטָאג

 םיהלא אריו, רעקידתישארב רעד םיא רעביא טבעווש עס ןוא טסייג רעזעיג

 עזעיגילער עפיט עיזעָאּפ רעטכע רעדעי ןופ רוקמ רעד ךָאד זיא ."בוט יכ

 יד ןוא ,"שדוקה חור,, טימ ןענעכיײצַאב םינומדק יד סָאװ סָאד ,עיצַאריּפסניא

 רעדעי ןיא טלוב זיא ,"ןעגנַאזעג יד ןופ גנַאזעג, םענופ טייקשיטעַאּפ עטכע

 זומ געוו ַא זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג םימכח יד ןענייז .הליגמ רעד ןופ הרוש

 זיא געוו רעד ןוא 5.טייקנסעגרַאּפ ןופ רפס םעד ןעוועטַארוצפַא ןרעוו ןענופעג

 .הדגא ילעב יד ךרוד ןרָאװעג ןענופעג

 ןענייז +תלהוק ןוא םירישה ריש ןוא ילשמ :ןגַאז ןעמ טגעלפ לָאמ ַא.

 ןבָאה ןוא ?הלודגה תסנכ ישנא יד ןעמוקעג ןענייז סע זיב ;ןטלַאהַאב ןעוועג

 רעד ןיא קילבניירַא ןטפיטרַאפ רעייז טימ ,הדגא ילעב יד ז."טשטייטעגסיוא ייז

 תומוא יד ןשיווצ עטכישעג רעשידיי ןופ ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טייקידלרוג

 וצ ןוא קלָאפ םוצ טפאשביל רעזָאלצענערג ,רעסיורג רעייז טימ ןוא םלועה

 רפס ןקיזָאד םעד ןיא ןעזרעד ןבָאה ,הרות ןייז וצ ,ןטרעוו עקיטסייג ענייז

 ןבָאה טייקשירענָאיזיוו רעוויטיאוטניא רעייז טימ .סעיסנעמיד ערעדנַא רָאג

 רפס םעד טלדנַאװרַאפ ,ןעגנושטייטניירַא ןוא ןעגנושטייטסיוא ערעייז ךרוד ,ייז

 ןעגנואיצַאב יד טעמדיוועג ולוכ ,קרעוו שירָאגעלַא ןוא שילָאבמיס ַא ןיא

 םישורפ יד ןופ סולפנייא םעד ןוא גנוקריוו רעד קנַאד א סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ 1

 רעד ןוא טלעטשעגנייא ןעוועג גנאל ןיוש גנַאגנעקנַאדעג ןשידיי ןופ גנוקיטסייגראפ יד זיא

 ןיוש זיא םיתמה תייחת ןיא ןוא חישמ ןקיאָאד-טשינ א ןיא ,טלעװ רענעי א ןיא ןביולג

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ןטסערג םענופ קיכיספ רעד ןיא טרעדילגעגנייא קידנעטשלופ ןעוועג

 ןוא רעטנוזעג א ןטייצ עשיכנת-ךָאנ יד ןיא ךיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא ןגעווטסעדנופ זיא

 :קוספ ןטימ גנאלקנייא ןיא ןוא ,ןשילמיה םעד ןוא ןשידרע םעד ןשיווצ סנאלאב רעלופ

 עקיאָאד ןוא עשידרע סָאד זיא (זט ,וטק םילהת) םדא ינבל ןתנ ץראהו ,הל םימש םימשה

 רעד ןופ ,םישרדמ ןוא םידומלת יד ןופ טלַאהניא רעצנַאג רעד .ןרָאװעג טרירָאנגיא טינ

 ,טייקיטלעװ-יה רעד וצ גנואיצאב רעװיטיזָאּפ א ףיוא טיובעג זיא ,הדגא רעד ןופ יוו הכלה

 "פָא טײרבעגנָא זיא שטנעמ א -- םדא דיתע, :ןבעגעגרעביא טרעוו ןבר ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןופרעד טָאה רע ןוא ,ןעזעג טָאה גיוא ןייז סָאװ ןכַאז עלַא ןגעוו ןובשחו ןיד א ןבעגוצ

 ןוא ןועמש יר ןוא קידצה ןועמש, :טגָאז ייבא ןוא .(ןישודיק ףוס ,ימלשורי) ןסעגעג טינ

 לייוו ,"שטנעמ רעקידניז א ,אטוח א זיא ריזנ א זַא ,הטיש ןייא ןבָאה רפקה רזעלא יר

 .(א ,' םירדנ) ןיװ ןופ האנה רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע (רפקה רזעלא יר טיול)

 :טײטַאב ןשינכעט-ןייר א טָאה ,(ו ,ח) טָאג ןופ רעקאלפ א ,היתבהלש קורדסיוא רעד =

 601 17 םילהת) לא יררהכ רַעַדָא ,(ג ,ג הנוי) םיהלאל הלודג ריע יװ ,רעקאלפ רעקראטש א

 זא * .סקיטכַאמ ןוא סעסיורג סעפע ןופ גנונעכייצאב א יװ ָאד טמוק טָאג טרָאװ סָאד --

 זיא לָאר עקיטכיוו ןייק טליּפשעג טינ ָאד טָאה רבחמ ןלענָאיצידַארט םענופ ןעמָאנ רעד

 ךנת ןיא ןעגנערבוצניירא ןפלָאהעג טינ טָאה ןעמָאנ רעבלעז רעד סָאװ ,םעד ןופ ןעז וצ

 ,יקסנוד .ש עז תלהוק ןגעו + .המלש תמכח ןוא המלש ירומזמ םירפס עשיפירקָאּפַא יד

 טיול 5 .םירפס עקילייה יד ןשיווצ טנכערראפ טיג ,"םיזונג, 5  .ריפניירַא ,הבר תלהק

 ,רעטכעש ,ןתנ ירד תובא ? .(א ,הכ ילשמ ךיילגרַאפ) והיקזח ישנא יד :עיסרעוו רעדנַא ןַא



 -עג סָאד .(עטבילעג יד) לארשי תסנכ רעד ןוא (רעטבילעג רעד) טָאג ןשיווצ

 סמדו רשב עלעודיווידניא ןשיווצ עביל רעשידרע ןוא רעכעלריטַאנ ןופ גנַאז

 רענעי ןופ ןרעפס יד וצ ,ןרעפס ערעדנַא ץנַאג וצ ןביוהרעד ייז ךרוד טרעוו
 ןיא ,ץנעטסיזקע סטלעוו רערָאג רעד ןופ שרוש רעד זיא סָאװ ,עביל רעסיורג
 -ּפָא עסַאלב ַא יוו רעמ טינ זיא ןשטנעמ ןשיווצ טפַאשביל עשידרע יד סָאוו

 פןעעדיא עקידתומלש ,עקיבייא יד ןופ ןרעפס יד וצ -- ,ריא ןופ גנולגיפש
 ,למיה םוצ עשידרע סָאד ןביוהרעד ןבָאה הדגא ילעב יד יוו םעד ךָאנ רעבָא

 ןריזַארפַארַאּפ וצ) דרע רעד וצ עטשילמיהרַאפ סָאד טכַארבעגקירוצ ייז ןבָאה
 םעד טדנעוועגנָא ןוא ,(ללכב הדגא ןגעוו גנוקרעמַאב עכעלפערט א סעצנוצ

 "גָאט ןופ ייס ,ןעמעלבָארּפ עשיטע-זעיגילער ףיוא םירישה ריש ןופ טלַאהניא

 ;ןליפ ןוא ןטכַארט ,ןעלדנַאה ןכעלשטנעמ ןופ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןכעלגעט

 -ָאטסיה ןופ ןעמעלבָארּפ ,עקידלרוג-סיורג ןעמעלבָארּפ ףיוא ,רקיעב ןוא ,ייס

 עיירפ ןוא ענעפָא יד וליפא ,ָאי .רעטקַארַאכ ןכעלטייצ-רעביא ןופ ןוא ןשיר

 םענופ ןוא יורפ רעד ןופ עימָאטַאנַא רעכעלרעפרעק רעד ןופ ןעגנורעדליש

 ,ןטייקכעלנעזרעפ ןופ ןלָאבמיס יוו ןענַאטשרַאפ הדגא רעד ןיא ןרעוו ןאמ
 ,לארשי קלָאפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןשינעעשעג ןוא סעיצוטיטסניא

 ב

 עלַא .טלַא-רוא זיא שירָאגעלַא םירישה ריש ןשטייט וצ עיצידַארט יד

 ןענייז ,םינומדק יד ןופ זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז סָאװ ,רפס ןפיוא םישוריפ

 הרוסמ יד סָאװ סָאד זַא ,ןעמעננָא ןלָאז רימ וליפא ?.עירָאגעלַא ןוא לשמ ךרדב

 זיב זיא הלודגה תסנכ ישנא יד וצ גנושטייטסיוא עשירָאגעלַא יד סחיימ זיא

 רעד זַא ,זייוואב א ץלַא רעבָא סע זיא ,אמזוג עשהדגא ןַא סָאמ רעסיוועג א
 ןיא טקריוועג טָאה סָאװ ,ןאביקע 'ר רַאפ ןוא .טלַא-רוא זיא דָאטעמ רעקיזָאד
 ןוא םערָאפ עקיטליגדנע ןייז ןעמוקַאב טָאה ךנת רעד ןעוו ,עכָאּפע הנבי רעד

 רענעמונעגנָא רעד ךָאנ 132--70) שטייטסיוא ןטריזינָאנַאק-לענָאיצידַארט ןייז
 טינ רָאט עמ זַא ,עמגָאד א יוו טעמכ ןעוועג ןיוש סע זיא ,(גנונעכערטייצ

 טלקיצ סע רעוו :טגָאז אביקע 'ר,, .ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא רפס םעד ןעמענ

 ,רמז ןימ א ןופרעד טכַאמ ןוא רעזייהקנירט יד ןיא םירישה ריש טימ לוק ןייז
 :טגָאזעג אביקע 'ר טָאה ךָאנ ןוא :?"טלעוו רענעי ףיוא קלח ןייק טינ טָאה

 יד 5 .א ,הכ ילשמ שרדמ ;(בכ א"ונל תורעה ,טרָאד עז) תואחסונ עדייב ,3--2 ןטייז

 -- טלעװ-ןעעדיא רעקידתומלש ןוא רעקיבייא רעד ןגעוו עיפָאסָאליפ סָאטאלפ ןופ העפשה

 תונויו םינװי ,ןאמרעביל .ש עז) ללכב טלעװ-ןעקנאדעג רעשיכירג רעד ןופ העפשה יד יוו

 זיא -- (הדגאה לש המלוע -- סרעדנוזאב ןוא ,הדגאה ירעש הוילה .א .א ;לארשי ץראב

 זיא אד טינ רעבָא :םימכח עקיטייצראפ ערעזדנוא ןופ הבשחמ רעד ןיא קיטנעק קרַאטש

 ונגל ידוד אבי קוספ ןפיוא רעטרעוו סננחוי יר 9 .םעד ןגעװ ןייז וצ ךיראמ טרָא סָאד

 םעד טשטייט סָאװ ,("רחא רבד,) עיצאיראוו ענעי ןוא ד השרפ ףוס הבר םירישה ריש)

 -סיוא יד ןענייז ,טשפ ןטושפ ןטיול (ו ,ח) האנק לואשכ השק ,הבהא תומכ הזע יכ קוספ

 סָאד ,תמא -- .10 ,בי ןירדהנס אתפסות 19 .ללכ םעד זיולב ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןעמאנ

 'רעו רפס םעד ןענאטשראפ ןאד ךָאנ ןבָאה קלָאפ ןיא ןטנעמעלע עסיוועג זא ,ןמיס א זיא

 ח



 ליש ןעוו -- ,גָאט םענעי יוו טרעוו יד טַאהֹעג טינ טָאה טלעוו עצנַאג יד רָאג,
 רעד רעבָא ,קילייה ןענייז "םיבותכ,, עלַא לייוו ,ןרָאװעג ןבעגעג זיא םירישה
 עטקעריד ןייק טינ טָאה סָאװ ,סע טסייה ,רפס א ::,"םישדק-שדוק זיא רפס
 .ןעגנובעלרעביא עכעלשטנעמ לעודיווידניא ,עכעלגעטדגַאט טימ תוכייש

 ןטלַאהניא ערעסָאוו ןוא רפס םעד ןשטייטוצסיוא ױזַא יוו ןפוא םעד עגונב

 טקריוועגסיוא הבשחמ ילעב עשידיי יד ייב ךיז טָאה םיא ןיא ןשטייטוצניירַא

 -רעד שיגָאגאדעפ ַא טימ ןעמַאזוצ טייקידנעווטיונ עשירָאטסיהי-לַאנָאיצַאנ א
 ןופ טייהרעמ רעד ןופ שינעגעגַאב רעטשרע רעד טימ .ליצ ןשירעיצ
 א ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טלעוו רעשימיור-שיכירג רעד טימ קלָאפ ןשידיי
 ןשיווצ לגנארעג רעשיטעדזעיגילער ןוא רעשימָאנָאקע-שיטילָאּפ ,רעקידרדסכ

 יד ןיא יוו ,טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןטלעוו ענעדיישרַאפ דנורג ןיא ,ייווצ יד

 ןעגנאהעג םויק רעשידיי רערָאג רעד זיא ,ןסונאירדא ןוא ןסוכויטנא ןופ געט
 ףמַאק רעד זיא דמש"תורזג ןופ ןטייצ ןיא טינ וליפא רעבָא .תלוקשמ ףיוא
 לופ ןוא רעווש ןעוועג טפָא ,קיטסייג ןוא שיזיפ ,ץנעטסיזקע רעשידיי רַאפ
 ןדיי זַא ,ןייזטסואוואב סָאד ,ףמַאק ןיא ןייטש עקידרדסכ סָאד ,ןרַאפעג טימ

 תופידר ןגעקטנַא טייקיזָאלפליה ןופ ליפעג סָאד :?;טלעװ רעד ףיוא ןיילַא ןענייז
 וצ ןדיי ךס א טריפרעד טָאה ץלַא סָאד ,תושיגנ יילרעלכ ןוא תוריזג ןוא

 וליפא ןלַאפ עטמיטשַאב ןיא ןוא ,טײקנרָאלרַאפ ןוא טייקנגָאלשרעד וצ ,שואי

 .רעגייטש ַא ,היובא ןב עשילא יוו ,טייקשירעטעררַאפ ןוא טײקינירטּפָא וצ
 ,קוזיח ןיא טקיטיינעג קרַאטש קלָאפ סָאד ךיז טָאה ןטייצ עכלעזַא ןיא

 וצ ךיז טניול סע זַא ,ןביולג ַא ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה סע .גנוקיטומרעד ןיא
 סטָאג ןיא הנומא רעטיינַאב ַא ןיא ןוא ,טפאשביל טימ ןעמָאנ סטָאג ןגָארט
 ךיז ראפ טאהעג ןשרד לעב רעד טָאה .טפנוקוצ רערעסעב א ןיא ןוא דסח
 קידנקוק טינ זַא ,םלוע ןייז ןרעכיזרַאפ וצ ױזַא יוו :םעלבָארּפ עשירעיצרעד א

 ןופ דנוב רעד ןוא ןָאטעגּפָא טינ ייז ןופ דסח סטָאג ךיז טָאה ,תורצ עלַא ףיוא
 לָאמ א סע טקוק גולפ ןיא ביוא זַא ןוא ,ןרָאוועג לטב טינ זיא לארשי טימ טָאג
 טייקטיירג רעייז ןיא עיירטעג ענייז ןייטשוצייב טיירג טינ זיא טָאג זַא ,סיוא

 זיא ןתמא רעד ןיא לייוו ,יוזַא ךעלניישנגיוא רָאנ סע זיא ,םשה שודיק ףיוא

 15.תונויסנ ערעווש ערעייז ןיא ןייז וצ ליצמ ייז טיירג קידנעטש רע
 יד ןוא ,תוקפס טימ טלגנַארעג ןיילַא הדגא ילעב יד ךיז ןבָאה טפָא

 טייקרעכיזמוא ןייז ןגעוו וניבא םהרבא ןופ ןשינעטכַארטכָאנ יד ,"םירוהרה,,

 ןענייז :+,םיא טימ ןסָאלשעג טָאה טָאג סָאװ דנוב םענופ טייקיבייא רעד טימ
 עקידמירוסי יד ןופ קילבנָא ןיא תוקפס ןוא םירוהרה ענעגייא ערעייז ךות ןיא
 טלעטשעג ךיז טָאה תומוא יד ןשיווצ ןדיי ןופ םעלבָארּפ יד ןעוו ,תונויסנ

 ףיוא רעפטנע םעד .םערָאפ רעטסקידמיואמ ןוא רעטספרַאש ריא ןיא ייז רַאפ

 .עטלעטשעגטסעפ א ןעוועג גנאל רעבָא ןיוש זיא םימכח יד ןופ עיניל עלעיציפָא יד ;ךעלרעט
 יד -- "דחא רבעמ אוהו דחא רבעמ ולוכ םלועה לכ, 12 .אי ,א הבר םירישה ריש 1
 תישארב) טייז רערעדנא רעד ףיוא זיא (םהרבא) רע ןוא ,סייז ןייא ףיוא זיא טלעװ עצנאג

 .הירזע ןוא לאשימ ,היננח טימ השעמ רעד ןגעװ ,ג .פאק ,רעטייוו עז 1% (ח ,במ הבר
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 ייז ןבָאה ,םלוע ןטיירב ןרַאפ ייס ,ךיז רַאפ ייס ,תובשחמ עקידנקינייפ עכלעזַא
 .שדוקה יבתכ יד ןופ םירפס יד ןיא -- ןענופעג ןוא -- טכוזעג

 ןשיטסימ ַא ,חוכ ןקידלַאווג ַא ל"זח יד ףיוא טקריוועגסיוא טָאה ךנת רעד

 15,"ןנתנ דחא לא ,דחא העורמ ונתנ םלוכ , זַא ,גנוגייצרעביא עפיט יד .טקעפע
 םירפס עקילייה יד ןיא טרירטנעצנָאק טָאה "דחא העור,, רעקיזָאד רעד זַא ןוא
 םירפס עקיזָאד יד זַא ױזַא ,עטכישעג רעד ןופ ןוא ףַאשַאב םענופ תודוס עלא
 טייקיבייא עצנַאג יד טרעיינ ,טייצ רעטמיטשַאב ַא רַאפ ןוא ןופ רָאנ טינ ןענייז
 ןכוז וצ טריפעג ייז טָאה סָאד -- ,םלוע דעו םלועמ ,ייז ןיא ןגרָאברַאפ זיא
 םיעבש., .ןעמעלבָארּפ עלַא ףיוא רעפטנע ןַא םירפס ךנת יד ןיא ןעניפעג וצ ןוא

 אקווד טינ הלגתנ "רעמינפ,, עקיזָאד יד ןרעוו טפָא רעייז ןוא :%/"הרותל םינפ
 ,קוספ םענלצנייא ןַא ןיא טרעיינ ,ןטסקעט עקילייה יד ןופ גנַאג ןשיגָאל ןיא
 רעדנוזַאב א טימ טרָאװ לצנייא ןַא ןיא רָאג יצ ,םענייז לייט ַא ןיא רעדָא

 .גיילסיוא ןימ

 עשיכנת עלַא טלדנַאהַאב הדגא רעד ןופ םימכח יד ןבָאה ןפוא םעד ףיוא
 םירפס ערעדנַא ןופ םיקוספ יד ףיוא תושרד יד ןיא תעב רעבָא .ןטסקעט
 ,טשּפ ןטושפ םוצ גנוגיינ א ךיוא ,שרד ןטימ ןעמַאזוצ ,ןָא טפָא רימ ןפערט
 ,שרד סיוכרוד םיקוספ םירישה ריש יד ןופ ןעגנושטייטסיוא יד רעבָא ןענייז

 גז קילָאבמיס ןוא עירָאגעלַא סיוכרוד
 ג

 -עצ ןענייז םירישה ריש ןופ םיקוספ ףיוא ןעגנושטייטסיוא עשירָאגעלַא

 עשיסַאלק יד .רוטַארעטיל-שרדמ ןוא-דומלת רעצנַאג רעד רעביא טיירפש

 קוספ ךָאנ קוספ רפס םעד ךָאנ טייג סָאוו ,תושרד עכלעזַא ןופ רעבָא גנולמַאז

 -רעירפ ַא ןופ גנורזחרעביא ןַא זיא קוספ רעד ואוו ,ןעמַאנסיוא רָאּפ ַא טימ)
 -- ךיוא טסייה רע יוו ,רעדָא :%הבר םירישה ריש שרדמ רעד זיא ,(ןקיד

 ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא שרדמ רעד ואוו טרָא םעד ןגעוו :?.תיזח שרדמ
 עסיורג יד .לארשי ץרא זיא סָאד זַא ,ןעמעננָא טייקרעכיז רעלופ טימ ןעמ ןָאק
 םיחוכיוו ףיוא םיזמר עטפָא יד ןוא רעטרעוו עשינייטַאל ןוא עשיכירג לָאצ

 ,א חסונ ,אביקע ירד תויתוא 15 .(אי ,בי) תלהוק ןיא קוספ ַא טיול ,ב ,ג הגיגח 15 .אס ,א +

 זיא סָאװ טרָאװ ךעלטיא -- רוביד לכ, :ב ,חפ תבש ךיוא ךיילגראפ ;דנש ,ב רעמייהטרעוו

 -נוטייטַאב) תונושל קיצעביז ןיא ןגָארטעצ ךיז טָאה אוה ךורב שודקה ןופ ליומ ןופ סיורא
 .9 .מאב ןביוא עז ,ללכ םעד ןקיטעטשאב סָאװ ןעמַאנסיוא רָאּפ יד ןגעװ 1 ",(ןעג

 ןגעוו -- .4 .מאב א ,ריפניירַא ,הבר תלהק ,יקסנוד .ש עז הבר גנונעכייצאב רעד ןגעוו 5
 עז ,בתכבש שרדמ ןוא הפ לעבש שרדמ ,הדגא שרדמ ןוא הכלה שרדמ :ללכב שרדמ

 גנונעכייצאב יד ןעמוקאב טָאה שרדמ רעזדנוא .אי--ז ז"ז ריפנירַא ,הבר הכיא ,יקסנוד .ש

 וצ ריפניירא ,קַארטש ןאמרעה) 1545 ןופ עבַאגסיוא רעשינַאיצענעװ רעד ןיא טשרע הבר
 ,שרדמ םענופ בייהנָא םייב ילשמ ןופ קוספ ןטיול 19 .(3 .מַאב 339 יז ,שרדמ ןוא דומלת
 רעד,) אטוז םירישה ריש (א :רפס ןבלעז ןפיוא םישרדמ ייווצ ךָאנ ןריטסיזקע סע --
 רעד ,אבר רעדָא ,הבר טסייה סָאװ ,שרדמ רעזדנוא ןופ םיא ןדיישרעטנוא וצ ,"רערענעלק
 דנוא ,רעטכעש ז"ש ןופ ןוא ,ה"נרת ןילרעב ,רעבָאב המלש ןופ ןבעגעגסיורַא ,(רעסיורג
 -עגסיורַא ,םירישה ריש שרדמ (ב :1896 שזדירבמייק ,םירישה ריש תדגא ןעמָאנ ןרעט
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 ערעפס-רוטלוק רעד ףיוא תודע ןַא ןענייז ??טלעוו רעכעלטסירק רעד טימ

 ?:ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא רפס רעד רעכלעוו ןיא

 קרַאטש סרעשרָאפ יד ןענייז ָאד ;טייצ רעד טימ ןעמ זיא רעכיז יװַא טינ

 ערעטלע יד וצ טרעהעג רפס רעזדנוא זַא ,ןָא טמענ ??סייוו .ה .א .קלוחמ

 רעדיװ ?*ץנוצ ;טרעדנוהרָאי ןט6 רעדָא ןט5 םענופ טמַאטש ןוא םישרדמ

 םיא טיול וליפא רעבָא .טייצ רעקידרעטעפש ליפ ַא ןופ טמַאטש רע זַא ,טניימ

 .טרעדנוהרַאי ןט8--ןט7 םעד ןופ יוו רעטעפש טינ רע טמאטש

 רעד .לעטשנעמַאזוצ ןייז ןופ טייצ רעד ןגעוו טדערעג רָאנ רעבָא זיא סָאד

 ןופ ,םיא ןיא ןענייז סע ןוא ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןופ טמַאטש רענייז טלַאהניא

 "ייווצ רעד ןופ ןוא ,םיאנת עטשרע עמַאס יד ןופ םימכח ןטָארטרַאפ ,טייז ןייא

 ןרעהעג סָאװ ןטנעמעלע ךיוא ןיירַא ךעלניישרַאוו רָאג םיא ןיא ןענייז טייז רעט

 ןלַאירעטַאמ ענייז טפעש רבחמ רעד ןענַאוו ןופ תורוקמ יד .אפוג רעלמַאז םעד

 יד ,ימלשורי רעד ,אתפסות יד ןוא תותיירב יד ,הנשמ יד :ןדיישרַאּפ ןענייז

 -רדמ עטלַא ךיוא ךעלניישרַאוו ןוא ,(ירפס ,ארפס ,אתליכמ) םישרדמ עשיאנת

 בייהנָא םייב תותחיתפ יד ןופ סקעז .אצמנב רעמ טינ טנייה ןענייז סָאוו םיש

 סע, הט םלוע רדס ןופ ןעמונעג זיא סָאוו ,ןיירפער ַא טימ ךיז ןקידנע ?*רפס

 יירד עקיזָאד יד טגָאזעג טָאה רע ןוא ,שדוקה חור רעד םיא ףיוא טורעג טָאה

 סאייח 'ר ןופ טמַאטש סָאװ ,גָאז א -- "תלהוק ןוא םירישה ריש ,ילשמ :םירפס

 25 .אתיירב ַא

 ןענייז תורמימ עטכַארבעג יד ןעוו טייצ ןופ טייקנדיישרַאפ עקיזָאד יד

 ,עשיטילָאּפ ןופ טייקיטרַאנדיישרַאּפ ַא ּפָא טייז ןייא ןופ טלגיפש ןרָאװעג טגָאזעג

 וצ עיצקַאער רעד ןופ ןוא סעיצַאוטיס עזעיגילער ןוא עשימָאנָאקע-לַאיצָאס

 ןיא ּפָא ךיז יז טלגיּפש טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;סעיצַאוטיס עקיזָאד יד

 ןכַאמ וצ ךיז טעב ָאד .לעטשנעמַאזוצ םעד ןופ ןפוא ןוא דָאטעמ עמַאס םעד

 ךיוא .םירישה ריש ףיוא םוגרת םעד ןוא שרדמ רעזדנוא ןשיווצ ךיילגרַאפ ַא

 רעד ךיז טימַאב רעבָא ייברעד .שירָאגעלַא רפס םעד טשטייט םוגרת רעד

 -שיטַאמעטסיס ,עגנערטש ַא ןטלַאהוצנָא ,דיחי ַא ןופ גנופַאש א יוו ,םוגרת

 תאיצי טימ םיקוסּפ יד ןשטייטסיוא סָאד ןָא טבייה רע .ץנעווקעס עשירָאטסיה

 עטכישעג רעשידיי ןופ ןּפַאטע עקיטכיוו עלַא ךרוד טייג ,הרות ןתמ ןוא םירצמ

 -קילג רעד טימ טקידנערַאפ ןוא ,רעמיור יד ךרוד ינש תיב ןברוח םוצ זיב

 זיא סָאװ ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,שרדמ רעד .חישמה תאיב ןופ טייצ רעכעל

 ענעדיישרַאפ ןופ ןוא םינשרד ענעדיישרַאפ ןופ תושרד ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא

 טָאטשנַא .ןגלָאפכָאנ טינ ץנעווקעס עשירָאטסיה ןייק ךעלריטַאנ ןָאק ,ןטייצ

 -יישרַאפ ףיוא טשטייטעג טפָא רעייז קוספ רעבלעז רעד ןוא ןייא טרעוו םעד

 רעד סָאװ לַאירעטַאמ ןקיטרַאנדיײשרַאפ ןטיול ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןטייצ ענעד

 יד ןענייז םעד ןופ ליפשייב רעמערטסקע ןַא .טַאהעג ךיז רַאפ טָאה רעלמַאז

 ףיוא טשטייטעג ןרעוו סָאװ ?%ד קרפ ןופ ד--א םיקוספ יד ףיוא תושרד

 ,6 גנוקרעמַאב ,די ,ז ,רעגייטש א ,עז "9 .ז"נרת םילשורי ,טוהנירג רזעילא ןופ ןבעג

 רוד 55  *.הירבט ןייק ןענַאד ןופ, קורדסיוא םעד ,זכ ,א ךיוא ךיילגראפ ?1 .המ ,א רעדָא

 .אי--ג ,ך 25 .י ,א 25 .ן--ה ,א ?+ .וט ,לארשיב תושרדה ?5 263 ,ג וישרודו רוד
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 ןתמ ,םיה תריש ןוא ףוס-םי תעירק יו ,םינינע עקיטרַאנדיישרַאפ עכלעזַא
 ,שדקמה תיב רעד ,ןדרי םעד ןייגרעבירַא סָאד ,ןידמ טימ המחלמ יד ,הרות
 ןופ 2?,רוּפיכ םוי םוא הדובע יד ,ןירדהנס רעד ,היוול ןוא הנוהכ ןופ ןכַאוו יד

 רעד אמתסמ זיא טייקכעלנעזרעפ רעשירעפעש-שידיחי ַא ןופ טקנוּפדנַאטש
 -טנַא רעכעלטכישעג ןופ רעבָא טקנוּפדנַאטש ןופ .רעטנַאסערעטניא םוגרת
 רעטנַאסערעטניא שרדמ רעד זיא ןטקעפסַא עטסנדיישרַאפ עריא ןיא גנולקיוו
 ןעגנוגנידַאב סנבעל יד ייס קורדסיוא םוצ ןעמוק םיא ןיא לייוו ,רעקיטכיוו ןוא
 -רַאפ ןופ ןעלגנַארעג עזעיגילער ןוא עשימַאנָאקע-לַאיִצֶאס ,עשיטילָאּפ יד ןוא

 םימכח יד ןופ ןעגנוסַאפפיוא ןוא תובשחמ ןוא ןעעדיא יד ייס ,תורוד ענעדייש

 ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג יד ייס ןוא ,תורוד ענעי ןיא
 ,עכָאּפע רעגנַאל רעקיזָאד רעד ןיא סרעריפ ערעייז ןוא ןסַאמ סקלָאפ יד
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 ןוא לארשי ןוא טָאג ןשיווצ טפַאשביל עקידלרוג ןוא עקיטייזנגעק יד

 רעצנַאג רעד ןופ עמעט-טפיוה יד ןוא דנַאטשַאב-טפיוה רעד זיא הרות רעד

 ."םירישה ריש, ףיוא שרדמ ןטימ ךיוא סע זיא ױזַא ןוא ,רוטארעטיל שרדמ
 ןעמַאזוצ ןרעוו םישרדמ ערעדנַא ןיא תעב .םַאנסיוא ןקיטכיוו ןייא טימ רָאנ
 ךיוא ,הרות ןייז רַאפ ןוא טָאג ראפ שפנ תוריסמ ןוא טפַאשביל סלארשי טימ

 זרַאפ רעבָא ןענייז ,רשיה ךרד ןופ ןעגנוכייוופַא עטפָא ענייז טלעטשעגסיורַא
 רעטרעוו יד םערוט-טכייל ַא יוו ןענאטשעג דימת שרדמ רעזדנוא ןופ רבחמ
 םורָאװ ;חבשל טרעיינ ,יאנגל םירישה ריש טינ טנשרד עמ, :ןהדוהי 'ר ןופ

 -שי ןופ ביול ןרַאפ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןרָאװעג ןבעגעג זיא םירישה ריש

 םיאטח יד ןגעוו ךיז טדער סע ואוו ,ןעמַאנסיוא עטלייצעג רָאּפ יד ןוא 25,"לאר
 רַאפ רימ ןבָאה אד זַא ,ליפעג עניימעגלַא סָאד טינ ןרעטשעצ ??,לארׂשי ןופ

 ,טפַאשביל עקידתומלש ולוכ ,ןיילַא םירישה ריש יוו ,זיא סָאוו ,רפס ַא ךיז

 ינאו ,יל ידוד קוספ ןפיוא תושרד יד ךיז ןענעייל סע ,רעגייטש ַא ,שיריל יוו
 51 .םינוי ךיניע רעטרעוו יד ףיוא רעדָא 7

 -לרוג יד קורדסיוא םוצ שרדמ רעזדנוא ןיא טמוק טלוב ןוא ףרַאש רעייז

 ןעמענוצפיוא טיירג תומוא יד ןענייז יאדווא .תומוא יד ןשיווצ לארשי ןופ טייקיד
 טָאג רעייא רעביא ןברַאטש ריא טעוו ןענַאוו זיב,, .סמערָא ענעפָא טימ ןדיי
 טעגרהעג ריא טעוו ןענַאװ זיב ןוא -- -- -- ?םיא וצ ןבעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז ןוא
 ,סטוג טימ ןלָאצ םיא ריא טעוו ןענאוו זיב ןוא -- -- -- ?םיא רעביא ןרעוו

 ,זדנוא וצ טמוק ?סטכעלש טימ ןלָאצ ךייא לָאז רע ןוא ,ןיילַא םיא רָאנ ןוא

 -- -- -- ןרַאהרעביײא ןוא טיילטפיוה ,םיסכוד רַאפ ןכַאמ ךייא ןלעוו רימ ןוא
 יד זַא ,רָאלק רעבָא זיא'ס 3*"טלעוו רעד ןופ לגיפש רעד ןייז טעוו ריא ןוא

 ,טייקיטרַאנגייא רעייז ןבעגפיוא ןלָאז ןדיי :יאנת-לע רָאנ זיא טייקטיירג עקיזָאד
 עקיזָאד יד טרעוו ,וצ טינ ךיז ןרעה ןדיי ןעוו ןוא .ןדיי ןענייז ייז זַא ,ןסעגרַאפ

 ;ב ,ח ;ו ,ב :טרָאד רעטרעװ סריאמ 'ר 29 .גי ,ב 25 .טכ--גכ ,ב ;בכ--טי ,ב ךיוא עז עז
 .ב ,ז 52 .גס ,א 51 .דל ,ב *?..ח ,ח

 בי



 טָאג ןטעב ןדיי סָאװ ,קידנקוק טינ ,האנש ןיא טלדנַאווראפ טפאשדניירפ

 עלַא יד םורָאוו, ,ךיז ראפ םעד ךָאנ טשרע ןוא טלעוו רעד ראפ טשרעוצ
 יד ןגעק ןעוועג ןענייז תוכוס םוא ןייז בירקמ טגעלפ רע סָאװ ,ןסקָא קיצעביז

 טייטש קוספ ןיא יוו ,ייז ןופ רעל ןרעוו טינ לָאז טלעוו יד זַא ,תומוא קיצעביז

 ךיא שטָאכ ,טנייפ ךימ ייז ןבָאה טפַאשביל ןיימ ראפ -- תחת :(ד ,טק םילהת)

 53"ללּפתמ ייז ףיוא ןיב
 םוש ןָא טייקטיירג עקידרדסכ יד -- ריא טימ ןוא טייקידלרוג עקיזָאד יד

 רעד ןיא קורדסיוא ןטספרַאש םוצ טמוק ,םשה שודיק ףיוא ןייג וצ םיאנת
 טיירג ןענייז סָאװ ,הירזע ןוא לאשימ ,היננח ןגעוו השעמ רעכעלרעדנואוו

 "עג רעד וצ ןקוב וצ טינ ךיז יבַא ,ןיירַא רעייפ ןיא ןפרַאוו ןזָאל וצ ךיז ןעוועג

 טרעהעג שוריפב ןבָאה ייז שטָאכ ,טלעטשעגפיוא טָאה רצנדכובנ סָאוו ,טלַאטש
 שרדמה לעב םעד זיא ייברעד %,ןייטשייב טינ ייז טעוו טָאג זַא ,איבנ םענופ

 רעייפ םעניא אקווד זַא ,טקַאפ רעקידלרוג-ךעלטכישעג רעד רָאלק גַָאטייוו זיב
 יד .טלָאטשעגסױא ןוא טדימשעגסיוא לארשי טרעוו תונויסנ ערעווש ןופ
 ןטימ רע טקידנערַאפ ,תושישאב ינוכמס קוספ ןפיוא ןשטייט ענעדיישרַאפ

 ןופ ןוא ,וניבא םהרבא ןופ רעייפ ןטימ רעטנוא ךימ טנעל,, :ןקידרעטייוו
 היננח ןופ ןוא ,איבנה והילא ןופ רעייפ ןטימ ןוא ,הנס םענופ ןוא ,הירומ

 55.הירזע ןוא לאשימ

 ןקידנעמוקפיוא ןטימ לגנַארעג םענופ סָאכע רפס םעד ןיא רימ ןרעה טפָא
 יד ייב ןלעוו רעמָאט ,ארומ סמהרבא ןגעוו הדגא יד רעגייטש א .םוטנטסירק

 םיא טימ דנוב ןייז ןגייברַאפ טעוו טָאג ןוא םיקידצ עסיורג ןייטשפיוא חונ ינב

 לָאמ ןייק טעוו סָאד זַא ,טָאג ןופ רעפטנע רעד ןוא ,ייז טימ דנוב א ןסילש ןוא

 -טסירק רעד ןופ עיזנעטערפ רעד ףיוא גנוטיידנָא ערָאלק ַא -- ??,ןריסַאּפ טינ
 רעטלייוורעדסיוא רעד סע יז זיא רעטייוו ןוא טציא ןופ זַא ,טלעוו רעכעל

 ןיא רעטרעפ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רצנדכובנ ןעוו זַא ,הדגא יד רעדָא .לארשי
 ןוא ןלאשימ ,ןהיננח ןעװעטַאר ןעמוקעג זיא סָאװ ךאלמ רעד) ןוויואכלַאק
 ,לאכימ ךאלמ רעד ןעמוקעגּפָארַא זיא ,ןוז סטָאג ןופ ןעזנָא םעד טָאה (ןהירזע

 -קירוצ ןעגנואווצעג םיא דייר עפרַאש טימ ןוא ליומ ןפיוא ןָאטעג שטאפ ַא םיא
 טימ ?תבש טימ ריא טליוו סָאװ;. :עגַארפ יד רעדָא יז.טרַאוו ןייז ןעמענוצ
 יד וצ טפַאשרענגעק עכעלטסירק יד סיוא ךיז טימ טקירד סָאװ +5,?הלימ
 .הרות רעד ןופ תווצמ

 .לעוטקעלעטניא ,קידהבשחמ רָאנ טינ סיוא רעבָא ךיז טקריוו שרדמ רעד

 -עטסע רעפיט א ןופ טקריוואב רדסכ ךיוא טרעוו רענרעל ןוא ,רענעייל רעד
 רעד ףיוא ןעייטש תושרד ןוא תודגא עלַא טינ ,תמא .גנובעלרעביא רעשיט

 .ןעגנוקרעמאב טרָאד עז ןוא ,די ,ב 55 .גי 594 .גס ,א 5

 םיא ראפ זא ,ןמיס א זיא טצעל וצ שטייט ןקיזָאד םעד טלעטש רדסמ רעד סָאװ סָאד --

 -כיוו םעד ןבעג וצ ךעלנייוועג זיא רעגייטש ןייז יװ ,רעטסקיטכיװ רעד שטייט רעד זיא

 טָאה ןוז א !ןּפָארט רעטשופיערַאפ וד;א) די ,ז 27 .אס ,א 55 .ףוס םוצ שטייט ןטסקיט

 .ל ,ב 55 (י? רֶע
 גי



 ןענעשרד סָאד סָאוו ,םעד ןופ טַאטלוזער ַא יוו .ךייה רעשירעלטסניק רעבלעז
 זַא ,ךעלריטַאנ סע זיא ,עמגָאד ַא ןרָאװעג טעמכ זיא שירָאגעלַא םירישה ריש

 ןיוש .ןפוא ןטרעטַאמעג א ףיוא קוספ ַא ןשטייט ןשרד ַא לָאז ןטרָאד ןוא אד
 טגָאזעג ,"הכיא , ףיוא שוריפ ןייז וצ המדקה רעד ןיא ,טָאה ארזע ןבא םהרבא
 ןאראפ -- "םיקשכ םיבע םהמו ,םיקד ישמכ םהמ,, :ללכב םישרדמ ןגעוו

 ילעב עטסרעמ יד .קעז יוו בָארג ערעדנַא ןארַאפ ןוא ,דייז יוו ןיד םישרדמ
 טימ ,ללכב עמעט רעייז וצ ןוא ,קוספ םוצ ןטָארטעגוצ ןענייז רעבָא הדגא
 -ָאיזיװ רעלעניגירָא טימ ,הבשחמ ןופ טייקיטרַאנגייא טימ ,עיצַאװרעסבָא רעפיט

 סרעייגרָאפ עשיכנת ערעייז יוז ױזַא .ליפעג שיטעטסע ףיט ַא טימ ןוא טייקשירענ
 קורדסיוא ןשירעלטסניק םעד ןלעטש ןופ טייוו ןעוועג הדגא ילעב יד ךיוא ןענייז

 ןוא ,רקיע רעד ןעוועג טלַאהניא זיא ייז ראפ ךיוא .עיניל רעטשרע רעד ףיוא
 יד ןופ שרעדנא .דמערפ ןעוועג ייז זיא טסנוק םשל טסנוק ןופ עעדיא יד

 טסואוואבטסבלעז ַא ןזיוועגסיורַא טפָא הדגא ילעב יד ןבָאה ,רעבָא ,ךנת ילעב
 ןשיטעטסע ןופ ןוא ללכב טייקנייש ןופ טייקיטכיוו יד ןוא ,קיטעטסע ןופ ליפעג

 רימָאל .קורדסיוא ןכעלטייד םוצ טפָא רעייז טמוק ,טרפב קורדסױא-טרָאװ

 .שרדמ רעזדנוא ןופ ליפשייב ןשיטסירעטקַארַאכ ןייא טימ ןענעגונַאב ָאד ךיז

 ענעדיישראפ ףיוא טרעוו (אי ,ד) הנפטת תפנ קוספ ןפיוא שרד םעניא
 םלוע ןַא ראפ טנשרד סָאװ רענייא זַא ,גנורעדָאפ יד טלעטשעגסיורַא םינפוא
 ןוא ןייש ןייז זומ םרָאפ יד ךיוא ;טלַאהניא םעד רָאנ טינ ןעניז ןיא ןבָאה זומ
 ,ןשיקל שיר ןופ ןעמַאנ ןיא ,טכארבעג טרָאד טרעוו טצעלוצ .קידנרעביוצַאב
 רַאפ קיגינעגרַאפ טינ ןענייז ייז ןוא ,הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא,, זַא /

 רעד תעב ןַאמ ריא ראפ קיגינעגרַאפ זיא הלכ עקיזָאד יד יוו סרערעהוצ יד
 ףרַאד רערעהוצ רעד -- *?,?טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב זיא ,הּפוח/
 ןַא ןופ גנובעלרעביא עקידהאנה-לעוסנעס ,עלענָאיצָאמע ןַא ןבָאה ,סע טסייה

 ,השרד רעכעלטנפע
 יד סָאװ ,סולפנייא םענופ דוס רעד סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיב טגיל ָאד

 ןפיוא טַאהעג ןבָאה טרפב םירישה ריש שרדמ ןוא ללכב רוטַארעטיל םישרדמ
 םרוג טָאה גנובעלרעביא עלענָאיצָאמע-שיטעטסע יד .תורוד יד ךרוד קלָאפ
 ןלָאז טלעטשעג ךיז ןבָאה םינשרד יד סָאװ ןליצ עשיגָאגַאדעּפ יד זַא ,ןעוועג
 ןיא קלָאפ םעד ןגָארטעגנגעקטנַא ןבָאה ייז סָאװ טפַאשביל יד .טכורפ ןגָארט
 -עלרעביא רעלענָאיצַאמע-שיטעטסע רעד קנַאד א ,טָאה ןטייצ ערעווש ענייז

 ןעמַאזוצ ןוא ,ןסַאמ סקלָאפ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז ,גנוב
 ןטייצ ערעסעב ןופ עיזיוו יד ןוא גנונעפָאה יד ןוא טסיירט יד ךיוא -- ריא טימ
 49.טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןוא ןדיי רַאּכ

 שרדמ רעד ןופ ןטקעפסא ערעדנא ןגעװ 4 בכ 79

 שרדמ ןוא הפ-לעבש שרדמ ,הדגא שרדמ ןוא הכלה שרדמ ,ללכב שרדמ :רוטארעטיל
 יד ןגעװ .אי--ד ןטייז ,הבר הכיא ןופ עבאגסיוא רעזדנוא וצ ריפניירא עז -- ,בתכבש

 רעזדנוא וצ ריפניירא עז גנוצעזרעביא רעד ןופ ךארפש רעד ןגעוו ןוא תואחסונ ייוניש

 ךי



 שכר 6

 ,גנוקרעמַאב עכעלנעזרעפ ַא -- ףוסל

 טימ (1950) י"שת רָאי ןיא ןביוהעגנָא ךיא בָאה טעברַא-שרדמ ןיימ

 ןברוח םענופ דנואוו יד ןעוו טייצ ַא ןיא טירש רעכעלריטַאנ א ,הבר הכיא

 טייצ רעד ךרוד .שירפ ןוא יור ױזַא ןעוועג ךָאנ זיא םוטנדיי ןשיאעּפָארײא ןופ

 ,דנַאב ןייא ןיא) הבר תור ןוא הבר רתסא ,("טשת) הבר הכיא ןענישרעד זיא

 לע ךרבל ןעוועג הכוז ךיא בָאה טציא ןוא ,(ז"כשת) הבר תלהוק ,(ב"כשת

 תוליגמ שמח יד ןופ רעטפניפ רעד ףיוא שרדמ םעד ןבעגוצסיורַא ןוא רמגומה

 ןישרוד ןיא,ש ,הבר םירישה ריש -- (עטשרע יד -- גנונדרָא רעשיכנת טיול)

 ינמיקו ינייחהש ,םלוע ארוב םעד חבש ַא ןבעגּפָא ךיא לעוו ."חבשל אלא ,יאנגל

 .הזה ןמזל ינעיגהו

 (ךעלטיפאק בוס) םינמיס יד ןעמיטשאב םייב .15--13 ןטייז ,הבר רתסא ןופ עבָאגסיוא

 ייב ןטלַאהעג ךיז ,הבר תלהוק ןופ עבָאגסיוא רעזדנוא ןיא יװ ,רימ ןבָאה רפס םעד ןופ

 ערעדנא יד ןיא .(ףסוי ףנע-ץע ןטימ) ז"נרת ןופ עבאגסיוא םָאר רעד ןופ גנולייטנייא רעד
 .טריצילפמָאק וצ גנולייטנייא יד זיא סעבאגסיוא םָאר

 וט



 (556 םייז ןופ ךשמה)

 .489 -- יאמש
 ,360 ,*264 ,198 ,93 -- לאומש 'ר

4, 471, 479. 
 .2 -- אבא רב לאומש 'ר
 .*512 -- ןטקה לאומש

 ,444 -- ןדוי רב אייח רב לאומש 'ר
 .390 ,345 -- קחצי רב לאומש 'ר
 ,470 -- אנהכ רב לאומש 'ר
 -- (?ןמחנ) הימחנ רב לאומש 'ר

478 ,477 
 ,28 -- (ינמחנ) ןמחנ רב לאומש 'ר

0 50, 90, 108, 116, 146, 158, 
8 244, 326, 344*, 406, 416, 
7, 488, 514. 

 ,444 -- םוחנת רב לאומש 'ר
 ,427 ,362 ,328 ,324 ,32--ןועמש 'ר
 .53 ,32 -- אבא רב ןועמש 'ר
 .460 ,226 -- רזעלא ןב ןועמש 'ר
 ,512 ,240 -- לאילמג ןב ןועמש 'ר

3, 

 ,514 -- יאנומשחה ןועמש
 ,50 ,20 -- אתפלח ןב ןועמש 'ר

8, 320, 414, 432, 496. 
 .515 ,512 -- קידצה ןועמש
 .515 -- עונצה ןועמש

 ,51 ,42 ,26 -- יאחוי ןב ןועמש 'ר

2 73, 80, 120, 176*, 182*, 

,282 ,280 ,263 ,249 ,248 ,6 
,382 ,2358 ,2354 ,328 ,4 
,4064 ,408 ,404 ,394 ,8 

.516 ,514 ,495 ,494 ,474 2 
 -- אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש 'ר

9, 402, 
 ,הניסוי) אנסוי 'רב ןועמש 'ר

 .371 ,368 -- (אניסוי
 ,326 -- יאני 'רב ןועמש 'ר
 ,258 -- הגול ןב ןועמש
 ,96 -- יול ןב ןועמש 'ר
 -- (שיקל שיר) שיקל ןב ןועמש 'ר

,136 *126 ,110 ,96 ,*94 0 

,*316 ,314 ,348 ,346 ,216 ,6 

,410 ,*404 ,392 ,*384 ,8 

7, 436, 458, 506, 514. 
 ,48 -- ןמחנ 'רב ןועמש 'ר
 ,252 -- ןיבר ןופ ןוז רעד ןועמש 'ר
 ,264 -- (ןיש "עקניל,,) יאלמש 'ר

 ת

 .190 -- םוחנת 'ר

 ,54 -- אחא רב םוחנת 'ר

 ,410 ,62 -- אייח רב םוחנת 'ר

 .500 -- הימרי 'רב םוחנת 'ר

 ,202 ,198 ,14 ,52 -- אמוחנת 'ר

8, 224, 250, 214, 304, 314, 

2 393, 422, 410, 

 תובת ישאר ענעבילבעג יד וצ לסילש
 רעייז ןיא טקורדעג רימ ןבָאה ןבאגסיוא עלענָאיצידַארט יד ןופ תובת ישאר טרעדנא עלַא)

 | .(גיילסיוא ןלופ

 םלועה תומוא -- ה"וא
 לארשי ץרא י"א
 םהל רמא ,ול ורמא ,ול רמא -- ל"א
 יפ לע ףא -- פ"עא
 ...'ר רמא -- ר"א
 שדקמה תיב -- מ"הב
 רחא רבד -- א'ד
 ביתכד אוה אדה -- ד"הה
 אוה ךורב שודקה -- ה"בקה

 זט

 רמוגו -- 'וגו
 םולשו סח -- ו"ח
 באב 'ט -- ב"ט
 ביתכד אוה אדהכ -- ד"ההכ
 רמא תאד המכ -- א"דמכ
 המכו המכ תחא לע -- ו"כאע
 םלוע לש ונובר -- ע"שבר
 שיקל שיר -- ל"ר
 ,אביקע 'ר -- ע"ר



 הבר םירישה ריש

 (תיזח שרדמ)



 א השרפ

 א

 קוספ רעד סָאוו זיא סָאד .ןעגנַאזעג ןופ גנַאזעג סָאד -- םירישה ריש (א)

 ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה -- תיזח :(טכ ,בכ ילשמ) ןהמלש ךרוד טגָאזעג טָאה

 ןיטש טינ טעוו רע ןייטש רע טעוו םיכלמ רַאפ -- ,טעברַא ןייז ןיא קנילפ

 זיא סָאד ,טעברַא ןייז ןיא קנילפ ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה י.ערעטצניפ רַאפ

 רע ןוא -- אביו :(אי ,טל תישארב) ןבירשעג טייטש םיא ןגעוו סָאוו ,ףסוי
 הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר .טעברַא ןייז ןָאט וצ זיוה ןיא ןעמוקעגניירַא זיא
 זיא טכוצמוא ןוא טייקידלוונמ ןופ גָאט ַא :טגָאז הדוהי 'ר .[םעד ןגעוו ןגָאז]

 .ןעוועג סע זיא רעוייהליפש יד [ןיא ןעגנערברַאפ} ןופ גָאט א ?ןעוועג סע

 רעד דובכל] רעזייהליפש יד ןופ גָאט ַא ןעוועג זיא'ס :טגָאז הימחנ 'ר ןוא

 וצ ןיירַא זיא רע ןוא ,ןעז ןעגנַאגעג עלַא ןענייז ;סולינ םענופ [גנורעגייטש

 .תונובשח סרַאה ןייז ןכַאמ ,טעברַא ןייז

 סָאװ רעכעלטיא :אבא רב לאומש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז סחניפ 'ר
 ןענַאװ ןופ .יירפ רעד ףיוא סיורא טייג ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו רַאה ןייז טנידַאב
 רַאה ןייז טנידַאב טָאה רע סָאװ רַאפרעד ;ןפסוי ןופ ?סיורַא סע רימ ןענרעל
 רע טעוו םיכלמ רַאפ--רעבירעד .יירפ רעד ףיוא סיורַא רע זיא ,קירעהעג יוו
 -- הערפ חלשיו :(די ,אמ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הערפ זיא סָאד ,ןייטש
 ךיג ףיוא םיא טָאה עמ ןוא ,ןפסוי ןפור טזָאלעג ןוא טקישעג טָאה הערפ ןוא
 זיא סָאד ,ערעטצניפ רַאפ ןייטש טינ טעוו רע -- ;בורג ןופ טכַארבעגסױרַא

 םיא ןוא ןגיוא יד טרעטצניפרַאפ םיא טָאה אוה-ךורב-שודקה סָאװ ,רפיטופ
 5.ןעוועג סרסמ

 ב

 ,[םעברַא ןייז ןיא] קנילפ ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה :טשפ רעדנַא ןַא

 םיכלמ רַאּפ -- רעבירעד ,!ןכשמ ןפיוא טעברַא רעד ייב וניבר השמ זיא סָאד

 -- םכשה :(זט ,ח תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,הערפ זיא סָאד ,ןייטש רע טעוו

 ץיטש טינ טעוו רע -- ;ןהערפ רַאפ ךיז לעטש ןוא ירפ רעד ןיא ךיז רעדעפ

 ןופ טכַאמעג טסָאה :טגָאזעג ןמחנ 'ר טָאה ?,ורתי זיא סָאד ,ערעטצניפ רַאפ

 םיכלמ רַאפ -- טרעיינ ₪ [קילייה -- קילייהמוא ןופ ןוא] קילייהמוא קילייה

 יוו ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד זיא סָאד ,ןייטש רע טעוו

 טימ ןעוועג טרָאד זיא רע ןוא -- םש יהיו :(חכ ,דל טרָאד) טגָאז קוספ רעד
 ,תערפ זיא סָאד ,ערעטצניפ רַאפ ןייטש טינ טעוו רע -- ;געט קיצרעפ טָאג

 -צניפ קָאטש ַא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(בכ ,י טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו

 <.[םירצמ דנַאל ןצנַאג ןיא] שינרעט



 א השר

 : םכ ילשמ) המלש ידי לע בותכה רמאש הז .םירישה ריש ₪)
 ינפל בציתי לב ;בציתי םיכלמ ינפל ,ותכאלמב ריהמ שיא תיזח
 תישארב) היב ביתכד ,ףסוי הז ותכאלמב ריהמ שיא תיזח .םיכושח
 הדוהי 'ר .הימחנ 'רו הדוהי 'ר .ותכאלמ תושעל התיבה אביו : טל
 ;רמוא הימחנ 'רו .היה ןורטאיט םוי ,היה לוביזו לובינ םוי :רמוא
 סנכנ אוהו ,תוארל םלוכ וכלהו ;היה סולינ לש ןורטאיט םוי
 .ובר לש ויתונובשח בושחל ותכאלמל

 שמשמ אוהש לכ :אבא רב לאומש 'ר םשב רמוא סחנפ 'ר
 לע ;ףסוימ ?ןידמל ונא ןינמ .תורחל אצוי אוה ,יוארכ ובר תא
 םיכלמ ינפל ךכיפל .תורחל אצי ןגוהכ ובר תא שמשש ידי
 ,ףסוי תא ארקיו הערפ חלשיו :(אמ םש רמאנש ,הערפ הז ,בציתי
 ,רפיטופ הז ,םיכושח ינפל בציתי לב -- ;רובה ןמ והציריו
 .וסריסו ויניע תא ה"בקה ךישחהש

 ב

 ,ןכשמה תכאלמב וניבר השמ הז ,'וכו ,ריהמ שיא תיזח :איד
 םכשה :(ח תומש רמאנש ,הערפ הז ,בציתי םיכלמ ינפל ךכיפל
 .ורתי הז ,םיכושח ינפל בציתי לב -- ;הערפ ינפל בציתהו רקבב
 ינפל אלא ! [שדוק לוחו] לוח שדוק תישע :הימחנ 'ר רמא
 : דל םש) רמאנש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,בציתי םיכלמ
 הז ,םיכושח ינפל בציתי לב -- ;םוי םיעברא 'ה םע םש יהיו

 וגו ,הלפא ךשח יהיו :6 םש רמאנש ,הערפ

 ןעוועג טפָא זיא סָאװ ,הרז הדובע רעד רַאפ בוט-םוי א 2 .טייל עניימעג ראפ ? .א
 סולינ לודיג םוי, :זיא ינועמש טוקלי ןופ חסונ רעד .טייקנסאלעגסיוא טימ ןדנובראפ

 סע זיא חסונ רעזדנוא טיול ;(ךיז ןבייה סולינ ןופ ןרעסַאװ יד ןעוו ,ןעוועג זיא'ס) "היה
 רעד ןוא ,הערפ סירס ןרפיטופ טפור (א ,טל תישארב) קוספ רעד 5 .גנוניימ סהימחנ 'ר
 .ךעלבעטשכוב סע טשטייט שרדמה לעב

 סָאװ ? .רעטעּפש ןָאט וצ טײרבעגנָא זיא רע סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא :טניימ'ס * .ב
 הבר תומש ןיא חסונ רעד .שטנעמ רעטנאקאבמוא ,רעטושפ א ןעוועג רע זיא ןהערפ יבגל
 (בל ,א הבר תומש) ןעװעג רייגמ ךיז טָאה סָאװ ,ורתי ךָאד זיא * .שרעדנא זיא ,א ,אי
 ןוא + | ינועמש טוקלי ןטיול בָאגוצ -- .רענידנצעג רעד הערפ רעדייא רעבושח ךס ַא
 .ןעז טינ םינפ ןייד רעמ ליוו ךיא : ןהערפ וצ השמ טגָאז השרפ רענעי ןופ ףוס םייב

5 
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 סָאד ,טעברַא ןייז ןיא קנילפ ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה :טשפ רעדנַא ןַא

 ךורב שודקה ןופ טעברַא רעד טימ קסוע ךיז ןענייז סָאװ םיקידצ יד ןענייז

 ןיא טסעפ ןעייטש ייז ןעד ,ץיטש רע טעוו םיכלמ רַאפ -- רעבירעד ;יאוה
 רימ ךרוד -- יב :(ט ,ח ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות רעד [ןופ תוכז]

 ,םיעשר יד ןענייז סָאד ,ערעטצניפ רַאפ שיטש טינ טעוו רע -- ;גםיכלמ ןגיניק
 רעטצניפ רעד ץיא ןוא -- ךשחב היהו :(וט ,טכ היעשי) טגָאז קוספ רעד יו
 לָאז -- יהי :(1 ,הל םילהת) ןבירשעג טייטש ךָאנ ןוא ,םישעמ ערעייז ןענייז
 | .קישטילג ןוא רעטצניפ ןייז געוו רעייז

 ד

 סָאד ,טעברַא ןייז ןיא קנילפ ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה : טשפ רעדנַא ןַא
 טײל טָאטש ענייז יוו ,ןעזעג לָאמ א טָאה רע :טלייצרעד עמ .אנינח 'ר זיא
 ףיוא ןעגנערב עלַא, :טגָאזעג רע טָאה :.םימלש ןוא תולוע ףיוא ןעגנערב

 זיא ךיילג ???ןָאט ךיא ןעק סָאװ .טינרָאג ףיוא טינ גנערב ךיא ןוא ,םימלש

 פ(טָאטש ןייז ןופ תוברוח יד וצ) טָאטש ןייז ןופ ץאלפ-רעטיפ םוצ סױרַא רע
 טקַאהעגמורַא םיא טָאה ןוא ןעמונעג רע טָאה .ןייטש ַא ןענופעג טרָאד טָאה ןוא

 ףיוא םענ ךיא , :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טברַאפעגּפָא ןוא טעטעטעגמורַא ןוא
 ,רעטעברַא ןעגניד טלָאװעג רע טָאה *.!?םילשורי ןייק ןעגנערבוצפיורַא םיא ךיז
 ןקיזָאד םעד ןעגנערבפיורַא רימ ריא טעװ, איז וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא
 ,רכש רעודנוא זדנוא ביג, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ??םילשורי ןייק ןייטש

 ןייק ןייטש ןייד ןעגנערבפיורַא ריד ןלעוו רימ ןוא ,קיטשדלָאג טרעדנוה

 ,קיטשדלָאג טרעדנוה ךיא בָאה ןענַאװ ןופ,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה ".םילשורי
 ,טייצ ןיא [טלעג סָאד] ןגָארקעג טינ טָאה רע "?ןבעג וצ ךייא ,קיצפופ יצ
 ףניפ טקישעגוצ םיא דלַאב אוה ךורב שודקה טָאה .קעווַא ךיילג ןענייז ייז ןוא

 ביג, :טגָאזעג םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןשטנעמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא םיכאלמ

 ,םילשורי ןייק ןייטש ןייד ןעגנערבפיורַא ןלעוו רימ ןוא ?,עלס ףניפ ודנוא

 טנַאה ןייז טגיילעגוצ רע טָאה ".זדנוא טימ טנַאה א ןגיילוצ טסלָאז וד זַא יאנתב

 רע טָאה .םילשורי ןיא קידנעייטש ןענופעג ךיילג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ייז טימ
 -רעד זיא .ןענופעג טינ ייז טָאה רע רעבָא ,רכש רעייז ןלָאצַאב טלָאװעג ייז

 סע, :םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ?,תיזגה תכשל רעד וצ השעמ יד ןעגנַאג
 ןייטש םעד טכארבעגפיורַא ריד ןבָאה תרשה יכאלמ יד זַא ,יבר ,סיוא טקוק

 רע סָאװ רכש םעד םימכח יד ןבעגעגקעווא רע טָאה ךיילג ?.םילשורי ןייק

 ז,םיכאלמ יד טימ ןעגנודַאב ךיז טָאה
 ה

 סָאד ,טעברַא ןייז ןיא קנילפ ןשטנעמ ַא ןעזעג וטסָאה :טשפ רעדנַא ןַא
 ןעוועג זיא רע לייוו ,ןייטש רע טעוו םיכלמ רַאפ ;ןדוד ןופ ןוז רעד המלש זיא
 ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ;שדקמה תיב םעד ןעיוב םייב קיסיילפ

 םעד ןופ ארמג יד טגנירד (א ,בס) ןיטיג ןיא ןוא 5 .הרות סטַאג ןענרעל 1 ג

 .םיכלמ ןפורעגנָא ןרעוו םימכח ידימלת זַא ,קוספ
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 ג

 םהש ,םיקידצה ולא "וגו ,ותכאלמב ריהמ שיא תיזח :אייד

 ,בציתי םיכלמ ינפל ךכיפל ,ה"בקה לש ותכאלמב ןיקסוע
 לב -- ;וכלמי םיכלמ יב :(ח ילשמ) רמאנש ,הרותב םיבציתמש
 היהו :(טכ היעשי) רמאנש ,םיעשרה ולא ,םיכושח ינפל בציתי
 .תוקלקלחו ךשח םכרד יהי :(הל םילהת ביתכו ,םהישעמ ךשחמב

 ד

 םעּפ :ורמא .אנינח 'ר הז ,ותכאלמב ריהמ שיא תיזח : א''ד
 םילעמ םלוכ , :רמא .םימלשו תולוע םילעמ וריע ישנא האר תחא
 אצי דימ ''?השעא המ .םולכ הלעמ יניא ינאו ,םילשוריל םימלש
 אצי ,תחא ןבא םש אצמו (וריע לש הברוחב) וריע לש הרבדמל
 ,"םילשוריל התולעהל ילע ירה, :רמא ;המכרכו התתסו הקדיסו
 ןבאה תא םתא יל םילעמ,, :םהל רמא ;םילעופ ול רוכשל שקב
 ונאו ,םיבוהז האמ ,ונרכש ונל ןת, :ול ורמא "?םילשוריל תאזה
 האמ יל ןינמ יכו, :םהל רמא ".םילשוריל ךנבא תא ךל םילעמ
 וכלה דימ ;העשל אצמ אלו "?םכל תתל ,םישמח וא ,םיבוהז
 ורמא ;םדא ינב תומדב םיכאלמ השמח הי"בקה ול ןמיז דימ ,םהל
 ,םילשוריל ךנבא םילעמ ונאו ,םיעלס השמח ונל ןת ,יבר, :ול
 ןידמוע ואצמנו ,םהמע ודי ןתנו '".ונמע ךדי ןתתש דבלבו
 תכשלל השעמה אב ,ןאצמ אלו ,םרכש םהל ןתיל שקב ,םילשוריב
 תא ךל ולעה תרשה יכאלמש ,וניבר ,המוד, :ול ורמא ;תיזגה
 םע ריכשהש רכשה ותוא םימכחל ןתנ דימ *".םילשוריל ןבאה
 .םיכאלמה

 ה

 ינפל ;דוד ןב המלש הז ,ותכאלמב ריהמ שיא תיזח : א"ד
 :0 ,א םיכלמ) ד"הה ;שדקמה תיב ןינבב זירז היהש ,בציתי םיכלמ

 תבומ ןפיוא טנערבראפ ןצנאגניא ןרעוו סָאװ תונברק -- תולוע .םילשורי ןייק 5 .ד
 'ך 5 (אי ,ז טרָאד) ןסעגעג ןרעוו םיא ןופ ןלייט סָאװ ,ןברק א -- םימלש ;(ב 'ו ארקיו)
 ןטיול 5 .(הכ--דכ תינעת עז) טייקמירַא ןייז טימ טנאקאב ןעוועג זיא [אסוד ןב] אנינח
 זיא ,א ,א הבר תלהק ןיא .ריע לש הרבדמל וצ שוריפ רענעבעגעגוצ א סע זיא תמא תוא
 ןשיכנת ןופ טרעוו יד ,עבטמ ערענעלק א 5 | .שדקמה תיב ןראפ  .ָאטינ בָאגוצ רעד
 רעד 1 ןציז ןירדהנס ןופ םימכח יד ואוו ,ייןייטש ןטקאהעג ןופ רעמיצ רעד, 5 .לקש
 םיילמ ינפל -- -- -- תיזח : הזה ארקמה וילע וארקיו : בָאגוצ א סרוג ָאד זיא תמא תוא
 ןקיזָאד םעד טנעיילעג םיא ףיוא ןבָאה ייז ןוא) םיכאלמ אלא ,םיכלמ ירקת לא ,בציתי

 טרעיינ ,םיכלמ טינ ןעייל ,ןײטש רע טעו םיכלמ רַאפ -- -- -- ןעזעג וטסָאה :קוספ

 .(םיכאלמ



 הבר םירישה ריש 6

 ןא רעבָא .רָאי ןביז טיובעג םיא טָאה רע ןוא -- והנביו :(חל ו ,א םיכלמ)

 טָאה זיוה ןגייא ןייז ןוא -- ותיב תאו :(א , טרָאד) ךָאד טגָאז קוספ רעדנַא
 זיא זיוה סהמלש ןופ ןינב רעד זַא ,סיוא ךָאד טמוק ,רָאי ןציירד טיובעג רע

 ױזַא טרעיינ !שדקמה תיב םעד ןופ ןינב רעד יוו רעסערג ןוא רענעש ןעוועג

 ;טליופעגרעטנוא ךיז רע טָאה זיוה ןגייא ןייז ןופ ןעיוב םייב :טגָאזעג ןעמ טָאה
 טינ ךיז טָאה ןוא קיסיילפ ןעוועג רע זיא שדקמה תיב םעד ןעיוב םייב
 -- == -- .טליופעג

 םעד ןפלעה עלַא :ןטגָאזעג טָאה] ןפסוי בר ןופ ןעמָאנ ןיא אנוה
 עלַא רעביא ךלמ םענופ דובכ ןרַאפ ןפלעה עלַא זַא ,ןכש-לכ ַא ,ךלמ

 .םיכאלמ וליפא ,םידש וליפא ,תוחור וליפא ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ
 קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה לאקזחי רב הדוהי בר ןופ ןוז רעד קחצי
 ַא טיובעג ריד ךיא בָאה ןעיוב -- יתינב הנב :(גי ,ח מרָאד) טייטש
 ג,טיובעג ריד ךיא בָאה ןינב ןטיובעגפיוא ןַא -- ,גנוניואוו ַא רַאפ זיוה

 ןבָאה ייז סָאוו זיוה סָאד, טינ טייטש ָאד :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר

 ןעוו זיוה סָאד ןוא -- ותונבהב תיבהו :(  טרָאד) טרעיינ *,טיובעג

 ,ןרָאװעג טיובעג סע זיא ןיילַא ךיז ןופ -- ,ןרָאװעג טיובעג זיא סע
 עטקיטרַאפעגסיוא רענייטש ןופ -- ןבא :(טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו

 טינ ָאד טייטש סע -- ,ןרָאועג טיובעג סע זיא ןכערבסיורַא םייב
 ,רָאװעג טיובעג זיא סע -- הנבנ טרעיינ ,טיובעג ןבָאה ייז "יוגב.
 ןוא ןגָארטקעװַא ןיילַא ךיז טגעלפ ןייטש רעד זַא ,זדנוא סע טנרעל
 וד :טגָאזעג טָאה בר *.[רענייטש] הרוש רעד ףיוא ןגײלקעװַא ךיז

 רעטייוו ןבירשעג טייטש סָאװ .ןרעדנואוו טינ םעד ףיוא ךיז טסלָאז
 ןרָאװעג טכַארבעג זיא ץיטש ַא ןוא -- ןבא תיתיהו :(חי ה לאינד)

 ןעד ןענייז -- ,בורג רעד ןופ ליומ ןפיוא ןרָאוועג ןָאטעגפיורַא זיא ןוא
 ןיא ןגיולפעגנָא זיא ןייטש רעד טרעיינ 4 לבב ןיא רענייטש ןַארַאפ

 טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא ןעמוקעג זיא ןוא לארשי ץרא ןופ עגר רענעי
 ןפסוי בר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה אנוה בר .בורג רעד ןופ ליומ ןפיוא
 בייל םענרענייטש ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ּפָארַא זיא ךאלמ ַא :טגָאזעג
 סע יוו זיא סָאד ;בורג רעד ןופ ליומ ןפיוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ןוא

 טיז טקישעג טָאה טָאג ץימ -- יהלא :(גכ ,טרָאד) ןבירשעג טייטש

 וטסלָאז זיא .ןבייל יד ןופ לױמ סָאד טכַאמרַאפ טָאה רע ןוא ,ךאלמ

 :ןבירשעג טייטש ?קידצ םענעי ןופ דובכ ןרַאפ ביוא :ןרעדנואוו טינ ךיז
 ךורב שודקה ןופ דובכ ןרַאפ ,ןייטש ַא ןרָאוועג טכַארבעג זיא סע ןוא
 !יאדווא ןוא יאדווא -- אוה

 רע טעוו הרות רעד ןופ םיכלמ יד רַאפ --",ןייטע רע טעוו םיכלמ רַאפ
 .םיעשר ןופ למעזעג סָאד זיא סָאד ,ערעטצניפ רַאפ ןייטש טינ טעוו רע ז;ןייטש
 ,טכַאמענּפָא ןוא ?טמיטשעגּפָא ןבָאה ייז תעב :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר
 ,טלעוו רענעי ףיוא קלח ןייק טינ ןבָאה טייל עטסָארּפ ריפ ןוא ןגיניק יירד זַא

 ןוא לוק-תב ַא סױרַא זיא ?,ןהמלש ךיוא ייז וצ ןענעכערוצ טלָאװעג ייז ןבָאה
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 הנב ותיב תאו :6 םש רמוא דחא בותכו .םינש עבש והנביו
 המלש תיב ןינב הבורמו הפוימ אצמנ ,הנש הרשע שלש המלש
 תיב ןינבב ;לצעתנ ותיב ןינבב :ורמא ךכ אלא !שדקמה ןינבמ
 - - - ,לצעתנ אלו זירז היה שדקמה

 ןכש לכ ,ךלמה תא םיעייסמ לכה :ףסוי 'ר םשב אנוה
 ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ דובכ ליבשב םיעייסמ לכה
 .תרשה יכאלמ וליפאו ,םידש וליפאו ,תוחור וליפאו
 :(ח םש) ביתכ :רמא לאקזחי רב הדוהי ברד הירב קחצי
 היכרב 'ר .יתינב יונב ןינב -- ,ךל לובז תיב יתינב הנב
 :( םש) אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייםינוב ויה רשא תיבה, :רמא
 ןבא : סש רמאנש ,הנבנ היה וילאמ -- ,ותונבהב תיבהו
 ,הנבנ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "ונב, -- ,הנבנ עסמ המלש
 יבג לע הנתינו המצע תא תאשונ ןבאה התיהש ,דמלמ
 ןלהל ביתכ המ .הז לע המתת לא :בר רמא .סומידה
 יכו -- ,אבוג םופ לע תמושו אדח ןבא תיתיהו : 6 לאינד)
 העשל הל החרפ לארשי ץראמ אלא ?לבבב שי םינבא
 ףסוי בר םשב אנוה בר .רובה יפ לע הל הבשיו תאבו
 ;רובה יפ לע בשיו ןבא לש ירא תומדב דרי ךאלמ :רמא
 לאו .אתוירא םופ רגסו הכאלמ חלש יהלא : (םש) ד"הה
 ןבא תיתיהו :ביתכ קידצ ותוא דובכב םא -- ,המתת
 | !ץ"כאע -- ה"בקה לש ודובכב ,אדח

 ינפל בציתי לב ;בציתי הרות יכלמ ינפל ,בציתי םיכלמ ינפל
 העשב :יול ןב עשוהי ר"א .םיעשר לש הרובח ולא ,םיכושח
 םלועל קלח םהל ןיא תוטוידה 'דו םיכלמ 'ג -- ורמגו ונמנש
 ;(הק םילהת) הרמאו לוק תב התצי .םהמע המלש ףרצל ושקב ,אבה

 "פיוא ךיא בָאה ןינב ןקיטראפ א -- יתינב הנב קורדסיוא ןטלּפָאט ןפיוא טריזַאב 1 .ה

 ָאד טייטש ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא 2 .ןביוא ןופ תוחוכ טימ טיובעג ןינב א ,טיובעג

 ל"זרהמ רעד ןוא ,שרד ןטימ טינ סע טמיטש ןאד רעבָא ,טיובעגפיוא סע זיא ,יייונב,,

 ןוא ,"ונב,, ףיוא טריגערָאק סע ןבָאה רימ ;טיובעג טָאה רע ,"הנב,, ףיוא סע טכיררַאפ

 טינ ןענאטשראפ ָאד טרעװ הנבנ ברעוו רעד * .קירעביא זיא טרָאװ ףוס םוצ דוי יד רָאנ

 ,טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,גי ,ה הבר הכיא צז + .וויסקעלפער א יװ רָאנ ,וויסאפ א יוו

 לארשי ץרא ןופ רענייטשלימ ןגָארט וצ םירוחב עשידיי ןעגנואווצעג טָאה רצנדכובנ זַא

 שרדמה לעב רעד ךיז טרעק גנוכייוופָא רערעגנעל רעד ךָאנ 5 | .לאינד 5 לבב ןייק

 טזָאל סע -- .ךלמה המלש ףיוא תיזח קוספ םעד ןשטייטסיוא סָאד ןקידנעראפ וצ םוא

 -רעביא ןקידרעטעפש א ןופ בָאגוצ א זיא גנוכייוופָא עקיזָאד יד זא ,הרעשה יד ןכַאמ ךיז
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 ו עטבלַאזעג עניימ ןָא טינ טריר -- ועגת לא :(ט ,הק םילהת) טגָאועג
 ךָאנ זיא רע טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא :טגָאזעג טָאה ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 טגָאז קוספ רעד יװ ,טייק-סוחי א ןופ בייהנָא רעד יוו ןרָאװעג טנכעררַאפ
 רב ןדוי 'ר :?.ןהמלש ןופ ןוז רעד םעבחר ןוא -- םעבחרו :(אכ ,די ,א םיכלמ)
 טורעג ךָאנ טָאה סע טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא :טגָאזעג [ךַאנ] טָאה ןומיס
 : םירפס יירד עקיזָאד יד 11 טגָאזעג טָאה רע ןוא ,שדוקה חור רעד םיא ףיוא
 ן .תלהק ןוא םירישה ריש ,ילשמ

 ענייד טָאטשנָא -- תחת : זי ,המ םילהת) : טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 א טרעבעג קידצ א ןעוו ,ןלַאפ טסניפעג וד יז ענייד ןייז ןלעוו סרעטָאפ

 טרעבעג עשר ַא ןוא ,עשר א טרעבעג קידצ ַא ,עשר א טרעבעג עשר ַא ,קידצ
 .לטרעוו ַא ןוא טרַאווכירפש ַא ןוא קוספ א ָאד זיא ןכעלטיא ףיוא ןוא ;קידצ ַא

 ,טרָאװכירּפש א ןוא קוספ ַא ָאד זיא םעד ףיוא ,קידצ א טרעבעג קידצ ַא זַא
 ענייד ןייז ןלעוו סרעטָאפ ענייד טָאטשנָא :ןבירשעג טייטש סע יוו ,קוסּפ א

 ?"םיובנגייפ ןפיוא רעגָאזטוג ַא זיא לגייווצ סָאד,, :טרָאװכירּפש א ;רעדניו
 טרָאװכירּפש ַא ןוא קוספ ַא ָאד זיא םעד ףיוא ,עשר א טרעבעג עשר א זַא

 -- הנהו :(די ,בל רבדמב) ןבירשעג טייטש סע יוו ,קוספ א ,לטרעוו ַא ןוא

 לדניזעג ַא ,ןרעטלע ערעייא ןופ טרָא ןפיוא ןענַאטשעגפיוא ריא טנעז טָא ןוא
 -רַאפ ַא יװ -- רשאכ :(גי ,דכ ,א לאומש) טרָאװכירּפש א ןשטנעמ עקידניז

 רעסָאװ ;סטכעלש סױרַא טמוק עטכעלש ןופ :טגָאז טרָאווכירפש קיטייצ
 א זַא ".ךיז ןופ ערעגרע םיצרש ?קושז רעד טרעבעג סָאװ, ?ָאד זיא לטרעוז

 לָאז -- תחת :(מ ,אל בויא) קוספ ַא ָאד זיא םעד ףיוא ,עשר א טרעבעג קידצ
 רעייז טינ ןרעבעג ייז, :טרָאװכירּפש ַא ןרָאד ַא ץעיגפיוא ץייוו טָאטשנָא
 ,קידצ ַא טרעבעג עשר א זַא "יז יוו עבלעז יד טינ ףיוא ןעוועדָאה ייז ,ןכיילג

 ןרָאד םעד טָאטשנָא -- תחת :(גי ,הנ היעשי) קוספ ַא ָאד זיא םעד ףיוא
 "ןיור א סױרַא טמוק ןרָאד ןופ, :טרָאװכירּפש ַא ;סערּפיצ ַא ץייגפיוא טעוו
 ,קידצ ןב קידצ ַא ,םכח ןב םכח ַא ,ךלמ ןב ךלמ ַא ןעוועג זיא המלש רעבָא
 %,ןסחי ןב ןסחי א

 ןגעוו ןבירשעג זיא םעד ןגעוו ןבירשעג זיא סָאװ ץלַא זַא ,טסניפעג וד

 ;רָאי קיצרעפ טגיניקעג טָאה רעד ןוא ,רָאי קיצרעפ טגיניקעג טָאה דוד .םעד
 טגיניקעג טָאה ןוז ןייז ןוא ,הדוהי ןוא לארשי רעביא טגיניקעג טָאה דוד

 רע ןוא +ןטנעמאדנופ יד טיובעג טָאה רעטָאפ ןייז ;הדוהי ןוא לארשי רעביא

 טנָאמרעד ָאד ןרעװ סָאװ םיארומא עלַא ןענייז ,ןהיכרב 'ר ןופ םאנסיוא ןטימ -- ,רעביירש

 ,(לבב ןופ לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג ךיוא זיא ,דימלת ספסוי 'ר ,אנוה בר ןוא) רעלבב --

 שרדמ ןטיול שטָאכ) לארשי ץרא ןיא ןרָאוועג טלעטשעגנעמאזוצ זיא שרדמ רעד ןוא

 .(והבא 'ר ןקידלארשי ץרא םעד ןופ ןעמַאנ ןיא טכארבעג רמאמ סבר טרעוו םילהת

 ,ג ןביוא עז) רעטייוו יװ ,ןשַאוועגנייר ןייגסיורא ןוא טפשמ א וצ םימכח יד ראפ ןייטש '

 ןסָאלשַאב ןבָאה ,הלודגה תסנכ ישנא יד ,ייז -- ,טלייצעג ךיז : ךעלרעטרעוו 5 .(2 .מַאב

 "צניפ יד, ןשיװצ ןלעטש םיא טניימעג טלָאװ סָאד ןוא ? .ןעמיטש טייהרעמ א טיול

 .(ב ,בק ןירדהנס עז ןינע םעד ןגעוו רעמ .ג--א ,א םיכלמ עז םיאטח סהמלש ןגעוו) ייערעט
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 סחייתנש אלא ,דוע אלו :ןומיס רב הדוהי רייא .יחישמב ועגת לא

 םעבחרו :(די ,א םיכלמ) רמאנש ,ןיסחוי [תלשלשל] (תשלשל) שאר
 חור וילע התרשש אלא ,דוע אלו :ןומיס רב ןדוי רייא .המלש ןב
 .תלהקו םירישה ריש ,ילשמ :וללה םירפס 'ג רמאו שדוקה

1 

 קידצ ,אצומ תא .ךינב ויהי ךיתובא תחת : (המ םילהת) דייהה

 דילומ עשר ,עשר דילומ קידצ ,עשר דילומ עשר ,קידצ דילומ
 ,הצילמ םהל שיו לשמ םהל שיו ארקמ םהל שי ןוהלוכו ,קידצ
 : ביתכד ,ארקמ .לשמ ול שיו ארקמ ול שי קידצ דילומ קידצ
 עשר ,"אתינאת םיקאד אכרס : לשמ .ךינב ויהי ךיתובא תחת
 ,ארקמ .הצילמ ול שיו לשמ ול שיו ארקמ ול שי עשר דילומ
 םישנא תוברת ,םכיתובא תחת םתמק הנהו : טל רבדמב) ביתכד
 םיעשרמ :ינומדקה לשמ רמאי רשאכ :(כ ,א לאומש לשמ .םיאטח
 ישיב יצורק ?אתישופיח תדלי המ, ?ןינמ הצילמ .עשר אצי
 אצי הטח תחת : (אל בויא ארקמ ול שי עשר דילומ קידצ ."הנימ
 ,ףוהל ןיימד אלד ןייברמ ,ןוהתווכ תילד ןידילומ, :לשמ .חוח
 הלעי ץוצענה תחת :(הנ היעשי) ארקמ ול שי קידצ דילומ עשר
 ,ךלמ ןב ךלמ -- המלש לבא ".אדרו קפנ אינס ןמ, :לשמ .שורב
 .סוטיגווא ןב סוטיגווא ,קידצ ןב קידצ ,םכח ןב םכח

 ,הנש 'מ ךלמ דוד .הזב בותכ הזב בותכש המ לכ ,אצומ תא
 לע ךלמ ונבו ,הדוהיו לארשי לע ךלמ דוד ;הנש 'מ ךלמ הזו
 ;תונוילעה תא הנב אוהו ,תודוסיה תא הנב ויבא ;הדוהיו לארשי

 זדנוא טנרעל ,ןוז סהמלש זיא םעבחר זַא ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש טרעװ סע יװ יוזַא ןוא *?
 ןופ) עיטסַאגיד רעכעלגיניק א ןופ רעטשרע רעד זיא המלש זַא ,קוספ רעקירעביא רעד
 .ןעוועג רבחמ :+ .(לארשי ץנַאג רעביא ךלמ ןעוועג ךָאד זיא דוד לייוו ,הדוהי תוכלמ

 םענופ ליצ רעד ןוא ,טייקצנאג ןייא שיגָאל ןענייז םינמס ףניפ עקיטציא זיב יד + 3
 ריש ,ילשמ ןבירשעג טָאה המלש זַא ,םעד וצ ייז ךרוד ןריפרעד וצ זיא שרדמה לעב
 א רעביא רָאנ סָאװ) קוספ ןטשרע םוצ םוא רעדיוו ךיז רע טרעק ָאד .תלהק ןוא םירישה

 טימ (ןמיס םענופ בייהנָא םייב ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא רע זיא ,רוציק םשל רעדָא ,לאפוצ

 ףלע עטשרע יד -- ןמיס םענופ ףוס םייב ןבלעז םוצ ןריפרעד וצ רעדיוו הנווכ רעד

 ,ייז ןופ רענייא) רפס םצע םוצ ןריפניירא ,סאתחיתפ יװ ןרעוו טכארטאב ןפראד םינמיס

 -- .תתפ ריאי ןב סחנפ 'ר :קורדסיוא ןשיסאלק ןטימ ןָא עקאט ךיז טבייה ,ט ןמיס

 .(עבאגסיוא הבר הכיא רעזדנוא ןופ א אתחיתפ וצ 1 גנוקרעמאב עז ללכב סאתחיתפ ןגעוו

 א סע זיא ,ןגייפ עטוג רעטעפש טיג ןוא ןָא טוג ךיז טמענ לגייווצ טצנאלפרַאפ א ביוא ?

 טסקעט ןיא ןענעייל טסייה ווָארטסָאי 5  .םיובנגייפ ןטוג א ןופ טמוק סע זא ,ןמיס
 סָאװ ץלַא םעד ףיוא טיירגעגוצ -- ,שדקמה תיב ןופ + .סוטיגוא טָאטשנָא ,סוניגווא



 הבר םירישה ריש 10

 טלעוו קע ןייא ןופ טגיניקעג טָאה רעטָאפ ןייז ;םינינב-רעבייא יד טיובעג טָאה
 דוד 5ןרעדנַא םוצ טלעוו קע ןייא ןופ טגיניקעג טָאה רעד ןוא ,ןרעדנא םוצ

 6 טגָאזעג טָאה דוד ;םירפס ןבירשעג טָאה המלש ןוא ,םירפס ןבירשעג טָאה
 -יטשינ, טגָאזעג טָאה דוד ;ןעגנַאזעג טגָאזעג טָאה המלש ןוא ,ןעגנַאזעג
 -רעוו, טגָאזעג טָאה דוד ;?ןטייקיטשינ, טגָאזעג טָאה המלש ןוא !,"ןטייק

 ,רעטרעווכירפש טגָאזעג טָאה דוד ;"רעטרעוו, טגָאזעג טָאה המלש ןוא ,"רעט

 ןטימ [טָאג] טביולעג טָאה דוד :רעטרעװכירּפש טגָאזעג טָאה המלש ןוא
 טָאה דוד ;"זָא, טימ [טָאג] טביולעג טָאה המלש ןוא ,טלָאמעד ,"זָא, טרָאװ

 ןעוועג בירקמ טָאה דוד ;חבזמ א טיובעג טָאה המלש ןוא ,חבזמ ַא טיובעג

 טכַארבעגפױרַא טָאה דוד ;ןברק ַא ןעוועג בירקמ טָאה המלש ןוא ,ןברק ַא
 .ןורא םעד טכַארבעגפױרַא טָאה המלש ןוא ,ןורא םעד

 :(אי ,ב ,א םיכלמ) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,רָאי קיצרעפ טגיניקעג טָאה דוד
 ןעוועג ןענייז לארשי רעביא טגיניקעג טָאה דוד סָאוו געט יד ןוא -- םימיהו

 טגָאז קוספ רעד יוו ,רָאי קיצרעפ טגיניקעג טָאה המלש ןוא ;רָאי קיצרעפ

 ןיא טגיניקעג טָאה המלש ןוא -- המלש ךלמיו :(ל ,ט ,ב םימיה ירבד)
 לארשי רעביא טגיניקעג טָאה דוד .רָאי קיצרעפ לארשי ץנַאג רעביא םילשורי

 רעד טָאג וא -- רחביו:(ד ,חכ ,א טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הדוהי ןוא
 רעטָאפ ןיימ ןופ זיוה ןצנַאג םעד ןופ טלייוורעדסיוא ךימ טָאה לארשי ןופ טָאג
 -יקעג טָאה המלש ןוא ;[לארשי ץנַאג רעביא ךלמ ַא רַאפ ןכַאמ וצ -- ----}

 וא (כ ,ד ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,הדוהי ןוא לארשי רעביא טגינ
 יװ ,ןטנעמַאדנופ יד טיובעג טָאה דוד .ךס ַא ןעושג ןענייז לארשי ןוא הדוהי

 טָאה ךלמה דוד ןוא -- דוד םקיו :(ב ,חכ ,א םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד
 ךיא ןוא -- -- -- :טגָאזעג טָאה ןוא| םיפ ענייז ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז

 יוו ,םינינב-רעבייא יד טיובעג טָאה המלש ןוא :[ןעיוב וצ טײרגעגנָא בָאה
 ַא טיובעג ריד ךיא בָאה ןעיוב -- הנב :(גי ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד
 טגָאז קוספ רעד יוו ,"רעטרעוו, טגָאזעג טָאה דוד .גנוניואוו ַא רַאפ זיוה

 ןוא ;רעטרעוו עטצעל סדוד ןענייז סָאד ווא -- הלאו :(א ,גכ ,ב לאומש)
 -- ירבד :(א ,א תלהק) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,"רעטרעוו, טגָאזעג טָאה המלש
 טָאה דוד .םילשורי ןיא ךלמ םעד ,ןדוד ןופ טז םעד תלהק ןופ רעטרעוו יד
 ,רָאוורַאפ -- ךא :0 ,טל םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,"ןטייקיטשינ, טגָאזעג
 ןוא *.קיבייא ףיוא דנַאטשַאב ץיז ןיא שטנעמ רעדעי זיא קיטשינ ןצנַאגניא

 לבה :(ב ,א תלהק) טגָאז קוספ רעד יוו ,"ןטייקיטשינ,, טגָאזעג טָאה המלש
 ןפ טייקיטשינ ,תלהק טגָאזעג טָאה ,ןטייקיטשינ ןופ טייקיטשינ -- םילבה

 רעד יוו ,רעטרעווכירפש טגָאזעג טָאה דוד .טייקיטשינ זיא ץלַא ,ןטייקיטשינ
 טרָאווכירפש קיטייצרַאפ ַא יו -- רשאכ :(די ,דכ ,א לאומש) טגָאז קוספ

 הבר רתסא ןיא .קוספ ןייק טימ רעטייוו טקיטסעפאב טינ טרעװ סָאד 5 .קיטיונ רַאנ

 .א ,ה ,א םיכלמ ףיוא ןוא ,זי ,די ,א םימיה ירבד ףיוא שרדמה לעב רעד ךיז טציטש (ה ,א)

 רעד ףיוא ןבעל סנשטנעמ ןופ טייקיטשינ רעד ןגעוו טריטידעמ טָאה ' .ןעוועג רבחמ *

 ואו םוטעמוא :א ,דנ ןיבוריע עז ;הלס ןופ שטייט ןלענָאיצידַארט ןטיול 5 .,טלעװ
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 דעו םלועה ףוסמ ךלמ הזו ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלמ ויבא
 ,םיריש רמא דוד ;םירפס בתכ המלש ,םירפס בתכ דוד ;ופוס
 ;"םילבה,, רמא המלשו ,"םילבה, רמא דוד ;םיריש רמא המלשו
 ,םילשמ רמא דוד ;''םירבד, רמא המלשו ,"םירבד,, רמא דוד
 דוד ;''זא,ב סלק המלשו ,''זא,ב סלק דוד ;םילשמ רמא המלשו
 בירקה המלשו ,ןברק בירקה דוד ;חבזמ הנב המלשו ,חבזמ הנב
 .ןוראה תא הלעה המלשו ,ןוראה תא הלעה דוד ;ןברק

 ךלמ רשא םימיהו : (ב ,א םיכלמ) רמאנש ,הנש 'מ ךלמ דוד
 רמאנש ,הנש 'מ ךלמ המלשו ;הנש םיעברא לארשי לע דוד
 םיעברא לארשי לכ לע םילשוריב המלש ךלמיו :₪ ,ב םימיה ירבד)

 רחביו : (חכ ,א םש) רמאנש ,הדוהיו לארשי לע ךלמ דוד .הנש
 לכ לע ךילמהל] -- - - יבא תיב לכמ יב לארשי יהלא ה
 : (ד ,א םיכלמ) רמאנש ,הדוהיו לארשי לע ךלמ המלשו ;[לארשי
 ירבד) רמאנש ,תודוסיה תא הנב דוד .'וגו ,םיבר לארשיו הדוהיו
 יתוניכהו -- -- - : רמאיו] וילגר לע דוד םקיו : (חכ ,א םימיה
 הנב : (ח ,א םיכלמ רמאנש ,תונוילעה תא הנב המלשו ; [''תונבל
 : (גכ ,ב לאומש) רמאנש ,"םירבד, רמא דוד .ךל לובז תיב יתינב
 רמאנש ,"םירבד,, רמא המלשו ;'וגו ,םינורחאה דוד ירבד הלאו
 ,"םילבה, רמא דוד .םילשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד : (א תלהק)
 רמא המלשו ;הלס בצנ םדא לכ לבה לכ ךא : ₪ל םילהת) רמאנש
 ,םילבה לבה ,תלהק רמא ,םילבה לבה : (א תלהק) רמאנש ,ייםילבה?
 רמאי רשאכ : (דכ ,א לאומש רמאנש ,םילשמ רמא דוד .לבה לכה
 ,םילשמ רמא המלשו ;'וגו ,עשר אצי םיעשרמ :ינומדקה לשמ
 בתכ דוד .לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ :(א ,ילשמ) רמאנש
 ,ילשמ : םירפט בתכ המלשו ,ומש לע בתכנ םילהתד ,םירפס
 -כירפש טגָאזעג טָאה המלש ןוא ;סטכעלש סױרַא טמוק עטכעלש ןופ :טגָאז
 ןופ רעטרעווכירפש יד -- ילשמ :(א ,א ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעטרעוו
 ,םירפס ןבירשעג טָאה דוד .לארשי ןופ ךלמ םעד ,ןדוד ןופ טז םעד המלש
 "עג טָאה המלש ןוא ?ןעמָאנ ןייז ףיוא ןבירשרַאפ זיא םילהת רעד םורָאװ
 ןטימ {טָאג} טביולעג טָאה דוד .םירישה ריש ,תלהק ,ילשמ :םירפס ןבירש

 רעד זיא רע טיג שטָאכ ? .קיבייא ןוא קיבייא ףיוא סע טניימ ,דעו ,הלס ,חצנ טייטש סע
 רפסב ורמאש םינקז הרשע -- -- -- :טל הבר תלהק עז) רפס ןצנאג םענופ רבחמ
 ;םיליהת רפס ןיא [הריש] טגָאזעג ןבָאה סָאװ םינקז ןעצ יד רעדייא -- -- -- םיליהת
 "אב אד טרעװ םילהת רפס רעד .(ב ,די ארתב אבב ךיוא יװ ה ,א םילהת שרדמ ךיוא עז
 .םירפס ףניפ ןיא טלייטעגנייא זיא רע לייוו ,םיבר ןושל ןיא ,םירפס יוו טנכייצ
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 טלָאמעד -- זַא :(ב ;וכק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,טלָאמעד ,"זָא,, טרָאװ

 טימ גנוצ רעזדנוא ןוא רעטכעלעג טימ לױמ רעזדנוא ןרָאװעג לופ זיא

 המלש ןוא -- -- -- רעקלעפ יד ןשיווצ טגָאזעג ןעמ טָאה טלַאמעד ;גנַאזעג

 --זָא :(בי ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,"זָא,, טימ [טָאג] טביולעג טָאה

 "פיורַא טָאה דוד .-- -- -- טגָאזעג טָאה טָאג :טגָאזעג המלש טָאה טלָאמעד

 יהיו :(הכ הט ,א םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןורא םעד טכַארבעג

 ןעגנַאגעג ןעניז]-- -- -- לארשי ןופ עטסטלע יד ןוא דוד ןוא -- דוד

 טכַארבעגפיורַא טָאה המלש ןוא ;[דנוב סטָאג ןופ ןורא םעד ןעגנערבוצפיורַא

 המלש טָאה טלָאמעד -- זא :(א ,ח ,א םיכלמ) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןורא םעד

 ןופ ןורא םעד ןעגנערבוצפיורַא] -- -- -- לארשי ןופ םינקז יד טלמַאזרַאפ

 ,ב לאומש) טגָאז קוסּפ רעד יװ ,ןעגנַאזעג טגָאזעג טָאה דוד .[דנוב סטָאג

 םעד ןופ רעטרעוו יד טָאג וצ טדערעג טָאה דוד ןוא -- דוד רבדיו :(א ,בכ

 :טגָאז קוספ רעד יוװ ,ןעגנַאזעג טגָאזעג טָאה המלש ןוא ;גנַאזעג ןקיזָאד

 ןהמלש ןופ סָאוו ,ןעגנַאזעג ןופ גנַאזעג סָאד -- םירישה ריש

 סָאװ} ןירבוג תיב ןופ ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר

 טסכיילגרַאּפ וד דלַאב יוו :יול ןב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא |טגָאזעג סע טָאה

 ןעמ טָאה רעטָאפ ןייז יו יוזַא :ןטייז עלַא ןופ םיא ךיילגרַאפ ,ןיוש םיא

 םג :(י ,בי ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יװ ,םיאטח ענייז עלַא ןעוועג לחומ

 םעד ךיוא -- ,ןברַאטש טינ טסעוו ;דניז ץיד ןָאטעגּפָא טָאה טָאג ךיוא -- יה

 חור רעד םיא ףיוא טורעג ךָאנ טָאה סע טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא ;יוזַא

 .םירישה ריש ןוא תלהוק ןוא ילשמ :םירפס יירד טגָאזעג טָאה רע ןוא שדוקה

1 

 ילשמ) טגָאז קוספ רעד סָאװ זיא סָאד -- ,םירישה ריש : טשפ רדנַא ןַא

 םעד זַא .ליומ ןייז גולק טכַאמ םכח א ןופ ץרַאה סָאד -- םכח בל :(גכ ,זט

 רעוו ןוא ,רעגילק ךָאנ םיא טכַאמ רעוו ,המכח טימ לופ זיא ץרַאה סמכח

 ליומ ןייז ,רעגילק םיא טכַאמ ליומ ןייז -- ,ליומ ןייז ?המכח ןייז טזייוואב

 --,גנונרעל סע טרעמ ןפיל ענייז ףיוא ןוא -- ויתפש לעו :.םיא ףיוא ןָא טזייוו

 טרעמ ןצרַאה ןייז ןופ הרות ןופ רעטרעוו סױרַא טגנערב סע סָאװ םעד ךרוד

 .הרות רעד ןופ גנונרעל יד רע

 סָאװ לסעפ ַא וצ ?ןכילגעג סָאד זיא סָאוו וצ -- ,לשמ ַא ןבעגעג טָאה עמ

 -רַאפ ַא טימ ןעמונעגמורַא זיא ןוא ,לרעפ ןוא רענייטש ערעייט טימ לופ זיא

 סָאװ ,טינ סייוו רענייק ןוא ,לקניוו א ןיא טייטש סע ןוא לקעד טעווערונש

 ןבָאה ,טכַארבעגסױרַא סע טָאה ןוא רענייא ןעמוקעג זיא .ןַארַאפ זיא םעד ןיא

 ןעוועג ץרַאה סהמלש זיא ױזַא .ןַארַאפ זיא םעד ןיא סָאװ ,טסואוועג עלַא

 .ןאראפ זיא טרָאד סָאװ טסואוועג טינ טָאה רענייק רעבָא ,המכח טימ לופ

 ןעוועג רבחמ טָאה רע ןוא שדוקה חור רעד םיא ףיוא טורעג טָאה סע דלַאב יוו

 טרעמ ןפיל ענייז ףיוא ןוא .המכח ןייז ןופ טסואוועג עלַא ןבָאה ,םירפס יירד

 ןופ רעטרעוו יד ףיוא טרעמעג טָאה רע סָאװ גנונרעל יד -- ,גנונרעל סע

 ןוא -- יתתנו טי ,א תלהק) טגָאז קוספ רעד יוו ?,ןביוהרעד םיא טָאה הרות
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 זא : סכק ,םילהת) רמאנש ,''זא,ב סלק דוד .םירישה ריש ,תלהק
 המלשו :;'וגו ,םיוגב ורמאי זא ;הנר -- וננושלו וניפ קוחש אלמי
 וגו ,רמא 'ה : המלש רמא זא : (ח ,א םיכלמ) רמאנש ,ייזא,ב סלק
 ינקזו דוד יהיו : (ט ,א םימיה ירבד) רמאנש ,ןוראה תא הלעה דוד
 המלשו ;ן'ה תירב טרא תא תולעהל םיכלוהה] ,וגו ,לארשי
 ינקז תא המלש להקי זא : (ח ,א םיכלמ) רמאנש ,ןוראה תא הלעה
 ,םיריש רמא דוד .['ה תירב ןורא תא תולעהל] ,יוגו ,לארשי
 ,תאזה הרישה ירבד תא יהל דוד רבדיו : םכ ,ב לאומש רמאנש
 .המלשל רשא םירישה ריש : רמאנש ,םיריש רמא המלשו ;'וגו

 יול ןב עשוהי 'ר םשב ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר םשב ןומיס 'ר
 לע ול לחמנ ויבא המ : דצ לכמ ושיקמ ,ושיקמ תאו ליאוה : רמא
 ,תומת אל ;ךתאטח ריבעה יה םג :םי ,םש רמאנש ,ויתונוע לכ
 רמאו שדוקה חור וילע התרשש אלא ,דוע אלו ;וב אצויכ הז ףא
 .םירישה רישו תלהקו ילשמ : םירפס 'ג

 ז

 םכח בל : (ט ילשמ בותכה רמאש הז -- ,םירישה ריש : א''ד
 ימו וילע ליכשי ימ -- ,המכח אלמ םכח לש ובל .והיפ ליכשי
 .וילע הרומ הימופ ,וילע םיכחמ הימופ -- ,והיפ ?וילע םיכחמ
 ,ובלמ הרות ירבד איצומ אוהש ךותמ ,חקל ףיסוי ויתפש לעו
 .הרות לש החקל לע ףיסומ

 םינבא האלמ איהש תיבחל ?המוד רבדה המל ,לשמ ולשמ
 ,תחא תיוזב הנותנ איהו ,ליתפ דימצ תפקומו תוילגרמו תובוט
 המ לכה ועדיו .התוא הנפו דחא אב .הכותב המ עדוי םדא ןיאו
 םדא עדוי היה אלו ,המכח אלמ היה המלש לש ובל ךכ .הכותב
 ועדי ,םירפס 'ג רמאו שדוקה חור וילע התרשש ןויכ ;הכותב המ
 ירבד לע ףיסוהש חקל -- ,חקל ףיסוי ויתפש לעו .ותמכח לכה
 רותלו שורדל יבל תא יתתנו :66 תלהק רמאנש ,והליע הרות
 :(גי רבדמב) ד"הה ,המכחב ריית תושעהל ?רותלו והמ ;המכחב

 סָאװ .המכח רעד ןיא ןכוזכַאנ ןוא ןשרָאפ זצ ץרַאה ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא
 טייטש קוספ ןיא יוו ,המכח רעד ןיא רעקוקסיוא ןא ןרעוו ?ןכוזכָאנ ןוא טניימ

 עקידרעטייוו רעייז םרוג ליומ סָאד זיא ןעקנאדעג סמכח םעד ןדערסיורא ןכרוד + .ז
 םכח א ראפ סָאװ ליומ סָאד טזייוו קיטייצכיילג ןוא ,גנופיטראפ ןוא גנורעטיירבסיוא
 טרעוו קוספ בײהנָא ןופ לעו טרָאװ סָאד ? .(הנוהכ תונתמ טיול) זיא שטנעמ רעד
 ָאד זיא המכח .שרד ןטיול 5 | .(ו"זרהמ) ןבייהרעד -- (לעיפ ןיא) הלע טיול טנשרדעג
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 טָאה *ןענכ דנַאל סָאד ןקוקסיוא ייז ןלָאז ןוא -- ורותיו :(ב ,גי רבדמב)
 טוג רעצעמע טָאה ;םיא וצ ןעגנַאגעג * רע זיא ,ארקמ טנרעלעג טוג רעצעמע
 ןכוזכָאנ ןוא :טגָאז קוספ רעד יוו ,םיא וצ ןעגנַאגעג רע זיא ,הנשמ טנרעלעג
 .המכח רעד ןיא

 (ןעניימ ךיוא ןָאק | ,"רותל,, -- ,ןכוזכָאנ ןוא ןשרָאפ וצ :טשפ רעדנַא ןַא

 -ףלא טכַאמ רע ןעוו ?ןטייּפ רעקיזָאד רעד ;? ןזָאלוצרעביא ןוא ,ריתוהלו
 ;טינ סע רע טקידנעראפ לָאמַא ןוא סע רע טקידנערַאפ לָאמַא זיא ,ןתיב

 ,רעמ תויתוא ףניפ ןופ בָאגוצ ַא טימ תיב-ףלא ןַא טכַאמעג טָאה המלש רעבָא
 [ןעייל] -- + ףלאו השמח וריש יהיו :(בי ,ה ,א םיכלמ) טייטש קוספ ןיא יוו
 -עג זיא 39 [תיב] ףלא ןייז ןופ ביילברעביא רעד ןוא -- ,"ורויש יהיו
 .ףניפ ןעוו

 ,רעקוקסיוא ןַא ןעוועג המלש זיא ןיילַא הרות ירבד ןיא רָאנ טינ ןוא
 ,למיה ןרעטנוא ןָאטעג טרעוו סָאװ ץלַא ןגעוו -- לכ לע (טרָאד תלהק) טרעיינ
 טָאה .ןיבול םעד טסיזרַאפ עמ יוו ,טפענעז םעד טסיזרַאפ עמ יוו :רעגייטש ַא

 ---הרות רעד ןופ רעטרעוו יד טכוזעגכָאנ טסָאה וד,, :םיא וצ טגָאזעג ה"בקה
 ריד ףיוא ןעור ןזָאל לעוו ךיא :ןהלוועאב טינ ךיד לעוו ךיא !ןבעל ןייד ייב

 טָאה רע ןוא ,שדוקה חור רעד םיא ףיוא טורעג טָאה ךיילג ."שדוקה חור םעד

 ,םירישה ריש ןוא תלהק ,ילשמ :םירפס יירד עקיזָאד יד ןעוועג רבחמ
 ח

 גו,ווק) טגָאז קוספ רעד סָאוו זיא סָאד -- ,םירישה ריש : טשפ רעדנַא ןא
 ןַא טלָאװ :.םכח ַא ןעוועג זיא תלהק לידו ,רעמ ךָאנ וא -- רתויו :( בי

 ןוא ןרעיוא ענייד ןגיינוצ טפרַאדעג ךיוא וטסלָאװ ,טגָאזעג ייז שטנעמ רעדנַא

 ןעוו ,[ןאט סע וטספראד] רעמ ךָאנ ;רעטרעוו עקיזָאד יד וצ ןרעהוצ ךיז
 ,טגָאזעג קנַאדעג םענעגייא ןייז ןופ ייז רע טלָאװ ןוא .טגָאזעג ייז טָאה המלש
 ןוא קיז וצ ןרעהוצ ךיז ןוא ןרעיוא ענייד ןגיינוצ טפרַאדעג ךיוא וטסלָאוו
 .שדוקה חור טימ טגָאזעג ייז טָאה רע ןעוו ,רעמ ךָאנ

 ךָאנ רע טָאה ,םכח ַא ןעוועג זיא תלהק סָאװ םעד ץוח ןוא -- רתויו
 -פיוווצ ןוא ,טשרָאפעג ןוא ןגיואוועג טָאה רע ןוא ,ןסיוו קלָאפ סָאד טנרעלעג
 הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןגיואוועג טָאה רע -- :?םילשמ ךס ַא טלעטשעג
 וצ * ןרעיוא טכַאמעג טָאה רע --- ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד טשרָאפעג ןוא
 לשמ ןייק זיא ןעמוקעג טינ זיא המלש זיב זַא ,טסניפעג וד ןוא .הרות רעד
 | +ןעוועג טינ

 ;טגָאזעג ןמחנ בר טָאה [ךאז ןייא] .ןכַאז ייווצ * |טגָאזעג טָאה} ןמחנ בר
 ןוא ,ךס א ןריט טַאהעג טָאה סָאװ ץַאלַאּפ ןסיורג ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס]

 שטייט םעד ןלעטשוצטסעפ רָאנ טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד * .הרות טימ שיטנעדיא
 .םיריש ןוא םיטויפ ןופ רבחמ ,טעָאּפ 1 .טקידנערַאפ טינ ןזָאל 5 .המלש *  .רותל ןופ
 טיול ,תוא רעדנא ןַא טימ ןָא ךיז טבייה הרוש עדעי סָאװ ,ךיטסָארקַא ןַא טימ םיריש *
 .ףניפ טימ טנזיוט ןעװעג ןענייז םיריש ענײז ןוא ? .תיב"ףלא םענופ גנונדרָא רעד
 .ףלא תוא רעד יװ (טנזיוט) ףלא ןענַאטשרַאפ 9%

 יב
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 ןאמ ;היבגל ליזינ ,תואוובט ארקד ןאמ .ןענכ ץרא תא ורותיו

 .המכחב רותלו ; רמאנש ,היבגל ליזינ ,תואוובט ינתד
 דכ ,אנטייפ ןידה ; ריתוהלו -- רותלו ,רותלו שורדל :איד

 םרב ;הל לסחמ תילד ןינמזו הל לסחמ ןינמז ,אתיב אפלא דיבע
 םיכלמ) ביתכד ,וילע ןירתי ןיתא השמחו אתיב אפלא דבע המלש
 .השמח ףלא לש ורויש יהיו -- ,ףלאו השמח וריש יהיו :(ה א

 (םש תלהק) אלא ,המלש ריית הוה דבלב הרות ירבד לע אלו
 ,לדרחה תא ןיקיתממ ךאיה :ןוגכ ,שמשה תחת השענ רשא לכ לע
 הרות ירבד רחא, : ה"בקה לייא ,ןיסמרותה תא ןיקיתממ ךאיה

 חור ךילע הרשמ ינירה ;ךרכש חפקמ ינא ןיאש ,ךייח -- ,תלליא
 : וללה םירפס 'ג רמאו שדוקה חור וילע התרש דימ יי.שדוקה
 .םירישה רישו תלהק ,ילשמ

 ח

 היהש רתויו : בי תלהק) בותכה רמאש והז ,םירישה ריש : איד

 עומשלו ךינזא ףוכל ךירצ תייה ,ןרמא רחא םדא ולא .םכח תלהק

 תייה ,ןרמא ותעדמ ולאו ,המלש ןרמאש -- רתויו ;הלאה םירבדה
 רתויו .שדוקה חורב ןרמאש -- רתויו ;םעמשלו ךינזא ףוכל ךירצ

 ןקת ,רקחו ןזאו ,םעה תא תעד דמל דוע ,םכח תלהק היהש

 השע ,הרות ירבד רקחו ,הרות ירבד ןזאו -- ,הברה םילשמ

 ,אמגוד התיה אל המלש דמע אלש דעש ,אצומ תאו .הרותל םינזא
 ויהש הלודג ןיטלפל : רמא ןמחנ בר .ןיתרת [רמא] ןמחנ בר

 ךרדמ העוט היה הכותב סנכנ היהש לכו ,הברה םיחתפ הב

 לכה ויה ;חתפה ךרד האלתו תעקפה לטנו דחא חקפ אב .חתפה

 היה אל המלש דמע אלש דע ךכ .תעקפה ךרד ןיאצויו םיסנכנ

 לכה וליחתה המלש דמעש ןויכו :הרות ירבד ליכשהל לוכי םדא

 -ןײרַא םענופ ןעשזדנָאלבקעווא טגעלפ ןיירַא ןיהַא טגעלפ סָאװ רעכעלטיא
 םיא ןוא ליונקרונש א ןעמונעג טאה ,םכח א רענייא ןעמוקעג זיא .גנַאג

 ןטימ ןייגסיורַא ןוא ןייגניירַא עלַא ןגעלפ ;גנאגניירַא םייב ןעגנאהעגפיוא

 טנעקעג טינ שטנעמ ןייק טָאה ,ןעמוקעג טינ זיא תמלש זיב ,ױזַא .ליונק

 "עג זיא המלש דלַאב יוו ןוא ;הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןייטשרַאפ טכער

 טָאה| ןמחנ בר .הרות יד ןעמענַאב ןביוהעגנָא עלַא ןבָאה ױזַא ,ןעמוק

 טרעוו סע יו * | .רעטרעווכירפש ןופ ןיז ןיא ? .שרד ןטיול טשטייטעג + .ח

 ןוא םילשמ ןייק טימ טצונאב טינ ךיז ןעמ טָאה ןהמלש זיב + .,רעטייוו טרעלקרעד

 הבר תלהק טיול ןבעגעגוצ 5 ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןרעלקרעד וצ רעטרעווכירפש
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 ןייק סָאװ ,רָאר ןופ לדלעוו א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :ךַאז ַא ךָאנ |טגָאזעג

 ןוא םכח א רענייא ןעמוקעג זיא ,ןייגניירא ןיהַא טנעקעג טינ טָאה שטנעמ
 -עגנָא עלַא ןבָאה ;[געוו ַא| ןטינשעגסיוא טָאה ןוא פרעס ַא ןעמונעג טָאה
 טָאה יסוי 'ר ,המלש -- ױזַא .טינשסיוא ןכרוד ןײגסױרַא ןוא ןייגניירַא ןביוה
 רעבָא ,תוריפ טימ לופ ברָאק ןסיורג א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג
 ,טרָא ןופ ןגעוואב טנעקעג טינ םיא טָאה'מ ןוא טַאהעג טינ רעיוא ןייק טָאה רע
 םיא ןעמ טָאה ,ןרעיוא טכאמעגוצ םיא טָאה ןוא םכח א רענייא ןעמוקעג זיא
 טָאה ןעמוקעג טינ זיא המלש זיב ,ױזַא .ןרעיוא יד ראפ זגעוואב ןביוהעגנָא

 ןוא :הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןייטשרַאפ טכער טנעקעג טינ שטנעמ ןייק
 .הרות יד ןעמענַאב ןביוהעגנַא עלא ןבָאה ױזַא ,ןעמוקעג זיא המלש דלַאב יו

 קידוז טימ לופ גורק ןסיורג א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה אליש 'ר
 זיא ;םיא ןגעוואב וצ ףיוא רעיוא ןייק טַאהעג טינ טָאה רע רעבָא ,רעסַאוו

 ןביוהעגנָא טָאה עמ ןוא ,רעיוא ןַא טכַאמעגוצ םיא טָאה ןוא רענייא ןעמוקעג

 א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה אנינח 'ר .רעיוא ןראפ ןגעוואב םיא
 .סיז ןוא טלַאק ןעוועג זיא רעסַאוז סָאד ןוא ,רעסַאוו טימ לופ םענורב ןפיט

 ןעמוקעג זיא .םעד ןופ ןעקנירט טנעקעג טינ טָאה שטנעמ ןייק רעבָא ,טוג ןוא
 ַא ,קירטש א וצ קירטש א םיא וצ טפעהעגוצ טָאה ןוא שטנעמ ַא רענייא
 עלַא ןבָאה ;ןעקנורטעג ןוא םיא ןופ טפעשעג טָאה ןוא ,לקירטש א וצ לקירטש

 ןייא ןופ ,רעטייווצ א וצ ךאז ןייא ןופ ,יוזַא .ןעקנירט ןוא ןפעש ןביותעגנָא
 ןיא יוו ,הרות רעד ןופ תודוס יד ןעמונַאב המלש טָאה ,ןטייווצ א וצ לשמ
 טז םעד ןהמלש ןופ םילשמ יד -- המלש ילשמ :(א ,א ילשמ) טייטש קוספ

 ןעמונאב המלש טָאה םילשמ ענייז ךרוד -- ,לארשי ןופ ךלמ םעד ןדוד ןופ
 ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד

 םורָאװ ,ןגיוא ענייד ןיא ןיילק ןייז טינ לשמ רעד לָאז :ןגָאז ןנבר יד ןוא
 א זיא'ס .הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןעמענַאב שטנעמ א ןָאק לשמ ןכרוד

 ,זיוה ןיא קיטשדלָאג ַא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ םיא זיא'ס סָאװ ךלמ א טימ לשמ

 א רַאפ לטיינק א טימ טינ ןעד םיא רע טניפעג -- ,לרעפ רערעייט ַא יצ

 ןכרוד םורָאװ ,ןגיוא ענייד ןיא ןיילק ןייז טינ לשמ רעד לָאז יוזַא ? תטורפ

 זַא ,וטסָאה היאר א .הרות רעד ןופ רעטרעוו יד שטנעמ א טמענַאב לשמ
 יקודקיד יד וצ ןגָאלשרעד ךיז לשמ ןכרוד טָאה המלש םורָאװ ,יוזַא זיא'ס

 זַא ןענרעל וצ ךיד [טמוק זקוספ רעד] :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר ?,הרות

 שדוקה חור רעד זַא ,הכוז זיא םלוע ןרַאפ הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא
 ךרוד םורָאװ ,ןהמלש ןופ ?סע וטסנרעל ןעמעוו ןופ ןוא .ןעור םיא ףיוא לָאז
 זַא ,ןעוועג הכוז רע טָאה םלוע ןרַאפ הרות ירבד ןגָאז טגעלפ רע סָאװ םעד
 יירד ןעוועג רבחמ טָאה רע ןוא ,םיא ףיוא ןעור לָאז שדוקה חור רעד
 ,םירישה ריש ןוא תלהק ,ילשמ : םירפס

 ט
 -- הנשקבת םא :(ד ,ב ילשמ) :ןבױהעגנָא טָאה ריאי ןב סחניפ 'ר

 ביוא -- {ןשרָאפכָאנ יז תורצוא יוו ןוא] רעבליז יוו ןכוז יז טסעוו וד בוא
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 ,םינק לש אשרוחל : ירוח אנשיל [רמא] ןמחנ בר .הרות ןירבוס
 לגמה תא לטנו דחא חקפ אבו .הב סנכהל לוכי םדא היה אלו
 .המלש ךכ .ןיאצויו תוסכה ךרד ןיסנכנ לכה וליחתה ;חסכו
 אלו ,ןזא הל היה אלו ,תוריפ האלמ הלודג הפוקל :יסוי רייא
 הליחתהו ,םינזא הל השעו דחא חקפ אבו .לטלטהל הלוכי התיה
 םדא היה אל ,המלש דמע אלש דע ךכ .הינזא ידי לע לטלטהל
 לכה וליחתה ,המלש דמעש ןויכו ;הרות ירבד ליכשהל לוכי
 אלו ,ןיחתור אלמ אוהש לודג ןותיקל :אליש רייא .הרות ןירבוס
 לטלטהל ליחתהו ,ןזא ול השעו דחא אבו ;לטלטהל ןזא ול היה
 הימימ ויהו ,םימ האלמ הקומע ראבל : אנינח רייא ,ונזא ידי לע
 .הנממ תותשל הלוכי הירב התיה אלו ,םיבוטו םיקותמו ןיננוצ
 הנממ הלדו ,אחישמב אחישמ ,לבחב לבח הל קפסו דחא םדא אב
 ,לשמל לשממ ,רבדל רבדמ ךכ .ןיתושו ןילוד לכה וליחתה ;התשו
 המלש ילשמ : ₪ ילשמ) ביתכד ,הרות לש הדוס לע המלש דמע
 לע דמע המלש לש ויתולשמ ידי לע -- ,לארשי ךלמ דוד ןב
 .הרות ירבד

 לשמה ידי לעש ,ךיניעב לק הזה לשמה יהי לא : ןירמא ןנברו
 בוהז דבאש ךלמל לשמ .הרות ירבדב דומעל לוכי םדא הזה
 אצומ אוה רסיאב הליתפ ידי לע אל -- ,הבוט תילגרמ וא ,ותיבמ
 םדא לשמה ידי לעש ,ךיניעב לק היהי אל הזה לשמה ךכ ?התוא
 ידי לע ,המלש ירהש ,ןכ אוהש ךל עדתו .הרות ירבד לע דמוע
 ,ךדמלל :ןדוי ר"א .הרות לש היקודקד לע דמע הזה לשמה
 חור הרשתש הכוז ,םיברב הרות ירבד רמוא אוהש ימ לכש
 ירבד רמאש ידי לעש ,המלשמ ?דמל התא יממו ,וילע שדוקה
 :םירפס השלש רמאו שדוקה חור וילע התרשש הכז םיברב הרות
 מט יםירישה רישו תלהק ,ילשמ

 ץוגו ,ףסככ הנשקבת םא :(ב ילשמ) חתפ ריאי ןב סחנפ 'ר
 ה"בקה ןיא ,וללה םינומטמכ הרות ירבד רחא שפחמ התא םא
 טעװ ,תורצוא עקיזָאד יד יוו הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ךאנ טסשרַאפ וד
 טָאה שטנעמ א ביוא -- לשמ ַא זיא'ס .ןהלוועַאב טינ ךיד אוה ךורב שודקה

 רעד ןופ ןסנַאוינ ערעפיט ןוא ערענייפ יד ,םיטרפ יד 5 .רעטייוו ךיוא יוזא ןוא ,די ,ב
 = -- -- םכח א ןעוועג זיא תלהק סָאוו םעד ץוח ןוא -- רתויו 7 .הרות

 -רעטייוו ןטימ טסקעט ןשיכנת ןפיוא השרד ןייז טנפעעג טָאה : ךעלרעטרָעוו + .ט
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 ןָא רע טדניצ טכיל לפיוו--'/זיוה ןייז ןיא ,ןירלוב א רעדָא ?,עלס ַא ןרָאלרַאפ
 :רמוחו-לק ַא ךָאד סע זיא ,ּפָא ייז טכוז רע זיב ,ןָא רע טדניצ ןטיונק לפיוו
 א טדניצ ,יהעש"ייח עקידהזה-םלוע יו רעמ טינ ןענייז סָאוו ,יד ךָאד-המ

 ןוא ייז טּפַאטרעד רע זיב ,טיונק ךָאנ טיונק ןוא טכיל ךָאנ טכיל ןָא שטנעמ
 בעל עמַאס סָאד ןענייז סָאװ ,הרות רעד ןופ רעטרעוו טנייה ופָא ייז טכוז

 יוו ןכוזכָאנ טינ ייז וטספראד ,טלעוו רענעי ףיוא ייס ,טלעוו רעד ףיוא ייס
 ,-- -- -- רעבליז יו ןכוז יז טסעוו וד ביוא :טניימ סָאד ?תורצוא עקיזָאד יד

 רעירפ ןעמוקעג טיג רענייק זיא בעל ךיא טניז :טגָאזעג טָאה 5 רזעלא 'ר
 -עגרעביא טינ םענייק לָאמ ןייק טרָאד בָאה ךיא ןוא ,שרדמ תיב ןיא רימ ןופ

 ןיא] ןענופעג ןוא טרעדעפעג ךיז ךיא בָאה לָאמ ןייא .ןייגקעווא םייב טזָאל

 ביוא :טגָאזעג ךיא בָאה ;סרעריפ-יורטש יד ןוא טרעריפ-טסימ יד [ןסיורד
 וטסעוו טלָאמעד ,ןשרָאפכָאנ יז תורצוא יוו ןוא רעבליז יוו ןכוז יז טסעוו וד
 טינ ןוא סרעריפ-טסימ יד יוו טינ ,רימ ןוא -- ,טייקיטכרָאפסטָאג ןייטשרַאפ
 ?סרעריפ-טסימ יד יוו שטָאכ [ןייז טינ רימ ןלָאז) -- סרעריפ-יורטש יד יוז
 6 ? סרעריפ-יורטש יד יוו

 -יולפ \ :ןגָאז ריאי ןב סחניפ 'ר טגעלפ ,טנרעלעג רימ ןבָאה *,ןענַאד ןופ
 טגנערב הרהט :?,הרהט וצ טגנערב טייקנייר ?,טייקנייר וצ טגנערב * טייקיס

 ,דניז ראפ ארומ וצ טגנערב תווינע ,תווינע וצ טגנערב השודק ,השודק וצ

 הור ,שדוקה חור וצ טגנערב תודיסח ,תודיסח וצ טגנערב דניז רַאפ ארומ
 [ןופ ןעמוק סָאד] טגנערב םיתמה תיחת ,םיתמה תיחת וצ טגנערב שדוקה

 וצ טגנערב טייקיסיילפ, .ןטוג םוצ ןרעוו טקנעדעג רע לָאז ,איבנה והילא
 ןקידנע טעוו רע ןוא -- הלכו :(כ הט ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו 'טייקנייר

 טגָאז קוספ רעד יוו ,"חרהט וצ טייקנייר,, יי.םוטקילייה ןפיוא ןייז וצ רפכמ
 טעוו יז ןוא ,ריא ףיוא ןייז רפכמ לָאז ןהכ רעד ןוא -- רפכו :(ח ,בי טרָאד)
 ורהטו :(טי ,זט טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,"השודק וצ הרהט,, י:,רוהט ןרעוו
 יוו ,"תווינע וצ השודק, .ןקילייה ןוא ןייז רהטמ םיא לָאז רע ןוא -- ושדקו
 טגָאזעג טָאה ױזַא םורָאװ -- רמא הכ יכ :(ט ,זנ היעשי) טגָאז קוספ רעד
 זיא ןעמָאנ ןייז ןוא קיבייא טוה סָאװ רעד ,רענעבױהרעד ןוא רעכיוה רעד
 םענעגָאלשרעד ןטימ ךיוא רעבָא ,ןעור ךיא וט קילײה ןוא ךיוה ;קילייה

 .(ו ןמיס וצ 1 גנוקרעמַאב ןביוא עז) אתחיתפ גנונכייצַאב יד טמוק ןופרעד ןוא ,קוספ ןקיד

 עקיטייצראפ א  .שדוקה לקש ןשיכנת ןטימ שיטנעדיא ,עבטמ עשידיי עקילָאמַא ןא ?

 תונתמ רעד ןוא ,ןירליכ זיא (ח"צרת) עבאגסיוא םָאר רעד ןיא חסונ רעד .עבטמ עניילק

 ןטיול ןוא ,עקליפש א -- ג ,ו תבש ,הנשמ רעד טיול ,ןיראילוכ ןענעייל טסייה הנוהכ
 עקילייווטייצ א רָאנ טָאה סָאװ ןגעמראפ רעלעירעטאמ+ .גנוריציפָאק א -- ו"זרהמ

 סָאװ 5 .רזעילא .'ר חסונ רעד זיא ,א ,חכ הכוס ןיא 5 .טלעוװ רעד ףיוא טרעוו

 גנורעדנע טסקעט) .רעדלעפ יד ןעױרטשַאב ןוא ןקיטסימאב וצ ירפ ױזַא ףיוא ןעייטש

 יד רעביא ןסיילפ ךיז ףראד עמ זַא ,טגָאז רזעלא 'ר סָאװ םעד ןופ ' .ו"זרהמ ןטיול

 רעד ןופ ? .תווצמ ןטיהּפָא םייב ,הרות ןענרעל םייב 5 .הרות רעד ןופ רעטרעוו

 סנהכה ןרהא 11 .המשנ רעד ןופ טייקרעטיול ,טייקכעלנייר עכעלרעניא 19 .הנווכ

 ןייז רפכמ 12 .גנוקינייר ,הרפכ םוטקילייה םעד טכארבעג טָאה ,סע טסייה ,טייקיסיילפ
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 ,ותיב ךותב ןירלוב וא עלס דבאמ םא םדאל לשמ ,ךרכש חפקמ
 ירהו ,םהילע דומעיש דע ,תוליתפ המכ ,תורנ המכ קילדמ אוה
 ,הזה םלוע לש העש ייח םהש ,ולא המו :רמוחו לק םירבד
 םהילע דומעיש דע ,תוליתפ המכו תורנ המכ קילדמ םדא
 ,אבה םלועה ייחו הזה םלועה ייח םהש ,הרות ירבד ;םאצמיו
 הנשקבת םא יוה ?וללה םינומטמכ םהירחא שפחל ךירצ התא ןיא
 ,שרדמה תיבל םדא ינמדק אל ימימ : רזעלא רייא ,יוגו ,ףסככ
 םילבזה יתאצמו יתמכשה תחא םעפ .יתאציו םדא םש יתחנה אלו
 זא ,הנשפחת םינומטמכו ףסככ הנשקבת םא :יתרמאו םינבתו
 אלו םילבזכ] (םינבתנ אלו םילבזנ) אל ונחנא -- ,'ה תארי ןיבת
 ?םינבזכ וליפא ?םינבתכ וליפא -- [םינבתכ

 האיבמ תוזירז :רמוא ריאי ןב סחנפ 'ר היה ,אנינת ,ןאכמ
 ידיל האיבמ הרהט ,הרהט ידיל האיבמ תויקנ ,תויקנ ידיל
 תארי ידיל האיבמ הונע ,הונע ידיל האיבמ השודק ,השודק
 ידיל האיבמ תודיסח ,תודיסח ידיל האיבמ אטח תארי ,אטח
 תיחת ,םיתמה תיחת ידיל האיבמ שדוקה חור ,שדוקה חור
 האיבמ תוזירז, .בוטל רוכז ,איבנה והילא ידיל האיבמ םיתמה
 תויקנ, .שדקה תא רפכמ הלכו :(ט ארקיו) רמאנש ,ייתויקנ ידיל
 הרהט , .הרהטו ןהכה הילע רפכו : בי םש רמאנש ,''הרהט ידיל
 ידיל השודק, .ושדקו ורהטו :(ט םש רמאנש ,'השודק ידיל
 דע ןכוש ,אשנו םר רמא הכ יכ :(מ היעשי רמאנש ,'הונע
 הונע, .חור לפשו אכד תאו ,ןוכשא שודקו םורמ :ומש שודקו
 תארי, .'ה תארי הונע בקע : (בכ ילשמ) רמאנש '',אטח תארי ידיל
 טזחב תרבד זא :(טפ םילהת) רמאנש ',תודיסח ידיל אטח
 ןוזחב תרבד זא :רמאנש יישדוקה חור ידיל תודיסח,, .ךידיסחל

 טגָאז קוספ רעד יוו ,"דניז רַאפ ארומ וצ תווינע, .טימעג ןיא ןקירעדינ ןוא

 רַאפ ארומ יד [טמוק] תווינע ןופ יי טירט יד ןיא -- בקע :(ד ,בכ ילשמ)

 זא (כ2 ,טפ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,"תודיסח וצ דניז ראפ ארומ,, .טָאג

 ענייד וצ -- ךידיסחל ,גנואעז א ןיא טדערעג וטסַאה טלָאמעד -- תרבד

 טלָאמעד -- זא :טגָאז קוספ רעד יוו ,"שדוקה חור וצ תודיסח,, :+.עמורפ

 תיחת וצ שדוקה חור, 55 .עמורפ ענייד וצ גנואעז ַא ןיא טדערעג וטסַאה

 ןיא ןוא 1+ .שרד ןטיול 5 .הרהט וצ טייקנייר טריפ םורא יוזא ,ןקינייר ךיוא טניימ

 סטָאג ןופ טכיל ןיא, ןעייג סָאוו עקינעי יד ןגעוו ךיז טדער םיקוספ עקידרעירפ יד

 חור ןופ גנואעז א ןיא 15  .ךניז ראפ ארומ ןבָאה ןוא טרַאוו סטָאג ןטיה -- "םינפ



 הבר םירישה ריש 20

 לעוו ךיא ןוא -- יתתנו :(די ,זל לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו ,"םיתמה
 תיחת, .ןרעוו קידעבעל טעוו ריא ןוא ךייא ןיא :*טסיײג ןיימ ןבעגניירַא

 קוספ רעד יוו ,"ןטוג םוצ ןרעוו טקנעדעג רע לָאז ,איבנה והילא וצ םיתמה
 גז איבנה והילא ךייא וצ קיש ךיא ,טעז -- הנה | :(גכ ,ג יכאלמ) טגָאז

 ריא ראפ ןיורק ַא טכַאמעג טָאה המכח סָאוו : טגָאזעג טָאה אנתמ 'ר
 טכַאמעג טָאה המכח סָאװ,, .טירטסופ ןרַאפ ךוש א טכַאמעג תווינע טָאה ,ּפָאק

 -- תישאר :06י ,איק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,"ּפָאק ריא רַאפ ןיורק א
 ךוש ַא טכַאמעג תווינע טָאה, ;טָאג רַאפ ארומ זיא המכח ןופ בייהנָא רעד
 [טמוק] תווינע טפ טירט יד ןיא :טגָאז קוספ רעד יוו ,''טירטסופ ןרַאפ
 לָאז ,איבנה והילא ךרוד טמוק [רעדיוו] םיתמה תיחת .טָאג רַאפ ארומ יד
 | 1%ןטוג םוצ ןרעוו טקנעדעג רע

 וטסעוו טלָאמעד -- ןיבת זא :(ה ,ב ילשמ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 זיא סָאד) ןעניפעג וטסעוו טָאג ןופ ןסיוו ןוא ,טָאג רַאפ ארומ ןייטשרַאפ
 1פ(שדוקה חור

 זיא המלש] :אתפלח ןב ןועמש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא [טגָאז] ןומיס 'ר

 םיא טָאה .ךלמ םייב תיב-ןב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעבעגטָאר ַא וצ [ןכילגעג
 רעבעגטַאר רעד ךיז טָאה ".ןבעג ריד ךיא לָאז סָאװ ,טעב,, :טגָאזעג ךלמ רעד

 ערעייט ;ןבעג רימ רע טעוו ,דלָאג ןוא רעבליז ןטעב ךיא לָאז, :טגָאזעג
 לעוו ךיא, :טגָאזעג ךיז רע טָאה ."ןבעג רימ רע טעוו ,לרעפ ןוא רענייטש
 יוזא ?.ןייז גנידצלַא ןיוש טעוו םעד טימ ןוא ,רעטכָאט סכלמ םעד ןטעב

 ןיא ןהמלש וצ ןזיווַאב טָאג ךיז טָאה ןועבג ןיא -- ןועבגב :(ה ,ג ,א םיכלמ)

 .ןבעג ריד ךיא לָאז סָאוו ,טעב :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא ,טכַאנ רעד ןופ םולח
 ערעייט ןוא דלָאג ןוא רעבליז ןטעב ךיא לָאז, :טגָאזעג המלש ךיז טָאה

 ןוא ,המכח ןטעב לעוו ךיא טרעיינ ןבעג רימ רע טעוו ,לרעפ ןוא רענייטש

 : (0 ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד *",ןייז גנידצלַא ןיוש טעוו םעד טימ
 שודקה םיא טָאה .ץרַאה קידנַאטשרַאפ ַא טכענק ץיד ןבעג וטסלָאז -- תתנו

 ןטעבעג טינ טסָאה ןוא ,ןטעבעג וטסָאה המכח ,המלש,, :טגָאזעג אוה ךורב
 ןייד ייב -- ,םיאנוש ענייד ןופ ןבעל סָאד ןוא רעטיג ןייק ןוא תורישע ןייק

 ריד ךיא לעוו םעד ךרוד ןוא ,ןרעוו ןבעגעג ריד טעוו ןסיוו ןוא המכח :ןבעל
 המלש ךיז טָאה -- ץקיו :(ט ,טרָאד) ךיילג ".רעטיג ןוא תורישע ןבעג

 זיא םולח רעד :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .םולח ַא זיא סע טשרע ,טּפַאכעגפיוא

 טרעװ סָאד ןוא 1 .שדוקה חור ןיימ יװ טשטייטעג ָאד טרעװ סָאװ ,יחור 16 .שדוקה

 סָאד :ה"ד 15 .םיתמה תיחת טימ ןדנוברַאפ זיא סָאוו ,םימיה תירחא ןפיוא טגָאזעג

 תיחת זַא ,טינ טניימ ,ןעמוק סאיבנה והילא וצ טריפ םיתמה תיחת זא ,טייטש ןביוא סָאוו

 ןעמוק טשרעוצ זומ ,םיתמה תיחת וצ ןעמוק לָאז סע ידכ : טרעיינ ,טשרע טמוק םיתמה

 ןקידנורוצסױרַא ידכ ,שרדמה לעב רעד םוא ךיז טרעק קוספ םעד טימ 157  .איבנה והילא

 קוספ ןקידרעירפ ןפיוא ךיז טציטש סחניפ 'ר ואוו ,ןמיס םעד ןופ בייהנָא םוצ ,השרד יד

 תועט א טימ ןיירא תועמשמ אד ןענייז ,רעדיוו ,רעטרעװ רַאּפ עטצעל יד .ילשמ ןיא

 לסיב א זיא תודימ ענעדיישראפ יד ןופ גנונדרָא יד ואו ,ג ,א תבש ,ימלשורי ןטיול
 טרעװ סָאד ןוא ,שדוקה חור וצ דניז רַאפ ארומ טגנערב טרָאד טיול ;:ָאד יוו שרעדנַא
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 :? לאקזחי) רמאנש ,"םיתמה תיחת ידיל שדוקה חור,, .ךידיסחל
 ,איבנה והילא ידיל םיתמה תיחת, .םתייחו םכב יחור יתחנו

 תא םכל חלוש יכנא הנה :(ג יכאלמ רמאנש ',בוטל רוכז

 .איבנה הילא
 הונע תשע ,השארל הרטע המכח תשעש המ :אנתמ ר/א

 םילהת) רמאנש ,ייהשארל הרטע המכח תשעש המ, .הבקעל לדנס

 ,"הבקעל לדנס הונע תשע ;ה תארי המכח תישאר :(איק

 והילא ידי לע םיתמה תייחת -- .'ה תארי הונע בקע :רמאנש

 .בוטל רוכז ,איבנה
 וז) אצמת םיהלא תעדו יה תארי ןיבת זא :( ילשמ ד"הה

 ..(שדוקה חור
 לדג היהש סוטוילובל : אתפלח ןב ןועמש 'ר םשב ןומיס יר

 :סוטוילבה רמא .ייךל ןתא המ לאש,, : ךלמה לייא .ךלמ לש ותיבב

 ,תוילגרמו תובוט םינבא ;יל ןתונ אוה ,בהזו ףסכ ינא לאוש םא,

 לכהו ,ךלמ לש ותב תא לאוש ינירה, :רמא ".יל ןתונ אוה

 םולחב המלש לא 'ה הארנ ןועבגב :(ג ,א םיכלמ ךכ ",ללכב

 םא :המלש רמא .ךל ןתא המ לאש :םיהלא רמאיו הלילה

 אלא ;יל ןתונ אוה ,תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ לאשא

 תתנו :(םש) ד"הה ."ללכב לכהו ,המכחה תא לאוש ינא ירה

 ,ךל תלאש המכח ;המלש,, :ה"בקה ול רמא .עמוש בל ךדבעל

 עדמהו המכחה !ךייח -- ,ךיביוא שפנו םיסכנו רשוע תלאש אלו

 ץקיו :(םש) דימ ".ךל ןתא םיסכנו רשוע ךכ ידי לעו ,ךל ןותנ

 רומח :ונכ לע דמוע היה םולח : קחצי רייא .םולח הנהו .המלש

 המ עדוי היה אוהו ,יצוצמ רופצ ;קהונ המ עדוי אוהו ,קהונ

 ,ה תירב ןורא ינפל דמעיו םילשורי אוביו : םש) דימ .יצוצמ

 :רזעלא רי'א .וידבע לכל התשמ שעיו ,םימלש שעיו תולוע לע

 לכש ,ךדמלל :ןדוי רייא .הרות לש הרמגל הדועס ןישועש ןאכמ

 "ער רע סָאוו טסייוו רע ןוא ,טעווער לזייא ןַא :2? טרָא ןייז ףיוא ןענאטשעג

 :(טרָאד) ךיילג .טרעשטיווצ רע סָאװ טסייוו רע ןוא ,טרעשטיווצ לגיופ א ;טעוו

 ןרא ןרַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא םילשורי ןייק ןעמוקעג רע זיא -- אביו

 ןוא ,םימלש טכַאמעג ןוא תולוע טכַארבעגפיוא טָאה רע ןוא ,דנוב סטָאג ןופ

 ןופ :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .טכענק ענייז עלַא רַאפ טייצלַאמ א טכַאמעג

 לד ןענרעל טקידנע ןעמ ןעוו הדועס ַא טכַאמ עמ וא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאד

 רעכעלטיא זַא ןענרעל וצ ךיד [טמוק סָאד] :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר ?!.הרות
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 ףיוא ןעור לָאז שדוקה חור רעד זַא ,הכוז זיא םלוע ןטימ הרות טנרעל סָאוו

 ,[םלוע ןטימ] טנרעלעג טָאה רע -- ,המלש ןָאטעג טָאה יוזַא םורָאוו .םיא

 יירד ןעוועג רבחמ טָאה רע ןוא ,שדוקה חור רעד םיא ףיוא טורעג טָאה
 .םירישה ריש ןוא תלהק ,ילשמ :םירפס

 וו

 ןבייא 'ר .הדוהי 'ר ןוא ובייא 'ר -- ,םירישה ריש :טשּפ רעדנַא ןַא
 ןוא ?.יירד ןעמַאזוצ זיא :ייוװצ -- םירישה ,סנייא זיא ריש :טגָאזעג טָאה

 ָאט -- .סנייא ןצנאגניא זיא םירישה ריש :טגָאזעג טָאה ןומיס רב הדוהי 'ר

 ןוא +המלשל תולעמה ריש זיא רענייא 3?יווצ ערעדנַא יד טימ וטסוט סָאוו

 וצ ןעניימ ןעמ ןָאק [גולפ ןיא] ?.דודל תיבה תכונח ריש רומזמ -- רענייא
 רָאנ סע טגנעה עמ רעבָא ;טגָאזעג דוד טָאה [גנַאזעג עטייווצ] סָאד זַא ,ןגָאז
 םערוט רעד יוו -- לדגמכ :(ד ,ד םירישה ריש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןדוד ףיוא ןָא

 ךָאד טָאה םירישה ריש יװ ױזַא ?ןעד סָאװ רָאנ %.זדלַאה ןייד זיא ןדוד ןופ

 ,5-- -- -- ןדוד ףיוא 7 ןעגנָאהעגנָא סע רע טָאה ךָאד ןוא ,טגָאזעג המלש
 ןשטנעמ ןקיזָאד םעד טימ סָאװ ץלַא זַא ,ןגָאז וטסנָאק ,טסליוו וד זַא

 .ןעיירד ןיא ןעוועג זיא ,ןפָארטעג ךיז טָאה

 טייטש גייטשפיוא ןטשרע ןגעוו .ןגיטשעג המלש זיא ןגייטשפיוא יירד

 ןרעביא טקיטלעוועג רע םורָאוו -- הדור אוה יכ :(ד ,ה ,א םיכלמ) ןבירשעג
 טגָאזעג טרעוו גייטשפיוא ןטייווצ ןגעוו .ךייט טייז רעד |ןופ טנגעג] ןצנַאג

 .[תוכולמ עלַא רעביא] טשרעהעג טָאה המלש ןוא -- המלש (א ,טרָאד ,טרָאד)
 בזעיו :(גכ ,טכ ,א םימיה ירבד) טגָאזעג טרעוו גייטשפיוא ןטירד םעד ןגעוו
 .ךלמ ַא רַאפ טָאג ןופ לוטש ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה המלש ןוא -- המלש

 לוטש ןפיוא ןציז שטנעמ ַא ןעד ןָאק יצ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר
 יכ :(בכ ,ד םירבד) ןבירשעג טייטש םיא ןגעוו סָאוו רעד ? טָאג ןופ
 סע ןוא ,טרעצרַאפ סָאװ רעייפ ַא זיא טָאג ץיד טָאג םורָאוו -- 'ה

 רע ,טייקכעלקריו רעד ןיא ןעװעג זיא םולח רעד 29 .קוסּפ רעזדנוא ףיוא טציטשעג
 טָאה רע יו םעד ךָאנ הדועס א טכַאמעג טָאה המלש לייוו 21  ,ןרָאוועג םייוקמ זיא
 .הרות טימ שיטנעדיא זיא סָאוו ,המכח ןעמוקַאב

 םוגרת םענופ גנושטייטסיוא רעד טיול 2 | .ייווצ זיא לָאצרעמ ןופ םומינימ רעד + .י
 םוגרת רעד טשטייט ,א ,ה זיב בייהנָא ןופ :ןעיירד ןיא םירישה ריש ןייא טלייט סָאװ
 תיב ןטשרע םעד ןעיובפיוא ןזיב הרות ןתמ ןוא םירצמ תאיצי ,םירצמ תולג ףיוא סיוא
 ןופ ;הכונח סנ ןוא לבב תולג ,םילשורי ןברוח ףיוא -- אי ,ז זיב ,ב ,ה ןופ ;שדקמה
 -רעירפ ןטיול 5 .(לוק הפי עז) חישמה תאיב ףיוא ןוא (םיור) םודא תולג ףיוא -- בי וז
 -םיורַא יד ןופ גנַאזעג סָאד :זכק םילהת + יירד טניימ םירישה ריש זַא ,ןובשח ןקיד

 זיוה םענופ גנואיינַאב רעד וצ גנאזעג א ,רומזמ א :ל םילהת 5 .ןהמלש ןופ ;ןעגנַאג

 םירישה ריש טימ ןעמַאזוצ ייווצ יד ןוא -- .ןדוד ןופ ,(שדקמה תיב םענופ -- שרד ןטיול)
 תיב רעד ןענַאטשרַאפ טרעו םערוט טרָאװ ןרעטנוא ןוא * | .ןעגנַאזעג יירד ןענייז
 רעבָא רע טרעװ ,ןהמלש ךרוד ןרָאװעג טיובעג זיא שדקמה תיב רעד שטָאכ ןוא ;שדקמה
 םעד ףיוא קיטיינ ןעוועג זיא סָאװ ץלַא טיירגעגוצ טָאה רע לייוו ,ןדוד ףיוא טנכעררַאפ

 .שדקמה תיב םעד ןעיוב סָאד 7 (אי ,ד ,רעטײװ ךיוא עז ;חי ,ב ,הבר תלהק ,יקסנוד עז)
 ןתמא רעד ןיא ,ןדוד וצ ןבירשעגוצ רָאנ םילהת ןופ ל לטיפאק סָאד זיא ךיוא יוזא *
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 ךכש .שדוקה חור וילע הרושש ,הכוז םיברב הרות דמלמש ימ
 ילשמ : םירפס יג רמאו ,שדוקה חור וילע התרשו ,המלש השע
 , .םירישה רישו תלהקו

 ; רמא וביא 'ר ,הדוהי 'רו וביא 'ר -- ,םירישה ריש :איד
 ןומיס רב הדוהי 'רו .אתלת אה ,ןירת -- םירישה ,דח -- ריש
 המ אתאינרחא ןיתרת ןיליאו -- .דח הלוכ םירישה ריש :רמא
 ריש רומזמ דחו ,המלשל תולעמה ריש [דח] ?ןול דבע תא
 ,דודב הלות תאו ,ןרמא דוד רמימ ןירבס -- ,דודל תיבה תכונח
 ריש המ אלא) .ךראוצ דוד לדגמכ :(ז םירישה ריש רמאנש
 (- - - דודב התוא הלתו ,הרמא המלש םירישה

 .ויה ןישלושמ שיאה ותוא לש וישעמ לכ ,רמוא אצמתשכ
 :(ה ,א םיכלמ) ביתכ הנושארה הלעמב .המלש הלע תולעמ שלש
 :םש) רמאנש ,הינש הלעמב .רהנה רבע לכב הדור אוה יכ
 : (טכ ,א םימיה ירבד) רמאנש ,תישילש הלעמב .לשומ היה המלשו
 .ךלמל 'ה אסכ לע המלש בשיו

 ?'ה אסכ לע בשיל םדאל ול רשפא יכו :קחצי ר'א
 ,אוה הלכוא שא ךיהלא 'ה יכ : ד םירבד) וב בותכש ותוא
 ביתכו ,יהומדק ןמ קפנו דגנ רונ יד רהנ ( לאינד) ביתכו
 המלש בשיו : תרמא תאו ,רונ יד ץביבש היסרוכ :סש
 םלועה ףוסמ טלוש ה"בקה לש ואסכ המ אלא !'ה אסכ לע
 דעו םלועה ףוסמ טלוש המלש לש ואסכ ףא ,ופוס דעו
 המלש אסכ ףא ,הארתהו םידע אלב ןד 'ה אסכ המ ;ופוס

 -עגסיורַא טָאה רעייפ טופ ךייט א :6 ,ז לאינד) ןבירשעג טייטש

 טייטש רעדיוו ןוא ,םיא רַאפ ןופ ןעמוקעגסיורָא יא ץא טמָארטש

 ןוא -- ןעקנופ-רעייפ ןעוועג זיא לוטש ןייז -- היסרכ :(ט ,טרָאד)

 טרעיינ !טָאג ןופ לוטש ןפיוא טצעזעג ךיז טָאה המלש ןוא :טסגָאז וד

 ןזיב טלעוו קע ןייא ןופ טקיטלעוועג טָאג ןופ לוטש רעד יוו ױזַא

 ןייא ןופ טקיטלעוועג ןהמלש ןופ לוטש רעד טָאה ךיוא ױזַא ,ןטייווצ

 תודע ןָא טפשמ טָאג ןופ לוטש רעד "וו יוזַא ;ןטייווצ ןזיב טלעוו קע

 ןָא ןוא תודע ןָא לוטש סהמלש טפשמ ךיוא ױזַא ?,גנונערָאװ ןָא ןוא

 ,גנורזחרעביא ןַא יא זיא סָאװ עזארפ עקיזָאד יד -- .הנוהכ תונתמ) סהמלש סע זיא רעבָא
 לב ןיד רעד ? .(טזָאלעגסױא ןצנַאג ןיא תמא תוא םענופ טרעװ ,טקידנעראפ טינ יא
 יװ ,תודע יײװצ יװ רעקינייוו טינ ןבָאה ןעמ זומ רָאנ טינ זַא ,זיא םיטפשמ עלענימירק
 -רַאמ םעד טנרָאװעג ןבָאה ןזומ תודע עקיזָאד יד זַא רָאנ ,םיטפשמ ערעדנַא עלַא ייב
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 טפשמ רעד זיא סָאד ?סע זיא [טפשמ א רַאפ} סָאװ ןוא .גנונערַאוו

 -- זא :(ט ,ג ,א םיכלמ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;תונוז יד ןופ

 בר ?ןעװעג ייז ןענייז רעוו .ןעיורפ ייווצ ןעמוקעג ןענייז טלָאמעד
 תומבי :ןגָאז ןנבר יד ןוא :%ןעוועג סע ןענייז תוחור :טגָאזעג טָאה

 יול ןב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ןומיס 'ר +.ןעוועג ייז ןענייז

 -עגסיורַא טָאה רע ןוא ,תונוז עתמא ןעוועג עקַאט ןענייז ייז :טגָאזעג

 12,גנונרָאװ ןֶא ןוא תודע ןָא קספ רעייז ןגָארט
 רע יוו םעד ךָאנ -- הדירי עטשרע יד .טַאהעג המלש טָאה תודירי יירד

 הכולמ ןייז זיא ,ןטייווצ םוצ טלעוו קע ןייא ןופ ךלמ רעסיורג א ןעוועג זיא
 סָאד ;לארשי רעביא יוו רעמ טינ ךלמ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןרָאװעג טרענימעג

 ןופ רעטרעווכירפש יד -- ילשמ :(א ,א ילשמ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא
 ךָאנ -- הדירי עטייוצ יד .לארשי ןופ ךלמ םעד ,ןדוד ןופ טז םעד המלש
 ןרָאװעג טרענימעג הכולמ ןייז זיא ,לארשי ןופ ךלמ ןעוועג זיא רע יוו םעד
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;םילשורי רעביא יוו רעמ טינ ךלמ ןעוועג זיא רע ןוא

 דורי ןוא לארשי רעביא ךלמ ןעוועג ןיב תלהק ךיא :(בי ,א תלהק) טייטש
 ,םילשורי רעביא ךלמ ןעוועג זיא רע יוו םעד ךאנ -- הדירי עטירד יד .םילש

 לוו רעמ טינ ךלמ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןרָאװעג טרענימעג הכולמ ןייז זיא

 טָא -- ותטמ הנה :(/ ,ג םירישה ריש) טגָאז קוספ רעד יװ ,זיוה ןייז רעביא
 -ַאב עלַא -- -- -- [םעד םורַא םירובג קיצכעז] ,ןהמלש ןופ טעב סָאד זיא
 טינ ךלמ ןייק רעמ רע זיא טעב ןייז רעביא וליפא ןוא :?ןדרעווש טימ טרוג

 14 תוחור יד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע םורָאוו ,ןעוועג
 'ר ןוא ןדוי 'ר |טגָאזעג ןבָאה םעד ןגעוו] .ןעזעג רע טָאה ןטלעוו יירד

 רעדיוו ןוא :?,טוידה ַא ,ךלמ ַא ןעוועג זיא רע :טגָאזעג טָאה ןדוי ' ר :?.אינוח
 רעדיוו ןוא ,ןויבא ןַא ,רשוע ןַא ;םכח ַא רעדיוו ןוא ,רַאנ א ,םכח א ז?;ךלמ ַא
 בָאה ץלַא -- לכה תא (ט ,ז תלהק) ? ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ .רשוע ןַא
 -רעדסיוא טינ טעוו שטנעמ א -- ;טייקיטשינ ןיימ ןופ געט יד ןיא ןעזעג ךיא
 טָאה אינוח 'ר יפ,טימעגליואוו ןופ טייצ א ןיא טרעיינ ,תורצ ענייז ןלייצ
 א ,רַאנ א ;טוידה א רעדיוו ןוא ,ךלמ ַא ,טוידה ַא ןעוועג זיא רע :טגָאזעג

 ןופ ;ןַאמירָא ןא רעדיוו ןוא ,רשוע ןַא ,ןַאמירָא ןַא ;רַאנ א רעדיוו ןוא ,םכח

 -- ,לארשי רעביא ךלמ ןעוועג ןיב תלהק ךיא ?ןעגנורדעג סע זיא ןענאוו

 .טינ סע ךיא ןיב רעבָא טציא ;ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןעוועג ןיב ךיא ,ןעוועג ןיב

 רע ,דרעפ טרעמעג ךיז טָאה רע :ןעוועג רבוע רע זיא תוריבע יירד
 רעד יוו ,דלָאג ןוא רעבליז טרעמעג ךיז טָאה רע ,רעבייוו טרעמעג ךיז טָאה
 -עג טָאה ךלמ רעד ןוא -- ךלמה ןתיו :(זכ ,ט ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ
 .רענייטש יו םילשורי ןיא רעבליז סָאד ןכַאמ

 טינ םיא ןעמ ןָאק שרעדנַא ,ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא ןכערבראפ סָאד רעדייא רעכערב
 ןפורעגנָא ייז ןרעװ דניז וצ ןשטנעמ ןדערוצנָא ןעמוק ייז לײװ ןוא :% ,ןטּפשמרַאפ
 סנַאמ ריא ןוא ,רעדניק ןָא ןברָאטשעג זיא ןאמ ריא סָאװ יורפ א -- המבי 11 | ,תונוז
 ןבָאה ָאד .(ו--ה ,הכ םירבד) "ןייז םבימ, יז ,ריא טימ ןבָאה וצ הנותח ביוחמ זיא רעדורב
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 ;תונוז לש ןניד הז ?אוה הז יאו ,הארתהו םידע אלב ןד
 בר ?ויה ימ .םישנ םיתש הנאבת זא ;₪ ,א םיכלמ) ד"הה
 ןומיס 'ר .ויה תומבי ; ןירמא ןנברו .ויה תוחור :רמא
 ןניד איצוהו ,ויה שממ תונוז : רמא יול ןב עשוהי 'ר םשב
 .הארתהו םידע אלב

 ךלמ היהש רחאמ -- הנושאר הדירי .המלש דרי תודירי 'ג
 ךלמ היה אלו ותוכלמ הטעמתנ ,ופוס דעו םלועה ףוסמ לודג
 ךלמ דוד ןב המלש ילשמ :₪ ילשמ ד"הה ;לארשי לע אלא
 הטעמתנ ,לארשי לע ךלמ היהש רחאמ -- הינש הדירי .לארשי
 ינא : (א תלהק) ד"הה ;םילשורי לע אלא ךלמ היה אלו ותוכלמ
 -- תישילשה הדירי .םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק
 ךלמ היה אלו ותוכלמ הטעמתנ ,םילשורי לע ךלמ היהש רחאמ
 וגו ,המשלש ותטמ הנה : םירישה ריש רמאנש ,ותיב לע אלא
 דחפמ היהש ,ךלמ היה אל ותטמ לע וליפאו ;ברח יזוחא םלכ

 .תוחורה ןמ
 ,ךלמ :רמא ןדוי 'ר .אינוח 'רו ןדוי 'ר .האר תומלוע 'ג

 ?םעט המ .רישעו ,ינע ,רישע ;םכחו ,שפט ,םכח ;ךלמו ,טוידה

 יקנוא ינתמ שנ רב תיל -- ,ילבה ימיב יתיאר לכה תא :( תלהק)
 ;טוידהו ,ךלמ ,טוידה : רמא אינוח 'ר .היחוור תעשב אלא הידיד
 יתייה תלהק ינא ?םעט המ .ינעו ,רישע ,ינע ;שפטו ,םכח ,שפט
 .אנא תיל ןעכ םרב ,אניוה דכ אניוה ,יתייה -- ,לארשי לע ךלמ

 ול הברה ,םיסוס ול הברה ,םישנ ול הברה :רבע תוריבע 'ג
 ףסכה תא ךלמה ןתיו :₪ ,ב םימיה ירבד) רמאנש ,בהזו ףסכ

 -- -- -- .םינבאכ םילשוריב
 תומא 'י ינבא :אנינח רב יסוי רייא ?תובנגנ ויה אלו

 :טגָאזעג טָאה אנינח רב יסוי 'ר ?ןרעוו טעבנגעג טינ ןגעלפ ייז ןוא

 טכַא ןופ רענייטש ןוא ןלייא ןעצ ןופ רענייטש [ןעוועג ןענייז סָאד]

 ןוא ,(הנוהכ תונתמ) ,דניק ןקידעבעל ןכרוד "םוביא ןופ ןעיירפאב טלָאװעג ךיז עדייב

 : סע טשטייט םוגרת רעד יװ רעדָא ,תונוז טרַאװ-לדיז ןטימ ןפורעג רעבירעד ןרעוו ייז

 לייוו ,רעהא טינ טסַאּפ ,גנונערָאװ ,הארתה קורדסיוא רעד 12 .סנירעמשטערק ,ןיקידנופ

 ענייז :ה"ד 1% .(ו"זרהמ) ןכערבראפ ןייק ראפ טפשמעג טינ ליז ךָאד טָאה המלש

 ןוא חס ןיטיג עז 1+ | ,ץוה ןיא םיא ייב רָאנ טרירטנעצנַאק ןעוועג ןענייז םירוביג

 ןגָארקעג טָאה ,םידש יד ןופ ךלמ רעד ,יאדמשא סָאװ הטילש רעד ןגעוו חע םילהת שרדמ

 עז 3 .שטנעמ רעטושפ א 16  .הינוא 'ר -- בל ,א הבר תלהק ןיא 15 .ןהמלש רעביא

 טרצקעגמוא ךיז טָאה רע זַא ,ןמיס א זיא ,ָאי סע טלייצרעד המלש ביוא ןוא 15 | .14 .מַאב
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 ןופ ןטכיוועג יד וליפא :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר ,ןלייא
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;דלָאג ןופ ןעוועג ןענייז געט סהמלש
 סהמלש ןיא ךיז טָאה רעבליז ןייק -- ףסכ ןיא :(כ ,ט ,ב םימיה ירבד)
 .טנכערעג טינ ןצנַאג ןיא געט

 :(בדא ,אי ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוז ,רעבייוו טרעמעג ךיז טָאה רע
 ענערָאבעג דמערפ ליפ טַאהעג ביל טָאה המלש ךלמ רעד ןוא -- ךלמהו

 טָאג סָאװ רעקלעפ יד ןופ -- -- -- ןהערפ ןופ רעטכָאט יד ץוח ַא ,רעבייוו
 יז ןשיווצ ןעמוק טינ טלָאז ריא :לארשי ןופ רעדניק יד וצ טגָאזעג טָאה

 -- -- -- .ךייא ןשיווצ ןעמוק טינ ןלָאז ייז ןוא

 קוסּפ ןפיוא [ךיז טיצַאנ סע] :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר
 .ייז טימ ןייז ןתחתמ טינ ךיז טסלָאז וד -- ןתחתת אל :(ג ,ז םירבד)

 תמאב עקַאט -- :?ןבָאה וצ ביל ,הבהאל :טגָאז יאחוי ןב ןועמש 'ר

 ;טגָאז ילילגה יסוי 'ר ןופ ןוז רעד רזעילא 'ר .תונז ףיוא ,ןבָאה וצ ביל
 יד ןבָאה םיא ךיוא -- ותוא םג :(כ ,גי הימחנ) טייטש קוספ ןיא
 רע זַא ,קוספ רעד זדנוא טנרעל ,ןקידניז טכַאמעג רעבייוג עדמערפ
 םיא ןגעלפ ייז ןוא ,טייצ יד ןבָאה ןגעלפ ייז ןעוו ןענַאמַאב ייז טגעלפ
 וצ ייז -- ןבָאה וצ ביל :טגָאז אתפלח ןב יסוי "ר ,ןסיוו ןזָאל טינ
 ןוא ןייז וצ ברקמ ייז ידכ ןבָאה וצ ביל ייז : |טָאג ייב] טבילַאב ןכַאמ

 רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןעגנערבוצניירַא ייז ןוא ןייז וצ רייגמ ייז
 יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוא יול ןב עשוהי 'ר זַא ,סיוא טמוק זיא .הניכש =

 29,ךַאז ןייא טגָאזעג ןבָאה ילילגה יסוי 'ר ןופ ןוז רעד רזעילא 'ר ןוא

 .ןעיירד ייז ףיוא טגירק אתפלה ןב יסוי 'ר ןוא

 :(םכ ,י ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,דרעפ טרעמעג ךיז טָאה רע
 ןופ ןגָאווטייר ַא ןעגנַאגעגסױרַא ןוא ןעמוקעגפיורַא זיא'ס ןוא -- הלעתו

 טרעדנה רַאפ דרעפ ַא ןוא ,קיטשרעבליז טרעדנוה סקעז רַאפ םירצמ

 21.קיצפופ ןוא
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד .טלעטשעגנגעק ןטש ַא םיא ךיז טָאה לָאמ יירד

 וטש ַא טלעטשעגפיוא טָאה טָאג טא -- 'ה םקיו :(די ,אי טדָאד) טייטש
 :(גכ ,טרָאד ,טרָאד) ןבירשעג טייטש סע ןוא ;ימודא םעד דדה ,ןהמלש ןגעק
 טפ ןוז םעד ןוזר ,םיא ןגעק ןטש ַא טלעטשעגפיוא טָאה טָאג ןוא -- 'ה םקיו

 ןעוועג זיא רע ןוא -- יהיו :(הכ ,טרָאד ,טרָאד) טייטש רעדיוו ןוא ;עדילא

 22ןהמלש ןופ געט עלַא לארשי וצ ןטש ַא

 ,א ילשמ) :ןעוועג רבחמ רע טָאה רעטרעווכירפש [ןופ םירפס] יירד
 ןופ ךלמ םעד ןדוד ןופ טז םעד ןהמלש ןופ רעטרעווכירפש יד -- ילשמ :(א

 וז רעגולק א .ןהמלש ןופ רעטרעווכירפש יד -- ילשמ (א ,י טרָאד) ;לארשי
 ןענייז עקיזָאד יד ךיוא -- הלא םג (א ,הכ טרָאד) ;רעטָאפ םעד טיירפרעד

 הדוהי ןופ ךלמ םעד היקזח ןופ ןשטנעמ יד סָאוו ,רעטרעווכירפש סהמלש
 .ןבירשעגרעביא ןבָאה

 לבה :(א ,א תלהק) ןטייקיטשינ ןגעוו טדערעג רע טָאה לָאמ יירד
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 תולקשמ וליפא : יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת .תומא יח ינבאו

 :(₪ ,ב םימיה ירבד) ד"הה ;ויה בהז לש המלש ימיב ויהש

 .המואמל המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא

 בהא המלש ךלמהו : ₪י ,א םיכלמ רמאנש .םישנ ול הברה

 'ה רמא רשא םיוגה ןמ ,'וגו ,הערפ תב תאו ,תובר תוירכנ םישנ

 .םכב ואבי אל םהו ,םהב ואבת אל :לארשי ינב לא

 ןתחתת אל ( םירבד) םש לע :רמא יול ןב עשוהי 'ר

 ,שממ הבהא -- הבהאל :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר .םב

 ביתכ : רמוא ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר .תונזל

 היהש דמלמ ,תוירכנה םישנה ואיטחה ותוא םג :(גי הימחנ)

 ןב יסוי 'ר .ותוא תועידומ ויה אלו ,תודנ ןהשכ ןלעוב

 ןרייגלו ןברקלו ןבהאל ,ןביהאהל -- הבהאל :רמוא אתפלח

 עשוהי 'ר :רמוא תאצמנ .הניכשה יפנכ תחת ןסינכהלו

 יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'רו יאחוי ןב ןועמש 'רו יול ןב

 .ןוהיתלתא גילפ אתפלח ןב יסוי 'ר ,דחא רבד ורמא ילילגה

 הבכרמ אצתו הלעתו :6 ,א םיכלמ רמאנש ,םיסוס ול הברה

 .האמו םישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב םירצממ

 המלשל ןטש 'ה םקיו : אי םש ד"הה .ול וגוודזנ םינטש יג

 ןב טזר תא ןטש ול םיהלא םקיו : םש) ביתכו ;ימודאה דדה תא

 .המלש ימי לכ לארשיל ןטש יהיו :םש) ביתכו ;עדילא

 ;לארשי ךלמ דוד ןב המלש ילשמ (א ילשמ :רמא תולשמ 'ג

 ילשמ הלא םג (הכ סש ;בא חמשי םכח ןב .המלש ילשמ ( םש)

 .הדוהי ךלמ היקזח ישנא וקיתעה רשא ,המלש
 ,'וגו ,תלהק רמא ,םילבה לבה :(א תלהק) רמא םילבה 'ג

 ,אתלת אה ,ןירת -- םילבהו ,דח -- לבה
 .אתלת אה ,ןירת -- םירישה ,דח -- ריש :רמא םיריש יג

 ,סנייא זיא לבה--תלהק טגָאזעג טָאה ,ןטייקיטשינ ןופ טייקיטשינ -- םילבה

 יירד ןעמַאזוצ וטסָאה זיא ?5ייוזצ םילבה ןוא

 ,סנייא זיא ריש :ןעוועג רבחמ רע טָאה םיריש |{ ןופ םירפס] יירד

 .יירד וטסָאה זיא ,ייווצ -- םירישה

 המלש ךיז טַאה ייז ןַא :קוספ רעודנוא ןופ ףוס רעד 1? .דנאטש ןקידרעירפ ןייז וצ
 יד 21 .טקידניזעג טָאה המלש זַא ,קימיטשנייא ןענייז יז 20 | .ןבָאה וצ ביל טפעהַאב -

 ;ףַארגַארַאּפ ןקידרעטײװ ןכָאנ סעבַאגסיוא עטקורדעג יד ןיא ךיז טניפעג ארמימ עקיזָאד
- 6 

 סע טניימ ו"זרהמ ןטיול 227 .ןקידרעירפ ןטימ תוכייש ןיא ,ָאד רעבָא זיא ץַאלּפ ריא
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 'ר .תלהק ,המלש :+הידידי :ןפורעג םיא ןעמ טָאה ןעמענ יירד טימ

 ,אקי ,רוגא |ןעמענ יד ןוא} ,יירד עקיזָאד יד :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי

 יד :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר .ןביז וטסָאה זיא :?,לאיתיא ,לאומל

 לאומש 'ר .המלש ,תלהק ,הידידי ןענייז [ןעמענ] עקידתמא ןוא עקידרקיע

 ןבעגעגוצ םיא ןענייז סָאװ ריפ ערעדנַא יד זַא ,הדומ רעבָא זיא ןמחנ רב

 :ןרעוו טנשרדעג ןפרַאד ,ייז טימ ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא רע סָאוו ןוא ןרָאװעג

 סָאװ ןוז רעד -- אקי"ןב ;הרות ירבד 5% טלמַאזעגנָא טָאה רע לייוו -- רוגא

 טרעוו סָאװ ,ןקעב רעקיזָאד רעד יוו -- ,טייצ ַא ףיוא 2 ןבעגעגקירוצ ייז טָאה

 טנרעלעג המלש טָאה ױזַא ,טייצ ןיא טקידיילעגסיוא ןוא טייצ ןיא טליפעגנָא

 לייוו -- לאומל ;טייצ רעטייווצ ַא ןיא ןסעגרַאפ יז ןוא טייצ ןייא ןיא הרות

 ןעק ךיא :טגָאזעג ןוא ןצראה ןצנַאג ןטימ :*טָאג וצ טדערעג טָאה רע

 :-- לכואו לאיתיאל [טייטש סע] -- לאיתיא ;ןקידניז טינ ןוא  ןרעמ
 3ןעק ךיא ןוא ,טָאג זיא רימ טימ ,"לכואו לא יתא,, [ןעייל]

 ןופ ןכלעוו .םירישה ריש ,תלהק ,ילשמ :ןבירשעג רע טָאה םירפס יירד

 ןוא הבר אייח 'ר |טגָאזעג ןבָאה םעד ןגעוו] ? טשרע ןבירשעג רע טָאה ייז

 ,טשרעוצ ןבירשעג רע טָאה ילשמ :טגָאזעג טָאה הבר \איוח 'ר .ןתנוי 'ר

 טָא ןופ סע טגנערב רע ןוא .תלהק םעדכָאנ ןוא ,םירישה ריש םעד ךָאנ ןוא

 טנזיוט יירד טגָאזעג טָאה רע ןוא -- רבדיו :(בי ,ו ,א םיכלמ) קוספ םעד

 םיריש ענייז ןוא ;ילשמ רפס רעד זיא סָאד ,רעטרעווכירפש :רעטרעווכירּפש
 רע טָאה תלהק ןוא "י,םירישה ריש זיא סָאד ,ףניפ טימ טנזיוט ןעוועג ןענייז

 | .ףוס םוצ ןעוועג 'ובחמ
 י*.הרוסמ רעקיזָאד רעד ףיוא טגירק הבר אייח 'ר ןופ ??אתיירב יד

 ןוא ,טייצ ןייא ןיא ןבירשעג יירד עלַא טָאה רע זַא ,טגָאז אתיירב יד

 [ םורָאוו] .רעדנוזאב ןכעלטיא ןבירשעג טָאה רע זַא ,טגָאז הרוסמ יד

 טייצ רעד ןיא רָאנ : [אתיירב ןייז ןיא] טנרעלעג טָאה הבר אייח 'ר
 רע ןוא ,שדוקה חור רעד םיא ףיוא טורעג טָאה רעטלע סהמלש ןופ
 5+.םירישה ריש ןוא תלהק ןוא ילשמ :םירפס יירד ןעוועג רבחמ טָאה

 ןוא ,טשרעוצ ןבירשעג רע טָאה םירישה ריש :טגָאזעג טָאה ןתנוי 'ר

 רעגייטש םעד ןופ סע טמענ ןתנוי 'ר ןוא .תלהק םעד ךָאנ ןוא ,ילשמ םעד ךָאנ

 ןגנַאזעג ןופ רעטרעוו רע טגָאז ,גנוי זיא שטנעמ א ןעוו :טלעוו רעד ןופ
 רעטרעוו רע טגָאז ,טלַא רע טרעוו ;רעטרעווכירפש רע טגָאז ,רעטלע רע טרעוו
 "עג טָאה ימא 'ר ןופ רעווש רעד יאני 'ר .[ןבעל ןופ] ןטייקיטשינ יד ןגעוו

 .ףוס םוצ ןעוועג רבחמ רע טָאה תלהק זַא ,וצ ןביג עלַא :טגָאז

 קלָאפ סָאד ןלייצ וצ ןדוד טדערעגנָא טָאה סָאװ ןטש רעד יװ טָא ,ןיילא ןטש םעד עקַאט

 טרעװ סָאװ טבנ ןב םעברי ףיוא סע ךיז טיצאב לוק הפי ןטיול ;(א ,אכ ,א םימיה ירבד)

 ןוא ,ײװצ יװ רעקינײװ טינ זיא לָאצרעמ 22 .םיקוסּפ עקידרעטייוו יד ןיא טנָאמרעד

 ;הקי) אקי ןב רוגא 25  .הכ ,בי ,ב לאומש "+  .םירישה ריש ןגעװ רעטייוו ךיוא ױזַא

 ;א ,ל ילשמ -- לאיתיא ןוא (שרד ןקידרעטייוו ןבילוצ ףלא ןַא ףיוא אה יד ןטיבעג רשפא

 םנ 2* .איקה -- אקי ;טיהעגפָא טינ ,ןפרַאוראפ ?* .רגא 26 .א ,אל ,טרָאד -- לאומל

 סטָאג טימ ,לעװ ךיא ןוא ,ןרעמ ןעק ךיא 2?  .דלָאג ,רעבליז ,דרעפ ,רעבייוו 29 לאל
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 יול ןב עשוהי 'ר .תלהק ,המלש ,הידידי :ול וארקנ תומש יג
 .העבש אה -- ,לאיתיא ,לאומל ,אקי ,רוגא ;אתלת והנה :רמא
 ,תלהק ,הידידי : ןהלש הייטנתווא רקיעו :ןמחנ רב לאומש רייא
 ול ופסותנש העברא ולאב ןמחנ רב לאומש 'ר הדומ .המלש
 ;הרות ירבד רגאש -- רוגא : שרדהל ןיכירצ ןה ,ןהב הנכתנו
 ךפשנו ותעשב אלמתנש הזה לפסכ ,העשל האיקהש ןב -- אקי ןב
 לאומל ;התעשב החכשו התעשב הרות המלש דמל ךכ ,ותעשב
 ";אוטחל אלו ,תוברהל ינא לוכי, :רמא ,ובל לכב לאל םנש ---
 .לכואו ,לא יתא -- לאיתיא : לכואו לאיתיאל ,לאיתיאל

 ןהמ הז יא .םירישה ריש ,תלהק ,ילשמ :בתכ םירפס 'ג
 ילשמ :רמא הבר אייח 'ר .ןתנוי 'רו הבר אייח 'ר ?הלחת בתכ
 הל יתיימו .תלהק ךכ רחאו ,םירישה ריש ךכ רחאו ,הלחת בתכ
 רפס הז ,לשמ :לשמ םיפלא 'ג רבדיו : ה ,א םיכלמ) ארק יאהמ
 ףוסב תלהקו ,םירישה ריש הז ,ףלאו השמח וריש יהיו ;ילשמ
 ---- -- .רמא

 .אתעמש ןידה לע אגילפ הבר אייח 'רד אתיינתמ
 : הרמא אתעמשו ,תחאכ בתכ ןתשלש :הרמא אתיינתמ
 תנקז תעל קר :הבר אייח 'ר ינת .ומצע ינפב דחו דח לכ
 ,ילשמ : םירפס 'ג רמאו ,שדוקה חור וילע התרש המלש
 .םירישה רישו ,תלהקו

 רחאו ,ילשמ ךכ רחאו ,הלחת בתכ םירישה ריש : רמא ןתנוי יר
 רמוא ,רענ םדאשכ :ץרא ךרדמ ןתנוי 'ר הל יתיימו .תלהק ךכ
 .םילבה ירבד רמוא ,ןיקזה ;תולשמ ירבד רמוא ,לידגה ;רמז ירבד
 .הרמא ףוסב תלהקש ,םידומ לכה :רמא ימא 'רד יומח יאני 'ר

 אי

 :רמא רזעלא 'ר .ןינברו ,אחא 'ר םושמ הניבא רב רזעלא 'ר
 השמח וריש יהיו ;רבדו רבד לכ לע לשמ םיפלא תשלש רבדיו

= 

 רזעלא 'ר .ןנבר יד ןוא ,ןאחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הניבא רב רזעלא 'ר
 -טיא ףיוא רעטרעווכירפש טנזיוט יירד טגָאזעג טָאה רע ץא :טגָאזעג טָאה

 טימ טנזיוט ןעוועג ןענייז םיריש ענייז ןוא ;[הרות רעד ןופ } טרָאוו ךעל

 אי ןמיס בייהנָא ,רעטײװ עז ןלָאצ ייווצ עקיזָאד יד ןגעװ 51 .ןקידניז טינ ,ףליה

 סָאװ הנשמ רעד ןיא ןירַא טינ ןענייז סָאװ תורוסמ ןוא תוכלה ,הנשמ "עקידנסיורד, ל

 ןבָאה סָאװ ,םימכח יד ןופ רענייא ןעוועג זיא אייח 'ר ןוא ,ןעוועג רדסמ טָאה יבר

 רעטרעװ יד ףיוא ** ,(י ,ב הבר תלהק ,"תולודג תוינשמ;) ייז ןופ ןעגנולמַאז טכַאמעג
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 ןנבר יד ןוא .טרָאװ ךעלטיא ףיוא ןעגנודיישאב ףניפ טימ טנזיוט -- ,ףניפ
 ;קוספ ןכעלטיא ףיוא רעטרעווכירפש טנזיוט יירד טגָאזעג טָאה רע ןוא :ןגָאז
 -ײשַאב ףניפ טימ טנזיוט -- ,ףניפ טימ טנזיוט ןעוועג ןענייז םיריש ענייז ןוא
 ןענייז ןהמלש ןופ םיריש יד ןוא,, טינ טייטש סע : לשמ ןכעלטיא ףיוא ןעגנוד
 יד -- ,ףניפ טימ טנזיוט ןעוועג ןענייז םיריש ענייז ןוא טרעיינ ,"ןעוועג
 :,ךאז רעכעלטיא ןופ דיישַאב רעד ,לשמ ןכעלטיא ןופ םיריש

 ןצנַאג ןיא טכוזעגכָאנ ןבָאה רימ :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר
 ןיינ יוו רעמ ןבירשעג ןבָאה טרָאד לָאז רע זַא ,ןענופעג טינ ןוא ילשמ רפס
 !רעטרעווכירּפש טנזיוט יירד :טסגָאז וד ןוא ,םיקוספ ןצפופ ןוא טרעדנוה
 "אב יירד רעדָא ייווצ א טינ טגַאמרַאפ סָאװ קוספ רעד ָאטינ זיא'ס טרעיינ
 ןוא גניריוא רענעדלָאג ַא -- בהז םזנ :(בי ,הכ ילשמ) לשמל ,ןעגנוטכַארט
 גנירזָאנ רענרעדליג ַא -- בהז םזנ (בכ ,אי טרָאד) ?לָאגניג ןופ גנוריצ ַא
 טרָאד) ?לכש ןופ ןָאטעגּפָא זיא סָאװ יורפ ענייש ַא זיא ,זָאנ סריזח ַא ףיוא
 ןופ טרָא ןַא ןיא ,ךלמ ןרַאפ ןסיירג טינ ךיז טסלָאז -- רדהתת לא 0 ,הכ
 טסלָאז] :ןגָאז טינ ןיוש ףרַאד עמ ןוא :ץיטש טינ וטסלָאז טייל עסיורג
 טסלָאז וד זַא ןגָאז טינ ןיוש ףרַאד עמ ןוא ,"ןציז ןטיננ, :ןציז |טינ
 +.ןדער טינ

 רעצעמע זַא הלילחו סח :טגָאזעג טָאה אביקע 'ר :טנרעלעג ןבָאה רימ
 זַא ,םירישה ריש [ןופ הליגמ רעד] ןגעוו ןעוועג קלוחמ ןבָאה לָאז ןדיי ייב
 טַאהעג טינ טָאה טלעוו עצנַאג יד רָאג םורָאװ *.טנעה יד אמטמ טינ זיא יז
 ?סָאװרַאפ ,ןרָאװעג ןבעגעג זיא םירישה ריש ןעוו ,גָאט םענעי לוו טרעוו יד
 שדוק זיא רעד רעבָא ,שדוק ןענייז םיבותכ [יד ןופ םירפס] עלַא לייוו
 ןנחוי 'ר .תלהק ןגעוו ?קלוחמ ןעוועג ָאי ןעמ זיא ןעד סָאװ ןגעוו .םישדק
 רעטרעוו יד טיול :טגָאזעג טָאה רעווש סאביקע 'ר ןופ ןוז רעד עשוהי 'ר רב

 גנוניימ עכעלנעזרעפ סאייח 'ר : ה"ד) ןאייח יר ןופ ןעמָאנ ןיא ןבעגעגרעביא ןרעװ סָאװ
 ןיא עלַא : טניימ סָאד ןוא 5% | .(טנרעלעג טָאה רע סָאװ אתיירב רעד טימ טינ טמיטש
 ,טייצ ןייא

 ןדעי ףיוא טרעיינ ,ןהמלש ףיוא טינ ,ןנבר יד טיול ,ךיז טיצַאב "םיריש ענייז, * .אי
 ןופ דיישַאב רעד ,"אתלימד אמעט, ןופ ןטייב עקאט טסייה לידר רעד ןוא) םענייז לשמ
 ךיוא טָאה חסונ אזַא .לשמ ןדעי ןופ דײשַאב רעד ,"אלתמד אמעט, ףיוא ,ךַאז רעדעי
 ברד אתקיספ טיול זיא טסקעט ןיא גנורעדנע יד (טמש ,א תושרדמ יתב ,רעמייהטרעוו
 אמוחנת ;ג ,סי הבר רבדמב) ןטסקעט עלַא ןופ רעקיצנייא רעד -- ,א ,הל רעבאב ,אנהכ
 ךיז טקיטיינ סָאװ (במ ,ז הבר תלהק ;חעק םיכלמ טוקלי ;ט ,ךי יתבר אתקיספ ;ו ,תקוח
 ןבלעז ןיא ןכיילגראפ ייווצ ? .םישרפמ יד ןופ ןעגנורעלקרעד עטרעטַאמעג יד ןיא טינ
 -נורדעגסיורַא ןרעװ ןייטש טינ וטסלָאז גָאזנָא םעד ןופ + .רעירפ יו *  .טרָאװכירּפש
 סע רעו זַא ,ןעוועג רזוג ןבָאה םימכח יד 5 .יירד ןעמַאזוצ ,ןעגנוזײװנָא ייווצ ךָאנ ןעג
 ןגעלפ ןשטנעמ תמחמ ,אמט טנעה ענייז ןרעװ שדוקה יבתכ יד ןופ רפס א טלַאה
 ןגיל ייז ןלָאז ,קילייה זיא סָאד ןוא קילייה זיא סָאד,) םירפס ןבעל המורת ןגיילקעווא
 ןסעעצ ךיוא ןגעלפ האובת יד ןסע ןעמוק ןגעלפ סָאװ זיימ ןוא ,("ןרעדנַא ןבעל סנייא
 יצ ,קלוחמ ןעוועג ןעמ זיא תלהק ןוא םירישה ריש ןגעװ רעבָא .(א ,די תבש) םירפס יד
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 : ןירמא ןינברו .רבדו רבד לכ לע םימעט השמחו ףלא -- ,ףלאו
 השמח וריש יהיו ,קוספו קוספ לכ לע לשמ םיפלא תשלש רבדיו
 (ולשמ) יהיו, : לשמו לשמ לכ לע םימעט השמחו ףלא -- ,ףלאו
 ,ףלאו השמח וריש יהיו אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "[המלש לש וריש]
 .אתלימד הימעט ,אתלימד הימעט ,לשמ לש וריש --

 וניצמ אלו ,ילשמ רפס לכ לע ונרזח : ןמחנ רב לאומש רייא
 םיפלא 'ג :רמוא תאו ,םיקוספ וטו תואמ עשת אלא וב בתכש
 ןוגכ ,םימעט 'גו 'ב וב ןיאש קוספו קוספ לכ ךל ןיאש אלא !לשמ

 השא ,ריזח ףאב בהז םזנ ₪י סש) ;םתכ ילחו בהז םזנ : (הכ ילשמ)

 םילודג םוקמבו ,ךלמ ינפל רדהתת לא (הכ םש ;םעט תרסו הפי
 ,רמול ךירצ ןיא -- י'בשת, ;בשת :רמול ךירצ ןיא : דמעת לא

 | .רבדת אלש
 לארשימ דחא םדא קלחנ אל םולשו סח : אביקע רייא :ןנינת

 ולוכ םלועה לכ ןיאש ,םידיה תא אמטת אלש םירישה ריש לע
 ,שדק םיבותכה לכש ?המל ;םירישה ריש וב הנתנש םויכ יאדכ
 'ר רב ןנחוי ריא .תלהק לע ?וקלחנ המ לעו .םישדק שדק הזו
 ךכו וקלחנ ךכ יאזע ןב ירבדכ :אביקע 'ר לש וימח ןב עשוהי
 האס ךילוהש דחאל :אלתמ הל דבע הירזע ןב רזעלא 'ר ,ורמג
 יל אצוה] ,חמק הנממ יל אצוה : ל"א .םותחנה לצא םיטח לש
 לכ ךכ .תחא תלס (חמק) איקסולק הנממ יל אצוה ,תלס [ונממ
 ריש :לארשיל םירישה ריש אלא ,תלס אל המלשד היתמכח
 לסלוסמה ,םירישבש הלועמה ,םירישבש חבושמה -- םירישה
 ;םלועב םיריש ונאשעש ימל חבשנו םיריש רמאנ .םירישבש
 .אלכיהד תוחבש ,לכיה תוריש וליליהו :(ח סומע א"דמה
 ר ?,ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ױזַא ןוא ןעוועג קלוחמ ןעמ זיא ױזַא %יאזע ןב ןופ

 וצ [ןכילגעג זיא'ס] :לשמ ַא םעד ןגעוו טכַאמעג טָאה הירזע ןב רזעלא

 "עג םיא טָאה ןוא ץייוו *האס א רעקעב ַא וצ טכַארבעג טָאה סָאװ םענייא

 רימ ךַאמ ןוא ,לעמלמעז םעד ןופ ּפָא לייט ,לעמ םעד ןופ רימ ךאמ :טגָאז

 ןעוועג טינ המכח עצנַאג סהמלש זיא ױזַא ?,לעמלמעז ןופ ןכוק א םעד ןופ

 ןופ גנַאזעג סָאד :לארשי ןופ םירישה ריש רעד טרעיינ ,לעמלמעז זיולב
 "עג יד ןופ עטסנביוהרעד סָאד ,ןעגנַאזעג יד ןופ עטסעב סָאד -- ןעגנַאזעג

 רימָאל ןוא ,ןעגנַאזעג ןעגניז רימָאל .ןעגנאזעג יד ןופ עטסנעש סָאד ,ןעגנַאז

 זיא סָאד ;טלעוו רעד ןופ ןעגנַאזעג יד ראפ טכַאמעג זדנוא טָאה סָאוו ,םעד ןביול

 יד ןעגניז ןעמ טעוו ךיוה ןוא -- וליליהו : (ג ,ח סומע) טגָאז קוספ רעד יוו

 ,שדקמה תיב ןופ ןעגנָאזעגביול יד 39לפמעט סענופ ןעגנַאזעג
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 יד ןופ עטסעב סָאד -- ןעגנַאזעג ןופ גנַאזעג סָאז :טשפ רעדנַא ןַא
 -עג יד ןופ עטסטלקיצעג סָאד ,ןעגנַאזעג יד ןופ עטסנביוהרעד סָאד ,ןעגנַאזעג
 ןַא טכַאמעג זדנוא טָאה סָאװ םעד רַאפ ןעגנַאזעג ןעגניז רימָאל .ןעגנַאז
 ,בל םירבד) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ;טלעוו רעד ףיוא 11 ביילברעביא
 'ר ןוא] ןאחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןנחוי 'ר 1?.ןילַא םיא טריפ טָאג -- 'ה (בי
 ביול ןוא ןעגנַאזעג ןעגניז רימָאל :אבא רב ןועמש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא [אחא
 ;שדוקה חור םעד ודנוא ףיוא ןעור ןזָאל וצ טיירבעגנָא זיא סָאװ םעד רַאפ
 רע רעדָא זיא ןעגנַאזעג עלַא ןיא .ןעגנַאזעג ךס ַא םיא רַאפ ןעגניז רימָאל
 ןגָאז ןוא םיא ייז ןביול גנַאזעג סחשמ ןיא .םיא ןביול ייז רעדָא ,ייז טביול
 ןוא ןענײשַאב םיא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ןיימ זיא סָאד -- הז :(ב הט תומש)
 -- והביכרי :(גי ,בל םירבד) ייז רע טביול ןהשמ ןופ גנַאזעג [ןטייווצ] ןיא
 ןוא ,םיא ייז ןביול ָאד רעבָא .דנַאל ןופ ןכייה יד ףיוא ןטייר םיא טכַאמ רע
 ;עטבילעג ןיימ ,ןייש טסיב -- הפי ךנה :(ט ,א) ייז טביול רע .ייז טביול רע
 ןוא ,רעטבילעג ןיימ ,ןייש טסיב -- הפי ךנה : זי .טרָאד) םיא ןביול ייז ןוא
 ריש] :טגָאזעג ןירפצ ןופ ןינח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ןועמש 'ר .ךעלביל
 -עג ךַאפייוצ :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר :?גנַאזעג לּפָאט ַא [זיא םירישה
 ןרָאי יד ןגעק [זיא ריש ןופ ףערטַאב רעד } :טגָאזעג טָאה יול 'ר 1+,טלּפָאט
 טרעדנוה ףניפ טפערטַאב ריש :תורבדה תרשע יד טימ ןעמַאזוצ תובא יד ןופ
 ?15 עקירעביא ןַארַאפ ךָאד ןענייז סע :ןגָאז וטסעוו רעמָאט ןוא .ןעצ ןוא
 .ןובשח ןיא ןיירַא טינ ןעייג סָאװ :?ןרָאי רעגנוה ייווצ יד ייז ןופ ּפָארַא ןכער

 : ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא | ןגָאז| יול 'ר ןוא ןדוי 'ר :טשּפ רעדנַא ןַא
 טדער ,המלש ךלמ םעד ןגעוו הליגמ רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טדער סע רָאנ ואוו
 ןגעוו קוספ רעד טדער -- ךלמ ןגעוו םתס ;ךלמה המלש ןגעוו קוספ רעד
 ןגעוו [ךיז טדער סע ואוו טרַאד] :ןגָאז ןנבר יד ןוא .אוה ךורב שודקה
 זיא םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ןגעוו קוספ רעד טדער ,המלש ךלמ םעד
 15 לארשי תסנכ רעד ןגעוו קוספ רעד טדער -- ,ךלמ ןגעוו םתסו :?;רענייז

 ןגעוו ןעוועג זיא תקולחמ יד זא  .(ה ,ג םידי ,הנשמ) שדוקה יבתכ יד וצ ייז ןרעהעג
 ןא ,אזא סָאמ א  .שדוקה יבתכ יד וצ ןרעהעג םירפס עדייב זַא '* .םירפס עדייב
 .שרד ןטיול טצעזעגרעביא 1:5 .תמא תוא ןטיול גנורעדנע טסקעט ? .רעטיל 13.3 ךרע
 יד ןופ טרעדנוזעגּפָא זיא לארשי : שרד ןטיול טשטייטעג 12 .םיריש -- םירויש 3
 וט קוספ ןיא לײװ 14 .טרעקרַאפ ןוא טָאג וצ לארשי ןופ '* | .דרע רעד ףיוא רעקלעפ
 טרעװ רעטעפש ןוא ,ןייש טסיב ,עטבילעג ןיימ ,ןייש טסיב : גנורזחרעביא ןַא ןַארַאפ זיא
 רָאא 175 טבעלעג טָאה םהרבא 15 | .(ו"זרהמ) טרזחעגרעביא רעדיוו עבלעז סָאד
 "וצ ;(חכ ,זמ טרָאד) 147 -- בקעי ןוא (חכ ,הל טרָאד) 180 -- קחצי ,(ז ,הכ תישארב)
 .קירעביא ייווצ ןענייז ,512 סיוא סע טכאמ תורבדה תרשע יד ןופ 10 יד טימ ןעמַאז
 טרעהעגפיוא רעגנוה רעד טָאה םעד ךָאנ לייוו ,םירצמ ןייק ןעמוקעג זיא בקעי זיב *
 ןיא טרָא עקיצנייא סָאד זיא סָאד 15 .המלש -- םולש 1% 0(.  ,טפ הבר תישארב)
 א סע זיא הנוהכ תונתמ ןטיול .לארשי ףיוא טנשרדעג טרעוו "ךלמ, ואוו ,רפס ןצנַאג
 טדער טָאג ואו ,ו ,טי תומש ףיוא טריזָאב סע זיא ץ"בעי ם"ירהומ טיול ;דוס-הלבק
 ,תוכלמ ןופ ןושל א ןיא לארשי ןגֶעוו
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 ,םירישבש הלועמה ,םירישבש חבושמה--םירישה ריש :א"ד
 ;םלועל םיריש ונאשעש ימל םיריש רמאנ .םירישבש לסלוסמה
 םשב אחא 'ר םשב ןנחוי 'ר .ונחני דדב 'ה : םל םירבד) א"דמה
 תורשהל דיתעש ימל חבשו םיריש רמאנ : אבא רב ןועמש 'ר
 וא םירישה לכב .הברה םיריש וינפל רמאנ ,שדקה חור ונילע
 ,ותוא ןיסלקמ ןה השמ תרישב .ותוא ןיסלקמ ןה וא ,ןסלקמ אוה
 ןסלקמ אוה השמ תרישבו ;והונאו ילא הז :(ט תומש) רמואו
 ,ותוא ןיסלקמ ןה אכה םרב .ץרא יתומב לע והביכרי :(בל םירבד)
 ןיסלקמ ןהו ;יתיער ,הפי ךנה :₪ ןסלקמ אוה .ןסלקמ אוהו
 ןינח 'ר םשב ןועמש 'ר .םיענ ףא ,ידוד ,הפי ךנה : סש ותוא
 יול 'ר .לפוכמו לופכ : רמא ןומיס 'ר .לופכ ריש ; רמא ןירפצד
 ריש ןינמ : הרמאנ תורבדה תרשעו תובא תונש דגנכ : רמא
 ןיאש ,ןובער ינש ןהמ אצ ?ריתי ןוהב תיאד ,רמית יאו .יי''קת
 .ןינמה ןמ ןילוע

 רמאנש םוקמ לכ :ןנחוי 'ר םשב יול 'רו ןדוי 'ר :איד
 ירלמב,, ;רבדמ בותכה המלש ךלמב ",המלש ךלמב,, וז הלגמב
 ,"המלש ךלמב,, :ןירמא ןינברו .רבדמ בותכה ה"בקהב ,םתס
 לארשי תסנכב ,םתס ''ךלמב,, ;רבדמ בותכה ולש םולשהש ךלמב
 .רבדמ בותכה

 רי

 אפפ רב אנניח 'ר ?הרמאנ ןכיה .והיפ תוקישנמ ינקשי (בנ
 אדוי 'ר .הערפ יבכרב יתסוסל :₪) א"דמה ;הרמאנ םיב :רמא
 ריש -- ,םירישה ריש :רמאנש ,הרמאנ יניסב :רמא ןומיס 'רב
 :(חט םילהת) רמאנש ,םיררושה [םירשה] (םירישה) ותוא ורמאש

 בי

 סָאד זיא ואוו .ליומ ןייז ופ ןשוק יד ןשוק ךימ רע זָאל -- ינקשי (ב)

 זיא םי םייב :טגָאזעג טָאה יאפפ רב אנניח 'ר ?ןרָאװעג טגָאזעג ןגנַאזעג |

 ַא וצ -- יתסוסל :(ט ,א) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :ןרָאװעג טגָאזעג סע

 גרַאב םייב :טגָאזעג טָאה ןומיס 'רב אדוי 'ר :ןגָאווטייר סהערפ ןיא דרעפ

 גנַאזעג א -- ,םירישה ריש :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרָאוועג טגָאזעג סע זיא יניס

 םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,סגָאזעג ןבָאה איסרעגניז עקידנעגניז יד סָאוו

 טלייצרעד סע ואו ,די תומש ךיילגראפ ?  .אפפ רב אנינח 'ר -- ךעלנייוועג 1 ,בי
 ינב יד ןוא ,םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז ןגָאװטײר ןוא דרעפ סהערפ יװ ,ךיז
 "םירשה ריש, ןענַאטשעג טלָאװ סע יװ א? .טָאג וצ גנַאזעג א ןעגנוזעג ןבָאה לארשי



 הבר םירישה ריש | 24

 ןופ ןעמָאנ ןיא .סרעליפש יד םעד ךָאנ ,סרעגניז יד טשרעוצ -- ומדק :(וכ ,חס

 סע טָאה ומצעבו ודובכב אוה ךורב שודקה :טנרעלעג רימ ןבָאה ןענתנ 'ר

 ךלמ םעד ןופ ,המלשל רשא םירישה ריש :טגָאז קוסּפ רעד יוו ,טגָאזעג

 תרשה יכאלמ יד :טגָאזעג טָאה לאילמג ןבר +.רענייז זיא םולש רעד סָאװ

 ןביוא ןופ +ןרַאה יד סָאװ גנַאזעג א -- ,םירישה ריש :טגָאזעג סע ןבָאה

 ,ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא יניס גרַאב םייב :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .טגָאזעג ןבָאה

 ף.ליומ ןייז ןופ ןשוק יד טימ ןשוק ךימ רע זָאל -- ינקשי :טגָאז קוסּפ רעד יוו

 סע טגנירד רע ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא דעומ להוא ןיא :טגָאז ריאמ 'ר

 וד ,םוק ןוא ,ןופצ ,ףיוא ךַאוו -- ירוע :(זט ,ד) קוספ ןקיזָאד םעד ןופ סױרַא
 ןיא ןטכָאשעג טרעוו סָאװ הלוע-ןברק רעד זיא סָאד ,ןופצ ףיוא ךאוו :םורד

 "עג טרעוו סָאװ ,םימלש-ןברק רעד זיא סָאד ,םורד וד ,םוק ןוא %טייז-ןופצ

 ;דעומ להוא רעד זיא סָאד ,ןטרָאג ןיימ ךרוד זָאלב ?;טייז-םורד ןיא ןטכָאש

 ןעמוק לָאז :ןצריוועג יד ןופ ךיורייוו רעד זיא סָאד ,םימשב ענייז ןסילפ ןלָאז

 ןייז ןסע רע לָאז ןוא ;הניכש יד זיא סָאד ,ןטרָאג ןייז ןיא רעטבילעג ןיימ

 רעד ןופ זיוה ןיא :ןגָאז ןנבר יד .תונברק יד ןענייז סָאד ,טכורפ ערעייט

 סױרַא סע ןעגנירד ןנבר יד ךיוא ןוא ,{ ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא] 5 טייקיבייא

 טרעוו סָאװ הלוע-ןברק רעד זיא סָאד ,ןופצ ,ףיוא ךַאוו :קוסּפ ןבלעז םעד ןופ
 טרעוו סָאװ םימלש-ןברק רעד ,םורד וד ,םוק ןוא ;טייז-ןופצ ןיא ןטכָאשעג
 ןופ זיוה סָאד זיא סָאד ,ןטרָאג ןיימ ךרוד זָאלב ;טייז-םורד ןיא ןטכָאשעג

 וןצריוועג יד ןופ ךיורייוו רעד זיא סָאד ,םימשב ענייז ןסילפ ןלָאז ;טייקיבייא
 ערעייט ןייז ןסע רע לָאז ןוא ;הניכש יד זיא סָאד ,רעטבילעג ןיימ ןעמוק לָאז
 ערעדנַא עלַא :[ךַאנ] ןגָאז ןנבר יד ןוא .תונברק יד ןענייז סָאד ,טכורפ

 רעד ןופ זיוה ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא ,{גנַאזעג} עצנַאג סָאד ,[םיקוספ]

 ,לטעב-גָארט ַא ,ןוירפא [(ט ,ג) קוספ רעד } :טגָאזעג טָאה אחא 'ר .טייקיבייא
 ןוא .[טייקיבייא רעד ןופ זיוה ןפיוא ךיז ןעיצַאב] םעד ךָאנ סָאװ יד ןוא
 רבדמב) קוספ םעד] וצ :?אתחיתּפ ַא רַאפ טכַאמעג ?ייז ןבָאה ןנבר [ערעדנַא]
 טקידנעעג טָאה השמ סָאוו גָאט םעד ןיא ,ןעוועג זיא סע ןוא -- יהיו [א ז

 11.[ןכשמ םעד ןלעטשפיוא]
 םי םייב זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ אפפ רב אנניח 'ר ןופ גנוניימ רעד טיול

 ךימ רע זָאל קוספ םעד ןשטייט ױזַא ןעמ ףרַאד] ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא
 ןלעוו רימ ןוא ,שדקה חור םעד זדנוא ףיוא ןעור ןזָאל רע לָאז, :[ןשוק
 ןלאילמג ןבר ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא :?."ןעגנַאזעג ךס א םיא רַאפ ןגָאז
 זדנוא רע זָאל, -- טגָאזעג סע ןבָאה תרשה יכאלמ יד זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ
 גנוניימ רעד טיול 3*."רעדניק ענייז טשוקעג טָאה רע סָאװ ןשוק יד ןופ ןבעג
 ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא דעומ להוא ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ןריאמ 'ר ןופ
 ".תונברק ענייז ןעמענפיוא ןוא רעייפ סָאד ןרעדינּפָארַא זדנוא רע לָאז, -
 זיא יניס גרַאב םייב זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ןנחוי 'ר ןופ גנוניימ רעד טיול
 15"ליומ ןייז ןופ ןשוק ןבעגסיורא זדנוא רע לָאז, -- :* ןרָאוועג טגָאזעג סע
 .ליומ ןייז ןופ ןשוק יד טימ ןשוק ךימ רע זָאל :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
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 דובכב הייבקה :ןתנ 'ר םושמ ינת .םינגונ -- רחא ,םירש ומדק
 ךלמל ,המלשל רשא םירישה ריש :רמאנש ,הרמא ותלודג
 ריש :והורמא תרשה יכאלמ :רמוא לאילמג ןבר ,ולש םולשהש
 :רמא ןנחוי 'ר .הלעמ לש םירש והורמאש ריש -- ,םירישה

 ;רמוא ריאמ 'ר .והיפ תוקישנמ ינקשי :רמאנש ,הרמאנ יניסב |
 ,ןופצ ,ירוע :(ח) איירק אדה ןמ הל יתיימו ,הרמאנ דעומ להאב
 ,ןמית יאובו ;ןופצב תטחשנה הלועה וז ,ןופצ ירוע :ןמית ,יאובו
 ולזי ;דעומ להא הז ,ינג יחיפה ;םורדב ןיטחשנש םימלש ולא
 ירפ לכאיו ;הניכשה וז ,ונגל ידוד אבי ;םימסה תרטק וז ,וימשב
 הל ןיתיימו ,םימלועה תיבב :ןירמא ןינבר .תונברקה ולא ,וידגמ
 תטחשנה הלועה וז ,ןופצ ,ירוע :ארק יאהמ ןוניא ףא ןינבר
 הז ,ינג יחיפה ;םורדב םיטחשנש םימלשה ,ןמית ,יאובו ;ןופצב
 וז ,ידוד אבי ;םימסה תרטק וז ,וימשב ולזי ;םימלועה תיב
 ןוהלוכ :ירמא ןינברו .תונברקה ולא ,וידגמ ירפ לכאיו ;הניכשה
 .הירתבדו ןוירפא :אחא רייא .הרמאנ םימלועה תיבב הלוכ ,ירוח
 .השמ תולכ םויב יהיול החיתפ ןוהתי ןידבע ןינברו

 ירשי, -- הרמאנ םיב ,רמאד אפפ רב אנניח 'רד היתעד לע
 ןברד היתעד לעו "הברה תוריש וינפל רמאנו שדקה חור ונילע
 תוקישנמ ונל ןתי,, -- והורמא תרשה יכאלמ ,רמאד לאילמג
 הרמאנ דעומ להאב ,רמאד ריאמ 'רד היתעד לע ",וינבל קשנש
 ןנחוי 'רד היתעד לע '"?.ויתונברק לבקיו שאה ונל דירוי,, --
 :ד"הה ";והיפ ךותמ תוקישנ ונל איצוי, -- הרמאנ יניסב ,רמאד
 .והיפ תוקישנמ ינקשי

 -- םירישה טָאטשנָא קידנענעייל * .המלש -- םולש *  .סרעגניז יד ןופ גנַאזעג סָאד
 ןופ סיורא ןענייז סָאװ תורבדה תרשע יד טניימעג 5 .ןיש "רעקנילא ַא טימ םירשה

 ןיא ךיוא :ה"ד ' .אי ,א ארקיו ? .(גי ןמיס ,רעטייוו ךיילגראפ) ליומ סנטשרעבייא

 רעד ןופ טרָא םעד ןגעװ גנוזייוונָא עלעיצעפס ןייק ָאטינ זיא םימלש ייב ;טייז םורד

 ןוירפא ןופ םיקוספ יד ? .שדקמה תיב ןיא 5 | .הלוע ןא ייב ןארַאפ זיא'ס יו ,הטיחש

 הבר הכיא רעזדנוא ןופ א אתחיתפ וצ 1 .מאב עז) ריפניירא ,גנונעפע 10 = .רָעטייוו ןוא

 אקסיפ רעד ןופ ג--ב םינמיס יד טניימעג ךעלניישראוו ןרעו םעד טימ 11 | .(עץבָאגסיוא

 יד ףיוא טיובעג ןענייז סָאװ ,(םיובלדנאמ) אנהכ ברד אתקיספ ,השמ תולכ םויב יהיו

 טרעו םעד טימ זא ,ןטלאה (הנוהכ תונתמ ,ףסוי ץע) םישרפמ עסיוועג ,םיקוספ עקיזָאד

 עבלעז יד ףיוא טיובעג ךיוא טרעװ השרד יד ואו ,בי הבר רבדמב ,ד ןמיס טניימעג

 ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא הבר רבדמב זא ,רעבָא ןטלַאה רעשרַאפ עטסרעמ יד .םיקוספ

 יו טכארטאב טרעוו אנהכ ברד אתקיספ יד תעב ,הבר םירישה ריש יח רעטעפש ליפ

 טפעשעג ליפ טָאה שרדמה לעב רעזדנוא ןכלעוו ןופ ,םישרדמ עטסטלע יד ןופ רענייא

 ינב יד ןבָאה םי םייב םורָאװ 17 .(38 'ז ,ריפניירֶא ,רעבאב .ש ,אנהב ירד אתקיספ עז)
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 'ר -- ,ליומ ןייז ןופ ןשוק יד טימ ןשוק ךימ רע זָאל :טשפ רעדנַא ןַא
 .שודקה רַאפ ןופ טָאבעג סָאד ןגָארטסױרַא טגעלפ ךאלמ ַא :טגָאזעג טָאה ןנחוי
 -טיא וצ ןגָארטמורַא סע טגעלפ ןוא :,רעדנוזַאב טָאבעג ךעלטיא ,אוה ךורב
 ?טָאבעג עקיזָאד סָאד ךיז ףיוא וטסמענ, :ןגָאז םיא ןוא לארשי ןופ ןכעל
 ןפָארטש ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,סע טגָאמרַאפ םיניד ליפ יוזַא ןוא ליפ ױזַא

 ליפ יוזַא ןוא ,סע טגָאמרַאפ ? תורזג ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,סע טגָאמרַאפ
 ױזַא ,סע טגָאמרַאפ 5 ןןגָאזרַאפ} ערעווש ןוא עגנירג ליפ ױזַא ןוא תווצמ
 +:ןרעפטנע םיא טגעלפ דיי רעד ןוא ;"סע טגָאמרַאפ רכש ליפ ױזַא ןוא ליפ

 טייקכעלטעג יד ךיז ףיוא וטסמענ, :ןגָאז םיא רע טגעלפ .רעדיוו ןוא .?ָאי,
 טגעלפ ךיילג "!ָאי יאדווא,, ןגָאז םיא טגעלפ רע ןוא "?אוה ךורב שודקה ןופ
 :(הל ,ד םירבד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ליומ ןפיוא ןָאט שוק ַא םיא רע
 :דיא טָאג זַא] ןסיוו טסלָאז וד ,ןרָאוועג ןזיוואב סע זיא ריד -- תיארה התא
 טגעלפ ןיילַא טָאבעג סָאד :ןגַאז ןנבר יד ןוא <.חילש ַא ךרוד -- ,[טַָאג רעד
 ףיוא ןָא ךימ וטסמענ, :ןגָאז םיא ןוא לארשי ןופ םענייא ןדעי רעביא ןייגמוא
 .ליפ יוזַא ןוא ליפ ױזַא ,ךיא גָאמרַאפ תווצמ ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ?ךיז

 .ליפ ױזַא ,ךיא גָאמרַאפ ןפָארטש ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,ךיא גָאמרַאפ םיניד
 ןוא עגנירג ליפ יוזא ןוא ליפ ױװַא ?,ךיא גָאמרַאפ * תורזג ליפ ױזַא ןוא
 גָאמרַאפ רכש ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,ךיא גָאמרַאפ ' |ןגָאזרַאפ} ערעווש

 שוק א םיא טָאבעג סָאד טגעלפ ךיילג ."ָאי ,ָאי, :ןגָאז טגעלפ רע ןוא ;"ךיא
 ךיז ױזַא טכַאמעג ייז טָאה סע טרעיינ ,ױזַא אקווד טינ -- ליומ ןפיוא ןָאט
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;הרות טנרעלעג םיא ןוא -- 5 ןלעטשוצרָאפ

 ןגיוא ענייד סָאװ * רעטרעוו יד ןסעגרַאפ וטסעוו רעמָאט -- ןפ :(0 ,טרָאד)
 טָאבעג סָאד יוו ,ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייד םורָאוו ,רעטרעוו -- ,ןעשג ןבָאה
 .ריד טימ טדערעג טָאה

 רעטרעוו יד ןסעגרַאפ וטסעוו רעמָאט [קוספ ןפיוא] טשפ רעדנַא ןא
 גניטָאבעג ייווצ 3:%[טגָאז עשוהי 'ר .ןנבר יד ןוא יול ןב עשוהי 'ר ןגָאז}

 : ןסינעג טלָאװעג ךיוא ןטלָאװ םיכאלמ יד 1% טָאג וצ ןעגנאזעג-ביול ןעגנוזעג לארשי

 (א ,די םירבד) רעדניק סטָאג ןפורעג ןרעװ סָאװ ,לארשי ינב יד יװ טפאשביל סטָאג ןופ

 .תווצמ ןוא הרות ךָאנ ןבעג זדנוא רע לָאז 5 לארשי ינב יד ןופ +

 רעד זיא ינועמש טוקלי ןיא ? .קירעביא זיא טסקעט ןיא "לע, טרָאװ סָאד + .גי

 הרות יד עכלעװ טימ (ןסודָאמ) תודימ יד ןופ ענייא ,(ןעגנוכיילגראפ) תווש תורזג חסונ

 . טעװ סָאװ ,תורומחו תולק ןקידרעטייוו ןטימ ןיירַא ךיז טסאפ סע ןוא ,טנשרדעג טרעוו

 גנונדרָא יד זיא טוקלי ןיא .תודימ ענעי ןופ ענייא ךיוא ,סרמוחוילק ןעניימ םעד טיול

 טייטש סע לײװ + 2 .מַאב עז) סרמוחוילק רעדָא 5 .ָאד יוו עשיגָאל רצמ א ללכב

 סע טָאה רעצעמע זא ,סע טניימ ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ריד טרעיינ ,"ןעזעג טסָאה וד, טינ

 ןַא טזָאלעגסױרַא רימ ןבָאה ָאד 2.  .מַאב עז 5 .(ו"זרהמ) ךאלמ א ,ןזיוועג םיא

 ,טוײרגרַאפ קראטש ָאד זיא טסקעט רעד * .3 .מַאב עז '  .גנורזחרעביא עקירעביא

 סװָארטסַאא טיול ןטיבעג סע ןבָאה רימ .ןזָאלסױרַא סע ןסייה םישרפמ עטסרעמ ןוא

 ןטיול ןבעגעגוצ 1% .שרד ןטױל ? .לכש ןפיוא קרַאטש ךיז טגייל סָאװ ,הרעשה

 / ןוא יכנא 11 .תמא תוא רעד ךיז ראפ טַאהעג טָאה אסריג ַאזַא ןוא ,ןמיס םעד ןופ ףוס
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 איצומ היה ךאלמ :ןנחוי רייא -- ,והיפ תוקישנמ ינקשי :א''ד

 לכ לע וריזחמו ,רובידו רוביד לכ (לע) ,הייבקה ינפלמ רובידה
 רובידה תא ךילע התא לבקמ, :ול רמואו לארשימ דחאו דחא

 תורזג ךכו ךכ ,וב שי ןישנוע ךכו ךכ ,וב שי ןיניד ךכו ךכ ?הזה

 רכש ןתמ ךכו ךכ ,וב שי םירומחו םילק ךכו ,תוצמ ךכו ,וב שי

 לבקמ, :ול רמואו רזוחו ".ןה, :לארשי ול רמוא היהו ';וב שי

 היה דימ ".ןהו ןה,, ול רמוא אוהו יי?ה"בקה לש ותוהלא התא

 ידי לע -- ,תעדל תיארה התא :( םירבד) ד"הה ;ויפ לע וקשונ

 דחאו דחא לכ לע רזחמ היה ומצע רובידה :ןירמא ןינברו .חילש

 ךכ ,יב שי תווצמ ךכו ךכ ?ךילע תא ינלבקמ,, :ול רמואו לארשימ

 יב שי תורזג ךכו ךכ ,יב שי ןישנוע ךכו ךכ ,יב שי ןיניד ךכו

 רכש ןתמ ךכו ךכ ,יב שי ןירומחו ןילק ךכו ךכ ,(תווצמ ךכו ךכ)

 -- ויפ לע וקשונ רובידה דימ '.ןהו ןה, :רמוא אוהו ";יב שי

 ודמלו -- [םמידה ןכ אלא ,אקווד ואל] (המידה ןכ ןיאלוקדאל)

 - ,ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ :שםש ד"הה ;הרותה

 .ךמע רבדמ רובידה היה ךיא ךיניע וארש ,םירבד
 .ןינברו יול ןב עשוהי 'ר] -- ,םירבדה תא חכשת ןפ :אי'ד

 .ה"בקה יפמ לארשי ועמש םירוביד ינש [:רמוא עשוהי 'ר

 'ר ן.ה"בקה יפמ לארשי ועמש תורבדה לכ :ןירמא ןינברו]

 :ןינברד ןומעט רמא [יול 'ר םשב ןינכיסד] (יול ןב) עשוהי

 המ .העמשנו ונמע התא רבד :0 תומש ביתכ תורבדה לכ רחא

 .הרותב רחואמו םדקומ ןיאש ,גילפ ?יול ןב עשוהי 'ר היל דיבע

 םינש רחא אלא ,העמשנו ונמע התא רבד רבדמ וניא וא --
 :ןגָאז ןנבר יד ןוא] .אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ טרעהעג לארשי טָאה

 12 [.אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ טרעהעג לארשי טָאה ןטָאבעג עלַא

 ןופ םעט םעד טגָאזעג טָאה 35 [ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ] עשוהי 'ר

 :(ט ,כ תומש) ןבירשעג טייטש טָאבעג [ןעצ] עלַא ךָאנ טשרע :ןנבר יד

 עשוהי 'ר טוט עשז-סַאוו :+ןרעה ןלעוו רימ ןוא זדנוא טימ וד דער -- רבד
 ןייק הרות רעד ןיא ָאטשינ זיא'ס| םורָאוו ,קלוח זיא רע ?[קוספ] םעד טימ

 טימ וד דער קוספ רעד טדער רעמָאט רעכָא -- :*,רעטעּפש ןוא רעירפ
 -עג יירד רעדָא ,ייווצ ךָאנ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןרעה ןלעוו רימ ןוא ,זדנוא

 טרעוו סָאד יו יוזא ןוא 1* .10 .מאב עז 15--35 .ג--ב ,כ תומש) ךל היהי אל

 ןופ טרעהעג ייז ןבָאה טָאבעג ןעצ עלא זא ,סע טניימ ,טָאבעג ןעצ יד ךָאנ טכַארבעג
 רעטרעװ ןוא ,גנונעדרָא רעשיגָאלָאנָארכ ַא ייב טיג ךיז טלַאה הרות יד 15 .ליומ סטָאג
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 סיול ןב עשוהי 'ר ןופ [ןדער] ןומיס רב ההוהי 'ר ןוא הירזע 'ר 3% !ןטָאב
 :(ד ,גל םירבד) ןבירשעג טייטש סע :ןגָאז ייז ;הטיש ןייז ןָא ןעמענ ןוא ןגעוו
 ןופ טייטשַאב הרות עצנַאג יד -- ,ןלױפַאב זדנוא השמ טָאה הרות ַא -- הרות
 "נוה סקעז זיא "הרות,, ןופ ףערטַאב רעד .תווצמ ןציירד ןוא טרעדנוה סקעז
 השמ זדנוא טָאה תווצמ [ףלע טימ טרעדנוה סקעז] -- 1ףלע טימ טרעד
 ,ליומ סהשמ ןופ טרעהעג טינ רימ ןבָאה ךל היהי אל ןוא יכנא רעבָא ;ןטָאבעג
 ןשוק ךימ רע זָאל :טניימ סָאד .אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ טרעיינ
 .ליומ ןייז ןופ ןשוק יד טימ

 ?אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ ןעמוקסיורַא טָאבעג סָאד טגעלפ יוו ןוא

 טנרעל סע :טגָאז יאחוי ןב ןועמש 'ר .ןנבר יד ןוא יאחוי ןב ןועמש 'ר
 ןופ 1? טנַאה רעטכער רעד ןופ ןעמוקסיורַא טגעלפ טָאבעג סָאד זַא 35 ,זדנוא
 ןייגמורַא טגעלפ סע ןוא ,לארשי ןופ טנַאה רעקניל רעד וצ אוה ךורב שודקה

 סע ןוא ??,ליימ ןצכַא ףיוא ליימ ןצכַא לארשי ןופ הנחמ רעד םורא דנור
 וצ לארשי ןופ טנַאה רעטכער רעד ןופ ןייגמורַא ןוא ןרעקמוא ךיז טגעלפ
 סע טגעלפ אוה ךורב שודקה ןוא ,אוה ךורב שודקה ןופ טנַאה רעקניל רעד

 [םענרענייטש] ןפיוא ןצירקסיוא סע ןוא ?:טנַאה רעטכער ןייז ןיא ןעמענפיוא
 םוצ טלעוו קע ןייא ןופ ןגָארט ךיז טגעלפ םעד ןופ לוק סָאד ןוא ,לווָאט
 לוק :([ ,טכ םילהת) טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרָאװעג םיוקמ זיא'ס ןוא ,ןטייווצ
 זיא ןגָאז ןנבר יד ןוא .רעייפ ןעמַאלפ סיוא טקַאה טָאג ןופ לוק סָאד -- יה

 :0 ,וט תומש) ןבירשעג ךָאד טייטש סע >> ?ןביוא טנַאה עקניל ַא ןַארַאפ ןעד

 יד ,טייקרַאטש ןיא רעקיטכַארּפ וד ,טָאג ,טנַאה עטכער ןייד -- ךנימי
 םענופ ןעמוקסיורַא טגעלפ טָאבעג סָאד טרעיינ !-- -- -- טָאג ,טנַאה עטכער

 טנַאה רעטכער רעד וצ טנַאה רעטכער ןייז ןופ -- ,אוה ךורב שודקה ןופ ליומ
 ןצכַא ,לארשי ןופ הנחמ רעד םורַא דנור ןייגמורַא טגעלפ סע ןוא ,לארשי ןופ
 רעד ןופ ןייגמורַא ןוא ןרעקמוא ךיז טגעלפ סע ןוא ,ליימ ןצכַא ףיוא ליימ
 ןוא ,אוה ךורב שודקה ןופ טנַאה רעטכער רעד וצ לארשי ןופ טנַאה רעטכער
 "סיוא סע ןוא טנַאה רעטכער ןייז ןיא ןעמענפיוא סע טגעלפ אוה ךורב שודקה
 קע ןייא ןופ ןגָארט ךיז טגעלפ םעד ןופ לוק סָאד ןוא ,לווָאט ןפיוא ןצירק
 םיוא טקַאה טָאג ןופ לוק סָאד :טגָאז קוספ רעד יװ ,ןטייווצ םוצ טלעוו

 ךָאנ :לַאפ םעד ןיא ,רעירפ ןרָאװעג טגָאזעג ןבָאה ןענָאק רעטייוו ןבירשרַאפ ןענייז סָאװ
 רעטרעװ יד זַא ,ןעגנורדעג ,סע טסייה ,זיא ןענַאװ ןופ 15 .ןטָאבעג ייווצ עטשרע יד
 ,400 -- ת 11 !ןטירד ןכָאנ רָאג רשפא -- ,טָאבעג ןטייווצ ןכָאנ ןרָאװעג טגָאזעג ןענייז
 טיצאב קורדסיוא רעקיזָאד רעד ;"דמלמ, 15 .611 ןעמַאזוצ ,5 -- ה ,200 -- ר 6 --ו

 -סיורא זיא ָאד זַא ,הרעשה יד ןכַאמ ךיז טזָאל 1קוסּפ ןטמיטשַאב א ףיוא ךעלנייוועג ךיז
 קידרעייפ א טנַאה רעטכער ןייז ןופ -- ונימימ :(ב ,גל םירבד) קוספ רעד ןלַאפעג
 .גמש םירבד ,ירפס ןיא טריזַאב שרד רעד זיא קוספ םעד ףיוא ןוא ,ייז רַאפ ץעזעג
 -תדימ סָאד -- עקניל יד ,םימחרה-תדימ סָאד רָאפ ךיז טימ טלעטש טנאה עטכער יד 9
 יד טמענרַאפ תורוקמ ערעדנא ןיא ןוא ירפס ןיא 20 .(וט חלשב ,אמוחנת עז) ןידה
 .אנקתת םירבד ,טוקלי ןטיול גנורעדנע טסקעט 72 ,12 ףיוא ליימ 12 לארשי ןופ הנחמ
 עקניל יד ךָאד זיא .עמשנו השענ טגָאזעג ןוא ןליוו סטָאג ןָאטעג טָאה לארשי ןעוו 2
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 עשוהי 'ר םשב ןומיס רב הדוהי ירו הירזע 'ר ?תורבד השלשו
 ונל הוצ הרות :(גל םירבד) ביתכ :ירמא ,היתטיש יספת -- יול ןב
 .יוה תוצמ הרשע שלשו תואמ שש הלוכ הרותה לכ -- ,השמ
 רבד תוצמ הרשע תחאו תואמ שש הלוע "הרות,, אירטמיגב
 אלא ,השמ יפמ ונעמש אל ךל היהי אלו יכנא םרב ;השמ ונמע
 .והיפ תוקישנמ ינקשי :יוה .הייבקה יפמ

 יאחוי ןב ןועמש 'ר ?ה"בקה יפמ אצוי רובידה היה דציכו !

 אצוי רובידה היהש דמלמ :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר .ןנברו
 הנחמ תא ףקועו רזוחו ,לארשי לש ןלאמשל ה"בקה לש ונימימ
 ףיקמו רזוחו ,לימ רשע הנומש לע לימ רשע הנומש לארשי
 (ונימימ) ולבקמ הי'בקהו ,ה"בקה לש ולאמשל לארשי לש ןנימימ
 דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוקו ,חולה לע וקקוחו [ונימיב]
 .שא תובהל בצוח 'ה לוק :וטכ םילהת) רמאנש המ םייקל ;ופוס
 ;הט תומש) ביתכ אלהו ?הלעמל לאמש שי יכו :ןירמא ןינברו
 יפמ אצוי היה רובידה אלא ! 'ה ,ךנימי ,חכב ירדאנ ,ה ,ךנימי
 לארשי הנחמ תא ףקועו רזוחו ,לארשי לש ןנימיל ונימימ הייבקה
 ונימיל לארשי לש ןנימימ ףיקמו רזוחו ,לימ ח"י לע לימ חיי
 ,חולה לע וקקוחו [ונימיב] (ונימימ) ולבקמ ה''בקהו ,ה"בקה לש
 בצוח 'ה לוק :רמאנש ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוקו
 | .שא תובהל

 קקחנ היה ומצע רובידה :ובלח 'ר יל הנש :היכרב 'ר רמא
 ;רמאנש ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ולוק ךלוה קקחנ אוהשכו ,וילאמ
 :(אל תומש) ביתכ אהו :ובלח 'רל יתרמא .שא תובהל בצוח 'ה לוק
 תירמא ?ינקנחל תרבס ,אקונח :יל רמא ?םיהלא עבצאב םיבותכ
 רמא ?םיהלא עבצאב םיבותכ ןבא תוחול :ביתכד ןיד והמו :היל

 .רעייפ ןעמַאלפ

 טגעלפ טָאבעג סָאד :טנרעלעג ךימ טָאה ובלח 'ר :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 ןייז ךיז טָאה ,טצירקעג ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,ןצירקסיוא ןיילַא ךיז ןופ ךיז

 לוק סָאד :טגָאז קוסּפ רעד יוו ,ןטייווצ םוצ טלעוו קע ןייא ןופ ןגָארטעג לוק
 טָא ףובלח 'ר וצ טגָאזעג ךיא בָאה .רעייפ ןעמַאלפ סיוא טקַאה טָאג ןופ

 זרעגניפ סטָאג טימ ןבירשעג -- םיבותכ :(חי ,אל תומש) ןבירשעג ךָאד טייטש
 טגָאזעג ךיא בָאה ?ןגרעוורעד ךימ טסליוו ,רעגרעוו :טגָאזעג רימ רע טָאה

 ,ןעלווַָאט ענרענייטש :ןבירשעג זיא סָאוו סָאד טרָאפ זיא סָאװ ָאט :םיא וצ
 סָאוו דימלת ַא יוו טָא :טגָאזעג רימ רע טָאה ?רעגניפ סטָאג טימ ןבירשעג
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 .טנַאה ןייז טריפ יִבְר ןייז ןוא ,טביירש
 ןטָאבעג ייווצ :טגָאז עשוהי 'ר ?%,ןנבר יד ןוא יול ןב עשוהי 'ר |

 ןוא יכנא ,אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ טרעהעג לארשי טָאה
 + ןופ ןשוק ךימ רע זָאל :טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;ךל היהי אל
 עלַא :ןגָאז ןנבר יד ןוא .ןשוק עלַא טינ רעבָא ,ליומ ןייז ןופ ןשוק יד
 'ר .אוה ךורב שודקה ןופ ליומ םענופ טרעהעג לארשי טָאה ןטָאבעג
 ,זיא ןנבר יד ןופ םעט רעד :ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי
 :ןהשמ וצ טגָאזעג ןבָאה יז ןוא -- ורמאיו :טייטש קוסּפ ןיא לייוו
 עשוהי 'ר טוט עשזיסָאװ -- .ןרעה ןלעוו רימ ןוא ,זדנוא טימ וד דער
 ןיא ָאטינ זיא'ס םורָאװ,קלוח זיא רע ?[קוספ] םעד טימ יול ןב

 רעד טדער רעמָאט רעבָא -- .רעטעפש ןוא רעירפ ןייק הרות רעד
 טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןרעה ןלעוו רימ ןוא ,זדנוא טימ וד דער קוספ
 ןומיס רב הדוהי 'ר ןוא הירזע 'ר ?ןטָאבעג יירד רעדָא ייווצ ךָאנ
 :ןגָאז ייז ;הטיש ןייז ןָא ןעמענ ןוא ,ןגעוו סיול ןב עשוהי 'ר ןופ ןדער
 עצנַאג יד -- ןליופַאב השמ זדנוא טָאה הרות ַא :ןבירשעג טייטש סע
 ףערטַאב רעד .תווצמ ןציירד ןוא טרעדנוה סקעז ןופ טייטשַאב הרות
 טימ טרעדנוה סקעז] -- ,ףלע טימ טרעדנוה סקעז זיא הרות ןופ
 היהי אל ןוא יכנא רעבָא ;זדנוא טימ השמ טדערעג טָאה תווצמ [ףלע
 שודקה ןופ ליומ םענופ טרעיינ ,זדנוא טימ טדערעג השמ טינ טָאה ךל
 .טרעהעג ייז רימ ןבָאה אוה ךורב

 ךי

 ףיורַא ןענייז ייז תעשב לארשי ףיוא :קוספ םעד טדיישַאב טָאה ןנחוי 'ר
 ַא ןעמענ טלָאװעג טָאה סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס} .יניס גראב םוצ
 ןוא ,חילש א ריא וצ טקישעג רע טָאה .תסחוימ ַא ןוא םיבוט-תב ַא בייוו

 טסניד ןייז טרעוו טינ ןיב ךיא, :טגָאזעג יז טָאה ,ריא טימ טדערעג טָאה רע
 ךיז טָאה חילש רענעי זַא *,ליומ ןייז ןופ ןרעה סע ליוו ךיא טרעיינ ;ןייז וצ

 רעבָא רעטרעוו ענייז ,ךעליירפ ןעוועג םינפ ןייז זיא ,ךלמ םוצ טרעקעגמוא
 -עג זיא סָאװ ,ךלמ רעד טָאה ?,ךעלדנעטשרַאפ טינ ןעוועג ךלמ ןרַאפ ןענייז
 ,סיוא סע טקוק ,טלכיימש םינפ ןייז ,רעקיזָאד רעד ,, :טגָאזעג ,םכח ַא ןעוו
 "דנעטשרַאפ טינ רימ ןענייז רעטרעוו ענייז רעבָא :ןעמונעגנָא סע טָאה יז זַא
 *;ליומ ןייז ןופ ןרעה סע ליוו ךיא' :טגָאזעג טלָאװ יז יוו סיוא סע טקוק ,,ךעל
 שודקה זיא ךלמ רעד ,השמ זיא חילש רעד ,םיבוט-תב יד זיא לארשי -- יוזַא

 -עגקירוצ טָאה השמ ןוא -- השמ בשיו :(ח ,טי תומש) טלָאמעד .אוה ךורב
 קוספ רעד זדנוא טנרעל סָאװ ָאט .טָאג וצ קלָאפ ןופ רעטרעוו יד טכַארב

 סָאד 25 .(ו"זרהמ ךיוא עז ;טרָאד אמוחנת) רעטכער א ףיוא *ןרָאװעג ןטיברַאפ, טנַאה
 ףארגאראפ ןטייוצ םענופ גנורזחרעביא ןא ,ןעגנורעדנע עסיוועג טימ ,זיא עקידרעטייוו
 -רעמַאב טרָאד עז) טפאהרעלעפ ןעוועג זיא חסונ רענעי לייו רשפא -- ,ןמיס םעד ןיא

 וצ ידכ טמוק גנורזחרעביא יד זא ,ןבָאה ליוו (אנישטנַאס) ןַאמייס יװ רַעדָא ;(ןעגנוק
 .(ןשוק יד ןופ -- רָאנ ,ןשוק יד טימ טינ) תוקישנמ ףיוא גנושטייטסיוא עיינ יד ןעגנערב
 ,שרד ןטיול + | ,תורוש יד ןגיוצעגנייא רימ ןבָאה ,גיוא ןראפ רָאלק ןייז לָאז סע ידכ
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 ,ןדי לע בשיימ וברו ,בתוכ אוהש דימלתכ :יל
 תורבד 'ב :רמוא עשוהי 'ר ,ןינברו יול ןב עשוהי 'ר

 :ד"הה ;ךל היהי אלו יכנא ,ה"בקה יפמ לארשי ועמש
 ;ןירמא ןינברו ,תוקישנה לכ אלו ,והיפ תוקישנמ ינקשי

 ןינכיסד עשוהי 'ר .ה"בקה יפמ לארשי ועמש תורבדה לכ
 :השמ לא ורמאיו :ביתכד ,ןינברד ןומעט :יול 'ר םשב
 ןב עשוהי 'ר היל דיבע המ -- .העמשנו ונמע התא רבד
 רבדמ וניא וא -- .הרותב רחואמו םדקומ ןיאש ,גילפ ?יול
 ?תורביד השלשו םינש רחא אלא ,העמשנו ונמע התא רבד

 - יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס רב הדוהי 'רו הירזע יר
 לכ -- ,השמ ונל הוצ הרות :ביתכ :ירמא ,היתטיש ישפת
 הרות .יוה תווצמ הרשע שלשו תואמ שש הלוכ הרותה
 ;השמ ונמע רבד תווצמ א"ירת ןינמכ הלוע אירטמיגב
 יפמ אלא ,השמ ונמע רבד אל ךל היהי אלו יכנא םרב
 די ,םונעמש הייבקה

 ךלמל .יניס רהל ולעש העשב לארשיב היירק רתפ ןנחוי 'ר
 ,חילש הלצא חלש .איסונג תבו םיבוט תב השא ול חקיל שקבמש
 עומשל ינוצר אלא ;ותחפשל תיאדכ יניא, :הרמא ,הל רבד
 תוקחוש וינפ ויה ,ךלמה לא חילשה ותוא רזחש ןויכ יי.ויפמ
 הז, :רמא ,חקפ היהש ,ךלמה .ךלמל תועמשנ ןניא ויתוחישו
 ,יל תועמשנ ןניא ויתוחישו ;הילע הלבקש המוד ,תוקחוש וינפ
 ,םיבוט תב איה לארשי ךכ ".ויפמ עומשל ינוצר,, :הרמאש המוד
 בשיו :(טי תומש) איהה העשב .ה"בקה הז ךלמה ,השמ הז חילשה
 השמ דגיו :םש  רמול דומלת המו .'ה לא םעה ירבד תא השמ
 אב יכנא הנה :(םש רמאנש ידי לע אלא ?'ה לא םעה ירבד תא
 ונימאי ךב םגו ,ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב ,ןנעה בעב ךילא

 וצ קלַאפ ןופ רעטרעוו יד טלייצרעד טָאה השמ ץוא -- השמ דגיו :(ט טרָאד)
 ריד וצ ךיא םוק טָא -- הנה :(טרָאד) טגָאז קוספ רעד לייוו טרעיינ + ?טָאג

 א ,ריד טימ דער ךיא יוו ןרעה לָאז קלָאפ סָאד ידכ ,ןקלֶאוו ןטכידעג ןיא
 [קוספ םעד רימ ןעייטשרַאפ] -- ,קיבייא ףיוא ןביילג ייז ןלָאז ריד ןיא ךיוא

 רעד ,טאהעג ארומ טָאה רע תמחמ רָאלק טדערעג טינ טָאה רע ? .ינקשי 1 ,ךי

 -רעביא עקירעביא ןא ךָאד זיאס 5 .טוגמוא ראפ ןעמענ טינ גנאלרַאפ ריא לָאז ךלמ
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 םיא טָאה רע :ױזַא טָאג וצ קלָאפ ןופ רעטרעוו יד טלייצרעד טָאה השמ ןוא
 עמ ,ָאי, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ";טגנַאלרַאפ ייז ןבָאה יוזַא,, :טגָאזעג
 *"ליוװ סע סָאװ דניק ַא וצ ןרעהוצ ךיז ףרַאד

 סָאװ רעד, :טגָאז לטרעוו א :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר
 השמ טָאה ױזַא ?"קירטש ַא רַאפ ךיז טקערש ןסיבעג םיא טָאה גנַאלש ַא
 ייז רעבָא--ןהו :(א ,ד תומש) םיא וצ טגָאזעג בָאה ךיא תמחמ ,ןטכענ,, :טגָאזעג
 סָאװ %קיז רעביא סניימ ןגָארקעגניירַא ךיא בָאה ,ןביילג טינ רימ ךָאד ןלעוו
 ןבָאה ױזַא :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר *?יז טימ ןָאט טציא ךיא ןָאק
 רעזדנוא ןופ דובכ םעד ןעז ןליוו רימ,, :טגָאזעג ןבָאה ייז ;טגנַאלרַאפ ייז

 שודקה רַאפ ןעוועג טקעלּפטנַא זיא'ס ;ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא סחניפ 'ר *.ךלמ
 ,ןרעדנַא ןַא ףיוא דובכ ןייז ןטייברַאפ וצ טיירבעגנָא זיא לארשי זַא ,אוה ךורב
 רעייז ןטיברַאפ ןבָאה ייז ןוא -- ורימיו :(כ ,וק םילהת) טגָאז קוספ רעד יו
 ידכ ,[ןליוו רעייז ןָאטעג רע טָאה *;סקָא ןַא ןופ טלַאטשעג רעד ףיוא] דובכ

 ,טייקסיורג ןייז ןוא דובכ ןייז ןזיוועג זדנוא טלָאװ רע ןעוו,, :ןגָאז טינ ןלָאז ייז
 ןייז ןזיוועג טינ זדנוא טָאה רע זא ,טציא רעבָא ;טביילגעג םיא רימ ןטלָאװ
 ןייז ןזיוועג טָאג ייז טָאה} ".טינ םיא רימ ןביילג ,טייקסיורג ןייז ןוא דובכ
 -- אובת לאו :(ב ,גמק םילהת) טגָאז קוספ רעד סָאװ ןייז וצ םייקמ ידכ [דובכ
 *טכענק ןייד טימ טפשמ ןיא טינ ייג ןוא

 וט

 ,טגָאזעג ןבָאה] הדוהי 'ר ןוא ןגעוו סנומיס ר"ב אדוי 'ר ןופ ןדוי 'ר
 טרעהעג טָאה לארשי תעשב :טגָאז הדוהי 'ר .הימחנ 'ר [טגָאזעג טָאה'ס ןוא
 ןרָאװעג ןָאטעגנײרַא ןענרעל הרות סָאד זיא ,טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא

 "עג ןענייז ייז ןוא .ןסעגרַאפ טינ ןוא ןענרעל ןגעלפ ייז ןוא ,ןצרַאה רעייז ןיא
 ןשיווצ חילש א ןרעוו טזומ וד ,ונבר השמ,, :טגָאזעג ןוא ןהשמ וצ ןעמוק

 ,זדנוא טימ וד דער -- רבד, :(ט ,כ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ",זדנוא
 ?ןברָאטש רימ ןלָאז סָאוורָאפ דניצַא ןוא (בכ ,ה םירבד) ;ןרעה ןלעוו רימ ןוא

 ןביוהעגנָא רעדיוו ייז ןבָאה "?ןייגרעטנוא רעזדנוא ןופ ןעמוקסיורַא טעוו סָאוו
 זיא ,םדו רשב ַא ,השמ יוו ױזַא , :טגָאזעג ייז ןבָאה :.ןסעגרַאפ ןוא ןענרעל
 ליז ןענייז ךיילג ".ךעלגנעגרַאפ ןענרעל ןייז ךיוא זיא ױזַא ,ךעלגנעגרַאפ

 ןרעה וצ קלָאפ סָאד ןטיירגוצ לָאז רע ,ןהשמ טָאג טסייה םעד ךָאנ ךיילג ןוא + .גנורזח
 ןופ :ךעלרעטרעװ % .גנאלש א ןופ קילבנָא םעד טָאה סָאװ 5 .(י קוספ) טרָאװ ןייז
 וצ יורטוצמוא ןייז רעביא טדערעגסיוא ףראש םיא טָאה טָאג -- ,טנעה ערעייז רעטנוא
 טָאה טרָאד זיא .(גי--בי ,ג הבר תומש) ץערק טימ טפָארטשאב םיא וצרעד ןוא לארשי
 ןרעהוצ ךיז ןלעו ייז ןוא :טָאג םיא טגָאז (חי ,ג) םעד רַאפ לייוו ,טקידניזרַאפ ךיז רע
 םעד ףיוא זיא ,רעטייוו יװ ,ןקָארשעג טסיזמוא ןיוש ךיז רע טָאה רעבָא ָאד ;לוק ןייד וצ
 קירטש א רַאפ ארומ טָאה סָאװ ,גנאלש א ןופ םענעסיבעג ןטימ לטרעװ סָאד טדנעװעגנָא

 ךיז טָאה רענעי ןדייס ,םעגייק טינ טפָארטשאב טָאג 5 .בהזה לגע ןפיוא ' .(ו"זרהמ)

 .(לוק הפי) ןרעפטנערַאפ וצ טינ טינרָאג טימ
 ןרעה ןוא ןלעטשוצנייא ןייז טיירג טינ רעייז ראפ ףָארטש א יו ,תועמשמ 1 .וט

 .ליומ סטָאג ןופ ךיילג הרות יד



 ןועמשו, :היל רמא .'ה לא םעה ירבד תא השמ דגיו -- ,םלועל
 ".יעב אוהד המ אקוניימל

 ,איויח היל תיכנד, :רמא אלתמ :רמא יול 'ר םשב סחנפ 'ר
 ול יתרמאש ידי לע לומתא,, :השמ רמא ךכ יי.היל ליחדמ אלבח

 ושכע ;םהידי תחתמ ילש תא יתלטנ ,יל ונימאי אל ןהו :(ד תומש)
 :ורמא ;ועבת ךכ :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ''?םהל השוע ינא המ
 היה יולג :יול 'ר םשב סחנפ 'ר ',ונכלמ דובכ תוארל וננוצר,
 רמאנש ,רחאב ודובכ רימהל לארשי םידיתעש ,ה"בקה ינפל
 ונארה ולא, :םירמוא והי אלש -- ,םדובכ תא ורימיו :תק םילהת)
 תא ונארה אלש ושכעו ;ול םינימאמ ונייה ,ולדג תאו ודובכ תא
 :רמאנש המ םייקל יול םינימאמ ונא ןיא ,ולדג תאו ודובכ
 .ךדבע תא טפשמב אבת לאו :(גמק םילהת)

 ומ

 יר .הימחנ 'רו הדוהי 'רו ,ןומיס רייב אדוי 'ר םשב ןדוי 'ר
 עקתנ ,ךיהלא 'ה יכנא :לארשי ועמשש העשב :רמוא הדוהי
 לצא ואב .ןיחכשמ ויה אלו םידמל ויהו ,םבלב הרות דומלת
 ''.וניתוניב חילש ןויבזורפ תא השעת ,וניבר השמ,, :ורמאו השמ
 המל התעו (ה םירבד) ;העמשנו ונמע התא רבד ,, :ס תומש רמאנש

 םידמל תויהל ורזח "?ונלש הדבאב שי היינה המו ?תומנ
 ".רבוע ודומלת ףא ,רבוע םדו רשב השמ המ, :ורמא .םיחכושו
 הלגי יאוול ,וניבר השמ,, :ול ורמא ;השמ לא םהל ואב ורזח דימ
 דומלת עקתי יאוול ,והיפ תוקישנמ ינקשי יאוול ,הינש םעפ ונל
 דיתעל לבא ,וישכע וז ןיא,, :םהל רמא ''.היהש תומכ ונבלב הרות
 לעו ,םברקב יתרות תא יתתנ :(אל הימרי) רמאנש ",אוה אבל
 היהי אל לארשי ועמשש העשב :רמא הימחנ 'ר .הנבתכא םבל
 השמ, :ול ורמא ,השמ לצא ואב .ערה רצי םבלמ רקענ ,ךל

 ךיז רע לָאז יאוולה ,וניבר השמ,, :טגָאזעג םיא ןוא ןהשמ וצ ןעמוקעגקירוצ

 ושוק יד טימ ןשוק ךימ רע לָאז יאוולה ,לָאמ ַא רעדיוו זדנוא וצ ןקעלּפטנַא
 רעזדנוא ןיא ןענרעל הרות סָאד ןרעוו ןָאטעגנײרַא לָאז יאוולה ,ליומ ןייז ןופ
 ןייז טינ ןעק סָאד,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה *,ןעוועג רעירפ זיא'ס יוו ןצרַאה

 :(גל ,אל הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו *.אובל דיתעל טשרע טרעיינ ,טציא

 ןצרַאה רעייז ףיוא ןוא ,ייז ןיא הרות ןיימ ןבעגניירַא לעוו ךיא -- יתתנ

 טרעהעג טָאה לארשי תעשב :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר .ןביירשפיוא יז ךיא לעוו

 ןסירעגסיורַא זיא ,{רעטעג ערעדנַא ןייק} ןבָאה טינ טסלָאז וד -- ךל היהי אל
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 ןהשמ וצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,ןצראה רעייז ןופ ערה רצי רעד ןרָאװעג

 יוו ?,זדנוא ןשיווצ חילש ַא ןרעוו טזומ וד ,וניבר השמ,, :טגָאזעג םיא ןוא

 תא -- -- -- ןרעה קעװ רימ ןוא זדנוא טימ וד דער; :טגָאז קוסּפ רעד

 רעזדנוא ןופ ןעמוקסיורַא טעװ סָאװ ?ןברַאטש רימ ןקלָאז סָאװרַאפ דניצַא

 .טרָא ןייז ףיוא טרעקעגמוא ערה רצי רעד ךיז טָאה ךיילג ??ןייגרעטנוא

 יאוולה ,וניבר השמ,, :טגָאזעג םיא ןוא ןהשמ וצ ןעמוקעגקירוצ ייז ןענייז

 ןשוק ךימ רע לָאז יאוולה ,לָאמ ַא רעדיוו זדנוא וצ ןקעלפטנַא ךיז רע לָאז

 ;טציא ןייז טינ ןעק סָאד'' יז וצ טגָאזעג רע טָאה ".ליומ ןייז ןופ ןשוק יד טימ

 :ןכ הל לאקזחי) ןבירשעג טייטש סע יוו "אובל דיתעל טשרע טרעיינ

 .בייל רעייא ןופ ץרַאה ענרענייטש סָאד ןָאטּפָא לעוו ךיא ןוא -- יתוריסהו

 | זט

 יד ןוא אנינח 'רב יסוי 'ר ןוא ,רזעילא 'ר :ןגָאז ערעדנַא ןוא ,הירזע 'ר

 טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ ַא טימ לשמ ַא זיא'ס :טגָאז רזעילא 'ר .{ ןגָאז} ןנבר

 םיא רע טָאה ,טסַאג רעטשרע רעד ,רענייא ןעמוקעג זיא .ןייוו רעלעק ַא

 םיא רע טָאה ,רעטייווצ ַא ןעמוקעג זיא .ןבעגעג םיא ןוא סוכ ַא : ןסָאגעגנָא

 טָאה ,ןעמוקעג זיא ןוז סכלמ םעד ןעוו .ןבעגעג םיא ןוא סוכ ַא ןסָאגעגנָא

 ןטָאבעג ןושארה םדא זיא ױזַא .רעלעק ןצנַאג םעד ןבעגעגקעווַא םיא רע

 ;(ט ,ב תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .תווצמ ןביז ןגעוו ןרָאװעג

 ןופ ףגָאז וצ ױזַא ןשטנעמ םעד רַאה רעד טָאג טָאה ןלױפַאב ןוא -- "ה וציו

 טָאבעג סָאד | זיא סָאד ",ןליופאב. -- סע וטסגעמ ןטרָאג ןופ רעמקיב עלַא

 ליאוה יכ :(אי ,ה עשוה) טגָאז קוסּפ רעד סָאװ זיא סָאד ;טסנידנצעג [ןגעק

 סָאד זיא סָאד ",טָאג,, ?.טייקניירמוא ךָאנ ןעגנַאגעג קידנליוו זיא רע לייוו --

 ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעמָאנ סנטשרעבייא םעד ןטליש [ןגעק] טָאבעג

 טייטעג לָאז ןטייט ןעמָאנ סטָאג +טליש סָאװ רעד ןוא -- בקונו :(ט ,דכ

 ,םינייד יד .|ןגלָאפוצסיוא טָאבעג סָאד] זיא סָאד ,רַאה רעד *,םיהלא.,, .ןרעוו

 לָאז * םינייד יד רַאפ -- םיהלאה דע :(ח ,בכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו

 טולב [ןגעק טָאבעג סָאד] זיא סָאד ",ןשטנעמ םעד, .ךַאז סנדייב ןעמוק

 טסיגרַאפ סָאװ רעד -- ךפוש :0 ,ט תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו ,גנוסיגרַאפ

 ױזַא, .[ןרעוו ןסָאגרַאּפ טולב ןייז ןשטנעמ ַא ךרוד לָאז| טולב סנשטנעמ ַא

 טייטש קוספ ןיא יוו %תוירע יוליג [ןגעק טָאבעג סָאד] זיא סָאד *,ןגָאז וצ

 ןוא ז,בייוו ןייז קעווַא טקיש ןַאמ ַא זַא ףגָאז רצ ױזַא -- רמאל :(א ;ג הימרי)

 ןרעקמוא ןעד ךיז רע טעוו ,סנַאמ רעדנַא ןַא טרעוו ןוא}| םיא ןופ קעווַא טייג יז

 ןופ רעמייב עלַא ןופ, |?ןרָאװעג טקידניזרַאפ דנַאל סענעי טינ טלָאוו ?ריא וצ

 תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו ,הלזג [ןגעק טָאבעג סָאד] זיא סָאד *,ןטרָאג

 וצ טינ טגָאזעגנָא ריד בָאה ךיא סָאוו םיוב םעד ןופ יצ -- ץעה מה :(אי ,ג

 וצ טינ טָאבעג סָאד] ןעמוקעגוצ זיא ץחונ *?ןסעגעג וטסָאה ,םיא ןופ ןסע

 רעבָא -- ךא :(ד ,ט טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו 9יחה ןמ רבא [ןייק ןסע

 טגָאזעגנָא זיא םהרבא .ןסע טינ ריא טלָאז ,טולב ןייז ,ןבעל ןייז טימ שיילפ

 ןרָאװעג טיינַאב :יז זיא ןקחצי ךרוד .הלימ ןופ הווצמ רעד ןגעוו ןרָאװעג



 5 וט הט :א השרפ

 התא רבד,, :רמאנש ",וניתוניב חילש ןויבזורפ תא השעת ,וניבר
 הדבאב שי היינה המו ?תומנ המל התעו -- -- -- העמשנו ונמע
 :ול ורמאו השמ לע ורזח .ומוקמל ערה רצי רזח דימ יי?ונלש
 תוקישנמ ינקשי יאוולה ,הינש םעפ ונל הלגי יאוול ,וניבר השמ,
 ביתכד ',אוה אבל דיתעל לבא ;ושכע וז ןיא,, :םהל רמא '".והיפ
 .םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו :(ל לאקזחי)

  זט |

 ,ןנברו אנינח 'רב יסוי 'רו ,רזעילא 'ר :הל ירמאו ,הירזע 'ר
 ,דחא אב .ןיי לש ףתרמ ול היהש ךלמל לשמ :רמוא רזעילא 'ר
 תא ול גזמו ,ינשה אבו ;ול ןתנו סוכה תא ול גזמ ,ןושאר חרוא
 ךכ .ולוכ ףתרמה ול ןתנ ,ךלמ לש ונב אבש ןויכ ,ול ןתנו סוכה
 'ה וציו :(ב תישארב) דייהה .תווצמ עבש לע הווטצנ ןושארה םדא
 ,"וציו, -- :לכאת לוכא ןגה ץע לכמ :רמאל םדאה לע םיהלא
 ,'ה, .וצ ירחא ךלה ליאוה יכ :(ה עשה א"דמה ;הרז הדובע וז

 .תמוי תומ 'ה םש בקונו :הכ ָארקיט רמאנש ,םשה תללק וז
 רבד אבי םיהלאה דע :םכ תומש) רמאנש ,םיניידה ולא ,"םיהלא,
 ךפוש :(ט תישארב) ביתכד ,םימד תוכיפש וז ',םדאה לע, .םהינש
 ;(ג הימרי) ביתכד ,תוירע יולג וז ,י"רמאל, .-- -- -- םדאה םד
 לכמ, .-- - -- ותאמ הכלהו ,ותשא תא שיא חלשי ןה :רמאל
 ךיתיוצ רשא ץעה ןמה :( תישארב) ביתכד ,לזגה הז ,"ןגה ץע
 . םיתכד ,יחה ןמ רבא ול ףסותינ חנ ?תלכא ונממ לכא יתלבל
 לע הוטצנ םהרבא .ולכאת אל ומד ,ושפנב רשב .ךא :ט סש
 ,השנה דיג לע -- בקעי .םימי הנומשל הכנח קחצי ,הלימה
 .השנה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע :םל סש רמאנש
 לוו ,רעדָאגנירּפש םעד ןגעוו ||ןרָאװעג ןטָאבעג זיא] ןבקעי .געט טכַא וצ

 .לארשי ינב יד טינ ןסע רעבירעד -- ןכ לע :(גל ,בל טרָאד) טגָאז קוספ רעד

 טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו י:ןייז םבימ ןגעוו -- ןהדוהי .רעדָאגנירּפש םעד

 טימ רעדָא ,רעסַאװ טימ ןייװ) טשימעגפיונעצ : ךעלרעטרעוו ? = .ינקשי ןגעװ ? .זט

 .(ןויצ תדוצמ) לַאפּפָא ,"האוצ, ןופ וצ -- וציו : הרז הדובע רעד ךָאנ * .(ןצריוועג

 ךיילגראפ 5 .(י"שר) ןטליש ךיא לָאז יו -- בקא המ :(ח ,גכ רבדמב) קוספ ןטיול +
 "ראפ רעכעלטכעלשעג רענעטַאבראפ ,דנאשטולב 5 .קוסּפ םעד ףיוא י"שר ןוא סולקנוא

 טינ ריד זיא סָאװ סעפע ןעמענ טינ טסרַאט וד :ה"ד * .ּפָא יז טג רע ' .רעק

 סָאװ יח לעב א ןופ שיילפ ןסע ? .סנייד טינ זיא סָאװ סעפע -- םעד ןופ ןוא ,טביולרעד

 : זיא (וזט) הבר תישארב ןיא חסונ רעד .טָאבעג עטעביז סָאד זיא סָאד -- .ךָאנ טבעל

 שרדמ רעזדנוא ןיא ךיוא טָאה חסונ ַאזַא ןוא ,תווצמ סקעז ןעמדא ןליופאב :טָאה טָאג
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 ןייד וצ םוק ןענתא וצ טגָאזעג טָאה הדוהי ןוא -- הדוהי רמאיו :(ח ,חל
 עלַא ףיוא {ןרָאװעג ןטָאבעג זיא} לארשי .םבימ יז ייז ןוא בייוו סרעדורב
 ןגָאז ןנבר יד ןוא אנינח 'רב יסוי 'ר +השעת אל תווצמ ןוא השע תווצמ
 ןופ שינעמוקסיוא סָאד ןלייטסיוא טגעלפ סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס]
 זיא רעבָא ןוז ןייז זַא .ןטשריפ ןוא ןּפַארטַאס ,םיסכוד ךרוד ןענָאיגעל ענייז

 זיא'ס] :טגָאז קחצי 'ר ג%.טנַאה וצ טנַאה ןופ ןבעגעג םיא רע טָאה ,ןעמוקעג
 ,ןעמוקעג זיא ןוז ןייז יוו :ןטייקסיז ןסעגעג טָאה סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג
 זיא'ס] :ןגָאז ןנבר יד .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןבעגעגקעװַא םיא סע רע טָאה ױזַא
 ;לקיטש [טוג] א סעפע ןסע ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ [ןכילגעג

 וצ טנַאה ןופ ןבעגעגקעװַא םיא סע רע טָאה ױזַא ,ןעמוקעג זיא ןוז ןייז יוו
 ןוא ליומ ןגייא ןייז ןופ ןעמונעגּפָא סע טָאה רע זַא ,ןגָאז ערעדנַא ןוא .טנַאה
 טיג טָאג םורָאװ -- יכ :0 ,ב ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןבעגעגקעווַא םיא
 .ףייקידנַאטשרַאפ ןוא ןסיוו זיא ליומ ןייז ןופ ,המכח

 טָאה הימחנ 'ר .הימחנ 'ר ןוא ,הדוהי 'ר -- ןגָאז ערעדנַא ןוא ,והבא 'ר
 סױרַא טגנערב רעד ,הכלה ןופ ןינע ןַא ןגעוו ןסעומש םירבח ייווצ זַא :טגָאזעג
 רקיע-טפיוה רעדנַא ןַא סױרַא טגנערב רענעי ןוא ,הכלה ןופ רקיע-טפיוה ַא
 ",ךימ ןופ זיא :+ ןפָאוו"טיירטש רעייז, :אוה ךורב שודקה טגָאז ,הכלה ןופ
 םענופ סיורַא טמוק סָאװ טייקשירַאנ ַא וליפא :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר
 בויא רעבָא -- בויאו :(זט ,הל בויא) טגָאז קוספ רעד יוו ,ליומ [סרענרעל]
 רעייז., :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה -- :?,ליומ ןייז טייקשירַאנ טימ טנפע
 תומשנ יד :ןגָאז ןנבר יד ןוא .[טבילַאב] רימ זיא [ןפיל יד טימ] :* ןּפַאלק
 גפ,שוק א טימ ןרעוו וצ ןעמונעגקעווא טײרבעגנָא ןענייז 1' עקיזָאד יד ןופ
 שרעדנַא טינ זיא המשנ סנרהא זַא ,ןעניפעג רימ :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר

 ןבָאה הנותח ,ןרעגעװשַאב 11 .הלימ ןופ הוצמ יד 1? .תמא תוא רעד ךיז רַאפ טַאהעג
 .טַאהעג טינ רעדניק ןייק םיא טימ טָאה יז ביוא ,הנמלא סרעדורב םענעברָאטשרַאפ ןטימ
 סָאד ןוא .עװיטַאגעג ןוא ןטָאבעג עוויטיזָאּפ ,ןָאט טינ ןופ תווצמ ןוא ןָאט ןופ תווצמ 3
 ןבעגעגקעװַא םיא רע טָאה ,ןעמוקעג זיא ןוז סכלמ םעד ןעװ סָאװ ,םענעי וצ ןכילגעג זיא
 974 ןרָאװעג ןפאשאב זיא הרות יד זַא ,הדגא יד ךיילגראפ 1* .ןייוו רעלעק ןצנַאג םעד
 קוספ ןטיול) ,יניס רה דמעמ ןרַאפ תורוד 1000 ,גנופַאשַאב טלעװ רעד ראפ תורוד
 ןוא ,(רוד ןטסטנזיוט ןפיוא ןליופאב טָאה רע סָאװ טרָאװ סָאז -- רבד :(ח ,הק םילהת)

 ילשמ) קוספ ןטיול) ןטשרעבייא םענופ דיירפ יד ןעוועג הרות יד זיא טייצ רעד ךרוד
 לארשי ןעװ ןוא ,(ךעלגעטיגָאט םיא ראפ דיירפ ַא ןעװעג ןיב ךיא ןוא -- היהאו :(ל ,ח

 שרדמ ;א ,חפ תבש עז) ייז וצ ןבעגעגקעווא יז םלוע לש ונובר רעד טָאה ,ןעמוקעג זיא
 ףיוא ליּפשנָא ,רעװעג ,קשנ ןופ :+ .(תורוקמ ערעדנא ןוא .גצ םילהת שרדמ ;ח ,ילשמ
 ךיילגרַאפ .טָאג ןופ טמוק ןטיירטש ליז רעכלעװ רעביא הרות יד :תוקישנמ ינקשי
 קוספ רעד : המחלמ טרָאװ ןטימ טנכייצאב ןרעװ ןטיירטש-הרות ואו ,ב ,וט הליגמ
 טשטייטעג טרעװ ,רעיוט םייב המחלמ יד פַא ןגָאלש סָאװ יד -- יבישמ :(ו ,חכ היעשי)

 גנוצעזרעביא רעזדנוא) .הרות ןופ המחלמ רעד טימ קסעתמ ךיז ןענייז סָאװ יד ףיוא
 טמוק קוספ רעד 15 .(ןעגנורעלקרעד ערעדנַא ןבָאה םישרפמ ערעדנַא ;לוק הפי ןטיול זיא
 ןופ ,"ןוהתויקושמ, 1%  .טייקיטשינ ,טייקשירַשנ ,לבה טרָאװ סָאד ןרעלקרעד וצ רָאנ ָאד
 יא קסוע ןענייז סָאװ םיקידצ ןוא םימכח ידימלת יד ןופ *' .שיור ,יײרעּפָאלק ,"קשמ,
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 אב :ןנואל הדוהי רמאיו חל םש) רמאנש ,המביה לע -- הדוהי
 תווצמו השע תווצמ לכא -- לארשי .התוא םביו ךיחא תשא לא
 קלחמ היהש ךלמל :ןירמא ןינברו אנינח 'רב יסוי 'ר .השעת אל
 ןויכ .ןילטרטסיאו ןיכרפיאו ןיסכוד ידי לע ויתונויגלל תוינספא
 לכוא היהש ךלמל :רמוא קחצי 'ר .דיל דימ ול ןתנ ,ונב אבש
 ךלמל :ירמא ןנבר ,דיל דימ ול ןתנ ,ונב אבש ןויכ ;ןילטספיא
 שיו .דיל דימ ול ןתנ ,ונב אבש ןויכ ;תחא הכיתח לכוא היהש
 ,המכח ןתי 'ה יכ :ב ילשמ) רמאנש ,ול ןתנו ויפמ הענמש ,םירמוא
 .הנובתו תעד ויפמ

 ;רמא הימחנ 'ר .הימחנ 'רו הדוהי 'ר -- הל ירמאו ,והבא 'ר
 לש בא תיב רמוא הז ,הכלה רבדב םיקוסע ויהש םירבח ינש
 ןוהתויקוש  :ה"בקה רמא ,הכלה לש בא תיב רמוא הזו הכלה
 אמיתד המכ ,ויפמ אצויה לבה וליפא :רמא הדוהי 'ר ".ידי לע
 ןוהתויקושמ,, :ה"בקה רמא -- ,והיפ הצפי לבה בויאו :(הל בויא)
 .הקישנב לטניל ולא לש ןוהישפנ ןידיתע :ןירמא ןנברו ".ילע
 ;הקישנב אלא הלטנ אל ןרהא לש ושפנש ,ונאצמ :הירזע רייא
 תמיו ,'ה יפ לע רהה רה לא ןהכה ןרהא לעיו :(גל רבדמב) די'הה

 השמ םש תמיו :חל םירבד) רמאנש ?ןינמ השמ לש ושפנו .םש
 תמתו :ס רבדמב) ביתכד ?ןינמ םירמ יה יפ לע -- -- -- 'ה דבע

 אלא ;ןכ ןאכ ףא ,ה יפ לע ןלהל רמאנש םש המ -- ,םירמ םש
 תוקישנמ ינקשי :רמאנש ?ןינמ םיקידצה לכ ראשו ,ושרפל יאנגש

 ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ;שוק ַא טימ טרעיינ ,ןרָאוועג ןעמונעגקעווא

 רוה גרַאב ןפיוא ףױרַא זיא ןהוכה ןרהא ןוא -- ןרהא לעיו :(חל ,גל רבדמב)

 המשנ סהשמ ןוא :?ןברָאטשעג טרָאד זיא רע ןוא ,טָאג ןופ ליומ םעד טיול

 תמיו :(ה ,דל םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו 29 ?ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ --

 םעד טיול -- -- -- ןברָאטשעג טרָאד זיא ,טָאג ןופ טכענק רעד ,השמ ןוא --

 ןבירשעג טייטש סע יוו ?ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ -- םירמ .טָאג ןופ ליומ

 יוזא -- ןברָאטשעג טרָאד זיא םירמ טא -- םירמ םש תמתו :(א ,כ רבדמב)

 ןופ ליומ םעד טיול ןעוועג זיא ?י,רעטייוו טייטש סָאוו ,טרָאד ,םש רעד יוו

 ןוא .ןגָאװצסױרַא רָאלק סע דובכמוא ןַא זיא'ס טרעיינ ;ָאד ךיוא ױזַא ,טָאג

 ;טגָאז קוספ רעד יוו ?ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ -- םיקידצ ערעדנַא עלַא

 טסָאה וד ביוא -- ,ליומ יז ופ ןשוק יד טימ ןשוק ךימ רע זָאל -- ינקשי

 ,ייברעד ףיונוצ ךיז ןשוק ןפיל ענייד סָאוו ,הרות ירבד טימ ןעוועג קסוע ךיז

 סטָאג ןופ שוק ַא ךרוד = טָאג ןופ ליומ ןטיול 19 ,"הקישנב ןברַאטש '* ,הרות
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 22,ליומ ןפיוא ןשוק ךיד ןלעוו עלַא זַא ,ףוס רעד זיא
 ךימ רע זָאל ,ןענעּפָאװַאב ךימ רע זָאל -- ינקשי ףיוא טשפ רעדנַא ןַא

 -אב ךימ רע זָאל, .ןשוק ךימ רע זָאל -- ??ןטפעהַאב ךימ רע זָאל ,ןקינייר
 יקשונ :(ב ,בי ,א םימיה ירבד) ןבירשעג טייטש סע יוז םעד טיול ?,ןענעּפָאװ
 ,רעקניל רעד טימ יא ,טנַאה רעטכער רעד טימ יא ,סנגיוב טימ עטנּפָאווַאב --
 רעד ןופ רעטרעוו יד ןכילגרַאפ טָאה עמ :טגָאזעג טָאה ןמחנ 'רב ןועמש 'ר
 תעשב תיבה לעב ןייז ןייטשייב טוט ןייז-ילכ סָאד יוו ױזַא :ןייז-ילכ וצ הרות
 טימַאב סָאװ םעד ןייטשייב הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןעוט ױזַא ,המחלמ
 סױרַא סע טנרעל אחא רב אנח 'ר .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוז ייז רעביא ךיז
 רעייז ןיא טָאג ןופ גנובייהרעד יד -- לא תוממור :( ,טמק םילהת) ןענַאד ןופ
 יד יוו יוזא -- ,טנַאה רעייז ןיא דרעווש 2* עקידרעליימייווצ ַא ןוא ,זדלַאה
 ןבעל הרות יד טיג ױזַא ,ןטייז עדייב ןופ "טסע,, דרעווש [עקידרעליימייווצ ]
 ןוא הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר .טלעוו רענעי ףיוא ןבעל ןוא טלעוו רעד ףיוא
 ,ליומ ןייא ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ הרות יד :טגָאז הדוהי 'ר .ןנבר יד.
 ייווצ :טגָאז הימחנ 'ר ?*.רעליימ ךס א ךורד ןרָאװעג טגָאזעג םעד ךָאנ זיא
 ,ךעלטפירש ענייא ןוא קינייוונסיוא ענייא ,ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז תורות
 2 יז ליוו ,[קידרעליימליפ ןפורעגנָא טרעוו הרות יד גָאז ןנבר יד ןוא
 נוא יד ףיוא :ןעוט ייז ןוא ,[ןטלעוו] עטשרעבייא יד ףיוא רזוג ןענייז
 ןיא טגָאזעג טָאה ןינכיס ןופ עשוהי 'ר ?%ןעוט ייז ןוא [ןטלעוו] עטשרעט
 םימיה ירבד) ןבירשעג טייטש סע :ןנבר יד ןופ םעט םעד ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ
 ןוא טייקילייה ןופ ןטשריפ שעוועג ןענייז סע םורָאװ -- ויה יכ :(ה ,בכ ,א
 יוו] ,םיכאלמ יד ןענייז סָאד ,טייקילייה ןופ ןטשריפ -- ,טָאג ופ ןטשריפ
 יד ??ןטיברַאפ בָאה ךיא ןוא -- ללחאו :(חכ ,גמ היעשי) [טייטש קוספ ןיא
 םורָאװ ,לארשי ינב יד ןענייז סָאד ,טָאג ןופ ןטשריפ -- ;טייקילייה ןופ ןרַאה
 [יוו] טגָאזעג בָאה ךיא -- ינא :0 ,בפ םילהת) ןבירשעג טייטש ייז ןגעוו
 ;ןעוט ייז ןוא ,עטשרעבייא יד ףיוא רזוג ןענייז ייז לייוו ,ריא טנעז רעטעג
 ,טייקנייר ןיא ךיז ןריפ ייז [ןמז לכ] -- ,ןעוט ייז ןוא ,עטשרעטנוא יד ףיוא
 ןבורג-רעסַאוו ייווצ ??ףיונוצ טמענ סָאװ רענייא יוו *:"ןקינייר ךימ רע זָאל
 ןעמענפיונוצ סָאד יוז -- קשמכ :(ד ,גל היעשי) טסגָאז וד יוו +?,ייז טפעהַאב ןוא
 זיא סָאד 55,"ןטפעהַאב ךימ רע זָאל. **ףיונוצ סע רע טמענ ןבורג"רעסַאװ
 .ןעלגילפ יד ןופ לוק סָאד וא -- לוקו :(גי ,ג לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו
 .ןרעדנַא ןטימ סנייא קידנטפעהַאב ךיז תויח יד ןופ

 ןשוק ןופ לוק א ןבעגסױרַא רימ רע זָאל, :ינקשי ףיוא טשּפ רעדנַא ןַא
 56"ליױמ ןייז ןופ

 וליפא ,"עלַא 22 .טיוט סהשמ ייב 21 .שוק א ךרוד סיורא זיא יז ךיוא זַא 20  ,ליומ
 ,עקיפרַאשײװצ א ?+ .ןטשרעבייא ןטימ ןרעוו ןטפָאהַאב ליוו לארשי 25  ,ןיילא לוכיבכ
 -יימליפ א ןעניימ ךיוא ןָאק ,עקידרעליימייווצ א ,תויפיפ :יז ןענרעל סָאװ עלא ךרוד *
 .שמוח רעד ,בתכבש הרות יד ןוא ,דומלת רעד ,הפ לעבש הרות יד ?? .עקידרעל
 ףיוא ןעוועג רזוג עשוהי טָאה ױזַא 55 .הרות יד ןעוועג לבקמ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד זז
 טָאה השמ ןוא ;טנלָאפעג ןבָאה ייז ןוא ,ןייטש ןביילב ןלָאז ייז ,הנבל רעד ןוא ןוז רעד
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 לכהש ףוס ,תוקשונמ ךיתפשש ,הרות ירבדב תקסע םא -- ,והיפ

 ,ךיפ לע ךל ןיקשנמ

 .ינקשי -- ,ינקבדי ,ינרהטי ,יננייזי -- תוקישנמ ינקשי :א'"'ד

 םינימימ תשק יקשונ :םי ,א םימיה ירבד) ביתכדמ ",יננייזי,,

 המ :ןייזב הרות ירבד ולשמ :ןמחנ רב ןועמש רייא .םיליאמשמו
 הרות ירבד ךכ ,המחלמ תעשב וילעבל םייקתמ הזה ןייזה

 יתיימ אחא רב אנח 'ר ,ןכרצ לכ ןהב למעש ימ םע ןימייקתמ
 [םדיב תויפיפ ברחו םנורגב] לא תוממור :(טמק םילהת) אכהמ הל

 םייח תנתונ הרות ךכ ,םידדצ ינשמ תלכוא איהש ברחה המ --

 יר .ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר .אבה םלועל םייחו הזה םלועב

 .הברה תויפב הרמאנ ,דחא הפב הרמאנש הרותה :רמוא הדוהי

 .בתכב תחאו הפב תחא ,ורמאנ תורות יתש :רמוא הימחנ 'ר

 םינותחתה לע ,ןישועו םינוילעה לע ןירזוג ןהש :ןירמא ןנברו

 ביתכד .ןנברד ןומעט רמא יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר .ןישועו

 שדק ירש -- ,םיהלאה ירשו שדק ירש ויה יכ :(םכ ,א םימיה ירבד)

 םיהלאה ירש -- ;שדק ירש ללחאו :(גמ היעשי) תרשה יכאלמ ולא
 ,םתא םיהלא :יתרמא ינא ;(םפ םילהת) ןוהב ביתכד ,לארשי ולא
 ןהשכ -- ,ןישועו םינותחתה לע ,ןישועו םינוילעה לע ןירזוג ןהש

 םדאכ ',ינרהטי,, (היפ תוקישנמ ינקשי :א"יד) .הרהטב ןישוע

 אמיתד המכ ,ןקיבדמ אוהו הז לא הז ןיבג ינש קישמ אוהש

 --ה היפ תוקישנמ ינקשי :איד) .וב קקוש םיבג קשמכ :(גל היעשי)

 תוקישמ תויחה יפנכ לוקו :(ג לאקזחי) אדמה '?ינקיבדי,, (ינקשי

 .והיפ ךותמ תוקישנ לוק יל איצוי ,ינקשי :אייד .התוחא לא השא

 ןײז טימ ןחרוק ןעגנילשנייא ןוא ןענעפע ךיז לָאז יז ,דרע רעד ףיוא ןעוועג רזוג
 הכיא ןיא שרדמ א טיול טשטייטעג 2% .(לוק הפי) טגלָאפעג םיא טָאה יז ןוא ,לדניזעג
 ידכ זַא ,םילשורי ןופ ןברוח ןטימ תוכייש ןיא טלייצרעד טרעװ סע ואוו ,(ה ,ב) הבר
 ןוא רעסאו רעביא הנוממ ןענייז סָאװ םיכאלמ יד ןרעוושאב ןענעק טינ ןלָאז ןדיי יד

 ערעייז ןטיבראפ רעטשרעבייא רעד טָאה ,טָאטש יד ןעוועטאר וצ ידכ ןזייא ןוא רעייפ

 ןייז וצ רזוג חוכ םעד טאהעג ןבָאה ןדיי זַא ,סע טניימ -- ,ןבאגפיוא ערעייז ,ןתונמתה

 ,249 יז ,עבאגסיוא הבר הכיא רעזדנוא ךיילגראפ ;ו"זרהמ) ןטלעװ עטשרעבייא יד ףיוא
 ןא ָאד ךיז טניפעג טסקעט ןיא "1 .הרות רעד טיול טבעל לארשי ןמזילכ % 4(.  .מַאב

 סע ןבָאה רימ :ףארגאראפ םעד ןופ עזארפ רעטשרע רעד ןופ גנורזחרעביא עקירעביא

 ,יירעפאלק ,"קשמ, ןופ "קישמ, 5? .תמא תוא ןטימ גנַאלקנייא ןיא טזָאלעגסױרַא
 א ףיוא רעסַאװ גונעג ןייז לָאז סע ידכ ** .ןטפעהאב ,ןפאלקפיונוצ -- ָאד ;שיורעג

 .23 .מאב ,רעירפ ןוא 31 .מאב עז ** .שרד ןטיול טשטייטעג ** .הוקמ רערשכ -

 .יניס גרַאב ןפיוא יוו ריא טימ ןדער לָאמ א רעדיוו לָאז לוכיבכ זַא ,ליוו לארשי תסנכ יד 6



 הבר םירישה ריש 50

 זי

 ג ןטרָאד .ןייוו ןופ רעסעב זיא טפַאשביל ןייד םורָאװ -- םיבוט יכ (ב)
 ןענייז ייז ןעוו ,ןעשוהי 'ר טגערפעג טָאה לאעמשי 'ר :טנרעלעג ךימ ןבָאה
 -עג רע טָאה "?זעק ןשיאיוג טרסַאעג ןעמ טָאה סָאוורַאּפ,, :געוו ןיא ןעגנַאגעג
 וצ טגָאזעג רע טָאה *."הלבג א ןופ ןגָאמ ןיא ?םיא ןלעטש ייז לייוו,, :טגָאז

 רעד רעדייא רעברַאה הלוע-ןברק ַא ןופ ןגָאמ רעד ךָאד זיא טָא רעבָא :םיא
 טימ ןהוכ ַא זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה [ןגעווטסעד ןופ] ןוא +הלבנ ַא ןופ ןגָאמ
 טנערברַאפ' טניימ סָאוו ןוא .טייהרעיור םיא טנערברַאפ *,רוטַאנ רעקרַאטש ַא

 טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר ןוא) *.ּפָארַא לענש םיא טגנילש רע ?'טייהרעיור םיא
 ורעכעב ןקיטיוק ַא ןופ ןעקנורטעג טלָאװ רע יוז ,סע טכַארטַאב עמ :טגָאזעג
 ןעגנערב טינ ףרַאד עמ רעבָא ,האנה ןייק םעד ןופ ןבָאה טינ עקַאט רָאט עמ
 םיא ןלעטש ייז לייוו, :טגָאזעג םיא רע טָאה םעד ךָאנ} (%.הליעמ ןברק ןייק
 ,וזַא ביוא , :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ??רעבלעק הרז הדובע ןופ ןגָאמ ןיא
 םיא רע טָאה "?%האנהב ךיוא טרסַאעג טינ םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ָאט
 ,רעדורב לאעמשי, :טגָאזעג םיא טָאה רע ;שרעדנַא סעפע טימ טדעררַאפ

 טנָאזעג רע טָאה *?ןיימ :?ךיידוד רעדָא ןיימ ?ךידוד םיבוט יכ :וטסנעייל יוו
 טנרעל ןוא טמוק ::קוסּפ רעטייווצ רעד לייוו ,יוזַא טינ זיא ךַאז יד, :םיא וצ
 12.ןלייא ענייד ןענייז ןקעמש וצ טוג -- םיבוט ךינמש חירל :םיא ןגעוו זדנוא

 :טגָאזעג טָאה ןתנוי 'ר יינטגָאזעגסיוא טינ םיא רע טָאה סָאװרַאפ ןוא

 'ך %.גנוי ןעוועג ךָאנ זיא לאעמשי 'ר ןוא ,טרסַאעג טשרע סע טָאה עמ לייוו
 טייטש סע :ןמחנ רב לאומש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא יגח 'ר ןוא ,אתפלח ןב ןועמש

 ןרעװ לָאז סע ךלימרעיוז ןיירא ןעוט ,םיא ןכאמ ? .ח ,ב הרז הדובע הנשמ 1 .ןי
 .לעגש ןרעו טכַאמעג לָאז זעק רעד ידכ * .("טיורק ןלעטש, ,"ןייוו ןלעטש" יװ) זעק

 א % .טינ ךיז טסואימ סָאװ 5 .רעברַאה זיא הלוע ןא ןופ ןלייט ןסע ןופ אטח רעד +
 ןופ ןטייקילייה יד ןיא ,טשלעפ עמ ,לעומ זיא עמ ןעװ ןעגנערב ףרַאד עמ סָאװ ןברק
 רעד ןופ טכַארבעג ָאד ןרעוו שיקל ןב ןועמש 'ר ןופ רעטרעװ יד רוט ,ה ארקיו) טָאג
 לעב רעד ךיז טרעק םעד ךָאנ ןוא ,(ז הכלה ,טרָאד ימלשורי) הנשמ רענעי ףיוא ארמג
 רמאמ א יװ ,ןרעמַאלק ןיא טלעטשעג רעבירעד ייז רימ ןבָאה ,הנשמ רעד וצ םוא שרדמה
 --.הרז הדובע רעד וצ תונברק יװ ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז סָאװ רעבלעק ' | .רגסומה
 עקידרעטייוו סָאד זיא םעד ןָא ;הנשמ רעטריטיצ רעד ןופ ןבעגעגוצ רימ ןבָאה ץַאז םעד
 עכלעזַא ןופ סנגָאמ ןיא ןרָאװעג טכאמעג זיא זעק רעד ביוא 5 | .ךעלדנעטשרַאפמוא
 טרָאטעג טינ ךיוא טלָאװ עמ טרעיינ ,ןסע טרָאטעג טינ םיא רָאנ טינ ןעמ טלָאװ ,רעבלעק
 א טימ % ג"דא ןדיייטינ א וצ םיא ןפיוקראפ יװ ,תואנה ערעדנַא ןייק םיא ןופ ןבָאה
 תסנכ יד אד טדער םעד טיול ןוא ,רכז ןושל זיא סָאװ ,תלד רעטייווצ רעד רעטנוא לגס
 רעטנוא קיריח א ןוא תלד רעטייווצ רעד רעטנוא חתפ א טימ 1% .ןטשרעבייא םוצ לארשי
 תסנכ רעד וצ רעטשרעבייא רעד ָאד טדער םעד טיול ןוא ,הבקנ ןושל זיא סָאװ ,דוי רעד
 :ךיז טנעייל קוספ םענעי ןופ ףוס רעד ןוא 1? .רבח ןייז :ךעלרעטרעװ 11 .לארשי

 לארשי תסנכ רעד ףיוא ןעיצאב טינ ךיז רע ןָאק ,ביל ךיד ןעיורפגנוי ןבָאה רַאפרעד
 ידכ ,טכַארבעג ָאד טרעװ הנשמ רעד ןופ ןינע רעצנאג רעד .(ב ,טכ הרז הדובע ,י*שר)
 ייװצ 14 .רוסיא םענוס םעט םעד 12 .קוסּפ רעזדנוא ןענעייל וצ יװ ןלעטשוצטסעפ
 םענעבעגעגסיורא טשרע ןָא ןופ םעט םעד ןגָאזסױא לָאז עמ ביוא -- סנטשרע : םימעט
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 תא לאעמשי 'ר לאש :ןנינת ןמת .ןיימ ךידוד םיבוט יכ ם
 תניבג תא ורסא המ ינפמ, :ךרדב ןיכלהמ ויהשכ עשוהי 'ר

 אלהו, :ליא ".הלבנ תביקב התוא ןידימעמש ינפמ,, :ליא ?םיוגה

 הפי ותעדש ןהכ' :ורמאו ,הלבנ תביקמ הרומח הלועה תביק

 ןועמש יר רמאו) ".הל עימג ?'היח הפרוש' המו ;'היח הפרוש

 (.לעומ אלו הנהנ אל ,םהוזמ סוכב התושכ התוא ושע :שיקל ןב

 ילגע תביקב התוא ןידימעמש ינפמ,, ;ול רמאו רזח -- -- --]

 ואישהו יי?היינהב הורסא אל המל ,ןכ םא,, :ליא ןיי.הרז הדובע
 םיבוט יכ :ארוק התא ךאיה ,יחא לאעמשי,, :ל"א ;רחא רבדל

 וריבח ירהש ,ךכ רבדה ןיא, :ל"א ?ןיימ ךיידוד וא ,ןיימ ךידוד
 ".םיבוט ךינמש חירל :ןכ וילע דמילו אב

 'רו ,הורסא בורקבש ינפמ :ןתנוי ר"א ?ול הלג אל המלו
 לאומש 'ר םשב יגח 'רו אתפלח ןב ןועמש 'ר .ןטק היה לאעמשי

 :ביתכ םישבכ -- ךישובלל םישבכ :(זכ ילשמ) ביתכ :ןמחנ רב

 ;הרות ירבד םהינפל שבכמ היהת ,םינטק ךידימלתש העשב

 .הרות ירתס םהל הלגמ יהת ,םימכח ידימלת ושענו ולידגה

 םישת רשא םיטפשמה הלאו :(אכ זומש) יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת

 ןה ךכ ,םדא לכל תילגנ הניא וז "המיש, המ -- ,םהינפל

 .הרות ירבד

 ןייד ןייז לָאז א:*טקיטַאלגעגסױא -- םישבכ :(כ ,זכ ילשמ) ןבירשעג

 םידימלת ענייד תעשב 3".םישבכ,, ןענַאטשעג טלָאװ סע יוו -- ענודיילק
 ליז ןענייז :הרות ןופ רעטרעוו יד ייז ראפ ןקיטַאלגסיוא וטסלָאז ,ןיילק ןענייז
 יד ןקעלּפטנַא ייז וטסלָאז ױזַא ,םימכח ידימלת ןרָאװעג ןוא ןסקַאוועגסיוא

 :(א ,אכ תומש) טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר :?.הרות רעד ןופ תודוס
 יוו ױזַא -- ,ייז רַאפ ןגייל טסלָאז וד סָאוו ןצעזעג יד ןענייז סָאד ןוא -- הלאו

 "רעוו יד ךיוא ןענייז יוזא ,ןשטנעמ ןדעי רַאפ טקעלּפטנַא טינ זיא 17 רצוא ןַא
 .הרות רעד ןופ רעט

 ןוא :טסגרע ןעמענ טינ םיא םלוע רעד טעו ,(ו"זרהמ -- רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא) רוסיא
 טינ ןעמ ףרַאד םידימלת עגנוי ראפ ןוא ,לגניי א ןעוועג ךָאנ לאעמשי 'ר זיא סנטייווצ

 טנשרדעג ָאד טרעװ םישבכ 15 .שרד ןקידרעטייװ ןטיול א++ .רעטייוו יװ ,ןקעלפטנַא ץלַא

 "שבכ, ןופ ,ןיש *רעטכער, א טימ יװ ןוא ,ןספעש ,ןיש "רעקנילא א טימ יוו ,קיכַאפײװצ

 ,ןספעש עגנוי ךָאנ ןענייז םידימלת ענייד ןעװ :(ןכַאמ טַאלג ,ןסערפסיוא ,לעיפ ןיא)

 ןיירַא טינ ךיז זָאל ןוא ,הלגינ סָאד ,עקיפיואנביוא סָאד ,עטַאלג סָאד רָאנ ייז טימ ןרעל

 ָאנישטנָאס ךיוא ייז טימ ןוא ,םישרפמ יד .ָארטסַאי טשטייט ױזַא -- .הרות ירתס ןייק ןיא
 ןקעלּפטנַא טינ ,ןטלַאהַאב ,ןקירדרעטנוא טסלָאז -- שבכמ היהת ןשטייט ,עשטגואוו ןוא



 /(א/
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 :טגערפ עמ :אבקוע רב אמח 'ר 15 ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה} אנוה 'ר

 ןדעררַאפ טנעקעג ךָאד םיא רע טָאה ,ןדעררַאפ וצ םיא טכוזעג טָאה רע ביוא

 סָאד ןוא ,הרות רעד ןיא סָאװ ןטײקטמיטשַאבמוא ףניפ יד [ןופ רענייא] טימ
 -- דורא ( ,טמ טרָאד) ;ןרעוו ןעמונעגפיוא -- תאש :(ז ,ד תישארב) ייז ןענייז
 -- םידקושמ (דל--גל ,הכ טרָאד) ;ןגרַאמ -- רחמ (ט ,זי תומש) ;ןטלָאשרַאפ
 רימ ןלָאז| :?ןייטשפיוא טסעוו ןוא -- םקו (זט ,אל םירבד) ;עקימיובלדנַאמ

 [דניז ץיד טעוו] ןָאט סטוג טסעוו וד ביוא ,רָאװרַאפ -- אלה {ףענעייל
 טסעוו וד ביוא ,[דניז א] ןגָארט טסעוו -- תאש :רעדָא ?%ןרעוו ןגָארטרַאפ
 קוספ א ךָאנ בָאה ךיא :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר ?ושאא ,ןָאט סטוג טינ

 ןופ ןעמוקעג ןענייז ןבקעי ןופ ןיז יד ןוא -- בקעי ינבו :(ז ,דל תישארב)
 יד ןבָאה ,טרעהעג סע ןבָאה ייז יוו :רעדָא ;טרעהעג סע ןבָאה ייז יוז דלעפ

 22 טמעלקעג ךיז רענעמ

 ןוא -- יתואו :(די ,ד םירבד) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר
 רַאפ רָאנ טגָאזעג רימ טָאה רע סָאוו ןכַאז ןַארַאּפ -- ,ןליופַאב טָאג טָאה ךימ
 ענייז וצ ןגָאז וצ ףיוא טגָאזעג רימ טָאה רע סָאוו ןכַאז ןאראפ ןוא ,ןיילַא רימ
 רעביא 55 טפַאלקרַאפ עמ סָאװ ןכַאז ןַארַאפ :טגָאזעג טָאה אליא 'ר .רעדניק

 ץיימ ןיא -- יבלב :(אי ,טיק םילהת) טגָאז קוספ ןייא ?ױזַא יוו .ליומ סָאד ייז
 ;ריד וצ ןקידניז טינ לָאז ךיא ידכ ,טרָאוו ןייד ןטלַאהַאב ךיא בָאה ןצרַאה
 ךיא בָאה ןפיל עניימ טימ -- יתפשב :(גי ,טרָאד) טגָאז קוספ רעדנַא ןַא ןוא

 טלעטשעגטכער ןענָאק ױזַא יו -- ,ליומ ןייד ןופ ןצעזעג עלַא טלייצרעד
 ,יבר סדוד ,יריאיה אריע ןמז לכ ,טרעיינ ?םיקוסּפ ייווצ עקיזָאד יד ןרעוו
 רע יוו ?%טרָאוו ןייד ןטלַאהַאב ןצרַאה ןיימ ןיא ךיא בָאה -- טבעלעג טָאה
 0 .טלייצרעד ךיא בָאה ןפיל עניימ טימ -- ןרָאװעג רטפנ זיא

 חי

 -- ,ירו ןופ רעסעב ןענייז :עטבילַאב ענייד םורָאוו :טשּפ רעדנַא ןַא

 ןטימ סנייא טניירפ ,ןטייווצ םוצ סנייא ךעלנע ןענייז הרות ןופ רעטרעוו
 טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ?;ןטייווצ ןטימ סנייא טפאשהבורק ןיא ,ןטייווצ

 ןלָאז רימ  ןדייס ;הרות ירבד ייז ןופ ןטלַאהַאב ללכב יװ ,סיוא סע טמוק ןאד רעבָא
 :עג טייטש סע ,ביתכ קורדסיוא םעד) ."הרות ירתס, ןענעייל "הרות ירבד, טָאטשנָא
 ךיינת ןיא ביתכ רעד לייוו ,"ןענַאטשעג טלָאװ סע יװ, טצעזעגרעביא רימ ןבָאה ,ןבירש

 ןגעװ ךיז טדער קוספ םענופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא 1% .(ןיש "רעקניל, א טימ זיא
 ,םישת ףיוא ליפשנָא (המיס) המיש 1' .ןספעש ענעסקַאװעגסױא -- ,קעב ,םידותע
 אנוה 'ר טָאטשנָא) ז הכלה ,ב הרז הדובע ,ימלשורי ןטיול טרידנעמע 15  .(ןגייל טסלָאז)
 ןעוועג זיא רעטרעװ עטנכערעגסיוא ףניפ יד ןגעוו 1? .היינוח 'ר חסונ רעד טרָאד זיא
 עז) ייז ךָאנ סָאװ םעד טימ יצ ,ייז ראפ סָאװ טסקעט ןטימ ךיז ייז ןענעייל יצ ,עגַארפ ַא
 רעלופ ןייא רָאנ טכַארבעג טרעװ ָאד 51 .תאש 29 .(י"שר טרָאז ןוא ב--א ,בנ "פירדנ

 ריפ ערעדנַא יד ךיוא טכארבעג ןרעװ ימלשורי ןיא ;ליפשייב א יװ ,ףניפ יד ןופ קוספ
 ,םעמשכ טרָאװ סָאד 22 .װ"אא ,"וגו, .ןבעגעגוצ רימ ןבָאה ןגעוו טייקרַאלק ןופ .םיקוספ
 ,ןיקישמ ?5 .ןקידרעטייוו ןטימ יװ ןקידרעירפ ןטימ ןענעייל ךיז ןָאק ,טרעהעג ןבָאה ייז יװ

 א טנקסּפ סָאװ רערעדעיא ?+ .(תמא תוא ןטיול טרידנעמע) ינקשי קוספ .ןפיוא ליּפשנָא
 (ב ,אֹל תוכרב ;א ,גס ןיבוריע) "התימ בייח זיא ןבעל סניבר ןייז ייב ןיד
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 םא :ישקמ :אבקוע רב אמח 'ר [םשב רמא] (יעב) אנוה 'ר
 ,הרותבש תוערכה השמחמ וגילפהל ול היה ,שקבמ היה וגילפהל
 םא אלה :( תישארב) :םקו ,םידקושמ ,רחמ ,רורא ,תאש :ןה ולאו
 :אמוחנת ר"א .ןיוגו) ,ביטית אל םא ,תאש :וא ;תאש ביטית
 וא ;םעמשכ הדשה ןמ ואב בקעי ינבו :(דל תישארב) "רוח יל תיא
 | .םישנאה ובצעתיו םעמשכ

 םירבד שי -- 'ה הוצ יתואו :(ד םירבד] ביתכ :קחצי ר''א
 .וינבל רמול יל רמאש םירבד שיו ,ימצע ןיבל יניב יל רמאש
 .[הפה תא ןהילע] (הפ לע ןתוא) ןיקישמש םירבד שי :אליא רייא
 ןעמל ,ךתרמא יתנפצ יבלב :(טיק םילהת) רמוא דחא בותכ ?דציכ
 יטפשמ לכ יתרפס יתפשב :(םש רמוא דחא בותכו ,ךל אטחא אל
 ןמז לכ אלא ?וללה םיבותכ ינש ומייקתי דצ הזיאב -- ,ךיפ

 ;ךתרמא יתנפצ יבלב -- ,םייק דוד לש ובר יריאיה אריע היהש
 .יתרפס יתפשב -- קלתסנש ןויכ

 חי

 ,הזל הז ןימוד הרות ירבד -- ,ןיימ ךידוד םיבוט יכ :א"ד
 ןב וא ,ודוד וא :(הכ ארקיו) א''דמה ;הזל הז ןיבורק ,הזל הז ןידוד
 :(ם₪ רמאנש ,ןירישכמש ,םימ הוקמ רובו ןיעמ ךא (אי םש) .ודוד
 .ערז לע םימ ןתי יכו

 ירבדכ םירפוס ירבד ןיביבח ;ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש

 5ןוז סרעטעפ ןיז רעדָא ,רעטעפ ץיז רעדָא -- ודוד וא :(טמ ,הכ ארקיו)

 ,לאווק א רעבָא -- ךַא :0ל ,אי טרָאד) [קוספ ןיא רימ ןענעייל טָא םורָאוו]

 ,ןסייוו רימ ןוא ;ןייר ןביילב לָאז| גנולמַאזנייא-רעסַאוו ַא ןופ בורג ַא רעדָא
 לבקמ] וצ ייז סע טיירג [תורפ רעדָא האובת ףיוא טלַאפ רעסאוו ןעוו זַא
 סע ביוא רעבָא -- ןתי יכו :(חל ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,[ןייז וצ האמוט

 טפ סעפע ןלַאפ טעווי'ס טא] ןעמָאז ףיוא רעסַאוו ןרעוו ןֶאטעגפיורַא טעוו

 4.[ךייא רַאפ אמט סע זיא ,םעד ףיוא הלבנ רעייז

 5 םירפוס יד ןופ רעטרעוו יד :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אבא רב ןועמש

 ךידוד שרדמה לעב רעד טשטייט לוק הפי ןטיול ? .שרד ןקידרעטייוו ןטיול 1 .חי

 -טנעָאנ ןוא טייקכעלנע ןגעוו שרד רעד טיובעג זיא םעד ףיוא ןוא ,טסירב ענייד ,ךידד יװ

 אסריג יד ךיז ראפ טאהעג לוק הפי רעד טָאה "הזל הז ןידוד, טָאטשנָא זא ,ךעלגעמ טייק

 ןירדהנס ,ימלשורי ןוא ,ג ,י הרפ ,אתפסות ןיא אסריג רעד וצ ךעלנע ,"הזל הז ןידד;

 ."ןיימ ךידד םיבוט יכ, ןענעייל ןעמ ףראד יצ ,זיא עגארפ עטכארבעגנביוא יד ואוו ,ד ,אי

 ,טפַאשעבורק רעטנעָאנ ראפ גנונעכייצאב א זיא דוד זַא ,ןזײװאוצנַא ָאְד טמוק קוספ רעד *

 רעסַאװ שטָאכ זַא ,רָאלק טכַאמ דאנאנשיווצ םיקוספ ייווצ עקיזָאד יד ןופ טיײקטנעָאנ יד +

 :םימכח יד 5 .ןייז וצ האמוט לבקמ ןכַאז ערעדנא וצ רעבָא סע טיירג ,ןייר זיא ןיילא
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 "עג סע זיא ןענַאוו ןופ :הרות רעד ןופ רעטרעוו יד יוו טבילַאב ױזַא ןענייז
 םירבח יד %ןייוו רעטוג יװ זיא ןעמוג ץייד ןוא -- ךכחו (י ,ז) ?ןעגנורד
 טבילַאב רעמ ךָאנ ןענייז םירפוס יד ןופ רעטרעוו יד :ןנחוי 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא
 -ַאב ענייד םורָאװ :טגָאז קוספ רעד יוו הרות רעד ןופ רעטרעוו יד רעדייא
 הווצמ] ןייק ָאטינ זיא'ס,, :טגָאז סָאוו רעד .ץיוו ןופ רעסעב ןענייז ז עטביל
 זיא ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ףיוא םעד טימ רבוע זיא ןוא *,ןיליפת [ןופ
 ןייז ןפרַאד] םיתב ףניפ,, [:טגָאז סָאװ רעד רעבָא %ףֶארטש א ןופ] רוטפ
 זיא ,םירפוס יד ןופ רעטרעוו יד וצ םעד טימ וצ טיג ןוא ",[ןיליפת ןיא
 "סיורַא סע טָאה יזפ ןב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אנהכ רב אבא 'ר ?,קידלוש
 ,געוו ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא , :טגָאזעג טָאה ןופרט 'ר :םעד ןופ טנרעלעג
 רעטרעוו יד טיול ,[עמש תאירק] ןענעייל וצ טגיילעגוצ ךימ בָאה ךיא ןוא
 ".םינלזג ןופ הנכס רעד וצ טלעטשעגסיוא ךיז בָאה ךיא ןוא :9,יאמש תיב ןופ
 ,(עמש תאירק ןייק] טנעיילעג טינ ןצנַאגניא רע טלָאװ -- ,ךָאד וטסעז
 ָאי טָאה רע זַא ,טציא ;ןיילַא השע תוצמ א ףיוא ןעוועג רבוע רָאנ רע טלָאװ
 ןופ רעטרעוו יד זַא ,סע טסייה .ןבעל ןייז טקידלושרַאפ רע טָאה ,טנעיילעג
 אנינח 'ר .הרות רעד ןופ רעטרעוו יד רעדייא טבילַאב רעמ ןענייז םירפוס יד
 ליז ןוא :אחא רב םוחנת 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה אדא 'ר ןופ ןוז רעד
 קוספ ןיא יוו ,האובנ ןופ יא ,הרות רעד ןופ דייר יד ןופ יא רעברַאה ןענייז

 נג ייז ןענעשרד *!ןענעשרד טינ טלָאז ריא -- ופיטת לא, :(ו ,ב הכימ) טייטש
 .טָאטש א ןיא םיחילש ענייז טקישעג טָאה סָאוו ךלמ ַא טימ לשמ ַא זיא'ס
 לפמעטש ןיימ ןזייוו ךייא רע טעוו,, :ןבירשעג רע טָאה ייז ןופ םענייא ןגעוו
 *.ןביילג טינ םיא ריא טלָאז ,טינ רעבָא ביוא ;םיא טביילג ,לגיז ןיימ ןוא
 ןזייוו טיג ךייא טעוו רע וליפא,, :ןבירשעג רע טָאה ןטייווצ םעד ןגעוו ןוא
 ןגעוו -- ,יוזַא ".ןביילג ךיוא םיא ריא טלָאז ,לגיז ןיימ ןוא לפמעטש םעד
 סע זַא -- םוקי יכ :(ב ,גי םירבד) ןבירשעג טייטש האובנ ןופ רעטרעוו יד
 ַא ןבעג ריד טעוו רע טוא] -- -- -- איבנ ַא ריד ןשיווצ ןייטשפיוא טעוו

 ,זי טרָאד) ןבירשעג טייטש םירפוס יד ןופ רעטרעוו יד ןגעוו רעבָא .[ןכייצ
 הרות יד סָאװ,, -- ,ןענרעל ךיד ןלעוו ייז סָאװ הרות רעד טיול -- יפ לע :(אי
 ןוא, ;ןענרעל ךיד ןלעוו ייז סָאװ טרעיינ ,טינ ָאד טייטש "ןענרעל ךיד טעוו

 ולעוו ייז סָאוו טרעיינ ,טינ ָאד טייטש "ןגָאז טעוו יז סָאוו טפשמ םעד טיול
 ןגָאז ריד ןלעוו ייז סָאװ טרָאוו םעד ןופ ןטערטּפָא טינ טסלָאז ;ןגָאז ריד
 [ןגָאז ריד ןלעוו ייז ביוא ,ןגָאז טינ ריד ףרַאד ךיא] -- ,סקניל רעדָא סטכער

 [טרעיינ] ;סקניל זיא'ס זַא ,סקניל ףיוא ןוא ,סטכער זיא'ס זַא ,סטכער ףיוא
 ,סקניל ףיוא ןוא ,סקניל זיא'ס זַא ,סטכער ףיוא ןגָאז ריד ןלעוו ייז זַא וליפא
 12,[ייז וצ וצ ךיז רעה] סטכער זיא'ס זַא

 טי |
 רעטרעוו :ןייוו ןופ רעסעב ןענייז עטבילַאב ענייד םורָאוו :טשפ רעדנַא ןַא

 .ךלימ ןוא קינָאה וצ ,למיוב וצ ,ןייוו וצ ,רעסַאוו וצ ןכילגעג ןענייז הרות ןופ

 זיא םֶאוו רערעדעי ,ָא :(א ,הנ היעשי) ןבירשעג טייטש סע יוו *,רעסַאװ וצ,,
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 :ןנחוי 'ר םשב איירבח .בוטה ץיכ ךכחו ₪ ?םעט המ ;הרות
 ךידוד םיבוט יכ :רמאנש .הרות ירבדמ םירפוס ירבד ןיביבח
 יה, ;רוטפ ,הרות ירבד לע רובעל ',ןיליפת ןיא,, :רמואה .ץימ
 אנהכ רב אבא 'ר .בייח ,םירפוס ירבד לע ףיסוהל '',תופטוט
 יתייה ינא,, :ןופרט רייא :אדה ןמ הל עמש יזפ ןב הדוהי 'ר םשב
 ימצעב יתנכסו ,יאמש תיב ירבדכ תורקל יתיטהו ,ךרדב אב
 תוצמ לע רבוע היה ,ארק אל םא -- ,ימח תא ''.ןיטסילה ינפמ
 לרבד ןיביבח :יוה ,ושפנב בייחתנ ,ארקש ושכע ;דבלב השע
 םוחנת 'ר םשב אדא 'רד הירב אנינח 'ר .הרות ירבדמ םירפוס
 ;(ב הכימ) ביתכד ,האובנו הרות ירבדמ םירומחו :רמא אחא רב
 הנידמל ולש ןירטנמלפ חלשש ךלמל לשמ ,ןופיטי ',ופיטת לא,
 ,ילש ןירטנמיסו ימתוח םכל הארמ םא, :בתכ ןהמ דחא לע
 וליפא,, :בתכ םהמ דחא לעו ",ול ונימאת לא ,ואל םאו ;ול ונימאה
 ירבדב ,ךכ "ול ונימאה ,ילש ןירטנמיסו ימתוח םכל הארמ וניא
 ןתנו] -- -- - איבנ ךברקב םוקי יכ :(גי םירבד) ביתכ האובנ

 רשא הרותה יפ לע ;(י םש ביתכ םירפוס ירבדב .[תוא ךילא
 ;ךורוי רשא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייהרותה ךרות רשא,, -- ,ךורוי
 ;ךל ורמאי רשא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ''רמאת רשא טפשמה לעו,,
 רמוא יניא] -- ,לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל
 אוהש לאמשה לעו ןימי אוהש ןימיה לע [ךל ורמאי םא ,ךל
 לעו לאמש אוהש ןימיה לע ךל ורמאיש וליפא [אלא] ;לאמש
 .[םהל עמש] ןימי אוהש לאמשה

 םי

 ,ןייב ,םימב הרות ירבד ולשמנ :ןיימ ךידוד םיבוט יכ :אייד
 .םימל וכל אמצ לכ ,וה :(הנ היעשי) םימב .בלחו שבדב ,ןמשב
 ץראה עקורל :(ולק םילהת) ביתכד ,ופוס דעו םלועה ףוסמ םימ המ
 זיב טלעוו קע ןייא ןופ זיא רעסַאװ יוו ױזַא :.רעסַאוו ךָאנ טמוק ,קיטשרָאד
 סָאוו םעד וצ -- עקורל :( ,ןלק םילהת) ןבירשעג טייטש סע יוו ,ןטייווצ םוצ

 ;טי ןמיס בײהנָא ,רעטײװ עז) הרות ןופ לָאבמיס רעד זיא ןייו 5 .הּפ לעבש הרות ןומ
 הרות יד טריזילָאבמיס ,ךאד א יװ זיא סָאװ ,ןעמוג רעד ןוא ,(ד ,ב ףיוא י"שר ןוא םוגרת
 ןוא םירפוס יד ןוא ,ךידוד * .בתכבש הרות רעד רעביא ךאד א יוו זיא סָאװ ,הפ לעבש
 רבוע ראפ ןפָארטשַאב טינ ןָאק ןיד תיב לייוו 5 .טָאג ןופ עטבילאב יד ןענייז םימכח
 סָאװ 19 .(ג ,אי ןירדהנס ,הנשמ) ףָארטש ַא םיא טמוק'ס ןוא ? .השע תוצמ א ףיוא ןייז
 יד ימ טיג ,ךעלבעטשכוב (ז ,ו םירבד) ךיז טסגייל וד ןעװ ,ךבכשב טרָאװ סָאד ןשטייט
 סרענגעק סאיבנ םעד 11 .ךיז ןגייל ןופ טייצ רער ףיוא רָאנ סע ןשטייט סָאװ ,ללה תיב



 הבר םירישה ריש 6 6
 טלעוו קע ןייא ןופ הרות זיא ױזַא ,ןרעסַאוו יד רעביא דרע יד טיירפשעג טָאה
 ןופ רעגנעל -- הכרא :(ט ,אי בויא) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןטייווצ םוצ זיב
 רעד יוו ,טלעוו רעד ראפ ןבעל זיא רעסַאװ יוו יוזַא ?.סָאמ יד זיא דרע רעד
 .,רעסַאוו קידעבעל םענורב ַא ,לָאווקנטרָאג ַא -- ןיעמ :(ט ,ד) טגָאז קוספ
 ;(בכ ,ד ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,טלעוו רעד רַאפ ןבעל הרות זיא ךיוא ױזַא

 ךָאנ ןוא ;יײז ןעניפעג סָאוו יד רַאפ *ייז ןענייז ןבעל םורָאוו -- םייח יכ
 לוזא 4טסע ןוא ןייא טפַאש ,טמוק -- וכל :(א ,הנ היעשי) ןבירשעג טייטש

 ןעוו -- לוקל :(גי ,י הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו ,למיה ןופ זיא רעסאוו יוו
 .ךיוא זיא ױזַא ,למיה ןיא ןרעסַאװ ןופ שיורעג ַא טרעוו ,לוק ַא סױרַא טיג רע
 ךיא בָאה למיה ןופ זַא -- יכ :(2* ,כ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,למיה ןופ הרות
 רעד יוו ,תולוק-ילוק טימ טמוק רעסַאװ סָאד יוו יױװַא .ךייא טימ טדערעג
 יד רעביא זיא טָאג ןופ לוק סָאד -- 'ה לוק :(2 ,טכ םילהת) טגָאז קוספ
 טגָאז קוסּפ רעד יוו ,תולוק-ילוק טימ ןעמוקעג הרות ךיוא זיא ױזַא ,ןרעסַאוו
 -עג זיא'ס יו ,גָאט ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא -- יהיו :(ט ,טי תומש)

 רעסַאוו סָאד יוו יוזַא .ןצילב ןוא ןרענוד ןרָאוזעג ןענייז ױזַא ,ןגרָאמירפ ןרָאוו
 -- םיהלא עקב :(טי ,וט םיטפוש) טגָאז קוספ רעד יוו ,המשנ יד טקיווקרעד
 -- -- -- יחל ןיא סָאוו טייקטליוהעגסיוא יד ןטלַָאפשעגפיוא טָאה טָאג ןוא

 יוו .הרות ךיוא ױזַא ,[ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןוא ןעקנורטעג טָאה רע ןוא]
 "יז ,ץנַאג זיא טָאג ןופ הרות יד -- 'ה תרות :(ח ,טי םילהת) טגָאז קוספ רעד
 ןופ ןשטנעמ םעד טקינייר רעסַאוו סָאד יו יוזַא .המשנ יד טקיווקרעד

 לעוז ךיא ןוא -- יתקרח :(הכ )ול לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו 5.האמוט
 :טקינייר ךיוא ױזַא ,ןרעוו ןייר טעוו ריא ןוא רעסַאוו ןייר ךייא ףיוא ןצירפש

 ,בי םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,טייקניירמוא ןייז ןופ םעניירמוא םעד הרות
 יוו ױזַא ןוא .רעטרעוו ענייר ןענייז טָאג ןופ רעטרעוו יד -- 'ה תורמא: (
 :(דכ ,זט ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו %רעפרעק םעד טקינייר רעסַאוו סאד
 הרות טקינייר ךיוא ױזַא ,רעסַאוו טימ בייל ןייז ןשַאוו לָאז רע ןוא -- ץחרו
 טרעטיילעג -- הפורצ :(מק ,טיק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעפרעק םעד
 ןופ טײקטעקַאנ יד טקעדרַאפ רעסַאוו יוו ױזַא ןוא .רָאג זיב טרָאוו ןייד זיא
 טקעדַאב רעסַאוו סָאד יוו -- םימכ :(ט ,אי היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,םי
 רעד יוו ,לארשי ןופ זטייקטעקַאנ יד הרות טקעדרַאפ ךיוא ױזַא ,םי םעד

 .טפַאשביל רעביא טקעד סנכערברַאפ עלַא ןוא -- לעו :(בי ,י ילשמ) טגָאז קוספ
 ףיוא ןעמַארטש ןרעוו ןוא זייוונפָארט ּפָארַא ןעמוק ןרעסַאוו יוו ױזַא ןוא

 ייווצ ןוא טנייה תוכלה ייווצ טנרעל שטנעמ ַא :הרות ךיוא ױזַא ,ןעמָארטש
 ביוא ,רעסַאוו יוו יוזַא .םָארטש רעקילַאווק ַא טרעוו רע זיב ,ןגרָאמ ףיוא
 ךיוא זיא ױזַא אז ,םעט םוצ טינ םיא סע זיא ,קיטשרָאד טינ זיא שטנעמ ַא

 ןטיול ןבָאגוצ 35 .ןרעװ טרעטשעג ןָאק האובנ וליפא זַא ,סע טניימ ,ןדער טינ םיא ןזָאל

 ןעו  ןכש-לכ א ןוא :ןקידרעטײװ ןטימ ךיז טקידנע סָאװ חסונ א ,תמא תוא ןופ חסונ

 ןיא -- .סקניל זיא'ס זַא ,סקניל ףיוא ןוא ,סטכער זיא'ס זַא ,סטכער ףיוא ריד ןגָאז ייז

 רעד ןגעק ןוא ראפ ףמאק ןקירעיזגנאל םענופ גנַאלקּפָא רעפראש א ךיז טרעה ןמיס םעד

 .הפ-לעבש הרות
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 :(אי בויא רמאנש ,ופוס דעו םלועה ףוסמ הרות ךכ ,םימה לע
 ,םינג ץעמ :(ז) רמאנש ,םלועל םייח םימ המ .הדמ ץראמ הכרא
 םייח יכ :(ח ילשמ רמאנש ,םלועל םייח הרות ךכ ,םייח םימ ראב
 .ןמ םימ המ .ולכאו ורבש וכל :(הנ היעשי) ביתכו ,םהיאצומל םה
 הרות ךכ ,םימשב םימ ןומה ותת לוקל :(י הימרי) רמאנש ,םימשה
 המ .םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ :0 תומש רמאנש ,םימשה ןמ

 ךכ ,םימה לע 'ה לוק :(טכ םילהת) רמאנש ,תולוק ילוקב םימה
 תויהב ,ישילשה םויב יהיו :(טי תומש) רמאנש ,תולוק ילוקב הרות
 רמאנש ,שפנה ןיבישמ םימה המ .םיקרבו תולוק יהיו ,רקבה

 תשיו] ,יוגו ,יחלב רשא שתכמה תא םיהלא עקביו :0ט םיטפוש)

 ,המימת 'ה תרות :ש₪י םילהת) רמאנש ,הרות ךכ ,[וחור בשתו
 רמאנש ,האמוטמ םדאה תא םירהטמ םימה המ .שפנ תבישמ
 הרות ךכ ,םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו :0ל לאקזחי)

 תורמא 'ה תורמא :(בי םילהת רמאנש ,ותאמוטמ אמטה תרהטמ
 תא ץחרו :(ט ארקיו) רמאנש ,ףוגה םירהטמ םימה המו .תורוהט

 הפורצ :(טיק םילהת) רמאנש ,ףוגה תרהטמ הרות ךכ ,םימב ורשב

 :(אי היעשי) רמאנש ,םי לש ןתורע םיסכמ םימ המו .דאמ ךתרמא

 רמאנש ,לארשי לש ןתורע הסכמ הרות ךכ ,םיסכמ םיל םימכ

 - ןיפיט ןידרוי םימ המו .הבהא הסכת םיעשפ לכ לעו :6 ילשמ)

 תוכלה 'ב דמול םדא :הרות ךכ ,םילחנ -- םילחנ םישענו ןיפיט

 םדא ןיא םא ,םימ המ .עבונ לחנכ השענש דע ,רחמל 'בו םויה

 הניא ,הב ףיע םדא ןיא םא ,הרות ךכ ,ופוגב הברע הניא ,אמצ

 םוקמב םיכלוהו הובג םוקמ ןיחינמ םימה המו .ופוגב הברע

 ימב תקבדמו וילע ההובג ותעדש ימ תחנמ הרות ךכ ,ךומנ
 ,בהזו ףסכ ילכב ןימייקתמ ןיא םימ המו .וילע הכומנ ותעדש

 םוצ טינ םיא יז זיא %ריא ךָאנ קיטשרָאד טינ זיא שטנעמ א ביוא ,הרות
 קירעדינ א וצ טייג ןוא טרָא ךיוה א טזָאלרַאפ רעסַאװ יוו ױזַא ןוא .םעט

 ןסירראפ םיא זיא טימעג ןייז סָאװ םענייא הרות טזָאלרַאפ ךיוא .ױזַא ,טרָא
 לוו יוזא ןוא .ןדיישַאב םיא זיא טימעג ןייז סָאוו םענייא וצ ךיז טפעהַאב ןוא

 זיא סָאװ ,המכח רעד ןופ 5 .טרָאװ סטָאג טניימעג םעד טימ טרעװ טרָאד ןוא 1 טי

 -עניא ןופ 5 .ןבעל טיג ןסע ןוא + | .המכח ןופ רעטרעו יד 5 .הרות טימ שיטנעדיא

 ןופ 5  .ו"זרהמ) קוספ ןקידרעטײװ ןטיול ,טייקניירמוא ,רעקידהמשנ ,רעטסקינייוו

 "הברע הגיא, םרָאפ עקיטכיר טינ שיטאמַארג יד א' ,דניז יד 7 טייקניירמוא רעלעוטיר

 טכַארטעג טָאה שרדמה לעב רעד סָאװ ,םעד ןופ ךיז טמענ ("םיברע םניא" טָאטשנָא)

 (ב גס םילהת עז) קיטשרָאד ךיוא טניימ סָאװ ,דימ ,"ףיע, 5 .הרות יד ,לשמנ םענופ
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 טרעיינ ,םילכ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז ןייק ןיא ףיוא טינ ךיז טלַאה רעסַאוו

 ייב ןדייס ,ףיוא טינ הרות ךיז טלַאה ךיוא ױזַא ,ילכ רעטסטושפ רעד ןיא
 טמעש רעסַאוו ייב יוו ױזַא ןוא ,ילכ ענעדרע ןַא יוו ךיז טלַאה סָאוו םעד
 ,רעסַאװ קנורט א רימ ביג :ןרענעלק ַא וצ ןגָאז שטנעמ רעסיורג ַא טינ ךיז
 :זרענעלק א וצ ןגָאז שטנעמ רעסיורג ַא טינ ךיז טמעש הרות ייב ךיוא ױזַא
 ,רעסַאװ יוו ױזַא ןוא .תוא ןַא וליפא ןוא ,קוספ ַא ,ןינע ןַא .קרפ ַא ךימ ןרעל
 ,ןעמוקמוא ףוסל רע טעוו ,םעד ןיא ןעמיוושמוא טינ ןעק שטנעמ א ביוא
 ןעמיוושמוא טינ ןעק שטנעמ א ביוא ,הרות ןופ רעטרעוו יד ךיוא ןענייז ױזַא
 ?,ןעמוקמוא ףוסל רע טעוו ,ייז טיול ןענעקספ ןוא ייז ןיא

 וצ ןגיוצעג טרעוו רעסַאוו יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה הירסיק ןופ אנינח 'ר
 ןָאק רעזייה-דָאב וצ ןוא ןטירטּפָא וצ [ךיוא יוזַא] ןוא ,רעדעס ןוא רענטרעג
 רעד זדנוא טנרעל 19 ?ױזַא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו ךיוא זַא ,ןעניימ ןעמ
 ,ןגעוו סטָאג ןענייז קיטרַאפטכער םורָאוו -- םירשי יכ :(י ,די עשוה) קוספ
 .[ייז ףיוא טלכיורטשעג ןרעוו עקידניז רעבָא ,ייז ףיוא ןעייג םיקידצ ןוא}
 ,ןצנאלפ יד טעװעדָאה רעסַאװ יוו יוזַא :טגָאזעג טָאה אבקוע רב אמח 'ר
 ייז ףיוא ךיז טימַאב סָאװ ןכעלטיא הרות ןופ רעטרעוו ןעוועדָאה ךיוא ױזַא
 רעיוז ןוא עלכוט טרעוו רעסַאװ יוו יוזַא -- רעבָא .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוו
 ךיוא הרות ןופ רעטרעוו רשפא ןענייז ,גורק ןיא [גנַאל טייטש סע זעוו]
 רעטלע סָאװ ,ןייוז יוו ױזַא :ןייוו [ןטימ שינעכיילג יד] זדנוא טנרעל ?ױזַא
 ,הרות ןופ רעטרעוו ךיוא ױזַא ;רע טרעוו רעסעב ץלַא ,גורק ןיא טרעוו רע
 רַאפ ךיז ייז ןרעסעברַאפ רעמ ץלַא ,ןשטנעמ ַא ןיא ןרעוו ייז רעטלע סָאװ
 קיטנָאק טינ זיא רעסַאװ יוו ױזַא -- רעבָא .ןגעוו דובכ [סרענרעל םעד]
 זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא הרות ןופ רעטרעוו רשפא ןענייז 1:,רעּפרעק ןפיוא
 ,רעפרעק ןפיוא קיטנָאק זיא ןייוו רעד ייוו ױזַא :ןייוו [טימ שינעכיילגרַאּפ יד }
 טקניוו עמ ןוא ,רעפרעק ןפיוא קיטנָאק הרות ןופ רעטרעוו ןענייז ךיוא ױזַא
 רעבָא ".םכח דימלת ַא זיא סָאד., :טגָאז עמ ןוא רעגניפ ןטימ טזייוו עמ ןוא
 ךיוא זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק ,ץרַאה סָאד טינ טיירפרעד רעסַאוו יוו ױזַא --
 :ןייוו [טימ שינעכיילג יד] זדנוא טנרעל ?ױזַא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו
 :0ט ,דק םילהת) ןבירשעג טייטש סע יוו ,ץרַאה סָאד טיירפרעד ןייוו יוו יוזַא
 "רעד ךיוא ױזַא ,ןעטנעמ ַא ןופ ץרַאה סָאד ןעיירפרעד טוט ץייוו ןוא -- עד
 :(ט ,טי טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ץרַאה סָאד הרות ןופ רעטרעוו ןעיירפ
 סָאד ןעיירפרעד ייז ,קיטרַאפטכער ןענייז טָאג ןופ ןטָאבעג יד -- 'ה ידוקפ
 ,ףוג ןרַאפ ןוא ּפָאק ןרַאפ טכעלש לָאמ ַא זיא ןייוו יוו יוזָא -- רעבָא .ץרַאה
 זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק
 ןוא ּפָאק םעד ןגינעגרַאפ טיג למיוב יוו ױזַא :למיוב [טימ שינעביילג יד]
 םעד ןוא ּפָאק םעד ןגינעגרַאפ הרות ןופ רעטרעוו ןביג ךיוא ױזַא ,ףוג םעד
 זיא סופ ןיימ רַאפ טכיל ַא -- רנ :(הק ,טיק טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו ,ףוג
 ןוא 39בייהנָא םוצ רעטיב זיא למיוב רעד יוו יוזַא -- רעבָא :?.טרָאו ןייד
 ךיוא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק ,םעד ךָאנ טשרע סיז
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 השועש ימב אלא תמייקתמ הניא הרות ךכ ,םילכבש דוריב אלא

 :ןטקל רמול שייבתמ לודג םדא ןיא םימ המו .סרח ילככ ומצע
 :ןטקל רמול שייבתמ לודגה ןיא הרות ירבד ךכ ,םימ ינקשה

 המו .תחא תוא וליפאו ,דחא קוספ ,דחא רבד ,דחא קרפ ינדמל

 ירבד ךכ ,עלבתמ אוהש ףוס ,םהב טושל עדוי םדא ןיאשכ ,םימ
 אוהש ףוס ,ןהב תורוהלו ןהב טושל עדוי םדא ןיא םא ,הרות

 .עלבתמ

 םיסדרפו תונגל םיכשמנ םימה המ :ןירסיקד אנינח ר''א

 רמול דומלת ?ןכ הרות ירבד ףא לוכי ,תואצחרמו תואסכ יתבלו
 ולשכי םיעשופו םב וכלי םיקידצו] 'ה יכרד םירשי יכ :(די עשוה)

 ךכ ,םיחמצה תא ןילדגמ םימה המ :אבקוע רב אמח רייא ,[םב

 המ יא ,ןכרצ לכ ןהב למע אוהש ימ לכ תא ןילדגמ הרות ירבד

 דומלת ?ןכ הרות ירבד ףא ,ןקנקב םיצימחמו םישיאבמ םימה
 ךכ ,חבתשמ ןקנקב ןשייתמ אוהש ןמז לכ ,ןיי המ :ןיי רמול

 ןיחבתשמ ןה ,םדא לש ופוגב ןינשייתמ םהש ןמז לכ ,הרות ירבד

 ?ןכ הרות ירבד ףא ,ףוגב ןירכינ ןניא םימה המ יא ,הלודגב

 ןירכינ הרות ירבד ךכ ,ףוגב רכינ ןייה המ :ןיי רמול דומלת

 ".םכח דימלת אוה הז, :ןירמואו עבצאב ןיארמו ןיזמרמו ,ףוגב

 ?ןכ הרות ירבד ףא לוכי ,בלה תא ןיחמשמ ןיא םימה המ יא

 :(דק םילהת) ביתכד ,בלה תא חמשמ ןיי המ ;ןיי רמול דומלת

 םש רמאנש ,בלה ןיחמשמ הרות ירבד ךכ ,שונא בבל חמשי ןייו
 ער אוהש םימעפ ןייה המ יא .בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקפ :(טי

 המ :ןמש רמול דומלת ?ןכ הרות ירבד ףא לוכי ,ףוגלו שארל

 ,ףוגהו שארה םינדעמ הרות ירבד ךכ ,ףוגהו שארה ןדעמ ןמש

 ותלחתמ רמ ןמשה המ יא .ךרבד ילגרל רנ :שיק סש רמאנש

 :בלחו שבד רמול דומלת ?ןכ הרות ירבד ףא לוכי ,ופוסב קותמו

 םיקותמו :(טי םש) רמאנש ,ןיקותמ הרות ירבד ףא ,ןיקותמ םה המ

 ?ןכ הרות ירבד ףא לוכי ,םירצק וב שי שבד המ יא .שבדמ

 ןענייז ייז יוו יוזַא :ךלימ ןוא קינָאה [טימ שינעכיילג יד] זדנוא טנרעל ?ױזַא

 טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,סיז הרות ןופ רעטרעוו יד ןענייז ךיוא ױזַא ,סיז
 טָאה קינָאה יוו יוזא -- רעבָא .קינָאה ןופ רעסיז ןוא -- םיקותמו :(אי ,טי

 ךיוא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק 1+,ךעלטנעווסקַאוו

 ןכָאנ :1 .(ו"זרהמ) עשר םעד ךיוא ןצישַאב ןוא ןפלעה ייז זא 1% ןיז ןקיטסייג ןיא ?
 רעדייא ,ןטריבלייא יד 15 .ןופרעד האנה טָאה רעפרעק רעצנאג רעד ןוא 15 .ןעקנירט



 ,הבר םירישה ריש 60

 ױזַא ,ןייר זיא ךלימ יוו ױזַא :ךלימ [טימ שינעכיילג יד] זדנוא טנרעל ?ױזַא

 ,חכ בויא) ןבירשעג טייטש סע יוו ,ןייר הרות ןופ רעטרעוו יד ןענייז ךיוא
 זפזָאלג טימ ןוא דלָאג טימ ןכיילגרַאפ וצ טינ זיא יז -- הנכרעי אל זי
 ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןָאק ,םעט [ןרעדנוזַאב ַא| ןָא זיא ךלימ יוו ױזַא -- רעבָא
 . [טימ שינעכיילג יד] זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא ןענייז הרות ןופ רעטרעוו זַא

 טשימעגסיוא ןעניז ייז ןעוו ,ךלימ ןוא קינָאה .יוו יוזַא :ךלימ ןוא קינָאה

 ,הרות ןופ רעטרעוו ךיוא ןענייז ױזַא :?,ףוג םעד טינ ייז ןקידעש ןעמַאזוצ
 רַאפ ןייז סע טעוו גנולייה ַא -- תואפר :(ח ,ג ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו
 יז וענייז ןבעל םורָאוו -- יכ :(בכ ,ד טרָאד) [טייטש ךָאנ ןוא] ;לּפָאנ ןייד
 | יז ןעניפעג סָאוו יד רַאפ

 יד ןענייז סָאד ,רעסעב ןענייז עטבילַאב ענייד םורָאוו :טשפ רעדנַא ןַא
 ענייד םורָאװ :טשפ רעדנַא ןַא :*,םיאישנ יד ןענייז סָאד ,ןייוו ןופ 3*;תובא
 יד ןענייז סָאד ,ןיױו ןופ ;תונברק יד ןענייז סָאד ,רעסעב ןענייז עטבילַאב
 תעשב ,טסואוועג טלָאװ השמ ןעוו :טגָאזעג טָאה אנינח 'ר :?.תונברק-סיג
 טלָאװ ,ןענייז תונברק יד טבילַאב יוו ??,השעמ ענעי ןָאטעגּפָא טָאה לארשי

 ןפָאלעג רעבָא זיא רע :הרות רעד ןיא סָאװ תונברק עלַא ןעוועג בירקמ רע

 ,ןעמהרבא קנעדעג -- רכז :(גי ,בל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,תובא תוכז ךָאנ
 עטבילַאב ענייד םורָאוו :טשפ רעדנַא ןא .טכענק ענייד ןלארשי ןוא ןקחצי

 רעד ןופ רעקלעפ יד ןענייז סָאד ,ןייוו ןופ ;לארשי זיא סָאד ,רעסעב ןענייז
 :רעקלעפ קיצעביז ןעמַאזוצ ,קיצפופ זיא ןונ ,ןעצ זיא דוי ,ןעצ זיא ?:דוי :טלעוו
 ןופ רעמ אוה ךורב שודקה רַאפ טבילַאב זיא לארשי זַא ,ןענרעל וצ ךיד
 ר .רעקלעפ עלַא

 ןופ ןוז רעד יאני 'ר .ןלייא עטוג ענייד ןופ חיר םעד ןגעוו ןופ -- חירל

 ןענייז ,ריד רַאפ טגָאזעג ןבָאה תובא יד סָאוו ןעגנַאזעג עלַא :ןענועמש 'ר
 :[ןגעוו ןופ] רענעסָאגעגרעביא לייא -- רימ רעבָא ;תוחיר [זיולב] ןעוועג
 -ייווצ א ןיא ילכ ןייא ןופ לייא סיוא טקידייל סָאוו שטנעמ ַא יוו +,ןעמָאנ ןייד
 . [זיולב] ןעוועג ןענייז ,ריד רַאפ ןָאטעג ןבָאה תובא יד סָאוו תווצמ עלַא .רעט

 ליווצ ןעמָאנ ןייד |ןגעוו ןופ| רענעסָאגעגרעביא לייא -- רימ רעבָא ;תוחיר

 ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה יירד ןוא השע תווצמ קיצרעפ ןוא טכַא ןוא טרעדנוה

 | .השעת"אל תווצמ קיצכעז
 עלַא ביוא :טגָאז רזעילא 'ר .אביקע 'ר ןוא עשוהי 'ר ןוא רזעילא 'ר

 תוליגמ דרע ןוא למיה ןוא סרעדעפ ןרָאר עלַא ןוא טניט ןעוועג ןטלָאװ ןעמי
 .חרות יד ןביירשוצפיוא ןזיוואב טינ ןעמ טלָאװ ,סרעביירש ןשטנעמ עלַא ןוא

 .ןדייב ןופ רענייר זיא הרות 15 .ןסע וצ טינ ןגיוט סַאװ + .למיוב ייז ןופ טכַאמ עמ

 וצ רָאנ - קר :(וט ,' םירבד) קוספ ןטיול 1? | ,ףוג ןרַאפ טנוזעג ןענייז : הייד 5

 יד ןופ עטסטלע יד 1% .(ו"זרהמ) ןבָאה וצ ביל ייז טסולגעג טָאג טָאה ןרעטלע ענייד

 ןופ ךיוא לָאמ א מ ,טכ תומש) ןייװ ןופ תונברק 1% .(ז רבדמב) רבדמ ןיא םיטבש

 .בהזה לגע םעד טכַאמעג 29 .(ו  ,א לאומש ;די ,הל תישארב) רעסַאװ רעדָא למיוב

 .תויתוא ערעדנַא יד יוזא ןוא ,ןייוו ,"ןייא ןופ ?1
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 ביתכד ,םייקנ הרות ירבד ףא ,יקנ בלח המ :בלח רמול דומלת
 ףא לוכי ,לפת בלח המ יא .תיכוכזו בהז הנכרעי אל >(חכ בויא)
 ,בלחו שבד המ :בלחו שבד רמול דומלת ?ןכ הרות ירבד
 רמאנש ,הרות ירבד ךכ ,ףוגה ןיקיזמ ןיא הזב הז םיברועמשכ
 .םהיאצומל םה םייח יכ ד םש ;ךרשל היהת תואפר :(ג ילשמ)

 .םיאישנה ולא ,ץיימ ;תובאה ולא ,ךידוד םיבוט יכ :א"ד
 ר''א .םיכסנה ולא ,ןיימ ;תונברקה ולא ,ךידוד םיבוט יכ :אייד
 ואבש העשב ,ןיביבח תונברקה המ ,השמ עדוי היה וליא :אנינח
 אלא ;הרותבש תונברק לכ בירקמ היח ,השעמ ותואל לארשי
 קחציל םהרבאל רכז :(םל תומש רמאנש ,תובא תוכזל ול ץר
 ולא ,ןיימ ;לארשי ולא ,ךידוד םיבוט יכ :א"ד .ךידבע לארשילו
 ולא -- ,םישמח -- 'נ ,הרשע -- יי ,הרשע -- יי :םלועה תומוא
 רתוי ה"בקה ינפל לארשי ןיביבחש ,ךדמלל ;תומוא םיעבש
 ר ,תומואה לכמ

 םירישה לכ :ןועמש 'רד הירב יאני יר .םיבוט ךינמש חירל ג

 ,ךמש קרות ןמש ונא לבא ;ויה תוחיר ,תובאה ךינפל ורמאש
 ךינפל ושעש תווצמה לכ .וריבח ילכל ילכמ קירמש םדאכ
 תווצמ ח"מר :ךמש קרות ןמש -- ונא לבא ;ויה תוחיר ,תובאה
 .השעת אל תווצמ ה"טשו השע

 ויהי םא :רמוא רזעילא 'ר .אביקע 'רו עשוהי 'רו רזעילא יר
 לנב לכו תוליגמ ץראו םימשו םיסומלוק םימגאו ויד םימיה לכ

 ינאו ;יתדמלש הרות ירבד בותכל ןיקיפסמ ןיא ,םירלבל םדא
 .םיב לוחכמ(כ) [לש] ותורכז ליבטמש םדאכ אלא ,היתרסח אל
 םימשו םיסומלוק םימגאו ויד םימיה לכ ויהי םא :רמוא עשוהי 'ר
 ירבד בותכל ןיקיפסמ ןיא ,ןירלבל םדא ינב לכו תועירי ץראו

 יוו ,רעמ ריא ןופ ןעמונעגקעווַא טינ בָאה ךיא ןוא ;טנרעלעג בָאה ךיא סָאוו

 'ר .םי ןיא 2 לזדנעפדןגיוא ןא ןופ ץיפש םעד ןייא טקנוט סָאװ שטנעמ ַא

 סרעדעפ ןרָאר עלַא ןוא טניט ןעוועג ןטלאוו ןעמי עלַא ביוא :טגָאז עשוהי

 טינ ןעמ טלָאװ ,סרעביירש ןשטנעמ עלַא ןוא ןטעמרַאּפ דרע ןוא למיה ןוא
 באה ךיא ןוא ;טנרעלעג בָאה ךיא סָאוו הרות ירבד יד ןביירשוצפיוא ןזיוואב

 תיבה תכונח םייב ,םירצמ תאיצי ייב -- ,ןעגנַאזעג ערעזדנוא .: שרד ןטיול + .כ
 רָאנ טינ ןענייז -- (וס ,ח ,א םיכלמ) שדקמה תיב ןופ ןוא (ךכ ,ט ארקיו) דעומ להוא ןופ

 טימ גנַאלקנייא ןיא גנורעדנע ? . .(ו"זרהמ) ןײלַא לייא רעד טרעיינ ,לייא ןופ חיר רעד
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 ץיפש םעד ןייא טקנוט סָאװ שטנעמ ַא יוו רעמ ריא ןופ ןעמונעגקעוַא טינ
 ןגָאז וצ חוכב טינ בָאה ךיא :טגָאז אביקע 'ר .םי ןיא לזדנעּפיןגיױא ןייז ןופ
 (סָאװטע ךָאד) ןבָאה םייבר עניימ טרעיינ ;טגָאזעג ןבָאה םייבר עניימ יוו
 ,ריא ןופ ןעמונעגקעװַא טינרָאג בָאה ךיא רעבָא ,ריא ןופ ןעמונעגקעווַא
 ,האנה טָאה טקעמש סָאװ רעד :גורתא ןַא ןופ טקעמש סָאוו רענייא יוו טרעיינ
 -רעסַאוו ַא ןופ טפעש סָאװ רענייא יוו ןוא !ּפָא טינ רָאג טמוק גורתא ןופ רעבָא
 טָאה לָאמ ןייא .טכיל ַא ןָא טכיל ַא ןָא טדניצ סָאװ רענייא יוו ןוא ,םָארטש

 ןוא ןעמוקעג רע זיא ;שרדמ תיב ןיא ןעמוק וצ טקיטעפשרַאפ אביקע 'ר
 יד ױזַא זיא, :עגַארפ א ןרָאװעג טגערפעג זיא .ןסיורד ןיא טצעזעג ךיז טָאה

 עגָארפ א רעדיוו זיא *.ןסיורד ןיא זיא הכלה יד,, :טגָאזעג ןעמ טָאה "?הכלה
 רעדיוו ןוא *,ןסיורד ןיא זיא הרות יד, :טגָאזעג ןעמ טָאה ;ןרָאװעג טגערפעג
 ןיא ןיא אביקע,, :טגָאזעג ןעמ טָאה :;ןרָאוועג טגערפעג עגַארפ א זיא לָאמ ַא
 ךיז טָאה ןוא ןיירָא זיא רע ןוא ,םיא רַאפ טרָא טכַאמעג ןעמ טָאה *.ןסיורד

 "עג ןעוועג זיא שרדמ תיב סרזעילא 'ר ןוא .סיפ סרזעילא 'ר רַאפ טצעזעג
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןעוועג טרָאד זיא ןייטש ַא ןוא ,זיירק רעכעלגנעל ַא יוז טכַאמ
 -עגנָא רע טָאה ,עשוהי 'ר ןיירָא זיא לָאמ ןייא .טרָאיץיז ןייז ראפ טמיטשַאב
 זיא ןייטש רעקיזָאד רעד :טגָאזעג טָאה ןוא ןייטש ןקיזָאד םעד ןשוק ןביוה
 ןכילגעג זיא םיא ףיוא ןציז טגעלפ סָאװ רעד ןוא ,יניס גרַאב םוצ ןכילגעג

 %,דנוב ןופ ןורא םוצ
 אכ

 אחא 'ר -- ,ןלייא עטוג ענייד ןופ חיר םעד ןגעוו ןופ :טשפ רעדנא ןַא
 ,ןַארַאפ ןענייז ןלייא-בלַאז םינימ ייווצ :אייח 'רב םוחנת 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא
 תורות ייווצ :ןגָאז ןנבר יד ןוא :,הכולמ ןופ לייא רעד ןוא הנוהכ ןופ לייא רעד
 :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .הפ-לעבש הרות יד ןוא בתכבש הרות יד ,ןַארַאפ ןענייז
 ןופ לייא ןטימ קסוע ךיז זיא סָאוו ןדעי רעביא טסיירגעג טרעוו ןעמָאנ ןייד

 ,י היעשי) טגָאזעג טָאה סָאװ ?,ןדוי 'ר ןופ גנוניימ יד זיא סָאד .הרות רעד
 סע -- %לייא ןרעביא ךָאי רעד ןרעוו ןכָארבעצ טעוו'ס ןוא -- לבוחו :(כ
 "סיורַא ענייז ןוא והיקזח רעביא ןבירחנס ןופ ךָאי רעד ןרעוו ןכָארבעצ טעוו

 4.הרות רעד ןופ לייא ןטימ ןייז קסוע ךיז ןלעוו סָאװ ,סרעפלעה

 ױזַא -- ,ןעמָאנ ןייד [ןגעוו ןופ] רענעסָאגעגרעביא לייא :טשפ רעדנַא ןַא

 רעד זיא ןבָאגסיוא לֶאצ א ןיא -- .ןגעלעג ןענייז תורבדה תרשע יד ואו 5 .םישרפמ
 טָאה רע ,"קשונו ליחתה, -- ןשוק ןביוהעגנָא טָאה רע ,"קשנמ ליחתה, טָאטשנָא חסונ
 רעקיטכיר רעד זַא ,הרעשה יד ןכַאמ ךיז טזָאל סע ןוא ,ןשוק ןוא -- -- -- ןביוהעגנָא
 ןיא לייוו ,ןשוק ןוא ןענייוו ןביוהעגנָא טָאה רע ,"קשונו הכוב ליתתה, ןעװעג זיא חסונ
 "ילא יר טימ ןדנוברַאפ (חסונ רעדנא ןא ןיא) ןינע רעד זיא (ג ,הכ) ןתנ י'רז תובא
 .הריטפ סרזע

 ךיוא יוזא ןוא) ייווצ םומינימ רעד זיא ,לָאצרעמ ןיא ,ןלייא טייטש סע לייוו 1 .אכ
 ןעמָאנ ןייז ןיא סָאװ ,קחצי 'ר ןייז ףראד םעד טָאטשנָא זא ךעלגעמ רעייז ?  .רעטייוו
 עז + | .שרד ןטיול ,הרות רעד ןופ *.. .ב ,דצ ןירדהנס ןיא טכַארבעג ארמימ יד טרעוו

 ןייז טינ לָאז סָאװ ,דנַאל ןיא רענייק ןעװעג טינ זיא געט סהיקזח ןיא : טרָאד,ןירדהנס
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 [לש] ותורכז ליבטמש םדאכ קר ,היתרסח אלו ;יתדמלש הרות
 ורמאש ומכ רמול חכ יב ןיא ינא :רמוא אביקע 'ר .םיב לוחכמ(כ)
 חירמכ אלא ,היתרסח אל ינאו ,הורסח יתובר אלא ;יתובר
 תמאמ אלממכו ;רסח אל גורתאהו הנהנ חירמה -- ,גורתאב
 תיבל אובל אביקע 'ר ההש תחא םעפ .רנל רנמ קילדמכו םימה
 :ורמא יי?הכלה וז, :הלאש הלאשנ ,ץוחבמ ול בשיו אב ;שרדמה

 ",ץוחבמ הרות, :ורמא ;הלאש הלאשנו הרזח יי.ץוחב הכלה,
 אב ,םוקמ ול ונפ יי.ץוחבמ אביקע,, :ורמא ;הלאש הלאשנו הרזח
 רזעילא 'ר לש ושרדמ תיבו ,רזעילא 'ר לש וילגר ינפל ול בשיו
 ול תדחוימ התיהו ,םש התיה תחא ןבאו ,סיר ןימכ יושע היה
 ןבאה התוא קשנמ ליחתה ,עשוהי 'ר סנכנ תחא םעפ .הבישיל
 המוד הילע בשיש הזו ,יניס רהל המוד תאזה ןבאה :רמאו
 אב ,תירבה ןוראל

 'רב םוחנת 'ר םשב אחא 'ר -- ,םיבוט ךינמש חירל :א'ד
 :ןירמא ןינברו .תוכלמ ןמשו הנוהכ ןמש ,םה םינמש ינש :אייח
 קרות ןמש :ןדוי רייא .הפ לעבשו בתכבש הרות ,ןה תורות יתש
 הנמשב קסוע אוהש ימ לכ לע לדגתמ [ךמש] (ןמש) -- ,ךמש
 ינפמ לוע לבוחו :6 היעשי) רמאד ,ןדוי ירד היתעד איה .הרות לש

 ויהש ,ותעייסו והיקזח ינפמ בירחנס לש ולוע לבוח -- ,ןמש |
 .הרת לש הנמשב ןיקסוע

 ופוסו ותלחתמ רמ הזה ןמשה המ -- ,ךמש קרות ןמש :אייד
 .דאמ הגשי ךתירחאו ,רעצמ ךתישאר היהו :(ח בויא) ךכ ,קותמ
 ןיא לארשי ךכ ,השיתכ ידי לע אלא חבתשמ ןיא הזה ןמשה המ
 ברעתמ ןיא הזה ןמשה המ ,ןירוסי ידי לע אלא הבושת ןישוע
 ביתכד ,םלועה תומאב םיברעתמ ןיא לארשי ךכ ,ןיקשמ ראשב
 ףיזרזמ וניא אלמ סוכ הזה ןמשה המ .םב ןתחתת אלו :6 םירבד)

 ךיוא ױזַא ,סיז רעטעפש ןוא * רעטיב טשרעוצ זיא לייא רעקיזָאד רעד יוו
 טעוו ףוס ץיד רעבָא ,ןיילק ןייז טעוו בייהנָא ץיד ןוא -- היחו (ז ,ח בויא)

 ,רעסעב שרעדנַא טינ טרעוו לייא רעקיזָאד רעד יוו יוזא .םיורג רעייז ןייז

 ,הבושת ןייק שרעדנא טינ לארשי טוט ךיוא ױזַא ,ןסיוטש ךרוד טרעיינ
 טימ ףיונוצ טינ ךיז טשימ לייא רעקיזָאד רעד יו יוזַא .םירוסי ךרוד טרעיינ
 רעקלעפ יד טימ סיוא טינ לארשי ךיז טשימ ךיוא ױזַא ,ןעקנַארטעג ערעדנַא
 וד קא -- ןתחתת אלו 0 3 סירבד) טייטש קוסַּפ ןיא יוו ,טלעוװ רעד ןופ
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 ךיז טסיג לייא רעקיזָאד רעד יוו ױזַא .ייז טימ ץיז ןתחתמ טינ ךיז טסלָאז
 ןסיג ךיוא יוזַא ?,ןעקנַארטעג ערעדנַא עלַא יוו סוכ ןלופ ַא ןופ רעביא טינ
 רעד יוו ױזַא ?.תונציל ןופ רעטרעוו יוו רעביא טינ הרות ןופ רעטרעוו ךיז
 טלַאפ סע ןוא ,טנַאה ןיא לייא סוכ ןלופ ַא טסָאה וד ביוא ,לייא רעקיזָאד
 יוזַא ,לייא ןּפָארט א םעד ןגעק סױרַא טייג ,רעסַאוו ןּפָארט ַא םעד ןיא ןײרַא
 םעד ןגעק סױרַא טייג ,ןצרַאה ןיא הרות ןופ טרָאװ א ןירַא טמוק סע ביוא
 ,תונציל ןופ טרָאװ א ןצרַאה ןיא ןיירַא רעדיוו טמוק ;תונציל ןופ טרָאװ ַא-

 טגנערב לייא רעקיזָאד רעד יוו ױזַא .הרות ןופ טרָאװ ַא םעד ןגעק סױרַא טייג
 רעד יוו .טלעוו רעד רַאפ טכיל ַא לארשי זיא ױזַא ,טלעוו רעד רַאפ טכיל
 .טכיל ןייד ןיא רעקלעפ ןייג ןלעוו סע ןוא -- וכלהו :(ג ,ס היעשי) טגָאז קוספ
 ךיוא ױזַא ?ןעקנַארטעג עלַא רעביא רעכעה זיא לייא רעקיזָאד רעד יוו ױזַא
 :(א ,חכ םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ?,תומוא עלַא רעביא רעכעה לארשי זיא
 .[רעקלעפ עלַא ןופ] רעכעה ןכַאמ ךיד טעוו רַאה ןייד טָאג ןוא -- 'ה ךנתנו
 טינ טָאה ךיוא ױזַא 1?,גנַאלקּפָא ןייק טינ טָאה לייא רעקיזָאד רעד יו ױזַא
 טייטש טלעװ רענעי ןגעוו רעבָא ;טלעוו רעד ףיוא גנַאלקּפָא ןייק לארשי
 רעד ןיא ןייז טסעוו דד ןוליפא} ןוא -- תלפשו :(ז ,טכ היעשי) ןבירשעג
 11 ןדער וטסעוו דרע רעד ןופ -- ,רעדינ

 בכ
 ה"בקה תעשב .וניבא םהרבא ףיוא קוספ םעד טדײשַאב טָאה ןנחוי 'ר

 ןופ ןוא דנַאל ןייד ןופ ריד ייג -- ךל-ךל :(א ,בי תישארב) טגָאזעג םיא טָאה
 -עמש טימ לשעלפ ַא וצ ?ןכילגעג ןעוועג רע זיא סָאװ רצ ,טרָאנריובעג ןייד
 טינ ךיז טָאה חיר ןייז ןוא ,לקניוו ַא ןיא ןגעלעג זיא סָאוו ,לייא ןקידעק
 חיר ןייז ןוא ,טרָאד וןפ ןעמונעגסיורַא סע ןוא ןעמוקעג רענייא זיא ;טליפעג
 ,םהרבא., :ןעמהרבא וצ טגָאזעג ה"בקה טָאה ךיוא ױזַא .ןגָארטעצ ךיז טָאה
 ףיוא סױרַא ךיז זָאל ;וטסוט תווצמ ךס ַא ,וטסגָאמרַאפ םיבוט םישעמ ךס א
 ,ךל-ךל :טלעוו ןיימ ףיוא ןרעוו טסיירגעג טעוו ןעמָאנ ןייד ןוא ,טלעוו רעד
 סיורג א רַאפ ןכַאמ ךיד לעוו ךיא ןוא ?רעטייוו טייטש סָאװ ןוא - ",ךיד יג
 טָאה אוה ךורב שודקה---ביל ךיד ייז ןבָאה *ןטלעוו יד טעװ ןופ--ןכ לע---,קלָאפ-
 ,טרָאד ,טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו *.ךס ַא ןטלעוו ריד אנ, :טגָאזעג םיא
 ןייז ,ןטול ןוא בייוו ןייז ירש ןעמונעג טָאה םהרבא ןוא -- םהרבא חק :(ה
 ווא ,ןפאשעגנייא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ןגעמרַאּפ ץנַאג רעייז ןוא ,ןוז סרעדורב
 םעד סיוא טקירד עמ רעדייא ,ןטריבלייא יד * .הרהט ןוא האמוט ןופ םיניד ןיא איקב
 ימ לופ ילכ א ןסיגנָא ןעמ ןָאק ,טכידעג זיא לייא לייוו 6 | .רעטיב ןענייז ,ייז ןופ לייא
 רעד טיול זיא ירבדכ ףיוא ירבדב ןופ גנורעדנע יד .ןייגרעביא טינ טעוו רע ןוא ,גיוא ןא
 -אמעג יד ןוא ,ל"דר ןופ אסריג יד ךיוא זיא יוזא ןוא ,ךיילגראפ םענופ טפלעה רעטשרע
 .קירעביא זיא (ָאנישטנַאס -- טירטיסופ ענייז ןיא ןוא) וָארטסטי ןופ גנורעלקרעד עטרעט
 ףיונוצ םיא טסיג עמ ןעװ * .ןסעגרַאּפ לענש ייז ןרעװ טייקיטשינ רעייז בילוצ סָאװ ?

 לז סָאװ הרות רעד טימ ל  .ןבױא ןופ ףיורא רע טמיווש ,ןעקנַארטעג ערעדנַא טימ =
 :שרד ןטיול 11 .ךיז טסיג רע יװ ,ןרעה טינ ןעמ ןָאק טייקכייוו ןייז בילוצ 19 ,ןציזַאב
 .רעדינ רעד ןופ וליפא לוק סלארשי ןרעה ןעמ טעװ אובל דיתעל
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 (ירבדב) םיפזרזמ ןיא הרות ירבד ךכ ,םיקשמה לכ ראשכ
 הלפנו ךדיב ןמש אלמ סוכ ,הזה ןמשה המ .תונציל [ירבדכ]

 סנכנ םא ךכ ,ןמש לש הפיט הדגנכ תאציו ,םימ לש הפיט וכותל

 רבד בלל סנכנ ;תונציל לש רבד ודגנכ אצי ,בלל הרות לש רבד

 איבמ הזה ןמשה המ .הרות לש רבד ודגנכ אצי ,תונציל לש

 וכלהו :(ס היעשי) רמאנש ,םלועל הרוא לארשי ךכ ,םלועל הרוא

 לארשי םה ךכ ,ןיקשמה לכ לע ןוילע הזה ןמשה המ .ךרואל םיוג

 ךיהלא 'ה ךנתנו :חכ םירבד) רמאנש ,תומואה לכ לע םינוילע

 תב םהל ןיא לארשי ךכ ,לוק תב ול ןיא הזה ןמשה המ .ןוילע
 ,תלפשו ;טכ היעשי) ביתכ אבה םלועל לבא ;הזה םלועב לוק

 .ירבדת ץראמ
 בכ

 הייבקה ול רמאש העשב .וניבא םהרבאב איירק רתפ ןנחוי יר

 תיחולצל ?המוד היה המל ,ךתדלוממו ךצראמ ךל-ךל :(בי תישארב)

 ;ףדונ החיר היה אלו ,תחא תיוזב תחנומ התיהש ןוטיילופ לש

 הי'בקה רמא ןכ ףא .ףדונ החיר היהו ,המוקממ הלטלטו דחא אב

 תווצמ הברה ,ךל שי םיבוט םישעמ הברה ,םהרבא, :םהרבאל =

 -- ",ךל ךל :ימלועב לדגתמ ךמשו ,םלועב ךמצע לטלט ;ךל שי

 --,ןובהא תומלע ןכ לע -- .לודג יוגל ךשעאו ?הירתב ביתכ המ

 םרבא חקיו :(םש ביתכד ".הברה תומלוע ךל אה, :היבקה לייא

 ושכר רשא םשוכר לכ תאו ויחא ןב טול תאו ותשא ירש תא

 םלועה לכ םישנכתמ םא אלהו -- ,ןרחב ושע רשא שפנה תאו

 ורייגש םירגה ולא אלא !ותארבל םילוכי ןניא ,דחא שותי תארבל

 ר"א .ןרחב ושע רשא שפנה תאו :רמאנ ךכל ;הרשו םהרבא

 דומלת המו .םישנה הרשו םישנא רייגמ היה םהרבא :אינוח

 ןסינכמ וניבא םהרבא היהש ,דמלמ ?ןרחב ושע רשא :רמול

 טלעוו עצנַאג יד וליפא רעבָא -- ,ןרח ןיא ? טכַאמעג ןבָאה ייז סָאוו תושפנ יד

 דאב ןענעק טינ םיא ייז ןלעוו ,קומ ןייא ןפַאשַאב וצ ןעמענפיונוצ ךיז לָאז

 :ןעוועג רייגמ ןבָאה הרש ןוא םהרבא סָאװ םירג יד ןענייז סָאד טרעיינ ףפַאש

 .ןרח ןיא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ תושפנ יד ןוא :טגָאזעג טרעוו רעבירעד =

 יד הרש ןוא טײלסנַאמ יד ןייז רייגמ טגעלפ םהרבא :טגָאזעג טָאה אינוח 'ר
 5 ?ןרח ןיא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאוו :קוספ רעד זדנוא טנרעל סָאװ ןוא .רעבייוו

 םייהַא ךיז וצ ןעמענניירַא ייז טגעלפ וניבא םהרבא זַא ,זדנוא טנרעל רע
 טפַאשביל ןזייווסיורַא ייז טגעלפ ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע ןבעג ייז טגעלפ ןוא
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 ןעלגילפ יד רעטנוא ןעגנערבניירַא ייז ןוא ,ןייז רייגמ ייז ןוא ןייז ברקמ יז ןוא
 ןיירַא טגנערב סָאװ רעכעלטיא זַא ,טנרעלעג וטסָאה זיא .הניכש רעד ןופ
 ,םיא סע ןעמ טנכעררַאפ הניכש רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןשטנעמ ןייא
 .טבעוועגסיוא ןוא טמערופעג ןוא ןפַאשַאב םיא טלָאװ רע יוו

 לש ונוביר,, :ה"בקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 ןייד טרעוו ,טלעוו רעד ףיוא טייקיטכיל טסגנערב וד סָאװ םעד ךרוד ,םלוע

 םורָאװ ,הלואג ?טייקיטכיל יד זיא סָאוו ןוא ;טלעוו רעד ףיוא טסיירגעג ןעמָאנ
 ,רייגמ ךיז ןענייז ןוא םירג ךס א ןעמוק ,טייקיטכיל זדנוא טסגנערב וד תעשב
 + טרעהעג טָאה ורתי :בחר ןוא ורתי רעגייטש ַא ,זדנוא וצ וצ ןעייטש ןוא
 טָאה אנינח 'ר .ןעמוקעג זיא ןוא * טרעהעג טָאה בחר ,ןעמוקעג זיא ןוא

 *הירזע ןוא לאשימ ,היננח וצ סנ םעד ןָאטעג טָאה ה"בקה תעשב :טגָאזעג
 :(גכ ,טכ היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןעוועג רייגמ ךיז םירג ךס א ןבָאה
 עניימ ןופ קרעוו סָאד ז,ךעלגניי ענייז ןעז טעוו רע זַא םורָאװ -- ותוארב יכ
 ?םעד ךָאנ טייטש סָאוו ןוא ;ןעמָאנ ןיימ ןקילייה ייז ןלעוו ,ןטימ ןייז ןיא ,טנעה

 .ןייטשרַאּפ וצ ןסיוו ןלעוו טסייג ןיא ןעשזדנָאלב סָאוו יד ןוא -- ןעדיו

 טסָאה וד לייוו ,ביל ךיד ייז ןבָאה ןטלעוו יד ןגעוו ןופ :טשפ רעדנַא ןַא

 םעד ןוא * םי םייב סָאװ ביור םעד ןוא * םירצמ ןופ ביור םעד ןבעגעג זדנוא
 :ג םיכלמ קיסיירד ןוא ןייא יד ןופ ביור םעד ןוא 3% גוע ןוא ןוחיס ןופ ביור
 יז ןבָאה :?ןזעינעליוהרַאּפ יד ןגעוו ןופ :טשּפ רעדנַא ןַא .ביל ךיד רימ ןבָאה

 גָאט םעד ןוא טיוט ןופ גָאט םעד ייז ןופ ןליוהרַאפ טסָאה וד לייוו ,ביל ךיד

 ךיד ייז ןבָאה רַאפרעד :טשפ רעדנַא ןַא .ביל ךיד ייז ןבָאה :?,טסיירט ןופ

 :טשפ רעדנַא ןַא .סיילפ טימ ןוא טּפַאשגנוי טימ -- ,ביל + טפַאשגנוי טימ
 ןעוט סָאװ ןשטנעמ יד ןענייז סָאד ,ביל טפַאשגנוי טימ ךיד ייז ןבָאה רַאפרעד
 סָאד ,ביל טפַאשגנוי טימ ךיד ייז ןבָאה רעבירעד :טשפ רעדנַא ןַא 3*.הבושת
 ןוא -- יתאבהו :(ט ,גי הירכז) טגָאז קוסּפ רעד יוו :%קלח רעטירד רעד זיא
 יוו ןרעטייל ייז לעוו ךיא ןוא ,רעייפ ןיא קלח-טירד םעד ןעגנערב לעוו ךיא

 טפָאשגנוי טימ ךיד ייז ןבָאה רַאפרעד :טשפ רעדנַא ןַא .רעבליז טרעטייל עמ
 :(ב ,ג קוקבח) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד 1?;םירג יד ןענייז סָאד ,ביל
 קרעוו ןייד ,טָאג ;ארומ בָאה ךיא ,גנורעה ןייד טרעהעג בָאה ךיא ,טָאג -- יה
 ןבָאה רַאפרעד :טשפ רעדנַא ןַא אי ןבעלפיוא ןרָאי עטנעָאנ יד ןיא וטסלָאז

 רעד יוו :"דמש ןופ רוד רעד זיא סָאד ,ביל גיטיוט םייב [וליפא] ךיד ייז
 -עג רימ ןרעוו ריד רעביא םורָאוו -- ךילע יכ :(גכ ,דמ םילהת) טגָאז קוספ

 ןענַאטשעג טלָאװ סע יו ,שרד ןטיול טשטייטעג -- ןעיורפגנוי טָאטשנָא 1 .בכ
 :א ,חי תומש * | ?ןֶאטעג סע ייז ןבָאה יו :ה"ד 5 .שרד ןטיול 2  ,"תומלוע,
 .(םירצמ ןופ ןרָאװעג טזויילעגסיוא זיא לארשי זַא) טרעהעג טָאה ורתי ןוא -- ורתי עמשיו
 יד טנקירטעגסיוא טָאה טָאג זַא ,טרעהעג ןבָאה רימ םורָאװ -- ונעמש יכ :י ,ב עשוהי 5
 ןוא לאשימ היננח : שרד ןטיול 1 .ג לאינד 5 | .ךייא רַאפ ןופ ףוס"םי ןופ ןרעסַאװ
 עו *  .ול ,בי תומש * .ךעלגניי ,םידלי (זי ,א) לאינד רפס ןיא ןפורעגנָא ןרעװ הירזע
 ןיא ןעמונעגנייא טָאה עשוהי סָאװ 1 .רעטײװ ןוא ,אכ רבדמב 10  .א ,דכ הבר תומש
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 תחת ןסינכמו ןרייגמו ןברקמו ןביהאמו ,ןקשמו ןליכאמו ותיבל

 יפנכ ךותל תחא הירב סינכמה לכש ,תדמל אה .הניכשה יפנכ

 .ומקרו ורציו וארב אוה ולאכ ,וילע ןילעמ הניכשה
 הממ ,ע"שובר :ה"בקה ינפל לארשי ורמא :היכרב ר"א

 איה המו :םלועב לדגתמ ךמש ,םלועל הרוא איבמ התאש
 םירג הברה ,הרוא ונל איבמ תאש העשבש ,הלואג ?הרואה

 עמש ורתי :בחרו ורתי ןוגכ ,ונילע םיפסונו םירייגתמו םיאב

 היבקה השעש העשב :אנינח רייא ".אייתאו העמש בחר ,אתאו

 היעשי) ביתכד ,ורייגתנ םירג הברה ,הירזעו לאשימ ,היננחל סנ

 ביתכ המ ;ימש ושידקי ,וברקב ידי ישעמ ,וידלי ותוארב יכ :שטכ

 .הניב חור יעות ועדיו ?הירתב

 םירצמ תזיב ונל תתנש לע ,ךובהא תומלע ןכ לע :איד
 ,ךתוא םיבהוא ונא ,םיכלמ אייל תזיבו גועו ןוחיס תזיבו םיה תזיבו

 םויו התימה םוי םהמ תמלעהש לע ,ךובהא תומלע ןכ לע :אייד
 .תוזירזבו תומלעב -- ,ךובהא תומלע ןכ לע :אייד .ךובהא,המחנה
 ןכ לע :א''ד .הבושת ילעב ולא ,ךובהא תומלע ןכ לע א"ד
 תא יתאבהו :גי הירכ) רמאנש ,תישילש תכ וז ,ךובהא תומלע
 תומלע ןכ לע :א''ד .ףסכה תא ףורצכ םיתפרצו שאב תישילשה

 ;יתארי ,ךעמש יתעמש ,'ה :(ג קוקבח ד"הה ;םירגה ולא ,ךובהא
 ורוד הז ,ךובהא תומלע ןכ לע :א"ד .והיח םינש ברקב ךלעפ ,'ה

 ונבועחנ ,םויה לכ ונגרוה ךילע יכ :(דמ םילהח) רמאנש ,דמש לש

 םימולע 35 .ביור טימ "ןטלעוו, ןעמונעגנָא ךיז לארשי טָאה ןלאפ עלַא יד ןיא -- ,ןענכ
 ןכַאז עדייב יד ןופ גָאט םעד ןסיװ טינ סָאד : הלואג ןופ גָאט רעד 1% | .תומלע -
 סָאד זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא'ס .(םישרפמ) ןָאט הבושת ןקידרדסכ וצ ןשטנעמ א טביירט
 ןעװ ןוא :;רע טמוק טָא-טָא זַא ,גנונעפָאה יד ןשטנעמ א טיג טמוק חישמ ןעװ ןסיוו טינ
 געט ענעבילבעג ענייז ןלייצ רדסכ רע טעו ,ןברַאטש טעװ רע ןעוו ,ןסיוו לָאז שטנעמ א
 א טימ תומלע קידנענעיל 1+ | .טיוט ןראפ קערש רעקידנעטש ןיא ןבעל טעו ןוא
 סָאװ 15 .גני רעדיו ןרעװ ,ןריובעגהיינ יו ןרעװ סָאװ הבושת ילעב 15 ,וויקורוש
 ,א ,בכ תומבי עז 1 ןעמוקמוא ןלעװ קלָאפ ןופ םיקלח ייווצ יו םעד ךָאנ ,ןביילב טעוו
 .דניק ןריובעג-ינ א יװ זיא ןעװעג רייגמ ךיז טָאה סָאװ רענייא :א ,זמ תורוכב ןוא
 ןוא םישעמ סטָאג ןגעוו ןרעה סָאװ ,םירג יד ןעניז ןיא קוקבח ָאד טָאה שרד ןטיול אי"
 סָשטשנָא ָאד ףראד הנוהכ תונתמ ןופ אסריג רעד טיול ."ןבעלפיוא, ייז לָאז רע ןטרַאװ
 ןיז טרעהעג ןבָאה רימ םורָאװ -- ונעמש יכ :ט ,ט עשוהי ןופ קוספ רעד ןייז םעד

 ײװצ ית תומלע קידנענעייל 15 .םירצמ ןיא ןָאטעג טָאה רע סַאװ ץלַא ןוא ,גנורעה

 רצדָא ,ןדמש ךיז : הרירב יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןדיי ןעװ 19 .תומ לע :רעטרעװ
 הרשע יד ןופ רוד רעד טניימעג םעד טימ טרעװ ךעלנייוועג .םשה שודיק ףיוא ןברַאטש
 "ץגסיוא טָאג טָאה 22 .(גנונעכערטייצ רענײמעגלַא רעד ךָאנ 138--135) תוכלמ יגורה
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 רעדנַא ןא .ףָאש הטיחש יוו טנכערעג ןרעוו רימ ,גָאט ןצנַאג םעד טעגרה

 קוספ רעד יוו ,לארשי זיא סָאד ,ביל טפַאשגנוי יד ךיד טָאה רעבירעד :טשפ
 לייו ןוא ,ךייא וצ טפַאשביל סטָאג םיוא טרעיינ -- יכ :(ח ,ד םירבד) טגָאז
 ,20--- -- -- [ןרעטלע ערעייא וצ ןרָאוושעג טָאה רע סָאוו] העובש יד טיה רע

 םעד רעביא ,ביל ךיד ייז ןבָאה ?יןשינעליוהרַאפ יד רעביא :טשפ רעדנַא ןַא
 | 22 ,םיקידצ יד ןופ רכש םעד ייז ןופ ןליוהרַאפ טסָאה וד סָאװ

 גכ | |

 ;טגָאזעג ןבָאה ובלח 'ר ןוא היכרב 'ר : [:טשפ רעדנַא ןַא} (םורָאוו)
 םיקידצ יד רַאפ טפיוה-ץנַאט ַא ? ןרעוו וצ טיירבעגנָא זיא אוה ךורב שודקה
 [קוספ ןיא טייטש סע] ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ;טלעוו רענעי ףיוא
 רעד -- (הליחל) ןרעיומ עריא ףיוא טכַא טוט -- ותיש :(די ,חמ םילהת)

 רעד ןופ םיקידצ ןוא טייז ןייא ןופ םיקידצ :ץנַאט םוצ ,הלוחל זיא %ביתכ
 -גנוי טימ םיא רַאפ ןצנַאט ייז ןוא ,טימ רעייז ןיא ה"בקה ןוא ,טייז רעטייווצ
 ,טרָאד) ןגָאז ןוא רעגניפ ןטימ ערעדנַא יד וצ ענייא ןעקניוו ןוא +,טפַאש
 -ןעטש ןוא קיבייא ףיוא טָאג רעזדנוא ,טָאג זיא סָאד זַא -- הז יכ :(ט ,טרָאד
 זדנוא רע טעוו ןטלעוו ייווצ ךרוד 5,ןטלעוו [ךרוד] ןריפ זדנוא טעוו רע ,קיד

 זדנוא טעוו רע :טשפ רעדנַא ןַא .טלעוו רענעי ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא ,ןריפ
 תומלע :טשפ רעדנַא ןא .סיילפ טימ ןוא טפאשגנוי טימ ,טפַאשגנוי טימ ןריפ
 ךותב :(כ ,חס טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעיורפגנוי עקיזָאד יד יוו --
 ףיוא טשפ רעדנַא ןא .ןעלקייפ סָאוו ןעיורפגנוי ןופ טימ רעד ןיא -- תומלע

 ַא ?,טייקכעלברעטשמוא ,ַאיסַאנַאטַא :טצעזעגרעביא סע טָאה ?סליקע :תומלע

 -ניפ ןטימ ערעדנַא יד וצ ענייא ןעקניוו ייז ןוא .ָאטינ טיוט ןייק זיא'ס ואוו טלעוו
 טעוו רע ,קיבייא ןוא קיבייא ףיוא טָאג רעזדנוא ,טָאג זיא סָאד זַא :ןגָאז ןוא רעג
 רעד ףיוא ,ןריפ זדנוא רע טעוו ןטלעוו ייווצ ךרוד ,ןטלעוו ךרוד ןריפ זדנוא

 ןבירשעג טייטש סע יוו ,טלעוו רעד ףיוא -- ,טלעוו רענעי ףיוא ןוא טלעוו
 ;טשטנעבעג ןבָאה ךיד טעוו טָאג ץיד טָאג םורָאװ -- יכ :0 הט םירבד)
 ןוא -- ךחנו :(אי ,חנ היעשי) ןבירשעג טייטש סע יוו ,טלעוו רענעי ףיוא ןוא
 %.דימת טָאג ךיד טעוו ןריפ

 דכ
 טָאה ריאמ 'ר ןפױלכָאנ רימ ןלעוו ריד ךָאנ ,ךימ יצ -- ינכשמ (7) =
 יד ןייז וצ לבקמ יניס גרַאב ןרַאפ ןענאטשעג זיא לארשי תעשב :טגָאזעג
 ןבעג ךייא ךיא לעוו יוזַא-םתס,, יז וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ,הרות
 ,ןטיהּפָא יז טעוו ריא זַא ?,סרעגָאזטוג עטכער רימ טגנערב טרעיינ + ?הרות יד
 -נוא ,םלוע לש ונובר,, :םיא רַאפ טגָאזעג ייז ןבָאה *.ןבעג ךייא יז ךיא לעוו
 ערעייא, ;יז וצ טגָאזעג רע טָאה ".זדנוא רַאפ ןגָאזטוג ןלעוו תובא ערעזד
 םענייא וצ ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ ?.סרעגָאזטוג ןפרַאד ןיילַא תובא
 גנערב,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה .ךלמ םענופ טלעג ןעייל ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 טכַארבעג םיא ןוא קעווַא רע זיא ".ןעייל ריד לעוו ךיא ןוא ,רעגָאזטוג ַא רימ
 *,רעגָאזטוג ַא ףרָאד ןײלַא רעגָאזטוג ןייד,, :טגָאזעג םיא רע טָאה .רעגָאזטוג ַא
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 רמאנש ,לארשי ולא ,ךובהא תומלע ןכ לע :א"ד .החבט ןאצכ

 :א"ד וגו ,העובשה תא ורמשמו םכתא 'ה תבהאמ יכ :(ד םירבד)

 .םיקידצ לש ןרכש ןתמ םהמ תמלעהש לע ,ךובהא תומלע ןכ לע

 . כ
 (תושעל) היבקה דיתע :ובלח 'רו היכרב [ריא] (רמאד)

 םילהת) ?םעט המ ;אובל דיתעל םיקידצל הלוח שאר [תושעיל]

 םיקידצו ןאכמ םיקידצ :ביתכ ייהלוחל,--הליחל םכבל ותיש :(חמ

 ולא ןיזמרמו ,תומלעב וינפל םילח םהו ,םעצמאב ה"יבקהו ןאכמ

 ,דעו םלוע וניהלא םיהלא הז יכ :םש םירמואו עבצאב ולאל

 םלועבו הזה םלועב ,ונגהני תומלוע ינשב ,תומלע ונגהני אוה

 תומלע :אייד .תוזירזבו תומילעב--תומלע ונגהני אוה :איד .אבה

 .תופפות תומלע ךותב :חס םש  א"דמכ ,אתמילוע ןיליאכ --

 .תומ וב ןיאש םלוע ",אייסנתא, סליקע םגרת ,תומלע :איד

 םלוע וניהלא םיהלא הז יכ :םירמואו עבצאב ולאל ולא ןיזמרמו

 .הזה םלועב ,ונגהני תומלוע ינשב -- ,תומלע ונגהני אה ,דעו

 ךיהלא 'ה יכ ;תט םירבד) ביתכד ,הזה םלועב -- ,אבה םלועבו

 .דימת 'ה ךחנו :(חנ היעשי) ביתכד ,אבה םלועבו ;ךכרב

 ךכ

 לארשי ודמעש העשב : ריאמ רייא .הצורנ ךירחא ,ינכשמ (ד)

 ינא יקיעלא, : ה"בקה םהל רמא ,הרותה לבקל יניס רה ינפל

 ,הורמשתש םיבוט םיברע יל ואיבה אלא ?הרותה תא םכל ןתונ

 ."ונל םיברע וניתובא ,עיישבר, : וינפל ורמא .'םכל הנתונ ינאו

 ךלהש דחאל ?המוד רבדה המל יי.םיברע ןיכירצ םכיתובא,, :ליא

 ךלה ."ךתוא הולמ ינאו ,ברע יל אבה, : ל"א ,ךלמה ןמ תוולל

 ברע ול אבהו ךלה ברע ךירצ ךברע,, :ל"א ,דחא ברע ול איבהו

 זיא לארשי ןעװ :א ,אי עשוה ךיילגראפ) גנוי ןעװעג ךָאנ זיא רע ןעוו לארשי ןבילק

 .טלעװ רענעי ףיוא 22 .תומלע -- םימולע 21 (טַאהעג ביל םיא ךיא בָאה ןעװעג גנוי

 ןייק טינ טָאה סע -- ו"זרהמ ןוא הנוהכ תונתמ טיול טסקעט ןיא גנורעדנע 1 .גכ

 ַא-- ביתכ 5 | ד ,ב הליגמ ,ימלשורי טיול ,"לעפנ, ןיא 2  .ןקידרעירפ ןטימ תוכייש

 (ירק) ןרעװ טנעיילעג ףראד רעבָא ,ןפוא ןייא ףיוא ןבירשעג טרעוו !סָאװ ,ךיינת ןיא טרָאװ

 רעדָא זיא .הליחל -- ירק רעד יװ ביתכ רעד רעבָא זיא ןטסקעט ערעזדנוא ןיא -- .שרעדנַא

 יװ ןעייל :ןגָאז ליוו רע רעדָא ,חסונ רעדנַא ןַא ךיז ראפ טאהעג טָאה שרדמה לעב רעד

 ,תומלעכ -- (ל ,א) הבר תלהק ןיא חסונ רעד .תומלעב + | .הלוחל ןענַאטשעג טלָאװ סע

 -סיוא רעזדנוא עז) שרעדנא חסונ רעד זיא הבר תלהק ןיא .תומלוע 5 .ןעיורפגנוי יו

 ,ימלשורי) שיכירג ףיוא ך"נת םעד טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,רג רעד 5% .(73 יז ,עבַאג

 .טלעוו רענעי ףיוא ךיוא 5 .תומ לֵא ןענַאטשעג טלָאװ סע יוו | .(ט ,א הליגמ
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 "עג רעדיוו םיא רע טָאה ,רעגָאזטוג רעדנַא ןַא טכַארבעג ןוא קעווַא רע זיא
 טכַארבעג םיא טָאה רע יוו ",רעגָאזטוג א ףרַאד ןיילַא רעגָאזטוג ןייד,, :טגָאז
 ןקיזָאד םעד בילוצ זַא ,ןסיוו ייז, :טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,רעגָאזטוג ןטירד ַא

 יד ןייז וצ לבקמ ןענַאטשעג זיא לארשי תעשב ךיוא ױזַא *,ריד ךיא יילטנַא

 רימ טגנערב ;הרות ןיימ ןבעג ךייא לעוו ךיא , :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה ,הרות
 ןבָאה ".ןבעג ךייא יז ךיא לעוו ,ןטיהּפָא יז טעוו ריא זַא ,סרעגָאזטוג עטכער
 ךורב שודקה טָאה *.זדנוא רַאפ ןגָאזטוג ןלעוו תובא ערעזדנוא,, :טגָאזעג ייז
 ,ךיא בָאה ןעמהרבא ןגעק .תובא ערעייא ןגעק בָאה ךיא,, איז וצ טגָאזעג אוה

 ןסיוו ךיא לעוו סָאװ טימ -- המב :(ח ,וט תישארב) טגָאזעג טָאה רע לייוו
 טַאהעג ביל טָאה רע לייוו ,ךיא בָאה ןקחצי ןגעק י?[ןברַא סע לעוו ךיא זַא]
 :(ג ,א יכאלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,טַאהעג טנייפ םיא בָאה ךיא ןוא ,ןושע
 טָאה רע לייוו ,ןבקעי ןגעק .טַאהעג טנייפ ךיא בָאה ןושע ןוא -- ושע תאו
 טרעיינ .טָאג ןופ געוו ןיימ זיא ןגרָאברַאּפ -- הרתסנ :(זכ ,מ היעשי) טגָאזעג
 יז ןבָאה ".ןבעג ךייא יז לעוו ךיא ןוא ,סרעגָאזטוג ערעסעב רימ טגנערב
 רַאפ ןגָאזטוג ןלעוו םיאיבנ ערעזדנוא ,םלוע לש ונוביר,, :םיא רַאפ טגָאזעג
 טגָאז קוספ רעד יוו ,ייז ןגעק בָאה ךיא,, איז וצ טגָאזעג רע טָאה ",זדנוא

 רימ ןגעק ןכָארברַאפ ןבָאה רעכעטסַאפ יד ןוא -- םיעורהואח ,ב הימרי)
 "עג טייטש רעדיוו ןוא;[לעב ןרַאפ טגָאזעג תואיבנ ןבָאה םיאיבנ יד ןוא}
 ןעוועג ןענייז תוברוח ןיא ןסקופ יוו -- םילעושכ :(ד ,גי לאקזחי) ןבירש
 ךיא ןוא ,סרעגָאזטוג ערעסעב רימ טגנערב טרעיינ .לארשי ,םיאיבנ ענייד
 ןגָאזטוג רעדניק ערעזדנוא ןלעוו טָא; :טגָאזעג ייז ןבָאה *.ןבעג ךייא יז לעװ
 -טוג עטכער יאדווא ןענייז יז, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה *,זדנוא ראפ
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד "ןבעג ךייא יז ךיא לעוו ייז ךרוד ;סרעגָאז
 וטסָאה רעדניק-גיוז ןוא ךעלעפוע ןופ לױמ םעד ןופ -- יפמ :(ג ,ח םילהת)

 ,הרות טרעיינ ,שרעדנַא טינ טניימ ,טכַאמ ,זוע ןוא ,טכַאמ טקיטסעפטנורגעג
 ןייז וצ טכַאמ ןבעג טעװ טָאג -- 'ה :(אי ,טכ טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יוו
 ןלָאצַאב וצ טינ טָאה רע ןוא טנָאמעג טרעוו *הוול רעד תעשב +.קלָאּפ
 טגָאז קוספ רעד סָאװ זיא סָאד ?רעגָאזטוג רעד טינ -- טפַאכרַאפ טרעוו רעוו

 לעוו ,טָאג ןייד ןופ הרות יד ןסעגרַאּפ טסָאה וד זַא -- חכשתו :( ,ד עשוה)
 ךיא. :טגָאזעג טָאה אחא 'ר ןסעגרַאפ רעדניק ענייד ןָא ךיוא ךיא

 טעוו רעוו :טייקנסעגראפ רעד ןיא ןיב ךיוא ךיא %לוכיבכ ,ךיוא
 -- *ןטביולעג םעד טָאג טביול -- וכרב/ :הרות רעד ייב רימ רַאפ ןגָאז

 הרות רעד ןופ גנוכַאװשּפָא רעד בילוצ :סע טניימ "?גרַאווניילק סָאד טינ
 הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעדניק ערעייא טּפַאכרַאפ ןרעוו ךייא ןשיווצ

 ךיא לעװ יאדווא :העובש ןימ ַא יװ סע טשטייט ווַארטסַאי ;םלשה ךורע ןטיול 1 .דכ
 ןענַאטשעג טלָאוויס יװ ינכשמ טנעייל ריאמ 'ר ? --.  -- -- טרעיינ ,הרות יד ןבעג ךייא
 ,טרָאװ סטָאג ןיא טלפייווצעג ,סע טסייה ,טָאה רע * .גנורעכיזרַאפ א רימ טיג !ינוכשמ
 םענעי ןופ םיקוספ עלַא יו ,קוספ םעד סיוא טשטייט (א ,זטק) םיחבז ןיא ארמג  ַא +
 ךיז יוזא ןעק עמ ביוא ? .םעגֶעי ייב טלעג טייל סָאװ רעד * .הרות ןתמ ףיוא ,לטיפַאק
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 ,ישילש ברע ול איבהש ןויכ ".ברע ךירצ ךברע,, : ול רמאו ,ינש
 ודמעש העשב ךכ ."ךל הולמ ינא הז ינפמ יכ ,עדת, :רמא
 ואיבה ;יתרות םכל ןתונ ינא, : םהל רמא ,הרותה לבקל לארשי
 וניתובא, :ורמא ".םכל הננתאו ,הורמשתש םיבוט םיברע יל
 םהרבא .םהילע יל שי םכיתובא,, : היבקה ל''א ".ונתוא םיברע
 ,וילע יל שי קחצי .עדא המב : 00 תישארב) רמאש ,וילע יל שי
 ושע תאו : (א יכאלמ) רמאנש ,ויתאנש ינאו ,ושעל בהוא היהש
 ואיבה אלא .'המ יכרד הרתסנ :(מ היעשי) רמאש ,בקעי .יתאנש
 :וינפל ורמא '".םכל הנתונ ינאו ,הורמשתש םיבוט םיברע יל
 הימרי) רמאנש ,םהילע יל שי, :ליא ",ונל ןיברע וניאיבנ ,ע"שובר,
 תוברחב םילעושכ :(גי לאקזחי) ביתכו ;'וגו ,יב ועשפ םיעורהו :ב
 י'.םכל הננתאו ,םיבוט םיברע יל ואיבה אלא .ויה ,לארשי ,ךיאיבנ
 םיברע יאדו אה, :ה''בקה רמא ",ונתוא םיברע ונינב ירה,, :ןרמא
 םיללוע יפמ :(ח םילהת) ד"הה ".םכל הננתא םהידי לע ;םיבוט
 'ה :טכ םש רמאנש ,הרות אלא ''זוע,, ןיאו ,חע תדסי םיקנויו
 -- שפתנ ימ ,םלשל ול ןיאו עבתנ הולהש העשב .ןתי ומעל זוע
 חכשא ,ךיהלא תרות חכשתו :(ד עשוה) רמאנש המ יוה ?ברעה אל
 ימ :החכשב ינא ףא ,לוכיבכ ,ינא םג, :אחא רייא .ינא םג ךינב
 יי?םיקנויה אל -- "ךרובמה יה תא וכרב, :ינפל הרותב רמאי
 :ב הימרי) רמאנש ,םכינב ושפתנ םכבש הרותה ןויפרמ :יוה
 רמאי ימ :החכשב ינא םג לוכיבכ) .םכינב תא יתיכה אושל
 ונב סינכהל םדא ךירצ ךכיפל (?ייינפל ךרובמה 'ה תא וכרב,
 :(מ ילשמ) רמאנש ,םלועב םימי ךיראיש ,דומילב וכנחלו הרותל
 .ךימי וברי יב יכ

 %.רעדניק ערעייא ןגָאלשעג ךיא בָאה ז טייקשלַאפ רעד רעביא -- אול :(ל ,ב

 ךנחמ םיא ןוא הרות רעד ןיא ןוז ןייז ןריפניירַא שטנעמ א ףרַאד רעבירעד

 רעד יוו ,טלעוו רעד ףיוא ןייז םימי ךיראמ לָאז רע ידכ ,ןענרעל ןיא ןייז

 ןרעוו טרעמעג ןלעוו רימ ךרוד םורָאוו -- יב יכ :(אי ,ט ילשמ) טגָאז קוספ

 *געט ענייד

 רא ןא ָאד ךיז טניפעג טסקעט ןיא * .שרד ןטיול -- ,טפַאשיירטעגמוא ? .ןקירדסיוא
 ,תמכה ןגעװ ךיז טדער טרָאד ? .טזָאלעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,גנורזחרעביא עקירעב
 .הרות טימ שיטנעדיא זיא סָאװ
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 ןנחוי 'ר .[ינכשמ ןגעוו ןגָאז} ןנבר יד ןוא יול ןב עשוהי .'ר ןוא ןנחוי 'ר
 ןוא טוג ַא ןיא טכַארבעגניירַא זדנוא טסָאה וד סָאװ רַאפרעד :טגָאזעג טָאה

 טרעוו סָאוו ,דנַאל טוג א וצ ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו :,דנַאל קידתובחר
 ;טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר ןוא ?,טרָאניואוו [סטָאג] ",אתונכשמ,, ןפורעג
 טרעוו סָאװ ,דנַאל סיורג ןוא טוג ַא ןבעגעג זדנוא טסָאה וד סָאװ רַאפרעד
 -רעד :;ןגָאז ןנבר יד ןוא 5,ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו ?,אתונכשמ,, ןפורעג
 טייטש סע יוו ,זדנוא ןשיווצ הניכש ןייד ןעור טזָאלעג טסָאה וד סָאװ רַאפ
 טא] + םוטקילייה ַא ןכַאמ רימ ןלָאז ייז ןוא -- ושעו :(ח ,הכ תומש) ןבירשעג
 ןגָאז ןנבר יד ןוא .ןפיולכַאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו ,[ייז ןשיוזצ ןעור לעוו ךיא

 ,זנדוא ןשיווצ ןופ הניכש ןייד * ןָאטעגּפָא טסָאה וד סָאװ רַאפרעד :סעפע ךָאנ

 רעביא םורָאוו ,סע זיא ױזַא זַא ,וטסָאה היאר א .ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו
 {םענעדלָאג} ןטימ השעמ רעד בילוצ ייז ףיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ תורצ עלא
 טרָאד) טגָאזעג ייז טָאה השמ רעבָא רָאנ יוו ;טרעיורטעג טינ ייז ןבָאה ,בלַאק
 עמשיו :ךיילג ױזַא ?,ריד ןשיווצ ןייגפורַא טינ לעוו ךיא םורָאװ -- יכ :(ג ,גל
 -עג ןבָאה ייז ןוא ,ךַאז עטכעלש עקיזָאד יד טרעהעג קלָאפ סָאד טָאה --

 'ר ?.{ךיז ףיוא גנוריצ ןייז ןָאטעגנָא טינ רענייק ןבָאה ייז ןוא] ,טרעיורט
 .וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ןייז-ילכ רעד :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש

 -עגסיוא ןעוועג זיא ? שרופמה םש רעד סָאװ ןוא ?,ברוח גרַאב םייב לארשי

 ,בלַאק םענופ השעמ רעד טימ טקידניזעג ןבָאה ייז יוו -- ,םיא ףיוא טצירק
 ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רע זיא ױזַא יוו .ייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רע זיא ױזַא
 רע טָאה ןיילַא ךיז ןופ :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר :ןנבר יד ןוא ובייא 'ר ?ייז ןופ
 םיא ןוא טרעדינעגּפָארַא טָאה ךאלמ א ןגָאז ןנבר יד ןוא .טלײשעגּפָא ךיז
 ,םלוע לש ונוביר, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג לארשי טָאה ,טלײשעגּפָא
 יול ןב עשוהי 'ר 1?"?ןַאמ ריא רַאפ יוו שרעדנַא יורפ א ךיז טצופ ןעד יצ

 טגָאז קוספ רעד יוו ,הניכש רעד ךָאנ טוהל ןעוועג זיא לארשי :טגָאזעג טָאה
 סָאװ} הנגל -- ,ןטרָאג ןייז וצ רעטבילעג ןיימ ןעמוק לָאז -- אבי :(ט ,ד)
 .הפוח ןייז וצ ,ונוניגל [ןעניימ ןָאק

 וכ

 יד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .[ינכשמ ןגעוו ןגָאז] הירזע 'ר ןוא ןדוי 'ר

 רעביא ,םלוע לש ונוביר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ
 ןוא ?ןידה תדימ טימ 1 תונכש עניימ טימ טריפעג ךיז טסָאה וד סָאװ םעד
 היכרב 'ר םורָאװ .ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו ?,םימחרה תדימ טימ רימ טימ
 ןָאטעג זיא םיטבשה תרשע יד ייב :ןרזעלא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה
 לובמה רוד םייב .לובמה רוד םייב ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא'ס סָאװ ןרָאװעג

 ;גָאט ןצנַאג א סטכעלש רָאנ -- ער קר :(ה ה תישארב) ןבירשעג טייטש
 יד ,ייו] -- יוה :(א ,ב הכימ) ןבירשעג טייטש םיטבשה תרשע יד ייב רעבָא
 .,סרעגעלעג ערעייז ףיוא סטכעלש סיוא ןטעברַא ןוא ,טכערמוא ןטכַארט סָאוו



 5 וכ ,הכ :א השרפ

 הכ

 הממ :רמא ןנחוי 'ר .ןנברו יול ןב עשוהי 'רו ןנחוי יר

 אתבט אעראל הצורנ ךירחא ,הבחרו הבוט ץראל ונתסנכהש

 תתנש הממ :רמא יול ןב עשוהי 'רו ".אתונכשמ, תאירקתיאד

 .הצורנ ךירחא ,ייאתונכשמ ,, תאירקתיאד אתבר אתבט אערא ונל

 תומש) ביתכדכ ,ונכותב ךתניכש תירשהש הממ :ןירמא ןנברו

 ןנברו .הצורנ ךירחא ,[םכותב יתנכשו] שדקמ יל ושעו : (הכ

 עדת .הצורנ ךירחא ,ונכותמ ךתניכש תקלסש לע :ירוח ןירמא

 אל ,לגעה השעמב ןהילע ואבש תורצ לכש ,ןכ אוהש ,ךל

 ,ןברקב הלעא אל יכ :טל םש השמ םהל רמאש ןויכ ;ולבאתנ

 ותש אלו] ,ולבאתיו ,הזה ערה רבדה תא םעה עמשיו -- דימ

 לארשיל םהל ןתנש ןייז :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת .ןוילע וידע שיא

 ,לגעה השעמב ואטחשכו ,וילע קוקח היה שרופמה םשו ,ברוחב

 : רמא וביא 'ר .ןנברו וביא 'ר ?םהמ לטונ דציכ .םהמ לטונ

 לארשי ורמא .ופלקמו דרוי היה ךאלמ :ירמא ןנברו .ףלקנ וילאמ

 "?הלעבל אלא תטשקתמ השאה םולכ ,ע''שבר,, :ה"'בקה ינפל

 :ד) א"דמכ ,הניכש ירחא לארשי ויה םיטוהל :יול ןב עשוהי רייא

 וכ ,ונוניגל -- ונגל ידוד אבי

 ינפל לארשי תסנכ הרמא :רמא ןדוי 'ר .הירזע ירו ןדוי יר

 למעו ןידה תדמב יתונכש םע תגהנש לע ,ע"שבר, :ה"בקה

 :רזעלא 'ר םשב היכרב 'ר רמאד ".הצורנ ךירחא ,םימחר תדמב

 רודב .לובמה רודב השענ אלש המ םיטבשה תרשעב השענ

 םיטבשה תרשעבו ;םויה לכ ער קר :0 תישארב) ביתכ לובמה

 הז ירה ,םתובכשמ לע ער ילעופו ןוא יבשוח יוה :(ב הכימ) ביתכ

 רבדמב) ןבעל סהשמ ייב ךָאנ ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא סָאװ ,ןדריה רבע 5 .הכ

 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טרָאד לייוו ,לארשי ץרא ןופ לייט רעקידברעמ רעד 2 .(אכ
 ,שדקמ + .ןגעוו ענייד ןיא ןייג ןלעוו רימ * .שדקמה תיב רעד -- רעטעפש ןוא ,ןכשמ רעד
 ןופ ןגױצעגּפָא -- "ינכשמ, טשטייטעג * .ינכשמ ףיוא ליפשנָא ,ןכשמ טימ שיטנעדיא
 םעד ןבעגעגוצ ןבָאה רימ ' .לארשי ןופ ןָאטּפָא ךיז טעװ ,סע טסייה ,הניכש יד * ,רימ

 .רעטרעוו עקידרעטייוו סיאחוי ןב ןועמש יר ךיז ןעיצאב םעד ףיוא לייוו ,קוספ םענופ ףוס
 טינ רָאט רענייק סָאװ ,טָאג ןופ ןעמָאנ רעקידתויתוא-ריפ רעד ?  .יניס טימ שיטנעדיא 5
 ,םישדק שדוק ןיא ,הדובע רעד תעשב ,רופיכ םוי םוא לודג ןהוכ םעד ץוח ,ןדערסױרַא
 ?גנוריצ סָאד ייז ןפרַאד סָאװ וצ ,(יורפ יד) קלָאפ ןייז טזָאלרַאפ (ןַאמ רעד) טָאג ביוא ןוא 0

 .ןרָאװעג בורח קידנעטשלופ ןענייז הרומע ןוא םודס 2 .ינכשמ ףיוא ליפשנָא 1 .וכ



 הבר םירישה ריש . 4

 טייטש סע] ?ןגרָאמירפ ןגעוו ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ .טכַאעיב סע זיא
 זיא סע לייוו ,סע ייז ןעוט ןגרָאמירפ ןופ טכיל ןיא -- רואב [:רעטייוו טרָאד
 טינ גנונירטנַא ןייק זיא ייז ןופ ,ענעי זיא +.טנַאה רעייז ןופ טכַאמ רעד ןיא
 קחצי 'ר ?תוכז רעסָאװ ןיא .גנונירטנַא ןַא ןבילבעג זיא יד ןופ רעבָא ,ןבילבעג
 לאקזחי) ןופ תוכז ןיא :טגָאזעג טָאה יבר :חבש רעייז וצ טדײשַאב סע טָאה
 ךָאנ ןוא ,גנונירטנַא ןַא ריא ןיא ןבילבעג זיא טָא רעבָא -- הנהו (בכ ,די
 םינב] םיאצומה טרעיינ ?,סױרַא ןעגנערב סָאוו ,"םיאיצומה,, טינ טייטש םעד
 םיקידצ יד ןופ תוכז ןיא %ןעמוקסיורַא ןלעוו סָאוו רעטכעט ןוא ןיז יד ,[תונבו
 זיז ןופ ןעמוקסיורַא ןלעוו סָאװ תואיבנ ןוא םיאיבנ יד ןופ ,תוינקדצ ןוא

 ,ןרָאוועג טגָאזעג זיא םי םייב טעטש יד ןגעוו :טגָאזעג טָאה אנינח 'ר
 יו -- יוה :(ה ,ב הינפצ) לובמה רוד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג טינ זיא'ס סָאװ
 סָאװ קלָאפ ַא -- ,םיתרכ ןופ קלָאּפ ,טנגעג-םי םעד ןופ רעניואוונייא ריא
 ןופ תוכז ןיא ?ןרָאװעג לוצינ סע זיא תוכז סנעמעוו ןיא ָאט %תרכ בייח זיא

 טָאה יול 'ר .רָאי סעדעי ייז ןופ סיורַא טמוק סָאוו ןַאמ ןקיטכרָאפסטָאג ןייא
 ,טנגעג-םי םעד ןופ רעניואוונייא ריא ,ייוו ףטוג םוצ קוספ םעד טדיישַאב
 יוו ,[טָאג טימ] דנוב ַא ןסָאלשעג טָאה סָאוו קלָאפ א -- ,םיתרכ ןופ קלָאפ

 א םיא טימ ןסָאלשעג טסָאה ןוא -- ?תורכו :(ח ,ט הימחנ) טגָאז קוספ רעד
 טבש ןגעוו :ןאחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה הימחנ רב עשוהי 'ר .דנוב
 ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג טינ זיא סָאװ ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ןימינב ןוא הדוהי
 :(כ ,חי תישארב) ןבירשעג טייטש רעמודס יד ןגעוו םורָאוו ,רעמודס יד
 טבש ןגעוו רעבָא ;רעוװע רעייז זיא ,רָאוורַאּפ ,דניז רעייז וא -- םתאטחו
 טָאה רע ןוא -- רמאיו :(ט ,ט לאקזחי) ןבירשעג טייטש ןימינב ןוא הדוהי
 רעייז רעייז זיא הדוהי ןוא לארשי ןופ זיוה םעד ןופ דניז יד :רימ וצ טגָאזעג
 ;0 ,ד הכיא) רימ ןבָאה קוספ רעדנַא ןַא :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר .סיורג
 םסענופ רעסערג זיא קלָאפ ןיימ ןופ רעטכָאט רעד ןופ דניז יד ןוא -- לדגיו

 םינ ייז ףיוא ןענייז טנעה ץיק ןוא -- ולח אלו טרעיינ] ,םודס ןופ אטח
 -סיוא טינ ןבָאה 11 ענעי :ןלַאפעגוצ טינ זיא טנַאה ַא וצ טנַאה ַא 1?,{ןלַאפעג
 ערעייז טקערטשעגסיוא ןבָאה יד רעבָא :?,תווצמ וצ טנעה ערעייז טקערטשעג
 ןעיורפ עקידמערַאברעד ןופ טנעה יד -- ידי :6 ,טרָאד ,טרָאד) תווצמ וצ טנעה
 -קעװַא ןבָאה ייז לייוו] ?טייוו ױזַא סָאװרַאפ ;[רעדניק ערעייז טכָאקעג ןבָאה}
 טיורב-תולבא רַאּפ ןייז ייז לָאז סע [,טיורב לקיטש עטצעל'ס ייז ןופ ןבעגעג
 גיקְלָאפ ןיימ ןופ רעטכָאט רעד ןופ ךָארב םעד ןיא

 םיטבשה תרשע יד ייב זַא ,סע טסייה + .ןבילבעג ןבעל לארשי זיא תונברוח עלַא ךָאנ ל
 םישעמ עגעגייא ערעײז 5 .טכַאנ ייב ייס ,גָאט ייב ייס סטכעלש ןרָאװעג ןָאטעג זיא
 ןוא 1 .שרד ןטיול % .גנונירטנַא ןַא טַאהעג ןבָאה ייז ןלָאז תוכז םעד ןיא זַא ,םיבוט
 ראפ ןבראטש 5  .ןעוועג טינ םורַא ױזַא זיא ןטשרעבייא םעד דצמ םזיטירָאווַאפ ןייק
 ןָאק ןידיתיב רעכעלשטנעמ 8 סָאוו ,םיאטח עטמיטשַאב רַאפ ףָארטש א יוו טייצ רעד
 ןוא טסקעט ןיא גנורעדנע 1% | ".םיתרכ, ףיוא ליּפשנָא * ,ןפָארטשַאב טינ ייז רַאפ
 .הקדצ ןבעג וצ 12 .רעמודס יד 11 .תמא תוא םענופ חסונ ןטיול קוספ םענופ בָאגוצ
 ןיאס זַא :גי ,ד הבר הכיא טיול ןענייז ,שרד םוצ ייס ,קוספ םוצ ייס ,ןבָאגוצ יד 3
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 םתוא .םדי לאל שי יכ ,הושעי רקבה רואב ?ןינמ רקבב .הלילב
 'ר ?תוכז וזיאב ,הטילפ רתונ ולאמו ,הטילפ םהמ רתונ אל
 הנהו :(די לאקזוי) תוכזב :רמא יבר -- חבשל והל רתפ קחצי
 םיאצומה אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייםיאיצומה, -- ,הטלפ הב הרתונ
 .[תונבו םינב]

 לובמה רודב רמאנ אלש המ םיה יכרכב רמאנ :אנינח רייא
 ;תרכ בייחש יוג -- ,םיתרכ יוג ,םיה לבח יבשוי יוה :(ב הינפצ)
 הנש לכב ןידימעמש דחא םימש ארי תוכזב ?לצינ ימ תוכזבו
 --םיתרכ יוג ,םיה לבח יבשוי יוה :חבשל היל רתפ יול 'ר .הנשו
 עשוהי 'ר .תירבה ומע תורכו :(ט הימחנ א''דמכ ;תירב תרכש יוג
 המ ןימינבו הדוהי טבשב רמאנ :רמא אחא 'ר םושמ הימחנ רב
 םתאטחו :(חי תישארב) ביתכ םיימודסבד ,םיימודסב רמאנ אלש
 :(0 לאקזחי) ביתכ ןימינבו הדוהי טבשב לבא ;דאמ הדבכ יכ
 אמוחנת 'ר .דאמ דאמב לודג הדוהיו לארשי תיב ןוע :ילא רמאיו
 תאטחמ] ימע תב ןוע לדגיו :וד הכיא) ןל תיא רחא בותכ :רמא
 די התלח אל :[םידי הב ולח אלו -- -- -- (אמוחנת רייא) םודס
 ןהידי וטשפ ולא לבא ,תוצמל ןהידי וטשפ אל ןתוא -- ,דיל
 ?המל ךכ לכ ;[ןהידלי ולשב] תוינמחר םישנ ידי :(ם₪ תוצמל
 .ימע תב רבשב ומל תורבל ויהיש

 זכ

 ,עיישבר,, :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :הירזע ריא
 :(ג תומש) רמאנש ,(הצורנ ךירחא) יתונכש תזיב יל תתנש הממ
 תזיבו גועו ןוחיס תזיבו םירצמ תזיב ;התנכשמ השא הלאשו

 זכ

 ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר

 ןופ ביור םעד ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאוו רַאפרעד ,םלוע לש ונוביר,, :אוה

 ,ג תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ?ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו :תונכש עניימ

 -- -= -- הנכש ריא ןופ ןעייל לָאז יורפ עדעי ןוא -- השא הלאשו :(בכ

 ביור םעד ןוא םירצמ ןופ ביור םעד ;|ןכַאז ענרעדליג ןוא ןכַאז ענרעבליז]

 לקיטש עטצעל'ס ןעמונעגוצ הנכש יד טָאה ןצעמע ייב דניק א ןברוח ןתעשב ןברָאטשעג
 הארבה תדועס רעד ףיוא החפשמ רענעי ןבעגעג סע ןוא דניק ןגייא ריא ןופ טיורב
 טלָאוו יז יוו ,טנכעררַאפ ריא קוספ רעד סע טָאה ;(טיורב-תולבא ,תורבל ףיוא ליפשנָא)
 -- ,רעמווס יד יבגל לארשי ןופ תוכז רעד ןעוועג סָאד זיא .טכָאקעגפַא דניק ןגייא ריא
 .(325-6 ,יקסנוד הבר הכיא עז) הקדצ ףיוא טייקטיירג רעייז

 --ריתועט ַא טימ ןיירָא,תועמשמ ,ָאד זיא קוספ רעד 5 .ינכשמ ףיוא ליפשנָא 1 .זכ
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 רימ ןלעוו +,םיכלמ קיסיירד ןוא :ןייא יד ןופ ביור םעד ןוא גוע ןוא .ןוחיס ןופ
 ,ןפיױלכָאנ רימ ןלעוו ריד ךָאנ ,ךימ יצ :טשפ רעדנַא ןא ,ןפיולכָאנ ריד ךָאנ
 *םינכש עטכעלש ענייד רימ ףיוא טציירעגנָא טסָאה וד סָאװ רַאפרעד --

 ןרָאװעג סעכ ןיא זיא סָאװ ,ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה ןובא 'ר
 .םינכש עטכעלש ריא ףיוא טציירעגנָא טָאה רע ןוא ,עטנירַאה רעד ףיוא
 לארשי ךיוא ױזַא "!ךימ ףלעה ,גיניק ראה ןיימ,, :ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה
 ךייא ןבָאה ןועמ ןוא קלמע ןוא םינודיצ יד ךיוא -- םינודיצו :(בי ,י םיטפוש)
 רעייז ןופ ןפלָאהעג ךייא בָאה ךיא ןוא ,רימ וצ ןעירשעג ריא טָאה ;טקירדעג

 ךימ לעטש -- ןפיולכָאנ רימ ןלעוו ריד ךָאנ ,ךימ יצ :טשפ רעדנַא ןַא .טנַאה

 ?,ךימ םערָארַאפ :טשפ רעדנַא ןַא ,ןפױלכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו ?הנכס ןיא
 דיי ַא ןעוו :טגָאזעג טָאה אחא 'ר סָאװ סָאד יוו .ןפיולכַאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו

 אביקע 'ר סָאװ סָאד יוו ןוא .הבושת רע טוט *,רעסקָאב ַא ןיא ךיז טקיטיינ
 קרַאק ןפיוא לדנעב טיור ַא יוו רעטכָאט סבקעי טסַאּפ טייקמערַא :טגָאזעג טָאה
 -- ,ןפיולכָאנ רימ ןלעוו ריד ךָאנ ,ךימ יצ :טשפ רעדנַא ןַא .דרעפ סייוו ַא ןופ
 טסָאה וד סָאוו ןוכשמ םעד רַאפ ,ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו ,ךימ ןוכשמרַאפ

 ןכשעמ ןסיורג םעד רעביא 5ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו רימ ןופ ןעמונעג
 'ר םורָאװ ןפיולכָאנ ריד ךָאנ רימ ןלעוו רימ ןופ ןעמונעג טסָאה וד סָאװ

 ,א הימחנ) ןבירשעג טייטש סע :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה אמחנמ
 רעד זיא סָאד ?,ריד וצ טנוכשמרַאפ ךיז רימ ןבָאה ןענוכשמרַאפ -- לבח (

 .שרעדנַא טינ ןענייז רימ םורָאװ :?,ןברוח רעטייווצ רעד ןוא ןברוח רעטשרע
 11, ןײלַא ךיז ךרוד טרעיינ ,ןרָאװעג טנוכשמרַאפ

 ןבירשעג טייטש סע :יאעלא 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא היכרב 'ר

 -םי ןופ] לארשי ןגױצעגּפָא טָאה השמ ןוא -- השמ עסױ :(בכ ,ט תומש)
 טגָאזעג לארשי טָאה :?.םי םייב אטח םעד ןופ ןגױצעגּפָא ייז טָאה רע -- ,[ףוס

 ןייק,, יז וצ טגָאזעג רע טָאה "?זדנוא וטסריפ ןיהואוו ,וניבר השמ,, :םיא וצ
 ןייק הרמ ןופ ןוא ,הרמ ןייק שולָא ןופ ןוא ,שולָא ןייק םיליא ןופ ןוא ;םיליא

 טסעוו וד רָאנ ואוו, :טגָאזעג ייז ןבָאה 33*,יניס םוצ םידיפר ןופ ןוא ,םידיפר
 סָאװ םענייא טימ לשמ ַא זיא'ס ",ריד טימ רימ ןענייז ןריפ זדנוא ןוא ןייג

 ריא טָאה רע ןוא ,יורפ רעשיפרָאד א טימ טַאהעג הנותח ןוא ןעגנַאגעג זיא
 ןענַאד ןופ, :םיא וצ טגָאזעג יז טָאה ".רימ טימ םוק ןוא ףיוא ייטש., :טגָאזעג
 ןטרָאד ןופ ןוא ,הירבט ןייק ןענַאד ןופ,, :טגָאזעג ריא רע טָאה ??ןיהואוו --
 ןוא ,קרַאמ ןטשרעבייא םוצ עינרַאברַאג רעד ןופ ןוא ,עינרַאברַאג רעד וצ
 :םיא םוצ טגָאזעג יז טָאה ".קרַאמ ןטשרעטנוא םוצ קרַאמ ןטשרעבייא ןופ
 טָאה ױזַא ".ריד טימ ןייג ךיא לעוז ,ןעמענ ךימ ןוא ןייג טסעוו וד רָאנ ואוו,
 .ריד וצ לעז ןיימ ןיא טפעהַאב -- הקבד :(ט ,גס םילהת) טגָאזעג לארשי
 :טגָאז ןוא סיוא קוספ רעד ךָאד טפור טָא :טגָאזעג טָאה אקיא רב יסוי 'ר
 וצ זיא קוספ וצ ביוא -- ,ןפיולכָאנ רימ ןלעוו ריד ךָאנ ,ךימ יצ -- ינכשמ
 וצ ביוא ,דומלת וצ זיא דומלת וצ ביוא ,הנשמ וצ זיא הנשמ וצ ביוא ,קוספ

 .אתדגא וצ זיא אתדגא וצ ביוא ,אתפסות וצ זיא אתפסות
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 ךירחא ,ינכשמ :א"ד .הצורנ ךירחא ,םיכלמ דחאו םישלש

 סעכש ךלמל :ןובא רייא .םיערה ינכש יב תירגש הממ -- ,הצורנ

 ינודא,, :תחווצ הליחתהו ,םיער םינכש הב הריגו הנורטמ לע

 ןועמו קלמעו םינודיצו :6 םיטפוש לארשי ךכ "!ינעישוה ,ךלמה

 ,ינכשמ :א"ד .םדימ םכתא העישואו ,ילא וקעצתו ,םכתא וצחל

 ךירחא ,יניכסממ :אייד .הצורנ ךירחא ,ינניכסמ -- הצורנ ךירחא

 דיבע ,אבורחל האדוהי ךירצ :אחא 'ר רמאד איההכ .הצורנ

 בקעיד היתרבל אתונכסמ איה איאי :ע"ר רמאד איההכ .הבותת

 ךירחא ,ינכשמ :א"ד .ארויח איסוסד אלדקב אקמוס אקרעכ

 ינממ תלטנש ינוכשממ ,הצורנ ךירחא ,ינניכשמ -- הצורנ

 רמאד .הצורנ ךירחא ינממ תלטנש לודג ןוכשממ ;הצורנ ךירחא

 הז ,ךל ונלבח לבח :₪ הימחע ביתכ :ןנחוי 'ר םשב אמחנמ 'ר

 .ונידי לע אלא ונכשמתנ אלש ,ינש ןברוחו ןושאר ןברוח

 עסיו :0ט תומש) ביתכ :יאעלא 'רב הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר

 השמ, :ול ורמא .םי לש ואטחמ ןעיסה -- ,לארשי תא השמ

 ,שולאל םיליאמו ,םיליאל, :ליא ''?ונכילומ התא ןכיהל ,וניבר

 : ןירמא ".יניסל םידיפרמו ,םידיפרל הרממו ,הרמל שולאמו

 ךלהש דחאל לשמ .ייךמע ןנא ,ןל ליבומו ליזא תאד ןה לכל,

 :היל הרמא ."ימע תיתאו ימוק, :הל רמא ;רפכה ןמ השא אשנו

 ,יקסרובל ןמתמו ,אירבטל אכה ןמ :ל"א "?ןהל אכה ןמ,

 לכל, :ליא ".אתייערא אקושל ןמתמו ,האליע אקושל יקסרובמו

 םילהת) לארשי ורמא ךכ י.ךמע .איתא אנא ,יל ביסנו ליזא תאד ןה

 זירכמ ארקמ ירהו :אקיא רב יסוי רייא .ךירחא ישפנ הקבד :טס

 םא ,ארקמל -- ארקמל םא -- ,הצורנ ךירחא ,ינכשמ :רמואו

 -- אתפסותל םא ,דומלתל -- דומלתל םא ,הנשמל -- הנשמל

 .אתדגאל -- אתדגאל םא ,אתפסותל

 .11-8 .מאב ,בכ ןמיס ןביוא עז 3 .שרד ןופ גנאגנעקנאדעג םעד רעביא טסייר רע

 -לעפ עטכעלש לארשי ףיוא ןָא טקיש רעטשרעבייא רעד ןעוו :"ינכשמ, ףיוא ליּפשנָא +

 ןעוו ' .ןַאמירָא ןא ןכסמ ןופ 5 .ינכשמ -- ינניכסמ 5 .הבושת קלָאפ סָאד טוט ,רעק

 עדייב ןכאמ בורח סָאד 5 .ןועסקָאב ןופ טייטשאב זייפש ןייז זא ,םירָא יוזא טרעוו רע

 ליז זא ,לארשי ןופ ןוכשמ א יוו ןעמונעג ייז טלָאוו טָאג יוו ןעוועג זיא םישדקמ יתב

 ,טקריוועג ,ס9 טסייה יעקַאט טָאה סָאד ןוא ,ןייז וצ ףראדאב'ס יוו ןריפפיוא ךיז ןלָאז

 רעד 1% .שרד ןטיול טצעזעגרעביא ? .ינכשמ -- ןוכשמ ,ןָאט הבושת לָאז לארשי זַא

 "יא ערעזדנוא ךרוד 331 ".לבח, לעוּפ םענופ גנורזחרעביא רעד ףיוא טריזאב זיא שרד

 ןבָאה ייז ןוא -- ורמיו :ז ,וק םילהת ץז םי םייִב ךניז רעד ןגעוו 12 .םיאטח ענעג
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 חכ
 ענייז ןיא טכַארבעגנירַא ךימ טָאה ךלמ רעד -- ךלמה ינאיבה (ד)

 יאזע ןב ?:ןטרָאג ןיא ןיירַא ןענייז ריפ :טנרעלעג רימ ןבָאה :ןטרָאד .ןרעמַאק

 טקוקעגניירַא טָאה יאזע ןב .אביקע 'ר ןוא היובא ןב עשילא ,אמוז ןב ןוא

 שבד :(ז0 ,הכ ילשמ) קוספ רעד טגָאז םיא ףיוא ןוא ,ןעניז ןופ ּפָארַא זיא ןוא
 טָאה אמוז ןב *.ריד רַאפ גונעג זיא'ס ליפיוו סע ,קינָאה ןענופעג וטסָאה --

 םילהת) קוספ רעד טגָאז םיא ףיוא ןוא +ןברָאטשעג זיא ןוא טקוקעגניירַא
 .עיירטעג ענייז ןופ טױט רעד ןגיוא סטָאג ןיא זיא * רעייט -- רקי ;תט ,זטק
 טקַאהעגסיוא רע טָאה ױזַא יוו .ןצנַאלפ יד טקַאהעגסיוא טָאה היובא ןב עשילא
 טגעלפ ןוא םישרדמ יתב ןוא ןלוש ןיא ןייגניירַא טגעלפ רע תעשב 1?ןצנַאלפ יד

 טימ ןדעררַאפ ייז רע טגעלפ ,ןענרעל ןיא הלועפ ַא ןבָאה רעדניק יוו ,ןעז

 טגָאז םיא ףיוא ןוא .ןרעוו טכַאמרַאפ ןגעלפ [רעליימ ערע]ייז ןוא ,רעטרעוו
 ןקידניזרַאפ וצ ליומ ןייד ןזָאל טינ טסלָאז -- ןתת לא :(ה ,ה תלהק) קוספ רעד
 "עג טָאה רע ;םולשב סױרַא זיא ןוא םולשב ןיירַא זיא אביקע 'ר .בייל ןייד
 ןבָאה ױזַא טרעיינ ,םירבח עניימ ןופ רעסערג ןיב ךיא לייוו טינ זיא'ס,, :טגָאז
 ,ןרעטנענרעד ךיד ןלעוו םישעמ ענייד %:הנשמ רעד ןיא םימכח יד טנרעלעג
 :ןרָאװעג טגָאזעג זיא םיא ףיוא ןוא ".ןרעטייוורעד ךיד ןלעוו םישעמ ענייד
 .ןרעמַאק ענייז ןיא טכַארבעגיירַא ךימ טָאה ךלמ רעד

 טכ
 : ןרעוו טנשרדעג טפרַאדעג טינ טָאה הרות יד :טגָאזעג טָאה יאני 'ר

 ךייא לָאז שדוח רעקיזָאד רעד -- שדחה (ב ,בי תומש) ןופ טרעיינ ,שרעדנַא
 זיא] סָאװ טקעלּפטנַא ייז אוה ךורב שודקה טָאה סָאװרַאפ ָאט %-- -- -- ןייז
 ןזיב ,גָאט ןטייווצ םעד ןיא סָאװ ןוא גָאט ןטשרע םעד ןיא [ןרָאוועג ןפַאשַאב
 לכ :( ,דכ טרָאד) טגָאזעג ןבָאה ייז סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא זגָאט ןטסקעז
 רע טָאה ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא -- רשא
 .טקעלּפטנַא ךיילג ייז סע

 -- ךגיו ;(גי ,ד םירבד) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 טגָאזעג ךייא טָאה רע ןוא ,דגיו -- ,דנוב ןייז טגָאזעג ךייא טָאה רע ןוא
 רעד ןופ בייהנָא רעד זיא סָאװ %[ותירב תא] :תישארב רפס םעד
 ,טָאבעג ןעצ יד ,ןָאט וצ ןלױפַאב ךייא טָאה רע סָאוו ;גנופַאשַאב טלעוו
 +.דומלת רַאפ ןעצ ןוא ארקמ רַאפ ןעצ -- ,תורבדה תרשע יד ןענייז סָאד

 ןוא ןעמוק טנעקעג יזוב רעד לאכרב ןב אוהילא טלָאװ ןענַאװ ןופ םורָאוו
 ןופ ןוא "ןתיוויל ןוא דרעפרעסַאװ ןופ ?תודוס יד לארשי וצ ןקעלּפטנַא
 רעד ןופ תודוס יד ןקעלּפטנַא ייז ןוא ןעמוק טנעקעג לאקזחי טלָאװ ןענַאוו
 ךימ טָאה ךלמ רעד :ןבירשעג טייטש סע סָאװ זיא סָאד טרעיינ * זהבכרמ
 %ןרעמַאק ענייז ןיא טכַארבעגניירַא

 ,ומיח ,גל רבדמב ןיא 17 .ב ,בכ הבר תומש ;ב"אי ,די תומש ;םי םייב טקינעפשרעדיוו
 .שרעדנַא רעטרע יד ןופ גנונדרָא יד זיא

 השעמ ןיא טפיטרַאפ ךיז ? .ב ,די הגיגח ,ילבב ;א ,ב הגיגח ,ימלשורי 1 .חַכ
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 חכ

 :סדרפל וסנכנ העברא :ןנינת ןמת .וירדח ךלמה ינאיבה (ד)
 ץיצה יאזע ןב .אביקע 'רו היובא ןב עשילא ,אמוז ןבו יאזע ןב
 אמוז ןב .ךיד לכא ,תאצמ שבד :(הכ ילשמ) רמאנ וילעו ,עגפנו
 התומה 'ה יניעב רקי :(טק םילה רמאנ וילעו ,תמו ץיצה
 ?תועיטנב ץצק דציכ .תועיטנב ץצק היובא ןב עשילא .וידיסחל
 תוקונית האורו תושרדמו תויסנכ יתבל סנכנ היהש העשב
 וילעו .ןימתתסמו ,אילימ ןוהילע רמוא היה ,הרותב ןיחילצמש
 אביקע 'ר .ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא אה תלהק) רמאנ
 ,ירבחמ ינא לודגש ינפמ אל :רמאו ,םולשב אציו םולשב סנכנ
 .ךוקחרי ךישעמו ךוברקי ךישעמ :הנשמב םימכח ונש ךכ אלא
 .וירדח ךלמה ינאיבה :רמאנ וילעו

 םכ

 ועדחהמ אלא ,שרדהל הכירצ הרותה התיה אל :רמא יאני יר
 םויב המו ןושאר םויב המ ה"בקה הלג המ ינפמו ;םכל הזה
 'ה רבד רשא לכ :(זכ תומש ורמאש תוכזב ?ישש םוי דע ,ינש
 - -- - .םהל הלג דימ ,עמשנו השענ

 ,ותירב תא םכל דגיו :(ד םירבד) ביתכ :רמא היכרב 'ר
 תלחת אוהש [ותירב תא] :תישארב רפס תא םכל דגיו

 ,םירבדה תרשע ,תושעל םכתא הוצ רשא ;םלוע לש ותיירב
 .דומלתל הרשעו ארקמל הרשע ,תורבדה תרשע ולא

 ירדח לארשיל הלגיו וזובה לאכרב ןב אוהילא אבי ןיינמ יכו
 ?הבכרמ ירדח םהל הלגיו לאקזחי אבי ןיינמו ,ןתיולו תומהב
 .וירדח ךלמה ינאיבה :די'הה אלא

 ןוא 5 .ןטלעװ עשילמיה יד) הבכרמ השעמ ןיא ןוא (גנופאשאב טלעװ) תישארב
 ,ןכערבסיוא סע וטסעוו ,םעד סימ ןקיטעזרעביא ךיז וטסעוו רעמָאמ :טרָאד טייטש רעטייוו

 חסונ רעד זיא ױזַא + .ליפ וצ ןפיטראפ טינ םינינע עכלעזַא ןיא ,סעצ טסייה ,ךיז רָאט עמ

 ןטיול * .טרעקראפ םימכח ייווצ יד ןגעוו טלייצרעד טרעוו ילבב ןיא ;ימלשורי ןיא

 .ז ,ה תוידע 5 ,שרד

 ךיז יז טָאה ןצעזעג ןופ רפס א זיא הרות יד יוו יוזא 2 .ןרעוו ןביוהעגנָא 1 .טכ

 .ץעועג עלעמרַאּפ פטשרע סָאד ןבעגעג טרעוו סע ואוו ,קוספ םענעי טימ ןבײהנָא טפראדעג

 סָאד + .טייקרַאלק םשל ןבעגעגוצ ..גנופאשאב ןייז -- ותיירב יוו טנעיילעג ,דנוב ןייז *
 ,ןליופשב ,הוצ טרָאװ סָאד רעבירעד טרעװ ;קירעביא גולפ ןיא זיא ,ןַאט וצ ,תושעל טרָאװ

 הרות יד ,דומלת ףיוא -- ןָאט וצ ,תושעל ןוא ,בתכבש הרות יד ,ארקמ ףיוא טנשרדעג

 הרות רעד ןופ שטייטסיוא ןטיול ןרעוו טיהעגּפָא זומ בתכבש הרות יד :הפילעבש
 םעד ךָאנ ןוא ,בגא ךרד טכָארבעג ָאז טרעװ רמאמ סהיכרב 'ר -- .(ו"זרהמ) הפ-לעבש
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 ל
 יילרענעצ .ריד טימ ךעליירפ ןוא קיטסול ןייז ןלעוו רימ -- הליגנ (ד)

 ,(דיירפ) הליג :[ןעיירפ וצ ךיז] ןפורעג לארשי טרעוו החמש ןופ רעטרעוו
 הלהצ ,(ךָארבסיוא-דיירפ) החצפ ,(גנַאזעג) ,הניר ,החמש ,(טייקכעליירפ) השיש

 העורת ,הוודח ,(טייקידיירפ) הזלע ,(טייקיטסול) הצלע ,(יירשעגסיוא-דיירפ)
 .ןויצ ןופ רעטכַאט ,רעייז ךיז יירפ -- יליג :(ט ,ט הירכז) הליג -- .(גנולַאש)
 החמש-- .טָאג טימ ןעיירפ ךיז ךיא וט ןעיירפ -- שוש :(י ,אס היעשי) השיש --
 :(די ,ב הירכז) הניר -- .םילשורי טימ ךיז טיירפ -- וחמש ;י הס טרָאד)
 יחצפ :(א ,דנ היעשי) החצפ -- .ןויצ ןופ רעטכָאט ,ךיז יירפ ןוא גניז -- ינר
 -- ילהצ ;(6 ,בי טרָאד) הלהצ -- .םיוא יירש ןוא גנַאזעג טימ סיוא ךערב --
 טץימ זיא קיטסול -- ץלע :(א ,ב ,א לאומש) הצלע -- .גניז ןוא םיוא יירש

 ,ץרַאה ןיימ זיא קידיירפ ןוא -- זלעיו :(ז ,חכ םילהת) הזלע .טָאג ךרוד ץרַאה
 א ארזע) טגָאז קוספ רעד יוו ,הודח -- .ןעקנַאד םיא ךיא וט גנַאזעג טימ ןוא

 ןופ גנואיינַאב יד] -- -- -- לארשי ינב יד ןבָאה טכַאמעג ןוא -- ודבעו :([ט
 -- ועירה :(ד ,חצ םילהת) העורת -- .[הוודח טימ טָאג ןופ זיוה ןקיזָאד םעד
 ןוא ,העורת סױרַא ןעמענ ערעדנַא ןוא .גנַאזעג ןופ לוק ַא טימ טָאג וצ טלַאש
 :(די ,אמ בויא) .טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;(ץנאטעג) ,הציד ןיירַא ןלעטש
 ךיז טגנירפשעצ -- ,טסגנַא יד ךיז טצנַאטעצ סיוארָאפ םיא ןוא -- וינפלו
 1,.שיפ רעקיזָאד רעד יו

 אל

 ,ריד טימ ןייז ךעליירפ ןוא קיטסול ןלעוו רימ -- הליגנ :טשפ רעדנַא ןַא

 טָאה ןוא בייוו א ןעמונעג טָאה שטנעמ א זַא :טנרעלעג רימ ןבָאה 1 טרָאד --

 סע רע רָאט ,טַאהעג טינ רעדניק ןייק טָאה יז ןוא ,רָאי ןעצ ריא טימ טבעלעג
 רענייא ןגעוו השעמ ַא [טלייצרעד עמ] :טגָאזעג טָאה ידיא 'ר :,ןזָאלרַאפ טינ
 טָאה יז ןוא ,רָאי ןעצ ןַאמ ריא טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,ןודיצ ןיא יורפ ַא
 ליז -- יאחוי ןב ןועמש 'ר רַאפ ןעמוקעג ייז ןענייז ,טַאהעג טינ רעדניק ןייק
 ייב,, יז וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןטייווצ ןטימ סנייא ןדיישעצ טלָאװעג ךיז ןבָאה
 ןסע ךרוד ןטייווצ ןטימ סנייא ןטפָאהַאב ךיז טָאה ריא יװ ױזַא ,ןבעל רעייא
 ךרוד טרעיינ ,ןדיישרעדנַאנופ שרעדנַא טינ ךיז ריא טלָאז ױזַא ,ןעקנירט ןוא
 טכַאמעג ךיז ןבָאה ןוא ?,הצע ןייז טיול קעװַא ייז ןענייז *.ןעקנירט ןוא ןסע
 טרוכישעגנָא םיא טָאה יז ןוא ,טכַאמעג הדועס עסיורג ַא ןוא ,בוט-םוי ַא

 *.םירדחא} טסקעט ןיא * .יאני 'ר ןופ רמאמ םוצ םוא שרדמה לעב רעד ךיז טרעק

 רעד טרעיינ ,תודוס ענעי טקעלּפטנַא אוהילא טינ טָאה טסקעט ןשיכנת ןטיול .מ בויא 5

 תישארב ןופ השרפ רעד ןיא :ה"ד *  ,ןגָאווטייר ןשילמיה סטָאג ' .ןיילא רעטשרעבייא

 ךרוד ןרָאװעג טקעלפטנא רעטעפש ןענייז סָאוו ,תודוס עלַא ןגרַאבראפ ךיז ןעניפעג

 : .םיאיבנ יד

 .עקדנעוו רעד ףיוא טפאכעג זיא סָאװ 1 .ל

 ןַא טימ ןבָאה הנותח ןוא ןטגפַא יז ףראד רע טרעײנ ? .ו )ו תומבי ,הנשמ 1 .ָאל

 ךיז טרעמ ןוא ךיז טרעפכורפ ,וברו ורפ ןופ הוצמ יד ןייז וצ םייקמ ידכ ,רערעדנַא
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 וארקנ החמש לש תונושל הרשעב .ךב החמשנו הליגנ (ד)
 ,הזלע ,הצלע ,הלהצ ,החצפ ,הנר ,החמש ,השיש ,הליג :לארשי

 היעשי) השיש -- .םיצ תב ,דאמ יליג : הירכמ הליג .העורת ,הודח

 הנר -- .םילשורי תא וחמש :(ס םסש החמש -- .'הב שישא שוש :(אס

 הנר יחצפ :(דנ היעשי] החצפ -- .ןיצ תב יחמשו ינר :(ב הירכמ

 ץלע :(ב ,א לאומש הצלע -- .ינרו ילהצ :;(בי םש) הלהצ -- .ילהצו

 -- .ונדוהא ירישמו ,יבל זלעיו :(חכ םילהת) הזלע -- .'הב יבל

 - .[הודחב] ,'וגו ,לארשי ינב ודבעו :0 אדזע רמאנש ,הודח

 ועירה :(זמ םש ביתכו ;ץראה לכ 'הל ועירה :(חצ םילהת) העורת

 א"דמה ;הציד ןילייעמו העורת ןיקפמד תיאו .הנר לוקב םיהלאל

 .אתיפח אדהכ ,אעטרקמ -- הבאד ץודת וינפלו :(אמ בויא)

 אל

 ההשו השא םדא אשנ :ןנינת ןמת .ךב החמשנו הליגנ :אייד

 השעמ :ידיא 'ר רמא ,לטביל יאשר וניא ,הדלי אלו םינש רשע

 .הדלי אלו הלעב םע םינש רשע התהשש ,ןודיצב תחא השאב

 רמא .ןידמ ןיד אקבתשמל ןייעב -- יאחוי ןב ןועמש 'ר יבג ןותא

 ךכ ,התשמבו לכאמב הזל הז םתגוודזנש םשכ ,ןוכייח, :ןוהל

 ויכרדב וכלה ".התשמו לכאמ ךותמ אלא םישרפתמ םתא ןיא

 .יאדמ רתוי ותרכשו הלודג הדועס ושעו בוט םוי ןמצעל ושעו

 שיש בוט ץפח לכ יאר ,יתב,, :ליא ,וילע ותעד הבשיתנש ןויכ

 רחאל ?איה התשע המ ",ךיבא תיבל יכלו ותוא ילטו ,תיבב יל

 הטמב והואש, :םהל הרמאו היתוחפשלו הידבעל הזמר ןשיש

 ,היתנשמ רעננ הלילה יצחב יי.אבא תיבל והוכילוהו ותוא וחקו

 תיבב,, :היל הרמא ''?ןותנ ינא ןכיה ,יתב,, :ל''א ,הירמח גפד ןויכ

 תרמא ךכ אלו, :היל הרמא ''?ךיבא תיבל יל המ, :ליא ".אבא

 טגָאזעג רע טָאה ,טימעג טוג א ןיא ןעוועג זיא רע זַא ןוא .סָאמ רעד רעביא
 םענ ,זיוה ןיימ ןיא ךאז עטוג א טסעז וד רָאנ ואוו ,עניימ רעטכָאט,, :ריא וצ
 רע יוו םעד ךָאנ ?ןָאטעג יז טָאה סָאוו ".םייהַא רעטָאפ ןייד וצ ייג ןוא סע ריד
 ןוא ןטסניד ןוא טכענק עריא וצ ןָאטעג קנואוו א יז טָאה ,ןפָאלשעגנייא זיא
 ןיימ ןיא םיא טגנערב ןוא םיא טגָארט ,טעב ןטימ םיא טמענ, :טגָאזעג ייז
 ןוא ,ףָאלש ןופ טפַאכעגפיוא ךיז רע טָאה טכַאנ ןטימ ןיא ".זיוה סרעטָאפ
 :ריא וצ טגָאזעג רע טָאה יוזַא ,ןייוו ןייז ןופ טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה רע יוו
 "זיוה ןיא ןטַאט םייב,, :טגָאזעג םיא יז טָאה "?ךיא ןיב ואוו ,עניימ רעטכָאט;
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 םיא יז טָאה "?זיוה סנטַאט ןייד ןיא ךיא וט סָאװ,, :ריא וצ טגָאזעג רע טָאה

 עטוג ַא רַאפ רָאנ סָאוװ' :טנווָא ןיא טגָאזעג ױזַא טינ רימ וטסָאה,, :טגָאזעג

 ךיא ?םייהַא רעטָאפ ןייד וצ ייג ןוא סע םענ ,זיוה ןיימ ןיא ןַארַאפ זיא'ס ךַאז

 וצ קעװַא ייז ןענייז ".ריד ןופ ךאז ערעסעב ןייק טלעוו רעד ףיוא טינ בָאה

 ,ליז רַאפ ןעוועג ללפתמ ןוא טלעטשעג ךיז טָאה רע ןוא ,יאחוי ןב ןועמש 'ר

 יוזַא :ןענרעל וצ ךיד [השעמ יד טמוק] +.ןרָאוועג ןפלָאהעג ןענייז ייז ןוא

 זיא .תורקע םיקידצ ןפלעה ךיוא ױזַא ,תורקע טפלעה אוה ךורב שודקה יו

 טגָאזעג טָאה רע סָאװ ראפרעד ,םדו רשב ַא ךָאד-המ :רמוחו-לק ַא ךָאד סע

 ערעסעב ןייק טלעוו רעד ףיוא טינ בָאה ךיא,, :ןכיילג סנייז םדו רשב א וצ

 ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,לארשי טנייה ;ןרָאװעג ןפלָאהעג ייז ןענייז "ריד ןופ ךַאז

 ףיוא טינ ןבָאה רימ,, :ןגָאז ןוא גָאט ןדעי ַא אוה ךורב שודקה ןופ העושי רעד
 טניימ סָאד !יאדווא ןוא יאדווא -- ?,ריד ןופ ךַאז ערעסעב ןייק טלעוו רעד

 .ריד טימ ךעליירפ ןוא קיטסול ןייז ןלעוו רימ -- הליגנ :[קוספ רעד]
 ןיז עריא ןוא ךלמ רעד ןַאמ ריא סָאװ ,עטנירַאה ַא [וצ ןכילגעג זיא'ס]

 ריא וצ ןעמוקעג ןעמ זיא .םי טייז רענעי ףיוא קעװַא ןענייז סמעדייא ןוא
 טימ סע טָאה סָאוו, :טגָאזעג יז טָאה ".ןעמוקעג ןענייז ןיז ענייד,, :טגָאזעג ןוא

 ,ןעמוקעג ןענייז סמעדייא עריא זַא ?.ןעיירפ רינש עניימ ךיז ןלָאז ?ןָאט וצ רימ
 :טגָאזעג יז טָאה ".ןעמוקעג ןענייז סמעדייא ענייד , :טגָאזעג ריא ןעמ טָאה
 טָאה "ןעיירפ רעטכעט עניימ ךיז ןלָאז ?ןָאט וצ רימ טימ סע טָאה סָאװ;

 :טגָאזעג יז טָאה ױזַא *,ןעמוקעג זיא ךלמ רעד ןַאמ ןייד , :טגָאזעג ריא ןעמ
 אובל דיתעל ןלעוו יוזַא ".דיירפ רעביא דיירפ ,החמש עתמא יד זיא סָאד,
 ןיז ענייד -- ךינב :(ד ,ס היעשי) םילשורי וצ ןגָאז ןוא םיאיבנ יד ןעמוק
 ?ןָאט וצ רימ טימ סע טָאה סָאװ,, :ןגָאז ייז יז טעוו ;טייוו רעד ןופ ןָא ןעמוק

 5"{הדוהי טופ רעטכעט יד ןעיירפ ךיז ןלָאז -- הנלגת :(בי ,חמ םילהת)]

 סָאוו. :ןגָאז יז טעוו "ןגָארטעג טיי רעד ףיוא ןרעוו רעטכעט ענייד ןוא;
 5.* [ןויצ גרַאב רעד ןעיירפ ךיז לָאז -- חמשי] ?ןָאט וצ רימ טימ סע טָאה
 טמוק ןָא -- ךכלמ הנה :(ט ,ט הירכז) ןגָאז ריא ןלעוו .ייז רעבָא דלַאב יו
 סָאד , :ןגָאז יז טעוו ױזַא ,רע זיא רעגיז ַא ןוא רעטכערעג ַא ,ריד וצ ךלמ ןייד

 ךיז יירפ -- יליג :(טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו ,"!החמש עתמא יד זיא

 -- ינר :(די ,ב טרָאד) ןבירשעג טייטש ךָאנ ןוא ;ויצ ןופ רעטכָאט ,רעייז
 : ,אס היעשי) ןגָאז יז טעוו טלָאמעד .ןויצ ןופ רעטכָאט ,ךיז יירפ ןוא גניז
 טימ קיטסול זיא לעז ץימ ,טָאג טימ ןעיירפ ךיז ךיא וט ןעיירפ -- שוש

 = .טָאג ץימ
 בל

 ,ריד טימ ןייז ךעליירפ ןוא קיטסול ןלעוו רימ -- הליגנ :טשפ רעדנַא ןַא

 סָאד -- םויה הז :(דכ ,חיק םילהת) [קוספ ןטימ] ןביוהעגנָא טָאה ןיבא 'ר --

 ןעיירפ ךיז ןוא ןייז קיטסול רימָאל ,טכַאמעג טָאה טָאג סָאװ גָאט רעד זיא

 ףעיירפ וצ ךיז סָאװ טימ טינ ןסייוו רימ :טגָאזעג ןיבא 'ר טָאה .םיא :טימ

 רימ :טדיישַאב טָאה ןוא המלש ןעמוקעג זיא ,טָאג טימ יצ ,גָאט ןטימ יצ



 5 בל ,אל :א השרפ

 ?יךיבא תיבל יכלו ותוא ילט יתיבב שיש בוט ץפח לכ' :ברעב יל
 ןועמש 'ר לצא םהל וכלה ''.ךממ רתוי םלועב יל בוט ץפח ןיא
 ה"בקה המ :ךדמלל .ודקפנו ,םהילע ללפתהו דמעו ,יאחוי ןב
 :רמוחו-לק םירבד ירהו .תורקע םידקופ םיקידצ ףא ,תורקע דקופ
 ץפח יל ןיא,, :ותומכש םדו רשבל רמאש לע ,םדו רשב םא המו
 ה"בקה תעושיל םיכחמה ,לארשי ;ודקפנ ",ךממ בוט םלועב
 - ",התא אלא םלועב בוט ץפח ונל ןיא, :םירמואו םוי לכב
 .ךב החמשנו הליגנ :יוה !ויכאע

 .םיה תנידמל הינתחו הינבו הלעב ךלמה ךלהש הנורטמל
 הנחמשת ?יל תפכיא המ, :הרמא ".ךינב ואב,, :הל ורמאו ואבו
 :הרמא ".ךינתח ואב, :הל ורמא ,הינתח ואבש ןויכ י.יתולכ
 ,ךילעב ךלמה אב, :הל ורמא יי.יתונב הנחמשת ?יל תפכיא המ,
 ןיאב אבל דיתעל ךכ יי!ודח לע ודח ,המילש אתודח יאה,, :הרמא
 איהו ;ואבי קוחרמ ךינב :ס היעשי) םילשוריל םירמואו םיאיבנה
 תונב הנלגת (בי ,חמ םילהת] ?יל תפכיא המ, :םהל תרמוא
 ?יל תפכיא המ :הרמא ";הנמאת דצ לע ךיתונבו, ".[הדוהי
 אבי ךכלמ הנה :6₪ הירכמ הל ורמאש ןויכ *".[ןויצ רה חמשי]
 יליג :םש) ביתכד ",המילש אתודח אה, :הרמא ,עשונו קידצ ,ךל
 העש התואב .ןויצ תב ,יחמשו ינר :ב םש) ביתכו ,ןויצ תב ,דאמ
 .יהלאב ישפנ לגת .יהב שישא שוש :(אס היעשי) תרמוא איה

 בל

 הז :(חיק םילהת) חתפ ןיבא 'ר -- ,ךב החמשנו הליגנ :א"ד

 המב ןיעדוי ונא ןיא :ןיבא ר"א .וב החמשנו הליגנ ,ה השע םויה

 החמשנו הליגנ :שריפו המלש אב .ה"בקהב וא ,םויב םא ,חומשל

 - "ךב, ,ךתרותב -- "ךב,, ,ךתעושיב -- ''ךב,, :היבקהב -- ךב

 :הרותב ונל תבתכש תויתוא בייכב ''ךב,, :קחצי רייא .ךתאריב

 ..ךב,, :ירה ,םירשע -- ףיכ ,םינש -- תייב

 טימ,/ :אוה ךורב שודקה טימ -- ריד טימ ןייז ךעליירפ ןוא קיטסול ןלעוו
 טימ -- "ריד טימ,, ,הרות ןייד טימ -- "ריד טימ,, ,ףליה ןייד טימ -- "ריד
 קיצנַאווצ ןוא ייווצ יד טימ -- "ךב,, :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .טייקיטכרָאפ ןייד
 ףכ ,ייווצ זיא תיב :ןבירשעג הרות יד זדנוא וטסָאה ייז טימ סָאװ ,תויתוא
 | ".ךב,, וטסָאה זיא ,קיצנאווצ זיא

 ,ןרַאוועג טכאדעג :ךעלבעטשכוב + .ןגעוו ענייז ןיא :ךעלרעטרעוו 5 .(חכ ,א תישארב)
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 ןכרוד ,ןיױו +ךרוד טפַאשביל ןייד ןענָאמרעד ןלעוו רימ -- הריכזנ (ד) =
 םוא חספ ןופ םיניד יד [ןענרעל םייב] רעגייטש ַא ,הרות רעד ןופ ןייוו
 ,תוכוס םוא ? תוכוס ןופ םיניד יד ,תועובש םוא תועובש ןופ םיניד יד ,חסּפ
 ןייוו ןכרוד ,ןייוו ךרוד טּפַאשביל ןייד ןענָאמרעד ןלעוו רימו :טשפ רעדנַא ןַא
 ןָאטעג טָאה רעוו * ? ןושארה םדא ריד רַאפ ןָאטעג טָאה סָאװ ;תובא יד ןופ
 ?בקעי יוו ריד רַאפ

 דל

 -טכער יוו -- טַאהעג ביל ךיד ייז ןבָאה קיטרַאפטכער -- םירשימ (ד)
 !עטבילַאב ענייד ןענייז קיטפַאהדנאטש יוו :,עטבילַאב ענייד ןענייז קיטרַאפ
 תובא ערעזדנוא ןבָאה טייקיטרַאפטכער סיורג טימ :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר
 תישארב) טגָאזעג טָאה ןינח 'ר .ןָאטעג ןבָאה ייז סָאוו ץלַא ריד רַאפ ןָאטעג
 רעטנעצ רעד -- ,ךַאז עקיזָאד יד ןָאטעג טסָאה וד לייוו -- ןעי יכ :(ט ,בכ
 רע ןעוו ,טרעיינ + !ךַאז, סע טספור וד ןוא :,ןעוועג ןיוש ךָאד סע זיא ןויסינ
 ןוא טַאהעג ןדָאש רע טלָאװ ,ךַאז עקיזָאד יד ךיז ףיוא ןעמונעג טינ טלָאװ
 .טַאהעג ביל ךיד ייז ןבָאה קיטרַאפטכער טניימ סָאד :עקידרעירפ עלַא ןריולרַאפ

 הל

 עניימ טימ ךיא ןיב ץרָאווש ,ןייש רעבָא ,ךיא ןיב ץרַאווש -- הרוחש (ה)
 .תובא עניימ ןופ םישעמ יד טימ ןייש רעבָא ,םישעמ

 ץרָאווש :טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד -- ,ןייש רעבָא ,ךיא ןיב ץרָאווש
 קוספ ןיא יוו ,רעפעשַאב ןיימ רַאפ ךיא ןיב ןייש רעבָא :,ךיז רַאפ ךיא ןיב
 טנעז םישוכ יד ןופ רעדניק יוו יױזַא ,רָאװרַאפ -- אלה :( ,ט סומע) טייטש
 רַאפ ריא טנעז ?םישוכ יז ןופ רעדניק יוו :לארשי ןופ רעדניק ,רימ ריא
 רעדנַא ןַא .טָאג טגָאז ?לארשי ןופ רעדניק יוו ריא טנעז רימ רַאפ רעבָא ,ךיז
 ןעוועג ךיא ןיב ןייש ךיוא רעבָא ,םירצמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרַאווש :טשפ
 -- ורמיו :(ח ,כ לאקזחי) םירצמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש .םירצמ ןיא

 -רדמ יתב ,רמיהטרו טיול ןבעגעגוצ * הייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רעטשרעבייא רעד
 .טמש ,א תוש

 .שרד ןטיול + .בל

 -ניזעג טָאה רע רעדייא 5 .תוכוס טניימ (בוט םוי) גח םתס ? .שרד ןטיול + .גל
 6*..לוו יוזא ןָאטעג טָאה רעוו" ..."ןָאטעג טָאה סָאוו) חסונ ןיא טייב רעד .(ו"זרהמ) טקיד
 ךיילגראפ א ןכאמ ָאד לָאז שרדמה לעב רעד :טייקכעלגעמ רעדנַא ןא וצ ךיוא רעבָא טזָאל
 סָאװ תובא יד ןוא ,ןייטשייב טנעקעג טינ ןויסנ ןקיצנייא ןייז טָאה סָאװ ,ןעמדא ןשיווצ
 טרעוו קוספ םעד ףיוא ינועמש טוקלי ןיא .תונויסינ ערעייז עלַא ןענאטשעגייב ןענייז
 .טנָאמרעד טינ ןושארה םדא

 ווה ןימחר המכ :קעבלַא רָאדָאעט ,וט ,הס הבר תישארב טיול -- תובא יד 1 .דל
 טוקלי ןיא חסונ רעד ךיוא זיא יוזא ןוא ,-- -- -- טַאהעג רע טָאה דניירפ ליפיוו -- היל
 יד 2 .ןימיחר חסונ רעד זיא סעבַאגסיוא הבר תישארב ערעדנַא ןיא) וטק תישארב ,ינועמש
 הבחרהב .ג ,ה תובא ,ארונטרב עז תונויסנ ןעצ יד ןגעוו -- .לָאצנייא ןיא * .הדיקע
 | .אל--וכ ,רזעילא ירד יקרפ ןיא טנכערעגסיוא ייז ןרעוו
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 גל

 חסּפ תוכלה ןוגכ ,הרות לש הניימ ,ןיימ ךידוד הריכזנ (ח
 הריכזנ :א"ד .גחב גח תוכלה ,תרצעב תרצע תוכלה ,חספב
 ימ ?ןושארה םדא ךינפל לעפ המ :תובא לש ןיימ ,ןיימ ךידוד
 לעפ ימ ?קחציכ ךינפל לעפ ימ ?םהרבאכ ךינפל לעפ

 ?בקעיכ ךי
 דל קעיכ ך נפל

 ןוניא ןיפיקת המ ,ךימחר ןיירישי המ -- ךובהא םירשימ (ד)
 ךינפל וניתובא ולעפ תולודג תורשימ :ובייא 'ר רמא !ךימחר
 תא תישע רשא ןעי יכ :םכ תישארב) ןינח 'ר רמא ,ולעּפש לכ
 אה ?"רבד, ןתוא ארוק תאו ,היה ירישע ןויסנ -- ,הזה רבדה
 ;םינושארה לכ דבאמו דיספמ היה ,הזה רבדה וילע לבק אל וליא

 .ךובהא םירשימ :יוה
 הל

 ישעמב הואנו ישעמב ינא הרוחש ,הואנו ינא הרוחש ₪
 ,יתובא

 ינפב ינא הרוחש :לארשי תסנכ הרמא -- ,הואנו ינא הרוחש
 םיישוכ ינבכ אלה :₪ סומע) ביתכד ,ינוק ינפב ינא הואנו ימצע
 יל םתא לבא ,םכינפב םתא םיישוכ ינבכ -- לארשי ינב ,יל םתא
 ינא הואנו םירצמב ינא הרוחש :א"ד ה םאנ ,לארשי ינבכ
 ובא אלו יב ורמיו :0 לאקזחי םירצמב ינא הרוחש .םירצמב
 ביתכד ,הלימה םדבו חספה םדב םירצמב ינא הואנו ;ילא עומשל
 ךימדב :ךל רמאו ,ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו :זט םש)
 :א"ד .הלימה םד הז ,ייח ךימדב :ךל רמאו ,חספה םד הז ,י"ח

 ןרעהוצ ךיז טלַאוועג טינ ןבָאה ןוא ,רימ ןָא טקינעפשרעדיוו ןבָאה ייז ןוא
 ןברק ןופ טולב ןטימ םירצמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןייש ךיוא רעבָא ;רימ וצ
 רבעאו :0 ,זט טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו +הלימ ןופ טולב ןטימ ןוא חספ

 -לֶאוו ךיז ןעזעג ךיד בָאה ןוא ,ריד ייברַאפ ןעגנַאגעגייברַאפ ןיב ךיא ןוא --
 וטסלָאז טולב ןייד ןיא :ריד וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,טולב ןייד ןיא ןרעג

 ןיא :ריד וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ;חסּפ ןברק ןופ טולב סָאד זיא סאד ,ןבעל
 :טשפ רעדנַא ןַא *הלימ ןופ טולב סָאד זיא סָאד ,ןבעל וטסלָאז טולב ןייד

 ייווצ ןיא טלייטעג ָאד טרעוו קוספ רעד 5 .עצרַאװש ? .ןגיוא ץניימ ןיא 1 .הל
 ייס ,טפלעה רעטשרע רעד טימ ייס טנעיילעג טרעוו ,ריא ,םתא טרַאוו סָאד ןוא ,ןטפלעה
 סָאד ןעועג זיא טעלמעג םורָאװ -- םילומ יכ :ה 'ה עשוהי עז + ,רעטײװצ רעד טימ
 רעד 5 .א ,ט תותירכ ,ילבב ךיוא עז ;(םירצמ ןופ) ןעגנַאגעגסיורַא זיא סָאוו קלָאפ עצנַאג
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 ורמיו :( הק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,םי םייב ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש

 ןייש ךיוא רעבָא ;ףוס-םי םייב ,םי םייב טקינעפשרעדיוו ןבָאה ייז ןוא --

 סָאד -- ילא הז :(ב ,וט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,םי םייב ןעוועג ךיא ןיב

 ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש -- %.ןעניישַאב םיא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ןיימ זיא

 טָאה קלָאפ סָאד ןוא--םעה ונוליו :(דכ ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרמ

 ךיוא רעבָא ?ןעקנירט רימ ןלָאז סָאוו :ןגָאז ןצ ױזַא ,ןהשמ ןגעק טלמרומעג

 :(הכ ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןייש

 טא ,םיוב ַא ןזיוועגנָא םיא טָאג טָאה ;טָאג וצ ןעירשעג רע טָאה -- קעציו

 .ןרָאוועג סיז זיא רעסַאוו סָאד ןוא ,רעסַאוו ןיא ןפרָאוועגניירַא םיא טָאה רע

 :(ז ,זי טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םידיפר ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרַאווש --

 רעבָא ז;הבירמו הסמ טרָא םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעג טָאה רע ןוא -- ארקיו

 :(וט ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םידיפר ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןייש ךיוא

 ןעמָאנ ןייז ןפורעג טָאה ןוא חבזמ ַא טיובעג טָאה השמ ןוא -- השמ ןביו

 טגָאז קוספ רעד יוו ,ברוח גרַאב םייב ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש -- 5.יסנ יה

 ךיוא רעבָא ;ברוח םייב בלַאק ַא טכַאמעג ןבָאה ייז -- ושעי :(טי הק םילהת)

 -- לכ :( ,דכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ברוח םייב ןעוועג ךיא ןיב ןייש

 .ןכרַאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא

 :(מ ,חע םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,רבדמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרַאוװש

 ןייש ךיוא רעבָא ;רבדמ ןיא טקינעפשרעדיוו םיא ייז ןבָאה ליפיוו -- המכ

 טגָאז קוספ רעד יוו ,ןכשמ םעד ןלעטשפיוא םייב רבדמ ןיא ןעוועג ךיא ןיב

 טלעטשעגפיוא טָאה עמ סָאוו גָאט םעד ןיא ןוא -- םויבו :0ט ,ט רבדמב)

 טגָאז קוספ רעד יוו ,םילגרמ יד טימ ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש -- .ןכשמ םעד

 ןפיוא דייר עטכעלש טזָאלעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא -- ואיצויו :(בל ,גי טרָאד)

 טגָאז קוספ רעד יוו ,םילגרמ יד טימ ןעוועג ךיא ןיב ןייש ךיוא רעבָא ;דנַאל

 9.ןונ-ןב עשוהי ןוא ,יזינק רעד ,הנופי ןב בלכ ץוח -- יתלב :(בי ,בל טרָאד)

 :(א ,הכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיטיש ןיא ןעוועג ךיא ןיב ץרָאווש --

 טָאה קלָאפ סָאד ןוא] םיטיש ןיא ןסעזעג זיא לארשי ןוא -- לארשי בשיו

 ךיא ןיב ןייש ךיוא רעבָא;[באומ ןופ רעטכעט יד טימ ןיז הנזמ ןעמונעג

 סחניפ ןוא -- דמעיו :(ל הק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיטיש ןיא ןעוועג

 ךיא ןיב ץרַאװש -- 9.טפשמ ַא ןָאטעג טָאה ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה

 ינב יד ןוא -- ולעמיו :(א ,ז עשוהי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןענכע טימ ןעוועג

 ןעוועג ךיא ןיב ןייש רעבָא ;םרח םעד ןיא גנושלעפ ַא טשלעפעג ןבָאה לארזעי

 ןוא -- עשוהי רמאיו :(טי ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעשוהי טימ

 -- .[טָאג וצ| דובכ ,טעב ךיא ,ביג ,ןוז ץימ :ןענכע וצ טגָאזעג טָאה עשוהי

 ךיא ןיב ןייש רעבָא :לארשי ןופ םיכלמ יד טימ ןעוועג ךיא ןיב ץרַאװש

 ג2הדוהי ןופ םיכלמ יד טימ ןעוועג
 ןל

 ןגעוו ךיז טדעריס -- ,[ץייש רעבָא] ךיא ןיב ץרַאװש -- הרוחש (ה)

 ,ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(7 ,אכ ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו :,ןבאחא
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 הואנו ;ףוס םיב םי לע ורמיו :0ק םילהת) רמאנש ,םיב ינא הרוחש
 ,הרמב ינא הרוחש -- .והונאו ילא הז :0ט תומש) רמאנש ,םיב ינא
 ינא הואנו ?התשנ המ :רמאל השמ לע םעה ונוליו :םש רמאנש
 םימה לא ךלשיו ץע 'ה והרויו ,'ה לא קעציו :םש) רמאנש ,הרמב
 ארקיו :זי םש רמאנש ,םידיפרב ינא הרוחש -- .םימה וקתמיו
 ןביו (םש) רמאנש ,םידיפרב ינא הואנו ;הבירמו הסמ םוקמה םש
 רמאנש ,ברוחב ינא הרוחש -- .יסנ 'ה :ומש ארקיו חבזמ השמ
 תמש) רמאנש ,ברוחב ינא הואנו ;ברוחב לגע ושעי :0ק םילהת)

 .עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :(כ
 ;רבדמב והורמי המכ :(חע םילהת) רמאנש ,רבדמב ינא הרוחש =
 םיקה םויב :(ט רבדמב) רמאנש ,ןכשמה תמקהב רבדמב ינא הואנו
 תבד ואיצויו :(גי םש) רמאנש ,םילגרמב ינא הרוחש -- .ןכשמה
 הנופי ןב בלכ יתלב :םל םש) רמאנש ,םילגרמב ינא הואנו ;ץראה
 :הכ םש) רמאנש ,םיטשב ינא הרוחש -- .ןונךב עשוהיו יזנקה

 הואנו ;[באומ תונב לא תונזל םעה לחיו] םיטשב לארשי בשיו
 הרוחש -- .ללפיו סחניפ דומעיו :תק םילהת) רמאנש ,םיטשב ינא
 ;םרחב לעמ לארשי ינב ולעמיו :ז עשוהי) רמאנש ,ןכעב ינא
 הנב :ןכע לא עשוהי רמאיו (םש) רמאנש ,עשוהיב :ינא הואנו
 יכלמב ינא הואנו ,לארשי יכלמב ינא הרוחש -- .דובכ אנ םיש
 -- ילש םיאיבנב ,הואנ ינא ךכ ,יל ויהש םירוחשב םא) .הדוהי

 ול | 0 ץץכאע

 יהיו :(אכ ,א םיכלמ) רמאנש ,באחאב רבדמ -- ינא הרוחש ₪

 ,'וגו ,םוציו 'וגו ,וידגב ערקיו ,הלאה םירבדה תא באחא עומשכ

 -ייֵלָק ענייז ןסירעצ רע טָאה ,רעטרעוו עקיזָאד יד טרעהעג טָאה באחא ןעוו

 .ליטש ןעגנַאגעגמוא זיא ןוא -- -- -- טסַאפעג טָאה ןוא -- -- -- רעד

 א ןעוועג זיא סָאד ןוא ? .עזארפ רעד ןופ גנורזחרעביא רעד ףיוא טיובעג זיא שרד
 םיא ראפ ץיש ןייז לעוו ךיא ןוא -- והונאו ןשטייט ןליוו ערעדנַא .לארשי ראפ תוכז
 ןבָאה סָאװ ? .ןָאפ ןיימ זיא טָאג * .גירק ןוא גנואװאורפ ? .(ָאישטנָאס ,ןָאמײס)

 ןכעלושא ןגעוו סָאו 11 .חיז ,הכ רבדמב ךיילגראפ 1? .,דנַאל ןפיוא דייר עטוג טדערעג
 -- םיקידצ ןעוועג ןענייז ייז ןופ ךס א סָאוו 15 .סטכעלש קוספ רעד טלייצרעד ייז ןופ
 ןעוועג ךיא ןיב עניימ עצראווש יד טימ ביוא :עקידרעטייוו סָאד ןטסקעט יד ןיא טמוק ָאד
 ארמימ עקיזָאד יד זיא אד רעבָא !יאדווא ןוא יאדווא -- עניימ םיאיבנ יד טימ ,ןייש יוזא
 -עג סע רימ ןבָאה (תוטמשה) ל"דר ןטימ ןוא לוק הפי ןטימ םכסה ןיא .ץַאלּפ ןיא טינ
 .ןמיס ןקידרעטייוו ןיא ,עיצקערָאק רעקיטיונ רעד טימ ,טלעטש

 ,ןָאטעג הבושת רע טָאה ףוסל רעבָא ,עשר ךלמ א ראפ טנכעררַאפ טרעוו סָאוו +.ול
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 ביוא .העש יירד :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר ?טסַאפעג רע טָאה גנַאל יוו
 ןסעגעג רע טָאה ?,העש רעטירד רעד ףיוא ןסע וצ טניואוועג ןעוועג זיא רע
 רע טָאה ,רעטסקעז רעד ףיוא ןסע טגעלפ רע ביוא ןוא ;רעטסקעז רעד ףיוא
 דיילק-קַאז ןיא ןגעלעג זיא רע ןוא -- בכשיו .רעטניינ רעד ףיוא ןסעגעג
 זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר -- ,ליטש ןעגנַאגעגמוא זיא ןוא

 אריו (ל ה ,ב םיכלמ) ?טייטש סָאװ ןעמרוהי ייב .סעוורַאב ןעגנַאגעגמוא
 .ןטנוא ןופ בייל ןייז ףיוא זיא קַאז טשרע ,ןעזרעד קלָאפ סָאד טָאה -- םעה

 עעיש יד טימ ,ןייש יוזַא ןעוועג ךיא ןיב עניימ עצרַאווש יד טימ ביוא]
 8 |!יאדווא ןוא יאדווא -- עניימ

 ךיא ןיב ץרָאווש :ןדיישַאב יירד םעד ףיוא טגָאזעג טָאה אתיח רב יול 'ר
 ךיא ןיב ץרַאװש :תבש םוא ךיא ןיב ןייש רעבָא ,ךָאװ רעד ןופ געט עלַא
 ךיא ןיב ץרַאװש ;רופיכ םוי םוא ךיא ןיב ןייש רעבָא ,רָאי םענופ געט עלַא

 ףןימינב ןוא הדוהי טבש ןטימ ךיא ןיב ןייש רעבָא %םיטבשה תרשע יד טימ
 6.טלעוו רענעי ףיוא ךיא ןיב ןייש רעבָא ,טלעוו רעד ףיוא ךיא ןיב ץרָאווש

 זל

 טינ ןעייל :טגָאזעג ןבָאה ןנבר יד .םילשורי ןופ רעטכעט -- תונב (ה)
 סָאד :,םילשורי ןופ סרעיוב יד *,םילשורי תונוב,, טרעיינ ,םילשורי תונב

 ןביג ןוא ןציז [םימכח ענייז] סָאוו ,לארשי ןופ ןירדהנס רעסיורג רעד זיא
 ןופ רעטכעט :טשפ רעדנַא ןַא .טפשמ ןוא הלאש רעדעי ייב ?ןייטשרַאפ וצ
 יד ןרעוו וצ טײרבעגנָא זיא םילשורי :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- םילשורי
 ךיז וצ [רעקלעפ יד] ןעיצוצ טעוו יז ןוא ,תונידמ עלַא רַאפ טָאטשניורק

 :(מ ,וט עשוהי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןגעוו דובכ ריא ןופ םָארטש ַא יוו
 עריא ,הזע ;רעפרעד עריא ןוא טעטשרעטכעט עריא ,דודשא -- דודשא
 זיא סָאד *םירצמ ןופ ךייט םעד זיב ,רעפרעד עריא ןוא טעטשרעטכעט
 "עג טָאה ןנחוי 'ר םורָאוו ,ןנחוי 'ר ןופ גנוניימ יד + [ואוו שרעדנַא ךיוא]
 לעוו ךיא ןוא -- ןהתא יתתנו :(אס ,זט לאקזחי) ןבירשעג טייטש סע :טגָאז

 ןופ גָאט םעד קידנענעכער ,רעגייזא ןייג 2 .(ןעמרוהי ייב ךיוא ױזַא ןוא) רעטייוו יוו
 םישרפמ טימ גנאלקנייא ןיא -- .12 .מאב ,הל ןמיס ,ןביוא עז 5 .סקעז זיב סקעז
 ףיוא (םיאיבנ יד טימ) "םיאיבנב, טרָאװ סָאד ןטיבעג רימ ןבָאה ,(ל"דר ,ו"זרהמ)
 עכלעזַא טימ ביוא :זיא ארמימ רעד ןופ קנַאדעג רעד ןוא ,(ענייש יד טימ) "םיואנב,
 ןופ םיכלמ יד טימ ךָאד ךיא ןיב ,ןייש ךיא ןיב םרוהי ןוא באחא יוו לארשי ןופ םיכלמ
 ,רמיהטרו ,תושרדמ יתב ןיא חסונ רעד ךיוא זיא יוזא) !ןייש יאדווא ןוא יאדווא הדוהי
 עקיטכרָאפסטָאג ערעייז טימ ? .קידניז ןעוועג ןענייז םיכלמ ערעייז סָאוו * (נש ₪
 קוספ םעד ףיוא ינועמש טוקלי ןיא .ןדיישאב ריפ ןַארַאפ ָאד ןענייז ןעמאזוצ * ,םיכלמ
 רעדַא ,בָאגוצ רערעטעפש א רע זיא ָאד זַא ,ךעלגעמ זיא ,ָאטינ דיישאב רעטירד רעד זיא
 | | ,ריפ ףיוא יירד ןטייב ףראד עמ

 היעשי) רעדניק ענייד עלש ןוא -- ךינב לכו :דס ,תוכרב ,ילבב ךיילגראפ 1 .זל
 ףיוא ליפשנָא -- ןיניבמ ? .סרעיוב ענייד ",ךינוב, טרעיינ *,ךינב, טינ ןעייל -- (גי ,דנ
 םירצמ לחנ דע טָאטשנָא :זיירג א ןלַאפעגניירא ָאד זיא ןטסקעט יד ןיא 5 .תונוב -- תונב
 טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד .(טי ,י תישארב ןיא ךיז טניפעג סָאוו) עשל דע ָאד טייטש
 ,רעבאב אמוחנת + .טעטשירעטכעט ןעניימ ךיוא ןָאק ,רעטכעט ,תונב זא ,ןזייוו וצ



 8 זל הל :א השרפ

 םא .תועש 'ג :רמא יול ןב עשוהי 'ר ?הנעתנ המכ .טא ךלהיו

 היה םאו ;ששב לכוא ,תועש שלשב ותדועס לוכאל דומל היה

 עשוהי יר -- ,טא ךלהיו קשב בכשיו .עשתב לכוא ,ששב לכוא

 אריו :0 ,ב םיכלמ) ?ביתכ המ םרוהיב .ףחי ךלהש ,רמא יול ןב

 ,ךכ -- יל ויהש םירוחשב םא] .תיבמ ורשב לע קשה הנהו ,םעה

 [וויכאע -- ילש [םיואנב] (םיאיבנב)

 תומי לכ ינא הרוחש :ןיטיש 'ג הב רמא אתיח רב יול יר

 הואנו ,הנשה תומי לכ ינא הרוחש ;תבשב ינא הואנו ,עובשה

 ינא הואנו ,םיטבשה תרשעב ינא הרוחש ;םירופכה םויב ינא

 ינא הואנו ,הזה םלועב ינא הרוחש ;ןימינבו הדוהי טבשב

 .אבה םלועל
 זל

 תונוב, אלא ,םילשורי תונב ירקת לא .םילשורי תונב ₪

 ןתוא ןיניבמו ןיבשויש ,לארשי לש הלודג ירדהנס וז ",םילשורי

 הדיתע :ןנחוי רייא -- םילשורי תונב :אייד .טפשמו הלאש לכב

 רהנכ ךישמהלו ,תונידמה לכל ןילופרטמ תושעהל םילשורי

 ,הזע ;הירצחו היתונב ,דודשא :0ט עשוהי) א"דמכ ,הדובכל הילא

 ,ןנחוי 'רד היתעד איה .[םירצמ לחנ] (עשל) דע הירצחו היתונב

 אלו ,תונבל ךל ןהתא יתתנו :(ט לאקזחי) ביתכ :ןנחוי 'ר רמאד

 ,ךינרפ ןמ אל ,ךתירבמ אלו ;ןינרפוכל ?תונבל והמ -- ,ךתירבמ

 .ידיד ןינרפ ןמ אלא
 אה -- ,הרקע ינר :(חנ היעשי) רמא ןבואר 'ר םושמ יביב 'ר

 .םנהיגל םינב הדלי אלש ,הרקע ינר אלא !איה אתורקע ?הנר

 רַאפ טניימ סָאװ .דנוב ןייד ןגעוו ןופ טינ רעבָא ,רעטכעט רַאפ ןבעג ריד ייז

 *ןדנ ןייד ןופ טינ ,דנוב ןייד ןגעוו ןופ טינ רעבָא *;רעפרעד רַאפ ?רעטכעט
 ?,ןדנ ןיימ ןופ טרעיינ

 -- ינר :(א ,דנ היעשי) טגָאזעג ןבואר 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה יביב 'ר
 טרעייג !הרקע ןַא ךָאד זיא יז !סע זיא גנַאזעג ַא רַאפ סָאװ -- ,הרקע וד ,גניז
 %.םונהיג ןרַאפ רעדניק ןייק ןרָאבעג טינ טָאה יז סָאװ ,הרקע וד ,גניז

 ןופ םוטנייא סָאד,) "לזרב ןאצ יסכנ, יד 5 .טעטש"רעטכעט רעדָא 5 .ג הפסוה ,םירבד

 ןבָאה רָאנ ןָאק ןעמ סָאוו ,ןגעמראפ רעטכַארבעגניירא סיורפ רעד -- ,ףָאש ענרעזייא

 ,טעטש ןוא רעדנעל יד -- (יורפ רעד לָאמעלַא טרעהעג רעבָא ןרק רעד ,םעד ןופ הסנכה

 ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןלאפרעטנורא לאקזחי ןופ קוספ םענעי טיול ןלעוו סָאװ

 בָאגוצ רעלעיצעפס א -- הבותכ רעדָא 1 .דסח סטָאג ךרוד רָאנ ריא וצ ןעמוק ,םילשורי
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 זיא לארשי :טגָאזעג ןמחנ רב לאומש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה היכרב 'ר
 ןופ לטנעצ ַא טמענ ןיושרַאפסבייוו ַא יוו ױזַא ;ןױשרַאּפסביײװ ַא וצ ןכילגעג
 טנשריעג לארשי טָאה ךיוא ױזַא %סיורַא טייג ןוא ןגעמרַאפ סרעטָאפ ריא
 .תומוא קיצעביז יד ןופ קלח-טנעצ א זיא סָאװ :?,רעקלעפ ןביז ןופ דנַאל סָאד

 -עג ייז ןבָאה ,ןיושרַאפסבייוו ַא יוו טנשריעג טָאה לארשי סָאװ רַאפרעד ןוא
 טלָאמעד -- זָא :(א ,וט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,הבקנ ןושל ףיוא הריש טגָאז
 .טָאג וצ ::גנַאזעג עקיזָאד סָאד ןעגנוזעג לארשי ינב יד ןוא השמ טָאה

 ןױשרַאּפסנַאמ א יו ןענעשרי וצ טיירבעגנָא ייז ןענייז אובל דיתעל רעבָא
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;רעטָאפ ןייז ןופ ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד טנשרי סָאוו

 קלח ןייא ,הדוהי טייז ברעמ זיב טייז חרזמ ןופ :(ב"א ;ז ,חמ לאקזחי) טייטש
 ןלעוו ייז ןוא .עלַא יוזַא ןוא ,קלח ןייא ,רשא -- -- -- קלח ץיא ד -- == ==
 -- וריש :(א ,וצ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,רכז ןושל ףיוא [הריש] ןגָאז
 ריש טרעיינ ",השדח הריש,, טינ טייטש ָאד -- גנַאזעג יינ ַא טָאג וצ טגניז

 ַא וצ.ןכילגעג .לארשי זיא סָאװרַאפ :יול ןב עשוהי 'ר ןוא היכרב 'ר :?,שדח
 ,ןדָאלעגסיוא ןוא ןדָאלַאב טרעוו ןיושרַאפסבייוו ַא יוו ױזַא ?ןיושרַאפסבייוו
 ןיוש טרעוו ןוא ,סיוא רעדיוו ךיז טדָאל ןוא ,ןדַאלעגסיוא ןוא ןדָאלַאב טרעוו

 ,טזיילעגסיוא ןוא טקיטכענקרַאפ לארשי טרעוו ךיוא ױזַא ;ןדָאלַאב טינ רעמ

 טזיילעגסיוא ייז ןלעוו לָאמ ַא רעדיוו ןוא ,טזיילעגסיוא ןוא טקיטכענקרַאפ

 רעד ףיוא זיא .ןרעוו טקיטכענקרַאפ טינ רעמ לָאמ ןייק ןיוש ןלעוו ןוא ,ןרעוו
 ,ןירעניוועג א ןיושרַאּפסבייוו ַא ןופ הרצ יד יוו זיא הרצ רעייז ןמז-לכ ,טלעוו

 יז סָאװ רַאפרעד ,רעבָא טלעוו רענעי ףיוא ;הבקנ ןושל ףיוא הריש ייז ןגָאז

 ףיוא הריש ןגָאז ייז ןלעוו ,רעמ ןבָאה טינ ןירעניוועג א ןופ הרצ יד ןלעוו
 ןיא -- אוהה םויב :(א וכ היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .רכז ןושל
 14 גנַאזעג עקיזָאד סָאד ןרעוו ןעגנוזעג טעוו גָאט םענעי

 | חל
 ןופ ןטלעצעג יד יו יוזַא -- ,רדק ןופ ןטלעצעג יד יוו -- ילהאכ (ה)

 ,קידעטַאמש ןוא ץרַאװש ןוא סואימ סיוא ייז ןעעז ןסיורד ןופ שטָאכ ,רדק
 ;לרעפ ןוא רענייטש ערעייט [טימ טריצעגסיוא] ייז ןענייז קינייוועניא רעבָא
 סואימ םיוא ייז ןעעז טלעוו רעד ףיוא שטָאכ ,םימכח ידימלת יד ךיוא ױזַא
 ןוא שרדמ ,הנשמ ,קוספ ,הרות ייז ןגָאמרַאפ קינייוועניא רעבַא ,ץרָאווש ןוא
 רדק ןופ ןטלעצעג יד יװ ױזַא ,ייא .סאתדגא ןוא תותפסות ,דומלת ,תוכלה
 ?יוזַא ךיוא זיא לארשי זַא ,ןעניימ ךיא לָאז :,ןשַאװעג טינ לָאמ ןייק ןרעוו

 טשפ ןטיול טינ ,שרד ןטיול טשטייטעג ָאד ןבָאה רימ -- .הבותכ רעכעלנייוועג רעד וצ

 ןופ רעדניק יד םורָאװ -- םיבר יכ :טייטש רעטייוו :א ,י תוכרב ךיילגראפ * .(י"שר עז)

 ,סע טסייה ,םילשורי -- ,רעטנַאמאב רעד ןופ רעדניק יד יוו רעמ ןענייז רעטסיוו רעד

 ןוא ,םונהיג ןיא ןרעוו ןריולרַאפ ןלָאז סָאוו ,םיעשר ןייק טינ רעבָא ,רעדניק ןבָאה טעוו

 ןטלָאהעגסיוא טרעוו סָאוו המותי א ןגעוו ךיז טדער סע % .הרקע ןַא יז זיא ןיז םעד ןיא

 רעד ןופ לטנעצ א יז טמוקַאב ,הנותח טָאה ןוא קעווא טייג יז ביוא -- ,רעדירב עריא ןופ

 ךיז טניפעג ןד 12 .הבקנ ןושל ,הרישה 11 .א ,ז םירבד 19 .(א ,חס תובותכ) השורי

 .רכז ןושל ,ריש 1+ רכז ןושל 1% .ב קוספ ןיא רשא ,א קוספ ןיא



 1 חל ,זל :א השרפ

 לארשי ולשמנ :רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב היכרב 'ר
 ךכ ,האצויו היבאמ םיסכנ רושיע תלטונ וז הבקנ המ ;הבקנכ
 .תומוא םיעבש רושיע אוהש ,םיממע העבש ץרא לארשי ושרי
 רמאנש ,הבקנ ןושלב הריש ורמא ,הבקנכ לארשי ושריש ידי לעו

 לבא .יהל תאזה הרישה תא לארשי ינבו השמ רישי זא :(ט תומש)

 ;ןיבא יסכנ לכל שרויה ,רכזכ שריל ןידיתע ןה אובל דיתעל

 ---- - דחא הדוהי המי תאפ דע םידק תאפמ :(חמ לאקזחי) ד"הה

 רכז ןושלב ןירמוא ןהו .ךכ ןוהלכו ,דחא רשא -- -- -- דחא ןד
 ,ביתכ ןיא ייהשדח הריש,, ,שדח ריש 'הל וריש :חצ םילהת) רמאנש
 לארשי ולשמנ המל :יול ןב עשוהי 'רו היכרב 'ר .שדח ריש אלא
 תרזוחו ,תקרופו תנעוט ,תקרופו תנעוט וז הבקנ המ ?הבקנכ
 ,ןילאגנו ןידבעתשמ לארשי ךכ ;תנעוט הניא בושו ,תקרופו
 .םלועל ןידבעתשמ ןיא בושו ,ןילאגנו ןירזוחו ,ןילאגנו ןידבעתשמ
 הריש םירמוא ןה ,תדלוי הבקנ תרצ ןתרצש ידי לע ,הזה םלועב
 תרצ ןיא ןתרצש ידי לע ,אבה םלועל לבא ;הבקנ ןושלב וינפל
 םויב :סכ היעשי) ד"הה .רכז ןושלב הריש םירמוא ןה ,תדלוי
 .הזה רישה רשוי אוהה

 חל

 ץוחבמ ןיארנש י''פעא ,רדק ילהא המ -- ,רדק ילהאכ ₪)
 תובוט םינבא םינפבמ ןהו ,ןיטוטרמסו םירוחשו םירועכ
 םירוחשו םירועכ ןיארנש יי'פעא ,םימכח ידימלת ךכ ;תוילגרמו
 תושרדמ ,הנשמ ,ארקמ ,הרות םהב שי םינפב לבא ,הזה םלועב
 ןיכירצ ןיא רדק ילהא המ יא .תודגאו תותפסות ,דומלת ,תוכלהו
 -- ,המלש תועיריכ :רמול דומלת ?ךכ לארשי ףא לוכי ,תסובכת
 תכלכלתמו תרזוחו ,תסבכתמו תכלכלתמ וז המלש תועירי המ
 תומי לכ תונועב ןיכלכלתמש ייי'פעא ,לארשי ךכ ;תסבכתמו
 םויב יכ :(ט ארקיו) רמאנש ,םהילע רפכמו אב םירופכה םוי ,הנשה

 רעד יוו יוזא -- ,ןהמלש ןופ ןעגנַאהרָאפ יד יוו :קוספ רעד זדנוא טנרעל

 טרעוו ,סיוא ךיז טשַאוו ןוא קיטיוק טרעוו ןהמלש ןופ גנַאהרַאפ רעקיזָאד

 ךרוד שטָאכ ,לארשי ךיוא יוזַא ;סיוא ךיז טשַאוו ןוא קיטיוק לָאמ א רעדיוו
 ןופ גָאט רעד רעבָא טמוק ,דניז ןופ קיטיוק ייז ןרעוו רָאי םענופ געט עלַא

 -- יכ 6 ,זט ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו ,ייז ףיוא רפכמ זיא ןוא רופיכ םוי

 .תסובכת ןהל ןיא :(םָאר) י ,גכ הבר תומש ןופ חסונ ןטיול טצעזעגרעביא 1 .חל
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 רעדיוו ןוא ,ךייא ףיוא ןייז רפכמ ןעמ טעוו גָאט ןקיזָאד םעד ןיא םורָאוו
 ןימרַאק יוו ןלעוו דניז ערעייא ביוא -- םא :(חי ,א היעשי) ןבירשעג טייטש
 ןרעוו רדק ןופ ןטלעצעג יד יו יוזא ,ייא .ןרעוו םייוו יינש יוו יז ןלעוו ,ןייז
 ?יוזַא זיא לארשי ךיוא זַא ,ןעניימ ךיא לָאז ,טרָא וצ טרָא ןופ ןגָארטעגמוא
 "רָאפ יד יוו ױזַא -- ,ןהמלש ןופ ןעגנַאהרָאפ יד יוו :קוספ רעד זדנוא טנרעל

 ןוא טגָאזעג טָאה סָאװ רעד ?,םיא ייב זיא םולש רעד סָאװ םעד ןופ ןעגנַאה
 ךיז ייז ןבָאה ןגיוצעגנָא ייז טָאה רע טניז ןופ סָאוז ,ןרָאװעג זיא טלעוו יד
 :(כ ,גל טרָאד) :טנרעלעג טָאה בקעי ןב רזעילא 'ר ?.טרירעג טינ טרָא ןופ ךָאנ

 טינ ןוא ןײגוצסױרַא טינ -- ,ןרעוו וצ טקורעגקעווַא טינ טלעצעג ַא -- להא
 4,ךיז ןגעווַאב וצ

 םענייק ןופ ךָאי ןייק ךיז ףיוא טינ ןבָאה רדק ןופ ןטלעצעג יד יוו ױזַא
 .,ךיז ףיוא ךָאי סמענייק ןבָאה טינ אובל דיתעל לארשי טעוו ךיוא ױזַא ,טינ

 5 ןריפ ךייא לעוו ךיא ןוא -- ךלואו :(גי הכ ארקיו) טנרעלעג טָאה אייח 'ר
 ןייק םענייק רַאפ ןלעוו ייז זַא ,לעטש ןטכיילגעגסיוא ןַא טימ ,טכירעגפיוא

 -רַאפ זיא ףסוי יוו ױזַא -- ,ףסוי יוו טקנופ :טגָאז ןדוי 'ר .ןבָאה טינ ארומ
 ,זל תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,רדק ןופ ןטלעצעג יד וצ ןרָאװעג טפיוק
 רע ןוא ?םילאעמשי יד וצ ןפסוי טפיוקרַאפ ןבָאה ייז ןוא -- ורכמיו :(חכ
 .:(כ ,זמ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,סרעפיוק ענייז טפיוקעגפַא רעטעפש טָאה
 ךיוא ױזַא ;םירצמ ןופ דרע עצנַאג יד טפיוקעגּפָא טָאה ףסוי ןוא -- ףסוי קו
 .סרעגנַאפ ערעייז ןופ סרעגנַאפ ןרעוו ןלעוו ייז ןוא--ניהו :(ב ,די היעשי) לארשי

 טל

 'ר .ךעלצרַאוװע ןיב ךיא סָאוו ,רימ ףיוא טינ טקוק -- ינוארת לא ()
 טינ טסלָאז -- ןשלת לא :6 ,ל ילשמ) [קוספ ןטימ] + ןביוהעגנָא טָאה ןומיס
 רעד יוו ,טכענק ןפורעגנָא טרעוו לארשי .רַאה ןייז רַאפ טכענק ַא ןרסמרַאפ

 לארשי ינב יד ןענייז רימ וצ םורָאוו -- יל יכ :(הנ ,הכ ארקיו) טגָאז קוספ
 טגָאז קוספ רעד יוו ,טכענק ןרָאוועג ןפורעגנָא ןענייז םיאיבנ יד ןוא ,טכענק
 טכענק ענייז וצ דוס ןייז טקעלּפטנַא טָאה רע ןדייס -- סא יכ :(ז ,ג סומע)
 טינ טקוק, :םיאיבנ יד וצ טגָאזעג יוזא לארשי תסנכ יד טָאה .םיאיבנ יד

 ןעיירפ ךיז לָאז סָאװ רענייא ךָאנ ָאטינ ?,טייקצרַאווש ןיימ ןיא ,רימ ףיוא
 טגָאזעג טָאה רע סָאװ רעבָא רַאפרעד ;השמ יוו רעמ רעדניק עניימ טימ

 -עג רזגנ זיא ,סרעקינעפוערעדיוו ריא,רָאנ טרעה -- אנ ועמש :(י ,כ רבדמב)
 :טשפ רעדנַא ןַא ".לארשי ץרא ןייק ןעמוקניירַא טינ לָאז רע ,םיא ףיוא ןרָאװ
 :;היעשי יוו רעמ רעדניק עניימ טימ ןעיירפ ךיז לָאז סָאװ רענייא ךָאנ ָאטינ

 סנטשרעבייא םעד ?  .ןשאוו ןיא טינ ךיז ןקיטיינ :טניימ שרדמ רעזדנוא ןופ חסונ רעד

 ,דנַאל ןייז ןופ ןרעוו ןבירטראפ טינ רעמ אובל דיתעל לארשי טעװ ױזַא * .ןעלמיה

 בָאגוצ ןטימ ,"אציא טנעיילעג טרעוו טפלעה עטשרע יד :ןעייווצ ןיא טלייטעג טרעװ ןעצי +

 -נבעגוצ ןוא תויתוא יד ןופ רעטרע יד קידנטייב ,"עוני, -- עטייווצ יד ןוא ,ףלא רעד ןופ

 ּפָא רדק טמַאטש ,גי ,הכ תישארב טיול ןוא 5 .שרד ןטיול * .ןיע ןַא טימ דוי א קיד
 .ןלאעמשי ןופ
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 גלשכ ,ינשכ םכיאטח ויהי םא :(א היעשי) ביתכו ,םכילע רפכי הזה

 ףא לוכי ,םוקמל םוקממ ןילטלטמ רדק ילהא המ יא .וניבלי

 ימ לש ויתועיריכ ,המלש תועיריכ :רמול דומלת ?ןכ לארשי

 אל דוע ןחתמש העשמש ,םלועה היהו רמאש ימ ,ולש םולשהש
 -- ,ןעצי לב להא :טל םש בקעי ןב רזעילא 'ר ינת .ןמוקממ וזז

 ,הירב לכ לוע [ם]הילע ןיא רדק ילהא המ --- .עוני לבו אצי לב

 אייח 'ר ינת .האירב לכ לוע םהילע ןיא אבל דיתעל לארשי ךכ

 ןיארי ןניאש ,הפוקז המוקב ,תויממוק םכתא ךלואו :סכ ארקיו)

 ,רדק ילהאל רכמנ ףסוי המ -- ףסויכ :רמוא ןדוי 'ר .הירב לכמ

 הנקו רזחו ,םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו :זל תישארב) רמאנש

 ךכ ,םירצמ תמדא לכ תא ףסוי ןקיו :(מ םש) רמאנש ,וינוק תא

 .םהיבושל םיבוש ויהו :(די היעשי) לארשי
 טל

 לא :0 ילשמ) חתפ ןומיס 'ר .תרחרחש ינאש ינוארת לא ₪

 :(הכ ארקיו) רמאנש ,םידבע לארשי וארקנ .וינודא לא דבע ןשלת

 סומע) רמאנש ,םידבע םיאיבנה וארקנו ,םידבע לארשי ינב יל יכ

 לארשי תסנכ הרמא ךכ .םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג םא יכ :ג

 רתוי ינבב חמש ךל ןיא ,יתורחרחשב ונוארת לא, :םיאיבנל

 ,וילע רזגנ ,םירומה ,אנ ועמש :ס רבדמב) רמאש ידי לעו ,השממ

 לעו ,והיעשימ רתוי ינבב חמש ךל ןיא :א''ד '.ץראל סנכי אלש

 רמא ,בשוי יכנא םיתפש אמט םע ךותבו :0 היעשי) רמאש ידי

 אמט שיא יכ :םש) רמול יאשר תא ךשפנב ,היעשי, :ה"נקה ול

 ?בשוי יכנא םיתפש אמט םע ךותבו אמש ;אחינ -- ,יכנא םיתפש

 םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו ?ןמת ביתכ המ ,ימח את יי!אהמתא

 ימל הפ ץוצר יי,הפ ץור,, -- הפצר :לאומש רייא -- ,הפצר ודיבו

 .ינב לע איירוטליד רמאש
 ַא ןשיווצ ןוא -- ךותבו :(ה ה היעשי) טגָאזעג טָאה רע סָאװ רעבא ראפרעד

 :טגָאזעג אוה ךורב שודקה םיא טָאה ,ךיא ץיז ןפיל עניירמוא טימ קלָאפ

 טימ שטנעמ ַא םורָאװ -- שיא יכ :(טרָאד) ןגָאז וטסגעמ ךיז ןגעוו ,היעשי,

 -מוא טימ קלָאפ ַא ןשיווצ רעבָא ;טכער זיא סָאד -- ,ךיא ןיב ןפיל עניירמוא

 "עג טרָאד טייטש סָאװ ,עז ןוא םוק ףעניוטש וצ זיא'ס ?ךיא ץיז ןפיל ענייר

 ןיא ןוא ,םיפרש יד ןופ רענייא רימ וצ ןגיולפעגוצ זיא -- ףעיו () ?ןבירש

 :טגָאזעג לאומש 'ר טָאה -- ,ליוק עקידנענערב ַא ,הפצר ןעוועג זיא טנַאה ןייז
 ןושל טדער סָאוו םעד ןופ ליומ סָאד ךערבעצ ",הפ ץור,, ?הפצר טניימ סָאוו

 ;רעדניק ץניימ ףיוא ערה
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 םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןוהילא ייב ןבירשעג טייטש ןכיילגטסעד ןוא
 ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ןעמעננָא :טגָאזעג טָאה רע ןוא -- רמאיו :(די ,טי ,א
 ינב יד ןבָאה דנוב ןייד ןזָאלרַאפ םורָאװ ,תואבצ ןופ רַאה םעד טָאג רַאפ
 "רַאפ ייז ןבָאה] דנוב ןיימ,, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .לארשי
 רע טָאה .טרעטשעצ ייז ןבָאה תוחבזמ ענייד * "?דנוב ןייד רשפא -- ,[ןזָאל
 םיאיבנ ענייד ןוא ??תוחבזמ ענייד רשפא -- ,תוחבזמ עניימ,, :םיא וצ טגָאזעג
 -יבנ עניימ, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה .דרעווש רעד טימ טעגרהעג ייז ןבָאה
 ןבילבעג ןיב ךיא ןוא :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ךיד סע טרַא סָאװ ָאט -- ,םיא
 טרָאד טייטש סָאװ ,עז ןוא םוק ןעמענ וצ ןבעל ןיימ ןכוז יז ןוא ןײלַא
 וצ טשרע ,ןָאטעג קוק ַא טָאה רע ןוא -- טביו :0 ,טרָאד ,טרָאד) ?ןבירשעג
 -- רענייטש עטנערבעגנָא ,םיפצר [ףיוא ןקַאבעג} ןכוק ַא זיא סנּפָאקוצ ןייז
 יד ךערבעצ ,הפ ץור :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר ?םיפצר טניימ סָאוו
 ,רעדניק עניימ ףיוא ערה ןושל ןָא ןדער סָאװ עלא יד ןופ רעליימ

 האובנ ַא -- אשמ :(ב-א הי היעשי) ןענַאד ןופ סע טגנערב ןנחוי 'ר
 טעטש יד ןזָאלרַאפ -- -- -- {טָאטש סױא} קשמד טרעוו טָא .קשמד ףיוא
 רעבָא !רעורע טנָאמרעד ןוא קשמד ייב טלַאה רע ?סָאד זיא סָאװ .רעורע ןופ
 ןוא ףניפ טרעדנוה יירד טרעיינ !דנַאל-באומ ןופ םוחת ןיא ךָאד זיא רעורע
 געט לָאצ רעד טיול ,קשמד ןיא ןעוועג ןענייז טסנידנצעג ןופ רעזייה קיצכעז
 ןבָאה גָאט ןייא ןוא ;גָאט ןייז ןיא ןכעלטיא וצ ןעניד ןגעלפ ייז ןוא ,ןוז רעד ןופ
 ןוא עלַא ייז רעביא + [ןייגמורַא] גָאט םענעי ןגעלפ ייז סָאװ טַאהעג ייז
 ןוא 5 למעזעג ןייא טכַאמעג עלַא ייז ןופ טָאה לארשי רעבָא .ייז וצ ןעניד
 ינב יד ןוא -- ופיסויו :0 ,י םיטפוש) טגָאז קוספ רעד יוו ?,ייז וצ טנידעג
 יז ןוא ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא זיא טכעלש סָאוו ןָאט וצ א9טרעמעג ןבָאה לארשי
 טדערעג טָאה והילא ןעוו ,טלָאמעד זיא -- -- -- םילעב יד טנידעג ןבָאה
 וד רעדייא,, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ,לארשי ףיוא ערה ןושל
 יוו זיא סָאד ".ענעי ףיוא סטכעלש דער ןוא ייג ,יד ףיוא סטכעלש טסדער
 ןייד ףיוא םוא ךיז רעק ןוא ייג -- ךל :(ט ,טי ,א םיכלמ) טייטש קוספ ןיא
 ?קששמד ןופ רבדמ םוצ געוו

 ,הירסיק טָאטש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז * שיקל שיר ןוא והבא 'ר
 ַא ןיא ןייגניירַא רימ ןלָאז סָאװ וצ , :ןשיקל שיר וצ והבא 'ר טגָאזעג טָאה
 ,/זייא ןופ ּפָארַא שיקל שיר זיא ? ?!?גנודנעש ןוא גנורעטסעל ןופ טָאטש
 טגָאזעג טָאה רע .ןיירַא ליומ ןיא ןָאטעגנײרַא םיא ןוא דמַאז ןעמונעגנָא טָאה
 טינ זיא אוה ךורב שודקה,, :טגָאזעג םיא רע טָאה *?סָאד זיא סָאוו, :םיא וצ
 ",ןדיי ףיוא ערה ןושל טדער סָאװ םענייא טימ ןדירפוצ

 ןוא ?ךיד סע טרַא סָאװ ָאט *  .טייקטקידניזרַאפ ןיימ ןיא 5 .1 מאב ,ט ןביוא עז + .טל
 רתסא טיול גנורעדנע טסקעט 5 .ד ,ג הבר רתסא טיול ןבעגעגוצ * .רעטײװ ךיוא ױזַא
 :שרד ןטיול א* .רָאי ןופ גָאט ןדעי ןעמַאזוצ סהרז הדובע עלַא יד וצ טנידעג * .הבר
 לָאז רע זַא ,שינערעהוצנָא ןא ? .רעקלעפ ערעדנַא יװ רעמ ךָאנ ןצעג יד טנידעג ןבָאה
 טרעװ רבדמ טרָאװ סָאד זַא ,ךיוא ךעלגעמ .קשמד ןופ סרענידנצעג יד ןקידלושַאב טשרעוצ
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 אנק :רמאי] :שי ,א םיכלמ רמאנש ,והילאב ביתכ .היתווכד

 ל"א .לארשי ינב ךתירב ובזע יכ ,תואבצ יהלא 'הל יתאנק

 .וסרה ךיתוחבזמ תא -- "?ךתירב אמש -- ,יתירב, :ה"בקה

 וגרה ךיאיבנ תאו -- "?ןיתוחבזמ אמש -- ,יתוחבזמ, ;ל"א
 ינא רתואו :ליא "?ךל תפכיא המ תאו ,יאיבנ, :ל"א .ברחב

 ,טביו ?ןמת ביתכ המ ,ימח את .התחקל ישפנ תא ושקביו ,ידבל
 לאומש רי"יא ?םיפצר אוה המ -- ,םיפצר תגע ויתושארמ הנהו

 איירוטליד רמאש ימ לכב תויפ ץוצר ',הפ ץור, :ןמחנ רב

 | ,ינב לע
 הנה .קשמד אשמ :(י היעשי) אדה ןמ הל יתיימ ןנחוי 'ר

 ריכזמו קשמדב דמוע ?הז המ .רעורע ירע תובוזע ,'וגו ,קשמד
 הדובע יתב ה"סש אלא !באומ ץרא םוחתב רעורע אלהו ?רעורע
 דחאו דחא לכ םידבוע ויהו ,המחה תומי ןינמכ ,קשמדב ויה הרז
 םויה ותואב ןלוכ לע [ןירזחמ] ויהש דחא םוי םהל היהו ;ומוי
 ודבעו [האינומוה] (אינומגה) לארשי ושע םלכו .םתוא ןידבועו
 יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסויו :6 םיטפוש רמאנש ,םתוא
 לע והילא רמאש העש התואבו .'וגו ,םילעבה תא ודבעיו 'ה
 תא גרטקמ התאש דע ,והילא, :ה"בקה ל"א ,ערה ןושל לארשי
 ךכרדל בוש ךל :שי ,א םיכלמ) ד"הה "ולא תא גרטקו אב ,ולא
 .קשמד הרבדמ

 רמא .ןירסיקד אתנידמ אדהל ןיללע ווה שיקל שירו והבא 'ר
 איפוריחד אתנידמל ןנילע ןכ והמ, :שיקל שירל והבא 'ר היל
 בהיו אלח אפסו הירמח ןמ שיקל שיר היל תחנ ''?איפודיגו
 רמואש ימב הצור היבקה ןיא,, :ל''א ''?ןכ והמ,, :ליא ,הימופב
 | ".לארשי לע איירוטליד

 :הבר אייח 'ר םשב אנהכ רב אבא ר''א .שמשה ינתפזשש סנ

 !דאמל ורתיוו אה -- ,ימע השע תוער םיתש יכ :(ב הימרי) ביתכ

 מ

 אבא 'ר .טנערבעגפַא ךימ טָאה ןוז יד םורָאװ -- שמשה ינתפזשש ()

 הימרי) טייטש קוספ ןיא :הבר אייח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה אנהכ רב

 רעבָא -- ,ןָאטעג קלַאפ ןיימ טָאה ןסטכעלש ייווצ םורָאװ -- םיתש יכ :גי ,ב

 ,חיר ,ב ינועמש טוקלי ןיא * .קשמד ףיוא טשרעוצ דער ייג :ןדער ,רבד טיול טשטייטעג
 ןענַאטשרַאפ טכעלש רשפא טָאה רֶעביירשרעביא ןַא -- ,יול ןב ןוָעמִש יר ,חסונ רעד זיא
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 ליז זַא ,זדנוא טנרעל קוספ רעד טרעיינ :!רָאג זיב ןזָאלעגכָאנ ךָאד ןבָאה ייז
 ךיז ןבָאה ייז םורָאװ ,ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ הריבע ןייא ןָאטעג ןבָאה
 תיב םעד ןגעק טזױלבטנַא ייברעד ךיז ןוא הרז הדובע רעד וצ טקובעג

 ןוא -- יתוא אביו :(ט ,ח לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;שדקמה
 -- -- -- זיוה סטָאג ןופ ףיוה ןטסקינייוועניא םעד וצ טכַארבעג ךימ טָאה רע

 קלח-רעטניה רעייז טימ ,ןַאמ קיצנַאװצ ןוא ףניפ םורָא -- - -- טשרע]
 [ וז רעד וצ חרזמ ןגעק ךיז ןקוב ייז ןוא -- -- -- טָאג ןופ לפמעט םוצ
 רעייז םּורָאוו -- םתחשמ יכ :(הכ ,בכ ארקיו) טגָאז קוספ רעד סָאוו זיא סָאד
 ןוז יד םורָאװ :טשפ רעדנַא ןַא ?.ייז ןיא זיא םומ ַא ,ייז ןיא זיא גנוברַאדרַאפ
 * ןגעווטייר טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא -- ,טנערבעגּפָא ךימ טָאה
 -- תבשיו :(אי ,גכ ,ב םיכלמ, ןבירשעג טייטש סע יוו ,ןוז רעד רַאפ דרעפ ןופ
 ןבעגעג ןבָאה הדוהי ןופ םיכלמ יד סָאװ ,דרעפ יד ןפַאשעגּפָא טָאה רע ןוא
 ןגעווטייר יד ןוא] -- -- -- זיוה סטָאג ןופ גנַאגניירַא םענופ ,ןוז רעד וצ

 .[רעייפ ןיא טנערברַאּפ רע טָאה ןוז רעד ןופ

 אמ

 -עג וד .ןידמ טימ המחלמ רעד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה קחצי 'ר
 ייז ןגעלפ ,ןידמ טימ המחלמ ףיוא ןעגנַאגעג זיא לארשי ןעוו זַא ,טסניפ
 ןעשזַאסרַאפ טגעלפ ייז ןופ רענייא ןוא :,יורפ ַא וצ זיײװרָאּפ ןייגניירַא
 טגעלפ יז ןוא ?,ןעגניריוא עריא ןעמענּפָארַא טגעלפ רענייא ןוא םינפ ריא
 וצ יוזַא טוט ריא סָאװ ,ןשינעפעשַאב סטָאג טינ ןעד רימ ןענייז,, :ייז וצ ןגָאז
 ןבָאה רימ סָאװ גונעג טינ ךָאנ ךייא זיא , יז וצ ןגָאז ןדיי יד ןגעלפ "זודנוא
 רמאיו :(ד ,הכ רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו י'?ךייא רעביא ןגַארקעגניירַא
 ןוא קלָאפ םענופ טיילטפיוה עלַא םענ :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה
 רעסָאװ ראפ :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר .ןוז רעד ןגעק טָאג רַאפ ףיוא ייז גנעה
 +רועפ לעב םוצ טפעהַאב ךיז ןבַאה ייז ןוא -- ודמציו (חכ הק םילהת) -אטח

 ַא רענייא ןגעוו השעמ א טלייצרעד עמ :טגָאזעג קחצי 'ר טָאה ךָאנ ןוא
 טָארַא לָאמ ַא זיא יז ןוא ,טסניד עצרַאווש ַא טַאהעג טָאה סָאװ רעשיטָאטש
 ריא וצ טגָאזעג יז טָאה .לַאװק םענופ רעסַאװ ןעמענוצנָא עטרבח ריא טימ
 ךימ ןוא בייוו ןייז ןטגּפָא רַאה ןיימ טעוו ןגרָאמ ,עניימ עטרבח, :עטרבח

 הירסיק ןיא ? .יול ןב ןועמש יר -- שיקל ןב ןועמש יר) ל"בשר תובית ישאר םעד
 -ידנצעג ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדיי עטריזינעלעה ךס א טניואוועג ןבָאה
 ןיילא רע :טגָאזעג ןבָאה סע לָאז והבא יר סָאװ ,רעדנואוו א רָאנ זיאיס) רעגייטש ןשירענ
 .(הירסיק ןיא טבעלעג טָאה

 המהו קורדסיוא רעד ? .ןָאטעג ךָאד ייז ןבָאה תוריבע ייווצ יו רעמ ךס א + .מ
 רעד סע טדניבראפ ;םרָאפ"קודקד עכעלנייוועגמוא ןא זיא (ךיז ןקוב ייז ןוא) םתיוחתשמ
 קוספ רעד -- ,(גנוברַאדרַאפ רעייז) םתחשמ טרָאװ ןקידנעגנילק-ךעלנע ןטימ שרדמה לעב
 אזא ןופ טייקנברַאדראפ רעד ףיוא טײדנָא ןא םעד טימ טיג ,ןסייה סע לָאז ,לאקזחי ןיא
 (גנוזיירגראפ ַא רעכיז זיא סָאװ) "תומירמ, ןופ גנורעדנע טסקעט יד * ,גנולדנַאה ןימ
 סע ןוא ,וָארטסַאי ןוא ל"דר ןטיול ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,ןגעווטייר ,"תובכרמ, ףיוא
 ,שיײקרָאלק םשל ,ןביוא יװ ,ןבעגעגוצ ןבָאה רימ סָאװ קוסּפ ףוס ןטימ טמיטש
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 הדובעל ןיוחתשמ ןהש ,םיתשכ השקש תחא ושעש ,דמלמ אלא
 אביו :(ח לאקזחי) ד"הה ;שדקמה תיב דגנכ ןמצע ןיערופו הרז
 םירשעכ -- -- -- הנהוו -- -- - תימינפה 'ה תיב רצח לא יתוא
 םתיוחתשמ המהו -- -- -- 'ה לכיה לא םהירוחא ,שיא השמחו
 .םב םומ ,םהב םתחשמ יכ :םכ ארקיו א"דמה .[שמשל המדק

 לש [תובכרמ] (תומירמ) יתישעש לע ,שמשה ינתפזשש ;א'ד
 רשא םיסוסה תא תבשיו :טכ ,יב םיכלמ ביתכד ,שמשל םיסוס
 תובכרמ תאו] -- -- -- 'ה תיב אבמ שמשל הדוהי יכלמ ונתנ
 .[שאב ףרש שמשה

 אמ

 וכלהש העשב ,אצומ תא .ןידמ תמחלמב היירק רתפ קחצי 'ר
 ,השאה לצא תוגוז תוגוז ןיסנכנ ויה ,ןידמ תמחלמל לארשי
 תרמוא איהו .הימזנ קרפמ דחאו הינפ םחפמ םהמ דחא היהו
 "?ןב ונל םישוע םתאש ,ה"בקה לש ויתוירבמ ונא ןיא,, :םהל
 תחתמ ונלש ונלטנש ,םכייד אל, :םהל םירמוא לארשי ויהו
 ישאר לכ תא חק :השמ לא 'ה רמאיו :(הכ רבדמב) די'הה ''?םכידי
 ?אטח הזיאב :רמא וביא 'ר .שמשה דגנ 'הל םתוא עקוהו םעה
 .רועפ לעבל ודמציו (ק םילהת)

 החפש הל התיהש תחא תינתרקב השעמ :קחצי 'ר רמאו =
 :התרבחל הרמא .התרבחו איה ןיעה ןמ תאלמל הדריש ,תישוכ
 הרמא ".השאל ינלטונו ותשא תא שרגמ ינודא רחמל ,יתרבח
 יא, :הל הרמא ".תומחופמ הידי הארש ליבשב,, ''?המל,, :הל
 ,ותשא םא המו :רבדמ ךיפש המ ךינזא ועמשי !םלועבש הטוש
 תומחופמ הידי הארש ינפמ ,תרמוא תא ,רתויב וילע הביבח איהש
 יעממ הרוחשו תמחופמ ךלוכש ,תא ;השרגל הצור תחא העש

 טָאה רע לייוו,, "?סַאוורַאפ,, :ריא וצ טגָאזעג ענעי טָאה *.בייוו ַא רַאפ ןעמענ
 ,ָא :ריא וצ טגָאזעג ענעי טָאה ".טעשזאסרַאפ ןענייז טנעה עריא יוו ןעזעג
 ןייז ךָאד-המ :טדער ליומ ןייד סָאװ ןרעה ןרעיוא ענייד ןלָאז !ענייא רַאנ וד
 ןעזעג טָאה רע לייוו זַא ,וטסגָאז ,טבילַאב קרַאטש ױזַא םיא זיא סָאוו ,בייוו
 וד סָאװ ,וד טנייה ;ןטגפַא יז רע ליוו ,לייוו א ףיוא טעשזַאסרַאפ טנעה עריא
 ןייד ףיוא ךיוב סעמַאמ ןייד ןופ ץרַאװש ןוא טעשזַאסרַאפ ןצנַאגניא טסיב

 לז ידכ ? .רעטייוו יוו ,דניז וצ ןדיי טדערעגנָא ןבָאה סָאװ ןעיורפ יד ןופ 1 אמ
 .טנעה ערעייא רעטנוא ןופ :ךעלרעטרעװ 5  .דניז וצ ןציירפיוא ןענעק טינ רעמ ןלָאז
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 "!|ןגָארטרַאפ ןענעק טינ ךיד רע טעוו] יאדווא ןוא יאדווא -- ,ןבעל ץנַאג
 יד :ןגָאז ןוא לארשי טימ ךיז ןצייר טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד לייוו ,ױזַא

 הק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו *,"דובכ ריא ןטיברַאפ טָאה המוא עקיזָאד
 ןופ טלַאטשעג רעד ףיוא] דובכ רעייז ןטיברַאפ ןבָאה ייז ןוא -- ורימיו :(כ
 ןבָאה סָאוו] רימ ךָאד-המ,, ייז וצ לארשי טגָאז %[זָארג טסע סָאוו סקָא ןַא

 ;טקידניזרַאפ יוזא ךיז ןבָאה ,לייוו א ףיוא |רָאנ הרז הדובע רעד טנידעג
 ןופ רעקלעפ יד וצ לארשי טגָאז ךָאנ ןוא "!רעמ לָאמ ליפיוז -- ריא טנייה
 ךלמ-ןב א וצ .ןכילגעג ןענייז רימ סָאװ וצ ,ןגָאז ךייא ןלעוו רימ,, :טלעו רעד

 ןגָאלשעג םיא טָאה ןוז יד ןוא ,טָאטש ןופ דלעפרעטיפ ןפיוא סיורַא זיא סָאװ
 טימ ןוא טָאטש ןיא ןיירַָא רע זיא ,ןרָאוועג טיור זיא םינפ ןייז ןוא ּפָאק ןפיוא
 סייוו רעפרעק ןייז זיא רעדעב יד ןיא ךיז ןשַאוו לסיב א ןוא זרעסַאוו לסיב ַא

 ,זדנוא טימ זיא ױזַא .ןעוועג יוז טייקנייש ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ ןוא ןרָאװעג

 -עגּפָא טנעז ריא רעבָא .טנערבעגּפָא זדנוא טָאה הרז הדובע ןופ ןוז יד ביוא
 סעמַאמ רעייא ןיא ןעוועג ךָאנ טנעז ריא ןעוו ;ךיוב סעמַאמ רעייא ןופ טנערב
 -רַאפ יורפ א תעשב ?ױזַא יוו ?.הרז הדובע רעד טנידעג ןיוש ריא טָאה ךיוב
 ןוא יז טינק ,הרז הדובע ריא ןופ זיוה ןיא ןיירַא יז טמוק ,ןגָארט ןיא טייג
 .ןוז ריא טימ ןעמאזוצ הרז הדובע רעד וצ ךיז טקוב

 במ
 ןגָאז] .רימ ףיוא טנרעצעג ןבָאה רעטומ ןיימ ןופ ןיז יד -- ימא ינב ()

 -- רעטומ ןיימ ןופ ןיז יד :טגָאז ריאמ 'ר .יסוי 'ר ןוא ריאמ 'ר [םעד ןגעוו
 ףיוא טנרעצעג ןבָאה ?;םריבא ןוא ןתד ןענייז סָאד :,המוא ןיימ ןופ ןיז יד
 טימ + טפוש םעד טליפעגנָא ןבָאה ,רימ ןגעק גירק א טריפרַאפ ןבָאה -- רימ
 -נייוו יד ןופ ןירעטיה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז .רימ ףיוא ןרָאצמירג
 סורתי ןשיווצ טפשמ א ןָאטעג טָאה +רע סָאװ םעד רעביא -- רענטרעג
 ןשיווצ טפשמ ןייק ןָאט טנעקעג טיג רע טָאה *,[רעכוטסַאפ יד ןוא] רעטכעט

 -נייוו .םענעגייא ןיימ :טניימ סָאד %םירצמ ןיא סָאוו רעדירב עניימ ןוא רימ
 ןבָאה רעטומ ןיימ ןופ ןיז יד :טגָאז יסוי 'ר .טיהעגּפָא טינ ךיא בָאה ןטרָאג
 ןבָאה :םילגרמ יד ןענייז סָאד ,המוא ןיימ ןופ ןיז יד -- רימ ףיוא טנרעצעג

 סָאד 5 .טָאג ריא * .טײקנסַאלעגסיוא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ הרז הדובע ןַא +

 םירישה ריש שרדמ ןיא ? .יניס גראב םייב טכַאמעג ןבָאה ןדיי סָאװ בלַאק ענעדלָאג

 םעד טימ ןוא ,"ןלייא ,םינמש; רָאנ ,"רעסַאװ ,םימ, טינ חסונ רעד זיא (טיוהנירג .א)

 ,טסקעט רעזדנוא ןיא גנורזחרעביא יד קעװַא טלַאפ

 ןעװעג סע ןענייז (ול--דל ,א הבר תומש) שרדמ א טיול ? .ימא -- יתמוא 1 .במ

 טרסמראפ םיא סע ןבָאה ייז ןוא ,ךיז ןגירק ראפ טרסומעגסיוא טָאה השמ סָאװ ייווצ יד

 "רע ןופ רעבירא) השמ + .ןהערפ 5 .(גי ,ב תומש ,ןתנוי םוגרת ךיוא עז) ןהערפ ראפ

 ןיא טדערעג ךיוא ָאד טרעװ תמא תוא ןטיול .רעטירד ףיוא ,רעירפ יװ ,ןָאזרעּפ רעטש

 ןפָאלטנַא זיא רע ןעװ 5 .(-- -- -- ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא :ןָאזרעּפ רעטשרע

 ;רָאלק טינ טסקעט רעד זיא שרעדנַא ,ל"דר ןטיול בָאגוצ -- .(זי--וט ,ב תומש) םירצמ ןופ

 טָאה השמ סָאװ םעד רעביא 5 .כ ,ןתנ 'רד תובא ןופ חסונ ןטיול ךיוא סע זיא יוזא

 לָאז ןדיי ןשיװצ זַא ,ןבעג גנוטכַא טנעקעג טינ רֶע טָאה ,םירצמ ןופ ןפיולטנַא טזומעג

 ,א הבר תומש ץז) ןרעיוד טינ גנַאל יוזא לָאז םירצמ תולג ידכ ,ןייז טינ ערה ןושל ןייק
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 תא ןינומ םלועה תומואש 'יפל ,ךכ 'י!ויכאע -- ךימי לכ ךמא
 ;תק םילהת) רמאנש ",םדובכ ורימה וז המוא,, :םירמואו לארשי
 ,העשל ונא םא המו, :לארשי םהל םירמוא -- ,םדובכ תא ורימיו
 תומואל םירמוא לארשי דועו ''!ושכאע -- םתא ,ונבייחתנ ךכ

 הרבדמל אציש םיכלמ ןבל .ןימוד ונא המל םכל רמאנ,, :םלועה
 הנידמל סנכנ ,וינפ ומכרכתנו ושאר לע המחה ותחפקו ,ריע לש
 רזחו ופוג ןבלתנ תויצחרמה ןמ ץחרמ טעמו םימ טעמב --
 .ונתפזש הרז הדובע לש השמש םא ,ונא ךכ .היהש ומכ ויפויל
 םתדבע םכמא יעמב םתאש דע ;םכמא יעממ םיפוזש םתא לבא
 תיבל תסנכנ ,תרבעתמ השאהש ןמזב ?דציכ '".הרז הדובע
 .הנבו איה הרז הדובעל הוחתשמו תערוכו הלש הרז הדובע

 במ

 :רמוא ריאמ 'ר ,יסוי ירו ריאמ 'ר -- ,יב ורחנ ימא ינב ₪
 ורגתנ -- יב ורחנ ;םריבאו ןתד ןה ולא ,יתמוא ינב -- ימא ינב
 לע -- םימרכה תא הרטונ ינומש ,ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ ,יב
 ול היה אל ,[םיעורהו] ורתי לש ויתונב ןיב ןיד השוע היהש
 אל ילש ימרכ :יוה ;םירצמב רשא יחא ןיבו יניב ןיד תושעל
 ולא ,יתמוא ינב -- יב ורחנ ימא ינב :רמוא יסוי 'ר .יתרטנ
 .ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ ,יב ורגתנ -- יב ורחנ ;םילגרמה
 םיעברא רבדמב יתבכעתנש לע -- םימרכה תא הרטונ ינומש

 :יוה ;[דימ] לארשי ץראל סנכיל יל היה אל ,תועסמ םיתשו
 הז ,יתמוא ינב -- יב ורחנ ימא ינב :א'ד .יתרטנ אל ילש ימרכ

 .ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ ,יב ורגתנ -- יב ורחנ ;טבנ ןב םעברי
 ,םעברי לש וילגע ינש תרימשמ -- םימרכה תא הרטונ ינומש

 טליפעגנָא ןבָאה ,רימ ןגעק גירק א טריפרַאפ ןבָאה - רימ .ףיוא טנרעצעג

 ןירעטיה א רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז .רימ ףיוא ןרָאצמירג טימ זטפוש םעד

 רבדמ ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא -- רענטרעגניירו יד ןופ

 -נײרַא ? [ךיילג] טנעקעג טינ ךיא בָאה *?,רעטרע-ור קיצרעפ ןוא ייווצ ףיוא
 טינ ךיא בָאה ןטרָאגנירו םענעגייא ןיימ טניימ סָאד ;לארשי ץרא ןייק ןעמוק

 רימ ףיוא טנרעצעג ןבָאה רעטומ ןיימ ץפ ןיז יד :טשפ רעדנַא ןַא .טיהעגפַא

 ,רימ ףיוא טנרעצעג ןבָאה ;טבנ ןב םעברי זיא סָאד ,המוא ןיימ ןופ ןיז יד--

 -מירג טימ טפוש םעד טליפעגנָא ןבָאה ,רימ ןגעק גירק ַא טריפרַאפ ןבָאה

 ןופ ' .(ערה ןושל ןופ דניז רעד ראפ ףָארטש א ןעוועג זיא טפאשטכענק סלארשי :הל

 טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנורעדנַאװ ,ןעגנואיצ :ךעלרעטרעוו 5 .ןטשרעבייא םעד ,טלעוו רעד
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 ,רענטרעגנייו יד ןופ ןירעטיה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז .רימ ףיוא ןרָאצ

 ןטרָאגנייוו םענעגייא ןיימ ךיא בָאה :?רעבלעק ייווצ סמעברי ןטיהּפָא ןבילוצ

 ג3:היול ןוא הנוהכ ןופ גנוטיהּפָא יד טיהעגּפָא טינ בָאה ךיא ,טיהעגּפָא טינ

 | .טיהעגּפָא טינ ךיא בָאה ןטרָאגניױו םענעגייא ןיימ טניימ סָאד

 טימ ןעוועג ןתחתמ ךיז טָאה המלש ןעוו גָאט םעד :טגָאזעג טָאה יול 'ר
 למיה ןופ ּפָארַא ,רש רעסיורג רעד ,לאכימ זיא ,הכנ הערפ ןופ רעטכָאט רעד

 ןעמוקעגפיוא זיא םיילש ַא ןוא ,םי ןיא רָאר ןסיורג א טקעטשעגניירַא ןוא

 סָאד זיא סָאד ןוא ,לדלעוו ַא יוו ןרָאוועג זיא טרָא סָאד ןוא ,ןטייז עדייב ןופ

 ייווצ יד טלעטשעגפיוא טָאה טבנ ןב םעברי ןעוו גָאט םעד :?,םיור ןופ טרָא

 םינינב ייווצ [עטשרע] יד ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז ,רעבלעק ענעדלָאג

 .םיור ןיא
 ,ןעיוב ייז טגעלפ עמ ;ןלַאפנייא ןגעלפ ייז ןוא ,ןעיוב ייז טגעלפ עמ ןוא

 אבא ןעמָאנ ןטימ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג טרָאד זיא ,ןלַאפנייא ןגעלפ ייז ןוא

 רעסַאוו ןייק ןעגנערב טינ טעוו ריא ביוא , הייז וצ טגָאזעג רע טָאה ;ןָאלָאק

 ליז ןלעוו ,ןעיוב ייז ןַאד ןוא םייל סָאד ןטענק םעד טימ ןוא תרפ ךייט םענופ
 טָאה *?ןָאט סע טעוו רעװ, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה *.ןבָאה טינ םויק ןייק

 ןוא רחוס-ןייוו א רַאפ טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה ",ךיא,, :ייז וצ טגָאזעג רע
 ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ סױרַא ןוא ןיירַא טגעלפ רע
 יוו .ןיהַא ןעמוקעגנָא זיא רע סָאװ טייצ רעד זיב ,רעטייווצ רעד ןיא הנידמ
 םענופ רעסַאװ ןעמונעג ןוא ןעגנַאגעג רע זיא יוזא ,ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא רע
 ייז ןוא ,טיובעג ייז ןוא םייל סָאד ןטָאנקעג םעד טימ ןבָאה ייז ןוא ,תרפ
 עכעלטיא,, :ןגָאז ןעמ טגעלפ ןָא טייצ רענעי ןופ .םויק א ןגָארקעג ןבָאה
 ןייק ןרעוו ןפורעגנָא טינ ןָאק ,ןָאלָאק אבא ןייק אטינ זיא'ס ואוו הנידמ
 .םיור עקידלבב יד :ןבעגעג ןעמָאנ א סע טָאה עמ ןוא ".הנידמ

 קלתסנ זיא ,ןטוג םוצ ןרעוו רע לָאז טקנעדעג ,והילא ןעוו גָאט םעד
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :?:םודא ןיא ךלמ א ןעמוקעגפיוא זיא ,ןרָאװעג

 ַא ,םודא ןיא ןעוועג טינ זיא גיניק ץיק ןוא -- ךלמו :(חמ ,בכ ,א םיכלמ)
 :+4.ךלמ ןעוועג זיא רעטלעטשעג

 -- רימ ףיוא טנרעצעג ןבָאה רעטומ ןיימ ןופ ןיז יד :טשפ רעדנַא ןַא
 ןבָאה -- רימ ףיוא טנרעצעג ןבָאה ;באחא זיא סָאד ,המוא ןיימ ןופ ןיז יד

 ןרָאצמירג טימ טפוש םעד טליפעגנָא ןבָאה ,רימ ןגעק גירק א טריפרַאפ

 קריח א טימ 11 .גל--חכ ,בי ,א םיכלמ 19 .תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ ? .(גל רבדמב)

 רָאנ זַא ,ןבעגעג גנוטכא טינ טָאה לארשי ;םייול יד ןופ דנאטש רעד -- ,װ רעד רעטנוא

 טַאה רע ןוא :אל קוספ טרָאד ךיילגראפ) טָאג ןעניד ןלָאז םייול ןוא םינהוכ עתמא יד
 .(יול ןופ רעדניק יד ןופ ןעװעג טינ ןענייז סָאװ ,קלָאפ םעד ןשיװצ ןופ םינהוכ טכַאמעג

 רָאי טנזיוט טימ טָאה סָאװ ,םיור ןופ םוקפיוא םעד ןעוועג םרוג טָאה דניז סהמלש 2
 .טבנ ןב םעברי ייב רעטייוו ךיוא יוזא .שדקמה תיב ןטייווצ םעד טכַאמעג בורח רעטעפש
 ךָאנ רעבָא 3+ .לארשי ףיוא ןייז ןיגמ לָאז סע רעװ ןעוועג טינ רעמ זיא'ס תמחמ 3

 געט ענייז ןיא :(כ ,ח ,ב םיכלמ) טלייצרעד טרעװ ןרָאװעג קלתסנ זיא והילא יוו םעד
 טכָאמעג ןבָאה ייז ןוא ,הדוהי ןופ טנָאה רעד רעטנוא ןופ ןסירעגסיורא םודא ךיז טָאה
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 ;היולו הנוהכ תרמשמ רמשמ יתייה אל ,יתרטנ אל ילש ימרכ
 .יתרטנ אל ילש ימרכ :יוה

 ,לאכימ דרי הכנ הערפ תבל המלש ןתחתנש םוי :יול רייא
 תיחולחל הלעו ,םיב לודג הנק ץענו םימשה ןמ ,לודגה רשה
 .ימור לש המוקמ היה אוהו ,שרוחכ םוקמ ותוא ושעו ,ןכימו ןכימ
 .ימורב ןיפירצ 'ב ונבנ ,בהז ילגע ינש טבנ ןב םעברי דימעהש םוי

 הוה .ןילפנ ןוניאו ,ןוהל ןיינב :ןילפנ ןוניאו ,ןוהל ןיינב ווהו
 ןייטמ ןותא תיל יא,, :ןול רמא ;ןולוק אבא הימשו בס ארבג ןמת
 ןוניא תיל ,ןוהל ןיינבו אניט אדהב ןילבגו תרפ רהנמ איימ
 דבע ".אנא, :ןול רמא ?ןכ דיבע ןאמ, :היל ורמא *,ןימייק
 לילע ,איירקל קיפנו איירקל לילע הוה ,רמחד ייפש הימרג
 ,ןמתל אטמד ןויכ .ןמתל אתאד ןמז דע ,הנידמל קיפנו הנידמל
 ןמ .ןומקו ,ןוהתי ןונבו אניטב ןולבגו ,תרפ ןמ איימ יטמאו לזא
 ,ןולוק אבא תילד הנידמו הנידמ לכ,, :ןירמא ןווה אתנע איהה
 ".ןולבב ימור, היל ןיירק ווהו יי.הנידמ ירקתית אל

 ד"הה ;ךלמ םודאב בצנ ,בוטל רוכז ,והילא קלתסנש םוי
 .ךלמ בצנ ,םודאב ןיא ךלמו :(בכ ,א םיכלמ)

 -- יב ורחנ ;באחא הז ,יתמוא ינב -- יב ורחנ ימא ינב :א"ד
 םימרכה תא הרטונ ינומש .ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ ,יב ורגתנ
 לש דחא איבנו ;ויריבחו הנענכ ןב והיקדצל ליכאמו םטפמ --
 והוליכאהו :םש) רמאו יכה דיקפו ,והיכימ הז ,יל היה תמא
 .יתרטנ אל ילש ימרכ :יוה .םולשב יאוב דע ץחל םימו ץחל םחל

 ,יב ורגתנ -- יב ורחנ ;לבזיא וז ,יתמוא ינב -- ימא ינב :איד
 תלכאמ -- םימרכה תא הרטונ ינומש .ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ

 -- רענטרעגנייוו יד ןופ ץירעטיה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז .רימ ףיוא

 ג6;םירבח ענייז ןוא הנענכ ןב והיקדצ טעמרָאקעג ןוא טּפָאטשעג טָאה 5 רע

 ןליופָאב יוזא רע טָאה ,והיכימ זיא סָאד ,טאהעג ךיא בָאה איבנ ןתמא ןייא ןוא

 גרַאק טימ םיא טחיפש ןוא -- והוליכאהו :(כ ,טרָאד ,טרָאד) טגָאזעג ןוא

 ןיימ :טניימ סאד .םולעב ןעמוק לעוו ךיא זיב ,רעסַאוו גרַאק ןוא טיורב

 ןופ ץז יד :טשפ רעדנַא ןא .טיהעגפַא טינ ךיא בָאה ןטרָאגנייוו םענעגייא

 ףיוא טנרעצעג ןבָאה ;לבזיא זיא סָאד ,המוא ןיימ ןופ ןיז יד -- רעטומ ןיימ

 טימ טפוש םעד טליפעגנָא ןבָאה ,רימ ןגעק גירק א טריפרַאפ ןבָאה -- רימ

 רענטרעגנייוו ןופ ןירעטיה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז ,רימ ףיוא ןרָאצמירג

 1 ,בכ ,א םיכלמ) םיאיבנ עשלַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ 15 .באחא 15 .ךלמ ַא ךיז רעביא
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 ;תרשא רעד ןופ ןוא לעב ןופ םיאיבנ יד ןּפָאטש ןוא ןענעמרָאק טגעלפ יז --
 ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטוג םוצ ןרעוו רע לָאז טקנעדעג ,ןוהילא וצ ןוא
 רחמ תעכ :(ב ,טי טרָאד) םיא וצ טגָאזעג ןוא טקישעג יז טָאה ,איבנ רעתמא
 םענייא ןופ ןבעל סָאד יוו ןבעל ןייד ןכַאמ ךיא לעוו טייצ רעד ןיא ןגרָאמ
 ןַא .טיהעגּפָא טינ ךיא בָאה ןטרָאגנייוו םענעגייא ןיימ :טניימ סָאד .ייז ןופ

 ןבָאה ;והיקדצ ךלמ רעד זיא סָאד ,רעטומ ןיימ ןופ ןיז יד :טשפ רעדנַא

 טליפעגנָא ןבָאה ;רימ ןגעק גירק א טריפרַאפ ןבָאה -- רימ ףיוא טנרעצעג
 ןירעטיה ַא רַאפ טכַאמעג ךימ ןבָאה ייז .רימ ףיוא ןרָאצמירג טימ טפוש םעד

 ענייז ןוא היכלמ ןב רוחשפ ןּפָאטש טגעלפ רע םורָאװ ,רענטרעגנייוו יד ןופ
 טייטש ,והימרי זיא סָאד ,טַאהעג ךיא בָאה איבנ ןתמא ןייא ןוא :?;םירבח

 טיורב לבעל ַא ןבעגעג םיא טָאה עמ ןוא :(אכ ,זל הימרי) םיא ןגעוו ןבירשעג
 :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?םיפואה ץוחמ טניימ סָאוו -- 3% םיפואה ץוחמ גָאט ַא
 גפיירעקעב רעד ןופ ןסיורד טפיוקרַאפ טרעוו סָאװ ,טיורב ץרָאווש טניימ סָאד
 םענעגייא ןיימ :טניימ סָאד .ןעיילק-ןטשרעג ןופ רעצרַאווש ךָאנ זיא סָאװ
 םענעגייא ןיימ בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא ,טיהעגּפָא טינ ךיא בָאה ןטרַָאגנייוו

 20-- == -- טיהעגּפָא טינ ןטרָאגנייוו

 גמ

 רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אייח 'ר
 "פֶא טינ בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא !םלוע לש ונוביר, :אוה ךורב שודקה

 ץרא ןיא ןייז וצ ףרַאד סע יוו : הלח ןייא [ןדיישפָא ןופ הווצמ יד] טיהעג
 לעוו ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה ?;עיריס ןיא תולח ייווצ ּפָא ךיא טיה ,לארשי
 אבא 'ר ".רענייא רַאפ יו רעמ טינ גירק ךיא רעבָא ,ייווצ רַאפ רכש ןגירק
 ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא
 יוו בוטדםוי [גָאט] ןייא טיהעגּפָא טינ בָאה ךיא סָאװ םעד רעביא,, :אוה
 בוט-םוי [געט] ייווצ ּפָא טציא ךיא טיה ,לארשי ץרא ןיא ןייז וצ ףרַאד סע
 רַאפ רכש ןגירק לעוו ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה %רעדנעל תולג יד ןיא

 טנעיילעג טָאה ןנחוי 'ר ".םענייא רַאפ יוו רעמ טינ גירק ךיא רעבָא ,עדייב
 ןבעגעג ייז ךיוא ךיא בָאה -- ינא םגו (הכ ,כ לאקזחי) קוספ םעד ייז ןגעוו
 - .עטוג ץיק טינ ןצעזעג

 -רעקעב רעד ןופ :טשפ ןטיול 15 .(א ,חל הימרי) םיאיבנ עשלַאפ יד 17 .(רעטייװ ןוא
 טפיוקראפ טינ טרעװ סָאװ ,טיורב קיליב :ןסיורד ,רעסיוא -- ץוח טשטייטעג 19 .סַאג
 יאמד הנשמ ףיוא טציטשעג ,וָארטסַאי טיול גנורעדנע טסקעט .ןטיורב עטוג טימ ןעמַאזוצ
 ןעמוקעג זיא :ריפסיוא רעד ,תועמשמ ,טלעפ ָאד ?? .תורוקמ ערעדנַא ןוא ,ד ,ה
 .ןברוח רעד

 .ןהוכ ןראפ ענייא ןוא ןענערבראפ וצ ענייא ? .(2 ,וט רבדמב) ןהוכ ןרַאפ 1 .גמ
 (ח--ז ,ד הלח ,הנשמ עז) רעדנעל תולג ערעדנַא ןיא טינ ,עיריס ןיא גהונ רָאנ זיא סָאד
 תולג יד ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז םילגר שולש יד ןופ געט בוט-םוי ץעטייווצ יד 3
 בוט"םוי ןעװ ,יונעג ןסיװ ןזָאל טנָאקעג טינ ,טייקטייוו בילוצ ,טָאה עמ לייוו ,רעדנעל

 .סיוא טלַאפ
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 היהש ,בוטל רוכז ,והילאו ;הרשאהו לעבה יאיבנל תמטפמו
 ךשפנ תא םישא רחמ תעכ :טי םש ול הרמאו החלש ,תמאה איבנ
 הז ,ימא ינב :איד .יתרטנ אל ילש ימרכ :יוה .םהמ דחא שפנכ
 .ילע ףא ןורח ןיידה ואלמ ,יב ורגתנ -- יב ורחנ ;ךלמה והיקדצ
 היכלמ ןב רוחשפל םטפמ היהש ,םימרכה תא הרטונ ינומש
 וב בותכו ,והימרי הז ,יל היה תמא לש דחא איבנו ;ויריבחו
 ץוחמ והמ .םיפואה ץוחמ םויל םחל רככ ול ןותנו :(ל הימרי)
 (איטלפל) ץוח תרכמנש ,רביק תפ וז :קחצי ר''א ? םיפואה
 ילש ימרכ :יוה .םירועש לש םיבוסמ הרוחש איהש ,[רטלפל]

 ,-- -- - יתרטנ אל ילש ימרכש לע ,יתרטנ אל
 גמ

 :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :ןנחוי 'ר םשב אייח יר
 ,לארשי ץראב הנוקיתכ תחא הלח יתרמש אלש לע !ע''שבר,
 תלבקמ ינאש ,יתייה הרובס ;אירוסב תולח יתש תרמשמ ינירה
 םשב אבא 'ר ".תחא לע אלא רכש תלבקמ יניאו ,םיתש לע רכש
 יתרמש אלש לע, :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :ןנחוי 'ר
 םימי ינש תרמשמ ינירה ,לארשי ץראב ונוקיתכ דחא בוט םוי
 לע רכש לבקאש ,יתייה הרובס ;ץראל הצוחב תוילג לש םיבוט
 ירק הוה ןנחוי 'ר '.דחא לע אלא רכש תלבקמ יניאו ,םהינש
 .םיבוט אל םיקח םהל יתתנ ינא םגו :ס לאקזחי) ןוהילע

 :דמ

 היירק רתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר .ישפנ הבהאש ,יל הדיגה (מ
 ךחלשאו הכל התעו :(ג תומש ה"בקה ול רמאש העשב .השמב
 הלאה םירבדה לכ ,ינדא ,יב ד סש) !ע"שובר , :לייא ,הערפ לא
 ?וללה ןיסולכואה לכב דומעל לוכי ינא המ ?תושעהל ןילוכי
 שי תוקונית המכ ,ןהב שי תורבועמ המכ ,ןהב שי תויח המכ

 דמ

 'רב הדוהי 'ר .ביל טָאה לעז ץימ סָאװ ,וד ,רימ גָאז -- יל הדיגה (ז)

 טָאה אוה ךורב שודקה תעשב .ןהשמ ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה ןומיס

 ןקיש ךיד לעוו ךיא ןוא ,םוק דניצַא ןוא -- התעו :6 ,ג תומש) טגָאזעג םיא

 -- יב :(גי ,ד טרָאד) !םלוע לש ונוביר,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןהערפ וצ
 ךיא לעוו יוו ?ןרעוו ןָאטעג ןכַאז עלַא עקיזָאד יד ןענָאק ,טָאג :/רימ ךרוד

 סנירָאטעּפמיק ליפיוו ?ןשטנעמ הנחמ רעקיזָאד רעד טימ ןטלַאהסיוא ןענעק

 ליפיוו ,ייז ןשיווצ ןַארַאפ ןענייז עקידעגָארס ליפיוו ,ייז ןשיווצ ןַארַאפ ןענייז
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 טיירגעגנָא וטסָאה ?גרַאוונסע ליפיוו יז ןשיווצ ןַארַאפ ןענייז גרַאווניילק
 וטסָאה ןסקעבעגכייוו םינימ ליפיוו ?יז ןשיווצ סָאוו סנירָאטעפמיק יד רַאפ

 ענעטַארבעג םינימ ליפיוו ?ייז ןשיווצ סָאװ עקידעגָארט יד ראפ טיירגעגנָא
 ואוו ??ייז ןשיווצ סָאוו גרַאווניילק ןרַאפ טיירגעגנָא וטסָאה סינ ןוא ןעגנַאז
 ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאװ ,וד ,רימ גָאז :ָאד ?טכַארבעגסױרַא ךאז יד טרעוו
 ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא סָאװ המוא יד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאוו המוא יד
 יו !ץיה ןופ געט יד ןיא ןרעטיפ [יז] וטסעוו * ױזַא יוו -- ,ריא רַאפ שפנ
 *?געט עקידנגער יד ןיא ,גָאט ןטימ ןיא ןרעױה ןכַאמ [יז] וטסעוו יוזַא
 טגָאזעג טָאה ובלח 'ר -- ,עטליהרַאפ ַא יוו ןייז ךיא לָאז סָאוורַאפ -- המלש
 טליהרַאפ סָאװ ,לבא רעקיזָאד רעד יוו ןייז טינ לָאז ךיא :ןגעוו סאנוה 'ר ןופ
 ,גי ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו ;טנייװ ןוא פיל רעטשרעבייא ןייז רעביא ךיז
 *ןליהרַאפ רע לָאז פיל עטשרעבייא ןייז וא -- םפש לעו :(המ

 לָאז ךיא -- %ןירעלקיוו ַא יוו ןייז ךיא לָאז סָאוװרַאפ :טשפ רעדנַא ןַא
 עדַאטס ןייז ןיא ןיירַא ןענייז ףלעוו סָאװ ,ךעטסאפ רעקיזָאד רעד יוו ןייז טינ
 ;קעווא טייג ןוא דגב ןייז ףיונוצ טלקיוו רע ןוא ,ןברוח ַא טכַאמעגנָא ןוא
 -םיונוצ טעוו רע ןוא -- הטעו :(בי ,גמ הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד
 ןעוו -- ,םירבח ענייד ןופ סעדַאטס יד ייב -- ?.םירצמ דנַאל סָאד ןעלקיוו

 ערעייז ןגעוו ןגערפ ךימ ןלעוו ייז ןוא ?,םירבח ענייד וצ ןייג לעוו ךיא
 ?ןרעפטנע ייז ךיא לעוו סָאוו ,סעדַאטס

 :(₪ ,זכ רבדמב) קוספ ןקיזָאד םעד טיול טדיישַאב סע טָאה היכרב 'ר
 ַא ןעמיטשַאב} -- -- -- רעטסייג יד ןופ טָאג רעד ,טָאג לָאז -- 'ה דקפי
 טגָאזעג טָאה רע -- ,ןעמיטשַאב -- -- -- טָאג לָאז .[הדע רעד רעביא ןַאמ
 ,טלעוו רעד ןופ קעװַא ךימ טסמענ וד דלַאביוו !םלוע לש ונוביר,, :םיא רַאפ

 ןלעטשנָא טסעוו וד סָאוו ,רעכעטסַאּפ יד ןייז ןלעוו רעוו ,ןסיוו ךימ עשזדזָאל
 ,רימ גָאז :ָאד ?טכַארבעגסיורַא ךַאז יד טרעוו ואוו ".רעדניק ענייד רעביא
 סָאװ תמוא יד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאוו המוא יד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאוו וד

 ןרעטיפ [יז] וטסעוו ױזַא יוו -- ,ריא רַאפ שפג ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא
 ןרעיוה ןכַאמ [יז] וטסעוו ױזַא יוו ?ןתוכלמ [עדמערפ] ןופ געט יד ןיא
 סָאוװרַאפ -- המלש ?ןתוכלמ יד וצ גנוטכענקרַאפ רעד תעב ,גָאט ןטימ ןיא
 :טניימ המלש :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר -- ?,עטליהרַאפ ַא יוו ןייז ךיא לָאז

 סָאװ} 1: םירבח ענייד ןופ ןגיוא יד ןיא 39 טשינ וצ ןרעוו טינ לָאז ךיא

 ,תונוזמ זיא חסונ רעד ואו ,ה ,ג הבר תומש טיול 5 .שרד ןטיול טשטייטעג + .דמ

 ךיז ףראד ווָארטסאי טיול .תונוזמ ןופ גנוזיירגראפ א זיא "סנונא, זא ךעלגעמ זיאיס ןוא
 שינעמוקסיוא ןייז ןבָאה לארשי טעװ יו + .שרד ןטיול 5 .שיפנוט ,סנוטא ןענעייל ָאד
 -וצטסעפ ידכ טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד * ?רבדמ ןכרוד געוו-רעדנַאוו ןרעווש ןיא
 ,תובא יד 5 .5 .מַאב יװ * .שרד ןטיול טשטייטעג 5 ".היטועכ" ןופ שטייט םעד ןלעטש

 -- אי אתחיתפ ,הבר הכיא עז) ע"שובר ןופ דניירפ ןוא םירבח ןפורעגנָא ןרעװ סָאװ
 ,רעיורט ןיא ? .(דניירפ סטָאג ןפורעגנָא טרעוו םהרבא ואוו -- 67 'ז עבאגסיוא רעזדנוא
 .המל [השעיא אל]ש :תובת ישאר א יוו טנשרדעג ָאד טרעוו "המלש, 19  ,ןביוא יװ
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 ינימ המכ ?ןהבש תויחל םהל תנקתה סנונא ינימ המכ !ןהב
 םיזוגאו תוילק ינימ המכ ?ןהבש תורבועמל תנקתה ןיכוכר
 הדיגה :ןאכ ?רבד לש ושוריפ ןכיא ''?ןהבש תוקוניתל תנקתה
 ,הילע ישפנ יתתנש המוא ,ישפנ הבהאש המוא ,ישפנ הבהאש יל
 תומיב ,םירהצב ץיברת הכיא ?המחה תומיב הערת הכיא --
 :רמא אנוה 'ר םשב ובלח 'ר -- ,היטועכ היהא המלש ?םימשגה
 א"דמה ;הכובו ומפש לע הטוע אוהש ,הזה לבאכ היהא אלש
 .הטעי םפש לעו :(גי ארקיו)

 וסנכנש ,הז העורכ היהא אלש -- ,היטועכ היהא המלש :איד
 הימרי) א"דמה ;אציו ודגב תא הטעו והועקבו ורדע ךותב םיבאז
 ךלוה ינאשכ -- ,ךירבח ירדע לע -- .םירצמ ץרא תא הטעו :(גמ
 ?ןבישמ ינא המ ,ןהירדע לע ינולאשיו ,ךירבח לצא

 יהלא 'ה דקפי :(כ רבדמב) ןידה היירקב הל רתפ היכרב 'ר
 ינקלסמ התאו ליאוה !ע"שובר,, :וינפל רמא -- ,ה דקפי .תוחורה
 ",ךינב לע דימעמ התאש םיעורה ימו ימ ינעידוה ,םלועה ןמ
 המוא ,ישפנ הבהאש יל הדיגה :ןכ ?רבד לש ושוריפ ןכיא
 ימיב הערת הכיא -- ,הילע ישפנ יתתנש המוא ,ישפנ םבהאש
 היהא המלש ?תויכלמ דובעשב ,םירהצב ץיברת הכיא ?תויכלמ
 יניעב המל השעיא אלש -- המלש :רמא הירזע 'ר -- ,היטועכ

 ירדעו הרצב ךינב -- רבדב םימש לוליח ;ןהירדע לע ךירבח
 םלועה תומוא והי אלש :ןומיס רב ןדוי רייא !החוורב ךירבח
 ןטחשל שקבמש ,עדוי היה -- ןידה תדמ [תעט] (תטע) :םירמוא
 .רבדמב םטחשיו :(די רבדמב א"דמה ;רבדמב ןטחשו ,רבדמב

 םעד ןיא םשה לולח ַא ןייז טעוו סע ;סעדַאטס ערעייז רעביא [הנוממ ןענייז
 ןיא םירבח ענייד ןופ סעדַאטס יד ןוא ,הרצ ַא ןיא ןענייז רעדניק ענייד -

 זַא ןטַאהעג ארומ טָאה השמ] :טגָאזעג טָאה ןומיס רב ןדוי 'ר .גָאטליואוו

 רע -- ג?,טליהרַאפ טָאה ןידה תדימ סָאד :ןגָאז טינ ןלָאז םלועה תומוא יד

 טָאה רע ןוא ,רבדמ ןיא ןטכעשסיוא ייז ליוו רע זַא ,טסואוועג [ ךיילג] טָאה

 ,די רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;רבדמ ןיא ןטכָאשעגסיוא עקַאט ייז

 ןנבר יד ןוא .רבדמ ןיא ןטכָאשעגסיוא יי טָאה רע ןוא -- םטחשיו :ןזט

 ,רש א ,ןטיהוצּפָא יז למיה ןיא ךאלמ רעדנוזאב א המוא עדעי טָאה הדגא רעד טיול 1
 ,ןליוהראפ 12 .לוכיבכ טָאג וצ םירבח יװ טנכייצאב ָאד ןרעװ םיכאלמ עקיזָאד יד ןוא

 ליפשנָא ,טליהראפ ,"תטע, ףיוא גנורעדנע יד .םירצמ תאיצי ןופ הנווכ עתמא יד ןטלַאהַאב
 תועט א) תעט קורדסיוא רעד .(תוטמשה) ל"דר ןטיול טכַאמעג טרעוו ",היטועכ,, ףיוא
 ,ךעלדנעטשראפמוא ןצנאג ןיא טסקעט םעד טכַאמ ,זיא חסונ רענעמונעגנָא רעד יוו ,(טכַאמעג
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 זיא הרצ רעייז זַא ןעז טינ רעדניק ענייד ןלָאז ן:טגָאזעג טָאה השמ] :ןגָאז

 סעדַאטס יד טימ ןטפעהַאב ךיז ןוא ריד ןופ 13 ןגיינפָא ןוא ,הרצ עתמא ןַא
 -- ךרבחיה :[כ ,דצ םילהת) טגָאז קוסּפ רעד יוו זיא סָאד ;םירבח ענייד ןופ
 שודקה טָאה טלָאמעד :+?ןכערברַאפ ןופ לוטש רעד ריד טימ ןרבח ךיז ןעק

 ,ןרעטיפ וטסעוו ױזַא יוו :רימ טסגָאז וד ,השמ,, :ןהשמ וצ טגָאזעג אוה ךורב
 ,טינ סע טסייוו וד ביוא 35/ןבעל ןייד ייב ?ןרעיוה ןכַאמ יז וטסעוו יוזַא יוו
 טסיױו וד ביוא -- םא :(ח ,א) טגָאז קוספ רעד יוו *,ןסיוו ףוסל סע וטסעוו
 וד ,םיאיבנ ןשיווצ רעטסנעש וד -- ףןעיורפ ןשיווצ עטסנעש וד ,טינ סע
 -- ,םיאיבנ ןשיווצ רעטסנביוהרעד

 -יבנ יד ןענייז סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה הימרי רב יסוי 'ר
 יורפ ַא יוו ױזַא זַא ,ןגָאז וצ ריד ?ןעיורפ וצ ןכילגעג םיא
 ,ןשינעפרעדַאבדזיוה עריא ןַאמ ריא ןופ ןענָאמ וצ טינ ךיז טמעש
 -רעדאב סלארשי ןענָאמ וצ םיאיבנ יד טינ ךיז ןעמעש יוזא
 | .למיה ןיא רעטַאפ רעייז ןופ ןשינעפ

 ןגעוו ןגָאז} -- ,ףָאש יד ןפ טירט יד ץא סױרַא ריד ייג -- ךל יאצ וז
 םעד ןופ,, :טגָאז רזעילא 'ר .ןנבר יד ןוא אביקע 'ר ןוא רזעילא 'ר [םעד
 ןייא םעד ןופ ןסעגעג טָאה ןוא םירצמ ןופ ןעמונעגטימ טָאה לארשי סָאוו ןכוק

 תודועס קיצכעז ןוא ייווצ :טגָאזעג טָאה אליש 'ר יוו) :?געט קיסיירד ןוא
 וטסנָאק ןכוק ןקיזָאד םעד ןופ] ,(ןכוק ןקיזָאד םעד ןופ טַאהעג לארשי טָאה
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד 3%ףוס םוצ ,'בקעב' ייז רַאפ ןָאט לעוו ךיא סָאװ [ןסיוו
 האובת ןופ שינעטערעג ַא ?ןייז טעוו סע -- יהי :(ט ,בע םילהת) טייטש
 טימ טלגנירעגמורַא ייז בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ,, :טגָאז אביקע 'ר .דנַאל ןיא

 ןוא -- 'הו ;(בכדאכ ,גי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו -- דובכ ןופ סנקלָאװ
 ךיז טגעלפ ןקלַאוו ןופ לייז רעד -- -- -- גָאט ייב ייז רַאפ ןייג טגעלפ טָאג

 ,בקעב' ייז רַאפ ןָאט לעוו ךיא סָאװ ,ןסיוו וטסנָאק -- גָאט ייב ןָאטּפָא טינ

 ןוא ו"זרהמ ,הנוהכ תונתמ עז) םישרפמ יד ןופ ןעגנואימאב עלַא ףיוא קידנקוק טינ

 ל 12 .היטועכ -- וטיו 1* ,4 .מַאב ,63 יז ,ָאנישטנָאס ,ןָאמײס .מ ךיוא עז ;(השמ ידי

 ןטייבראפ ,תורצ ערעייז בילוצ ,ךיד ןלָאז רעדניק ענייד זַא ,ןגָארטרַאפ ,סע טסייה ,וטסנעק

 העובש א 15 ?םלועה תומוא יד טימ ןטפעהאב ךיז ןוא ,לידבהל ,הרז הדובע רעד ףיוא

 ןקיסיואראפ ןטימ קוספ רעזדנוא ןופ גנורזחרעביא ןַא ָאד ךיז טניפעג טסקעט ןיא 1% .ַאזַא

 סע ןבָאה רימ ןוא ,תועט ַא זיא סָאד זא ,רָאלק זיא'ס .טשפ רעדנַא ןַא ,רחא רבד בָאגוצ

 רעבָא .ןמיס רעיינ א ןָא םעד טימ ךיז טבייה עבאגסיוא םָאר רעד ןיא 17 .טזָאלעגסױרַא

 ,ןקידרעירפ ןטימ טײקצנַאג ןייא עקידרעטייוו סָאד זיא השרד רעד ןופ קיגָאל רעד טיול

 ,(ח"לרת ,דיילרת ,עשרַאװ) עבַאגסיוא דנארבלעגרָא-שטיװָאלעּפָאק רעד ןיא סע זיא ױזַא ןוא

 סיורא ןענייז ןדיי יד 15 .גנולייטנייא:םינמיס ריא יב ללכ ךרדב ךיז ןטלַאה רימ סָאװ

 רייא ןטנצכעז םעד ןלַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןמ רעד ןוא ,ןסינ ןטנעצפופ םעד םירצמ ןופ

 .לארשי ןופ טפנוקוצ רעד ןיא :ןענאטשראפ ָאד טרעװ ןאצה יבקעב 19 .(גי ,א ,זט תומש)

 יז וטסעװ יוזא יו :עגארפ ןייז ףיוא ןהשמ טיג טָאג סָאװ רעפטנע רעד זיא סָאד ןוא

 טכַאמעג ןענייז רעטרעוו סרזעילא 'ר ןיא ןעגנורעדנע טסקעט יד .-- -- -- ןרעטיפ

 לטיפאק םעד ןופ םיקוספ יד .שרד ןטיול ?5 .תמא תוא ןופ חסונ ןטימ םכסה ןיא ןרָאװעג



 107 דמ :א השרח

 ךירחאמ וטיו ,הרצ ןתרצש ,ךינב וארי אלש :ןירמא ןנברו
 .תווה אסכ ךרבחיה :(דצ םילהת) :א"דמה ;ךירבח ירדעב וקבדיו
 הכיא :יל רמוא התא ,השמ, :השמל ה"בקה רמא העש התואב
 ",עדיל ךל שיש ךפוס ,תעדי אל םא ,ךייח ?ץיברת הכיא ,הערת
 יעדת אל םא :א"ד) םישנב הפיה ,ךל יעדת אל םא :א) רמאנש
 .- -- - םיאיבנבש הלועמה ,םיאיבנבש הפיה ,(םישנב הפיה ,ךל

 רמול ?םישנב םיאיבנה ולשמנ המל :הימרי רב יסוי רייא
 ,הלעבמ התיב יכרצ עובתל תשייבתמ הניא וז השא המ ,ךל
 ןמ לארשי לש ןהיכרצ עובתל םישייבתמ םיאיבנה ןיא ךכ

 ,םימשבש םהיבא
 רזעילא 'ר .ןנברו אביקע 'רו רזעילא 'ר -- ,ןאצה יבקעב ךל יאצ
 הנממ ולכא[ו]םירצממ םדיב לארשי ולטנש הררחמ, :רמוא
 ויהש עדוי תא תודועס םיתשו םישש :אליש 'ר רמאד) םוי איל
 םהל השוע ינא המ [עדוי תא וז הררחמ] ,(וז הררחמ לארשיל
 אביקע 'ר .ץראב רב תספ יהי :בע םילהת) דייהה יי;'בקעב' ,ףוסב
 :(גי תומש א"דמה -- דובכ יננעב םתוא יתפקהש הממ, :רמוא
 -- םמוי טעה דומע שימי אל - -- -- םמוי םהינפל ךלוה יהו
 :(ד היעשי) ד"הה ';'בקעב ,ףוסב םהל השוע ינא המ ,עדוי התא
 ,רבדמב םיתלכאהש הממ, :ירמא ןנברו .םמוי לצל היהת הכוסו
 "יבקעב' ,ףוסב םהל השוע ינא המ עדוי תא ,בלחו שבדמ קותמש
 .םיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו :(ד לאוי רמאנש

 ,תאצל ןאצה לכ ףוס,, :לי'א -- ,ןאצה יבקעב ךל יאצ א"ד
 לארשי ויהש אלא ,השמ לצעתנש אלו ".הנורחאב אצוי התאו
 חקיו :טי תומש א"דמה ;ףסוי תוצמב קוסע השמו ,הזבב ןיקוסע

 ןַא וא -- הכוסו :0 ,ד היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ?;ףוס םוצ

 םעד ןופ.. ףגָאז ןנבר יד ןוא >ג.גָאט ייב ןטָאש ַא רַאפ ץיז טעוו קעדרעביא

 ןוא קינָאה ןופ רעסיז זיא סָאוו ,רבדמ ןיא ןסע וצ ןבעגעג ייז בָאה ךיא סָאוו

 יוו ",ףוס םוצ ,'בקעב' ייז רַאפ ןָאט לעוו ךיא סָאוו ,ןסיוו וטסנָאק ??,ךלימ

 גָאט םענעי ץא ןייז טעוו סע ןוא -- היהו ;חי ,ד לאוי) טגָאז קוספ רעד

 .טפָאז טימ גרעב יד ןפירט ןלעוו

 טָאה רע -- ,ףָאש יד עפ טירט יד ןיא סױרַא ריד ייג :טשפ רעדנַא ןַא

 טסעוו וד רעבָא ?5,ןייגסיורַא ףוסל סעוו ףָאש עצנַאג יד, :םיא וצ טגָאזעג

 טרעיינ ,טליופעגרעטנוא ךיז טָאה השמ לייוו טינ ןוא ".טצעלוצ ןייגסיורַא

 ועמונרַאפ ןעוועג השמ זיא :+,ביור ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא לארשי ןעוו

 חקיו :(טי ,גי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ?";טָאבעג ספסוי סימ



 הבר םירישה ריש 108

 :טשפ רעדנַא ןַא .ךיז טימ רענייב ספסוי ןעמונעגטימ טָאה השמ ןוא -- השמ
 רעד , :םיא וצ טגָאזעג טָאה רע -- ,ףָאש יד ןופ טירט יד ןיא סױרַא ריד ייג
 ןופ *,ייז יוז ןייז טסעוו וד ןוא ,ןברַאטשוצסיוא זיא רוד ןצנַאג םעד ןופ ףוס

 ;טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר ?ךאז עקיזָאד יד ןעמוקעג םיא זיא ןענַאוו
 טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר םורָאװ ,הנס םעד [ייב ךיז ןעמענַאב ןייז] ןופ
 טדערעג אוה ךורב שודקה טָאה הנס םייב געט ןביז עצנַאג יד :טגָאזעג
 טגָאז קוספ רעד יוו ,םירצמ ןייק תוחילש ןייז ןיא ןייג לָאז רע ,ןהשמ רעביא
 טינ שב ךיא :טָאג וצ טגָאזעג טָאה השמ ןוא -- השמ רמאיו :(י ,ד טרָאד]
 טניז ןופ ייס ,ןטכענרעייא ןופ ייס ,ןטכענ ןופ ייס ,רעטרעוו ןופ שטנעמ ץייק

 ןיא טייטש רע סָאװ גָאט רעד ןוא ??געט סקעז וטסָאה זיא -- ,ןדער ןייד

 ,טרָאד) אוה ךורב שודקה וצ טגָאזעג רע טָאה ףוסל ןוא ,געט ןביז וטסָאה ,םיא
 אוה ךורב שודקה טָאה ןקיש טסעוו וד ןעמעוו ךרוד ,טעב ךיא ,קיש :(גי
 ענייד ןיא ןעלקיוונייא ריד סע לעוו ךיא ,ןבעל ןייד ייב,, :םיא וצ טגָאזעג
 היכרב 'ר !טלָאצעגקירוצ אוה ךורב שודקה םיא סע טָאה ןעוו ןוא ??,?סעלָאּפ
 ןביז עלַא ₪9 טגָאזעג טָאה רענייא .יול 'ר ןוא ובלח 'ר 55 [ןופ ןעמָאנ ןיא]
 .,קידנעניימ ::,הלודג הנוהכ יד ןעמונרַאפ רע טָאה % גנוקילייה רעד ןופ געט
 ,סנייד טיג זיא'ס, :ןרָאוועג טגָאזעג םיא זיא ףוסל רעבָא .ענייז זיא יז זַא
 ןוא -- יהיו :(א ,ט ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו ",סנרהא רעדורב ןייד זיא'ס
 95 ובלח'ר %?ןענרהא ןפורעג השמ טָאה ,גָאט ןטכַא ןפיוא ןעוועג זיא סע
 םימחר ןטעבעג השמ טָאה 5 רדא ןופ געט ןביז [עטשרע ] עלַא :טגָאזעג טָאה

 ,לארשי ץרא ןיא ןעמוקניירַא ןזָאל םיא לָאז רע ,אוה ךורב שודקה ייב

 טסעוו וד םורָאוו -- יכ :(זכ ,ג םירבד) םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ףוסל ןוא
 .ןדרי ןקיזָאד םעד ןײגרעבירַא טינ

 יד, :םיא וצ טגָאזעג טָאה רע -- ,ךעלעקיצ ענייד רעטיפ ןוא -- יפרו
 3י,יןעמוקניירַא טינ ןלעוו קעב יד ,[דנַאל ןיא] ןעמוקניירַא ןלעוו ךעלעקיצ

 רעקיזָאד רעד ךיוא ?1 .(א קוספ ףיוא םוגרת עז) ןטייצ סחישמ ףיוא טנשרדעג ןדעוו
 רעד 22 .ןטייצ סחישמ ףיוא טנשרדעג ,לאוי ןופ קוספ רעקידרעטייוו רעד יוו ,טרעוו קוספ
 תישארב) ןענכ ןייק רענייב ענייז ןעמענוצטימ 25 .ול ,בי תומש 2* .םירצמ ןופ ** ,ןמ
 :אזא ןובשח רעד זיא (ה קרפ םלוע רדס) א"רג םענופ גנוקרעמאב א טיול 26 .(הכ 2
 זיא ,(ןדער ןייד טניז ןופ) ךרבד זאמ ,(ןטכענרעייא ןופ) םושלשמ ,(ןטכענ ןופ) לומתמ

 רד ךָאנ (וצ ןביג ,ןרעמ) הברמ ןענייז (ייז ךיוא) "םג, לָאמ יירד יד ןוא ,געט יירד
 תרוסמ עז) תונובשח ענעדיישראפ ןָא ןביג תורוקמ ערעדנַא .סקעז ןעמַאזוצ זיא ,געט
 -עדנע טסקעט 25 ,ןלָאצקירוצ ריד סע לעװ ךיא 27 (די ,ד םָאר ,הבר תומש ,שרדמה
 טרָאוו-ךוז ,םינואגהו דומלתה ימכחל הידפולקיצנא ךיוי עז .ו ,אי הבר ארקיו טיול גנור

 רע 5: .(ח ארקיו) םינהוכ יד ןופ 20 | .ובלח 'ר סע זיא הבר ארקיו טיול 29 .היכרב יר

 -- הלודג הנוהכ יד ןבעגוצרעביא םיא 52 .לודג ןהוכ ןופ טמא םעד טריפעגכרוד טָאה
 גנומענַאב ןייז ראפ ףָארטש א םעד ןיא טעז הדגא לעב רעד ןוא ,טָאבעג סטָאג טיול יאדווא
 ןביז,) הריטּפ סהשמ ראפ געט עטצעל יד 5+ יול 'ר -- הבר ארקיו ןיא ** .הנס םייב

 -- "ןרָאװעג רטפנ רע זיא רדא ןיא געט ןביז ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג השמ זיא רדא ןיא געט
 ,הבר רתסא ןופ עבָאגסיוא רעזדנוא ןוא ,א ,חל ןישודיק ךיוא עז ;י קרפ ,םלוע רדס
 ,ענעריובעג רבדמ ןיא יד ןוא םירצמ ןופ גנוי סיורַא ןענייז סָאװ יד ** .24 .מַאב ,165 יז
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 :ל"א ,ןאצה יבקעב ךל יאצ :א"ד .ומע ףסוי תומצע תא השמ
 רבדה ול היה ןכיהמ *".ןוהייתוכ יוהת תאו ,תומל רודה לכ ףוס,
 רב לאומש 'ר רמאד ,הנסהמ :רמא ןמחנ רב לאומש 'ר ?הזה
 ךליש ,השמ תא התפמ היבקה היה הנסה ימי תעבש לכ :ןמחנ

 ,'ה יב :יה לא השמ רמאיו :ד םש רמאנש ,םירצמל ותוחילשב
 ,ךרבד זאמ םג ,םושלשמ םג ,לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל
 ,םימי העבש ירה ,היוגב םיאק הוהד אמויו ,םימי השש ירה
 :ה"בקה ל"א .חלשת דיב אנ חלש :םש ה"בקהל רמא ףוסבו
 'ר ?ה"בקה ול ערפ יתמו ",ךיפנכב ךל הררוצ ינאש ,ךייח,
 ימי תעבש לכ :רמא דח .יול 'רו ובלח 'ר (ו) [םשב] היכרב
 ףוסבו .ולש איהש רובס ;הלודג הנוהכב שמשמ היה םיאולמה
 :( ארקיו) רמאנש ",איה ךיחא ןרהא לש ,ךלש הניא,, :ול רמאנ
 תעבש לכ :רמא ובלח 'ר .ןרהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו

 ;ץראל סנכיש ה"בקה ינפל ןנחתמו סייפמ השמ היה רדא ימי
 .הזה ןדריה תא רובעת אל יכ :(ג םירבד) ל"א ףוסבו

 ןיא םישית ,םיסנכנ םיידג, :ל"א -- ,ךיתוידג תא יערו
 ךל רמוא, :ה"בקה ול רמא -- ,םיעורה תונכשמ לעי'.ןיסנכנ
 ,םיעורה תונכשמ לע -- םב הערתו ימע לע םייק התא יתמ דע
 ".גועו ןוחיס ,הב ויהש םישקו םיער לש ןוהערא לע ,ןיצוקה לע

 המ

 .יתיער ,ךיתימד הערפ יבכרב יתסוסל ₪
 ידיחי ןד ,ונבישי ימו ,דחאב אוהו :םכ בויא) סיפפ יר שרד

 ךיא,, :טגָאזעג םיא טָאה ךורב שודקה -- ,רעכעטסַאּפ יד ןופ ןטלעצעג יד ייב
 ייז ןוא קלָאפ ןיימ רעביא ןטלַאה ךיז טסעוו וד ןעוו זיב ,ןגָאז ריד לעוו
 וד זיב] -- %רענרעד יד ייב ,רעכעטסַאּפ יד ןופ ןטלעצעג יד ייב :ןרעטיפ

 ערעווש ןוא עטכעלש יד ןופ דנַאל ןפיוא [לארשי ןעגנערבפיורַא טסעוו

 ".גוע ןוא ןוחיס ,ןעוועג טרָאד ןענייז סָאװ

 | המ
 ,ןבילגרַאפ ךיד ךיא בָאה ןגעווטייר סהערּפ ןיא ןידרעפ ַא וצ -- יתסוסל (ט)

 | .עניימ עטבילעג
 [טוט] רע רעבָא -- דחאב אוהו :(גי ,בכ בויא) טנשרדעג טָאה : סיפפ 'ר

 ןעמעלַא ןיילַא רענייא טפשמ רע ,ןרעדיוורעד םיא ןעק רעוו ןוא ,ןייִלַא רענייא

 םירצמ תאיצי תעב קיצנַאװצ רעביא ןעוועג ןענייז סָאװ יד טינ רעבָא ,דנאל ןיא ןיירא ןלעוו

 סע טרעוו ,(םיערה)ו א ןָא טגיילעגסיוא זיא (רעכעטסאפ יד) םיעורה 5% .(די רבדמב)
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 טָאה סָאוו םעד ןופ רעטרעוו יד ןרעדיוורעד ןעק רעוו ןוא ,טלעוו רעד ףיוא
 רַאפ גונעג,, :טגָאזעג םיא אביקע 'ר טָאה .ןרָאוועג זיא טלעוו יד ןוא טגָאזעג
 םעד ןופ רעטרעוו יד ןרעדיוורעד טינ ןעק עמ זַא ,[ןגָאז וצ] סיפפ ,ריד
 תמא טימ זיא ץלַא םורָאװ ,ןרָאוועג זיא טלעוו יד ןוא טגָאזעג טָאה סָאוו
 -- האראו :(א  היעשי) ןבירשעג טייטש סע ןעד ,ןיד טימ זיא ץלַא ןוא
 'ך -- ? לוטש םענעביוהרעד ןוא ןכיוה ַא ףיוא ןציז טָאג ןעזעג ךיא באה

 ;-- ?ןבעל ןוא טיוט ןשיווצ ּפָא טדייש סָאוו לוטש א :טגָאזעג טָאה ןומיס
 ןופ ליח רעצנַאג רעד ןוא -- לכו (טי ,בכ ,א םיכלמ) [טייטש ךָאנ ןוא]
 זיא -- ,רעקניל ןייז ייב ןוא טנַאה רעטכער ןייז ייב םיא ןבעל טייטש למיה
 קוסּפ רעד יוו ,טכער ץלַא ךָאד זיא טרָאד ?ןביוא טנַאה עקניל ַא ןַארַאפ ןעד
 ןיא קיטכַארפ ,טָאג ,טנַאה עטכער ץיד -- 'ה ךנימי :6 ,ט תומש) טגָאז

 "רַאפ ָאט +!אנוש םעד ןרעטעמשעצ טוט ,טָאג ,טנַאה עטכער ןייד ,טײקרַאטש
 טרעיינ ?רעקניל ןייז ייב ןוא טנַאה רעטכער ןייז ייב קוספ רעד טגָאז סָאוו
 ןוא ןטוג םוצ עירכמ ןענייז לייט ,סקניל ןגיינ לייט ןוא סטכער ןגיינ לייט

 ןופ סע טגנערב ןגעוו סאחא 'ר ןופ ןנחוי 'ר ?."ןזייב םוצ עירכמ ןענייז לייט
 :עסיורג ַא ןוא טרָאוו סָאד זיא תמא ןוא -- תמאו :(א ,י לאינד) [קוספ] םעד
 [ךרוד] ןָאטעג טרעוו סע ןעוו ,תמא זיא [טַאג ןופ] טרָאװ סָאד -- ?,הנחמ

 רעד טָאג ןוא -- 'הו :(י = הימרי) טייטש קוספ ןיא יוו ?,הנחמ רעסיורג ַא
 רעד זיא רע לייוו :טגָאזעג טָאה ןוביא 'ר ?תמא סָאווראפ -- תמא זיא רַאה
 טָאה רזעלא 'ר 1? [ןוא] -- ?גיניק רעקיבייא רעד ןוא טָאג רעקידעבעל

 גנןיד תיב ןייז ןוא רע סע זיא ,טָאג ןוא ,'הו טייטש סע רָאנ ואוו :טגָאזעג
 םיכלמ) [קוספ רעד זיא םיקוספ עכלעזַא| עלַא רַאפ דוסי טפיוה רעד ןוא
 זיא סָאד -- :?ריד ןגעוו סטכעלש טדערעג טָאה טָאג ןוא -- 'הו :(גכ ,בכ ,א
 קוספ ןקיזָאד םעד רזעלא 'ר טדיישַאב יוו ָאט .עלַא ייז רַאפ דוסי טפיוה רעד
 ?ןרעדיוורעד םיא ןעק רעוו ןוא ,ןײלַא רענייא טוט רע ןוא :ןסיפפ 'ר ןופ
 ןייק ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןעמעלַא רַאפ ןיילַא רענייא טעמתח רע טרעיינ
 ,םיא טימ טיג טעמתח שינעפעשַאב םוש

 סנבואר 'ר ןופ יביב 'ר ?אוה ךורב שודקה ןופ המיתח יד זיא סָאוו ןוא
 ךיא רעבָא -- לבא :(אכ ,י לאינד) טגָאז קוספ רעד יוו ,"תמא,, :טגָאז ןגעוו
 ,"תמא., ביוא -- ,תמא ןופ טפירשעג ןיא טנכייצרַאּפ זיא סָאװ ןגָאז ריד לעוו
 טרעיינ ?תמא,, סָאווראפ ",טנכייצרַאפ,, ביוא ןוא :+,"טנכייצרַאפ,, סָאװרַאפ
 רעבָא ;?טנכייצרַאפ, [רֶָאנ] רע זיא ,טעמתחעג טינ טרעוו ןיד רעד ןמז"לכ
 :טגָאזעג טָאה שיקל שיר ".תמא,, רע זיא ,טעמתחעג טרעוו ןיד-רזג רעד יו

 םעד טימ טניימעג ןרעװ סע ןוא ,רענרעד עקיכעטש יד יו ,עטכעלש יד טשטייטעגסיוא
 .טיוט ןייז רַאפ ןעמענוצנייא ןזיוואב השמ טָאה רעדנעל ערעייז סָאװ ,גוע ןוא ןוחיס

 ןב סופפ טימ ןשרד לעב ןקיזָאד םעד טריציפיטנעדיא סָאװ ,גנוניימ א ןַארַאפ 1 .המ
 ןענרעל סָאד ןבעגפיוא ןוא רעמיור יד ןגלָאּפ וצ ןאביקע 'ר ןטארעג טָאה סָאװ ,הדוהי
 ,םיארומאהו םיאנתה תודגא ,רעכַאב .ז .ב עז - (ט ,ילשמ שרדמ ;ב ,אס תוכרב) חרות

 ןעמָאנ רעד טרעמ תורוקמ ערעדנַא ןיא .(עבאגסיוא עשיאערבעה) 63 יז ,2 ךוב ,1 דנַאב
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 .םלועה היהו רמאש ימ ירבד לע בישהל ןיאו ,םלוע יאב לכל
 רמאש ימ ירבד לע בישהל אלש ,סיפפ ,ךייד :אביקע 'ר לייא
 :0 היעשי) ביתכ ןכש ,ןידב לכהו תמאב לכהש יפל ,םלועה היהו

 אסכ :ןומיס ר"א) אשנו םר אסכ לע בשוי 'ה תא האראָז

 םימשה אבצ לכו (םכ ,א םיכלמ) -- ;(םייחל התימ ןיב שירפמש
 אלהו ?הלעמל לאמש שי יכו -- ,ולאמשמו ונימימ וילע םיהמוע
 ,ה ,ךנימי ,חכב ירדאנ יה ,ךנימי :?ט תומש) רמאנש ,ןימי לכה
 ולא אלא ?ולאמשמו ונימימ רמול דומלת המו !ביוא ץערת
 ןיעירכמ ולאו תוכז ףכל םיעירכמ ולא ,םיליאמשמ ולאו םינימימ
 = לאינד) אדה ןמ הל יתיימ אחא 'ר םשב ןנחוי 'ר .הבוח ףכל

 ,לודג אבצ[ב] השענשכ רבדה תמא -- ,לודג אבצו רבדה תמאו
 :ןוביא ר''א ?"תמא, והמ -- תמא םיהלא 'הו ;י הימרי) ביתכד

 םוקמ לכ :רזעלא 'ר רמא[ו] -- םלוע ךלמו םייח םיהלא אוהש
 ;(בכ ,א םיכלמ) ןלוכבש בא ןינבו ,וניד תיבו אוה -- 'הו רמאנש

 רזעלא 'ר םייקמ המו .ןלוכבש בא ןינב הז ,הער ךילע רבד יהו

 םתוח אוה אלא ?ונבישי ימו ,דחאב אוהו :סיפפ 'רד היירק ןידה
 .ומע תמתוח הירב ןיאו ,םלוע יאב לכל ידיחי

 :רמא ןבואר 'ר םשב יביב 'ר ?ה"בקה לש ומתוח והמו

 ,תמא בתכב םושרה תא ךל דיגא לבא :6 לאינד) רמאנש ',תמא,

 אלא ?יי'תמא. המל ".םושר,, םאו ',םושר,, המל יי,תמא , םא --
 '.תמא,, -- ןידה רזג םתחנשמ '',םושר,, -- ןידה םתחנ אלש דע

 טוקלי ןיא ןוא חי ,תומש אמוחנת ןיא ? .(חי ,תומש אמוחנת) סופפ ןבירשעג עקַאט
 םעד ןופ בייהנָא רעד טכארבעג קוספ ןקיזָאד םעד טָאטשנָא ָאד טרעוו ,חקתת ,בויא

 ,לוטש ןייז ףיוא ןציז טָאג ןעזעג בָאה ךיא -- יתיאר :א םיכלמ ןופ קוספ ןקידרעטייוו

 ןבעל םוצ טפשמעג ןשטנעמ ןרעװ םיא ףיוא סָאװ לוטש רעד * .רעשיגָאל זיא סָאד ןוא

 ןענייז לוכיבכ םייב טנעה עדייב זַא ,סע טניימ ,טנַאה עטכער לָאמ ייווצ + .טיוט םוצ רעדָא

 סע ליוו סיפפ יוו ,ןײלַא רענייא טינ טפשמ רעטשרעבייא רעד זא ,סע טניימ 5 :פטכער

 רעד ךיוא יוזא ןוא ,הידעס 'ר ךיוא טגנערב שטייט םעד ןוא ,שרד ןטיול % .,ןבָאה

 "רעטייוו ןטיול 5 .ייז טימ ךיז טָארַאב רעטשרעבייא רעד סָאװ ,םיכאלמ ןופ 1 .תודוצמ

 טָאג :קוספ רעזדנוא ןופ ףוס רעד זיא סָאד ? .טָאג רעבָא :זיא טשפ רעד ;שרד ןקיד

 סָאװ שטנעמ רעד יװ שרעדנא ,טרָאװ ןייז ,ןריפכרוד ,ןכאמ תמא ןָאק קיבייא טבעל סָאװ

 ןָא 19 .(קוספ ןפיוא ישר) טצענערגאב ןענייז ןבעל עמאס ןייז ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז

 רעד 11 .שרד םעד ןופ ןלייט יד ןשיווצ גנודניבראפ ןייק ָאטינ זיא בָאגוצ ןקיזָאד םעד

 -סיוא ןרעוו ,זט אראו ,אמוחנת ןיא -- .ןײלַא טינ זיא רע זַא ,טייטאב "ןוא , קורדסיוא

 סע זיא (טי) קוספ ןטריטיצ רעירפ ןטיול ןוא 1? .ןימ םעד ןופ םיקוספ לָאצ א טנכערעג

 -יטליגדגע ןייק טינ טיידאב "טנכייצראפ, 1% .םיכאלמ יד ןופ ןייזייב ןיא ןעוועג

 ,סולשַאב רעק



 הבר םירישה ריש 112

 יד ןופ בייהנָא םייב זיא ףלא יד !"תמא,, המיתח סטָאג זיא סָאוורַאפ ןוא
 היעשי) ןגָאז וצ ריד ,ףוס םייב זיא ות יד ,ןטימ ןיא זיא םמ יד ,תויתוא
 ,רעטצעל רעד ןיב ךיא ןוא רעטשרע רעד ןיב ךיא -- ושאר ינא 0 דמ
 ךיא םורָאװ ,רעטשרע רעד ןיב ךיא :טָאג ץיק ָאטינ זיא רימ רעסיוא ןוא
 רעד ןיב ךיא ןוא ;שרעדנַא ןצימע ןופ ךיירגיניק ןיימ ןעמוקַאב טינ בָאה
 זיא סָאװ שרעדנַא ןצימע וצ ןבעגרעביא טינ סע לעוו ךיא םורָאװ ,רעטצעל
 זיא'ס םורָאװ ,טָאג ןייק ָאטינ זיא רימ רעסיוא ןוא ;ָאטינ טלעוו רעד ףיוא
 | ,רימ וצ רעטייווצ ןייק ָאטינ

 ומ

 שטנעמ רעד זיא טָא -- ןה :(בכ ,ג תישארב) טנשרדעג טָאה סיפפ 'ר
 .טלעוו רעד ןופ רעקיצנייא רעד יוו -- -- -- זדנוא ןופ רענייא יוו ןרָאוועג
 טגָאזעג רע טָאה ".סיפפ ,ריד גונעג, :םיא וצ טגָאזעג אביקע 'ר טָאה
 םיא רע טָאה *?זדנוא ןופ רענייא יוו ןרָאוועג וטסדיישאב יוו ָאט,, :םיא וצ
 זיא'ס :ןגָאז םימכח יד רעבָא ".תרשה יכאלמ יד ןופ רענייא יוו, :טגָאזעג

 טנרעל [קוספ רעד] טרעיינ ,טגָאז רענעי יוו טינ ןוא טגָאז רעד יוו טינ
 געוו םעד ,ןגעוו ייווצ םיא ראפ ןבעגעג טָאה אוה ךורב שודקה זַא ,זדנוא
 געוו םעד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא :.טיוט ןופ געוו םעד ןוא ןבעל ןופ
 .ןבעל ןופ געוו םעד טזָאלעגרעביא טָאה ןוא טיוט ןופ

 זמ
 -סיוא ןבָאה ייז ןוא -- ורימיו :(כ הק םילהת) טנשרדעג טָאה סיפפ 'ר

 זַא| ןעניימ ךיא ןעק -- ,סקָא ןַא ןופ טלַאטשעג ןפיוא דובכ רעייז ןטיבעג

 : [קוספ רעד] ודנוא טנרעל :,ןביוא ןופ סקָא םעד ןגעוו [ךיז טדער סע

 טָאה ".סיפפ ,ריד גונעג, :םיא וצ טגָאזעג אביקע 'ר טָאה .זָארג טסע סָאװ
 רעייז ןטיבעגסיוא ןבָאה ייז ןוא וטסדיישַאב יוו ָאט, :םיא וצ טגָאזעג רע
 ןופ סקָא ןַא ףיוא, ?"?זָארג טסע סָאװ} סקַא ןַא ןופ טלַאטשעג ןפיוא דובכ

 רעד] זדנוא טנרעל ?רָאי ץנַאג א ןופ סקָא ןַא % [ןעניימ ךיא ןָאק ;ןטנוא
 סקָא ןַא יוו שינעעזרַאפ ןוא לוונמ ָאזַא ךָאנ ָאטינ -- ,זָארג טסע סָאוו :[קוספ
 *"זארג טסע רע תעשב + [ןסינ שדוח ןיא }

 לז ןבָאה םירצמ ןופ םימוטרח יד :ןגעוו סאחא 'ר ןופ טגָאז ןדוי 'ר
 טלּפַאצעג טלָאוװ'ס יוו טקוקעגסיוא טָאה בלאק סָאד ןוא ,ףושיכ ַא ןָאטעגּפָא
 ךַאװש -- התפר :(דכ ,טמ הימרי) טגָאז קוספ רעד יוז זיא סָאד "איז .רַאפ
 שינעלפַאצ א ןוא ,ןפיולטנַא וצ טרעקעגקעווַא ךיז טָאה יז ,קשמד זיא ןרָאוועג
 5,ףּפַאכעגמורַא יז טָאה

 חמ

 -טייר סהערפ ןיא ןידרעפ ַא וצ -- יתסוסל ::טנשרדעג טָאה סיפפ 'ר
 ךיא יוו ױזַא, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טייטש ?"יתססל, -- ,ןגעוו
 ךיז ךיא טלָאװ יוזַא ,םי ןיא םירצמ יד ןעגנערבוצמוא 5 טיירפעג ךיז בָאה
 ןעוועג םרוג ייז טָאה רעוו ןוא +."לארשי יאנוש יד ןעגנערבוצמוא טיירפעג
 רעייז ןופ ןוא עייז רעטכער רעייז ןופ -- םנימימ ?ןרעוו וצ טעװעטַארעג
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 םיימ ,תויתואה שארב ףילא ?"תמא,, אוה המלו :שיקל שיר רמא
 ןורחא ינאו ןושאר ינא :(מ היעשי) רמול ,ןפוסב זית ,עצמאב
 ;רחאמ יתוכלמ יתלבק אלש ,ןושאר ינא :םיהלא ןיא ידעלבמו
 ןיא ידעלבמו ;םלועב וניאש רחאל הרסומ יניאש ,ןורחא ינאו
 זמ .ינש יל ןיאש ,םיהלא

 -- וגו ,ונממ דחאכ היה םדאה ןה :0 תישארב) סיפפ 'ר שרד
 תא המ,, :ליא ".סיפפ ,ךייד,, :אביקע 'ר לייא ,םלוע לש ודיחיכ
 םימכחו ".תרשה יכאלממ דחאכ,, ל''א "?ונממ דחאכ היה םייקמ
 וינפל ןתנש ,דמלמ אלא ,הז ירבדכ אלו הז ירבדכ אל :םירמוא
 תומה ךרד ול ררבו ,תומה ךרדו םייחה ךרד ,םיכרד ינש ה''בקה
 ומ .םייחה ךרד ול חינהו

 -- ,רוש תינבתב םדובכ תא ורימיו :(ק םילהת) סיפפ 'ר שרד
 יר ל"א .בשע לכוא :רמול דומלת ?ןלעמ לש רושב ינא עמוש
 םדובכ תא ורימיו םייקמ התא המו,, :ל''א ",סיפפ ,ךייד,, :אביקע
 לש רושב [לוכי ;הטמ לש רושב,, "?בשע לכוא] רוש תינבתב
 לוונמ ךל ןיא -- ,בשע לכוא :רמול דומלת ?הנשה תומי ראש
 ",בשע לכואש העשב ,[ןסינ שדחב] רושכ ץקושמו

 ,םיפשכ םהל ושע םירצמ ימוטרח :רמוא אחא 'ר םשב ןדוי יר
 ,קשמד התפר :(טמ הימרי) א"דמה ;םהינפל טטרמכ הארנ היהו
 .הקיזחה טטרו ,סונל התנפה

 חמ

 רמא :ביתכ יתססל -- ,הערפ יבכרב יתסוסל :סיפפ 'ר שרד
 יתשש ךכ ,םיב ןדבאל םיירצמה לע יתששש םשכ,, :ה"בקה
 םנימימ ?לצנהל םהל םרג ימו ".לארשי לש םהיאנוש דבאל
 ,ה"בקה לש ונימימ לבקל ןידיתעש הרותה תוכזב -- ,םלאמשמו

 טיירבעגנָא ןעוועג ןענייז ייז סָאוו הרות רעד ןופ תוכז ןיא -- *,טייז רעקניל

 ויא ,לאווסיוא ןעיירפ ןופ ,תישפח הריחב ןופ חוכ ןקיזָאד םעד טימ רָאנ ןוא 1 .ומ

 .ןטשרעבייא םוצ ןכילגעג שטנעמ רעד

 ,יוריס ײטשרַאפ ךיא ביוא ? .(א לאקזחי עז) ןגָאװטײר ןכעלטעג םעד ןופ 1 זמ |

 .קירעביא "זָארג טסע סָאװ, רעטרעװ יד ךָאד ןענייז ,סקָא רעכעלנייוועג א טניימ סע זא

 חסונ רעד זיא שרעדנא ;ו ,ב אתכסמ חלשב ,לאעמשי 'רד אתליכמ טיול ןבעגעגוצ ?

 ןפיוא ןָא ךיז טעז ןסע םוצ הוואת יד :וק םיליהת שרדמ טיול ןבעגעגוצ + .רָאלק טינ

 ןענייז ןדיי יד ןוא ,קידעבעל יװ ןגיואוואב ךיז 5 .רָאי ץנַאג א יוו רעמ גנילירפ ןיא סקָא
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 קוספ רעד יוו ,אוה ךורב שודקה ןופ טנַאה רעטכער רעד ןופ ןייז וצ לבקמ
 ץעזעג קידרעייפ ַא טנַאה רעטכער ןייז ןופ -- ונימימ :(ב ,גל םירבד) טגָאז
 :טשפ רעדנַא ןַא %.הזוזמ יד זיא סָאד ,טייז רעקניל רעייז ןופ ןוא ,ייז רַאפ
 ,טייז רעקניל רעייז ןופ ןוא ,עמש תאירק זיא סָאד ,טייז רעטכער רעייז ןופ
 גונעג, ?:םיא וצ טגָאזעג אביקע 'ר טָאה ז,[ןיליפת] (הליפת) זיא סָאד
 טימ סע טייטש ,דיירפ ,"השיש., טייטש סע ואוו םוטעמוא -- ,סיפפ ,ריד
 ;טגָאזעג םיא רע טָאה ".ךמס ַא טימ סע טייטש ָאד ןוא ,ןיש [רעקניל] ַא
 טגָאז] טרעיינ -- "?טעווטייר סהערפ ןיא ןידרעפ ַא וצ :וטסדײשַאב יוו אט,
 ךורב שודקה ךיז טָאה %רכז א דרעפ א ףיוא ןטירעג טָאה הערפ ,[אביקע 'ר
 טייטש קוספ ןיא יוו ;רכז א דרעפ ַא ףיוא טקעלפטנַא ךיוא ,לוכיבכ ,אוה

 .וגיולפעג ןוא 39 בורכ ַא ףיוא ןטירעג זיא רע ןוא -- בכריו :(אי ,חי םילהת)
 ;המחלמ ןיא סָאבעלַאב ןייז טעגרה דרעפ-רכז אזַא, :טגָאזעג הערפ טָאה
 :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".דרעפ-הבקנ א ףיוא ןטייר לעוו ךיא טרעיינ
 ןטירעג [ןוא ןטיבעג] הערפ טָאה רעדיוו .ןגעווטייר סהערּפ ןיא ןידרעפ ַא וצ
 ךיז טָאה ;סצרַאווש ַא ףיוא רעדָא ,דרעפ סייוו ַא ףיוא ,דרעפ טיור ַא ףיוא
 ףיוא ןוא סייוו ַא ףיוא ,דרעפ טיור א ףיוא טקעלפטנַא ךיוא ,לוכיבכ ,ה"בקה
 טסָאה -- תכרד :וט ,ג קוקבח) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .סצרַאווש ַא
 הערפ עשר רעד זיא .דרעפ 1: ךס א ,דרעפ ענייד טימ םי םעד ןטָארטעג
 ,לוכיבכ ,אוה ךורב שודקה ךיז טָאה ;רעוויק א ןוא רעצנאפ א טימ סיורַא
 ןוא -- שבליו :(י ,טנ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ױזַא טקעלּפטנַא ךיוא
 ;טפאנ טכַארבעג טָאה רע .רעצנַאפ ַא יוו טייקיטכערעג ןָאטעגנָא טָאה רע
 טגָאז קוספ רעד יוו ,ױזַא |ןָאטעג ךיוא] ,לוכיבכ ,אוה ךורב שודקה טָאה
 לגָאה טימ ןעגנַאגעגייברַאּפ ןענייז סנקלָאוו ענייז -- ויבע :(גי ,חי םילהת)
 שודקה טָאה ;רענייטשדרעדיילש טכַארבעג טָאה רע .רעייפ ןופ ןליוק ןוא
 :(גכ ,ט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,יוזַא |ןָאטעג ךיוא] ,לוכיבכ ,אוה ךורב
 טָאה -- ,ןזיפש ןוא ןדרעווש .לגָאה ןוא ןרענוד ןבעגעג טָאה טָאג ןוא -- "הו
 םילהת) טגָאז קוספ רעד ייוו ,יוזַא |ןָאטעג ךיוא] ,לוכיבכ ,אוה ךורב שודקה
 ;ןלייפ טכַארבעג טָאה רע ןסָאשעג רע טָאה ןצילב ןוא -- םיקרבו :(ט ,חי
 טגָאז קוספ רעד יוו ,ױזַא |ןָאטעג ךיוא] ,לוכיבכ ,אוה ךורב שודקה טָאה

 סָאד ןכאמ וצ רָאלק ידכ ,טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד * .ןרָאװעג טריפרַאפ םעד ךרוד
 ",טטרמ, טרָאװ

 יד ;ץַאלּפ ןיא ָאד זיא סָאװ עקיצנייא יד זיא סיפפ 'ר ןופ השרד עקיזָאד יד 1 .חמ
 לעב םענופ טייקשיטנעדיא רעד בילוצ רָאנ ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז יירד עקידרעירפ
 טייקכעלגעמ יד טיג סָאד ןוא ,װ א ןַא ? .ןייז םיכסמ טינ סאביקע 'ר בילוצ ןוא ןשרד
 טפָא ןרעװ ךמס א ןוא ןיש "עקניל, ַא) יתססל -- יתשש 5 .שרד ןקידרעטייװ ןראפ
 םייב סָאװ 5 .בכ ,די תומש 5 .לאושי ףיוא ,םזימעפייא ןַא ,היקנ ןושל א * ,(ןטיברַאפ
 עמ סָאװ ,"די לש, ' .ריט טייז רעקניל רעד ףיוא ךיז יז טניפעג זיוה ןופ ןייגסיורא
 זיא יוזַא ןוא ,ו ,חלשב אתליכמ טיול גנורעדנע טסקעט .טנאה רעקניל רעד ףיוא טגייל
 ןיא טכַארבעג ןסיפפ ןופ השרד יד טרעװ אתליכמ ןיא 5 .תמא תוא רעד סרוג ךיוא
 ,סוס לכ :(ט ,די תומש) טייטש קוספ ןיא ? .טרעקרַאפ ןוא ,ןאביקע 'ר ןופ ןעמָאנ
 ,גנוטיידָאב ַא ןָא טרָאװ ַא *,ןייגפ" ןטיבעג 11 .רכז ןושל זיא "בורכ, 1% .רכז ןושל
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 ,הזוזמ וז י,םלאמשמו, ,ומל תד שא ונימימ :גל םירבד) רמאנש
 (הלפת) וז "םלאמשמו, ,עמש תאירק וז '",םנימימ,, :א"ד
 רמאנש םוקמ לכ .סיפפ ,ךייד,, :אביקע 'ר ל"א .[ןיליפת]
 םייקמ תא המו, :ליא ".ךימסב ןאכו ,ןייישב ביתכ ייהשיש,
 לוכיבכו ,רכז סוס לע הערפ בכר אלא "?הערפ יבכרב יתסוסל
 בורכ לע בכריו חי םילהת) ד"הה ;רכז סוס לע ה"בקה הלגנ
 ;המחלמב וילעב גרוה הזה רכז סוסה ,המ, :הערפ רמא .ףועיו

 .הערפ יבכרב יתסוסל :דייהה ".הבקנ סוס לע בכור ינירה אלא

 לוכיבכ ;רוחשב וא ,ןבל סוס לע ,םודא סוס לע הערפ בכרו רזח

 תכרד :0 קוקבח) ד"הה .רוחש ,ןבל ,םודא סוס לע ה"בקה הלגנ

 ןוירשב עשרה הערפ אצי .[ןייגס] (ןייגפ) ןווסוס -- ,ךיסוס םיב

 הקדצ שבליו ;טנ היעשי רמאנש ,ןכ ה"בקה לוכיבכ ;עבוכו

 ויבע :(חי םילהת) רמאנש ,ןכ הייבקה לוכיבכ ;טפנ איבה .ןוירשכ

 ,ןכ ה"בקה לוכיבכ ;סורטסילב ינבא איבה .שא ילחגו דרב ורבע

 לוכיבכ -- ,םיחמרו תוברח .דרבו תולוק ןתנ 'הו :(₪ תומש רמאנש

 לוכיבכ ;םיצח איבה .בר םיקרבו :(חי םילהת) רמאנש ,ןכ הייבקה

 ויצח חלשיו :יול ר"א .ויצח חלשיו :וםש רמאנש ,ןכ ה''בקה

 ,דמלמ ,םמהיו בר םיקרבו ;םתוא םירזפמ םיצחה ויהש ,םציפיו

 אלו ,םהלש תוינגס לטנ ,ןממה ,ןבבריע :םתוא ןיבברעמ ויהש

 ה"בקה לוכיבכ ;סוטקרפטק הערפ אצי .םישוע םה המ םיעדוי ויה

 ה"בקה לוכיבכ ;ולוק םיערה .אצי רובגכ'ה :(במ היעשי) רמאנש ,ןכ

 ;ולוקב בלבל .ה םימשה ןמ םערי :םכ ,ב לאומש) רמאנש ,ןכ

 קוקבז) לוכיבכ ;םעזב הערפ אצי .ולוק ןתי ןוילעו :ם₪) לוכיבכ

 "עג סָאה יול 'ר .ןלייפ ענייז טקישעגסיורַא טָאה רע ןוא -- חלשיו :(טרָאד)

 יד םורָאװ ,טיירפשעצ ייז ןוא ןלייפ ענייז טקישעגסיורַא טָאה רע ןוא :טגָאז

 ,טלמוטרַאפ ייז ןוא ןסָאשעג רע טָאה ןצילב ןוא ;ןטיירפשעצ ייז ןגעלפ ןלייפ

 ,טלמוטעצ ,טשימעצ ייז טָאה רע :טשימעצ ייז טָאה רע זַא ,זדנוא טנרעל סָאד

 ליז סָאװ ,טסואוועג טינ ןבָאה ייז ןוא ,ןטרַאדנַאטש ערעייז ןעמונעגקעווָא

 ,לוכיבכ ,אוה ךורב שודקה טָאה ;ןייז-ילכ ןלופ ןיא סױרַא זיא הערפ .ןעוט

 טעוו טָאג -- 'ה :(גי ,במ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוז ,ױזַא [ןָאטעג ךיוא]

 ךורב שודקה טָאה ;לוק ןייז טימ טרענודעג טָאה רע .ןייגסיורַא רוביג ַא יוו

 :(די ,בכ ,ב לאומש) טגָאז קוספ רעד יוז ,יוזַא |ןָאטעג ךיוא] ,לוכיבכ ,אוה

 לוכיבכ ;לוק ןייז טצרַאהַאב טָאה רע .טָאג טָאה למיה ןופ טרענודעג -- םערי

 הערפ .לוק ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה רעטוערעבייא רעד ןוא -- טילעו ;(טרָאד)

 וטסטערט ןרָאצ טימ -- םעזב :(בי ,ג קוקבח) לוכיבכ ;ןרָאצ טימ סױרַא זיא
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 טזױלבטנַא -- הירע :(ט ,טרָאד) לוכיבכ -- ,ןגיוב טימ .דרע רעד רעביא
 :(ב ,הל םילהת) לוכיבכ -- ,רעצנַאּפ ןוא דליש טימ .ןגיוב ןייד טכָאוורעד
 :(אי ,ג קוקבח) לוכיבכ -- ,זיפש ןקיצילב טימ .רעצנַאּפ ןוא דליש ןָא םענ

 .זיפש רעקיצילב ןייד ןופ ץייש ןרַאפ -- הגונל
 "סיוא טָאה הערפ דלַאב יוו :ןגעוו סנמחנ רב לאומש 'ר ןופ היכרב 'ר

 רעביא ןסיירג ןעמונעג ךיז אוה ךורב שודקה טָאה ,ןייז-ילכ ןייז רָאג טצינעג
 וטסגָאמרַאפ ?טניוו וטסגָאמרַאפ ,עשר וד, :םיא וצ טגָאזעג טָאה רע .םיא
 טזָאלעג ייז אוה ךורב שודקה טָאה ןענאוו ןופ ??ןעלגילפ וטסגָאמרַאפ ?בורכ ַא

 טזָאלעג זיול ייז טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר ?ןבעװשסױרַא
 ןרעביא ןבעווש טכַאמעג ייז טָאה ןוא ןגַָאווטייר ןופ רעדער יד רעטנוא ןופ
 ףיוא |רע טייר] ,טייר םדו-רשב  ַא זַא :טגָאזעג טָאה אפפ רב אנינח 'ר .םי

 שודקה רעבָא ;תושממ ַא טָאה סָאװ סעפע ףיוא ,םיא טגָארט סָאװ סעפע
 סעפע ףיוא טייר ןוא ןגָאװטיײר ןייז טגָארט רע -- ,ױזַא טינ זיא אוה ךורב
 :(אי ,חי םילהת) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד .תושממ ןייק טינ טָאה סָאװ
 טָאה רע ןוא ,ןגיולפעג זיא ןוא בורכ ַא ףיוא ןטירעג זיא רע ןוא -- בכריו
 .טניוו ןופ ןעלגילפ ףיוא טבעוושעג

 טגָאז קוספ רעדנַא ןַא ןוא ,טבעוושעג טָאה רע ןוא ,אדיו:טגָאז קוסּפ ןייא

 ןופ ןעלגילפ ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה רע ןוא -- ארי ((אי ,בכ ,ב לאומש))
 אחא 'ר ?םיקוספ ייווצ יד ןלעטשנייא ןעמ ןָאק ןפוא רעסָאוו ףיוא -- ,טניוו
 טאהעג טָאה אוה ךורב שודקה זַא ,[רימ ןענרעל] ןענַאד ןופ :טגָאזעג טָאה
 1229ז ךרוד ןזייוואב וצ ךיז סיורַא זיא רע ןוא ,ןטלעוו [ךס א]

 טמ

 טָאה רזעילא 'ר .עטבילעג ןיימ ;ןכילגרַאּפ ךיד ךיא בָאה -- ךיתימד (ט)
 "עג ןעגנַאפעג זיא סָאװ ,רעטכָאט א סכלמ ַא [וצ ןכילגעג זיא'ס} :טגָאזעג
 ןעקנואוועג טָאה יז ןוא .ןזיילוצסיוא יז טיירג ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ןוא ,ןרָאװ
 ,ךיא ןיב ערעייא ןוא ,ךיא ןיב ךייא טימ,, :ייז וצ טגָאזעג ןוא סרעגנַאפ יד וצ
 ,וטסניימ סָאוו, :ריא וצ טגָאזעג רעטָאפ ריא טָאה י,"ָךֶאנ ךייא ייג ךיא ןוא
 גייווש ,ָאי ,רימ וטסלָאז ?ןגייוושדליטש ?ןזיילוצסיוא ךיד חוכב טינ בָאה ךיא
 :(₪ ,די תומש) םי םייב טורעג טָאה לארשי תעשב יוזַא ".טייקליטש ןיא
 יו טגָאירעד ייז ןבָאה ץא ,טגָאיעגכָאנ ייז ןבָאה םירצמ יד ןוא -- ופדריו
 סיוא םירצמ יד וצ ןעקנואוועג לארשי ןבָאה -- ,םי םייב טורעג ןבָאה ײז
 ,רימ ןענייז ךייא טימ ןוא ,רימ ןענייז ערעייא,, קיז וצ טגָאזעג ןוא קערש
 טניימ סָאוו,, :אוה ךורב שודקה ייז וצ טגָאזעג טָאה *.ךָאנ רימ ןעייג ךייא ןוא
 ךיא :[טניימ] ךיתימד ?!טגייווש ?ןזיילוצסיוא ךייא חוכב טינ בָאה ךיא ,ריא

 ;(די ,טרָאד ,טרָאד) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ?.טליטשעגנייא ךיד בָאה
 .ליטש ןייז טלָאז ריא ןוא ,ךייא רַאפ ןטלַאה המחלמ טעוו טָאג -- 'ה

 :ןעמַאזוצ ןקורדסיוא עדייב ןָא טמענ אחא 'ר 15 .(וָארטסַאי טיול) ךס א ",ןייגסא ףיוא

 .ןזיוואב ךיז ןוא טבעװשעג טָאה רע :אריו -- אדיו

 ,ךיתימד -- המוד ;ליּפשטרָאװ 2 .ריא וצ טכעלש ןייז טינ ןלָאז ייז ידכ 1 .טמ



 .ךתשק רועת הירע :(סש) לוכיבכ -- ,תשקב .ץרא דעצת םעזב :ג

 ,תינח קרבב .הנצו ןגמ קזחה :(חל םילהת) לוכיבכ -- ,ןגמו הנצב
 .ךתינח קרב הגונל :לוכיבכ --

 לכ הערפ הלכש ןויכ :ןמחנ רב לאומש 'ר םשב היכרב 'ר
 ךל שי ,עשר :ליא ,וילע האגתמ ה"בקה ליחתה ,ולש ןייז ילכ
 ר''א :ה"בקה ןסיטה ןכיהמ יי?םיפנכ ךל שי ?בורכ ךל שי ?חור
 ר"א .םיה לע ןסיטהו ה"בקה ןטמש הבכרמה ילגלג ןיבמ :ןדוי
 שיש רבד לע -- ונעוט לע בכור אוהש םדו רשב :אפפ רב אנינח
 רבד לע בכורו ובוכר תא ןעוט -- ,ןכ וניא ה"בקה לבא ;שממ וב
 לע אדיו ,ףועיו בורכ לע בכריו חי םילהת) ד"הה .שממ וב ןיאש
 .חור יפנכ

 אריו :(בכ ,ב לאומש) רמוא רחא בותכו ,אדיו :רמוא דחא בותכ

 ,ןאכמ :אחא ר''א ?םיבותכ 'ב ומייקתי דצ הזיאב -- ,חור יפנכ לע
 ,ןהב תוארהל אציו ,תומלוע ה''בקהל ול היהש

 טמ

 היהו ,תיבשנש םיכלמ תבל :רזעילא רייא .יתיער ךיתימד ₪)
 :םהל תרמואו םיאבשל תזמרמ התיהו .התודפל דמוע היבא
 תא המ, :היבא ל"א ".ינא םכירחאו ,ינא םכלשו ,ינא םכל;
 ",הקיתשב ימוד '',ךיתימד,, המוד ?ךתודפל חכ יב ןיאש ,הרובס
 םירצמ ופדריו :(די תומש םיה לע םינוח לארשי ויהש העשב ךכ
 םיזמור לארשי ויהו -- ,םיה לע םינוח םתוא וגישיו םהירחא
 םכירחאו ,ונא םכלו ,םכלש ונא,, :םהל םירמואו םדחפמ םיירצמל
 יב ןיאש ,םירובס םתא המ,, ;:ה"בקה םהל רמא ''.םיכלוה ונא
 םחלי 'ה :םש ד"הה .ךיתקתש -- ךיתימד ''!ומוד ?םכתודפל חכ
 .ושירחת םתאו ,םכל

 לארשי ומדנש יפל :ירמא ןנבר -- יתיער ךיתימד :אייד
 םיצר ויהו ,םימהוזמ םירכז םיעשרה םיירצמו ,תובקנ םיסוסל

1 
 ךיד ךיא בָאה [-- -- -- ןידרעפ ַא וצ -- יתסוסל] :טשפ רעדנַא ןא

 טקוקעגסיוא טָאה לארשי לייוו :ןגָאז ןנבר יד -- ,עטבילעג ןיימ ,ןכילגרַאפ
 .?עקידהזבינ [ןעוועג ןענייז] םיעשר יד ,םירצמ יד ןוא !,דרעפ-הבקנ ַא יוו
 'ר .םי ןיא ןעקנוזעג ןענייז ייז זיב 5ןפָאלעגכַָאנ ייז ןענייז ייז ןוא ,םירכז
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 ,דרעפ-הבקנ יוו טקוקעגסיוא טינ טָאה לארשי ,םולשו סח :טגָאזעג טָאה ןומיס

 םירצמ יד ןוא ,דרעפ-הבקנ יוו טקוקעגסיוא ןבָאה םי ןופ סעילַאװכ יד טרעיינ

 "עג ןענייז ייז זיב ,ןפָאלעגכָאנ ייז ןענייז ייז ןוא ,דרעפ-רכז עקידהזבנ יוו

 ךיא בָאה ןטכענ, :דרעפ ןייז וצ טגָאזעג טָאה ירצמ רעד ןוא .םי ןיא ןעקנוז

 טציא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ טינ רימ טסיב וד ןוא ,סולינ םוצ טפעלשעג ךיד

 רעטייר ןייז טרעפטנעעג טָאה דרעפ סָאד ןוא ".םי ןיא ךימ וטסקניזרַאפ

 םי ןיא *סָאװ ,עז -- (םי ןיא ןפרָאװעג רע טָאה) םיב המר,, :(א ,וט תומש)

 טנרעלעג טָאה לאעמשי 'ר *.םי ןיא ךייא רַאפ טיירגעג טרעוו ?הלּפמ א :זיא

 ןטימ ןיא םירצמ יד טשימעגסיוא טָאה טָאג ןוא -- 'ה רעניו :(זכ ,די טרָאד)
 ןייז ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה דרעפ סָאד זַא ,זדנוא טנרעל [קוספ רעד] -- ,םי

 זיא דרעפ ןייז ןוא ןטנוא ןלַאפעגּפָארַא זיא רע ןוא ,ךייה רעד ןיא רעטייר

 ,ּפָאט א ןיא טשימ סָאװ רענעי יוו :טגָאזעג טָאה יול 'ר .םיא רעביא ןעוועג
 .ןטנוא ּפָארַא טייג עטשרעבייא סָאד ןוא ןביוא ףיורַא טמוק עטשרעטנוא סָאד

 :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?יתיער טניימ סָאװ -- (עטבילעג ןיימ) יתיער

 ןדעי סדימת ןברק ייווצ טימ ןזייפש ךימ סע ןלעוו זייז *,עקרעזייּפש ןיימ
 םענייא םעד -- שבכה תא :(ד ,חכ רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;גָאט
 ןכַאמ וטסלָאז ספעש ןטיױוצ םעד ןוא] ירפ רעד ןיא ןכַאמ וטסלָאז ספעש
 סדימת ןברק ייווצ :טגָאזעג טָאה ןומיס רב הדוהי 'ר םורָאװ .|טכַאנ רַאּפ
 רַאפ םענייא ןוא ירפ רעד ןיא םענייא ,גָאט ןדעי ןייז בירקמ לארשי טגעלפ
 ןגעלפ סָאװ דניז רַאפ ןרעוו טכַארבעג טגעלפ ירפ רעד ןיא סָאװ רעד .טכַאנ

 ןרעוו טכַארבעג טגעלפ טכַאנ ראפ סָאװ רעד ןוא ,טכַאנ ייב ןרעוז ןעגנַאגַאב
 -רעביא טינ טָאה רענייק ןוא ,גָאט ייב ןרעוו ןעגנַאגַאב ןגעלפ סָאװ דניז רַאפ

 היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,טנַאה רעד ןיא דניז טימ םילשורי ןיא טקיטכענעג
 | .ריא ןיא ןקיטכענ טגעלפ טייקיטכערעג -- קדצ :(אכ ,א

 ןיימ ןופ "ןידניירפ יד,, :ןגָאז ןנבר יד -- ,יתיער ףיוא טשפ רעדנַא ןַא
 טינ יז ןטלָאוו ייז ןעוו םורָאוו ;הרות יד ןעוועג לבקמ ןבָאה ייז לייוו ,טלעוו

 'ר םורָאװ ".והובו והות וצ טלעוו ןיימ טרעקגמוא ךיא טלָאװ ,ןעוועג לבקמ
 :(ד ,הע םילהת) ןבירשעג טייטש סע :ןגעוו סאחא 'ר ןופ טגָאזעג טָאה אנינח
 בָאה ךיא -- ,סרעניואווַאב עריא עלַא ןוא דרע יד טייגעצ סע -- םיגומנ
 לארשי סָאװ סָאד טינ ןעוו -- ?קיבייא ףיוא ןלייז עריא טקיטסעפטנורגעג
 רימ -- השענ :( ,דכ תומש) טגָאזעג ןוא יניס גרַאב םייב ןענַאטשעג זיא
 -מוא ךיז ןוא ןרָאװעג ןעגנַאגעצ טלעוו יד טלָאװ ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעוו

 ?ךיא,, ?טלעוו יד טקיטסעפטנורגעג טָאה רעוו ןוא ;והובו והות וצ טרעקעג
 סלארשי] ןופ תוכז ןיא :קיבייא ףיוא ןליי עריא טקיטסעפטנורגעג בָאה

 בָאה -- טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא (ב ,כ טרָאד) [טָאבעג סָאד ןייז לבקמ
 .קיבייא ףיוא ןלייז עריא טקיטסעפטנורגעג ךיא

 הערפ ןעוו -- יתסוסל :םעד טיול טניימ קוספ רעזדנוא ןוא 5 .ןגייוש ,םמד שרוש ןטיול

 .ןידניירפ ןיימ ,טליטשעגנייא ךיד ךיא בָאה ,ןגעווטייר ןוא דרעפ ענייז טימ ןעמוקעגנָא זיא
 ךיא בָאה ןידרעפ א יוו :ןעניימ לָאז קוספ רעד ןוא ,םירצמ יד ןראנוצניירא ידכ + 2
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 ומדנ אל ,םולשו סח :ןומיס רייא .םיב םיעקושש דע םהירחא
 תובקנ םיסוסל ומדנ םיה ילג אלא ,תובקנ םיסוסל לארשי
 םיעקושש דע םהירחא וצרו ,םימהוזמ םירכז םיסוסל םיירצמו
 ,סולינל ךכשומ יתייה לומתא,, :וסוסל רמוא ירצמה היהו .םיב
 סוסה היהו 'י.םיב ינעקשמ התא וישכעו ;ירחא אב תייה אלו
 סיסיתפיא ;םיב המ ,האר -- םיב המר,, :וט תומש) ובכורל רמוא

 םירצמ תא 'ה רעניו :די םש לאעמשי 'ר ינת ".םיב םכל תישענ
 דרוי אוהו ,הלעמל ובכור קרוז היה סוסהש ,דמלמ ,םיה ךותב
 ,הרידקב רענמש הזכ :יול ר''א .ונממ הלעמל סוסהו הטמל
 .הטמל דרוי ןוילעו הלעמל הלוע ןותחת

 יתוא ועריש ןה ,יתסנרפמ :ןתנוי רייא ?יתיער והמ -- ,יתיער

 השעת דחאה שבכה תא ּוחכ רבדמב) די'הה ;םוי לכב ןידימת ינשב
 הדוהי 'ר רמאד .[םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו] רקבב
 דחא ,םוי לכב ןיבירקמ לארשי ויה ןידימת ינש :ןומיס רב
 תוריבע לע ברק היה רחש לש .םיברעה ןיב דחאו תירחשב
 ושענש תוריבע לע ברק היה םיברעה ןיב לשו ,הלילב ושענש
 ;(א היעשי) רמאנש ,ןווע ודיבו םילשוריב ןל םדא היה אלו ,םויב
 .הב ןילי קדצ

 ,ימלועד אתייער,, :ירמא ןנבר -- ,יתיער ,ךיתימד :א''ד
 והתל ימלוע ריזחמ יתייה ,הולבק אל וליאש ;יתרות ולבקש
 םיגומנ :(הע םילהת) ביתכ :אחא 'ר םשב אנינח 'ר רמאד "?והבו
 לארשי ודמעש אלוליא--,הלס הידומע יתנכת ,היבשוי לכו ץרא
 ,עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :(דכ תומש) ורמאו יניס רה לע
 ?םלועה ססיב ימו ;והובו והותל רזוחו גמגמתמ םלועה היה
 -- ךיהלא 'ה יכנא 0 םש) תוכזב :הלס הידומע יתנכת "יכנא,
 .הלס הידומע יתנכת

 בכשמ וצ הוואת סיוא 5 .עקידהוואת ? .(ךעלנע ,המוד ןופ ,ךיתמד) ןעזסיוא טזָאלעג ךיד

 "נָא טנעייל ווָארטסאי ;עשטנואוו טיול * ."המר, ףיוא ליּפשנָא ",המ האר, + .המהב

 ןטיול טסַאּפעגוצ ,עיגרָא ןַא -- (שיכירג ןופ עדייב) סורותופיא -- םיסיתפיא טָאטש

 :שטייט ןלענָאיצידַארט ןטיול ,"הלס, 5 .ןדיי יד ? .ןזיּפש ,ןעשאפ ,הער ןופ 5 .טלַאהניא

 ןיבוריע) "ןטייקיבײא עלא ףיוא סע טניימ ,דעו ,הלס ,חצנ טגָאזעג טרעװ סע רָאנ ואוו,

 עלא םיא טימ ןוא ,םילהת ןיא ןוא קוקבח ןיא םוגרת רעד סע טשטייט ױזַא ןוא (א ,דנ

 ָאנישטנַאס יד ןעװ ,שרדמה ילעב יד וצ טכערמוא ןַא זיא'ס ןוא .םישרפמ עלענָאיצידַארט

 ןשילַאקיזומ א ןופ גנוטיידַאב ענעמונעגנָא קיטייצ:טנייה יד טרָאװ םעד טיג גנוצעזרעביא

 ףירגאב םעד ןבעג וצ ןעימאב ךיז ןעמ ףראד ך"נת ןצעזרעביא םייב יװ ױזַא :ןימרעט
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 ןענייז ןקַאב עקיזָאד יד יוו יוזג -- ,ןקַאב ענייד ןענייז ןייש -- וואנ 6)
 השמ ןענייז ךיוא ױזַא ,ןדער ףיוא טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןרָאוועג ןפַאשַאב
 טימ ?,םירותב +;ןדער ףיוא טרעיינ ,שרעדנַא ןרָאװעג ןפאשַאב טינ ןרהא ןוא
 :טשפ רעדנַא ןַא .הפ לעבש הרות יד ןוא בתכבש הרות יד ?,סהרות ייווצ יד

 ;חי ,ז ,בה ארקיו) טייטש קוספ ןיא יוו טָא ,סהרות ךס ַא טימ -- םירותב
 סָאד -- -- -- *הלוע רעד ןופ +הרות יד זיא סָאד -- הרותה תאז :(אי ,אז

 זתאטח םעד ןופ הרות יד זיא סָאד -- -- -- ?החנימ רעד ןופ הרות יד זיא
 הרות יד זיא סָאד ןוא -- -- -- "םשא םעד ןופ הרות יד זיא סָאד -- -- --
 ַא ןגעוו הרות יד זיא סָאד :(די ,טי רבדמב) -- -- -- ?םימלש-ןברק ןופ
 יד טימ -- םירותב :טשפ רעדנַא ןַא .טלעצעג ַא ןיא טברַאטש סָאװ ןשטנעמ

 סָאװ ,ןרהא ןוא השמ זיא סָאד ,רעדירב ייווצ יד טימ 3%ןטלַאטשעג ייווצ
 טיירפעג ךיז טָאה רעד ,ןטייווצ םייב טבילאב ןעוועג זיא טלַאטשעג סנדעי

 .הלודג סמעד טימ טיירפעג ךיז טָאה רענעי ןוא ,הלודג סמענעי טימ
 ןוא -- רבדו :(ט ,ד תומש) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר

 רַאפ ןייז ריד טעוו רע ,ןייז טעוו סע ןוא ,קלָאפ םוצ ריד רַאפ ןדער טעוו רע
 רעבָא -- ,טָאג ַא יװ ןייז םיא טסעוו וד ןוא ,רעכערפשריפ א ראפ ,ליומ ַא

 טסעוו וד ןוא :טסגָאז וד סָאװ ,ןענרהא ראפ טָאגּפָא ןַא ןרָאװעג השמ ןעד זיא
 :ןהשמ וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא טרעיינ !טָאג ַא יוו ןייז םיא
 ןייד ףיוא ארומ ןייד ןייז לָאז יוזַא ,ריד ףיוא זיא ארומ ןיימ יוו יוזַא ,השמ,
 -- ךליו (אל--ל ,טרָאד) טרעיינ ,ןָאטעג ױזַא טינ טָאה רע רעבָא ".רעדורב
 ןופ עטסטלע עלַא טלמַאזרַאפ ןבָאה ןוא ןעגנַאגעג ןענייז ןרהא ןוא השמ ןוא
 טָאה רע -- ,רעטרעוו עלַא טדערעג טָאה ןרהא ןוא ,לארשי ןופ רעדניק יד
 רעד ךיז טָאה ךָאנ םורָאװ ::,לסקַא סמענעי טימ לסקַא ןייז טכיילגעגסיוא
 ןופ ןוא :?הלודג סמעד טימ -- רענעי ןוא ,הלודג סמענעי טימ טיירפעג
 יוו ?הלודג סהשמ טימ טיירפעג ךיז טָאה ןרהא זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאוו
 ,ריד ןגעקטנַא סױרַא רע טייג טָא ,ךיוא ןוא :(די ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד
 .ןצרַאה ןיא ןעיירפרעד ךיז רע טעוו ױזַא ,ןעזרעד ךיד טעוו רע יוו ןוא

 טימ טיירפעג ךיז טָאה סָאװ ץרַאה סָאד :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;םימותו םירוא יד ןָאטנָא טעוו הלודג סהשמ
 יד טפשמ ןופ ןשוח ןיא ןָאטנירַא טסלָאז וד ןוא -- תתנו :(ל ,חכ תומש)

 םייב ,רימ ןפראד ױזַא ,ןענַאטשרַאפ סע ןבָאה ך"גתה ילעב יד יװ טיול טרָאװ א ןופ

 ןבָאה שרדמה ילעב יד יװ טרָאװ ןבלעז םעד ןופ ףירגאב םעד ןבעג ,שרדמ ןצעזרעביא
 | .ןענאטשראפ סע

 לייו 5 .ךעלעטייק יד ןיא :טשפ ןטיול ? .טרָאװ סטָאג קלָאפ םעד ןעגנערב וצ 1 .אנ

 -דנארב 5 .רעטײװ ךיוא יוזא ןוא ,ןיד רעד + .לָאצרעמ ,םיבר זיא םירותב ןופ םרָאפ יד

 .םירות--םיראת 1% ,ןברק-דירפ ? .ןברק-דלוש 5 .,ןברקידניז ? .ןברק-טיורב * .ןברק
 וא ,זמרמ זיא "ךָאנ רעד 1? ,ןכײלג א טימ יװ םיא טימ ןטלאהעג ךיז טָאה רע 1

 .(בי רבדמב צז) ייז ןשיווצ האנק ןעמוקעגפיוא זיא רעטעפש
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 ,רובידל אלא וארבנ אל וללה םייחל המ -- ,ךייחל וואנ ₪

 ,תורות יתשב ,םירותב ;רובידל אלא וארבנ אל ןרהאו השמ ךכ

 ארקיו) ד"הה ,הברה תורותב ,םירותב :אייד .הפ לעבשו בתכבש

 תאז -- -- - החנמה תרות תאז -- -- -- הלועה תרות תאז :ז-ב

 חבז תרות תאח- -- - םשאה תרות תאז -- - - תאטחה תרות

 .להאב תומי יכ םדא ,הרותה תאז טי רבדמב) ; -- -- - םימלשה

 ןראותש ,ןרהאו השמ הז ,םיחא ינשב ,םיראת ינשב ,םירותב :אייד
 ותלודגב חמש הזו ,הז לש ותלודגב חמש הז ,הז לע הז הבוט
 ,הז לש

 אוה היהו ,םעה לא ךל אוה רבדו :ד תומש) ביתכ :סחנפ רייא
 הדובע יכו -- ,םיהלאל ול היהת התאו ,ןמגרותל ,הפל ךל היהי
 !םיהלאל ול היהת התאו :תרמא תאד ,ןרהאל השמ השענ הרז
 ךכ ,ךילע יארומש םשכ ,השמ, :השמל ה"בקה רמא ךכ אלא
 השמ ךליו :םש) אלא ,ןכ השע אל אוהו ",ךיחא לע ךארומ היהי
 לכ תא ןרהא רבדיו ,לארשי ינב ינקז לכ תא ופסאיו ,ןרהאו
 ותלודגב הז חמש היה ןיידעש ,ופתכל ופתכ שיקה -- ,םירבדה
 תלודגב חמש ןרהא היהש ,ןיינמו .הז לש ותלודגב הזו הז לש
 חמשו ךארו ,ךתארקל אצוי אוה הנה םגו :םש רמאנש ?השמ
 ויחא השמ תלודגב חמשש בל :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת .ובלב
 טפשמה ןשח לא תתנו :(חכ תומש) ד"הה ;םימותו םירוא שבלי
 השמ היהש ןיינמו .ןרהא בל לע ויהו ,םימותה תאו םירואה תא
 ,שארה לע בוטה ןמשכ :גלק חילהת) רמאנש ?ןרהא תלודגב חמש
 ויה םינקז ינש יכו :אחא 'ר רמא -- ,ןרהא ןקז ,ןקזה לע דרוי

 השמ האור היהש ןויכ אלא ?ןרהא ןקז ,ןקזה לע :ביתכד ,ןרהאל
 וליאכ ,וילע המוד היה ,ןרהא לש ונקז לע דרוי החשמה ןמש

 ןופ ןוא .ןצרַאה ןפיוא ןענרהא ייב ןייז ןלָאז ריז ןוא ,םימות יד ןוא םירוא

 יוו ?הלודג סנרהא טימ טיירפעג ךיז טָאה השמ זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ

 לייא רעטוג רעד יוו ױזַא -- בוטה ןמשכ :(ב ,גלק םילהת) טגָאז קוספ רעד

 ,ןענרהא ןופ דרָאב רעד ףיוא ,דרָאב רעד ףיוא ּפָארַא טרעדינ סֶאוו ,ּפָאק ןפיוא

 טייטש סע סָאװ ,דרעב ייווצ טַאהעג ןרהא ןעד טָאה :טגָאזעג אחא 'ר טָאה --

 דלַאב יו טרעיינ ?ןענרהא ןופ דרָאב רעד ףיוא ,דרָאב רעד ףיוא :ןבירשעג

 זיא יוזא ,דרָאב סנרהא ףיוא ןרעדינּפָארַא לייא-בלַאז םעד ןעזעג טָאה השמ

 ,דרָאב רענעגייא ןייז ףיוא טרעדינעג טלָאװ רע יוו ,ןעמוקעגסיוא םיא סע
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 ףיוא ,דרָאב רעד ףיוא :טגָאזעג טרעוו רעבירעד ;טיירפעג ךיז טָאה רע ןוא

 .ןענרהא ןופ דרָאב רעד
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 ןירדהנס יד ןענייז סָאד ,ןרונשלרעפ יד ןיא זדלַאה ןייד -- ךראוצ (י)

 ,[הרות ירבד יד] :ייז ךָאנ ןעיליספיוא ןגעלפ סָאװ ,[םירבח] קיצעביז ןופ

 יד ןיא) םירותב ןקַאב ענייד ןענייז ןייש :טשפ רעדנַא ןַא .לרעּפ רונש א יוו

 סָאװ יד ןוא ,םידמלמ-הנשמ יד ןוא ?םירפוס יד ןענייז סָאד ,(ךעלעטייק

 ,ןרונשלרעּפ יד ןיא זדלַאה ץיד %;טפָאשיירטעג טימ גרַאווניילק ןטימ ןענרעל

 יד טימ ןקַאב ענייד ןענייז ץיש :טשפ רעדנַא ןַא .גרַאווניילק סָאד זיא סָאד

 סָאד ,(םיזורח) ךעלעטייק יד טימ זדלַאה ןייד ;םייבר יד ןענייז סָאד ,םירות

 ןרעה וצ ידכ רעזדלעה ערעייז !ןעיירדמוא ןעוט סָאװ ,םידימלת יד ןענייז

 ירבד ןייק ןבעל ןייז ףיוא טָאה סָאװ שטנעמ ַא יוו ,ליומ רעייז ןופ הרות

 ,םירות יד טימ ןקַאב ענייד ןענייז ןייש :טשפ רעדנַא ןַא .טרעהעג טינ הרות

 יוו רעגייטש ַא ,ערעדנַא יד טימ ענייא הרות יד ?ןשרָאפכָאנ ןעוט ייז תעשב

 ליז תעשב ,ןרונשלרעפ יד ןיא זדלַאה ןייד ;םירבח ענייז ןוא ?ימימ רב אבא 'ר

 ייז ןעייג] הרות ןופ רעטרעוו יד ןופ ןוא ,הרות ןופ רעטרעוו ףיוא ןעיליס

 םורַא טרעקַאלפ רעייפ ַא ןוא ,םיבותכ וצ םיאיבנ ןופ ןוא ,םיאיבנ וצ [רעביא

 ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז ייז תעשב יוו קידיירפ ױזַא ןענייז רעטרעוו יד ןוא ,ייז

 טימ ןעוועג טינ יניס גרַאב ןופ ייז ןבעג עמַאס סָאד ןעד זיא -- ,יניס ןופ

 טָאה גרַאב רעד ןוא -- רההו :(אי ,ד םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ?רעייפ

 .למיה ןופ ץרַאה ןזיב רעייפ טימ טנערבעג

 .םיא םורַא ןעוועג זיא רעייפ ַא ןוא ,טנשרדעג ןוא ןסעזעג זיא יאזע ןב

 ןוא טציז ,יאזע ןב ,יבר,, :ןאביקע 'ר וצ טגָאזעג ןוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא

 םיא ןוא םיא וצ קעװַא רע זיא ?.םיא םורַא טרעקַאלפ רעייפ א ןוא ,טנשרד

 -עג טָאה רעייפ ַא ןוא ,טנשרדעג טסָאה וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא., :טגָאזעג

 םיא רע טָאה ".קיטכיר,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ",ריד םורַא טרעקַאלפ

 ""!הבכרמ השעמ ןופ תודוס יד טימ ןעוועג קסוע ךיז וטסָאה רשפא,, :טגָאזעג

 -רעוו טעיליסעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא טרעיינ ;ןיינ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה

 םיאיבנ ןופ ןוא ,םיאיבנ וצ |רעבירַא ךיא ןיב] הרות ןופ ןוא ,הרות ןופ רעט

 ןענייז ייז תעשב יוו קידיירפ ױזַא ןעוועג ןענייז רעטרעוו יד ןוא ,םיבותכ וצ

 ןבעג עמַאס םייב יוו סיז ױזַא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,יניס ןופ ןרָאװעג ןבעגעג

 טייטש ?רעייפ טימ ןעוועג טינ יניס ןופ ייז ןבעג עמַאס סָאד ןעד זיא -- ,ייז

 ןופ םיכישממ עקידרעטײװ יד -- ,ןענרהא ןוא ןהשמ ךָאנ ךעלניישראוו 1 .בנ

 טעיליסעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ :ןייז ףראד גנוצעזרעביא יד זא ,ךעלגעמ .הרות ןופ טייק רעד
 קיטייצכיילג ןענייז סָאװ ,םירפס"ארקמ יד ןופ סרעריּפָאק 5 .ערעדנַא יד ךָאנ ענייא
 טימ תוכייש ןיא ןענַאטשרַאפ ,ןביוא יװ ,ָאד טרעװ םירות * .ארקמ ןופ םידמלמ ןעוועג
 -- "ןיללאמ, יװ ,"ןילליימ, 5 .םיזורח -- םירזוח + .רעטײװ ךיוא יוזא ןוא ,הרות

 .(ןריפשסיוא ןלָאז ייז ןוא -- ןוללאיו :ב ,גי רבדמב ,סולקנוא עז) ךָאנ ןשרָאפ ,ךָאנ ןכוז

 סָאד טרעלקרעד טלָאװ סָאד ןוא ,םינינע הלבק 1 .ימוק רב :סעבַאגסיוא לָאצ א ןיא 5%
 ןב רזעלא 'ר :א ,ב ,הגיגח ימלשורי ןוא ,ב ,די הגיגח ,ילבב עז) רעייפ ןופ ןרעקַאלפ



 ןקזה לע :רמאנ ךכו ;חמש היהו ,השמ לש ונקז לע דרוי

 ב .ןרהא ןקז

 םיזרוח ויהש ,ןירדהנס םיעבש ולא ,םיזורחב ךראוצ ₪
 ולא ,םירותב ךייחל וואנ :א'"'ד .תוילגרמ לש אינילכ םהירחא
 ולא ,םיזורחב ךראוצ ;הנומאב תוקונית ידמלמו םינשמו םירפוס
 ,םיזורחב ךראוצ ;ןינברה ולא ,םירותב ךייחל וואנ :א''ד.תוקוניתה
 ,םהיפמ הרות ירבד עומשל םהיראווצ ןירזוחש םידימלתה ולא
 ,םירותב ךייחל וואנ :א"ד .וימימ הרות ירבד עמש אלש םדאכ
 ימימ רב אבא 'ר ןוגכ ,ולא םע ולא הכלהה ןילליימש העשב
 ,הרות ירבדב םיזרוח ויהש העשב ,םיזורחב ךראוצ ;וירבחו
 תטהלתמ שאהו ,םיבותכל םיאיבנמו ,םיאיבנל הרות ירבדמו
 רקיע יכו -- ,יניסמ ןתניתנכ םיחמש םירבדה ויהו ,םהיתוביבס
 רההו :(ד םירבד) רמאנש ?ןינתינ ויה שאב אל יניס רהמ ןתניתנ
 .םימשה בל דע שאב רעוב

 'רל ןורמאו ןילזא .ויתוביבס שאהו ,שרודו בשוי היה יאזע ןב
 ךלה .ויתוביבס תטהלמ שאהו ,שרודו בשוי יאזע ןב ,יבר,, :אביקע
 ".ךביבס תטהלמ שאהו ,שרוד תייהש ,יתעמש,, :ול רמאו ולצא
 :ןל רמא יי?קוסע תייה הבכרמ ירדחב אמש, ;ליא ",ןה, :ל'יא
 ,םיאיבנל הרותמו ,הרות ירבדב זרוחו בשוי יתייה אלא ;ואל
 ויהו ,יניסמ ןתניתנכ םיחמש םירבדה ויהו ,םיבותכל םיאיבנמו
 ויה שאב אל יניסמ ןתניתנ רקיע יכו -- ,ןתניתנ רקיעכ םיברע

 ".שאב רעוב רההו :דייהה ?ןינתינ
 :רמא .ויתוביבס תטהלמ שאו ,שרודו בשוי היה והבא 'ר

 עדיד תיא :יול 'ר רמאד ?ןנקיתכ הרות ירבדב זרוח יניא אמש
 .זורחמל עדי אלו חדקמל עדיד תיאו ;חדקמל עדי אלו זורחמד
 .אחודק אניוה אנאו אזורח אניוה אנא םרב

 ץרַאה םוצ זיב רעייפ טימ טנערבעג טָאה גרַאב רעד ןוא :קוספ ןיא ױזַא ךָאד
 | ".למיה ןופ

 םורַא טרעקַאלפעג טָאה רעייפ ַא ןוא ,טנשרדעג ןוא ןסעזעג זיא והבא 'ר
 רעהעג'ס יוו הרות ןופ רעטרעוו יד טינ ךיא עיליס יצ :טגָאזעג רע טָאה .םיא !

 ,ןעיליסנָא ןָאק סָאװ רענייא ןַארַאּפ :טגָאזעג טָאה יול 'ר םורָאװ ?ןייז וצ
 רע רעבָא ,ןרעיוב ןָאק סָאװ ,רענייא ןַארַאפ ןוא %ןרעיוב טינ ןָאק רע רעבָא
 .רערעיוב א יא ,רעיליסנָא ןַא יא ןיב רעבָא ךיא .ןעיליסנָא טינ ןָאק
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 עמ תעשב ,םירות יד טימ ןקַאב ענייד ןענייז ןייש :טשפ רעדנַא ןַא
 םוא חספ ןופ םיניד יד ::ייר רעייז טיול הרות רעד ןופ רעטרעוו יד טנעייל
 .תוכוס םוא תוכוס ןופ םיניד יד ,תועובש םוא תועובש ןופ םיניד יד ,חסּפ
 -עגנָא זיא'ס ןעוו ןוא -- עיגהבו :(בי ,ב רתסא) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד
 - ,ןרונושלרעּפ יד טימ זדלַאה ןייד -- ?.לדיימ ךָאנ לדיימ ןופ ייר יד ןעמוק
 .תושרפ יד ןענייז סָאד :טגָאזעג אנינח רב אמח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה יול 'ר
 ןוא ,רערעדנַא רעד טימ ענייא ןטכָאלפעגפיונעצ ןענייז סָאװ ,הרות רעד ןופ

 "עדנַא רעד ןופ ענייא ּפָא ןעגנירּפש ןוא ",רערעדנַא רעד וצ ענייא ךיז ןעיצ
 ענייא טנעָאנ ןענייז ןוא ,רערעדנַא רעד וצ ענייא ךעלנע ןענייז ןוא +,רער

 טייטש סָאװ סָאד רעגייטש ַא :טגָאזעג טָאה אמחנמ 'ר .רערעדנַא רעד וצ
 -עגנייא דנַאל סָאד לָאז עקיזָאד יד וצ -- הלאל :(גנ ,וכ רבדמב) ןבירשעג
 (א ,זכ טרָאד) ?רעטייוו טרָאד טייטש סָאוו ןוא .הלחנ ַא רַאפ ןרעוו טלייט
 [רעטייוו ןוא] 5.דחפלצ ןופ רעטכעט יד טנענעג ןבָאה סע ןוא -- הנברקתו
 טייטש םעד ךָאנ ןוא ;דחפלצ ןופ רעטכעט יד ןדער קיטכיר :(ז ,טרָאד ,טרָאד)
 גרַאב ןקיזָאד םעד ףיוא ףױרַא ייג -- הלע :(בי ,טרָאד ,טרָאד) ןבירשעג
 [טרעיינ] ?ןטייווצ ןטימ סנייא ָאד טָאה תוכייש א רַאפ סָאוו רעבָא -- ?,םירבע

 רעטכעט סדחפלצ ןעמוקעג ןענייז ,ןרָאװעג טלייטעגנייא זיא דנַאל סָאד ןעוו
 רעייז ןופ טכַאמעגסיורַא ךיז טָאה השמ רעבָא ;קלח רעייז ןעמענ וצ ןהשמ וצ
 השמ טָאה -- ברקיז :(ה ,טרָאד ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .טפשמ
 :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .[טָאג רַאפ} טפשמ רעייז טכַארבעג

 רעבָא טפשמ ןיימ ןופ ,ןכַאמסױרַא ךיז וטסנָאק טפשמ רעייז ןופ ,השמ,,
 * םירבע גרַאב ןקיזָאד םעד ףיוא ףױרַא ייג -- ,ןכַאמסױרַא טינ ךיז וטסנָאק
 קַעווַא ךימ טסמענ וד דלַאב יוו ,םלוע לש ונובר,, :םיא רַאפ טגָאזעג רע טָאה

 רַאפ טסמיטשַאב וד םיגיהנמ ערעסָאװ ,ןסיוו ךימ עשזדזָאל ,טלעוו רעד ןופ

 רעדניק עניימ ףיוא ,השמ,, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ",לארשי
 זָּןֶא רימ וטסגָאז טנעה עניימ ןופ ףַאשַאב םעד ףיוא ?ןגָאזנָא וטספרַאד

 ןגעוו רעדניק עניימ ןָא גָאז ,רעדניק עניימ ףיוא ןָא רימ טסגָאז וד רעדייא
 רעדניק יד לעפַאב -- וצ :(ב ,חכ טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ?.רימ
 8 יז וצ ןגָאז טסלָאז ןוא לארשי ןופ

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,בייוו סכלמ א וצ ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ
 רַאה ןיימ ,ןבעל ןייד ייב,, :םיא וצ טגָאזעג יז טָאה ;טלעוו רעד ןופ ןייג םייב
 טָאה ".רעדניק עעימ ףיוא [ןבעג וצ גנוטכַא] ןָא ריד גָאז ךיא ,ךלמ רעד
 ןגעוו רעדניק עניימ ןָא גָאז ,רעדניק עעימ ףיוא ןָא רימ טסגָאז וד רעדייא

 לעפאב ,רעדניק עניימ ןגעוו רימ טסלעפַאב וד רעדייא,, :ריא וצ טגָאזעג רע
 שודקה ראפ טגָאזעג טָאה השמ תעשב ,ךיוא יוזַא *,רימ ןגעוו רעדניק עניימ
 ,טלעוו רעד ןופ קעווַא ךימ טסמענ וד דלַאב יוו ,םלוע לש ונובר,, :אוה ךורב
 9-= -- -- "איז רעביא טסמיטשַאב וד םיגיהנמ ערעסָאװ ,ןסיוו ךימ עשזדזָאל
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 :ןהירותב הרות ירבדבןירוקש העשב ,םירותב ךייחל וואנ :אייד
 .גחב גחה תוכלה ,תרצעב תרצע תוכלה ,חספב חספ תוכלה
 ,םיזורחב ךראוצ -- .הרענו הרענ רות עיגהבו :(ב רתסא) א"דה
 ,הרות לש היתושרפ ולא :רמא אנינח 'רב אמח 'ר םשב יול 'ר
 ,וזמ וז תוגלדמו ,וזב וז תוכשומו ,וזב וז תוזורח ןהש
 ביתכד ןידה ןוגכ :אמחנמ 'ר רמא ,וזל וז תובורקו ,וזל וז תומודו
 :(זכ םש) ?ןמת ביתכ המ .הלחנב ץראה קלחת הלאל :(כ רבדמב)

 ביתכו ;תורבוד דחפלצ תונב ןכ םש ;דחפלצ תונב הנברקתו
 ?הזל הז ןינע המ יכו -- ,הזה םירבעה רה לא לע :ש) הירתב
 ,השמ לצא ןקלח לוטיל דחפלצ תונב ואב ,אערא תגלפתאד ןויכ
 ל"א .ןטפשמ תא השמ ברקיו :סש ד"הה .ןנידמ השמ קלתסנו
 ,קלתסמ התא ןיא ינפלמו ,קלתסמ התא ןנידמ ,השמ, :ה"בקה
 התאו ליאוה ,ע"שובר, :וינפל רמא ".הזה םירבעה רה לע הלע --
 ".לארשיל דימעמ התא םיסנרפ המ ינעידוה ,םלועה ןמ ינקלסמ
 ידי לעופ לעו ?יווצ ךירצ התא ינב לע ,השמ,, :ה"בקה ל''א
 םש) ד"הה ",ילע ינב תא הוצ ,ינב לע ינוצמ התאש דע ?ינוצת
 .םהילא תרמאו לארשי ינב תא וצ :(חכ

 תקלתסמ התיהש ,ךלמ לש ותשאל ?המוד רבדה המל לשמ
 לע ךתוא תדקפמ ינא ,ךלמה ינודא יח, :ול הרמא ;םלועה ןמ
 ךכ *.ילע ינב הוצ ,ינב לע יתוא הוצמ תאש דע, :ל''א יי.ינב
 ינקלסמ התאו ליאוה ,עיישובר, :ה"בקה ינפל השמ רמאש העשב
 ",םהילע דימעמ תא םיסנרפ המ ינעידוה ,םלועה ןמ

 יד ןכאמ 5 .(למיה ןופ ּפָארַא זיא רעייפ א ןוא ,הכרמ השעמ ןגעװ טנשרדעג טָאה ךרע

 טעװ ןעיליסנָא ןוא ,הרות ןופ ןעמעלבָארּפ ערעפיט יד ןרעלקפיוא :לרעפ יד ןיא ךעלכעל

 .הרות ירבד יד ןרעלקרעד ןוא ןדניבפיונוצ עקיפיואנביוא ןופ סָאד :ןעניימ

 רעד ? .(רות) ייר ףיוא ןוא הרות ףיוא ,ךַאפייווצ טנשרדעג ָאד טרעװ םירותב 1 .גנ

 ןענייז סָאװ תושרפ 5 .רות ןופ שטייט םעד ןקיטעטשַאב וצ טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ

 ןבָאה ,רערעדנא רעד ןבעל ענייא ןעייטש ייז שטָאכ סָאװ ,תושרפ + .ךיז ןשיווצ ןדנובעג =

 זיאס ואװ < .השורי סרעטָאפ רעייז ןענָאמ וצ * .ךיז ןשיווצ טינ תוכייש ןייק ךָאד ייז

 ןושל ןיא ינוצת קידנענעייל) ,אי ,המ היעשי ? .ןרעװ וצ רטפנ ןהשמ ןעוועג טרעשַאב

 עטריטיצ עלַא יד זַא ,ןרָאוועג ןזיוואב זיא יוזא 5 .(שרד ןטיול ,עגארפ א יװ ןוא דיחי

 טינ טרזח ןוא רצקמ ָאד זיא שרדמה לעב רעד ? .ךיז ןשיווצ תוכייש א ןבָאה םיקוספ

 ,רעפטנע סנטשרעבייא םעד רעביא
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 ענרעדליג -- ,ןכַאמ ריד רימ ןלעוו ךעלטייק ענרעדליג -- בהז ירות (איו)

 -עג טָאה לארשי סָאוו] ביור סָאד זיא סָאד ,ןכַאמ ריד רימ ןלעוו ךעלטייק
 ביור סָאד זיא סָאד ,רעבליז ןופ ךעלטניפ טימ -- םע +:םי םייב [ןגַארק
 דיישרעטנוא ןַא ָאד זיא'ס יוו יוזַא ?:םירצמ ןופ [ןגָארקעג טָאה לארשי סָאוו]
 רערעייט ןעוועג םי םייב ןגעמרַאפ סָאד זיא יוזַא ,דלָאג ןוא רעבליז ןשיווצ
 -- יאובתו :(ז ,זט לאקזחי) [טייטש קוספ ןיא יוו] ;םירצמ ןופ ביור םענופ
 זיא סָאד ,גנוריצ טימ -- ?,ןעגנוריצ ןופ גנוריצ ןיא ןעמוקעג טסיב וד ןוא
 :טשפ רעדנַא ןַא .םי םייב ביור סָאד זיא סָאד ,ןעגנוריצ ;םירצמ ןופ ביור סָאד
 םכח רעד סָאװ הרות יד זיא סָאד ,ןכַאמ ריד רימ ןלעוו ךעלטייק ענרעדליג
 ךעלטניפ טימ +.טָאג ןופ [ןבעגעג םיא זיא סָאװ} דנאטשראפ ןטימ טנרעל
 'ר ;תויתוא יד ןענייז סָאד :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר -- ,רעבליז ןופ
 -טייק ענרעדליג :טשּפ רעדנַא ןַא .רעטרעוו יד ןענייז סָאד :טגָאזעג טָאה אחא
 ,רעבליז ןופ ךעלטניפ טיזמו ;טפירש יד זיא סָאד ,ןכַאמ ריד רימ ןלעוו ךעל
 רעד זיא סָאד ,ךעלטייק ענרעדליג :טשפ רעדנַא ןַא *.ןריניל סָאד זיא סָאד
 יד ןוא -- םישרקה תאו :(טכ ,וכ תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ,ןכשמ
 יוו זיא סָאד ,רעבליז ןופ ךעלטניפ טימ ;דלָאג טימ ןקעדַאב וטסלָאז רעטערב
 ערעייז ןוא ןלייז יד ןופ ךעלקעה יד -- יוו :(י זכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד
 .רעבליז ןופ רעדנעבפייר

 -טייק ענרעדליג :שדוק"ןורא ןפיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה היכרב 'ר
 -- תיפצו :(אי ,הכ טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו ,ןורא רעד זיא סָאד ,ךעל
 סָאד ,רעבליז ןופ ךעלטניפ טימ ;דלָאג ןייר טימ ןקעדַאב םיא טסלָאז ןוא
 ןעוועג ןענייז סָאװ +?,קינייװעניא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןלייז ייווצ יד ןענייז
 רעד זיא יוו ןוא .עדַאנָאלָאק ןימ ַא יוו [ןענַאטשעג ןענייז ןוא] ,רעבליז ןופ
 טָאה אנינח 'ר .שיקל ןב ןועמש 'ר ןוא אנינח 'ר ?ןרָאװעג טכַאמעג ןורא
 רענייא ןוא דלָאג ןופ ייווצ ,טכַאמעג םיא ןעמ טָאה סנטסַאק יירד ןופ :טגָאזעג
 ,םענרעדליג ןפיוא םענרעצליה םעד ןָאטעגפױרַא טָאה עמ ןוא ,ץלָאה ןופ
 -עגרעביא טָאה עמ ןוא ,םענרעצליה ןפיוא םענרעדליג [ןטייווצ] םעד ןוא
 ןייא ןופ :טגָאזעג טָאה שיקל שיר .דלָאג טימ ןגערב עטשרעבייא ענייז ןגיוצ
 ןופ [דלָאג טימ] ןגיוצעגרעביא טָאה עמ ןוא ,טכַאמעג םיא ןעמ םָאה ןטסַאק
 -- תיבמ :(טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו ,קיעייווונסיוא ןופ ןוא קינייוועניא
 -רעד יוו ָאט ןעיצרעביא םיא וטסלָאז קינייוונסיוא ןופ ןוא קינייוועניא ןופ
 עמ :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר ?ןשיקל שיר ןופ קוספ םעד אנינח 'ר טרעלק
 .ןטייווצ םעד ןוא טערב ןייא ןשיווצ |דלָאג טימ] טגיילעגרעביא טָאה

 יד טימ ןקַאב ענייד ןענייז ןייש :טגָאז ?-- -- -- 'ר ןופ ןוז רעד הדוהי
 יד ןענייז סָאד ,ןרונשלרעפ יד טימ זדלַאה ןייד :הרות יד זיא סָאד ,םירות
 ןופ ךעלטניפ טימ ;םיבותכ יד ןענייז סָאד ,ךעלטייק ענרעדליג ;םיאיבנ
 טרָאװ ָא ,טייקטקידנערַאפ ןופ טרָאװ א -- ,םירישה ריש זיא סָאד ,רעבליז
 | פ,טײקטנכײצעגּפָא ןופ
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 ;םיה תזיב וז ,ךל השענ בהז ירות -- ,ךל השענ בהז ירות (אי)

 ,בהזל ףסכ ןיב שרפהש םשכ :םירצמ תזיב וז ,ףסכה תודוקנ םע

 יאבתו :(ט לאקזחי) רמאנש .םירצמ תזיבמ םיה ןוממ חבש שי ךכ

 ,םיה תזיב וז ,םיידע ;םירצמ תזיב וז ,ידעב -- ,םייהע ידעב

 (ןיאלוקלא) דמלש הרותה וז ,ךל השענ בהז ירות :א"ד
 אבא 'ר -- ,ףסכה תודוקנ םע .הייבקה לש ותעדב [ןיאלוכסא]
 :א"ד .תוביתה ולא :רמא אחא 'ר ;תויתואה ולא :רמא אנהכ רב

 (לגרסה) הז ,ףסכה תודוקנ םע ;בתכה הז ,ךל השענ בהז ירות

 תאו ;תכ תומש) דייהה ;ןכשמה הז ,בהז ירות :אייד .[לוגריסה]

 יו :חכ םש א"דמה ,ףסכה תודוקנ םע ;בהז הפצת םישרקה

 .ףסכ םהיקושחו םידומעה

 םש) ביתכד ,ןוראה הז ,בהז ירות :ןוראב היירק רתפ היכרב 'ר

 םידומעה ינש ולא ,ףסכה תודוקנ םע--;רוהט בהז ותוא תיפצו :(הכ

 השענ דציכו .ןווטציא ןימכ ,ףסכ לש ויהש ,םינפל םידמועה
 שלש :רמא אנינח 'ר ,שיקל ןב ןועמש 'רו אנינח 'ר ?ןוראה

 לש לע ץע לש ןתנ ;ץע לש תחאו בהז לש םיִתָש ,ואשע תובית
 שיר .בהזב תונוילעה ויתפש הפיחו ,ץע לש לע בהז לשו ,בהז
 ביתכד ,ץוחבמו םינפבמ והפיחו ,ואשע תחא הבית :רמא שיקל

 שירד היירק אנינח 'ר םייקמ המו .ונפצת ץוחמו תיבמ :שש)

 ,רסנל רסנ ןיב הפיחש :סחנפ רייא ?שיקל

 ;הרותה וז ,םירותב ךייחל וואנ :רמוא -- -- -- יברב הדוהי

 םע ;םיבותכה ולא ,בהז ירות ;םיאיבנה ולא ,םיזורחב ךראוצ
 .המייסמ הלמו המותח הלמ -- ,םירישה ריש הז ,ףסכה תודוקנ

 ערעייט ןוא דלָאג ןוא רעבליז טימ ןדָאלַאב ןעוועג םירצמ יד ןענייז םי םייב 1 .דנ
 ץלַא סָאד ןדיי יד ןבָאה ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז יז ןעװ ןוא ,לרעּפ ןוא רענייטש

 ןטיול 5 .ול ,בי תומש ? .(א ,דכ הבר תומש ;ו השרפ ,חלשב אתליכמ) ןעמונעגוצ

 עז 5 .(8 .מַאב ,גי ןביוא עז) םלשה ךורע ןטיול גנוצעזרעביא ןוא עיצאדנעמע + .שרד

 ךיוא יוזא ןוא) רפס א ןביירש םייב זַא ,יניסמ השמל הכלה א זיאס :א ,א םירפוס

 ףיוא "לגרסה, ןטיבעג -- .רָאר א טימ טעמראפ םעד ןריניל ןעמ זומ (תוזוזמ ןוא ןיליפת

 .א ,טי הבר ארקיו ןיא חסונ רעד זיא יוזא ןוא ,רעקיטכיר שיטאמארג זיא סָאװ ,"לוגריסה"

 רעד טלעפ ָאד 7 .(א ,די ארתב אבב) הרות-רפס רעד ןוא תוחול יד ןשיווצ ,ןורא ןיא 5

 ןופ ןיבר םעד ,ןיבר ןיימ ןופ ןוז רעד :ןעניימ לָאז סע ןדייס) .רעטָאפ סהדוהי ןופ ןעמָאנ

 ןופ רדסמ םעד ,ןיבר ןופ ןוז רעד ןעניימ טינ סע ןַאק רעכיז רעבָא -- ,שרדמה לעב

 םעד טימ ןוז ןייק טאהעג טינ טָאה ןוא ,הדוהי ןסייהעג ןיילא טָאה סָאװ ,הנשמ רעד
 רעבליז ךעלטניפ יד יװ ,ך"נת םעד טצנַאגרעד ןוא טמָאקלופרַאפ סָאװ רפס א 5 .(ןעמָאנ
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 ריאמ 'ר -- :,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ךלמ רעד תעב -- דע (בי)

 שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד תעב :טגָאז ריאמ 'ר .הדוהי 'ר ןוא
 לארשי ןיוש טָאה ,למיה ןיא ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,אוה ךורב
 -- הלא :(בל תומש) בלַאק ןפיוא טגָאזעג ןוא חיר ןטכעלש ַא ןבעגעגסיורַא
 ;ריאמ ,ריד גונעג :הדוהי 'ר םיא וצ טגָאזעג טָאה .לארשי ,טָאג ןייד זיא סָאד
 ריש םורָאװ ,ןטוג םוצ טרעייג ,ןטכעלש םוצ םירישה ריש טינ טנשרד עמ
 .לארשי ןופ ביול ןרַאפ טרעיינ ,ןרָאװעג ןבעגעג שרעדנַא טינ זיא םירישה
 תעב ?הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ךלמ רעד תעב טניימ עשזיסָאװ ָאט
 ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד
 גרַאב ןרַאפ חיר ןטוג ַא ןבעגעגסיורַא לארשי ןיוש טָאה ,למיה ןיא ,הביסמ
 טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא -- לכ :(ז ,דכ טרָאד) טגָאזעג ןבָאה ןוא יניס
 ןריאמ 'ר ןופ גנוניימ יד סָאד זיא רעבָא -- .ןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו
 [ןטכעלש] ןייז ןבעגעגסױרַא טָאה ?סקיוועג-דליוו ןיימ,, |ידרנ} ןשטייט וצ
 סָאװ ,תולג ןופ ךיז טימ טכַארבעגפיורא ?ייז ןבָאה ?אתכיסמ ַא טרעיינ *!חיר
 םענופ השעמ יד טרעּפיהעגרעביא ייז טָאה ?רע זַא ,טנרעלעג ייז ןבָאה ריא ןופ
 ז,ןכשמ ןופ השעמ יד ןעוועג םידקמ .ייז טָאה ןוא בהזה לגע

 רעד תעב :טגָאז רזעילא 'ר .היכרב 'ר ןוא אביקע 'ר ןוא רזעילא 'ר
 ,םיכלמ עלא רעביא ךלמ רעד תעב -- ,הביסח ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ךלמ
 רעד ןיוש טָאה ,למיה ןיא ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,אוה ךורב שודקה
 אי ,ד םירבד) טגָאז קוסּפ רעד יוו *,רעייפ ןלייז טזָאלעגסױרַא יניס גרַאב
 ךלמ רעד תעב :טגָאז אביקע 'ר .רעייפ טימ טנערב גרַאב רעד ןוא -- רההו
 ,למיה ןיא ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ רעביא
 פינימ גרַאב ןפיוא טורעג טָאג ןופ דובכ רעד (ט ,דכ תומש) ןיוש טָאה

 רָאג -- -- -- :טגָאזעג טָאה אביקע יר :אי ,א ןביוא עז) ךעלטייק ענרעדליג יד ןצנַאגרעד
 -עג זיא ,םירישה ריש ןעװ גָאט םענעי יװ טרעװ יד טַאהעג טינ טָאה טלעװ עצנַאג יד
 .(ןרָאוועג ןבעג

 ןטימ דרנ רעביא טצעז סָאװ ,קוסּפ רעזדנוא ףיוא םוגרת עז .דניז ןיימ 2 שרד ןטיול + .הנ
 (אדרינ ןענעייל טסייה סָאװ ,וָארטסַאי טיול ןוא) טלַאהניא ןטיול ,זיא סָאװ ",אדינ, טרָאװ
 א ןופ ןיז ןיא + .לוק הפי טיול * .דרנ ןופ ךופיה רעד ,חיר ןטכעלש א טימ ץַאלּפ א
 טכַארבעגטימ רימ ןבָאה שרדמ ןקיזָאד םעד, :אי אתחיתפ ,הבר רתסא ךיילגראפ) שרדמ
 יד 5 .(הרוסמ עקיזָאד יד -- תאזה הרוסמה :חסונ א ךיז טניפעג תמא תוא ןיא *.תולג ןופ
 השעמ יד טלָאװ גנונעדרָא רעשיגָאלָאנָארכ רעד טיול ? .רעטשרעבייא רעד 5 ,םימכח
 םענופ גנובײרשַאב רעד רַאפ שמוח ןיא ןייטש טפרַאדעג (בל תומש) בהזה לגע םענופ
 רעד ןיא ןלעטש טשרעוצ טלָאװעג רעטשרעבייא רעד רעבָא טָאה ;(זכ--וכ טרָאד) ןכשמ
 :קוספ םעד יוזא ריאמ 'ר טנשרד םעד טיול .לארשי ראפ תוכז א זיא סָאװ סָאד הרות
 סָאװ ,ןכשמ ןופ הווצמ רעד ףיוא לשמ א זיא ,חיר ןטוג א טיג סָאװ ,דראנ ךיימ ,ידרנ
 ןייז ןבעגעגסױרַא [לארשיָ] טָאה ,וחיר ןתנ םעד ךָאנ ןוא ,טשרעוצ הרות רעד ןיא טמוק
 .רעטעפש הרות רעד ןיא טמוק סָאװ ,בהזה לגע םעד ףיוא לשמ א -- ,חיר [ןטכעלש]
 ןוא (ש"שר) רעייפ טימ תוכייש ןיא חיר טרָאװ סָאד רימ ןעניפעג (זכ ,ג) לאינד ןיא *
 ןופ תיר ןטוג םעד ןבעגעגסיורַא טָאה סָאװ ,יניס גרַאב רעד טניימעג טרעװ ידרנ טימ
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 :רמוא ריאמ 'ר .הדוהי 'רו ריאמ 'ר -- ,ובסמב ךלמהש דע (בי)
 ונתנ ,עיקרב ,ובסמב ,ה"בקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמהש דע
 .לארשי ,ךיהלא הלא :םל תומש לגעל ורמאו ער חיר לארשי
 ,יאנגל םירישה ריש ןישרוד ןיא :ריאמ ,ךייד :הדוהי 'ר לייא
 .לארשי לש ןחבשל אלא ,םירישה ריש ןתינ אלש ,חבשל אלא
 ,םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמהש דע ?ובסמב ךלמהש דע והמו
 יניס רה ינפל בוט חיר לארשי ונתנ ,עיקרב ,ובסמב ,הייבקה
 היתעד איה -- .עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :דכ םש) ורמאו
 םדיב התלע אתכסמ אלא ?''וחיר ןתנ יריס,, רמימל ,ריאמ ירד
 םהל םידקהו לגעה השעמ םהל ץפקש ,הב ונשו הלוגה ןמ
 .ןכשמה השעמ

 דע :רמוא רזעילא 'ר .היכרב 'רו אביקע 'רו רזעילא 'ר
 ,ה"בקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמהש דע -- ,ובסמב ךלמהש
 :ד םירבד) רמאנש ,רואב רמתמ יניס רה רבכ ,עיקרב ,ובסמב
 ,םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמהש דע :רמוא עייר .שאב רעוב רההו
 רה לע יה דובכ ןכשיו :דכ תומש) רבכ ,עיקרב ,ובסמב ,הייבקה
 ,ךלמ ארקנש -- עיקרב ובסמב השמש דע :רמוא היכרב 'ר .יניס
 -- םע ישאר ףסאתהב ,ךלמ ןורושיב יהיו :(ל םירבד) רמאנש
 .רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו :ס תומש רבכ

 ,ךלמהש דע :רמוא רזעילא 'ר ,ןנברו בקעי ןב רזעילא 'ר
 רשה לאכימ דרי רבכ ,ובסמב ,ה"בקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ
 ןנברו .שאה ןשבכמ וניבא םהרבא תא ליצהו םימשה ןמ לודגה
 רשא 'ה ינא :0ט תישארב) רמאנש ,וליצהו דרי הי"'בקה :ירמא

 ןוא -- למיה ןיא ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא השמ תעב :טגָאז היכרב 'ר
 זיאיס ןוא -- יהיו :(ה ,גל םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךלמ ןפורעג טרעוו רע

 קלָאפ ןופ פעק יד טלמָאזרַאפ ךיז ןבָאה סע ןעוו י9,ןורושי ןיא ךלמ ַא שוועג

 יוזא ,רעטרעוו עקיזָאד יד עלַא טדערעג טָאג (א ,כ תומש) ןיוש טָאה --

 .ןגָאז וצ

 רעביא ךלמ רעד תעב :טגָאז רזעילא 'ר .ןנבר יד ןוא בקעי ןב רזעילא 'ר

 ןיוש זיא ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ זיא ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא

 םתרבא טעוועטַארעג ןוא למיה ןופ ןעמוקעגּפָארַא ,רש רעסיורג רעד ,לאכימ
 זיא אוה ךורב שודקה :ןגָאז ןנבר יד ןוא ,ןוויואכלַאק ןקידרעייפ ןופ וניבא

 :( הט תישארב) סגָאז קוספ רעד יוו ,טעװעטַארעג םיא ןוא ןעמוקעגּפָארַא
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 ןופ ::רעייפ םענופ ןגױצעגסױרַא ךיד טָאה סָאוו ,טָאג ןיב ךיא -- 'ה ינא

 לאשימ ,היננח ןופ געט יד ןיא ?ןעמוקעגּפָארַא לאכימ זיא ןעוו ןוא .םידשכ יד

 :2.הירזע ןוא
 זיא וניבא בקעי תעב [זַא ,טניימ קוספ רעד] :טגָאזעג טָאה ימויבט 'ר

 חור רעד םיא ןיא טצילבעגפיוא טָאה ,טעב ןייז ןיא :?טנעלעגנָא ןעוועג ךָאנ
 טָאג ןוא -- היהו :(אכ ,חמ טרָאד) ןיז ענייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,שדוקה
 ןזָאל וצ טיירבעגנָא זיא טָאג, :טגָאזעג ייז טָאה רע -- ,ךייא טימ ןייז טעוו

 ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג טָאה ןמחנ 'ר 3+?ךייא ןשיווצ הניכש ןייז ןעור
 סָאוו ץלַא טימ ןגיוצעגקעווַא טָאה לארשי ןוא -- לארשי עסיו :(א המ טרָאד)
 -עג רע זיא ןיהואוו -- ,עבש ראב ןייק ןעמוקעג זיא ןוא ,טַאהעג טָאה רע
 וניבא םהרבא סָאװ ,רעמייברעדעצ יד ןקַאהסיוא ןעגנַאגעג זיא רע :??ןעגנַאג
 -- עטיו :גל ,אכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו :?,עבש ראב ןיא טצנַאלפעג טָאה
 'ר טָאה [םעד ןגעוו ןוא] .עבש ראב ןיא +רעמייב טצנַאלפעג טָאה רע ןוא

 רעד ןוא -- ןוכיתה חירבהו :(חכ ,וכ תומש) ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג יול
 ןטלַאהעג טָאה לגיר רעד -- ,רעטערב יד ןופ ןטימ ןיא ,לגיר רעטסלטימ
 ןגָארקעג ןַאד טקנופ סע ייז ןבָאה ןענַאוו ןופ זיא ,ןלייא קיסיירד ןוא ייווצ
 ןופ ייז ייב ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז זַא ,זדנוא סע טנרעל ?טנַאה רעד וצ
 לכו :(דכ ,הל ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוז זיא סָאד ;וניבא בקעי ןופ געט יד
 ָאד -- :%ץלָאה-םיטיש ןענופעג ךיז טָאה םיא ייב סָאוו רעכעלטיא ןוא --

 טָאה םיא ייב סָאוו טרעיינ :?,"ץלָאה-םיטיש ןעניפעג טעוו סָאװ,, :טינ טייטש

 .ןֶא בייהנָא ןופ ,ןענופעג ךיז
 ןופ אלדגמ ןיא טקַאהעגסיוא ייז ןבָאה ייז :טגָאזעג טָאה אייח רב יול 'ר

 טָאה'ס ןוא ,םירצמ ןייק ךיז טימ טרעדינעגּפָארַא ייז ןבָאה ןוא סרעברַאפ יד
 ןענייז אלדגמ ןיא -- .ץֶאלפנייא ןייק ןוא קנעס ןייק ייז ןיא ןענופעג טינ ךיז
 רעביא ??,ןייז רוסיא-גהונ ייז טימ ךיז טגעלפ עמ ןוא ,רעמייב-םיטיש ןעוועג
 םעד ,ןהיננח 'ר טגערפעג ןוא ןעמוקעג ייז ןענייז .ןורא םענופ השודק רעד

 ןופ גהנמ םעד הנשמ טינ טייז,, :טגָאזעג ייז טָאה רע ןוא ,ןנבר יד ןופ רבח
 ",ןרעטלע ערעייא

 -טָארַא זיא דובכ סטָאג :ןײגּפָארַא ,דרי טיול טשטייטעג ידרנ טרעװ םעד טיול ? .תווצמ

 ,קוספ ןפיוא ןתנוי םוגרת עז) שרד ןטיול 11 .ןהשמ ףיוא ךלמ קידנשטייט 1% .ןעמוקעג

 .(רעייפ יװ רוא טרָאװ סָאד ןענאטשראפ טָאה סולקנוא ךיוא זא ,סיוא טקוקיס ןוא

 הבר תישארב ןיא ןוא ,ןעלנָא ןייז ףיוא :טשפ ןטיול ובסמב קידנשטייט 15 .ג לאינד 2

 ראפ ןעיוב ןלעװ ייז סָאװ ןכשמ ןיא 1+ .ךלמ לוטיט ןטימ טנכייצאב בקעי טרעװ ,ז ,גצ

 זיא סָאװ ךָאנ :ה"ד 1* .הניכש רעד ראפ גנונעכייצאב א םעד טיול זיא "דרנ" ןוא ,םיא

 ךָאנ ,רעטעפש ןלָאז ןדיי יד ידכ ,םירצמ ןייק ןעמענטימ ןוא 1% ?ןעגנאגעג ןיהַא רע

 .םיובנקסיראמאט א טשפ ןטיול "7 .ןכשמ םעד ןעיוב וצ סָאװ טימ ןבָאה ,םירצמ תאיצי

 םיטיש יװ לָאמַא ןוא ןרעדעצ יוו טנכייצַאב רעמייב יד ָאד ןרעוו לָאמַא סָאװ םעד ןגעוו 5

 ןענייז ייז לייװ ?םיטיש ייז ןסייה סָאווראפ, :(ט המורת) אמוחנת רעד טגָאז (עיצַאקַא)

 "םיטיש ןיא ןקידניז ןלעוו ייז סָאװ דניז יד (ןייז וצ רפכמ) ןלייהוצסיוא טײרבעגנָא

 .ייז טימ טצונַאב טינ ךיז טָאה עמ 20 .תמא תוא טיול טרידנעמע 1% .(הכ רבדמב)
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 היננח ימיב ?לאכימ דרי יתמיאו .םידשכ רואמ ךיתאצוה

 .הירזעו לאשימ
 וב הצנצנ ,ותטמב בסמ וניבא בקעיש דע :ימויבט 'ר רמא =

 רמא -- ,םכמע םיהלא היהו :וחמ םש וינבל רמאו שדוקה חור

 ביתכ :ןמחנ רייא ".םכיניב ותניכש תורשהל אוה דיתע, :םהל
 ןכיהל -- ,עבש הראב אביו ול רשא לכו לארשי עסיו :ומ םש)
 רמאנש ,עבש ראבב וניבא םהרבא עטנש םיזרא ץוקל ךלה ?ךלה

 חירבהו :(כ תומש) ביתכ :יול רייא .עבש ראבב לשא עטיו :(אכ םש)

 ,היה המא םיתשו םישלש חירבה -- ,םישרקה ךותב ןוכיתה

 םהמע םיענצומ ויהש ,דמלמ ?העשל םדיב תאצמנ התיה ןכיהמו

 ותא אצמנ רשא שיא לכו הל םש ד"הה ;וניבא בקעי תומימ
 ,ןאכ ביתכ ןיא י'םיטש יצע [אצמי] (אצמנ) רשא,, -- ,םיטש יצע

 .הליחתמ ,ותא אצמנ רשא אלא

 םמע םודירוהו םוצצק אייעבצד אלדגמב :אייח רב יול רייא

 ,אלדגמב ווה םיטשד ןיעא .עקפו רשק םהב אצמנ אלו ,םירצמל

 'רל ןולאשו ןותא .ןוראה תשודק ינפמ רוסיאב םהב םיגהונ ווהו

 ",םכיתובא גהנממ ונשת לא; :ןול רמאו ,ןנברד ןוהרבח היננח

 ונ

 דע -- ,ובסמב ךלמהש דע :רמא איעשוה 'ר םשב סחניפ 'ר
 ,עיקרב ,ובסמב ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמהש
 .רקבה תויהב ,ישילשה םויב יהיו :טי םש ביתכד ,םידקה רבכ
 ינב םהל ונשיו ".הנידמל סנכנ ינא ינולפ םויל,, :רזגש ךלמל
 םהילע דימעה ,םינשי םאצמו ךלמה אבשכו .הלילה לכ הנידמה

 ונ

 ןעוועג ךָאנ זיא ךלמ רעד תעב :טגָאז ןגעוו סאיעשוה 'ר ןופ סחניפ 'ר
 זיא ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד תעב -- ,הביסמ ןייז ןיא

 טגָאזעגנָא ןוא] טרעדעפעג ךיז רע טָאה ,הביסמ ןייז ןיא ןעוועג ךָאנ
 ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(זט ,טי טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו ,[ןעמוק ןייז
 ןרענוד ןרָאװעג ןענייז יוזָא] ןגרָאמירפ ןרָאוועג זיא'ס יו ,גָאט ןטירד ןפיוא
 -םעד ףיוא,, :ןסיוו טזָאלעג טָאה סָאװ ךלמ ַא טימ לשמ ַא זיא'ס .[ןצילב ןוא

 ןענייז טײל-טָאטש יד ןוא ".ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוק ךיא לעוו גָאט םעד-ןוא
 ןענופעג ייז ןוא ןעמוקעג זיא ףלמ רעד זַא ןוא .ןפָאלשעג טכַאנ עצנַאג ַא ךיז
 -ורט טימ סרעיירשסיוא ייז רעביא טלעטשעגפיוא רע טָאה ױזַא ,קידנפָאלש
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 ןוא טקעוועגפיוא ייז טָאה טָאטש רענעי ןופ רש רעד ןוא :,תורפוש ןוא ןטיימ

 סיורָאּפ ןעגנַאגעג זיא ךלמ רעד ןוא ,ךלמ םעד ןגעקטנַא טריפעגסיורַא ייז

 ךורב שודקה טָאה ךיוא ױזַא ,ץַאלַאּפ ןייז וצ ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,ייז ראפ

 ןפיוא ןעוועג זיא'ס ןוא :ןבירשעג טייטש סע יוו ,ןעוועג םידקמ ךיז אוה

 טייטש םעד ראפ ןוא -- -- -- ןגרָאמירפ ןרָאוועג זיא'ס יוו ,גָאט ןטירד

 ןעמוקּפָארַא טָאג טעוו גָאט ןטירד ןפיוא םורָאוו -- יכ :(אי ,טרָאד ,טרָאד)

 ,ןפָאלשעג לארשי זיא טכַאנ עצנַאג ענעי ןוא .קלָאפ ןצנַאג ןופ ןגיוא יד רַאּפ

 ןדוי 'ר .ץרוק זיא טכַאנ יד ןוא סיז זיא טייצ-תועובש ןופ ףָאלש רעד םורָאוו

 שודקה ןעמוקעג זיא ,ןָאטעג סיב ַא טינ ייז טָאה יולפ א וליפא :טגָאזעג טָאה

 טלעטשעגפיוא רע טָאה יוזַא .קידנפָאלש ןענופעג ייז טָאה ןוא אוה ךורב

 ןעוזעג זיא'ס ןוא :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;סרעיירשסיוא ייז רעביא

 ןרענוד ןרָאוועג ןענייז ױזַא ,ןגרָאמירפ ןרָאוועג זיא'ס יוו ,גָאט ןטירד ןפיוא

 טריפעגסיורַא ייז טָאה ןוא לארשי טקעוועגפיוא טָאה השמ ןוא .ןצילב ןוא

 ןיא יוו זיא סָאד ;אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ םעד ןגעקטנַא

 טריפעגסיורַא טָאה השמ ןוא -- השמ אצויו :(י קוספ ,טרָאד) טייטש קוספ

 זיב ,ייז רַאפ ןעגנַאגעג זיא אוה ךורב שודקה ןוא .טָאג ןגעקטנַא קלָאּפ סָאד
 :(חי קוספ ,טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו ,יניס גרַאב םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע
 םעד ןגעוו ןופ] ךיור ןיא ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא יניס גרַאב רעד ןוא -- רהו
 זיא סָאד :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .[םיא ףיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאג סָאוװ

 :(ב ,1 היעשי) טגָאז קוסּפ רעד יוז ,ןהיעשי ךרוד ריפ ייז טפרַאוו רע סָאװ
 ןוא ,ןפורעג ?ןעוועג טינ זיא רענייק ןוא ,ןעמוקג ךיא ןיב סָאוורַאּפ -- עודמ

 ?ןזיילוצסיוא טנַאה ןיימ ץרוק ןעד זיא ?טרעפטנעעג טינ טָאה רענייק
 | / | | דנ |

 ןייז ןוא והיקזח ךלמ רעד תעב :[קוספ םעד ןגעוו] טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר
 שודקה ןיוש טָאה :,םילשורי ןיא חספ ןברק רעייז ןסעגעג ךָאנ ןבָאה עטיווס

 רעד יוו ,טכַאנ רענעי ןיא [העושי יד ןקיש וצ] ןעוועג םידקמ ךיז אוה ךורב

 ,טכַאנ רענעי ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(הל ,טי ,ב םיכלמ) טגָאז קוספ
 .רושא ןופ רעגַאל ןיא ןגָאלשעג טָאה ןוא טָאג ןופ ךאלמ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 ?טנעלעגנָא ןסעזעג ךָאנ ןענייז ןדיי יד ןוא השמ תעב :טגָאזעג טָאה והבא 'ר
 ןיוש אוה ךורב שודקה ךיז טָאה ,םירצמ ןיא חספ ןברק רעייז ןסעגעג ןוא
 ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(טכ ,בי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעוועג םידקמ

 דנַאל ןיא רוכב ןכעלטיא ןגָאלשעג טָאג טָאה ױזַא ,טכַאענ רעבלַאה ןיא

 ןיימ,, {ידרנ} ןשטייט וצ והבא 'ר ןופ גנוניימ יד סָאד זיא רעבָא -- .םירצמ
 קוספ רעד [טרעיינ] *"?חיר ןטכעלש ןייז ןבעגעגסיורַא טָאה סקיוועג-דליוו
 "רַאפ וצ] רעווש ןעוועג זיא +טולב םענעי ןופ חיר רעד זַא ,זדנוא טנרעל
 ןופ חיר ןטוג ַא ייז ףיוא *ןזָאלבנָא טזָאלעג אוה ךורב שודקה טָאה ,[ןגַארט

 וצ טגָאזעג ייז ןבָאה .ןסע סעפע טשלחעג ייז ןבָאה .ןדע ןג ןופ םימשב יד
 ױזַא , הייז וצ טגָאזעג השמ טָאה ".ןסע וצ סָאװ זדנוא ביג ,וניבר השמ,, :םיא

 ץיק -- רכנ ןב לכ :(גמ קוספ ,טרָאד) טגָאזעג רימ אוה ךורב שודקה טָאה
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 ןררועמ הנידמ התוא לש רשה היהו .רפושו סוניקוב [ב] ןינאלק(ב)
 עיגהש דע ,םהינפל ךלהמ ךלמה היהו ,ךלמ לש יטנפאל ןאיצומו
 ,ישילשה םויב יהיו :ביתכד ,םידקה ה"בקה ךכ .ולש ןיטלפל
 לכ יניעל 'ה דרי ישילשה םויב יכ :םש)  ביתכו ,רקבה תויהב
 תרצע לש הנישש יפל ,הלילה ותוא לכ לארשי םהל ונשי .םעה
 .םב ץקע אל אנעטרופ וליפא :ןדוי 'ר רמא .רצק הלילהו הבירע
 ;ןינאלק(ב) םהילע דימעמ ליחתה .םינשי ןאצמו ה"בקה אב
 .םיקרבו תולוק יהיו ,רקבה תויהב ,ישילשה םויב יהיו :ד"הה
 יכלמ ךלמ לש יטנפאל ןאיצומו לארשיל ררועמ השמ היהו
 תארקל םעה תא השמ אצויו :םש) :ד''הה ;ה"בקה ,םיכלמה
 ,יניס רהל עיגהש דע ,םהינפל ךלהמ ה"בקה היהו .םיהלאה
 ןרתנקמש אוה הז :קחצי רי'א .ולכ ןשע יניס רהו :םש) ביתכד
 יתארק ,שיא ןיאו יתאב עודמ :ט היעשי) רמאנש ,והיעשי ידי לע
 ?תודפמ ידי הרצק רוצקה ?הנוע ןיאו

 זנ |

 ,םילשוריב םהיחספ ןילכוא ותעיסו והיקזחש דע :ןדוי רייא
 יהיו :שי ,ב םיכלמ) רמאנש ,אוהה הלילב היבקה םידקה רבכ
 דע :והבא רייא .רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו ,אוהה הלילב
 םידקה רבכ ,םירצמב םהיחספ ןילכואו ןיבוסמ לארשיו השמש
 רוכב לכ הכה יהו ,הלילה יצחב יהיו :בי תומש רמאנש ,ה"בקה
 ?"וחיר ןתנ ייריס,, רמימל , והבא 'רד היתעד איה .םירצמ ץראב
 םהל [חיפהו] (עיפוהו) ,השק םדה ותוא לש וחיר היהש ,דמלמ
 ,לוכאל אהוק םשפנ התיהו .ןדע ןג ימושבמ בוט חיר ה"בקה
 רמא ךכ,, :השמ לייא '.לכאנ המ ונל ןת ,וניבר השמ,, :ול ורמא
 םירכנה ושירפהו ודמע "וב לכאי אל רכנ ןב לכ :םש) הייבקה יל
 ,וניבר השמ, :ול ורמא .לוכאל אהוק םשפנ התיהו ,םהיניבש

 -ץגּפָא ןוא ןעמונעג ייז ןבָאה "ןסע טינ םעד ןופ רָאט רענערַאבעגדמערפ

 לִז זיא המשנ רעייז ןוא ,ייז ןשיווצ סָאוו ענערָאבעגדמערפ עלא טדייש

 .װָארטסַאי טיול ןעגנורעדנע טסקעט 1 .ונ

 רעד זיא'ס יװ ,ןעלנָא ןייז ףיוא :טשפ ןטיול טשטייטעג ָאד טרעװ ובסמב + .זנ

 ,חספ ןעמוקעגרָאפ הלפמ סבירחנס זיא הדגא רעד טיול -- .רדס םייב ןציז וצ רעגייטש

 בור זאא :םיטויפ עקידחספ יד ןופ םירבחמ יד טצונעגסיוא רעטעפש ןבָאה סָאד ןוא

 ןשטייט לָאז והבא יר זַא ,סע טמוק יו * .1 .מאב עז ? *.ךיתורובג ץמוא, ןוא "םיסנ

 יד ןופ + .(לוק הפי טיול) ?םירוכב עטיוט יד ןופ חיר ןטכעלש ןפיוא קוספ םעד
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 זדנוא ביג ,וניבר השמ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה .ןסע וצ ןעגנַאגעגסיוא
 אוה ךורב שודקה רימ טָאה ױזַא, הייז וצ טגָאזעג רע טָאה *.ןסע וצ סָאװ
 וד ביוא ,טכענק ַא סמענייא ואוו ןוא -- דבע לכו :(דמ קוספ ,טרָאד) טגָאזעג
 ןוא ןעמונעג ייז ןבָאה ".םעד ןופ ןסע ?רע געמ טלָאמעד ,טעלמעג םיא טסָאה

 ןבָאה .ןסע וצ ןעגנַאגעגסיוא ייז זיא המשנ רעייז ןוא ,טכענק ערעייז טעלמעג
 טגָאזעג רע טָאה ".ןסע וצ סָאװ זדנוא ביג ,וניבר השמ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז
 :(חמ קוספ ,טרָאד) טגָאזעג אוה ךורב שודקה רימ טָאה ױזַא ,רוציקב,, ייז וצ
 רעדעי טָאה ךיילג ."ןסע טינ םעד ןופ רָאט רעטטעלמעג-טינ ןייק -- לרע לכ

 .טעלמעג ךיז ןוא ךיד ןייז וצ דרעווש ןייז טגיילעגוצ רענייא
 עלמ ייז טָאה השמ :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר ??טעלמעג ייז טָאה רעוו

 וצ ןבעגעג ייז טָאה עשוהי ןוא ,העירפ יד טכַאמעג טָאה ןרהא ןוא ןעוועג
 "עג עלמ ייז טָאה עשוהי :ןגָאז ערעדנַא ןוא .[הכרב ןופ סוכ םעד] ןעקנירט

 וצ ןבעגעג ייז טָאה השמ ןוא ,העירפ יד טכַאמעג טָאה ןרהא ןוא ,ןעוו

 ןיא -- איהה תעב :(ב ,ה עשוהי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןעקנירט
 ,סרעסעמ ענרענייטש ריד ךַאמ :ןעשוהי וצ טגָאזעג טָאג טָאה טייצ רענעי
 םוצ סָאוורַאפ -- ,לָאמ ןטייווצ םוצ ,לארשי ןופ רעדניק יד רעדיוו עלמ ןוא

 םייב ןעוועג עלמ ייז טָאה רע זַא ,ןעגנורדעג םעד ןופ זיא ?לָאמ ןטייווצ
 טכַאמעג עשוהי ךיז טָאה -- ול שעיו :(ג קוספ ,טרָאד) ךיילג ,לָאמ ןטשרע
 תעבג ייב לארשי ןופ רעדניק יד טעלמעג טָאה ןוא ,סרעסעמ ענרענייטש
 טכַאמעג טָאה עמ זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ :טגָאזעג טָאה יבר -- ,תולרעה
 ?,תולרע יד ןופ ?לגרעב סָאד

 חנ

 ַא טניימ סָאװ -- ,עטבילעג ןיימ רימ זיא ערימ לטניב ַא -- רורצ ()
 קוספ םעד טדיישַאב ןהדוהי 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא טָאה הירכז 'ר ?ערימ לטניב

 םינימ עלַא ןופ עטסעב יד זיא ערימ עקיזָאד יד יוו ױזַא :וניבא םהרבא ףיוא
 עקיזָאד יד יוו ױזַא ;םיקידצ עלַא ןופ רעטסעב רעד םהרבא זיא ױזַא ,םימשב
 סמהרבא ןענייז ךיוא ױזַא ,רעייפ םייב ןדייס ,חיר ריא סױרַא טינ טיג ערימ
 ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא טינ זיא רע זיב ,ןרָאוועג טנַאקַאב טינ םיבוט םישעמ
 טביילק סע רָאנ רעוו ,ערימ עקיזָאד יד יוו יוזַא ןוא ;ןוויואכלַאק ןקידרעייפ ןיא
 ןוא טרעטיברַאפ ןיילַא ךיז םהרבא טָאה ױזַא ,רעטיב טנעה ענייז ןרעוו יז

 טָאה רע ,רע טור טסירב עניימ ןשיווצ -- ןיב :.םירוסי טימ טקיעיפעג ךיז
 תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךאלמ םעד ןוא הניכש רעד ןשיווצ ןענופעג ךיז
 ;ייז ןגעקטנַא ןפָאלעג רע זיא ױזַא ,ןעזרעד טָאה רע זַא טא -- אריו :(ב חי
 ןןעמ טניימ] ןפָאלעג רע זיא ;הניכש יד [ןעמ טניימ] ןעזרעד טָאה רע זַא
 .ךאלמ םוצ

 טנ

 ,קחצי זיא סָאד ,לגנעה ַא -- ;ןעמולברעפיצ לגנעה ַא -- לוכשא (זי)

 -רעפיצ +;[ןביורטנייוו] לגנעה ַא יוו חבזמ ןפיוא ןרָאװעג ןדנובעגו זיא סָאװ

 יד ןיא -- ימרכב %לארשי ןופ דניז יד ףיוא ?רפכמ זיא רע לייוו ,ןעמולב
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 שיא דבע לכו :סש) ה"בקה יל רמא ךכ,, :לייא '',לכאנ המ ונל ןת
 ,םהידבע תא ולמו ודמע י'.וב לכאי זא ,ותוא התלמו ףסכ תנקמ
 :ל''א ",לכאנ המ ונל ןת, :ול ורמא .לוכאל אהוק םשפנ התיהו
 דימ ".וב לכאי אל לרע לכ :םש) סומוטניס ,הייבקה יל רמא ךכ,
 .ומצע תא להמו וכרי לע וברח ןתנ דחאו דחא לכ

 עשוהיו ערופ ןרהאו להומ היה השמ :רמא היכרב 'ר ?ןלמ ימ
 היה השמו ערופ ןרהאו להומ היה עשוהי :םירמוא שיו .הקשמ
 ךל השע :עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב :(ה עשוהי) ד"הה ;הקשמ
 ?תינש המלו -- ,תינש לארשי ינב תא לומ בושו םירוצ תוברח
 םירוצ תוברח עשוהי ול שעיו :םש) דימ .הנושארב ןלמש ןאכמ
 ,ןאכמ :יבר רמא -- ,תולרעה תעבג לא לארשי נב תא למיו
 .הלרעב העבג התוא ושעש

 םשב הירזע 'ר ?רומה רורצ והמ -- ,יל ידוד רומה רורצ (גי)
 לכל שאר הזה רומה המ :וניבא םהרבאב היירק רתפ הדוהי 'ר
 ןיא הזה רומה המ ;םיקידצה לכל שאר םהרבא ךכ ,םימשב ינימ
 ךלשוהש דע וישעמ ועדונ אל םהרבא ךכ ,רואב אלא חיפמ וחיר
 ךכ ,תוררמתמ וידי וטקולש ימ לכ הזה רומה המו ;שאה ןשבכל
 אוהש ,ןילי ידש ןיב .םירוסיב ומצע ףגסמו ומצע ררממ םהרבא
 ץריו אריו חי תישרב) רמאנש ,ךאלמל הניכש ןיב םאתומ
 .ךאלמל ץריו ,הניכשב אריו -- ,םתארקל

 טנ

 חבזמה לע תפכנש ,קחצי הז ,לוכשא -- ,רפכה לוכשא (די)
 ,ידג ץע ימרכב ;לארשי לש םהיתונוע רפכמש ,רפכה ;לוכשאכ
 ,ויבא לצא ומלכהב דחפתמ ,וינפ םורכב סנכנש ,בקעי וניבא הז

 ןיירַא זיא סָאװ ,בקעי רעטָאפ רעזדנוא זיא סָאד ,ידג ןיע ןופ רענטרעגנייוו
 טָאה ןוא ,טייקטמעשרַאפ ןוא קערש סיוא םינפ טור א טימ רעטָאפ ןייז וצ

 ןלאעמשי 'ר טיול ;תיבה-לעב רעד % .תמא תוא ןטיול טרידנעמע * .םירוכב עטעגרהעג

 רָאט (ןעמעג ערעדנא ןָא ןביג תורוקמ ערעדנַא ;חי יז ,םולש-שיא ,לאעמשי 'רד אתליכמ)
 :ךיילגראפ) טכענק ןטעלמעג-טינ א טָאה רע ביוא ,חספ ןברק ןופ ןסע טינ שטנעמ א
 ,תועמשמ ' .(הס ,בי "המלש הרות, ;קוספ רעזדנוא ףיוא י"שר ;איר ,א ינועמש טוקלי
 ,סרעפטנע עקידרעטײװ יד יװ ,ןקידרעירפ ןטימ הריתס ןיא טייטש סָאװ ,עגַארפ יד זַא
 .ןטיוהרָאפ ? .העבג * .רוקמ רעדנַא ןא ןופ טמוק

 .ןביולג ןייז רַאפ ןדייל וצ טיירג ןעוועג זיא רע ? .חנ

 ןכאמ וצ ךעלגעמ ידכ גנאטש ַא וצ ןדנובעגוצ טרעוו סָאװ ,לגנעה רערעווש א יוו + .טנ
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 ,תוכרב יד ןעמונעגקעװַא טָאה ןוא לקעבנגיצ ַא ןופ רעדיילק ןיא ןָאטעגנָא ךיז
 י 5.טלעוו רעד [ףיוא ןבעל] ןופ לַאװק רעד ןענייז סָאװ

 יו סרעביל סעפע יורפ ַא ייב ָאטינ :ןאחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אינוח 'ר
 ןעמָאנ ןיא ןוא .טסירב עריא ןשיווצ ?סע יז טלַאה ואוו ;םימשב לטניב ַא
 רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאזעג אינוח 'ר טָאה ןשיקל שיר ןופ
 טימ םירצמ יד תורצ ןָאטעגנָא טסָאה ,םלוע לש ונוביר :אוה ךורב שודקה
 ןשיווצ -- רימ רעבָא ,תושפנ ערעייז טרעטיברַאפ ייז טסָאה ,םירוכב ערעייז
 טלַאהַאב,, :ןדיי ַא וצ ?ןגָאז טגעלפ ירצמ ַא ?ױזַא יו ?.רע טור טסירב עניימ
 ןעמענ םיא טגעלפ רענעי ןוא ";רעדניק ענייד ןשיווצ ןוז ןקיזָאד םעד רימ
 רעבָא .ןגָאלשעג םיא טָאה ןוא ןיירַא זיא ךאלמ רעד רעבָא .ןטלַאהַאב ןוא

 רע טור טסירב עניימ ןשיווצ -- רימ

0 
 ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר

 וטסיב ,יל ידוד -- :,ךימ טסרעטיברַאפ ןוא ךימ טסקירד וד תעב וליפא,, :אוה
 זיא רעוו ,ךָאנ טסקוק ןוא רעטבילעג ןיימ טסרעוו וד ,רעטבילעג ץימ רימ
 ןוא '!גונעג' :ןידה תדימ םוצ ןגָאז וצ חוכב טָאה סָאװ ,לודג םדא ןַא רימ ייב
 לוכשא :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".רימ רַאפ ןוכשמ ַא יוו םיא טסמענ וד
 ,קוספ ?:םיא ןיא זיא ץלַא סָאװ שטנעמ ַא ?לוכשא טניימ סָאוו -- ,רפכה

 דניז יד ףיוא רפכמ זיא רע לייוו ,רפכה ;תודגא ןוא תותפסות ,דומלת ,הנשמ
 ,רענטרעגנייוו יד -- ,ידג ןיע ןופ רענטרעגנייוו יד ןיא -- ימרכב .לארשי ןופ
 יוו ריד ךָאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאוו ,טלעוו רעד ןופ תובא יד ןענייז סָאד
 ןופ לַאװק רעד ןענייז סָאװ תוכרב יד ןעמונעגקעווא ןבָאה ןוא ?ךעלעקיצ יד
 5,טלעוו רעד

 אס

 החפשמ רעד ןופ :תרוטק רעד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה ןנחוי 'ר
 ,ןצריוועג עקידעקעמש ןעצ יד ןופ סנייא זיא ערימ לטניב סָאד .סַאניטװַא
 תומש) םעד ןגעוו טגָאזעג טָאה אנוה 'ר .םעד ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה עמ סָאוו
 עקידעקעמש ריד םענ :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה רמאיו :(דל ,ל
 וטסָאה ,ןַאבַאלַאג ןוא לגענרעכייר ןוא ץריוועגפירט :;ייווצ וטסָאה ,ןצריוועג

 ןופ דניז יד רפכמ זיא טָאג 5 .רפכהףיוא ליפשנָא? .(גכ ,גי רבדמב עז) ןגָארט וצ סע

 ,ונ הבר תישארב) חבזמ ןפיוא ןדניב טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,ןקחצי ןופ תוכז ןיא ןדיי יד

 ,ידג ןיע ףיוא ליפשנָא -- (ןיע) לַאװק ןוא (םיזע ידג) לקעבנגיצ * .ימרכ -- םורכ + 0

 טיה ןוא לארשי ןשיװצ טור רעטשרעבייא רעד * ".ןיע ידג, ןענאטשעג טלָאװ סע יו

 .ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז םירוכב יד ןעוו טכַאנ רעד ןיא 1 .טפאשביל סיורג טימ ּפָא ייז

 רעד ואוו ,חנ ןמיס ןופ ףוס םייב ןעניפעג ךיז ,טלאהניא ןטיול ,ףראד השרד סאינוח יר *
 ,טנשרדעג טרעוו רומה רורצ קוספ

 טיול רורצ טשטייט ןוא ,רומה רורצ קוספ םוצ םוא ךיז טרעק היכרב 'ר + סי

 .לוכשא -- וב לכהש שיא ? ,רעטיב ,רמ טיול רומה ןוא ,ןקירד ,ןבָאה טנייפ ,ררצ

 א ,ידג + .טלעו יד טייטש תוכז רעייז ןיא סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ תובא יד 5
 .5 .מַאב ,טנ ,ןביוא עז 5 .עלעקיצ
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 .םלוע ןיע ןהש תוכרבה לטנו םיזע ידג ידגב שבלו
 רתוי תאזה השאל ביבח הל ןיא :אחא 'ר םשב אינוח 'ר

 אינוח 'ר רמאו .הידש ןיב ?ותוא הנילמ איה ןכיא ;םשבה רורצמ
 ,עי'שובר,, :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :שיקל שיר םשב
 -- ילו ,םהיתושפנב םהל התרמה ,םהירוכבב םירצמל התרצה
 יל ןמטה, :לארשיל רמוא ירצמ היה ?דציכ אה ".ןילי ידש ןיב
 ,ופגונו סנכנ ךאלמהו ,ונימטמו ולטונ היהו ",ךינב ןיב הזה ןבה
 \ .ןילי ידש ץיב -- ילו

 העשב,, :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :רמא היכרב יר
 ,האורו ידוד השענ תא ,יל ידוד -- ,יל רמימ ,יל רצימ התאש
 ויד ;ןידה תדמל רמול לוכיש ,יב שיש לודג םדא אוה הז יא
 ?לוכשא והמ--,רפכה לוכשא :דייהה ''.ידעב ונכשממו ולטונ תאו
 ,רפכה ;תודגאו תותפסות ,דומלת ,הנשמ ,ארקמ :וב לכהש שיא
 ,םלועה תובא ולא ,ידג ןיע ימרכב .לארשי לש םהיתונוע רפכמש
 .םלוע ןיע ןהש ,תוכרבה ולטנו םיידגכ ךירחא וכשמנש

 אס

 הז ,רומה רורצ .סניטבא תיב תרטקב היירק רתפ ןנחוי 'ר
 ;(ל תומש) הל רמא אנוה 'ר .הב ןינתונש ןינממס רשע דחאמ דחא
 ,הנבלחו תלחשו ףטנ ;'ב ירה ,םימס ךל חק :השמ לא 'ה רמאיו
 !םימס רמאנ רבכ אלהו ,ןירת ןוניאד ,רמאת יא -- ,םימס ;'ה ירה

 ;הרשע ירה ,השמח דגנכ השמח ןת -- ,היהי דבב דב [אלא]
 הפי ןיאש ,ואצמו םימכח וקדב ןכימ ;רשע דחא ירה ,הכז הנובלו
 (ילי ידש ןיב .דבלב וללה םינממס רשע דחא אלא ,תרטקל

 טניימ סע זַא ,ןגָאז וטסעוו -- ,ןצריוועג עקידעקעמש [לֶאמ ַא ךַאנ] ;ףניפ
 עקידעקעמש ןרָאװעג טגָאזעג לָאמ ןייא רעבָא ןיוש ךָאד זיא -- ,ייווצ רעדיוו
 יז ןְלָאז ךיילג ףיוא ךיילג -- דבב דב [טייטש רעטייוו טרעיינ] !ןצריוועג
 ןרעטיול ןוא :ןעצ וטסָאה ,ףניפ [עקידרעירפ] יד ןגעק ףניפ ביג זיא ,ןייז
 זַא ,ןענופעג ןוא טכוזעגכָאנ םימכח יד ןבָאה םעד טיול .ףלע וטסָאָה ,ךערייוו
 םימשב םינימ ףלע עקיזָאד יד טרעיינ ,תרוטק רַאפ סרעסעב ןייק ָאטינ זיא'ס
 ןטלַאהעג ךיז טָאה *{ךיורייוו רעד] ,רע טור טסירב עניימ ןשיווצ .,ןיילַא

 א יח שדקמה תיב ןיא ןרעװ טרעכיירעגסיוא ןגעלפ סָאװ ,םימשב ,קרעווכיור + .אס
 לייוו 2 .ז ,ג ,רעטייוו עז) םעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סַאניטװַא החפשמ יד ןוא ,ןברק
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 רפכמ טָאה רע לייוו ,רפכה לוכשא +.ןורא םענופ ןעגנַאטש ייווצ יד ןשיווצ
 רע לייוו ,לוכשא :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .לארשי ןופ דניז יד ףיוא ןעוועג
 םעד ךָאנ ןוא ,סנקלַאב יד זיב ןעמוקפיורַא ןוא לייז ַא יוו ןבייה ךיז טגעלפ
 לייוו ,רפכה ?;לגנעה א יוו ןזָאלרעטנורַא ךיז ןוא ןטיירפשעצ ךיז רע טגעלפ

 .לארשי ןופ דניז יד ףיוא ןעוועג רפכמ טָאה רע
 :(גי זט ארקיו) ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג קחצי 'ר טָאה ךָאנ ןוא

 ,טינ ןסייוו רימ ןוא ,תרוטק רעד ןופ ןקלַאוו רעד לָאז ןקעדרַאפ ןוא -- הסכו
 -עגסיוא סע ןוא ןעמוקעג זיא דוד זיב ,ןקעדרַאפ עקיזָאד סָאד טניימ סָאװ
 ,קלַאפ ןייד ןופ דניז יד ןבעגרַאפ טסָאה -- תאשנ :(ג ,הפ םילהת) טשטייט
 ,ידג ןיע ןופ רענטרעגניױו יד ץא -- .םיאטח ערעייז עלַא טקעדרַאפ טסָאה
 םהרבא רעטַאפ רעיא טימ טכַאמעגּפָא בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא,
 -- אוהה םויב :(חי ,וט תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ",רעקיטש יד ןשיווצ
 רעד ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעמרבא טימ דנוב ַא ןסָאלשעג טָאג טָאה גָאט םענעי
 -- רחא :(א קוספ טרָאד) טגָאזעג טרעוו סע יוו ,ןעמהרבא ןגעוו טדער "קוספ
 .גנואעז ַא ןיא ןעמרבא וצ ןעוועג טרָאוו סטָאג זיא ןשינעעשעג עקיזָאד יד ךָאנ

 -כַארטרעביא ןופ רעטרעוו :טגָאזעג טָאה אמח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא יול 'ר [ןוא]
 -רעביא טָאה םהרבא ?טכַארטעגרעביא טָאה רעוו ;ןעוועג טרָאד ןענייז גנוט
 טסָאה !םלוע לש ונובר, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג ןוא טכַארטעג
 ןופ רעדניק ענייז ןקיליטרַאפ טינ טסעוו וד זַא ,ןחונ טימ דנוב ַא ןסָאלשעג

 םיבוט םישעמ ןפַאשעגנייא רימ בָאה ןוא ןעמוקעגפיוא ךיא ןיב .טלעוו רעד
 ןַא ןעמוקפיוא רשפא ןעק א%.דנוב ןייז ןסיוטשרַאפ דנוב ןיימ טָאה ;ריד רַאפ

 ,רימ ןופ רעמ םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןפַאשנייא ךיז ןוא זשטנעמ רעדנַא
 ךורב שודקה םיא וצ טגָאזעג טָאה ??דנוב ןיימ .ןסיוטשרַאפ טעוו דנוב ןייז ןוא
 ןופ -- ,רעצישַאב ןייד ןיב ךיא ,םרבא ,ארומ ץיק טינ בָאה; :(טרָאד) אוה
 ןופ רעבָא ,טלעטשעגפיוא טינ םיקידצ ןוא סרעצישַאב ןייק ךיא בָאה ןחונ
 ןעוו טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא .םיקידצ ןוא סרעצישַאב ףיוא ךיא לעטש ריד

 -כָאנ ךיא לעוו .םישעמ עטכעלש ןָאט ןוא תוריבע ןייגאב ןלעוו רעדניק ענייד

 'וגונעג' :ןידה תדימ םעד ןגָאז ןָאק סָאװ ,לודג םדא ןַא ייז ייב זיא רעוו ןקוק
 ,לוכשא :טגָאז קוספ רעד יוו *,ייז ראפ ןוכשמ ַא יוו ןעמענ םיא לעוו ךיא ןוא
 ;תודגא ןוא תותפסות ,הנשמ ןוא קוספ :םיא ןיא זיא ץלַא סָאװ שטנעמ ַא
 םיא -- ,ידג ןיע ימרכב .לארשי ןופ דניז יד ףיוא רפכמ זיא רע לייוו ,רפכה
 8ז ראפ ןוכשמ ַא יוו ךיא םענ

 שודקה זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ?הריזג ןב -- ,לוכשא :טשפ רעדנַא ןַא
 תומוא יד :??טנקיילרַאפ טָאה סָאװ ,רפכה ;םיא ןיא זיא ץלַא סָאװ ,אוה ךורב
 יד טנקיילרַאפ רע טָאה ןעוו ןוא .לארשי ::ןעמונעגנָא ןוא טלעוו רעד ןופ

 ןיא יוו זיא סָאד ;ןטפשוהי ןופ המחלמ רעד ייב :גָאז ?טלעוו רעד ןופ תומוא
 םעד ךָאנ זַא ןעוועג זיא סע ןוא -- יהיו :(א ,כ ,ב םימיה ירבד) טייטש קוספ
 יז טימ ןוא ,ןומע ןופ רעדניק יד ןוא באומ ןופ רעדניק יד ןעמוקעג ןענייז
 ןטימ טמוק לארשי זַא ,טסניפעג וד .ןטפשוהי ףיוא המחלמ ףיוא :?םינומע יד
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 תרפכמש ,רפכה לוכשא .ןוראה ידב ינש ןיב תמצמוצמ התיהש
 הלועו תרמתמ התיהש ,לוכשא :קחצי רייא ,לארשי לש תונווע
 תרפכמה ,רפכה ;לוכשאכ תדרויו הסופ ךכ רחאו ,תורוקה דע
 .לארשי לש םהיתונווע

 יוסיכה -- ,תרטקה ןטע הסכו :(ט ארקיו) ביתכ :קחצי 'ר רמאו
 תאשנ :(הפ םילהת) ושרפו דוד אבש דע ,והמ ןיעדוי ונא ןיא הזה
 םיאנתה תוכזב, ,ידג ןיע ימרכב .[םתאטח לכ] תיסכ ,ךמע ןוע
 ;תט תישארב) רמאנש ',םירתבה ןיב םכיבא םהרבאל יתינתהש
 בותכה רבדמ -- ,רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב
 לא 'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא :(₪ רמאנש ,םהרבאב
 ויה םירבד ירוהרה :רמא אמח 'ר םשב יול 'ר .הזחמב םרבא
 !ע"שבר,, :ה"בקה ינפל רמאו רהרה םהרבא ?רהרה ימ ;םש
 יתדמעו .םלועה ןמ וערז תא הלכמ תא ןיאש ,חנ םע תירב תרכ
 אמש .ותירבל יתירב תחדו ,ךינפל םיבוט םישעמ יתלגסו ינא
 החדיו ,ינממ רתוי םיבוט םישעמו תווצמ לגסיו רחא םדא דומעי
 יכנא ,םרבא ,ארית לא; :סש) ה"בקה ול רמא ?יתירבל ותירב
 דימעמ ינא ךממו ,םיקידצו םיניגמ יתדמעה אל חנמ -- ,ךל ןגמ
 תוריבע ידיל םיאב ךינבש אלא ,דוע אלו .םיקידצו םיניגמ
 לוכיש ,ןהבש לודג םדא אוה הז יא האור ינא ,םיער םישעמו
 :רמאנש ",םדעב ונכשממו ולטונ ינאו '!יד' :ןידה תדמל רמול
 ;תודגאו תותפסות ,דומלת ,הנשמו ארקמ :וב לכהש שיא ,לוכשא
 ולטונ ינא -- ,ידג ןיע ימרכב ;לארשי לש םהיתונוע רפכמש רפכה
 = .םדעב ונכשממו

 ;וב לכהש שיא ,ה"בקה הז :רמא הריזג ןב -- ,לוכשא :א''ד
 רפכ יתמיאו .לארשיב ןהב הדוהו םלועה תומואב רפכש ,רפכה
 םימיה ירבד) ד'הה ;טפשוהי תמחלמב :רמוא יוה ?םלועה תומואב
 םינומעהמ םהמעו ןומע ינבו באומ ינב ואב ןכ ירחא יהיו :ס ב
 ,םהרבא לש וחכמ םיאב לארשי ,אצומ תא .המחלמל טפשוהי לע

 ןענייז סָאװ + .םעד ןופ ךיור רעד * .ייװצ יװ רעקינייוו טינ סע זיא ,םיבר ןושל ןיא

 ןקחצי 'ר ןופ בָאגוצ רעד זיא סָאד * .טסירב ייווצ יוו תכורפ ןרעטנוא ןופ ןעוועג טלוב

 םהרבא א* .םירישה ריש ןופ קוספ רעזדנוא 6 .ןאנוה 'ר ןוא ןנחוי 'ר ןופ דייר יד וצ

 סחונ ןופ 1 .(זי תישארב) ןחונ ןופ טמַאטשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,םיכלמ ריפ יד טגיזַאב טָאה

 ָאד זיא ןוא ,ס ןמיס ,ןביוא יו זיא ידג ןיע ימרכב ןופ גנושטייטסיוא יד *  ,רעדניק
 .הריזנ ןב :עבאגסיוא םָאר רעד ןיא ? .רוציק בילוצ אמתסמ ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא
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 ןבָאה :?ןטול ןופ חוכ ןטימ ןעמוק באומ ןוא ןומע ןוא ,ןעמהרבא ןופ חוכ
 ענייא ןלַאפעג ןענייז ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא המחלמ א טכַאמעג ענעי
 ,ןפלָאהעג טָאג ןייז טָאה ןטפשוהי רעבָא :?ערעדנַא יד ןופ טנעה יד ךרוד

 רעד ןופ תומוא יד טנקיילרַאפ טָאה רע זַא ,וטסעז .ןעוועג חצנמ טָאה רע ןוא
 ןגעוו טינ טדער קוספ רעד זַא ,ןגָאז ריד טעוו רעצימע ביוא ןוא ,טלעוו
 טייטש (ב קוספ) ןטרָאד ןוא ,ידג ןיע טייטש ָאד :ןגָאז םיא וטסלָאז ,ןטפשוהי

 טרָאד טייטש סָאװ ידג ןיע ייב יוװ ױזַא -- ,ידג ןיע זיא סָאד ,רמת ןוצצח ןיא
 15קוספ רעד טדער ָאד ךיוא ױזַא ,המחלמ סטפשוהי ןגעוו קוספ רעד טדער
 - .המחלמ סטפשוהי ןגעוו

 טייטש סע סָאוו ,טלעוו רעד ףיוא ךָאד-המ :טגָאזעג טָאה הירכז רב יול 'ר
 זיא טָאג ץיד טָאג םורָאװ אדכ ,ד םירבד) אוה ךורב שודקה ןגעוו ןבירשעג
 טנקיילרַאפ ךָאד רע טָאה ,רע זיא טָאג רעקידנרעצ ַא ,טרעצרַאפ סָאוו רעייפ ַא
 ,טלעוו רענעי ףיוא טנייה :?;לארשי ןעמונעגנָא ןוא טלעוו רעד ןופ תומוא יד

 -- היהא :0 ,די עשוה) טגָאז קוספ רעד יוו ,יוט וצ ןכילגרַאפ טרעוו רע זאוו
 . !יאדווא ןוא יאדווא -- ,לארשי וצ יוט יוו ץיז לעוו ךיא

 בס

 טימ ןייש טסיב .ןייש טסיב ,עטבילעג ןיימ ,ןייש טסיב -- הפי ךנה (וט)
 גהשע תווצמ יד טימ ןייש טסיב .םידסח תולימג טימ ןייש טסיב ,תווצמ
 -- תווצמדזיוה יד טימ ןייש טסיב ?.השעת אל תווצמ יד טימ ןייש טסיב

 ןטימ -- תווצמ-דלעפ יד טימ ןייש טסיב ;רשעמ ןוא המורת :?ןלייטעצ ןטימ

 ןטימ ןוא <קע-דלעפ ןטימ ןוא [האובת ברַאג ַא| ןסעגרַאפ ןטימ ,ביילקכָאנ
 [ןופ טָאבעג םעד] טימ ןייש טסיב %.רקפה ןטימ ןוא ?,ןַאמירָא ןראפ רשעמ
 ןצנַאלפ םייב ןייש טסיב *.תיציצ יד טימ -- ןָאטנָא ןטימ ןייש טסיב ז,םיאלכ
 ןופ טָאבעג ןטימ ןייש טסיב ?,הלרע [ןופ טָאבעג םעד] טימ ןייש טסיב --
 טימ ןייש טסיב ,הלימ ןופ הווצמ רעד טימ ןייש טסיב :?,ץנַאלפ ןקירָאי-ריפ
 -תאירק טימ ןייש טסיב ,הליפת טימ ןייש טסיב יי.העירפ ןופ הווצמ רעד
 טימ ןייש טסיב .ןיליפת יד טימ ןייש טסיב ,הזוזמ רעד טימ ןייש טסיב .עמש
 ,ןָאט הבושת ןטימ ןייש טסיב .גורתא ןוא בלול ןטימ ןייש טסיב ,הכוס רעד

 ףיוא ןייש טסיב ,טלעוו רעד ףיוא ןייש טסיב .םישעמ עטוג טימ ןייש טסיב

 ,טלעוו רענעי
 גס

 ,ןירדהנס יד ןענייז סָאד ,ןגיוא ענייז .ןביוט -- ןגיוא ענייד-- ךיניע (וט)
 ,וט רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;הדע רעד ןופ ןגיוא יד ןענייז סָאוו
 טפ ץיוא יד ןופ [ןליוהרַאפ] זיא סע ביוא ,ןייז טעוו סע ןוא -- היהו (דכ
 ןוא ,שטנעמ ַא טָאה םירביא קיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה ייווצ -- ,הדע רעד

 ןטיול 12 .ןעװעג הדומ טָאה :ךעלרעטרעוו 31 .ןענעקרענָא טינ ,ןענעקיילראפ -- רפכ 0

 תישארב 15 .ןועמ ןופ רעדניק יד ,םינועמה ןייז טפרַאדעג ָאד טלָאװ קוספ ןפיוא קידר

 ריש ןופ 15 .כ ,ב םימיה ירבד ןוא ,דכ--בכ םיקוספ יד ךיילגראפ 1% .חל--ול ,טי
 | .לארשי ןופ דניז יד ףיוא קידנקוק טינ 15 .םירישה
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 ,ולא םע המחלמ ןישוע ולא ;טול לש וחוכמ םיאב באומו ןומעו
 רפכש ,יוה .חצנו ויהלא ורזע טפשוהיו ,ולא דיב ולא ולפנו
 ,טפשוהיב רבדמ בותכה ןיאש ,םדא ךל רמאי םאו .םלועה תומואב
 ,רמת ןוצצחב :ש) ןלהל רמאנו ,ידג ןיע ןאכ רמאנ :ול רומא
 טפשוהי תמחלמב ןלהל רמאנש ידג ןיע המ -- ,ידג ץע איה
 ר"א .רבדמ בותכה טפשוהי תמחלמב ןאכ ףא ,רבדמ בותכה
 :(ד חירבד) ח"בקהב בותכש ,הזה םלועב םא המ :הירכז רב יול
 םלועה תומואב רפכ ,אוה אנק לא ,אוה הלכוא שא ךיהלא 'ה יכ
 די עשוה רמאנש ,לטכ לשמנש ,אובל דיתעל ;לארשיל הדוהו
 רמ !/ כאע ,?ארשיל לטכ היהא

 הפי ךנה ,תווצמב הפי ךנה .הפי ךנה ,יתיער ,הפי ךנה 0ט)

 אל תווצמב הפי ךנה ,השע תווצמב הפי ךנה .םידסח תולימגב

 ;תורשעמו המורת קולחב -- תיבה תווצמב הפי ךנה .השעת

 ינע רשעמו ,האפו החכש ,טקלב -- הדשה תווצמב הפי ךנה

 הפי ךנה .תיציצב -- ןידסב הפי ךנה ,םיאלכב הפי ךנה .רקפההו

 הפי ךנה .יעבר עטנב הפי ךנה ,הלרעב הפי ךנה -- העיטנב
 תאירקב הפי ךנה ,הלפתב הפי ךנה .העירפב הפי ךנה ,הלימב
 ךנה ,הכוסב הפי ךנה ,ןיליפתב הפי ךנה ,הזוזמב הפי ךנה .עמש

 .םיבוט םישעמב הפי ךנה ,הבושתב הפי ךנה .גורתאו בלולב הפי
 ,אבה םלועב הפי ךנה ,הזה םלועב הפי ךנה

 | גס |

 די'הה ;הדעל םיניע םהש ,ןירדהנסה ןה ךיניע -- .םינוי ךיניע

 ,םדאב שי םירביא ח"מר -- ,הדעה יניעמ םע היהו :(ט רבדמב)
 לארשי ןיא ךכ ,םיניעה רחא אלא םירזוחו םיכלוה ןניא םלכו
 .ןהלש ןירדהנסמ ץוח רבד תושעל ןילוכי

 לארשי ןָאק ױזַא ןוא ,ןגיוא יד ךָאנ טרעיינ ;שרעדנַא טינ ךָאנ ןעייג עלַא ייז

 | .ןירדהנס רעייז ןָא ךַאז ןייק ןָאט טינ

 -ראפ ,עוויטאגענ ןטָאבעג ? .וויטקא ןריפוצכרוד ןטָאבעג ,;עװיטיזָאּפ ןטָאבעג  .בס
 ,"הלחב, :םעד טָאטשנָא טָאה (טמש ,א תושרדמ יתב) רעמייהטרעװ .קוליחב 5 .,ןטָאב
 .אכ--טי ,דכ םירבד ;י--ט ,טי ארקיו עז ןכַאז יירד יד ןגעװ + .הלח ןדײשּפָא ןטימ

 "דלעפ יד ןשיװצ טנכערראפ סע טרעװ ,רעױט-טָאטש ןיא ןרעװ טלייטעג טגעלפ סָאװ 5

 ןוא דלעפ ןיא טסקַאװ סָאװ ץלַא ןעװ ,רָאי ןטעביז ןפיוא * .(טכ--חכ די םירבד) תווצמ
 ןעייז וצ טָאברַאפ רעד ' .ז--ז ,הכ ארקיו) ןעמעלַא רַאפ יירפ ,רקפה זיא ןטרָאג ןיא

 טימ לָאװ ןשימ סָאד ואו 5 .(טי ,טי טרָאד) טשימעגנעמַאזוצ האובת םינימ ענעדיײשרַאפ
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 2,ץנָאג] לארשי זיא ךיוא ױזַא :,ץנַאג זיא ביוט עקיזָאד יד יו ױזַא ,ןביוט
 ןיא ןייש 5[לארשי זיא ױזַא ,גנַאג ריא ןיא ןייש זיא ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא

 -עגּפָא זיא ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .לגר הלוע ןענייז ייז ןעוו ,גנַאג רעייז

 טימ ,ךיז ןלָאג [ןופ ןפוא] ןטימ טנכײצעגּפָא לארשי זיא ךיוא ױזַא +,טנכייצ
 זיא ךיוא יוזַא ,קידתועינצ זיא ביוט עקיזָאד יד יוז יוזַא .תיציצ טימ ,הלימ

 וצ זדלַאה ריא סיוא טקערטש ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .קידתועינצ לארשי
 ךילע יכ :(גכ ,דמ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי ךיוא ױזַא ,הטיחש רעד

 עקיזָאד יד יוו ױזַא .גָאט ןצנַאג םעד טעגרהעג רימ ןרעוו ריד רעביא םורָאוו

 ןופ] תומוא יד ףיוא רפכמ לארשי זיא ךיוא ױזַא *,דניז ףיוא רפכמ זיא ביוט

 ןייז בירקמ טגעלפ עמ סָאװ ,ןסקָא קיצעביז עלַא יד םורָאוו ,[טלעוו רעד

 טינ לָאז טלעוו יד זַא ,תומוא קיצעביז יד ןגעק [ןעוועג ןענייז] תוכוס םוא
 רַאפ -- תחת :(ד ,טק טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד <ייז ןופ רעל ןרעוו

 לוזא .ללפתמ [ייז ףיוא] ןיב ךיא שטָאכ ,טנייפ ךימ ייז ןבָאה טפַאשביל ןיימ

 רעמ טינ םיא יז טייברַאפ ,רָאּפ ריא טנעקרעד יז טניז ,ביוט עקיזָאד יד יוו

 ךורב שודקה טנעקרעד ןבָאה ייז טניז ,לארשי ךיוא ױזַא ,ןרעדנַא ןייק ףיוא
 עקיזָאד יד יוו יוזא .ןרעדנַא ןייק ףיוא ןטיבעגסיוא טינ םיא ייז ןבָאה אוה

 ןוא קַאלשנבױט ריא יז טנעקרעד ,טסענ ןיא ןעמוקניירַא ריא תעב ,ביוט

 יוזא ז,ךעלרעטצנעפ עריא ןוא ,ךעלהפוע ןוא ךעלעבייט עריא ןוא ,טסענ ריא
 9,ייז ךַאפ ןציז ליז ןעוו 5,םימכח יד ןופ םידימלת תורוש יירד יד ןענייז ךיוא

 טסמענ וד ןעוו וליפא ,ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .טרָא ןייז רעדעי טנעקרעד

 ריא טינ לָאמ ןייק יז טזָאלרַאפ ,ריא רעטנוא ןופ ךעלעבייט עריא קעווַא

 טינ ,בורח זיא שדקמה תיב רעד שטָאכ ,לארשי טָאה ךיוא יוזַא ,קאלשנביוט
 עקיזָאד יד יוו ױזַא .רָאי ַא לָאמ יירד 39[ןייז וצ לגר הלוע] טרעהעגפיוא
 ןדעי לארשי טיינַאב ךיוא ױזַא ,שדוח ןדעי ::גנואירבסיוא עיינ ַא טיג ביוט

 גפטקישעג טרעוו ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא :?,םיבוט םישעמ ןוא הרות שדוח

 ךיוא יװַא .קאלשנביוט ריא וצ םוא ךיז טרעק יז רעבָא ,ןתוחילש ךס א ףיוא

 ןלייא ןלעוו ייז -- ודרחי :(אי ,אי עשוה)טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;לארשי

 ןופ בױט ַא יוו ןוא ;רבדמ ןופ רוד רעד זיא סָאד ,םירצמ ןופ לגיופ ַא יוו

 לעוו ךיא ןוא -- ענעי ייס ,יד ייס 1?:םיטבש ןעצ יד ןענייז סָאד ,רושא דנַאל

 .טָאג טגָאז ,ןעמייה ערעייז ןיא ןצעזַאב יז

 ןקעמשרעד ,יז טעמרָאק עמ ןעוו סָאװ ,ביוט ןימ ַאזַא ןאראפ :טגָאז יבר

 ןקז א ןעוו ךיוא ױזַא .קאלשנביוט ןיא ריא וצ ןעמוק ןוא סעטרבח עריא יז

 ,ורתי רעגייטש א ,רייגמ םירג ךס ַא ךיז ןענייז טלָאמעד ,טנשרד ןוא טציז

 -וקעג זיא ןוא טרעהרעד טָאה בחר :ןעמוקעג זיא ןוא :?טרעהרעד טָאה רע

 טלָאמעד ךיז ןבָאה םירג ךס ַא יז,הירזע ןוא לאשימ ,היננח ייב ךיוא :?,ןעמ

 ןעז טעוו רע זַא םורָאװ -- יכ (דכדגכ ,טכ היעשי) ?סָאװרַאפ .ןעוועג רייגמ

 ןסע וצ טינ טָאבראפ רעד :טעלמעג טינ -- ךעלרעטרעװ * .טביולרעד ָאי זיא ןענייל
 .דכ קוספ ,טרָאד 10 .(גכ קוספ ,טרָאד) רָאי יירד עטשרע יד ןיא םיוב א ןופ טכורפ

 .ןייז עלמ םייב טיוהרָאפ יד ןעשטאקראפ סָאד 1
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 הנויה המ .םימימת] לארשי ךכ ,המת תאזה הנויה המ ,םינוי

 ןילוע ןהשכ ,ןכוליהב םיאנ [לארשי ךכ ,הכוליהב האנ תאזה

 ןינייוצמ לארשי ךכ ,תנייוצמ תאז הנוי המ .םילגר ימעפל

 .םיעונצ לארשי ךכ ,העונצ וז הנוי המ .תיציצב ,הלימב ,תחלגתב

 םיליהת) רמאנש ,לארשי ךכ ,הטיחשל הראוצ תטשופ וז הנוי המ

 ,תונוועה לע תרפכמ וז הנוי המ .םויה לכ ונגרוה ךילע יכ אחמ

 םירפ םיעבש ןתוא לכש ,תומואה לע םירפכמ לארשי ךכ

 ;םהמ םלועה הדצי אלש ,תומוא םיעבש דגנכ גחב םיבירקמש

 ,וז הנוי המ .הלפת ינאו ,ינונטשי יתבהא תחת :(טק םילהת) ד"הה

 ךכ ,רחאב ותוא הריממ הניא דוע הגוז ןב תרכמש העשמ

 הנוי המ .רחאב והורימה אל ה"בקהל וריכהש העשמ ,לארשי

 היחורפאו הילזוגו הכבושו הנק תא תרכמו הנקל תסנכנ וז

 ןיבשוי ןהשכ ,םימכח ידימלת לש תורוש 'ג ןה ךכ ,היתונולחו

 תאש פייעא ,וז הנוי המ .ומוקמ תא ריכמ דחאו דחא לכ ,ןהינפל

 ,לארשי ךכ ,םלועל הכבוש תחנמ ןיא ,היתחתמ הילזוג לטונ

 הנוי המ .הנשב םילגר שלש ולטב אל שדקמה תיב ברחש ּפ"עא

 שדוח לכב ןישדחמ לארשי ךכ ,ןרג שדוחו שדוח לכב תשדחמ וז

 הברה תוילגור תרגוש [מ] וז הנוי המ .םיבוט םישעמו הרות

 רופצכ רדרחי ;אי עשוה ד"הה ;לארשי ךכ ,הכבושל תרזוחו

 תרשע ולא ,רושא ץראמ הנויכו ;רבדמה רוד הז ,םירצממ

 .'ה םאנ ,םהיתב לע םיתבשוהו ולאו ולא ;םיטבשה

 תוחירמ היתורבחו ,התוא םיליכאמש הנוי ןימ שי :רמוא יבר

 ,שרודו בשוי ןקזהש העשב ךכ ;הכבושל הלצא תואבו התוא

 ;אתאו עמש אוה ,ורתי ןוגכ ,העש התואב םירייגתמ םירג הברה

 םירג הברה הירזעו לאשימ ,היננחב ףא .איתאו העמש בחר

 וידלי ותוארב יכ :שכ היעשי ?םעט המ .העש התואב ורייגתנ

 ץייז וטסלָאז ץנַאג -- םימת :ךיילגראפ ?  .ךעלגעוורעטניה ןֶא ,קידתומימת 1 .גס

 .ןרילָאק עריא טימ + .ו"זרהמ ןטיול ןבעגעגוצ 5 .(גי ,חי םירבד) טָאג ץיד טָאג טימ

 ךרוד סָאװ * .דניז ערעייז רעביא ןעמוקמוא טינ ןלָאז ייז 5 .די ,א ארקיו ךיילגרַאפ 5

 קורדסיוא רעד יװ טינ ,טלאהניא ןטיול טשטייטעג 5  .קאלשנביוט ןיא ןיירא יז טילפ ייז

 ףיוא טוקלי ןטיול יוזא 19 .םימכח יד רַאפ 9 .ךעלנייוועג טניימ "םימכח ידימלת,

 םעד ייברעד טריטיצ טוקלי רעד 2 .[האובת] רעייש א :ךעלרעטרעוו 11 .קוסּפ רעזדנוא

 -- -- -- שדוח שאר ךאנ שדוח שאר ,ןיז טעװ סע ןוא -- היהו :(גכ ,וס) היעשי ןופ קוסּפ

 חסונ ןטיול גנורעדנע 15 .טָאג טגָאז ,רימ ראפ ןקוב ךיז רעבייל עלַא ןעמוק ןלעוו

 לארשי וצ ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ 1" .ןַביוטרַאפ טָאה רושא סָאװ + .ב ,ד ,רעטייוו

 ;ג לאינד 1? .ב עשוהי 15 .(א ,חי תומש)
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 טייטש סָאװ -- טלָאמעד ,{ ןעמָאנ ןיימ ןקילייה ייז יוו] -- -- -- רעדניק ענייז
 .ןייטשרַאפ וצ ןסיוו םסייג ןיא עטריפרַאּפ יד ןלעוו ?םעד ךָאנ

 דס
 "מירדנייא ןביוהעגנָא טָאה םלוע רעד ןוא ,טנשרדעג ןוא ןסעזעג זיא יבר

 יורפ א ענייא :ןָאטעג גָאז א רע טָאה :ןקעוופיוא ייז טלָאװעג רע טָאה .ןעל
 טרָאד זיא ".לֶאמ ןייא טימ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז ןרָאבעג טָאה םירצמ ןיא
 :טגערפעג םיא רע טָאה ;יסוי 'רב לאעמשי 'ר ןעמָאנ ןטימ דימלת ַא ןעוועג
 טָאה סָאװ ,דבכוי זיא סָאד,, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ןעוועג סע זיא רעוו ,,
 ןופ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז יד יוו טרעוו יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןהשמ ןרָאבעג
 טָאה טלָאמעד -- זא :(א הט תומש) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ",לארשי
 יד ןוא -- ושעיו :(דנ ,א רבדמב) ;ןעגנוזעג לארשי ןופ רעדניק יד ןוא השמ
 ןהשמ ןטָאבעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא יוו ןָאטעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק
 ַאזַא לארשי ןיא ןענַאטשעגפיוא טינ רעמ זיא'ס ןוא -- םק אלו ;( ,דל םירבד)
 גהזעמ יוו איבנ

 הס
 זיא :שינעכיילג ןייד -- ,ןביוט יוו יוזַא ,ןביוט -- ןגיוא ענייד -- ךיניע

 טייקיטכיל טכַארבעג טָאה ביוט עקיזָאד יד יװ ױזַא :ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא
 רעד יוו ,טלעוו רעד ףיוא טייקיטכיל וטסגנערב ךיוא ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא
 .טכיל ןייד ןיא ןייג ןלעוו רעקלעפ ןוא -- םיוג וכלהו :(ג ,ס היעשי) טגָאז קוספ
 געט יד ןיא !טלעװ רעד ףיוא טייקיטכיל טכַארבעג ביוט יד טָאה ןעוו ןוא
 -וקעג זיא -- אבתו :(אי ,ח תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןחונ ןופ
 טַאלב-טריבלייא ןסירעגּפָא ןַא טשרע ,טייצ-טנווַא ןיא ביוט יד םיא רצ ןעמ
 ?לױמ ריא ןיא -- -- -- (ףרט) ןסירעגּפָא טניימ סָאװ .ליומ ריא ןיא זיא
 ןרָאװעג טקוצרַאּפ ןקוצרַאּפ -- ףורט :(גל ,זל טרָאד) טסגָאז וד יוו ,טעגרהעג
 טלָאװ ,טעגרהעג סע טָאה יז סָאוו טינ ןעוו :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר ?.ףסוי זיא
 ,ןסקאוועגסיוא םיוב ןסיורג ַא וצ סע

 יד ןופ :טגָאזעג טָאה יול 'ר ?טכַארבעג סע יז טָאה ןענַאװ ןופ ןוא
 ןשטנעמ סָאװ זיא סָאד .טכַארבעג סע יז טָאה לארשי ץרא ןופ ןצָארּפש
 ";לובמ םענופ ןרעסַאװ יד טימ ןרָאוועג ןגָאלשעג טינ זיא לארשי ץרא,, ;ןגָאז
 ,דניקנשטנעמ :(דכ ,בכ) ןעלאקזחי ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג זיא'ס יוו זיא סָאד
 ןרָאװעג טנגערַאב טינ ,טקיניירעג טינ זיא סָאװ דנַאל א טסיב רד :ריא וצ גָאז
 ןופ רענייטשרעטנוא יד וליפַא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ןרָאצ ןופ גָאט ןיא
 ןרעיוט יד :טגָאזעג טָאה איירט 'ר .רעסַאװ ןיא ןרָאװעג טשיוורַאפ ןענייז ןלימ
 .טכַארבעג סע יז טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ןרָאװעג טנפעעג ריא ןענייז ןדע ןג ןופ
 טלָאװ ,ןדע ןג ןופ טכַארבעג סע טלָאװ יז ביוא :ובייא 'ר םיא וצ טגָאזעג טָאה
 -לַאב יצ ,רעגייטש ַא ,גנירעמיצ ,ןעגנערב וצ סרעסעב סעּפע טַאהעג טינ יז
 יראה ןיימ,, :ןגָאז וצ ױזַא ןחונ ןבעגעג יז טָאה שינערעהוצנָא ןַא טרעיינ ?םַאז
 שודקה ןופ טנַאה רעד רעטנוא ןופ םעד ןופ סרערעטיב ךָאנ 4[טשרעביל] ,חונ
 * טנעה ענייד רעטנוא ןופ טייקסיז רעדייא ,אוה ךורב
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 יעות ועדיו שש ?הירתב ביתכ המ;[ימש ושידקי] -- -- -
 .הניב חור

 דס

 ;רמא ;ןררועל שקב .רוביצה םנמנתנו ,שרודו בשוי היה יבר
 םש היהו ".תחא סרכב אובר םישש םירצמב תחא השא הדלי,
 "?ןכ תוה ןאמ, :ל"א ;ומש יסוי 'רב לאעמשי 'רו דחא דימלת
 לש אובר םישש דגנכ לוקשש ,השמ תא הדליש דבכוי וז, :ליא

 (א רבדמב) ;לארשי ינבו השמ רישי זא :0ט תומש) ד"הה ".לארשי
 אלו ל םירבד) ;השמ תא 'ה הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו
 | .השמכ לארשיב דוע איבנ םק

 הס

 המ :הנוי אדהל אימד ךדיד אמגוד --- ,םינויכ ,םינוי ךיניע
 רמאנש ,םלועל הרוא האיבמ תא ףא ,םלועל הרוא האיבה וז הנוי
 ?םלועל הרוא הנוי האיבה יתמיאו .ךרואל םיוג וכלהו :(ס היעשי)
 הנהו ,ברע תעל הנויה וילא אבתו :(ח תישארב) ד"הה ;חנ ימיב
 :זל םש רמיתד המכ ,ליטק ?היפב ףרט והמ .היפב ףרט תיז הלע
 בר ןליא ,היתי לטק אלוליא :היכרב ר"א .ףסוי ףרוט ףורט
 | 7 ,דיבעתמ הוה

 לארשי ץרא יטוטמשמ :רמא יול 'ר ?ותוא האיבה ןכיהמו
 תקל אל לארשי ץרא :אתיירב ןירמאד אה איה אדה .ותאיבה
 רומא ,םדא ןב :םכ לאקזחי ידי לע רמאנש אוה ;אלובמד יומב
 :ןנחוי רייא .םעז םויב המשוג אל ,איה הרהוטמ אל ץרא תא :הל
 ירעש :רמא איירט 'ר .םימב וחמנ םייחר לש ןילבורטציא וליפא
 ןדע ןגמ וליא :ובייא 'ר לייא .ותאיבה םשמו ,הל וחתפנ ןדע ןג
 ןומנק ןוגכ ,הלועמ רבד איבהל הל היה אל ,ותוא האיבה
 רמ [חונ] ,חנ ירמ, :ול הרמאו חנל הזמר זמר אלא ?ןומסלבו
 | ".ךידי תחתמ קותמ אלו ,ה"בקה לש ודי תחתמ הזמ

 יװ לארשי ןופ רעדניק יד ןוא ןהשמ ןגעוו ןדער םיקוספ עטכַארבעג עלא יד + .דס

 .ןענָאזרעּפ עקיטרעווכיילג ייווצ ןגעוו

 ָאד טרעװ קוספ רעד ? .ןעזסיוא ,שינעכיילג ךיוא טפָא טניימ ,גיוא ןא ,ןיע + .הס

 -מוא סע זיא טאלב סָאד ןסיירפַא ןטימ :ףרט ןופ שטייט םעד ןלעטשוצטסעפ טכַארבעג

 . "עגוצ ,ןעמַאנ ןפיוא ליפשנָא + .רעטיב ,רמ ףיוא ליּפשנָא ,ירמ =  .ןרָאוועג טכַארבעג

 .גנש ,א תושרדמ יתב ,רעמייהטרעוו טיול ןבעג
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 וס

 'ר ןוא והבא 'ר -- ,ךעלביל ךיוא ,רעטבילעג ןיימ ,ןייזע טסיב -- ךנה (זט)

 טביול יז ןוא ,ןושל לּפָאט ַא טימ יז טביול רע :טגָאזעג טָאה והבא 'ר .אנינח

 ןיימ ,ןיזע טסיב :ןושל לּפָאט ַא טימ יז טביול רע .ןושל טושפ א טימ םיא

 ,המוא רעדנַא ןַא יןכַאמ ךיז ןלעוו לָאז רע ןעוו םורָאוו :ןייש טסיב ,עטבילעג

 -עג ןיימ ,ןייש טסיב :ןושל טושפ ַא טימ םיא טביול יז ?.טנעקעג רע טלָאװ

 םיא טביול יז ךיוא :םיא וצ טגָאזעג אנינח 'ר טָאח *.ךעלביל ךיוא ,רעטביל

 ךיוא ,רעטבילעג ןיימ ,ץיש טסיב :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןושל לּפָאט ַא טימ

 טסגנערב וד סָאװ ,ןרָאצ רעד 5,ףא רעד,, :םיא וצ טגָאז יז -- +ךעלביל (ףא)

 םוא ךימ וטסרעק [םעד טימ] לייוו ?סָאװרַאפ ;ךעלביל רימ זיא ,רימ ףיוא

 ",ןטוג םוצ ךימ טסגנערב ןוא
 ןיא יו ,שדקמה תיב רעד זיא סָאד ,ןירג זיא טעב רעזדנוא ךיוא -- ףא

 ןשאוי -- -- -- עבשוהי ןעמונעג טָאה] :(ב ,אי ,ב םיכלמ) טייטש קוספ
 יד ןופ רדח ןיא טניימ סָאװ *?ןטעב יד ןופ רדח ןיא םַָא ןייז ןוא [-- -- -

 יד ןיא :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .ןמחנ רב לאומש 'ר ןוא רזעלא 'ר ?ןטעב

 .ןרעמַאקרעבייא יד ןיא :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר ןוא .ןרעמַאקנטייז

 ;רעטניוו ןגעוו טדער ןרעמַאקנטייז יד ןיא טגָאז סָאװ רעד :טינ ןגירק ייז ןוא
 .רעמוז ןגעוו טדער ןרעמַאקרעבייא יד ןיא טגָאז סָאװ רעד

 ןעמָאנ ןיא הירזע 'ר -- ,ןירג זיא טעב רעזדנוא ךיוא :טשפ רעדנַא ןַא
 סױרַא זיא סָאװ ךלמ א טימ [לשמ ַא זיא'ס :טגָאז] ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןופ

 ףיוא ןעוועג רע זיא .טעב ץרוק ַא טכַארבעג םיא טָאה עמ ןוא ,רבדמ א ןיא

 ןיא ןיירַא זיא רע יוו .םירביא ענייז ןעשטרָאקנייא טזומעג טָאה ןוא תורצ
 ןביוהעגנָא רע טָאה ױזַא ,טעב גנַאל א טכַארבעג םיא טָאה עמ ןוא טָאטש
 תיב רעד ןמז לכ ךיוא ױזַא .םירביא ענייז ןעיצסיוא ןוא ןטיירפשסיוא ךיז
 ןשיווצ טגנעעגנייא ןעוועג הניכש יד זיא ,ןרָאװעג טיובעג טינ זיא שדקמה
 "עג טיובעגפיוא זיא שדקמה תיב רעד יוו :ןורא םעד ןופ ןעגנאטש ייווצ יד
 ז,ןרָאװעג רעגנעל ןעגנַאטש יד ןענייז (ח ,ח ,א םיכלמ) ױזַא ,ןרָאװ

 זיא טעב ַא יוו ױזַא -- ,ןירג זיא טעב רעזדנוא ךיוא :טשּפ רעדנא ןַא
 ךיוא יוזַא ,טייקכעלטימעג ףיוא טרעיינ ,ןרָאװעג טכַאמעג שרעדנַא טינ
 "עגמוא הניכש יד טָאה ,ןרָאװעג טיובעג טינ זיא שדקמה תיב רעד ןמז"לכ
 :0 ,ז ,ב לאומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;טרָא וצ טרָא ןופ טרעדנאוו
 רעד יוו .ןכשמ ַא ןיא ןוא טלעצעג ַא ןיא ןייגמוא געלפ ךיא ןוא -- היהאו

 סָאד -- תאז :(די ,בלק םילהת) ױזַא ,ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא שדקמה תיב
 .קיבייא ןוא קיבייא ףיוא טרָארר ןיימ זיא

 ןרָאװעג טכַאמעג שרעדנַא טינ זיא טעב ַא יוו יוזא :טשפ רעדנַא ןַא

 שדקמה תיב רעד ןמז-לכ ,לארשי ךיוא טָאה ױזַא .טייקכעלטימעג ףיוא טרעיינ
 הנחיו -- ועסיו :טרָא וצ טרָא ןופ טרעדנַאוועג ,ןרָאוועג טיובעג טינ זיא
 םיכלמ) ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא שדקמה תיב רעד יוו *טורעג ןוא ןגיוצעג
 .טייקרעכיז ןיא לארשי ןוא הדוהי זיא ןסעזעג ןוא -- בשיו :(ה ,ה ,א
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 וס

 והבא 'ר .אנינח 'רו והבא 'ר -- ,םיענ ףא ,ידוד ,הפי ךנה (זש
 אוה .טושפ ןושלב ותסלק איהו ,לופכ ןושלב הסלק אוה :רמא
 ול שקב םאש ;הפי ךנה ,יתיער ,הפי ךנה :לופכ ןושלב הסלק
 ךנה :טושפ ןושלב ותסלק איה .לוכי אוהש ,תרחא המוא תושעל
 ,לופכ ןושלב ותסלק איה ףא :אנינח 'ר לייא .םיענ ףא ,ידוד ,הפי
 ,םלוע לש ונוביר,, :ול הרמא -- ,םיענ ףא ,ידוד ,הפי ךנה :רמאנש
 ידיל ינאיבמו ינריזחמ תאש ?המל :אוה םיענ ילע איבמ תאש ףא
 :(אי ,ב םיכלמ) א"דמה ;שדקמה תיב הז ,הננער ונשרע ףא יי.בטומ

 רדחב ותקנמ תאו [-- -- -- שאוי תא-- -- -- עבשוהי חקתו]
 יר .ןמחנ רב לאומש ירו רזעלא 'ר ?תוטמה רדחב והמ .תוטמה
 אלו .תוילעב :רמא ןמחנ רב לאומש 'רו ;םיאתב :רמא רזעלא
 ,תוילעב רמאד ןאמ ;םימשגה תומיב ,םיאתב רמאד ןאמ :יגילפ

 | | .המחה תומיב

 'רב הדוהי יר םשב הירזע 'ר -- ,הננער ונשרע ףא :אייד
 ליחתה .הרצק הטמ ול ואיבהו ,רבדמל ול אציש ךלמל :ןומיס
 ול ואיבה ,הנידמל סנכנש ןויכ ,וירביאב קחדמו ומצעב רעטצמ
 אלש דע ךכ .וירביא חתומו ומצע טשופ ליחתה ;הכורא הטמ

 ;ןוראה ידב ינש ןיב תעצמתמ הניכשה התיה שדקמה תיב הנבנ
 .םידבה וכיראיו (ח ,א םיכלמ) -- שדקמה תיב הנבנשמ

 אלא היושע הניא וז הטמ המ -- ,הננער ונשרע ףא :א'"'ד
 הניכשה התיה שדקמה תיב הנבנ אלש דע ךכ ,חור תחנל
 להאב ךלהתמ היהאו :( ,ב לאומש) ד"הה ;םוקמל םוקממ תלטלטמ
 .דע ידע יתחונמ תאז :(בלק םילהת) שדקמה תיב הנבנשמ .ןכשמבו

 אלא היושע הניא וז הטמ המ -- ,הננער ונשרע ףא :אייד
 ןילטלטמ ויה שדקמה תיב הנבנ אלש דע ,לארשי ךכ ,חור תחנל

 ,א םיכלמ שדקמה תיב הנבנשמ ;ונחיו -- ועסיו :םוקמל םוקממ

 .חטבל לארשיו הדוהי בשיו :ה

 טָאה רע סָאווראפ ,ןזייוו וצ ידכ לפָאט לארשי רע טביול ? .ןביילקסיוא ךיז 1 .וס

 -סיוא ןופ טייקכעלגעמ יד ךייש טינ זיא ָאד לייוו * .ןבילקעגסיוא המוא עקיזָאד יד אקווד
 סָאד טכַארטַאב אנינח 'ר + .טרזחעגרעביא טינ רעטרעווזביול יד ןרעוו ,ןרעדנַא ןַא ןביילק
 ןרָאצ ייס ,ךיוא ייס ,ןעגנוטיידאב ייווצ טָאה ףא 5 .גנורזחרעביא ןַא יװ ךעלביל טרָאװ
 .זיוה טטָאג ןיא ריא טימ ןטלַאהַאב ןעװעג זיא רע ןוא ;:טרָאד טייטש רעטייוו ןוא 8
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 זיא טעב סָאד יװ ױזַא -- ,ןירג זיא טעב רעזדנוא ךיוא :טשפ רעדנַא ןַא
 ךיוא ױזַא ,גנורעמ ןוא גנורעפכורפ ףיוא טרעיינ ,שרעדנַא סעפע ףיוא טינ
 ב ,אכ ,א םימיה ירבד) ןרָאװעג טיובעג טינ זיא שדקמה תיב רעד ןמז"לכ
 "עג טיובעגפיוא זיא רע יוו ;לארשי ןופ רעדניק יד טלייצ ןוא טייג -- וכל
 דמָאז רעד יוו] ליפ ןענייז לארשי ןוא הדוהי :(כ ,ד ,א םיכלמ) ױזַא ,ןרָאװ
 .ןסי םייב סָאוו

 זיא טעב סָאד יוו ױזַא -- ,ןירג זיא טעב רעזדנוא ךיוא :טשפ רעדנַא ןַא
 ךיוא יוזַא ,גנורעמ ןוא גנורעפכורפ ףיוא טרעיינ ,שרעדנַא סעפע ףיוא טינ
 :(דס ,ב ארזע) ןרָאװעג טיובעג טינ זיא שדקמה תיב [רעטייווצ] רעד ןמז-לכ
 יוו :טנזיוט ןעצ לָאמ ריפ ןעוועג זיא ןעמַאזוצ הדע עצנַאג יד -- להקה לכ
 טרעּפכורפעג ךיז ייז ןבָאה ױזַא ,ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא שדקמה תיב רעד

 ןענייז י?סרפיטנא זיב ?תבג ןופ :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר םורָאװ .טרעמעג .ןוא
 דאב א ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא ,טעטש טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז ןעוועג

 רעבָא ;םירצמ ןופ סיורַא ןענייז סָאװ יד יוו ליפ ױזַא לָאמ ייווצ גנורעקלעפ

 טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז :?ןטלַאהַאב ןלעוו טרָאד לָאז עמ וליפא ::,טציא
 ןגָארטרַאפ טינ ןוא :ןטלַאהנייא טינ ייז טרָא סָאד טעוו ,ךעלעקעטשדרַאר
 .ןרָאװעג ןפמורשעגנייא ייז זיא לארשי ץרא :טגָאזעג טָאה אנינח 'ר

 זט

 אמחנמ 'ר .ןרעדעצ ןענייז רעזייה ערעזדנוא ןופ סנקלַאב יד תורוק (זי)
 ןענייז ןפָאלשעג ייז ףיוא זיא בקעי סָאװ רענייטש יד :ןגעוו סהיכרב 'ר ןופ
 -סױרַא זיא סָאװ ןוא .ךופ יוו [ךייוו] ןוא טעב ַא יוו םיא רעטנוא ןרָאװעג
 רעדנַא ןַא ?ןרעדעצ ?,רעזייה ערעזדנוא ןופ סנקלַאב יד ?:םעד ןופ ןסקַאוועג
 -ידצ יד ןענייז סָאד ,ןרעדעצ ןענייז רעזייה ערעזדנוא ןופ סנקלַאב יד :טשפ
 -סיורַא םיא ןופ ןענייז סָאװ ,תואיבנ ןוא םיאיבנ יד ,תוינקדיצ ןוא םיק
 <.ןעמוקעג

 :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .ןסערפיצ ןענייז רעטערב ערעזדנוא -- ונטיהר
 טגייב רע לייוו ?סָאװרַאפ ;סערּפיצ ןקיזָאד םעד ןופ ץונ ןייק טינ טָאה רענייק
 טָאה ןנחוי 'ר םורָאװ ,גנוניימ סננחוי 'ר טימ םכסה ןיא זיא סָאד ןוא ,ךיז
 רענירג ַא יוו ןיב ךיא -- ינא ;(ט ,די עשוה) [טייטש קוספ ןיא] :טגָאזעג
 [סערפיצ ַא יוו] ןגיובעגנייא ךיז בָאה סָאװ רעד סע ןיב ךיא, -- ,סערפיצ
 .;{טגָאז| םירפא (טרָאד) ";הרז הדובע רעד ןופ ערה רצי םעד ןסיירוצסיורַא
 <: ךאנ ךיא בָאה סָאװ -- ,[רעדליבנצעג טימ] ןָא ךָאנ ךיז ךיא רעק םָאוו
 [זעייל] ,יתינע ינא (טרָאד) ?הרז הדובע רעד ןופ ערה רצי ןטימ ןָאט וצ

 ןיא ?* .גל רבדמב 5 .ךיז ראפ ץאלפ רעמ טַאהעג טָאה הניכש יד -- ,שרד ןטיול ױזַא ז

 ןיא טָאטש א ,(גכ ,אכ עשוהי) קוספ ןיא יוו ,ןותביג חסונ רעד זיא (ד ,ב) הבר הכיא

 .ןסודרוה ךרוד טיובעג ,הירסיק ןוא םילשורי ןשיווצ ,סירטַאּפיטנַא 1% .ןד ןופ הלחנ רעד

 .ןקעטשניירַא ,הצענמ ןענעייל ָאד ןעמ ףראד םלשה ךורע ןטיול 1? .ןברוח ןטייווצ ןכָאנ 1

 .םלשה ךורע ןטיול גנורעדנע טסקעט 3
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 הירפל אלא הניא וז הטמ המ -- ,הננער ונשרע ףא :אייד
 וכל :אכ ,א םימיה ירבד) שדקמה תיב הנבנ אלש דע ךכ ,היברו

 םיבר לארשיו הדוהי :(ד ,א םיכלמ) הנבנשמ ;לארשי ינב תא ורפס

 .[םיה לע רשא לוחכ]

 הירפל אלא הניא וז הטמ המ -- ,הננער ונשרע ףא :אייד
 דחאכ להקה לכ :(ב ארע שדקמה תיב הנבנ אלש דע ךכ ,היברו
 :ןנחוי 'ר רמאד ,וברו ורפ שדקמה תיב הנבנשמ ;אובר עברא
 תואיצומ ויהו ,ויה תורייע אובר םישש סרפיטנא דעו תבגמ
 םישש ןוהתי הענצמ תא וליפא ,ןודכו .םירצמ יאצוימ םילפכ
 רמא .ןוהתי בסנ אלו ןוהל [אנחסמ] (אנחטמ) אל ,ינקד אובר

 .לארשי ץרא םהל הצפק :אנינח 'ר

 זס

 בקעי םהילע ןשיש םינבא :היכרב 'ר .םיזרא וניתב תורוק (זין
 ?ןהמ ביטרה הבטרה המו .המולפכו הטמכ ויתחת ושענ וניבא
 םיקידצה ולא ,םיזרא וניתב תורוק :אייד .םיזרא ,וניתב תורוק
 .ונממ ודמעש תואיבנהו םיאיבנה ,תוקידצהו

 תורבה ןמ הנהנ םדא ןיא :ןנחוי 'ר רמא .םיתורב ונטיהר
 ןנחוי 'ר רמאד ,ןנחוי 'רד היתעד איה .תפפכנ איהש ?המל ;הזה

 לש הרצי רוקעל יתפפכש אוה ינא, ,ןנער שורבכ ינא :(די עשוה)

 לש הרצילו יל המ -- ,דוע יל המ,, :םירפא (םש ";הרז הדובע
 אל -- ונרושאו ;ול יתינוע ינא -- ,יתינע ינא ?הרז הדובע

 יתפפכש אוה ינא :רמוא יוה אלא ?הריש ךל ונרמא אל --- ,ונרושא

 .הרז הדובע לש הרצי רוקעל

 בָאה -- ונרושאו *;םיא ןגעוו ןופ ןקינייפ טזָאלעג ךימ בָאה ךיא -- ,'יתינוע'
 רַאפ הריש ןייק טגָאזעג טינ ןעד רימ ןבָאה ?םיא וצ ?ןעגנוזעג טינ ןעד ךיא
 ןסיירוצסיורַא ןגיובעגנייא ךיז בָאה סָאװ רעד סע ןיב ךיא :גָאז טרעיינ ?ריד
 ".הרז תדובע רעד ןופ ערה רצי םעד

 .שדקמה תיב םענופ םינינב יד ? .ןעװעג ןענייז רענייטש יד ואוו ץאלפ םעד ןופ 1 .זס

 ענייז זַא ,םולח ןיא ןזיוועג םיא טָאה עמ יװ םעד ךָאנ ,טצנאלפעג טרָאד טָאה בקעי סָאװ 5

 ןופ 5 .לארשי קלַאפ סָאד ךיז טלַאה ייז ףיוא ןוא + .שדקמה תיב א ןעיוב ןלעוו רעדניק

 ךיא *יתינוע, ָאד טניימ םישרפמ טיול .(טרעפטנעעג בָאה ךיא :טשפ ןטיול) ןגעוו סטָאג
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 זןפיול םינהוכ יד ואוו טרָא סָאד -- ,םיתורב ונטיהר :טשפ רעדנַא ןַא |
 ;(ט ,ו ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;ןסערּפיצ [טימ טקעדעג] זיא
 -פיצ ןופ רעטערב טימ זיוה םעתפ דרע יד טקעדַאב טָאה רע ןוא -- ףציו
 רעגייטש םעד ןגעוו זדנוא טנרעל הרות יד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר *ןסער
 ןוא ןרעדעצ טימ [זיוה ןייז] ןקעדַאב לָאז שטנעמ ַא זַא ,טלעוו רעד ןופ
 ןופ סנקלַאב יד :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןסערפיצ טימ ןדָאב-סופ םעד ןכַאמ
 .ןסערפיצ ןופ זיא ןדָאב-סופ רעזדנוא ,ןרעדעצ ןענייז רעזייה ערעודנוא

 ףראד רעבָא ןאד .(רעטייוו יװ ,ןעגניז וצ) לוק ןיימ ןביוהעגפיוא ,ןפורעגּפָא ךיז בָאה
 רעד :ןפיול ,טהר ןופ ' .ןעגניז ,ריש ןופ ,שרד ןטיול ? .דוי ַא ףיוא וו יד ןטייב ןעמ
 | .םיתורב טימ שיטנעדיא ,םישורב 5 .שדקמה תיב ןופ ןדָאב-סופ
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 -- םיטוהר םינהכהש םוקמ -- ,םיתורב ונטיהר :איד
 תועלצב תיבה עקרק תא ףציו :0 ,א םיכלמ) א"דמה ;םיתורבב
 הרקמ םדא אהיש ,ץרא ךרד הרות הדמל :ןנחוי ר''א .םישורב
 ,םיזרא וניתב תורוק :רמאנש ,םיתורבב טיהרמו םיזראב
 - .םיתורב ונטיהר



 ב השרפ

 לארשי תסנכ יד -- ,ןרש ןופ ,זיור יד ,תלצבח יד ןיב ךיא -- ינא ₪)
 טָאג סָאװ ,סע ןיב ךיא .ךיא ןיב :טבילַאב ןוא ,סע ןיב ךיא,, :טגָאזעג טָאה

 הורשע ןופ תלצבח יד ;תומוא קיצעביז עלַא ןופ רעמ ןגָארקעג ביל ךימ טָאה
 טייטש קוספ ןיא יוו ,ןלאלצב ךרוד ?ןטָאש ַא טכַאמעג םיא בָאה ךיא לייוו
 לייוו ,ןורש ןופ -- קורא םעד טכַאמעג טָאה לאלצב ןוא -- שעיו :(א ,זל תומש)

 טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןהשמ ךרוד ?הריש םיא רַאפ טגָאזעג בָאה ךיא
 "ןעגנוזעג לארשי ןופ רעדניק יד ןוא השמ טָאה טלָאמעד -- זַא א הט

 ןוא ,סע ןיב ךיא, -- ןורש ןופ תלצבח יד ןיב ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 יד ןופ ןטָאש ןיא +ןטלַאהַאב ןעוועג ןיב סָאװ ,סע ןיב ךיא .ךיא ןיב טבילַאב

 טכַארבעגניירַא אוה ךורב שודקה ךימ טָאה עלייוו רעצרוק ַא ףיוא ןוא ,םירצמ
 6,עיליל ַא יוו םיבוט םישעמ ןעילבפיוא טזָאלעג בָאה ךיא ןוא *?,ססמער ןייק

 :(טכ ,ל היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,הריש יד םיא רַאפ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא
 בוט םוי ַא ןעוו טכַאנ רעד ןיא יוו ץיז ךייא טעוו גנַאזעג סָאד -- רישה
 ?*טקילייהעג טרעוו

 ןוא ,סע ןיב ךיא, -- ,ןרש ןופ תלצבח יד ןיב ךיא :טשפ רעדנַא ןַא

 ,םי ןופ ןטָאש ןיא ןטלַאהַאב זעוועג ןיב סָאװ ,סע ןיב ךיא .ךיא ןיב טבילַאב
 ַא יוו םיבוט םישעמ טימ טילבעגפיוא ךיא בָאה ?עלייוו רעצרוק ַא ףיוא ןוא
 10רַאה רעד [זיא סָאד] :רעגניפ ןטימ םיא ףיוא ןזיוועג בָאה ךיא ןוא ,עיליל
 טָאג ןיימ זיא סָאד -- ילא הז :(ב ,וט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,רימ רעביא
 *.ןעָניישָאב םיא לעוו ךיא ןוא

 ,טרָאדור א ,לצ ? .תלצבח ןופ תויתוא ייווצ עטשרע יד ףיוא ליפשנָא ,הביבח 1 .א
 .רעטייוו יוו ,לאלצב ףיוא ןוא .תלצבח ןופ תויתוא עקירעביא יד ףיוא ליּפשנָא ,ןכשמ ַא
 .תלצבח ןופ תויתוא עטשרע יד ףיוא ליּפשנָא ןא ךָאנ ,היובח + .ןורש ףיוא ליפשנָא *
 .קוספ טכלעה רעטייוצ רעד ןופ ,הנשוש * .ןהערפ ראפ טפאלקשעג ןבָאה ןדיי ואוו 5
 ןכַאז ריפ ןופ תוכז ןיא :(רעבָאב) ד ,דיק םילהת שרדמ ךיילגראפ םיבוט םישעמ יד ןגעוו

 ,ןעמענ ערעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ייז לייוו :םירצמ ןופ ןרָאװעג טזיילעגסיוא לארשי זיא
 ןענייז ןוא ,תודוס ערעייז טקעלּפטנַא טינ ןבָאה ןוא ,ןושל רעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ןוא
 יד טניימעג םעד טימ טרעוו שרדמה לעב ןטיול ' .תוירע יוליג טימ ןזָאלעצ ןעוועג טינ
 ןדיי יד רעדייא ,לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טקילײהעג זיא חספ בוט םוי רעד ןעוו ,טכַאנ
 טגָאזעג טלָאמעד ןבָאה ייו זא ,ןעגנורדעג םעד ןופ זיא ;םירצמ ןופ סױרַא ךָאנ ןענייז
 .םירצמ יד ןגעק לארשי טמערישַאב טָאה סָאװ ,םי רענעטלָאּפשעג רעד 5 .טָאג רַאפ הריש

 ןוא ןהשמ ןגעק ןעלמרומ ןביוהעגנַא ןדיי ןבָאה םי םעד ןייגרעבירַא ןכָאנ ךיילג לייוו ל
 םירישה ריש לייוו ,עילבמ שרדמה לעב רעד זיא סָאד רעבָא ;(אי ,זט תומש) ןענרהא

 ,) ,בכ הבר תישארב טיול טשטייטעג 19 .(הנ ,א ,ןביוא) ןטכעלש םוצ טינ ןעמ טנשרד
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 א

 איה ינא, :לארשי תסנכ הרמא -- ,ןורשה תלצבח ינא ₪
 תלצבח ,תומוא םיעבשמ הייבקה ינבבחש ,איה ינא ;ינא הביבחו
 שעיו :(ל תומש) ביתכד ,לאלצב ידי לע לצ ול יתישעש ,ןורשה
 ,השמ ידי לע הריש וינפל יתרמאש ,ןורשה ;ןוראה תא לאלצב
 ".לארשי ינבו השמ רישי זא :וט סש) ביתכד

 איה ינא ,ינא הביבחו איה ינא, -- ,ורשה תלצבח ינא ;א''ד
 ה"בקה ינסנכ הלק העשלו ,םירצמ לש ןלצב היובח יתייהש
 תא וינפל יתרמאו ,הנשושכ םיבוט םישעמ יתבטרהו ,ססמערל
 ".גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה :6 היעשי) רמאנש ,הרישה

 איה ינא ,ינא הביבחו איה ינא,, -- ,ןורשה תלצבח ינא :א"'ד
 םיבוט םישעמ יתבטרה הלק העשלו ,םי לש ולצב היובח יתייהש
 הז :0ט תומש) רמאנש ,ירובע ןונמ :עבצאב ויתיארהו ,הנשושכ

 "והונאו ילא
 איה ינא ,ינא הביבחו איה ינא, -- ,ןורשה תלצבח ינא :א''ד

 םישעמ יתבטרה הלק העשלו ,יניס לש ולצב היובח יתייהש
 רבד רשא לכ :כ םש) וינפל יתרמאו ,יבלו ידיב הנשושכ םיבוט

 ".עמשנו השענ יה
 איה ינא .ינא הביבחו איה ינא, -- ,ןורשה תלצבח ינא :אייד |
 ונלאגישכ ,רחמל ;תויכלמ לש ןלצב הסומרו היובח יתייהש

 ןוא ,סע ןיב ךיא" -- ,ורש ןופ תלצבח יד ןיב ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 גרַאב ןופ ןטָאש ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןיב סָאװ ,סע ןיב ךיא .ךיא ןיב טבילַאב
 םיבוט םישעמ טימ טילבעגפיוא ךיא בָאה י3עלייוו רעצרוק ַא ףיוא ןוא ,יניס
 םיא רַאפ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא :?ץרַאה טימ ןוא טנַאה טימ עיליל ַא יו
 ןַאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא -- רשא לכ :( ,דכ טרָאד)
 *.ןכרָאהעג ןוא

 ןוא ,סע ןיב ךיא, -- ,ןורש ןופ תלצבח יד ןיב ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 גױטָארטעצ ןוא ןטלַאהַאב ןעוועג ןיב סָאװ ,סע ןיב ךיא .ךיא ןיב טבילַאב

 עז) בהזה לגע ןטימ טקידניזעג ןדיי ןבָאה םעד ךָאנ ךיילג לייוו 11 ,אכ ,טכ ילשמ ףיוא

 ,דנארבלעגרַא ןופ חסונ ןטיול ,"הסומר, 15 .הנומא טימ ןוא םישעמ טימ 12 ,(9 .מַאב
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 טעוו אוה ךורב שודקה ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא ;תוכולמ [עדמערפ] ןופ ןטָאש ןיא

 עיליל ַא יוו ןעילבפיוא ךיא לעוו ,תוכולמ יד ןופ ןטָאש םענופ ןזיילסיוא ךימ

 :(א ,חצ םילהת) טגָאז קוספ רעד יװ ,גנַאזעג יינ א םיא רַאפ ןגָאז לעוו ןוא

 ןייז ןָאטעג רע טָאה רעדנואוו םורָאוו ,גנַאזעג יינ ַא טָאג וצ טגניז -- וריש

 ".םערָא רעקילייה ץיז ןוא ,ןפלָאהעג םיא טָאה טנַאה עטכער

 ב

 .טגָאזעג רבדמ רעד טָאה קוספ ןקיזָאד םעד :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 עלַא םורָאװ ,ךיא ןיב טבילַאב ןוא ,רבדמ ןיב ךיא,, :טגָאזעג טָאה רבדמ רעד

 טגָאז קוסּפ רעד יוו ,רימ ןיא ןגרָאברַאפ ןענייז טלעוו רעד ןופ ןטייקסטוג
 .-- -- -- עיצַאקַא ,רעדעצ רבדמ ןיא ןבעג לעוו ךיא -- ןתא :(טי ,אמ היעשי)
 ,רימ ןיא טיהעגּפָא ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןבעגעג רימ ייז טָאה אוה ךורב שודקה

 -קירוצ םיא ךיא לעוו ,רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ ייז טעוו אוה ךורב שודקה ןעוו ןוא
 םיבוט םישעמ טימ ןעילבפיוא לעוו ךיא ןוא ,טייהרעצנַאג ןודקיפ ןייז ןבעג
 טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיא רַאפ הריש ןגָאז לעוו ןוא :ןעיליל ַא יוו]
 יד ןופ ".שינעטסיוו יד ווא רבדמ רעד ןייז ןלעוו קיטסול -- םוששי :(א ,הל

 :טגָאזעג טָאה יז .טגָאזעג סע טָאה דרע יד :טגָאזעג ןעמ טָאה ןגעוו סננבר
 ןענייז טלעוו רעד ןופ עטיוט עלַא םורָאוו ,ךיא ןיב טבילַאב ןוא ,סע ןיב ךיא,
 לעוו ,רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ ייז טעוו אוה ךורב שודקה ןעוו ;רימ ןיא ןטלַאהַאב

 ןלעוו סע -- ויחי :(טי ,וכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו] ןרעקמוא םיא ייז ךיא
 ךיא ןוא >[ןייטשפיוא ןלעוו רעבייל עטיוט עעימ ,םיתמ ענייד ןבעלפיוא

 ראפ הריש ןגָאז לעוו ןוא עיליל ַא יו םיבוט םישעמ טימ ןעילבפיוא לַעוו
 רימ ןבָאה דרע קע ןופ -- ףנכמ :(זט ,דכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיא
 ג ".טרעהעג ןעגנַאזעג

 זיא -- ,תלצבח יד ןיב ךיא :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .רזעילא 'ר ןוא ןדוי 'ר

 טפור ,ןיילק זיא יז ןמז לכ טרעיינ :?הנשוש טָאװ עבלעז סָאד תלצבח טינ ןעד
 סָאװרַאפ -- תלצבח .הנשוש יז ןעמ טפור ,סיוא יז טסקַאוו ;תלצבח יז ןעמ
 'ר ?ןטָאש םענעגייא ריא ןיא ןטלַאהַאב זיא יז לייוו ?תלצבח יז ןעמ טפור
 ןטסעב ןטימ םיקידצ יד ןכילגרַאפ טָאה [קוספ רעד] :טגָאזעג טָאה רזעילא
 -- םינימ יד ןופ רעטסעב רעד .ןימ םענעי ןופ ןטסעב ןטימ ןוא םינימ יד ןופ

 ְןְלָאט יד ןופ עיליל יד -- ןימ םענעי ןופ רעטסעב רעד ןוא ,עיליל ַא יוו
 יד יוו טרעייג ,טקלעוורַאפ טכייל טרעוו סָאוו ,עילילדגרַאב יד יוו טינ ןוא
 טָאה םיעשר יד .טייקשירפ ריא ןָא רדסכ טלַאה סָאװ ,ןלָאט יד ןופ עיליל

 ןופ ןטסגרע ןטימ ןוא םינימ יד ןופ ןטסגרע ןטימ ןכילגרַאפ [קוספ רעד]
 יירפוע יו -- ץומכ :(ה ,הל םילהת) םינימ יד ןופ רעטסגרע רעד .ןימ םענעי
 "טכייפ ךאד רע טָאה ,לָאט ןיא סָאװ יירפש רעד יוז :ןגָאז וטסעוו .טניוו ןרַאפ
 -גרַאב יו ןרעוו טגָאיעג טעוו רע ןוא -- ףדרו :(גי ,זי היעשי) טרעיינ ;טייק
 .טניוו ןרַאפ יירפש

 ךיז ןרעטאמ םישרפמ ןוא ,"הסומד, תסונ רעד זיא סעבאגסיוא ערעדנַא ןיא ,1878 עשרַאװ
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 ריש ול תרמואו הנשושכ תבטרמ ינא ,תויכלמ לש ןלצמ ה"בקה
 ;השע תואלפנ יכ ,שדח ריש יהל וריש :(חצ םילהת) רמאנש ,שדח
 ".ושדק עורזו ונימי ול העישוה

 ב

 :רבדמה רמא ,ורמא רבדמה הזה קוספה ;רמא היכרב 'ר
 רמאנש ,יב ןייובח םלועבש תובוט לכש ,ינא ביבחו רבדמ ינא;
 ויהיש ,ה"בקה יל םנתנ .הטש ,זרא רבדמב ןתא :(אמ היעשי)
 ונודקפ ול ריזחמ ינא ,ינממ םשקבמ ה"בקהשנכו ,יב םירומש
 וינפל רמואו [הנשושכ] םיבוט םישעמ ביטרמ ינאו ,ןורסח אלב
 :ורמא ןנבר םושמ ".היצו רבדמ םוששי :(הל םש רמאנש ,הריש
 יתמ לכש ,ינא הביבחו איה ינא, :הרמא .ותוא הרמא ץראה
 רמאנש] ,ול םריזחא ,ינממ ה''בקה םשקבישכל ;יב ןייובח םלועה
 םיבוט םישעמ ביטראו ;[ןומוקי יתלבנ ,ךיתמ ויחי :(כ םש)

 ץראה ףנכמ :דהכ םש רמאנש ,וינפל הריש תרמואו הנשושכ
 ג ".ונעמש תורימז

 איה אל -- ,תלצבח ינא :רמא ןדוי 'ר .רזעילא 'רו ןדוי 'ר
 ארוק אוה ,הנטק איהש ןמז לכ אלא ?הנשוש איה אלו תלצבח
 המלו -- ,תלצבח .הנשוש התוא ארוק ,הלידגה ;תלצבח התוא
 םיקידצה תא לשמ :רזעילא רייא .הלצב היובחש ?תלצבח תארקנ
 םינימבש חבושמה .ןימה ותואבש חבושמבו םינימבש חבושמב
 אלו ;םיקמעה תנשוש -- ןימה ותואבש חבושמבו ,הנשושכ --
 תבטרמש ,םיקמעה תנשושכ אלא ,שמכהל החונש ,רהה תנשושכ
 ותואבש הנוגמבו םינימבש הנוגמב םיעשרה תא לשמ .תכלוהו
 :רמאת םא .חור ינפל ץומכ :הל םילהת) םינימבש הנוגמ .ןימה
 ץומכ ףדרו :0י הישי) אלא ;חולחל וב שי רבכ ,העקבבש ץומכ
 | .חור ינפל םירה

 .ןשטייטוצנייא סע טסיזמוא

 /  םישעמ, רעטנוא .טוקלי ןטיול ןוא ,(רעבאב) ,א םילהת שרדמ טיול ןבעגעגוצ 1 .ב
 םילהת שרדמ ןיא) ךיז ןופ ןטייקסטוגה לכ ןבעגסיורא סָאד ןענאטשראפ טרעװ "םיבוט

 ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא ? (ןַארַאפ טינ םיבוט םישעמ קורדסיוא רעד זיא טוקלי ןוא

 סָאד ;(רימ ןיא ןטלַאהַאב ןענייז ,יב ןייובח עזארפ רעד ךָאנ) רעירפ קוספ רעד ךיז טניפעג

 .םיתמה תייחת ףיוא זייוואב א יװ ,ָאד רעבָא זיא קוספ ןרַאפ טרָאי עקיטכיר

 -טעלב עריא :תלצבח -- הלצב היובח ? .שיטנעדיא ייווצ יד ןענייז ןדוי יר טיול + ג

 קידנענשרד * .ךיז ןיא ןליוהרַאפ ןוא טלקיוועגגייא זיא יז ןוא טנפעעצ טינ ךָאנ ןעגייז ךעל

 .לארשי ןשיווצ סָאװ םיקידצ יד ףיוא קוספ רעזדנוא
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 רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר
 ןבעגעגניירַא ןיב ךיא םורָאװ ,ךיא ןיב טבילַאב ןוא ,סע ןיב ךיא,, :ה"בקה
 ןבייהסיורַא ךימ טעוו אוה ךורב שודקה זַא ןוא ;תורצ ןופ :ןשינעפיט יד ןיא
 ןוא עיליל א יוו םיבוט םישעמ טימ ןעילבעצ ךיז ךיא לעוו ,תורצ יד ןופ

 'ה :(זט ,וכ טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".םיא רַאפ הריש ןגָאז לעוו
 יד :טגָאזעג טָאה אחא 'ר :.טנָאמרעד ןבָאה ךיד ייז ןלעוו תורצ ןיא ,טָאג --
 ,רימ ןיא ?ףיט ןיירַא ןקוק ןגיוא ענייד ןעוו, :טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ
 סָאד ".הריש גָאז ךיא ןוא עיליל ַא יוו םיבוט םישעמ טימ ךיז ךיא ילבעצ

 -ףױרַא יד ןופ גנַאזעג ַא -- ריש (א ,לק םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא
 .טָאג ,ךיד ךיא ףור ןשינעפיט יד ןופ .ןעגנַאג

 טָאה לארשי תסנכ יד .טגָאזעג סע טָאה לארשי תסנכ יד :ןגָאז ןנבר יד
 ןבעגעגנײרַא ןיב ךיא םורָאװ ,ךיא ןיב טבילַאב ןוא ,סע ןיב ךיא., :טגָאזעג
 ןזיילסיוא ךימ טעוו אוה ךורב שודקה ןעוו ןוא *%םנהיג ןופ ןשינעפיט יד ןיא

 ןוא -- ינלעיו :(ג ,מ טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו -- ןשינעפיט ענייז ןופ
 ךיז ךיא לעוו -- שינעטסיוו ןופ בורג רעד ןופ טכַארבעגפיורַא ךימ טָאה רע

 יוו זיא סָאד ".םיא רַאפ הריש ןגָאז לעוו ןוא םיבוט םישעמ טימ ןעילבעצ
 ןיא ןבעגעגניירַא טָאה רע ןוא -- ןתיו :(ד ,טרָאד ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא
 ,גנַאזעג יינ ַא ליומ ןיימ

 רעד רזעלא 'ר סָאװ םעד טיול סיוא ןעמוק ןנבר יד ןופ רעטרעוו יד

 -עגנָא ןענייז ?טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ םירש יד :טגָאזעג טָאה יעדומ
 ןגָאז וצ ױזַא ןדיי יד ףיוא ןייז וצ בוח דמלמ אובל דיתעל ןעמוק וצ טיירב
 טנידעג ןבָאה יד ןוא הרז הדובע רעד טנידעג ןבָאה יד !םלוע לש ונובר,
 רבוע ןבָאה יד ןוא ?תוירע יוליג ףיוא ןעוועג רבוע ןבָאה יד ,הרז הדובע רעד
 -רַאפ טולב ןבָאה יד ןוא ןסָאגרַאפ טולב ןבָאה יד ,תוירע יוליג ףיוא ןעוועג

 טרעפטנע "?טינ ןרעדינ יד ןוא םונהיג ןיא יד ןרעדינ עשז סָאװרַאפ ;ןסָאג
 רעקלעפ עלַא ןלָאז ,ױזַא זיא'ס ביוא, :טגָאז רע ןוא אוה ךורב שודקה ייז
 הכימ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".רעטעג ערעייז טימ םונהיג ןיא ןרעדינ
 ןופ ןעמַאנ ןטימ רעכעלטיא ןייג ןלעוו רעקלעפ עלַא םורָאוו -- יכ אה הד
 ,קוסּפ ןיא ןענַאטשעג טינ טלָאװ סע ןעוו :טגָאזעג טָאה ןבואר 'ר !.טָאג ןייז
 םורָאװ -- שאב יכ :(ט וס היעשי) ןגָאז וצ סע ךעלגעממוא ןעוועג טלָאװ
 ,"טפוש 'ה, :טינ טייטש אד -- %טפשמעג לוכיבכ טָאג טרעוו רעייפ ןיא
 טָאה דוד סָאװ זיא סָאד .טפשמעג טרעוו רע ,טפשנ טרעיינ ,טפשמ טָאג
 ןיא ץייג לָאז ךיא וליפא -- םג :(ט ,גכ םילהת) שדוקה חור טימ טגָאזעג

 תורצ יד ןָא ןענָאמרעד ךיז ןלעװ ייז ןעװ :שרד ןטיול ? .םיקמעה יקמעב : ד

 גנאזעג טימ ןענַאמרעד םיא יי ןלעװ ,טזיילעגסיוא ןבָאה ייז טעװ טָאג עכלעוו ןופ
 טמוק ,דיחי א יװ ,רערעדעי ואוו + .םיקמעה -- קימעמ * .(לוק הפי ,הנוהכ תונתמ)

 < ,סרעצישַאב-םיכאלמ ערעייז ,למיה ןיא ןראה ערעייז * .דניז ענייז ראפ טיוט ןכָאנ ּפָא

 ןטיול * .שרד ןטיול טשטייטעג 1 .ןשטנעמ החפשמ עטנעָאנ ןשיווצ רעקראפ רעמיטניא *



 157 | 0 ד :ב השרפ
. 

 :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :רמא אנהכ רב אבא 'ר
 ה"בקה ינלדישכו ;תורצה יקמעב הנותנש ,ינא הביבחו ,איה ינא,
 הריש תרמואו הנשושכםיבוט םישעמ תבטרמ ינא ,תורצהמ
 תסנכ הרמא :אחא רייא .ךודקפ רצב 'ה :0כ םש) דחה "?וינפל
 םישעמ תבטרמ ינא ,יב ךיניע קימעמ תאש העשב, :לארשי
 .תולעמה ריש :(לק םילהת) ד"הה יי,הריש תרמואו הנשושכ םיבוט
 .'ה ,ךיתארק םיקמעממ

 :לארשי תסנכ הרמא .והתרמא לארשי תסנכ :ןירמא ןינבר
 ינלאגישכו ;םנהיג יקמעב הנותנ ינאש ,ינא הביבחו ,איה ינא,
 ינא -- ןואש רובמ ינלעיו :מ םש) ד"הה -- היקמעממ ה"בקה
 ןתיו :םש ד"הה ".הריש וינפל תרמואו םיבוט םישעמ הביטרמ
 .שדח ריש יפב

 ירש םידיתע :יעדומה רזעלא 'ר רמאד איההכ ןנברד איתא
 ינפל לארשי תא גרטקל ואוביש אבל דיתעל םלועה תומואה
 ודבע ולאו הרז הדובע ודבע ולא !ע"שובר, :םירמואו ה"בקה
 םימד וכפש ולא ,תוירע ולג ולאו תוירע ולג ולא ,הרז הדובע
 י?ןידרוי ןיא ולאו םנהיגל ןידרוי ולא המ ינפמ ;םימד וכפש ולאו
 םע םימעה לכ ודרי ,אוה ןכ םא,, :רמואו םהל בישמ ה''בקהו
 םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ :(ד הכימ) דיהה יי.םנהיגל םהיהלא
 ,ורמאל רשפא יא ,בותכ רבדה היה אל ולא :ןבואר 'ר רמא .ויהלא
 ביתכ ןיא ייטפוש יה, -- ,טפשנ 'ה שאב יכ ;וס היעשי) לוכיבכ
 יכ םג :טכ םילהת) שדקה חורב דוד רמאש אוה .טפשנ אלא ,ןאכ
 ,ךטבש (א"ד) .ידמע התא יכ ,ער אריא אל תומלצ איגב ךלא
 לב לוכי .ינומחני המה ;הרות וז ,ךתנעשמו ;ןירוסיה ולא
 ךא :רמול דומלת ,הזה םלועב לוכי .ךא רמול דומלת ;ןירוסי
 .םימי ךרואל 'ה תיבב יתבשו ,ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט

 טסיב רד םורָאוו ,סטכעלש רַאפ טינ ארומ ןייק ךיא בָאה ?,ןטַָאשטיוט ןופ לָאט

 ןוא -- ךתנעשמו :3;םירוסי יד ןענייז סָאד ,טור ץיד -- :ךטבש .רימ טימ

 ןעמ ןָאק ןטסיירט ךימ ןלעוו יז -- המה ,הרות יד זיא סָאד ,ןעלנָא ןייד

 -- ךא :קוספ רעד זדנוא טנרעל ;םירוסי ןֶא [ןעמ טמוקַאב הרות זַא] ןעניימ

 בוט ךַא :קוספ רעד זדנוא טנרעל 1%;:טלעוו רעד ףיוא ןעניימ ןעמ ןָאק י?.ךֶאנ

 ךיא ןוא ,ןבעל ןיימ ןופ געט עלַא ןײגכָאנ רימ ןלעוו דָאנעג ןוא סטוג רָאנ --

 :+.געט עגַנָאל ףיוא טָאג ןופ זיוה ןיא ןציז לעוו
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 טדיישַאב טָאה קחצי 'ר .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא יוו -- הנשושכ (ב) .

 -- קחצי יהיו :(כ ,הכ תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןהקבר ףיוא קוספ םעד

 יד ,ןהקבר ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,רָאי קיצרעפ ןרַאוועג טלַא זיא קחצי ןוא

 םעד ןבל ןופ רעטסעווש יד ,םרא ןדפ ןופ ימרא םעד לאותב ןופ רעטכָאט
 ןעוועג זיא יז זַא ןענרעל [זדנוא טמוק קוספ רעד] ביוא .-- -- -- ימהא

 טרעיינ ?ימרא םעד ןבל ןופ רעטסעווש יד :רע טגָאז סָאװ וצ ,םרא ןדפ ןופ
 גיאמר ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ןזַא ,ןענרעל םעד טימ ודנוא ליוו רע]
 ןענייז טרָא ריא ןופ רעניואוונייא יד ןוא יאמר ַא ןעוועג זיא רעדורב ריא
 וצ ;ייז ןשיווצ ןופ ןעמוקעגסיורַא זיא תקדצ עקיזָאד יד ןוא ,םיאמר ןעוועג
 טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא יוו ?ןכילגעג יז זיא סאו
 ןוא -- קחצי חלשיו אה ,חכ טרָאד) ןבירשעג טייטש סע :ןגעוו סנומיס 'ר ןופ

 ,ןענבל וצ םרא ןדפ ןייק קעווַא זיא רע ןוא ,ןבקעי טקישעגקעווַא טָאה קחצי
 ןיא ןעמעלַא ייז טנכעררַאפ קוספ רעד -- ,ימרא םעד לאותב ןופ ןוז םעד

 .םיאמר ןופ ללכ

| 1 
 :םירצמ ןופ גנוזיילסיוא רעד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה רזעילא 'ר

 רעווש זיא ,רענרעד יד ןשיווצ ךיז טניפעג יז ןעוו ,עיליל עקיזָאד יד יוו ױזַא

 שודקה רַאפ ןעוועג רעווש ךיוא זיא ױזַא ,ןביילקוצסיורַא יז תיבה-לעב ריא

 םירבד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;לארשי ןופ גנוזיילסיוא יד אוה ךורב
 רַאפ ןעמענסיורַא ןוא ןעמוק טוואורפעג טָאג ַא טָאה יצ ,רעדָא -- וא :(דל ד
 :טגָאזעג טָאה ןגעוו סננח 'ר ןופ עשוהי 'ר .קלָאפ ַא ןשיווצ ןופ קלָאּפ ַא ךיז
 ןשיווצ ןופ המוא ןַא רעדָא ",המוא ןַא ןשיווצ ןופ קלָאפ א, :טינ טייטש ָאד

 ןעוועג ןענייז יד םורָאװ ,קלָאפ ַא ןשיווצ ןופ קלָאפ ַא טרעיינ :*,קלָאפ ַא
 סעווירג עגנַאל ןגָארטעג ןבָאה יד ,טלמעגמוא ןעוועג ןענייז יד ןוא טלמעגמוא
 זנטעש ןיא טדיילקעג ךיז ןבָאה יד ,סעווירג עגנַאל ןגָארטעג ןבָאה יד ןוא

 תדימ רעד טלָאװ ,ױזַא דלאב יו ;זנטעש ןיא טדיילקעג ךיז ןבָאה יד ןוא
 'ר טָאה .ןרעוו טזיילעגסיוא זיא סע ןעוו לָאז לארשי זַא ,טזָאלרעד טינ ןידה

 ךיז טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ סָאד טינ ןעוו :טגָאזעג ןמחנ רב לאומש

 .קיבייא ףיוא ןרָאװעג טזיילעגסיוא טינ לארשי טלָאװ ,העובש ַא טימ ןדנובעג

 ךיז טניפעג סָאװ (טשפ רעדנַא ןא) א"ד עזארפ יד 1? .םונהיג ןפיוא טשטייטעג ? .שרד

 ןופ גנוצעזרָאפ עטקעריד א זיאס לייוו ,ץַאלּפ ןיא טינ זיא ןטסקעט יד ןיא םעד ראפ

 םימכח יד ןופ טרעװ ךא 12 ,קידצ ןפיוא ןָא טקיש רעטשרעבייא רעד סָאװ 1?.ןקידרעירפ

 סָאװ טייקסטוג ןוא טסיירט יד :גנוצענערגַאב א ,טועימ א יװ ןענַאטשרַאפ ךעלנייוועג

 ,א ,ה תוכרב ךיילגראפ .םירוסי עקידרעירפ ןָא ןעמוק טינ ןענָאק הרות רעד טימ טמוק

 טעוו 15 .םירוסי ןָא טינ טגירק עמ סָאװ ןכַאז יירד יד ןשיווצ טנכערעג טרעוו הרות ואוו

 שרדמ ךיילגרַאפ) קיבײא ףיוא -- שרדמה לעב ןטיול 1+ .ןיול ןייז ןעמוקַאב קידצ רעד

 ".טלעוו רענעי ףיוא טניימ סָאד ,גָאט רעגנַאל ןייא זיא סָאװ טלעוו א ףיוא, :םילהת

 .תויתוא יד ןופ רעטרע יד קידנטייבראפ ,ימרא ףיוא ליּפשנָא ;רעלדניווש א + .ה

 ,םירצמ יד ןוא לארשי ןשיווצ דיישרעטנוא ןכעלטנזעוו א ףיוא ןזיװעגנָא טלָאװ סָאװ: .ו
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 ה

 ,הקברב היירק רתפ קחצי 'ר .םיחוחה ןיב הנשושכ ₪

 תא ותחקב ,הנש םיעברא ןב קחצי יהיו :(הכ תישארב רמאנש
 וגו המראה ןבל תוחא ,םרא ןדפמ ימראה לאותב תב הקבר

 ?ימראה ןבל תוחא רמול דומלת המ ,םרא ןדפמ איהש ,דמלל םא

 ,ןיאמר המוקמ ישנאו יאמר היה היחא ,יאמר היה היבא אלא

 ןיב הנשושכ ?המוד איה המל ;םתוניבמ האצי תאזה תקדצהו

 חלשיו (חכ םש) ביתכ :רמא ןומיס 'ר םשב סחנפ 'ר .םיחוחה
 המראה לאותב ןב ןבל לא םרא הנדפ ךליו בקעי תא קחצי

 .תוימרל םלוכ ללכו

 ,וז הנשוש המ :םירצמ תלואגב היירק רתפ רזעילא 'ר

 לש ןתלואג ךכ ,טקלהל הלעבל השק םיחוחה ןיב הנותנ איהשכ

 וא :(ח םירבד) ד"הה ;אוה ךורב שודקה ינפל השק התיה לארשי

 'ר םשב עשוהי 'ר .יוג ברקמ יוג ול תחקל אבל םיהלא הסנה

 אלא ,ןאכ ביתכ ןיא *'יוג ברקמ םע,,ו\ ייםע ברקמ יוג,, :רמא ןנח

 תירולב ילדגמ ולא ,םילרע ולאו םילרע ולא ויהש ,יוג ברקמ יוג

 םא ;םיאלכ ישבול ולאו םיאלכ ישבול ולא ,תירולב ילדגמ ולאו

 ר"א .םלועל לארשי ולאגיש ,תנתונ ןידה תדמ התיה אל ןכ

 ויה אל ,העובשב ומצע ה"בקה רסאש ילולא :ןמחנ רב לאומש

 :לארשי ינבל רומא ןכל :0 תומש ד"הה .םלועל ןילאגנ לארשי

 אלא ןכל ןיאו ,םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו ,ה ינא

 'ר רמא .ילע תיבל יתעבשנ ןכלו :(ג ,א לאומש א"דמה ;העובש

 אבלמ :ןדוי רייא .אינורטב ,ךמע עורזב תלאג :(ע םילהת) היכרב

 רמאי םאו ;ןה תויתוא ב"ע םילודג םיארומ דעו יוג ול תחקל

 רעדניק יד וצ גָאז רעבירעד -- ןכל :0  תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 יד רעטנוא ןופ ןעמענסיורַא ךייא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ןיב ךיא :לארשי ןפ

 ;העובש ןופ ?ןושל ַא טרעיינ שרעדנַא טינ זיא ןכל ןוא ,םירצמ ןופ ןטסַאל

 בָאה רעבירעד ןוא -- ןכלו :(די ,ג ,א לאומש) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד

 ןטייטש קוספ ןיא] :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר .זיוה םילע ןגעוו ןרָאוװעעג ךיא

 טימ -- ,קלָאפ ןייד םערָא ןטימ טזיילעגסיוא טסָאה -- תלאג :(זט ,זע םילהת)

 ןעמענסיורַא ןוא ןעמוק -- אבל ןופ :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .טפארק רעלופ

 ןַארַאפ ןענייז ,עסיורג ןקערש ,םילודג םיארומ זיב ןוא קלָאפ ַא ךיז רַאפ

 טרָאד זַא] ןגָאז ריד טעװ שטנעמ ַא ביוא ןוא %תויתוא קיצעביז ןוא ייווצ



 הבר םירישה ריש 160

 .עטייווצ סָאד םעד ןופ ּפָארַא ןכער :םיא גָאז ,קיצעביז ןוא ףניפ [ןַארַאּפ ןענייז
 .טימ :טגָאזעג טָאה ןיבא 'ר +.ןובשח ןיא ןיירָא טינ טייג סָאװ ,קלָאפ ,יוג לָאמ
 ךורב שודקה ןופ ןעמָאנ רעד םורָאװ ,טזיילעגסיוא ייז רע טָאה ןעמָאנ ןייז
 .תויתוא קיצעביז ןוא ייווצ ןופ טײטשַאב אוה

 זיא'ס :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר זַא ,ןגעוו סהדוהי 'ר ןופ ןטגָאז} הירזע 'ר
 [ןשטנעמ ענייז] ןוא ןטרָאגטכורפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ א טימ לשמ ַא
 ןקַאטשנייוו טימ הרוש ַא ןוא ןגייפ טימ הרוש ַא טצנַאלפרַאפ ןוא ןיירַא ןענייז
 טָאה רע ןוא ,רעמייבלפע טימ הרוש ַא ןוא ןעמיורגלימ טימ הרוש ַא ןוא
 זיא םורא טייצ א ןיא .קעװַא ךיז זיא ןוא ?סירָא ןַא וצ ןבעגעגרעביא םיא
 טָאה רע סָאװ ןעניפעגוצסיוא ןטרָאג ןיא טקוקעגעירַא ןוא ןעמוקעג ךלמ רעד
 טָאה .סעקלכעטש ןוא רענרעד טימ לופ ןענופעג םיא רע טָאה ;ןבעגעגסױרַא
 םיא ןיא ןעזרעד טָאה רע זַא רעבָא :ןקאהוצסיוא םיא סרעקעה טכַארבעג רע
 ױזַא ,ריא ןופ ןָאטעג קעמש ַא ןוא ןעמונעג יז טָאה ןוא ,עיליל עװעזָאר ַא
 רעד רעביא, :טגָאזעג טָאה ךלמ רעד .טקיאורַאב טימעג ןייז םיא ךיז טָאה
 עצנַאג יד זיא ךיוא ױזַא ".ןרעװ טעװעטַארעג ןטרָאג רעד לָאז עיליל רעקיזָאד
 סקעז ןיא ?.הרות רעד בילוצ טרעיינ ןרָאװעג ןפַאשַאב שרעדנַא טינ טלעוו
 טלעוו ןייז ןיא טקוקעגניירַא אוה ךורב שודקה טָאה םורַא תורוד קיצנאווצ ןוא
 ףיוא רעסַאוו ןענופעג יז טָאה רע ןוא .ןבעגעגסיורַא טָאה יז סָאװ ןעז וצ
 רעד *,רעסַאװ ךרוד ןרָאװעג טשיוועגפַארַא שונא ןופ רוד רעד זיא *;רעסַאוו
 גנולייטעצ ןופ רוד רעד ,רעסַאװ ךרוד ןרָאװעג טשיװעגּפָארַא זיא לובמה רוד
 רעד יוו ,'ןקַאהוצסיוא םיא סרעקעה טכַארבעג רע טָאה' ?,רעסַאװ ךרוד --
 ג טצעזעג לובמ ןגעוו ןופ ךיז טָאה טָאג -- 'ה :6 ,טכ םילהת) טגָאז קוספ
 ןוא' ;לארשי זיא סָאד ,'עיליל עוועזָאר ַא םיא ןיא ןעזרעד טָאה רע זַא רעבָא
 טגָאזעג טָאה לארשי תעשב ,"ריא ןופ ןָאטעג קעמש א ןוא ןעמונעג יז טָאה
 שודקה טָאה -- ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעוו רימ -- עמשנו השענ :(ז ,דכ תומש)
 רעד ןרעוו טעװעטַארעג לָאז עיליל רעקיזָאד רעד רעביא' :טגָאזעג אוה ךורב
 .טלעוו יד ןרעוו טעװעטַארעג לָאז סרענרעל עריא ןוא הרות רעד רעביא ,'ןטרָאג

 רעד * .(קרָאי וינ ,"הרונמ,) וי שדוחה ,יתבר אתקיספ .ז"רגה ןופ חסונ רעד זיא יוזַא ?
 טימ") ןעמָאנ ןלופ ןקיזָאד םעד טימ ןוא ,רעטייוו יװ ,ןטשרעבייא םענופ ןעמָאנ רעלופ
 זיא טרָאװ סָאד לײװ + .םירצמ ןופ לארשי טזיילעגסיוא רע טָאה ("טפארק רעלופ רעד
 טרעוו .,םירצִמ עשירענידנצעג יד ףיוא טייג סע לייוו (לוק הפי טיול) רעדָא ,גנורזחרעביא ןא
 יצ ,דלעפ א סנצעמע טעברַאַאב סָאװ רענייא * .ןעמָאנ סטָאג ןיא טנכערעגניירא טינ סע
 טיול טרידנעמע * .שינעטערעג רעד ןופ לייט א רַאפרעד טמוקאב רע ןוא ,ןטרָאג א
 םישעמ ןָא ,קיטשינ רעטיול ? .טלַאהניא ןטיול ןייז סע ףראד ױזַא ןוא ,ג ,גכ הבר ארקיו
 ןשטנעמ ןבָאה טלָאמעד סָאװ םעד רעביא :ו ,שדחבד אתכסמ .ורתי אתליכמ 8 ,םיבוט
 . ןופ לטירד א טציילפראפ טָאה ןוא םי רעד ףיורא זיא ,הרז הדובע רעד ןעניד ןביוהעגנָא
 תישארב) טיירפשעצ טַאה רע ןוא ,ץפיו טינ ןעייל :י ,חל הבר תישארב ? .טלעװ רעד
 טָאה טָאג :שרד ןטיול טשטייטעג 1% ".טקנעװשרַאפ טָאה רע ןוא ,ףציו, טרעיינ ,(ח ,אי
 תוכייש ןיא טפֶא טמוק ,ןציז ,בשי) לובמ םעיינ ַא טימ טלעוו יד ןטפשמ וצ טצעזעג ךיז
 < אה ,בכק ;ח ,ה :ט םילהת ךיילגראפ -- ,טפשמ טימ
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 .ןינמה ןמ וניאש ,ינשה יוג ןהמ אצ :ול רומא ,ןה ה"ע :םדא ךל
 .ןה תויתוא ב"ע ה"בקה לש ומשש ,ןלאג ומשב :ןיבא רייא

 היהש ךלמל לשמ :ןומיס 'ר רמא --- הדוהי 'ר םשב הירזע יר
 הרושו םינפג לש הרושו םינאת לש הרוש ועטנו ודריו ,סדרפ ול
 רחאל ,ול ךלהו סיראל ורסמו ,םיחופת לש הרושו םינומר לש
 ןיחוח אלמ אצמו ,השע המ עדיל סדרפב ץיצהו ךלמה אב םימי
 ,דרו לש תחא הנשוש וב הארו .וצצקל םיצצק איבה .םירדרדו
 הנשוש ליבשב,, :ךלמה רמא ,וילע ושפנ תבשו ,הב חירהו הלטנו
 (לארשי) ליבשב אלא ארבנ אל םלועה ךכ ".סדרפה לצני וז
 ומלועב ה"בקה ץיצה תורוד הששו םירשע רחאל .[הרות]

 ןמ החמנ שונא רוד -- ,םימב םימ ואצמו ,השעש המ תוארל

 איבה' .םימב הגלפה רוד ,םימה ןמ החמנ לובמה רוד ,םימה

 הנשוש הארי .בשי לובמל 'ה :(טכ םילהת) רמאנש ,'וצצקל םיצצק

 לארשי ורמאש העשב 'הב חירהו הלטנו' ;לארשי ולא ,'דרו לש

 לצני וז הנשוש ליבשב' :ה"בקה רמא .עמשנו השענ :(דכ תומש)
 .םלועה לצני הידמולו הרותה ליבשב ,'סדרפה

 ז

 םלועבש גהונב .םידסח תולימגב היירק רתפ ירופצד ןנח 'ר
 חותפל לוכי םהמ דחא ןיאו ,לבאה תיבל ןיסנכנ םישנא הרשע

 תכרב ךרבו ויפ תא חתפו דחא אבו ;םילבא תכרב ךרבל ויפ

 גהונב ,דועו .םיחוחה ןיב הנשושל ?המוד אוה המל .םילבא

 לוכי דחא ןיאו ,התשמה תיבל ןיסנכנ םדא ינב הרשע םלועבש

 תכרב ךרבו ויפ חתפו דחא אבו ;םינתח תכרב ךרבל ויפ חותפל

 גהונב .םיחוחה ןיב הנשושכ ?םהיניב המוד אוה המל .םינתח

: 

 סע :.םידסח תולימג ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה ירוּפיצ ןופ ןנח 'ר
 ןופ זיוה ַא ןיא ןיירַא ןעמוק ןשטנעמ ןעצ זַא ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טריפ
 ןופ הכרב יד ןכַאמ ןוא ליומ ןייז ןענעפע טינ ןָאק ייז ןופ רענייק ןוא ,םילבא
 ---תולבא ןופ הכרב יד טכַאמ ןוא ליומ ןייז טנפע ןוא רענייא טמוק'ס ןוא ;תולבא
 טריפ סע ,ךָאנ ןוא .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא וצ ?ןכילגעג רע זיא סָאוו וצ
 [-הנותח] ַא ןופ זיוה ַא ןיא ןיירַא ןעמוק ןשטנעמ ןעצ זַא .טלעוו רעד ףיוא ךיז
 :תוכרב עבש יד ןכַאמ ןוא ליומ ןייז ןענעפע טינ ןָאק ייז ןופ רענייק ןוא ,החמש
 סָאװ וצ ,תוכרב עבש יד טכַאמ ןוא ליומ ןייז טנפע ןוא רענייא טמוק'ס ןוא
 ךיז טריפ סע .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא יוו ?יז ןשיווצ ןכילגעג רע זיא
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 ןופ רענייק ןוא לוש ַא ןיא ןיירַא ןעמוק ןשטנעמ ןעצ זַא ,טלעוו רעד ףיוא

 ל;דומע ןראפ ןענוואד ןוא ?עמש-תאירק [ןופ תוכרב יד] ןגָאזריפ טינ ןָאק ייז

 ןרַאפ טנוואד ןוא עמש-תאירק ןופ תוכרב יד ריפ טגָאז ייז ןופ רענייא ןוא

 .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא יוו ?ןכילגעג רע זיא סָאוו וצ .דומע

 גָאז, :טגָאזעג םיא טָאה עמ ןוא ,טרָא ןַא ןיא +ןעמוקעג זיא רזעלא 'ר

 ןעק ךיא;, הייז וצ טגָאזעג רע טָאה ".עמש תאירק [ןופ תוכרב יד] ריפ זדנוא

 'ר סָאד זיא, :טגָאזעג ייז ןבָאה 5[".טינ ןעק ךיא,,] ".דומע ןרַאפ ןוואד,, ?,טינ

 טפור טסיזמוא ?םיא טימ רעביא ױזַא ךיז טמענ עמ סָאװ רעד סע זיא ?רזעלא

 ןייז וצ קעװַא זיא רע ןוא םינפ סָאד ןרָאװעג טיור םיא זיא ".ןבר םיא ןעמ

 -קנערק םינפ ןייד זיא סָאװרַאפ,, :טגערפעג םיא רע טָאה .ןאביקע 'ר ןיבר

 רעד טלָאװ, :םיא וצ טגָאזעג ןוא השעמ יד טלייצרעד םיא רע טָאה *?ךעל

 טָאה רע ןוא *;ָאי, ,טגָאזעג םיא רע טָאה "?ןענרעלסיוא ךימ טלָאװעג יבר

 םענעי ןיא ןעמוקעג רעדיוו רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא .טנרעלעגסיוא םיא

 תאירק [ןופ תוכרב יד] ריפ זדנוא גָאז, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה .טרָא

 .טנוואדעגריפ רע טָאה *.דומע ןרַאפ ריפ ןווַאד,, .טגָאזעגריפ ייז רע טָאה ".עמש

 ַא םיא טָאה עמ ןוא ?.ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא רזעלא 'ר,, :טגָאזעג ייז ןבָאה

 6.אמסיח רזעלא 'ר ןבעגעג ןעמָאנ

 הכרב יד ןוא תוכרב עבש יד םידימלת ענייז ןענרעל טגעלפ הנוי 'ר

 .טרָאװ ןדעי ןיא טנוואהַאב ןייז ןלָאז ייז ידכ ,תולבא ןופ

 ח

 [עכעלטנייפ יד ןשיווצ לארשי] ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה אנוה 'ר

 ןוא ,רענרעד יד ןשיווצ ךיז טניפעג סָאוו ,עיליל עקיזָאד יד יוו ױזַא :ןתוכלמ

 ,יז טכעטש ןרָאד רעד ןוא ,םורד ןגעק יז טגייב ןוא ןָא טמוק טניוו-ןופצ א

 ,לארשי ךיוא יוזַא ;וצפיורַא טדנעוועג ץרַאה ריא זיא ןגעווטסעדנופ ןוא

 ץרַאה רעייז זיא :,לָאצּפָא רעבליז-ןוא-דלָאג ןוא ןזניצ ייז ןופ טנָאמ עמ שטָאכ

 ,הכ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו למיה ןיא רעטָאפ רעייז וצ טדנעוועג ךָאד

 .טָאג וצ קידנעטש ןענייז ןגיוא עניימ -- יניע ;(וט
 ױזַא ?ןגרָאמ ןופ הלואג רעד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה ובייא 'ר

 רַאפ רעווש זיא ,רענרעד יד ןשיווצ ךיז טניפעג יז ןעוו ,עיליל עקיזָאד יד יוו

 ןוא רעייפ טגנערב רע ?רע טוט סָאװ ;ןביילקוצסיורַא יז תיבה-לעב ריא

 הכיא) ױזַא ,סױרַא יז רע טביילק םעד ךָאנ ןוא ,ןריא םורַא םעד ּפָא טנערב

 ,םיא םורַא םיאנוש ענייז ןבקעי ןגעק ןלױפַאב טָאג טָאה -- 'ה הוצ :(י ,א

 ןקעדרעביא :ךעלרעטרעוו ? .הווצמ א ןייז וצ םייקמ ןשטנעמ ןפלעה ןופ ןיז ןיא 1 .ז

 :ךעלרעטרעװ * .עמש-תאירק (ןופ תוכרב יד ןגָאזוצריפ ידכ ,תילט א טימ ּפָאק םעד)

 זיא :ךעלרעטרעוו + .(הרשע הנומש ןופ תוכרב יד ןגָאזריפ ןוא) דומע ןראפ ןייגייבראפ

 טינ רודיס ןייק ךָאנ זיא ןטייצ ענעי ןיא -- .ד ,גכ הבו ארקיו טיול בָאגוצ 5 .קעװַא

 ןוא ,טלעטשעגנייא ןעוועג טינ ךָאנ זיא תוכרב ןוא תוליפת יד ןופ חסונ רעד ןוא ןעוועג
 .ןענעוואדוצריפ ןוא ןגָאזוצריפ טיירג ןעוועג רערעדעי טינ זיא םימכח יד ןשיווצ וליפא

 .ןביוא יװ ,קידהרובג :ךעלרעטרעוו * .םסחתא ףיוא ליפשנָא *

 ןענעייל (ג אמק אבב ,ימלשורי ףיוא ךיז קידנציטש) טסייה סָאװ ,וָארטסַאי טיול + .ח
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 םהמ דחא ןיאו ,תסנכה תיבל ןיסנכנ םדא ינב הרשע םלועבש
 לע סרופ ןהמ דחאו ;הביתה ינפל רובעלו עמש לע סורפל לוכי
 .םיחוחה ןיב הנשושכ ?המוד אוה המל .הביתה ינפל רבועו עמש

 רמא .ייעמש תא סורפ,, :היל ירמא ;רתא דחל לזא רזעלא 'ר
 :ןירמא [י'.םכח אניל,} י'.הביתה ינפל רובע, ".םכח אניל, :ןול
 ןיחווצ ןגמ לע ?היב ןילגלגתמד אוה ןיד ?רזעלא 'ר אוה ןיד,
 :ל''א ,ובר אביקע 'ר לצא ול ךלהו וינפ ומכרכתנ ",ןבר היל
 /?ףלייד יבר יבצ,, :ל''א ;אדבוע היִל ינת ''?תוינלוח ךינפ המל,,
 :היל ירמא .רתא אוההל לזא ןימוי רתבל .היפלאו ",ןיא, :ליא
 .רבעו ",הביתה ינפל רובע, .ןול סרפ ;יעמש תא ןל סורפ,
 .אמסח רזעלא 'ר היל ןורקו ''.רזעלא 'ר םסחתא,, :ןירמא

 ,םילבא תכרבו םינתח תכרב יודימלתל ףילמ הוה הנוי 'ר
 .הלמ לכב ןירבוג ןווהיד יכיה יכ

 ח

 הנותנ איהשכ ,וז הנשוש המ :תוכלמב היירק רתפ אנוה 'ר
 [םורד] (ןופצ) יפלכ התוא הטמו אצוי ןופצ חור ,םיחוחה ןיב
 פ''עא ,לארשי ךכ ;הלעמ יפלכ ןווכמ הבל כ''פעא ,הצקוע חוחהו
 םהיבא יפלכ ןווכמ םבל ,תוינגסרוב ,תוינונרא ןיבגנ ןהש
 .'ה לא דימת יניע :(הכ םילהת) רמאנש ,םימשבש

 איהשכ ,וזה הנשושה המ :רחמ תלואגב היירק רתפ ובייא 'ר
 רוא איבמ ?השוע והמ ;טקלהל הלעבל השק םיחוחה ןיב הנותנ
 בקעיל יה הוצ :₪ הכיא) ךכ ,הטקול ךכ רחאו הל הצוח ףרושו
 ,הירבטל ןתיסוס ,ןרעונל וחירי ,הוונל שימלח ןוגכ ,וירצ ויביבס
 ךותב םילשורי תאז :;(ה לאקזחי) די'הה .;ונואל דול ,הפיחל ארטסק
 איבמ ?השוע ה"בקה המ ,ץקה עיגישכ ,רחמל .היתמש םיוגה
 תופרשמ םימע ויהו :טל היעשי) ד"הה ;הל הצוח ףרושו רואה
 .ונחני דדב 'ה ל םירבד) ?ןמת ביתכ המ .דיס

 וצ ארטסק ,הירבט וצ ןתיסוס ,ןרעונ וצ וחירי ,הוונ וצ שימלח רעגייטש ַא
 -- תאז :(ה ,ה לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד %ונוא וצ דול ,הפיח

 ,ןגרָאמ ףיוא .טצעזַאב יז ךיא בָאה רעקלעפ יד ןשיווצ ,םילשורי עקיזָאד יד

 ןעגנערב טעוו רע ?ןָאט אוה ךורב שודקה טעוו סָאװ ,ןעמוק טעוו ץק רעד זעוו

 היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןריא םורַא םעד ןענערברַאפ ןוא רעייפ
 ןוא .ךלַאק רעטנערברַאפ יוו ןייז ןלעוו רעקלעפ ןוא -- םימע ויהו :(בי ,גל

 +ןייֵלֲא ןריפ םיא טעוו טָאג -- יה (בי ,בל םירבד) ?טרָאד טייטש סָאוו
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 ט
 ,ץיה ַא ןָא טמוק סע ןעוו ,עיליל עקיזָאד יד יו יוזַא :טגָאזעג טָאה ןובא 'ר

 ,ךיוא ױזַא ;ךיז יז טילבעצ ,יוט א ןָא טמוק סע ןעוו ןוא ,טקלעוורַאפ יז טרעוו

 רעד ףיוא סיוא ?[לארשי] טקוק ,ךיז טלַאה :ןושע ןופ ןטָאש רעד ןמז לכ
 יוזַא ,ןושע ןופ ןטָאש רעד ןייגייבראפ טעוו סע יו ;טקלעוורַאפ יוו טלעוו
 עשוה) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .ןעילבעצ ןייא ןיא ןטלַאה ךיז ייז ןלעוו

 יוו ןעילב טעוו רע ,לארשי וצ יוט רעד יוו ץיז לעוו ךיא -- היהא :( ,די
 ןדייס ,טשינוצ טינ לָאמ ןייק טרעוו עיליל עקיזָאד יד יוו ױזַא .עיליל ַא
 ןעמַאזוצ ןדייס ,ןרעוו טשינוצ טינ לארשי טעוו יוזַא ;חיר ריא טימ ןעמַאזוצ
 דנא טינ זיא עיליל עקיזָאד יד יוז יוזַא +.םיבוט םישעמ ןוא תווצמ יד טימ
 טינ םיקידצ יד ןעעיז ךיוא יוזַא ,חיר ריא בילוצ טרעיינ ןַארַאפ שרעד
 יד יוו יוזַא .לארשי ןופ הלואג רעד רַאפ טרעיינ ,ןרָאװעג ןפַאשַאב שרעדנא
 ,ףוס םייב ןוא "בייהנָא םייב שיט סכלמ ןפיוא ףיורַא טמוק עיליל עקיזָאד

 6.טלעוו רענעי ףיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא רעבלעז רעד לארשי זיא ךיוא ױזַא
 לארשי זיא ךיוא ױזַא ,ןזָארג ןשיווצ ךעלטנעק זיא עיליל עקיזָאד יד יוו ױזַא

 ,אס היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןשיווצ ךעלטנעק
 עיליל עקיזָאד יד יוו יוזַא .ןענעקרעד ייז ןלעוו ייז ןעעז סָאװ עלַא -- לכ :ט
 -עגנָא לארשי זיא ךיוא ױזַא ,םיבוט םימי ןוא םיתבש ףיוא טיירבעגנָא זיא
 | .הלואג רעקידנגרָאמ רעד רַאפ טיירב

 ייג, :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 ריא טנעז ,םירצמ ןיא ןעוועג טנעז ריא ןעוו ,עניימ רעדניק :ןדיי יד וצ גָאז
 טמוק ריא זַא ,דניצַא ךיוא .רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא וצ ןכילגעג ןעוועג

 -- ,רענרעד יד ןשיווצ עיליל ַא וצ ןכילגעג טייז ,ןענכ דנַאל ןיא ןיירא
 יד יוו ןוא יד ןופ גנואוט יד יוו ןָאט טינ טלָאז ריא זַא ךיז ייב ּפָא טכַאמ

 -- השעמכ :(ג ,חי ארקיו) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".ענעי ןופ גנואוט
 ,ןָאמ טינ ריא טלָאז ןסעזעג טנעז ריא ואוו םירצמ דנַאל ןופ גנואוט יד יװ

 טינ ריא טלָאז ,ךייא גנערב ךיא ןיהואוו ןענכ דנַאל ןופ גנואוט יד יוו ןוא

 ר ,-=- -- -- ןָאט

 'ר .דלַאװ ןופ רעמייב יד ןשיווצ םיובלפע ןַא יו -- חופתכ ()
 רעד יו יוזַא :ארמיז ןב יסוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אחא 'ר ןוא אנוה

 "ראפ :ץיה א תעשב םיא ןופ ןפיולטנא עלא סָאװ ,םיובלפע רעקיזָאד

 ןענייז יוזא ;םיא ןיא ןציז וצ ןטָאש ןייק טינ טָאה רע לייוו ?סָאװ
 ךורב שודקה ןופ ןטָאש ןיא ןציז וצ ןופ ןפָאלטנַא טלעוו רעד ןופ תומוא יד
 ױזַא טָאה לארשי ךיוא זַא ,ןעניימ ךיא ןָאק :,הרות ןתמ ןופ גָאט ןיא אוה
 ןוא טסולגעג ךיא בָאה ןטָאש ןייז -- ולצב :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ןָאטעג

 -טעטש עטנכערעגסיוא יד ןופ רעטשרע רעד ןיא *  .ןטייצ סחישמ ףיוא ? .תוירוגרסירכ
 ןטיול טשטייטעג +  .ןדיי -- רעטייווצ רעד ןיא ןוא ,לאושי יאנוש ןסעזעג ןענייז ןרָאּפ
 רע ,ונליחני יװ (ןריפ םיא טעוו) ונחני ָאד טייטשראפ הדגא לעב רעד זא ךעלגעמ ;שרד
 .רעקלעפ עדמערפ יד ןָא ,ןיילַא דנַאל ןיא ןציז ןאד טעוו לארשי :ןברַא ןכאמ םיא טעװ
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 ,השומכ איהו ,הילע אצוי ברש ,וז הנשוש המ :ןובא ר"א

 (לוכיבכ) ,םייק ושע לש ולצש ןמז לכ ,ךכ ;תחרפמ איהו ,לט אצי

 ןיביטרמ ,ושע לש ולצ רבע ;הזה םלועב ןישומכ ןיארנ [ לארשי]

 .הנשושכ חרפי ,לארשיל לטכ היהא :(י עשוה ד"הה ,ןיכלוהו

 לארשי ךכ ;החיר בג אלא םלועל הלטב הניא וזה הנשושה המ

 הניא וז הנשוש המ .םיבוט םישעמו תווצמ בג אלא ןילטב ןניא

 .לארשי לש ןתלואגל אלא םיקידצה וארבנ אל ךכ ,חירל אלא

 ןה לארשי ךכ ,ףוסו הליחת םיכלמ ןחלושל הלוע וז הנשוש המ

 ןיב תרכנ וז הנשוש המ .אבה םלועל ןה ןה ,הזה םלועל ןה

 היעשי) רמאנש ,םלועה תומוא ןיב ןירכנ לארשי ךכ ,םיבשעה

 םימיו תותבשל תנקותמ וז הנשוש המ .םוריכי םהיאור לכ :(אס

 .רחמ לש הלואגל םינקותמ לארשי ךכ ,םיבוט

 :לארשיל םהל רומא ךל,, :השמל ה"בקה רמא :היכרב ר"יא

 .םיחוחה ןיב הנשושל ןימוד םתייה ,םירצמב םתייהשכ ,ינב

 ,םיחוחה ןיב הנשושל ןימוד ויה ,ןענכ ץראלןיסנכנ םתאש ,ושכע

 ד"הה ".ולא השעמכו ולא השעמכ ושעת אלש םכתעד ונת --

 ,השעת אל הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ :(חי ארקיו)

 .'רגו ,ושעת אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו
 ֹף

 ןב יסוי 'ר םשב אחא 'רו אנוה 'ר .רעיה יצעב חופתכ ₪)

 המלו ;ברשה תעשב ונממ ןיחרוב לכה הזה חופתה המ :ארמז

 תבשמ םלועה תומוא וחרב ךכ ;ולצב בשיל לצ ול ןיאש יפל ?ןכ

 :רמול דומלת ?ןכ לארשי ףא ,לוכי .הרות ןתמ םויב ה"בקה לצב

 יתדמחש אוה ינא ,יתבשיו ותוא יתדמח ,יתבשיו יתדמח ולצב

 .תומואה אלו ,ותוא

 איצומ הזה חופתה :אדח רמא .יתרת רמא אריעז 'רב אחא יר

 ןיב ךיא ,ןסעזעג ןיב ןוא טסולגעג םיא בָאה ךיא ,ןסעזעג םיא ןיא ןיב ךיא

 .[טלעוו רעד ןופ] תומוא יד טינ רעבָא ,טסולגעג םיא בָאה סָאוו ?רעד סע

 :טגָאזעג רע טָאה ךַאז ןייא .ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה אריעז 'רב .אחא 'ר

 ,"בג, + .ןש ,א תושרדמ יתב טיול טרידנעמע *  .(םיור) ןושע ןופ הלשממ יד + ,ם

 .ןייגרעטנוא סינ ייז ןענָאק םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןעוט ןדיי ןמז-לכ + <.בגא, יװ

 .קלָאפ רעדנא ןַא ףיוא ןרעװ ןטיברַאפ טינ לָאמ ןייק טעוו לארשי 5 .הדועס רעד ןופ *

 וצ הרות יד ןבעג טלָאװעג טשרעוצ טָאה ע"שובר רעד :ג ,אכ יתבר אתקיספ 1 יי
 ןיא קידגבָאה ,יד טָאטשנָא ? .ריא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,תומוא ערעדנַא
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 ,רעטעלב ענייז ןופ רעירפ ץכעילב ןייז סױרַא טיג םיובלפע רעקיזָאד רעד
 סָאד *%ןרעה ןרַאפ ןביולג סָאד טרעדעפעג םירצמ ןיא לארשי טָאה ךיוא ױזַא
 טָאה קלָאפ סָאד ןוא -- םעה ןמאיו :(אל ,ד תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא
 רעדניק יד ןָא} טכַאדעג טָאה טָאג זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז זַא ןוא ,טביולגעג
 ױזַא :טגָאזעג אריעז 'רב אחא 'ר טָאה ךַאז עטייווצ א .[-- -- -- לארשי ןופ
 ,רעטעלב ענייז ןופ רעירפ ץכעילב ןייז סיורַא טיג םיובלפע רעקיזָאד רעד יוו

 טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרעה ןרַאפ ןָאט סָאד טרעדעפעג לארשי טָאה ךיוא ױזַא

 .ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעוו רימ -- השענ :(ז ,דכ טרָאד)
 םיובלפע רעקיזָאד רעד יוו יוזַא :ןכָאז ייווצ טגָאזעג טָאה הירזע 'ר

 טָאה ךיוא ױזַא ,ןוויס שדוח ןיא טרעיינ ,שרעדנַא טינ טכורפ ןייז טקיטייצ
 עטייווצ ַא +ןוויס ןיא טרעיינ ,שרעדנַא טינ חיר ןטוג ַא ןבעגעגסיורַא לארשי

 טייצ רעד ןופ ,םיובלפע רעקיזָאד רעד יו ױזַא :טגָאזעג הירזע 'ר טָאה ךַאז
 [טרעיוד] טכורפ ןייז טקיטייצ רע זיב ץכעילב ןייז סיורַא טיג רע סָאװ
 ןבָאה ייז זיב םירצמ ןופ סױרַא זיא לארשי ןעוו ןופ ךיוא ױזַא ,געט קיצפופ

 לבקמ יז ייז ןבָאה ןעווןוא ;געט קיצפופ [רעבירַא ןענייז] הרות יד ןעוועג לבקמ
 ןײגסױרַא ןכָאנ שדוח ןטירד ןיא -- ישילשה שדחב :(א ,טי טרָאד) ?ןעוועג

 .םירצמ ןופ לארשי ינב יד ץופ
 רעקיזָאד רעד יוו יוזא :ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה ןומיס 'רב הדוהי 'ר

 לפיוו םיא ןופ ןקעמש טסנעק וד ןוא 5,רסיא ןַא םיא רַאפ טסיג וד סָאװ ,לפע
 -סיוא טליוו ריא ביוא,, :לארשי וצ טגָאזעג השמ טָאה ךיוא ױזַא ,טסליוו וד
 זיא'ס] ".טייקיניילק א ךרוד ןרעוו טזיילעגסיוא ריא טנעק ,ןרעוו טויילעג

 ןעגנַאגעג זיא רע ןוא ,סיפ יד ףיוא ןטילעג טָאה סָאװ םענייא וצ [ןכילגעג
 ןעמוקעג זיא .טלייהעגסיוא טינ ךיז טָאה ןוא ,ןלייה וצ ךיז םיאפור עלַא וצ
 ךיז וטסנעק ,ןלייהסיוא ךיז טסליוו וד ביוא,, :טגָאזעג םיא טָאה ןוא רענייא
 טָאה ױזַא ".תומהב ןופ לַאפּפָא וצ ריד גייל :טייקיניילק א ךרוד ןלייהסיוא

 ריא טנעק ,ןרעוו טזיילעגסיוא טליוו ריא ביוא, :לארשי וצ טגָאזעג השמ
 ריא ןוא -- םתחקלו :(בכ ,בי טרָאד) טייקיניילק א ךרוד ןרעוו טזיילעגסיוא
 טגָאזעג ייז ןבָאה .*-- -- -- ןעקנוטנייא ןוא זָארג-בוזא לטניב ַא ןעמענ טלָאז

 ,סע טסָאק לפיוו זָארג-בוזא ןופ לטניב יקיזָאד סָאד ,וניבר השמ,, :םיא וצ
 ,םענייא רַאפ וליפא,, יז וצ טגָאזעג רע טָאה "?ינימ ףניפ רעדָא %ינימ ריפ

 סָאד ןוא םירצמ ןופ ביור סָאד ןענעשרי וצ ?ןייז םרוג ךייא טעוו סָאד ןוא
 יד ןופ ביור סָאד ןוא פגוע ןוא ןוחיס ןופ ביור סָאד ןוא ?םי םייב סָאװ ביור
 רכש םעד ןופ :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר ] :?*,םיכלמ קיסיירד ןוא ןייא
 ייב :גתמענ רעטייווצ ַא ןופ רכש ןפיוא ןענרעל וטסנָאק גנומענ ןייא ןופ
 -בוזא לטניב א ןעמענ טלָאז ריא ןוא -- םתחקלו :ןבירשעג טייטש םירצמ
 זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד ןוא ,ינימ ריפ ?ןפָארטַאב סע טָאה ליפיוו ;זַארג
 ,גוע ןוא ןוחיס ןופ ביור סָאד ,םי םייב סָאװ ביור סָאד ןענעשרי לָאז לארשי
 ,בלול :+[ןופ הווצמ יד טנייה -- ,םיכלמ קיסיירד ןוא ןייא יד ןופ ביור סָאד
 ןוא יאדווא ,תווצמ ךס ַא טגָאמרַאפ ןוא טלעג ךס א ןשטנעמ םעד טסָאק סָאװ
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 ;העומשל הנמא ומידקה םירצמבש לארשי ךכ ,וילעל םדוק וצינ

 .[לארשי ינב תא] יה דקפ יכ ,ועמשיו םעה ןמאיו ד תומש) ד"הה

 ,וילעל םדוק וצינ הז חופת המ :ירוח רמא אריעז "רב אחא 'ר

 דכ סש) רמאנש ,העימשל הישע ומידקה יניסב לארשי ךכ
 .עמשנו השענ

 אלא ויתוריפ רמוג וניא הז חופת המ :יתרת רמא הירזע יר
 רמא הירזע 'ר .ןויסב אלא בוט חיר לארשי ונתנ אל ךכ ,ןויסב
 ויתוריפ רמוגש דעו וצינ איצומש העשמ הז חופת המ :ירוח
 תא ולבקש דעו םירצממ לארשי ואציש העשמ ךכ ,םוי םישמח
 תאצל ישילשה שדחב טי םש) ?התוא ולבק יתמיאו ;םוי 'נ הרותה
 .[םירצמ ץראמ] לארשי ינב

 וב ןתונ תא ,הז חופת המ :יתרת רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 :לארשיל השמ םהל רמא ךכ ,תוחיר המכ וב חירמ תאו רסיא
 הקלש דחאל ",ןילאגנ םתא לק רבדב ,לאגהל םתא ןישקבמ םא,
 דחא אבו .אפרתנ אלו ,תואפרתהל םיאפורה לכ לע רזחו וילגרב
 :אפרתמ תא לק רבדב ,תואפרתהל שקבמ התא םא, :ול רמאו
 םתא םא, :לארשיל השמ רמא ךכ ".המהב יללג ךל לופט
 תדוגא םתחקלו :בי םש) ןילאגנ םתא לק רבדב ,לאגהל םישקבמ
 אתרסימ אדה ,וניבר השמ,, :ול ורמא .יי-- -- -- םתלבטו בוזא
 רמא יי?ינימ אשמחב וא ינימ אעבראב ,אבט איה המכב אבוזאד
 םיה תזבו םירצמ תזב שריל ןוכל המרג איהו ,דחב וליפא,, :ןול
 רב אבא ר"א] ",םיכלמ דחאו םישלש תזבו גועו ןוחיס תזבו
 :ביתכ םירצמב :החיקל רכש דמל התא החיקל רכשמ :אנהכ
 אוהו ,ינימ 'דב ?הידיד אימיט תיוה המכב ;בוזא תדגא םתחקלו
 א"ל תזיב ,גועו ןוחיס תזיב ,םיה תזיב שריל לארשיל םרג
 המכ וב שיו םימד המכב םדא לע דמוע אוהש ,בלול -- [םיכלמ

 ("וירפ, טרָאװכוז ,א ,חפ תבש ,תופסות) םת וניבר 5 ,לארשי קלַאפ סָאד ,לשמנ םעד ןעניז

 םינפ ןייד ןופ חיר רעד ןוא -- חירו קוספ םוצ רעכיג ךיז טסַאפ שרד רעד זא ,טקרעמַאב
 ,קוספ רעודנוא וצ רעדייא ,לארשי תסנכ יד זיא טקעיבָא רעד ואוו ,(ט ,ז רעטײװ) לפע יװ
 .(תושרד עקידרעטייוו יד ךיוא עגונ זיא סָאד) רעטשרעבייא רעד זיא טקעיבַא ןייז סָאװ
 לַאניגירָא ןיא 1 .תועבטמ עניילק 5--5 .הרות יד ןעוועג לבקמ קיליווטוג ןבָאה ייז ןעוו +

 טיול טיובעג זיא שרד רעד לייוו ,ןעוועג םרוג ,המרג .רבע ןיא חסונ רעד זיא טסקעט
 טרָאד ךיז טסַאּפ אליממ ןוא ,ןשרד לעב םעד ןרעהעג רעמרעוו יד ואוו ,(א ,ל) הבר ארקיו
 ןביוא עז 5 .טלַאהניא ןטיול טצעזעגרעביא ןבָאה רימ .טייצ רענעגנַאגרַאפ ןופ םרָאפ יד

 .(דכ--ז ,בי עשוהי) ןענכ ןופ 1% .הל--הכ רבדמב ? .2 ןוא 1 ןעגנוקרעמַאב ,דנ ,א
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 ריא ןוא -- םתחקלו :(מ ,גכ ארקיו) ןדיי יד ןָא השמ טגָאז רעבירעד !יאדווא
 עטייווצ ַא .[םיוב סענייש ַא ןופ טכורפ} גָאט ןטשרע םעד ןעמענ ךייא טלָאז
 טָאה סָאװ ךלמ א טימ לשמ א זיא'ס :טגָאזעג ןומיס 'רב הדוהי 'ר טָאה ךַאז
 :םיא וצ טגָאזעג ןוא ןוז ןייז ןעמוקעג זיא .לרעפ ןוא ןייטש ןרעייט ַא טַאהעג
 ,סע זיא סנייד ןוא סע זיא ריד רַאפ,, :טגָאזעג םיא רע טָאה ",רימ סע ביג,
 שודקה רַאפ טגָאזעג לארשי טָאה ךיוא ױזַא ".קעווא סע ךיא ביג ריד ןוא

 .טָאג 12,ז זיא גנַאזעג ןוא טייקרַאטש ןיימ -- יזע :(ב ,וט טרָאד) אוה ךורב
 ,יז זיא סרעייא ןוא יז זיא ךייא רַאפ , יז וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה
 ,שרעדנַא טינ זיא ,טײקרַאטש ,"זוע,, םורָאװ ?.קעװַא יז ךיא ביג ךייא ןוא
 ןיז טיג טָאג -- ה :;(אי ,טכ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוז ,הרות טרעיינ
 .טייקרַאטש קלָאפ

 אי

 :םי םייב טפָאהעג ןדיי ןבָאה ןעגנונעפָאה עטוג יירד :טגָאזעג טָאה יול 'ר
 .ןכשמ ןפיוא טפָאהעג :,ןענָאפ ףיוא טפָאהעג ,הרות ףיוא טפָאהעג ןבָאה ייז
 ןטָאש ןייז -- ולצב :ןבירשעג טייטש סע יוו ,הרות ףיוא טפָאהעג ןבָאה ייז
 ,ןענָאפ ףיוא טפָאהעג ןבָאה ?ןסעזעג ךיא ןיב םיא ןיא ןוא טסולגעג ךיא בָאה

 ליוו ,ןכשמ ןפיוא טפָאהעג ןבָאה 3;טסולגעג בָאה ךיא :ןבירשעג טייטש סע יוו
 לאומזע) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד -- ,ןסעזעג ןיב ןוא :ןבירשעג טייטש סע
 ןופ גָאט םעד טניז זיוה ןייק ןיא ןסעזעג טינ ןיב ךיא םורָאוו -- יכ :0 ,ז ב
 טפָאהעג ןבָאה ייז זַא ןוא] +םירצמ ןופ לארשי ינב יד ןעגנערבפיורַא ןיימ

 (בכ ,וט תומש): טגָאזעג טָאה ןמחנמ 'ר סָאװ סָאד יוו [זיא ,ןענָאפ ףיוא
 טנרעל קוספ רעד -- ,רוש רבדמ םוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז ןוא -- ואציו

 ךיז טיירבעגנָא ןענייז ייז זַא ,ךיז ףיוא טגָאזעג תואיבנ ןבָאה ייז זַא ,זדנוא
 ןופ גנוצנַאלפרַאפ יד יוו :,זייוותורוש ,זייוונענָאפ ,זייוותונחמ ןרדסוצסיוא
 .ןטרָאגנייוו ַא

 ;טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .ןעמוג ץיימ רָאפ םיז זיא טכורפ ןייז ןוא --- וירפו
 ,יניס גרַאב ןרַאפ טכַארברַאפ טָאה לארשי סָאוו םישדח ףלעווצ יד ןענייז סָאד

 ןוא ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאװ ןופ :הרות ןופ רעטרעוו טימ קידנקיווק ךיז
 ,סיז ןעוועג סע זיא ןעמוג ןיימ רַאפ ןעמוג ןיימ רַאפ סיז זיא טכורפ ןייז

 רעטיב ןעוועג סע זיא טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןופ ןעמוג ןרַאפ רעבָא
 6.טומרעוו יוו

 סָאד ןוא ,רעטייוו יװ ,שרד ןטיול -- הרות יד 12 .א ,ל ,הבר ארקיו טיול ןבעגעגוצ 1
 ןוא טָאג ןופ (ץוש) ןטָאש םעד -- טסולגעג ךיא בָאה ןמָאש ןייז :קוספ רעזדנוא טניימ
 .טסולגעג ךיא בָאה הרות ןייז ןופ

  ןבױא עז 2 .(ב רבדמב עז) ןענָאפ ערעייז טיול םיטבש יד ןרדסוצסיוא 1 .אי

 זיא רימ רעביא ןַאּפ ןייז ןוא -- ולגדו :טייטש קוספ ןקידועטייוו ןיא ןוא 5 .,12 .מאב

 ךיא סרעיינ :ךיז טקידנע קוספ רעד ןוא * .(ג ,ב הבר רבדמב טיול ו"זרהמ) טפאשביל
 וצ טכארבעג אד טרעװ קוספ רעד -- ןכשמ ₪ ןיא ןוא טלעצעג ₪ ןיא ןייגמוא געלפ
 ליּפשנָא 5 .ןכשמ ןטימ תוכייש א טָאה ,ןסעזעג ןיב ךיא ,יתבשי טרָאװ סָאד זא ,ןזייוואב
 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טלעװ רעכעלטסירק רעד ףיוא טיידנָא ןַא ךעלגעמ 5 .רוש ףיוא
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 םתחקלו :טכ ארקיו) לארשיל ריהזמ השמ ךכיפל !ויכאע ,תווצמ
 .[רדה ץע ירפ] ןושארה םויב םכל

 ןבא ול התיהש ךלמל לשמ :ירוח רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 איה ךל, :ל"א "יל הנת, :ול רמאו ונב אב .תוילגרמו הבוט
 םש) ה"בקה ינפל ורמא לארשי ךכ ".הנתונ ינא ךלו ,איה ךלשו
 םכלו ,איה םכלשו ,םכל, :ה"בקה םהל רמא .הי תרמזו יזע :(ט
 זוע 'ה :שכ םילהת) רמאנש ,הרות אלא זוע ןיאו ".הנתונ ינא
 א תי ומעל

 ,הרותל ווק :םיה לע לארשי ווק תובוט תויוויק שלש :יול רייא
 יתדמח ולצב :ביתכד ,הרותל ווק .ןכשמל ווק ,םילגדל ווק
 :ביתכד ,ןכשמל ווק ;יתדמח :ביתכד ,םילגדל ווק ;יתבשיו
 יתולעה םוימל תיבב יתבשי אל יכ :ז ,ב לאומש) אדמה -- ,יתבשיו
 :חט תומש) ןמחנמ 'ר רמאד איההכ .םירצממ לארשי ינב תא

 ןידיתעש ,ןמצע לע ואבנתנש ,דמלמ ,רוש רבדמ לא ואציו
 תעטמכ ,תורוש תורוש ,םילגד םילגד ,תונחמ תונחמ תושעהל

 .םרכ לש
 ושעש שדח רשע םינש ולא :קחצי רייא .יכחל קותמ וירפו ₪

 וירפו ?םעט המ ;הרות ירבדב םיקתמתמ ,יניס רה ינפל לארשי
 היה םלועה תומוא ךחל לבא ,קותמ היה יכחל -- ,יכחל קותמ
 .הנעלכ רמ

 הרותה הנתנש פ"עא :רזעלא ר''א -- ,דעומ להאמ (א ארקיו)
 .דעומ להאב םהל השרפתנש דע הילע לארשי ושנענ אל ,יניסמ
 ובייחתנ אלו ;הנידמל הסנכנו תמתוחמו הבותכ איהש המגטוידל
 פ"עא ,ךכ .הנידמב םהל השרפתנש דע,הנידמה ינב הילע
 םהל שרפתנש דע ,הילע ושנענ אל ,יניס רהב הנתנ הרותהש

 ןופ [םיא וצ טדערעג טָאה טָאג ןוא] :(א ,א ארקיו) [טייטש קוספ ןיא]
 ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד שטָאכ :טגָאזעג רזעלא 'ר טָאה -- ,דעומ להא
 ףיוא [ןייז רבוע ןרַאפ] ןרָאװעג טפָארטשַאב טינ לארשי רעבָא זיא ,יניס ןופ
 זיא'ס] .דעומ להא ןיא ליז וצ ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ זיא יז זיב ,ריא
 ןוא טלגיזרַאפ ןוא ןבירשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ טפירשריפ ַא וצ [ןכילגעג

 קידתוירחא ןעוועג טינ ןענייז טיילדטָאטש יד רעבָא ;טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא
 ,ךיוא ױזַא .טָאטש ןיא ייז וצ ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ זיא יז זיב ,ראפרעד
 "אב טינ ייז ןענייז ,יניס גרַאב ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד שטָאכ
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 ייז וצ ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ זיא יז זיב ,ריא רעביא ןרָאװעג טפָארטש

 -- דע :(ד ,ג םירישה ריש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .דעומ להוא ןיא

 גרַאב רעד זיא סָאד ;רעטומ ןיימ ןופ זיוה ןיא טכַארבעג םיא בָאה ךיא זיב

 סָאװ ,דעומ להוא רעד זיא סָאד פ,גנונרעל ץיימ ןופ רעמַאק ןיא ןוא ?,יניס

 ראפ |תוירחא ןגָארט וצ] ןרָאװעג בייוחמ לארשי זיא ןָא טרָאד ןופ

 0 .גנונרעל רעד

 יוו ,טסואוועג ןטלָאװ תומוא יד ןעוו :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר

 -סעפ ןוא ןרעגַאל טימ םיא ייז ןטלָאוו ,ייז ראפ זיא דעומ להוא רעד קיטכיוו

 ןעװעג טינ זיא דעומ להוא רעד ןמז-לכ םורָאװ ?,טלגנירעגמורַא ןעגנוט

 ןיא ןרעוו טלסיירטעגפיוא טרָאװ [סטָאג ] ןופ לוק סָאד ןרעה םייב ייז ןגעלפ
 םורָאוו -- יכ :(גכ ,ה םירבד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןרעגַאל ערעייז

 "על ןופ לוק סָאד טרעהעג טָאה סָאוו ,ןַארַאפ זיא שינעפעשַאב ךָאנ רעסַאוו
 -סױרַא טרָאװ סָאד זיא קידמינפדייווצ :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר .טָאג ןקידעב

 ןופ תומוא יד רַאפ תומה-םס ַא ןוא לארשי רַאפ םַאזלַאב-סנבעל ַא ,ןעמוקעג
 זיא ןוא ,טרעהעג טסָאה וד יװ יװַא -- רשאכ :(גל ,ד טרָאד) טלעוו רעד

 -- רעבָא !??ןבעל ןבילבעג טסיב ןוא טרעהעג טסָאה וד -- ,ןבעל ןבילבעג

 ןענייז ןוא טרעהעג ןבָאה ייז ;טלעװ רעד ןופ תומוא יד רַאפ תומה"םס א
 ןרעטנוא -- תחת :(ה ,ח םירישה ריש) קוספ רעד טגָאז רעבירעד ::,ןברָאטשעג

 12 טקעוועגפיוא ךיד ךיא בָאה םיובלפע
 בי

 סָאד ךיז טגעלפ טרָאד זַא ,טנרעלעג טָאה אייח 'ר -- ,דעומ להוא ןופ
 טָאה קחצי 'ר .טלעצעג ןרעסיוא ןייגסיורא טינ טגעלפ ןוא ןקַאהּפָא לוק

 אצמנב ןעוועג האובנ זיא ,ןעויעג טינ זיא דעומ להוא רעד ןמז-לכ :טגָאזעג
 ,ןעמוקעגפיוא זיא דעומ להוא רעד טניז ;טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ייב ךיוא
 (ד ,ג םירישה ריש) ןָא טלָאמעד ןופ :.טלעטשעגפָא ייז ייב האובנ יד ךיז טָאה
 רעמָאט ןוא ?.טזָאלעגּפָא טינ םיא ןוא ןעמונעגנָא םיא ךיא בָאה -- ויתזחא
 רַאפ :רעפטנע זיא ??טגָאזעג תואיבנ רועב ןב םעלב ךָאד טָאה טָא :ןגָאז וטסעוו
 רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,טגָאזעג תואיבנ רע טָאה לארשי ןופ הבוט רעד
 אל :(אכ ,גכ טרָאד) ;בקעי ,ןטלעצעג ענייד ןענייז טוג יוו -- ובוט המ :(ה ,דכ

 -- יכ (גכ קוספ ,טרָאד) ;בקעי ןיא טכערמוא ץיק טינ טעז עמ -- טיבה
 -עג טָאה רעוו -- הנמ ימ :(י קוספ ,טרָאד) ;בקעי ןיא ףושיכ ןייק ָאטינ םורָאװ
 ןטערטפיוא טעוו סע -- ךרד (זי ,דכ טרָאד) ;בקעי ןופ ביוטש םעד טלייצ
 רענייא טעוו ןקיטלעוועג ןוא -- דריו (טי קוספ ,טרָאד) :ןבקעי ןופ ןרעטש א
 .ןבקעי ןופ

 סָאװ ,הרות יד ןעװעג לבקמ טָאה לארשי ואו ' .הרות רעד ןופ תווצמ יד ןטיהוצּפָא
 :(ג ,ב ילשמ) קוספ ןפיוא (ד ,ו הבר רבדמב) השרד א טיול ,"רעטומ, ןפורעגנָא טרעוו

 ארקיו ,ראות הפי) טייקידנאטשראפ יד וטספור (שרד ןטיול) *רעטומ, םורָאװ -- םא יכ

 "רעל ,הארוה טיול טשטייטעג ,(ןגָארטעגסױא ךימ טָאה סָאװ יד) יתרוה 5 .(אי ,א הבר

 יחתו ןענַאטשעג טלָאװ סע יו 1% .ןצישאב וצ םיא ? .שרד ןטימ גנאלקנייא ןיא ,גנונ

 טיג הרות יד סָאװ ןבעל עקיבייא סָאד ןגָארקעג טינ ןבָאה ייז ,קיטסייג 11 .יחיו טָאטשנָא

 .ןבעל ןקיבייא םוצ 12 .לבקמ יז ןענייז סָאװ יד וצ



 צו גי ,בי ,אי :ב השרפ

 רה הז ,ומא תיב לא ויתאבהש דע :( שיהיש ד"הה .דעומ להאב
 לארשי ובייחתנ םשמש ,דעומ להא הז ,יתרוה רדח לאו ,יניס
 .הארוהה לע

 להא היה המ ,םיעדוי תומואה ויה ולא :יול ןב עשוהי רייא
 אלש דעש .ותוא ןיפיקמ ויה תוירטסקו תוילהאב ,םהל הפי דעומ

 ;ןוהיטקינפמ ןיזרתנו רובידה לוק םיעמוש ויה דעומ להא דמע
 .םייח םיהלא לוק עמש רשא רשב לכ ימ יכ :(ה םירבד) ד"הה
 לארשיל םייח םס ,אצוי רובידה היה ןיפוסורפיד :ןומיס רייא
 - יחיו התא תעמש רשאכ :ה םש) םלועה תומואל תומה םסו
 ךכיפל ,ותמו ועמש ,םלועה תומואל תומה םסו ,תייחו תעמש
 ךיתררוע חופתה תחת :(ח שיהיש) רמוא אוה

 בי

 היה אלו קספנ לוקה היה םשמש ,אייח 'ר ינת -- ,דעומ להאמ
 התיה דעומ להא דמע אלש דע :קחצי רייא ,להאל ץוח אצוי
 האובנ הקספ דעומ להא דמעשמ ;םלועה תומואב היוצמ האובנ
 םעלב אלהו :רמאת םאו .ונפרא אלו ויתזחא (ג םש םשמ .םהמ
 רמאנש ,אבנתנ לארשי לש ןתבוטל :רומא ?אבנתנ רועב ןב
 ;בקעיב טא טיבה אל (גכ םש ;בקעי ,ךילהא ובט המ :(דכ רבדמב)

 ךרד דכ םש) ;בקעי רפע הנמ ימ (םש ;בקעיב שחנ אל יכ (םש)

 .בקעימ דריו (סש) ;בקעימ בכוכ
 גי

 ;רמוא ריאמ 'ר .הדוהי 'רו ריאמ 'ר -- ,ןייה תיב לא ינאיבה 6
 לגעל יתרמאו ,ןייכ ערה רצי יב טלשוה, :לארשי תסנכ הרמא
 שנ רבב ללע דכ ארמח ןידה ".לארשי ,ךיהלא הלא :(בל תומש)
 ריש ןישרוד ןיא ;ריאמ ,ךייד :הדוהי 'ר ל"א .היל בברעמ הוה

 גי
 'ר ןוא ריאמ 'ר -- ,זיוהניױו ןיא טכַארבעג ךימ טָאה רע -- ונאיבה (0

 טָאה ערה רצי רעד, :טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאז ריאמ 'ר .הדוהי

 -לָאג| ןגעוו טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,ןייוו יוו רימ רעביא הטילש ַא ןגָארקעג

 רעקיזָאד רעד *.לארשי ,טָאג ןייד זיא סָאד -- הלא :(בל תומש) בלַאק [םענעד
 הדוהי 'ר טָאה .םיא רע טלמוטרַאפ ,ןשטנעמ א ןיא ןיירַא טמוק רע ןעוו ,ןייוו
 ,ןטכעלש םוצ םירישה ריש טינ טנשרד עמ ;ריאמ ,ריד גונעג :םיא וצ טגָאזעג

 להוא ןיא רָאנ ןרעה ךיז טגעלפ לוק סָאד זַא ,ןאייח יר טימ גנאלקנייא ןיא 1 .בי
 םעד ןלעטשפיוא ןכָאנ ןיוש * .לארשי ןשיווצ רָאנ ןבילבעג זיא לוק ןייז ןוא 2 .דעומ
 .דעומ להוא
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 ןרָאװעג ןבעגעג שרעדנַא טינ זיא םירישה ריש םורָאװ ,ןטוג םוצ טרעיינ
 טכַארבעג ךימו טָאה רע :טניימ עשז-סָאװ אט ,לארשי ןופ ביול םוצ טרעיינ
 ךימ טָאה :אוה ךורב שודקה,, :טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד ?זיוהנייוו ןיא
 רע ןוא ?,יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,ןייו ןופ רעלעק ןסיורג ַא ןיא טכַארבעג
 ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןופ ןוא הרות ןופ ןענָאפ ןבעגעג טרָאד רימ טָאה

 סקחצי 'ר ןופ אבא 'ר *".ןעמונעגנָא ייז ךיא בָאה טפַאשביל סיורג טימ ןוא
 רעלעק ןסיורג א ןיא טכַארבעג ךימ טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ןגעוו
 ,הרות יד ןבעגעג טרָאד ןופ טָאה רע ןוא ,יניס גרַאב רעד זיא סָאד .ןייוו ןופ
 ןייג ףיוא ןוא ןייר ףיוא םינפוא קיצרעפ ןוא ןיינ ףיוא טנשרדעג טרעוו סָאוו

 ןייז ןוא) לולגדו ןופ ףערטַאב םעד טיול +ןיירמוא ףיוא םינפוא קיצרעפ ןוא
 :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעמונעגנָא יז ךיא בָאה טפָאשביל סיורג סיוא ןוא ,(ןָאפ
 .טפָאשביל זיא רימו רעביא ןָאפ ןייז ןוא -- ולגדו

 ןינע ןא טימ קסוע ךיז ןענייז סָאװ םירבח ייווצ :טגָאזעג טָאה הנוי 'ר
 רעד ןוא 5הכלה רעד ןופ רקיע-טפיוה םעד ןגָאז וצ טסייוו רענייא ,הכלה ןופ

 טגָאז -- ,הכלה רעד ןופ רקיע-טפיוה םעד ןגָאז וצ טינ טסייוו רעטייווצ
 אחא 'ר ?טפַאשביל זיא רימ רעביא ןָאפ ןייז ןוא -- ולגדו ז:אוה ךורב שודקה
 ַא ."טפשטנייפ,, ףיוא "טפַאשביל,, טייברַאפ סָאוו ץראה םע ןַא :טגָאזעג טָאה

 [רע טנעייל] ,(ןבָאה ביל טסלָאז וד ןוא) תבהאו [טָאטשנַא] רעגייטש

 ןייז ןוא,, :אוה ךורב שודקה טגָאז -- (ןבָאה טנייפ טסלָאז וד ןוא) "תבייאו,,
 סָאװ דניק ַא :טגָאזעג טָאה רכששי 'ר ".טפַאשביל רימ זיא +?ןּפיהרעביא
 טָאטשנַא :%ןרה (ןרהא) -- ןרהא טָאטשנַא ,השַאמ -- השמ טָאטשנַא טנעייל
 זיא למַאטשעג ןייז ןוא :אוה ךורב שודקה טגָאז -- ,ןַארפע -- ןורפע
 .טפָאשביל רימ

 ַא טימ ןזייוונָא טגעלפ שטנעמ א זַא ,ןטייצרַאפ :טגָאזעג טָאה איינוח 'ר
 רעבָא ;ןרעוו טקוזינעג רע טגעלפ ::,[ךלמ םענופ] טלַאטשעג ןפיוא רעגניפ

 טינ טרעוו רע ןוא :?,םש ןפיוא לָאמ ליפיוו טנַאה ןייז שטנעמ ַא טגייל טציא
 -ניפ ןייז ןוא,, :טגָאז אוה ךורב שודקה טרעיינ ,ןיילַא סָאד טינ ןוא .טקוזינעג
 לפיוו טפיה דניק א ןעוו וליפא :ןגָאז ןנבר יד ןוא ".טפַאעביל רימ זיא יירעג
 .ןיילא סָאד טיג ןוא :טקוזינעג טינ סע טרעוו ,שרופמה םש םעד רעביא לָאמ

 רימ זיא ןפיהרעביא ןייז ןוא -- וגולידו, :טגָאז אוה ךורב שודקה טרעיינ
 בקעי סָאװ :יךעלציפשרעביא ענעי וליפא :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר .טפַאשביל
 ;זט ,זכ תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו -- רעטָאפ ןייז טציפשעגרעביא טָאה
 ףיוא ןָאטעגנָא יז טָאה ךעלקעבנגיצ יד ןופ ךעלכלעפ יד ןוא -- תורוע תאו
 ןעור ןזָאל ךיא לעוו ייז ןיא,, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה -- טנעה ענייז
 וד ןוא -- תישעו :( ,וכ תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ";הניכש ןיימ
 שודקה טרעיינ ,ןיילַא סָאד טינ ןוא :?.רָאהנגיצ ןופ ןעגנַאהרָאּפ ןכַאמ טסלָאז
 [ןעייל] -- ,טפַאשביל זיא רימ רעביא ןָאפ ןייז ןוא :טגָאזעג טָאה אוה ךורב
 .טפַאשביל רימ זיא לציפשרעביא ןייז ןוא ",ולוגידו,,

 טָאה לארשי תסנכ יד :ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי 'ר
 ןופ רעלעק ןסיורג א ןיא טכַארבעג ךימ טָאה אוה ךורב שודקה,, :טגָאזעג
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 ןחבשל אלא ,םירישה ריש ןתנ אלש ,חבשל אלא ,יאנגל םירישה

 :לארשי תסנכ הרמא +ןייה תיב לא ינאיבה והמו .לארשי לש

 יל ןתנו ,יניס הז ,ןיי לש לודג ףתרמל אוה ךורב שודקה ינאיבה

 יתלבק הלודג הבהאבו ,םיבוט םישעמו תווצמו הרות ילגד םש

 :לארשי תסנכ הרמא ;רמא קחצי 'ר םשב אבא 'ר ".םתוא

 ןתנו ,יניס הז ,ןיי לש לודג ףתרמל אוה ךורב שודקה ינאיבה,

 ,אמט םינפ טיימו רוהט םינפ ט"מ תשרדנש ,הרותה םשמ יל

 .הבהא ילע ולגדו :רמאנש '',היתלבק הלודג הבהאמו ,ולגדו ןינמ

 רמוא הז ,הכלה רבדב ןיקסועש םירבח ינש :רמא הנוי 'ר

 רמא -- ,הכלה לש בא תיב רמוא וניא הזו הכלה לש בא תיב

 ארוקש ץראה םע :אחא ר''א .הבהא ילע ולגדו :אוה ךורב שודקה

 :אוה ךורב שודקה רמא ,תבייאו -- תבהאו ןוגכ ,הביא -- הבהאל

 ,השמ -- השמל ארוקש קונית :רכששי רי"יא :.הבהא ילע וגוליד,,

 :ה"בקה רמא ,ןרפע -- ןורפעל ,[ןרה] (ןרהא) -- ןרהאל

 ".הבהא ילע וגולגילו,

 ועבצאב [ךלמ לש] ןינוקיא הארמ םדא רבעשל :איינוח רייא

 וניאו םימעפ המכ הרכזאה לע ודי חינמ םדא ושכעו ;קוזינ היהו

 ןנברו ?.הבהא ילע ולדוגו, :הייבקה רמאש אלא ,דוע אלו ,קוזינ

 ;קוזינ וניאו םימעפ המכ הרכזאה לע גלדמ קוניתה וליפא :ירמא

 :היכרב רייא ".הבהא ילע וגולידו, :ה"בקה רמא אלא ,דוע אלו

 ;זכ תישארב) א"דמה -- ויבאב בקעי לגדש ןילוגדה ןתוא וליפא

 ןהב,, :ה"בקה רמא -- וידי לע השיבלה םיזעה יידג תורוע תאו

 אלו .םיזע תועירי תישעו :הכ תומש ד"הה ":יתניכש הרשמ ינא

 ,הבהא ילע ולוגידו -- ,הבהא ילע ולגדו :הייבקה רמאש אלא ,דוע

 ינאיבה,, :לארשי תסנכ הרמא :יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר

 .ןייוו רעטלַא רעטוג יװ הרות יד ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא סע ואו ? .ךלמ רעד + .גי

 ךיילגראפ + .קוסּפ רעזדנוא ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ רעטרעוו -- טפאשביל ,ןֶאּפ 5

 ףיוא םימעט קיצרעפ ןוא טכא ןגָאז טגעלפ ,סוכמוס ,ךימלת סריאמ 'ר :ב ,גי ןיבוריע

 ךיוא עז) הרהט ןופ ןיד ןדעי ףיוא םימעט קיצרעפ ןוא טכַא ןוא האמוט ןופ ןיד ןדעי

 .49 ,טרעוו רעשירעמונ רעייז טיול ,ןפערטאב ולגדו ןופ תויתוא יד 5 .(ו ,זט םירפוס

 וצ טינ ןוא הכלה יד ןייטשראפ וצ טפלעה סָאד ןוא .םעט"טנורג םעד ,פיצנירפ םעד *

 זיא הנווכ סנטייווצ םעד ךיוא לייוו 5  .ןטייווצ םעד ןגעװ 1  .ריא ןיא תועט ןייק ןכַאמ

 "נעמע 19 (ולגדו -- וגולידו :ליּפשטרָאװ) ןזיירגראפ ןופ ןיז ןיא -- ַאד ? .ןטוג םוצ

 ןבעגעגוצ 11 .((אלגר) אלגד טרָאװכוז ,ב ,בכ ,תבש תופסות) םת וניבר ןטיול סעיצַאד

 תוא ןופ חסונ רעד ךיוא זיא ױזַא) י ,רבדמב אמוחנת טיול ןוא ,ג ,ב הבר רבדמב טיול

 (11 .מַאב) ןטסקעט ץטנָאמרְעד יד ןיא --- ,הרות רעד ןיא ןעמָאנ סטָאג ףיוא 12 .תמא
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 ןייז ןוא ןלאכימ ןעזעג ךיא בָאה טרָאד ןוא ,יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,ןייו

 ןופ :יןענָאפ יד ןעזעג ןבָאה ןגיוא עניימ ןוא ,ןָאפ ןייז ןוא ןלאירבג גףןָאפ

 "עג אוה ךורב שודקה טָאה טלָאמעד ":ןעמוקַאב ביל ייז בָאה ךיא ןוא ,ןביוא

 טיול ןרעגַאל וצ רעדניק עניימ ןופ ןליוו רעד זיא'ס דלאב יוז; :ןהשמ וצ טגָאז

 רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ";ןענָאפ טיול ןרעגַאל ייז ןלָאז ,ןענָאפ

 .סנכייצ יד טיול ,ןָאפ ץיז ייב רעכעלטיא -- שיא :(ב ב
 ךי

 ןטימ :ןרעייפ ייווצ טימ ,תושישאב ,רעטנוא ךימ טנעל ,ינוכמס (ה)

 רעטנוא ךימ טנעל :טשפ רעדנַא ןַא ?.ןטנוא ןופ רעייפ ןטימ ןוא ןביוא ןופ רעייפ
 5.הפ לעבש הרות רעד טימ ןוא בתכבש הרות רעד טימ ,ןרעייפ ייווצ טימ

 -הרבא ןופ רעייפ ןטימ ,ןרעייפ ליפ טימ רעטנוא ךימ טנעל :טשפ רעדנַא ןַא
 ?,ןוהילא ןופ רעייפ ןטימ ןוא ?,הנס םעד ןופ ןוא ?,הירומ גרַאב ןופ ןוא +,ןעמ
 %.הירזע ןוא לאשימ ,היננח ןופ ןוא

 -טסעפ יד ןענייז סָאד ,תושישא טימ רעטנוא ךימ טנעל :טשפ רעדנַא ןַא

 ,תותדגא יד ןענייז סָאד ,לפע טימ םורַא ךימ טיירפש ;תוכלה ?עטלעטשעג
 ,םפַאשביל ןופ ךיא ןיב קנַארק םורָאוו ;לפע ןופ יוו זיא םעט ןוא חיר רעייז סָאװ
 ,םלוע לש ונוביר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד --
 ןכַאמ וצ ךימ ידכ רָאנ ןענייז רימ ףיוא טסגנערב וד סָאוו ןטייקנארק עלַא
 ,טפַאשביל ןופ ךיא ןיב קנַארק םורָאוו :טשפ רעדנַא ןַא 1?",ריד ייב טבילַאב
 ,םלוע לש ונוביר,, :אוה ךורב שודקה ראפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד --
 רימ ףיוא ןעגנערב טלעוו רעד ןופ םלועה תומוא יד סָאװ ןטייקנַארק עלַא
 ךיא ןיב קנַארק םורָאװ :טשפ רעדנַא ןַא ".ביל ךיד בָאה ךיא לייוו רָאנ ןענייז
 *,םיא ייב טבילַאב ךָאד ךיא ןיב ::,קנארק ןיב ךיא שטָאכ,, -- ,טּפַאשביל ןופ

 סָאװ רע טסע ,קנַארק טינ טרעוו שטנעמ ַא ןמז-לכ :טנרעלעג ןבָאה רימ

 יילרעלַא ןסע וצ רע טכוז ױזַא ,קנַארק טרעוו רע רעבָא דלַאב יוו ;טניפעג רע
 זיא הרות יד זַא ,ןטייצראפ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר .םילכאמ עקידנקיווקרעד
 וצ טכוזעג ןעמ טָאה :?,םיללכ [עטמיטשַאב טיול טנַאקַאב ןעמעלַא} ןעוועג
 יד זא ,רעבָא דניצַא :?דומלת ןופ טרָאװ א ןוא הנשמ ןופ טרָאװ א ןרעה
 ןרעה וצ ןעמ טכוז :+םיללכ [עטמיטשַאב טיול טנַאקַאב| טינ רעמ זיא הרות
 ,ןטייצרַאפ :טגָאזעג טָאה יול 'ר :?,אתדגא ןופ טרָאװ ַא ןוא ארקמ ןופ טרָאװ א
 טרָאװ א ןרעה וצ טכוזעג שטנעמ א טָאה ,אצמנב ןעוועג זיא הטורפ יד זַא
 ,אצמנב טינ זיא הטורפ יד זַא ,רעבָא דניצא ;דומלת ןוא הכלה ןוא הנשמ ןופ

 ןרעה וצ טינ ןעמ טכוז ,גנוטכענקרַאפ ןופ קנַארק זיא עמ לייוו ,רעמ ךָאנ ןוא
 ג6,טסיירט ןוא גנושטנעב ןופ רעטרעוו טרעיינ ,שרעדנַא סעּפע

 ףיוא ליפשנָא ,רעגניפ רעבָארג ,לדוגא ןופ ,ולדוגו 3% .ךעלגניי רדח ןגעװ ךיז טדער
 .(10 .מַאב) תופסות ןטנָאמרעדנביוא ןטיול ןוא ,י ,זט ילשמ ,םוגרת ןטיול 14 .ולגדו

 .ןָאפ ןייז רעטנוא סָאװ םיכאלמ תונחמ יד 1% .טורעג טָאה הניכש יד ואוו ,ןכשמ ןרַאפ 3

 רעטשרעבייא רעד ןעוו :אכ ,יתבר אתקיספ ךיילגראפ -- .(ב ,ב רבדמב) םוגרת ןטיול

 ןעמוקעגּפָארַא םיא טימ ןענייז ,הרות יד לארשי ןבעג וצ יניס גרַאב ןפיוא ןעמוקעג זיא

 .לארשי ןופ ןכעלטיא ןעניירקאב וצ טנעה יד ןיא ןעניורק טימ םיכאלמ אובר קיצכעז
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 ,ולגדו לאכימ יתיאר םשו ,יניס הז ,ןיי לש לודג ףתרמל ה"בקה
 ,"םתוא יתבהאו הלעמ לש םיסקט וניע וארו ,ולגדו לאירבג
 תונחל ינב לש םנוצרו ליאוה,, :השמל ה"בקה רמא העש התואב
 .תותואב ,ולגד לע שיא :(ב רבדמב) ד''הה '';םילגדב ונחי ,םילגדב

 די

 שאבו הלעמ לש שאב ,תושא יתשב ,תושישאב ינוכמס )
 בתכב הרות ,תושא יתשב ,תושישאב ינוכמס :א''ד .הטמ לש
 לש ושאב ,הברה תושאב ,תושישאב ינוכמס א''ד .הפב הרותו

 ,היננח לשו והילא לש ושאבו ,הנס לשו הירומ לשו םהרבא
 .הירזעו לאשימ

 ינודפר ;תוששואמה תוכלהה ולא ,תושישאב ינוכמס :א''ד
 הבהא תלוח יכ ;םיחופתכ ןמעטו ןחירש ,תודגהה ולא ,םיחופתב
 םיאלח לכ ,עיישובר, :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא -- ,ינא
 הבהא תלוח יכ :איד יי,ךל ינבהאל ליבשב -- ילע איבמ התאש
 םיאלח לכ ,עיישובר, ;ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא -- ,ינא
 :איד ",ךתוא תבהוא ינאש ליבשב -- ילע ןיאיבמ םלועה תומואש
 "יול ינא הבוהא ,הלוח ינאש פ''עא,, -- ,ינא הבהא תלוח יכ

 שקבמ ,הלחש ןויכ ;אצומש המ לכוא ,םדא הלחי אלש דע :ינת
 ,ללכ הרותה התיה רבעשל :קחצי רייא .םיגונעת ינימ לכ לוכאל
 ןיאש ,ושכעו ;דומלת רבדו הנשמ רבד עומשל ןישקבמ ויהו
 ר"א .הדגא רבדו ארקמ רבד עומשל ןישקבמ ויה ,ללכ הרותה
 רבד עומשל שקבמ םדא היהו ,היוצמ הטורפ התיה רבעשל :יול
 רתויבו ,היוצמ הטורפה ןיאש ושכעו ;דומלתו הכלהו הנשמ
 ירבד אלא עומשל ןישקבמ ןיא ,דובעשה ןמ םילוח ןהש
 .תומחנו תוכרב

 יניס גראב ןפיוא פָארַא זיא טָאג 2 .סנכוקנביורט טימ :טשפ ןטיול ,תושא + .די

 םירבד) רעייפ טימ טנערבעג טָאה גרַאב רעד ןוא ;(חי ,טי תומש) ןביוא ןופ רעייפ טימ

 -- ונימימ :רעייפ וצ ןכילגעג זיא הרות ןוא 5 .(לוק הפי ,ו"זרהמ) ןטנוא ןופ -- (כ ,ה

 ןפרָאװעג זיא סָאװ + .(ב ,גל םירבד) ייז רַאפ ץעזעג קידרעייפ א טנַאה רעטכער ןייז ןיא

 .(גי ,חל הבר תישארב) הרז הדובע רעד ןעניד ןופ ךיז ןגָאזּפָא ראפ ןוויואכלַאק ןיא ןרָאװעג

 -טימ טָאה רע סָאװ רעייפ ןפיוא ןקחצי ןייז וצ בירקמ ןעוועג טיירג זיא םהרבא ואוו 5
 .(ב ,ג תומש) רעייפ ןיא ןהשמ וצ ןזיװַאב ךיז טָאה טָאג ואוו < .(בכ תישארב) טכַארבעג

 סָאװ 5 .(חל ,חי ,א םיכלמ) ןברק ןייז טנערברַאפ ןוא למיה ןופ ּפָארַא זיא רעייפ א ןעוו ז
 .תוששואמ ? .(ג לאינד) ןוויואכלאק ןקידרעייפ םענופ ןרָאװעג לוצינ ,םהרבא יװ ,ןענייז

 עניימעגלא טיול 12  ,דניז טימ 11 .ןטשרעבייא םוצ לארשי ןרעטנענרעד תורצ יד 9

 ןוא 12 .ללכ ןדעי ןופ םיטרפ יד ןרעלקוצפיוא ידכ 1%  .ןפיצנירפ ןוא ןעגנורילומרַאּפ

 זיא סָאװ 15 .ןתועד יקוליח ןוא םיטרפ רועיש ַא ןָא ןעקנעדעג סיוארָאפ ןופ ףרַאד עמ
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 ,םירצמ ןופ סױרַא זיא לארשי תעשב :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר

 ןופ ןענאטשעגפיוא זיא סָאװ ךלמ-ןב א וצ ?ןכילגעג ןעוועג ייז ןענייז סָאװ וצ
 זיא ןייג ןוז ןייד לָאז, :ךלמ םוצ טגָאזעג רעיצרעד ןייז טָאה ;טייקנַארק ַא
 טינ רילָאק םוצ ךָאנ זיא ןוז ןיימ,, :טגָאזעג ךלמ רעד םיא טָאה *".זיוה-ןרעל
 ןקיווק ךיז ןוז ןיימ לָאז טרעיינ ;טייקנַארק ןייז ןופ ןטיברַאפ זיא רע ,ןעמוקעג

 ןייג רע טעווםעד ךָאנ ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע טימ םישדח יירד א ןבָאל ןוא
 ןשיווצ ןענייז םירצמ ןופ סױרַא זיא לארשי תעשב ,ךיוא ױזַא *,זיוה-ןרעל ןיא
 יד ןבָאה ;לגיצ ןוא םייל ייב גנוטכענקרַאפ רעד ןופ םימומ-ילעב ןעוועג ייז

 שודקה טָאה ".הרות יד ייז ביג ,טייצ יד זיא דניצַא , :טָאג וצ טגָאזעג םיכאלמ
 טינ רילָאק רעייז וצ ךָאנ ןענייז רעדניק עניימ,, קיז וצ טגָאזעג אוה ךורב
 עניימ ךיז ןלָאז טרעיינ ;לגיצ ןוא םייל ייב גנוטכענקרַאפ רעד רעביא ןעמוקעג
 ןטימ ןוא ?ןמ ןטימ ןוא :םענורב ןטימ םישדח יירד זיב ןקיווק רעדניק
 (א ,טי תומש) ?ןעוו ןוא ?.הרות יד ןבעג ייז ךיא לעוו םעד ךָאנ ןוא י,לטכַאוו

 זט .שדוח ןטירד ןיא

 ןיא טלמַאזרַאפ ןנבר ערעזדנוא ךיז ןבָאה :דמשה תורזג יד ןופ ףוס םייב
 ןוא ,יסוי 'ר ןוא ריאמ 'ר ,הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר :ייז ןענייז סָאד ןוא ?,אשוא

 'ר ןוא ,ילילגה יסוי 'ר ןופ ןוז רעד רזעילא 'ר ןוא ,יאחוי ןב ןועמש 'ר
 רעכעלטיא , :לילג ןופ םינקז יד וצ ןגָאז טקישעג ןבָאה ייז .בקעי ןב רזעילא
 רעוו ןוא :[םידימלת טימ] ןענרעל ןוא ןעמוק לָאז ,טנרעלעג טָאה סָאװ
 -פיונוצ ךיז ייז ןענייז ".ןענרעל [ןיילַא] ןוא ןעמוק לָאז ,טנרעלעג טיִנ טָאה'ס
 זַא ?.טפרַאדעג טָאה עמ סָאװ ץלַא ןָאטעג ןבָאה ןוא ,טנרעלעג ןוא ןעמוקעג
 טרָא ןַא, :טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןייגוצרעדנַאנופ ךיז טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס
 "?ןקידיײל טימ ןזָאלרעביא רימ ןלָאז ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז רימ ואוו
 ;רעקיטרָאד ַא ןעוועג זיא סָאװ +ןהדוהי 'ר דובכ םעד טלייטעגוצ ייז ןבָאה
 טרָא סָאד טרעיינ ,הרות ןיא ייז ןופ רעסערג ןעוועג זיא רע לייוו טינ ןוא
 5.דובכ וצ םיא טלייט ןשטנעמ א ןופ

 -- השמו ;(ז ,גל תומש) טנשרדעג טָאה ןוא הדוהי 'ר "ןעמוקעגסיורַא זיא
 ןרעסיוא טלעטשעגפיוא סע טָאה ןוא טלעצעג סָאד ןעמונעג טָאה השמ ןוא
 ךיז טגָאז טרָאד ןוא ,םיױו ,קחרה ךיז טגָאז ָאד .רעגַאל ןופ טייו ,רעגַאל
 ?,םיא ןשיווצ ןוא ךייא ןשיווצ ןייז לָאז טייוו רעבָא -- קוחר ךא :(ד ,ג עשוהי)
 סָאװ ,טייוו ".קוחר,, יוו יוזא -- ,סָאמ רעד ףיוא ןלייא טנזיוט ייוזצ םורַא

 ןטימ רעסעב ךיז טדניב גנוקרעמַאב סיול 'ר 1% .הכלה יד יװ טריצילפמָאק יוזא טינ

 םכסה ןיא רעבָא זיא'ס .סקחצי יר רעדייא ,ןשטנעמ ןקנארק םעד ןגעוו לשמ ןטשרעבייא
 ןוא ןייא וצ ןעגנורעלקרעד לָאצ א ךיז ראפ טָאה רע ןעוו זַא ,שרדמה לעב ןופ גנַאג ןטימ
 עמאס םוצ עטסַאּפעגוצ ןטסרעממַא יד ןבעג וצ ,קוספ רעדָא ,לשמ ,ארמימ רעבלעז רעד

 טוקלי ;ישילשה שדוחב ,אנהכ 'רד אתקיספ ;זט םירפוס) תורוקמ ערעדנַא ןיא -- .ףוס

 .ןקחצי יר ןופ ןעמָאנ ןיא טכארבעג רמאמ סיול יר טרעוו (דער ,ורתי

 אל ,אי רבדמב ;גי קוספ ,טרָאד 5 .וט ,זט תומש ? .זט ,אכ רבדמב + .וט
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 המל םירצממ לארשי ואציש העשב :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת
 ךנב ךליא :וגוגדפ ל"א ;וילחמ דמעש ךלמ ןבל ?ןימוד ויה
 ;וילחמ הנתשנש ,וויזב ינב אב אל ןיידע, :ךלמה לייא ",ילוכסיאל
 .רחאו ,התשמבו לכאמב םישדח השלשכ ינב גנעתיו ןדעתי אלא
 ןהב ויה םירצממ לארשי ואציש העשב ךכ ".ילוכסיאל ךלי ךכ
 ירה, :תרשה יכאלמ ול ורמא ;םינבלו טיט דובעשמ ןימומ ילעב
 אב אל ןיידע, :ה"בקה םהל רמא ".הרותה תא םהל ןת ,העשה
 'ג דע ינב ונדעתי אלא ;םינבלו טיט דובעשמ ינב לש ןתויז
 ?יתמיאו ".הרותה םהל ןתא ךכ רחאו ,וילשו ןמו ראבב םישדח
 זמ - ישילשה שדחב :שי תומש)

 הדוהי 'ר :ןה ולאו ,אשואל וניתובר וסנכתנ דמשה יפלשב
 רזעילא 'רו ,יאחוי ןב ןועמש 'רו ,יסוי ירו ריאמ 'ר ,הימחנ 'רו
 ינקז לצא וחלש .בקעי ןב רזעילא 'רו ,ילילגה יסוי 'ר לש ונב
 וניאש ימ לכו ;דמליו אבי ,דמל אוהש ימ לכ,, :ורמאו לילגה
 עיגהש ןויכ .ןוהיכרצ לכ ושעו ודמלו וסנכתנ י,דומליו אבי ,דמל
 ותוא םיחינמ ונא ,וכותב ונלבקתנש םוקמ,, :ורמא ,רטפהל םנמז
 לודג היהש אלו ;ריע ןב היהש ,הדוהי 'רל דובכ וקלח ''?םקיר
 ,ודבכמ אוה םדא לש ומוקמ אלא ,הרותב םהמ

 הטנו להאה תא חקי השמו :טל תומש שרדו הדוהי 'ר סנכנ

 רמאנו ,קחרה ןאכ רמאנ .הנחמה ןמ קחרה ,הנחמל ץוחמ ול
 המא םיפלאכ ויניבו םכיניב היהי קוחר ךא :(ג עשוהי) ןלהל
 ייקחרה, ףא ,המא םיפלא ןאכ רמאנש ''קוחר,, המ -- ,הדמב
 ,ןאכ ביתכ אל ייהשמ שקבמ לכ היהו, .המא םיפלא ןלהל רומאה
 ,םירבח ינפ לבקמש ימ לכש ,ונדמל ןאכמ ה שקבמ לכ אלא

 סָאװ .טייוו ,"קחרה,, טניימ ךיוא יוזא ,ןלייא טנזיוט ייווצ טניימ ,ָאד טייטש

 טָאה סָאװ רעכעלטיא,, :טינ טייטש סע ןוא .ןלייא טנזיוט ייווצ ,טרָאד טייטש
 רימ ןענרעל טָאג טכוזעג טָאה סָאװ רעכעלטיא טרעיינ *,ןהשמ טכוזעג

 א ןעװ ,דנאטשפיוא סאבכוכ'רב ןופ לאפכרוד ןכָאנ ,138--135 ןרָאי יד ןיא + .זט
 ןעװעג ןקתמ 5 .לילג ןיא ?  ,זורות ןענרעל ראפ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז םימכח ךס
 .(טנכערעגסיוא ןרעװ תונקת לייט ַא ואװ ,א ,נ תובותכ עז) תונקת עקיטיינ ענעדיישראפ
 םוטעמוא זיא רע לייוו -- (ב ,גס תוכרב) ארמג א טיול 5 .רעטשרע רעד ןענשרד וצ +
 .ןעמוקעגניירא זיא :ךעלרעטרעוו 5 .(ב ,גל תבש ךיוא עז) םירבדמה שאר רעד ןעוועג
 עמ סָאװ ןגערפ ןהשמ וצ ןייג ךָאד ןעמ טגעלפ ןתמא רעד ןיא שטָאכ 5 .ןורא םֶעִד ז
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 יוו סנייא ץלַא זיא ?,םירבח םינפ לבקמ זיא סָאוו רעכעלטיא זַא ,םעד ןופ

 ריא ,רעדירב ערעזדנוא ,ריא טנייה .הניכש יד ןעוועג םינפ לבקמ טלָאװ רע
 ןעצ ןעוועג חירטמ ךיז טָאה סע ךייא ןופ רעוו ,הרות ןיא םילודג ,יתובר
 ירבד ןרעה וצ ידכ ,קיצרעפ רעדָא ,קיסיירד רעדָא ,קיצנַאװצ רעוו ןוא ,ליימ
 רעייא ןטלַאהרַאפ טינ אוה ךורב שודקה טעוו יאדווא ןוא יאדווא -- ,הרות
 !טלעוו רענעי ףיוא טינ ןוא טלעוו רעד ףיוא טינ ,רכש

 אבי אל :(ד ,גכ םירבד) טנשרדעג טָאה ןוא הימחנ 'ר ןעמוקעגסיורא זיא
 .טָאג ןופ הדע רעד ןיא יבאומ ןייק ןוא ינומע ןייק ןעמוק טינ לָאז סע --

 ןעמוק ןופ ןרָאװעג טדײשעגּפָא ןענייז תומוא עסיורג ייווצ :טנרעלעג טָאה עמ

 סעד רעביא -- רבד לע (ה קוספ ,טרָאד) ?סָאװרַאפ ;טָאג ןופ הדע רעד ןיא
 רעבָא .רעסַאוו טימ ןוא טיורב טימ ןעמוקעגנגעקַא טינ ךייא ןענייז ייז סָאװ

 רָאי קיצרעפ עצנַאג יד ?קיטפרעדַאבטיונ ןעוועג טלָאמעד לארשי ןעד זיא
 טלַאווקעגפיוא םענורב רעד ךָאד טָאה רבדמ ןיא ןעוועג זיא לארשי סָאװ
 יז זיא לטכַאוו רעד ןוא ,ייז ראפ טרעדינעג טָאה ןמ רעד ןוא :?,ייז רַאפ
 ןוא ,טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה סנקלָאװ עכעלרעה ןוא ,טנַאה רעד וצ ןעוועג

 טינ ךייא ןענייז ייז סָאװ :טסגָאז וד ןוא ,ייז רַאּפ ןגיוצעג טָאה לייזנקלָאוו ַא
 -עג :גרזעלא 'ר םעד ןגעוו טָאה !רעסַאוו טימ ןוא טיורב טימ ןעמוקעגנגעקַא
 ןעמ טמוק ,געוו ןופ טמוק רענייא זַא ,ץרא ךרד [ןופ הדימ ַא| זיא'ס :טגָאז

 אוה ךורב שודקה יוו ,עז ןוא םוק טציא .ןעקנירט ןוא ןסע טימ ןגעקטנַא םיא
 לָאז סע :טייטש הרות רעד ןיא -- ,תומוא עקיזָאד יד טלָאצעגּפָא טָאה

 ,ריא רעבָא .טָאג ןופ הדע רעד ןיא יבאומ ןייק ןוא ינומע ןייק ןעמוק טינ

 רעייא טימ ןנבר ערעזדנוא ןעמוקעגנגעקַא טנעז ריא סָאװ ,אשוא ןופ רענעמ
 "אב אוה ךורב שודקה טעוו ךייא ,ןטעב ערעייא טימ ןוא ןעקנירט ןוא ןסע
 .רכש ןטוג ַא טימ ןעניול

 איבנו :(אי ,גי ,א םיכלמ) טנשרדעג ןוא ריאמ 'ר ןעמוקעגסיורַא זיא
 סע זיא רעוו ;לא-תיב ןיא ןסעזעג זיא איבנ רעטלַא ןַא רענייא ןוא -- דחא
 | -- = -- 12,לא-תיב ןופ ןהוכ רעד ,היצמא זיא סָאד ?ןעוועג

 :+ןַארַאפ ָאד ןענייז רעייא ענעכָארבעצ יי:טגָאזעג יסוי 'ר טָאה
 רעד ,םשרג ןופ ןוז רעד ןתנוי זיא סָאד ?ןעוועג סע זיא ןעד עשז-רעוו
 ןתנוהיו :(ל ,חי םיטפוש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;תשמ ןופ ןוז
 השנמ ןיא ןונ יד -- ,ןהשנמ ןופ ןוז רעד םשרג ןופ ןוז רעד ןתנוי ןוא
 -- הכוז טינ רע זיא ,ןהשמ ןופ ןוז רעד רע זיא ,הכוז רע זיא :טגנעה
 'ר ייב טגערפעג ןבָאה םירבח יד -- :*.ןהשנמ ןופ ןוז רעד רע זיא
 רע ןוא ,הרז הדובע רעד ייב רמוכ א, :ןגָאז וצ ױזַא ,ןמחנ רב לאומש
 רַאפרעד ,ָאי, יז וצ טגָאזעג רע טָאה :?"?טבעלעג גנַאל ױזַא טָאה

 רבח תשא,) "רבח, ןרעװ טרילוטיט טגעלפ סָאװ ,םימכח ידימלת ? .טסואוועג טינ טָאה

 ,טל הרז הדובע -- םכח דימלת א יװ יוזא זיא םכח דימלת א ןופ יורפ א ",רבחכ יהירה

 ,דימלת סיאכז ןב ןנחוי 'ר ,ךרע ןב רזעלא 'ר אמתסמ 11 .זי--זט ,אכ רבדמב 10 .(א

 טיובעג טרעװ ייווצ יד ןופ טייקשיטנעדיא יד 1? .רעירפ רוד א טימ טבעלעג טָאה סָאװ
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 ,הרותה ילודג ,וניתובר ,וניחא םתאו .הניכש ינפ לבקמ ולאכ
 ,םיעברא וא ,םישלש וא ,םירשע וא ,לימ הרשע םכב רעטצנש ימ
 םכרכש חפקמ ה"בקה ןיאש ו"כאע ,הרות ירבד עומשל ידכ
 ,אבבו הזב

 להקב יבאומו ינומע אבי אל :(כ םירבד) שרדו הימחנ 'ר סנכנ

 (םש ?המל ;'ה להקב אבלמ ושרפ תולודג תומוא יתש :ינת .'ה
 ויה ןיכירצ יכו .םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע
 לארשי ויהש הנש םיעברא לכ אלהו ?העש התואב לארשי
 ,םהל יוצמ ולשהו ,םהל דרוי ןמהו םהל הלוע ראבה היה רבדמב
 :;רמא תאו ,םהינפל עסונ ןנע דומעו ,םתוא ןיפיקמ דובכ יננעו
 ץרא ךרד :רזעלא 'ר רמאו !םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא
 המ ,הארו אב .התשמו לכאמב ול ןימדקמ ךרדה ןמ אבהש ,אוה
 אבי אל :הרותב ביתכ -- ,תומוא יתש ולאל ה"בקה םהל ערפ
 וניתובר םתמדקש ,אשוא ינב ,םתאו ה להקב יבאומו ינומע
 .בוט רכש םכל םלשי ה"בקה ,םכיתוטמו םכיקשמו םכלכאמב

 -תיבב בשוי ןקז דחא איבנו :טי ,א םיכלמ) שרדו ריאמ 'ר סנכנ
 - - - ,לא-תיב ןהכ היצמא הז ?הז הזיאו ;לא

 הזיא .ןאכ שי םיציב יתופתפ ,(ריאמ) :יסוי 'ר (ול) רמא
 :(חי םיטפוש ד"הה ;השמ ןב םשרג ןב ןתנוי הז ?הז
 הכז :י'תשנמ,, ב היולת ןונ -- ,השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהיו
 'ר ימוק ןועב אירבח -- .השנמ ןב -- ואל םאו ,השמ ןב --
 ךיראהו ,הרז הדובעל רמוכ,, :היל ןירמא ,ןמחנ רב לאומש
 הרצ וניע התיהש ידי לע ,ןה,, :ןול רמא ''?םינשה ןתוא לכ
 הוהו ,היל דגסמל יתא שנ רב הוה ?דציכ .הרז הדובעב

 -עמע זַא ?ױזַא יוו .הרז הדובע רעד ףיוא םורק טקוקעג טָאה רע סָאװ
 טלַא יו :ןגערפ םיא רע טגעלפ ,ריא וצ ןקוב ךיז ןעמוק טגעלפ רעצ

 טרָא סָאד זיא (בי ,ז סומע ;וט קוספ טרָאד ,םיכלמ) ןלאפ עדייב ןיא סָאװ ,םעד ףיוא

 יד סטזָאלעגסיורא ןבָאה רימ 15 .(ו"זרהמ) טיורב ןסע ןגעוו ןדער עדייב ןוא ,לא-תיב

 טגָאזעג סע טָאה (ה ,אי ןירדהנס) ימלשורי א טיול :"ריאמ, ןוא (םיא וצ) "ול, רעטרעוו

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ םימכח יד ןשיווצ טנָאמרעד ןביוא טרעוו סָאװ יסוי 'ר אנת רעד טינ

 רע ןוא ,םיארומא רוד ןטרעפ םענופ ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ ארומא רעד טרעיינ ,אשוא ןייק

 וא ,ךעלגעמ טינ סע זיא וצרעד .ןריאמ 'ר וצ ךעלנעזרעפ ןדנעװ טנעקעג טינ ךיז טָאה

 .םעט ןָא רעטרעװ 1+ .השרד ןייז ןסייררעביא ףרַאש יוזא םיא לָאז רבח סריאמ יר

 םיכלמ) טולב ןסָאגראפ ןוא הרז הדובע רעד טנידעג טָאה סָאװ הדוהי ןופ ךלמ רעד *

 תוכלמ ןופ ןברוח ןזיב טבעלעג רע טָאה (ב ,ט תוכרב) ימלשורי א טיול 15 (אכ /ב
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 ,קיצפופ רעדָא ,טלַא רָאי קיצרעפ' :ןגָאז רענעי םיא טגעלפ '?וטסיב

 טגעלפ .ןעוועג טלַא זיא רע לפיוו רעדָא ,יקיצעביז רעדָא ,קיצכעז רעדָא

 ,קיצכעז יצ ,קיצפופ יצ ,רָאי קיצרעפ---,טסיב וד טלַא יו :ןגָאז םיא רע

 טכַאמעג טשרע זיא הרז הדובע עקיזָאד יד ןוא ,קיצכַא יצ ,קיצעביז יצ

 ;רָאי ףלעווצ טימ רעדָא ,קירוצ רָאי ףניפ ַא טימ יוו רעמ טינ ןרָאװעג

 -שינ ַא ךָאד זיא'ס ?ריא וצ ןקוב ךיז ןוא טָאג ןייד ןזָאלרַאפ וטסליוו

 ןעמוקעג זיא .ןייגקעווא ןוא הפרח ןיא ןביילב רע טגעלפ '!טייקיט

 טָאה ;טגָאזעג יוזַא ךיוא םיא טָאה רע ןוא ,גנוי רעקיטשינ א רענייא

 '?ריא וצ טסניד ןוא ָאד וטסציז עשז-סָאװ ָאט' :םיא וצ טגָאזעג רע

 יד :'םיא דנעלברַאפ ןוא ןיול ןיימ םענ ךיא' :טגָאזעג םיא רע טָאה

 םיא ןוא טקישעג רע טָאה ױזַא ,םיא ןופ טרעהעג טָאה דוד יוו .'ןגיוא

 םענעי ןופ לקינייא ןַא טסיב וד' :םיא וצ טגָאזעג ןוא ןעגנערב טזָאלעג

 בָאה ױזַא' :טגָאזעג םיא רע טָאה '?הרז הדובע רעד טסניד ןוא ,קידצ

 ,הרז הדובע רעד וצ ךיז ףיוקרַאפ :זיוה סנדייז ןיימ ןופ הלבקב ךיא

 ;:םיא וצ טגָאזעג דוד טָאה 'ןשטנעמ וצ ןעמוקנָא ןפרַאד טינ וטסעוו

 טעברַא ןַא וצ ךיז ףיוקרַאפ טרעיינ ,ױזַא טינ טניימ'ס !םולשו סחי'

 דלַאב יוו '.ןשטנעמ וצ ןעמוקנָא טינ וטסעוו :*,דמערפ ריד זיא סָאוו

 ןעמונעג רע טָאה ױזַא ,טלעג ביל רעייז טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה דוד

 :טגָאז עמ א:".תורצוא ענייז רעביא :?הנוממ ןרַאפ טכַאמֶעג םיא ןוא

 םוצ קירוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ױזַא ,ןברָאטשעג זיא דוד יוו

 20" .ןטכעלש

 טָאה רע ןוא -- רמאיו :(חי ,גי ,א םיכלמ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד

 .םיא רע טָאה טרענגילעג -- -- -- וד יוו איבנ ַא ךיוא ןיב ךיא :םיא וצ טגָאזעג

 סָאװ ןוא ;טרַאנעגּפָא םיא טָאה רע ?טרענגילעג םיא טָאה רע :טניימ סָאװ
 ןוא ?:,טיורב שירענגיל ןסע ןבעגעג םיא טָאה רע ?טרַאנעגּפָא םיא רע טָאה
 ױזַא ןציז ייז יוו ,ןעוועג זיא סע ןוא -- יהיו :(כ קוספ ,טרָאד) טייטש רעטייוו
 םיא טָאה סָאװ איבנ םעד וצ ןעוועג זיא טָאג ןופ טרָאוו סָאד ןוא ,שיט םייב
 -גילעג םיא טָאה סָאװ רעד ךָאד-המ :רמוחו לק א ךָאד סע זיא .טרעקעגמוא
 לָאז סע ,ןעוועג הכוז טָאה ,טיורב שירענגיל ןסע ןבעגעג םיא טָאה ןוא טרענ

 רעד 15 .(טרָאד ,םיטפוש עז) ןהוכ א ראפ טלעטשעגנָא םיא טָאה סָאװ ,ןהכימ 17 .לארשי

 ימלשורי ןטיול עיצאדנעמע 3% .טעברַא עדמערפ :הרז הדובע ןופ שטייט רעכעלרעטרעוו

 א ןאראפ ָאד זיא (נק ,א תושרדמ יתב) רעמײהטרעװ ןופ אסריג א טיול א19 .(טרָאד)
 :(זכ ,וכ ,א םימיה ירבד) טייטש קוספ ןיא סָאװ זיא סָאד -- ביתכד אוה אדה :בָאגוצ

 טפיוה רעד ןעװעג זיא ןהשמ ןופ ןוז רעד ןתנוהי ןופ ןוז רעד לאובש ןוא -- לאובשו

 ןב ןתנוהי טימ םושרג ןב לאובש ןופ טייקשיטנעדיא רעד ןגעוו .ןרעמאקצאש יד רעביא

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו ,לאובש ןסייהעג טָאה ןתנוהי, :א ,יק ארתב אבב עז םושרג

 עכעלנע יװ .טנעמגַארפ םעד ןבָאה רימ 29 ".ןצראה ןצנַאג ןטימ (לאל בש) טָאג וצ

 םענופ עיסערגיד א זיא סָאד לייוו ,תורוש עטקורעגּפָא ןיא ןבעגעג ,רעטייוו ןטנעמגארפ

 םיארומא ןענייז טכארבעג ָאד ןרעװ רעטרעוו ערעייז סָאװ הדגא ילעב יד :שרדמה לעב

 ,טיורב ןסע וצ טדערעגוצ םיא טָאה רע ?1 .(13 .מאב ,ןביוא עז) טייצ רערעטעפש א ןופ
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 ןיעברא רב :הניל רמא הוה '?תא ןינש המכ רב' :היל רמא

 .הוה המכ רב וא ,'ןיעבש וא ,ןיתש וא ,ןישמח וא ,ןינש

 וא ,ןינש ןיעברא רב -- ,תא ןינש המכ רבי :היל רמא אוהו

 הדובע אדהו ,ןינש ןינמת וא ,ןיעבש וא ,ןיתש וא ,ןישמח

 ,ןינש הרשע יתרת וא ,השמחמ אלא ,אדיבע איה תיל הרז

 אוהו '!אתיחפ אד ?היל דיגסמו ךהלא קובשמ יעב תאו

 רמא ;ןכ היל רמאו ןיחפ רב דח אתא .היל ליזאו תיהבתמ

 ירגא ביסנ אנא ' :ליא '?הב דבעו אכה ביתי תא המ+ :היל

 רמאו היתיתייאו חלש ,דוד וב עמשש ןויכ '.היניע ימסמו

 הדובע דבוע תאו ,קידצ ותוא לש ונב ןב אוה תא' :ול

 ךמצע רוכמ :אבא יבא תיבמ לבוקמ ינא ךכ' :ל''א '?הרז

 אל !םולשו סח' :לייא י.תוירבל ךרטצת אלו ,הרז הדובעל

 אלו ,ךממ הרז איהש הדובעל ךמצע רוכמ אלא ,ןכ אוה

 ,וילע ביבח ןוממהש ,דוד הארש ןויכ '.תוירבל ךרטצת

 .ולש ןירבסת [לע סומוק] (ןיסמוק) ותוא הנימו דמע

 ",ורוסל רזח ,דוד תמש ןויכ :ורמא

 .ול שחיכ ,יוגו ,ךומכ איבנ ינא םג :ול רמאיו :טי ,א םיכלמ) ד"הה

 ,םיבזכ םחל והליכאה ול רקיש המו ;ול רקיש זול שחיכ והמ

 איבנה לא יה רבד יהיו ,ןחלשה לא םיבשוי םה יהיו :םש) ביתכו

 וב שחיכש הז םא המו :רמוחו לק םירבד אלהו .ובישה רשא

 ,םתא ;שדוקה חור וילע התרשש הכז ,םיבזכ םחל והליכאהו

 ,הטמו התשמו תמא לכאמב וניתובר םתלבקש ,אשוא ינב וניחא

 !בוט רכש הייבקה םכל םלשיש ויכאע

 םודא דבוע תיב יה ןורא בשיו :0 ,ב לאומש שרדו יסוי 'ר סנכנ

 תא יה ךרב :רמאל דוד ךלמל דגיו ?וגו [םישדח השלש] יתגה

 ןופ רענעמ ,רעדירב ערעזדנוא ,ריא טנייה ??שדוקה חור רעד םיא ףיוא ןעור

 ןוא ןסע קידתמא טימ ןנבר ערעזדנוא ןעמונעגפיוא טָאה ריא סָאוו ,אשוא

 אוה ךורב שודקה זַא יאדווַא ןוא יאדווא ךָאד זיא ,טעב א טימ ןוא ןעקנירט

 !רכש ןטוג ַא טימ ןעניולאב ךייא טעוו

 -- בשיו :(בידאי ה ,ב לאומש) טנשרדעג ןוא יסוי 'ר ןעמוקעגסיורַא זיא

 יירד] תג ןופ םודא דבוע ןופ זיוה ןיא ןבילבעג זיא טָאג טפ ןורא רעד ןוא

 :ןגָאז וצ ױזַא ןדוד ךלמ םעד ןרָאוועג טלייצרעד זיא'ס ןוא -- -- -- .[ םיוטדיח

 סָאװ ראפרעד 55 | .ןסייהעג טינ סע טָאה טָאג רעבָא ,ױזַא טסייה טָאג זַא קידנרעכיזראפ
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 ;םיא וצ טרעהעג סָאװ ץלַא ןוא ןעמודא דבוע ןופ זיוה סָאד טשטנעבעג טָאה טָאג
 סָאװ טימ ןוא .טָאג ןופ ןורא םעד ןגעוו ןופ -- רובעב ?תוכז רעסָאװ ןיא
 ירבד) טייטש קוספ ןיא יװ זיא סָאד ףיז טימ !טשטנעבעג םיא רע טָאה
 יתלועפ] ,רעטעביז רעד רכששי ,רעטסקעז רעד לאימע :(ה ,כ ,א םימיה
 עלַא יד -- הלא לכ :(ח קוספ ,טרָאד) ךיז טגָאז רעטייוו ןוא ?%.[רעטכַא רעד
 :טגָאזעג טָאה עמ .ןיז ערעייז ןוא ייז ,ןעמודא דבוע ןופ רעדניק יד ןופ שנייז
 ןופ עכעלטיא ןוא ,טַאהעג רע טָאה ןרינש טכַא ןוא טַאהעג רע טָאה ןיז טכַא
 ןיירמוא געט ןביז ןעוועג זיא יז ?ױזַא יוו .שדוח ןדעי ייווצ ןרָאבעג טָאה ייז
 ,ןיירמוא געט ןביז ןוא ןייר געט ןביז ;ןרָאבעג טָאה יז ןוא ,ןייר געט ןביז ןוא
 ןוא טכַא רימ ןבָאה ,םישדח יירד .שדוח ןדעי ןצכעז -- ,ןרָאבעג רעדיוו ןוא
 ייז ןוא ,קיצפופ ןוא ריפ רימ ןבָאה :+,ןוז ןייז היעמש ייב סקעז ןוא ,קיצרעפ
 ;!נרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .קיצכעז ןוא ייווצ רימ ןבָאה ?*,טכַא
 -- -- -- .ןעמודא דבוע ןופ קיצכעז ןוא ייוזצ

 טניימ סָאװ, ףגָאז וצ ױזַא ,ןנחוי 'ר ייב טגערפעג ןבָאה םירבח יד
 -עג רע טָאה ??"?רעטכַא רעד -- יתלועפ טייטש קוספ ןיא סָאװ סָאד
 ראפ גנואוט עסיורג א ןָאטעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד,, :ייז וצ טגָאז
 -נָא טגעלפ רע ?הרות רעד רַאפ ןָאטעג רע טָאה סָאװ ןוא .הרות רעד
 ,טכַאנרַאפ טכיל ַא ןוא ןגרָאמירפ ןיא טכיל ַא ןורא ןרַאפ ןדניצ

 ,טסע רע טינ סָאװ ,טָאג ןופ ןורא רעד ךָאד-המ :רמוחו לק ַא ךָאד סע זיא
 ןענייז םיא ןיא סָאװ רַאפרעד טרעיינ ,טדער רע טינ ןוא טקנירט רע טינ
 ,טכיל א םיא רַאפ ןדנוצעגנָא טָאה רע ןוא ,תוחול ענרענייטש ייווצ יד ןעוועג
 ,ריא טנייה ;ןגעוו דובכ ןייז ןופ ןרעוו וצ טשטנעבעג ןעוועג הכוז רע טָאה
 !יאדווא ןוא יאדווא -- ,אשוא ןופ רענעמ ,רעדירב ערעזדנוא

 :(ח ,ד ,ב םיכלמ) טנשרדעג ןוא יאחוי ןב ןועמש 'ר ןעמוקעגסיורַא זיא
 ,םנוש ןייק רעבירַא זיא עשילא ןוא ,גָאט ןייא ןעוועג זיא סע ןוא -- םויה יהיו
 ןסע וצ ןטלַאהרַאפ םיא יז טָאה ,יורפ ענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא טרָאד ןוא
 יז ןוא :טייטש קוספ ןיא סָאװ רַאפרעד ?:טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר ןוא ,טיורב
 ןבעלפיוא לָאז רע ןעוועג הכוז יז טָאה ,טיורב ןסע וצ ןטלַאהרַאפ םיא טָאה
 -- 7 =- .ןוז ריא

 ןועמש 'ר ןופ ןנחוי 'ר ןוא ןגעוו סאריעז 'ר ןופ ןדוי 'ר
 [ןופ הווצמ יד] זיא סיורג :טגָאזעג ןבָאה ןגעוו סיאחוי ןב
 תייחת זַא ,םעד וצ םרוג זיא יז לייוו ,ןשטנעמ א ןזייפש

 -עג םיא טָאה טָאג םורָאװ :טקידנעראפ קוספ רעד ןוא ?*5 .ןבעגעג ןסע םיא טָאה רע
 דבוע 25  .גנוזיירגראפ א זיא ,ענייז ",הידיד, חסונ רעד ;ז קוספ טרָאד עז ** .טשטנעב
 טרָאװ םעד ןוא "יתלועפ, ןעמָאנ םעד ןשיווצ תוכייש עקידשרוש יד 26 .ןיז סמודא
 ךיז טזָאל ןעמָאנ רעד זַא ,קנַאדעג םוצ טכַארבעג ייז טָאה ,גנואוט ,גנולדנַאה ,"הלועפ.
 -עג טָאה ןומיס ירב הדוהי 'ר -- ,ןומיס ירב טזָאלעגסױרַא ָאד ןבָאה רימ 2 .ןשנעשרד
 ,םיא וצ ,ול םעד טזָאלעגסױרַא ךיוא ןבָאה רימ .אשוא ןופ השעמ רעד ךָאנ תורוד טבעל
 ןופ ןטימ ןיא דייר יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םיא זיא הדוהי יר זַא ,טניימעג טלָאװ סָאד לייוו
 ,אבב ןב הדוהי 'ר טניימעג רע טָאה הדוהי 'ר טימ זַא ,ךעלגעמ .(ו"זרהמ עז) השרד ןייז
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 ןורא רובעב ?תוכז וזיאב ;ול רשא לכ תאו םודא דבוע תיב
 לאימע :הכ ,א םימיה ירבד) ד"הה ;םינבב ?וכרב המבו .םיהלאה

 :םש) :רמוא אוה ןכו .[ינימשה יתלועפ] ,יעיבשה רכששי ,יששה
 ויה םינב הנמש :ורמא .םהינבו המה ,םודא דבוע ינבמ הלא לכ
 לכב ןירת תדלי תוה ןוהנמ אדח לכו ,ול ויה תולכ הנמשו ול
 ;תדלוי איהו ,העבש הרוהטו העבש האמט ?דציכ אה .אחרי
 לכב רשע אתיש -- ,תדלוי איהו ,העבש הרוהטו העבש האמט
 היעמשל] (הידיד) אתישו ,אינמתו ןיעברא אה ,ןיחרי אתלת .חרי
 דייהה .ןיתרתו ןיתש אה ,ןוהתינמתו ,העבראו ןישמח אה ,[ונב
 -- -- -- .םודא דבועל םינשו םישש :(םש)

 ביתכד ןיד והמ, :ול ורמא ,ןנחוי 'ר ימוק ןועב אירבח
 הלועפ לעפש ידי לע, :ל"א "?ינימשה יתלועפ :םש)
 ינפל קילדמ היהש ?הרותב לעפ המי ;הרותב הלודג
 ",םיברעה ןיב דחא רנו תירחש דחא רנ ןוראה

 התושו לכוא וניאש ,םיהלאה ןורא המו :רמוחו לק םירבד ירהו
 הכז ,דחא רנ וב קילדהו ,םינבא תוחול ינש וב ויהש אלא ,רבדמו
 !ו"כעא ,אשוא ינב וניחא ,םתאו ;ודובכב ךרבתהל

 ,םויה יהיו ד ב םיכלמ שרדו יאחוי ןב ןועמש 'ר סנכנ
 ,םחל לכאל וב קזחתו ,הלודג השא םשו ,םנוש לא עשילא רובעיו
 וב קזחתו :בתכש ידי לע :(ןומיס 'רב) הדוהי 'ר (ול) רמא[ו]
 - -- - ,הנב תא תויחהל התכז ,םחל לכאל

 יאחוי ןב ןועמש 'ר םשב ןנחוי 'רו אריעז 'ר םשב ןדוי 'ר
 אבל םיתמה תייחתל תמרוגש ,הסנרפה איה הלודג :ורמא
 התכז ,והילא תא הליכאהש ידי לע ,תיפרצ :התנועב אלש
 ,עשילא תא הליכאהש ידי לע ,תימנוש ;הנב תא תויחהל
 ?הירב םושל ךירצ והילא יכו] .הנב תא תויחהל התכז
 תוליתפ וליפא ,תורנ וליפא :יאעלא רב הדוהי ר"א [אהו

 רעביא ,תפרצ ןופ יורפ יד ?5:;טייצ רעד ראפ ןעמוק לָאז םיתמה

 רע ,ןעוועג הכוז יז טָאה ,ןסע ןוהילא ןבעגעג טָאה יז סָאװ םעד
 יז סָאװ םעד רעביא ,תימנוש יד ?%ןוז ריא ןבעלפיוא לָאז

 ןבעלפיוא לָאז רע ןעוועג הכוז טָאה ,ןסע ןעשילא ןבעגעג טָאה

 טָאה ?ןצעמע וצ ןעמוקעגנָא והילא ןעד זיא רעבָא} ??,ןוז ריא
 וליפא ,טכיל וליפא :טגָאזעג יאעלא רב הדוהי 'ר *:|ךָאד

 .דכ--זי ,זי ,א םיכלמ 29 ,ןחישמ ןופ ןעמוק ןראפ ךָאנ 2* .רעירפ רוד א ןופ אנת א
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 ידכ ,טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנערברעבירַא והילא טגעלפ ןטיונק
 ןומיס 'רב הדוהי 'ר [ןוא] !ייז חירטמ טינ םענייק לָאז רע

 רע ןוא יז ?ןסעגעג +?ןקיריא ןופ ןעד רע טָאה :טגָאזעג טָאה |
 םיכלמ) טייטש קוסּפ ןיא יוו ?,ןסעגעג ןקינייז ןופ ךָאד ןבָאה !

 ,ןסעגעג ןבָאה רע ןוא יז ןוא -- אוהו איה לכאתו :(וט ,י ,א
 טרעיינ %%ויז ןוא רע ,איהו אוה :טרעקרַאפ זיא ביתכ רעד רעבָא
 ךעלדניירפ ַא טימ ןעמונעגפיוא םיא טָאה יז סָאװ םעד רעביא
 -םיוא לָאז רע ,ןעוועג הכוז יז טָאה ,טנידַאב םיא טָאה ןוא םינפ
 .ןוז ריא ןבעל

 יאדווא ,דסח תולימג ַאזַא ןָאטעג טָאה ריא סָאװ ,אשוא ןופ רענעמ ,ריא טנייה
 !יאדווא ןוא

 טנשרדעג ןוא ילילגה יסוי 'ר ןופ ןוז רעד רזעילא 'ר ןעמוקעגסיורַא זיא !
 טמענ :יניק םוצ טגָאזעג טָאה לואש ןוא -- לואש רמאיו :0 הט ,א לאומש)
 ךיד ךיא לעוו רעמָאט ,יקלמע םעד ןשיווצ ןופ ּפָארַא טרעדינ ,קעװַא טייג ןוא
 ןופ רעדניק עלַא טימ דסח ןָאטעג ךָאד טסָאה וד ןוא ;םיא טימ ןעגנערבמוא
 ץנַאג טימ א [ןעד רע טָאה רעבָא) .םירצמ ןופ ןייגפיורַא רעייז ייב ,לארשי
 טימ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןָאטעג סע ךָאד טָאה רע ?דסח ןָאטעג לארשי
 == == -- ףיילַא ןהשמ

 ;ןהשמ טימ דסח ןָאטעג ורתי טָאה יאדווַא :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר
 ,םיא טפור -- ול ןארק :(כ ,ב תומש) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד
 ,יוזא טינ זיא'ס :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר .טיורב ןסע רע לָאז ןוא
 טייטש קוסּפ ןיא יוו ,ןבעגעג ןסע םיא רע טָאה ןיול ַא יוו טרעיינ
 רַאפ טפעשעגנָא רע טָאה ןפעשנַא ךיוא ןוא -- םגו :(טי קוספ ,טרָאד)
 יד ןוא הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר ןןגָאז קוספ םעד ןגעוו] %%זדנוא
 ןוא זדנוא רַאפ טּפעשעגנָא טָאה רע, :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר ,ןנבר
 -עגנָא טָאה רע, :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר *?".ןרעטלע ערעזדנוא רַאפ
 רע. :ןגָאז ןנבר יד ןוא ".רעכעטסאפ יד רַאפ ןוא זדנוא רַאפ טפעש
 רע ??ןרעטלע ערעזדנוא ןופ תוכז ןיא זדנוא רַאפ טּפעשעגנָא טָאה
 םולש ןעגנערבוצניירא ידכ ,רעכעטסַאּפ יד רַאפ טּפעשעגנָא טָאה

 *,ייז ןשיוצ = -
 קוספ רעד] טרעיינ !דסח ןָאטעג רע טָאה לארשי ץנַאג טימ :טסגָאז וד ןוא
 יד ןופ םענייא טימ דסח ַא טוט סָאװ רעכעלטיא זַא ,ןענרעל וצ ךיד [טמוק
 .לארשי ץנַאג טימ ןָאטעג סע טלָאװ רע יוו םיא ןעמ טנכעררַאפ ,לארשי ילודג
 !יאדווא ןוא יאדווא -- אשוא ןופ רענעמ ,רעדירב ערעודנוא ,ריא ןוא

 8 ,זכ םירבד) טנשרדעג ןוא בקעי ןב רזעילא 'ר ןעמוקעגסיורַא זיא
 ץנַאג וצ טדערעג ןבָאה יול טבש ןופ םינהוכ יד ןוא השמ ןוא -- השמ\ רבדיו
 וטסיב גָאט ןקיטנייה ,לארשי ,רעה ןוא םענרַאפ :ןגָאז וצ ױזַא לארשי
 זיא'ס ?הרות יד ןעמוקַאב גָאט םענעי ןעד ייז ןבָאה רעבָא .קלָאפ ַא ןרָאװעג
 ;טסגָאז וד ןוא ,הרות יד ןעוועג לבקמ ןבָאה ייז טניז ,רָאי קיצרעפ ןיוש ךָאד
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 לכל חירטי אלש ידכ ,םוקמל םוקממ ריבעמ והילא היה
 ?לכא הלשמ יכו :רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר[ו] !הירב
 לכאתו :(י ,א םיכלמ) ביתכד ,ולכא ולשמ אוהו איה אלהו
 ותוא הלבקש ידי לע אלא !ביתכ איהו אוה -- אוהו איה
 .הנב תא תויחהל התכז ,ותשמשו תופי םינפ רבסב

 ,ץ"כאע ,דסחה ילמוג אשוא ינב ,םתאו
 :חט ,א לאומש) שרדו ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר סנכנ

 ךפיסוא ןפ ,יקלמעה ךותמ ודר ,ורוס וכל :יניקה לא לואש רמאיו
 .םירצממ םתולעב לארשי ינב לכ םע דסח תישע התאו ,ומע
 השע אל אלהו ?דסח ורתי השע לארשי לכ םע [יכו] (ביתכו)
 - - - !דבלב השמ םע אלא

 זומש) ד"הה ;השמ םע דסח השע יאדו ורתי :רזעלא ר''א
 ורכשב אלא ,ןכ אוה ןיא :ןומיס רייא .םחל לכאיו ול ןארק :ב
 'רו הדוהי 'ר .ונל הלד הלד םגו :םש ביתכד ,וליכאה

 'ר ",וניתובאלז ונל הלד,, :רמא הדוהי 'ר .ןנברו הימחנ |
 ונל הלד,, :ירמא ןנברו יי.םיעורלו ונל הלד,, :רמא הימחנ
 ".םהיניב םולש ליטהל ליבשב םיעורל הלד ;וניתובא תוכזב

 ימ לכש ,ךדמלל אלא !דסח השע לארשי לכ םע :תרמא תאו
 םע השע ולאכ ,ול ןילעמ ,לארשי ילודגמ דחא םע דסח השועש
 !ויכאע -- אשוא ינב וניחא ,םתאו .לארשי לכ

 השמ רבדיו :זכ םירבד) שרדו בקעי ןב רזעילא 'ר סנכנ
 !לארשי ,עמשו תכסה :רמאל לארשי לכ לא םיולהו םינהכהו
 רבכ אלהו ?הרותה ולבק םויה יכו .םעל תייהנ הזה םויה
 אלא !הזה םויה :תרמא תאו ,הרותה תא ולבקש הנש םיעברא

 טָאה השמ דלַאב יוו זַא ,זדנוא טנרעל [קוספ רעד] טרעיינ !גָאט ןקיטנייה

 טרעהעג טָאה סָאװ םעד ןופ 22 .הנוהכ תונתמ ןטיול בָאגוצ 21 .זל--בל ,ד ,ב םיכלמ 9

 ןפוא רעד -- ביתכ 24 .ןזיװאב טָאה רע סָאװ סנ םעד ןופ 2* .תפרצ ןופ יורפ רעד וצ

 ןטיול :טנעיילעג טרעװ סָאד יװ ןפוא רעד --- ירק ;ך"נת ןיא ןבירשעג זיא טרָאװ א יוו

 ןוא ,ןקינייז ןופ ןסעגעג טָאה יז זַא ,ןמיס א סע זיא ,רע ,אוה רעירפ ַאד טייטש ביתכ

 ןופ אסריג רעד טיול א*+ ?תוכז ריא ןעוועג זיא סָאװ ,אישק יד טביילב .טרעקרַאפ טינ
 ראפ טניולאב ורתי םיא טָאה 55 .תמא תוא רעד סרוג ךיוא זיא יוזא ןוא ,הנוהכ תונתמ

 רעטייוו ןוא ָאד סע טרעװ ,לָאמ ייווצ ָאד טייטש "הלד" טרָאװ סָאד 55 .ךיז ןעימַאב ןייז

 ,שירָאגעלַא ןעמונעג ָאד טרעוו לָאמ עטייווצ סָאד ןוא ,ןּפעשנָא קידנעייווצ א ףיוא טנשרדעג

 ךיז ןהשמ ךרוד טָאה ,("ןרעטלע ערעזדנוא,) ורתי ,רעטָאפ רעייז :ןבייהרעד ןופ ןיז ןיא

 טָאה ןעמוק סהשמ ראפ ךָאנ םורָאװ 2: .(הנוהכ תונתמ) טָאג ןתמא םוצ טרעטנענרעד
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 ַא טימ ןעמונעגפיוא יז ןבָאה ייז ןוא 9%הרות יד ייז טימ טרזחעגרעביא
 גָאט םענעי יז ןטלָאװ ייז יוו ,טנכעררַאפ קוספ רעד טָאה ,םינפ ךעלדניירפ

 גָאט ןקיטנייה :טגָאזעג סע טרעוו רעבירעד ;יניס גרַאב ןופ ןעוועג לבקמ
 ,רעדירב ערעזדנוא ,ריא ןוא .טָאג ןייד טָאג רַאפ קלָאפ ַא ןרָאװעג וטסיב
 -דניירפ ַא טימ ןנבר ערעזדנוא ןעמונעגפיוא טָאה ריא סָאוו ,אשוא ןופ רענעמ
 !יאדווא ןוא יאדווא -- םינפ ךעל

 עטשרע יד ןענייז סָאד ,ּפָאק ןיימ רעטנוא טנַאה עקניל ןייז -- ולאמש (ו)

 עטייווצ יד ןענייז סָאד ?ןעמענמורַא ךימ טוט טנַאה עטכער ןייז ןוא :;תוחול
 יד זיא סָאד ,ּפָאק ןיימ רעטנא טנַאה עקניל ץיז :טשפ רעדנַא ןַא .תוחול
 יד זיא סָאד ,ןעמענמורַא ךימ טוט טנַאה עטכער ןייז ןוא ;תיציצ ןופ הווצמ
 סָאד ,ּפָאק ןיימ רעטנוא טנַאה עקניל ןייז :טשפ רעדנַא ןַא .ןיליפת ןופ הווצמ
 ,ןעמענמורַא ךימ טוט טנַאה עטכער ןייז ןוא ;עמש-תאירק ןופ הווצמ יד זיא
 סָאד ,ּפָאק ןיימ רעטנוא טנַאה עקניל ןייז :טשּפ רעדנַא ןַא ?הליפת זיא סָאד
 סָאד ,ןעמענמורַא ךימ טוט טנַאה עטכער ןייז ןוא ;הכוס ןופ הווצמ יד זיא

 ןיא יוו זיא סָאד .ןטייצ סחישמ ןיא הניכש רעד ןופ לייז-ןקלַאוו רעד זיא
 ןייז טינ רעמ ריד טעוו ןוז יד -- ךל היהי אל :(טי ,ס היעשי) טייטש קוספ
 ןטכייל טינ הנבל יד ריד טעוו ןייש ןייק רַאפ ןוא ,גָאט ייב טכיל ןייק רַאפ
 .טכיל קיבייא ןַא רַאפ טָאג ריד טעוו ןייז רָאנ ?ןטכייל ריד טעוו עשז-רעוו
 ןופ הווצמ יד זיא סָאד ,ּפָאק ןיימ רעטנוא טנַאה עקניל ןייז :טשפ רעדנַא ןַא
 םתבתכו (ט , םירבד) :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר [םורָאוו | ;הזוזמ
 ייב -- ,זיוה ןייד ןופ ךעלדיטשייב יד ףיוא ןביירשפיוא ייז טסלָאז וד ןוא --
 %.זיוה ןייד ןיא ןסיורד ןופ *ןעמוקניירַא ןייד [ןופ יטייז רעטכער רעד]

 ןוא -- תמשו :(הל ,וכ תומש) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 ןיא-- -- -- הרונמ יד ןוא] תכורפ ןופ ןסױרד שיט םעד ןלעטש טסלָאז וד
 ךָאד זיא'ס רעבָא .[טייז ןופצ ןיא ןלעטש וטסלָאז שיט םעד ןוא ,טייז-םורד
 ,טייז רעקניל רעד ןיא הרונמ ַא קעװַא שטנעמ ַא טינ טלעטש !קיטכיר טינ
 יד שטנעמ ַא טינ טגייל ?טנַאה רעטכער רעד געוו ןיא ןייז טינ לָאז יז ידכ
 טָאה אחא 'ר י?רעטכער רעד טימ םורַא טמענ ןוא ּפָאק ןרעטנוא טנַאה עקניל
 :(בכ ,אי םירבד) קוסּפ ןקיזָאד םעד ןופ סע טגנערב ןנחוי 'ר זַא ,טגָאזעג
 ,םיא ןָא ןטפעהַאב ךיז ןוא -- -- -- טָאג רעייא טָאג ןבָאה וצ ביל -- הבהאל
 ,ֿפָאק ןיימ רעטנוא טנַאה עקניל ןייז ?גנוטפעהַאב טניימ סָאװ --

 םעד ייז ןבעג ךרוד 55 .(בל ,א הבר תומש) הרז הדובע רעד ןופ טגָאזעגּפָא ורתי ךיז

 .הרות רעד ןופ גנורזחרעביא יד ,"הרות הנשמ,, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,םירבד רפס
 ןטיול 5 .בלַאק םענעדלָאג ןטימ השעמ רעד ךָאנ ןכָארבעצ טָאה השמ סָאװ + זי

 .לוכיבכ ןוא 5 .ךתיב -- ךתאיב 5 .א ,דל תוחנמ ךיילגראפ * .הרשע הנומש * .שרד

 רעד ןופ הזוזמ יד טָאה ,ןקידנעמוקניירַא םעד םינפ לבקמ קינייוועניא ןופ זיא סָאװ
 ןעמוקעגסיוא יז זיא ,טייז םורד ןיא ןענאטשעג זיא הרונמ יד דלַאביװ * .טייז רעקניל
 יבגל זַא ,סיוא ךָאד טמוק ;טייז חרזמ ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,גנאגניירא םעד ןופ סקניל
 הבר תומש ךיילגרַאפ) טייז ברעמ ןיא םיבורכ יד רעביא טורעג טָאה סָאװ ,הניכש רעד
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 םינפ רבסב הולבקו הרותה תא השמ םהל הנשש ןויכ ,דמלמ

 ךכל ;יניס רהמ םויה הולבק ולאכ ,בותכה םהל הלעה ,תופי

 ,אשוא ינב וניחא ,םתאו .ךיהלא 'הל םעל תייהנ הזה םויה :רמאנ

 !שיכאע ,תופי םינפ רבסב וניתובר םתלבקש
 זי

 ונימיו ;םינושארה תוחול ולא ,ישארל תחת ולאמש ₪

 וז שארל תחת ולאמש :א"ד .םיינשה תוחול ולא ,ינקבחת

 ,ישארל תחת ולאמש :אייד ,ןיליפת ולא ,ינקבחת ונימיו ;תיציצ

 תחת ולאמש :אייד .הליפת וז ,ינקבחת ונימיו ;עמש תאירק וז

 .אבל דיתעל הניכש ןנע הז ,ינקבחת ונימיו ;הכוס וז ,ישארל

 חריה הגנלו ,םמוי רואל שמשה דוע ךל היהי אל :ס היעשי) ד"הה

 :א"ד .םלוע רואל 'ה ךל היהו םש) ?ךל ריאמ ימ ;ךל ריאי אל

 יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת[ד] ;הזוזמ וז ,ישארל תחת ולאמש

 .ךתיבל קושה ןמ ךתאיב -- ךתיב תוזוזמ לע םתבתבכו :( םירבד)

 תכורפל ץוחמ ןחלשה תא תמשו :(כ תומש) ביתכ :ןנחוי רייא

 -- .[ןופצ עלצ לע ןתת ןחלשהו ,הנמית -- -- -- הרונמה תאו]

 אהת אלש ידכ ,לאמשמ הרונמה תא חינמ םדא ןיא !ןכ וניאו

 קבחמו שארה תחת לאמשה תא חינמ םדא ןיא ?ןימיה תבכעמ
 אי םירבד) היירק אדה ןמ הל יתיימ ןנחוי 'ר :אחא רייא ?ןימיב

 ?קוביד והז יא -- ,וב הקבדלו -- -- = םכיהלא 'ה תא הבהאל

 חי .ישארל תחת ולאמש

 רזעילא 'ר ?ןעיבשה המב .םילשורי תונב ,םכתא יתעבשה ₪

 הלעמ לש אבצב :תואבצב -- ,ץראבו םימשב ןעיבשה :רמוא

 וא -- .תואבצב :רמוא יוה ;תואבצ יתשב ,הטמ לש אבצבו

- 

 סָאװ ייב .םילשורי ןופ רעטכעט ,ןרעוושַאב ךייא וט ךיא -- יתעבשה (ז)

 "רעה יד ייב-- +דרע ןוא למיה ייב :טגָאז רזעילא 'ר ?ןרָאוושאב ייז רע טָאה

 ,ןטנוא ןופ טפאשרעה רעד ייב ןוא ןביוא ןופ טפאשרעה רעד ייב ::ןטפַאש

 -- .טפַאשרעה יד ייב :טגָאז קוספ רעד סָאװ זיא סָאד %;ןטפָאשרעה ייווצ ייב

 ,טנאה רעטכער רעד ןיא ןעוועג הרונמ יד זיא (ב ,הכ ארתב אבב ;אל ,א הבר הכיא ;ב בב
 רעד !ןעמענמורַא ךימ טוט טנַאה עטכער ןייז ןוא :קוספ ןטימ טינ ךאד סע טמיטש --

 ןא ןגעוו סננחוי 'ר ןופ טגנערב סָאװ ,ןאחא 'ר ןופ ןבעגעג טרעװ םעד ףיוא רעפטנע
 ץבעי ךיוא םיא ךָאנ ןוא ,הנוהכ תונתמ ןופ גנוקרעמאב יד) .םעד טָאטשנא קוספ רעדנַא
 זיא ,הניכש רעד ןופ טייז רעקניל רעד ןיא ןעװעג זיא הרונמ יד זַא ,אנישטנָאס ןוא
 ה הוצת ,רעבאב אמוחנת ;ז הוצת ,אמוחנת ךיילגרַאפ .היבו הינימ הריתס א סיואכרוד
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 זיא סָאד %דלעפ ןופ תויח [עלַא] טניימ סָאד ,דלעפ ןופ ןדניה יד ייב רעדָא
 דלעפ ןופ רענייטש יד טימ םורָאװ -- יכ :(גכ ,ה בויא) טגָאז קוספ רעד סָאװ
 אנינח 'ר .ריד טימ םולש ןכַאמ טעוו דלעפ ןופ היח יד ןוא ,דנוב ןייד ןייז טעוו

 :טגָאזעג טָאה אנינח 'ר .[םעד ןגעוו ןגָאז] ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןוא אפפ רב
 ןענייז סָאד ,תואבצב :*תוהמיא יד ייב ןוא תובא יד ייב ןרָאװשַאב ייז טָאה רע
 ןליוו ןיימ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ןוא ?,ןליוו ןיימ ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,תובא יד
 קוספ רעד יוו ,םיטבש יד ןענייז סָאד ,דלעפ ןופ ןדניה יד ייב רעדָא ;ייז ךרוד
 'רב הדוהי 'ר ז.עקנילפ ַא ןידניה ַא זיא ילתפנ :(אכ ,טמ תישארב) טגָאז
 תואבצב ;הלימ ןופ הווצמ רעד ייב ןרָאװשַאב ייז טָאה רע :טגָאזעג טָאה ןומיכ
 יד ייב רעדָא ;[הלימ ןופ] ןכייצ םעד טָאה סָאװ טפאשרעה רעד ייב טניימ

 טולב סָאד יוו ?הלימ ןופ טולב סָאד ןסיגרַאפ סָאװ יד ייב ,דלעפ ןופ ןדניה

 רוד םייב ןרָאװשַאב ייז טָאה רע :ןגָאז ןנבר יד ןוא .דניה א ןוא שריה ַא ןופ
 ,טלעוו רעד ףיוא ןליוו ןיימ ןָאטעג ןבָאה סָאוו יד ייב טניימ תואבצב ?:דמש ןופ

 ,דלעפ ןופ ןדניה יד ייב רעדַא ;ייז ךרוד ןליוו ןיימ ןָאטעג בָאה ךיא סָאוו ןוא
 ,ןעמַאנ ןיימ ןופ גנוקילייה רעד רַאפ טולב רעייז ןסיגרַאפ ןזָאל סָאװ יד ייב

 םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;דניה א ןוא שריה א ןופ טולב סָאד יוו
 .גָאט ןצנַאג םעד טעגרהעג רימ ןרעוו ריד רעביא םורָאװ -- יכ :(גכ ,דמ
 ןייד ּפָא ביג, :ןגָאז רימ טעוו שטנעמ א ביוא :טגָאזעג טָאה אבא רב אייח 'ר
 רָאנ ביוא ,ןבעגּפָא ךיא לעוו *",ןעמַאנ סטָאג ןופ גנוקילייה רעד רַאפ המשנ
 דמש ןופ רוד םעד [ןופ םייוניע יד] רעבָא ;ךיילג ןענעגרה ךימ טעוו עמ
 ?דמש ןופ רוד ןיא ןָאט ןעמ טגעלפ סָאוו .ןגָארטרעביא טנעקעג טינ ךיא טלָאװ
 ןגייל ןוא רעייפ ןיא ןענערבנָא ייז ,ךעלכעלייק ענרעזייא ןעגנערב טגעלפ עמ
 טגעלפ עמ ;המשנ יד ןעמענסיורַא ייז יוזַא ןוא ,סמערָא ערעייז רעטנוא
 יוזַא ןוא ,לגענ ערעייז רעטנוא ייז ןכעטשניירַא ןוא ןרָאר עקיציפש ןעגנערב
 :(א ,הכ טרָאד) טגָאזעג טָאה דוד סָאװ זיא סָאד .המשנ יד ןעמענסיורַא ייז

 ,ןבירשעג טייטש :י"אישא,, ,המשנ ןיימ ךיא גָארט ,טָאג ,ריד וצ -- ךילא
 גנוקילייה רעד רַאפ תומשנ ערעייז ןעמענסיורַא ןזָאל ךיז ןגעלפ ייז םורָאוו
 .ןעמַאנ סטָאג ןופ

 :לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה איעשוא 'ר
 ןדוי 'ר ".ןביוא ןופ ןטפַאשרעה יד יוו ןכַאמ ךייא ךיא לעוו :1,ּפָא רימ טרַאוו,,

 סָאד לייו 5 .שרד ןטיול טשטייטעג ;תולייח 2 .א ,בל םירבז ךיײלגרַאפ : .חי
 יד ןלעוו ,העובש יד ןטלאה טעוו לארשי ביוא זַא + .לֶאצרעמ ןיא זיא "תואבצ, טרָאװ
 טָאטשנַא זַא ךעלגעמ רעייז זיאס 5 .(בכ ,וכ ארקיו ךיילגרַאפ) ןָאט טינ זייב ןייק ייז תויח
 ןיירא ָאד זיא תוהמיא ןוא ,רעטייוו טייג טסקעט רעד יוו ,םיטבש ןייז ָאד ףראד תוהמיא
 לעב רעד ןוא ? .תואבצ -- ינויבצ 5 .תובא טימ עיצאיצָאסא רעד בילוצ תועט א טימ
 ןופ חסונ ןטיול 5 .םיטבש עלַא ףיוא ילתפנ ןופ גנונעכייצאב יד סיוא טיירפש שרדמה
 ןופ רעדָא ,(ןברוח ןטייווצ ןכָאנ 68--65) סונָאירדַא תורזג יד ןופ טייצ יד ? .תמא תוא
 ןכאמ :וויטיזנארט לּפָאט ,ליעפה ןיא 1% .(ןברוח ןכָאנ 46 םורַא) תיטיחש סעסונַאיַארט
 אד ףראד *,ןבירשעג טייטש, רעד -- .ןעמענסיורא -- ָאד ;ןבייהפיוא ,ןגָארט וצ ןצעמע
 ץק םעד קחוד טינ טייז 11 .(ו"זרהמ) ןבירשעג ןעוועג טלָאװ סע יוו :ןרעוו ןענאטשראפ
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 ינבא םע יכ :(ה בויא א"דמה ;הדשה תיח וז ,הדשה תוליאב

 'רו אפפ רב אנינח 'ר .ךל המלשה הדשה תיחו ,ךתירב הדשה
 :תוהמאבו תובאב ןעיבשה :רמא אנינח 'ר .ןומיס 'רב הדוהי
 תוליאב וא ;םב ינויבצ יתישעו ינויבצ ושעש תובא ולא ,תואבצב
 .החולש הליא ילתפנ :(טמ תישארב) א''דמה ,םיטבשה ולא ,הדשה
 שיש אבצב ,תואבצב :הלימב ןעיבשה :רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 םדכ [הלימה םד] (םמד) ןיכפושש ,הדשה תוליאב וא ;תוא וב
 ושעש ,תואבצב :דמש לש ורודב ןעיבשה :ירמא ןנברו ,ליאו יבצ
 ןיכפושש ,הדשה תוליאב וא ;ןהב ינויבצ יתישעשו םלועב ינויבצ
 ךילע יכ :(חמ םילהת) ד"הה ;ליאהו יבצה םדכ ימש שודיק לע ןמד
 ןת,, :םדא יל רמאי םא :אבא רב אייח ר"א .םויה לכ ונגרוה
 ינוגרהיש דבלבו ,ןתונ ינא ",ה"בקה לש ומש תשודק לע ךשפנ
 םישוע ויה המו .לובסל לוכי יניא דמש לש ורודב לבא ;דימ
 ןתוא ןינבלמו לזרב לש תוירודכ ןיאיבמ ויה ?דמש לש ורודב
 ויאיבמו ;ןהמ םתושפנ ןיאישמו ,ןהייחש תחת ןתוא ןינתונו ,שאב
 םהיתושפנ ןיאישמו ,ןנרפצ תחת ןתוא ןינתונו םינק לש תוימורק
 אישא -- ,אשא ישפנ ,'ה ,ךילא :(הכ םש דוד רמאש אוה .םהמ
 ,ה"בקה לש ומש תשודק לע םשפנ ןיאישמ ויהש ,ביתכ

 ינאו ,יל וניתמה,, :לארשיל ה"בקה רמא :איעשוא 'ר רמא
 רמא :ריאמ 'ר םשב ןדוי 'ר ".הלעמ לש אבצכ םכתא השוע
 לש אבצכ םכתא השעא ,יתעובש ורמשת םא,, :לארשיל הייבקה
 רב יסוי 'ר ".הטמ לש אבצכ םכתא השעא ,ואל םאו ;הלעמ
 תומואל תחאו לארשיל תחא ,ןאכ שי תועובש יתש :רמא אנינח
 ,תויכלמה לוע ודרמי אלש ,לארשיל [עיבשה] (עבשנ) .םלועה

 .טעוו, :לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :ןריאמ 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא

 וןביוא ןופ ןטפאשרעה יד יוו ןכַאמ ךייא ךיא לעוו ,העובש ןיימ ןטיהּפָא ריא
 יסוי 'ר "ןטנוא ןופ ןטפַאשרעה יד יוו ןכַאמ ךייא ךיא לעוו ,טינ ביוא ןוא

 לארשי רַאפ ענייא ,ןארַאפ אד ןענייז י?תועובש ייווצ :טגָאזעג טָאה אנינח רב

 זַא ,לארשי א:?ןרָאװשַאב טָאה רע .טלעוו רעד ןופ תומוא יד רַאפ ענייא ןוא
 ןרָאוושאב טָאה רע ןוא :?,תוכלמ ןופ ךָאי םעד ןקינעפשרעדיוו טינ ןלָאז ייז =

 ןקעוופיוא טעװ ריא ביוא :קורדסיוא ןכאפייווצ א טצונ קוספ רעד לייוו 1? .רעטייוו יוו

 ןרָאװשעג טָאה רע ,עבשנ (רעטייוו ןוא ָאד) ןטיבעג א1? .ןרירפיוא טעו ריא ביוא ןוא

 םעד 15 .א ,איק תובותכ ןיא חסונ רעד זיא יוזא ןוא ,ןרָאװשַאב טָאד רע ,עיבשה ףיוא

 -עגסיוא ןענייז ןדיי סָאװ תוטיחש עמָאזיורג יד טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז שרדמה לעב
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 ביוא םורָאװ ;לארשי ףיוא ךָאי םעד רעווש ןכַאמ טינ ןלָאז ייז זַא ,ןתוכלמ יד
 רעד זַא ,ןייז םרוג ייז ןלעוו ,לארשי ףיוא ךָאי םעד רעווש ןכַאמ ןלעוו ייז
 טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה יול 'ר :?.טייצ רעד רַאפ ןעמוק לָאז :יץק
 -- ,גיניק א ןגיניק טעוו טייקיטרַאפטכער טימ ,עז -- ןה :(א 12 היעשי)
 ןדייס ,המוא ןייז רעביא עשר ַא ךלמ א ףיוא טינ טלעטש אוה ךורב שודקה
 '} :.טשרעוצ סע טקידנערַאפ רע ןוא :?בוח ריא ןענָאמפיוא ףרַאד רע ןעוו
 ןופ סרעעזפיוא יד ןבָאה סָאװ :םוחנת 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה והבא
 -- ןבת :(ט ,ה תומש) קוספ ןיא טייטש סָאד | ?ןהערפ וצ טגָאזעג לארשי
 טסקידניז וד ןוא -- -- -- טכענק ענייד וצ ןבעגעג טינ טרעװ יורטש ןיק
 ןייד וצ טסקידניז וד ןוא קלָאפ ןייד וצ טסקידניז וד -- 18,קִלָאפ ןייד וצ
 ןופ ןרעוו ןעמונעגּפָא לָאז תוכלמ'ס זַא ,םרוג וטסיב ןייִלַא ךיז ןוא :?,המוא
 .המוא רעדנַא ןַא וצ ןרעוו ןבעגעגּפָא ןוא ריד

 ןרָאװשַאב טָאה רע :?.ןַארַאפ ָאד ןענייז תועובש ריפ ;טגָאז ובלח 'ר
 ןלָאז ייז ןוא ,תוכלמ ןופ ךָאי םעד ןקינעפשרעדיוו טינ ןלָאז ייז זַא ,לארשי
 יד רַאפ תודוס ערעייז ןקעלּפטנַא טינ ןלָאז ייז ןוא ?:/ץק םעד ןייז קחוד טינ
 2 חוכ טימ תולג ןופ ןייז הלוע טינ ןלָאז ייז ןוא 22,טלעוו רעד ןופ תומוא
 -ירטרַאפ יד ןעלמַאזוצפיוא ןעמוק חישמ ףרַאד סָאװ ךָאנ ,ָאי ביוא | םורָאוו]
 !לארשי ןופ ענעב

 יד ןגעק ,ןרָאװשַאב ייז רע טָאה תועובש ריפ :טגָאזעג טָאה אינוא 'ר
 ןוא ,ןרָאװעג לשכנ ןענייז ןוא ץק םעד ןעוועג קחוד ןבָאה סָאװ תורוד ריפ
 געט יד ןיא רענייא ןוא ?"+ןעמרמע ןופ געט יד ןיא רענייא איז ןענייז סָאד
 געט יד ןיא רענייא ןוא ??,אבזוכ ןב ןופ געט יד ןיא רענייא ןוא 25,ללניד ןופ
 ףוס רעד -- ףוס 1* .טכַאמ רעשימיור רעד ןגעק ןדנאטשפיוא עטפָא יד רעביא ןענאטש
 ןלעטשנייא ךיז טעוו םימחרה תדימ סָאד לײװ 15 .ןחישמ ןופ ןעמוק סָאד ,תולג ןופ
 א טשרעוצ טקידנעראפ 11 .ךניז סהמוא רעד ראפ טלָאצעג ןעמענ 1% .לארשי ראפ
 ךלמ רעד ,טייקיטראפטכער טימ טגיניק סָאװ ךלמ רעד טמוק ןַאד טשרע ןוא ,ףַארטש
 המוא ןייד ,לארשי זיא קלָאּפ ןייד 1% .(קוסּפ םעד ףיוא ישר עז) שרד ןטיול 15 ,חישמה
 טרעוו (ז) קוספ רעזדנוא ?% .(הנוהכ תונתמ) לארשי ןופ סרעגניווצַאב יד ,םירצמ יד --
 תועובש ריפ סע טניימ ,(ה ,ג) לָאמ א ךָאנ םירישה ריש ןיא טרזחעגרעביא ךעלטקניפ
 רעטנוא 22 .טײצ רעד רַאפ ןחישמ ןעגנערב ןוואורפ טינ 21 ,(12 .מַאב ,ןביוא עז)
 טימ ךעלדנימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,הפ לעבש הרות יד ןענַאטשרַאפ ָאד טרעװ תודוס
 יוזא טעװ יז ןוא ,ןבָאה טינ טירטוצ ןייק ריא וצ ןלָאז םלועה תומוא יד זַא ,הגווכ רעד
 (דל ,אשת אמוחנת ;א ,זמ הבר תומש ךיילגרַאפ) טלעװ רעד ןופ לארשי ןרעדנוזּפָא םורא
 טניימעג םעד טימ טרעװ רשפא ?+ .טקינייאעג ןוא קראטש ,רעיומ ַא יװ ,"המוח, 28
 הרזג סהערפ ןופ טרעהעג טָאה םרמע ןעװ זא ,טלייצרעד (א ,בי הטוס) ארמג יד סָאװ סָאד
 ךיז רימ ןלָאז סָאװ וצ, :טגָאזעג רע טָאה ,רעסַאװ ןיא לגניי ןריובעג-יינ סעדעי ןפרַאװ רצ
 הנווכ רעד טימ תועמשמ -- ,ןדבכוי טגעגּפָא טָאה רע ןוא ??רעדניק ןבָאה וצ ןעימַאב
 טייצ רעד ןיא רעריפ ןטָאלעז א ?* .(תוטמשה ,ל"דר) ץק םעד ןייז וצ קחוד םעד ךרוד
 םעד ראפ ,םינורמוש יד ןופ המקנ ןעמונעג טָאה רע ;סונאמוק רָאטַארוקַארּפ םעד ןופ
 ןדיי יד ןלאפאב ןאד זיא סונאמוק .לילג ןופ לגר ילוע לָאצ א טעגרהעג ןבָאה ייז סָאװ
 ךיוא ךיילגרַאפ ;6 ,20 ןטײקכעלמיטרעטלַא ,סופיסוי) ייז ףיוא הטיחש א טריפעגכרוד ןוא
 -רעד םיא טָאה אביקע 'ר סָאװ ,אבכוכ-רב 7? .(הר ,םיטפוש ירפס ;ט ,ט הטוס הגשמ
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 םאש ;לארשי לע לוע ושקי אלש ,תויכלמל [עיבשהו] (עבשנו)
 ר"א .ותנועב אלש אבל ץקל ןימרוג ןה ,לארשי לע לוע םישקמ
 דימעמ הייבקה ןיא -- ,ךלמ ךלמי קדצל ןה :(בל היעשי) ביתכ :יול
 'ך .הליחת הרמוגו הלש יקיד הבוגש דע ,ותמוא לע ףנח ךלמ
 ?הערפל ןירמוא לארשי ירטוש המ :רמא םוחנת 'ר םשב והבא
 -- ,ךמע תאטחו -- -- -- ךידבעל ןתנ ןיא ןבת :₪ תומש ד"הה
 ךמצעל םרוג תאו ,ךתמוא לע יטח תאו ךמע לע יטח תא
 .תרחא המואל ןתנתו ךממ תוכלמה קלתסתש

 ,לארשיל עיבשה .ןאכ שי תועובש עברא :רמוא ובלח 'ר
 ולגי אלשו ,ץקה לע וקחדי אלשו ,תויכלמה לע ודרמי אלש
 .הלוגה ןמ המוח ולעי אלשו ,םלועה תומואל םהלש ןיריטסמ
 ?לארשי לש ןהיתוילג ץבקל אב חישמה ךלמ המל ,ןכ םא

 וקחדש ,תורוד יד דגנכ ,ןעיבשה תועובש 'ד :רמא אינוא 'ר

 ,ייניד ימיב דחאו ,םרמע ימיב דחא :ןה ולאו ,ולשכנו ץקה לע
 םילהת) ד"הה ;םירפא ןב חלתוש ימיב דחאו ,אבזוכ ןב ימיב דחא
 ,םרמע ימיב דחא :םירמוא שיו .תשק ימור יקשונ םירפא ינב :(חע
 חלתוש ימיב דחאו ,אבזוכ ןב ימיב דחאו ,דמש לש ורודב דחאו
 ןיבשחמ ויה ןהו .תשק ימור יקשונ םירפא ינב :רמאנש ,םירפא ןב
 ןיב וניבא םהרבא םע ה"בקה רבדשכ ,הרזג הרזגתנש העשב
 ואציו וצבקתנ ?ושע המ .ליחתה קחצי דלונשמו ;םירתבה

 -- םירפא ינב :(ט ,חע םילהת) טייטש קוספ ןיא סָאװ ,םירפא ןב חלתוש ןופ

 רענייא :ןגָאז ערעדנַא ןוא ??.רעסיש ןגיוב עטנפַאווַאב ,םירפא ןופ רעדניק יד

 יד ןיא רענייא ןוא 22,דמש ןופ רוד ןיא רענייא ןוא ,ןעמרמע ןופ געט יד ןיא

 רעד סָאוו ,םירפא ןב חלתוש ןופ געט יד ןיא רענייא ןוא ,אבזוכ-ןב ןופ געט

 ןבָאה ייז ןוא .סרעסיש-ןגיוב עטנפַאווַאב ,םירפא ןופ רעדניק יד :טגָאז קוספ

 אוה ךורב שודקה ןעוו ,סיורא זיא הרזג יד ןעוו טייצ רעד ןופ ??טנכערעג

 ןעו טשרע רעבָא ?;רעקיטש יד ןשיווצ וניבא םהרבא טימ טדערעג טָאה

 ?ןָאטעג ייז ןבָאה סָאוו +:ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה ןרָאוועג ןריובעג זיא קחצי

 ןוא :אכ--כ ,ז ,א םימיה ירבד ךיילגראפ ?* .(ז ,ב הבר הכיא) חישמ רעד יװ טרעלק
 == -- -- תג ןופ ןשטנעמ יד ןוא -- -- -- דרב ןוא חלתוש :םירפא ןופ רעדניק יד

 ןקיזָאד םעד ףיוא .יפ ערעייז ןעמענוצקעווא טרעדינעג ןבָאה ייז לייו ,טעגרהעג ייז ןבָאה

 ןענײז ןוא ץק םעד ןעװעג קחוד ןבָאה םירפא ינב יד זא ,הדגא יד טיובעג זיא קוספ
 תומש ;אתחיתפ ,חלשב אתליכמ ;ב ,בצ ןירדהנס עז) טייצ רעד ראפ םירצמ ןופ סיורָא

 עז) ןסונאיארט ןופ תוטיחש יד ךעלניישרַאוו 25 .(זי ,גי תומש ,ןתנוי םוגרת ;אי ,כ הבר
 יד 25 ".אבזוכ"ןב ןופ געט יד, ןיא ללכנ ןענייז תורזג סעסונַאירדַא לייוו ,(9 .מאב ,ןביוא
 תישארב) םירצמ תולג ןיא ןייז וצ לארשי ףיוא ןרָאוועג רזגנ זיא'ס סָאװ רָאי טרעדנוה ריפ
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 ןענייז סע ןוא ,המחלמ ףיוא סױרַא ןענייז ןוא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה ייז

 ןבָאה ייז לייוו (בכ קוספ ,טרָאד) ?סָאװרַאפ .עטעגרהעג ךס אא ייז ןופ ןלַאפעג
 ייז לייוו -- ,ףליה ןייז ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןוא טָאג ןיא =טבױלגעג טינ
 ףבוע ןבָאה ןוא ץק םעד ייז קחוד ןופ טָאברַאפ ןפיוא ןעוועג רבוע ןבָאק

 .העובש רעד ףיוא ןעוועג

 יד] ןרירפיוא טעוו ריא ביוא ןוא ןקעוופיוא טעוו ריא ביוא -- םא
 יד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .היכרב 'ר ןוא ןדוי 'ר -- .[טפָאשביל

 תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןושע טַאהעג ביל טָאה קחצי סָאוו טפַאשביל
 זיב :טניימ עשזדסַאוז .ושע טַאהעג ביל טָאה קחצי ןוא -- בהאי :(חכ ,הכ
 'ר 3%ןרעוו ןָאטעג טעוו ןטלַא םענופ רעגאב רעד זיב ?ןרעגַאב סע טעוו יז

 ביל טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ טפַאשביל יד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה היכרב
 ךייא בָאה ךיא -- יתבהא :(ב ,א יכאלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי טַאהעג
 סָאד זיא סָאד ?ןרעגַאב סע טעוו +?סע זיב :טניימ עשזדסַאוו .טָאג טגָאז ,ביל
 כע ךיא לעוו ,ןלעוו סע טעוו ןיילַא ןידה תדימ סָאד ןעוו :ןביוא ןופ תוכלמ

 רעבירעד ;ןטלַאהקירוצ טינ רעמ ךיז לעוו ןוא ,תולוק ילוק טימ ןעגנערב
 .ןרעגַאב סע טעוו סע זיב :קוספ רעד טגָאז

 :רדס רעטייווצ

 טי

 'ר ןוא הדוהי 'ר -- ,רע טמוק ןָא ףטבילעג ןיימ ןופ לוק סָאד -- לוק (ח)
 ,רע טונוק ןָא !ןטבילעג ןיימ ןופ לוק סָאד :טגָאז הדוהי 'ר .ןנבר יד ןוא הימחנ
 םעד ןיא, :לארשי וצ טגָאזעג ןוא ןעמוקעג זיא רע תעשב .השמ זיא סָאד
 השמ, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ",טזיילעגסיוא ריא טרעוו שדוח ןקיזָאד
 טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה זַא ,ןרעוו טזיילעגסיוא רימ ןענָאק יוו ,וניבר
 ןוא ןטכענקרַאפ ייז טעוו עמ ןוא -- םודבעו :(גי הט תישארב) ןעמהרבא וצ
 רעמ טינ רימ ןבָאה טנייה זיב ןוא ,רָאי טרעדנוה ריפ ןקינייפ ייז טעוו עמ
 רע דלאב יו, קיז וצ טגָאזעג רע טָאה ?",רָאי ןעצ ןוא טרעדנוה ייווצ יוו
 טרעיינ ,ןעגנונעכערסיוא ערעייא ףיוא טינ רע טקוק ,גנוזיילסיוא רעייא טרטגאב
 ָאד ןרעוו סָאװ "ןכייה, ןוא "גרעב, יד ןוא -- "גרעב יד רעביא טפיה רע
 .רעביא טפיה רע :ןטינשּפָא-טייצ ןוא ןצק טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןענייז טנָאמרעד
 םעד ןיא ןוא. ,ןטינשּפָא-טייצ ןוא ןצק יד רעביא ןוא ןעגנונעכערסיוא יד
 (ב ,בי תומש) טגָאז קוסּפ רעד יוו ",טזיילעגסיוא ריא טרעוו שדוח ןקיזָאד

 ןעװעג טלַא םהרבא זיא "רעקיטש יד ןשיװצ דנוב, ןתעשב *: .טרָאד 5 .גי ,וט

 םורַא רָאי קיסיירד ןיא טשרע ןרָאװעג ןריובעג זיא קחצי ןוא ,(א םלוע רדס) רָאי קיצעביז

 טוואורפעג ןבָאה סָאװ םירפא ינב יד ןופ תועט רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,(ה ,אכ תישארב)

 םענופ אל יכ םעד טָאטשנַא ,אלש 55 .,טייצ רעד ראפ רָאי קיסיירד םירצמ ןופ ןייגסיורא

 טשטנעבעג טָאה קחצי סָאװ הכרב יד ןרעוו םיוקמ ןצנאגניא טעוו סע זיב ** .קוסּפ

 ןטיול * 54 ,לארשי ראפ הלואג יד ןעמוק טעװ ןַאד ןוא ,םיא וצ טפאשביל סיוא ןושע

 : .ןידה תדימ סָאד טניימעג טרעוו םעד טימ זא ,שרד
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 ונימאה אלש (םש) ?המ ינפמ .הברה םיללח ןהמ ולפנו ,המחלמל
 לע ורבעו ץקה לע ורבעש לע -- ,ותעושיב וחטב אלו יהב
 | .העובשה

 .היכרב 'רו ןדוי 'ר ,[הבהאה תא] וררועת םאו וריעת םא
 :(הכ תישארב) רמאנש ,ושע תא קחצי בהאש הבהא ;רמא ןדוי 'ר
 לש וצפח השענש דע !ץפחתש דע והמ .ושע תא קחצי בהאי
 רמאנש ,לארשיל ה"בקה בהאש הבהא :רמא היכרב 'ר ,ןקז

 לש תוכלמ ?ץפחתש דע והמ .'ה רמא ,םכתא יתבהא :(א יכאלמ)
 ילוקב האיבמ אוה ינא ,הילאמ ןידה תדמ ץופחתשכל :ןלעמ
 .ץפחתש דע :רמאנ ךכל ;בכעתא אלו ,תולוק

 אניינת ארדס

 טי

 'ר .ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר -- ,אב הז הנה ידוד לוק ₪
 רמאו אבש העשב .השמ הז ,אב הז הנה ידוד לוק :רמוא הדוהי
 ,וניבר השמ, :ול ורמא ',ןילאגנ םתא הז שדחב,, :לארשיל
 .םודבעו :תט תישארב) םהרבאל הי'בקה רמא אלהו ,ןילאגנ ונא ךאיה
 םיתאמ אלא ונידיב ןיא ןיידעו ,הנש תואמ עברא םתוא ונעו
 וניא ,םכתלואגב ץפח אוהו ליאוה, :םהל רמא יי.הנש רשעו
 תועבגו םירה ןיא -- "םירהה לע גלדמ אלא םכיתונובשחב טיבמ
 לעו תונובשחה לע גלדמ :ןירוביעו םיצק אלא ,ןאכ ןירומאה
 :(בי תומש) רמאנש ",ןילאגנ םתא הזה שדחבו,, -- ןירוביעו םיצקה
 .םישדח שאר םכל הזה שדחה

 רמאש העשב .השמ הז ,אב הז הנה ידוד לוק :רמא הימחנ 'ר
 ,וניבר השמ,, :ול ורמא ",ןילאגנ םתא הזה שדחב,, :לארשיל

 =םישדח ןופ בייהנָא רעד ךייא רַאפ זיא שדוח רעקיזָאד רעד -- הזה שדחה
 סָאד ,רע טמוק ןַא יןטבילעג ןיימ ןופ לוק סָאד :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר

 טרעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןיא., :לארשי וצ טגָאזעג טָאה רע תעשב .השמ זיא
 רימ ןענָאק יוו ,וניבר השמ., :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ",טזיילעגסיוא ריא

 ,ךעלגעמ זיא .םירדס ןיא טלייטעגנייא טינ םירישה ריש זיא הרוסמ רעד טיול + .טי
 לָאצ א ןיא רפס ןייז טלייטעגנייא ןעזנייא םענעגייא ןייז טיול טָאה שרדמה לעב רעד זַא

 ןוא ,(עיצרָאּפָארּפ רעדעי רעסיוא גנולייטנייא יד זיא טינַא ,ייווצ יוו רעמ רעכיז) םירדס
 זיא סָאװ עקיצנייא יד גנונעכייצאב עקיזָאד יד זיא סרעביירשרעביא ןופ ןעזרַאפ א ךרוד
 ןוא יירפ טרעװ לארשי ןעוו 5 .םעד ןגעוו תונובשח יד ,ג ,םלוע רדס ץז 2 ,ןבילבעג
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 רע טָאה +".םיבוט םישעמ ןייק טינ ןגָאמרַאפ רימ זַא ,ןרעוו טזיילעגסיוא

 ףיוא טינ רע טקוק ,גנוזיילסיוא רעייא טרעגַאב רע דלַאב יוו, :ייז וצ טגָאזעג

 םיקידצ יד ףיוא ?ָאי רע טקוק ןעמעוו ףיוא ןוא ;םישעמ עטכעלש ערעייא

 -תיב ןייז ןוא םרמע רעגייטש ַא ,םישעמ ערעייז ףיוא ןוא ךייא ןשיווצ סָאװ

 ןוא -  ןכייה יד רעביא טגנירפש ןוא גרעב יד רעביא טפיה רע -- *ןיד

 םיטפוש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןיד יתב יד טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןעניימ גרעב

 -- ?גרעב יד רעביא ןרעדינ לעוו ןוא ןייג לעוו ךיא ןוא -- הכלאו :(זל ,אי

 רעד :טגָאז קוספ רעד יוז *,ןרעוו טזיילעגסיוא ריא טעוו שדוח םעד ןיא ןוא,

 .םישדח ןופ בייהנָא רעד ךייא רַאפ זיא שדוח רעקיזָאד

 ,השמ זיא סָאד ,רע טמוק ןָא ףטבילעג ןיימ ןופ לוק סָאד :ןגָאז ןנבר יד

 'טרעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןיא,, :לארשי וצ טגָאזעג ןוא ןעמוקעג זיא רע תעשב

 רימ ןענָאק יוו ,וניבר השמ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ",טזיילעגסיוא ריא

 תדובע רעזדנוא טימ טפוניטרַאפ זיא םירצמ ץנַאג זַא ,ןרעוו טזיילעגסיוא

 ,גנוזיילסיוא רעייא טרעגַאב רע דלַאב יוו ,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה ?."הרז

 -- "גרעב יד רעביא טפיה רע טרעיינ ,הרז הדובע רעייא ףיוא טינ רע טקוק

 טגָאז קוספ רעד יוו ,הרז הדובע טרעיינ ,שרעדנַא סעפע טינ טניימ "גרעב,, ןוא

 ןרעכייר ןכייה יד ףיוא ןוא ייז ןטכַאלש גרעב ןציפש יד ףיוא--לע :(גי ,ד עשוה)

 קוספ רעד יוו ",טזיילעגסיוא ריא טרעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןיא ןוא,, -- ייז

 .םישדח ןופ בײהנָא רעד ךייא רַאפ זיא שדוח רעקיזָאד רעד :טגָאז

 ןופ ןוז םעד רזעילא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןדוי 'ר -- אינוחנ 'ר ןוא ןדוי 'ר

 לוק סָאד :בקעי ןב רזעילא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אינוחנ 'ר ןוא ילילגה יסוי 'ר

 טעוו רע תעשב .חישמה ךלמ רעד זיא סָאד ,רע טמוק ןָא !ןטבילעג ןיימ ןופ

 ייז ןלעוו ?,"טויילעגסיוא ריא טרעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןיא,, :לארשי וצ ןגָאז

 ךורב שודקה טינ טָאה יצ -- ,ןרעוו טזיילעגסיוא רימ ןענָאק יו, :ןגָאז םיא

 וצ ןטכענקרַאפ [טשרעוצ] זדנוא טעוו רע זַא ,ןרָאוושעג ןיוש גנַאל אוה

 רענייא זַא; :ןגֶאז וצ ױזַא ,תובושת ייווצ ןבעג ייז רע טעוו "?תומוא קיצעביז

 זיא *עירטַאמַאס ןייק רענייא ןוא עירַאברַאב ןייק ןבירטרַאפ זיא ךייא ןופ

 טרעיינ ,ןיילַא סָאד טינ ןוא .ןבירטרַאפ ןעוועג טלָאװ עלַא ריא יוו ךיילג סע

 ןופ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סרענלעז סיוא טביירש "תוכלמ עקיזָאד סָאד

 טמוק ,רעירַאברַאב ַא רעדָא יפ,יתוכ א רענייא ביוא זיא ;חמוא רעכעלטיא

 ךייא טלָאװ ערעייז המוא עצנַאג יד יוו ךיילג סע זיא ,ךייא טכענקרַאפ ןוא

 ,תומוא קיצעביז עלַא וצ ןרָאװעג טכענקרַאפ טלָאװ ריא יוו ןוא ::,טכענקרַאפ

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".טזיילעגסיוא ריא טרעוו שדוח ןקיזָאד םעד ןיא ןוא

 .םישדח ןופ בייהנָא רעד ךייא רַאפ זיא שדוח רעקיזָאד רעד :טייטש

 לארשי ינב יד ןבָאה ןברָאטשעג זיא ףסוי ןעוו + .גנונעכערטייצ ענעגייא ןייז ןבייהנָא ןָאק

 תומש) "םירצמ יד יװ ןייז רימָאלא :טגָאזעג ןבָאה ייז ;הלימ ןופ הווצמ יד טרעטשראפ

 רעטכָאט סחתפי :ןירדהנס יד טנעימ םירהה לע :ה ,יתוקוחב אמוחנת עז 5 .(ח ,א הבר

 ךיוא עז .רדנ סרעטָאפ ריא ףיוא רתיה א ןעניפעג ןלָאז ייז ,םימכח יד וצ ןעגנאגעג זיא

 :טגָאז עשוהי 'ר :א ,אי הנשה שאר עז ז .ח--ז ,כ לאקזחי עז 5 .ד ,וט הבר תומש

 .זענייז ןסינ םוא ןוא (םירצמ ןופ) ןרָאװעג טזיילעגסיוא ייז ןענייז ןסינ םוא -- -- -
 "רַאס 5 .די ,אב אתליכמ ךיוא עז .(ןחישמ ךרוד) ןרעוו וצ טזיילעגסיוא טיירבעגנָא ייז



 15 כ ,טי :ב השרפ

 :םהל רמא ".םיבוט םישעמ ונידיב ןיא אלהו ,ןילאגנ ונא ךאיה
 ימבו ;םיערה םכישעמב טיבמ וניא ,םכתלואגב ץפחו ליאוה,
 - "וניד תיבו םרמע ןוגכ ,םהישעמבו םכבש םיקידצב ?טיבמ אוה
 יתב אלא ',םירה, ןיא ,תועבגה לע ץפקמ ,םירהה לע גלדמ
 שדחבו, -- םירהה לע יתדריו הכלאו :(אי םיטפוש) א"דמה ,םיניד
 .םישדח שאר םכל הזה שדחה רמאנש ",ןילאגנ םתא הזה

 אבש העשב .השמ הז ,אב הז הנה !ידוד לוק :ירמא ןנבר
 השמע :ול ורמא ',ןילאגנ םתא הזה שדחב,, :לארשיל רמאו
 ",ונלש הרז הדובעמ תפנוטמ םירצמ לכו ,ןילאגנ ונא ךאיה ,וניבר
 הדובעב טיבמ וניא ,םכתלואגב ץפח אוהו ליאוה,, :םהל רמא
 הדובע אלא ''םירה,, ןיאו -- "םירהה לע גלדמ אלא ,םכלש הרז
 ורטקי תועבגה לעו וחבזי םירהה ישאר לע :(ד עשוה א''דמה ,הרז
 םכל הזה שדחה :רמאנש ",ילאגנ םתא הזה שדחבו, --
 | .םישדח שאר

 יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר םשב ןדוי 'ר -- אינוחנ 'רו ןדוי 'ר
 הנה ידוד לוק :רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר םשב אינוח 'רו ילילגה
 שדחב,, :לארשיל רמוא אוהש העשב .חישמה ךלמ הז ,אב הז
 רבכ אלו ,ןילאגנ ונא ךאיה,, :ול םירמוא ",ןילאגנ םתא הזה
 יתש ןבישמ אוהו יי?תומוא 'עב ונדבעשמ אוהש ,ה"בקה עבשנ
 ,הירטמסל דחאו הירבדבל הלוג םכמ דחא, :םהל רמואו תובושת
 תאזה תוכלמהש אלא ,דוע אלו .םכלוכ םתילגש ומכ המוד
 וא ,דחא יתוכ :המואו המוא לכמ ,םלועה לכמ איינוריט תבתכמ
 [ודבעשש] (םתדבעשש) ןוגכ ,םכב דבעשמו אב דחא ירברב
 הזה שדחבו ,תומוא םיעבשב םתדבעתשנ וליאכו םתמוא לכ םכב
 .םישדח שאר םכל הזה שדחה :דייהה ''.ןילאגנ םתא

 כ

 ינפל לארשי תסנכ הרמא :קחצי 'ר רמא .יבצל ידוד המוד ₪
 'ויד ,ויד' :ונל רמוא התא !םלוע לש ונובר,, :אוה ךורב שודקה

 כ

 טָאה קחצי 'ר .שריה ַא וצ ןכילגעג זיא רעטבילעג ןיימ -- ידוד המוד (ט)

 לש ונובר,, :אוה ךורב שודקה ראפ טגָאזעג סטָאה לארשי תסנכ יד ;טגָאזעג

 חסונ רעד זיא יתבר אתקיספ ןיא .(ווַארטסאי) ַאגלָאװ רעד ןוא לסייוו רעד ןשיווצ ,עיטאמ

 ןענעייל וצ רָאפ טגָאלש (שדוחה תשרפ ,אנהכ ברד אתקיספ) רעבאב ןוא ,הינטירבל
 ייװצ יד ןוא ,(עקירפא ןופצ ןיא עדייב) עיראבראב טימ תונכש ןיא זיא סָאװ ,הינטירומו
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 טשרעוצ ךיז טסלייא וד רעבָא ,"ךיז טלייא ,ךיז טלייא,, :זדנוא טסגָאז וד !םלוע

 ,עריה ַא וצ ןכילגעג זיא רעטבילעג ןיימ |:טגָאז קוספ רעד יוו] :",זדנוא וצ
 וצ לָאט ןופ ןוא גרַאב וצ גרַאב ןופ טפיה שריה רעקיזָאד רעד יוו ױזַא -
 ,טיולפ וצ טיולפ ןופ ןוא ?ךיורטש וצ ךיורטש ןופ ןוא םיוב וצ םיוב ןופ ,לָאט

 םוצ םי ןופ ןוא םי םוצ םירצמ ןופ ןעגנורפשעג אוה ךורב שודקה זיא ױזַא
 ייז ןבָאה םירצמ ןיא .אובל דיתעל [ןופ הלואג רעד] וצ יניס ןופ ןוא יניס

 לעוו ךיא ןוא -- יתרבעו :(בי ,בי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעזעג םיא
 קוספ רעד יוו ,ןעזעג םיא ייז ןבָאה םי םייב .םירצמ דנַאל ןכרוד ןייגכרוד
 .- -- -- טנַאה עסיורג יד ןעזעג טָאה לארשי ןוא--אריו :(אל ,די טרָאד) טגָאז
 םייב .ןעניישאב םיא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ץימ זיא סָאד -- הז (ב וט טרָאד)

 םינפ וצ םינפ :(ד ,ה םירבד) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןעזעג םיא ייז ןבָאה יניס
 ,גל טרָאד) ןבירשעג טייטש סע ןוא .גרַאב ןפיוא ךייא טימ טדערעג טָאג טָאה

 יסוי 'ר -- ,דניה ןגנוי ַא וצ רעדָא -- +.יניס ןופ ןעמוקעג זיא טָאג -- 'ה :(ב

 רעטניה רע טייטש ןָא +.ןדניה יד ןופ עגנוי יד וצ :טגָאזעג טָאה אנינח רב
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;יניס גרַאב ןופ טנַאװ רעד רעטניה ,טנַאוו רעזדנוא
 .ןרעדינּפָארַא טָאג טעוו גָאט ןטירד ןפיוא םורָאוו -- יכ :(ב ,טי תומש) טייטש
 טָאה טָאג ןוא -- 'ה דריו (כ קוספ טרָאד) :רעטצנעפ יד ךרוד טקוק רע--
 טרָאד) :םערַאּפש יד ךרוד טקילב רע -- .יניס גרַאב ןפיוא טרעדינעגּפָארַא
 -- .רעטרעוו עלַא עקיזָאד יד טדערעג טָאה טָאג ןוא -- םיהלא רבדיו (א ,כ

 סָאװ -- ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- הנע ()
 .טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא (ב ,טרָאד ,טרָאד) ?רימ וצ טגָאזעג רע טָאה

 אכ
 תסנכ יד -- ,שריה ַא וצ ןכילגעג זיא רעטבילעג ןיימ :טשפ רעדנַא ןא

 טסגָאז וד !םלוע לש ונובר, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי

 וצ טשרעוצ ךיז טסלייא וד רעבָא -- 'ךיז טלייא ,ךיז טלייא' :זדנוא וצ

 רעקיזָאד רעד יו יוזא -- ,שריה ַא וצ ןכילגעג זיא רעטבילעג ןיימ :זדנוא
 ןופ ,םיוב וצ םיוב ןופ ,לָאט וצ לָאט ןופ ,גרַאב וצ גרַאב ןופ טפיה שריה
 ךורב שודקה טגנירפש ױזַא ,טיולפ וצ טיולפ ןופ ,ךיורטש וצ ךיורטש
 ןוא ;ןרעדנַא ןַא וצ שרדמ תיב ןייא ןופ ,רערעדנַא ןַא וצ לוש ןייא ןופ אוה

 תוכז ןיא ?תוכז סעמעוו ןיא ןוא .לארשי ןשטנעב וצ ידכ ?ץלַא סָאד סָאוו וצ
 ןוא -- אריו :(א ,חי תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןעמהרבא ןופ
 ןיא היכרב 'ר .ארממ ןופ רעמייבנכייא יד ייב םיא וצ ןזיוװַאב ךיז טָאה טָאג

 טרידנעמע 11 .ינורמוש א 19 .םיור ? .ןעמַאזוצ טנַאמרעד טפָא ל"זח יד ןופ ןרעוו

 .ארמימ רעד ןופ ןיז ןטיול

 ןופ ןפארט ייווצ יד ףיוא ליּפשנָא ןַא ןענייז (ךיז טלייא) ויד ,ויד רעטרעװ יד ? כ

 ,ןיא, :ב ,אי הבר רבדמב ףיוא ךיז טציטש טסקעט םענופ שטייטסיוא רעזדנוא -- .ידוד

 ןרעמַאלק ןיא רעטרעוו יד (טשרעוצ זדנוא וצ טסמוק וד ,ָאי) "הלחת ןבגל אתא תא

 ,"הכוש, יװ ,"הכוס, 2 .רעביירשרעביא ןא ןופ גנורעלקרעד בָאגוצ א ןענייז (טסקעט ןיא)

 .הלואג עטצעל יד ןעגנערב ןוא ןעמוק טָאג טעװ "יניס ןופ, 5 .ןיש "רעקניל, א טימ

 .עזַארפ רעד ןופ גנוצעזרעביא עשימארא ןא זיא גנורזחרעביא עקיזָאד יד +
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 המוד :"הלחת ןבגל תא ,ואיד -- ,ואיד ,(ואיד :שוריפ)

 ,העקבל העקבמו רהל רהמ גלדמ הז יבצ המ -- ,יבצל ידוד
 ץפק ה"בקה ךכ ,רדגל רדגמו הכוסל הכוסמו ןליאל ןליאמ

 ,ותוא ואר םירצמב .דיתעל יניסמו יניסל םימו םיל םירצממ
 רמאנש ,ותוא ואר םיב .םירצמ ץראב יתרבעו :םי תומש רמאנש
 ילא הז סט םש) ;'וגו ,הלודגה דיה תא לארשי אריו :(די םש)
 'ה רבד םינפב םינפ :(ה םירבד) ביתכד ,ותוא ואר יניסב .והונאו
 -- ,םיליאה רפועל וא -- .אב יניסמ 'ה :טל םש) ביתכו .רהב םכמע
 רחא דמוע הז הנה .אתלייאד ןוהילזרואל :רמא אנינח רב יסוי יר
 ישילשה םויב יכ :שי תומש) ד"הה ;יניס לש ונלתכ רחא ,ונלתכ
 - .ניס רה לע 'ה דריו שש :תונולחה ןמ חיגשמ -- .'ה דרי
 .הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו ס םש :םיכרחה ןמ ץיצמ

 .ךיהלא יה יכנא (סש) ?יל רמא המ -- ,יל רמאו ידוד הנע 6) -
 אכ

 :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא -- ,יבצל ידוד המוד :א''ד |
 תא ואיד ,ואיד -- ,ויד ,ויי ?יל תרמא תא !ע"שובר,
 ,רהל רהמ גלדמ הז יבצ המ -- ,יבצל ידוד המוד יי.הלחת ןבגל
 ךכ ,רדגל רדגמ ,הכוסל הכוסמ ,ןליאל ןליאמ ,העקבל העקבמ
 שרדמ תיבמ ,הז תסנכה תיבל הז תסנכה תיבמ ץפקמ ה"בקה
 וזיאבו .לארשי ךרבל ידכ ?המל ךכ לכו ;הז שרדמ תיבל הז
 'ה וילא אריו :(חי תישארב ד"הה ;םהרבא לש ותוכזב ?תוכז
 אב :ביתכ בשי -- בשוי :יול 'ר םשב היכרב 'ר .ארממ ינולאב
 - ,ךינבל ןמיס תא ,םהרבא ,בש,, :ה"בקה ל"א ,דומעל םהרבא
 תיבל וסנכיש העשב ,ךינב ויהי ךכ ,דמוע ינאו בשוי תא המ

 ידובכו ןיבשוי םה ,עמש תאירק ןירוקו שרדמה תיבו תסנכה
 .לא תדעב בצנ םיהלא (בפ םילהת) ?אמעט המ ".םהיניב דמוע

 רע :,בשי ןבירשעג זיא ,טציז רע .בשוי [טרָאוו סָאד] :ןיול 'ר ןופ ןעמַאנ

 טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ,ןייטשפיוא טלָאװעג טָאה םהרבא :ןסעזעג זיא

 יוו יוזא -- ,רעדניק ענייד רַאפ ןמיס ַא ןייז טסעוו וד .םהרבא ,ץיז., :םיא וצ

 ןעמוקניירַא ןלעוו ייז תעשב ,רעדניק ענייד ךיוא ױזַא ,ייטש ךיא ןוא טסציז וד

 ןציז ייז ןלעוו ,עמש תאירק ןענעייל ןלעוו ןוא שרדמ תיב ןיא ןוא לוש ןיא

 םילהת) ?ןעגנורדעג סָאד זיא ןענַאוו ןופ *ייז ןשיווצ ןייטש טעוו דובכ ןיימ ןוא

 רעבָא ;טציז (םהרבא) רע ןוא ,בשוי אוהו :רעטייוו טייטש קוספ םענעי ןיא 1? .אכ

 -- ,ןסעזעג זיא רע ,רבע ןא יװ ןענעייל סע ךיז ןָאק ,װ א ןָא ,קילעפ ןבירשעג זיא בשוי
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 ןופ טגָאזעג טָאה יגח 'ר .טָאג ןופ הדע רעד ןיא טייטש טָאג -- םיהלא :(א ,בפ

 -- ,בצנ טרעיינ ,טייטש טָאג ",דמוע םיהלא,, טינ טייטש ָאד :ןגעוו סקחצי 'ר
 :(ב ,דל תומש) טגָאז קוסּפ רעד יוו זיא סָאד ;טיירג ןייטש ?בצנ טניימ סָאװ
 ךָאנ ןוא ,גרַאב ץיפש ןפיוא טיירג ץיטש טרָאד רימ טסלָאז ןוא -- יל תבצנו
 ןלעוו ייז רעדייא ,ןייז טעוו סע ןוא -- היהו :(דכ ,הס היעשי) ןבירשעג טייטש
 ביול ךעלטיא ייב :ןגעוו סאנינח 'ר ןופ לאומש 'ר ?.ןרעפטנע ךיא לעוו ,ןפור
 ןשיווצ אוה ךורב שודקה טציז ,אוה ךורב שודקה טביול לארשי סָאװ ,גנַאזעג

 טסיב וד ןוא -- התאו :(ד ,בכ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד קיז
 .לארשי ןופ ןעגנַָאזעגביול יד *ייב טסציז ,קילייה

 .ןדגיה יד ןופ עגנוי יד וצ :אנינח 'רב יסוי 'ר -- ,דניה ןגנוי ַא וצ רעדָא
 *תב ןוא ןלוש יד ןופ טנעוו יד רעטניה ,טנַאו רעזדנוא רעטניה רע טייטש ןָא

 יד ןופ ןעלסקַא יד ןשיווצ ןופ ,רעטצנעפ יד ךרוד טקוק רע .םישרדמ
 5,םינהוכ יד ןופ רעגניפ יד ןשיווצ ןופ ,סערַאּפש יד ךרוד טקילב רע +.םינהוכ
 רע טָאה סָאװ -- ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה
 ןוא ןשטנעב טָאג ךיד לָאז -- 'ה ךכובי :(דכ 3 רבדמב) ?רימ וצ טגָאזעג

 בכ ןטיה ך .ןטיה ךיד

 תסנכ יד -- ,שריה ַא וצ ןכילגעג זיא רעטבילעג ןיימ :טשפ רעדנַא ןַא
 ,ךיז טלייא' :זדנוא וצ טסגָאז וד :אוה ךורב שודקה וצ טגָאזעג טָאה לארשי
 זיא רעטבילעג ןיימ :י,זדנוא וצ טשרעוצ ךיז טסלייא וד רעבָא ,'ךיז טלייא
 טרעוו ןוא ךיז טזייוואב שריה רעקיזָאד רעד יוז ױזַא -- ,שריה ַא וצ ןכילגעג

 זיא ךיוא ױזַא ,ןליוהרַאפ רעדיוו טרעוו ןוא ךיז טזייווַאב ,ןליוהרַאפ רעדיוו
 -ַאב ןוא ןליוהרַאפ טרעוו ןוא ךיז טזייוואב רע ?,רעזיילסיוא רעטשרע רעד

 אמוחנת 'ר !ייז ןופ ןליוהרַאפ ןעוועג רע זיא גנַאל יוו ןוא .רעדיוז ךיז טזייוו
 ועגפיו :(כ ,ה תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;םישדח יירד :טגָאזעג טָאה
 יבר ןופ ןוז רעד הדוהי) ?ןענרהא ןוא ןהשמ טנגעגַאב ןבָאה ייז ןוא --
 טגָאזעג טָאה היכרב 'ר] *%.ןטייצ עטמיטשַאב ףיוא :טגָאזעג טָאה +-- -- -
 רעד טעוו ךיוא ױזַא ןא?רעזיילסיוא רעטשרע רעד יו ױזַא :ןגעוו סיול 'ר ןופ

 ןוא .ייז ןופ ןרעוו ןליוהרַאפ רעדיוו ןוא ןזייוואב ךיז ?רעזיילסיוא רעטצעל
 יוו זיא סָאד ;געט קיצרעפ ןוא ףניפ ?ייז ןופ ןייז ןליוהראפ רע טעוו גנַאל יוו
 וברק רעד סָאוו טייצ רעד ןופ ןוא -- תעמו :(אי ,בי לאינד) טייטש קוספ ןיא
 -- שינעעזרַאפ עטסיוו יד ןַאטניירָא טעוו עמ ןוא ,ןרעוו ןָאטעגּפָא טעוו דימת
 ירשא :(בי קוספ) טייטש רעטייוו ןוא ,געט קיצניינ ןוא טרעדנוה ייווצ טנזיוט
 ןוא טרעדנוה יירד טנזיוט וצ ןכיירגרעד טעוו ןוא טרַאװ סָאוו םעד זיא ליואוו
 'ר ?[געט] עקירעביא עקיזָאד יד ןענייז סָאוו -- ,געט קיסיירד ןוא ףניפ
 ןוא ףניפ יד ןעעיז סָאד :טגָאזעג ןגעוו סהנוי 'ר ןופ טָאה אתרצק ןב ?ןנחוי

 זַא ,סע טניימ 2 .ןזיװַאב םיא וצ ךיז טָאה טָאג יוו םעד ךָאנ ךיוא ןציז ןבילבעג זיא רע
 .ןענכוד םייב + .שרד ןטיול * .תוליפת סלארשי ףיוא טרַאװ ןוא טיירג טייטש לוכיבכ

 .ןענכוד םייב טיירפשעגסיוא ןענייז סָאוו ל
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 ,בצנ אלא ,ביתכ ןיא "דמוע םיהלא, :רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
 לע םש יל תבצנו חל תומש) א''דמה ;סומיטיא ?''בצנ,, והמ --
 'ר .הנעא ינאו ,וארקי םרט היהו :(הס היעשי) ביתכו ,רהה שאר
 ןיסלקמ לארשיש סוליקו סוליק לכ :אנינח 'ר םושמ לאומש

 ,שודק התאו :םכ םילהת) דייהה ;םהיניב בשוי ה"יבקה ,ה"בקהל
 .לארשי תולהת בשוי

 .אתלייאד ןוהילזרואל :אנינח 'רב יסוי יר -- ,םיליאה רפועל וא
 .תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ילתכ רחא ,ונלתכ רחא דמוע הז הנה
 ,םיכרחה ןמ ץיצמ .םינהכ לש םהיפתכ ןיבמ ,תונולחה ןמ חיגשמ

 ?יל רמא המ -- ,יל רמא ידוד הנע .םינהכ לש םהיתועבצא ןיבמ

 .ךרמשיו 'ה ךכרבי 0 רבדמב)

 בכ

 :ה"בקהל לארשי תסנכ הרמא -- ,יבצל ידוד המוד :איד
 המוד ".הלחת ןבגל ואיד ,ואיד תא -- ,'ויד ,ויד' :ןל רמא תא,

 ,הסכנו רזוחו הארנ ,הסכנו רזוחו הארנ הז יבצ המ -- ,יבצל ידוד

 ?םהמ הסכנ המכו .הארנו רזוחו הסכנו הארנ ןושארה לאוג ךכ

 תא ועגפיו ה תומש ד"הה ;םישדח השלש :רמא אמוחנת 'ר

 היכרב 'ר] (ןיסריקל :רמא -- -- -- יברב הדוהי) .ןרהא תאו השמ

 םהל הלגנ ןורחאה לאוג ךכ [ןושארה לאוגכ :רמא יול 'ר םשב

 ;םימי השמחו םיעברא ?ןהמ הסכנ המכו .ןהמ הסכנו רזוחו

 םימי םמוש ץוקש תתלו דימתה רסוה תעמו :םי לאינד) ד"הה

 םימיל עיגיו הכחמה ירשא :סש) ביתכו ,םיעשתו םיתאמ ףלא

 ?ןוניא ןאמ איריתי ןיליא -- ,השמחו םישלש תואמ שלש ףלא

 הסכנ אוהש םוי היימ ולא :רמא הנוי 'ר םשב התרצק ןב ןנחוי 'ר

 טעוו געט ענעי ןיא ןוא ,ייז ןופ ןליוהרַאפ ןייז טעוו רע סָאװ ,געט קיצרעפ

 ראפ טלייצרעד טרעוו סע סָאװ סָאד 5 .ונבר השמ ? .כ ןמיס 1 .מאב עז 1 .בכ

 ןגָאלק סָאד ,טעברַא יד ןכאמ וצ רערעווש הרזג סהערפ) השרפ רעבלעז רעד ןיא םעד

 טייצ ןרעגנעל א ןיא ןעמוקרַאפ טזומעג טָאה (רעפטנע סהערפ ןוא םירטוש יד ןופ ךיז

 םישדח יירד יװ רעקינייוו טינ רעבירא ןענייז סע זַא ,ןָא שרדמה לעב רעד טמענ ;טינשּפָא

 טלעפ ָאד + .(ו"זרהמ טרָאד עז ;םישדח סקעז חסונ רעד זיא ,טי ,ה הבר תומש ןיא)

 ןעמָאנ םעד טימ ןוז ןייק טַאהעג טינ טָאה (אישנה הדוהי 'ר) יבר :ןעמַאנ סרעטָאפ םעד

 טלעטשעג עזארפ יד ןבָאה רימ * .(הדוהי ןעוועג ןעמָאנ רענעגייא סיבר ךָאד זיא ,בגא)

 -סיורַא ָאד זיא סעפע זַא ,ךעלגעמ .טינ ןיז ןייק ןצנַאג ןיא ָאד טָאה יז לייוו ,ןרעמַאלק ןיא

 -- ו ,ה הבר תור ןיא ' .חישמ % .ב ,אי הבר רבדמב טיול ןבעגעגוצ א" ,ןלַאפעג



 הבר םירישה ריש " 0

 =;ןסע ןוא ךעלמייב-םעזעב ןופ ןעלצרַאוו ןוא רעצכעטיירק-ץלַאז ןסייר לארשי
 -ץלַאז ןסייר סָאװ יד -- םיפטוקה :(ד ,ל בויא) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 רעייז זיא ךעלמייב-םעזעב ןופ ןעלצרָאװ ןוא ,ןכיורטש יד ןופ רעצכעטיירק
 ןוא ?,הדוהי רבדמ םוצ :טגָאז רענייא ?ןריפ ייז רע טעוו ןיהואוו ןוא .טיורב

 רבדמ םוצ טגָאז סָאװ רעד :?.גוע ןוא ןוחיס ןופ רבדמ םוצ :טגָאז רענייא
 רעדיוו -- ךבישוא דוע :(י ,בי עשוה) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד -- ,הדוהי
 ןוא ::.בוט-םוי ןופ געט יד ןיא יוו ןטלעצעג ןיא ןעניואוו ןזָאל ךיד ךיא לעוו
 סָאװ םעד ןופ [סע טגנירד] גוע ןוא ןוחיס ןופ רבדמ םוצ :טגָאז סָאוו רעד
 ןוא ןדעררעביא יז ךיא לעוו טָא -- הנה :(זי--זט ,ב טרָאד) טייטש קוספ ןיא
 עריא ןבעגּפָא ריא ןוא ןצרַאה ריא וצ ןדער ןוא ,רבדמ ןיא ןריפקעווַא יז
 ןוא ןייגכָאנ םיא ןוא ןביילג םיא טעוו סָאװ רעכעלטיא ןוא :?.רענטרעגנייוו
 טעוו ןוא ןביילג טינ םיא טעוו סָאוו רעד רעבָא ;ןבעל ןביילב טעוו ,ןטרַאוו
 קחצי 'ר .ןענעגרה ףוסל םיא ייז ןלעוו ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד וצ ןייגקעווַא
 רע טעוו געט קיצרעפ ןוא ףניפ יד ןופ ףוס םייב :טגָאזעג טָאה ןוירמ רב
 גףוז רעד רעטנוא םעיינ ןייק רָאג ָאטינ זיא'ס ןוא ,ייז וצ ןזייווַאב ךיז
 .(ט ,א תלהוק)

 .*ןדניה יד ןופ עגנוי יד וצ ,דניה ןגנוי ַא וצ רעדָא 146טשּפ רעדנַא ןַא)
 תיב ןופ טנַאװ ברעמ רעד רעטניה ,טנַאװ רעזדנוא רעטניה רע טייטש ןָא
 טעוו רע זַא ,ןרָאװשעג םיא טָאה אוה ךורב שודקה לייוו ?סָאװרַאפ ;שדקמה
 ןרָאװעג בורח טינ לָאמ ןייק ןענייז ךיוא ןוא :%ןרעוו בורח טינ לָאמ ןייק
 אוה ךורב שודקה זיב :ז,ןהדלוח ןופ רעיוט רעד ןוא ןהוכ םענופ רעיוט רעד
 -תוכז רעד זיא סָאד ,רעטצנעפ יד ךרוד טקוק רע ,ןעיינַאב רעדיוו ייז טעוו
 ךיז טָאה .תוהמיא-תוכז רעד זיא סָאד ,סערַאפש יד ךרוד טקילב :תובא
 וצ טגָאזעג רע טָאה סָאװ -- ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא
 ג5.םיזעדח ןופ בייהנָא רעד ךייא רַאפ זיא שדוח רעקיזָאד רעד ?רימ

 םילשורי ןשיווצ ? .רעטײװ יװ ,טָאג וצ יירטעג לארשי זיא יצ ,ןויסינ א יװ * .קחצי יר

 ןייק לגר ילוע ןסַאמ ןעמוק ןגעלפ'ס ןעװ 11 .ןדריה רבע ןיא 19 .חלמה םי םעד ןוא

 לָאז סע 12 .הדוהי רבדמ ןזיב ןטיירפשסיוא ךיז ןגעלפ ןטלעצעג ערעייז ןוא ,םילשורי

 תלגית ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא סָאװ ,ןדריה רבע םעד לארשי ןבעגקירוצ :ןעניימ

 ןרעװ (ו ,ה) הבר תור ןיא -- .(סכ ,וט ,ב םיכלמ) ןורמוש ןברוח ןראפ רָאי ןצכעז רסאלפ

 :י ,בי טריטיצ טרעוו הדוהי רבדמ טימ תוכייש ןיא :טרעקראפ טריטיצ םיקוספ עבלעז יד

 טריטיצ ןרעוו זי--זט ,ב םיקוספ יד ןוא ;הדוהי רבדמ רַאפ רעכיג ךיז טסאפ רענטרעגנייוו

 ןבָאה רימ סָאװ) דעומ ימיכ רעטרעװ יד ןוא ,גוע ןוא ןוחיס ןופ רבדמ ןטימ תוכייש ןיא

 יד ןיא יװ :ןרעװ ןענַאטשרַאפ ןפראד (בוטיסוי ןופ געט יד ןיא יו :טצעזעגרעביא ָאד

 ןיא רעירפ טרָאד ךיז טדער סע יװ ,םירצמ תאיצי ךָאנ ןופ טייצ יד ,טייצ רענעי ןופ געט

 רעטצעל רעד ייב 15 .ןטלעצעג ןיא ןדריה רבע ןיא טורעג ייז ןבָאה ןַאד ןוא ,קוספ

 ןיא טלעטשעג עזארפ יד ןבָאה רימ 1* .רעטשרע רעד ייב יװ ןריסַאּפ ץלַא טעװ הלואג

 ךיז טיצַאב'ס ןוא ,שרד םענופ ךשמה רעטקעריד א זיא עקידרעטייוו סָאד לייוו ,ןרעמַאלק

 עז) טייז ברעמ ןיא זיא הניכש יד לייוו 15 .4 .מַאב ,כ ןמיס עז 1* ,ןטייצ סחישמ ףיוא

 ןמיס עז 15 .טנַאמרעד טינ ןרעיוט ייווצ יד ןרעוו הבר הכיא ןיא 7 .(אל ,א הבר הכיא
 ,3 ,מַאב ,טי
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 םתור ישרשו םיחולמ םיפטוק לארשי םימיה ןתואו ,םהמ

 םימתר ישרשו ,חיש ילע חולמ םיפטוקה :(ל בויא ד"הה ;ןילכואו

 ןאמו ,הדוהי רבדמל :רמאד ןאמ ?ןכילומ אוה ןכיאלו .םמחל

 עשוה) ד"הה ,הדוהי רבדמל רמאד ןאמ .גועו ןוחיס רבדמל :רמאד

 ןוחיס רבדמל רמאד ןאמו .דעומ ימיכ םילהאב ךבישוא דוע :םי

 יתרבדו ,רבדמה היתכלוהו היתפמ יכנא הנה ב סש ביתכדמ ,גועו

 ךלוהו ול ןימאמ אוהש ימ לכו .הימרכ תא הל יתתנו .הבל לע

 תומואל ךלוהו ול ןימאמ ןיאש לכו ;היח אוה ,ןיתממו וירחא

 ה''מ ףוסל :ןוירמ רב קחצי ר''א .ותוא ןיגרוה ןה ףוסב ,םלועה

 תחת שדח לכ ץאו ,ןמה תא םהל דירומו םהל הלגנ םימי

 .(א תלהוק) שמשה

 דמוע הז הנה .אתלייאד ןוהילזרואל ,םיליאה רפועל וא (אייד)

 עבשנש ?המל ;שדקמה תיב לש יברעמ לתוכ רחא ,ונלתכ רחא

 אל הדלוח רעשו ןהכה רעשו ,םלועל ברח וניאש ,ה"בקה ול

 תוכז וז ,תונולחה ןמ חיגשמ .הייבקה םשדחיש דע ,םלועל וברח

 -- ,,2 רמאו ידוד הנע .תוהמא תוכז וז ,םיכרחה ןמ ץיצמ ;תובא

 .םישדח שאר םכל הזה שדחה ?יל רמא המ
 | גכ

 הינע איה אל :רמא הירזע 'ר -- ,יל רמאו ידוד הנע :אייז

 ידי לע יל רמאו ,השמ ידי לע יל הנע אלא ?הרימא איה אלו

 - ךל ימוק :יתפי ,יתיער ,ךל ימוק :יל רמא המו .ןרהא

 .ךימרג יזורז

 ךל :(בי תישארב) היב ביתכד ,םהרבא לש ותב ,ךל ימוק :א"'ד

 העירש ,קחצי לש ותב ,יתפי ,יתיער -- ;ךתדלוממו ךצראמ ךל

 גכ

 ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה :טשּפ רעדנַא ןַא

 ?"ןגָאז,, יוו עבלעז סָאד "ךיז ןפורּפָא, טינ ןעד זיא :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר ---

 רימ וצ טגָאזעג טָאה ןוא :ןהשמ ךרוד ןפורעגּפָא רימ ךיז טָאה רע טרעיינ

 -עג ץימ ףױא ריד ייטש ?רימ וצ טגָאזעג רע טָאה סָאװ ןוא .ןענרהא ךרוד

 ?,ןסיילפ ךיז וט -- ףיוא ריד ייטש :ענייש ןיימ ,עטביל

 ןגעוו סָאװ ,ןעמהרבא ןופ רעטכָאט וד ,ףיוא ריד ייטש :טשפ רעדנַא ןַא

 ןוא דנַאל ןייד ןופ ריד ייג -- ךל ךל :(א ,בי תישארב) ןבירשעג טייטש םיא

 ,ןקחצי ןופ רעטכָאט יד ,ענייש ןיימ ,עטבילעג ןיימ -- ;טרָא-ןריובעג ןייד ןופ

 ךיז טגעלפ רעטשרעבייא רעד :השקב א ןליפרעד ןעניימ ןָאק ךיז ןפורפַא 1 .גכ

 ןייז הכוז טסלָאז וד ידכ ,םיבוט םישעמ ןוא תװצמ טימ ? .תוליפת סהשמ וצ ןרעהוצ
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 [ןדניב טזָאלעג ךיז טָאה רע ןעוו] טניישַאב ךימ ןוא ?טרבחרַאפ ךימ טָאה סָאװ
 טרעהעגוצ ךיז טָאה סָאװ .ןבקעי ןופ רעטכָאט וד ,ריד ייג ןוא -- ;חבזמ ןפיוא
 בקעי עמשיו :(ז ,חכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז וצ
 זיא ןוא רעטומ ןייז וצ ןוא רעטָאפ ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה בקעי ןוא --
 דכ ןדפ ץייק קעוזַא *.םרא ןדפ ןייק קעווַא

 ריפ יד ןענייז סָאד ,רעבירַא זיא רעטניוו רעד ,עז םורָאוו -- הנה יכ (אי)
 ןיא [ןייז וצ] ןרעטלע ערעזדנוא ףיוא ןרָאװעג רזגנ זיא סָאוו ,רָאי טרעדנוה
 ןוא טרעדנוה ייווצ יד ןענייז סָאד ;קעווַא ,ןעגנַאגרַאּפ זיא ןגער רעד :;םירצמ
 ןענייז סָאד ,רעבירַא זיא רעטניוו רעד ,עז םורָאוו :טשפ רעדנַא ןַא} :.רֶאי ןעצ
 ןענייז סָאד ,קעווַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןגער רעד ;רָאי ןעצ ןוא טרעדנוה ייווצ יד
 עבלעז סָאד רעטניוו רעד טינ זיא רעבָא -- *[.גנוטכענקרַאּפ ןופ ןרָאי יד
 | םענופ] טייקירעווש רקיע רעד :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר +?ןגער רעד סָאוו

 גנוטכענקרַאפ רקיע רעד זיא יוזא 5[געט קיצכַא ןוא סקעז זיא] ןגער
 -טג זיא םירמ ןעוו ןופ ,רָאי קיצכַא ןוא סקעז ןעוועג םירצמ ןיא לארשי ןופ
 םעד רעביא םירמ ןפורעג יז טָאה עמ זַא ,זיא שוריפ רעד) %ןרָאוועג ןריוב
 טרעטיברַאפ ןבָאה ייז ןוא -- וררמיו :(די ,א תומש) טגָאז קוספ רעד סָאװ
 ז.(גנורעטיברַאפ ןופ ןושל א זיא םירמ לייוו ,ןבעל רעייז

 הכ

 :סרעגיז יד -- ,דנַאל ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןעמולב יד -- םינצנה (בי)

 יוו ,ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ?ייז ןענייז רעוו ;דנַאל ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה
 ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה רמאיו :(א ,בי טרָאד) טגָאז קוספ רעד
 זיא ?גנַאזעג ןופ טייצ יד -- ?ןגָאז וצ ױזַא םירצמ דנַאל ןיא ןענרהא וצ ןוא
 זיא'ס +ןרעװ וצ טזיילעגסיוא לארשי רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןעמוקעג
 ןעמוקעג זיא'ס ?ןרעװ וצ ןטינשעגּפָא טיוהרָאפ רעד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג

 טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס :ןרעוו ןטינשעגמורַא ןלָאז ייז םירצמ יד רַאפ טייצ יד

 ןוא ןעמהרבא קידנעמענ + .יתיער -- העיר 5  (לוק הפי) ןרעוו וצ טזיילעגסיוא
 -- -- -- ףווא ריד ייטש :רעטרעװ יד ָאד ןרעװ ,רעדנַאװסױא ןופ ןלָאבמיס יװ ןבקעי
 .םירצמ ןופ ןײגסױרַא סלארשי ףיוא טשטייטעג ריד ייג ןוא

 ןתנוי עז) םירצמ ןיא ןעוועג שיטקאפ זיא לארשי סָאװ 2 .גי ,וט תישארב 1 .דכ
 ,תוטימש קיסיירד ןעוועג זיא םירצמ ןיא ןציז סלארשי ןוא, :מ ,בי תומש ,לאיזוע ןב
 -עגוצ 5 .(אי ,חי ,הבר תומש ךיוא עז *.רָאי ןעצ ןוא טרעדנוה ייווצ זיא לָאצ רעייז סָאװ
 ןטימ עקידרעירפ סָאד טינ ךיז טדניב םעד ןָא ;די ,שדחה ,יתבר אתקיספ טיול ןבעג
 ויא לארשי סָאװ טייצ עצנַאג יד טרעיודעג טפאשטכענק יד טָאה םעד טיול +  .ןקידרעטייוו
 .ןקידרעטייוו ןטימ טמיטש סע ןוא ,תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ 5 .םירצמ ןיא ןעוועג
 תומש) קיצכַא ןוא יירד ןרהא ןוא רָאי קיצכַא ןעוועג טלא השמ זיא םירצמ תאיצי תעב *
 ןענרהא ןופ רעטלע ןעוועג זיא םירמ זַא ,ןָא ,תועמשמ ,שרדמה לעב רעד טמענ ;(ז ,ז
 גנורעלקרעד בָאגוצ א יז סיוא ָאד טקוק ןרעמַאלק ןיא ארמימ יד 1 .רָאי יירד טימ ךיוא
 ןיא סע ךיז טניפעג (אי ,שדוחה תשרפ) יתבר אתקיספ ןיא רעבָא ;רעביירשרעביא ןַא ןופ
 ןיא ךיוא ןענעײל תמא תוא רעד טסייה ױזַא ןוא ,ןקחצי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ,טסקעט
 ,טסקעט רעזדנוא
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 עמשש ,בקעי לש ותב ,ךל יכלו ;חבזמה יבג לע יתוא הפייו יתוא

 ומא לאו ויבא לא בקעי עמשיו :(חכ סש רמאנש ,ומאלו ויבאל

 .םרא הנדפ ךליו
 דכ

 וניתובא לע ורזגנש הנש 'ת ולא ,רבע ותסה הנה יכ שװ
 :א"ד| .םינש רשעו םיתאמ ולא ,ול ךלה ףלח םשגה ;םירצמב
 ,ול ךלה ףלח םשגה ;םינש רשעו םיתאמ ולא ,רבע ותסה הנה יכ
 :אמוחנת רייא ?ותסה אוה אלו םשגה אוה אלו -- [.דובעשה הז
 רקיע ךכ ;[ןימוי תישו ןינמת] אוה ארטמ[ד] אתוחרט רקיע
 העשמ ,ויה םינש ששו םינומש םירצמב לארשי לש ןדובעש
 םוש לע ,םירמ המש ארקנ ךכלש ,השוריפ) .םירמ הדלונש
 (.אוה רורימ ןושל םירמ יכ ,םהייח תא וררמיו :(א תומש רמאנש

 הכ

 ?הז הזיא ;ץראב וארנ תוחוצנה -- ,ץראב וארנ םינצנה טו
 ןרהא לאו השמ לא 'ה רמאיו :בי סש) רמאנש ,ןרהאו השמ הז
 לארשי לש ןנמז עיגה ,עיגה רימזה תע -- .רמאל םירצמ ץראב
 םירצמ לש ןמז עיגה ;רמזתש הלרע לש הנמז עיגה ;לאגהל
 לכבו (םש) רמאנש ,רקעתש ןהלש הרז הדובע ןמז עיגה ;ורמזיש
 ,וימימ ועקביש םי לש ןמז עיגה ;םיטפש השעא םירצמ יהלא
 ,רמאתש הריש לש ןמז עיגה ;םימה ועקביו :די םש רמאנש
 ןמז עיגה :רמא אמוחנת 'ר .השמ רישי זא :וט םש רמאנש
 תורימז -- ,הי תרמזו יזע (סש רמאנש ,ה"בקהל תורימז ושעתש

 ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרעוו ןסירעגסיוא לָאז יז הרז הדובע רעייז רַאפ

 ;טפשמ ַא ןאט ךיא לעוו םירצמ ןופ רעטעגּפָא עלַא ףיוא ןוא -- לכבו :(בי קוספ

 ,ןרעוו ןטלָאּפשעג ןלָאז ןרעסאוו ענייז זַא ,םי ןרַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 ןטלָאפשעצ ךיז ןבָאה'ס ןוא -- ועקביו :(אכ ,די טרָאד) טגָאז קוספ רעד ייוו

 רעד יוו ,ןרעוו טגָאזעג לָאז גנַאזעג ןעוו טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ;ןרעסַאוו יד

 אמוחנת 'ר .ןעגנוזעג השמ טָאה טלָאמעד -- זא :(א ,וט טרָאד) טגָאז קוספ

 שודקה ראפ ןעגנַאזעג ןכַאמ טלָאז ריא טייצ יד ןעמוקעג זיא'סו :טגָאזעג טָאה

 וא טייקרַאטש ןיימ -- יזע :(ב קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,אוה ךורב

 ,טָאג וצ ןעגנַאזעג [עניימ ןיא זיא טייקראטש ןיימ] -- טָאג זיא גנַאזעג ןיימ

 טָאג לייוו ,סרעגיז יו ייז ןעניישרעד טרָאד ןוא 2 .םינצנה -- תוחוצנה 1 .הכ

 ,גנאזעג יװ יא טנשרדעג רעטייוו טרעװ סָאװ ,רימזה 5 .הלואג ןופ הרושב יד ייז טגנערב

 סױרַא טפור סָאװ שינעעשעג עכעלקילג א + .(ז--ג ,הכ ארקיו עז) גנודיינשמורא יוו יא

 טזומעג ןעמ טָאה חספ ןברק ןופ ןסע ןענעק וצ ידכ * .(הנוהכ תונתמ) גנַאזעג ןוא דיירפ
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 טָאה יביב 'ר %[:ןרעוו וצ ןבעגעג הרות רעד ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס]
 -עג -- תורימז :(דנ ,טיק םילהת) |טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד] :טגָאזעג
 .ןצעזעג ענייד ןעוועג רימ ןענייז ןעגנַאז

 רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל ביוטלטריט רעד ןופ לוק סָאד ןוא -- לוקו
 ךיז טזָאל זרעקוקסיוא ןטוג םענופ לוק סָאד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ,דנַאל
 ,אי טרָאד) טגָאזעג טָאה רע תעשב השמ זיא סָאד ,דנַאל רעודנוא ןיא ןרעה
 םורַא :טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה השמ ןוא -- השמ רמאיו :ד
 דנַאל ןופ רוכב רעדעי ןוא ,םירצמ ןשיווצ ןײגסױרַא ךיא לעוו] טכַאנ עבלַאה
 וב .ןןברַאטש טעוו םירצמ

 ןענייז סָאד ,ןגייפ ענירג ענייז סױרַא טיג םיובנגייפ רעד -- הנאתה (גי)
 ןופ געט יירד יד ןיא ןברָאטשעגסיוא ןענייז סָאװ ,לארשי ןופ עקידניז יד
 -- ךשח יהיו :(גכ--בכ ,י תומש) טגָאז קוספ רעד יוו :,שינרעטצניפ רעד
 םעד רענייא ןעזעג טינ ןבָאה ייז -- -- -- רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא'ס ןוא
 סָאד ,חיר ַא סױרַא ןביג ?,ביורטירפ ןיא -- ןקַאטשנייוו יד ןוא -- .ןרעדנַא
 .ןרָאװעג טזיילעגסיוא ןענייז ןוא ןָאטעג הבושת ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןענייז
 ןוא ,ךייא ייב זיא חיר רעטוג ַאזַא, :טגָאזעג ןוא ייז וצ ןעמוקעג זיא השמ
 * ענייש ןיימ ,עטבילעג ןיימ ,ףיוא ריד ייטש ?ָאד טציז ריא

 זכ

 ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה :טשפ רעדנַא ןַא
 ?"ןגָאז,, יוו עבלעז סָאד "ךיז ןפורפָא,, טינ ןעד זיא :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר --

 ךרוד רימ וצ טגָאזעג טָאה ןוא ןהשמ ךרוד ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע טרעיינ

 ,עטבילעג ןיימ ,ףיוא ריד ייטש ?טגָאזעג רימ רע טָאה סָאוו ןוא +.ןעשוהי
 קיצרעפ יד ןענייז סָאד ,רעבירַא זיא רעטניוו רעד ,עז םורָאוו .ענייש ןיימ
 ,קעווַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןגער רעד ;רבדמ ןיא טמאזעג טָאה לארשי סָאװ ,רֶאי
 יוו ,רבדמ ןיא ןעוועג זיא לארשי סָאוו ,רָאי קיסיירד ןוא טכַא יד ןענייז סָאד
 טינ זיא'ס זיב ,ןהשמ טימ טדערעג טינ טָאה לוכיבכ םורָאװ ,םרח א ןיא
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;רענעי רוד רעצנַאג רעד ןרָאװעג טדנעלרַאפ
 ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רימ סָאװ געט יד ןוא -- םימיהו :(י--די ,ב םירבד)
 זיא ךיוא וא -- -- -- {רָאי קיסיירד ןוא טכַא ןעוועג ןענייז] ענרב שדק
 ןענייז עלַא ןעוו ,ןעוועג זיא'ס ןוא -- -- -- ייז ףיוא ןעוועג טָאג ןופ טנַאה יד
 רימ וצ טדערעג טָאג טָאה ךיילג ױזַא ,ןברָאטשעגסױא -- -- -- ןצנַאג ןיא
 ןבָאה ?סרעגיז יד -- ,דנַאל ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןעמולב יד -- .ןגָאז וצ ױזַא

 ןבלעז םעד ;טוקלי ןטיול רעטייוו ןוא ָאד ןבעגעגוצ 5 .(חמ ,דמ :בי תומש) טעלמעג ןייז
 .רות -- ריית ? .תמא תוא רעד ךיוא טָאה חסונ

 הלרע) הנשמ רעד טיול טשטייטעג ",רדמס, ? .ג ,די הבר תומש ךיילגרַאפ 1 .וכ
 :ב ,בנ םיחספ ןוא ,ב ,ול תוכרב ,ישר טיול ןוא ,ירפ א זיא רדמס :טגָאז יסוי יר :(ז ,א
 םעגופ ןלַאפּפָארַא ןכָאנ ךיז טזײװַאב סָאװ ,ןביורטנייוו ןופ טלַאטשעג סָאד זיא רדמס,
 .ףשוש ןבא ןוא רוג .י ;ך"נתה ןולמ ,גרעבנייטש ךיוא ךיילגראפ) *ץכעילב
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 :(טיק םילהת) יביב ר"א [:ןתנהל הרות לש הנמז עיגה] .הי
 .ןיקוח יל ויה תורימז

 עמשנ בט ריית לוק :ןנחוי 'ר רמא ,ונצראב עמשנ רותה לוקו
 רמא הכ :השמ רמאיו :י םש רמאש העשב השמ הז ,ונצראב
 | וכ וגו ,הלילה תוצחב :'ה

 השלשב ותמש ,לארשי יעשופ ולא ,היגפ הטנח הנאתה טי
 תא שיא ואר אל ,וגו ,ךשח יהיו :6 תומש רמאנש ,הליפא ימי
 הבושת ושעש םיראשנה ולא ,חיר ונתנ ,רדמס םינפגהו -- .ויחא
 תיא אבט אחיר ןידה לכ, :ןול רמא ,ןבגל השמ אתא .ולאגנו
 "יחפי ,יתיער ,ךל ימוק ?אכה ןיביתי ןותאו ,ןוכיבג

 זכ

 אלו הינע איה אל :הירזע ר''א -- ,יל רמא ידוד הנע :א''ד
 (ןרהא) ידי לע יל רמאו השמ ידי לע הנע אלא ?הרימא איה
 ותסה הנה יכ .יתפי ,יתיער ,ךל ימוק ?יל רמא המו .[עשוהי]
 ,ול ךלה ,ףלח םשגה ;רבדמב לארשי ושעש הנש 'מ ולא ,רבע
 רובידה היה אלו ,רבדמב ןידונמכ לארשי ויהש הנש חייל ולא
 םימיהו :(ב םירבד) די"הה ;רודה ותוא לכ ומתש דע השמ םע רבדמ
 - --- ןהנש הנמשו םישלש] -- -- -- ענרב שדקמ ונכלה רשא
 דימ ,תומל -- -- -- ומת רשאכ יהיו -- -- -- םב התיה 'ה די םגו
 וארנ תוחוצנה -- ,ץראב וארנ םינצנה -- .רמאל ילא 'ה רבדיו

 אישנ ,דחא אישנו :(חי ,דל רבדמב) רמאנש םיאישנה ולא ,ץראב
 ,רמזתש הלרע לש הנמז עיגה ,עיגה רימזה תע -- .הטממ דחא
 לארשי ץרא לש הנמז עיגה ,ורמזיש םינענכ לש ןנמז עיגה
 לוקו -- .ץראה קלחת הלאל (וכ רבדמב) רמאנש ,לארשיל קלחהל

 רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןטשריפ יד ןענייז סָאד ,דנַאל ןיא ןזיווַאב ךיז
 טייצ יד %.טבש א ןופ טשריפ ןייא וצ ,טשריפ ןייא וצ ןוא -- אישנו :(חי ,דל
 -ַפִא טיוהרָאפ רעד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןעמוקעג זיא +גנַאזעג ןופ
 ןלָאז ייז םינענכ יד ראפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס 5ןרעוו וצ ןטינשעג

 -רַאפ לָאז יז לארשי ץרא ראפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןרעוו ןטינשעגמורַא
 וצ -- הלאל :(גנ וכ רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי וצ %ןרעוו טלייט

 חסונ רעד זיא יוזא ןוא ,טסקעט ןקידרעטייוו ןטיול עשוהי ףיוא ןרהא ןטיבעג 1 .זכ
 ענעמונעגנייא סָאד ןברא וצ ףיוא * .םינצנה -- תוחוצנה ? .(לוק הפי עז) טוקלי ןיא

 ןכָאנ * .3 .מאב ,הכ ןמיס ןביוא עז + .סרעגיז ןפורעג רעבירעד םיאישנ יד ןרעוו -- דנַאל

 ןריובעג ןענייז סָאװ ךעלגניי יד ןייז עלמ טזָאלעג עשוהי טָאה ןדרי םעד ןײגרעבירַא
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 רעד ןופ לוק סָאד ןוא -- .ןרעוו טלייטעגנייא דנַאל סָאד לָאז עקיזָאד יד
 :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ,דנַאל רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל ביוטלטריט
 סָאד ,דנַאל רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל רעקוקסיוא ןטוג םענופ לוק סָאד

 -- ורבע :(אי ,א עשוהי) טגָאזעג טָאה רע תעב ןעשוהי ןופ לוק סָאד זיא
 ןענייז סָאד ,ןגייפ ענייז סיורַָא טיג םיובנגייפ רעד ?.רעגַאל ןכרוד ךרוד טייג
 סױרַא ןביג ,ביורטירפ ןיא -- ןקָאטשנייוו יד ןוא פםירוכיב טימ ברעק יד

 9,ןעגנוסיג-ןייוו יד ןענייז סָאד ,חיר ַא

 חכ

 ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ןיימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה :טשפ רעדנַא ןא
 רימ וצ טגָאזעג טָאה ץוא :ןלאינד ךרוד רימ וצ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע --

 ,עטבילעג ןיימ ,ףיוא ריד ייטש ?טגָאזעג רימ רע טָאה סָאװ ?.ןארזע ךרוד

 קיצעביז יד ןענייז סָאד ,רעבירַא זיא רעטניוו רעד ,עז םורָאוו .ענייש ןיימ

 ,קעווַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןגער רעד ;תולג ןיא טמאזעג טָאה לארשי סָאװ רָאי
 בורח זיא שדקמה תיב רעד ןעוו ןופ רָאי קיצפופ ןוא ייווצ יד ןענייז סָאד
 רעבָא -- .,ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא םידשכ יד ןופ תכולמ יד זיב ןרָאװעג
 ייז ןופ ּפָארַא ןכער :טגָאזעג טָאה יול 'ר ??רָאי קיצעביז ןעוועג טינ סָאד זיא
 :ןרצנדכבנ וצ טגָאזעג ןוא טרענודעג טָאה לוק-תב א סָאװ ,רָאי ןצכַא יד
 םורָאװ ,רַאה ןייד ןופ זיוה סָאד בורח ךַאמ ןוא ףױרַא ייג ,טכענק רעטכעלש ,
 ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ןעמולב יד +,"טינ םיא ןרעה ראה ןייד ןופ רעדניק יד

 טייצ יד .םירבח ענייז ןוא ארזע ,םירבח ענייז ןוא יכדרמ רעגייטש ַא ,דנַאל
 -עגּפָא טיוהרָאפ רעד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןעמוקעג זיא גנַאזעג ןופ

 ןכָארבעצ ןלָאז ייז זַא ,םיעשר יד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס *ןרעוו וצ ןטינש
 סעד ןכָארבעצ טָאה טָאג -- 'ה רבש :(ה ,די היעשי) טגָאז קוספ רעד יוז ,ןרעוו

 טקיליטרַאפ םילבב יד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,םיעשר יד ןופ ןקעטש
 טיובעגפיוא לָאז רע שדקמה תיב ןרַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'סו ,ןרעוו וצ
 ןייגפיורַא ןלעוו סע ןוא -- ולעו :(אכ ,א הידבוע) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרעוו
 רעסערג -- לודג :(ט ,ב יגח) טייטש ךָאנ ןוא ,ןויצ גרַאב ןפיוא סרעפלעה

 ביוטלטריט רעד ןופ לוק סָאד ןוא -- .זיוה ןקיזָאד םעד ןופ דובכ רעד ןייז טעוו
 םענופ לוק סָאד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ,דנַאל רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל
 סָאד זיא סָאד ?סע זיא רעוו ;דנַאל רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז טזָאל רעקוקסיוא ןטוג
 טגָאזעג טָאה ױזַא -- הכ :(ב ,א ארזע) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןשרוכ ןופ לוק
 ןבעגעג טָאג רימ טָאה דרע רעד ןופ ןכיירגיניק עלַא :סרפ ןופ ךלמ רעד שרוכ

 לָאז יז :שטייט ןכעלרעטרעװ ןטיול * .(רעטייװ ןוא ב ,ה עשוהי) רבדמ ןיא ןרָאװעג

 וצ ךיז קלָאפ םעד ןגָאזוצנָא םירטוש יד טלעפאב עשוהי ' .םיקלח ףיוא ןרעװ ןטינשעצ

 .ןדרי םעד ןייגרעבירַא ייז ןלעװ םורא געט יירד ןיא םורָאװ ,זייפש טימ ןטיירגרַאפ
 .(וכ םירבד) ןענכ ןיא ךיז ןצעזאב ןכָאנ ןעגנערב וצ טײרבעגנָא ןעוועג זיא לארשי סָאװ 5
 .(די ,חכ רבדמב) ןברק א יװ חבזמ ןפיוא ןרעוו ןסָאגעג טגעלפ סָאװ ןייוו רעד ל

 טָאה רע ןעװ 2 ,(טי--ד ,ט לאינד) הליפת ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע + .חכ
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 ,ונצראב עמשנ בט ריית לוק :ןנחוי רייא -- ,ונצראב עמשנ רותה
 .הנחמה ברקב ורבע :(א עשוהי) רמאש העשב עשוהי לש ולוק הז
 ונתנ ,רדמס םינפגהו ;םירוכבה ילס ולא ,היגפ הטנח הנאתה --
 .םיכסנה ולא ,חיר

 חכ

 לע יל רמאו ,לאינד ידי לע יל הנע ,יל רמאו ידוד הנע :א''ד
 ,רבע ותסה הנה יכ .יתפי ,יתיער ,ךל ימוק?יל רמא המ .ארזע ידי

 ולא ,ול ךלה ,ףלח םשגה ;הלוגב לארשי ושעש הנש םיעבש ולא

 .םידשכ תוכלמ הרקענש דע תיבה ברחשמ הנש םיתשו םישמח

 הנש הרשע הנומש ןהמ אצ :יול רייא ?ןה הנש םיעבש אלו --

 קוס ,אשיב אדבע,, :רצנדכובנל תרמואו תצצופמ לוק תב התיהש

 וארנ םינצנה *.היל ןיעמש אל ךרמד יונבד ,ךרמד אתיב בורח
 ,עיגה רימזה תע .ותרובחו ארזע ,ותרובחו יכדרמ ןוגכ ,ץראב

 ,ורבשיש םיעשר לש ןמז עיגה ,רמזתש הלרע לש ןמז עיגה

 םיילבב לש ןמז עיגה ,םיעשר הטמ 'ה רבש :(די היעשי) רמאנש
 ולעו :(א הידבוע רמאנש ,הנביש שדקמה תיב ןמז עיגה ,דמשהל

 .הזה תיבה דובכ היהי לודג :םב יגח ביתכו ,ןויצ רהב םיעישומ

 עמשנ בט ריית לוק :ןנחוי רייא -- ,ונצראב עמשנ רותה לוקו
 רמא הכ :(א ארזע ד"'הה ;שרוכ לש ולוק הז ?הז הז יא ;ונצראב

 םכב ימ -- -- -- 'ה יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ :סרפ ךלמ שרוכ

 ולא ,היגפ הטנח הנאתה -- .[םלשוריל] לע -- -- -- ומע לכמ
 .םיכסנה ולא ,חיר ונתנ ,רדמס םינפגהו ;םירוכב לש םילסה

 ןיגפױרַא לָאז קלָאפ ץנַאג ןייז ןופ ךייא ןשיווצ ָאד זיא'ס רעוו - -- -

 יד ןענייז סָאד ,ןגייפ ענייז סױרַא טיג םיובנגייפ רעד -- .[םילשורי ץיק]

 ,חיר ַא סױרַא ןביג ,ביורטירפ ןיא -- ןקָאטשנייוו יד ןוא ;םירוכיב טימ ברעק

 6,ןעגנוסיג-ןייוו יד ןענייז סָאד

 "ארט יד 5 .(ח--ז ארזע) הדוהי ןייק ןדיי ךָאנ טימ ןעוועג הלוע ןוא ןליוו סטָאג ןָאטעג
 ןרָאי לָאצ רעד טימ טמיטש סָאװ ,(י ,טכ הימרי עז) לבב תולג ןופ ןרָאי לָאצ עלענָאיציד
 .שדקמה תיב םעד ןעיובסיוא סָאד ןקידנעראפ ןזיב ןברוח םעד ןופ רעבירַא ןענייז סָאװ

 "טיוהרָאפא * .ןברוח ןראפ רָאי ןצכַא ןָא לבב תולג ךיז טבייה ,סע טסייה ,לעיציפָא *

 ויאס :(ד ,ד הימרי עז) "ןצראה ןופ טיוהרָאפ יד, -- רָאפאטעמ א יװ טצונעג ָאד טרעוו

 תביש תעב זא ,טנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא טרעװ סע) ןָאט וצ הבושת טייצ יד ןעמוקעג

 ןרָאװעג טיינאב ןענייז סָאװ ןלַאינָאמערעצ * .(ןייז עלמ טפרַאדעג ךיז ןדיי ןבָאה ןויצ
 .9 8 .מַאב ,זכ ןמיס עז) שדקמה תיב ןטייווצ םעד ןעיובפיוא ןכָאנ
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 טכ
 ,רימ וצ טגָאזעג ןוא רעטבילעג ץיימו ןפורעגּפָא ךיז טָאה :טשפ רעדנַא ןא

 .חישמה ךלמ ןכרוד רימ וצ טגָאזעג ןוא :ןוהילא ךרוד ןפורעגּפָא ךיז טָאה רע

 ,ענייש ןיימ ,עטבילעג ןיימ ,ףיוא ריד ייטש ?רימ וצ טגָאזעג רע טָאה סָאוו
 ,רעבירַא זיא רעטניוו רעד ,עז םורָאוו :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר .ריד ייג ןוא
 טריפרַאפ ןוא טלעוו יד ןָא טדער סָאװ ?,םיתוכ יד ןופ ךיירגיניק סָאד זיא סָאד
 -- ךתיסי יכ :(ז ,גי םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;סנגיל עריא טימ יז
 רעד -- %.רעטומ ץיד ןופ ןוז רעד ,רעדורב ןייד ןדערנָא ךיד טעוו סע זַא
 ןבָאה ןעמולב יד .גנוטכענקרַאפ יד זיא סָאד ,קעווַא ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןגער
 ןענייז רעוו ;דנַאל ןיא ןזיוואב ךיז ןבָאה סרעגיז יד -- ,דנַאל ןיא ןזיווַאב ךיז

 ,ב הירכז) טייטש קוספ ןיא :ןקחצי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא |טגָאז| היכרב 'ר ?ייז
 ןענייז אד ןוא ,סרעטסניימ ריפ ןזיוועג רימ טָאה טָאג ןוא -- 'ה ינארױ :ג
 -בלַאזעג -המחלמ רעד ןוא +,קדצ יכלמ ןוא ,חישמה ךלמ רעד ןוא ,והילא :ייז
 לארשי ראפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןעמוקעג זיא גנַאזעג ןופ טייצ יד *.רעט

 -עגּפָא טיוהרָאפ רעד רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןרעוו וצ טזיילעגסיוא
 זםיתוכ יד ןופ ךיירגיניק רעד ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס %/ןרעוו וצ ןטנינש
 וצ טקעלּפטנַא ךיירגיניק סטָאג רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס ,ןייגוצרעטנוא

 רעד ןייז טעוו טָאג ןוא -- 'ה היהו :(ט ,די טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יוז ,ןרעוו
 טזָאל ביוטלטריט רעד ןופ לוק סָאד ןוא -- .דרע רעצנַאג רעד רעביא ךלמ
 ,חישמה ךלמ ןופ לוק סָאד זיא סָאד ?סע זיא רעוו ,דנַאל רעזדנוא ןיא ןרעה ךיז
 ףיוא ןענייז ןייש יוו -- וואנ המ :(ז ,בנ היעשי) ןגָאז ןוא ןפורסיוא טעוו סָאוו

 סױרַא טיג םיובנגייפ רעד -- .רעגערט-הרושב םעד ןופ סיפ יד גרעב יד
 טייצ סחישמ וצ טנעָאנ :טגָאזעג טָאה אבא רב אייח 'ר -- ,טייפ ענירג ענייז

  ,ןעמוקמוא ןלעוו םיעשר יד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןעמוק הפגמ עסיורג ַא טעוו
 ,ענעבילבעג יד ןענייז סָאד ,חיר ַא סיורָא ןביג ,ביורטירפ ןיא ןקַָאטשנייוו יד ןוא
 סָאװ רעד ,ןייז טעוו סע ןוא -- היחו :(ג ,ד טרָאד) טגָאזעג טרעוו ייז ןגעוו ןוא
 םילשורי ןיא ןלעטשּפָא ךיז טעוו סָאװ רעד ץא ןויצ ןיא ןביילב טעוו
 .[םיא וצ ןרעוו טגָאזעג טעוו "רעקילייה,,]

 ןיא -- ,ןעמוק טעוו 5דוד-ןב סָאװ ךָאװ-רָאי יד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 יתרטמהו :(ז ,ד סומע) טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרעוו םייוקמ טעוו רָאי ןטשרע

 .םינורמוש ? .ןעמוק סחישמ ןופ הרושב יד ןעגנערב ןוא ןעמוק ףרַאד סָאװ  .טכ
 רעדָא ,םיור עכעלטסירק סָאד טניימעג םעד טימ טרעװ ןטײקכעלנײשרַאװ עלא טיול

 ;קדצ ןהוכ חסונ רעד זיא ,ב ,בנ ,הכוס ןיא + .רעטעג עדמערפ ןעניד וצ *  .עיטנאזיב

 -מוא ,הדגא רעד טיול ,טעװ סָאװ ,(השנמ ןב) ףסוי ןב חישמ -- א ,די הבר רבדמב ןיא

 סָאװ רעטקַארַאכ ןשיטסימ םעד ןגעװ .ןזײװַאב ךיז טעוו דוד ןב תישמ רעדייא ,ןעמוק

 עז ,עירדנַאסקעלַא ןופ רוטארעטיל רעשיטסינעלעה-שידיי רעד ןיא טגָארט קדצ יכלמ

 ןעמָאנ םעד ןופ גנורפשרוא םעד ןגעװ .קדצ יכלמ טרָאװכוז ,עידעּפָאלקיצנע עשידיי-שילגנע

 טייצ ןיא ליח ןטימ ןייז וצ ןרעוו טבלַאזעג טגעלפ סָאװ ןהוכ א * .חי ,די תישארב ץז

 .ןטייצ סחישמ ןיא ןייז ךיוא אזא טעוו שרדמה לעב ןטיול ןוא ,(ב ,כ םירבד) המחלמ ןופ

 זַא ,טנַאמרעד טינ ץעגרע ןיא טרעוו ןטייצ סחישמ ןגעװ ךיוא) .5 .מאב ,חכ ןמיס עז *

 ןופ ןעמַאטשּפָא טעװ סָאװ ,חישמ * .2 מַאב ' .(ןייז עלמ ןפרַאד ךיז טלָאמעד ןלעװ ןדיי
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 טכ

 ידי לע יל רמאו והילא ידי לע הנע ,יל רמא ידוד הנע :אייד
 ר/'א .ךל יכלו ,יתפי ,יתיער ,ךל ימוק ?יל רמא המ .חישמה ךלמ
 םלועה תא התיסמש ,םיתוכ תוכלמ וז ,רבע ותסה הנה יכ :הירזע
 .ךמא ןב ,ךיחא ךתיסי יכ :(גי םירבד) א''דמה ;היבזכב ותוא תעטמו

 - ,ץראב וארנ םינצנה .דובעשה הז ,ול ךלה ,ףלח םשגה --
 ביתכ :קחצי 'ר םשב היכרב 'ר ?םה ימ ;ץראב וארנ תוחוצנה
 ,חישמה ךלמו ,והילא :ןה ולאו ,םישרח העברא 'ה ינאריו :(ב הירכז)
 לש ןנמז עיגה ,עיגה רימזה תע .המחלמ חושמו ,קדצ יכלמו
 לש הנמז עיגה ,רמזהל הלרע לש הנמז עיגה ,לאגהל לארשי
 ,הלגתש םימש תוכלמ לש הנמז עיגה ,הלכתש םיתוכ תוכלמ
 עמזענ רותה לוקו -- .ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו :זי םש רמאנש
 רמואו זירכמה ,חישמה ךלמ לש ולוק הז ?הז הזיא ,ונצראב
 הטנח הנאתה -- .רשבמ ילגר םירהה לע וואנ המ :(בנ היעשי)
 אב לודג רבד חישמה תומיל ךומס :אבא רב אייח רייא -- ,היגפ
 ,םיראשנה ולא ,חיר ונתנ ,רדמס םינפגהו .םילכ םיעשרהו ,םלועל
 .םלשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו :ח םש רמאנ םהילעו

 המ םייקתמ הנושאר הנש ,אב דוד ןבש עובש :ןנחוי רייא
 בער יצח הינשב .תחא ריע לע יתרטמהו :ד סומע רמאנש
 םישנ ,םישנא וב םיתמו ,לודג בער תישילשב .הב ןיחלתשמ
 תחכתשמ הרותהו ,םיטעמתמ השעמ ישנאו םידיסחו ;ףטו

 תישימחב .עבוש אלו עבוש ,בער אלו בער תיעיברב ,לארשימ
 השודחל תרזוח הרותהו ,םיחמשו ןיתושו ןילכואו ,לודג עבוש
 ,תומחלמ -- תיעיבשב ,תולוק -- תיששב ,לארשיל תשדחתמו
 .אב דוד ןב תיעיבש יאצומב

 לעוו טָאטש ןייא ףיוא טא] טָאטזע ןייא ףיוא ןענעגער =ןזָאל לעוו ךיא ןוא --

 טקישעגנָא רעגנוה ןופ ןלייפ ןלעוו רָאי ןטייווצ ןיא :{ןענעגער ןזָאל טינ ךיא

 ןבראטשסיוא ןלעוו סע ןוא ,רעגנוה רעסיורג א -- ןטירד ןיא ,דנַאל ןפיוא ןרעוו

 םישעמ ןופ ןשטנעמ ןוא םידיסח ןוא ;רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ םיא ךרוד

 .ןדיי ייב ןרעוו ןסעגרַאפ טעוו הרות יד ןוא ,ןרעוו טרענימעג ןלעוו םיבוט
 ןיא 39,טעז טינ -- טעז ,רעגנוה טינ -- רעגנוה ןייז טעוו רָאי ןטרעפ ןיא

 ,ךעליירפ ןייז ןוא ןעקנירט ןוא ןסע טעוו עמ ןוא ,טעז עסיורג א -- ןטפניפ

 ןטסקעז ןיא .ןדיי ייב ןרעוו טשירפעגפַא ןוא טיינַאב רעדיוו טעוו הרות יד ןוא

 ןטעביז ןופ ףוס םייב ןוא ,תומחלמ -- ןטעביז ןיא ,ןרענוד ןייז ןלעוו רָאי
 .ןעמוק דוד-ןב טעוו
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 ןוא ,רעבירַא ןיוש ןענייז ןכָאװ-רָאי עכלעזַא לפיוו :טגָאזעג טָאה ייבא
 יוו טרעיינ ,ןעמוק טינ שרעדנַא טעוו רע ןוא .ןעמוקעג טינ ץלַא ךָאנ זיא רע

 ןעמוק טעוו דוד-ןב סָאװ רוד םעד ןיא :טגָאזעג טָאה שיקל שיר סָאװ סָאד
 בורח טעוו לילג רעד ןוא ,תונז [ןופ טרָא ןא] ןרעוו ::דעווה-תיב רעד טעוו
 ןלעוו לילג ןופ ןשטנעמ יד ןוא ,ןרעוו טסיוו טעוו :?ןלבג רעד ןוא ,ןרעוו
 ןוא ,ןייז םחרמ טינ ייז ףיוא ךיז טעוו עמ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןייגמוא
 ןשטנעמ ןוא עקיטכרַאפ"דניז ןוא ,ןרעוו עלכוט טעוו םירפוס יד ןופ המכח יד
 םענופ הפצוח יד ןוא ,ןלעפ טעוו תמא רעד ןוא ,ןעמוקמוא ןלעוו דסח ןופ

 רעד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ ןוא .טנוה םענופ הפצוח יד יוו -- רוד

 תמא רעד ןוא -- יהתו :(ט ,טנ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ?ןלעפ טעוו תמא
 .עגושמ [סיוא טקוק] זייב ןופ ּפָא ךיז טרעק סָאוו רעד ןוא ,קילעפ ןעוועג זיא

 :ןעמ טגָאז שרדמ-תיב סיאני 'ר ןיא ?ןייגקעווא תמא רעד טעוו ןיהואוו --
 :ןגָאז ןנבר יד ןוא 3*.רבדמ ןיא זייווסעפורג ןצעזַאב ךיז ןוא ןייגקעווַא טעוו רע
 ןוא .ןבראטשסיוא םימכח יד ןלעוו ןעמוק טעוו דוד"ןב סָאװ רוד םעד ןיא
 תורצ ךס ַא ןוא ,ץפיז ןוא רעמוק ןיא ןגיוא יד ןקוקסיוא ןלעוו ענעבילבעג יד
 ןוא ןרעוו טיינַאב ןלעוו תורזג ערעווש ןוא ,רוביצ ןפיוא ןעמוקנָא ןלעוו
 ןַא ןיוש טעוו ,ןייגקעווא טעוו עטשרע יד ךָאנ רעדייא -- ,ןרעוו טקישעגנָא
 .ןרַאּפשנָא ערעדנַא

 ןלעוו ןעמוק טעוו דוד-ןב סָאװ רוד םעד ןיא :טגָאזעג טָאה יארוהנ 'ר

 ;ךעלגניי ראפ ןלעטשפיוא ךיז ןלעוו םינקז ןוא ,םינקז ןייז שייבמ ךעלגניי
 ןגעק רונש ַא ,רעטומ ריא ןגעק ךיז טלעטש רעטכָאט ַא --תב ( ,ז הכימ)
 טעוו ןוז ַא ןוא ,טיילזיוה ענייז -- ןשטנעמ ַא ןופ םיאנוש יד ,רעגיווש ריא
 יד טעוו ןטייצ סחישמ ברע :טגָאז הימחנ 'ר ,ןטַאט ןייז רַאפ ןעמעש טינ ךיז
 ןייז ןבעג טעוו קָאטשנייוו רעד ןוא ,ןייז טעוו תורקי ַא ןוא ןסקַאוו טייקמערַא
 טעוו תוכלמ עצנַאג סָאד ןוא ,ןרעוו עילַאק טעוו ןייוו רעד רעבָא ,טכורפ
 -ףָארטש [ןבעג לָאז'ס רעוו] ןייז טינ טעוו'ס ןוא :?,תונימ וצ ןרעוו טרעקרַאפ
 טרעיינ ,ןעמוק שרעדנַא טינ טעוו דוד-ןב :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר .דייר
 לול 'ר .טנוה א וצ ןכילגעג ןייז טעוז םינפ [קידהפצוח] ןייז סָאוו רוד ַא ןיא
 ןייז סָאװ רוד ַא ןיא טרעיינ ,ןעמוק שרעדנַא טינ טעוו דוד-ןב :טגָאזעג טָאה

 ביוא :טגָאזעג טָאה יאני 'ר .טיוט םעד טנידרַאפ רע ןוא קידהפצוח זיא םינּפ
 ןטרַאװרעד וטסגעמ ,טדנעש ןוא טרעטסעל סָאוו רוד ַא ךָאנ רוד ַא טסעז וד

 רעגנוה רעצנַאג ןייק טינ ,ןטימ ןיא ץעגרע 3% .שרד ןטיול ,דיתע ןושל ? .זיוה סדוד
 םורד טנגעג א 12 .(ד ,א תובא עז) םימכח ראפ זיוה-למאז 11 .טעז עלופ ןייק טינ ןוא
 ןייא ןופ :טינ ןעמיטש קוספ טפלעה רעטשרע רעד ןופ ןלייט ייווצ יד 35 ,םילשורי ןופ
 זא ,סע טניימ ,קידנלעפ -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןעוועג זיא תמא רעד ןוא -- טייז
 ,םירדע יװ טנשרדעג (קידנלעפ) תרדענ רעבירעד טרעוו .ןעוועג טינ יא ,ָאי יא זיא תמא רעד
 זייוו סעפורג ןפָאלטנַא ןבָאה ןלעװ תמא ישנא יד :(סעדערעשט :ךעלרעטרעוו) סעפורג
 םעד טימ .ןגײנּפָא עשיסרוקיפא 1+ .(א"רג םענופ ןעמָאנ ןיא ו"זרהמ) ןיירא רבדמ ןיא
 טרעדנוהרָאי ןט4 בייהנָא ןיא זיא סָאװ ,םוטנטסירק טניימעג ךעלנײשרַאװ טסכעה ָאד טרעוו
 .םיור ןופ עיגילער עלעיציפָא יד ןרָאװעג
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 אלא יתא אלו .אתא אלו ,אדהכ תתא ןיעובש המכ :ייבא רמא
 ,תונזל היהי דעווה תיב אב דוד ןבש רוד :ל"ר רמאד איההכ
 ריעל ריעמ ובבסי לילגה ישנאו ,םושי ןלבגהו ,ברחי לילגהו
 דסח ישנאו אטח יאריו ,חרסת םירפוסה תמכחו ,וננחי אל"
 תמאהש ןינמו .בלכה ינפכ רודה ינפו ,תרדענ תמאהו ,םיפסאנ
 ערמ רסו ,תרדענ תמאה יהתו :שנ היעשי) רמאנש ?תרדענ
 תבשויו תכלוה :רמוא יאני 'ר יבד ?תכלוה ןכיהל -- .ללותשמ
 ימכח אב דוד ןבש רוד :ירמא ןנברו .רבדמב םירדע םירדע הל
 תובר תורצו ,החנאו ןוגיב תולכ םהיניע םירתונהו ,םיתמ רודה
 דע -- ,תוחלתשמו תושדחתמ תושק תורזגו ,רובצה לע תואב
 .הל הכמסנו האב תרחא ,תמייק הנושארהש

 ,םינקזל וניבלי םירענה אב דוד ןבש רוד :יארוהנ רייא
 הלכ ,המאב המק תב ( הכימ ;םירענה ינפב םינקזה ודמעיו
 'ר .ויבאמ שייבתמ וניא ןבו ,ותיב ישנא שיא יביוא ,התומחב
 ןפגהו ,הווה רקויו הברי תוינע חישמה תומי םדוק :רמוא הימחנ
 ןיאו ,תונימל ךפהת הלוכ תוכלמהו ,חירסי ןייהו הירפ ןתת
 וינפש רודב אלא ,אב דוד ןב ןיא :אנהכ רב אבא ''א .תוחכות
 וינפש רודב אלא ,אב דוד ןב ןיא :יול ר"א .בלכל ןימוד
 ףרחמ רוד רחא רוד הארת םא :יאני רייא .היילכ בייחו תופוצח
 ופרח רשא :(טפ םילהת) ד"הה ;חישמה ךלמ ילגרל הפצ ,ףדגמו
 ךורב ?הירתב ביתכ המ .ךחישמ תובקע ופרח רשא ,ה ,ךיביוא
 ָ .ןמאו ןמא ,םלועל 'ה

 :ןנחוי ר"א ?עלסה ױגחב יתנוי והמ .עלסה יוגחב יתנוי (6װ

 יהיו :ח עשוה ביתכד -- הנוי לארשיל ינא ארוק,, :ה"בקה רמא
 תומוא לצא לבא ,הנויכ םה ילצא -- בל ןיא .התופ הנויכ םירפא

 :(בנ ,טפ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;חישמה ךלמ ןופ ןעמוק סָאד
 יד ןרעטסעל ןעוט ייז סָאוו ;ןרעטסעל ןעוט ,טָאג ,דנייפ ענייד סָאוו -- רשא
 טָאג זיא טביולעג -- ךורב ?ךָאנרעד טייטש סָאװ .ןטבלַאזעג ןייד ןופ טירט
 ל .ןמאו ןמא ,קיבייא ףיוא

 טניימ סָאװ .זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא עניימ בױט -- יתנוי (די)
 שודקה :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?זדלעפ םעד ןופ ןטלַאפש יד ןיא עניימ בױט
 עשוה) טייטש קוספ ןיא יוו -- ביוט לארשי ףור ךיא., :טגָאזעג טָאה אוה ךורב
 -- :ץרָאה ַא ןָא ,ביוט עשירַאנ ַא יו! ןרַאוועג זיא םירפא ןוא -- יהיו :(אי וז

 ןענייז טלעוו רעד ןופ תומוא יד יבגל רעבָא ,ביוט א יוו ייז ןענייז רימ יבגל
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 ַא - רוג :זכ ,זי ,אכ ,ט:טמ תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו ".תויח יוו ייז

 גנַאלש ַא ןייז טעוו ןד ;ןידניה עקנילפ ַא זיא ילתפנ ;הדוהי זיא בייל רעגנוי

 ןענייז םיטבש ףלעווצ עלַא ןוא .טקוצרַאפ םָאוו ףלָאוו ַא זיא ןימינב ;געוו ןפיוא

 ןגָאז ליז ןוא לארשי טימ המחלמ ןטלַאה תומוא יד םורָאװ ?.תויח וצ ןכילגעג

 ךורב שודקה רעבָא "?הלימ טימ ןוא ,תבש טימ ריא טליוו סָאװ,, :לארשי וצ
 קינעטרעטנוא ייז תויח יוו תומוא יד יבגל ןרעוו ייז ןוא ,לארשי טקרַאטש אוה
 ךורב שודקה יבגל רעבָא .לארשי רַאפ ןוא אוה ךורב שודקה רַאפ ןכאמ וצ
 טייטש קוספ ןיא יוו ,םיא וצ וצ ךיז ןרעה ןוא ביוט עליטש ַא יוו ייז ןרעוו אוה
 יז יוו ןוא ;טביילגעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא -- םעה ןמאיו :(אל ,ד תומש)
 .-- -- -- לארשי ןופ רעדניק יד ןָא טכַאדעג טָאה טָאג זַא ,טרעהעג ןבָאה

 ןוא טסייטש וד ,השמ, ףהשמ וצ טנָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה)
 ןיא יוו ",לארשי ןופ יירשעג סָאד טרעהעג ןיוש בָאה ךיא ?טסיירש
 -ניק יד ?רימ וצ וטסיירש סָאװ -- המ,, :(וט ,די טרָאד) טייטש קוספ

 %."טינ ךיד ןפרַאד לארשי ןופ רעד
 ןופ ןטלַאפש יד ןיא עניימ בױט :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה רעבירעד
 טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגַאזעג טָאה ןומיס 'רב הדוהי 'ר .זדלעפ םעד

 תומוא יד יבגל רעבָא ,ןביוט יד יוו עליטש ייז ןענייז רימ יבגל,, :לארשי ןגעוו
 קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ".ןעגנאלש יד יוו קיטסיל ייז ןענייז טלעוו רעד ןופ

 וגנ דבע ןוא ךשימ ,ךרדש טרעפטנעעג ןבָאה -- ונע :(זט ,ג לאינד) טייטש
 ?רצנדכובנ סָאװ וצ ,ךלמ םוצ ביוא -- +,רצנדכובנ ךלמ םוצ טגָאזעג ןבָאה ןוא
 וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ױזַא טרעיינ 5?ךלמ םוצ סָאװ וצ ,רצנדכובנ ביוא ןוא

 ןוא ,ןרעייטשדגנַאווצ ןוא ,ןרעײטשיּפָאק ןוא ןרעייטשדטַאטש ףיוא ביוא :םיא
 םוצ :טייטש סע סָאװ זיא סָאד ;זדנוא רעביא ךלמ וטסיב ,ןרעײטש-רוטַאנ
 זדנוא טסייה וד סָאוו ,ךאז רעקיזָאד רעד ףיוא רעבָא ביוא .רצנדכובנ ךלמ

 ןייד זיא רצנדכובנ ןוא רצנדכובנ [רָאנ] וטסיב .טָאגּפָא ןייד וצ ןקוב ךיז

 סָאד ןוא סנייא זדנוא זיא טליב סָאװ רעד ןוא שטנעמ רעקיזָאד רעד .ןעמָאנ
 יוו טדיז -- [%דכ] ,טנוה ַא יו טליב -- חבנ :[טכַאמ] רצנדכובנ :עבלעז
 ,טנוה ַא יו טליבעצ ךיז רע טָאה ךיילג .לירג ַא יו טצלירג -- רצנ ,ּפָאט א
 תלהוק) ןבירשעג טייטש סע .לירג א יוו טלירגעצ ןוא ּפָאט א יוו ןטָאזעצ ךיז
 יול 'ך טָאה -- ?,ןטיה ךיא לעוו ךלמ םענופ ליומ סָאד ,ךיא -- ינא :(ב ,ח

 ליומ סָאד ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ םענופ ליומ סָאד ןטיה לעוו ךיא :טגָאזעג

 שב ךיא -- יכנא :(ב ,כ תומש) יניס גרַאב ןפיוא טגָאזעג זדנוא טָאה סָאװ
 -- ,טָאג ןופ העובש רעד ןגעוו ןופ ןוא -- לעו :(טרָאד תלהוק) ;טָאג ןייד טָאג
 <: וד -- אשת אל :( קוסּפ ,טרָאד) [טייטש קוסּפ ןיא סָאװ םעד] ןגעוו ןופ
 פטלַאפ ףיוא טָאג ןייד טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןעגנערבסיורַא טינ טסלָאז

 זיא לארשי תעשב :טנרעלעג ןעמ טָאה שרדמ תיב סלאעמשי 'ר ןיא
 זיא סָאװ ביוט א וצ ?ןכילגעג ןעוועג ייז ןענייז סָאװ וצ ,םירצמ ןופ סױרַא
 טָאה ןוא ,זדלעפ ַא ןופ טלַאּפש ַא ןיא ןיירַא זיא ןוא רעברַאּפש ַא ןופ ןפָאלטנַא

 ךיילגרַאפ ? .דנַאטשרעדיװ וצ גנַאלרַאפ א ןָא -- שרד ןקידרעטײװ ןטױל 1 .ל
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 ילתפנ ,הדוהי הירא רוג :(טמ תישארב) ביתכד ",תויח ןימכ םלועה
 בי לכו .ףרטי באז ןימינב ,ךרד ילע שחנ ןד יהי ,החולש הליא
 םירמואו לארשיל םימחלנ תומואהש יפל .תויחכ םילושמ םיטבש
 ה"בקהו "?הלמה ןמו ,תבשה ןמ םיצור םתא המ, :לארשיל
 ינפל ןעינכהל תויחכ תומואה ינפב ןישענו ,לארשיל ןריבגמ
 המת הנויכ םישענ ה"בקה לצא לבא .לארשי ינפלו הייבקה
 תא 'ה דקפ יכ ועמשיו ;םעה ןמאיו :(ח תומש דייהה ;ול ןיעמושו
 .- - - - לארשי ינב

 יתעמש רבכ ?קעוצו דמוע תא ,השמ,, :השמל הייבקה רמא)
 ןיא לילא קעצת המ, :חי סש) ד"הה ";םתקעצו לארשי
 (',ךל ןיכירצ לארשי ינב

 ;ןומיס 'רב הדוהי רייא .עלסה יוגחב יתנוי :הייבקה רמא ךכיפל
 תומואב לבא ,םינויכ םימימת םה ילצא,, :לארשיל ה"בקה רמא
 ךשימ ךרדש ונע :(ג לאינד) ד"הה ".םישחנכ םימורע םה םלועה
 המל ,אכלמל ןיא -- ,רצנדכובנ אכלמל ןירמאו וגנ דבעו
 םא, :ול ורמא ךכ אלא ?אכלמ המל ,רצנדכובנ ןיאו ?רצנדכובנ
 :ד"הה ;ונילע תא ךלמ ,תוינונראו תויסומידו תוילגלגו םיסמל
 תווחתשהל ונל רמוא תאש ,הז רבדל םאו .רצנדכובנ אכלמל
 חובנ דחו ארבג אוהה .ךמש רצנדכובנו תא רצנדכובנ ,ךמלצל
 רצנ ,אתלוקכ חיפנ ,אבלככ חבנ -- רצנדכובנ :אדחכ ונילע
 ביתכ .ארצרצכ רצנו אדככ דבעתאו אבלככ חבנ דימ ".הרצרצכ

 יכלמ ךלמ יפ ינא :יול ר"א -- ,רומש ךלמ יפ ינא :(ח תלהק)
 'ה יכנא :(כ תומש) יניסב ונל רמאש הפה ותוא ,רומשא םיכלמה
 תומש) םש לע -- ,םיהלא תעובש תרבד לעו (םש תלהק) ;ךיהלא
 .אושל ךיהלא יה םש תא אשת אל ;(סש

 המל םירצממ לארשי ואציש העשב :לאעמשי 'ר יבד ינת
 עלסה קיקנל הסנכנו ,ץנה ינפמ החרבש הנויל ?ןימוד ויה

 ללוכ ייז רע טָאה ,ןיז ענייז עלא טשטנעבעג טָאה בקעי יװ םעד ךָאנ :ד ,טצ הבר תישארב

 .תויח וצ ןכילגרַאפ ןעמעלַא ייז רע טָאה םעד טימ ןוא ,הכרב רענײמעגלַא ןייא ןיא ןעוועג

 סָאװ טסקעט ןקירעביא ןטימ ןעמאזוצ רעהַא ןיירא תועט א טימ זיא ארמימ עקיזַאד יד +

 ןיא ןוא רעדנוזאב טלעטשעג יז רימ ןבָאה ;ה--ד ,אכ הבר תומש ןופ טכארבעג ָאד טרעוו

 א) "דכ, טָאטשנַא ? קירעביא זיא ייז ןופ סניא * .ּפָארט ןטיול טינ + .ןרעמאלק

 סָאד טסקעט ןיא ךיז טניפעג ("רצנדכובג, ןופ לייט א זיא סָאװ ,ּפָאט א -- ָאד ,גורק
 טָאטשנא ",רומשא, ןענאטשעג טלָאװ סע יו ןוא ,שרד ןטיול ? .אתלוק עשימַארַא

 ןפורוצנָא טינ :(א ,אכ תועובש ;סולקנוא) "אושל, ןטייווצ ןופ שטייט ןטיול 5 *.רומש,
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 יז טָאה קינייװעניא ןיירַא זיא יז זַא .טעידַאנעגנייא גנַאלש ַא ןפָארטעג טרָאד
 -וצ ןרעקמוא ךיז ;גנַאלש רעטעידַאנעגנייא רעד רעביא ןייג טנעקעג טינ רעטייוו

 יד טָאה סָאװ .ןסיורד ןיא טייטש רעברַאּפש רעד לייוו ,טנעקעג טינ יז טָאה קיר
 רעד ידכ ןעלגילפ יד טימ ןּפַאלק ןוא ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה יז ?ןָאטעג ביוט

 ױזַא .ןעוועטַאר יז ןוא ןעמוק ןוא ןרעה יז לָאז קַאלשנביוט םענופ תיבה לעב
 ,טנעקעג טיג ייז ןבָאה םי ןיא ןייגניירַא :םי םייב ןכילגעג ןעוועג לארשי זיא
 ןבָאה קירוצ ןרעקמוא ךיז ;ןרָאװעג ןטלָאּפשעג טינ ךָאנ ייז זיא םי רעד לייוו
 "עג ייז ןבָאה סָאוו .טרעטנענרעד ןיוש ךיז טָאה הערפ לייוו ,טנעקעג טינ ייז
 יד ןוא ,ןגָארקעג ארומ רעייז ןבָאה ייז ןוא -- דאמ וארייו :(י ,די טרָאד)?ןָאט
 'ה עשויו :(ל קוספ ,טרָאד) ךיילג .טָאג וצ ןעירשעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק

 אמח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הדוהי 'ר .גָאט םענעי ןיא ןפלָאהעג טָאה טָאג ןוא --
 ,הדיחי-תב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ א טימ לשמ ַא זיא'ס :ןימוחת רפכ ןופ

 רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ .ןדער ןרעה וצ יז טסולגרַאפ ךיז טָאה םיא ןוא
 ןעמוקסיורַא לָאז קלָאפ עצנַאג סָאד,, :ןגָאז וצ ױזַא ףור א טזָאלעגסיורַא טָאה

 רע !ןעמוקעגסיורַא ןענייז ייז ןעוו ,ןָאטעג רע טָאה סָאװ ",ץַאלּפ-ליּפש ןפיוא
 יוו ןלַאפַאב גנולצולפ יז ןענייז ייז ןוא ,טכענק ענייז וצ ןָאטעג קנואוו א טָאה
 טָאה "!ךימ עװעטַאר !רעטָאפ ,רעטָאפ,, :ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה ,םינלזג
 ןעוועג טינ וטסלָאװ ,ןָאטעג טינ סָאד ריד טלָאװ ךיא ןעוו, :ריא וצ טגָאזעג רע
 -עג זיא לארשי ןעוו ,ךיוא ױזַא ?* '!ךימ עוועטַאר ,רעטָאפ' :ןגָאז ןוא ןעיירש
 ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,טכענקרַאפ ייז ןבָאה םירצמ יד ןוא םירצמ ןיא ןעוו

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;אוה ךורב שודקה וצ ןגיוא ערעייז ןבייה ןוא ןעיירש
 רעגנָאל רענעי ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(דכ--גכ ,ב טרָאד) טייטש
 לארשי ןופ רעדניק יד ןוא ,ןברָאטשעג זיא םירצמ ןופ ךלמ רעד ןוא ,טייצ
 טָאה ךיילג .-- -- -- ןעירשַעג ןבָאה ייז ןוא ,טעברַא רעד ןופ טצפיזעג ןבָאה
 ייז ןוא טרעהעגוצ ךיז טָאה אוה ךורב שודקה ,ןצכערק רעייז טרעהרעד טָאג

 םערָא ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןוא טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןעמונעגסיורַא

 ,לוק רעייז ןרעה טלָאװעג [רעדיוו] אוה ךורב שודקה טָאה .(וט ,ה םירבד)
 טָאה רע ?ןָאטעג אוה ךורב שודקה טָאה סָאװ .טלָאוועג טינ ןבָאה ייז רעבָא
 ןיא לוו זיא סָאד :טגָאיעגכָאנ ייז טָאה רע ןוא ,ץרַאה סהערפ טקרַאטשעג
 ץרַאה סָאד טקרַאטשעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה קזחיו :(ח ,די תומש) טייטש קוספ
 ןוא .-- -- -- טגָאיעגכָאנ טָאה רע ןוא ,םירצמ ןופ ךלמ םעד הערפ ןופ
 טָאה רע ?בירקה טניימ סָאװ -- ,בירקה הערפו :6' קוספ) טייטש רעטייוו
 ןבָאה ױזַא ,ןעזרעד ייז ןבָאה ייז דלַאב יוו :?:הבושת וצ לארשי טרעטנענרעד

 רעד ןופ חסונ רעד זיא ,ה ,אכ הבר תומש ןיא ? .ןעמָאנ ןייז טימ רעטעג עשלַאפ ןייק
 :םיא וצ ןעירשעג טָאה הכלמ-תב א ןוא ,געװ ןיא ןעוועג זיא ךלמ א :שרעדנַא השעמ
 רעטעפש .טעװעטַארעג יז ךלמ רעד טָאה *.םינלזג יד ןופ ךימ עוועטאר ,ךיד טעב ךיא;,
 טָאה יז רֶעבָא ,ריא טימ ןדער טלָאװעג טָאה ןוא בייוו א ראפ ןעמענ יז טלָאװעג רע טָאה
 םיגלזג יד יװ .םינלזג יד ריא ףיוא טצײרעגנָא טָאה רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ .טלָאוועג טינ
 וצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םוצ ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה יוזַא ,ןעמוקעג ןענייז
 שטייט רעד זיא טשפ ןטיול 1% ".לוק ןייד ןרעה וצ ,טסולגעג ךיא בָאה םעד וצ, :ריא
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 ,סנכהל הלוכי התיה אלו ,םינפל הסנכנו .ןנקמ שחנה םש האצמו
 דמוע ץנהש ,הלוכי התיה אל הרוחאל רוזחת ;ןנקמ שחנה ןיידעש
 ידכ ,היפגאב תחפטמו תחווצ הליחתה ?הנויה התשע המ .ץוחב
 לע םימוד לארשי ויה ךכ .הליציו אביו ךבושה לעב הל עמשיש
 רוזחל ;םיה םהל ערקנ אל ןיידעש ,ןילוכי ויה אל םיל דריל :םיה
 םש) ?ושע המ .בירקה הערפ רבכש ,ןילוכי ויה אל םהירוחאל
 'ה עשויו שש, דימ .'ה לא לארשי ינב וקעציו ,דאמ ואריו (די
 ךלמל לשמ :ןימוחת רפכד אמח 'ר םשב הדוהי 'ר .אוהה םויב

 ?השע המ .התחיש עומשל הואתמ היהו ,הדיחי תב ול התיהש
 ?השע המ ואצישכ "!ןופמקל ןוקפי אמע לכ,, :רמאו זורכ איצוה
 ,אבא,, :תחווצ הליחתהו ,ןיטסילכ םואתפ הל ולפנו ודבעל זמר
 תייה אל ,ךכ ךל יתישע אל וליא, :הל רמא י?!ינליצה !אבא
 ,םירצמב לארשי ויהשכ ךכ "י!ינליצה ,אבא :תרמואו תחווצ
 םהיניע ןילותו ןיקעוצ וליחתהו ,םתוא ןידבעשמ םירצמה ויה
 ךלמ תמיו ,םהה םיברה םימיב יהיו :ב סש) ד"הה ;ה"כקהל
 עמשיו דימ .יוגו ,וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב וחנאיו ,םירצמ
 הקזח דיב ןאיצוהו ןתלפתל הייבקה עמש ,םתקאנ תא םיהלא
 .ןיצור ויה אלו ,ןלוק עומשל הואתמ ה"בקה היהו .היוטנ עורזבו
 ד"הה ;םהירחא ףדרו ,הערפ לש ובל קזיח ?ה"בקה השע המ
 ביתכו .יוגו ,ףדריו ,םירצמ ךלמ הערפ בל תא 'ה קזחיו הי םש)

 :הבושתל לארשי תא בירקהש ?בירקה 'והמ -- ,בירקה הערפו (םש)
 רמאנש ,וינפל וקעציו ה"בקהל םהיניע ולת ,םתוא וארש ןויכ

 ,םהירחא עסונ םירצמ הנהו ,םהיניע תא לארשי ינב ואשיו :(םש)
 וקעצש הקעצ התואכ ,'ה לא לארשי ינב וקעציו ,דאמ וארייו
 םכל יתישעש ילוליא,, :םהל רמא ,ה"בקה עמשש ןויכ .םירצמב

 ,םיא רַאפ ןעירשעג ןוא אוה ךורב שודקה וצ ןגיוא ערעייז ןביוהעגפיוא ייז
 ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא -- ואשיו :(טרָאד) טגָאז קוספ רעד יװ
 ןבָאה ןוא ,ייז רעטניה ןעיצ םירצמ יד טשרע ,ןגיוא ערעייז ןביוהעגפיוא
 טָא ,טָאג רצ ןעירשעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא ןגַארקעג ארומ רעייז
 אוה ךורב שודקה יוו .םירצמ ןיא ןעירשעג ןבָאה ייז סָאװ יירשעג סָאד יו
 בָאה ךיא סָאװ סָאד טינ ןעוו,, הייז וצ טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,טרעהעג סע טָאה

 רעד טיול טשטייטעג טרָאװ סָאד טרעװ רעבָא אד ;טרעטנענרעד ךיז טָאה רע בירקה ןופ
 ,טרעטנענרעד ייז טָאה רע :טקעיבָא ןַא טימ ,וויטיזנַארט .יװ ,ליעפה ןופ םֶרָאפ רעכעלרעסיוא
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 טָאה טייצ רענעי ןגעוו ".ןרעה ןעוועג טינ לוק רעייא ךיא טלָאװ ,ןָאטעג ךייא

 טינ טייטש ָאד -- זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא עניימ בױט :טגָאזעג רע
 טרעהעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,לוק ןייד טרעיינ,לוק ַא ןרעה ךימ זָאל ,

 שודקה רַאפ ןעירשעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןעוו ןוא .םירצמ ןיא
 ןיא ןפלָאהעג טָאג טָאה -- 'ה עשויו :(ל קוספ ,טרָאד) ךיילג ױזַא ,אוה ךורב

 אל .גָאט םענעי

 -עג ןענייז ייז תעשב לארשי ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה רזעלא 'ר
 ייז םורָאוו ,זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ,עניימ ביוט .םי םייב ןענַאטש
 ןייד רימ זייווַאב ;םי ןופ שינעגרָאברַאפ רעד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז
 ןוא טייטש -- ובציתה :(גי קוספ ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ,םינפ
 יו ,הריש יד זיא סָאד ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל -- ;טָאג ןופ ףליה יד טעז
 םורָאװ -- .ןעגנוזעג השמ טָאה טלָאמעד -- זא :(א ,וט טרָאד) טגָאז קוספ רעד
 םורָאוו ,ןיזע זיא םינפ ןייז ןוא ;גנַאזעג סָאד זיא סָאד ,םיז זיא לוק ןייד

 סָאד -- הז (ב קוספ ,טרָאד) טגָאזעג ןוא רעגניפ ןטימ ןזיוועג טָאה לארשי
 .ןעניישַאב םיא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ןיימ זיא

 -עג ןענייז יו תעשב לארשי ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה אביקע 'ר
 םורָאוו ,זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא עניימ ביוט .יניס גרַאב ןרַאפ ןענַאטש
 רימ זייווָאב :;יניס ןופ שינעגרָאברַאפ רעד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז

 עצנַאג סָאד ןוא -- םעה לכו :(ט ,כ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,[םינפ ןייד]
 סָאד זיא סָאד ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל -- ?ןרענוד יד ןעזעג טָאה קלָאפ
 רשא לכ :(ז ,דכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,תורבדה תרשע יד רַאפ סָאװ לוק
 ןייד םורָאװ -- ;ןכרַאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאוו ץלַא --
 קוספ רעד יוו ,תורבדה תרשע יד ךָאנ סָאוו לוק סָאד זיא סָאד ,סיז זיא לוק
 -- -- -- דייר ערעייא ןופ לוק סָאד טרעהעג טָאה טָאג ןוא :(הכ ,ה םירבד) טגָאז
 -- ;טדערעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא זיא טכער -- וביטיה

 [ןגָאז םעד ףיוא] ?טדערעג ןבָאה ייז סָאוו ץלַא זיא טכער :טניימ סָאװ
 סָאד יוו ,טכער :טגָאזעג טָאה רענייא .ארפק רב ןוא אדא רב אייח
 סָאד יוו ,טכער :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא %;טכיל יד ןכַאמ טכערוצ
 +.תרוטק יד ןכַאמ טכערוצ

 ןוא -- םעה ארי :(ט ,כ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןייש זיא םינפ ןייד ןוא
 טפ ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא ,טרעטיצעג טָאה ןוא ןעזעג טָאה קלָאפ סָאד

 טגָאז גראב ןרעטנוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז ןוא (זי ,טי תומש) קוספ ןפיוא 1 .אל
 לארשי ןוא ,טרָא ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא גרַאב רעד זַא ,(ג ,ורתי) אתליכמ יד
 רצד :א ,חפ תבש ךיוא עז .גרַאב ןרעטנוא שממ ןענַאטשעג זיא ןוא טרעטנענרעד ךיז טָאה
 יד ןָא ריא טמענ :טגָאזעג ןוא גרַאב םעד ייז רעביא ןגיובעגרעביא טָאה רעטשרעבייא
 אביקע יר :ךעלבעטשכוב ? .הרובק רעייא ןייז ָאד טעװ ,טינ רעבָא ביוא ;טוג זיא ,הרות
 שרדמ ךיוא עז ;(ט ,ורתי אתליכמ) -- -- -- טרעה עמ סָאװ סָאד ןעזעג ןבָאה ייז :טגָאז
 טרעװ סָאװ סָאד זַא ,טכַאמעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ארפק רב :ט ,לאומש
 טיצאב םעד טיול ;יז ןצונ ןכָאנ הרונמ יד ןקינײר סָאד  ,רעװ ועזעג לָאז ןעזעג טינ
 זרַאּפ ןיא טיירגעגוצ טרעװ סָאװ + .הרות ןתמ ךָאנ לארשי ןופ לוק ןפיוא קוספ רעד ךיז
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 ױגחב יתנוי :רמא העש התוא לע ".םכלוק תא יתעמש אל ,ןכ

 רבכש ךלוק אלא ,ןאכ ביתכ ןיא יילוקה תא יניעימשה, -- עלסה

 (םש דימ ,ה"בקה ינפל לארשי ינב וקעצשכו .םירצמב יתעמש

 אל .אוהה םויב 'ה עשויו

 יתנוי .םיה לע ודמעש העשב לארשיב היירק רתפ רזעלא יר

 ,ךיארמ תא יניארה ;םי לש ורתסב םייובח ויהש ,עלסה יוגחב

 ,ךלוק תא יניעימשה -- ;'ה תעושי תא וארו ובציתה :(ם₪)  ד'הה

 הז ,ברע ךלוק יכ -- ;השמ רישי זא (ט םש רמאנש ,הרישה וז

 :(םש םירמואו עבצאב ןיארמ לארשי ויהש ,הואנ ךארמו :רישה

 .והונאו ילא הז

 .יניס רה ינפל ודמעש העשב לארשיב היירק רתפ אביקע יר

 ,"וגו ,יניארה ;יניס לש ורתסב ןייובח ויהש ,עלסה יוגחב יתנוי

 תא יניעימשה -- ;תולוקה תא םיאור םעה לכו :ס םש רמאנש

 רבד רשא לכ :חכ םש רמאנש ,תורבדה ינפלש לוק הז ,ךלוק

 ,תורבדה רחאלש לוק הז ,ברע ךלוק יכ -- ;עמשנו השענ יה

 לכ וביטיה ,'וגו ,םכירבד לוק תא 'ה עמשיו :(ה םירבד) רמאנש

 | -- -- -- תרבד רשא

 דח .ארפק רבו אדא רב אייח ?ורבד רשא לכ וביטיה והמ

 תבטהכ הבטה :רמא דחו ;תורנה תבטהכ הבטה :רמא

 .תרוטקה

 .קוחרמ ודמעיו ,ועוניו םעה אריו :ס תומש רמאנש ,הואנ ךארמו

 ,עלסה יוגחב יתנוי .תויכלמב היירק רתפ ילילגה יסוי יר

 השעמ הז ,ךיארמ תא יניארה ;תויכלמ לש ןרתסב ןייובחש

 תחא םעפ ונמנ רבכו .דומלתה הז ,ךלוק תא יניעימשה :בוטה

 ?השעמה וא דומלתה ,לודג המ :ורמאו דולב םירע תיב תילעב

 .ןטייוו רעד

 הלשממ רעד רעטנוא לארשי] ןגעוו קוספ םעד טדיישַאב ילילגה יסוי 'ר

 םורָאװ ,זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא עניימ ביוט .ןתוכלמ [עדמערפ ןופ

 ןייד רימ זייוַאב 5ןתוכלמ יד ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ןיא ןטלַאהַאב ןענייז ייז
 סָאד זיא סָאד ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל ;סטוג ןופ גנואוט יד זיא סָאד ,םינפ
 לביטשרעבייא ןיא זטלייצעג לָאמ ַא ןיוש ךיז טָאה עמ ןוא ?,הרות ןענרעל

 רעדָא ,ןענרעל סָאד ,רעסערג זיא סָאוו :טגָאזעג ןוא דול ןיא ?זיוה סמירע ןופ

 ןוא טייזעצ * .("זרהמ) הרות ןתמ רַאפ סָאװ לוק ןפיוא קוספ רעד ךיז טיצַאב ;סיוא
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 -רעל סָאד :טגָאז אביקע 'ר :רעסערג זיא ןָאט סָאד :טגָאז ןופרט 'ר ?ןאט סָאד

 זיא דעסערג זַא ,טמיטשַאב ןוא טלייצעג ךיז ןעמ טָאה .רעסערג זיא ןענ

 זיא סָאד ,סיז זיא לוק ןייד םורָאוו .םישעמ וצ טגנערב סע לייוו ,ןענרעל סָאד
 .סטוג ןופ גנואוט יד זיא סָאד ,ןייש זיא םינפ ץייד ןוא ;הרות ןענרעל סָאד

 טדיישַאב אנינח רב אחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןבָאה אחא 'ר ןוא אנוה 'ר
 יד ןיא ,עניימ בױט .דעומ להוא םעד ןגעוו -- ןריאמ 'ר טיול קוספ םעד

 -רַאּפ רעד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז םורָאוו ,זדלעפ םעד ןופ ןטלַאּפש
 טגָאז קוספ רעד יו ,םינפ ץיד רימ חיווָאב *;דעומ להוא ןופ טייקנגרַאב
 גנונעפע רעד ייב טלמַאזעגפיונעצ הדע יד ךיז טָאה -- להקתו :(ד ,ח ארקיו)
 סָאד ןוא -- אריו :(דכ ,ט טרָאד) לוק ןייז ןרעה ךימ זָאל -- ;דעומ להוא ןופ
 ןבָאה הריש ענייש א ::ןעגנוזעגביול ןבָאה ייז ןוא ןעזעג טָאה קלָאּפ עצנַאג
 טגָאזעג ייז ןבָאה רעבירעד :!,ןעזעג ייז ןבָאה סייג סעפע םורָאוו ,טגָאזעג ייז

 םינפ ןייד ןוא ;גנַאזעג סָאד זיא סָאד ,םיז זיא לוק ןייד םורָאוו ;גנַאזעג יינ ַא
 טָאה -- וברקיו :(ה קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ,ןייש זיא
 | .טָאג רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה ןוא הדע עצנַאג יד טנעענעג

 סע ךיא לעוו :ןריאמ 'ר טיול סע ןדיישאב ייז :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר
 ןיא עניימ ביוט :י,טייקיבייא ןופ זיוה םעד ןגעוו -- ןנבר יד טיול ןדיישַאב
 רעד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז םורָאװ ,זדלעפ םעד ןופ ןטלַאפש יד
 סָאד ,םינפ ןייד רימ זייוואב :;טייקיבייא ןופ זיוה םעד ןופ שינעגרָאברַאפ

 -רַאפ המלש טָאה טלָאמעד -- זא :(א ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו יזא
 רעד יוו זיא סָאד ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל -- ;לארשי ןופ עטסטלע יד טלמַאז
 -ורט יד ןעוו ,ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(גי ,ה ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ
 -- -- -- ,לוק ןייא ןרעה טזָאלעג םענייא ןיא ןבָאה סרעגניז יד ןוא סרערעטיימ

 זיא סעבאגסיוא עטקורדעג עלא ןיא חסונ רעד * .סױרַא טינ ליז טעז עמ ןוא ,טײרּפשעצ
 ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל ;הרות ןענרעל סָאד זיא סָאד ,םינפ ןייד רימ זײװַאב :טרעקרַאפ

 סָאװ ,תמא תוא ןופ חסונ א טיול ןטיבעג סע ןבָאה רימ .סטוג ןופ גנואוט יד זיא סָאד

 (לוק הפי ןוא הנוהכ תונתמ ךיילגרַאפ) ןקידרעטייוו ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןוא רעשיגָאל זיא

 יב תולג ןיא ןענייז ןדיי סָאװ קידנקוק טינ זַא ,זיא ילילגה יסוי 'ר ןופ קנַאדעג רעד--

 םישעמ ןָאט ןוא הרות ןענרעל וצ טרעהעגפיוא טינ רעבָא ייז ןבָאה ,רעקלעפ עדמערפ
 טייהרעמ א טיול ןסָאלשַאב ןוא עגַארפ עקידרעטייוו יד ןעמונעגפיוא ? .(ו"זרהמ) םיבוט
 ןיא ",םירע תיילע תיבב, חסונ רעד זיא ןטסקעט עטקורדעג ערעזדנוא ןיא * .ןעמיטש

 ןופ ןעמָאנ א יװ ,םירע תיילע ןופ זיוה ןיא רָאג רעדָא) לביטשרעבייא סמירע ןופ זיוה

 סָאװ ,ז ,ג םיחספ ;ז ,א הגיגח ,ימלשורי ןופ חסונ ןטיול ןטיבעג סע ןבָאה רימ .(טרָא ןַא

 שרדמ יד ןיא יװ ,ןיע ןא טימ "םירע, טזָאלעג רעבָא ןבָאה רימ .רעשיגָאל ךעלכארפש זיא

 חסונ רעד ואוו ,(אסתת ,א) טוקלי ןבילוע ,ימלשורי ןיא יװ ףלא ןַא טימ טינ ןוא ןטסקעט

 ,בקע ירפס ןיא ",דולב הזתינ תיב, חסונ רעד זיא (ב ,מ) ןישודיק ןיא ".םירעש תיב,, זיא

 להוא ןופ השודק יד ? ".דו(לב םי)רע תיב, ןופ טזיירגראפ ךעלגעמ ",דורע תיב, -- אמ

 ףיוה ןיא ןיירא זיא לארשי ץנַאג ןוא ,סנ א ןעשעג זיא'ס :רעדָא ;טצישאב ייז טָאה דעומ

 ארקיו) טיירב יד קיצפופ ןוא גנעל יד ןלייא קיצפופ רָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,דעומ להוא ןופ

 ןביק םעד טרעצראפ ןוא למיה ןופ ּפָארַא זיא רעייפ א 11 .סולקנוא עז 1% .(ט ,י הבר

 עמ :ח ,ה תובא ךיוא עז ;9 .מאב ,ןביוא עז 1% (בי ,א ,ןביוא עז) שדקמה תיב רעד 12
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 אוה לודג :רמוא אביקע 'ר ;השעמה אוה לודג :רמוא ןופרט 'ר
 .השעמ ידיל איבמש ,דומלתה אוה לודג :ורמגו ונמנ .דומלתה
 .בוטה השעמ הז ,הואנ ךארמו ;דומלתה הז ,ברע ךלוק יכ --

 לע היירק ירתפ אנינח רב אחא 'ר םשב אחא 'רו אנוה 'ר

 ןייובחש ,עלסה יוגחב יתנוי .דעומ להאב -- ריאמ 'רד היתעד
 להקתו :(ח ארקיו רמאנש ,ךיארמ תא יניארה ;דעומ להא רתסב
 אריו :(₪ םש ךלוק תא יניעימשה -- ;דעומ להא חתפ לא הדעה
 ,שדח רבד וארש ידי לע ,ורמא האנ הריש -- ,ונוריו םעה לכ
 ךארמו ;רישה הז ,ברע ךלוק יכ -- ;השדח הריש ורמא ךכיפל
 .'ה ינפל ודמעיו הדעה לכ וברקיו :(ש) א''דמה ,הואנ

 אנא ףא ;ריאמ ירד היתעד לע הל ןירתפ ןוניא :אמוחנת רייא
 ,עלסה יוגחב יתנוי .םימלועה תיבב ןנברד ןוהיתעד לע הנירתפנ
 א"דמה ,ךיארמ תא יניארה ;םימלוע תיב רתסב ןייובח ויהש
 א"דמה ,ךלוק תא יניעימשה -- ;המלש להקי זא :(ח ,א םיכלמ)
 לוק םיררושמלו םירצצחמל דחאכ יהיו (ה ,ב םימיה ירבד)
 -- - -- ;דחא

 :(טי תומש) ביתכ :רמא הילד ןב ןהכ אבא 'ר םשב ןיבא 'ר
 לוק םעה לכ ןעיו :דכ םש ביתכו ;וידחי םעה לכ ונעיו
 יהיו דע ?לוקה ותוא םהל דמע ןכיה דע -- ,ורמאיו דחא
 .דחא לוק עימשהל םיררושמלו םירצצחמל דחאכ

 א"דמה ;תונברקה ולא ,הואנ ךארמו ;רישה הז ,ברע ךלוק יכ

 ?רקב הז יא -- ,רקבה חבז תא המלש ךלמה חבזיו :(ז ,ב םימיה ירבד)

 טייטש סע :הילד ןב ןהכ אבא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה ןיבא 'ר

 קלָאפ עצנַאג סָאד טרעפטנעעג טָאה -- ונעיו :(ח ,טי תומש) ןבירשעג

 טרעפטנעעג טָאה -- ןעיו :(ג ,דכ טרָאד) טייטש רעטייוו ןוא ;ןעמַאחצ

 "ייב ייז זיא ןעוו זיב -- ,טגָאזעג ןוא לוק ץייא טימ קלַאפ עצנַאג סָאד

 ,ןעוועג זיא'ס ןוא -- זיב ?לוק םענעי |ןופ תוכז רעד] ןענַאטשעג

 טזָאלעג םענייא ןיא ןבָאה סרעגניז יד א סרערעטיײמורט יד ןעוו

 ג+לוק ןייא ןרעה

 סָאד ,ןייש זיא םינפ ןייד ןוא ;גנַאזעג סָאד זיא סָאד ,סיז זיא לוק ץייד םורָאוו

 חבזיו :(ה ,ז ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;תונברק יד ןענייז

 15,.רעדניר יד ןופ רעּפָאטכַאלש ַא טכַאלשעג טָאה המלש ךלמ רעד ןוא -- ךלמה

 .םיורעג ךיז ןעמ טגעלפ ןקוב רעבָא ,טקירדעגפיונעצ (שדקמה תיב ןיא) ןייטש טגעלפ

 לד ןופ "דחא לוק, םוצ ןעוועג הכוז לארשי טָאה "דחא לוק, םענעי ןופ תוכז ןיא +

 עטקורדעג יד ןיא -- .שרד ןטיול 15 .שדקמה תיב ןיא סרעגניז ןוא סרערעטיימורט
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 15רעדניר טכַא יד ןוא רענעגעוו ריפ יד (ח ,ז רבדמב) ?רעדניר ערעסָאוו --
 ץייד רימ זייווַאב .לגר ילוע יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה והילא 'ר

 -- שלש :(זט ,זט םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,לגר ילוע יד ןענייז סָאד ,םינפ

 ;:[טָאג רַאפ ןעניושרַאפסנַאמ ענייד עלַא} ןחייוו ךיז ןלָאז רָאי ַא לָאמ יירד
 ןעוו ;גנאלקעגליואוו טימ "ללה, ןגָאז סָאד זיא סָאד ,לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל
 :טגָאז לטרעוו סָאד ,למיה םוצ ףיורַא לוק רעייז טייג ,"ללה,, טגָאז לארשי

 ןייד םורָאוו :*"רעכעד יד טכערב "ללה,, רעד ןוא 1',תיזכ א חספ ןברק ןופ,,
 זיא סָאד ,ץיש זיא םינפ ןץיד ןוא ;גנַאזעג סָאד זיא סָאד ,םיז זיא לוק
 בל ג9,ןענעכוד סָאד

 סָאװרַאפ :ןגעוו סרזעלא ןב ןועמש 'ר ןופ טגָאזעג טָאה ןומיס ןב הדוהי 'ר
 :ןגָאז טיג ןלָאז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ידכ ?הרקע ןַא ןעוועג הקבר זיא

 ריא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז םורָאוו ",טכורפ ןגָארטעג טָאה הליפת רעזדנוא,
 רעטנזיוט ןייז טסלָאז וד ,ערעזדנוא רעטסעווש -- ונתוחא :(ס ,דכ תישארב)
 זיא יז ןוא ,ריא ףיוא ןעוועג ללפתמ טָאה קחצי זיב -- ,טנזיוט ןעצ לָאמ
 רתעיו :(אכ ,הכ טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןרָאװעג טכירעגפיוא
 ןיא טגָאזעג טָאה הירזע 'ר .בידו ץיז ןגעוו טָאג ןטעבעג טָאה קחצי ןוא --

 ידכ ?תורקע ןעוועג תוהמיא יד ןענייז סָאװרַאפ :אפפ רב אנינח 'ר ןופ ןעמָאנ
 'ר ןוא אנוה 'ר :.טייקנייש רעייז ןיא רענעמ ערעייז וצ ןעילוט ךיז ןלָאז ייז
 יד ןענייז סָאװרַאפ :אבא רב אייח 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא טגָאזעג ןבָאה הימרי
 ?,גנוטכענקרַאפ ןָא רעבירַא ןלָאז ןרָאי רעמ סָאװ ידכ ?תורקע ןעוועג תוהמיא
 ידכ !תורקע ןעוועג תוהמיא יד ןענייז סָאװרַאפ :ןגעוו סריאמ 'ר ןופ יינוח 'ר
 יורפ א תעשב םורָאװ ,טייקעיש רעייז ןופ ןבָאה האנה ןלָאז רענעמ ערעייז

 זַא ,וטסָאה היאר א .קיביילדקיד ןוא סואימ יז טרעוו ןגָארט ןיא טייגרַאפ

 קוספ םעד רעבָא ןבָאה רימ ;גס ,ח ,א םיכלמ ןופ קוספ רעד טריטיצ ָאד טרעװ ןטסקעט
 רבדמב טימ ןוא ('ה) טסקעט ןקידרעטייוו ןטימ גנאלקנייא ןיא) ו"זרה'מ ןטיול ןטיבעג
 ",רקב, םתס טינ טייטש טרָאד סָאװ םעד ףיוא טיובעג זיא שרד רעד ואוו (חי ,בי הבר
 ןטיול 15 .רעירפ ןופ עטסואוואב יד ,רעדניר יד ,רקבה טרעיינ ,םיכלמ ןיא יװ ,רעדניר

 םייב ןוא ןבעל םייב ןטלַאהעגפיוא ךיז רעדניר עקיזָאד יד ןבָאה ,(י ,ו רעטייוו) שרדמ
 ;לייט רעניילק א רָאג 11 .ןעװעג בירקמ ,ןנבר יד טיול ,ייז טָאה ךלמה המלש זיב ,טנוזעג
 םיחספ טיול טרידנעמע 315 .ןברק םענופ שיילפ ןטימ ןלייט ךיז ןגעלפ ןשטנעמ ךס א
 ןכוד) קלָאפ עטלמַאזרַאפ סָאד ןשטנעב ןגעלפ שדקמה תיב ןיא םינהוכ יד ןעוו 1% .ב ,הפ
 .(ןענכוד -- ןופרעד ,ריא ףיוא ןייטש ןגעלפ םינהוכ יד סָאװ עמרָאפטַאלּפ יד --

 טיול זיא טסקעט ןיא גנורעדנע יד -- .ןריאמ 'ר ןופ רעטרעוו יד רעטייוו עז 1 .בל
 תולג רעד יװ יוזא 5 .טע ,א טוקלי ןיא חסונ רעד ךיוא זיא ױזַא ןוא ,ד ,המ הבר תישארב
 טרובעג סקחצי ךָאנ רָאי טרעדנוה ריפ יוו רעירפ טינ ןקידנע טפרַאדעג ךיז טָאה םירצמ
 ספסוי ךָאנ טשרע ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנוטכענקרַאפ יד יװ יוזא ןוא ,(חי ,ב ןביוא עז)
 ןריובעג ןענייז ןיז ענייז ןוא בקעי רעטעפש סָאװ זיא ,(רעטייוו ןוא ,ח ,א תומש) טיוט
 רָאנ טניימעג ָאד ןרעוו םעד טיול -- .גנוטכענקראפ יד ןעוועג זיא רעצריק ץלַא ,ןרָאװעג
 ןייק טכאמעג טינ טלָאװ רעירפ ןרעוו ןריובעג סקחצי לייוו ,הרש טינ רעבָא ,לחר ןוא הקבר
 ןייגייבראפ ןלָאז (תוהמיא יד ןופ) ןרָאי עטסרעמ יד ידכ :הנוהכ תונתמ ןטיול .דיישרעטנוא

 ןיא הרש ךיוא זיא םעד טיול .(רעדניק יד ןעװעדָאה ןוא ,ןבָאה ןוא ןגָארט ןופ) ןדייל ןָא
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 .רקבה תנומש תאו תולגעה עברא תא ( רבדמב)
 ולא ,ךיארמ תא יניארה .םילגר ילועב היירק רתפ והילא 'ר

 ;'וגו ,הארי הנשב םימעפ שלש :(ט םירבד) רמאנש ,םילגר ילוע
 לארשיש העשב ;םעונב ללהה תאירק הז ,ךלוק תא יניעימשה
 (אתייבב) אחספ,, :רמא אלתמ .םורמל הלוע ןלוק ,ללהה תא ןירוק
 ,ברע ךלוק יכ .[איירגיא] (האיירבא) ארבתמ אלילהו ,[אתיזכ]
 ,ןכודה הז ,הואנ ךארמו ;רישה הז

 בל

 ינפמ :רמא רזעלא ןב ןועמש 'ר םשב ןומיס ןב הדוהי 'ר
 :םירמוא םלועה תומוא ויהי אלש ידכ ?הקבר הרקעתנ המ
 תא ,ונתוחא :(דכ תישארב) הל ורמאש '",תוריפ התשע ונתלפת,
 ד"הה ;הדקפנו קחצי הילע ללפתהש דע -- ,הבבר יפלאל ייה

 אנינח 'ר םשב הירזע 'ר .ותשא חכנל 'הל קחצי רתעיו :(הכ םש)
 והי [ש] (אלש) ידכ ?תוהמא ורקעתנ המ ינפמ :רמא אפפ רב
 אייח 'ר םשב הימרי 'רו אנוה 'ר .ןייונב ןהילעב לע תוקפרתמ
 םינש בור ואציש ידכ ?תוהמא ורקעתנ המ ינפמ :רמא אבא רב
 ?תוהמא ורקעתנ המ ינפמ :ריאמ 'ר םשב יינוח 'ר .דובעש אלב
 איה ,ןוירה תלבקמ השאהש ןמזבש ,ןייונב ןהילעב ונהיש ידכ
 הרש התיהש םינשה לכש ,ןכ אוהש ךל עדת .תיבעתמו תרעכתמ
 ןויכ ;התפוח ךותב הלככ התיב ךותב תבשוי התיה ,הרקע ונמא
 .םינב ידלת בצעב :( תישארב) א"דמה .הויז הנתשנ ,הרביעש
 :זנחוי 'ר םשב ובלח ירו אתרמת רפכמ אליש 'ר םשב יול 'ר
 עומשל הואתמ ה"בקה היהש ליבשב ?תוהמא ורקעתנ המ ינפמ
 ,ןכתא יתרקעה המ ינפמ ןכל רמוא ,יתנוי, :ןהל רמא .ןתחיש

 ןַא ןעוועג זיא הרש רעטומ רעזדנוא סָאװ ןרָאי עלַא יד םורָאװ ,יוזַא זיא'ס

 זיא יז רָאנ יוו ?;הּפוח רעד רעטנוא הלכ ַא יוו זיוה ןיא ןסעזעג יז זיא ,הרקע
 זיא סָאד .ןעזסיוא קיטכיל ריא ןטיבעג ךיז טָאה ױזַא ,ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ

 ןריובעג וטסעוו גָאטיױו טימ -- בצעב :(וט ,ג תיששארב) טגָאז קוספ רעד יוו

 ןיא ובלח 'ר ןוא אתרמת רפכ ןופ אליש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא יול 'ר .רעדניק
 שודקה לייוו ?תורקע ןעוועג תוהמיא יד ןענייז סָאװרַאפ :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ

 ;יז וצ טגָאזעג טָאה רע +הליפת רעייז ןרעה וצ טסולגעג טָאה אוה ךורב
 ,תורקע רַאפ טכַאמעג ךייא בָאה ךיא סָאװרַאפ ןגָאז ךייא ךימָאל ,עניימ ביוט,,

 עז .דייר ערעייז :ךעלרעטרעװ + .טייקנייש רעלופ ריא ןיא * .רעפטנע םעד ןופ ללכ

 (גס ,דכ תישארב) חושל טרָאװ ןפיוא ישר ןוא סולקנוא
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 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".הליפת רעייא ןרעה וצ טסולגעג בָאה ךיא לייוו --
 | .ןייש זיא םינפ ןייד ןוא סיז זיא לוק ץייד םורָאוו :טייטש

 גל

 -רַאפ קוספ רעד ןעוו :ןסקופ ריא ,זדנוא רַאפ גנוטכַא טיג -- וזחא (וט)
 ;רעייפ טימ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ייז רע טכיילגרַאפ ,ןתוכלמ ערעדנַא טכיילג
 ןרעק לעוו ךיא ןוא -- יתתנו :(וז ,וט לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 יז טעוו רעייפ סָאד ןוא ,סױרַא יז ןענייז רעייפ ןופ ;ייז ףיוא םינפ ןיימ
 טינ יז רע טכיילגרַאפ ,םירצמ יד טכיילגרַאפ רע ןעוו רעבָא .ןרעצרַאפ
 ןיא יוו זיא סָאד ;רעייפ ןיא טשינ וצ טרעוו סָאװ סעפע טימ טרעיינ ,שרעדנַא
 טיונק-סקַאלפ ַא יוו ,טקנַאצעג ןבָאה ייז -- וכעד :(זי ,גמ היעשי) טייטש קוספ
 -רַאפ ,ןתוכלמ ערעדנַא טכיילגרַאפ רע ןעוו -- ?ןשָאלעגסיוא ךיז ייז ןבָאה
 ןיא יוו זיא סָאד ;דלָאג ןוא רעבליז טימ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ייז רע טכיילג
 ּפָאק ריא ,טלַאטשעג עקיזָאד יד -- אמלצ אוה :(בל ,ב לאינד) טייטש קוספ
 רע טכיילגרַאפ ,םירצמ יד טכיילגרַאפ רע ןעוו רעבָא .דלָאג ןרעייט ןופ זיא
 וללצ ;י' הרט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,יילב טימ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ייז
 ,ןתוכלמ ערעדנַא טכיילגרַאפ רע ןעוו -- ילב יוו ןעקנוזעג ןענייז ייז--

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןרעדעצ טימ טרעיינ שרעדנַא טינ ייז רע טכיילגרַאפ
 ;ונבל ןיא רעדעצ ַא ןעועג רושא זיא טָא -- הנה :(ג ,אל לאקזחי) טייטש
 סָאװ ,ןעזעג טסָאה וד סָאװ םיוב רעד -- אנליא :(זי ,ד לאינד) טייטש ךָאנ ןוא
 ךיא ןוא -- יכנאו :(ט ,ב סומע) טייטש רעדיוו ןוא -- -- -- ןסקַאוועג זיא

 ןייז זיא ןרעדעצ ןופ ךייה יד יו סָאוו] ירומא םעד ייז רַאפ טקיליטרַאפ בָאה

 טינ ייז רע טכיילגרַאפ ,םירצמ יד טכיילגרַאפ רע ןעוז רעבָא .[ןעוועג ךייה
 -- ומלכאי --0 ,הט תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,יורטש טימ טרעיינ שרעדנַא
 -רַאפ ,ןתוכלמ ערעדנַא טכיילגרַאפ רע ןעוו -- .יורטש יוו ייז טרעצרַאּפ רע
 ריפ ןוא -- עבראו :(ג ,ז לאינד) טגָאז קוספ רעד יוו ,תויח טימ ייז רע טכיילג
 ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא שרעדנַא ,םי ןופ ןעמוקעגפיורַא ןענייז תויח עםיורג

 יד טכיילגרַאפ רע זעוו רעבָא .בייל א יוו עטשרע יד :טייטש רעטייוו ןוא
 רַאפ גנוטכַא טיג :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןסקופ וצ ייז רע טכיילגרַאפ ,םירצמ
 5,ךייט ןרַאפ ּפָא ייז טיה ןוא ,ןסקופ ריא ,זדנוא

 ,קיטסיל ןעוזעג ןענייז םירצמ יד :טגָאזעג טָאה ןועמש רב רזעלא 'ר
 טקוק סקופ רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :ןסקופ וצ ייז רע טכיילגרַאפ רעבירעד

 ןגָאז ןגעלפ ייז ןוא :,קירוצ ףיוא ןקוק םירצמ יד ןגעלפ יױזַא +קירוצ ףיוא

 ךָאד זיא ,רעייפ טימ ןטּפשמ ייז רימ ןלָאז ?ןטפשמ ייז רימ ןענָאק סָאװ טימ,
 טָאג טוט רעייפ טימ םורָאװ -- יכ :(ט וס היעשי) ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש
 :(טרָאד) ןבירשעג ךָאד טייטש ,דרעווש טימ ןטפשמ ייז רימ ןלָאז .ןטפשמ ךיז

 םילעוש) גרַאװנײלק רעייז טקישעג ןבָאה םירצמ יד :שרד ןקידרעטייוו ןטיול + : .גל

 ןיא ןפראוווצניירַא םיא ידכ ,ןריובעג טרעװ לגניי שידיי א ואוו ןבעג וצ גנוטכַא (םינטק

 טרעװ קוספ רענעי 2 .(ו"זרהמ) גנוטכא טיג ,טעז ,"וזח, טיול טשטייטעג "וזחא,, .ךייט

 ןיא ןפיולטנַא ןענעק וצ ידכ + .1 .מאב עז * .ףוס םי םייב םירצמ יד ףיוא טשטייטעג

 ןריפוצכרוד יװ ןסיװ וצ ידכ ,רעירפ ןעשעג זיא סָאװ םעד ףיוא * .רַאפעג ןופ טייצ
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 ברע ךלוק יכ :ד"הה ".ןכתחיש עומשל הואתמ יתייהש

 .הואנ ךארמו
 גל

 וניא תויכלמה תא לשומ אוהשכ .םילעוש ,ונל וזחא (₪

 שאהמ ;םהב ינפ תא יתתנו :00 לאקזחי) דיהה ;שאב אלא ןלשומ

 ןלשומ וניא ,םיירצמה תא לשומ אוהשכו .םלכאת שאהו ןאצי

 -- .ובכ התשפכ ,וכעד :(גמ היעשי) ד"הה ;שאב הבכש רבדב אלא

 אוה אלה ;בהזו ףסכב אלא ןלשומ וניא ,תויכלמה לשומ אוהשכ

 לשומ אוהשכ .בט בהד יד הישאר אמלצ אוה ב לאינד) ביתכד

 ןללצ ;ט תומש רמאנש ,תרפועב אלא ןלשומ ןיא ,םיירצמה

 ;םיזראב אלא ןלשומ וניא תויכלמה תא לשומ אוהשכ -- .תרפועב

 אנליא :(ד לאינד) ביתכו ,ןונבלב זרא רושא הנה :(אל לאקזחי) ד"הה

 ירומאה תא יתדמשה יכנאו :םב חמע) ביתכו ,'וגו ,הבר יד תיזח יד

 םיירצמה לשומ אוהשכ .[והבג םיזרא הבגכ רשא] םהינפמ

 --.שקכ ומלכאי :0ט תומש רמאנש ,שקב אלא ןלשומ וניא

 עבראו :( לאינד) רמאנש ,תויחב ןלשומ תויכלמה לשומ אוהשכ

 .היראכ אתימדק:ביתכו ,אד ןמ אד ןיינש ,אמי ןמ ןקלס ןברבר ןויח

 הנל וזחא :רמאנש ,םילעושב ןלשומ םיירצמה לשומ אוהשכ

 .רואיל םתוא ורמש ,םילעוש

 אוה ךכיפל ,םיירצמה ויה ןימורע :ןועמש 'רב רזעלא ר"א

 םיירצמה ויה ךכ ,וירוחאל טיבמ הז לעוש המ :םילעושב ןלשומ

 ,שאב םנודנ ?םנודנ המב,, :םירמוא ויהו .םהירוחאל ןיטיבמ

 ,ברחב םנודנ .טפשנ "ה שאב יכ :סס היעשי) רמאנ רבכ אלהו

 עבשנ רבכש ,םימב םנודנ אלא ;רשב לכ תא וברחבו :ביתכ אלהו

 יכ :חנ סש ביתכדכ ",דוע םלועל לובמ איבמ וניאש ,ה"בקה

 םכמ דחאו דחא לכש ,םכייח, :ה"בקה םהל רמא .יל תאז חנ ימ

 טרעיינ .רעבייל עלַא טימ [ךיז רע טפשמ] דרעווש ןייז טימ ןוא -- וברחבו

 גנַאל ןיוש טָאה אוה ךורב שודקה םורָאװ ,רעסַאװ טימ ןטפשמ ייז ןלעוו רימ

 יוו *ןעגנערב טינ רעמ טלעוו רעד ףיוא לובמ ןייק טעוו רע זַא ,ןרָאװשעג

 ןחונ ןופ ןרעסַאוו יד יוו םורָאװ -- ימ יכ :(ט ,דנ טרָאד) טייטש קוספ ;יא

 טינ רעמ ןלָאז ןחונ ןופ ןרעסַאוו יד זַא ,ןרָאוושעג בָאה ךיא סָאװ} רימ סע זיא

 רעייא ייב, איז וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .[דרע יד ןײגרעבירַא

 םענעגייא ןייז וצ ןּפעלשרַאפ ךיא לעוו ךייא ןופ ןקיצנייא ךעלטיא יוו ,ןבעל
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 -רָאפ םיא טעוו עמ -- והוריגי :(אי ,גס םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו *,לובמ

 :ןייז סע טעוו ןסקופ יד ןופ קלח רעד ,דרעווש רעד ןופ טכַאמ רעד וצ ןפעלש

 יד ןענייז סָאד ,דרעווש רעד ןופ טכַאמ רעד וצ ןפעלשרַאפ םיא טעוו עמ

 קלח רעד %םי םענופ דרעווש רעד וצ טפעלשראפ ייז טָאה רע סָאװ ,םיעשר
 רעקיזָאד רעד,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,ןייז סע טעוו ןסקופ יד ןופ
 רעד :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר "ןסקופ יד ראפ טיירבעגנַָא ןייז טעוו ?קלח
 רעד זיא םילעש ,קילעפ -- רעטייווצ רעד 1?,לופ טייטש "םילעוש,, רעטשרע
 גנשינעפיט רעד וצ טרעדינעג ןבָאה סָאװ ןסקופ ענעי ןענייז סָאד -- ,ביתכ
 .םי ןופ

 טייטש סע :ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר

 סָאד ,געוו ַא םי ןכרוד טיג סָאוו רעד -- ןתונה :(י--זט ,גמ היעשי) ןבירשעג
 סָאד ,געטש ַא ןרעסַאוו עקרַאטש ךרוד ןוא :?;וטפױא רעסיורג ןייק טינ זיא
 רעד ?וטפיוא רעסיורג ַא ָאי זיא סָאװ טרעיינ .וטפיוא רעסיורג ןייק טינ זיא
 15 ףייקרַאטשש ןוא ליח ,דרעפ ןוא ןגעווטייר ןעיצסיורַא טזָאל םָאוו

 טייקטיירג ַא ;געיעג ַא ןוא רעגעי רעסיורג ַא :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר
 םעד רענייא ןסיוטש ןוא ןפוטש ייז ;סרעסיש"ןגיוב ןוא סרעגעי ןופ

 14 ןיײרַא םי ןיא -- ייז רעטניה דרעפ ערעייז ןוא --- ןטייווצ
 עשידיי עקידתועינצ ןוא ערשכ יד ןגעלפ סָאװ :טגָאזעג טָאה ןנח 'ר

 ,ןלייה ןיא ןטלַאהַאב ייז ןוא ןיז ערעייז ןעמענ ןגעלפ ייז :??ןָאט רעטכעט

 ןעגנערבניירַא ייז ,רעדניק עניילק ערעייז ןעמענ םיעשר יד םירצמ יד ןגעלפ
 -לָאהַאב | סָאד זַא ןוא .ןענייוו ייז ןגעלפ :ןכעטש ייז ןוא רעזייה עשידיי ןיא
 ;ןענייוועצ ךיוא ךיז סע טגעלפ ,טנייוו רבח ןייז יוו ,טרעהעג טָאה דניק [ענעט
 סע ןענייז רעדניק ליפיוו ןוא .ךייט ןיא ןפרַאװנײרַא ןוא ןעמענ ייז ייז ןגעלפ
 טגָאז קוספ רעד יוו ,טנזיוט ןעצ ?ךייט ןיא ןפרָאװעג טָאה עמ סָאװ ןעוועג

 ןוא .איפדלעפ ןופ גנוצַָארפש יד יוז ,טנזיוט ןעצ -- הבבר :( ,זט לאקזחי)

 םוצ ןעגנערב ייז רע טעװ ,ייז ףיוא לובמ םעד ןעגנערב וצ טָאטשנא 5 .רענעלּפ ערעייז
 ןופ שענעקירט רעד וצ -- לוק הפי ןטיול 5 | .ןפעלש ,ררג ןופ ,שרד ןטיול ' .לובמ
 .שינעקירט -- הברח -- דרעווש ,ברח :(טרעקעגמוא ךיז טָאה רעסַאװ סָאד רעדייא) םי
 ןשטנעמ ךיוא לייוו 12 .םילעש -- ולעשל +3 .װ א טימ *? .םי ןיא ןרעוו ןעקנורטרעד סָאד 9
 רמאמ םעד טלייטעגסיוא ןבָאה רימ 1+ .2 .מַאב ןביוא עז 15 .געװ א םי ןיא ךיז ןכַאמ
 טיג רעייז זיא רע לייוו ,ןריאוטקנופ ןוא ןרעסעבסיוא םיא טוואורפעג טינ ןוא ,רעדנוזאב
 טגייל סָאװ ,םלשה ךורע םענופ יד ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה ןעגנורעלקרעד עלא ןופ .רָאלק
 הללכמ ןיגיניק :יוזא ךרעב ןענעייל ךיז רמאמ רעד ףראד םעד טיול .לכש ןפיוא רעמ ךיז
 .םיב -- םהירחא םהיסוסו -- הזל ודרוטו החוד אד ;ארוטלב ןמ םידיתע ;סיטראידו
 ערעדנא ןא רעדיוו ןוא ,גנורעלקרעד רעדנא ןַא טָאה (גנוצעזרעביא +שטייד) עשטנואה
 ערעייז ןכַאמ עלא רעבָא ,(ָאנישטנָאס) ןָאמײס ןוא וָארטסַאי -- (הנוהכ תונתמ ןטיול)
 עז) ָאטינ ןצנַאג ןיא רמאמ רעד זיא ןדי בתכ עסיוועג ןיא .שיכירג טיול ןעגנורעלקרעד
 ךיז ןבָאה םירצמ יד ןעװ 15 .(הנוהכ תונתמ ;402 ,לארשיב תושרדה ,ץנוצ ;תמא תוא
 אריוע 'ר ןופ השרד יד ,ב ,אי הטוס עז א'5 .ךעלגניי עשידיי ענעריובעג-יינ ךָאנ טגָאיעג
 ןפיוא רעדניק ערעייז ןרעבעג ןגעלפ םירצמ ןיא תוינקדצ םישנ יד :קוספ רעזדנוא ףיוא
 דסיוא ךַאד ייז ןגעלפ םירצמ יד ןעװ ןוא .םירצמ יד ןופ ןטלאהאבוצסיוא ייז ידכ ,דלעפ
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 ,ברח ידי לע והוריגי :(גס םילהת) רמאנש ",ולובמל וררוג ינא
 ןררגש םיעשרה ולא ,ברח ידי לע והוריגי -- ,ויהי םילעוש תנמ
 תאזה הנמה,, :ה"בקה רמא -- ,ויהי םילעוש תנמ ;םי לש וברחל
 ,אלמ האמדק םילעוש :היכרב רייא ".םילעושל תנקותמ היהת
 ולעשל ודריש םילעושה םה םתוא -- ,ביתכ םילעש ,רסח אניינת
 .םי לש

 :(גמ היעשי) ביתכ :ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב אמוחנת רייא
 וז ןיא ,הביתנ םיזע םימבו ;השק הדמ וז ןיא ,ךרד םיב ןתונה
 ליח ,סוסו בכר איצומה ?השק הדמ איה וזיא אלא .השק הדמ
 .זוזעו

 ארווטלב ןמ םידיתע היטראידו הללכמ ןיגיניק :ןדוי 'ר רמא
 .םיב םהירחא םהיטש הז דרוטייו ותחיד אד

 ?תושוע תועונצהו תורשכה לארשי תונב ויה המ :ןנח רייא
 םיעשרה םיירצמ ויהו .תוליחמב םתוא תונמוטו ןהינב תולטונ ויה
 לארשי לש םהיתבל םתוא םיסינכמו םינטקה םהינב ןילטונ
 לוק עמוש לארשי לש קוניתה היהו .םיכוב םהו ,םתוא ןיצקועו
 םתוא ןיכילשמו םתוא ןילטונ ויהו ;ומע הכובו ,הכובש וריבח
 ,םיפלא תרשע ?רואיל 'וכילשהש ויה תוקונית המכו .רואיל
 םישש :רמא יול 'רו .הדשה חמצכ הבבר :(ט לאקזחי) רמאנש
 רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש :(אי רבדמב) השמ רמא ןכש ,אובר

 ןמ םהינב םיאיבמ ?םישוע םירצמה ויה המו .וברקב יכנא
 ,ןהלש תואצחרמ יתבל םתוא םיחלשמו ןהלש תוילוכסיאה
 םהינפל םימשרמ ןהו ,תרבועמ לארשימ השא וזיא ןיאורו
 אתינלפ ,םישדח 'ג הל שי אתינלפ,, :םהיתובאל םירמואו םירזוחו
 ןהידדמ םילטונ ויה םניינמל ".םישדח 'הו םישדח 'ד הל שי

 טגָאזעג השמ טָאה יוזַא םורָאוו ,טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז :טגָאזעג טָאה יול 'ר

 זיא רעייגסופ טנחוט טרעדנוה לָאמ סקעז -- תואמ שש :(אכ ,אי רבדמב)

 םירצמ יד ןגעלפ [ְךֶאנ] סָאװ ןוא :%.םיא ןשיווצ ןיב ךיא סָאװ קלָאפ סָאד

 ןקיש ייז ןוא רעזייה-ןרעל ערעייז ןופ רעדניק ערעייז ןעגנערב ןגעלפ ליז ?ןָאס

 ליז ןוא ,קידעגָארט זיא יורפ עשידיי עכלעוו ,ןעז וצ רעזייה-דָאב ערעייז ןיא

 :ןרעטלע ערעייז וצ ןגָאז ןוא ןרעקמוא ךיז ןוא ןענעכייצרַאפ סע ךיז ןגעלפ

 *.םישדח ףניפ רעדָא ,םישדח ריפ ךָאנ טָאה ענעי ,םישדח יירד ךָאנ .טָאה יד

 יד יו ,ןבעגסיורא קירוצ ייז רעטעפש ןוא ןעגנילשנייא ייז דרע יד טגעלפ ,ןעניפעג

 ןפרָאוועגניירא ןעמ טָאה זיוה ןדעי ןופ דניק ןייא סנטסקינייוו ןוא 5 .דלעפ ןופ גנוצַארּפש
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 ערעייז ןופ רעדניק יד ןעמענקעווַא [ןוא ןעמוק] ייז ןגעלפ ןובשח רעייז טיול

 טיג :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ךייט ןיא ןפרַאווניירַא ייז ןוא טסירב

 ושפת,, :טינ טייטש ָאד ,ןסקופ עניילק ריא ,ןסקופ ריא ,זדנוא רַאפ גנוטכַא

 וזחא טרעיינ ,זדנוא ראפ טעגרה *,ונל וגרה,, רעדָא ,זדנוא ראפ טּפַאכ ",ונל

 גז .ךייט ןרַאפ טיהעגּפָא זדנוא ןבָאה ייז םורָאװ ,זדנוא רַאפ גנוטכַא טיג ,ונל

 זיא סָאד ,ןסקופ עניילק :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .היכרב 'ר ןוא ןדוי 'ר

 -- הנה :(ב ,א הידבוע) טגָאז קוסּפ רעד יוו זיא סָאד ;ןרַאה ענייז ןוא פושע

 רזעלא ןב ןועמש 'ר .רעקלעפ יד ןשיווצ טכַאמעג ךיד ךיא בָאה ןיילק ,עז

 -בעוובייל ןעװעדָאה טגעלפ סָאװ הנידמ א טימ לשמ א זיא'ס :טגָאזעג טָאה

 ,קילרַאק ַא ןוז א ןריובעג טָאה סָאװ יורפ ַא ןעוועג טרָאד זיא ;ךלמ ןרַאפ סרעט

 ןיימ,, יז וצ טגָאזעג טָאה יז 1?".זיר רעקיסופ-לענש,, ןפור םיא טגעלפ יז ןוא
 "?רעטכעוובייל ןייק רַאפ טינ םיא טכַאמ ריא ןוא ,זיר רעקיסופ-לענש א זיא ןוז

 רעקיסופ-לענש ַא רע זיא ןגיוא ענייד ןיא ביוא, :ריא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה

 ".סעקילרַאקבש קילרַאק ַא יוו רעמ טינ ןגיוא ערעזדנוא ןיא רעבָא רע זיא ,זיר

 רעטָאפ ןייז ,עשרה ושע רעקיזָאד רעד,, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא

 ארקיו :(א ,זכ תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ," 'רעסיורג' ןפורעג םיא טָאה
 ןפורעג םיא טָאה רעטומ ןייז ;ןושע ,ןוז ??סיורג ןייז ןפורעג רע טָאה --

 ןופ רעדיילק יד -- ידגב תא :(ט ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,"רעסיורג.
 ערעייא ןיא ביוא,, יז וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .ושע ןוז ןסיורג ריא

 קוספ רעד יוו *,ןיילק ןגיוא עניימ ןיא רעבָא רע זיא ,רעסיורג א רע זיא ןגיוא
 זיא רע ביוא ןוא .רעקלעפ יד ןשיווצ טכַאמעג ךיד ךיא בָאה ןיילק ,עז :טגָאז

 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ??;"גנוטכַאלש יד סקָא ןטיול,, זיא ?ג,סיורג ָאי

 ַא ןוא ,הרצב ןיא טָאג טָאה גנוטכַאלש ַא םורָאוו -- חבז יכ :0 ,דל היעשי)
 יד ןברַאדרַאפ סָאװ -- םילבחמ -- .םודא ןופ דנַאל ןיא הטיחש עסיורג
 טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו ,לארשי זיא סָאד [רענטרעגנייוו] ,רענטרעגנייוו

 זיוה סָאד זיא תואבצ ןופ טָאג ןופ ןטרַאגנייוו רעד םורָאוו -- םרכ יכ ;( ,ה

 קוספ רעד יוו ?,ביורטירפ ןיא -- רענטרעגנייוו ערעזדנוא ןוא -- ;לארשי ןופ

 טכורפטשרע ןייק ,ןסע וצ לגנעה ןייק ַאטינ -- לוכשא ןיא :(א ,ז הכימ) טגָאז

 יד ןענייז סָאד ,ןסקופ עניילק :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר >.טסולג לעז ןיימ יו

 ,ייז ןענייז ריפ -- העברא :(דכ ,ל ,ילשמ) טגָאז קוסּפ רעד יוו ?5,ןתוכלמ ריפ
 זיא סָאד ,רענטרעגנייוו יד ןברַאדרַאפ סָאװ -- ;דרע רעד ףיוא עטסנעלק יד

 זיא תואבצ ןופ טָאג ןופ ןטרָאגנייוו רעד םורָאוו :טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי

 :םודא עשיטנעדיא סָאד ךיוא יוזא ןוא ,םיור 5 .1 .מַאב עז 31 .(הנוהכ תונתמ) ךייט ןיא

 טַאהעג טָאה ,םיור רעשירעקירדרעטנוא רעד רעטנוא טבעלעג טָאה סָאװ ,שרדמה לעב רעד
 װָארטסַאי טיול ןטיבעג 3% .רעטײװ יװ ,גנוטכאראפ טימ ריא ןגעוו ןדער וצ תוביס עלַא
 ןיא ךיוא ױזַא ןוא ,שרד ןטיול 29 .,(קיסָאמסיױרג -- ָארקַאמ ,קיסָאמניילק --- ארקימ)

 ריא ןיא טכאמ עטסערג יד ןעװעג םיור ךָאד זיא ףוס-לכףוס 21 .קוסּפ ןקידרעטייוו
 אתקיספ ןוא ,שדחה תשרפ ,אנהכ ברד אתקיספ טיול טסקעט ןיא גנורעדנע 22 .טייצ

 "רַאפ, יד ןופ טדייל לארשי ?+  ,ייִז ןופ ןבָאה וצ האנה יואר טינ ךָאנ 22 .,טרָאד ,יתבר

 ,עיסרעפ ,לבב 25 .םיבוט םישעמ ןיא קחוד ןרעביא "רענטרעגנייוו יד ןופ סרעבראד
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 ,םינטק םילעוש ,םילעוש ,ונל וזחא :ד''הה ;רואיל ןתוא םיכילשמו
 ,ונל וזחא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייונל וגרה,, ',ונל ושפת,, --
 .רואיל ונתוא ורמשש

 ושע ולא ,םינטק םילעוש ;רמא ןדוי 'ר ,היכרב ירו ןדוי 'ר
 ןועמש רייא .םיוגב ךיתתנ ןטק הנה :₪ הידבוע) א''דמה ;היסכודו
 םש התיהו ;ךלמל ןירתפסיא תלדגמש הנידמל לשמ :רזעלא ןב
 ורקימ) הנב תא תארוק התיהו ,דחא סננ ןב הדליו תחא השא
 -ורקמ ינב, :םהל הרמא .[''סורַאפלא-ורקמ,] (סוראפיל
 םא, :הל ורמא ''?ירותפסיא ותוא םישוע םתא ןיאו ,סורַאפלַא
 ".םיסננבש סננ אלא וניניעב וניא ,סוראפלַא-ורקמ ךיניעב
 רמאנש ',לודג וארק ויבא ,עשרה הז ושע,, :ה"בקה רמא ךכ
 ,לודג ותוא הארק ומא ;לודגה ונב ושע תא ארקיו :(זכ תישארב)
 םא,, :היבקה םהל רמא .לודגה הנב ושע יזגב תא :סש רמאנש

 ךיתתנ ןטק הנה :רמאנש ',ןטק אוה יניעב ,לודג אוה םכיניעב
 ד"הה :[אחבט] (אייחבט) ארות םופל,, -- אוה בר ןיא .םיוגב
 םילבחמ--.םודא ץראב לודג חבטו ,הרצבב 'הל חבז יכ :(דל היעשי)
 ;לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ יכ :(ה םש ביתכד ,לארשי ולא ,םימרכ
 הרוכב ,לוכאל לוכשא ןיא :ז הכימ) א"דמה ,רדמס ונימרכו --
 ,תויכלמ עברא ולא ,םינטק םילעוש :רמא היכרב 'ר .ישפנ התוא
 ולא ,םימרכ םילבחמ ;ץרא ינטק םה העברא :6 ילשמ) רמאנש
 ונימרכו -- ;לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ יכ :רמאנש ,לארשי
 זעקבאו :(בכ לאקזחי) ?רדמס תויהל ונימרכל םרג ימ -- ,רדמס
 .בויאו לאינד ,חנ ילוליא ,יתאצמ אלו ,יוגו ,רדג רדוג שיא םהמ

 דל

 .ול ינאו יל ידוד ₪
 שס תומש) :םיהלאל יל אוה .המואל ול ינאו ,םיהלאל יל אוה

 -- ;ביורטירפ ןיא -- רענטרעגנייוו ערעזדנוא ןוא -- ;לארשי ןופ זיוה סָאד
 ?ביורטירפ ןיא ןייז ןלָאז רענטרעגנייוו ערעזדנוא זַא ,ןעוועג םרוג טָאה רעוו
 לָאז סָאוו ןַאמ ַא ייז ןשיווצ טכוזעג בָאה ךיא ןוא -- שקבאו :(ל ,בכ לאקזחי)
 ,חונ טינ ןעוו ,ןענופעג טינ בָאה ךיא ןוא -- -- -- ??םַאצ ַא ןעמַאצרַאפ
 ךל 2ז.בויא ןוא לאינד

 .ענייז ןיב ךיא ןוא רעניימ זיא רעטבילעג ץיימ -- יל ידוד (זט)

 תומש) :טָאג א רימ זיא רע .המוא ןַא םיא ןיב ךיא ןוא ,טָאג ַא רימ זיא רע
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 ,המוא ןַא ןוא קלָאפ ַא םיא ןיב ךיא ןוא ;טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא (ב ,כ
 ןיימ ,רימ וצ וצ ךיז טרעה -- ובישקה :(ד ,אנ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו

 .המוא ץיימ ,רימ ןופ טמענרַאפ ןוא ,קלָאפ
 :רעטָאפ ַא רימ זיא רע .ןוז ַא םיא ןיב ךיא ןוא ,רעטָאפ ַא רימ זיא רע

 -- יכ (ח ,אל הימרי) ;רעטָאפ רעזדנוא טסיב וד םורָאוו -- יכ (זט ,גס טרָאד)

 תומש) :ןוז א םיא ןיב ךיא ןוא .לארשי וצ רעטָאפ ַא ןרָאוועג ןיב ךיא םורָאװ
 (א ,די םירבד) ;לארשי זיא ןוז רענעריובעגטשרע ןיימ -- ירוכב ינב (בכ ,ד

 .טָאג רעייא טָאג וצ ריא טנעז רעדניק -- םינב

 ,לארשי ןופ ךעטסַאּפ וד -- העור (ב ,פ םילהת) :ךוטסַאּפ א רימ זיא רע
 טנעז ריא ןוא -- הנתאו (אל ,דל לאקזחי) :ףָאש םיא ןיב ךיא ןוא ;םענרַאפ

 .גנורעטיפ ןיימ ןופ ףָאש יד ,ףָאש ןיימ
 ןוא טינ טלמירד סע ,עז -- הנה (ד ,אכק םילהת) :רמוש א רימ זיא רע

 קוספ רעד יוו ,ןטרָאגנייוו א םיא ןיב ךיא ןוא ;לארשי רמוש רעד טינ טפָאלש
 זיא תואבצ ןופ טָאג ןופ ןטרָאגנייוו רעד םורָאוו -- יכ :6 ,ה היעשי) טגָאז

 | .לארשי ןופ זיוה סָאד

 ןגעק םיא טימ ןיב ךיא ןוא ,סרענערעצרעד עניימ ןגעק רימ טימ זיא רע
 םורָאװ ,סרענערעצרעד עניימ ןגעק רימ טימ זיא רע .סרערעזייברעד ענייז

 ,ב* תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,םירצמ יד ןופ םירוכב יד ןגָאלשעג טָאה רע
 זיא'ס ןוא -- ;םירצמ דנַאל ןכרוד ןייגכרוד לעוו ךיא ןוא -- יתרבעו :(טכ
 ןיב ךיא ןוא .רוכב ןכעלטיא ןגָאלשעג טָאה טָאג ןוא ,טכַאנ ןטימ ןיא ןעוועג

 רעטעג יד טכַאלשעג בָאה ךיא םורָאװ ,סרערעזייברעד ענייז ןגעק םיא טימ
 עֶלַא ןיא ןוא -- לכבו :(בי קוספ) [ןבירשעג טייטש ױזַא ןוא ,םירצמ ןופ

 רַאפ טכַאלשעג ייז בָאה ךיא ןוא ,טפשמ ַא ןָאט ךיא לעוו םירצמ ןופ רעטעג

 ןטכַאלש רימ ןלעוו טָא -- חבזנ ןה :(בכ ,ח טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,םיא
 טרָאד) [ןבירשעג רעטייוו טייטש | ױזַא ןוא ,םירצמ ןופ :טייקידרעוומוא יד

 .זיוהרעטַאפ ַא רַאפ סַאל ַא ןעמענ רעכעלטיא ךיז ייז ןלָאז ןוא -- וחקיו :(ג ,בי

 רעד יו ",ןיױװשימ רעד ןלעפ טינ טעווס, :רימ וצ טגָאזעג טָאה רע

 סע ,רעכעב רעדנור ַא זיא לּפָאנ ץיד -- ךררש :(4 ,ז רעטייו) טגָאז קוספ

 רעטוג ןיימ טסיב וד,, :םיא וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ?ןייוושימ ןייק טינ טלעפ

 ,גכ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו *,ןלעפ טינ לָאמ ןייק סטוג ןייד לָאז ,דניירפ

 ןלעפ טינ רימ טעוו'ס +,דניירפ ןיימ זיא טָאג -- 'ה ;(א

 בָאה ךיא ןוא ןעגנוזַאב ךימ טָאה רע :טגָאזעג טָאה יאעלא 'רב הדוהי 'ר
 טָאה רע .טביולעג םיא בָאה ךיא ןוא ,טביולעג ךימ טָאה רע ;ןעגנוזאב םיא

 סָאד ןטיהפַא 2 .ןדיי רעביא טשרעהעג ייר רעד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,םיור ןוא דנַאלנכירג
 .די ,די לאקזחי ?7 .געװ ןכיילג ןפיוא ןריפ םיא ןוא קלָאפ

 (טייקידרעװמוא ןא ןעוועג סע זיא לארשי רַאפ סָאװ) םירצמ יד ןופ טָאגּפָא םעד * .דל
 טפשמ סטָאג ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ןברק א ראפ ןספעש יד ןייז בירקמ ןכרוד ןוא
 ןפיוא טנשרדעג רעטייוו טרעוו קוספ רעקיזָאד רעד ? .רעטעגּפָא עשירצמ יד רעביא
 רעד סע טנעייל ,װ 8 ןָא ָאד טייטש (ךעטסַאּפ ןיימ) "יעור, :שרד ןטיול 5 | .ןירדהנס



 209 ךל :ב השרפ

 ובישקה :(אנ היעשי) רמאנש ,המואו םעל ול ינאו ;ךיהלא יה יכנא

 .וניזאה ילא ימואלו ,ימע ילא
 התא יכ :טס םש באל יל אוה .ןבל ול ינאו באל יל אוה

 (ח תומש) ;ןבל ול ינאו .באל לארשיל יתייה יכ (אל הימרי) ;וניבא

 "הל םתא םינב (די םירבד ;לארשי ירוכב ינב

 ול ינאו ;הניזאה ,לארשי העור ₪ םילהת) :העורל יל אוה

 .יתיערמ ןאצ ,ינאצ הנתאו (דל לאקזחי) :ןאצל
 רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה ₪כק םילהת) :רמושל יל אוה

 תואבצ 'ה םרכ יכ :(ה היעשי) רמאנש ,םרכל ול ינאו ;לארשי

 .לארשי תיב
 ,ןיאינקמב יל אוה .ןיסיעכמב ול ינאו ,ןיאינקמב יל אוה

 ;םירצמ ץראב יתרבעו :םי תמש רמאנש ,םירצמ ירוכב הכהש

 ,ןיסיעכמב ול ינאו .רוכב לכ הכה 'הו ,הלילה יצחב יהיו (םש)

 השעא םירצמ יהלא לכבו שש ןכו ,םירצמ יהלאל יתחבזש
 תבעות תא חבזנ ןה :0ח םש רמאנש ,ול םיתחבז ינאו ,םיטפש
 .תובא תיבל הש שיא םהל וחקיו בי סש ןכו ,םירצמ

 ךררש :( סירישה ריש רמאנש ",גזמה רסחי לא,, :יל רמא אוה
 ,אבט ימחר אוה תא,, :ול יתרמא ינאו ;גזמה רסחי לא ,רהסה ןגא
 .רסחא אל ,יעור 'ה :טכ םילהת) א''דמה ",םלועל ךתוביט רסחל אל

 ינסלק אוה ;ויתרמז ינאו ינרמז אוה :יאעלא 'רב הדוהי רייא
 ינאו ,תמת יתנוי .יתיער ,יתוחא :ינארק אוה .ויתסלק ינאו
 ,יתיער ,הפי ךנה :יל רמא אוה .יער הזו ידוד הז :היל יתרמא
 :(גל םירבד) יל רמוא אוה .םיענ ףא ,ידוד ,הפי ךנה :ול יתרמא ינאו
 ךומכ ימ :0ט תומש) ול יתרמא ינאו ;ךומכ ימ ,לארשי ,ךירשא
 דחא יוג לארשי ךמעכ ימו :וז ,ב לאומש יל רמא אוה .'ה ,םילאב

 ,עניימ ביוט עקידלושמוא ,עניימ עטבילעג ,עניימ רעטסעווש :ןפורעג ךימ

 ןיימ זיא סָאד ןוא רעטבילעג ץיימ זיא סָאד :םיא וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא

 בָאה ךיא ןוא ,עטבילעג ןיימ ,ןץייש טסיב וד :רימ וצ טגָאזעג טָאה רע .דניירפ

 "עג טָאה רע .ךעלביל ךיוא ,רעטבילעג ןיימ ,ץיש טסיב וד :םיא וצ טגָאזעג

 זיא רעוו ,לארשי ,ריד זיא לױאוו -- ךירשא :(טכ ,גל םירבד) רימ וצ טגָאז

 ןכיילג ןייד זיא רעוו :(אי הוט תומש) םיא וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ;ןכיילג ןייד

 -- ימו :(גכ ,ז ,ב לאומש) רימ וצ טגָאזעג טָאה רע .טָאג ,עקיטכַאמ יד ןשיווצ

 +טלעוו רעד ףיוא קלָאפ קיצנייא ןא לארשי קלָאפ ןייד יוו זיא ךָאנ רעוו ןוא
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 לארשי עמש :(ד ו םירבד) גָאט ןדעי לָאמ ייווצ ןעמָאנ ןייז קיצנייא ךיא ןוא
 סעפע לָאז ךיא ןעוו .רענייא זיא טָאג ,טָאג רעזדנוא טָאג ,לארשי ,רעה --
 טגָאז קוסּפ רעד יוו ,טנַאה ןייז ןופ טרעיינ ,םענייק ןופ טינ ךיא ןָאמ ,ןפרַאד

 ווא ,טייצ רעגנַאל רענעי ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(הכ--גכ ,ב תומש)
 רעייז טרעהעג טָאה טָאג ןוא -- -- -- ןברָאטשעג זיא םירצמ ןופ ךלמו רעד

 רע ןעוו ןוא ;לארשי ןופ רעדניק יד ןעזעג טָאה טָאג ןוא -- -- -- ןצכערק
 ןיימ ןופ ןוא רימ ןופ טרעיינ ,םענייק ןופ טינ סע רע טנָאמ ,סעפע ףרַאד
 רעצנַאג רעד וצ טדער -- ורבד :(ג ,בי ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,טנַאה
 ןופ טנָאמעג טינ סע ךיא בָאה ,טפרַאדעג סעפע ךיא בָאה 5.לארשי ןופ הדע

 -- הערפו :(י ,די טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,טנַאה ןייז ןופ טרעיינ ,םענייק
 -עגפיוא ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה הערפ ןוא
 רע ןעוו ןוא ;[טָאג וצ ןעירשעג ןבָאה וא} -- -- -- ןגיוא ערעייז ןביוה

 ,רימ ןופ טרעיינ ,םענייק ןופ טנָאמעג טינ סע רע טָאה ,טפרַאדעג סעפע טָאה

 ,לארשי ןופ רעדניק יד וצ דער -- רבד :(ב ,הכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו
 בָאה ,הרצ א ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןוא .גנודיישפָא ןַא ןעמענ רימ ןלָאז ייז

 -- וקעציו (ג ,ד םיטפוש): םיא ןופ טרעיינ ,םענייק ןופ טנָאמעג טינ ךיא
 טרעדנוה ןיינ םורָאװ ,טָאג וצ ןעירשעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא
 טימ לארשי ןופ רעדניק יד טקירדעג טָאה רע ןוא ,טַאהעג רע טָאה ןגעווטייר
 -נעש ןוא ןעגנורעטסעל טימ ?טייקראטש טימ טניימ סָאוו -- .טייקרַאטש
 ןופ טנָאמעג טינ סע רע טָאה ,טפרַאדעג סעפע טָאה רע ןעוו ןוא -- %ןעגנוד

 ןוא -- ושעו :(ח ,הכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,רימ ןופ טרעיינ ,םענייק
 הל .םוטקילייה ַא ןכַאמ רימ ייז ןלָאז

 זיא ןנחוי 'ר -- .סעיליל יד ןשיווצ טרעטיפ סָאוו רעד -- העורה (זט)
 ַא ןוא יירד טייקנַארק-ץיה ַא ןופ ןטילעג טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג טפָארטשעג
 םיא ןוא ,ןייז הלוח רקבמ םיא ןעמוקעגפיורַא אנינח 'ר זיא .רָאי בלַאה
 יו רעמ רימ זיא'ס, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ריד סע טייג יוו, :טגערפעג
 ,יוזַא ןגָאז טינ טסלָאז, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ".ןגַארטרַאפ ןעק ךיא
 ,רעווש ןלַאפ םיא ןגעלפ םירוסי יד זַא זיא "!רעיירטעג טָאג, :גָאז טרעיינ
 רעביא ןייז םיא ןגעלפ םירוסי יד זַא ןוא "!רעיירטעג טָאג,, :ןגָאז רע טגעלפ
 ןוא ,םיא רעביא ךָארּפש ַא ןגָאז ןוא ןעמוקפיורַא אנינח 'ר טגעלפ ,תוחוכ יד
 -עג טפַאלשרַאפ אנינח 'ר זיא םורַא טייצ ַא ןיא .המשנ יד ןּפַאכּפָא טגעלפ רע
 יו, :טגערפעג םיא ןוא ןכוזַאב וצ םיא ןעמוקעגפיורַא ןנחוי 'ר זיא ,ןרָאװ
 רע טָאה ?!ןענייז םירוסי יד רעווש יו, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ריד סע טייג
 :טגָאזעג םיא רע טָאה 1"!רכש רעייז זיא סיורג יוו רעבָא, :םיא וצ טגָאזעג
 סָאװרַאפ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ".רכש רעייז טינ ,ייז טינ ,טינ ליוו ךיא;
 געלפ ךיא ןוא ,רימ רעביא ןגָאז טסגעלפ וד סָאװ ךָארּפש םענעי טינ וטסגָאז
 גןסיורד ןיא ןעוועג ןיב ךיא זעוו., :טגָאזעג םיא רע טָאה "?המשנ יד ןּפַאכּפָא
 ,קינייוועניא ןיב ךיא זַא ,טציא רעבָא ;ערעדנא רַאפ ברע ןעוועג ךיא ןיב
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 ,לארשי עמש ( םירבד) :םימעּפ םוי לכב ומש תדחימ ינאו ;ץראב
 ,ודימ אלא יתעבת אל ,רבד יל היהישכל .דחא "ה ,וניהלא 'ה
 ,'וגו ,םירצמ ךלמ תמיו ,םהה םיברה םימיב יהיו :(ב תומש) רמאנש

 ;לארשי ינב תא םיהלא אריו ,'וגו ,םתקאנ תא םיהלא עמשויו
 :(בי םש) רמאנש ,ידימו ינממ אלא ותוא עבת אל ,רבד ול היהישכו
 אלא יתעבת אל ,רבד יל היהשכ .רמאל לארשי תדע לכ לא ורבד
 ;'וגו ,לארשי ינב ואשיו ,בירקה הערפו :חי םש רמאנש ,ודימ
 ינב לא רבד :(הכ םש) רמאנש ,ינממ אלא עבת אל ,רבד ול היהשכו
 :ונממ אלא יתעבת אל ,הרצ יל התיהשכו .המורת יל וחקיו ,לארשי
 ,ול לזרב בכר תואמ עשת יכ ,'ה לא לארשי ינב וקעציו (ד םיטפוש)
 ןיפוריחב ?הקזחב והמ -- .יוגו ,הקזחב לארשי ינב תא ץחל אוהו
 תומש) רמאנש ,ינממ אלא עבת אל ,רבד ול היהשכ -- .ןיפודיגו
 הל .שדקמ יל ושעו :(הכ

 ששח דבעו רסייתא ןנחוי 'ר -- .םינשושב העורה (ט

 :ל"'א .היתי הרקבמל אנינח 'ר קלס .גלפו םינש יג היירומרמצב
 יוהת אל :ליא ".יאשממ רתוי יאלע תיא , :ליא י?ךלע תיא המ,
 ,יולע ישק ארעצ הוה דכ '' '!ןמאנה לאה :רמוא יוה אלא ,ןכ רמוא

 רתוי ארעצ יולע השקמ הוה דכו "'!ןמאנה לאה, :רמא הוה
 רתבל .שפנ בסנ הוהו ,הלמ יולע רמא ,אנינח 'ר קלס הוה ,וכרצמ
 תיא המ, :ל"א .הירקבמל ןנחוי 'ר קלס ;אנינח 'ר ששתא ןימוי
 ;לײא ".הבורמ ןרכש המו,,:ליא י!ןירוסיה ןה ןישק המ,,:ליא י?ךלע
 רמא תא תיל המל,, :ל"א '.ןוהירגאל אלו ןוהל יעב אנא אל,
 דכ, :ל"א "?שפנ ביסנתיאו ,ילע רמא תייוהד אתלימ איהה
 אנא תיל ,ויגלמ אנאד ןודכו ;ןנירחאל ברע אניוה ,רבלמ אניוה
 ןיא -- ,םינשושב העורה :ביתכ,, :ליא יי?ינוברעיד ןינרחא יעב

 טגָאזעג רע טָאה "?רימ רַאפ ברע ןייז לָאז סָאװ ןצעמע ןבָאה טינ ךיא ףראד

 ךעלטנגייא * .רבח א ,דניירפ א ",ער, ןופ ,שיר רעד רעטנוא הריצ א טימ יװ שרדמה לעב

 ןעניפעג (א ,ו תוכרב) ארמג א טיול רעבָא ,ןדוד ןופ טגָאזעג רעטרעוו עקיזָאד יד ןרעוו

 ןיא ךיז טניפעג לארשי עמש קוספ רעד יװ יוזא ,ןטשרעבייא םענופ ןיליפת יד ןיא ךיז ייז

 רעגרע ךָאנ זיא סָאד ןוא 5 .חספ ןברק םעד ןעגנערב ןלָאז ייז 5 .לארשי ןופ ןיליפת יד

 טיול טנשרדעג סע טרעוו ,ב ,םילהת שרדמ ןיא -- .סטוג"ןוא-בָאה ןעמענקעװַא סָאד יו

 .(גי ,ג) יכאלמ ןיא קוספ א

 ;בל ,ןנחתאו ירפס עז "םירוסי ןיביבח,) םירוסי ןופ תובישח רעד ןגעװ 1 .הל

 .םיא ייב טינ ,םענעי ייב ןעוועג ןענייז םירוסי יד ןעװ -- ,םירוסי יד ןופ ? .ה תוכרב



 הבר םירישה ריש 222

 -- ,סעיליל יד ןשיווצ טרעטיפ סָאװ רעד :ןבירשעג טייטש סע. :םיא וצ
 טרעיינ ,ּפָארַא שרעדנַא טינ ךיז טזָאל אוה ךורב שודקה ןופ טור-ףָארטש יד

 = - ף.סעיליל יוו טרַאצ זיא ץרַאה רעייז סָאװ ןשטנעמ ףיוא

 טָאה סָאװ ,תיבה לעב ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר
 טגייל רעכלעוו ףיוא ;עכַאווש א ענייא ןוא עקרַאטש א ענייא ,יק ייווצ טַאהעג
 טינ טָאג טוט ךיוא ױזַא ?רערעקרַאטש רעד ףיוא טינ ,טעברַא רעמ ןָא רע
 טייטש סע יוו ,ןייטשייב טינ סע ןענעק ייז לייוו ?סָאוורַאפ ;םיעשר יד ןוואורפ
 ןא םי ַא יוו ןענעיז םיעשר יד ןוא -- םיעשרהו :(כ ,זנ היעשי) ןבירשעג

 קוספ רעד יוו ,םיקידצ יד ?ןוואורפ ָאי רע טוט ןעמעוו ןוא .רעקיאורמוא

 (א ,בכ תישארב) :קידצ םעד ןוואורפ טוט טָאג -- 'ה :(ה ,אי םילהת) טגָאז
 טוואורפעג טָאה טָאג ןוא ,כַאז עקיזָאד יד ךָאנ ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו

 ךָאנ ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(ז ,טל טרָאד) טייטש רעטייוו ןוא ;ןעמהרבא
 +ןפסוי וצ ןגיוא עריא ןביוהעגפיוא טָאה בייוו סרַאה ןייז ןוא ,ןכַאז עקיזָאד יד

 סקַאלפ ןייז ןעוו ,רעטקַאלפ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג טָאה אנינח 'רב יסוי 'ר

 ןצַאלּפ טעוו רע לייוו ?סָאװרַאפ ;קרַאטש וצ טינ םיא רע טּפַאלק ,טרַאה זיא
 רעסעב ץלַא ,םיא טּפַאלק רע רעמ סָאװ זיא ,טוג זיא סקַאלפ ןייז ביוא רעבָא

 טינ ןענעק ייז לייוו ,םיעשר יד ןוואורפ טינ טָאג טוט ךיוא יוזא .רע טרעוו

 טוט טָאג :טגָאז קוספ רעד יוו ,םיקידצ יד טוואורפ רע רעבָא ;ןייטשייב
 .קידצ םעד ןוואורפ

 ןוואורפסיוא ליוו רע ןעוו רעפעט רעקיזָאד רעד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 "רַאּפ ;ךעלגירק ענעטלָאּפשעגנָא טימ טינ םיא רע טוואורפ ,ןוויואנערב ןייז
 סָאװ טימ ןוא .ןכָארבעצ ייז ןרעוו ױזַא ,ןָא ייז טּפַאלק רע רָאנ יוו לייוו ?סָאװ
 ייז לָאז רע לָאמ ליפיוו סָאװ ,ךעלגירק עטוג טימ ?סיוא םיא רע טוואורפ
 יד ןוואורפ טינ טָאג טוט ךיוא ױזַא .ןכָארבעצ טינ ייז ןרעוו ןּפַאלק טינ
 :טגָאז קוספ רעד יוו ,םיקידצ יד ?ָאי רע טוואורפ ןעמעוו רעבָא ;םיעשר
 .קידצ םעד ןוואורפ טוט טָאג

 ול

 ןדוי 'ר .היכרב 'ר ןוא ןדוי 'ר .ןעייוונָא טעוו גָאט רעד זיב -- דע (זט)
 יד ןופ טכַאנ רעד ןיא !תחפ א ןעגנערבניירַא לעוו ךיא זיב,, :טגָאזעג טָאה

 טכַאנ רעד ןיא תחפ ַא טכַארבעגניירַא טַאהעג טינ ןעד ךיא בָאה -- ?,ןתוכלמ
 טכַאמעג בָאה ךיא ןוא ,רָאי טרעדנוה ריפ ןייז טלָאזעג טָאה סָאוו ,םירצמ ןופ
 -- ,סנטַאש יד ןלעוו ןענירטנַא ןוא ?רָאי ןעצ ןוא טרעדנוה ייווצ ייז ןופ
 יד ,סנטָאש ערעווש ייווצ ייז ןופ ןעמונעגקעווַא טַאהעג טינ ןעד ךיא בָאה
 | "?לגיצ ןופ ןוא םייל ןופ סנטָאש

 -- יוגה :(די הוט תישארב) [טייטש קוספ ןיא] :טגָאזעג טָאה ובלח 'ר
 ךיוא ןוא -- יוגה תא םגו [ןייטש ךָאנ ףרַאד סָאװ וצ] ,קלָאפ סָאד
 יד ןוא םירצמ ן+ןייז וצ הברמ טמוק סָאד טרעיינ] ?קלָאפ סָאד

 +,ןתוכלמ ריפ

 ןייפ ןוא טפַאשטכנעק ןוא טפַאשדמערפ :טגָאזעג ןדוי 'ר טָאה { ךָאנ ןוא]
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 םבלש םדא ינבב אלא ,אבו שמשממ ה"בקה לש וטיברש
 | ".םינשושכ ךר

 הפי החכ תחא ,תורפ יתש ול ויהש תיבה לעבל :רזעלא רייא
 החכש התוא לע אל ,חירטמ אוה ןהמ וז יא לע ;ער החכ תחאו
 ןילוכי ןניאש ?המל ;םיעשרה תא הסנמ ה"בקה ןיא ךכ ?הפי
 ?הסנמ אוה ימו .שרגנ םיכ םיעשרהו :(נ היעשי) ביתכד ,דומעל
 יהיו (בכ תישארב) ;ןחבי קידצ "ה :(אי םילהת) רמאנש ,םיקידצה

 :(טל םש) ביתכו ;םהרבא תא הסנ םיהלאהו ,הלאה םירבדה רחא
 .ףסוי לא היניע תא וינודא תשא אשתו ,הלאה םירבדה רחא יהיו

 שיקמ וניא השק ונתשפשכ ,הז ינתשפ :אנינח 'רב יסוי רייא
 אוהש לכ ,הפי ונתשפשכו .תעקופ איהש ?המל ;רתויב וילע
 הסנמ ה"בקה ןיא ךכ .תכלוהו תחבשמ איה ,הילע שיקמ

 'ה :רמאנש ,םיקידצה הסנמו ;דומעל ןילוכי ןיאש ,םיעשרל

 .ןחבי קידצ
 קדוב וניא ,ונשבכ קדוב אוהשכ הזה רצויה :ןנחוי רייא

 .ןירבשנ ןה ,םהילע שיקמש ןויכש ?המל ;םיעעורמ םינקנקב

 המכ םהילע שיקמש פיי'עאש ,םיפי םינקנקב ?קדוב אוה ימבו
 ימו ;םיעשרה תא הסנמ ה"בקה ןיא ךכ .ןירבשנ ןניא ,םימעפ

 .ןחבי קידצ 'ה :רמאנש ,םיקידצה תא ?הסנמ אוה
 ול

 דע, :רמא ןדוי 'ר .היכרב 'רו ןדוי 'ר .םויה חופיש דע (ש)

 החיפ יתסנכה רבכ אל --  ,תויכלמ לש ןלילב החיפ סינכאש

 רשעו םיתאמ םיתישעו תואמ עברא ויהש ,םירצמ לש ןלילב

 ,םישק םיללצ ינש ןהמ יתרבעה רבכ אל -- ,םיללצה וסנו ?הנש

 -- - - ?םינבלו טיט לצ
 םירצמ -- ,יוגה תא םגו -- יוגה :0ט תישארב) רמא ובלח 'ר
 .תויכלמ עבראו

 וליפא ,םהל אל ץראב יוניעו תודבעו תוריג :רמא ןדוי יר

 טָאה ,םיקידצ ןעוועג ןענייז ףסוי ןוא םהרבא + .טייקסטוג ןוא תוקדיצ ןופ ץראה א *

 .ןויסינ וצ טלעטשעג טָאג ייז

 לו ,תולג ןופ גנוצריקראפ ,(חופי -- החיפ) גנורענעלקראפ ,גנורענימראפ 1 .ול

 .ןייז וצ ףיסומ 5 .טכַאנ וצ ןכילגרַאפ טרעװ תולג ואוו ,א ,ג ,רעטייװ עז ?  .רעטייוו

 רעטרעװ יד ,םגו ןופ וו יד) רעטרעוו ייווצ ןוא תויתוא ייווצ עקירעביא גולפ ןיא יד +
 סָאװ ,םיור ןוא ןוי ,סרפ ,לבב ןייז וצ ףיסומ ידכ ןעמוק (יוגה ןופ אה יד ןוא ,תא ןוא םג

 ןרעװ טצריקעג םתעשב ןלעװ ןתולג ענעי ךיוא ןוא ,תולג ןיא ןדיי ןטלאהעג ךיוא ןבָאה
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 ---בוס +,ןטפַאשיירפ ערעייז ףיוא ךיוא [טייג | ?סרעייז טינ זיא סָאוו דנַאל ַא ןיא

 לעוו ?ףוסל -- ,שריה ַא וצ ,רעטבילעג ןיימ ,ןכילגעג ייז וא םוא ךיז יירד

 ןלייא לעוו ןוא ,םימחרה תדימ ףיוא ןידה תדימ ןופ ךייא רַאפ ןטייב ךיז ךיא

 -- ,דניה ןגנוי א וצ רעדָא =,דניה ַא יוו ןוא שריה א יוו הלואג רעייא וצ
 גרעב יד ףיוא ?.סנידניה יד ןופ עגנוי יד וצ :טגָאזעג טָאה אנינח 'רב יסוי 'ר
 רעייא טימ ןעמונעגסיוא בָאה ךיא סָאװ םיאנת יד ןופ תוכז ןיא -- !?,רתב ןופ
 :(חי ,וט תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ::,רעקיטש יד ןשיווצ םהרבא רעטָאפ
 ,דנוב ַא ןעמהרבא טימ ןטינשרַאפ טָאג טָאה גָאט םענעי ןיא -- אוהה םויב
 ,ןגָאז וצ יוזַא

 ןציהנָא לעוו ךיא זיב [טניימ םויה חופיש דע] :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 ןופ רעייפ ןטימ -- שאב :0ל ,אכ לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו :?,גָאט םעד

 -וצפיוא -- תחפל (כ, בכ ,טרָאד) ;ריד ףיוא ןזָאלב ךיא לעוו ןרָאצמירג ןיימ
 סָאד ?סנטַאש יד ןלעוו ןענירטנַא ןוא טניימ סָאוו ןוא :5 .רעייפ ףיורעד ןזָאלב
 -עג ןיימ ,ןכילגעג ייז ,םוא ךיז יירד ,ץפיז ןוא רעמוק ןופ סנטָאש יד ןענייז
 תדימ ףיוא ןידה תדימ ןופ ךייא רַאפ ןטייב ךיז ךיא לעוו ףוסל -- ,רעטביל

 רעדָא 14;דניה א יוו ןוא שריה א יו הלואג רעייא וצ ןלייא לעוו ןוא ,םימחרה

 -- ,רתב ןופ גרעב יד ףיוא .ןדניה יד ןופ עגנוי יד וצ -- ,דניה ןגנוי ַא וצ

 ליז טייג סע סָאװ סָאד ןעמענּפָא ןלעוו ןתוכלמ יד ןעוו :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר

 ןכָאנ ןײגכָאנ טעוו תוכלמ סָאד ןעוו :טגָאזעג טָאה אתיח רב יול 'ר :* .ךָאנ
 ביוא וליפא,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר :?.ןרָאד

 ג,רתיב ןיא ןָאטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ סָאדטרעיינ ייז ןגעק טינ בָאה ךיא
 ןָאטעג ייז ןבָאה סָאװ ןוא "יז רעביא ןרעוו טריפעגכרוד טפשמ ןיימ טעוו
 ןיא טעגרהעגסיוא טָאה רסיק סונַאירדַא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?רתיב ןיא
 גפןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה לָאמ ריפ רתיב

 ןופ רָאי קיצניינ ןוא טרעדנוה יד וליפא % .גי קוספ ,טרָאז 5 .םירצמ תולג רעד יז
 רעשיטקַאפ רעד זיב "רעקיטש יד ןשיווצ דנוב, םעד טניז רעבירַא ןענייז סָאװ ,טפאשיירפ
 ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי ןמזילכ ,תולג יװ טנכערראפ ןרעוו ייז וליפא -- ,גנוטכענקרַאפ

 .בוס ףיוא ליּפשנָא 1 .ָארטסַאי טיול גנורעדנע טסקעט -- .סרעייז טינ זיא סָאװ דנַאל א
 ןטיול 3% ,שימַארַא ןיא גנורעלקרעד בָאגוצ א ? .הנוהכ תונתמ טיול טרידנעמע טסקעט *

 ראפ רעייפ יוו םיא ןכאמ -- הלואג ןופ 12 .רתב ירה -- םירתבה ןיב תירב 1: שרד

 יו קידנענערב ,גָאט רעד טמוק טָא םורָאװ -- יכ :(טי ,ג יכאלמ) קוספ ןטיול ,םיעשר יד
 ןדניצנַא ןוא ,יורטש יוו ןייז ןלעוו סרעוטסטכעלש עלַא ןוא עקיליוטומ עלַא ןוא ,ןוויוא ןא
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 ,ידוד ,ךל המד בוס .ןהלש [אייטילופוסיאב] (היילטפסיאב)
 רהממו םימחר תדמל ןידה תדממ םכל ךפהנ ינאש ףוס -- יבצל
 רפועל וא ;[ליאכו יבצכ] (ליאה םדכו יבצה םדכ) םכתלואגב
 לע .אתלייאד ןוהילזרואל :רמא אנינח 'רב יסוי 'ר -- ,םיליאה
 ןיב םכיבא םהרבא םע יתינתהש םיאנתה תוכזב -- ,רתב ירה
 םהרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב :0ט תישארב) רמאנש ,םירתבה

 .רמאל תירב

 שאב :(אכ לאקזחי) א''דכ ,םויה חיתראש דע :רמא היכרב 'ר
 ?םיללצה וסנו והמו .שא וילע תחפל (בכ סש) ;ךילע חיפא יתרבע
 ךפהנ ינאש ףוס -- ,ידוד ,ךל המד ,בוס .החנאו ןוגי יללצ ולא
 (יבצ םדכ) םכתלואג רהממו םימחר תדמל ןידה תדממ םכל
 ,אתלייאד ןוחילזרואל ,םיליאה רפועל וא ;ליאו יבצ [כ]
 תויכלמה [ולטי] (ולתיש) (י)דכ :רמא ןדוי 'ר -- ,רתב ירה לע
 אתוכלמ בסת דכ :אתיח רב יול רייא :[ןוהירתב] (ןוהירא רתב)
 םהילע יל ןיא וליפא ,, :ה"בקה רמא :היכרב רייא .אלוס רתב
 תיבב ושע המו '.םהילע חתמי יניד ,רת תיבב ושעש המ אלא
 ףלא (אובר) 'ת רתיבב גרה רסיק סונירדא :ןנחוי רייא ?רת
 .םדא ינב

 שטייט םעד ןלעטשוצטסעפ טכַארבעג ןרעוו םיקוספ יד 1% .(ו"זרהמ) גָאט רעד ייז טעװ
 -- .ןָאטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ סטכעלש ןרַאפ ףָארטש יד 35 .8 .מַאב עז '+ .חופי ןופ
 "ןוהירא רתב, טָאטשנַא ןענעייל ןעמ ףראד ווָארטסַאי טיול .תמא תוא ןטיול עיצַאדנעמע
 גנודיינשעצ רעד ראפ ףָארטש יד ןעמענּפָא ןלעװ ןתוכלמ יד ןעוו -- "חירא רתב, --
 רעכלעװ ןגעװ ,(סיטינָאכארט) חירא ןופ (הטיחש עקידתוירזכא :ןעלגס ייווצ טימ ,רתב)
 טעוו הכולמ עשימיור יד ןעװ 15 .9--6 ,10 ,5 ךוב ,תומחלמ יד ןיא טלייצרעד סויוואלפ
 טרעקראפ טעו תוכלמ עצנאג סָאד ןוא, :(טכ ,ב ,ןביוא ךיילגראפ) ךעלטסירק ןרעוו

 טסקעט ןיא 1 .םלשה ךורע ןטיול גנוצעזרעביא .(14 .מַאב טרָאד ןוא *,תונימ וצ ןרעװ

 .(םינושאר לש ןתרות ,ה ,ד תינעת) ימלשורי ןיא ןארַאפ זיא עיסרעוו אזא ןוא ,"רת תיב.
 סָאד רעבָא ",טנזיוט לָאמ טנזיוט ןעצ לָאמ טרעדנוה ריפ, זיא טסקעט ןיא חסונ רעד 1*
 ,(טרָאד) ימלשורי ןטיול טרידנעמע סע ןבָאה רימ .הדגא רעד ראפ וליפא קידאמזוג וצ זיא
 .ןאמ טנזיוט טרעדנוה לָאמ ריפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ײמרַא סאבכוכ רב זַא
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 אנהכ רב אבא 'ר .טכענ יד ךרוד רעגעלעג ץימ ףיוא -- יבכשמ לע ₪)

 ןיימ ךרוד ?טכענ יד ךרוד רעגעלעג ןיימ ףיוא טניימ סָאוו :טגָאזעג טָאה

 ןוא -- תומי אלו :(חי ,אכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד :;טײקנַארק

 יול 'ר ?.רעגעלעג ןפיוא ןגיל ןביילב טעוו רע טרעיינ ,ןברַאטש טינ טעוו רע

 ונוביר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי תסנכי יד :טגָאזעג טָאה

 ןשיווצ :טכענ יד ןשיווצ ןטכיילפיוא רימ וטסגעלפ סנטייצרַאפ !םלוע לש

 לבב ןופ טכַאנ רעד ןשיווצ ,לבב ןופ טכַאנ רעד ןוא םירצמ ןופ טכַאנ רעד

 +ןווי ןופ טכַאנ רעד ןוא ידמ ןופ טכַאנ רעד ןשיווצ *,ידמ ןופ טכַאנ רעד ןוא

 ךיא זַא ,רעבָא טציא ?.םודא ןופ טכַאנ רעד ןוא ןווי ןופ טכַאנ רעד ןשיווצ

 .טכענ ףיוא טכענ רימ ףיוא טרַאּפשעגנָא ןבָאה ,תווצמ ןוא הרות יד ףָאלשרַאפ

 ךיא ןעוו :טגָאזעג טָאה יִארדנסכלַא 'ר -- ,טכענ יד ץיא רעגעלעג ןיימ ףיוא

 ףיוא טכענ רימ ףיוא טרַאּפשעגנָא ןבָאה ,תווצמ ןוא הרות יד ןפָאלשרַאפ בָאה

 ןענייז [רעגעלעג ןיימ ףיוא :טניימ] טכענ יד ץא רעגעלעג ןיימ ףיוא :טכענ

 ב 6.טכענ ןעמוקעגנָא

 טכַאנ יד זיא סָאד ,טכענ יד ךרוד ועגעלעג ץיימ ףיוא :טשפ רעדנַא ןַא

 זיא סָאד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד טכוזעג ךיא בָאה ;םירצמ ןופ

 -- אנ המוקא (ב) ןענופעג טינ םיא בָאה ןוא טכוזעג םיא בָאה ךיא ;השמ

 ,ןסַאג יד ץא ןוא קרעמ יד ןיא ,טָאטש ןיא ןייגמורַא ןוא ןייטשפיוא ךימַאל

 ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד ןכוז ךימָאל :טעטש יד ןיא ןוא ןכרכ יד ןיא
 ינואצמ (ג) :ןענופעג טינ םיא בָאה ןוא טכוזעג םיא בָאה ךיא ;השמ זיא סָאד

 רעד זיא סָאד ,םורַא ךיז ןעיירד סָאװ סרעטכעוו יד ןפָארטעג ךימ ןבָאה --

 טא ןיה ךרוד טייג -- ורבע :(כ ,בל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,יול טבש

 טָאה לעז ןיימ סָאוו םעד ןעזעג ריא טָאה יצ -- *רעיוט וצ רעיוט ןופ קירוצ

 בָאה ךיילג ,ייז ןופ קעווַא ךיא ןיב םיוק -- טעמכ (ז) .השמ זיא סָאד .ביל

 םיא בָאה ךיא ;השמ זיא סָאד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאוו םעד ןענופעג ךיא

 ןופ זיוה ןיא טכַארבעג םיא בָאה ךיא זיב ,טזָאלעגּפָא טינ םיא ןוא ןעמונעגנָא

 סָאוו רעד ןופ רעמַאק רעד ןיא ןוא ;יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,רעטומ ןיימ

 ,רעגעלעג ,בכשמ זַא ,היאר א יװ טכַארבעג טרעװ קוספ רעד ? .ןתולג יד ךרוד 1 א

 עשיכירג סָאד + .(יזמו סרפ) סרפ טימ שיטנעדיא טפָא 5 .טייקנארק טימ ןדנוברַאפ זיא
 .תולילב -- תוליל ואב 5 .םיור 5 .עשרה סוכויטנא ןופ טייצ רעד ןיא ,עיריס

 ןוא ,בכ ,ב ןביוא עז) םישדח יירד ףיוא ןרָאװעג ןליוהראפ זיא השמ לייוו + .ב

 טָאבעג סטָאג טיהעגּפָא ןבָאה ייז לייוו ,סרעטכעוו ןפורעג ןרעוו ייז ןוא ? .(3 .מַאב טרָאד
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 א

 יבכשמ לע והמ :אנהכ רב אבא רייא .תולילב יבכשמ לע ₪
 .בכשמל לפנו ,תומי אלו ;אכ תומש א"דמה ;יערמ לע ?תולילב
 רבעשל !ע"שובר , :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא :יול רייא
 ןלילל םירצמ לש ןליל ןיב :תולילל תוליל ןיב יל ריאמ תייה
 ידמ לש ןליל ןיבו ,ידמ לש ןלילל לבב לש ןליל ןיב ,לבב לש
 יתנשיש ושכעו .םודא לש ןלילל ןוי לש ןליל ןיבו ,ןוי לש ןלילל

 יבכשמ לע *".תולילל תוליל יל וכמסנ ,תווצמהו הרותה ןמ יל
 ןמו הרותה ןמ יל יתנשישכ :יארדנסכלא רייא -- ,תולילב
 - תולילב יבכשמ לע :תולילל תוליל יל וכמסנ ,תוצמה
 : ,תוליל ואב

 תא יתשקב ;םירצמ לש הליל הז ,תולילב יבכשמ לע :א''ד
 אנ המוקא ₪ .ויתאצמ אלו ויתשקב ;השמ הז ,ישפנ הבהאש
 השקבא ;תונידמבו םיכרכב ,תובוחרבו םיקושב ,ריעב הבבוסאו
 ינואצמ ₪  .ויתאצמ אלו ויתשקב ;השמ הז ,ישפנ הבהאש תא
 ורבע :(בל תומש א"דמה ,יול לש וטבש הז ,םיבבוסה םירמושה
 .השמ הז ,םתיאר ישפנ הבהאש תא -- ;רעשל רעשמ ובושו

 הז ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע ,םהמ יתרבעש טעמכ ₪
 ,יניס הז ,ימא תיב לא ויתאבהש דע ,ונפרא אלו ויתזחא ;השמ
 .היירוהב לארשי ובייחתנ םשמש ,דעומ להוא הז ,יתרוה רדח לאו

 ג

 תא יתשקב ;לבב לש הליל הז ,תולילב יבכשמ לע :איד
 אנ המוקא .ויתאצמ אלו ויתשקב ;לאינד הז ישפו הבהאש

 א טלָאמעד ןופ סָאװ ,דעומ להוא רעד זיא סָאד ,ןגָארטעגסױא ךימ טָאה
 4.גנונרעל רעד ראפ [תוירחא ןגָארט וצ] בייוחמ לארשי זיא

 ג
 סָאד ,טכענ יד ךרוד רעגעלעג ץיימ ףיוא -- יבכשמ לע :טשפ רעדנַא ןַא

 סָאד ,ביל טָאה לעז ןיימ סַאוו םעד טכוזעג ךיא בָאה ;לבב ןופ טכַאנ יד זיא

 טלעטשעגפיוא זיא דעומ להוא רעד טניז 5 .בהזה לגע ןיא קלח ןייק טַאהעג טינ ןוא

 .8 .מאב טרָאד ןוא ,אי ,ב ןביוא עז * .ןרָאװעג
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 ןייטשפיוא ךימָאל .ןענופעג טינ םיא בָאה ןוא טכוזעג םיא בָאה ךיא ;לאינד זיא
 ןוא ןכרכ יד ןיא ,ןסַאג יד ןיא ןוא קרעמ יד ףיוא ,טָאטש ןיא ןײגמורַא ןוא

 ;לאיגד זיא סָאד ,ביל טָאה לעז ןיימ סָאװ םעד ןכוז ךימָאל ;טעטש יד ןיא
 יד ןפָארטעג ךימ ןבָאה .ןענופעג טינ םיא בָאה ןוא טכוזעג םיא בָאה ךיא

 לעז ץימ סָאװ םעד ןעזעג ריא טָאה יצ ;םידשכ יד ןענייז סָאד ,סרעטכעוו
 :טגָאז רענייא ?ןעגנַאגעגקעווא רע זיא ןיהואוו ,לאינד זיא סָאד ,ביל טָאה
 ןטסַאפ וצ טגָאז סָאוו רעד .הדועס ַא וצ :טגָאז רענייא ןוא ,תינעת א ןטסַאפ וצ

 תיב ןופ ןברוח םעד ןגעוו םימחר ןטעב ןעגנַאגעג זיא רע -- ,תינעת א

 טָאג ,דניצַא טא -- התעו :(י ,מ לאינד) [טייטש קוספ ןיא יוו] שדקמה
 טגָאז סָאװ רעד ןוא .טכענק ןייד ןופ הליפח רעד וצ וצ ךיז רעה ,רערעזדנוא
 טייטש קוספ ןיא יוו ,ןרצשלב רַאפ טפירש יד ןענעייל וצ -- ,הדועס א וצ
 ןגיואוועג ,טלייצעג ,טלייצעג -- ן'סרפו לקת ,אנמ ,אנמ :(הכ ,ה טרָאד)

 +:.טלייטעצ ןוא
 אייח 'ר .[םעד ןגעוו ןגָאז) אתפלח ןב ןועמש 'ר ןוא הבר אייח 'ר

 ןבירשעג ןעוועג ןענייז] -- -- -- אנמ [ןופ תויתוא יד] :טגָאזעג טָאה
 :טגָאזעג טָאה אתפלח ןב ןועמש 'ר :,ןרלאא ,יפקננ ,סותממ | :יזזַא

 4,ופרסינ ,תקל ,םנא ,םנא :ןגָאז ןנבר יד ןוא ?.טמחגופ ,ךדא ,תטי ,תטי

 :טושפ [טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז רעטרעוו יד] :טגָאז ריאמ 'ר

 ןייד טָאג טָאה טלייצעגּפָא ,טלייצעג -- אנמ :ןיטרפו לקת ,אנמ ,אנמ

 ןגיואוועג טסיב ,ןגיואוועג -- לקת ;טקידנעעג יז טָאה ןוא ,תוכלמ

 -עצ -- סרפ ;קילעפ ןרָאוועג ןענופעג ןוא לָאשגָאװ ַא ףיוא ןרָאועג

 .סרפ ןוא ידמ וצ ןבעגעגקעווַא ןוא טלייטעצ טרעוו הכולמ ןייד ,טלייט
 ;טגָאזעג םיא ןוא ןלאינד ייב טלמַאזרַאפ לארשי ץנַאג ךיז טָאה טלָאמעד

 תואיבנ טָאה הימרי סָאוו תואובנ עברַאה ןוא עטכעלש עלַא ,לאינד וניבר;;
 האובנ עטוג ןייא רעבָא ;ןרָאװעג םייוקמ זדנוא ןענייז ,זדנוא ףיוא טגָאזעג
 ןעוו ,רָאוװרַאפ -- יכ :(י ,טכ הימרי) זדנוא ףיוא טגָאזעג תואיבנ טָאה רע סָאוו
 ,ךייא ןָא ןענַאמרעד ךיז ךיא לעוו ,רָאי קיצעביז ןרעוו לופ ןלעוו לבב ףיוא

 םעד רימ טגנערב , קיז וצ טגָאזעג רע טָאה ".ןרָאװעג םייוקמ טיג ךָאנ זיא
 זיא רע זיב טנעיילעג ןוא ,ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ".היעשי רפס

 וגעוו האובנ א -- אשמ *(א ,אכ היעשי) קוספ ןקיזָאד םעד וצ ןעמוקעגוצ
 ?רבדמ סָאװרַאפ ,םי ביוא .-- -- -- םורד ןיא סמערוטש יוו .םי ןופ רבדמ

 זענייז סָאװ ?ןתוכלמ ריפ יד ןענייז סָאד טרעיינ ?םי סָאוורַאפ ,רבדמ ביוא ןוא

 יד ? ,לבב ןופ ןברוח םעד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,טנַאװ רעד ףיוא טפירש יד 1 ג

 ירד יד ןופ תויתוא עטשרע יד זַא ,גנונדרָא ַאזַא ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז תויתוא |

 ,לקת ךיז ןענעייל עטירד יד ,תויתוא ץטייווצ יד עבלעז סָאד ,אנמ ךיז ןענעייל סעפורג

 ןטיול טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז תויתוא יד3 .ןיסרפו -- עטפניפ ןוא עטרעפ יד ןוא

 סעדעי +  .וו"אא ,ןיש א ףיוא תיב יד ,ות א ףיוא ןטיברַאפ זיא ףלא יד :שבתא ןופ רדס

 עלַא 5 .ןטשרע ןטימ טקידנערַאפ ךיז ןוא תוא ןטצעל ןטימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה טרָאװ

 ,םוקמ הארמ ןייק טימ טנכײצַאב טינ ןרעװ סָאװ ,ג ןמיס ףוס ןזיב ןענַאד ןופ םיקוספ

 ןדיי סָאװ ,םיור ןוא ,סרפ ןוא ידמ ,לבב * .ה--א םיקוספ ,קרפ ןבלעז םעד ןופ ןעמוק
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 השקבא ;תונידמבו םיכרכב ,תובוחרבו םיקושב ,ריעב הבבוסאו

 ינואצמ .ויתאצמ אלו ויתשקב ;לאינד הז ,ישפנ הבהאש תא

 .לאינד הז ,םתיאר ישפנ הבהאש תא ;םידשכה ולא ,םירמושה

 ןאמ .הדועסל רמאד ןאמו ,תינעתל רמאד ןאמ ?ךלה ןכיהל

 שדקמה תיב ןברוח לע םימחר שקבמ היהש ,תינעתל רמאד

 רמאד ןאמו ;ךדבע תלפת לא ,וניהלא ,עמש התעו :(ט לאינד)

 ,אנמ ,אנמ :ה םש) ד"הה ,רצשלב לש ויבתכ אורקל ,הדועסל

 .ןיסרפו לקת

 -- אנמ :רמא אייח 'ר .אתפלח ןב ןועמש 'רו הבר אייח יר

 ,תטי :רמא אתפלח ןב ןועמש 'ר .ןרלאא ,יפקננ ,סותממ

 .ופרסינ ,תקל ,םנא ,םנא :ירמא ןנברו .טמחגופ ,ךדא ,תטי

 -- אנמ :ןיסרפו לקת ,אנמ ,אנמ ,ועמשמכ :רמוא ריאמ יר

 אינזאמב אתלקת -- לקח ;המלשהו ךתוכלמ אהלא אנמ

 תביהיו ךתוכלמ תסירפ -- סרפ ;ריסח תחכתשהו

 .סרפו ידמל

 :ול ורמאו לאינד לצא לארשי לכ וצבקתנ העש התואב

 ואב הימרי אבנתנש תושקהו תוערה תואובנה לכ ,לאינד וניבר,

 יפל יכ :(טכ הימרי) ונילע אבנתנש הבוט תחא האובנו ;ונילע

 רמא ".האב אל ןיידע ,םכתא דקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ

 עיגהש דע ,ךלוהו ארוק ליחתה '.היעשי רפס יל ואיבה,, :םהל

 םא .-- -- -- בגנב תופוסכ .םי רבדמ אשמ :(אכ היעשי) הז קוספל
 תויכלמ עברא ולא אלא ?םי המל ,רבדמ םאו ?רבדמ המל ,םי

 ברבר ץיח עבראו :ז לאינד) ביתכדכ ,תויחכ תולושמ ןהש
 וז תונוש ןהיתוכמ -- ,אד ןמ אד ץיינש :ןנחוי רייא אנינח 'ר[ר]

 אתויח אדה המ .אשרוח ןמ -- ואל םאו ,אמי ןמ -- םתיכז םא ;וזמ

 ,םתיכז םא ךכ ;היכמ אשרוח ןמ אקפנ ,היכמ אלו אמי ןמ אקלס

 ריזח הנמסרכי :9 םילהת) התווכדו .םכב תולשומ תומוא ןיא

 :רעיה ןמ -- ואל םאו ,רואיה ןמ -- םתיכז םא :היולת ץייע ,רעימ

 תויח ריפ ןוא -- עבראו :(ג ,ז לאינד) טייטש קוספ ןיא יוו ,תויח וצ ןכילגעג

 שרעדנַא -- ץינש :טגָאזעג טָאה ןגעוו סננחוי 'ר ןופ אנינח 'ר ןוא ?,עסיורג

 רעד ןופ עניא שרעדנַא ןענייז פעלק ערעייז -- ,רערעדנא רעד ץופ ענייא

 זיא ,טינ ביוא ןוא ,םי ןופ [ןעמוק ייז ןלעוו] ,ןייז הכוז ריא טעוו ;רערעדנַא

 וצ םינָאניס ,שינרעדליװ 5 .ַסי ןופ ףיורא ןעמוק ? .תולג ןיא ייז ייב ןעוועג ןענייז
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 זייב ןייק ןָאק םי ןופ ףיורַא טמוק סָאוו היח עקיזָאד יד יוו ױזַא ,דלַאװ ןופ

 ביוא ,ױזַא ?ןָאט זייב ָאי ןָאק דלַאװ ןופ סיורַא טמוק סָאוו יד ןוא ,ןָאט טינ
 -טסעד ןוא :?,ןשרעה טינ ךייא רעביא תומוא ןייק ןלעוו ,ןייז הכוז טעוו ריא
 ,דלַאוו ןופ ריזח רעד ןסערפעצ םיא טעוו'ס -- הנמסרכי :(די ,פ םילהת) ןכיילג
 היח יד טעװ} ,ןייז הכוז ריא טעוו ::טגנעה [דלַאוו ,רעי ןופ] ץיע יד--
 היח עקיזָאד יד יוו ױזַא :דלַאוו ןופ זיא ,טינ ביוא ןוא 3?,ךייט ןופ [ןעמוק
 סיורַא טמוק סָאוו יד ןוא ,ןָאט טינ זייב ןייק ןָאק ךייט ןופ ףיורַא טמוק סָאװ
 טעוו ,ךייט ןופ זיא ,ןייז הכוז ריא טעוו] ,ױזַא ,ןָאט זייב ָאי ןָאק דלַאװ ןופ
 18,[דלַאוו ןופ זיא ,ןייז הכוז טינ ריא

 טָאה יול 'ר -- ,םורד ןיא ךיז ןגָארט סָאװ ןטניוומערוטש יוו -- תופוסכ
 ןופ ןָא טמוק סָאװ רעטיוועג סָאד יוו ,רעטיוועג רעגרע ןייק ָאטשינ :טגָאזעג
 זיא רעוו ןוא ;םורד ןיא ךיז ןעניפעג סָאוו ןשטנעמ יד סַאלב טכַאמ ןוא ןופצ
 םעד טכַאמעג בורח ןוא ןופצ ןופ ףיורַא זיא סָאװ ,רצנדכובנ זיא סאד ?סע
 'ר ?ןעמוקעג רע זיא ןענַאוו ןופ .םורד ןיא ךיז טניפעג סָאװ שדקמה תיב
 ןופ :ןעמוקעג רע זיא רבדמ ןופ ןשינעטסיוו יד ךרוד :טגָאזעג טָאה אנינח
 ערעווש א גנואעז ַא -- תוזח .דנַאל קידארומ ַא ןופ ,ןעמוקעג רע זיא רבדמ
 -- - -- .ןרָאװעג טגָאזעגנָא רימ זיא

 א15 ,הפטה ,האובנ ,גנואעז :ןפורעג האובנ טרעוו תונושל ןעצ טימ
 יד זיא עכלעוו 3+.שינעטער ,הצילמ ,לשמ ,אשמ ,ןלעפַאב ,ןגָאז ,ןדער
 ,עטסרעווש יד זיא גנואעז :טגָאז רזעילא 'ר ?עלַא ייז ןופ עטסרעווש
 .ןרָאװעג טגָאזעגנָא רימ זיא ערעווש ַא גנואעז ַא :טגָאז קוספ רעד יוו
 טגָאז קוספ רעד יוו ,עטסרעווש יד זיא ןדער :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 רעד ,ןאמ רעד זדנוא טימ טָאה טדערעג -- רבד :0 ,במ תישארב)
 ,עטסרעווש יד זיא אשמ :ןגָאז ןנבר יד .דייר עברַאה ,דנַאל ןופ רַאה
 ,אשמ ערעווש ַא יוו :זיא שטייט רעד יוו

 !םליע ,ףױרַא ייג ;טביור רעביור רעד ןוא טשלעפ רעשלעפ רעד -- דגובה
 ,ירוצ ,םליע ןופ הרצ יד :"ןרָאװעג םלענ זיא'ס יוו ךיילג !ידמ ,רעגַאלַאב
 עריא עלַא .ידמ ןופ 15 הרצ יד ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא ױזַא -- ,ידמ ,רעגַאלַאב
 --- ןכ לע .[ןעוועג םרוג טָאה}| לבב סָאװ ןצפיז עלַא ,טשינ וצ ךיא ךַאמ ןצפיז
 לאילמג ןב ןועמש 'ר -- ,שינרעטיצ טימ ןדנעל עניימ לופ ןענייז רעבירעד
 תורצ יד טקעמשרעד לסיב ַא ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא רָאנ יוו :טגָאזעג טָאה
 ןרָאלרַאפ דלודעג רעייז בייהנָא םייב ךיילג ייז ןבָאה ױזַא ,ןתוכלמ יד ןופ

 ןיא (הנוהכ תונתמ) ןקירדרעטנוא ,ןקירעדינרעד ,ךומ שרוש ןטיול ,היכמ ? .רבדמ
 גנוטיידאב יד רעבָא ,שרעדנַא חסונ רעד זיא ,ו ,פ םילהת שרדמ ןיא ןוא ,ה ,גי הבר ארקיו
 ןייק ןענָאק סָאװ ,השבי רעד ףיוא תויח"םי יװ ןייז ןלעוו ייז 10  .עבלעז יד טביילב
 ךיז טזָאל טרָאװ סָאד זא ,ןמיס א -- ,הרוש רעד רעביא ןבירשעג +5 ,ןָאט טינ סטכעלש
 שרעדנא ,תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ 15 .רעי טָאטשנא ,רואי 1%  ,ןדיישראפ ןענעייל
 -- (ןוזח) גנואעז 1*  .גנוקידיירפ (עפָאטַאה :ןעייל) א:* .טקידנעעג טינ ץַאז רעד זיא
 ;א ,אכ היעשי -- (גָארטריפ) אשמ ;ב ,אכ לאקזחי -- (הפטה) גנוקידיירפ ;א ,א היעשי
 .ב ,זי לאקזחי -- (הדיח) שינעטער ;זכ ,גמ היעשי -- הצילמ ;ב ,זי לאקזחי = לשמ



 21 < - ג :ג השרפ

 אשרוח ןמ אקפנ ,היכמ אלו ארהנ ןמ אקלס אתויח אדה המ
 .[רעיה ןמ -- ואל םאו ,רואיה ןמ -- םתיכז םא] ךכ ,היכמ

 רתוי השק לועליע ךל ןיא :יול רייא -- ,ףולחל בגנב תופוסכ
 תוירבה תא ףיסכמו הלועו ןופצה ןמ אב אוהש הזה לועליעה ןמ

 ןופצה ןמ הלעש ,רצנדכובנ הז ?הז הזיאו ;םורדב תונותנש

 ?אב ןכיהמ (אב רבדממ) .םורדב ןותנש שדקמה תיב בירחהו

 .הארונ ץראמ ,אב רבדממ :אב רבדמ תוממש ךרד :רמא אנינח 'ר

 0 = -- = הל דגוה השק תוזח
 ,רובד ,הפטה ,האובנ ,ןוזח :האובנה תארקנ תונושל רשעב
 ?ןלוכמ השק הז יא .הדיח ,הצילמ ,לשמ ,אשמ ,יווצ ,הרימא

 .יל דגוה השק תוזח :רמאנש ,השק ןוזח :רמוא רזעילא 'ר
 ,שיאה רבד :(במ תישארב) רמאנש ,השק רובד :רמא ןנחוי יר

 :ועמשמכ ,השק אשמ :ירמא ןנבר .תושק ונתא ,ץראה ינודא

 .דבכ אשמכ

 םלעתנ רבכ !ידמ ,ירוצ !םליע ילע ;דדוש דדושהו דגוב דגובה

 לכ ;ידמ לש התרצ הרצונ רבכ -- ,ידמ ירוצ ,םליע לש התרצ
 ,הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע .לבב לש התחנא לכ ,יתבשה התחנא

 לש ןתרצ תצקמ וחירהש ידי לע :לאילמג ןב ןועמש 'ר רמא --

 -- -- -= (אכ רבדמב) :הליחתב ווניתובא לש ןחור הרצק ,תויכלמ

 הכיא) רמא הימרי ;ךרדב םעה שפנ רצקתו ,םודא ץרא תא בבסל

 ,יחור תירכתא :( לאינד) רמא לאינד ;ונמחל איבנ ונשפנב :ה
 ונאש ,ונא .הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע :רמא היעשי ;לאינד הנא
 המכו םיצק המכו םינש המכו םימי המכ ןהיעמ ךותב ןיעלבומ

 יז ןוא ,םודא ןופ דנַאל סָאד ןײגוצמורַא -- בבסל -- -- -- (ד ,אכ רבדמב)
 טגָאזעג טָאה הימרי ;געוו ןופ ןרָאװעג קידלודעגמוא זיא קלַאפ ןופ לעז

 ;טיורב רעזדנוא רימ ןעגנערב ןבעל רעזדנוא טימ -- ונשפנב :(ט ,ה הכיא)

 טימעג ןיימ ,לאינד ,רימ זיא -- תירכתא :(וט ,ז לאינד) טגָאזעג טָאה לאינד

 עניימ ןענייז רעבירעד -- ןכ לע :טגָאזעג טָאה היעשי ןרַָאוועג טבירטַאב
 ןעגנולשרַאפ ןענייז רימ סָאװ ,רימ טנייה יז.שינרעטיצ טימ טליפעגנַא ןדנעל

 -ץק ליפ יוזַא ןוא ,ןרָאי ליפ יוזַא ןוא געט ליפ ױזַא דייוועגניא רעייז ןיא

 רימ ןפרַאד] רעמ לָאמ לפיוו ,ןטינשּפָא טייצ ליפ ױזַא ןוא 35/ןעגנוטרַאוורעד

 טימ 11 .ירוצ ףיוא ליּפשנָא ןא רעטרעװ עדייב -- התרצ הרצונ 15 .םליע -- םלעתנ 5

 --ץק 15 .םיקוסּפ היעשי יד רעביא השרד רעד וצ םוא שרדמה לעב רעד ךיז טרעק םעד
 ףעמוק חישמ ףרַאד ייז ןיא זַא ,טנובשחעגסיוא טָאה עמ סָאװ ןטייצ :(תולג ןופ) ףוס



 הבר םירישה ריש 222

 ןעייוו ,שינרעטיצ טימ טליפעגנָא ןדנעל עניימ ןענייז רעבירעד {|ףרעטיצ
 ןופ טמירקעצ ןיב ךיא :ןירעניוועג 8 ןופ ןעייוו יד יוו טפָאכעגנָא ךימ ןבָאה

 םעד ןרעהוצ ןופ טמירקעצ ןיב ךיא :ןעזוצ ןופ ןקָארשעצ ןיב ךיא ;ןרעהוצ

 ,ה לאינד) טייטש קוספ ןיא יוז ,ןעגנודנעש ןוא ןעגנורעטסעל ןופ לוק סעשר
 םילכ יד ןוא ,ןביוהרעד ךיז וטסָאה למיה ןופ רַאה םעד ןגעק ןוא -- לעו :(גכ
 -- ןעחצ ןופ ןקָארשעצ ןיב ךיא !וו"אא ,טכַארבעג ןעמ טָאה זיוה ןייז ןופ
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .עשר ןקיזָאד םעד ןופ הוולש יד ןעזוצ ןופ
 ַא טכַאמעג טָאה ךלמ רעד רצאשלב -- אכלמ רצאשלב :(א קוספ ,טרָאד)

 טָאה אנינח 'רב אמח 'ר ?טייצלָאמ ןסיורג ַא טניימ סָאוו -- ,טייצלַאמ ןסיורג

 וצ טגָאזעג טָאה רע ??.טָאג ןייז ןופ [טייצלָאמ רעד] יו רעסערג :טגָאזעג
 "?ןעגנערב םיא ןעמ טגעלפ [ןפיז] לָאמ לפיוו ךָאנ ??,רמוע רעייא,, ?+קיז

 סניימ ןוא , קיז וצ טגָאזעג רע טָאה 25" ןּפיז ןציירד ךרוד,, :טגָאזעג ייז ןבָאה
 יי | *.ןפיז ןצרעפ ךרוד --
 טָאה סָאװ ?+ןיד תיב רעד זיא סָאד ,ץרַאה ץיימ זיא טלמוטעצ -- העת | |

 ,טליורגעצ ךימ טָאה רעדיוש ַא ?"גגָאט א ףיוא ןובשח ןיא תועט א טכַאמעג
 ןיימ טימ,, :טניימ תוצלפ :טגָאזעג טָאה ןגעוו סעשוהי 'ר ןופ סחניפ 'ר --
 סָאד :טניימ תוצלפ :טשפ רעדנַא ןַא ".ןֶאטליואוו טזָאלעג ךיז וטסָאה ??רעכעב
 תוצלפ :טשפ רעדנַא ןַא ?.תונצל ןופ רעטרעוו טיירפשרַאפ סָאװ ליומ
 וצ טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ?ייז סָאװ םעד רעביא -- ,טליורגעצ ךימ טָאה

 םעד ,טכַאמעג שינרעטיצ וצ טנווָא ןקיטסולג ןיימ רימ רע טָאה ,תונצל ןדער
 טָאה םיא ןיא 5 ןרעוו וצ טזיילעגסיוא טסולגעג טָאה לעז ןיימ סָאוו טנווָא

 ,תיפצה הפצ 99,שיט םעד טיירג רע -- ךרע .טַאמעג שינרעטיצ וצ רימ רע
 ,ןרַאה ריא ,ףיוא טייטש ;טכיל יד ןָא טדניצ עמ :!,הרונמ יד ןָא טלעטש עמ
 .תוכלמ סאד רעביא טמענ ,דליש יד טבלַאזַאב ;שוירד ןוא שרוכ ןענייז סָאד
 טגָאזעג שרוכ טָאה ".רימ ראפ וד גיניק,, :ןשרוכ וצ טגָאזעג טָאה שוירד
 הכולמ ןייד ,טלייטעצ -- םרפ :טדײשַאב לאינד יוזַא טינ טָאה,, :ןשוירד וצ
 ךָאנ ןוא ידמ וצ טשרעוצ ?סרפ ןוא ידמ וצ ןבעגעגקעווַא ןוא טלייטעצ טרעוו

 טָאה ?יעשר רענעי רָאנ יוו 5?."רימ ראפ ןגיניק וטספרַאד זיא :סרפ וצ םעד
 ןלעוװ רימ,, :תולייח ענייז טגָאזעגנָא ןוא טקישעג רע טָאה ױזַא ,טרעהעג סע
 טקינעפשרעדיוו ןבָאה טעוו סָאוו תוכלמ ןוא המוא רעדעי ףיוא ןזָאלסױרַא ךיז
 ןעמעלַא ןגעוו ,עשר וד, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה *.רימ ןיא
 יד ,ןכעל ןייד ייב ?רימ ןגעוו טקישעג ךיוא רשפא וטסָאה ,טקישעג וטסָאה
 ,טרַא רעדנַא ןייק ןופ ןעמוק טינ טעוו ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןופ ףָארטש
 -- יכ ;ח--ז ,הע םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".רימ ןופ טרעיינ
 רעד זיא טָאג טרעיינ -- ברעמ ןופ רעדָא גנַאגפיוא-ןוז ןופ טינ םורָאװ

 ןרעדינרעד טעװ רע ,רע טבייהרעד םעד ןוא רע טרעדינרעד םעד ,רעטכיר
 \ 0 .ןשוירד ןוא ןשרוכ ןבייהרעד ןוא ןרצאשלב

 סָאװ 22 .ןדיי יד 21 .לארשי ןופ טָאג םעד :טָאטשנָא ,םזימעפייא ןַא ,היקנ ןושל א 4
 טנייא 22 .אי--י ,גכ ארקיו) חספ גָאט ןטייווצ םעד שדקמה תיב ןיא ןעגנערב טגעלפ עמ



 255 ג :ג השרפ

 יריצכ ינוזחא םיריצ ,הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע !וייכאע ,ןירוביע
 לוק עומשמ יתיוענ :תוארמ יתלהבנ ,עומשמ יתיוענ ;הדלוי
 אימש ארמ לעו :ה םש ד"הה ,עשר לש ןיפודיגו ןיפוריח
 -- ,תוארמ יתלהבנ ;'וגו ,ויתיה התיב יד אינמלו ,תממורתה
 דבע אכלמ רצאשלב :סש ד"הה .עשר ותוא לש ותולש תוארמ
 לשמ בר :רמא אנינח 'רב אמח 'ר ?בר םחל והמ -- ,בר םחל
 ג"יב , :ורמא "?ברק המכב םכלש רמוע, :םהל רמא .והולא
 ",הפנ דיייב ילשוא :םחל רמא יייהפנ

 תוצלפ ;דחא םוי ונובשחב העטש ,ןיד תיב הז ,יבבל העת
 .התא תינהנ ילייפ :רמא עשוהי 'ר םשב סחנפ 'ר -- ,ינתתעב

 תוצלפ :א"ד .תוצל ירבד ץיפמ אוהש הפ -- ,תוצלפ :א''ד
 יל םש יקשח ףשנ תא ,תוצל רבדל וקפנש ידי לע -- ,ינתתעב
 .הדרחל יל םש הלאגל וב הקושח ישפנ התיהש ףשנה ,הדרחל
 תקלדא ,אתרנמ תמיקא ,תיפצה הפצ ;ארותפ תרדס ,ןחלשה ךרע
 ולבק ,ןגמ וחשמ ;שוירדו שרוכ הז ,םירשה ומוק ;אניצוב
 ךולמ, :[שרוכל שוירד] (שוירדל שרוכ) רמא הוה ,אתוכלמ
 ןכ אל, : [שוירדל שרוכ] (שרוכל שוירד) רמא יי.יימדק תא
 ידמל ?סרפו ידמל תביהיו ךתוכלמ תסירפ -- סרפ :לאינד שריפ
 עמשש ןויכ ".יומדק ךילמד תא יוה ;סרפל ךכ רחאו ,הליחת
 הדרמש תוכלמו המוא לכ,, :ויתולייחל רמאו חלש ,עשר ותוא
 וא -- ,תחלש לכה לצא ,עשר,, :ה"בקה לייא ''.םהילע אובנ ,יב
 רתא ןמ ארבג אוההד תונערופ תיל ,ךייח ?תחלש ילצא אמש
 ,ברעממו אצוממ אל יכ :הע םילהת) ד"הה ".יבגמ אלא ,ןרחא
 רצאשלבל ליפשי ,םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ ,יוגו
 | .שוירדו שרוכל םיריו

 ןופ ץראה סָאד ןענייז סָאװ ,םימכח יד ?+ .( ,ו תוחנמ ,הנשמ) רערעדנא רעד רעביא
 ןוא תועט א טכַאמעג ןיד-תיב סָאד טָאה עיסרעוו רעטלַא ןַא טיול 25 .(ו"זרהמ) לארשי

 ידכ ןוא ,חספ גָאט ןטשרע םעד ןעגנערב ןעמ טגעלפ רמוע םעד זא ,ןרצאשלב טגַאזעג

 טכַאמעג (הלואג ןופ טכאנ יד) טכַאנ ענעי רצאשלב טָאה ןטשרעבייא םעד ןענערעצרעד וצ

 טנעיילעג 22 .רעכעב רעטיירב ,(ילַאיפ) ילייפ 26 .(הנוהכ תונתמ ןופ טריטיצ) הדועס ןייז

 ףרַאד (ב ,אי הנשה שאר) ןעשוהי 'ר טיול 29 ,ןדיי יד ?% .תוצל הפ :רעטרעוו ייווצ יוו

 עשימארא ןא טסקעט ןיא טמוק ָאד 29 .טכאנ חספ רעטשרע רעד ןיא ןעמוק הלואג יד

 א ואו ,טרָא ןא ןאראפ :די ,גס הבר תישארב ךיילגראפ) שרד ןטיול "1 .גנוצעזרעביא

 טשרעוצ :טרעקראפ זיא ןטסקעט עטקורדעג עלַא ןיא חסונ רעד 5? .,(אתיפצ טסייה הרונמ

 טסקעט ןטימ טינ רעבָא טמיטש סָאד ,ןשרוכ וצ שוירד םעד ךָאנ ןוא ,ןשוירד וצ שרוכ טדער

 .ןטיבעג סע רימ ןבָאה םעד טיול ;(ו קרפ ןופ טכ ןוא א םיקוספ ךיילגרַאפ) לאינד ןיא
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 רע ןעוו ןוא ;סרעטיה-רעיוט סרצאשלב ןעוועג ןענייז שוירד ןוא שרוכ
 יז וצ טגָאזעג רע טָאה ,טפירש [רעד ןופ דײשַאב| םעד טרעהעג טָאה
 רע וליפא ,טכַאנ רעקיזָאד רעד ךרוד ןזייוו ָאד ךיז טעוו סָאװ רעכעלטיא,,
 "פֶאק םעד ןעמענּפָארַא םיא ריא טלָאז ,'ךלמ רעד ןיב ךיא' ןגָאז ךייא טעוו
 ערעייז ןיא טירטפָא רעייז ןבָאה וצ ןגיניק ןופ רעגייטש רעד טינ זיא'ס ןוא
 זיול ןגָאמ ןייז םיא זיא טכַאנ ענעי ןוא .ןלַאז ערעייז רעסיוא טרעיינ ,ןלַאז

 רעבָא ,טקרעמַאב טינ םיא ייז ןבָאה ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןעוו זיא ;ןרָאװעג
 :טגערפעג םיא ייז ןבָאה .טקרעמַאב םיא ייז ןבָאה ןיירַא קירוצ זיא רע ןעוו
 טגָאזעג ייז ןבָאה ".ךלמ רעד ןיב ךיא,, :טגָאזעג ייז רע טָאה "?וטסיב רעוו,
 ךיז טעוו סָאװ רעכעלטיא זַא ,ןליופאב זדנוא ךלמ רעד טינ טָאה. :םיא וצ
 ןיב ךיא' ףגָאז ךייא טעוו רע וליפא ,טכַאנ רעקיזָאד רעד ךרוד ןזייוו ָאד
 ?ןָאטעג ייז ןבָאה סָאװ "!ּפָאק םעד ןעמענּפָארַא םיא ריא טלָאז ,'ךלמ רעד
 ;חומ םעד ןטלָאּפשעג םיא ןוא הרונמ א ןופ ּפָאקנעמולב ַא ןעמונעג ןבָאה ייז
 רעבלעז רעד ןיא -- אילילב הב :(ל ,ה לאינד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 .םידשכ יד ןופ ךלמ רעד ,רצאשלב ןרָאוועג טעגרהעג זיא טכַאנ

 לאומש 'ר ןוא רזעלא 'ר ?ןרָאװעג טעגרהעג רע זיא העש רעכלעוו ןיא
 םעד ןופ העש רעד ןיא :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .[םעד ןגעוו ןגָאז] ןמחנ רב

 [ןענעקרעד ןיוש ןעק עמ ןעוו] :טגָאזעג טָאה לאומש 'ר ןוא 3<;ףַאלש ןטסיז
 סָאװ םעד טיול טרעיינ %%טינ ןגירק ייז ןוא 5,טנוה א ןוא ףלָאװ א ןשיווצ
 ןצנאג םענעי טלּפַאצעג ךיז רע טָאה ,'ףָאלש ןטסיז ןופ העש רעד ןיא' טגָאז
 סָאװ םעד טיול ןוא *?;תוכלמ ןייז ןיא ןעמוקעג ךָאנ םיא זיא'ס סָאוו א?,גָאט

 ןעוועג טכַאנ עצנַאג א רע זיא ,'טנוה א ןוא ףלָאװ א ןשיווצ -- -- --' טגָאז

 .תוכלמ ןייז ןיא ןעמוקעג ךָאנ זיא םיא סָאװ [ןגירק לָאז רע] ,טעלפרעניה ןיא

 זיא ױזַא ,ןטייווצ ןוא סוכ ןייא ןשיווצ יוו :טגָאזעג טָאה יול ןב ןימינב 'ר
 ,הע םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןטייווצ ןכָאנ תוכלמ ןייא ןעמוקעג
 לופ ,ןייו ןקימיוש טימ ,טָאג ןופ טנַאה רעד ןיא זיא סוכ ַא םורָאוו -- יכ 0
 איבנ רעד סָאװ זיא סָאד %.םעד ןופ ןָא טסיג רע ןוא ,קנַארטעגשימ טימ

 ןוא ּפָארַא רעדינ -- ידר :(א ,זמ היעשי) טגָאז ןוא [לבב טימ] ךיז טצייר
 -- ובשי :( ,ב הכיא) ןטרָאד יוו ױזַא 99:הדמ דגנכ הדמ -- ,ביוטש ןיא ץיז
 רעבָא ןויצ רעטכַאט רעד ןופ םינקז יד ,ןגיױוש ייז ,דרע רעד ףיוא ןציז ייז
 יד טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה אינוח 'ר .ביוטש ןיא ץיז ןוא ּפָארַא רעדינ :ָאד
 -מולעגמוא ,הנוז עטלַא וד :לבב רעטכָאט רעד וצ טגָאזעג םילשורי רעטכָאט

 היעשי) !וטסיב טלַא ?יורפגנוי א טסיב וד זא ,ריד וטסניימ סָאװ +?,עטרעּפ
 םענעי ןופ תוכז רעד -- ,ָארט ַא ןָא דרע רעד ףיוא ץיז -- יבש (טרָאד
 .ןרָאװעג לטב זיא ןָארט

 -- איהה תעב (א ,טל טרָאד) ?טַאהעג רע טָאה תוכז א רַאפ סָאוו ןוא

 :טַאה ךדורמ :טלייצרעד עמ .טקישעג ןדאלב ךדורמ טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןֶא טבייה'ס ןעוו ,ןעניגאב 55 .טכאנ רעד ןופ ןהעש עטשרע יד ןיא 2 .רצאשלב **

 ןטכַאנ בייהנָא חומ םעד ןטלָאּפשעג םיא .טָאה עמ זַא ,םיכסמ ןענייז עדייב %6  ,ןגָאט
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 םיבותכה עמשש ןויכו ,ויה רצאשלב לש ןירעוש שוירדו שרוכ

 אוהד וליפא ,ןידה איליל אכה ימחתמד ןאמ לכ,, :ןול רמא ,וללה

 ןכרד ןיאו הישאר היל ןומירא ,!אכלמ אוה אנא(ד/ .ןוכל רמא

 ,ןוהינילקרטמ םינפל םהלש יערה תיב םיחינמ תויהל םיכלמ לש

 קפנו ;הלילה ותוא לכ ויעמ ורתותנ .ןוהינילקרטל ץוח אלא

 ןאמ,, :היל ורמא .היב ןושגרא לייע יכמ ,היב ןושגרא אלו ,קפנמ

 דיקפ ןכ ואלו, :היל ןירמא ",אכלמ אוה אנא, :ןול רמא ''?תא

 ןוכל רמא וליפא ,ןיד איליל אכה ןמחתמד ןאמ לכד ,אכלמ
 לש החרפ ולטנ ?ושע המ ''?הישיר ןומירא ,'אכלמ אוה אנא(ד/

 רצאשלב ליטק אילילב הב :(ה לאינד) דייהה ;וחומ תא ועצפו הרונמ

 .אידשכ אכלמ
 רזעלא 'ר .ןמחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר ?גרהנ העש וזיאב

 ,בלכל ובד ןיבכ :רמא לאומש 'רו ;אתניש תיילחמ תעשב :רמא

 רפרפמ דבע ,יאתניש תיילחמ תעשב' רמאד ןאמד ,ןיגילּפ אלו

 רמאד ןאמו ;תוכלמה ןמ ול שקבתמ היהש המ ,אמוי אוהה לכ

 שקבתמ היהש ,איליל אוהה לכ םדמדמ הוהד ,'בלכל ובד ןימכ'

 תוכלמ הסנכנ סוכל סוכ ןיבכ :יול ןב ןימינב רייא .תוכלמה ןמ ול

 ,ךסמ אלמ רמח ןייו 'ה דיב םוכ יכ :(הע םילהת) ד"הה :תוכלמב

 יבשו ידר :(זמ היעשי) רמואו רתנקמ איבנהש אוה ,יוגו ,הזמ רגיו

 ומדי ,ץראל ובשי :(ב הכיא) ןלהל המ :הדמ דגנכ הדמ -- ,רפע לע

 ךכ :אינוח ר"א .רפע לע יבשו ידר :אכה םרב ;ןויצ תב ינקז

 ינרופ] (ימאכ סוקק יאליפ יגפ) :לבב תבל םילשורי הרמא

 ?הלותב תאש ,ךמצעב הרובס תא והמ ,[ימיכסוקק ,האיילפ

 לש ותוכז הלטב -- ,אסכ ןיא ץראל יבש (םש היעשי) !תא הנקז

 .אסכ ותוא
 .ןדאלב ךדורמ חלש איהה תעב טל םש) ?ול היה תוכז הז יאו

 תועש ששב לוכאל דומל היהו ,היה המחל דבוע ךדורמ :ורמא

 תעל-תעמ ןלופ א א** .רעטײװ יװ ,ןעגנאגעגסיוא זיא רע ןעװ רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד

 יד ןשיװצ זיא ןאד רעבָא ;טכַאנ ,איליל ףיוא ,גָאט ,אמוי טייב ףסוי ץע ;הנוהכ תונתמ)

 ךלמ ןייז וצ ןעװעג טרעשאב למיה ןופ זיא םיא "7 ,(ָאטינ קוליח ןייק ןצנַאג ןיא ייווצ

 הבר תלהק *,רָאה א ףיוא וליפא עטייווצ סָאד ןרירנָא טינ ןָאק תוכלמ ןייא,) גָאט א ךָאנ

 ןוא ןשטעװקסיוא ןלעװ ןוייה יד רעבָא :טייטש רעטייוו ןוא 38 (ב ,חל אמוי ;גי ,ה

 ןופ סוכ םעד ןעקנורטעגסיוא טָאה רצאשלב :טלעװ רעד ןופ םיעשר עלַא ןעקנירטסיוא

 :סָאמ ןגעק סָאמ ** .קילג ןופ סוכ םעד ןעקנורטעגסיוא ןבָאה שרוכ ןוא שוירד ,ףָארטש

 ,םישרפמ .װָארטסַאי טיול טשטייטרַאפ ןוא טרידנעמע +9 .ףָארטש יד יוזַא ,דניז יד יװ
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 רעטסקעז רעד ןיא ןסע וצ ןעוועג טניואוועג זיא רע ןוא ,ןוז רעד וצ טנידעג
 טָאה םעלַאב-ןוז רעד דלַאביװ ןוא .העש רעטעינ רעד זיב ןפָאלש ןוא +גהעש
 -עגפיוא ךיז רע טָאה ,ןפָאלשעג זיא רע ןעוו +?סגעווקירוצ טרעקעגמוא ךיז
 עלַא ןענעגרהסיוא טלָאװעג רע טָאה .ןגרָאמירפ זיא'ס זַא ,ןענופעג ןוא ןביוה
 ןצנַאג ַא ןפָאלש טזָאלעג ךימ טָאה ריא,, :טגָאזעג ייז טָאה רע ;סרענלעז ענייז

 סָאװ א+?ןוז יד זיא סָאד,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ".טכַאנ עצנַאג ַא ןוא גָאט
 טָאג רעד זיא רעוו ןוא, :טגערפעג ייז רע טָאה ".טרעקעגקירוצ ךיז טָאה
 ןופ טָאג רעד, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה "?טרעקעגקירוצ יז טָאה סָאװ
 ןַארַאפ ןעד זיא. :טגערפעג ייז רע טָאה ".טרעקעגקירוצ יז טָאה ןוהיקזח
 ןופ טָאג רעד, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה "?םעניימ ןופ טָאג רערעסערג ַא

 הנתמ ַא ןוא ווירב טקישעג רע טָאה ךיילג ".טָאג ןייד ןופ רעסערג זיא ןוהיקזח
 ךדורמ טָאה טייצ רענעי ןיא :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןוהיקזח וצ
 וצ ןדירפ,, ?ייז ןיא ןבירשעג רע טָאה סָאוו ןוא .-- -- -- טקישעג ןדאלב

 ווירב יד רָאנ יוו רעבָא ".םילשורי וצ ןדירפ ,טָאג ןסיורג םוצ ןדירפ ,ןוהיקזח
 ןָאטעג טינ בָאה ךיא,, :טגָאזעג ןוא טנכערַאב ךיז רע טָאה ױזַא ,סױרַא ןענייז
 "טָאג ןייז רַאפ ןוהיקזח ןופ ןדירפ םעד ןעוועג םידקמ בָאה ךיא ,קירעהעג יוו

 טָאה ןוא ,טירט יירד טכַאמעג ןוא ןָארט ןייז ןופ ןענאטשעגפיוא רע זיא ךיילג
 ןיא ןוא ,ייז טָאטשנא ווירב ערעדנַא ןבירשעג ןוא ווירב יד טרעקעגקירוצ
 וצ ןדירפ ןוא ןוהיקזח ןופ טָאג ןסיורג םוצ ןדירפ,, :ןבירשעג רע טָאה ייז

 טסיב וד,, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ".םילשורי וצ ןדירפ ןוא ,ןוהיקזח
 ;ןגעוו דובכ ןיימ ןופ טירט יירד טכַאמעג ןוא ןָארט ןייד ןופ ןענַאטשעגפיוא
 םיכלמ יירד ריד ןופ ןלעטשפיוא לעוו ךיא זַא ,ןבעל ןייד ייב [רעווש ךיא]
 ָאד ןוא ",ןטייווצ םוצ טלעוו קע ןייא ןופ ןשרעה ןלעוו סָאװ ,סרעשרעה"טלעוו
 -עג ןבָאה ייז דלַאביװ רעבָא .רצאשלב ןוא ךדורמ ליוא ןוא רצנדכובנ :ייז ןענייז

 עמַאס רעייז ןסירעגסיוא אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא ,טרעטסעלעג ןוא ןעמונ
 .טרָא רעייז ףיוא ערעדנַא טלעטשעגפיוא ןוא טלעוו רעד ןופ +?לצרָאװ

 טיירפעג והיקזח ךיז טָאה -- חמשיו :(ב קוספ ,טרָאד) טייטש קוסּפ ןיא
 ?התכנ תיב טניימ סָאװ -- ,(התכנ תיב) זיוהצַאש ןייז ןזיוועג ייז ןוא ייז טימ
 4ןסיבעג טָאה רע סָאוו +?גנוסייב ןייז [ןופ זיוה סָאד] :טגָאזעג טָאה ימיא 'ר
 ןנחוי 'ר .ןבירחנס ןופ טביורעגקעווַא טָאה רע סָאװ ביור סָאד ןוא ןבירחנס ןופ
 ערעדנַא ןייא טגנילש סָאוו ןייז-ילכ ַא ןזיוועג םיא טָאה רע :טגָאזעג טָאה
 ןצַאלַאּפ ןזיוועג ייז טָאה רע :טגָאזעג טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר %,ןייז-ילכ

 טָאה רע :טגָאז הדוהי 'ר *.סקַאװ טימ יוו ןייבטנאפלעה טימ ןגיוצעגרעביא
 טנפעעג ייז טָאה רע] :טגָאזעג טָאה יול 'ר .ןייטש יוו טרַאה קינָאה ןזיוועג ייז
 המחלמ רימ ןטלַאה םעד טימ,, +?|:טגָאזעג ןוא תוחול יד ןזיוועג ייז ,ןורא םעד
 ".חצנמ ןענייז ןוא

 ,לעמ לָאמ ןוא ענרָאשז ַא םענ -- יחק :(ג--ב ,זמ היעשי) טייטש קוספ ןיא
 םענ :טסגָאז וד ןוא ,ץייוו ןלָאמ ןשטנעמ עלַא :טגָאזעג עשוהי 'ר טָאה --
 רעטכָאט רעד וצ םילשורי טגָאזעג טָאה ױזַא טרעיינ !לעמ לָאמ ןוא ענרָאשז ַא
 ,רימ טימ ןטלַאהעג המחלמ ןעמ טָאה למיה ןופ סָאװ סָאד טינ ןעוו ,, :לבב
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 ךלמ והיקזח ימיב המח לגלג רזחש ןויכו .תועש 'ט דע ול ןשיו

 ;ויתולייח לכ גורהל שקב .תירחש ואצמו דמעו ול ןשי ,הדוהי
 ;היל ןירמא ''!הלילה לכו םויה לכ ןשי יתוא םתחנה, :םהל רמא
 והולא,, :ליא ''?וריזחה הולא הז יאו, :ל''א ".רזחד אוה אמוי,,
 :ליא י?יהולאמ לודג הולא שי יכו, :ל"א ".וריזחה והיקזח לש

 החנמו םירפס חלש דימ יי,ךיהלאמ אוה לודג והיקזח לש והולא,,
 המו .-- -- - ןדאלב ךדורמ חלש איהה תעב :דייהה ;והיקזחל
 ",םילשוריל םולש ,הבר אהלאל םולש ,והיקזחל םולש,, ?ןהב בתכ
 ,ןגוהכ יתישע אל, :רמא ,ותעד לע בשיתנ ,םיבתכה ואציש ןויכו
 עספו ואסכמ דמע דימ ",והולאל והיקזח לש 'ומולש יתמדקה
 ,םהיתחת םירחא םיבתכ בתכו םיבתכה ריזחהו ,תועיספ שלש
 והיקזחל םולשו והיקזח לש הבר אהלאל םולש, :םהב בתכו
 תעספו ךאסכמ תדמע התא,, :ה"בקה רמא ".םילשוריל םולשו
 םיכלמ השלש ךממ דימעמ ינאש ,ךייח ;ידובכל תועיספ שלש
 דעו םלועה ףוסמ ןיטלוש [ןירוטרקומזוק] (ןיטורקומזוק)
 ןויכו .רצאשלבו ךדורמ ליואו רצנדכובנ :ןה ולאו ",ופוס
 םירחא דימעהו םלועה ןמ ןתציב הי'בקה עקעק ,ופרחו ודמעש
 .םהיתחת

 -- ,התכנ תיב תא םאריו והיקזח םהילע חמשיו :(םש ביתכ
 זזבש הזבו בירחנסמ תכנש התיכנ :ימיא ר"א ?התכנ תיב והמ
 ןב ןועמש 'ר .םהל הארה ןייז עלוב ןייז :רמא ןנחוי 'ר .בירחנסמ
 הדוהי 'ר .םהל הארה הועשכ ןיכשמנ ןשה יתב :רמא שיקל
 תא חתפש] :רמא יול 'ר ,םהל הארה ןבאכ אירב שבד :רמוא
 ןישוע ונא הזב, [:רמאו תוחולה תא םהל הארהו ןוראה

 ",ןיחצונו המחלמ
 עשוהי 'ר רמא -- ,חמק ינחטו םיחר יחק :(מ היעשי) ביתכ

 !חמק ינחטו םיחר יחק :תרמא תאו ,םיטח ןינחוט אמע לכ :יול ןב

 המחלמ ושע םורממ ילוליא, :לבב תבל םילשורי הרמא ךכ אלא

 יד .םינפוא ערעדנא ףיוא ןשטייטסיוא סע ןוואורפ ,םלשה ךורע רעד ךיוא ייז ןשיווצ
 ןילוח טיול) אמוי א*2 .ח ,חל היעשי *2  ,רעגייזא ףלעווצ +1 .עשיכירג -- רעטרעוו

 ךורב שודקה ראפ ןעייטש סָאװ רענידאב יד ןופ רענייא זיא סָאװ ןוז יד -- אמוי, :א ,ס

 סָאד * .התכנ -- התיכנ ** .ןעמָאז רעייז ,ייא רעייז :ךעלרעטרעוו 3%. -- -- -- אוה

 -עג ,ןיזילכ ערעדנַא ןופ רעסעב זיא סָאװ 25 .ןעמונעגקעװַא טָאה רע סָאװ ןגעמרַאפ

 .גנוצעזרעביא עשטייד ,עשטנואוו טיול + .(לוק הפי) ןסיוטשעצ ,תתכ טיול התכנ טשטייט

 טיול ןבעגעגוצ +5 .(ל"דר) סקַאװ טימ טבלַאזַאב -- הועשב ןיחשמנ ןייז ָאד ףראד רשפא
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 טקישעגּפָארַא טָאה רע סָאװ סָאד טינ ןעוו ?ןעמוקעגייב ןעד ךימ וטסלָאװ
 ןלָאמעצ זיא'ס ?ןעמוקעגייב ןעד ךימ וטסלָאװ *?,רענייב עניימ ןיא רעייפ ַא

 ןוא ,טעגרהעג וטסָאה בייל ןטעגרהעג ַא ןוא ,ןלָאמעג טסָאה וד סָאװ לעמ
 ענרָאשז ַא םענ :טשפ רעדנַא ןַא ".טנערברַאפ וטסָאה ??זיוה טנערברַאפ א
 ַא וד םענ טציא ,ריד רַאפ ןלָאמ ערעדנַא ןגעלפ לָאמַא -- ,לעמ לָאמ ןוא

 ,טײקנגרָאברַאפ ןייד קעװַא םענ ,רעיילש ןייד ּפָא קעד .לעמ לָאמ ןוא ענרָאשז

 ןביז ןופ ןטסקינייוועניא ןיא ןעניפעג ךיז טגעלפ סָאװ ךלמ רעד זיא סָאד
 ,ןכייט רעבירַא ייג א*:;ךייט ןופ *:םָארטש םעד ּפָא קעד ,לבוש יפשח ;םירדח
 רעבָא ,דלָאג ןוא רעבליז ןופ ןטערַאק ןיא ןייגרעבירַא וטסגעלפ לָאמַא --

 -ַאנ ץיד ןרעוו טקעדעגּפָא לָאז ,ןכייט רעבירַא ייג ,טפיה יד קעלּפטנַא טציא

 סָאװ עלַא -- לכ :(ח ,א הכיא) טרָאד יוו ױזַא :הדמ דגנכ הדמ -- ,טייקטעק
 ױזַא ,טייקטעקַאנ ריא ןעזעג ןבָאה ייִז לייוו ,יז ןטכַארַאפ ,טכַאעג יז ןבָאה

 .טייקטעקַאנ ןייד ןרעוו טקעדעגּפָא לָאז :ָאד ךיוא

 ןיב ךיא., :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר
 לאינד שטָאכ ,לבב רעטכָאט רעד ףיוא ףָארטש יד ןעגנערב וצ טיירבעגנָא
 :(דכ ,ד לאינד) טַײטש קוסּפ ןיא יוו ,ריא ףיוא םימחר ןטעבעג וליפא טָאה
 "וצ טינ םיא וצ ךיז ךיא לעוו 5?,הקדצ ךרוד ּפָא וט דניז ןייד ןוא -- ךאטחו

 ןופ טָאג ,רעזיילסיוא רעזדנוא -- ונלאוג :(ד זמ היעשי) ?סָאווראפ ";ןרעה
 ך 55.ןִעִמָאַנ ץייז זיא תואבצ

 -ייהרעד ריא -- ,רבדמ ןופ ףיוא טייג סָאוו יד זיא רעוו -- תאז ימ ())

 ןב ןועמש 'ר יוו] רבדמ ןופ זיא ?גנומענּפָארַא ריא ?,רבדמ ןופ זיא גנוב

 ןוא [גנוריצ רעייז] ןָאטעגנָא ייז ןעמ טָאה רבדמ ןיא :טגָאזעג טָאה יאחוי

 ,רבדמ ןופ זיא ןבראטש ריא <[ ןעמונעגפַארַא סע ייז ןעמ טָאה רבדמ ןיא

 רבדמ ןקיזָאד םעד ןיא -- הזה רבדמב :(הל ,די רבדמב) טגָאז קוספ רעד יו

 ןופ זיא הרות יד .ןברַאטש ייז ןלעוו טרָאד ןוא ןרעוו טדנעלרַאפ ייז ןלעוו

 הנוהכ יד 5,רבדמ ןופ זיא ןירדהנס רעד ,רבדמ ןופ זיא ןכשמ רעד ,רבדמ

 לוו ,רבדמ ןופ זיא תוכלמ סָאד ,רבדמ ןופ זיא א?היוול יד ,רבדמ ןופ זיא

 ןופ תוכלמ ַא ןייז רימ טעוו ריא ןוא -- םתאו :0 ,טי תומש) טגָאז קוספ רעד

 סָאװ תונתמ עטוג עלַא ןענייז יוזַא ןוא %[ רבדמ ןופ זיא האובנ יד ] ,םינהוכ

 "רעד ריא :סע טניימ .רבדמ ןופ -- לארשי וצ ןבעגעג טָאה אוה ךורב שודקה

 .רבדמ ןופ זיא גנובייה

 .(הנוהכ תונתמ ךיוא עז) תמא תוא רעד ךיוא טָאה חסונ ַאזַא ןוא ,בנ ,רזעילא ירד יקרפ

 ,אתדיקי אתרק חסונ רעד זיא ,אמ ,א הבר הכיא ןיא .שדקמה תיב םעד 59 .גי ,א הכיא 9
 פֶא יצ א: (ה ,בי םיטפוש) םָארטש ,תלבש טיול טנשרדעג 15 .טָאטש עטנערברַאפ ַא .

 ,ליוו לאינד 55  .ןפיולטנא ןענעק טסלָאז וד ידכ ,(ןלאנאק ךרוד) ךייט ןופ םָארטש םעד
 -ראפ טרעוו םעד טימ 5% .ףָארטש יד ןדיימסיוא םורא יוזא לָאז רצנדכובנ זא ,סע טסייה

 (ןמיס רעזדנוא ןופ בייהנָא עז) ןלאינד טגערפעג ןבָאה ןדיי סָאװ עגארפ יד טרעפטנע

 ןוא ,ןלאפ זומ לבב .ןרָאװעג םיוקמ טינ ךָאנ זיא סָאװ ןטוג םוצ האובנ סהימרי ןגעוו

 .ןרעוו טזיילעגסיוא םעד ךרוד טעוו לארשי
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 תייה תא ,יתומצעב שא חלש אלוליא ?יל הלוכי תייה תא ,ימע
 ארדו ,תליטק אליטק איראו ,תנחט אניחט אחמק יוה ?יל הלוכי

 םירחא ויה רבעשל -- ,חמק ינחטו םיחר יחק :א"ד ".תדקי אדיקי
 ישרפ ,ךתמצ ילג .חמק ינחטו םיחר יחק ושכע ,ךל ןינחוט

 ,לבוש יפשח ;ןילקנק העבשמ םינפל ןותנש ךלמה הז ,ךתועינצ
 תרבוע תייה רבעשל -- ,תורהנ ירבע ;ארהנד אתלבוש יפולק
 לגת ,תורהנ ירבע ,קוש ילג ושכעו ,בהזו ףסכ לש ןינורקב

 ,הוליזה הידבכמ לכ :(א הכיא) ןלהל המ :הדמ דגנכ הדמ -- ,ךתורע
 | .ךתורע לגת :ןאכ ףא ,התורע ואר יכ

 איבהל ינא דיתע, :ה"בקה רמא :יול ןב עשוהי 'ר רמא
 ביתכד -- ןימחר הלע יעב לאינדד וליפאו ,לבב תבל תונערופ
 ?המל ";ול עמוש ינא ןיא -- 'וגו ,קורפ הקדצב ךאטחו :(ד לאינד)
 0/0  .ומש תואבצ 'ה ונלאוג (זמ היעשי)

 ד

 ןמ הקוליס .רבדמה ןמ היוליע .רבדמה ןמ הלוע תאז ימ ₪
 ; [וקרפ רבדמבו ונעט רבדמב :יאחוי ןב ןועמש 'ר רמאד] רבדמה
 םשו ומתי הזה רבדמב :(די רבדמב) א"דמה ;רבדמה ןמ התתימ
 ,רבדמה ןמ ןירדהנס ,רבדמה ןמ ןכשמ ,רבדמה ןמ הרות .ותומי
 רמאנש ,רבדמה ןמ תוכלמ ,רבדמה ןמ היול ,רבדמה ןמ הנוהכ
 ; [רבדמה ןמ האובנ] ,םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו :(טי תומש)
 :יוה .רבדמה ןמ -- לארשיל ה"בקה ןתנש תובוט תונתמ לכו
 .רבדמה ןמ היוליע

 .(חי ,ב) ןביוא ןרָאװעג טנשרדעג ןיוש זיא ,ו ,ב ןופ גנורזחרעביא ןא ,ה קוספ + .ד

 -רַאפ לארשי תסנכ יד סָאװ ץלַא רבדמ ןופ ּפָא טמאטש יוזַא ןוא ,רבדמ ןופ ּפָא טמאטש ?

 (ה ,גל תומש) קוספ ןפיוא * .רעטײװ יװ ,טכאמעגכרוד טָאה יז סָאװ ץלא ןוא טגָאמ
 :(ג ,המ הבר תומש) יאחוי ןב ןועמש 'ר טגָאז ,ריד ןופ גנוריצ ןייד ּפָארַא םענ -- דרוה

 ןבעגעג ייז טָאה טָאג סָאװ ,םיא ףיוא טצירקעגסיוא שרופמה םש ןטימ ןייז ילכ רעד זיא סָאד
 ןטימ השעמ רעד ךָאנ ךיז ןופ ןעמענּפָארַא טפראדעג ייז ןבָאה סָאד ןוא ,הרות ןתמ תעב

 ,עמשנ ןראפ השענ ןעוועג םידקמ טָאה לארשי ןעוו :א ,חפ תבש ךיוא ךיילגרַאפ .בהזה לגע

 טקידניזעג ןבָאה ייז ןעװ ןוא ,ןעניורק ייווצ טימ ןרָאװעג טניורקאב ייז ןופ רערעדעי זיא

 טניפעג ארמימ עקיזָאד יד -- .3 .מַאב עז *  .ייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןעניורק יד ןעגייז

 בָאגוצ םעניילק ןטימ ,רעהַא יז טרעהעג רעבָא טלַאהניא ןטיול ;רעטייוו ןטסקעט יד ןיא ךיז

 עקידרעטעּפש יד ןריציפיטנעדיא ל"זח יד .זט ,אי רבדמב עז 5 (רמאד) תלד רעד ןופ

 דנאטש רעד :װ רעד רעטנוא קיריח א טימ א*  ,טייצ סהשמ ןופ םינקז יד טימ ןירדהנס
 ןופ ןוא ןכשמ ןופ הדובע רעד ןיא םינהוכ יד ןפלָאהעגסיורא ןבָאה סָאװ ,םייוול יד ןופ

 יז ןבָאה רימ :רעטייוו עזַארפ עקיזָאד יד ךיז טניפעג ןטסקעט יד ןיא 5 .שדקמה תיב

 .השרד רעד ןופ ןלייט ערעדנַא יד טימ תוכייש רעשיגָאל ריא בילוצ ָאד טלעטשעג
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 ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .ךיור ןופ ןלייז יו -- תורמתכ (ו)
 גנואיצ ןייא ןופ טרעדנַאװעגמוא טָאה לארשי תעשב :ארמז ןב יסוי 'ר ןופ
 טגעלפ לייזרעייפ א ןוא ,ןעמוקּפָארַא לײזנקלָאװ א טגעלפ ,רעטייווצ רעד וצ
 ןעקנופ ייווצ יוו יוזַא ;ןייגפיוא טגעלפ :חבזמ ןופ ךיור רעד ןוא ,ןצֶארפשפיוא
 ןוא ,ןורא םענופ ןעגנַאטש ייווצ יד ןשיווצ ןופ ןעמוקסיורַא ןגעלפ רעייפ
 רַאפ סָאװ ןענָאיּפרָאקש יד ןוא סרעטָא יד ,ןעגנַאלש יד ןענערברַאפ ןגעלפ
 ןענייז רעטעג, :ןגָאז ןוא ןעז סע ןגעלפ טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןוא יז
 ",רעייפ טימ טרעיינ ,שרעדנַא סעפע טימ טינ ךיז ןצונַאב ייז ,עקיזָאד יד ייז
 ;שינרעטיצ א ןוא דחפ א ןלַאפַאב ייז טגעלפ לארשי רַאפ ארומ סיוא ןוא
 ףיוא ןלַאפנָא טעוו'ס -- לופת :(זט ,וט תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 טרעייג ,ןלַאפעגנָא זיא'ס ,"הלפנ,, טינ טייטש ָאד -- ,דחפ ַא ןוא המיא ןַא יז
 2,רעטייוו ןוא טציא ןופ ,ןלַאפנָא טעוו'ס ,לופת

 רעטָאפ רעזדנוא זיא סָאד ,ךערייוו ןוא ערימ טימ טרעכיירַאב -- תרטקמ
 יוזא ,םימשב עלַא ןופ עטסרעייט יד זיא ערימ עקיזָאד יד יוו יוזא :םהרבא
 ,ערימ עקיזָאד יד יוו יוזַא ;םיקידצ עלַא ןופ רעפ רעד וניבא םהרבא זיא ךיוא
 םהרבא טָאה ױזַא ?,רעטיב טנעה ענייז ןרעוו סע טביילק סָאװ רעכעלטיא
 עקיזָאד יד יוו ױזַא ;ןשינעמוקּפָא טימ טקינייפעג ןוא טרעטיבעג ךיז וניבא
 ןענייז ױזַא ,רעייפ ךרוד טרעיינ ,חיר ריא סױרַא שרעדנַא טינ טזָאל ערימ
 -רעייפ ןכרוד טרעיינ ,ןרָאװעג טסואווַאב שרעדַא טינ םיבוט םישעמ סמהרבא
 טָאה סָאװ ,קחצי רעטָאפ רעודנוא זיא סָאד ,ךערייוו ןוא +,ןוויואכלַאק ןקיד
 ייֵלְרעֶלַא טימ -- לכמ .ךערייוו ןפיוה ַא יוו חבזמ ןפיוא ןייז בירקמ טזָאלעג ךיז
 טייטש םיא ןגעוו סָאװ} וניבא בקעי זיא סָאד ,רעלדנעה םענופ ביוטשצריוו
 םיא טימ טלגנַארעג ךיז טָאה'ס ןוא -- קבאיו :(הכ ,בל תישארב) ןבירשעג
 םעד ןיא זיא לוספ ןייק ןוא ?ץנַאג ןעוועג זיא טעב ןייז סָאװ א+ [ןוא ,ןַאמ ַא
 .זעוועג טיג

 ךיז ןעניפעג ברָאק סרעלדנעה םעניא יו יוזַא :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר
 היוול ןוא ןבקעי ןופ הנוהכ ןעמוקעגסיורַא זיא ױזַא ,םינימ עלַא ןופ םימשב
 ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןבעגעג םהרבא טָאה ןקחצי .ןבקעי ןופ תוכלמ ןוא
 ץלַא ןבעגעג טָאה םהרבא ןוא -- ןתיו :(ה ,הכ תישארב) טגָאז קוסּפ רעד יוו
 ןעמוקעג ןענייז ןטסנידראפ סבקעי רעבָא ןקחצי וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ

 קוספ רעד 2 .(חבזמ ןפיוא סָאװ ץלָאה) ןטגיילעגסיוא םענופ :ךעלרעטרעװ + הי
 תעירק תעשב רעקלעפ יד ףיוא ןלאפעגנָא זיא סָאװ דחפ םעד ןגעוו טינ ,םעד טיול ,טדער
 ןעגנורעדנַאװ יד תעב ,רעטעפש ןלַאפַאב ייז טעװ סָאװ דחפ םעד ןגעװ טרעיינ ,ףוס םי
 ןפרַאװ טזָאלעג טָאה דורמנ זַא ,הדגא רעד ףיוא טיידנָא ןא + .קיצרַאמש 3 ,רבדמ ןיא
 -וצ א* .(גי ,חל הבר תישארב) רעטעג ענייז וצ ןעניד ןלעװ טינ רַאפ רעייפ ןיא ןעמהרבא
 ףיוא ליּפשנָא 5 ,(טי .מַאב טרָאד עז) אנש ,א תושרדמ יתב ,רעמײהטרעװ טיול ןבעגעג
 זיא טעב ןייז :טשטייטעג -- ,המלש לש ותטמ :קוספ ןקידרעטייוו םענופ רעטרעוו יד
 ןייז הלגמ טלָאװעג טיוט ןראפ טָאה בקעי :ח ,יחיו אמוחנת ןוא ,א ,ונ םיחספ עז) ץנַאג
 :ןָאטעג טכארט .א רע טָאה ,הניכש יד ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה ,ץק םעד רעדניק ענייז
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 :ארמז ןב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר רמא .ןשע תורמתכ ₪
 ןנעה דומע היה ,עסמל עסממ ןידדונתמ לארשי ויהש העשב
 ןיקוקז ינש ןימכ ;הלוע הכרעמה ןשעו ,חמוצ שא דומעו ,דרוי
 ,םישחנ םהינפל םיפרושו ןוראה ידב ינש ןיבמ ןיאצוי שא לש
 תוהולא,, :ןירמואו ןיאור םלועה תומוא ויהו .םיברקעו םיפרש
 לארשי לש ןתמיאמו ''.שאב אלא ולא לש ןשימשת ןיא ,ולא ןה
 התמיא םהילע לופת :0₪ תומש) ד"הה ;הדערו דחפ םהילע לפונ
 .אבהלו ןכימ ,לופת אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייהלפנ, -- ,דחפו

 לכל שאר הזה רומה המ :םהרבא וניבא הז ,רומ תרטקמ
 רומה המ ;םיקידצה לכל שאר היה וניבא םהרבא ףא ,םימשבה
 ררממ וניבא םהרבא היה ךכ ,תוררמתמ וידי וטקולש ימ לכ ,הזה
 אלא וחיר חיפמ וניא הזה רומה המ ;םירוסיב ומצע ףגסמו
 ןשבכב אלא םיבוטה וישעמ תא םהרבא עידוה אל ךכ ,רואב
 יבג לע הנובל ץמוקכ ברקתנש ,קחצי וניבא הז ,הנובלו ,שאה
 תישארב) וב בותכש] וניבא בקעי הז ,לכור תקבא לכמ .חבזמה
 אצמנ אלו וינפל המלש ותטמ התיהש ,[ומע שיא קבאיו :םל
 .לוספ וב

 ,םימשב ינימ לכמ הב שי לכורה תפוק המ :אמוחנת רייא
 םהרבא ול ןתנ ,קחצי .בקעימ תוכלמו היולו בקעימ הנוהכ ךכ
 רשא לכ תא םהרבא ןתיו :(הכ תישארב) רמאנש ,ולש לכ וניבא
 אלא [ויה] (התיה) אל בקעי לש ויתולכור םרב ;קחציל ול
 :רמא ןדוי 'ר .יתרת רמא ןדוי 'ר .וילגר תחתש קבאה ותואמ
 תוכזב -- הזה םלועב ןיחילצמו ןישוע לארשיש תולכורה לכ
 איטמגרפ לכ :ירוח רמא ןדוי 'ר .וניבא בקעי לש קבאה ותוא
 לש קבאה ותוא תוכזב -- הזה םלועב ןיחילצמו ןישוע לארשיש

 | ןדוי 'ר ?.סיפ ענייז רעטנוא סָאװ ביוטש םענעי ןופ טרעיינ ,שרעדנַא טינ

 ןדיי סָאװ ןטסנידרַאפ עלַא :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה

 ביוטש םענעי ןופ תוכז ןיא ןענייז חילצמ ןענייז ןוא טלעוו רעד ףיוא ןכַאמ

 ןדיי סָאװ רחסמ רעדעי :ךאז א ךָאנ טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .וניבא בקעי ןופ
 ביוטש םענעי ןופ תוכז ןיא זיא ,חילצמ ןענייז ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעוט

 ןבָאה ןיז יד ןעװ רעבָא (תלוספ -- אמוחנת) לוספ ַא רעדניק עניימ ןשיווצ ָאד זיא רשפא

 רעד ןופ תוכז ןיא 5 .(טקיאוראב ךיז רע טָאה ,לארשי עמש :לוק ןייא ןיא ,ןפורעגסיוא
 ןוא -- קבאיו :םיא טימ ךיז ןעלגנַאר ןכָאנ טשטנעבעג םיא טָאה ךאלמ רעד סָאװ הכרב
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 ןדיי סָאװ תומחלמ עלַא :ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה הירזע 'ר .וניבא בקעי ןופ
 הירזע 'ר .ביוטש סוניבא בקעי ןופ תוכז ןיא ןענייז חילצמ ןענייז ןוא ןריפ
 טלעוו רעד ףיוא הרות ןיא ףיוא ןעוט ןדיי סָאװ ץלַא :ךאז ַא ךָאנ טגָאזעג טָאה

 ןומיס 'ר ןוא היכרב 'ר ?.וניבא בקעי ןופ [ביוטש םעד ןופ] תוכז ןיא זיא
 -ּפָא ןוא ןעמונעג אוה ךורב שודקה טָאה ביוטש םענעי :ןגעוו סוהבא 'ר ןופ
 :(ג ,א םוחנ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;דובכה אסכ ןרעטנוא טגיילעג
 ביוטש רעד זיא ןקלַאוו ןוא ,געוו ץיז זיא םערוטש טימ ןוא רעכיוו טימ -- 'ה
 5.סיפ ענייז ןופ

 ן

 תישארב) טייטש קוספ ןיא :ןגעוו סובלח 'ר ןופ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 רימ ןסייוו .םיא טימ 3ןַאמ ַא טלגנַארעג ךיז טָאה'ס ןוא -- קבאיו :(הכ ,בל

 סבקעי ןיא ןעוועג זיא ךאלמ רעד יצ ?,תושר סעמעוו ןיא ןעוועג זיא רעוו ,טינ
 סע סָאװ םעד ןופ טרעיינ .תושר סכאלמ ןיא ןעוועג זיא בקעי יצ ,תושר
 רעד םורָאוו ,ןייג ךימ זָאל -- ינחלש :(זכ קוספ ,טרָאד) ןבירשעג טייטש
 :ןבקעי וצ טגָאזעג טָאה ךאלמ רעד -- ןעגנַאגעגפיוא זיא ןרעטשנגרַאמ
 ,{טָאג} ןביול וצ רימ רַאפ :[טייצ יד] ןעמוקעג זיא'ס םורָאוו ,ןייג ךימ זָאל ,
 ןיא ןוא .וניבא בקעי ןופ תושר ןיא ןעוועג זיא ךאלמ רעד זַא ,רימ ןעעז
 טָאה אנינח 'רב אמח 'ר ?ןזיװַאב םיא וצ ךיז רע טָאה טלַאטשעג רעסַאוו
 ןיא יוו זיא סָאד ;ןעזעגסיוא םיא רע טָאה ןושע ןופ +רש רעד יוו :טגָאזעג
 ןייד ןעזעג ךיא בָאה םעד רעביא םורָאוו -- יכ :6 ,גל טרָאד) טייטש קוספ
 םינפ ןייד , :טגָאזעג םיא טָאה רע -- ,טָאג ןופ םינפ סָאד טעז עמ יוו םינפ
 טָאה סָאװ ךלמ א טימ לשמ א זיא'ס **",רש ןייד ןופ םינפ סָאד יוו סיוא טקוק
 ?ןָאטעג ךלמ רעד טָאה סָאװ .טנוה ןדליוו א ןוא בייל ןטמיוצעג א טַאהעג

 טָאה רע ןוא ,ןוז ןייז ףיוא טציירעגנָא םיא ןוא בייל םעד ןלַאפאב זיא רע
 ןוז ןיימ טעוו ,ןוז ןיימ ןלַאפַאב ןוא ןעמוק טעוו טנוה רעד ביוא,, :טגָאזעג
 " '?ןעמוקייב טינ טנוה םעד ךיא לעוו ,ןעמוקעגייב ךיא ןיב בייל םעד' :ןגָאז

 ,לארשי ףיוא ןלַאפנָא ןוא ןעמוק ןלעוו טלעוו רעד ןופ תומוא יד תעשב ,ױזַא

 ןגעק ןייטש טנעקעג טינ טָאה רש רעייא,, :ןגָאז ייז אוה ךורב שודקה טעוו
 "?ןעמוקייב ייז ריא טעוו ,רעטָאפ רעייז

 טָאה רעד ,ןזיוואב םיא ךיז רע טָאה ךעטסַאּפ ַא יוו :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר
 וא ןעלמעק טאהעג טָאה רעד .ףָאש טַאהעג טָאה רענעי ןוא ףָאש טַאהעג

 :ךעלבעטשכוב ןעמונעג ָאד טרעװ (הכ ,בל תישארב) ןאמ א םיא טימ טלגנַארעג ךיז טָאה'ס

 רעד עגונב 1 .ךיז ןעלגנאר םייב ביוטש א ןביוהעגפיוא ,טביוטשעג ךיז טָאה'ס ןוא

 סיפ יד ןופ ביוטש ןיא ךיז רעגלאוו ןוא, :ד ,א תובא עז ביוטש טימ הרות ןופ תוכייש

 רעטנוא זיא ביוטש ןופ ןקלָאװ א :טנעיילעג ךיז טלָאװ'ס יוו טנשרדעג 5 *,םימכח יד ןופ

 | .סיפ ענייז

 טאהעג טָאה רעװ ? .ךאלמ א ןייז וצ ןזיוועגסיורא ךיז רע טָאה רעטעפש סָאװ + רו

 -טיא טָאה הדגא רעד טיול + .א ,חע הבר תישארב טיול ןבעגעגוצ 5  ,טנאהרעבייא יד

 בקעי רעטעפש טגָאז סָאד 5 .ןצישאב וצ יז ,למיה ןיא ךאלמ ריא ,רש ריא המוא עכעל

 טָאה סָאװ ךאלמ רעד -- ,רעירפ ןעזעג רש ןייז ןיוש טָאה רע זא ,סע טניימ ;ןושע וצ
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 ןישוע לארשיש תומחלמ לכ :יתרת רמא הירזע 'ר .וניבא בקעי
 :ירוח רמא הירזע 'ר .וניבא בקעי לש קבאה תוכזב -- ןיחילצמו
 [לש קבאה] תוכזב -- הזה םלועב ןישוע לארשיש הרות לכ
 ולטנ קבאה ותוא :והבא 'ר םשב ןומיס 'רו היכרב 'ר .וניבא בקעי
 הפוסב 'ה (א םוח) ד"הה ;:דובכה אסכ תחת ונתנו ה"בקה
 .ןילגר קבא ןנעו ,וכרד הרעשבו

 ן

 שיא קבאיו :(בל תישארב) ביתכ :רמא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
 היה ךאלמה םא ,ימ לש ותושרב היה ימ ,ןיעדוי ונא ןיא .ומע
 ביתכד הממ אלא .ךאלמה תושרב היה בקעי םאו ,בקעי תושרב
 ,ינחלש,, :בקעיל ךאלמה ל''א -- ,רחשה הלע יכ ,ינחלש :(םש)
 .וניבא בקעי תושרב ךאלמה יוה ',סלקל יסוליק [ןמז] עיגה יכ
 ושע לש ורשל :רמא אנינח 'רב אמח 'ר ?ול המדנ דצ הזיאבו
 ינפ תוארכ ךינפ יתיאר ןכ לע יכ :טל סש) ד"הה ;ול המדנ עשרה
 ול היהש ךלמל לשמ יי,ךרשל ןיימד ךפא,, :ול רמא -- ,םיהלא
 היהו יראה תא גוויז ?ךלמה השע המ .ןוירגא בלכו ןורימיא ירא
 ,ינבל גוודזהל בלכה אבי םאש,, :רמוא היהו ,ונב דגנכ ובבלמ
 תומואש העשב ךכ "'?לוכי יניא בלכלו יתלוכי יראל :ינב רמאי
 םכלש רש, :םהל רמוא ה"בקה ,לארשיל גוודזהל םיאב םלועה
 ""?םהל ןילוכי םתאו ,םהיבאב דומעל לוכי אל

 הזל ,ןאצ הזלו ןאצ הזל ,ול המדנ העורל :רמא אנוה 'ר
 [ךכ רחאו ,ךלש] (ילש) תא רבעה,, :ל"יא .םילמג הזלו םילמג
 תא וניבא בקעי ריבעהש ןויכ *.[ילש] (ךלש) תא ריבעמ ינא
 קבאיו רזחד ןמ *".םולכ ןנישנא אמליד ,ימחנו רוזחנ :רמא ,ולש
 - - -- .ומע שיא

 ווהו ,איטמגרפב וקסע ווה יברב ןועמש 'רו הבר אייח 'ר

 5רעבירַא וד ריפ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה .ןעלמעק טַאהעג טָאה רענעי

 -רעבירַא טַאהעג טָאה בקעי ןעוו ?.עניימ ןריפרעבירַא לַעוו ךיא ןוא ,ענייד

 בָאה רעמָאט ,ןעז ןוא ןרעקמוא ךיז ךימָאל, :טגאזעג רע טָאה ,ענייז טריפעג

 ךיז ןאמ א טָאה ,טרעקעגמוא ךיז טָאה רע זא "ןסעגרַאפ סעפע ךיא

 .םיא טימ טלגנַארעג

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה יבר ןופ ןוז רעד ןועמש 'ר ןוא הבר אייח 'ר

 ןייק ןעמוקעגנָא ייז ןענייז .סנדייז טימ טלדנַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,רחסמ

 . ,ב הע הבר תישארב טיול ץיצַאדנעמע  .קובי ךייט ןרעביא * .םיא טימ טלגנַארעג ךיז
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 ייז ןבָאה ,רעיוט ןופ סױרַא ןענייז ייז זַא .סרעייז ןָאטעגּפָא ןוא רוצ

 סעפע רימ ןבָאה רעמָאט ,ןעז ןוא ןרעקמוא ךיז רימָאל,, :טגָאזעג
 .סנדייז לקעּפ א ןענופעג ןוא טרעקעגמוא ךיִז ייז ןבָאה ".ןסעגרַאפ
 5[?טנרעלעג סָאד ריא טָאה ןעמעוו ןופ,, :ייז וצ טגָאזעג ןעמ טָאה}
 ,בקעי ןדייז רעודנוא ןופ טמוק ךאז עקיזָאד יד, :טגָאזעג ייז ןבָאה
 ?".םיא טימ טלגנַארעג ךיז ןַאמ ַא טָאה'ס ןוא :ןבירשעג טייטש סע יוו

 רעד ,ןזיוואב םיא ךיז רע טָאה ןַאמטפיוה-רעביור א יוו :ןגָאז ןנבר יד ןוא
 ןעלמעק טָאהעג טָאה רעד ,ףֶאש טאהעג טָאה רענעי ןוא ףָאש טַאהעג טָאה
 רעבירַא וד ריפ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה .ועלמעק טָאהעג טָאה רענעי ןוא
 -עגרעבירַא ךאלמ רעד טָאה ױזַא ".ענייד ן-יפרעבירַא לעוו ךיא ןוא ,עניימ

 -ירַא טָאה בקעי רעטָאפ רעזדנוא ןוא .קילבנגיוא ןַא ןיא ףָאש סבקעי טריפ
 ןוא טרעקעגמוא ךיז ןוא טריפעגרעבירַא ,ךאלמ םענופ ףָאש יד טריפעגרעב
 ?ןָאטעג וניבא בקעי טָאה סָאװ .טכַאנ עצנַאג יד ױזַא ,ףָאש ןסעגרַאפ רעדיוו

 םיא ןוא ךוטנלָאװ א ןעמונעג טלָאמעד טָאה רע :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר
 -ףושיכ ,רעכַאמ"ףושיכ,, :טגָאזעג םיא טָאה רע ;זדלַאה םורַא טלקיוועגמורַא
 ",זילצמ טינ רערעביוצ א זיא טכַאנייב ןוא ,רערעביוצ א טסיב וד ,רעכַאמ
 ןזָאל טינ ךיא לָאז, :טגָאזעג ךאלמ רעד טָאה טלָאמעד :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר
 רע ?ןאטעג רע טָאה סָאװ ??ןָאט וצ טָאה רע ןעמעוו טימ ןקיזָאד םעד ןסיוו
 ןביוהעגנָא טָאה רעייפ ַא ןוא ,זדלעפ ןפיוא רעגניפ ַא טגיילעגפיורַא טָאה
 ןיב ךיא ?ןקערשּפָא ךימ וטסליוו םעד טימ ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה .ןזיורב

 סָאד ןוא -- היהו :(חי ,א הידבוע) טגָאז קוספ רעד יוו ,םעד ןופ ןצנַאג ןיא
 שודקה :טגָאזעג טָאה קחצי רב אנינח 'ר ".רעייפ ןייז טעוו בקעי ןופ זיוה

 !ךָאנ וטסייטש סָאװ ,ןושע ןופ רַאה וד ,, :ךאלמ םוצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב

 ,תוכז רענעגייא ןייז :טנַאה ןייז ןיא תועימק ףניפ טימ ריד ףיוא טמוק רע
 תוכז רעד ןוא ,רעטומ ןייז ןופ תוכז רעד ןוא רעטָאפ ןייז ןופ תוכז רעד ןוא
 וד ןוא] םיא טימ ּפָא ךיז טסעמ .ןעבָאב ןייז ןופ תוכז רעד ןוא ןדייז ןייז ןופ

 ךיילג ".ןיילַא תוכז ןייז ןגעק וליפא ןייטשייב טינ טסנעק וד זַא [ןעז טסעוו
 .ןעמוקייב טינ םיא ןָאק רע זַא ןעזעג רע טָאה -- ארי :0 ,בל תישארב)
 ןטימ טלגנַארעג ךיז טָאה סָאוו ןאמטפיוה-רעביור ַא טימ [לשמ א זיא'ס]

 רעטָאפ ןייז יוו ,ןעזרעד ןוא ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טָאה רע יוו .ןוז סכלמ
 עטָאלב ןיא ןָאטעג ףרָאוו א ךיז רע טָאה ױזַא ,םיא רעביא טייטש ךלמ רעד
 טייטש הניכש יד זַא ןעזרעד טָאה ךאלמ רעד רָאנ יוו ,יוזַא .םיא רעטנוא

 ;םיא רעטנוא עטָאלב ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז רע טָאה ױזַא ,ןבקעי רעביא
 -ייב טינ םיא ןָאק רע זַא ,ןעזעג טָאה רע ןוא :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 רע זַא ,הניכש רעד ךרוד ןעזעג טָאה רע :טגָאזעג יול 'ר טָאה -- ,ןעמוק
 ןעמוקייב טינ םיא ןָאק

 טרירעגנָא טָאה רע] ,ךיד ןייז ןופ לפעל סָאד טרירעגנָא רע טָאה -- עגיו
 -עגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,תואיבנ ןוא םיאיבנ יד ,תוינקדיצ ןוא םיקידצ יד

 זיא סָאד ?סע זיא רעוו ;רעדניק ענייז ןופ ןוא םיא ןופ ןעמוקוצסיורָא טיירב
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 ןודבעו רוצ אדהל ןולע .ןיסכטימ אדהב ןובהיו ןיבסנ
 ,ימחנו רוזחנ, :ןורמא ,יליפ ןמ ןוקפנד ןמ .ןוהתדיביע
 .ןיסכטימ לש הליבח ואצמו ורזח ''.םולכ ןנישנא אמליד
 הלמ אדה, :ןירמא [''?ןוכל תיא ןה ןמ, :ןול ןירמא]
 ".ומע שיא קבאיו :ביתכד ,איה ןאבס בקעימ

 הזל ,ןאצ הזלו ןאצ הזל ,ול המדנ םיטסיליכראל :ירמא ןנברו
 ךכ "".ךלש ריבעמ ינאו ,ילש רבעה, :ל"א .םילמג הזלו םילמג
 בקעי ןנובא היהו .ןיע ףרהכ בקעי לש ונאצ ךאלמה ריבעה
 ןאע חכשמו רזוחו ריבעמ ,אכאלמד [אנע] (אינע) [ריבעמ]
 התואב :סחנפ ר''א ?וניבא בקעי השע המ .הלילה ותוא לכ ירחוא
 ,סוקמרפ,, :ל''א ;וראוצ לע וכרכו [ןירקופ] (ןידקרפ) לטנ העש
 :אנוה ר"א ".הלילב ןיחילצמ ןישרח תיל ,תא שרח ;סוקמרפ
 ביסנ ןאמ םע ןידל עדימ אניל, :ךאלמה רמא העש התואב
 .שא תססות הליחתה ,רוצה לע עבצא ןתנ ?השע המ יי?ביהיו

 הידבוע רמאנש ,הינימ ילוכ אנא ?יל ליחדמ תא אדה ןמ, :ל''א

 ה"בקה ל"א :קחצי רב אנינח ר"א .שא בקעי תיב היהו :א

 השמחו ךילע אב אוה ?דמוע תא המ ,ושע לש ורש,, :ךאלמל

 תוכזו ןנקז תוכזו ,ומא תוכזו ,ויבא תוכזו ותוכז :ודיב םיעימק

 ?.ותוכזב וליפא דומעל לוכי התא ןיאש ,ומע ךמצע דודמ .ותנקז

 היהש םיטסיליכראל .ול לוכי אל יכ ,אריו (בל תישארב) דימ

 ויבא תא הארו הלעמל ויניע הלת ,ךלמ לש ונב םע ששוגתמ

 הארש ןויכ ,ךכ .ויתחת 'ומצע שיפרהו ,ויבג לע דמוע ךלמה

 ;ויתחת ומצע שיפרה ,בקעימ הלעמל תדמוע הניכשה ךאלמה

 אל יכ ,הניכשב אריו :יול ר''א -- ,ול לוכי אל יכ ,אריו :דייהה
 .ול לוכי

 ,תואיבנבו םיאיבנב ,תוקידצבו םיקידצב ,וכרי ףכב עגיו

 .דמש לש ורוד הז ?הז הזיא ;וינבמו ונממ דומעל ןידיתע ויהש

 :רמוא רזעילא 'ר .היכרב 'רו רזעילא 'ר ,בקעי ךרי ףכ עקתו

 לפעל סָאד ןרָאוועג ןעקנולעגסיוא זיא'ס ןוא -- עקתו :סדמש ןופ רוד רעד

 טָאה רע :טגָאז רזעילא 'ר .היכרב 'ר ןוא רזעילא 'ר | ןגָאז| ,ךיד סבקעי ןופ

 .טרָאד ,הבר תישארב טיול בָאגוצ 5 .רעטייוו ןגָאז ןנבר יד יװ עבלעז סָאד סע זיא שרעדנַא

 ךַאנ סָאװ תורזגדמש יד 39 .טרעקעגמוא ךיז טָאה רע לייוו ,סע זיא ןעשעג ןוא ?

 רע טָאה :טנעקעג טינ רש סוׁשָע טָאה לארשי ןעגנערבמוא ןצנַאג ןיא :הלפמ סאבכוכ-רכ
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 : סע טָאה רע יי:אסבר ןופ ןעמָאנ ןיא .היכרב 'ך ;טשטעלפעגסיוא סע

 ע :טגָאזעג טָאה בקעי רב ןמחנ 'ר .שיפ א [טלאפשעצ עמ] יוו ןטלַאּפש
 0 לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;טרָא ןופ טקורעגסיורַא סע טָאה
 12ריא ןופ טרעטייוורעד ךיז ונָאה לעז ןיימ ןוא -- עקתו :([זי

 . ז

 ערימ טימ טרעכיירַאב -- תרטקמ :קוספ םעד טדיישַאב טָאה ןנחוי 'ר
 תרוטק רעד ףיוא -- רעלדנעה םענופ ביוטשצריוו יילרעלַא טימ ,ךערייוו ןוא

 ןצריוועג ףלע יד ןופ סנייא ןעוועג זיא :סָאד ןוא ,סַאניטװַא החפשמ רעד ןופ
 םעד טיול] טדיישַאב סע טָאה אנוה 'ר ,ןָאטניירַא ריא ןיא טגעלפ עמ סָאװ

 ריד םענ :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה רמאיו :(דל ,ל תומש) [קוספ
 ןוא לגענרעכייר ןוא ץריוועגפירט ? ;ייווצ וטסָאה ;ןצריוועג עקידעקעמש
 וטסעוו -- ,ןצריוועג עקידעקעמש [לֶאמ א ךָאנ| :ףניפ וטסָאה ,ןַאבַאלַאג
 עקידעקעמש ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש ךַאד זיא ,ייווצ רעדיוו טניימ'ס זַא ,ןגָאז

 ,ןייז ייז ןלָאז ךיילג ףיוא ךיילג -- דבב דב [טייטש רעטייוו טרעיינ | ;ןצריוועג

 ןרעטױל ןוא ;ןעצ וטסַאה א: ףניפ [עקידדרעירפ יד] ןגעק ףניפ ביג זיא
 ןוא טכוזעגכָאנ םימכח יד ןבָאה םעד טיול .ןצריוועג ףלע וטסָאה ,ךערייוו

 ףלע עקיזָאד יד טרעיינ ,תרוטק רַאפ סרעסעב ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןענופעג
 .ריא ןיא סָאװ ןצריוועג םינימ |

 ףיוא םיחמומ ןעוועג ןענייז סַאניטװַא החפשמ יד :טנרעלעג ןבָאה רימ
 טגעלפ [תרוטק רעייז] ןוא ,ןצריוועג יד ןשימפיונוצ ףיוא ,תרוטק ןכַאמ

 טלָאװעג טינ םענייק סע ןבָאה ייז רעבָא ,ךיור [לייז ןכיילג] א ןזָאלפיורַא

 -קעלַא ןופ סרעטסיימ טכַארּבעג ןוא טקישעג םימכח יד ןבָאה .ןענרעלסיוא
 ןייק טינ רעבָא ,תרוטק יד ןכַאמ ףיוא םיחמומ ןעוועג ייז ןענייז :עירדנַאס

 רעד ןופ [ךיור רעד] .ךיור [לייז ןכיילג] א ןזָאלוצפױרַא ףיוא םיחמומ

 ,סנקלַאב יד זיב ?ןקעטש ַא יוו ךיילג ןלייזפיורַא ךיז טגעלפ סַאניטװַא החפשמ
 -ןביורט ַא יװ ןרעדינּפָארַא ןוא ןטיירפשעצ ךיז רע טגעלפ םעד ךָאנ ןוא
 ןטיירפשעצ ךיילג ךיז טגעלפ רעירדנַאסקעלַא יד ןופ [ךיור רעד] :לגנעה
 -עג ייז ןבָאה ,טסואוורעד סע ךיז ןבָאה םימכח יד זַא ןוא .ןרעדינּפָארַא ןוא
 שרעדנַא טינ רע טָאה ןפַאשַאב טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ ץלַא :טגָאז

 :([ ,גמ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןגעוו דובכ ןייז ןופ טרעיינ ,ןפַאשַאב
 ןגעוו דובכ ןיימ ןופ ךיא בָאה ןעמָאנ ןיימ טימ ןפורעג טרעוו סָאװ ץלַא -- לכ
 ,טרָא רעייז ףיוא טרעקעגמוא ךיז טָאה סַאניטװַא החפשמ יד ןוא 4,ןפַאשַאב
 טָאה עמ זיב ,ןעמוק טלָאװעג טינ ןבָאה ייז רעבָא ,ייז ךָאנ טקישעג טָאה עמ
 טציא ,ןעמענ ייז ןגעלפ גָאט א הנמ ףלעווצ :ןיול רעייז טלּפָאטעג טינ ייז

] 

 זיא חסונ רעד יוו ,יסא בר ןופ טצריקעג 11 .רעדניק .ענייז ףיוא תורצ טקישעגנָא תוחפל
 ךיו ,עקתו ןופ שטייט םעד ןלעטשוצטסעפ ָאד טמוק קוספ רעד 12 .הבר תישארב ןיא
 ,טרָא םענופ טקורעגּפָא ,טרעטייוורעד

 :ה"ד א? .ײװצ יװ רעקינייוו טינ סע זיא ,םיבר  ןושל ןיא לייוו 2 ערימ יד + .ז
 בָאגוצ ןיא ,םינימ ףניפ עיינ רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןצריוועג עקידעקעמש לָאמ עטייווצ סָאד
 ןטיול טצעזעגרעביא + :א ,ה םילקש ,ימלשורי טיול ץיצַאדנעמע * .ףניפ עטשרע יד וצ
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 בקעי רב ןמחנ 'ר .גדכ הקדיס :אסבר םשב היכרב 'ר ;אעייש

 .הילעמ ישפנ עקתו :(גכ לאקזחי) א"דמה ;המוקממ הקריפ :רמא
 ז

 לכור תקבא לכמ הנובלו רמ תרטוקמ :היירק רתפ ןנחוי 'ר

 ויהש םינממס רשע דחאמ דחא הזו ,סניטבא תיב תרטקב --

 ךל חק :השמ לא 'ה רמאיו :(? תומש הל רתפ אנוה 'ר .הב ןינתונ

 יא ,םימס :אשמח אה ,הנבלחו תלחשו ףטנ ;ןירת אה ,םימס

 ,היהי דבב דב -- ,םימס רמאנ רבכ אלהו ,ןירת ןוניאד ,רמית

 רשע דחא אה ,הכז הנובלו ;הרשע ירה ,השמח דגנכ השמח ןת

 דחא אלא ,תרטקל הפי ןיאש ,ואצמו םימכח וקדב ןכמ .ןינממס

 .הבש וללה ןינממס רשע

 םוטיפב ,תרטקה השעמב ןיאיקב ויה סניטבא תיב :ינת

 ואיבהו םימכח וחלשו .דמלל וצר אלו ;ןשע הלעמ היהו ,תרטקה

 היה אלו ,תרטקה השעמב ןיאיקב ויהו ;הירדנסכלאמ ןינמוא

 הלועו תרמתמ התיה סניטבא תיב לש .ןשע הלעמב ןיאיקב |

 (לקמכ) תדרויו הסופ ךכ רחאו ,תורוקה דע [לקמכ] (לוכשאכ)

 .דימ ןטמל תדרויו הסופ התיה הירדנסכלא לש ; [לוכשאכ]

 אלא ארב אל ,ה"בקה ארבש לכ :ורמא ,רבדב םימכח ועדישכו

 ,ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ :טמ היעשי) רמאנש ,ודובכל

 דע ,אבל וצר אלו םהירחא וחלש .ןמוקמל סניטבא תיב ורזחו

 תויהל ורזח ,םוי לכב ןילטונ ויה הנמ ביי :ןרכש םהל ולפכש

 םוי לכב :רמוא אדוי 'ר .ריאמ 'ר ירבדכ -- ,הגמ ד"'כ ןילטונ

 המ, :םהל ורמא .הנמ ח"מ ולטנ ושכעו ,הנמ ד"כ ןילטונ ויה

 דיתעש ,וניתובאמ ונידיב תרוסמ, :ורמא ''?דמלל אלש םתיאר

 םישועו ןיגהונ ויהי אלש ,דמלל וניצר אלו ,ברחהל שדקמה תיב

 רבדבו יי.היבקה ינפל ןישוע ונאש ךרדכ ןהלש הרז הדובע ינפל

 ?אדוי 'ר .ןריאמ 'ר טיול זיא סָאד -- ,קיצנַאווצ ןוא ריפ עמונעג ייז ןבָאה

 טציא ןוא ,גָאט א הנמ קיצנאווצ ןוא ריפ ןעמענ ןגעלפ ליז :טגָאזעג טָאה

 זיא סָאוו, :טגערפעג ייז ןעמ טָאה .הנמ קיצרעפ ןוא טכַא ןעמונעג ייז ןבָאה

 רימ,, :טגָאזעג ייז ןבָאה "?ןענרעלסיוא טינ םענייק טליוו ריא סָאװ הביס יד

 טיירבעגנָא זיא שדקמה תיב רעד זַא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןופ הרוסמ ַא ןבָאה

 עמ ידכ ,ןענרעלסיוא טלָאװעג טינ םענייק סע רימ ןבָאה ,ןרעוו וצ בורח

 רעגייטש ןפיוא הרז .הדובע רעייז ראפ ןכאמ וצ סע ןייז גהונ טינ ךיז לָאז

 ךַאז רעקיזָאד רעד ןגעוו ןופ ןוא ?,אוה ךורב שודקה רָאפ סע ןעוט רימ יוו



 הבר םירישה ריש = - 258

 ַא סרעייז טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא .ןטוג םוצ ןענָאמרעד ייז ןעמ טגעלפ

 ;םימשב טימ טקעמשַאב סַאג ןיא סױרַא טינ לָאמ ןייק זיא דניק א רעדָא יורפ
 טימ ןכַאמּפָא ייז ןגעלפ שרעדנַא ץעגרע ןופ יורפ ַא ןעמענ ןגעלפ ייז זַא ןוא

 טינ ןלָאז ןדיי ידכ ,םימשב טימ ןקעמשַאב טינ לָאמ ןייק ךיז לָאז יז זַא ,ריא
 סָאװ ןייז וצ םייקמ ידכ ".ךיז ייז ןקעמשַאב שימעג-תרוטק םענופ ,, :ןגָאז
 רַאפ ןייר ןייז טלָאז ריא ןוא -- םתייהו :(בכ ,בל רבדמב) טגָאז קוספ רעד

 א -- אצמו :(ד ,ג ילשמ) קוספ ַא טגָאז ךָאנ ןוא ;לארשי רַאפ ןוא טָאג
 .ףייל ןוא טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טייקיצניג ןוא ןח ןיפעג

 ךיא, :טלייצרעד רימ טָאה הגול ןב ןועמש :טגָאזעג טָאה אביקע'ר
 ןבילקעג ןבָאה סַאניטװַא החפשמ רעד ןופ רעדניק סדניק יד ןופ דניק א ןוא
 בָאה ,טכַאל ןוא טנייוו רע זַא ,ןעזרעד בָאה ךיא ןוא ,דלעפ ןיא רעצכעטיירק
 :טגָאזעג רימ רע טָאה '?טנייוועג וטסָאה סָאװ ,רעניימ ןוז' :טגערפעג םיא ךיא
 סָאװ ןוא' ?"ןרָאװעג טרענימעג זיא סָאוו זיוה סרעטָאפ ןיימ ןופ דובכ ןפיוא'
 [זיא סָאװ דובכ םעד ןגעוו ןופ]' :טגָאזעג רימ רע טָאה '?טכַאלעג וטסָאה
 ףוס-לכ-ףוס ןוא ;טלעוו רענעי ףיוא םיקידצ יד רַאפ טיירבעגנָא ןוא טיהעגּפָא

 '.רעדניק ענייז ןעיירפרעד וצ בורקב טיירבעגנָא רעטשרעבייא רעד ךָאד זיא
 "ךיור,, רעד ךָאד זיא טָא' :;רימ וצ טגָאזעג רע טָאה ז'?ןעזעג וטסָאה סָאוו ןוא'
 "עג רע טָאה '.סע רימ זייוו :םיא וצ ךיא ךאמ '.רימ רַאפ ?"רעגנערבפיורַא
 וש ןייק סע ןזייוו וצ טינ ,טנַאה ןיא הרוסמ ַא ןבָאה רימ' :רימ וצ טגָאז

 סָאד ןוא ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה'ס :טגָאז עמ * '.טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ
 ?,ןברָאטשעג זיא דניק

 ןוא געוו ןיא ןעגנַאגעג לָאמַא ןיב ךא :טגָאזעג טָאה ירונ ןב ןנחוי 'ר
 ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,סַאניטװַא החפשמ רעד ןופ ןקז א םענייא טנגעגַאב

 :טגערפעג םיא ךיא בָאה .ןצריוועג ןופ [המישר ַא טימ] הליגמ ַא טנַאה ןיא
 [ןופ ןשטנעמ יד] זעוו, :טגָאזעג רימ רע טָאה "?טנַאה ןיא וטסָאה סָאװ,,

 תוליגמ ערעייז ןבעגרעביא ייז ןגעלפ ,םורפ ןעוועג ןענייז זיוה סרעטָאפ ןיימ
 לייוו .םעד טימ ךיז טיה ןוא ,סע ריד אנ טציא רעבָא ;ןטייווצ םעד רענייא
 -עגריפ סע ןוא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןוא ".ןצריוועג ןופ הליגמ ַא זיא סָאד
 :טגָאזעג רימ טָאה רע .ןענורעג ןרערט םיא ןענייז ,ןאביקע 'ר רַאפ טכַארב
 * עקיזאד יד ףיוא ןדער טינ סטכעלש ןייק רימ ןרָאט ןָא טציא ןופ.

 ח

 :מינפה םחל םעד ןכַאמ ףיוא םיחמומ ןעוועג ןענייז ומרַאג החפשמ יד
 טינ םענייק סע ןבָאה ייז רעבָא :[ןוויוא םענופ] םיא ןעמענסיורַא ףיוא ןוא

 ןעװעג זיא סָאד * .(ח ןמיס ןיא ,רעטייוו יוו) אתגולפ-רב סריאמ 'ר ,הדוהי 'ר 5 .שרד

 "רעד לָאז סָאװ 1 .תובישח ריא ןרָאלרַאפ טָאה סַאניטװַא החפשמ יד ןעוו ,ןברוח ןכָאנ
 ,תרוטק רעד ןיא ןשימנײרַא ןגעלפ ייז סָאװ זָארג א 5 ,תובשחמ עקיזָאד יד ריד ןיא ןקעוו
 ןצימע רַאפ ןפאכסיורַא טינ ךיז לָאז סע ידכ ? .ףױרַא ךיילג ןייג לָאז ךיור רעד ידכ
 םילקש ,ימלשורי :תורוקמ ערעדנַא יד ןיא טינ ךיז טניפעג ארמימ עקיזָאד יד) דוס ןטימ
 .(א ,חל אמוי ,ילבב ;ט ,ג אמוי ;א ,ה

 תיב ןיא ןוא ןכשמ ןיא שיט ןפיוא ןגיל טגעלפ סָאװ ,טכיזעגנָא ןופ טיורב 1 .ח
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 השא האצי אלש אלא ,דוע אלו ,חבשל ןתוא ןיריכזמ ויה הזה
 רחא םוקממ השא ןיאשונשכו ;םשובמ אוהשכ םהמ קוניתו םהמ
 לארשי ויהי אלש ,םלועל םשבתת אלש ,המע םיקסופ םה
 רמאנש המ םייקל יי.תומשבתמ ןה תרטקה םוטיפמ,, :םירמוא
 אצמו :(ג ילשמ) רמואו ;לארשימו 'המ םייקנ םתייהו :(בל רבדמב)

  .םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח
 ינבמ דחא קוניתו ינא,, :הגול ןב ןועמש יל חס :אביקע רייא

 ,ויתיארו הדשב םיבשע םיטקלמ ונייה סניטבא תיב לש םהינב
 דובכ לע' :יל רמא '?תיכב המ לע ,ינב' :ול יתרמאו .קחצו הכבש
 רומש [ה דובכה לעֶו' :יל רמא '?תקחצ המלו' י,טעמתנש יבא תיב
 תא חמשל דיתע םוקמהש ,ףוסו ;אבל דיתעל םיקידצל ןקותמו
 '.ידגנכ ייןשע הלעמ,, אלה+ :יל רמא '?תיאר המי '.בורקב וינב
 תוארהל אלש ,ונידיב תרוסמ :יל רמא '.יניארה/ :ול יתימונ
 תמש דע ,םלועב םילק םימי ואב אל :ורמא "'.םלועב םדאל

 .קוניתה ותוא
 יתאצמו ,ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ :ירונ ןב ןנחוי רייא

 המ, :ול יתרמא .ןינממס תליגמ ודיבו סניטבא תיבמ דחא ןקז
 םתוליגמ ןירסומ ויה ,אבא תיב ןיעונצ ויהשכ,, :יל רמא ''?ךדיב
 ".איה ןינממס תליגמש ,הב רהזהו ,ךל אה ושכעו ;הזל הז
 רמא .ויתועמד וגלז ,אביקע 'ר ינפל םירבדה יתיצרהו יתאבשכו
 "ולא לש ןייונגב רפסל ןיאשר ונא ןיא התעמ,, :יל

 ח

 ,ותיידרבו םינפה םחל השעמב םיאיקב ויה ומרג תיב לש

 ןיאיקב ויהו ;הירדנסכלאמ ואיבהו םימכח וחלשו .דמלל וצר אלו

 ומרג תיב לש .םיאיקב ויה אל ותיידרבו ,םינפה םחל השעמב

 ;םינפבמ תידרנ[ו תיפאנ] איהו ,ץוחבמ רונתב םיקיסמ ויה

 איהש םירמוא שיו ,ץוחבמ ןיפואו םינפבמ ןיקיסמ ויה ולאו

 -רעקעב טכַארבעג ןוא טקישעג םימכח יד ןבָאה .ןענרעלסיוא טלָאװעג

 םעד ןכַאמ ףיוא םיחמומ ןעוועג ייז ןענייז ;עירדנאסקעלַא ןופ סרעטסיימ

 .ןעוועג טינ םיחמומ ןייק ייז ןענייז םיא ןעמענסיורַא ףיוא רעבָא ,םינפה םחל

 טיורב סָאד ןוא ,ןסיורד ןופ ןוויוא םעד ןצייהנָא טגעלפ ומרָאג החפשמ יד

 ענעי רעבָא ;קינייוועניא ןופ ןרעוו ןעמונעגסיורַא טגעלפ ןוא ןקַאב ךיז טגעלפ

 טגעלפ סע זַא ,ןגָאז ערעדנַא ןוא ,ןסיורד ןופ ןקַאב ןוא קינייוועניא ןצייה ןגעלפ
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 ץלַא :טגָאזעג ייז ןבָאה ,טסואוורעד סע ךיז ןבָאה םימכח יד זַא ןוא .ןעלמיש
 טרעיינ ,ןָאטעג שרעדנַא טינ רע טָאה ,ןָאטעג טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ
 טָאג טָאה ץלַא -- לכ :(ד ,זט ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוז ,ןגעווטענייז ןופ
 ףיוא טרעקעגמוא ךיז טָאה ומרַאג החפשמ יד ןוא ,ןגעווטענייז ןופ טכַאמעג

 ,ןעמוק טלָאװעג טינ ןבָאה ייז רעבָא ,ייז ךָאנ טקישעג טָאה עמ .טרָא רעייז

 יז ןגעלפ גָאט א הנמ ףלעווצ :ןיול רעייז טלּפָאטעג טינ ייז טָאה עמ זיב

 ,ןריאמ 'ר טיול -- ,הנמ קיצנַאווצ ןוא ריפ ןעמונעג ייז ןבָאה טציא ,ןעמענ
 טציא רעבָא ,ןעמענ ייז ןגעלפ גָאט ַא הנמ קיצנַאווצ ןוא ריפ :טגָאז הדוהי 'ר
 סָאװ הביס יד זיא סָאוו,, :טגערפעג ייז ןעמ טָאה .הנמ קיצרעפ ןוא טכַא --
 "עג טָאה עמ, :טגָאזעג ייז ןבָאה "?ןענרעלסיוא טינ םענייק סע טליוו ריא
 טיירבעגנָא זיא שדקמה תיב רעד זַא ,החפשמ סרעטַאפ רעזדנוא ןיא טסואוו
 רעכעלרע ןייק טינ א ןענרעלסיוא סע ךיז טעוו רעמַאט זיא ,ןרעוו וצ בורח

 וא ".הרז הדובע רעד םעד טימ ןעניד ןוא ןייגקעווַא טעוו רע ןוא ,שטנעמ
 ,סָאד רָאנ טינ ןוא .ןטוג םוצ ייז ןעמ טנָאמרעד ךאז רעקיזָאד רעד ןגעוו ןופ
 ןופ טנאה רעד ןיא טיורבסייו ןייק ןעזעג טינ לָאמןייק טָאה עמ טרעיינ

 םינפה םחל ןופ,, :ןגָאז טינ ןלָאז ןדיי ידכ ,רעטכָאט א רעדָא ןוז א סרעייז
 ןייז טלָאז ריא ןוא :טגָאז קוספ רעד סָאװ ןייז וצ םייקמ ידכ ".ךיז ייז ןזייפש
 ןוא ןח ןיפעג ןוא :קוספ א טגָאז ךָאנ ןוא ;לארשי רַאפ ןוא טָאג רַאפ ןייר
 .טייל ןוא טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טייקיצניג

 ,{ םימכח יד ןופ} ר רעטרעוו יד ףיוא רעפטנע ןַא טַאהעג ןבָאה ?עלַא יד ןוא
 עמ זַא .טאהעג טינ רעפטנע ןייק ןבָאה סָאװ ,רָאצמַאק החפשמ יד רעסיוא
 -סיוא טינ םענייק סע טליוו ריא סָאוו ,הביס יד זיא סָאװ,, :טגערפעג ייז טָאה
 ןבָאה ייז סָאװ םעד ךרוד ןוא .ןבעגעג טינ רעפטנע ןייק ייז ןבָאה *"?ןענרעל
 -ייא םענופ דובכ םעד ןרענימרַאפ וצ ןוא דובכ רעייז ןרעמרַאפ וצ טכוזעג
 למיה ןופ ךיירגיניק סָאד ןוא ןרָאװעג טרענימרַאפ דובכ רעייז זיא ,ןטשרעב
 ןייק ייז ןופ ָאטינ זיא'ס טרעיינ ,ןיילא סָאד טינ ןוא ;טרָא ןייז ףיוא טייטש

 י ילשמ) ןעמ טגָאז עטשרע יד ןגעוו .לארשי ןיא לקינייא ןייק ןוא דניק
 טא -- םשו :(טרַאד) ןעמ טגָאז עקיזָאד יד ןגעוו ןוא ,הכרבל קידצ רכז (

 ;טגָאזעג יאזע ןב טָאה םעד ןופ .ןרעוו טליופרַאּפ לָאז םיעשר ןופ ןעמָאנ רעד

 ,ןפור ךיד ןעמ טעוו ןעמַאנ ןייד טימ ןוא +ןבעג ריד ןעמ טעוו סנגייא ןייד ןופ

 םייב ָאטינ זיא'ס ןוא ,ןצעז ךיד ןעמ טעוו טרָא [טנידרַאפ] ןייד ףיוא ןוא
 זיא סָאװ סָאד ןרירנָא טינ ןָאק שטנעמ ןייק ןוא ,ןסעגרַאפ ןייק ןטשרעבייא
 וליפא עטייווצ סָאד ןרירנָא טינ ןָאק תוכלמ ןייא ןוא ,ןטייווצ א רַאפ טײרבעגנָא
 .רָאה א ףיוא

 ט

 ,רעדירב ענייז עלַא ןופ רעסעב ןעגניז טנעקעג טָאה יול ןב :סַארגוה
 ,םיא ןגעוו טלייצרעד עמ .ןענרעלסיוא טלָאװעג טינ םענייק סע טָאה רע ןוא

 טגעלפ ,ןעגניז וצ ליומ סָאד ןענעפע טגעלפ רע ןעוו :ןיול ןב סַארגוה ןגעוו

 רעגניפ ןבָארג ןטייווצ םעד ןוא ליומ ןיא רעגניפ ןבָארג ןייז ןקעטשניירַא רע
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 אל ,ה"בקה לעפש לכ :ורמא ,רבדב םימכח ועדישכו .תשפעמ

 ורזחו ,והנעמל 'ה לעפ לכ ;(ט ילשמ) רמאנש ,ונעמל אלא לעפ

 ולפכש דע אבל וצר אלו ,םהירחא וחלש .ןמוקמל ומרג תיב

 דייכ ןילטונ ויהו ורזח ,םוי לכב ןילטונ ויה הנמ ביי :ןרכש םהל

 ןילטונ ויה םוי לכב :רמוא הדוהי 'ר .ריאמ 'ר ירבדכ -- ,הנמ

 אלש םתיאר המ, :םהל ורמא .הנמ ח"מ ושכעו ,הנמ ד"כ

 דיתע שדקמה תיבש ,אבא תיב ויה םיעדוי, ;ורמא יי?דמלל

 הרז הדובע דובעיו ךליו ןוגה וניאש םדא דמלי אמשו ,ברחהל

 םלועמש אלא ,דוע אלו .חבשל םתוא ןיריכזמ הזה רבדבו ''.ךכב

 לארשי ויהי אלש ,םהיתונבו םהינב דיב היקנ תפ האצמנ אל

 םתייהו :רמאנש המ םייקל ".םינוזנ םה םינפה םחלמ,, :ןירמוא

 יניעב בוט לכשו ןח אצמו :רמואו ;לארשימו 'המ םייקנ

 .םדאו םיהלא

 אלש ,רצמק תיב לשמ ץוח ,םהירבדל הבושת ואצמ ןלוכו

 ובישה אלו ''?דמלל אלש םתיאר המ,, :םהל ורמא .הבושת ואצמ

 ,םוקמה דובכ טעמלו ןדובכ תוברהל ושקבש ידי לעו .הבושת

 םהל ןיאש אלא ,דוע אלו ;המוקמב םימש תוכלמו טעמתנ ןדובכ

 = קידצ רכז :6 םש רמאנ םינושארה לע .לארשיב דכנו ןינ אל

 :יאזע ןב רמא ןאכמ .בקרי םיעשר םשו :רמאנ ולא לעו ,הכרבל

 החכש ןיאו ,ךובישוי ךמוקמבו ,ךוארקי ךמשבו ,ךל ונתי ךלשמ

 תעגונ תוכלמ ןיאו ,ורבחל ןכומב עגונ םדא ןיאו ,םוקמה ינפל

 .אמינ אלמכ וליפא התרבחב

 הצר אלו ,ויחאמ רתוי רישב קרפ עדוי היה יול ןב סרגוה

 ,רישב ויפ חתופש העשב :יול ןב סרגוה לע ,וילע ורמא ,דמלל

 סינכמו ,עקרקב רחא ולדוגאו ויפ ךותב ולדוגא ץעונ היה

 ינימ לכ איצומ היהו ,המיענב ולוק היבגמו םימינה ןיב (ת)ועבצא

 ןוא ?,סעצנָאװ יד ןשיווצ ןלעטש רע טגעלפ ?רעגניפזייוו םעד ,דרע רעד ןיא

 םינימ ײלרעלַא ןזָאלסױרַא טגעלפ ןוא ,גנַאזעג טימ לוק ןייז ןבייהפיוא טגעלפ

 טָאה סָאװ (ט ןמיס) סַארגוה רעקידרעטייוו רעד ןוא ייוצ יד 2 .(ל ,הכ תומש) שדקמה

 יד ןשיװצ סרעדעפ ריפ ןעמענ טגעלפ רצמק-ןב * -ייז יװ רעפטנע ןבלעז םעד ןבעגעג

 (ב ,חל אמוי ,ילבב) תויתוא ריפ ןופ טרָאװ א לָאמ ןייא טימ ןביירשנָא ןוא רעגניט

 .םישעמ ענייז טיול למיה ןופ טלָאצַאב טרעוו רעכעלטיא +

 חסונ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה רימ .םרגוה זיא םישרדמ ערעזדנוא ןיא חסונ רעד 1 .ט

 עבאגסיוא שרדמ רעד ןיא ךיוא סע זיא יוזַא ןוא ,אמוי ,ילבב ןופ ןוא ,םילקש ,ימלשורי ןופ
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 ףעגנירּפשּפָא לָאמ ַא טימ עלַא ןגעלפ םייוול יד רעדירב ענייז שזַא ,רענעט
 ןאמטפיוה ַא ןָאטעגנָא לָאמ ַא טָאה "רעוטנָא רעד ,, סחניפ -- .סכעלייוורעטניה
 5,טלָאצַאב ןעמוקַאב טָאה ןוא

5 

 טדער -- -- -- ףױא טייג סָאװ סע זיא רעוו -- תאז ימ [קוספ רעד]

 -כָאט יד עבשילא :טגָאזעג טָאה עמ !,בדנימע ןופ רעטכָאט יד עבשילא ןגעוו
 ריא ןעזעג טָאה יז :גָאט ןייא ןיא תוחמש ףניפ ןעזעג טָאה בדנימע ןופ רעט
 ןוא ,לודג ןהוכ ַא ןַאמ ריא ןוא ?,אישנ ַא רעדורב ריא ןוא ,ךלמ א רעגָאװש

 ַא לקינייא ריא סחניפ ןוא ,הנוהכ רעד ןיא עטייווצ יד -- ןיז ייווצ עריא
 ןייז וצ בירקמ [ןכשמ ןיא] ןיירַא ןענייז ןיז עריא ןעוו 5.רעטבלַאזעג המחלמ
 -רַאפ זיא החמש ריא ןוא ?,ןרָאװעג טנערברַאפ ייז ןענייז ױזַא +[תושר ןָא}
 .ךיור ןלייז יוז ןרָאװעג יז זיא ךיילג ;רעיורט וצ ןרָאװעג טרעק

 -עג רוד-ינב ענייז ןבָאה ןרָאװעג רטפנ זיא ןועמש 'רב רזעלא 'ר ןעוו
 טימ -- - - רבדמ ןופ ףיוא טייג סָאװ סע זיא רעוו :םיא ףיוא טנעייל
 -צריוו יילרעלַא טימ אד טניימ סָאװ -- ,רעלדנעה םענופ ביוטשצריוו יילרעלַא
 ןיא יקב ַא ןעוועג זיא ןועמש 'רב רזעלא 'ר לייוו ?רעלדנעה םענופ ביוטש
 .םיטויפ ןוא זתובורק ןופ רבחמ א ,הנשמ ןיא ןוא ?ארקמ

 אי

 .םעד םורָא םירוביג קיצכעז ,ןהמלש ןופ טעב סָאד זיא טָא -- הנה (ז)
 הכרב רעד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב ןגעוו :סרזעלא 'ר ןופ טָאה יביב 'ר
 רעד יוו ?,םיטבוע ןוא ןעמַאטש ענייז ןענייז טָא -- ותטמ הנה .םינהוכ יד ןופ
 ףםיטבוע יד ןופ תועובש יד -- תוטמ תועובש :(ט ,ג קוקבח) טגָאז קוספ
 םירוביג קיצכעז +;רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ןופ -- ןהמלש ןופ
 ;םינהוכ יד ןופ הכרב רעד ןופ תויתוא קיצכעז יד ןענייז סָאד ,םעד םורַא
 עֶלֶא ייז -- םלכ (ח) .לארשי ןקרַאטש ייז םורָאװ ,לארשי ןופ םירוביג יד ןופ
 ןענייז סָאװ רעטרעוו :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר -- ,דרעווש ַא טימ טרוגעגנָא
 ןועטנעב ךיד לָאז טָאג -- 'ה ךכרבי :(כ--דכ ו רבדמב) *טָאג ןופ טשטנעבעג
 ,-- -- -- ןבייהפיוא לָאז טָאג -- -- -- ןטכיילרעד לָאז טָאג -- -- --
 -עקישנָא םינימ עלַא טימ המחלמ ןריפ ייז םורָאװ ,המחלמ ןיא עטנרעלעג
 ףיוא דרעווש ןייז טימ רעכעלטיא !:טלעוו רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ןשינ
 טעז שטנעמ א זַא וליפא סָאװ ,טכענ יד ןיא קערש רעד ןגעוו ןופ ךיד ןייז

 טיול 2 .(סדגוה חסונ רעד זיא חי ,ב םירופיכה םוי ,אתפסות ןיא) ו"כרת ,ןילרעב ןופ
 .ווָטרטסָאי ךיוא ױזַא ,טרָאד י"שר טיול 5 ,דיחי ןיא ,ועבצא טייטש סע ואוו ,ב ,חל אמוי
 טיול גנורעדנע + .סענורטס יד ןשיװצ :רעביא טצעז (עבַאגסיוא עשטייד) עשטנואוו
 טגעלפ סָאװ ,רעוטנָא רעד סחניפ :טרָאד ימלשורי ךיילגרַאפ 5 .א ,ה םילקש ,ימלשורי
 טרעוו ,עיצקנופ רעד ןופ תובישח יד ןזייוואב וצ ןוא ,םידגב ענייז ןהוכ םעד ןָאטנָא

 .(ןָאטעג ןהוכ א סע טָאה טרָאד) ןאמטפיוה ןטימ השעמ יד טכַארבעג
 ןביוא עז 5 .הדוהי טבש ןופ אישנ ,בדנימע ןב ןושחנ 2 .בייו סנרהא 1  .י

 .ך"נת 5 .ב--א ,י ארקו 5 .ב ,ב הבר תלהוק טיול ןבעגעגוצ + .5 .מַאב ,טכ ב
 -מיטשַאב ןוא םיבוט םימי ןיא הרשע הנומש ןופ תוכרב יד וצ ןבעגעגוצ ,םיטויפ '
 .םיתבש עט
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 שאר תבב [ןירקזנ] (ןירקסנ) םייולה ויחא לכ ויהש דע ,רמז

 .הירגא בסנו אגיטארטסיא שבלא שיבלמה סחנפ --- .םהירוחאל

 :ורמא .בדנימע תב עבשילאב רבדמ ,'וגו ,הלוע תאז ימ ₪

 המבי התאר :דחא םויב תוחמש שמח התאר בדנימע תב עבשילא
 ,הנוהכ ינגס הינב ינשו ,לודג ןהכ הלעבו ,אישנ היחאו ,ךלמ

 אלש] בירקהל הינב וסנכנש ןויכ .המחלמ חושמ הנב ןב סחנפו

 תישענ דימ ;לבאל התחמש הכפהנו ,ןיפורש ואצי ,[תושרב

 | .ןשע תורמיתכ
 תאז ימ :וילע ארוק 'ורוד היה ןועמש 'רב רזעלא 'ר ךמד דכ

 תקבא לכמ אוה המ -- ,לכור תקבא לכמ ,'וגו ,רבדמה ןמ הלוע

 .ייוטייפו ,יובירקו ,ייונתו ,יוארק ןועמש 'רב רזעלא 'ר הוהד ?לכור
 אי

 יביב 'ר .הל ביבס םירובג םישש ,המלשלש ותטמ הנהש

 ,ותטמ הנה .םינהוכ תכרבב היירק רתפ (יסוי 'רב) רזעלא 'ר םשב

 -לש ;תוטמ תועובש :(ג קוקבח א"דמה ,ויטבשו ריתוטמ הנה --

 ,הל ביבס םירובג םישש ;ולש םולשהש ךלמ לש -- ,המלש
 םהש ,לארשי ירובגמ ;םינהכ תכרבבש תויתוא םישש ולא

 םירבד :הירזע רייא -- ,ברח יזוחא םלכ 0 .לארשי תא ןירבגמ

 - -- - ה ראי - - - 'ה ךכרבי :0 רבדמב הרובגב םיכרובמ

 ינימ לכב םימחלנ םהש ,המחלמ ידמולמ .-- -- - 'ה אשי

 ,תולילב דחפמ וכרי לע וברח שיא ;םלועב שיש תוינערופ

 ךלי ?השעי המ ,וכריב תכתחמ ברח ומולחב האור םדא וליפאש

 תכרב עמשיו ותלפת ללפתיו עמש תאירק ארקיו תסנכה תיבל

 !ןָאט רע לָאז סָאװ -- *,ךיד ןייז ןיא ןייא ךיז טדיינש דרעווש ַא םולח ןייז ןיא

 ןרעה ןוא ,הליפת ןייז ןגָאז ןוא עמש תאירק ןענעייל ןוא לוש ןיא ןייג רע לָאז

 הבר רבדמב טיול (יסוי ירב) ןעמָאנ סרעטָאפ םעד טזָאלעגסױרַא ןבָאה רימ 1 אי

 טגנערב ,םיארומא רוד ןטייווצ ןופ ,יביב יר לייוו ,רעשיגָאל ךיוא סע זיא יוזא ןוא ,י ,אי

 ןוא ,םיארומא רוד ןטשרע ןופ ,תדפ ןב רזעלא 'ר ןייז סע זומ ,ןעמָאנ ןייז ןיא ארמימ א

 עז) יאחוי ןב ןועמש 'ר ןופ געט יד ןיא אנת א ןעוועג זיא סָאװ ,יסוי ןב רזעלא יר טינ

 שרד ןטיול טשטייטעג 5 .םמ רעד רעטנוא חתפ א טימ ,ותטמ טנעיילעג 2 .(ו"זרהמ

 טניימ ןעמאזוצ 4 .(םיטבש טניימ תוטמ זא ,זייוואב א יװ טכַארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד)

 סָאװ ,הרובג 5 .(ןשטנעב ןפרַאד םינהוכ יד סָאװ) טָאג ןופ םיטבש יד ןענייז טָא :סע

 רעטרעוו, :חסונ רעד זיא ,טרָאד ,הבר רבדמב ןיא ,ןטשרעבייא ןראפ גנונעכייצאב א טפָא זיא

 א ,טניימעג * ".אוה ךורב שודקה ןופ ןעמָאנ רעד טנַאמרעד טרעװ ןכעלטיא ייב סָאװ
 .(ו"זרהמ) ךיד ןייז ןופ סיורַא ןעגייז סָאװ רעדניק ענייז ףיוא ןָא ןעמוק סָאװ תורצ ,םינפ
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 טעוו זייב םוש ןייק ןוא ,"ןמא,, ייז ךָאנ ןרעפטנע ןוא םינהוכ יד ןופ הכרב יד

 טגָאז ןוא ןרהא ןופ רעדניק יד קוספ רעד טנרָאװ רעבירעד .ןקידעש טינ םיא

 .לארשי ןופ רעדניק יד ןשטנעב ריא טלָאז ױזַא -- הכ :(גכ ,טרָאד) ייז

 בי

 טָא -- ותטמ הנה .ןכַאװ יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה יאלמש 'ר

 ןופ תועובש יד :טגָאז קוספ רעד יוו ,םיטבש ענייז ןוא ןעמַאטש ענייז ןענייז

 קיצכעז ;רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ןופ -- המלשלש -- ;םיטבש יד

 יד ןוא :ןכַאװ-הנוהכ קיצנַאװצ ןוא ריפ יד ןענייז סָאד ,םעד םורַא םירוביג

 םירוביג יד ןופ %ןעגנולייטפָא ףלעווצ יד ןוא ?ןכַאוו-םייוול קיצנַאווצ ןוא ריפ

 'ר ,דרעווש ַא טימ טרוגעגנָא עלַא ייז .לארשי ּפָא ןטיה ייז לייוו ,לארשי ןופ

 סָאװ םימכח ידימלת יד ןענייז סָאד :ןגעוו סלאומש ןופ הדוהי 'ר ןוא אריעז

 5ןעמענפיוא ןופ ןוא +ןצירפש ןופ םיניד יד ןוא ,הטיחש םינהוכ יד ןענרעל

 יד ןענייז סָאד :ןגעוו סימָא 'ר ןופ טגָאזעג טָאה קחצי 'ר %ןפיוהנָא ןופ ןוא

 ןיול רעייז ןגירק ןגעלפ ייז ןוא ?,ןטייקילייה ייב םימומ ןכוזכָאנ ןגעלפ סָאװ

 .%הסנכה-רעמַאק רעד ןופ

 ןטפשמ וצ] םינייד ייווצ *:אסי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןימינב רב לדיג 'ר

 ןגירק ןגעלפ ייז ןוא ,םילשורי ןיא ןעוועג ןענייז תולזג ןופ [ןלַאּפ
 ןגעלפ סָאװ ןעיורפ :טגָאז לאומש .הסנכהדרעמַאק רעד ןופ ןיול רעייז

 ;הסנכה-רעמַאק רעד ןופ ןיול רעייז ןגירק ןגעלפ תכורפ םעד ןבעוו

 טָאה רעד ??.תיבה-קדב ןופ רעמַאק רעד ןופ :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר

 טָאה רעד ןוא י3/טעברַאהיוב א יו תכורּפ םעד ןבעוו סָאד טנכערעג

 :?.תונברק יד ןשיווצ טנכעררַאפ סע

 ןָאט וצ יוו םינהוכ יד ןענרעל ןגעלפ י"ייז םורָאװ ,המחלמ ןיא עטנרעלעג

 ייז טגעלפ עמ םורָאװ ,ךיד ןייז ףיוא דרעווש ןייז טימ רעכעלטיא ;הדובע יד

 וצ ןברק ןייק ןכַאמ טינ ןלָאז ייז זַא ,ןטכעש ןגעלפ ייז תעשב ןענערָאװ

 15,ןביילברעביא יד ךרוד ןברק א ןענעלספ וצ טינ ןוא 14,לוגיפ
 גי

 טָא -- ותטמ הנה .ןירדהנס ןפיוא קוספ םעד טדיישאב טָאה :ןנחוי 'ר

 ןופ תועובש יד :טגָאז קוספ רעד יוז ,םיטבש ענייז ןוא ןעמַאטש ענייז ןענייז

 ,זכ ,טרָאד) קלָאפ םענופ 5 .אל--ט ,הכ ,טרָאד * .חי--ז ,דכ ,א םימיה ירבד 1 .בי

 "נָא 5 .טולב סָאד * .תכורפ ןפיוא יצ ,חבזמ ןפיוא ןברק םענופ טולב סָאד + .(וט--ב

 תומהב 1 .(ב ,ב ארקיו) ןברק א ןופ ךערייוו ןוא לייא ןטימ לעמ םענופ ןפיוה א ןעמענ

 ןגעלפ סָאװ תובדנ יד ןופ * .ןבָאה טינ םומ ןייק ןרָאט סָאװ ,חבזמ ןרַאפ טקילייהעג

 ןייז ףרַאד ָאד זַא ,ךעלגעמ ? .רוביצ ןרַאפ תונברק ףיוא שדקמה תיב ןיא ןעמוקנײרַא

 יד יװ ,ארמימ יד ךיוא טרעװ הבר רבדמב ןיא .ןימא 'ר ןופ אתגולפ-רב רעד ,יסא יר

 וצ ףיוא ןרעװ ןבעגעג ןגעלפ סָאװ תובדנ 1? .ןעמָאנ סימא יר ןיא טכַארבעג ,עקידרעירפ

 םישדק ישדק םעד טלײטעגּפָא טָאה תכֹורּפ רעד תמחמ 11 .שדקמה תיב םעד ןטכיררַאפ

 םענופ טולב םיא ףיוא טצירּפשעג רופיכ םוי םוא טָאה עמ לייוו רשפא 1? .טנַאװ א יװ

 טראבסע יד ןטלַאה ךרוד 15 .טייקידרעוומוא 1+ .םימכח ידימלת יד 15  (ו"זרהמ) ןברק
 | :  .טייצ רעטמיטשַאב רעד רעביא ןלייט
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 ריהזמ ךכיפל .וקיזמ ער רבד ןיאו ?,ןמא, םהירחא הנעיו םינהכ

 .לארשי ינב תא וכרבת הכ :סש םהל רמואו ןרהא ינב תא
- 

 ויתוטמ הנה -- ותטמ הנה .תורמשמב היירק רתפ יאלמש י'ר

 ךלמה לש -- המלשלש -- ;תוטמ תועובש :א"דמה ,ויטבשו

 הנוהכ תורמשמ דייכ ולא ,הל ביבס םירובג םישש ;ולש םולשהש

 ,לארשי ירובגמ ;תוקלחמ הרשע םיתשו היוול תורמשמ דייכו

 הדוהי ירו אריעז 'ר -- ,ברח יחחא םלכ .לארשי תא ןירמשמש

 הטיחש םינהכל ןידמלמש םימכח ידימלת ולא :לאומש םשב

 ולא :רמא ימא 'ר םשב קחצי 'ר .הצימקו הלבקו הקירז תוכלהו

 - - - .הכשלה תמורתמ ןרכש ןילטונו ,םישדק ימומ ירקבמ

 ויה תולזג ינייד ינש :אסי 'ר םשב ןימינב רב לדיג 'ר

 לאומש .הכשלה תמורתמ ןרכש ןילטונ ויהו ,םילשוריב

 תמורתמ רכש תולטונו ,תכורפב תוגרוא ויה םישנ :רמוא

 הל דבע ןידה .תיבה קדב תכשלמ :רמא אנוה 'ר .הכשלה

 .תונברקכ הל דבע ןידהו ,ןינבכ

 שיא ;הדובע ושעי ךאיה םינהכל ןידמלמ ויהש ,המחלמ ידמלמ

 דחא לגפי אלש ,םיטחושש תעב םתוא ןיריהזמ ויהש ,'וגו ,וברח

 .תורתונב תונברקה ןמ דחא לוספל אלשו םיחבזהמ
 גי

 ,ויטבשו ויתוטמ -- ותטמ הנה .תוירדהנסב ארק רתפ ןנחוי 'ר

 םולשהש ךלמל -- המלשלש -- ;תוטמ תועובש :רמיתד המכ

 םיכלמ) ד"הה ,ץראה םעמ שיא םישש ולא ,םירובג םישש ;ולש

 ,לארשי ירובגמ -- ;ריעב םיאצמנה ץראה םעמ שיא םיששו :(הכ ,ב

 הירש תא םיחבטה רש חקיו :םש) ד"הה ,םישנא רשע דחא ולא

 ;ףסה ירמוש תשלש תאו ,הנשמ ןהכ והינפצ תאו שארה ןהכ

 ותוא ארוק המלו ,ןיד תיב אלפומ הז ,דחא סירס חקל ריעה ןמו

 קיצכעז :רעעיז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ןופ -- המלשלש ;םיטבש יד

 ,דנאל ןופ קלָאפ םעד ןופ ןַאמ קיצכעז יד ןענייז סָאד ,םעד םורַא םירוביג

 םעד ןופ ןַאמ קיצכעז ןוא -- םיששו (טי ,הכ ,ב םיכלמ) טייטש קוסּפ ןיא יוו

 ופ םירוביג יד ןופ -- ;טָאטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ דנַאל ןופ קלָאפ

 :(טי--חי ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יװ ,רענעמ ףלע יד ןענייז סָאד ,לארשי

 םעד הירש ןעמונעג טָאה ליח-בייל םעד ןופ ןאמטפיוה רעד ןוא -- חקיו

 ןפ ןוא ;סרעטיהלעווש יירד יד ןוא ,ןהוכ ןטייווצ םעד הינפצ ןוא לודג ןהוכ

 ,ןידדתיב ןופ החמומ רעד זיא סָאד ,סירס ןייא ןעמונעג רע טאה טָאטש רעד
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 2;ןיד םעד ןייז סרסמ טגעלפ רע לייוו ?סירס םיא ןעמ טפור סָאװרַאפ ןוא
 ייא %ףלע וטסָאה ,םינפ סכלמ סעד ןעז ןגעלפ סָאוו יד ןופ רענעמ ףניפ ןוא
 "פוס ייווצ יד ןבעגעגוצ זיא סָאד ,ןביז :(הכ ,בנ הימרי) טגָאז קוספ רעד סָאװ

 ליז לייוו ,לארשי ןופ םירוביג יד ןופ ףייז רַאפ ןציז סָאוו ,םינייד יד ןופ ?םיר

 'ך -- ,דרעווש א טימ טרוגעגנָא עלַא ייז .הרובג טימ לארשי ןעקנעשַאב
 ידכ ,דרעווש ַא יו הכלה יד %ןפרַאש ייז :טגָאז ריאמ 'ר .יסוי 'ר ןוא ריאמ
 ,רָאלקמוא ןייז טינ ןיד רעד ייז לָאז ,טנַאה רעד וצ טפשמ ַא ייז טמוק סע זַא

 ןגָארטוצסױרַא יוו חכוותמ ךיז עלַא ייז ןענייז טפשמ ןתעשב :טגָאז יסוי 'ר
 ז.םונהיג ןופ ףָארטש רעד רַאּפ דחפ ןיא ןענייז ייז ןוא ,קספ םעד ןוא ןיד םעד

 בקעי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז אנובא רב רזעלא 'ר ןופ םעדייא רעד םחנמ 'ר

 הלאש א ןגערפ ריד שרדמ תיב ןיא ריד רַאפ טמוק השיא ןַא ביוא :אניבא רב
 -אב יז וטסלָאז ,דיישסיוא-טייצ ריא ןגעוו ןוא קעלפ [טולב] ַא סריא ןגעוו
 ריא ףיוא טסלָאז ןוא ?ןכיד ענייד ןופ ןעמוקעגסיורַא טלָאװ יז יוו ןטכַארט
 .םונהיג ןופ ףארטש רעד רַאפ דחפ ןבָאה טסלָאז ןוא ,ןפרַאוו טינ גיוא ןייק

 ךי

 ןופ סיורַא ןענייז סָאװ יד ףיוא קוספ םעד טדיישאב ןבָאה ןנבר יד ןוא
 קוספ רעד יוו ,םיטבש ןוא ןעמַאטש ענייז ןענייז טָא -- ותטמ הנה .םירצמ
 םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ןופ -- המלשלש ;םיטבש יד ןופ תועובש יד :טגָאז
 סָאװ ,טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז יד ןענייז סָאד ,םירוביג קיצכעז ;רענייז זיא
 םירוביג יד ןופ ;רעכעה ןוא קיצנַאווצ ןופ רעטלע ןיא םירצמ ןופ סױרַא ןענייז
 סױרַא ןענייז סָאוו ,טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז יד ןענייז סָאד ,לארשי ןופ
 טימ טרוגעגנָא עלַא ייז .רעטנורַא ןוא קיצנַאװצ ןופ רעטלע ןיא םירצמ ןופ
 ,ךיד ןייז ףיוא דרעווש ןייז טימ רעכעלטיא ,המחלמ ןיא עטנרעלעג ,דרעווש ַא
 טגָאזעג אוה ךורב שודקה רימ טָאה ױזַא, :טגָאזעג ייז טָאה השמ ןעוו לייוו
 ןברק} םעד ןופ רָאט רעטלמעג טינ ןייק -- לרע לכ :(חמ ,בי תומש) רוציקב
 ןייז וצ דרעווש ןייז ןעמונעג רעכעלטיא טָאה ךיילג ױזַא "ןסע טינ [חספ
 .טעלמעג ןיילָא ךיז ןוא ךיד

 ןוא טעלמעג טָאה השמ :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר :?טעלמעג ייז טָאה רעוו
 םעד] ןעקנירט ןבעגעג ייז טָאה עשוהי ןוא ,העירפ יד טכַאמעג טָאה ןרהא

 ןכַאמ טניימ ןייז סרסמ ? .ןתנוי 'ר אסריג יד זיא ,ג ,אי הבר רבדמב ןיא 1 .גי
 ןוא ןדייגשסיורַא -- ָאד ;םירביא עטמיטשאב ןדיינשסיוא ךרוד ,סירט א רַאפ םענייא
 ןגָארטסױרא םיִא ןוא םיחוכיוו ןוא ןעגנוניימ ענעדיישרַאּפ יד ןופ ןיד םעד ןליישסיורא
 רחאו ןידה תא קדצ, :(ב ,ז ןירדהנס) ארמג רעד טיול -- ,טײקטמיטשַאב רעלופ ןייז ןיא
 .(סיורא םיא גָארט) סיורא םיא דיינש םעד ךָאנ ןוא ןיד םעד רָאלק ךאמ ",והכתח ךכ
 .ןירדהנס ןופ םירבח לָאצ יד ,קיצעביז ןוא ןייא ןטסָאה קיצכעז יד טימ ןעמַאזוצ ןוא :
 ,קיצעביז ןוא ןייא ןופ ןובשח ןיא ןײרַא טינ ןעייג ייז ןוא * .ןרַאטערקעס ,סרעביירש 4
 :רעסעב חסונ רעד זיא הבר רבדמב ןיא ;ןפרַאש יא ,ןענרעל יא ןעניימ ןָאק סָאװ ,ןינוש *
 :קוסּפ ןטיול 5 .טכענ יד ןיא קערש רעד ןגעװ ןופ :קוספ םענופ ףוס ןטיול 1 .ןיננשמ
 -םיוא טינ םיא ןלעװ ,רעטכָאט ענעגייא ןַא יװ :ךיד ןייז ףיוא דרעװש ןייז טימ רעכעלטיא
 .ןעקנאדעג עקידניז ןייק ןעמוק
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 ,ךלמה ינפ יאורמ םישנא השמחו ;הכלהה תא סרסמש ?סירס
 וילע ףיסוהל ,העבש :(בנ הימרי) רמוא אוהשכו ;רשע דחא ירה
 ןיכזמ -- לארשי ירובגמ ;םהינפל ןיבשויש ןינייד ירפוס ינש
 'ר .יסוי 'רו ריאמ 'ר -- ,ברח יזוחא םלכ .הרובגב לארשי תא
 אל ,םהידי לע השעמ אב םאש ,ברחכ הכלה ןינוש :רמוא ריאמ
 ןיאשונ לכה ןידה תעשב :רמוא יסוי 'ר .םהל אהוק הכלה אהת
 הנידמ ןידחפתמו ,השעמה תאו ןידה תא איצוהל ךאיה ןינתונו
 בקעי 'ר םשב אנובא רב רזעלא 'רד הינתח םחנמ 'ר .םנהיג לש
 הלאש ךל לואשל שרדמה תיבל ךינפל השא תאב םא :אניבא רב
 ,ךיכרימ תאצי וליאכ התוא האור אהת ,התדנ לעו המתכ לע
 .םנהיג לש הנידמ דחפתתו הב ךיניע ןתת לאו

 ךי

 ויתוטמ -- ותטמ הנה .םירצמ יאצויב ארק ירתפ ןנברו
 ;ולש םולשהש ךלמל--המלשלש ;תוטמ תועובש :א''דמה ,ויטבשו
 הנש םירשע ןבמ םירצממ ואציש אובר םישש ולא ,םירובג םישש
 ןבמ םירצממ ואציש אובר םישש ולא ,לארשי ירובגמ ;הלעמלו
 שיא ,המחלמ ידמולמ ,ברח יזוחא םלוכ .הטמלו הנש םירשע
 הי'בקה ילא רמא ךכ,, :השמ םהל רמאש העשבש ,וכרי לע וברח
 דחאו דחא לכ דימ "וב לכאי אל לרע לכו :בי תומש) סומוטניס
 ,ומצע למו וכרי לע וברח לטנ

 ,ערופ היה ןרהאו להומ היה השמ :רמא היכרב 'ר ?ןלמ ימ
 ,ערופ ןרהאו להומ היה עשוהי :םירמוא שיו .הקשמ עשוהיו
 :עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב :(ה עשוהי) ד"הה .הקשמ השמו
 המלו -- ,תינש לארשי ינב תא לומ בושו םירוצ תוברח ךל השע
 תוברח עשוהי ול שעיו (סש) דימ .הנושארב ןלמש ןאכמ ?תינש
 תעבג לא והמו .תולרעה תעבג לא לארשי ינב תא למיו םירוצ

 "עג טָאה ןרהא ןוא טעלמעג טָאה עשוהי ;גָאז ערעדנַא ןוא .[הכרב ןופ סוכ

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד .ןעקנירט ןבעגעג ייז טָאה השמ ןוא ,העירפ יד טכַאמ
 וצ טגָאזעג טָאג טָאה טייצ רענעי ןיא -- איהה תעב :(ב ,ב עשוהי) טייטש

 טפ רעדניק יד רעדיו עלמ ןוא ,םרעסעמ ענרענייטש ריד ךַאמ ןעשוהי

 "עג םעד ןופ זיא ?לָאמ ןטייווצ םוצ סָאוורַאפ -- ,לָאמ ןטייווצ םוצ ,לארשי

 :(ג קוספ) ךיילג .לָאמ ןטשרע םייב ןעוועג עלמ ייז טָאה רע זא ,ןעגנורד

 טעלמעג טָאה ןוא ,סרעסעמ ענרענייטש טכַאמעג עשוהי ךיז טָאה -- ול שעיו

 ?תולרעה תעבג ייב טניימ סָאוו .תולרעה תעבג יב לארשי ןופ רעדניק יד
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 סאד ו טכַאמעג ןבָאה ייז זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ :טגָאזעג טָאה יול 'ר

 5.תולרע יד ןופ ?לגרעב
 ןופו םיא ןעמ טיג ,טינ טקידניז שטנעמ ַא ןמז-לכ +:טנרעלעג ןבָאה רימ

 -ניז רע רָאנ יוו ;םיא רַאפ דחפ ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,ארומ ןוא קערש |למיה
 דחפ טמוקַאב רע ןוא ,ארומ ןוא קערש םיא ףיוא ןָא ןעמ טפרַאוו יוזַא ,טקיד

 םדא ןמז-לכ :טגָאזעג טָאה יבר סָאװ םעד ןופ וטסָאה היאר א ,ערעדנַא רַאפ

 טרָאװ [סטַאג] ןופ לוק סָאד ןרעה רע טגעלפ ,טקידניזעג טינ טָאה ןושארה
 טָאה רע רָאנ יוו ;ןבָאה ארומ טינ טגעלפ ןוא ,סיפ ענייז ףיוא קידנעייטש

 טָאה ױזַא ,טרָאװ םענופ לוק סָאד טרעהרעד טָאה רע רָאנ יוו זיא ,טקידניזעג

 ,ג תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןוא ןגָארקעג ארומ רע
 ארומ בָאה ךיא ןוא ןטרָאג ןיא טרעהעג ךיא בָאה לוק ץיד -- ךלוק תא (

 טָאה -- -- -- שטנעמ רעד ןוא :(ח קוספ) [טייטש רעירפ ןוא] ;ןגָארקעג
 טרענימעג ךייה סמדא זיא לָאמטסנעד :טגָאזעג טָאה וביא 'ר .ןטלַאהַאב ךיז

 :טגָאזעג טָאה יול 'ר ,ןלייא טרעדנוה [יוו רעמ טינ] ןרָאוועג ןוא ,ןרַאוועג
 ןייז ןיא לוק סָאד ןרעה רע טגעלפ ,טקידניזעג טינ טָאה ןושארה םדא ןמז-לכ

 לוק סָאד טרעהעג רע טָאה ױזַא ,טקידניזעג טָאה רע יוו רעבָא ?;טייקדלימ
 | .טייקדליוו ןייז ןיא

 ןופ תוציחמ ןביז ןעז ייז ןגעלפ ,טקידניזעג טינ טָאה לארשי ןמזילכ

 טינ ,טַאהעג טינ ארומ ןייק ןבָאה ייז ןוא ,ערעדנַא'ס ףיוא סנייא ןרַאּפש רעייפ
 יוזַא ?,טקידניזעג ןבָאה ייז יוו רעבָא ;דחפ ןייק טַאהעג טיג ןוא טרעטיצעג
 יוו זיא סָאד ;ןקוק טנעקעג טינ רעלטימרַאפ םענופ םינפ ןיא וליפא ייז ןבָאה

 טיוה יד טלַארטשעג טָאה'ס זַא -- ןרק יכ :(הל ,דל תומש) טייטש קוכּפ ןיא
 ארומו ןבָאה ייז ןוא -- וארייו :(ל קוספ) טייטש םעד ראפ ןוא ,םינפ סהשמ ןופ

 ןעמָאנ ןיא טגָאזעג ןבָאה ןובא 'ר ןוא סחניפ 'ר .םיא וצ ןענענעג וצ טַאהעג
 ז.הריבע ענעי ייז טימ טליפרעד טָאה רעלטימרַאפ רעד ךיוא :ןינח 'ר ןופ
 ,חס םילהת) ?ןבירשעג טייטש סָאװ -- טקידניזעג טינ טָאה לארשי ןמז"לכ
 טָאה ובייא 'ר ןוא ?ןריפ ןוא ןריפ תונחמ יד ןופ "םיכאלמ יד -- יכלמ :(גי
 יכלמ טרעיינ ,תונחמ ןופ םיכאלמ ",תואבצ יכאלמ,, טינ טייטש ָאד :טגָאזעג

 ,לאירבג ןוא לאכימ ןענייז סָאד ?ייז ןענייז רעוו ;םיכאלמ ןופ םיכלמ יד ,תואבצ

 ןבָאה ייז רָאנ יוו רעבָא 9;םינפ סהשמ ןיא ןקוק טנעקעג טינ ןבָאה ייז ןוא
 יד ןופ םינפ ןיא וליפא ןקוק טנעקעג טינ השמ טָאה ױזַא ,טקידניזעג
 -- יכ :(םי ,ט םירבד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :1,ייז ןופ עטסנעלק
 :2 המח ןוא ףַא רַאפ ןקַארשעג ךיז בָאה ךיא םורָאוו

 ןבירשעג טייטש :?,השעמ ענעי ןדוד טימ ןפָארטעג טינ טָאה'ס ןמז-לכ
 ךיא לָאז ןעמעוו רַאפ ,ףליה ןיימ ןוא טכיל ןיימ זיא טָאג -- 'ה :(א ,זכ םילהת)

 :(ב ,זי ,ב לאומש) טייטש ,םיא טימ ןפָארטעג טָאה'ס יוו םעד ךָאנ ?ןבָאה ארומ
 .קיטנעהּפָא ןוא דימ זיא רע ןוא ,םיא ףיוא ןעמוק לעוו ךיא ןוא -- אבאו

 םידש יד רעביא ןשרעה רע טגעלפ ,טקידניזעג טינ טָאה המלש ןמז-לכ

 -- יל יתישע :(ח ,ב תלהק) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :%סעכידש ןוא
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 ..הלרעב העבג התוא ושעש ןאכמ :יול רייא ?תולרעה

 תוירבהו ,האריו המיא ול ןינתונ םדא אטחי אלש דע :ינת

 ,האריו המיא וילע ןינתונ ,אטוח אוהש ןויכ ;ונממ ןידחפתמ

 אטח אלש דע :יבר רמא ןכש ,ךל עדת .םירחאמ אוה דחפתמו

 היה אלו ,וילגר לע דמוע רובידה לוק עמוש היה ,ןושארה םדא

 ,אבחתנו ארייתנ רובידה לוק עמששכ ,אטחש ןויכ ;אריתמ

 אבחתיו (םש) ;אריאו ןגב יתעמש ךלוק תא :( תישארב) רמאנש

 ,םדא לש ותמוק הבוג ערגנ העש התואב :רמא וביא 'ר .םדאה

 ,ןושארה םדא אטח אלש דע :רמא יול 'ר .המא האמ לש תישענו

 תא עמוש היה ,אטחש ןויכו ;ןובידא לוקה תא עמוש היה

 .ןוירגא לוקה

 תוסכוט [שא לש תוציחמ עבש] ןיאור לארשי ואטח אלש דע

 ,ואטחש ןויכו ;ןידחפנו ןיעזעדזמו ןיאריתמ ויה אלו ,וז תא וז

 יכ :חל תומש ד"הה ;לכתסהל ןילוכי ויה אל רוסרסה ינפ וליפא

 ןובא ירו סחנפ 'ר .וילא תשגמ וארייו :םש) ביתכו ,השמ רוע ןרק

 .הריבעה התואב םהמע שיגרה רוסרסה ףא :ורמא ןינח 'ר םשב

 ,ןודודי תואבצ יכלמ :(חס םילהת) ?ביתכ המ לארשי אטח אלש דע

 יכלמ אלא ,ביתכ ןיא ייתואבצ יכאלמ,, :רמא וביא יר -- ,ןודודי

 אל לאירבגו לאכימ הז ?הז הזיא ;איכאלמד ןוהיכלמ ,תואבצ

 םהינפ וליפא ,ואטחש ןויכו ;השמ לש וינפ לכתסהל ןילוכי ויה

 יכ ₪ םירבד) ד"הה ;לכתסהל השמ לוכי היה אל ןיריילוג לש

 .המחהו ףאה ינפמ יתרגי

 ירוא 'ה :זכ סילהת) ביתכ ,השעמה רתוא דודל עריא אלש דע

 ,וילע אבאו :זי ,ב לאומש ביתכ וב עריאשמ ?אריא יממ ,יעשיו

 .םידי הפרו עגי אוהו

 םידשב] (תורשו םירישב) הדור היה ,המלש אטח אלש דע

 םירכז ,תורשו םירש יל יתישע :(ב תלהק ד"הה ;[תודישו

 טימ תוכייש ןיא ךיוא * .ןטיוהרָאפ 5 .העבג ? .6 .מאב ,זנ ,א ,ןביוא עז 1 די

 ןובידא טָאטשנַא טנעייל וַארטסַאי 5 .טכענ יד ןיא קערש רעד ןגעוו ןופ :קוסּפ רעזדנוא

 םענעדלָאג ןטימ * .קיטיינ טינ רעבָא זיאס -- ,(ו ,ג) ןביוא יװ ,טמיוצעג ,ןורימיא ---

 ןטיול ? .(ב ,חפ תבש) ארמג ןיא שרד א טיול * ,ריא ךרוד ןרָאװעג טקריװַאב 1 .בלַאק

 טריפעג ןבָאה םיכאלמ :תלד רעטשרע רעד רעטנוא חתפ א טימ ןודדי טנעייל סָאװ ,שרד

 .מַאב ,401 טייז ,יקסנוד ,הבר תלהק עז) יניס גראב םוצ קירוצ ןוא יניס גראב ןופ לארשי

 זַא ,טלייצרעד טרעוו'ס ואוו ,טרָאד תבש ךיילגראפ) םיא ראפ טַאהעג ארומ ןבָאה 44

 .רענלעז עטושפ :ךעלרעטרעװ 1? .(ייז טימ חוכיוו ןייז ןיא םיכאלמ יד טגיזַאב טָאה השמ
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 -ניז ןוא םירכז סרעגניז ,סנירעגניז ןוא סרעגניז טפָאשעגנייא רימ בָאה ךיא

 ,תודשו הדש ,רעדעב ,רעדניקנשטנעמ ןופ סנגינעגרַאפ יד ןוא ,תובקנ סנירעג
 "עג טָאה רע רָאנ יוו רעבָא י*,ןצייהַאב ייז ןגעלפ סָאװ סעכידש ןוא םידש
 ןופ םירוביג יד ןופ םירוביג קיצכעז טמיטשַאב ךיז רע טָאה ױזַא ,טקידניז
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;טעב ןייז ןטיהוצּפָא טלעטשעג ייז טָאה ןוא לארשי

 ַא טימ טרוגעגנָא עלַא ריז -- -- -- ןהמלש ןופ טעב סָאד זיא טָא :טייטש

 .תוחור יד ראפ דחפ טַאהעג טָאה רע םורָאוו ,דרעווש
 וט

 'ר .[המלש ךלמ רעד] טכַאמעג ךיז טָאה טעבגָארט ַא -- ןוירפא (ט)

 ןפיוא קוספ םעד טדיישַאב ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה הירזע
 :טגָאזעג טָאה יאעלא 'רב הדוהי 'ר .ןכשמ רעד זיא סָאד ,טעבגָארט 8 .ןכשמ
 ןמז-לכ .רעטכָאט עגנוי א טַאהעג טָאה סָאוו ךלמ א טימ [לשמ א זיא'ס]
 ,[טייקכעלבייוו ןופ] םינמיס ןייק ןזיוואב טינ ןוא ןסקַאוועגסיוא טינ זיא יז

 ַא ןיא :,איסהרפב ריא טימ ןדער ןוא סָאג ןיא ריא טימ ןעז ךיז רע טגעלפ
 טָאה ,םינמיס ןזיוואב ןוא ןסקַאוועגסיוא זיא יז ןעוו .ףיוה ןיא רעדָא ,לסעג
 ןדער לָאז ךיא ,רעטכָאט ןיימ רַאפ דובכ ןייק טינ זיא'ס,, :טגָאזעג ךלמ רעד
 ןפרַאד לעוו ךיא זַא ןוא ,טלעצעג ַא ריא טכַאמ טרעיינ :איסהרפב ריא טימ

 קוספ ןיא טייטש ױזַא ".טלעצעג ןיא ריא טימ ןדער ךיא לעוו ,ריא טימ ןדער

 :טַאהעג ביל םיא ךיא בָאה ,גנוי ןעוועג זיא לארשי ןעוו -- יכ :(א ,אי עשוה)
 :(גכ ,בי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,איסהרפב ןעזעג םיא ייז ןבָאה םירצמ ןיא
 םיא ייז ןבָאה םי םייב ;םירצמ ןגָאלּפ וצ ןייגכרוד טעוו טָאג ןוא -- 'ה רבעו
 וא -- לארשי אריו :(אל ,די טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,איסהרפב ןעזעג
 ףיוא ןזיוועג טָאה גרַאווניילק סָאד ןוא ;הרובג עסיורג יד ןעזעג טָאה לארשי

 ןוא ,טָאג ןיימ זיא סָאד -- הז :(ב ,וט טרָאד) טגָאזעג ןוא רעגניפ ַא טימ םיא
 יוו ,םינפ לא םינפ ןעזעג םיא ייז ןבָאה יניס םייב :ןעניישַאב םיא לעוו ךיא
 -- -- -- ןעמוקעג יניס ןופ זיא טָאג -- 'ה :(ב ,גל םירבד) טגָאז קוספ רעד
 הרות יד ןעוועג לבקמ ןוא יניס גרַאב םייב ןענַאטשעג זיא לארשי ןעוו רעבָא
 רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא -- לכ :(ז ,דכ תומש) טגָאזעג ןוא
 שודקה טָאה .המוא עקידנעטשלופ ַא ןרָאװעג םיא ייז ןענייז ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט
 ןדער לָאז ךיא ,רעדניק עניימ ראפ דובכ ןייק טינ זיא'ס :טגָאזעג אוה ךורב
 לעוו ךיא ןעוו ןוא ,ןכשמ א ןכַאמ רימ ייז ןלָאז טרעיינ ;איסהרפב ייז טימ

 ןיא יוו זיא סָאד ".ןכשמ ןופ ייז טימ ןדער ךיא לעוו ,ייז טימ ןדער ןפרַאד
 ןעמוקניירַא טגעלפ השמ ןעוו ןוא -- השמ אבבו :(טפ ,ז רבדמב) טייטש קוספ
 ,המלש ךלמ רעד טכַאמעג ךיז טָאה -- .םיא טימ ןדער וצ דעומ להוא ןיא
 זיא סָאד ,ןונבל ןופ רעמייב יד ןופ -- ;רענייז זיא םולש רעד סָאוו ךלמ רעד

 תב טימ דניז ןייז 12 .םיכאלמ ייווצ ןופ ןעמענ -- שרד ןטיול ,ןרָאצמירג ןוא סעכ 2

 םענופ טלַאהניא ןטיול טכאמעג זיא טסקעט ןיא גנורעדנע יד 12 .(אי ,ב לאומש) ןעבש

 ,יקסנוד ,הבר תלהק עז 15 .הצשת ,םיליהת טוקלי ןיא סע זיא יוזַא ןוא ,שרד ןקידרעטייוו
 .4 .מאב ,106 טייז
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 ,הייטבירפ ,םדאה ינב תוגונעתו ,תוררושמ תובקנו םיררושמ

 הנימ ,אטחש ןויכ .ןוהב ןייזא ווהד התדישו הדיש ,תודשו ההש

 ;ותטמ תא רומשל ןדימעהו לארשי ירובגמ םירובג םישש ול

 .תוחורה ןמ דחפתמ היהש ,ברח יזוחא םלכ ,'וגו ,ותטמ הנה :דיהה
 וט

 רתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע יר .ול השע ןוירפא וש
 ךלמל :יאעלא 'רב הדוהי רייא .ןכשמ הז ןוירפא .ןכשמב היירק
 היה ,םינמיס ידיל תאבו הלידגה אלש דע .הנטק תב ול התיהש
 ןויכ .רצחבו יובמב איסהרפב המע רבדמו קושב התוא האור
 יתב לש החבש ןיא,, :ךלמה רמא ,ןינמיס ידיל תאבו הלידגהש
 היהאשכו ,ןויליפפ הל ושע אלא ;איסהרפב המע רבדמ אהאש
 עשוה) ביתכ ךכ ",ןויליפפה ךותמ המע רבדא ,המע רבדל ךירצ
 ,איסהרפב ותוא ואר םירצמב :והבהאו לארשי רענ יכ :(אי
 ותוא ואר םיב ;םירצמ תא ףוגנל 'ה רבעו :םי תומש רמאנש

 ויהו ;הלודגה דיה תא לארשי אריו חי סש רמאנש ,איסהרפב
 ;והונאו ילא הז :חט םש) םירמואו ןעבצאב ותוא םיארמ םיללועה
 יניסמ 'ה :רמאיו :(גל םירבד) רמאנש ,םינפב םינפ ותוא ואר יניסב
 הרותה תא ולבקו יניס רה לע לארשי ודמעש ןויכ .יוגו ,אב
 המוא ול ושענ ,עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :(דכ תומש) ורמאו
 םמע רבדמ היהאש ינב לש ןחבש ןיא,, :ה"בקה רמא .המלש
 ,םהמע רבדל ךירצ ינאשכו ,ןכשמ יל ושעי אלא ;איסהרפב
 השמ אבבו 6 רבדמב) ד"הה ".ןכשמה ךותמ םהמע רבדמ היהא
 ךלמה ,המלש ךלמה ול השע -- .ותא רבדל דעומ להא לא
 תא תישעו ;תכ תומש א''דמה ,ןונבלה יצעמ ;ולש םולשהש
 .םידמוע םיטש יצע ןכשמל םישרקה

 יו :זכ סש רמאנש ,םידומעה ולא ,ףסכ השע וידומע ₪
 תאו :תכ סש רמאנש ,בהז ותדיפר -- ;ףסכ םהיקושחו םידומעה
 תישעו :שש רמאנש ,ןמגרא ובכרמ -- ;בהז הפצת םישרקה

 רעטערב יד ןכַאמ טסלָאז וד ןוא -- תישעו :00 ,וכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו

 .קידנעייטש ,?ץלַאה-םיטיש ןופ ןכשמ ןרָאפ

 יד ןענייז סָאד ,רעבליז ןופ טכַאמעג רע טָאה ןלייז ענייז -- וידומע ()

 ןופ ךעלקעה יד -- יוו :י ,זכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,[ןכשמ ןופ] ןלייז

 טעבסיוא ןייז -- ותדיפר -- ;רעבליז ןופ רעדנעבטרוג ערעייז ןוא ןלייז יד

 -ערב יד ןוא -- םישרקה תאו :(טכ ,וכ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,דלָאג ןופ
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 רעד יוו ,לפרופ ןופ ץיז ןייז -- ובכרמ -- ;דלָאג טימ ןקעדַאב וטסלָאז רעט
 ןופ תכורפ ַא ןכַאמ טסלָאז וד ןוא -- תישעו :(אל קוספ טרָאד) טגָאז קוספ
 טימ טיירפשעגסיוא זיא קיניױועניא ןייז -- וכות -- ;לפרופ ןוא לָאװיולב
 ןוא הרות רעד ןופ תוכז רעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר -- ,טפַאשביל

 -עג טָאה הירזע 'ר ;ריא טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ םיקידצ יד ןופ תוכז רעד
 סָאד :ןומיס 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא [הדוי 'ר ןוא] הדוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז
 ,הניכש יד זיא

 טינ ןבָאה םינהוכ יד ןוא -- ולכי אלו (אי ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ ןייא
 טָאג ןופ טכַארּפ יד םורָאוו] -- -- -- טסניד סָאד ןָאט ןלעטש ךיז טנעקעג
 :(זכ ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ ןייא ןוא ;| טָאג ןופיזיוה סָאד טליפעגנָא טָאה
 טינ ךיד ןענָאק ןעלמיה יד ןופ ןעלמיה יד ןוא ןעלמיה יד בוא -- םימשה ןה
 'ר טָאה [םעד ףיוא] ?םיקוספ ייווצ יד ןכיילגסיוא ןעמ ןעק יוז 5.ןעמענניירַא
 ?ןכילגעג ןעוועג דעומ להוא רעד זיא סָאװ וצ :טגָאזעג ןינכיס ןופ עשוהי
 ןוא טמערוטשעצ ךיז םי רעד טָאה .םי םוצ טנעָאנ ןעוועג זיא סָאוו לייה ַא וצ
 טָאה םי ןופ רעבָא ,ןרָאוועג טליפעגנָא לייה יד זיא ;לייה יד טציילפרַאפ
 טכיל ןטימ ןרָאװעג טליפעגנָא +דעומ להא רעד זיא ױזַא .טלעפעג טינ טינרָאג
 -עג טינ טינרָאג הניכש רעד ןופ טָאה טלעוו רעד ףיוא ןוא ,הניכש רעד ןופ
 ןעוו גָאט םעד ןיא ?טלעוו רעד ףיוא טורעג הניכש יד טָאה ןעוו ןופ .טלעפ
 :(א ,ז רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ןכשמ רעד
 -םיוא] טקידנערַאפ טָאה השמ ןעוו ,גָאט םעד ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו
 -- השמ לכיו :(דל--גל ,מ תומש) טייטש רעטייוו ןוא ,ןכשמ םעד ןלעטשוצ
 טָאה טָאג ןופ טכַארּפ יד ןוא -- -- -- טעברַא יד טקידנעעג טָאה השמ ןוא
 5[ ןכשמ םעד טליפעגנָא

 זט
 סָאד ,ןוירּפא .ןורא ןפיוא קוספ םעד טדיײשַאב טָאה יאעלא 'רב הדוי 'ר

 זיא'ס :.לטעבגָארט א ?ןוירפא |טרָאװ סָאד] טניימ סָאװ ןוא ;ןורא רעד זיא
 ןוא קידתועינצ ןוא ןייש ,הדיחי-תב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא טימ לשמ א
 זיא רעטכָאט ןיימ,, :טכענק ענייז וצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .טביולעגסיוא
 -גָארט ןייק טינ ריא טכַאמ ריא ןוא ,טביולעגסיוא ןוא קידתועינצ ןוא ןייש
 רעסעב טייקנייש סרעטכָאט ןיימ ךיז לָאז ןוא ,לטעבגָארט ַא ריא טכַאמ ?לטעב
 הרות ןיימ , :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא *.לטעבגָארט ןופ ןעזסיורא
 ןייק ריא רַאפ טינ טכַאמ ריא ןוא ,טביולעגסיוא ןוא קידתועינצ ןוא ןייש זיא
 ",ןורא םעד ןופ ןעזסיורַא הרות ןיימ ןופ טייקנייש יד רעסעב ךיז לָאז ?ןורא
 ;רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ רעד ,המלש ךלמ רעד טכַאמעג ךיז טָאה
 לאלצב ועעיו -- (א ,זל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןונבל ןופ רעמייב יד !ופ
 ענייז -- וידומע -- .ץלָאה-םיטיש ןופ ןורא םעד טכַאמעג טָאה לאל'צב ןוא --
 ןענייז סָאװ ןלייז ייווצ יד ןענייז סָאד ,ועבליז ןופ טכַאמעג רע טָאה ןלייז |

 ,דלָאג ןופ טעבסיוא ןייז :רעבליז ןופ ןעוועג ןענייז סָאװ ?,קינייוועניא ןענאטשעג
 טימ טקעדָאב םיא טָאה רע ןוא -- והפציו :(ב קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יו
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 וז :רמא ןדוי 'ר -- ,הבהא ףוצר וכות -- ;ןמגראו תלכת תכרפ
 הדוי 'ר םשב הירזע 'ר ;הב ןיקסועש םיקידצ תוכזו הרות תוכז
 .הניכשה וז :רמא ןומיס 'ר םשב

 ,תרשל דומעל םינהכה ולכי אלו :(ח ,א םיכלמ) רמוא דחא בותכ
 לאקזחי) ) רמוא דחא בותכו ,['ה תיב תא 'ה דובכ אלמ יכ] ,'וגו
 םימשה הנה :(ח ,א םיכלמ)} (ה דובכ הגונ תא האלמ רצחהו (
 'ר ?םיבותכ ינש ומייקתי דציכ -- ,[ךולכלכי אל םימשה ימשו
 הרעמל ?המוד דעומ להא היה המל :יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי
 הרעמה ;הרעמה תא ףיצהו םיה שעג .םיל הכומס התיהש
 ויזמ אלמתנ דעומ להא ךכ .םולכ רסחנ אל םיהו ,האלמתנ
 הניכש התרש יתמיא .הניכשה ןמ רסח אל םלועהו ,הניכשה
 םויב יהיו :(ז רבדמב) רמאנש ,ןכשמה תא םקוהש םויב ?םלועב
 -- - - הכאלמה תא השמ לכיו (מ תומש] ;'וגו ,השמ תולכ

 5 .[ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו

 המו ;ןוראה הז ,ןוירפא .ןוראב ארק רתפ יאעלא 'רב הדוי 'ר

 האנ הדיחי תב ול התיהש ךלמל לשמ .אמוירופ ?ןוירפא אוה
 הדיסחו האנ יתב,, :וידבעל ךלמה םהל רמא .תחבושמו הדיסחו

 בטומו ,םוירופ הל ושע ?םוירופ הל ןישוע םתא ןיאו ,תחבושמו

 יתרות,, :ה"בקה רמא ךכ ".םוירופה ךותמ יתב לש היפוי האריש

 האריש בטומ ?ןורא הל םישוע םתא ןיאו ,תחבושמו הדיסחו האנ

 ךלמה ,המלש ךלמה ול השע ".ןוראה ךותמ יתרות לש היפוי

 תא לאלצב שעיו :חל םש) א"דמה ,ןונבלה יצעמ ;ולש םולשהש

 ,םינפל םידומעה ינש ולא ,ףסכ השע וידומע--.םיטיש יצע ןוראה

 -- ;רוהט בהז והפציו :סש) רמאנש ,בהז ותדיפר ;ףסכ לש ויהש
 טָאטשגַא 5  .ןונבל ןפיוא טסקַאװ סָאװ ?  .ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ ,ןפָא 1 .וט

 טצונַאב ךיז רימ ןבָאה ,ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לאקזחי ןופ קוספ םעד

 סָאװ ,םיכלמ ןופ קוספ םעד טלעטשעג ןוא (ז ,ה) יתבר אתקיספ ןופ אסריג רעד טימ

 ,םיכלמ טוקלי ןיא ןוא ,ז ,להקיו אמוחנת ןיא .לשמ ןקידרעטייוו םוצ רעסעב ךיז טסַאּפ

 םיקוספ יד % (דכ ,גכ) הימרי ןופ קוספ רעכעלנע ןא טכַארבעג םעד טָאטשנָא טרעוו טפק

 יװ ,ןכשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא עבלעז סָאד רעבָא ,שדקמה תיב ןגעוו עקאט ןדער
 רבדמב ןופ קוספ רעד -- ,תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ 5 .(ו"זרהמ עז) רעטייוו קוספ ןיא

 ַאזַא ךיז רַאפ טַאהעג טָאה (א ,אנהכ ברד אתקיספ) רעבאב .טינרָאג ָאד טרעלקרעד ןיילַא =
 רעד זיא ,קרָאי וינ ,"הרונמא ןופ עבאגסיוא רעד ןיא ;(ז,ה) יתבר אתקיספ רעד ןיא חסונ
 .םישרדמ ערעזדנוא ןיא יוו חסונ

 א יו ןעגנאטש יד רַאפ ןרעװ ןגַארטעג ןורא רעד טגעלפ רבדמ ןיא ןוא 1 .זט
 . א ,די ארתב אבב עז) הרות רפס רעד ןוא תוחול יד ןשיווצ 5 .לטעבגָארט
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 תכורפ רעד זיא סָאד :טגָאז אמוחנת 'ר -- ,לפרופ ןופ ץיז ןייז -- ;דלָאג ןייר
 ןייז סָאװ ,תרופכרעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה יביב 'ר ;םֶעד ןבענ זיא סָאװ
 טימ טיירפשעגסיוא זיא קינייוועניא ןייז .לפרופ יוו ןעזעגסיוא טָאה דלָאג
 זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר -- ,םילשורי ןופ רעטכעט יד ןופ טּפַאשביל
 ןיא טגָאזעג טָאה הירזע 'ר :יז ןענרעל סָאװ יד ןופ ןוא הרות רעד ןופ תוכז רעד
 .הניכש יד זיא סָאד :ןומיס 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא [הדוי 'ר ןוא] הדוי 'ר ןופ ןעמָאנ

 ךיא ןוא -- יתדעונו :(בכ ,הכ טרָאד) :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר
 -רעל וצ ךיד [טמוק קוספ רעד] -- -- -- ריד טימ ןפערט ןטרָאד ךיז לעוו

 רעד ןופ יירפ ןעוועג טינ זיא תרופכ ןרעטניה טרָא סָאד וליפא זַא ,ןענ
 יוזא ,ןהחרק ןב עשוהי 'ר טגערפעג טָאה רענידנצעג ַא רענייא -- .הניכש

 -נרָאד םענופ ןהשמ טימ טדערעג אוה ךורב שודקה טָאה סָאװרַאפ, :ןגָאז וצ
 רע טלָאװ, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה "?םיוב רעדנַא ןייק ןופ טינ ןוא ,םיוב
 וטסלָאװ ,םיובנגייפ-דליוו א ןופ רעדָא םיוברעסקָאב ַא ןופ םיא טימ טדערעג
 רעבָא טציא ?ןרעפטנע טפרַאדעג ריד ךיא טלָאװ זיא ;טגערפעג ךיוא רימ סע
 טימ ץזָאלסױרַא טינ ךיד ךיא ןָאק ,ןטגערפעג טרָאפ ךימ טסָאה וד דזַא]

 טרָא ןייק אטינ זיא'ס זַא ,ןענרעל וצ ךיד [טמוק קוספ רעד] -- ,טינרָאג
 ".םיא טימ טדערעג רע טָאה םיובנרָאד םעד ןופ וליפַא זַא ,הניכש רעד ןופ יירפ

 ךי

 טכַאמעג ךיז טָאה ;שדקמה תיב רעד זיא סָאד ,ןוירפא :טשפ רעדנַא ןַא
 קוספ רעד יוו ,ןונבל ןופ רעמייב יד ןופ ;ןיילַא המלש עקַאט ,המלש ךלמ רעד
 ןופ רעמייב ןדיינש ןלעוו רימ ןוא -- ונחנאו :(ט ,ב ,ב םימיה ירבד) טגָאז

 םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעבליז ןופ טכַאמעג רע טָאה ןלייז ענייז -- .ןונבל
 בוטשרעדַאפ רעד ייב ןלייז יד טלעטשעגפיוא טָאה רע ןוא -- םקיו :(אכ וז ,א

 רעד זַא ?טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ,דלָאג ןופ זיא טעבסיוא ףייז .לכיה ןופ
 ,ןריט יד ןופ טייזרעטניה יד ץוח ,דלָאג טימ טקעדַאב ןעוועג זיא ןינב רעצנַאג

 ןגעוו זיא טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ הנשמ עקיזָאד יד :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר
 שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןינב ןיא רעבָא ;שדקמה תיב ןטייווצ ןופ ןינב םעד

 ,דלָאג טימ ןגיוצעגרעביא ןעוועג ןריט יד ןופ טייזרעטניה יד וליפא זיא
 :שדקמה תיב ןיא ןעוועג ןענייז דלָאג םינימ ןביז %:טנרעלעג ןבָאה רימ

 ,דלָאג זפומ ,דלָאג טּפַאלקעגסיױא ,דלָאג ןסָאלשעג ,דלָאג ןייר ,דלָאג טוג

 קוספ רעד יוו ,טושּפ-טסָארּפ ,!דלָאג טוג' .דלָאג-םיוורפ ,דלָאג טרעטיילעג

 .טוג זיא דנַאל םענעי ןופ דלָאג סָאד ןוא -- בהח :(בי ,ב תישארב) טגָאז
 זיא'ס ןעוו טוג זיא'ס ,זיוה ןיא זיא'ס .ןעוו טוג זיא'ס :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר
 ,לגיט ןיא ןגיילניירַא סע טגעלפ עמ זַא סָאװ ,!דלָאג ןייר' +.רעטײלגַאב ַא
 טנזיוט :ןימא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הדוי 'ר 5.םעד ןופ ןלעפ טינ טינרָאג טגעלפ
 זיב ,לגיט ַא ןיא דלָאג רענטנעצ טנזיוט ןגיילניירַא טזָאלעג המלש טָאה לָאמ
 :טנרעלעג ךָאד ןבָאה רימ רעבָא -- ?.רענטנעצ ןייא םעד ןופ ןבילבעג זיא'ס
 שדקמה תיב ןופ הרונמ יד זַא ,טלייצרעד עמ :טגָאזעג טָאה הדוהי 'רב יסוי 'ר
 ;?רבדמ ןופ הרונמ יד יוו רעמ '{רַאניד} ןשינַאידרָאג ַא טימ ןגיואוועג טָאה
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 'ר ;הל הכומסה תכרפ וז :רמוא אמוחנת 'ר -- ,ןמגרא ובכרמ
 הבהא ףוצר וכות .ןמגראל המוד הבהזש ,תרפכה הז :רמא יביב
 'ר ;הידמולו הרות תוכז וז :רמא ןדוי 'ר -- ,םילשורי תונבמ
 .הניכשה וז :ןומיס 'ר םשב הדוי 'ר םשב רמא הירזע

 ,ךדמלל ,יוגו ,םש ךל יתדעונו :(הכ םש אנהכ רב אבא רייא
 דבוע -- .הניכשה ןמ יונפ היה אל תרפכה ירוחאש המ וליפאש
 רבד המל,, :ול רמא ,החרק ןב עשוהי 'רל לאש דחא םיבכוכ
 ךותמ ומע רבד ולא, :ל''א ?רחא ןליאמ אלו הנסה ךותמ ה"'בקה
 ושכע ?ךבישמ יתייהו ,ינלאוש תייה ,המקש ךותמ וא בורח
 ץראב יונפ םוקמ ןיאש ,ךדמלל -- ,רשפא יא קלח ךאיצוהל
 ".ומע רבדמ היה הנסה ךותב וליפאש ,הניכשהמ

 זי

 המלש ,המלש ךלמה ול השע ;שדקמה תיב הז ,ןוירפא :אייד
 םיצע תרכנ ונחנאו :ב ,ב טימיה ירבד) רמאנש ,ןונבלה יצעמ ;יאדו
 תא םקיו :( ,א םיכלמ) רמאנש ,ףסכ השע וידומע -- .ןונבלה ןמ
 לכש ,ןנינתד אוההכ ,בהז ותדיפר -- :לכיהה םלואל םידומעה
 אתינתמ אדה :קחצי רייא .תותלדה ירוחאמ ץוח ,בהזב חוטנ תיבה
 תותלדה ירוחא וליפא ןושארה ןינבל לבא ;ינשה ןינבל --- ןנינתד
 .בהזב הפוחמ היה

 ,רוהט בהז ,בוט בהז :וב ויהש םה םיבהז ינימ העבש :ןנינת =
 בהז' .םיורפ בהז ,קקוזמ בהז ,זפומ בהז ,טוחש בהז ,רוגס בהז
 ר''א .בוט איהה ץראה בהזו :(ב תישארב) א"דמה ,ועמשמכ 'בוט
 בהז' .היתייולב (תב) אוהד יובוט ,אתיבב אוהד יובוט :קחצי
 םשב הדוי 'ר .םולכ רסח וניאו ,רוכל ותוא ןיסינכמ ויהש ,'רוהט
 ,םימעפ ףלא רואל המלש סינכה בהז לש םירככ ףלא :ימא 'ר
 :הדוהי 'רב יסוי רי'א :ינת אהו -- .דחא רככ לע ודימעהש דע
 לקשמ רבדמה תרונמ לע הרתי התיהש שדקמה תרונמב השעמ
 ןמ אלא !הרסחש דע ,םימעפ םינומש רואל הוסינכה ;ןונידרוג

 -ינייוו ןרָאוועג זיא יז זיב ,לָאמ קיצכַא רעייפ ןיא ןָאטעגניירַא יז ןעמ טָאה

 !רעּפוק ןופ ןעוועג ןלייז יד טינ ןענייז :ךיז טגערפ (ד ,בי) הבר רבדמב ןיא + זי

 יװ טקוקעגסיוא טָאה רע זא ,ןפילשעג ױזַא ןעוועג זיא רעפוק רעד זא ,זיא רעפטנע רעד

 .ב ,הל הבר תומש ;טרַאד ,הבר רבדמב ;ב ,דמ אמוי 5 .א ,ד תודימ ,הנשמ ? ,רעבליז

 רבדמב טיול גנורעדנע) .געװ ןיא זיא עמ ןעװ ךיז טימ דלָאג סָאד ןבָאה וצ טוג זיא'ס +

 רַאניד א ' .דלַאג ענייר סָאד ןעװעג זיא סָאד ןוא 7 .ןעװעג סע זיא ןייר יוזֶא * .(הבר
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 ןוא םעד ךָאנ רעבָא ;ךס ַא ןלעפ םעד ןופ טגעלפ טשרעוצ ,טרעיינ ?!רעק
 ,לסיב ןיילק ַא טרעיינ ,םעד ןופ ןלעפ טינ [סע ןרעטייל םייב] טגעלפ רעטייוו

 -עג טָאה סונַאירדא .סקַאוו יוו ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,'דלָאג טפאלקעגסיוא'
 ןופ גָאװ יד טַאהעג טָאה סונַאיטילקָאד ;ייא ןַא ןופ גָאװ יד [םעד ןופ] טַאה

 ןוא םעד ןופ טינרָאג טָאה א9תוכלמ עקיטציא סָאד ;רַאניד ןשינַאידרָאג א
 ןסילשרַאפ טגעלפ סע לייוו ,!דלָאג ןסָאלשעג' .טַאהעג טינ לָאמ ןייק סע טָאה

 :(ד ,טכ ,א םימיה ירבד) ךָאד טייטש קוסּפ ןיא רעבָא -- :?.ןדימשדלָאג עלַא

 ןקעדַאב וצ ףיוא רעבליז טרעטיילעג רענטנעצ טנזיוט ןביז ןוא -- תעבשו

 רָאג ךָאד זיא'ס -- ?רעבליז ןעוועג ןעד סע זיא -- ,םינינב יד ןופ טנעוו יד
 -רַאפ טגעלפ סע לייוו -- ?רעבליז סע ןעמ טפור סָאװרַאפ ָאט ,דלָאג ןעוועג

 :םילכ עלַא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז םעד ןופ ןוא ,ןדימשדלָאג עלַא :!ןעמעש
 יד ןוא ,סרעסעמציינש יד ןוא ,ןעלפוש יד ןוא ,פעט יד ןוא ,סנקעב יד
 יד ןוא ןענַאפרעייפ יד ןוא ,ןעלפעל יד ןוא ,ןעלּפָאג יד ןוא ,סנקעבגנערפש
 'ר 12;ןעלגנַא יד ןענייז סָאד :טגָאזעג טָאה אלדגמ ןופ קחצי 'ר -- ,תותופ
 סָאד :-עסעיװַאז רעד רעטנוא עלעסיש סָאד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה אמיס
 ,טלעפעג טינ ךַאז עטסנעלק יד וליפא טָאה שדקמה תיב ןיא זַא ,ךיד טנרעל

 ןיא טגָאזעג טָאה אסורד 'ר ןופ רעדורב רעד יקירטַאּפ 'ר -- ,'דלָאג"זפומ'
 טרעוו'ס ןעוו לבעווש סָאד יוו ןעזעגסיוא טָאה'ס :אנוב 'רב אבא 'ר ןופ ןעמָאנ
 ןפיוא ןפורעג ױזַא טרעוו סע :טגָאזעג טָאה ןובא 'ר ;רעייפ ןיא :ןדנוצעגנָא
 ןגעוו] ,!דלָאג טרעטיילעג' :*.זפוא ןופ ,זפואמ [ןעייל] ,דנַאל ןייז ןופ ןעמָאנ
 'רב ןדוי 'ר ןופ הבישי יד ןוא יאני 'ר ןופ הבישי יד קלוחמ ןענייז [םעד
 סע טגעלפ עמ זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה יאני 'ר ןופ הבישי רעד ןיא .ןועמש
 ןוא ,לגייפסיורטש יד ןסע ןבעג ןוא ןטריבלייא [ןופ סיירג יד] יוו ןדיינשעצ
 ןועמש 'רב ןדוי 'ר ןופ הבישי רעד ןיא .טרעטיילעג ןעמוקסיורַא טגעלפ'ס
 ןוא ,רָאי ןביז ףיוא טסימ ןיא ןטלַאהַאב סע טגעלפ עמ זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה
 -עג טָאה שיקל שיר -- ,'דלָאג-םיוורפ' .טרעטיילעג ןעמוקסיורַא טגעלפ'ס
 טגעלפ סע לייוו :ןגָאז ערעדנַא ןוא :?;סקָא ןַא ןופ טולב סָאד יוו ,טיור :טגָאז
 ,שדקמה תיב םעד טיובעג טָאה המלש ןעוו םורָאװ א:?,טכורפ ןבעגסױרַא
 תעשב ןוא ,רעמייב םינימ עלַא {דלָאג} םעד ןיא ןלָאמסיוא טזָאלעג רע טָאה
 תיב ןיא סָאװ ,יד ןגעלפ ,טכורפ ןבעגסיורַא ןגעלפ דלעפ ןיא רעמייב יד
 ,ןלַאפּפָארַא טגעלפ טכורפ רעייז זַא ןוא ;טכורפ ןבעגסיורַא ךיוא שדקמה
 םעד ןטכיררַאּפ וצ ףיוא [הסנכה יד] ןגײלּפָא ןוא ןביילקפיוא סע ןעמ טגעלפ
 גז,לכיה ןיא דליבנצעג א טלעטשעגניירַא טָאה השנמ ןעוו ןוא .שדקמה תיב
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןרָאװעג טנקירטרַאפ רעמייב עלַא יד ןעעיז
 רעבָא .טקלעוורַאּפ טרעוו :"ןונבל ןופ גנואילב יד ןוא -- חרפו :(ד ,א םוחנ)
 יוו ,[גנואילב וצ] ןעגנערבקירוצ ייז אוה ךורב שודקה טעוו אובל דיתעל
 ךיז ןוא ןעילב ןָאט יז טעוו ןעילב -- חרפ :(ב ,הל היעשי) טייטש קוספ ןיא
 | .גנַאזעג ןוא דיירפ טימ ,ָאי ,ןעיירפ

 :(די ,ג ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ,לפרופ זיא ץיז ןייז
 ןוא ,לפרופ ןוא ,לֶאוויולב ןופ תכורפ םעד טכַאמעג טָאה רע ןוא -- שעיו
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 אלא הרסח תוה אל ןלהלו אכה ןמ םרב ;ןיגס הרסח תוה יימדק |

 ול היה סוניירדא .הועשכ ךשמנש ,'טוחש בהז' ,רחבצ-רחבצ

 אדה ;יניידרוג רניד לקשמ ול היה סונאיטילקוד ,הציב לקשמ

 היהש ,ירוגס בהז' ,הינימ הל הוה אלו הינימ הל תיל אתוכלמ

 :(טכ ,א םימיה ירבד) ביתכ אהו -- .םיבהז ילעב לכ דעב רגוס

 יכו -- ,םיתבה תוריק חוטל קקוזמ ףסכ רככ םיפלא תעבשו

 ףיסכמ היהש ?ףסכ ותוא ןירוק המלו ,היה בהז אלהו ?היה ףסכ

 ,םיפיסה :םילכה לכ םישענ ויה ונממו ,םיבהז ילעב לכ דעב

 ,תופכהו ,תוגלזמהו ,תוקרזמהו ,תורמזמהו ,םיעיהו ,תוריסהו

 'ר ;תופיפח ולא :רמא האלדגמ קחצי 'ר -- .תותופהו ,תותחמהו

 לק רבד וליפאש ,ךדמלל .ריצה תחתש התופ הז :רמא יאמיס

 הסורד 'רד יוחא יקירטפ 'ר -- ,יזפומ בהז' .רסח שדקמה היה אל

 (תצצומש) תאזה תירפגל המוד :רמא אנוב 'רב אבא 'ר םשב

 .זפואמ ,ארקנ ותנידמ םש לע :רמא ןובא יר ;שאב [תתצומש]

 יר יבד .ןועמש 'רב ןדוי 'ר יבדו יאני יר יבד -- ,יקקוזמ בהזי

 ,תוימענל ותוא ןיליכאמו םיתיזכ ותוא ןיכתחמש ,ירמא יאני

 ותוא ןינימטמש ,ירמא ןועמש 'רב ןדוי 'ר יבד ;קקוזמ אצוי אוהו

 :רמא שיקל שיר -- ,'םיורפ בהז' .קקוזמ אצויו ,םינש 'ז לבזב

 חנבשכש ,תוריפ השועש ,םירמוא שיו ;רפה םדל המוד ,םודא

 תונליאש העשבו ,תונליא ינימ לכ וב רצ ,שדקמה תיב המלש

 םירישמ ויהו ;תוריפ םישוע תיבבש ולא ,תוריפ םישוע הדשבש

 העשבו .תיבה קדבל םתוא םיחינמו םתוא ןיטקלמו םתוריפ

 ד"הה .תונליאה םתוא לכ ושבי ,לכיהב םלצ השנמ דימעהש

 ;םתוא רזוח הי"בקה אבל דיתעל לבא .ללמא ןונבל חרפו :(א סוחנ

 .ןנרו תליג ףא ,לגתו חרפת חרפ :(הל היעשי) ד"הה

 תכרפה תא שעיו :(ג ,ב םימיה ירבד) א"דמה ,ןמגרא ובכרמ |

 ןדוי 'ר -- ,הבהא ףוצר וכות -- .ץובו לימרכו ןמגראו תלכת

 סע טנימ * .ןכשמ ןופ 5 .ןַאידרָאג ןעמָאנ ןטימ רסיק ןשימיור םענופ ןעמָאנ ןפיוא

 יד 3% .ץנַאזיב :ךעלניישראוו א"  .ןייר יוזא ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ זיא דלָאג סָאד זַא ,ךַאד

 .ףסכ -- ףיסכמ *+ ,ןעמָארק ערעייז ןכאמראפ ןגעלפ טַאהעג טינ דלָאג םעד ןבָאה סָאװ

 טסקעט ++ .שרעדנא אסריג יד זיא הבר רבדמב ןיא % .סעסעיװַאז יד ןיא ןטפיטש יִד 2

 -ראפ :חי ,ו א םיכלמ 15 .הבר רבדמב טיול ןוא ,ד ,ד אמוי ,ימלשורי ןטיול גנורעדנע

 תורפ אי .םיורפ -- רפ 16 .(זפוא ןופ דַלָאג ןוא :ט ,י הימרי ךיילגרַאפ) ףלא יד קידנריל

 ןופ ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ ,שדקמה תיב רעד 1% .ז ,אכ ,ב םיכלמ 37 .םיורפ --

 .ןונבל ןופ ןרעדעצ
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 ,טפַאשביל טימ טיירפשעגסיוא זיא קינייוועניא ןייז -- .ןעניילנייפ ןוא ,ןימרַאק
 תוכז רעד ןוא הרות רעד ןופ תוכז רעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר --

 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה הירזע 'ר ;יז ןענרעל סָאװ םיקידצ יד ןופ
 .הניכש יד זיא סָאד :ןומיס 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא [הדוי 'ר ןוא] הדוי

 חי

 ךלמ רעד טכַאמעג ךיז טָאה ;טלעוו יד זיא סָאד ,ןוירפא :טשפ רעדנַא ןא
 לייוו ,ןונבל ןופ רעמייב יד ןופ ;רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ רעד ,המלש
 ןטשרעטנוא םעד ןופ קינייוועניא םענופ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא טלעוו יד

 ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא זיא'ס ןעוו ?:טנרעלעג ןבָאה רימ יוו :,םישדק-ישדק
 געט יד ןופ ןגעלעג טרָאד זיא סָאװ ,ןייטש ַא ןבילבעג טרָאד זיא ןורא רעד

 -רַאּפ ןוא .ןפורעג םיא ןעמ טָאה היתשה [ןבא] ןוא ,םיאיבנ עטשרע יד ןופ

 טקיטסעפטנורגעג זיא םיא ןופ לייו ?היתש ןפורעג םיא ןעמ טָאה סָאװ
 ןויצמ :(ב ,נ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :טלעוו עצנַאג יד ?ןרָאװעג

 ןלייז ענייז +.טניישעגסיורַא טָאג טָאה ,טייקנייש ןופ ןיורק יד ,ןויצ ןופ -
 ןופ טעבסיוא ןייז 5;טייק-סוחיי יד זיא סָאד ,רעבליז ןופ טכַאמעג רע טָאה
 סָאװ ,םיוב םענופ טכורפ יד ןוא דרע רעד ןופ טכורפ יד ןענייז סָאד ,דלָאג

 טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ,לפרופ ןופ ץיז ןייז ;דלָאג רַאפ טפיוקרַאפ ןרעוו
 ןייז -- %ףליה ץיד וצ ןעלמיה יד ןיא טייר רע -- בכור :(כ ,גל םירבד)
 סָאד :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר -- ,טפַאשביל טימ טיירפשעגסיוא זיא קינייוועניא
 ;יז ןענרעל סָאװ םיקידצ יד ןופ תוכז רעד ןוא הרות רעד ןופ תוכז רעד זיא
 ןופ ןעמָאנ ןיא [הדוי 'ר ןוא] הדוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה הירזע 'ר
 . .הניכש יד זיא סָאד :ןומיס 'ר

 טכַאמעג ךיז טָאה ?;דובכה אסכ רעד זיא סָאד ,ןוירפא :טשפ רעדנַא ןַא
 ןופ רעמייב יד ןופ ;רעעיז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ רעד ,המלש ךלמ רעד

 רעביאנגעק טקנופ זיא סָאװ ,ןביוא ןופ םישדק-ישדק רעד זיא סָאד ,ןונבל
 :(י= גט תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןטנוא ןופ םישדק-ישדק םעד
 -יאנגעק טקנופ ,ןווכמ [ןעניימ ןָאק ןוכמ] :ןציז ןייד רַאפ טרָא סָאד -- ןוכמ
 קוספ רעד יוו רעבליז ןופ טכַאמעג רע טָאה ןלייז ענייז .טרָא-ץיז ןייד רעב
 ןייז -- ?טלסיירטעצ ןרעוו למיה ןופ ןלייז יד -- ידומע :(אי וכ בויא) טגָאז
 טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות ןופ רעטרעוו יד זענייז סָאד ,דלָאג ןופ טעבסיוא
 דלָאגניג ןופ ןוא דלָאג ןופ רעקיטסולג ןענייז ייז -- םידמחנה :(אי ,טי םילהת)
 :(דל ,חס טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ,לפרופ ןופ ץיז ןייז -- ;ס ַא
 -- 5ןעלמיה יד ןופ ןעלמיה עטלַארוא ידף יא טייר סָאוו םעד וצ -- בכורל

 רעד טיול לייוו -- "ןטשרעטנוא ןופ, .שדקמה תיב ןיא רעמאק עטסקילייה יד + .חי
 -נוא םעד רעביאנגעק טקנופ ,שדקמה תיב א ןארַאפ למיה ןיא ךיוא זיא (רעטייוו) הדגא
 .היתש -- תתשוה 2 .ו ,ג םירופכה םוי ,אתפסות ;ב ,ה אמוי ,הנשמ 5 ,ןטשרעט
 ,לארשי קלָאפ ןופ ןוא שטנעמ ןימ ןופ םאטש-החפשמ רעד *  .גנופאשאב"טלעוו ןייז טימ +
 טפָא טָאה למיה רעד ןוא * .ןעמדא ןופ -- גנופַאשַאב-טלעװ רעד ןופ ןָא ךיז טבייה סָאװ
 ,רילָאק-לּפרוּפ א
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 הירזע יר ;הב ןיקסועה םיקידצה תוכזו הרותה תוכז וז :רמא

 .הניכשה וז :רמא ןומיס 'ר םשב הדוי 'ר םשב
 חי

 םולשהש ךלמה ,המלש ךלמה ול השע ;םלועה הז ,ןוירפא איד

 ,הטמלש םישדקה ישדק תיבמ הנבנש ,ןונבלה יצעמ ;ולש

 םיאיבנה תומימ םש התיה ןבא, ,ןוראה לטינשמ :ןנינתד

 הנממש ?היתש תארקנ המלו ;תארקנ התיה היתשו םינושארה

 וידומע -- .יפוי ללכמ ןויצמ :() םילהת) ד"הה ;םלועה לכ תתשוה

 ץראה תוריפ ולא ,בהז ותדיפר ;ןיסחויה תלשלש הז ,ףסכ השע

 םירבד) א"דמה ,ןמגרא ובכרמ ;בהזב ןירכמנש ,ןליאה תוריפו

 :רמא ןדוי 'ר -- ,הבהא ףוצר וכות -- ;ךרזעב םימש בכור :טל

 'ר םשב הירזע 'ר ;הב ןיקסועה םיקידצה תוכזו הרותה תוכז וז

 .הניכשה וז :רמא ןומיס 'ר םשב הדוי
 מי

 ךלמה ,המלש ךלמה ול השע ;דובכה אסכ הז ,ןוירפא :אייד
 אוהש ,הלעמ לש םישדקה תיב הז ,ןונבלה יצעמ ;ולש םולשהש

 ןוכמ סט תומש) ד"הה ;הטמ לש םישדקה ישדק תיב דגנכ ןווכמ

 בויא) א"דמה ,ףסכ השע וידומע .ךתבש דגנכ ןווכמ -- ךתבשל
 ,הרות ירבד ולא, ,בהז ותדיפר -- ;ופפורי םימש ידומע ;(כ
 ,ןמגרא ובכרמ -- ;בר זפמו בהזמ םידמחנה :ש₪י םילהת) רמאנש

 ,הבהא ףוצר וכות -- ;םדק ימש ימשב בכורל :(חס םש) א"דמה

 האג :םה םיאג העברא :והבא 'ר םשב ןוב 'רז היכרב 'ר --

 ,הירא -- תויחבש האג ,רוש -- תומהבבש האג ,רשנ -- תופועבש
 ,דובכה אסכב ןקקחו הייבקה ןלטנ ןלוכו .םדא -- ןלוכבש האג
 לע ואסכ ןיכהש הממ -- ,ואסכ ןיכה םימשב 'ה :טק םש רמאנש

 .הלשמ לכב ותוכלמש ,עדת םיאגה

 ןיא ןוב 'ר ןוא היכרב 'ר ,טפַאשביל טימ טיירפשעגסיוא זיא קינייוועניא ןייז

 -לַאטש רעד יז ןענייז [ןשינעפעשַאב] עקיטלַאטש ריפ :והבא 'ר ןופ ןעמָאנ
 רעד--תומהב יד ןופ רעטסקיטלַאטש רעד ;רעלדָא רעד---לגייפ יד ןופ רעטסקיט
 ןופ רעטסקיטלַאטש רעד :בייל רעד -- תויח יד ןופ רעטסקיטלַאטש רעד ;סקָא
 ןוא ןעמונעג אוה ךורב שודקה טָאה ןעמעלַא ייז ןוא .שטנעמ רעד -- עלַא ייז

 -- 'ה :(טי ,גק טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו <,דובכה אסכ ןיא טצירקעגסיוא

 רע סָאוו םעד ןופ -- ,לוטשנָארט ןייז טלעטשעגפיוא למיה ןיא טָאה טָאג

 ,חי ןמיס ,ןביוא 5  .ןלייז טָאה למיה רעד זא ,ןמיס א ? .לוטשנָארט סטָאג 1 .טי
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 [ןשינעפעשַאב] עקיטלַאטש יד רעביא לוטשנָארט ןייז טלעטשעגפיוא טָאה

 5ץֶלַא רעביא טקיטלעוועג הכולמ ןייז זַא ,וטסייוו
 כ

 סָאװ רעדניק ,ןויצ ןופ רעטכעט ,טעז ןוא סױרַא טייג -- הניאצ (אי)

 הווצמ] רעד טימ ,ךיז ןלָאג |ןופ רוסיא] ןטימ רימ רַאפ :טנכײצעגּפָא ןענייז
 ןפאשאב טָאה סָאװ ךלמ םעד ,המלש ךלמ םעד ;תיציצ יד טימ ןוא הלימ | ןופ

 ןיא הנבל יד ןוא ןוז יד ןפַאשַאב טָאה רע :קידתומלש ןשינעפעשַאב ענייז
 טָאה ארפק רב .טייקלופ רעייז ןיא תולזמ ןוא ןרעטש יד ?,טייקלופ רעייז

 רעדנַא ןַא| .עקירעי-קיצנאווצ יוו ןרָאוועג ןפַאשַאב ןענייז הוח ןוא םדא :טגָאזעג
 רעדנַא ןַא .רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ םעד ,המלש ךלמ םעד *[:טשפ
 ףַאשַאב ןייז ןשיווצ טכַאמעג םולש טָאה סָאוו ךלמ םעד ,המלש ךלמ םעד :טשפ
 ןוא רעייפ םעד ןשיווצ טכַאמעג םולש טָאה רע ?ױזַא יוו <ןשטנעמ ענייז ןוא
 6ןקחצי ןוא רעסעמ םעד ןשיווצ טכאמעג םולש טָאה רע %וניבא םהרבא
 ז.ןבקעי ןוא ךאלמ םעד ןשיווצ טכַאמעג םולש טָאה רע

 םולש טכַאמעג טָאה סָאװ ךלמ םעד ,המלש ךלמ םעד :טשפ רעדנַא ןא

 למיה רעד :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר .ןשינעפעשַאב ענייז ןשיווצ

 קוסּפ רעד יוו ,'יינש ןופ זיא למיה רעד' .רעייפ ןופ תויח יד ןוא יינש ןופ זיא
 פעק יד רעביא למיה ַא ןופ טלַאטשעג ַא ןוא -- תומדו :(בכ ,א לאקזחי) טגָאז
 ,'רעייפ ןופ תויח יד ןוא' ;זייא ןקידארומ ןופ קילבנָא רעד יוו ,תויח יד ןופ
 יד ןופ טלַאטשעג סָאד ןוא -- תומדו :(גי קוספ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יו
 :(די קוספ) טייטש רעטייוו ןוא .ןליוק עקידנענערב יו ןעזסיוא רעייז ,תויח

 -צילב ַא ןופ ןעזסיוא סָאד יוו קירוצ ןוא ןיה ןפיול תויח יד ןוא -- תויחהו
 5טינ טרעטשעצ סנייא ןוא ,ערעדנַא'ס טינ טשעלרַאפ סנייא ןוא ,לַארטש
 רעד ןוא ,רעייפ ןופ לאירבג ןוא ,יינש ןופ רש רעד זיא לאכימ .ערעדנַא'ס

 ןייא ןשיווצ רָאנ טינ ןוא .םענעי טינ טקידעש רעד ןוא ,םעד טינ טשעלרַאּפ
 רע זיא בלַאה א סָאװ ,ךאלמ ןבלעז םעד ייב וליפא טרעיינ ,ןטייווצ א ןוא ךאלמ

 .ייז ןשיווצ םולש אוה ךורב שודקה טכַאמ ,רעייפ בלַאה ַא ןוא יינש
 :ייז ץענייז אד ןוא ,םעד ןופ ןַארַאפ ןענייז ןלַאפ ףניפ ןוא

 םינפ ץייז ןוא ?ש"שרת רוו ױזַא ףוג ןייז ןוא -- ותיוגו ( ,י לאינד) --
 .ערעדנא'ס טינ טקידעש סנייא ןוא ,ץילב ַא ןופ ןעזסיוא סָאד יוו

 רעייז טימ סָאװ ,םילשורי ןופ רעטכעט יד רעטנוא ןוא 5 .י ,א לאקזחי עז + .6 .מַאב

 ענטלאטש ריפ יד ןענאטשרַאפ ָאד ןרעװ ,דובכה אסכ רעד טיירפשעגסיוא זיא טפאשביל
 ,ןשינעפעשַאב

 ;ןוז יד יװ סיורג יוזא ןעװעג הנבל יד זיא טשרעוצ ? .ןויצ -- םיניוצמה 1 .כ

 טרענעלקרַאפ ,ףָארטש א יװ ,יז זיא ןוז רעד ףיוא ערה ןושל טדערעג טָאה יז ןעוו טשרע

 ןבעגעגוצ 5 .ג ) הבר תישארב ;ב ,ס ןילוח ;זט ,א תישארב ,ןתנוי םוגרת) ןרָאװעג

 ,סרעבָאהביל ענייז ןוא ",ויבהואל, זיא (ח ,בי) הבר רבדמב ןיא אסריג יד + .טלַאהניא ןטיול
 טיול גנורעדנע טסקעט 5 .זכ ,בל טרָאז ? .בכ תישארב * .גי ,חל הבר תישארב 5
 רעסַאװ יװ ןענַאטשרַאפ שרדמה לעב םענופ ָאד טרעװ שישרת *? .טרָאד ,הבר רבזמב
 ;ג ,א הנוי רעגייטש ַא ,םי טימ טרָאװ סָאד םוגרת רעד רעביא טצעז רעטרע לָאצ א ןיא)
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 ,תחלגתב יל םיניוצמה םינב ,ןויצ תונב הניארו הניאצשי)

 :תומלש ויתוירב ארבש ךלמב ,המלש ךלמב ;תיציצבו ,הלימב

 רב .ןתאלמ לע תולזמו םיבכוכ ,ןתאלמ לע הנבלו המח ארב

 ךלמב [:א'ד] .וארבנ הנש םירשע ןבכ הוחו םדא :רמא ארפק

 םילשהש ךלמב ,המלש ךלמב :אייד .ולש םולשהש ךלמב ,המלש

 םילשה ,וניבא םהרבאל שאה םילשה ?דציכ ;ויתוירבל וישעמ

 .בקעיל ךאלמה םילשה ,קחציל ברחה
 יר ינת .ויתוירב ןיב םולש השעש ךלמב ,המלש ךלמב :א''ד

 לש עיקרה' .שא לש תויחהו גלש לש עיקרה :יאחוי ןב ןועמש
 טעכ עיקר היחה ישאר לע תומדו :₪ לאקזחי רמאנש ,'גלש
 תויחה תומדו :(םש) רמאנש ,'שא לש תויחה+ ;'וגו ,ארונה חרקה
 ,קזבה הארמכ בושו אוצר תויחהו :(םש ביתכו .שא ילחגכ םהיארמ
 לש רש לאכימ .הז [הלכמ] (הבכמ) הז אלו ,הז הבכמ הז אלו
 ר"א .הז קיזמ הז אלו ,הז הבכמ הז אלו ,שא לש לאירבגו גלש
 ךאלמ ןיב וליפא אלא ,ךאלמל ךאלמ ןיב רבד ףוס אל :ןיבא
 .ןהיניב םולש השוע הי"בקה ,שא ויצחו גלש ויצחש ,דחא

 - :ןה ולאו ,ןיפא שמח היל תיאו
 הז אלו ,קרב הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו (י לאינד) --

 .הז קיזמ
 בותכו ,ויתוילע םימב הרקמה :(דק םילהת) רמוא דחא בותכ --

 לאינד) ביתכו ,אוה הלכוא שא ךיהלא 'ה יכ :(ד םירבד) רמוא דחא

 ,הז קיזמ הז אלו ,הז קיזמ הז אלו ,רונ יד ןיביבש היסרכ :
 עיקרה -- ,וימורמב םולש השוע (הכ בויא) :ןנחוי 'ר רמא --

 אל םלועמ [ו] ,הזל הז ןיקיזמ ןניאו ,שא לש םיבכוכהו םימ לש
 לזמו לזמ לכ ךל ןיא :יול ר"א] .הנבל לש התמיגפ המח התאר

 טימ טקעד סָאװ רעד -- הרקמה :(ג ,דק םילהת) טגָאז קוספ ןייא -
 -- יכ :(דכ ,ד םירבד) טגָאז קוספ רעדנַא ןַא ןוא ,ןבוטשרעבייא ענייז רעסַאוו
 לאינד) טייטש רעדיוו ןוא ,רעייפ קידנרעצרַאפ ַא זיא טָאג ןייד טָאג םורָאװ
 טקידעש סנייא ןוא ,רעייפ ןעמַאלפ זיא לוטשנָארט ןייז -- היסרכ :(ט ,
 .ערעדנַא'ס טינ

 ןיא םולש טכַאמ רע -- השוע :(ב ,הכ בויא) טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר --
 ,רעייפ ןופ ןענייז ןרעטש יד ןוא רעסַאװ ןופ זיא למיה רעד -- ,ןכייה ענייז
 ןעזעג טינ ןוז יד טָאה לָאמ ןייק [ןוא] ,ערעדנַא'ס סנייא טינ ןקידעש ייז ןוא
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 טסייר תולזמ יד ןופ סנייק :טגָאזעג טָאה יול 'ר] .הנבל רעד ןופ :?המיגּפ יד
 ףיוא טינ טקוק ןרעטש םוש ןייק ;ןטייווצ םענופ רעירפ ןייגוצפיוא טינ ךיז
 רעד יוו טָא ,םיא רעטנוא זיא סָאוו םעד ףיוא טרעיינ ,םיא רעביא סָאװ םעד
 11[ םיא רעטניה סָאװ טינ טעז ןוא רעטייל א ףיוא ּפָארַא טייג סָאװ שטנעמ

 ;(טרָאד) ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג טָאה ןינח רפכ ןופ בקעי 'ר --
 ,טייקיטלעוועג -- םיא טימ ןענייז טייקיטכרָאפ ןוא טייקיטלעוועג -- לשמה
 טניימ סָאװ -- םיא טימ ;לאירבג זיא סָאד ,טייקיטכרָאפ ןוא ,לאכימ זיא סָאד
 .[םיא ךרוד] ןרָאװעג םולש ?םיא טימ

 רעד יוו ,םולש טכַאמעג אוה ךורב שודקה טָאה תוכמ סהערפ ייב ךיוא --
 רעייפ א ןוא ,לגָאה ַא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(דכ ,ט תומש) טגָאז קוספ
 הדוי 'ר .ןנבר יד ןוא הימחנ 'ר ןוא הדוי 'ר .לגָאה ןטימ ןיא טרעקַאלפעג טָאה
 טליפעגנָא לגָאה ןופ רעשעלפ [טניימ ;טרעקַאלפ'ס ,תחקלתמ ] :טגָאזעג טָאה
 טינ טרעטשעצ סנייא ןוא ,ערעדנַא'ס טינ טשעלרַאפ סנייא ןוא ,רעייפ טימ
 ןַא יוו ךיילג ןעוועג סע זיא ןהדוי 'ר טיול :טגָאזעג טָאה ןינח 'ר .ערעדנַאס
 -עניא ןופ סױרַא ךיז ןעעז ךעלדנרעק עלַא סָאװ ,םיורגלימ רענעטלָאּפשעגנָא
 -עגסיוא ןעוועג ןענייז לגָאה ןוא רעייפ :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר ןוא .קיניװ
 סע זיא ןהימחנ 'ר טיול :טגָאזעג טָאה ןינח 'ר .ןרעדנַא ןטימ סנייא טשימ
 ,ןעמַאזוצ טשימעג לייא ןוא רעסַאוו -- ,ּפמָאל ַא ןופ עזַאװ יד יוו ךיילג ןעוועג
 -עצ סנייא ןוא ,עטייווצ'ס טינ טשעלרַאפ סנייא ןוא, רדסכ טנערב סע ןוא
 טייג'ס -- :?,טשלח ןוא סיוא טייג'ס :ןגָאז ןנבר יד ןוא .עטייווצ'ס טינ טרעטש
 -עג טָאה אחא 'ר :%.רעפעשַאב רעייז ןופ ןליוו םעד ןָאט וצ טשלח ןוא סיוא
 ,ןענָאיגעל עקרַאטש ייווצ טַאהעג טָאה סָאוו ךלמ ַא טימ [לשמ ַא זיא'ס } :טגָאז
 ,ןעזעג רעבָא ןבָאה ייז זַא :ערעדנַא יד ענייא םיאנוש ןעוועג ךיז ןעעיז ייז ןוא
 סנייא םולש טכַאמעג ייז ןבָאה ױזַא ,המחלמ ןיא רעווש טייג ךלמ םעד זַא
 רעייפ ךיז ןענייז יוזַא .המחלמ ןייז ןיא ךלמ םעד ןפלעה וצ ידכ ,ןרעדנַא ןטימ
 ןופ המחלמ יד ןעזעג רעבָא ןבָאה ייז זַא :ערעדנַא'ס סנייא םיאנוש לגָאה ןוא
 טימ המחלמ יד זיא סָאד ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ םעד
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ךיז ןשיווצ טכַאמעג םולש ייז ןבָאה ױזַא ,םירצמ יד
 ןיא יוו זיא סָאד .םירצמ יד ןגעק אוה ךורב שודקה ןופ המחלמ רעד ןיא
 ןיא טרעקַאלפעג טָאה רעייפ ַא ןוא ,לגַאה ַא ןעוועג זיא'ס ןוא :טייטש קוספ
 :סנ ַא ןיא סנ ַא ,לגַאה ןטימ

 אכ

 .טניורקאב םיא טָאה רעטומ ןייז סָאװ ןיורק רעד ןיא -- הרטעב ₪י)
 'רב רזעלא 'ר ייב טגערפעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 טניימ סָאװ ,רעטָאפ ןייד ןופ טרעהעג וטסָאה רשפא :ןגָאז וצ ױזַא ,ןיסוי
 ;טגָאזעג םיא רע טָאה ?טנױרקַאב םיא טָאה רעטומ ןייז סָאוו ןיורק רעד ןיא
 רע טָאה ["?טדיישַאב סע רע טָאה} ױזַא יו, :טגערפעג םיא רע טָאה "אי
 ,הדיחי-תב א טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ ַא טימ לשמ ַא זיא'ס,, :םיא וצ טגָאזעג
 רעטכָאט' ןפור יז טגעלפ ןוא ,טַאהעג ביל קרַאטש רעייז יז טָאה רע ןוא



 283 אכ ,3 :ג השרפ

 הלעמל המ טיבמש בכוכ לכ ךל ןיא ;ןתיילעב ורבחל םדוק אוהש

 ,אמלוסב תיחנד אשנ רב ןידהכ ,ונממ הטמלש המ אלא ,ונממ

 [ .וירוחאל ימח וניאו
 דחפו לשמה :םש) ביתכ :ןינח רפכד בקעי ['ר] רמא --

 והמ -- ומע ;לאירבג הז ,דחפו ,לאכימ הז ,לשמה -- ,ומע
 .ןימלשומ ?ומע

 :(0 תומש) רמאנש ,םולש ה"בקה השע הערפ תוכמב ףא --
 .ןנברו הימחנ 'רו הדוי יר .דרבה ךותב תחקלתמ שאו ,דרב יהיו
 וז הבכמ וז אלו ,שא תואלמ דרב לש תויחולצ :רמא הדוי 'ר
 היימד הדוי 'רד אדה :ןינח רייא .וז [הלכמ] (הבכמ) וז אלו
 [אתנצרח] (אתרטיפ) אדה לכד ,אנומירד אתרטיפ איההל
 ר''א .הזב הז ןיכותפ דרבו שא :רמא הימחנ 'רו .וגלמ אימחתימ
 אימ ,אלידנקד אתישאשע אדהל היימד הימחנ 'רד אדה :ןינח
 הז הבכמ הז אלו ,הלזאו הקלד איהו ,אדחכ ןיברעמ אחשימו
 (אהלקתמו) אתימ :ירמא ןנברו .הז [הלכמ] (הבכמ) הז אלו
 ר''א .םארוב ןוצר תושעל ליבשב אהקתמו אתימ -- [אהקתמו]

 ;הזל הז ןיבובד ויהו ,ןישק תונויגל ינש ול ויהש ךלמל :אחא
 ,הז םע הז םולש רשע ,ךלמ לש ותמחלמ השקוהש ,וארש ןויכ
 ;הז םע הז ןיבובד דרבו שא ךכ .ךלמ לש ותמחלמ תושעל ידכ
 איהש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותמחלמ וארש ןויכ
 ה"בקה תמחלמ ושעו םהיניב םולש יושע ,םיירצמה תמחלמ
 סנ ,דרבה ךותב תחקלתמ שאו ,דרב יהיו :ד"הה .םירצמב
 צב .סנ ךותב

 ןב ןועמש 'ר לאש :ןנחוי ר"א .ומא ול הרטעש הרטעב (אי
 ,ךיבאמ תעמשש רשפא :ול רמא ,יסוי 'רב רזעלא 'ר תא יאחוי
 :ליא ?יךאיה, :ליא ."ןה, :ל"א .ומא ול הרטעש הרטעב והמ
 היהו ,יאדמ רתוי הבבחמ היהו ,הדיחי תב ול התיהש ךלמל,,

 יד 10 .(טנימ ו"זרהמ רעד יו ,םוטעמוא טינ שטָאכ -- /ו ,גכ טרָאד ;זט ,ב היעשי

 :ןכיה יד ןיא םולש ןפיוא זיוואב א רעדיװ -- ,הנבל רעד ןופ טייז עטלקנוטרַאפ

 'ר ךיז טניפעג סעבאגסיוא עלא ןיא 11 .הנבל יד ןײז שייבמ טינ ליו ןוז יד
 .רעטרעװ סבקעי 'ר ךָאנ ,רעטײװ (ןרעמאלק ןיא טלעטשעג ןבָאה רימ סָאװ) רמאמ סיול

 ליּפשנָא ,אהקתמו אתימ :? .רעהַא רע טרעהעג ,רעבָא השרד רעד ןופ קיגָאל רעד טיול

 רעסַאװ ןוא רעייפ 15 .(וָארטסַאי עז ;ופק ,אראו טוקלי טיול גנורעדנע) תחקלתמ ףיוא
 .ןליוו סטָאג ןָאט וצ ידכ ,טכאמעג םולש ןבָאה



 הבר םירישה ריש 264

 ןפורעג טינ יז טָאה רע זיב ,טלטרעצעג גונעג ןעוועג טינ םיא סע זיא '.עניימ
 רע זיב ,טלטרעצעג גונעג ןעוועג טינ ךָאנ םיא סע זיא ;'עניימ רעטסעווש'

 קרַאטש רעייז אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא '.עניימ עמַאמ' ןפורעג טינ יז טָאה
 ןיא יוו זיא סָאד ;'עניימ רעטכָאט' ןפורעג ייז טָאה ןוא לארשי טַאהעג ביל
 זיא :.עז ןוא ,רעטכַאט ,רעה -- יעמש :(אי ,המ םילהת) טייטש קוספ
 -סעווש' ןפורעג טינ ייז טָאה רע זיב ,טלטרעצעג גונעג ןעוועג טינ םיא סע

 טימ ,רימ ןפע -- יל יחתפ :(ב ,ה רעטייוו) טגָאז קוספ רעד יוו *,עניימ רעט
 ,טלטרעצעג גונעג ןעוועג טינ ךָאנ םיא סע זיא ;עטבילעג ןיימ ,רעטסעווש

 ,אנ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,'עניימ עמַאמ' ןפורעג טינ ייז טָאה רע זיב
 ןימ ,רימ ןופ טמענרַאפ ןוא ,קלָאפ ןיימ ,רימ וצ וצ ךיז טרעה -- ובישקה :(ד

 -עגפיוא ךיז יאחוי ןב ןועמש 'ר טָאה ?".ןבירשעג טייטש ימאלו -- המוא
 ןעמוקעג טלָאװ ךיא ןעוו,, :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןפיוא ןבעגעג שוק א םיא ,טלעטש

 טלָאװ ,דײשַאב ןקיזָאד םעד ליומ ןייד ןופ ןרעה וצ טרעיינ ,רעמ טינ ריד וצ

 *.ןעוועג גונעג רימ
 :,ארקמ ץנַאג ןיא טקוקעגכָאנ ןבָאה דימ :טגָאזעג טָאה קחצי רב אנינח 'ר

 רַאפ ןיורק א טכַאמעג ןבָאה לָאז עבש תב זַא ,ןענופעג טינ ןבָאה רימ ןוא
 םיא טָאה רעטומ ןייז סָאוו ןיורק רעד ןיא :טסגָאז וד ןוא ,ןוז ריא המלש
 ערעייט טימ טצעזעגסיוא זיא ןיורק עקיזָאד יד יוו ױזַא ,טרעיינ !טניורקַאב

 לֶאוויולב טימ טריצַאב ןעוועג דעומ להוא רעד זיא ױזַא ,לרעפ ןוא רענייטש

 ןינכיס ןופ עשוהי 'ר +ןענייל טימ ןוא ,טיורלימרעוו טימ ןוא ,לפרופ ןוא
 אוה ךורב שודקה תעשב זַא ,טסניפעג וד :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה
 ןלעטשקעװַא טנעקעג רע טָאה ",ןכשמ ַא רימ ךַאמ,, :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה
 ןכשמ א זיא טָא ןוא ,טנווייל-טלעצעג ייז רעביא ןעיצנָא ןוא ןעגנאטש ריפ
 -עגפיורַא םיא טָאה רע טרעיינ ,ןָאטעג ױזַא טינ טָאה אוה ךורב שודקה רעבָא
 סייוו ,רעייפ ץרָאווש ,רעייפ ןירג ,רעייפ טיור ןזיוועג םיא ןוא ,ןביוא טכַארב
 :םיא רַאפ טגָאזעג רע טָאה ".סָאד יוו רימ ךַאמ,, :טגָאזעג םיא ןוא ,רעייפ
 ןירג ,רעייפ טיור ,רעייפ ץרַאװש ןעד ךיא בָאה ןענאוו ןופ ,םלוע לש ונוביר,,
 -- םתינבתב :(מ ,הכ תומש) םיא וצ טגָאזעג רע טָאה "?רעייפ סייוו ןוא רעייפ
 .גרַאב ןפיוא ןזיוועג ריד טרעוו סָאװ טלַאטשעג רעייז טיול

 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה ןובא 'ר
 טָאה ".ַאזַא רימ ךַאמ,, :שטנעמזיוה ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה ?;דליבּפָא ןייש

 ה ַא ןָא זיא ,סע טסייה ,ביתכ רעד ? .לארשי ףיוא קוספ םעד קידנשטייט 1 .אכ

 ןטסקעט ך"נת ערעזדנוא ןיא -- .רעטומ ןיימ וצ ןוא ,ימיאלו יװ ןענעייל סע ןעמ ןָאק

 ;קודקד ןטיול טינ ,םמ רעד ןיא שגד א טימ יא ,װ ַא טימ ,לופ ,אלמ יא ביתכ רעד זיא

 ,ס"שה ןוילג עז) ךיז ראפ עיסרעוו רעדנַא ןא טאהעג ןבָאה םימכח יד זא ,ךעלגעמ זיא

 יד ןופ חסונ רעד סָאװ ,ןלעטש לָאצ עסיורג א טנכערעגסיוא ןרעװ סע ואוו ,ב ,הנ תבש

 לא, :תסוג רעד זיא ,א ,בסר ,ג רהוז ןיא -- .רערעזדנוא יוו שרעדנא ןעוועג זיא םימכח

 (ןטסקעט ערעזדנוא טימ גנאלקנייא ןיא ,"ימאל, טרעיינ ,ימואל טינ ןעייל -- ירקת

 ,ימלשורי ןיא .ו ,הל הבר, תומש טיול ןטיבעג 5 .ה ,חכ תומש +* .ך"נת ,קוסּפ *

 רעד טלָאװ לַאפ םעד .ןיא רעבָא ;דגב רענייפ א טשטייטעג ןינותוא טרעוו ,ו ,ב ןירדהנס
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 ,ביתכ ימאלו -- ,וניזאה ילא ימואלו ,ימע ,ילא ובישקה :(אנ היעשי)
 תובוט םינבאב תעבוקמ וז הרטע המ אלא !ומא ול הרטעש
 רמאנש ,יימא' ןארקש דע ,ןבבחמ זז אלו .יתיער ,יתוחא ,יל
 יאדמ רתוי בבחמ היה ךכ .יימא התוא ארקש דע ,הבבחמ זז
 יתאב אל ולא :רמאו ושאר לע וקשנו יאחוי ןב ןועמש 'ר דמע
 אלו ;'יתוחא התוא ארקש דע ,הבבחמ זז אלו .ייתב' התוא ארוק
 .יארו ,תב ,יעמש :(המ םילהת) דייהה ;'יתב/ ןארקו לארשיל ה"בקה
 .ייד ,הזה םעטה ךיפמ עומשל אלא

 וניצמ אלו ,ולוכ ארקמה לכ לע ונרזח :קחצי רב אנינח רייא
 הרטעב :תרמא תאו ,הנב המלשל הרטע עבש תב התשעש
 יחתפ :(ה םירישה ריש) רמאנש ,ייתוחא ןארקש דע ,ןבבחמ זז אלו
 תעלותבו ןמגראו תלכתב ןייוצמ דעומ להא היה ךכ ,תוילגרמו
 ,אצומ תא :רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר .ששבו ינשה
 דימעהל ול היה 'י,ןכשמ יל השע,, :השמל ה''בקה רמאש העשב
 לבא .ןכשמ אוה ירהו ,םהילע ןכשמה חותמלו ןיסדנוק העברא
 ,המודא שא והארהו הלעמל ותוא הלעה אלא ,ןכ השע אל ה"בקה
 ;וינפל רמא ".הזכ יל השע,, :ול רמאו ,הנבל ,הרוחש ,הקורי
 ""?הנבלו הקורי ,המודא ,הרוחש שא יל שי ןיינמ יכו ,עיישבר,
 .רהב הארמ התא רשא םתינבתב :(הכ תומש) ל"א

 רמא ;האנ [ןינוקיא] (ןינותוא) ול היהש ךלמל :ןובא 'ר רמא
 ינא לוכי יכו ,ךלמה ינודא,, :רמא ".התומכ יל השע,, :ותיב ןבל
 ל"א ךכ .ידובכב ינאו ,ךינממסב תא,, :ל''א ?התומכ תושעל
 הולא ,ע"שבר :וינפל רמא .השעו הארו :(הכ תומש השמל ה"בקה
 יר םשב היכרב יר .יוגו ,םתינבתב :לייא יי?ותומכ השעאש ,ינא
 רמאו ןוטילגרמ לש האנ שובלב ותיב ןבל הלגנש ךלמל :לאלצב

 וצ טגָאזעג רע טָאה "?סניוזַא ןכַאמ ךיא ןָאק יצ ,ךלמ ראה ןיימ,, :טגָאזעג רע

 6."דובכ ןיימ ייב [ביילב] ךיא ןוא ,ןבלַאזלייא ענייד טימ [ךאמ] וד,, :םיא
 עז ןוא -- הארו :(טרָאד תומש) ןהשמ וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא

 ,טָאג ַא ןעד ךיא ןיב ,םלוע לש ונובר,, :םיא רַאפ טגָאזעג רע טָאה :ךַאמ ןוא

 -עג רעייז טיול :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה "?סניוזַא ןכַאמ ןענָאק לָאז ךיא זַא

 ךלמ א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :ןלאלצב 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא היכרב 'ר .טלַאטש

 [טריצַאב] דגב םענייש א ןיא שטנעמזיוה ןייז ראפ ןזיוואב ךיז טָאה סָאוו

 ןיימ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה *.ַאזַא רימ ךאמ,, :טגָאזעג םיא ןוא לרעפ טימ

 יװ ךַאמ וד % .גנורזחרעביא עקיטסיזמוא ןַא ןעוועג לאלצב 'ר ןופ לשמ רעקידרעטייוו



 הבר םירישה ריש . 6

 טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא ?"?סניוזַא ןכַאמ ךיא ןָאק יצ ,ךלמ ראה

 ,םלוע לש ונובר,, :םיא ראפ טגָאזעג רע טָאה *".ןכשמ ַא רימ ךאמ,, :ןהשמ וצ
 טיול ?ךַאמ ןוא עז ןוא :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה *?סנױזַא ןכַאמ ךיא ןָאק יצ
 -םיטיש,, טינ טייטש ָאד -- "ןטנוא ךַאמ ,ןביוא טסעז וד יוו ,טלַאטשעג רעייז
 לוו טָא :9קידנעייטש [ץלַאה םיטיש] טרעיינ ",ןלעטשפיוא וטסלָאז ץלָאה

 ןטנוא טסכַאמ וד ביוא ןוא , -- ןביוא ןופ ףייהעג םעד ןיא ךיז ןעניפעג ייז

 ךיא ןוא עטיווס עטשרעבייא ןיימ ןזָאלרעביא ךיא לעוו ,ןביוא זיא סָאוו סָאד
 יוו ".ןטנוא ךייא ןשיווצ הניכש ןיימ ::ןייז םצמצמ ןוא ןרעדינּפָארַא לעוו

 -נעייטש ץלָאה-םיטיש :ןטנוא ךיוא ױזַא :?ןעייטש םיפרש :ןביוא יוו יוזַא ?ױזַא
 טָאה אבא רב אייח 'ר .ןרעטש ןטנוא ךיוא ױזַא ,ןרעטש ןביוא יוו ױזַא ;קיד

 ןכשמ ןיא ךעלקעה ענעדלָאג יד זַא ,זדנוא טנרעל [קוספ רעד] :טגָאזעג
 .למיה ןיא ךיז ןעעז סָאװ ןרעטש יד יוו ןעזעגסיוא ןבָאה

 יד יוו -- יניס [ןופ גָאט| רעד זיא סָאד ,הנותח ןייז ןופ גָאט ןיא --

 ןענייז סָאד ,דיירפצרַאה ןייז ןופ גָאט םעד ןיא ןוא ;ןעוועג ייז ןענייז םינתח

 ;(ט ,טי םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד %הרות רעד ןופ רעטרעוו יד

 סָאד ןעיירפרעד ייז ,עקיטרַאּפטכער ןענייז טָאג ,ןופ ןלעפַאב יד -- 'ה ידוקפ

 ןופ גַאט] רעד זיא סָאד ,הנותח ןייז ןופ גָאט ןיא :טשפ רעדנַא ןַא .ץרַאה

 זיא סָאד ,דיירפצרַאה ןייז ןופ גָאט ןיא ןוא ;דעומ להוא [םעד ןלעטשפיוא

 ג+.שדקמה תיב .(םעד ןלעטשפיוא ןופ גָאט } רעד

 סכלמ םעד טלעפ ָאד 1 .ןרעװ טרענימעג טינ טינרָאג טעװ דובכ ןיימ ןופ ןוא ,טסנעק וד

 .ןביוא ןזיוועג םיא טָאה רעטשרעבייא רעד סָאװ טלעפ ָאד 5 .רעפטנע רעקידרעירפ
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 תושעל ינא לוכי יכו ,ךלמה ינודא, :ל"א יי.והומכ יל השע,, :ול
 :וינפל רמא יי.ןכשמ יל השע , :השמל היבקה ליא ךכ יי?וחומכ
 :ליא) השעו הארו :ליא "?והומכ תושעל ינא לוכי ,עיישבר,
 האור התאש םשכ ,םתינבתב (לייא יי?והומכ תושעל ינא לוכי,,
 אלא ,ןאכ ביתכ ןיא 'דמעה םיטש יצע' -- "הטמל השע הלעמל
 השוע תא םאו, -- הלעמ לש האיטרטסיאב םינותנכ ,םידמוע
 דרויו הלעמ לש ילש ןוטילקנס חינמ ינא ,הטמל הלעמ לש הזל
 םיפרש הלעמל המ ?דציכ ".הטמל םכיניב יתניכש םצמצמו
 ףא ,םיבכוכ הלעמל המ ;םידמוע םיטש יצע הטמל ףא ,םידמוע

 בהז יסרק ויהש ,דמלמ :אבא רב אייח ר''א -- ,םיבכוכ הטמל
 ,עיקרב םיארנה םיבכוככ ןכשמב םיארנ

 ,ובל תחמש םויבו ;ויח םינתחכ -- יניס הז ,ותנותח םויב
 יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקפ :(םי םילהת) א''דמה ,הרות ירבד ולא
 הז הבל תחמש םויבו ;דעומ להא הז ,ותנותח םויב :א"ד .בל
 ,םימלועה תיב

 "נײרַא 11 .ז ,וכ טרָאד 19 .גנורזחרעביא עקידתועטב ַא טזָאלעגסױרַא א ןבָאה רימ ל
 ןבָאה ייז סָאװ 15 .ב )ו היעשי 2? .ןביוא תובחר רעד טָאטשנָא ,טרָא גנע ןא ןיא ןקירד

 זיוה סָאד :ךעלרעטרעװ 1+ .לארשי ןופ הלכ יד זיא הרוה יד ןוא ,ןעװעג לבקמ

 .ןטייקיבייא ןופ



 ד השרש

 א

 טימ ןייש טסיב .ןייע טסיב ,עטבילעג ןיימ ,ןייש טסיב -- הפי ךנה (א)

 טסיב :,השע תווצמ טימ ןייש טסיב .םידסח תולימג טימ ןייש טסיב ,תווצמ
 המורת ?.הלח טימ -- תווצמדזיוה טימ ןייש טסיב .השעת-אל תווצמ טימ ןייש
 ןסעגרַאפ ןטימ ,בײלקכָאנ ןטימ -- תווצמ-דלעפ טימ ןייש טסיב ;רשעמ ןוא

 ןוא ,ןַאמערָא ןראפ רשעמ ןטימ ןוא ,קע-דלעפ ןטימ ןוא ,[האובת בראג ַא]

 ןייש טסיב ,םיאלכ [ןופ ןיד םעד ןטיהּפָא! ןטימ ןייש טסיב .רקפה ןטימ

 ןטימ ןייש טסיב -- ןצנַאלפ םייב ןייש טסיב .תיציצ יד טימ -- ןָאטנָא ןטימ
 טסיב .ץנָאלפ ןקירָאי-ריפ ןופ טָאבעג ןטימ ןייש טסיב ,הלרע ןופ טָאבעג

 טסיב .העירּפ ןופ הווצמ רעד טימ ןייש טסיב ,הלימ ןופ הווצמ רעד טימ ןייש
 ,הזוזמ רעד טימ ןייש טסיב .עמש-תאירק טימ ןייש טסיב ,הליפת טימ ןייש

 ןטימ ןייש טסיב ,הכוס רעד טימ ןייש טסיב .ןיליפת יד טימ ןייש טסיב
 .םיבוט םישעמ טימ ןייש טסיב ,ןָאט הבושת ןטימ ןייש טסיב .גורתא ןוא בלול
 .טלעוו רענעי ףיוא ןייש טסיב ,טלעוו רעד ףיוא ןייש טסיב

 ב

 ,ןירדהנס יד ןענייז סָאד ,ןגיוא ענייד .ןביוט -- ןגיוא ענייד -- ךיניע
 רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא יסָאד ;עדניימעג רעד ןופ ןגיוא יד ןענייז סָאװ
 ןופ ןגיוא יד ןופ ןליוהרַאפ זיא סע ביוא ,ןייז טעוו סע ןוא -- היהו :(דכ ,וט
 ןוא ,שטנעמ ַא טָאה םירבא קיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה ייווצ -- ,הדע רעד

 לארשי ןָאק ױזַא ןוא ,ןגיוא יד ךָאנ טרעיינ ,שרעדנַא טינ ךָאנ ןעייג עלַא ייז

 .ןירדהנס רעייז ןָא ךַאז ןייק ןָאט טינ

 לארשי זיא ךיוא ױזַא ,קידתומימת זיא ביוט עקיזָאד יד יװ ױזַא ,ןביוט
 זיא ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .לגר הלוע ןענייז ייז ןעוו ,גנַאג רעייז ןיא ןייש
 ,ךיז ןלָאג [ןופ ןפוא] ןטימ טנכײצעגּפָא לארשי זיא ךיוא יוזַא 1,טנכײצעגּפָא
 ךיוא ױזַא ,קידתועינצ זיא ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .תיציצ ןוא הלימ טימ
 זדלאה ריא סיוא טקערטש ביוט עקיזָאד יד יוו יוזַא .קידתועינצ לארשי זיא
 םורָאוו -- ךילע יכ :(גכ ,דמ םילהת) לארשי ךיוא ױזַא ,הטיחש רעד וצ
 ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .גָאט ןצנַאג םעד טעגרהעג רימ ןרעוו ריד רעביא
 רעד ןופ] תומוא יד ףיוא רפכמ לארשי זיא ױזַא ?,דניז ףיוא רפכמ זיא

 ןופ גנורזחרעביא ןא זיא ןמיס רעזדנוא) בס ,א ,ןביוא ןעגנוקרעמַאב יד עז 1 .א

 -- ,(רשעמ ןוא המורת) ןלייטעצ ןטימ ,קוליחב ןביוא טייטש הלחב טָאטשנַא 5 (טרָאד
 .רעקיטכיר ןייז וצ סיוא טקוק ָאד עיסרעװ יד
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 א

 הפי ךנה ,תוצמב הפי ךנה .הפי ךנה ,יתיער ,הפי ךנה ₪
 תוצמב הפי ךנה ,השע תוצמב הפי ךנה .םידסח תולימגב
 ;תורשעמו המורת ,הלחב -- תיבה תווצמב הפי ךנה .השעת-אל
 ינע רשעמו ,האפו ,החכש ,טקלב --הדשה תוצמב הפי ךנה
 הפי ךנה .תיציצב -- ןידסב הפי ךנה ,םיאלכב הפי ךנה .רקפההו
 הפי ךנה .יעבר עטנב הפי ךנה ,הלרעב הפי ךנה -- העיטנב
 תאירקב הפי ךנה ,הליפתב הפי ךנה .העירפב הפי ךנה ,הלימב
 ,הכוסב הפי ךנה .ןיליפתב הפי ךנה ,הזוזמב הפי ךנה .עמש
 םישעמב הפי ךנה ,הבושתב הפי ךנה .גורתאו בלולב הפי ךנה
 .אבה םלועב הפי ךנה ,הזה םלועב הפי ךנה .םיבוט

 ב

 ד"הה ;הדעל םיניע םהש ,ןירדהנס ןה ךיניע -- .םינוי ךיניע
 ,םדאב שי םירבא ח"מר -- ,הדעה יניעמ םא היהו :0₪ רבדמבוו

 לארשי ןיא ךכ ,םיניעה רחא אלא ןירזוחו ןיכלוה םניא םלוכו
 .םהלש ןירדהנסמ ץוח רבד תושעל םילוכי

 ןהשכ ,ןכוליהב םיאנ לארשי ךכ ,המת וז הנוי המ ,םינוי
 ןינייוצמ לארשי ךכ ,תנייוצמ וז הנוי המ .םילגר ימעפל ןילוע
 .םיעונצ לארשי ךכ ,העונצ וז הנוי המ .תיציצו הלימב ,תחלגתב
 יכ :דמ םילהת) לארשי ךכ ,הטיחשל הראוצ תטשופ וז הנוי המ
 (םילועה) לע תרפכמ וז הנוי המ .םויה לכ ונגרוה ךילע
 םיעבש ןתוא לכש ,תומואה לע ןירפכמ לארשי ךכ ,[תונוועה]
 םלועה הדצי אלש ,תומוא םיעבש דגנכ גחב םיבירקמש םירפ

 םוא ןייז בירקמ טגעלפ עמ סָאװ ןסקַא קיצעביז עלַא יד םורָאװ ,[טלעוו
 רעל טינ לָאז טלעוו יד זַא ,תומוא קיצעביז יד ןגעק [ןעוועג ןענייז] תוכוס

 -עדנע עניילק טימ ,זיא ןמיס רעזדנוא) הס--גס :א וצ ןעגנוקרעמאב ןביוא עז + .ב
 רשפא ןוא .טרָאד ,ןביוא טסקעט ןטיול גנורעדנע ? .(טרָאד ןופ גנורזחרעביא ןַא ,ןעגנור

. 9 
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 ןיימ רַאפ -- תחת :(ד ,טק טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ייז ןופ ןרעוו
 יוו יוזַא.[ייז ףיוא] ללפתמ ןיב ךיא שטָאכ ,טנייפ ךימ ייז ןבָאה טפַאשביל
 ןייק ףיוא טינ םיא יז טייברַאפ ,רָאּפ ריא טנעקרעד יז טניז ,ביוט עקיזָאד יד

 ןבָאה ,אוה ךורב שודקה טנעקרעד ןבָאה ייז טניז ,לארשי ךיוא ױזַא ,ןרעדנַא
 תעב ,ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .ןרעדנַא ןייק ףיוא ןטיבעגסיוא טינ םיא ייז

 ,קאלשנביוט ריא ןוא טסענ ריא יז טנעקרעד ,טסענ ריא ןיא ןעמוקניירַא ריא
 ןענייז ךיוא יוזא .ךעלרעטצנעפ עריא ןוא ,ךעלעפוע ןוא ךעלעבייט עריא ןוא
 רעדעי טנעקרעד ,ייז ראפ ןציז ייז ןעוו ,םימכח יד ןופ םידימלת תורוש יירד יד

 עריא קַעווַא טסמענ וד ןעוו וליפא ,ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .טרָא ןייז רענייא
 יוזא ,קאלשנביוט ריא טינ לָאמ ןייק יז טזָאלרַאפ ,ריא רעטנוא ןופ ךעלעבייט

 סָאד || טרעהעגפיוא טינ טָאה ,בורח זיא שדקמה תיב רעד שטָאכ ,לארשי ךיוא
 -סיוא עיינ ַא טיג ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .רָאי ַא לָאמ יירד [ןייז לגר הלוע

 תווצמ ןוא הרות שדוח ןדעי לארשי טיינַאב ךיוא ױזַא ,שדוח ןדעי גנואירב
 ךס א ףיוא טקישעג טרעוו ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא .םיבוט םישעמ ןוא

 ;לארשי ךיוא ױזַא ,קַאלשנביוט ריא וצ םוא ךיז טרעק יז רעבָא ,ןתוחילש
 ַא יוו ןלייא ןלעוו ייז -- ודרחי :(אי ,אי עשוה) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 דַנָאל ופ בױט ַא יו ןוא ;רבדמ ןופ רוד רעד זיא סָאד ,םירצמ ןופ לגיופ

 רז לעוו ךיא ןוא -- ענעי ייס יד ייס ;םיטבש ןעצ יד ןעעיז סָאד ,רושַא
 .טָאג טגָאז ,ןעמייה ערעייז ןיא ןצעזַאב

 ןקעמשרעד ,יז טעמרַאק עמ ןעוו סָאװ ,ביוט ןימ אזַא ןַארַאפ :טגָאז יבר
 ןקז א ןעוו ךיוא ױזַא .קאלשנביוט ןיא ריא וצ ןעמוק ןוא סעטרבח עריא יז
 ורתי ,רעגייטש א ,רייגמ עריא ךס ַא ךיז ןענייז טלָאמעד ,טנשרד ןוא טציז
 .ןעמוקעג זיא ןוא טרעהרעד טָאה בחר :ןעמוקעג זיא רע ןוא ,טרעהרעד טָאה

 רייגמ טלָאמעד ךיז ןבָאה עריא ךס א ,הירזע ןוא לאשימ ,היננח ייב ךיוא
 ענייז ןעז טעוו רע זַא םורָאוו -- יכ (דכ--גכ ,טכ היעשי) ?סָאװרַאפ .ןעוועג

 ?םעד ךָאנ טייטש סָאװ -- ,[ןעמַאנ ןייז ןקילייה ריז יוו] -- -- -- רעדניק
 .ןייטועראפ וצ ןסיוו טסייג ןיא עטריפרַאפ יד ןלעוו

 -נייא ןביהעגנָא טָאה םלוע רעד ןוא .טנשרדעג ןוא ןסעזעג זיא יבר
 ענייא , :ןאטעג גָאז א טָאה ןוא ןקעוופיוא ייז טלָאװעג רע טָאה .ןעלמירד
 ".לָאמ ןייא רַאפ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז ןרָאבעג טָאה םירצמ ןיא יורפ ַא
 םיא רע טָאה ;יסוי 'רב לאעמשי 'ר ןעמָאנ ןטימ דימלת א ןעוועג טרָאד זיא
 דבכוי זיא סאד, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ןעוועג סע זיא רעוו, :טגערפעג
 ןעצ לָאמ קיצכעז ןופ טרעוו יד טַאהעג טָאה סָאוו ,ןהשמ ןרָאבעג טָאה סָאוו
 הט תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".לארשי ץנַאג זיא סָאד סָאװ ,טנזיוט
 טרָאד) ;ןעגנוזעג לארשי ןופ רעדניק יד ןוא השמ טָאה טלָאמעד -- זא :(א
 טָאה טָאג סָאװ ץלַא יוו ןָאטעג ןבָאה לארשי ןופ רעדניק יד ןוא (בל ,טל
 ןענאטשעגפיוא טינ רעמ זיא'ס ןוא -- םק אלו (י ,דל םירבד) 5ןהשמ ןטָאבעג
 .הועמ יוו איבנ ַאזַא

 יוזא זיא שינעכיילג ןייד ,ןביוט יוו ױזַא ,ןביוט -- ןגיוא ענייד -- ךיניע
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 הנוי המ .הלפת ינאו ,ינונטשי יתבהא תחת :(טק םש) ד"הה ;ןהמ
 ךכ ,רחאב ותוא הריממ הניא דוע הגוז ןב תרכמש העשמ ,וז
 הנוי המ .רחאב והורימה אל היבקהל וריכהש העשמ ,לארשי
 ,היתונולחו היחורפאו הילזוגו הכבושו הנק תרכמו הנקל תסנכנ וז
 לכ םהינפל ןיבשוי ןהשכ םימכח ידימלת לש תורוש 'ג ןה ךכ
 הילזוג לטונ תאש פיעא וז הנוי המ .ומוקמ תא ריכמ דחאו דחא
 ברחש פיעא ,לארשי ךכ ,םלועל הכבוש תחנמ ןיא ,היתחתמ
 תשדחמ וז הנוי המ .הנשב םילגר שלש ולטב אל שדקמה תיב
 שדח לכב םהל םישדחמ לארשי ךכ ,ןרג שדחו שדח לכב הל
 הברה תוילגור תרגושמ וז הנוי המ .םיבוט םישעמו תווצמו הרות
 רופצכ ודרחי :אי עשוה ד"הה ;לארשי ךכ ,הכבושל תרזוחו
 תרשע ולא ,רושא ץראמ הנויכו ;רבדמה רוד הז ,םירצממ

 '.ה םאנ ,םהיתב לע םיתבשוהו ולאו ולא ;םיטבשה
 תוחירמ היתורבחו התוא ןיליכאמש ,הנוי ןימ שי :רמוא יבר

 ,שרודו בשוי ןקזהש העשב ךכ .הכבושל הלצא תואבו התוא
 ;אתאו עמש אוה ,ורתי ןוגכ ,העש התואב םירייגתמ םירג הברה
 םירג הברה הירזעו לאשימ ,היננחב ףא .איתאו העמש בחר
 ןידלי ותוארב יכ (טכ היעשי) ?אמעט המ ;העש התואב ורייגתנ
 יעות ועדיו ?הירתב ביתכ המ -- ,[ימש ושדקי] -- - --

 | .הניב חור

 ;ןררועל שקב .רובצה םנמנתנו ,שרודו בשוי היה יבר
 היהו ".תחא סרכב אובר םישש םירצמב תחא השא הדלי, :רמא
 '?ךכ תוה ןאמ,, :ליא ;ומש יסוי 'רב לאעמשי 'רו דחא דימלת םש
 ,אובר םישש דגנכ לוקשש ,השמ תא הדליש דבכוי וז, :ליא

 ;לארשי ינבו השמ רישי זא :חט תומש) :דיהה ",לארשי לכ םהש
 (דל םירבד) ;השמ תא יה הוצ רשא לככ לארשי ינב ושעיו (טל םש)

 .השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו
 המ :הנוי אדהל היימד ךדיד אמגוד .םינויכ ,םינוי ךיניע

 ,םלועל הרוא ןיאיבמ לארשי ךכ ,םלועל הרוא האיבה וז הנוי

 טייקיטכיל טכַארבעג טָאה ביוט עקיזָאד יד יוו ױזַא :ביוט עקיזָאד יד יוו

 יוו ,טלעוו רעד ףיוא טייקיטכיל לארשי טגנערב ךיוא ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא

 *,םלועה, -- (ו"זרהמ עז -- ,טינ ןיז ןייק אד טָאה סָאװ) "םילועה, טָאטשנא ןייז ףרַאד

 (דנ ,א) רבדמב ןופ טריטיצ קוספ רעבלעז רעד טרעװ ,טרָאד ,ןביוא *  .טלעוו רעד ףיוא
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 ןיא ץיג ןלעוו רעקלעפ ץוא -- םיוג וכלהו :(ג ,ס היעשי) טגָאז קוספ רעד
 ?טלעוו רעד ףיוא טייקיטכיל טכַארבעג ביוט יד טָאה ןעוו ןוא .טכיל ןייד
 -- אבתו :(אי ,ח תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןחונ ןופ געט יד ןיא
 טריבלייא ןסירעגּפָא ןַא טשרע ,טייצ טתוֶא ןיא ביוט יד םיא רצ ןעמוקעג זיא
 ריא ןיא -- -- -- (ףרט) ןסירעגּפָא טניימ סָאװ .ליומ ריא ןיא זיא טַאלב

 טקוצרַאפ ,ןקוצרַאפ -- ףורט :(גל ,זל טרָאד) טסגָאז וד יוו ,טעגרהעג ?ליומ
 -עג סע טָאה יז סָאװ טינ ןעוו :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר .ףסוי זיא ןרָאוועג
  .ןסקַאוועגסיוא םיוב ןסיורג ַא וצ סע טלָאװ ,טעגרה

 ןצָארּפש יד ןופ :טגָאזעג טָאה יול 'ר ?טכַארבעג סע יז טָאה ןענַאװ ןופ ןוא
 = ץרא,, ףגָאז ןשטנעמ סָאװ זיא סָאד .טכארבעג סע יז טָאה לארשי ץרא ןופ
 יוו זיא סָאד ";לובמ ןופ ןרעסַאוו יד ןופ ןרָאוועג ןגַאלשעג טינ זיא לארשי
 ;ריא וצ גָאז ,דניקנשטנעמ :(דכ ,בכ) ןעלאקזחי ךרוד ןרָאװעג טגָאזעג זיא'ס

 ןופ גָאט ןיא ןרָאװעג טנגערַאב טינ ,טקיניירעג טינ זיא םָאוו דנַאל ַא טסיב וד

 ןענייז ןלימ ןופ רענייטשרעטנוא יד וליפא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .ןרָאצ
 ןדע ןג ןופ ןרעיוט יד :טנָאזעג טָאה איירט 'ר .רעסַאװ ןיא ןרָאװעג טשיוורַאפ
 -עג טָאה .טכַארבעג סע יז טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ןרָאװעג טנפעעג ריא ןענייז

 יז טלָאװ ,ןדע ןג ןופ טכַארבעג סע טלָאװ יז ביוא :ובייא 'ר םיא וצ טגָאז
 ?םַאזלַאב יצ ,רעגייטש א ,גנירעמיצ ,ןעגנערב וצ סרעסעב סעפע טַאהעג טינ

 רַאה ןיימ, :ןגָאז וצ ױזַא ,ןחונ ןבעגעג יז טָאה שינערעהוצנָא ןַא טרעיינ
 שודקה ןופ טנַאה רעד רעטנוא ןופ םעד ןופ סרערעטיב +[טשרעביל] ,חונ
 "טנעה ענייד רעטנוא ןופ טייקסיז רעדייא ,אוה ךורב

 : | ג

 עריא סָאװ הלכ ַא :טגָאזעג טָאה יול 'ר .טכעלפעגרַאה ןייד ךרוד -- דעבמ
 סָאװ אזא רעבָא :ןטכַארטַאב רעפרעק ןצנַאג ריא ןעמ ףרַאד ,סואימ ןענייז ןגיוא

 ג,ןטכַארטַאב טינ רעפרעק ןצנַאג ריא ןיוש ןעמ ףרַאד ,ןייש ןענייז ןגיוא עריא
 ,ןטניה ףיוא רָאה עריא ףיונוצ טכעלפ יז ןעוו ,יורפ עקיזָאד יד | יוו יוזא] ןוא
 ןרעטניה ןציז ןירדהנס רעסיורג רעד טגעלפ ױזַא ,ריא רַאפ גנוריצ ַא סע זיא
 והבא 'ר .שדקמה תיב ןופ גנוריצ סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,שדקמה תיב
 -עג ןענייז ייז רעבָא ?,טקירדעגפיונעצ טקוקעגסיוא ןבָאה ?ייז :טגָאזעג טָאה

 ןבָאה יול 'ר ןוא +ירוּפצ ןופ הבר אנוה 'ר סָאוו סָאד יוו ,םַארעג ןסעז
 :ןגָאז {שיבַארַא ןיא| ליוו עמ זַא :טרָאװ שיבַארַא ןַא [זיא דעבמ] :טגָאזעג
 פייל דעבא,, :ןעמ טגָאז *,םַארעג רימ ךַאמ,

 ןופ *סױרַא ךיז ןזיולב סָאוו ,ןגיצ עדַאטס ַא יוו רָאה ענייד -- ךרעש
 בָאה םיא ,םיא ןופ יטזיולבעגסיורא בָאה ךיא סָאװ גרַאב רעד -- ,דעלג גרַאב

 .הס ןמיס ףוס ,א ןביוא ןעגנוקרעמַאב עז +
 .ןירדהנס ןופ םירבח יד ? .טכעלפעג-רָאה ןכרוד וליפא ןייש ןגיוא יד ןענייז ָאד + .ג

 טניימ םעד טיול 5 .תמא תוא ןטיול גנושטייטנייא ןוא בָאגוצ + .ךתמצ -- ןידמוצמ 5

 -עדנע טסקעט -- .טייקטקירדעגנעמַאזוצ ןייד ןיא -- ךתמצל ,סַארעג -- דעבמ :קוספ רעד
 -יװ לוו ,בלור סָאד * .שרד ןקידרעטייוו ןטיול 5 .װָארטסַאי ןוא תמא תוא ןטיול נגור
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 הרוא הנוי האיבה יתמיאו .ךרואל םיוג וכלהו :( היעשי) רמאנש

 ,ברע תעל הנויה וילא אבתו :(ח תישארב) ד"הה ;חנ ימיב ?םלועל

 המכ ,ליטק !היפב ףרט והמ ;וגו ,היפב ףרט תיז הלע הנהו

 ,היניתלטק ילוליא :היכרב רייא .ףסוי ףרוט ףורט :זל םש רמיתד

 .דבעתמ הוה בר ןליא

 לארשי ץרא יטוטמשמ :רמא יול 'ר ?ותוא האיבה ןכיהמו

 יומב תקל אל לארשי ץרא :אתיירב ןירמאד איה אדה .ותאיבה

 :הל רמא ,םדא ןב :טכ) לאקזחי ידי לע רמאנש אוה ;אלובמד
 :ןנחוי ר"א .םעז םויב המשוג אל ,איה הרהוטמ אל ץרא תא

 ירעש :רמא איירט 'ר .םימב וחמנ םיחיר לש ןילבורטציא וליפא

 ןגמ וליא :וביא 'ר ל"א .ותוא האיבה םשמו ,הל וחתפנ ןדע ןג

 ןומנק ןוגכ ,הלועמ רבד איבהל הל היה אל ,ותוא האיבה ןדע

 רמ [חונ] ,חנ ירמ ,, :ול הרמאו חנל הזמר זמר אלא ?ןומסלבו

 ",ךידי תחתמ קותמ אלו ,היבקה לש ודי תתמ הזמ
 ג

 הפוג לכ ,תורועכ היניעש הלכ לכ :יול ריא .ךתמצל דעבמ

 השאהו .הקידב ךירצ הפוג לכ ןיא ,תופי היניעשו ;הקידב ךירצ

 התיה ךכ ,הל טישכת אוהו הירוחאל הרעש תתמצמשכ ,תאזה

 טישכת התיה איהו ,שדקמה תיב ירוחא תבשוי הלודג ירדהנס

 ןידהכ ,ןיחוורמ ןהו ,ןידמוצמ ןיארנ :והבא ריא .שדקמה תיב לש

 יעב ןיא ,אוה יברע ןושל :רמא יול 'רו ןירופצד הבר [אנוה 'יר]
 יל [דעבא] (דעבמ) :רמוא אוה ,ייל חורא :ארמימ היל

 יתשלגש רה -- ,דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ דרעש

 .ףוס םי הז ?הז הזיא ;םלועה תומואל דעלג ותוא יתישע וכותמ

 :הווג ןמ ןותרהנתאד ארוט :רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'רו

 אדה ;ןישלג ןישלג הל הדבע איה ,ןיגס הרעש דכ ,אתתא אה

 דבע אוה ,תואבט [יעל אוה דכ אניצוב] (יפל אוההכ אניצומ)

 ;טלעװ רעד ןופ תומוא יד רַאּפ ?לגרעב-תודע ןא ,דעלג א רַאפ טכַאמעג ךיא

 ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי 'ר ןוא ?ףוס'םי רעד זיא סָאד ?סע זיא סָאװ

 ןופ טמָארטשעגסיורַא טָאה ריא סָאװ גראב רעד :טגָאזעג טָאה ןיול 'ר ןופ

 -ולּפ עקיזָאד יד ;ןזיילבסיוא יז טכַאמ ,רָאה ךס א טָאה יז ןעוו ,יורפ א :םיא

 זיילבסיוא רעסָאװ ןוא 11,ןזיילבסיוא ןעמ טכַאמ :?,טוג וצ ןסקַאוו ייז ןעוו ,ןרעצ

 תישארב * .וויטיזנארט יװ ןענאטשראפ ָאד טרעװ שלג ברעוו רעוויטיזנארט-טינ רעד .רעט
 עקיזָאד יד 11 .טכידעג וצ 1 .גרעב וצ ךעלנע ןענייז סעילַאװכ ענייז סָאװ 9 .חמ ,אל
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 ןופ עדַאטס ַא וו ןייצ ענייד -- ךינש (ב) ?םעד ןופ טזיולבעגסיורַא ךיא בָאה

 םייב סָאװ ביור סָאד ןוא םירצמ ןופ ביור סָאד :עטמיטשַאב ןכַאז ,עטמיטשַאב

 אנהכ רב אבא 'ר -- ,שַאװעג םעד ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ -- ולעש :"םי
 ןופ] הריש רעד רַאפ :יאעלא 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה

 רעדניק יד ןוא -- ופיסויו :(א ,ד םיטפוש) ןבירשעג טייטש [האיבנה הרובד

 ;טָאג ןופ ןגױא יד ןיא טכעלש זיא סָאװ ןָאטעג רעדיוו ןבָאה לארשי ןופ

 ינב יד ןוא -- ושעיו (א ה טרָאד) ןבירשעג רָאנ טייטש הריש רעד ךָאנ

 ןעד סע זיא -- ,טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טכעלש זיא סָאוו ןָאטעג ןבָאה לארשי

 "רַאפ ןעוועג םרוג טָאה הריש יד טרעיינ 15?|סטכעלש ]| ןָאט ןופ בייהנָא רעד

 -- הלאו :(א ,גכ ,ב לאומש) וטסגָאז ןכיילגטסעד :+.עקידרעירפ ס'פיוא גנובעג

 ואוו ןוא -- 1*,(ןָאטעג טָאה רע סָאװ} ןכַאז עטצעל סדוד ןענייז סָאד ןוא

 ס'פיוא גנובעגרַאפ ןעוועג םרוג טָאה :?הריש יד טרעיינ 1??עטשרע יד ןענייז

 עלַא ןענייז ייז 1?,טסַאּפעגנײרַא ןענייז עלַא ייז סָאװ -- םלכש :=.עקידרעירפ

 ןיא יװ זיא סָאד ;ךאלמ םעד ןוא הניכש רעד ןשיווצ טסַאּפעגנײרַא ןעוועג

 -עג זיא סָאװ טָאג ןופ ךאלמ רעד ןוא -- עסיו :(טי ,די תומש) טייטש קוספ

 -- |ן2פיײז רעטניה ןעגנַאגעג זיא ןוא] ןגיוצעגקעווַא טָאה -- -- -- ןעגנַאג

 ןופ רענייק םורָאװ ,ייז ןשיווצ ָאטשינ זיא ןירעפרַאוורַאפ ןייק ןוא -- הלכשו

 | .ןרָאוועג טקוזינעג טינ זיא ייז

 ליז ןעוו ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יוו -- ינשה טוחכ (ג)

 -- ;השמ ןעגנוזעג טָאה טלָאמעד -- זא :(א ,וט טרָאד) הריש יד טגָאזעג ןבָאה

 טגָאזעג ןוא רעגניפ ןטימ ןזיוועג ןבָאה ייז ןעוו ,ץיש זיא דיירעג ןייד ןוא

 טלָאמעד .ןעניישַאב םיא לעוו ךיא ןוא ,טָאג ץימ זיא סָאד -- הז :(ב קוספ)

 ןייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשּפָא רעד יוו :ןביול וצ ייז ןביוהעגנָא השמ טָאה

 יו תווצמ טימ טליפעגנָא זיא ךייא ןשיווצ ?ירעטסקידייל רעד -- ,ףיילש

 וצ סָאװ ָאטינ זיא יאדווא ןוא ;[ךעלדנרעק טימ] םיורגלימ רעקיזָאד רעד
 ןוא עקידתועינצ יד ןגעוו ,טכעלפעג-רָאה ןייד רעטנוא סָאװ יד ןגעוו ןדער

 .ךייא ןשיווצ סָאוװ ענעטלַאהעגקירוצ
 דוד סָאװ זיא סָאד ;זדלַאה ןייד זיא םערוט סדוד יוו -- דוד לדגמכ (ז)

 ןייז ןיא טסיירגעג דוד ךייא טָאה יוו ןוא ;רפס ןייז ןיא ??טסיירגעג ךייא טָאה

 .ןעיצסיורַא ,ןזיילבסיוא ,רעטיש ןכאמ טניימ שלג זַא ,זייוואב א יוו ָאד ןעגיד ןליפשייב

 ,ךעלגעמ ,ָאד טרעװ (ןייצ ענייד) ךינש ןוא ,שרד ןטיול טשטייטעג רימ ןבָאה תובוצק 2

 ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז סָאװ ביור םינימ ייווצ :ייווצ ,םינש טיול ,ןענַאטשרַאפ
 ןייטש טפרַאדעג ךיוא טלָאװ ָאד 15 .(ו"זרהמ -- .די ,וט תישארב) ןעמהרבא וצ טָאג

 יד ףיוא ןעוועג רפכמ טָאה הריש יד 1+ .(סטכעלש ןָאטעג) רעדיוו ןבָאה ייז ,ופיסויו

 לארשי ןוא השמ סָאװ הריש רעד טימ ןעװעג ךיוא סע זיא ױזַא ןוא ,םיאטח עקידרעירפ

 םעד ןופ ףיורא ןעמוק סָאװ :קוספ רעד ןעניימ לָאז סָאד ןוא ;םי םייב ןעגנוזעג ןבָאה

 םעד ךיילגראפ) שרד ןטיול 15 .ןרָאװעג ןשאוועגפָא ןענייז דניז עקידרעירפ יד -- ,שאוועג

 -- ,ןןָאטעג טָאה } המלש סָאװ ןכַאז עקירעביא יד ןוא -- המלש ירבד רתיו :חסונ

 יד -- םעניז אטח ןטימ זיא סָאװ 16 .(םיכלמ ערעדנַא ייב יוזא ןוא ,אמ ,אי ,א םיכלמ

 ךיוא ךיילגרַאפ .14 .מאב עז 1% .(בכ ,ב לאומש) הריש סדוד "7 ?ןעבש"תב טימ השעמ
 -- 'הו :טייטש (אכ ,גי)םעד ראפ ןוא 2 .שרד ןטיול 19 .ס ,םיטפוש ,ינועמש טוקלי
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 רדעכ ךינש ₪ ?הכותמ יתשלגה השלג המו .ןישלג ןישלג
 ,הצחרה ןמ ולעש .םיה תזבו םירצמ תזב :ןיבוצק ןילמ ,תובוצקה
 הרישה ינפל :יאעלא 'רב הדוהי 'ר םשב רמא אנהכ רב אבא 'ר --

 ;'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסויו :(ד םיטפוש ביתכ
 --,ה יניעב ערה לארשי ינב ושעיו :0 םש ביתכ הרישה רחאל
 רבדב אצויכ .רבעשל הריש הלחמ רבכ אלא ?היישע תליחת
 םינושארהו -- ,םינורחאה דוד ירבד הלאו :(גכ ,ב לאומש) רמוא התא

 ,תומיאתמ םלכש .רבעשל הריש הלחמ רבכ אלא ?םה ןכיה
 עסיו :(חי תומש ד"הה ;ךאלמל הניכש ןיב םימאתומ ןלוכ ויהש
 הלכשו -- .[םהירחאמ ךליו] -- -- -- ךלוהה םיהלאה ךאלמ
 .םהמ דחא קזינ אלש ,םהב ןיא

 :וט םש הרישה תא ורמאש העשב ,ךיתותפש ינשה טוחכ ₪
 :(םש) םירמואו עבצאב ןיארמש ,הואנ ךרבדמו -- ;השמ רישז זא

 ןומרה חלפכ :ןחבשמ השמ ליחתה העש התואב .והונאו ילא הז
 רמול ךירצ ןיא ;הזה ןומרכ תוצמ ףוצר םכבש ןקירה -- ,ךתקר
 .םכבש ןיתמוצמהו ןיעונצה לע ,ךתמצל דעבמ

 המו ;ורפסב דוד םכתא לדיגש המ ,ךראוצ דוד לדגמכ ₪)
 --;םירזגל ףוס םי רזוגל (ולק םילהת) ?ורפסב דוד םכתא לדיג
 הרשע .הברה תויפ ול ורמאש רפס ?תויפלתל והמ ,תויפלתל יונב
 ,דודו ,השמ ,םהרבאו ,ןושארה םדא :םילהת רפס ורמא םדא ינב
 אתיינרחא השמח ןיליא ;ןוגלפתא אל השמח ןיליא לע .המלשו
 השלשו ,ןותודיו ,ןמיהו ,ףסא :רמא בר ,ןנחֹוי 'רו בר ?ןוניא ןאמ

 ףיוא ףוס-םי םעד טדיינשעצ סָאװ םעד וצ -- רחגל (גי ,ולק םילהת) ?רפס
 סָאװ רפס רעד ?תויפלת טניימ סָאװ -- ?%,תויפלת ףיוא טיובעג -- ;רעקיטש
 םעד ןעוועג רבחמ ןבָאה ןשטנעמ ןעצ .טגָאזעג םיא ןבָאה ?ירעליימ ךס א
 25.8מלש ןוא ,דוד ןוא ??השמ :?םהרבא ןוא *ןושארה םדא :םילהת רפס
 ערעדנַא יד ןענייז רעוו :תועד יקוליח ןייק ָאטינ ןענייז ףניפ עקיזָאד יד ןגעוו
 29 ףסָא :טגָאזעג טָאה בר .ןנחוי 'ר ןוא בר [קלוחמ ןענייז םעד ןגעוו] ?ףניפ

 -- לדיג 22 ,(ףיילש ןייד) ךתקר ףיוא ליפשנָא ,ןקיר 21 .םיורָאפ ייז טייג טָאג ןוא
 "רעל וצ :ןדיישראפ ןשטייט טוואורפ עמ סָאװ ,ך"נת ןיא טרָאװ קילַאמנייא ןַא 22 .לדגמ

 טימ טיוברַאפ ;ןקוקוצנַא ףיוא ;ןענרעל ,ףלא ןופ ,(געוו ןקיטכיר םעד) ןזייוו וצ רעדָא ןענ
 ויא הבושת ןייז ןעװ ,בצ קרפ םעד טגָאזעג טָאה סָאװ 257 .תויפ ?+ .א"א ,ךעלמערוט

 (א ,וט ארתב אבב) ארמג א טיול 25 .(ג ,בצ ,רעבָאב םילהת שרדמ) ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 טרָאד 55 .א ,צ טרָאד 7 .ןעמהרבא טימ שיטנעדיא (א ,טפ םילהת) יחרזאה ןתיא זיא
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 טנכערעג ןרעוו סָאװ} +?ןחרוק ןופ ןיז יירד יד ןוא 3:,ןותודי ןוא *?,ןמיה ןוא

 ןרעוו] ןותודי ןוא ףסא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר %+ארזע ןוא %[רענייא יוז

 רעד טיול .ארזע ןוא %5,ןחרוק ןופ ןיז יירד יד ןוא ,רענייא [יוו טנכערעג

 רעד טיול %;חרוק ינב יד ןופ ללכ ןיא ןיירַא טינ ףסא טייג ןבר ןופ גנוניימ
 5/ ןטרָאד סָאװ ףסא רעבלעז רעד ןענַאד ןופ ףסא רעד זיא ןנחוי 'ר ןופ גנוניימ
 ןגָאז וצ יא ןעוועג הכוז רע טָאה ,הרות-ןב א ןעוועג זיא רע לייוו טרעיינ

 גנוניימ רעד טיול |רעבָא| .ןיילַא הריש ןגָאז וצ יא ,רעדירב ענייז טימ הריש

 :(ג-ב ,הכ ,א םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,רערעדנַא ןַא ףסא זיא ןבר ןופ
 טנַאה רעד "יב טגָאזעג תואיבנ טָאה סָאװ ,ןפסא ןופ טנַאה רעד ייב -- די לע

 -- ,טגָאזעג תואיבנ טָאה סָאוו -- -- -- *"{ןותודי -- -- --} .ךלמ םענופ
 סע ואוו] :טגָאזעג טָאה בר .ןנחוי 'ר ןוא בר [קלוחמ ןענייז םעד ןיא ךיוא]

 +;טנָאזעג תואיבנ טָאה סָאװ רעד סע זיא ,ןותודי ןופ 99ןותודיל [טייטש
 סָאוו +?,תוריזג יד ןגעוו [סע טניימ] *:ןותודי לע [טייטש סע ואוו] רעבָא
 ךיוא] :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .לארשי רעביא ןוא םיא רעביא רעבירַא ןענייז
 טָאה [קרפ םענופ רבחמ רעד זַא ,סע טניימ] ןותודיל |רָאנ טייטש סע ואוו

 רעבירַא ןענייז סָאװ תוריזג יד ןוא ןצעזעג [עזייב] יד ןגעוו טגָאזעג תואיבנ

 45:.לארשי רעביא ןוא םיא רעביא
 םעד ןעוועג רבחמ ןבָאה ןשטנעמ ןעצ שטָאּכ :ןגעוו סאחא 'ר ןופ אנוה 'ר

 סמענייק ףיוא טנכעררַאפ טינ עלַא ייז ןופ רעבַא רע טרעוו ,םילהת רפס

 ןבעגעג םעד ןגעוו טָאה עמ .לארשי ךלמ דוד ןופ ןעמָאנ ןפיוא טרעיינ ,ןעמָאנ

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ הביסמ ַא וצ ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ -- ,לשמ ַא

 וצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ ןרַאפ גנַאזעג-ביול ַא ןגָאז טלָאװעג ןבָאה
 ַא ןגָאז וצ יואר ריא טנעז עלַא ,םיקידצ עלַא ,עמענעגנָא עלַא טנעז ריא,, יז

 .ןעמעלַא ךייא רַאפ ןגָאז רעד-ןוא-רעד לָאז טרעיינ ;רימ רַאפ גנַאזעג-ביול

 טלָאװעג ןבָאה םיקידצ ןעצ יד תעשב ,ױזַא *.סיז זיא לוק ןייז לייוו ?סָאװרַאפ
 עמענעגנָא עלַא טנעז ריא,, :יײז וצ טגָאזעג ה"בקה טָאה ,םילהת רפס םעד ןגָאז

 טרעיינ :רימ ראפ גנַאזעג-ביול ַא ןגָאז וצ יואר טנעז ריא ןוא ,םיקידצ ןוא

 סָאד ".סיז זיא לוק ןייז לייוו ?סָאװרַאפ .ןעמעלַא ךייא רַאפ ןגָאז דוד סע לָאז

 רעגניז רעסיז רעד ןוא -- םיענו :(א ,גכ ,ב לאומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא
 יד טסיזרַאפ רעוו :טגָאזעג טָאה ןגעוו סאחא 'ר ןופ אנוה 'ר .לארשי ןופ
 44,ישי ןב דוד ?לארשי ןופ ןעגנַאזעג

 טיול ןבעגעגוצ 55 .א"א ,א ,במ 22 .א ,טל 91 .א ,חפ 59 .א"א א ,דע 25 .א ,בע

 שרדמ ןיא .(ו"זרהמ) זלק קרפ רעד טניימעג טרעוו ָאד זא ,ךעלגעמ + .טל ,ז הבר תלהק

 םילהת ןופ ךמס ןפיוא) קדצ יכלמ ןבעגעגנָא ארזע טָאטשנַא טרעוו ,א ,רעבָאב םילהת

 זיא ןבר טיול 25 .דחא טרָאװ סָאד ןיירא טסקעט ןיא זיא תועט א ךרוד ** .(ז ,יק

 ,ב ,הכ ןוא ,דכ ,ו ,א םימיה ירבד ןופ ףסא םעד טימ שיטנעדיא םילהת ןופ ףסא רעד
 -- (דכ ) תומש) חרוק ןב ףסאיבא טימ שיטנעדיא *' .ןחרוק ןופ ןוז ןייק טינ זיא ןוא

 טיול ןבעגעגוצ 5% .ו"זרהמ עז ןנחוי 'ר ןוא בר ןופ סעיצאקיפיטנעדיא-ףסא יד ןגעוו
 םירבחמ יד ןופ םענייא יוו םיא טנכערראפ בר ןוא *% .א ,טל םילהת 5% .הנוהכ תונתמ

 טימ טסקעט ןיא ןיירַא זיא ןותודיה ןופ אה עקירעביא יד .א ,זע ;א ,בס +1 .םילהת ןופ
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 -- ןותודיו ,ןמיהו ,ףסא :רמא ןנחוי 'ר .ארזעו ,[דחא] חרק ינב
 ללכב ףסא ןיא בר תעד לע .ארזעו ,(דחא) חרק ינב השלשו ,דחא
 ,ןמתד ףסא אוה ,אכהד ףסא אוה ןנחוי 'ר תעד לע ;חרק ינב
 הכזו ,ויחא םע הריש רמול הכז ,הרות ןב היהש ידי לע אלא
 רמאנש ,אוה רחא ףסא בר תעד לע .ומצע ינפב הריש רמול
 ----- -] .ךלמה ידי לע אבנה ףסא די לע :(הס ,א םימיה ירבד

 -- ןותודיל :רמא בר ,ןנחוי ירו בר -- ,אבנה -- - -- [ןותוהי
 יר .לארשי לעו וילע ורבעש ןינידה לע -- ןותודי(ה) לע ;אבנה
 וילע ורבעש ןינידה לע ,ןיתדה לע אבנה -- ןותודיל :רמא ןנחוי
 .לארשי לעו

 רפס ורמא םדא ינב הרשעש פיעא :אחא 'ר םשב אנוה 'ר
 ךלמ דוד ידי לע אלא ,םתומש לע רמאנ אל ןוהלכמ ,םילהת
 ושקבש םישנא לש הרובחל ?המוד רבדה המל ,לשמ ולשמ .לארשי
 םכלכ ,םימיענ םכלכ,, :ךלמה םהל רמא .ךלמל ןונמיה רמול
 ינולפ שיא אלא ;ינפל ןונמיה רמול ןיחבושמ םכלכ ,םידיסח
 הרשע ושקבש העשב ךכ יי.ברע ולוקש ?המל ,םכלכ ידי לע רמאי
 םימיענ םכלכ,, :היבקה םהל רמא ,םילהתה רפס רמול םיקידצ
 ידי לע רמאי דוד אלא ;ינפל ןונמיה רמול םיחבושמו םידיסחו
 תורימז םיענו :טכ ,ב לאומש) ד"הה 'י.ברע ולוקש ?המל .םכלכ
 לש םהיתורימז םיענמ ימ :רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר .לארשי
 .ישי ןב דוד ?לארשי

 ודמעש תובברהו םיפלאה ןתוא לכ ,ןילע יולת ןגמה ףלא
 ותוא תוכזב אלא ,םהילע יתנגה אל ,םהילע יתנגהו םיה לע
 דמוע אוהש ימ איבהל ,םירובגה יטלש לכ -- .רוד ףלאל אבש

 רענעצ ןוא רעטנזיוט עלַא יד ,םיא ףיוא ןעגנעה ןדליש טנזיוט -- ףלא
 בָאה ,טמערישַאב ייז בָאה ךיא ןוא םי םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאוו רעטנזיוט
 ןעמוקעג זיא סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,טמערישַאב שרעדנַא טינ ייז ךיא
 %ןייז וצ הברמ ,םירוביג יד ןופ סרעצנַאּפ עלַא -- *.רוד ןטסטנזיוט ןפיוא

 ,ןזייב םוצ ןצעזעג -- אד ,ץעזעג ,תד טיול ןותודי טשטייטעג +5 .שרד ןבילוצ תועט א
 יד %+  .ןעוועג טינ זיא ןעמָאנ םעד טימ רבחמ רערעדנוזאב ןייק ןוא 45 .תורזג עזייב
 השמ ןופ תוכז ןיא %5 .ןדוד ךרוד ןרָאװעג טסיזרַאפ ןענייז םינקז ןעצ יד ןופ ןעגנאזעג
 רעד טיול :(ח ,הק םילהת) רוד ןטסטנזיוט ןפיוא הרות יד ןעוועג לבקמ טָאה סָאװ ,וניבר
 תורוד קיצעביז ןוא ריפ טרעדנוה ןיינ ןרָאװעג ןפַאשַאב הרות יד זיא (א ,חפ תבש) הדגא
 קיצנַאװצ ןוא סקעז רעבירַא ןענייז הרות ןתמ זיב ןאד ןופ ןוא ,םלועה תאירב ראפ
 .וניבר השמ ןופ תוכז ןיא ףוס"םי םייב ןרָאװעג טעוועטארעג זיא לארשי ןוא ;תורוד
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 -ייטש ַא ,ערה רצי ןייז רבוג זיא ןוא טשרעהַאב ןוא ךיז טלעטש סָאװ ןכעלטיא
 ַאזַא ןופ -- +?,טייצ ןייז ןיא ארזע ,טייצ ןייז ןיא דוד ,טייצ ןייז ןיא השמ רעג
 רעד ךייא זיא ןעמעוו ךרוד ןוא .רענייז רוד רעצנאג רעד ּפָא טגנעה םענייא
 השמ ןענייז סָאד ,טסירב יױוצ ענייד (ה) ךרוד ?ןרָאוועג ןטלָאּפשעג ףוס"םי
 48.ןרהא ןוא

 ך

 -- :יניס גרַאב ןרַאפ לארשי ףיוא םיקוספ יד טדיישַאב טָאה ןנחוי 'ר
 טינ ןענייז ייז ,יניס גרַאב םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ עדַאטס יד ,רדע

 ךיז ןבָאה ייז ,ךתמצל דעבמ |טרעיינ} ,טייקטרעטייהעגפיוא ןיא ןענאטשעג

 -פיוא ןיא ןענאטשעג טינ ןענייז ייז ןוא הרביד רעכעלטיא ייב :ןּפמורשעגנייא
 ענייד .שינרעטַאלפ ןוא שינרעטיצ ןוא ארומ ןיא טרעיינ ,טייקטרעטייהעג

 'ר -- ,[דעלג גרַאב ןופ ?סױרַא ךיז ןזיולב סָאװ} ןגיצ עדַאטס ַא יוו רָאה
 -עגסיורַא טָאה ריא סָאװ גרַאב רעד :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה עשוהי

 ,םיא ןופ טזיולבעגסיורַא ךיז טָאה ריא סָאװ גראב רעד :םיא ןופ טמָארטש
 רעד ןופ תומוא יד ראפ +תודע-ןַא-לגרעב א ראפ טכַאמעג ךיא בָאה םיא
 אנהכ רב אבא 'ר] .יניס גרַאב רעד זיא סָאד ?סע זיא [גרַאב] רעסָאוו .טלעוו
 "עג טייטש סע :ןענַאד ןופ טנרעלעגסיורַא סע ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה
 טסיווראפ טסיוו ןלעוו רעקלעפ יד ןוא -- םיוגהו :(בי ,ם היעשי) ןבירש
 "אב ייז ןבָאה טרָאד ,ןרָאװעג בורח ייז ןענייז "ברוח גרַאב ןופ -- ,ןרעוו
 סָאװ ,זיילבסיוא רעד זיא סָאװ ןוא 5[.טיוט ףיוא ןיד-קסּפ רעייז ןעמוק

 -- ,עטלייצעג א עדַאטס ַא יוו ןייצ ענייד ?טרַאד ןוא 'טזױלבעגסױרַא טָאה ריא
 יירד ןוא זהשע תווצמ קיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה ייווצ ,עטלייצעג ןכַאז
 םעד ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ ףחשעת אל תווצמ קיצכעז ןוא ףניפ טרעדנוה
 אישרשמ 'ר ןוא אחא 'ר ?.דניז ןופ ןשַאוועגפָא ןעוועג עלַא ןענייז ייז ,שַאוועג
 רבדמב) ןבירשעג טייטש תונברק-ףסומ עלַא ייב :ןידיא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןגָאז
 שיא ןוא (בכ קוספ) ;רעּפָאדניז ַא רַאפ קָאבנגיצ ןייא ןוא -- ריעשו :(ט ,זס'

 19;דניז ,תאטח טרָאװ סֶאד טינ טייטש תועובש ייב רעבָא .רעּפָאדנײז א קָאב
 ןוא דניז ןייק ךיז ףיוא טַאהעג טינ ןבָאה ייז זַא ,ןענרעל וצ ךיד זיא סָאד
 .ךערברַאפ ןייק

 גָאט םעד ןיא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ::,טרָאּפעג ןענייז עלַא ייז סָאוו

 ,לארשי וצ הרות יד ןבעג וצ יניס גרַאב ןפיוא טרעדינעגּפָארַא טָאה טָאג סָאװ
 -טיא ןוא ,םיכאלמ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז םיא טימ טרעדינעגּפָארַא ןבָאה
 ןקיצנייא ךעלטיא ןעניורקַאב וצ ןיורק ַא טנַאה ןיא טַאהעג טָאה ייז ןופ רעכעל
 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה :ןגעוו סננחוי 'ר ןופ אנהכ רב אבא 'ר :?,לארשי ןופ

 הפי + .ןקידרעירפ םוצ סעּפע ןייז וצ ףיסומ טמוק ,עלא ,לכ טרָאװ סָאד :ןבעגוצוצ +
 ,הדגא שרדמ ;טצ ,ךתולעהב ירפס) בייוו ןייז ןופ ןעװעג שרופ ךיז טָאה השמ :לוק
 ;דכ ,א לאומש) ןלואש טעגרהעג טינ ןוא טמיוצעג ךיז טָאה דוד ;(בי ךתולעהב ,רעבָאב
 ץרַאה ןייז ןבעגעגּפָא טָאה רע לייוו ,סהזה םלוע עלַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ארזע ;(וכ

 ,(י ,ז ארזע) טפשמ ןוא ץעזעג לארשי ןענרעל וצ ןוא ,ןָאט וצ ןוא הרות סטָאג ןשרָאפ וצ

 .בי ןמיס ,רעטייוו עז %% .(א ,ד תובא ךיילגרַאפ) םירוביג ןסייה ןשטנעמ עכלעזַא ןוא
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 ,ותעשב דוד ,ותעשב השמ ןוגכ ,ורצי לע רבגתיו ורציב טלשיו
 םי םכל ערקנ ימ ידי לעו .וב הלתנ ורוד לכ -- ,ותעשב ארזע
 .ןרהאו השמ םה ולא ,ךידש ינש ₪ ידי לע ?ףוס

 ד

 -- :יניס רה ינפל לארשיב היירק רתפ ןנחוי יר

 (ארילאב) םידמוע ויה אל ,יניס רה לע ודמעש רדע

 רוביד לכ לע ןמצע ןימצמצמ ויהש ,ךתמצל דעבמ ; [אירליאב]
 .עיזו תתרו האריב אלא ,אירליאב ןידמוע ויה אלו ,רובידו
 םשב עשוהי 'ר -- ,[דעלג רהמ ושלגש] םיזעה רדעכ ךרעש

 וכותמ םתשלגש רה ;הווג ןמ ןותרהנתאד ארוט :רמא יול 'ר
 יר] .יניס רה הז ?הז הזיא .םלועה תומואל דעו לג ותוא יתישע
 :(ס היעשי) ביתכ :אכה ןמ הל יתיימ ןתנוי 'ר םשב אנהכ רב אבא
 םהלש םיספופא ולטנ ;וברחנ ברוחמ -- ,וברחי בורח םיוגהו
 ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המו [.התימל
 ;השעת אל תוצמ ה"סשו השע תוצמ ח"מר ,ןיביצק ןילימ --
 'רו אחא יר .תונועה ןמ ןיצחורמ ןלכ ויהש ,הצחרה ןמ ולעש
 :(חכ רבדמב) ביתכ ןיפסומה לכב :רמוא ידיא 'ר םשב אישרשמ
 תרצעב לבא .דחא תאטח ריעשו -- -- -- תאטחל דחא םיזע ריעשו
 .ןוע אלו אטח אל םדיב היה אלש ,ךדמלל ;תאטח ביתכ ןיא

 יניס רה לע 'ה דריש םויב :ןנחוי רייא -- ,תומיאתמ םלכש
 ,תרשה יכאלמ לש אובר םישש ומע ודרי ,לארשיל הרות ןתיל
 דחאו דחא לכל לארשי תא רטעל הרטע ןהמ דחאו דחא לכ דיבו
 אובר ןירשעו האמ :ןנחוי 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר ,לארשימ

 ןופ ןעגנורזחרעביא יד ייב ,רעטייוו ןוא ָאד ? .ךתמצ ףיוא ליּפשנַא ,ומצמצ 1 .ד

 םעד לארשי רעביא ןגיובעגרעבירא טָאה טָאג * .ןעגנוקרעמאב יד טרָאד עז ,ג ןמיס

 רעייא ןייז ָאד טעװ ,טינ אלא ;טוג זיא ,הרות יד ןָא ריא טמענ :טגָאזעג ןוא יניס גרַאב

 שיטנעדיא זיא סָאװ * ."דעלג, חסונ רעד זיא ןביוא ;דעו לג + .(א ,חפ תבש) "הרובק

 .(וברחי בורח :קורדסיוא םענופ טײקידלּפָאט רעד ףיוא טיובעג זיא שרד רעד) יניס טימ

 טינ ךיד ןלעו סָאװ הכולמ יד ןוא קלַאפ סָאד םורָאװ :ךיז טנעייל קוספ בייהנָא רעד *

 ךיז ןבָאה הרות יד ןעוועג לבקמ טיג ןבָאה סָאװ רעקלעפ יד --- ,ץיגרעטנוא ןלעװ ,ןעניד

 טניפעג ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא -- .גנאגרעטנוא ןקיטסייג םוצ טפשמראפ םעד טימ

 רעבָא קיגָאל רעד טיול ;עשוהי 'ר ןופ רעטרעװ יד רַאפ ארמימ סאנהכ רב אבא 'ר ךיז

 ,עוויטאגענ 2 .ןטָאבעג עוויטיזַאּפ 1 .(ל"דר ןופ אסריג יד זיא יוזַא ןוא) ָאד ייז ןרעהעג
 טרָאד 1% .דניז ערעייז ףיוא ןעוועג רפפמ טָאה הרות יד .ןייז לבקמ סָאד ? .ןטָאברַאפ

 טרָאּפעג ןעוועג רענייא רעדעי זיא 12 .שרד ןטיול 11 .קַאבנגיצ ןייא רָאנ טייטש (ל קוספ)
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 ןפיוא אוה ךורב שודקה טימ טרעדינעגּפָארַא ןבָאה םיכאלמ טנזיוט ןעצ לָאמ

 .ינוז א ןדנובעגנָא םיא טָאה רענייא ןוא ןיורק ַא ןָאטעגנָא םיא טָאה רענייא ;יניס

 13;לטרַאג- ןפָאוו א :טגָאזעג סָאה ירופיצ ןופ הבר אנוה 'ר ?ינוז טניימ סָאוו

 םיכלמ יד ןופ דנוב םעד -- רסומ :(חי ,בי בויא) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד

 15ןדנעל ערעייז ףיוא לטרַאג [ -ןפַָאוו] ַא ןָא טדניב רע ןוא ++זױל רע טכַאמ

 זיא ייז ןופ רענייק םורָאוו ,ייז ןשיווצ ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאפ ץיק ןוא --

 זיא סָאד ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יוו ,ןרָאװעג טקוזינעג טינ

 טגָאז קוספ רעד יוו ,תורבידה תרשע יד רַאפ סָאװ [לארשי ןופ] לוק סָאד

 :לוק ץיא טימ קלָאפ עצנַאג סָאד טרעפטנעעג טָאה -- ןעיו :(ג ,דכ תומש)

 דיירעג ןייד ןוא -- :+,|ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאוו רעטרעוו עַלַא]

 קוספ רעד יוו ,תורבידה תרשע יד ךָאנ סָאוו לוק סָאד זיא סָאד יט זיא

 טפ לוק סָאד טרעהעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה עמשיו :(הכ ,ה םירבד) טגָאז

 טרעהעג בָאה ךיא :רימ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- -- -- רעטרעוו ערעייאו

 ץלַא סא טכער -- -- -- קלָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ רעטרעוו יד ןופ לוק סָאד

 ?טדערעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא זיא טכער :טניימ סָאוו .טדערעג ןבָאה ייז סָאוו

 :טגָאזעג טָאה רענייא .ארפק רב ןוא אדא רב אייח 'ר [םעד ףיוא ןגָאז }

 ,טכער :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא ;טכיל יד ןכַאמ טכערוצ סָאד יוו ,טכער

 "עגנָא יז השמ סטָאה טלָאמעד ג.תרוטק יד ןכַאמ סכערוצ סָאד יוװ

 רעד -- ,ףיילש ןייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשפָא רעד יוו :ןביול ןביוהעגנָא

 ,םיורגלימ רעקיזָאד רעד יוו הרות טימ לופ זיא ריד ןשיווצ רעטסקידייל

 ןגעוו ,רעיילש טיד רעטנוא סָאװ יד ןגעוו ןדער וצ סָאוו ָאטינ זיא יאדווא ןוא

 .ךייא ןשיווצ סָאוו ענעטלַאהעגנייא ןוא עקידתועינצ יד

 טסיירגעג ךייא טָאה דוד סָאװ זיא סָאד ,זדלַאה ןייד זיא םערוט סדוד יוו

 ,חס םילהת) ?רפס ןייז ןיא טסיירגעג דוד ךייא טָאה יוו ןוא .רפס ןייז ןיא

 ;קלָאפ ןייד רַאפ סיורָאפ ןעגנַאגעגסױרַא טסיב וד ןעוו ,טָאג -- םיהלא (ט--ח

 ךיוא ױזַא ןוא .-- -- -- טרעטיצעג דרע יד טָאה ?רעטייוו טייטש סָאװ

 זיא'ס ןוא ,טָאג רַאפ ןרָאוועג ןענורעצ ןענייז גרעב -- םידה :(ה ,ה םיטפוש)

 -- .לארשי ןופ טָאג םעד ,טָאג רַאפ ,יניס רעקיזָאד רעד :ןגָאז וצ קירעביא

 רעליימ ךס א סָאװ ,רפס רעד |?תויפלת טניימ סָאװ} -- ,תויפלת ףיוא טיובעג

 רעטנזיוט עלַא -- ,םיא ףיוא ןעגנעה ןדליש טנזיוט -- .טגָאזעג םיא ןבָאה

 בָאה ךיא ןוא יניס גרַאב ןרַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאוו רעטנזיוט רענעצ ןוא

 ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,טמערישַאב שרעדנַא טינ ייז ךיא בָאה ,טמערישאב ייז

 טנעז ןיילַא ריא רָאנ טינ ןוא .רוד ןטסטנזיוט ןפיוא ןעמוקעג זיא סָאוו םעד

 -טיא םורָאוו ,םירוביג יד ןופ סרעצנַאפ עלַא טרעיינ י*,םיא ןָא ןעגנָאהעגנָא

 רעגייטש ַא ,ערה רצי ןייז רבוג זיא ןוא טשרעהַאב ןוא ךיז טלעטש סָאוו רעכעל

 -נוא יד ןופ ןדנעל יד ןופ 1+ .(שיכירג ןופ) ווָארטסַאי טיול ןטיבעג 15 .ךאלמ א טימ

 .לארשי טימ ןָאטעג םיכאלמ יד ןבָאה ױזַא ןוא ,ןייזיירפ ןופ ןמיס א יװ 35 .רעקירדרעט

 זיא השרפ רענעי ןופ לייט רעטשרע רעד ןוא 15 .דכ אתחיתפ ,הבר הכיא ךיילגרַאפ

 ,אל ,ב ןביוא ץז 3 ישר ;רעבוב הדגא שרדמ) הרות ןתמ ראפ ןרָאװעג טגָאזעג

 | .תוכז ןייז ןוא וניבר השמ ןָא 1* .4--3 .מַאב
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 הרטע ושיבלמ דחא ;יניסל ה"בקה םע ודרי תרשה יכאלמ לש
 (םנוז) :רמא ירופיצד הבר אנוה 'ר ?ינוז והמ .ינוז ורסוא דחאו
 רוזא רוסאיו חתפ םיכלמ רסומ :םי בויא אידמה ;[סנוז]
 טוחכ .םהמ דחא קוזינ היה אלש ,םהב ןיא הלוכשו -- .םהינתמב
 ;(דכ תומש) א"דמה ,רובידה ינפלש לוקה הז ,ךיתותפש ינשה
 רחא לש לוקה הז ,הואנ ךרבדמו -- ;דחא לוק םעה לכ שיו

 רמאיו ,'וגו ,םכירבד לוק תא 'ה עמשיו :(ה םירבד) רמאנש ,רובדה
 רשא לכ וביטיה ,'וגו ,הזה םעה ירבד לוק תא יתעמש :ילא 'ה
 דח .ארפק רבו אדא רב אייח 'ר ?ורבד רשא לכ וביטיה וחמ .ורבד

 .תרוטקה תבטהכ הבטה :רמא דחו ;תורנה תבטהכ הבטה :רמא

 ןקירה -- ,ךתקר ןומרה חלפכ :ןסלקמ השמ ליחתה העש התואב

 לע ,ךתמצל דעבמ רמול ךירצ ןיאו ,ןומרכ תורות אוה ףוצר ךבש

 .םכבש ןיתמוצמה לעו םכבש ןיעונצה
 לדיג המו .ורפסב דוד םכתא לדיגש המ ,ךראוצ דוד לדגמכ

 המ ;ךמע ינפל ךתאצב ,םיהלא (חס םילהת) ?ורפסב דוד םכתא

 ינפמ ולזנ םירה (ה םיטפוש ןכו .יוגו ,השער ץרא ?הירתב ביתכ

 יונב -- .לארשי יהלא 'ה ינפמ ,יניס הז :רמול דומלת ןיאש ;'ה

 ,[וילע יולת] ןגמה ףלא .םיבר תויפ והורמאש רפס ,תויפלתל
 ,םהילע יתנגהו יניס רה ינפל ודמעש ,תובברהו םיפלאה ןתוא לכ

 םתא אלו .רוד ףלאל אבה ותוא תוכזב אלא ,םהילע יתנגה אל

 דומעיש ימ לכש ,םירובגה יטלש לכ אלא ,וב םתילתנ םכמצעב

 ארזע ,ותעשב דוד ,ותעשב השמ ןוגכ ,ורצי לע רבגתיו טולשיו

 ידי לע ?הרותה ןתנ ימ ידי לעו .םהב הלתנ ןרוד לכ ,ותעשב

 ה  יןרהאו השמ ולא ,ךידש ינש

 -- :ןידמ תמחלמב היירק רתפ קחצי 'ר

 אל ,ןידמ תמחלמל וכלהש ,םירדע -- ,םיזעה רדעכ ךרעש

 רעצנַאג רעייז -- טייצ ןייז ןיא ארזע ,טייצ ןייז ןיא דוד ,טייצ ןייז ןיא השמ
 ךרוד ?הרות יד ןבעגעג רע טָאה ןעמעוו ךרוד ןוא .ייז ןופ ּפָא טגנעה רוד
 | .ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ,טסירב ייווצ ענייד

 ה
 -- :ןידמ טימ המחלמ רעד ףיוא םיקוספ יד טדיישַאב טָאה קחצי 'ר

 ןענייז סָאו סעדַאטס יד -- ןגיצ עדַאטס ַא יװ רֶאה עעיד -- ךרעשו
 ןיא טרעיינ ,שרעדנָא טינ ןעגנָאגעג ןענייז ,ןידמ ףיוא המחלמ ןיא ןעגנָאגעג



 הבר םירישה ריש 502

 ;0 ,אל רבדמב)] טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןסחניּפ ןוא ןהשמ ןופ תוכז
 סָאװ -- 5[ןסחניפ ןוא יז -- -- -- טקישעג ייז טָאה השמ ןוא -- חלשיו

 "עגסיורַא ךיז טָאה ריא סָאװ גרַאב רעד ,דעלג גרַאב ןופ סױרַא ךיז ןזיולב

 רַאפ תודע-ןַא-לגרעב א רַאפ טכַאמעג ךיא בָאה םיא "םיא ןופ טזיולב

 .ןידמ טימ המחלמ יד זיא סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא ;טלעוז רעד ןופ תומוא יד

 ענייד ?ריא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא סָאװ זיילבסיוא רעד זיא סָאװ ןוא

 [ןאמ] טנזיוט ףלעווצ -- ,ןכַאז עטלייצעג ,עטלייצעג ַא עדַאטס ַא יו ןייצ

 טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו +ענעגנואווצעג טנזיוט ףלעווצ ןוא עקיליוויירפ
 רעטנזיוט יד ןופ *ןרָאוועג ןבעגעגרעביא ןענייז סע ןוא -- ורסמיו ;(ה קוסּפ

 |רָאנ) :טגָאזעג טָאה קחצי רב היננח 'ר .טבש ַא ןופ טנזױט וצ לארשי ןופ
 ןעמוק סָאװ .ןידמ ףיוא המחלמ ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענייז טנזיוט ףלעווצ טימ
 טינ טָאה ייז ןופ רענייק :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר -- ,שַאוועג םעד ןופ ףױרַא
 רעצעמע ןעוו םורָאװ %די לש ןיליפת יד ראפ שאר לש ןיליפת יד טגיילעג
 טלָאװ ,די לש ןיליפת יד רַאפ שאר לש ןיליפת יד ןגייל ןעוועג לָאז ייז ןופ
 טרָאד ןופ ןעמוקעגפיורַא טינ ןטלָאװ ייז ןוא ,טביולעג ןעוועג טינ ייז השמ

 עַלַא ייז סָאװ .םיקידצ עסיורג רָאג ןעוועג ןענייז ייז זַא ,סע טניימ .םולשב
 טגעלפ ?,יורפ ַא וצ ןייגניירָא זייוורָאּפ ןגעלפ ייז תעב םורָאוו ,טרָאּפעג ןענייז

 עריא ןעמענּפָארַא טגעלפ רענייא ןוא םינפ ריא ןעשזַאסרַאפ ייז ןופ רענייא
 ,ןשינעפעשַאב סטָאג ןופ טינ רימ ןענייז,, קיז וצ ןגָאז ייז ןגעלפ .ןעגניריוא
 ךָאנ ךייא זיא. יז וצ ןגָאז ןדיי יד ןגעלפ "?זדנוא וצ סנױזַא טוט ריא סָאװ
 טייטש קוספ ןיא יוו ?ךייא רעביא ןגָארקעגנײרַא ןבָאה רימ סָאוו ,גונעג טינ
 עלַא םענ ףהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה רמאיו :(ד ,הכ טרָאד)
 ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאּפ ןייק ןוא -- .ףיוא ייז גנעה ןוא קלַאּפ ןופ טיילטפיוה

 ןופ דשח ןייק ןלַאפעג טינ זיא ייז ןופ םענייק ףיוא םורָאװ ,ייז ןשיווצ

 .הריבע ןַא

 וצ טגָאזעג ןבָאה ייז תעשב ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יװ
 לָאצ יד ןעמונעגפיוא ןבָאה טכענק ענייד -- ךידבע :(טמ ,אל טרָאד) ןהשמ

 זדנוא ןופ זיא רענייק ןוא ,טנַאה רעזדנוא רעטנוא םָאוו טייל-המחלמ יד ןופ
 ייש זיא דיירעג ןייד ןוא .דניז ףיוא ןוא דנאש ףיוא ,ןרָאװעג טרענימעג טינ

 טכַארבעג ןבָאה רימ ןוא -- ברקנו :(1 קוספ) םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןעוו

 .ןמיס םעד טימ תוכייש ַא ךיוא ןבָאה ג ןמיס םוצ ןעגנוקרעמאב עטסרעמ + .ה
 ןטינ תוכייש ןייק אד טָאה סָאװ ,אנ קוספ טריטיצ ָאד טרעוו ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא 2
 פַא ךיז טלעטש תמא תוא רעד ךיוא) ו"זרהמ ןוא הנוהכ תונתמ ןטיול ןטיבעג ןבָאה רימ
 ןופ גנורזחרעביא יד + ' .ריא ןופ ןרָאװעג לוצינ טנעז ריא סָאװ הרצ יד * .(םעד ףיוא
 טבש א ןופ טנזיוט ייווצ יװ ןענאטשראפ טרעוו (טבש ןכעלטיא ןופ טנזיוט) הטמל ףלא
 ןיא ןייג טלָאװעג טינ ןבָאה  טנזיוט ףלעווצ ערעדנַא יד :ג ,בכ הבר רבדמב ךיילגרַאפ)

 -עג טינ ןבָאה ייז ןוא ,ןבראטש טלָאזעג השמ טָאה המחלמ רעד ךָאנ ךיילג לייוו ,המחלמ
 ןעוועג ייז ןעגייז טיהעגפַא יוזא ? .ןליוו רעייז ןגעק * .(טיוט ןייז ןרעטנענרעד טלָאװ
 וצ ןדיי טדערעגנָא ןבָאה סָאװ יד ןופ ? .דניז רעדעי ןופ ןשאוועגפַא -- תװצמ יד טימ
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 םתוא חלשיו :(אל רבדמב)] ד"הה ;סחנפו השמ תוכזב אלא ,וכלה
 ןתשלגש רה ,דעלג רהמ ושלגש -- .[סחניפ תאו םתוא ,יוגו ,השמ

 .ןידמ תמחלמ וז ?וז וזיא ;םלועה תומואל דעו לג ויתישע וכותמ
 ןילמ , תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המו
 ,הריסמב ףלא רשע םינשו הבדנב ףלא רשע םינש -- ,םיבוצק
 רב היננח ר''א .הטמל ףלא לארשי יפלאמ ורסמיו :(סש רמאנש
 ,הצחרה ןמ ולעש .ןידמ תמחלמל וכלה ףלא רשע םינשב :קחצי
 ןיליפתל שאר לש ןיליפת ןהמ דחא םידקה אלש :רמא אנוה 'ר --
 לש ןיליפתל שאר לש ןיליפת ןהמ דחא םידקה וליאש ;די לש
 ,רמוא יוה .םולשב םשמ ןילוע ויה אלו ,ןחבשמ השמ היה אל ,די
 ןיסנכנ ויהש העשבש ,תומיאתמ םלוכש .רתויב םיקידצ ויהש
 ןהמ דחאו הינפ םחפמ ןהמ דחא היה ,השאה לצא תוגוז תוגוז
 ,היבקה לש ויתוירבמ ונא ןיא,, :םהל תורמוא ויהו .הימזנ קרפמ
 ונלטנש םכייד אל, :ןהל םירמוא לארשי ויהו יי?ךכ ונל ושעתש
 תא חק :השמ לא 'ה רמאיו :הכ םש ד"הה ''?ןכידי תחתמ ונלש
 דשחנ אלש ,םהב ןיא הלוכשו -- .םתוא עקוהו םעה ישאר לכ
 .הריבעב םהמ דחא

 ךידבע :(אל םש) השמל ורמאש העשב ,ךיתותפש ינשה טוחכ
 ,שיא ונממ דקפנ אלו ,ונידיב רשא המחלמה ישנא שאר תא ואשנ
 ןברק תא ברקנו :םש ול ורמאש ,הואנ ךרבדמו .אטחלו הירעל
 אלו" :םתרמא .הז תא הז םירתוס םכירבד, :השמ םהל רמא .יה
 י,ה ןברק תא ברקנו :םתרמאו ,יאטחלו הירעל שיא ונממ דקפנ
 תוגוז ,וניבר השמ,, :ל''א יי?המל הז ןברק ,םתאטח אל וליא ---
 הינפ םחפמ ונממ דחא היהו ,השאה לצא ןיסנכנ ונייה תוגוז
 התוא לע ?אעמק ערה רצי עיזה אלש רשפא ;הימזנ קרפמ דחאו

 רתוס ןענייז רעטרעוו ערעייא., יז וצ טגָאזעג השמ טָאה .טָאג וצ ןברק ַא
 טרענימעג טינ זדנוא ןופ זיא רענייק ןוא' :טגָאזעג טָאה ריא .עטייווצ'ס סנייא
 א טכַארבעג ןבָאה רימ ןוא' :טגָאז ריא ןוא ',דניז וצ ןוא דנאש וצ ןרָאועג
 "?ןברק רעד זיא סָאוו וצ ,טקידניזעג טינ טָאה ריא ביוא -- 'טָאג וצ ןברק
 א וצ ןייגניירא רימ ןגעלפ זייוורָאּפ ,וניבר השמ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה
 רענייא ןוא םינפ סָאד ןעשזַאסרַאפ ריא טגעלפ זדנוא ןופ רענייא ,יורפ
 ערה רצי רעד זַא ,ךעלגעמ סע זיא ;ןעגניריוא עריא ןעמענּפָארַא טגעלפ
 רצי םענופ ריר ןקיזָאד םעד ןגעוו ?רָאה א ףיוא ןָאטעג ריר ַא טינ ךיז טָאה
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 יז ןביוהעגנָא השמ טָאה לָאמטסנעד ".ןברק ַא ןעגנערב רימ ןליוו ערה
 ןשיווצ עקידייל יד ,ףיילש ןייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשּפָא רעד יוו :ןביול
 --לימ רעקיזָאד רעד יוו םיבוט םישעמ ןוא תווצמ טימ טליפעגנָא ןענייז ךייא
 טעוועטַאר רע ןוא ,טנַאה רעד וצ הריבע ןַא טמוק ןצעמע ןעוו םורָאװ .םיורג
 יאדווא ןוא ;ןַאטעג הווצמ עסיורג ַא רע טָאה ,טינ יז טוט ןוא ריא ןופ ךיז
 -תועינצ יד ןגעוו ,רעיילש ןייד רעטנוא סָאוו יד ןגעוו ןדער וצ סָאװ ָאטינ זיא
 ",ךייא ןשיווצ סָאװ ענעטלַאהעגקירוצ ןוא עקיד

 ,רפס ןייז ןיא טסיירגעג ךייא טָאה דוד סָאװ זיא סָאד ,םערוט סדוד יוו
 ןוחיס :(בכ--טי ,ולק םילהת) ?רפס ןייז ןיא טסיירגעג דוד ךייא טָאה יוו ןוא
 ןוא -- -- -- ןשב ןופ ךלמ םעד גוע ןוא -- -- -- ירומא ןופ ךלמ םעד
 -- .[טכענק ןייז לארשי וצ] -- -- -- הלחנ ַא רַאּפ דנַאל רעייז ןבעגעג
 ,טגָאזעג םיא ןבָאה רעליימ ךס א סָאװ רפס רעד ,תויפלת ףיוא טיובעג
 רעטנזיוט ןוא ?רעטנזיוט רענעצ עלַא יד ,םיא ףיוא ןעגנעה ןדליש טנזיוט
 ,טמערישַאב ייז בָאה ךיא ןוא ןידמ ףיוא המחלמ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאוו
 זיא סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,טמערישַאב שרעדנַא טינ ייז ךיא בָאה
 ןעגנאהעגנָא טנעז ןיילַא ריא רָאנ טינ ןוא .רוד ןטסטנזיוט ןפיוא ןעמוקעג
 ןוא ךיז טלעטש סָאװ רעכעלטיא ,םירוביג יד ןופ ןדליש עלַא טרעיינ ,םיא ןָא
 רעגייטש ַא ,רוביג ןפורעג טרעוו ,ערה רצי ןייז רבוג זיא ןוא טשרעהַאב
 רעצנַאג רעייז -- ,טייצ ןייז ןיא ארזע ,טייצ ןייז ןיא דוד ,טייצ ןייז ןיא השמ
 המחלמ יד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןעמעוו ךרוד ןוא .ייז ןופ ּפָא טגנעה רוד
 השמ %ןירדהנס ןופ ןטפיוה יד ךרוד ,טסירב ייווצ ענייד ךרוד ?ןידמ טימ
 : .סחניפ ןוא

 --:1ןדרי [םעד ןייגרעבירַא] ןפיוא םיקוספ יד טדיישַאב טָאה אנוה 'ר

 םעד רעבירַא זיא סָאװ עדאטס יד -- ןןגיצ עדַאטס ַא יוו רָאה ענייד

 זיא סָאד ;וניבא בקעי ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,רעבירַא שרעדנַא טינ זיא ,ןדרי

 ןסיוו ןזָאל טלָאז ריא ןוא -- םתעדוהו :(בכ ,ד עשוהי) טייטש קוספ ןיא "וו

 םעד] רעבירַא לארשי זיא שינעקירט רעד ןיא :ןגָאז וצ ױזַא ,רעדניק ערעייא

 עדייז רעד ןָאד טניימ] לארשי :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר ןוא ,[ןדרי ןקיזָאד

 ,הרות רעד ןיא ,רעטרע יירד ןיא :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןדוי 'ר א:.לארשי

 שרעדנַא טינ זיא לארשי זַא ,רימ ןעניפעג ,םיבותכ ןיא ןוא םיאיבנ ןיא

 תיזעארב) הרות רעד ןיא .וניבא בקעי ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,ןדרי םעד רעכירַא

 דרי ןקיזָאד םעד רעבירַא ךיא ןיב ןקעטש ץימ טימ םורָאוו -- יכ :(אי ,בל

 ערעייא ןסיוו ןזָאל טלָאז ריא ןוא -- םתעדוהו :(בכ ,ד עשוהי) םיאיבנ ןיא

 ןקיזָאד םעד רעבירַא לארשי זיא שינעקירט רעד ןיא :ןגַאז וצ ױזַא ,רעדניק
 :-ה,דיק םילהת) םיבותכ ןיא .לארשי עדייז רעד ן{ָאד טניימ] לארשי :ןדרי

 ייווצ וצ ןעוועג זיא טיילזהמחלמ לָאצ יד זַא ,גנוניימ רעד טיול 5 .(א ,הכ רבדמב) דניז
 0% .םלשה ךורע ןטיול 5 .טבש א ןופ טנזיוט

  ךופ תוכז ןיא :ה"ְד א .ג ןמיס םוצ ןעגנוקרעמאב יד ָאד ךיוא ךיילגראפ 1 ו
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 העש התואב ".ןברק איבהל םירמוא ונא ערה רצי לש העיזה
 ןיפוצר םכבש ןינקיר ,ךתקר ןומירה חלפכ :ןחבשמ השמ ליחתה
 ודיל הריבע האבש ימ לכש .הזה ןומרכ םיבוט םישעמו תוצמ
 רמול ךירצ ןיאו ;השע הלודג הוצמ ,התוא השע אלו הנממ לצינו
 .םכבש ןיתמוצמה לעו ןיעונצה לע ,ךתמצל דעבמ

 ?ורפסב םכתא לדג המו ;ורפסב םכתא לדגש המ ,דוד לדגמכ
 ------ןשבה ךלמ גועלו -- -- -- ירומאה ךלמ ןוחיסל (ולק םילהת)
 ,תויפלתל יונב -- .[ודבע לארשיל -- -- --] הלחנל םצרא ןתנו
 תובברה לכ -- ,זילע יולת ןגמה ףלא .הברה תויפ והורמאש רפס
 ,םהילע יתנגה אל ,םהילע יתנגהו ןידמ תמחלמל וכלהש םיפלאהו
 םתילתנ םכמצעב םתא אלו ,רוד ףלאל אבש ותוא תוכזב אלא
 ,ורציב רבגתמו טלושו דמועש לכ ,םירובגה יטלש לכ אלא ,וב
 לכ -- ,ותעשב ארזע ,ותעשב דוד ,ותעשב השמ ןוגכ ,רובג יורק
 ינש ידי לע ?ןידמ תמחלמ תישענ ימ ידי לעו .ןהב הלתנ ןרוד
 .סחנפו השמ אנרדנס ידי לע ,ךידש

 ו

 -- :ןדריב היירק רתפ אנוה 'ר
 ורבע אל ,ןדריה תא ורבעש רדע -- ,םיזעה רדעכ ךרעש

 םכינב תא םתעדוהו :(ד עשוהי) ד"הה ;וניבא בקעי תוכזב אלא
 'ר .אבס לארשי :רמא אנוה 'ר -- ,לארשי רבע השביב :רמאל
 ,םיאיבנב ,הרותב ,ונאצמ תומוקמ 'גב :ןנחוי 'ר םשב ןדוי
 .וניבא בקעי תוכזב אלא ,ןדריה לארשי ורבע אלש ,םיבותכב
 םיאיבנב ;הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ :(בל תישארב) הרותב
 תא לארשי רבע השביב :רמאל םכינב תא םתעדוהו :(ד עשוהי)

 המ :(דיק םילהת) םיבותכב ;אבס לארשי -- לארשי :הזה ןדריה
 .בקעי הולא ינפלמ ,'וגו ,רוחאל בסת ןדריה ?סונת יכ ,םיה ,ךל
 דעו לג ויתישע וכותמ ןתשלגש רה ,דעלג רהמ ושלגש --
 םתשלגה השלגה המו .ןדריה הז ?הז הזיא ;םלועה תומואל

 טסטערט וד סָאוו ,ןדרי וד ,טספילטנַא וד סַאוו ,םי ,ריד זיא םָאוו -- ךל המ
 ךיז ןזיולב סָאוו -- .ןבקעי ןופ טָאג םעד רַאּפ ןופ -- -- -- ?רעטניהַא פַא
 ןופ טזױלבעגסױרַא ךיז טָאה ריא סָאװ גראב רעד ,דעלג גרַאב ןופ סיורַא
 רעד ןופ תומוא יד רַאּפ תודעזןַא-לגרעב ַא ראפ טכאמעג ךיא באה םיא ?,םיא
 סָאװ זיילבסיוא רעד זיא סָאװ ןוא .ןדרי רעד זיא סָאד ?סע זיא סָאװ ;טלעוו
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 ,עטלייצעג ַא עדַאטס ַא יוו ןייצ ענייד ?םיא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא
 -- ,שָאוועג ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ 5.גוע ןוא ןוחיס ןופ ביור סָאד זיא סָאד

 דנַאל סָאד זיא +[טייל-המחלמ] טנזיוט קיצכעז ךרוד :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר

 'ר םורָאװ ,ןרזעלא 'ר ןופ גנוניימ יד זיא סָאד .ןרָאװעג ןעמונעגנייא ןענכ

 ,טנזיוט קיצכעז יוו רעמ טָאה סָאװ ,המחלמ עדעי א :טגָאזעג טָאה רזעלא
 :טגָאזעג ןגעוו סהיקזח ןופ טָאה הדוהי 'ר ,שינעלמוטעצ ןופ המחלמ א זיא
 ,קיסיירד םורַא ,קיצנַאווצ םורַא ,ןעצ םורַא :טגָאז קוספ רעד ואוו םוטעמוא
 טגָאזעג טרעוו ןטרָאד .רעמ רעדָא ,רעקינייוו רעדָא סע טניימ ,קיצרעפ םורַא

 ָאד ןוא ,תולייח-רעדָאפ טנזיוט קיצרעפ םורַא -- םיעבראכ :(גי ,ד עשוהי)
 ןוא דג ןוא ןבואר ןופ רעדניק יד] :(חי ,ה ,א םימיה ירבד) טגָאזעג טרעוו
 -ןוה ןביז ןוא טנזיוט קיצרעפ ןוא ריפ [-- -- -- השנמ טבש רעבלַאה רעד
 ַא ןעוועג [הליחתכל] ןענייז *?ייז :טגָאזעג טָאה אחא 'ר ?קיצכעז ןוא טרעד

 .ןגעוו יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז עקירעביא יד רעבָא ?,טנזיוט רעצנַאג
 רע טָאה ??טנזיוט ןצפופ ערעדנַא יד ןענייז ואוו [:טגערפעג םיא ןעמ טָאה}
 סָאװ .טנכערעג טינ קוספ רעד ייז טָאה ,ןכַאז יד טיהעג ןבָאה ייז :טגָאזעג ייז

 םעד ןשיווצ טסַאּפעגנײרַא ןעוועג ןענייז ייז ,טסַאּפעגנירַא ןענייז עלַא ייז

 עשוהי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;לייחד-רעטניה םעד ןוא לייח-רעדָאפ
 טא] -- -- -- םינהוכ יד רַאפ טייג לייח-רעדַאפ סָאד ןוא -- ץולחהו :(ט ו
 ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאּפ ץיק ןוא -- .[ןורא ןכָאנ טייג לייח-רעטניה סָאד

 .ןרָאוועג טקוזינעג טיג זיא ייז ןופ רענייק םורָאוו ,ייז ןשיווצ
 וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטױר רעד יוו

 רימ ןלעוו ןלױּפַאב זדנוא טסָאה וד סָאװ ץלַא -- לכ :(זט ,א טרָאד) ןעשוהי
 :(חי קוספ ,טרָאד) טגָאזעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןייש זיא דיירעג ןייד ןוא -- ;ָאט

 טייטעג טעוו -- -- -- ליומ ןייד ןקינעפשרעדיוו טעוו סָאוו ןַאמ רעכעלטיא
 ַא ןופ טינשפָא רעד יוו :ןביול ןביוהעגנַא ייז עשוהי טָאה טלָאמעד .ןרעוו
 יו הרות טימ לופ זיא ריד ייב רעטסקידייל רעד ,ףיילש ןייד זיא םיורגלימ
 {סָאװ יד ןגעוו] ןדער וצ סָאוו אטינ זיא יאדווא ןוא ,םיורגלימ רעקיזָאד רעד

 .ךייא ןשיווצ סָאװ ענעטלַאהעגקירוצ ןוא עקידתועינצ יד ,רעיילש ןייד רעטנוא

 ןיא טסיירגעג דוד ךייא טָאה יו -- ,זדלַאה ץייד זיא םערוט םדוד יוו =
 עסיורג ןגָאלשעג טָאה סָאװ םעד -- הכמל :(י ,ולק םילהת) ?רפס ןייז
 סָאװ רעטנזיוט רענעצ ןוא רעטנזיוט עלַא יד ,ןדליש טנזיוט -- ?.םיכלמ
 טינ ייז ךיא בָאה ,טמערישַאב ייז בָאה ךיא ןוא ןדרי םעד רעבירַא ןענייז

 ןפיוא ןעמוקעג זיא סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא טרעיינ ,טמערישַאב שרעדנַא
 עַלַא טרעיינ ,םיא ןָא ןא טגנעה ןיילַא ריא רָאנ טינ ןוא .רוד ןטסטנזיוט
 ןוא טשרעהאב ןוא ךיז טלעטש סָאװ רעכעלטיא ,םירוביג יד ןופ סרעצנַאּפ

 ,טייצ ןייז ןיא דוד ,טייצ ןייז ןיא השמ רעגייטש ַא ,ערה רצי ןייז רבוג זיא
 ןעמעוו ךרוד ןוא .ייז ןופ ּפָא טגנעה רוד רעצנַאג רעייז -- ,טייצ ןייז ןיא ארזע
 עשוהי ןענייז סָאד ,טסירב ייווצ ענייד ךרוד ?ןדרי םעד רעבירַא לארשי זיא
 .רזעלא ןוא
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 ,הצחרה ןמ ולעש .גועו ןוחיס תזב ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ
 'רד היתעד איה ,ןענכ ץרא השבכנ ףלא םיששב :רזעלא רייא --
 ,ףלא םישש לע הריתי איהש המחלמ לכ :רזעלא רייאד ,רזעלא
 םוקמ לכ :רמא היקזח םשב הדוהי 'ר .איה היבוברע תמחלמ
 וא רסח וא רמא ,םיעבראכ ,םישלשכ ,םירשעכ ,רשעכ :רמאנש
 אכהו ,אבצ יצולח ףלא םיעבראכ : עשוהי) רמתיא ןמת .רתי

 תואמ עבשו ףלא העבראו םיעברא :(ה ,א םימיה ירבד) רמתיא

 ןתוא -- .םיכרדב ולכ ראשהו ,ויה םלש ףלא :אחא רייא .םיששו
 .בותכה ןאנמ אלו ,ויה םילכ ירמוש :םהל רמא ?םה ןכיה ףלא וייט
 ד"הה ;ףסאמל ץולחה ןיב םימאתומ ויהש ,תומיאתמ םלכש
 ירחא ךלוה ףסאמהו] ,'וגו ,םינהכה ינפל ךלוה ץולחהו :0 עשוהי)
 .ןהמ דחא קזינ היה אלש ,םהב ןיא הלוכשו -- .ןטעראה

 רשא לכ ;(א עשוהי) עשוהיל ורמאשכ ,ךיתותפש ינשה טוחכ
 רשא שיא לכ :םש) ורמאש ,הואנ ךרבדמו ;'וגו ,השענ ונתיוצ

 :ןחבשמ עשוהי ליחתה העש התואב .תמוי -- -- -- ךיפ תא הרמי
 ,הזה ןומרכ תורות אוה ףוצר ךבש ןקירה ,ךתקר ןומרה חלפכ
 לעו םכבש ןיעונצה לע ,ךתמצל דעבמ רמול ךירצ ןיאו
 | .םכבש םיתמוצמה

 םילהת) ?ורפסב דוד םכתא לדג המב -- ,ךראוצ דוד לדגמכ
 תובברהו םיפלאה ןתוא לכ ,ןגמה ףלא---.םילודג םיכלמ הכמל (ולק
 תוכזב אלא םהילע יתנגה אל ,םהילע יתנגהו ןדריה תא ורבעש
 לכ אלא ,וב םתילתנ םכמצעב םתא אלו .רוד ףלאל אבה ותוא
 ןוגכ ,ורצי לע רבגתיו טולשיו דומעיש ימ לכש ,םירובגה יטלש
 .ןהב הלתנ ןרוד לכ ,ותעשב ארזע ,ותעשב דוד ,ותעשב השמ
 זה ולא ,ךידש ינש ידי לע ?ןדריה תא לארשי ורבע ימ ידי לעו
 | .רזעלאו עשוהי
 ב

 ןבָאה ייז סָאװ ןדריה רבע ןופ םיכלמ יד 5 .3 .מאב ,ה ןמיס עז ? .(בקעי) לארשי

 יד ןופ + .(רעטייו ןוא דכ ,אכ רבדמב) ןגעמרַאפ רעייז טביורעגוצ ןוא ןעמונעגנייא

 ,לארשי ראפ סיורָאפ ןעגנאגעג ןענייז סָאװ ,השנמ טבש בלאה ןוא דג ןוא ןבואר םיטבש

 טיג ייז ןטלָאװ שרעדנא ,(דניז ןופ ןשַאװעגּפָא) םיקידצ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,רעטייװ יװ

 יד 5 .ךעלטקניפ טינ לָאצ יד זיא ,םורא טייטש סע ואוו זַא ,זײװַאב א 5 .ןעװעג חילצמ
 .טנזיוט קיצרעפ ןוא ףניפ עלופ ןעוועג ןענייז סע ןוא ' .קיצכעז ןוא טרעדנוה ןביז

 .ןגעוו סלארשי ןופ ? .טנזיוט קיצכעז ןופ ןובשח סרזעלא יר טיול *
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 ז
 רָאה ענייד .טכעלפעג-רָאה ןייד רעטנוא ןופ -- -- -- :טשפ רעדנַא ןא

 סָאװ גראב רעד ,דעלג גרַאב ןופ סױרַא ךיז ןזיולב סָאוו ,ןגיצ עדַאטס ַא יוו
 -ןא-לגרעב א רַאפ טכַאמעג ךיא בָאה םיא ,םיא ןופ יטזיולבעגסיורַא טָאה ריא
 תיב רעד זיא סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא ;טלעוו רעד ןופ תומוא יד ראפ תודע

 טָאג זיא קיטכרָאפ -- ארונ :0ל ,חס םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,שדקמה
 ןופ טינ ,טכרָאפ סױרַא טמוק ןענַאוו ןופ -- ,ןעמוטקילייה ענייד ןופ

 -- יתותבש תא :(ב ,וכ ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ?שדקמה תיב

 ,ןטכרָאפ ריא טלָאז םוטקילייה ןיימ רַאפ ןוא ןטיהּפָא ריא טלָאז םיתבש עניימ
 ןייז ןיא טקילייהעג זיא רע יוו ױזַא ןברוח ןייז ןיא טקילייהעג זיא רע םורָאוו

 שדקמה תיב ןייז ךָאד-המ :רמוחו לק ַא רימ ןבָאה ָאד ןוא ,טייקטיובעגפיוא
 ןעמענ טלָאצַאב ןעמוק טעוו רע ןעוו טנייה ?ןעוועג םינפ אשונ טינ רע טָאה
 זיא סָאװ ןוא !יאדווא ןוא יאדווא -- ,טכַאמעג בורח םיא ןבָאה סָאוו יד ןופ
 ַא יוו ןייצ ענייד ?םיא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא סָאװ זיילבסיוא רעד

 רעד ןופ םידגב יד ןענייז סָאד ,עטלייצעג ןכַאז -- ,עטלייצעג ַא עדַאטס
 יד טוט לודג ןהוכ רעד :טנרעלעג רימ ןבָאה :טרָאד םורָאוו .הלודג הנוהכ

 ןוא דמעה ַא ןיא ;ריפ ןיא ןהוכ רעטושפ רעד ןוא ,םידגב טכַא ןיא הדובע

 ןוא +,ןשוח םעד לודג ןהוכ רעד וצ טיג םעד וצ ;לטרַאג ַא ןוא ביוה ַא ,ןזיוה
 א",ןיורק עקילייה יד -- לדלישנרעטש סָאד ןוא ,לטנַאמ םעד ןוא *,דופא םעד

 קוספ רעד יוו ,סרעסיגרַאפ-טולב יד ףיוא ןייז רפכמ טגעלפ דמעה סָאד
 לדמעה סָאד טקנוטעגנייא ןבָאה ייז ןוא -- ולבטיו :(אל ,זל תישארב) טגָאז
 קוספ רעד יוו ,זנטעש ןגָארט סָאװ יד ףיוא :ןגָאז ערעדנַא ןוא ?;טולב ןיא
 טפיירטשעג א טכַאמעג םיא טָאה רע ןוא -- ול השעו :(ג קוספ טרָאד) טגָאז
 טגָאז קוספ רעד יוו ?,תוירע יוליג ףיוא ןבעגרַאפ ןבָאה ןזיוה יד ז.לדמעה

 סָאד ןקעדרַאפ וצ ןענייל ןופ ןזיוה יד ךַאמ ןוא -- השעו :(במ ,חכ תומש)
 רעד יוו ,טייל ענעסיררַאפ יד ףיוא ןבעגרַאפ טגעלפ ביוה יד .בייל-דנַאש

 ןייז ףיוא ביוה יד ןָאטנָא טסלָאז וד ןוא -- תמשו :0 ,טכ טרָאד) טגָאז קוספ
 ןוא] ;סרעיירדרַאפ יד ףיוא ?ןייז רפכמ לטרַאג רעד טגעלפ סָאוו ףיוא ?.ּפָאק

 יד ףיוא' טגָאז סָאװ םעד ןופ םעט רעד :?.ןםיבנג יד ףיוא :ןגָאז ערעדנַא
 ןעוט סָאװ ,םיבנג יד ןגעק ,ליוה ןעוועג זיא לטרַאג רעד לייוו ,זיא 'םיבנג
 ,'טרעיירדרַאפ יד ףיוא' טגָאז סָאװ רעד ןוא ;רעטצניפ רעד ןיא טעברַא רעייז

 טָאה לארשי ןעװ ןוא ?  .וויטיזנארט יװ ןענַאטשרַאפ ָאד טרעװ שלג ברעװ רעד + .ז

 .ךלישטסורב + .ח ,ז אמוי ,הנשמ * .טכַאמעג בורח םיא רע טָאה ,טקידניזראפ ךיז
 א טָאה קוספ םעד ןיא ,דמעה ,תנותכ יװ ױזַא ? .ל ,טל תומש א* .,דגבילטסעוו א *

 םעד טימ תוכייש ַא לודג ןהוכ םייב סע טָאה ךיוא ױזַא ,גנוסיגראפ טולב טימ תוכייש

 ןגעוו םיקוספ עטריטיצ רעטייוו יד ךיוא ןרעוו ןענאטשרַאפ ןפראד ןיז ןבלעז םעד ןיא)

 ןענַאטשרַאפ טפיירטשעג ' .(רפכמ ןענייז ייז סָאװ דניז יד ןגעװ ןוא םידגב-הנוהכ יד

 טיג ךָאנ סע זיא ,הרות ןתמ ראפ ,ןטייצ סבקעי ןיא סָאװ) סקַאלפ טימ לָאװ ,טשימעג יװ
 ןפייג סָאװ יד ףיוא זמר א ?  .רעקרַאפ רעמיטניא רענעטַאבראפ * .(ןטַאבראפ ןעוועג
 ןוא ,ו ,י ,הבר ארקיו ןוא ג ,ז אמוי ,ימלשורי טיול ןבעגעגוצ 1? .ּפעק ענעסירראפ טימ
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 ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש .ךתמצל דעבמ -- -- - :א"ד
 ;םלועה תומואל דעו לג ויתישע וכותמ םתשלגש רה ,דעלג רהמ
 םיהלא ארונ :אס םילהת) רמאנש ,שדקמה תיב הז ?הז הזיאו
 א"דה ?שדקמה תיבמ אל ,האצוי ארומ ןכיאמ -- ,ךישדקממ
 שדוקמ אוהש ,וארית ישדקמו ורמשת יתותבש תא :(כ ארקיו)
 םא המו :רמוחו לק םירבד ירהו .ונינבב שדוקמ היהשכ ונברחב
 ,ויברחממ ערפהל אבישכל ;םינפ ה"בקה אשנ אל ושדקמל
 -- ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המו !ויכאע
 לודג ןהכ :ןמת ןנינתד .הלודג הנוהכ ידגב ולא ,ןיבוצק ןילימ
 תפנצמ ,םיסנכמו תנותכב :'דב טוידההו ,םידגב הנומשב שמשמ
 .שדקה רזנ ץיצו ,ליעמו ,דופאו ןשח לודג ןהכ וילע ףיסומ ;טנבאו

 :זל תישארב) א"דמה ,םימד יכפוש לע תרפכמ התיה תנותכ
 א''דמה ,םיאלכ ישבול לע :םירמוא שיו ;םדב תנותכה תא ולבטיו
 ,תוירע יולג לע םירפכמ םיסנכמ .םיספ תנותכ ול השעו :שש

 .הורע רשב תוסכל דב יסנכמ םהל השעו :(חכ תומש) א"דמה
 תפנצמה תמשו :(טכ םש) א"דמה ,חורה יסג לע תרפכמ תפנצמ
 :;רמאד ןאמו] ;ןינמקועה לע ?רפכמ המ לע טנבא .ושאר לע
 ,לולח היהש יפל ,'םיבנגה לע' רמאד ןאמ אמעט .[םיבנגה לע
 לע רמאד ןאמו ;רתסב םהישעמ ןישועש ,םיבנגה דגנכ
 היהו ,וב היה תומא םיתשו םישלש :יול 'ר רמא -- ",ןינמקועה
 :(חכ םש) א"דה ;ןיד יטמ לע רפכמ היה ןשח .אכלו ןאכל ומקעמ
 ידבוע לע רפכמ היה דופא .-- - - טפשמה ןשח לא תתנו
 היה ליעמ .םיפרתו דופא ןיאו :(0 עשוה א"דמה ,הרז הדובע
 ינש :ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר םשב ןומיס 'ר .ערה ןושל לע רפכמ

 "עג רע טָאה ןלייא קיסיירד ןוא ייווצ :טגָאזעג טָאה יול 'ר |סָאװ םעד טיול]
 רעד -- ::ררעהַא ןוא ןיהַא ןעיירדרַאפ םיא טגעלפ ןהוכ רעד ןוא ,ןטלַאה

 רעד יוו זיא סָאד ;טפשמ ַא ןעיירדרַאפ סָאו יד ףיוא ןייז רפכמ טגעלפ ןשוח

 ןשוח םעד ןיא ןאטניירַא טסלָאז וד ןוא -- תתנו :(? ,חכ טרָאד) טגָאז קוספ

 טנידעג ןבָאה סָאוו יד ףיוא ןייז רפכמ טגעלפ דופא רעד .-- -- -- טפשמ ןופ

 דופא ץיק טינ ןוא -- ץיאו :(ד ,ג עשוה) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרז הדובע רעד

 ןומיס 'ר .ערה ןושל ףיוא ןייז רפכמ טגעלפ לטנַאמ רעד -- .םיפרת ןייק ןוא

 -רַאפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןכַאז ייווצ :ןירבוג תיב ןופ ןתנוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןעזסיוא ןכַאמ טינ םיא לָאז רע ידכ ,ּפָארַא ןוא ףיורא 11 .טלַאהניא רעד סע טרעדָאפ יוזַא
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 םענופ ךעלקעלג יד :גנובעגרַאפ א טמיטשַאב ייז הרות יד טָאה ,גנובעג

 ףיוא ןייז לָאז סע ןוא -- היהו :(הל ,חכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,לטנַאמ
 סָאד ןעמוק לָאז -- ,ןרעה ךיז לָאז ןופרעד לוק סָאד ןוא ,ןעניד םייב ןענרהא

 רעד ןוא ;ערה ןושל ןופ לוק ןפיוא ןייז רפכמ ןוא [ךעלקעלג יד ןופ] לוק
 יד טָאה ;גנובעגראפ ןייק טַאהעג טיג טָאה ןרעגמוא ןשטנעמ א טעגרה סָאוו

 יוו ,לודג ןהוכ ןופ טיוט רעד זיא סָאד ,גנובעגרַאפ א טמיטשַאב םיא הרות
 ןזיב :?ריא ןיא ןציז לָאז רע ןוא -- בשיו :(הכ ,הל רבדמב) טגָאז קוספ רעד

 ,רעמינפ-תוזע ףיוא ןעוועג רפכמ טָאה לדלישנרעטש סָאד .לודג ןהוכ ןופ טױט
 -תוזע ףיוא טגָאז סָאװ רעד .סרערעטסעל ףיוא :טגָאז רערעדנַא ןַא ןוא
 ,ןרעטש סנרהא ףיוא :(חל ,חכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו סע זיא ,'רעמינפ
 ןַא טופ ןרעטש ַא רעבָא -- חצמו :(ג ,ג הימרי) קוספ רעד טגָאז רעטייוו ןוא
 זיא] "סרערעטסעל ףיוא' טגָאז סָאװ רעד ןוא א:?;טַאהעג וטסָאה הנוז-השיא
 ןוא :?,קידנעטש ןרעטש ןייז ףיוא ןייז לָאז סע ןוא -- היהו :[קוספ ןטיול סע
 זיא ןייטש רעד ןוא -- עבטתו :(טמ ,זי ,א לאומש) קוספ רעד טגָאז רעטייוו
 -- -- -- א]ןרעטש ןייז ןיא ןעקנוזעגניירַא

 ףױא ןלַאפעג זיא רע ןוא -- לופיו :(טרָאד) ןבירשעג טייטש סע
 ןייז ףיוא ןלַאפעג רע זיא סעפע סָאװרַאפ ,דרע רעד וצ םינפ ןייז
 :(ד קוספ טרָאד) ביוהנָא םעד ןענעשרד טספרַאד וד טרעיינ :+?םינפ
 ןלַאפעג זיא רע] -- ,ןַאּפש ַא ןוא ןלייא סקעז ךייה ןייז -- והבגו
 -ַאב ךיז ןפרַאד טינ לָאז קידצ רעקיזָאד רעד ידכ 35| םינפ ןפיוא
 :טייטש רעבירעד :?:סקואוו ןייז ןופ גנעל עצנַאג יד ןייג ןוא ןעימ
 -עג טָאה אנוה 'ר .דרע רעד וצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןוא
 -עגסיוא ןעוועג זיא ץרַאה ןייז ףיוא סָאװ ראפרעד זיא סָאד :טגָאז
 קוספ רעד סָאװ ןרָאװעג םייוקמ ָאד זיא :טָאג ןייז ןוגד טצירק
 ערעייא ןבעגפיורַא לעוו ךיא ןוא -- יתתנו :(ל ,וכ ארקיו) טגָאז
 רע ןוא :טשפ רעדנַא ןא .ןצעג ערעייא ןופ םירגפ יד ףיוא םירגפ
 ידכ :טגָאזעג טָאה יבר -- ,דרע רעד וצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא
 -סעלעג ןוא טדנעשעג טָאה סָאװ ,ליומ עטעחרסרַאפ עקיזָאד סָאד
 טגָאז קוספ רעד יוו טָא ,[ביוטש ןיא] ןרעוו ןטלַאהַאב לָאז ,טרעט
 רעדנַא ןַא .ןעמַאזוצ ביוטש ןיא ייז טלַאהַאב -- םנמט :(גי ,מ בויא
 רעד ידכ ,דרע רעד וצ םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןוא :טשפ
 ןַא .ןייגקירוצ םייב ןעימַאב ךיז ןפרַאד טינ לָאז קידצ רעקיזָאד
 רעקיזָאד רעד ידכ ,םינפ ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא רע ןוא :טשּפ רעדנַא
 ןרעוו םייוקמ לָאז סע ,זדלַאה ןייז ףיוא ןטערט ןוא ןעמוק לָאז קידצ
 ףיוא טסעוו וד ןוא -- התאו :(טכ ,גל םירבד) טגָאז קוספ רעד סָאװ
 .ןטערט ןכייה ערעייז

 ,ןרעטש ,חצמ זיא א':  .(רעטייוו ןוא י קוספ ,טרָאד עז) טלקמ ריע רעד ןיא 12 .קיד וצ
 תילג ןופ ןרעטש ןיא א1% .חל ,חכ תומש 1* .טײקידמינּפ-תוזע ראפ גנונעכייצאב א



 11 ז :ד השרפ

 ,ליעמה גוז :הרפכ הרותה םהל העבקו ,הרפכ םהל היה אל םירבד

 - וגו ,ולוק עמשנו ,תרשל ןרהא לע היהו :(חכ תומש רמאנש

 ול היה אל הגגשב גרוההו ;ערה ןושל לוק לע רפכיו לוק אבי

 רמאנש ,לודג ןהכ תתימ וז ,הרפכ הרותה ול העבקו ,הרפכ

 לע רפכמ היה ץיצ .לודגה ןהכה תומ דע הב בשיו :(הל רבדמב)

 ,'םינפ יזע לע' רמאד ןאמ .םינפדוגה לע :רמאד ןאמו ,םינפ יזע

 :(ג הימרי) רמוא אוה ןלהלו ,ןרהא חצמ לע :(חכ תומש א"דמה

 תומש) 'ןינפדוגה לע' רמאד ןאמו ;'וגו ,ךל היה הנוז השא חצמו

 עבטתו :(י ,א לאומש) רמוא אוה ןלהלו ,דימת וחצמ לע היהו ;(םש

 .וחצמב ןבאה

 ?וינפ לע לופיו המל -- ,הצרא וינפ לע לופיו :(םש ביתכ
 ידכ ,תרזו המא שש והבג :םש) שרוד התא הליחתמ אלא
 :ביתכ ךכיפל ;ותמוק אלמ ךלהיו קידצ ותוא רעטצי אלש
 ויהלא ןוגד היהש יפל :אנוה ר"א .הצרא וינפ לע לופיו
 תא יתתנו :סכ ארקיו רמאנש המ םייקל ;ובל לע קוקח
 -- ,הצרא וינפ לע לופיו :א"ד .םכילולג ירגפ לע םכירגפ

 ןינעכ ,ףדיגו ףריחש חורס הפ ותוא ןמטיש ידכ :יבר רמא

 ןינפ לע לופיו :א"ד .דחי רפעב םנמט :(מ בויא רמאנש

 :א"ד .ובוש(י) ךותב קידצ ותוא רעטצי אלש ידכ ,הצרא
 ,וראוצ לע ךורדיו קידצ ותוא אביש ידכ ,וינפ לע לופיו

 .ךורדת ומיתומב לע התאו :טל םירבד) רמאנש המ םייקל

 ולא ,תומיאתמ םלוכש ;לארשי לע ןירפכמש ,הצחרה ןמ ולעש

 ןיארנ ויהו ןשחה ןמ תואצויש בהז לש תולבג תורשרש יתש

 הלכאתנ אלש םהב ןיא הלוכשו ;תוקיתרנ םיתש ןימכ וכותמ

 ,הואנ ךרבדמו ;שדקה רזנ הז ךיתותפש ינשה טוחכ .ןהמ תחא

 .ץיצה הז

 ;לארשי ףיוא רפכמ ןענייז סָאװ -- ,שַאוועג ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ -- -- --
 ןופ ךעלטייק ענעטכָאלפעג ייווצ יד ןענייז סָאד ,טרָאּפעג ןענייז עלַא ייז סָאוו

 "אב ייווצ יוו םיא ןופ סױרַא ןקוק ןוא ןשוח ןופ סױרַא ןעמוק סָאוו 17 ,דלָאג
 ןופ סנייק םורָאוו ,ייז ןשיווצ ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאפ ןייק ןוא :;סרעטפעה

 ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יוו .ןרָאוועג ןבירעגּפָא טינ לָאמ ןייק זיא ייז
 זיא סָאד ,ץיש זיא דיירעג ץיד ןוא יפןיורק עקילייה יד זיא סָאד ,ןפיל

 .לדלישנרעטש סָאד
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 זיא רע זַא .םילשורי ןיא ןייז וצ ללפתמ ןעגנַאגעגפױרַא זיא ןתנוי 'ר

 21יתוכ ַא רענייא טנגעגאב םיא טָאה ??,סוניטַאלַאּפ םענעי וצ ןעמוקעגנָא
 ללפתמ,, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה "?וטסייג ןיהואוו, :טגערפעג םיא רע טָאה

 ,רעסעב ןעוועג טשינ ריד טלָאװ,, :טגָאזעג םיא רע טָאה *.םילשורי ןיא ןייז וצ
 ןוא א?:גרַאב ןטשטנעבעג םעד ףיוא ןייז ללפתמ ןוא ןייגפיורַא טסלָאז וד
 םיא רע טָאה ??"?הברוח רענעטלָאשרַאפ רענעי ןיא ןייז ללפתמ טינ טסלָאז

 רע טָאה "!טשטנעבעג גרַאב רעקיזָאד רעד זיא סָאװ טימ ןוא, :טגערפעג
 יד טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ טינ זיא רע סָאוו םעד טימ,, :םיא וצ טגָאזעג
 טציילפרַאפ טינ זיא לארשי ץרא' :ןגָאז ןשטנעמ סָאוו זיא סָאד ;לובמ ןופ ןרעסַאוו

 סָאד ןרָאװעג ןליוהרַאפ טלָאמעד זיא ?.'לובמ ןופ ןרעסַאוו יד טימ ןרָאװעג

 טָאה .ןרעפטנע וצ סָאוו טסואוועג טינ םיא טָאה רע ןוא ,ןתנוי 'ר ןופ טרָאװ

 םיא לעוו ךיא ןוא ,תושר רימ ביג ,יבר,, :טגָאזעג רעביירט-לזייא ןייז םיא
 םענעי וצ טגָאזעג רע טָאה ".םיא רעפטנע,, :טגָאזעג םיא רע טָאה ".ןרעפטנע
 ,גרעב עכיוה יד ןשיווצ ביוא ?םיא וטסנכער יוו ,גרַאב רעקיזָאד רעד, :יתוכ
 טקעדרַאפ ןענייז סע ןוא -- וסכיו :(טי ,ז תישארב) ןבירשעג ךָאד טייטש
 שמח :(כ קוספ) ןבירשעג טייטש [רעטייוו ןוא] ;גרעב עכיוה עלַא ןרָאוועג
 גרעב יד ןוא ,טקרַאטשעג ןרעסַאוו יד ךיז ןבָאה רעבירַא ןלייא ןצפופ -- הרשע
 ךָאד טָאה ?%[עקירעדינ יד ןשיווצ רעדיוו ביוא] .ןרָאװעג טקעדרַאפ ןענייז

 יד ייב ביוא -- ,גרעב עקירעדינ יד ףיוא טגיילעג טינ טכַא ןייק קוספ רעד

 ןעניז סע ןוא :ןבירשעג טייטש ךיוה יו רעכעה ןעוועג ןענייז סָאװ גרעב
 טלָאמעד "!עקירעדינ יד ןיוש אטישפ ַא ,גרעב עכיוה עלַא ןרָאװעג טקעדרַאפ

 .ןרעפטנע וצ סָאװ ןענופעג טינ ןוא ןרָאװעג ןגיוושטנַא יתוכ רענעי זיא

 יירד רעביירט-לזייא ןייז ןטייר טכַאמעג ןוא ּפָארַא ןתנוי 'ר זיא לָאמטסנעד
 -- ךורב :(די ,ז םירבד) :םיקוספ יירד םיא ףיוא טנעיילעג טָאה רע ןוא ,ליימ
 ןוא רקע ןייק ןייז טינ טעוו'ס ,רעקלעפ עלַא ןופ רעמ ןייז וטסעוו טשטנעבעג

 רע טלָאװ ןייטש םענופ סיוטש ןרעביא 1+.טָאג טרעטסעלעג טָאה תילג ןוא ,יתשלפ םעד

 םיא טָאה ךאלמ א :טייטש ,זכק ,לאומש טוקלי ןיא 15 .,רעטניהַא ןלאפ טפרַאדעג ךָאד
 .ּפָאק םעד ןקאהוצפַא םיא ידכ 1% .םינפ ןפיוא ןלַאפעג זיא רע ןוא ,ןָאטעג סיוטש א
 ךעלדנעב יד 19 .(ו"זרהמ) דופא ןטימ ןשוח םעד ןטפעהאב וצ 15 .בכ ,חכ תומש 1/
 :ךעלנייוועג 29 .(י*שר טיול הנוהכ תונתמ) בה רעד וצ לדליש סָאד וצ ןדניב סָאװ
 ןטקילייהראפ רעייז ןבעגעג ןבָאה םינורמוש יד סָאװ ןעמָאנ א -- ָאד ;ץנעדיזער עכעלגיניק
 ,(סילַאפאענ) ןילופינ חסונ רעד זיא (ו ,ג) הבר םירבד ןיא .(ווָארטסַאי) םיזירג גרַאב
 עז א?1 ,ינורמוש א 21 .טנייה זיב רעבארַא יד ייב טסייה םכש יװ סולבאנ טימ שיטנעדיא
 טגָאלש (טרָאד) ו"זרהמ .אתלקליק -- י ,בל הבר תישארב ןיא ;אתלקיק ?2 .בי ,זכ םירבז

 .ןברוח ןכָאנ ןעמוקעגרַאפ זיא השעמ יד -- .ענעטלָאשרַאפ יד ,אתלליק ןענעייל וצ רָאפ
 טטריטיצ ייווצ יד ןשיווצ סעבַאגסיױא שרדמ עלַא ןיא ךיז טניפעג עזארפ עקיזָאד יד 5%
 םעד טזָאל עבַאגסיוא אנישטנַאס יד ןוא ,רָאלק טינ סיורַא טסקעט רעד טמוק ;םיקוספ
 ןוא קוספ ןטייווצ ןכָאנ עזארפ יד ,רעבָא ,ןלעטש ךרוד .סיורא ןצנַאג ןיא קוסּפ ןטייווצ
 רָאנ ָאד טמוק קוספ רעטייווצ רעד זַא ,רָאלק טרעוו ,גנורעדנע טסקעט רעניילק ַא ךרוד
 רעצנאג רעד רָאלק טרעוו םורַא יוזא ןוא ,ןטשרע ןופ זייוואב םוצ גנוקרַאטשרַאפ א יװ
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 דחל אטמד ןויכ .םילשוריב ייולצל קילס הוה ןתנוי 'ר
 :ל"א "?ליזא תא ןאל, :ל''א .יתוכ דח היב עגפ ,סוניטאלפ
 ןידהב ילצתו קוסית ךל בט אלו; :ל"א ",םילשוריב ילצמל,
 אוה המלו, :ל"א "?אתלקיק איההב ילצת אלו ,אכירב ארוט
 איה אדה ;אלובמד יומב ףט אלד,, :ל''א ''?ןידה ארוט ךירב
 //אלובמד יומב תפט אל לארשיד אערא'  :ןירמא אתיירבד
 :ל"א .ובישה אלו ,אתעש איההב ןתנוי 'ר ןמ אתלמ תמלעתא
 אוההל רמא ",ובישה,, :ל''א ",ובישמ ינאו ,ינשרת ,יבר,, :הירמח
 אה ,איממר ארוט ןמ יא ?היל דיבע תא הממ ארוט ןידה,, :יתוכ
 :(םש) ביתכ ןו} (אה) ;םיהובגה םירהה לכ וסכיו :(ז תישארב) ביתכ
 ןמ יא] .םירהה וסכיו ,םימה ורבג הלעמלמ המא הרשע שמח
 םא -- םיכומנה םירהב היירק (יולע היב) חגשא אל(ו) [איכיכמ
 ;םיהובגה םירהה לכ וסכיו :ביתכ ,הלעמלמ םיהובג ויהש םירהה
 חכשא אלו יתוכ ותוא קתתשנ אתנע איההב ''!םיכומנל רמוחו לק
 הירמחל היבכראו ןתנוי 'ר היל תחנ אתנע איההב .בישהל המ
 לכמ היהת ךורב 6 םירבד) :ןיירק אתלת הילע ארקו ,ןילימ אתלת
 ;ךלש ןימהבב וליפא ,ךתמהבבו ,הרקעו רקע ךב היהי אל ,םימעה

 חלפכ :ןידהו ;'וגו ,חלצי אל ךילע רצוי ילכ לכ :(דנ היעשי) ןידהו
 דעבמ .ןומרכ תובושת אלמ לארשיבש ןקיר ,ךתקר ןומרה
 .םכבש ןיתמוצמהו ןיעונצה לע רמול ךירצ ןיאו -- ,ךתמצל

 ח

 ןתשלגש רה -- דעלגה רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש :אייד
 ,תורמשמה ולא ?הז הזיא ;םלועה תומואל דעו לג ויתישע ,וכותמ

 ענייד ןשיווצ טינ וליפא ,תומהב ענייד ןשיווצ ןוא ריד ןשיווצ הרקע ןייק

 רעוועג ךעלטיא -- לכ :(זי ,דנ היעשי) ןקיזָאד םעד ןוא ?!?:סרעביירט-תומהב
 :רעקיזָאד רעד ןוא ;ןייז חילצמ טינ טעוו ,ריד ןגעק ןרעוו טמערופעג טעוו סָאװ
 ןיא רעטסקידייל רעד ,ףיילש ןייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשפַא רעד ױװ

 -- ,רעיילש ןייד רעטנוא ןופ .םיורגלימ ַא יו סרעפטנע טימ לופ זיא לארשי
 -לַאהעגקירוצ ןוא עקידתועינצ יד ןגעוו ןדער וצ סָאװ ָאטינ זיא יאדווא ןוא
 ח .ךייא ןשיווצ סָאוו ענעט

 ךיז ןזיולב סָאוו ןגיצ עדַאטס ַא יוו ןענייז רָאה ענייד :טשפ רעדנַא ןַא

 ןופ טזױלבעגסױרַא טָאה ריא סָאװ גראב רעד -- ,דעלג גרַאב ןופ סױרַא

 רעד ןופ תומוא יד ראפ תודע-ןא-לגרעב א טכַאמעג ךיא בָאה םיא :,םיא |
 זיילבסיוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא .ןכַאוו יד ןענייז סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא :טלעוו
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 ,עטלייצעג ַא עדַאטס ַא יוו ןייצ ענייד ?םעד ןופ טזיולבעגסיורַא ריא טָאה

 'םייוול קיצנַאװצ ןוא ריפ ןוא ןכַאוו-הנוהכ קיצנַאװצ ןוא ריפ ,עטלייצעג ןכַאז

 ייז םורָאװ ,שַאועג ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ *,ןעגנולייטפָא ףלעווצ ןוא ,ןכַאוו
 טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ,טרָאּפעג ןענייז עלַא ייז סָאװ %לארשי ּפָא ןטיה

 ןירעפרַאוורַאפ ןייק ןוא %ךיילג ןכַאװ עלַא ןענייז ?רָאי ןיא ןטייצ יירד +:ןטרָאד
 [טייטש ןהוכ] רעטשרע רעד ז:טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ,ייז ןשיווצ ָאטינ זיא

 יוו ,ןפיל ענייד םידָאפ רעטיור רעד יוו 5.[ןברק םענופ] סופ ןוא ּפָאק ןטימ

 ,[ןייוו םעד] ןסיג וצ ןגיובעגנייא ךיז טָאה רע ןעוו ?:טנרעלעג ןבָאה רימ
 ןָאטעג גנולק ַא טָאה ::אזרא-ןב ןוא ,ךוט ַא טימ ןָאטעג ךָאפ א :??ןגס רעד טָאה
 ןבָאה רימ יוו ,גנַאזעג סָאד זיא סָאד ,ןייש זיא דיירעג ןייד ןוא ;לקעלג ןטימ

 :שדקמה תיב ןיא ןגָאז ןגעלפ םייוול יד סָאוו גנַאזעג סָאד :?;ןטרָאד טנרעלעג

 -- 'הל :(דכ םילהת) ןגָאז ייז ןגעלפ [ךֶאוו רעד ןופ] גָאט ןטשרע םעד --
 'ה לודג :(חמ טרָאד) גָאט ןטייוצ םעד ;טייקלופ ריא ןוא דרע יד זיא סטָאג

 ;טָאג רעזדנוא ןופ טָאטש רעד ןיא טביולעג רעייז ןוא טָאג זיא סיורג --

 ;טָאג ןופ הדע רעד ןיא טייטש טָאג -- םיהלא :(בפ טרָאד) גָאט ןטירד םעד
 טָאג ;המקנ ןופ טָאג רעד ,טָאג וד -- תומקנ לא :(דצ טרָאד) גָאט ןטרעפ םעד

 ןעגניז טזָאל --- ונינרה :(אפ טרָאד) גָאט ןטפניפ םעד ;סױרַא ןייש ,המקנ ןופ
 ןטסקעז םעד ןבקעי ןופ טָאג םעד וצ טלַאש ;טײקרַאטש רעזדנוא ,טָאג וצ

 ;טדיילקַאב ךיז רע טָאה טייקסיורג טימ :ןגיניק טוט טָאג :(גצ טרָאד) גָאט

 -- ,תבש ןופ גָאט ןפיוא גנַאזעג ַא ,רומזמ ַא -- רומזמ :(בצ טרָאד) תבש םוא
 ,טײקטורַאב ןוא תבש רעטיול ןייז טעוו סָאװ גָאט ןפיוא :?,אובל דיתעל ףיוא
 .ןטייקיבייא ןופ ןבעל ַא ףיוא

 ט
 ךיז ןזיולב סָאוו ןגיצ עדַאטס א יו ןענייז רָאה ענייד :טשפ רעדנַא ןַא

 ,םיא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא סָאװ גראב רעד -- ,דעלג גרַאב ןופ סױרַא

 ;טלעוו רעד ןופ תומוא יד רַאפ תודעזןַא-לגרעב ַא רַאפ טכַאמעג ךיא בָאה םיא

 ריא סָאװ זיילבסיוא רעד זיא סָאוו .תונברק יד ןענייז סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא
 ןכַאז ,עטלייצעג ַא עדַאטס 8 יוו ןייצ ענייד ?םעד ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה
 ןכַאמ וטסלָאז ספעש םענייא םעד -- שבכה תא :(ד ,חכ רבדמב) עטלייצעג
 ןעוט ייז םורָאוו ,שָאוועג ןופ ףױרַא ןעמוק סָאװ ;-- -- -- ירפ רעד ןיא

 ,טרָאּפעג ןענייז עלַא ייז סָאוו ;לארשי [ןופ דניז יד] ףיוא ןבעגרַאפ דנַאנַאכָאנ

 "נעטש ןבָאה ייז וליפא :ןיז ןקיטסייג ןיא ןענאטשראפ ָאד טרעוו הרקע ןוא רקע ** .ןינע
 .רעפטנע ןטיירג א קיד

 רעייז טימ 5 .2 ,2 ,1 .מַאב ,בי ,ג ןביוא עז עלא יד ןגעװ 2 .1 .מאב ,ז עז 1 .ח

 ,הנשמ + .דניז סלארשי ףיוא רפכמ ןענייז סָאװ ,תונברק יד ייב ךאוו רעד ףיוא ןייטש
 םחל םעד ןוא תונברק יד ןופ גנולייטעצ רעד ייב 5 .םילגר שולש יד ןיא 5 .ז ,ה הכוס
 ,הנשמ ? .גנונדרָא רעלופ ןיא זיא ,סע טסייה ,ץלַא * .ג ,ד דימת ,הנשמ '  ,םינפה
 סָאװ ,ָאזרַא החפשמ רעד ןופ רענייא 11 .לודג ןהוכ םוצ רעטייווצ רעד 10 .ג ,ז דימת

 ףיוא 15 .טרָאז ,דימת 12 .(א ,ה םילקש טיול ,ש"אר) םעד ףיוא הנוממ ןעוועג זיא

 יי .ןטייצ סחישמ
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 ןילימ ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המו
 רשע םינש ,היול תורמשמ ד"כו הנוהכ תורמשמ דייכ ,ןיביצק
 ,תומיאתמ םלוכש ;לארשיל ןירמשמש ,הצחרה ןמ ולעש .תוקלחמ

 ;תווש תורמשמה לכ ויה הנשב םיקרפ השלשב :ןמת ןנינתד
 ינשה טוחכ .לגרו שארב ןושארה :ןנינתד ,םהב ןיא הלוכשו
 ןב שיקהו רדוסב ןגסה ףינה ,ךסנל החש :ןנינתד ,דיתותפש
 ויהש רישה :ןמת ןנינתד ,רישה הז ,הואנ ךרבדמו ;לצלצב אזרא
 םילהת) םירמוא ויה ןושארב -- :שדקמה תיבב םירמוא םייולה
 ריעב דאמ ללהמו 'ה לודג :(חמ םש) ינשב ;האולמו ץראה 'הל :(דכ
 יעיברב ;לא תדעב בצנ םיהלא :טפ םש  ישילשב ;'וגו ,וניהלא
 ונינרה :(אפ םש) ישימחב ;עיפוה תומקנ לא ,'ה ,תומקנ לא :(דצ םש)
 ,ךלמ 'ה :טצ םש יששב ;בקעי יהלאל ועירה ,ונזוע םיהלאל
 דיתעל -- ,תבשה םויל ריש רומזמ :בצ םש תבשב ;שבל תואג
 .םימלועה ייחל ,החונמו תבש ולכש םויל ,אבל

 0ט

 ןתשלגש רה -- ,דעלגה רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש :אייד
 .תונברקה ולא ?הז הזיאו ;םלועה תומואל דעו לג ויתישע ,וכותמ
 ןיביצק ןילימ ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המ
 ,הצחרה ןמ ולעש ;יוגו ,רקבב השעת דחאה שבכה תא :(חכ רבדמב)
 ליא :ןנינתד ,תומיאתמ םלוכש ;לארשי לע םיכלוהו םירפכמש
 ,םהב ןיא הלוכשו ;(רשע) השמחב [רשבה] ,רשע דחאב ברק
 .[םינש םינשב] (השלש השלשב) ןייהו תלסהו םיברקה :ןנינתד

 ןתשלגש רה -- ,דעלג רהמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש :אייד
 .ןירדהנס ולא ?הז הזיאו ;םלועה תומואל דעו לג ויתישע ,וכותמ

 סָאד| ,[םינהוכ] ףלע בירקמ ןענייז רעדיוו םעד ::טנרעלעג ןבָאה רימ יוו
 ןבָאה רימ יוו ,ייז ןשיווצ ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאפ ןייק ןוא %ףניפ [ שיילפ
 בירקמ ןעמ זיא ןייוו םעד ןוא לעמלמעז סאד ןוא דייוועגניא יד +:טנרעלעג
 ר .ייווצ ךרוד סכעלטיא

 ךיז ןזיולב סָאוו ,ןגיצ עדַאטס ַא יוו ןענייז רָאה ענייד :טשפ רעדנַא ןַא
 ,םיא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא סָאװ גרַאב רעד -- ,דעלג גרַאב ןופ סױרַא

 ;טלעוו רעד ןופ תומוא יד רַאפ תודעזזַא-לגרעב ַא ראפ טכַאמעג ךיא בָאה םיא

 טיול ,ןמיס םעד ןיא רעטײװ ןוא ָאד ,גנורעדנע טסקעט ? .ו ,ב אמוי הנשמ  .ט
 .טרָאד 5 .טרָאד אמוי
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 סָאװ ,זיילבסיוא רעד זיא סָאוו ןוא .ןירדהנס יד ןענייז סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא

 ,עטלייצעג ַא עדַאטס ַא ינו ץיצ ענייד ?םיא ןופ טזיולבעגסיורַא טָאה ריא

 סָאוו ןטפשמרַאפ רַאפ -- יד ןוא ,ןשַאוונייר רַאפ ןענייז יד ,עטלייצעג ןכָאז

 ןענייז עלַא ייז סָאװ ;לארשי ןשַאוונייר ןגעלפ ייז ,שָאוועג ןופ ףױרַא ןעמוק

 ןעמ טָאה ,תוכז ַא ןענופעג םיא ייז ןבָאה ?:טנרעלעג ןבאה רימ יו ,טרָאפעג

 ,ןגרָאמ ףיוא טפשמ ןייז טגײלעגּפָא ןעמ טָאה ,טינ ביוא ןוא ;טײרפַאב םיא

 -רַאוורַאפ ןייק ןוא %ןרָאּפ יד וצ [טפשמ םעד] ןבעגרעביא טגעלפ עמ ןוא

 ןענרעלסיורַא ןגעלפ ייז :טגָאזעג טָאה יול 'ר -- ,ָאטינ ייז ןשיווצ זיא ןירעפ
 ןעוועג טינ ןענייז ייז :טגָאזעג טָאה אבא 'ר +רעטייוצ רעד ןופ ךאז ןייא

 -- ]פיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יוו ,הכלח רעד ףיוא קיפמוטש

 ,ןיד תיב ןופ טָאבעג סָאד זיא *ךלמ ןופ טָאבעג סָאד יוו :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר

 6ןענעגרה ,ןענערברַאפ ,ןענייטשראפ וצ ןלעפַאב ייז ןענַָאק ליומ רעייז טימ

 [טעימ םידָאפ רעטױר רעד יוו] :טגָאזעג טָאה אינוח 'ר ',ןגרַאװרעד ןוא

 טלטרַאגעגמורַא ?םיא טָאה עיניל עטיור א ןוא ?:טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ,טולב

 -רעטנוא יד ןוא ןטולב עטשרעבייא יד ןשיווצ ןדײשרעדנַאנַאפ וצ ידכ ,ןטימ ןיא
 יד יוו יוזַא :| טגָאזעג טָאה} ןגעוו סהדוי 'ר ןופ הירזע 'ר ::[ןוא] :9ןטולב עטש

 -רעטנוא יד ןוא ןטולב עטשרעבייא יד ןשיווצ רעדַאנַאפ טדייש עיניל עטיור

 ,ןייר ןוא ןיירמוא ןשיווצ ןדיישרעדנַאנאפ ןירדהנס רעד טגעלפ ױזַא ,עטש

 ,דלוש ןוא דלושמוא ןשיווצ ,געמדעמ ןוא טינ-רָאט-עמ ןשיווצ

 אי

 יד זיא סָאד ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יו :טשפ רעדנא ןַא

 5.חלתשמה ריעש רעד זיא סָאד ,ןייש זיא ?רבדמ ןייד ןוא +;לָאװ-לּפרוּפ ןופ גנוצ

 טינ ןבָאה רימ ,םלוע לש ונובר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאועג טָאה לארשי

 וצ טגָאזעג רע טָאה ".חלתשמה ריעש םעד טינ ןוא גנוצ-לפרופ יד טינ רעמ

 ענייד ןופ ךיז ןגעוואב סָאד -- ,ןפיל ענייד ןענייז םידָאפ רעטיור רעד יוו, יז

 והבא 'ר .גנוצ-לּפרוּפ רעד ןופ םידָאפ רעטיור רעד יוו ביל יוזַא רימ זיא +ןפיל
 טָאטשנָא ןלָאצ רימָאל ןוא -- המלשנו :(ג ,די עשוה) םעד ןגעוו טנַאזעג טָאה

 ןוא ןסקָא יד טָאטשנַא ןלָאצ רימ ןלָאז סָאוו טימ -- ,ןפיל ערעודנוא טימ ןסקַא

 ןייד -- ,הואנ ךרבדמו :ןפיל ערעזדנוא טימ ?חלתשמה ריעש םעד טָאטשנא

 5,ןייש ןענייז דייר ענייד ןוא ןייש זיא רבדמ

 טייהרעמ א טיול ןיד םעד ןעמיטשאב ןוא ןלייצ ךיז ןגעלפ ןירדהנס ןופ םירבח יד + .י

 ןירדהנס ןופ םירבח יד 5 .ה ,ה ןירדהנס הנשמ ? .(ףָארטשטױט ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד)

 רעד זיא ןירדהנס ןיא .טּפשמ םעד ןריטוקסיד וצ ידכ ,ןרָאּפ ןיא ןלייטנייא ךיז ןגעלפ

 ןעוועג עלַא ןענייז ייז :ה"ד + .ןרָאּפ ןיא ןריפורג ךיז ןגעלפ ,"תוגוזל ןיגוודזמ, חסונ

 טיול ,ָאטינ) קיטקַארּפ רעד ןיא ןדנעװאוצנָא יז יװ ,טסואוועג ןוא הכלה רעד ןיא טנוואהאב

 ןופ דניק א יװ טָא ,סעיינ סעפע ןסקאווסיורא טינ לָאז ריא ןופ סָאװ ,הכלה ןייק ,םעד

 ןיא ךיז טדיילק סָאװ * .(לוק הפי -- .ץרעפרַאורַאפ ןייק ייז ןשיװצ ָאטינ :ןרעטלע

 .דרעװש א טימ * .(םידַאּפ רעטױר רעד יו ףיוא ליּפשנָא רענעטלַאהַאב) טיור-ךעלראש

 .א ,ג תודמ הנשמ 5 .סנכערברַאפ ענעדיישראפ ראפ ףַארטשטיוט ןופ םינפוא ריפ יד ?

 הלוע ןא ןופ טולב סָאד ןוא המהב א תאטח ןברק א ןופ טולב סָאד 10 .חבזמ םעד ?



 17 אי י : ד השרפ

 ןילימ ,תובוצקה רדעכ ךינש ?וכותמ ןתשלגה השלגה המו
 תא ןיכזמש ,הצחרה ןמ ולעש ;ןיבייחמ ולאו ןיכזמ ולא ,ןיביצק
 םאו ;והורטפ ,תוכז ול ואצמ :ןנינתד ,תומיאתמ םלכש ;לארשי
 ןיא הלוכשו ;תוגוזל ןיריבעמ ןהו ,רחמל וניד ןיריבעמ ,ואל
 :רמא אבא 'ר ;רבד ךותמ רבד ןידמלמש :רמא יול 'ר -- ,םהב
 :רמא ןדוי 'ר -- ,ךיתותפש ינשה טוחכ .םהל אהוק הכלה ןיאש
 ,הפרש ,הליקס םהיפב ןיווצמ ןה ,ןיד תיב תריזג ךלמה תריזגכ
 ורגוח ארקיס לש טוחו :ןנינתד ,םימד :רמא אינוח 'ר .קנחו ,גרה
 ,םינותחתה םימדל םינוילעה םימד ןיב לידבהל ידכ ,עצמאב
 ןיב לידבמ ארקיסה טוחש םשכ :הדוי 'ר םשב הירזע 'ר[ו]
 האמוט ןיב ןילידבמ ןירדהנט ןכ ,םינותחתל םינוילעה םימד
 .בויחל רוטפ ןיב ,רתיהל רוסיא ןיב ,הרהטל

 אי

 ךרבדמו ;תירוהז לש ןושל הז ,ךיתותפש ינשה טוחכ :א''ד
 ,ע' שבר,, :ה"בקה ינפל לארשי ורמא .חלתשמה ריעש הז ,הואנ
 ינשה טוחכ :םהל רמא ".חלתשמה ריעשו תירוהז ןושל ונל ןיא
 /'תירוהז לש ינשה טוחכ ילע הביבח ךיפ תשיחר -- ,ךיתותפש
 םלשנ המ -- ,וניתפש םירפ המלשנו :(די עשוה הלע רמא והבא'ר
 -- ,הואנ ךרבדמו :וניתפש ?חלתשמה ריעש תחתו םירפ תחת

 .איאי ךיתרבדמ ,יאי ךרבדמ
 ;[אוה הואנ דוע] רבדמ אוהש פ''עא :אנהכ רב אבא רייא

 לע ןיביוחמש םשכ ,ברח אוהשכ וישכע ותציחמ לע ןיבייח

 תיב רעד שטָאכ [:טניימ קוספ רעד] :טגָאזעג טאה אנהכ רב אבא 'ר
 ןייז ןטיהוצּפָא בייוחמ זיא'מ ןוא 5,[ןייש ץלַא ךָאנ רע זיא] ,רבדמ זיא שדקמה

 ןטיהוצפא ןעוועג בייוחמ זיש'מ יוו יױװַא ז.בורח זיא רע ןעוו ,טציא הציחמ

 עלא ןופ טולב סָאד ;עיניל רעד רעביא חבזמ ןפיוא ןצירפש ןהוכ רעד טגעלפ ףוע ןַא

 .טלאהניא ןטיול ןבעגעגוצ 11 .ריא רעטנוא -- תונברק ערעדנַא

 ןעװפג לָאװלּפרוּפ ןופ (עמשַאט א) גנוצ א זיא רופיכ םוי :ח )ו אמוי ,הנשמ 1 .אי

 עז -- חלתשמה ריעש רעד) קַאב רעד ןעװ ןוא ,לכיה ןופ גנאגניירא םייב ןדנובעגוצ

 טגָאז קוספ רעד יװ ,ןרעוו סייוו גנוצ יד טגעלפ ,רבדמ ןיא ןעמוקנָא טגעלפ (3 .מַאב

 יינש יװ ייז ןלעװ ,ןימראק יו טיור ןייז ןלעוו דניז ערעייא ביוא -- םא :(חי ,א היעשי)

 ריעש, רעד ,"ןרעוו וצ טקישעגקעװַא ףיוא קָאב, רעד * .שרד ןטיול 2 .ןרעו סײװ
 ןיא ןרעוו וצ טקישעגקעווא לרוג רעד ןלאפעג זיא םיא ףיוא סָאװ קָאב רעד -- "לזאזעל

 הנשמ ;בכ ,זט ארקיו) לארשי קלָאפ ןופ דניז יד ןיהא ןגָארטוצקעװַא שילָאבמיס ןוא רבדמ

 עדייב ףיוא טשטייטעג ָאד טרעװ ךרבדמו * ,הליפת ןייד + .(ח ) ;ד )3 ;ב ,ד :אמוי
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 שודקה :טגָאזעג טָאה יול 'ר .טיובעגפיוא ןעוועג זיא רע ןעוו ,הציחמ ןייז
 ,םיקידצ טלעטשעגפיוא רימ יז טָאה ןברוח ריא ןיא :טגָאזעג טָאה אוה ךורב

 ריא ןיא' ".םיעשר טלעטשעגפיוא רימ יז טָאה טייקטיובעגפיוא ריא ןיא ןוא
 יכדרמ ,הרובח ןייז ןוא לאינד -- 'םיקידצ טלעטשעגפיוא רימ יז טָאה ןברוח
 יז טָאה טייקטיובעגפיוא ריא ןיא' א%;הרובח ןייז ןוא ארזע ,הרובח ןייז ןוא

 ןייז ןוא השנמ ,הרובח ןייז ןוא זחא רעגייטש ַא ,'םיעשר טלעטשעגפיוא רימ

 סננחוי 'ר ןופ טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר בי,למעזעג ןייז ןוא ןומא ,הרובח
 ןענייז רעמ סורָאוו -- םיבר יכ :(א ,דנ היעשי) רעטרעוו סיול 'ר ףיוא "ןגעוו

 ,רעטנַאמַאב רעד ןופ רעדניק יד רעדייא ,רעטסיוורַאפ רעד ןופ רעדניק יד
 ןברוח ריא ןיא טלעטשעגפיוא רימ טָאה יז סָאוו םיקידצ יד זַא ,סע טניימ

 ריא ןיא טלעטשעגפיוא רימ טָאה יז סָאװ םיקידצ יד ןופ רעמ ןענייז
 .טייקטיובעגפיוא

 אנהכ רב אבא 'ר -- ,ףיילש ץייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשּפָא רעד יוו
 ג9תורוש יירד יד ןופ רעטסקידייל רעד :טגָאזעג טָאה רענייא .אחא 'ר ןוא

 סָאװ אטינ זיא יאדווא ןוא ;םיורגלימ רעקיזָאד רעד יוו הרות טימ לופ זיא
 ןיא ןציז סָאװ יד ןגעוו ,טכעלפעג-רָאה ןייד רעטנוא סָאװ יד ןגעוו ןדער וצ
 ןירדהנס םעד ןופ רעטסקידייל רעד :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא .אפוג ןירדהנס

 וצ סָאװ אטינ זיא יאדווא ןוא ,םיורגלימ ַא יוו הרות טימ לופ ןעוועג זיא

 ןרעטנוא ןציז סָאװ יד ןגעוו ,טכעלפעג-רָאה ןייד רעטנוא סָאוו יד ןגעוו ןדער
 -ענרַאפ ןוא םיובנגייפ ןרעטנוא ןוא קָאטשנייוו ןרעטנוא ןוא םיובטריבלייא
 | ג:.הרות ירבד טימ ךיז ןעמ

 סָאװרַאפ ןוא ;שדקמה תיב רעד זיא סָאד ,זדלַאה ןייד זיא סערוט סדוד יו
 שדקמה תיב רעד ןמז"לכ םורָאװ ?זדלַאה א טימ קוספ רעד םיא טכיילגרַאפ
 ןעוועג לארשי ןופ זדלַאה רעד זיא ,טייקטיובעגפיוא ןייז ןיא ןענאטשעג זיא
 בורח זיא שדקמה תיב רעד יוו רעבָא ;רעקלעפ יד ןשיווצ טקערטשעגפיורַא

 יוו זיא סָאד ;ןרָאוועג ןגױבעגּפָארַא יוז זדלַאה סלארשי זיא ױזַא ,ןרָאװעג
 םעד ןכערבעצ לעוו ךיא ןוא --יתרבשו :(טי הכ ארקיו) טייטש קוספ ןיא
 יוזא :טשפ רעדנַא ןא .שדקמה תיב רעד זיא סָאד ,טכַאמ רעייא ןופ ץלָאטש

 ריעש ןופ ןינע רעד ביל ןעוועג זיא ןטשרעבייא םעד יװ יוזא .דייר ןוא רבדמ :םינפוא
 טָאטשנַא ןעמוק סָאװ תוליפת יד ביל טציא םיא ןענייז יוזא ,שדקמה תיב ןתעשב חלתשמה
 שדקמה תיב ןופ טרָא ןפיוא ןעמוק טינ רָאט עמ 1 .תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ * .םעד
 ןעוועג זיא שדקמה תיב רעד ןעװ טבעלעג ןבָאה סָאװ א* .םילשורי 5 .אמט זיא'מ ןעוו
 .שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םיעשר'םיכלמ ב* .בורח
 ןופ ןעװעג זיא יול 'ר ןוא םיארומא רוד ןטייווצ ןיא טקריװעג טָאה ןנחוי יר ?
 רב אבא 'ר ןוא ,רעירפ ארמימ ןייז טגָאזעג טָאה ןנחוי יר זא ןגָאז ןעמ זומ ;רוד ןטירד
 ידימלת תורוש יירד 1% .רעטרעװ סיול 'ר ףיוא טדנעװעגנָא רעטעפש יז טָאה אנהכ
 ,טרָא ןַא ןרָאװעג קידייל זיא ןירדהנס ןיא ןעוו ןוא ,ןירדהנס ןרַאפ ןציז ןגעלפ םימכח
 -ראפ טגעלפ טרָא ןייז ןוא ,הרוש רעטשרע רעד ןופ םענייא טימ ןליפסיוא סע ןעמ טגעלפ
 טינ ןענייז סָאװ םימכח ידימלת יד 11 .װ"אא ,הרוש רעטייווצ רעד ןופ רענייא ןעמענ
 ,רוביצ יכרצ ןופ םינינע עשיטקארפ יד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג טינ ןוא ןירדהנס ןיא ןסעזעג
 .(די הבר תלהק טול הנוהכ תונתמ) ןענרעל ןיא ןפיטראפ רעמ טנעקעג ךיז ןבָאה
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 הדימעה הנברוחב,, :ה"בקה רמא :יול ר''א .יונב אוהשכ ותציחמ

 יל הדימעה הנברוחב' ".םיעשר יל הדימעה הנינבבו םיקידצ יל

 ;ותרובחו ארזע ,ותרובחו יכדרמ ,ותרובחו לאינד -- 'םיקידצ

 ,ותרובחו השנמ ,ותרובחו זחא ןוגכ ,'םיעשר יל הדימעה הנינבבי

 יול 'רד אדה לע ןנחוי 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר .ותעייסו ןומא

 םיקידצ יוה ,הלועב ינבמ הממוש ינב םיבר יכ :(נ היעשי) רמא

 .הנינבב יל הדימעהש םיקידצמ רתוי הנברוחב יל הדימעה

 :רמא דח .אחא 'רו אנהכ רב אבא 'ר -- ,ךתקר ןומרה חלפכ

 רמול ךירצ ןיאו ;הזה ןומרכ הרות ףוצר תורוש שלשבש ןקירה

 ןינקירה :רמא דחו .המצע ןירדהנסב ןיבשויה לע ,ךתמצל דעבמ

 דעבמ רמול ךירצ ןיאו ,הזה ןומרכ הרות ףוצר ןירדהנסבש

 ןיקסועו הנאתהו ןפגה תחתו תיזה תחת ןיבשויה לע ,ךתמצל

 .הרות ירבדב
 ?ראוצב והמדמ המלו ;שדקמה תיב הז ,ךראוצ דוד לדגמכ

 לארשי לש ןראוצ היה ,םייקו יונב שדקמה תיב היהש םימי לכש

 ףפכנ לוכיבכ ,שדקמה תיב ברחש ןויכו ;םלועה תומוא ןיב טושפ

 הז ,םכזע ןואג תא יתרבשו :(כ ארקיוג ד"הה ;לארשי לש ןראוצ

 תיב ךכ ,םדא לש והבגב ןותנ הז ראוצ המ :א"ד .שדקמה תיב

 ןייולת ןיטישכת בור הז ראוצ המו ;םלוע לש והבגב ןותנ שדקמה

 ,הז ראוצ המו :שדקמה תיבמ היול ,שדקמה תיבמ הנוהכ ךכ ,וב

 םייח ןיא שדקמה תיב ברחשמ ךכ ,םייח םדאל ןיא לטונ םא

 :רמא ןוב 'רב אייח .ןינוגרטט ,תויפלתל יונב .לארשי יאנושל

 לת ויתישעש אוה ינא, :ה"בקה רמא .לת השענו ,היה יפוי

 יוזא ,ןשטנעמ ַא ןופ ךייה רעד ףיוא ךיז טניפעג זדלַאה רעקיזָאד רעד יוו

 יוזא ןוא ;טלעוו רעד ןופ ךייה רעד ףיוא ןענופעג שדקמה תיב רעד ךיז טָאה

 יוזַא ,גנוריצ יד ןופ עטסרעמ'ס ךיז ףיוא טגָארט זדלַאה רעקיזָאד רעד יוו

 רעד יוװ ױזַא ןוא :שדקמה תיב ןיא הייוול ,שדקמה תיב ןיא ןעוועג הנוהכ זיא

 ןייק רעמ שטנעמ רעד טָאה ,ןעמונעגקעווא טרעוו רע ביוא ,זדלַאה רעקיזָאד

 יאנוש ןבָאה ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב רעד טניז ,ךיוא ױזַא ,טינ ןבעל

 .[סמערוט] עקיקעריפ -- ,תויפלת ףיוא טיובעג .טינ ןבעל ןייק :?לארשי

 ,ןעוועג רע זיא :?טייקנייש ַא |טניימ תויפלת] :טגָאזעג טָאה ןוב 'רב אייח

 םיא ןופ בָאה ךיא , :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה .לת ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 עטייווצ יד) יפוי 35 .לארשי ףיוא ןגָאז סע קידנלעװ טינ ,היקנ ןושל א ,םזימעפייא ןַא 2

 ןוא (תויתוא יד ןופ רדס םעד קידנטייב ןוא ות יד ןעמענּפָארַא ןכָאנ ,טרָאװ ןופ טפלעה
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 ַא ןכַאמ וצ םיא טיירבעגנָא ןיב ךיא רעבָא ,טלעוו רעד ףיוא לת ַא טכַאמעג

 :+רעליימ עלַא סָאװ ,לת ַא ,תויפלת :טשפ רעדנַא ןָא ".אובל דיתעל טייקנייש
 ןוא ןעייטש סָאװ יד :טגָאזעג ןעמ טָאה םעד טיול .םיא ךרוד ללפתמ ןענייז

 יוו ,לארשי ץרא וצ רעמינפ ערעייז ןדנעוו ,ץראל ץוח ןיא ללפתמ ןענייז
 וצ ןייז ללפתמ ןלעוו ייז ןוא -- וללפתהו :(חמ ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד
 רעמינפ ערעייז ןדנעוו לארשי ץרא ןיא ןעייטש סָאוו יד .דנַאל רעייז ךרוד ריד

 :(דל ,1 ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ללפתמ ןענייז ןוא םילשורי ןגעק

 .טָאטש רעקיזָאד רעד ךרוד ריד וצ ץיז ללפתמ ןלעוו ייז ןוא -- וללפתהו'
 ןגעק רעמינפ ערעייז ןדנעוו םילשורי ןיא ללפתמ ןענייז ןוא ןעייטש סָאװ יד
 ןוא -- ללפתהו :(במ ,ח ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,שדקמה תיב םעד

 גרַאב ןפיוא ןעייטש סָאװ יד .זיוה ןקיזָאד םעד ןגעק ןייז ללפתמ טעוו רע

 ןענייז ןוא םישדק ישדק םעד ןגעק רעמינפ ערעייז ןדנעוז שדקמה תיב ןופ
 ןלעוו י"ז ןוא -- וללפתהו :(הל קוספ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ללפתמ
 ןופצ ןיא ןעייטש סָאװ יד זַא ,סיוא טמוק .טרָא ןקיזָאד םעד ןגעק ןייז ללפתמ

 ערעייז ןענייז םורד ןיא ןעייטש סָאװ יד ןוא ,םורד ןגעק רעמינפ ערעייז ןענייז

 רעמינפ ערעייז ןענייז חרזמ ןיא ןעייטש סָאוו יד ןוא ,ןופצ ןגעק רעמינפ
 ;חרזמ ןגעק רעמינפ ערעייז ןענייז ברעמ ןיא ןעייטש סָאוו יד ןוא ,ברעמ ןגעק
 זיא ןענַאװ ןופ ןוא .טרָא ןייא ןגעק ללפתמ זיא לארשי לכ זַא ,סיוא טמוק
 ןב עשוהי 'ר ?טרָא ןייא ןגעק ןייז ללפתמ ףרַאד לארשי לכ זַא ,ןעגנורדעג
 -- ,ינפל -- לכיה רעד זיא סָאד -- אוה :(י ה ,א םיכלמ) טגָאזעג טָאה יול
 רעהַא זיב .םיא וצ טדנעוועג זיא :?םינּפ סנכעלטיא סָאוו לכיה רעד זיא סָאד
 [ןופ טייצ רעד] ןיא ;טייקטיובעגפיוא ןייז [ןופ טייצ רעד ןגעוו רימ ןסייוו ]
 ףיוא טיובעג :טגָאזעג טָאה ןיבא 'ר ?ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ -- ןברוח ןייז
 ןגעוו ןופ ללפתמ ןענייז רעליימ עלַא סָאװ :?לכיה רעד זיא סָאד ,תויפלת

 ןעיובפיוא טעוו סָאװ רעד. :ןעמ טגָאז עמש תאירק [ןופ הכרב רעד] ןיא :םיא
 -שורי ןעיובפיוא טעוו סָאװ רעד, :ןעמ טגָאז הרשע הנומש ןיא :?;םילשורי
 ",טילשורי ןעיובפיוא טעוו סָאװ רעד, :ןעמ טגָאז ןסע ןכָאנ ןשטנעב ןיא ;'םיל
 שודקה רַאפ :?םיא ןגעוו ןופ ללפתמ ןענייז רעליימ עלַא זַא ,סיוא טמוק --
 ןייז ןעור ןכַאמ וצ ןוא ןעיובוצפיוא םיא טײרבעגנָא זיא רע [ןוא] ,אוה ךורב
 | | / .םיא ןיא הניכש

 ןיימ ןוא ןגיוא עניימ ןוא -- יניע ויהו :(2 ,ט ,א םיכלמ) טגָאז קוספ ןייא
 :חמ ,ה עשוה) טגָאז קוספ רעדנַא ןַא ןוא ;געט עלַא ןייז טרָאד ןלעוו ץרַאה
 ןענָאק יו -- ,טרָא ןיימ וצ ןרעקמוא ךיז לעוו ךיא ,ןייג לעװ ךיא -- ךלא
 ןייז רעבָא .ןביוא זיא םינפ ןייז טרעיינ ?םיקוספ ייווצ עקיזָאד יד ןעמיטש
 ץרַאה ןייז ןייז ןווכמ ףרַאד שטנעמ ַא :טנרעלעג ןבָאה רימ יוו .ןטנוא זיא ץרַאה
 'ר ןוא הבר אייח 'ר [םעד ןגעוו .ןגָאז} :?.םישדק ישדק ןופ טרָא םעד ןגעק
 ןופ םישדק-ישדק םעד ןגעק :טגָאזעג טָאה הבר אייח 'ר .אתפלח ןב ןועמש
 ןופ םישדק-ישדק םעה ןגעק :טגָאזעג טָאה אתפלח ןב ןועמש 'ר ןוא ?%;ןביוא
 רעטרעוו סנדייב ערעייא ןטלַאהפיוא ןָאק ךיא :טגָאזעג סהניפ 'ר טָאה .ןטנוא
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 "'אבה םלועל תופיפי ותושעל דיתעש אוה ינאו ,הזה םלועב
 םידמועה :ורמא ןאכמ .תויפ לכ וב םיללפתמש לת ,תויפלת :אייד
 רמאנש ,לארשי ץראל םהינפ ןיכפוה ,ןיללפתמו ץראל הצוחב

 לארשי ץראב ןידמועה .םצרא ךרד ךילא וללפתהו :(ח ,א םיכלמ)
 ,ב םימיה ירבד) רמאנש ,ןיללפתמו םילשורי דגנכ םהינפ ןיכפוה
 םילשוריב םיללפתמו םידמועה .תאזה ריעה ךרד ךילא וללפתהו 0
 לא ללפתהו :(ח ,א םיכלמ) רמאנש ,שדקמה דגנכ ןהינפ ןיכפוה
 ישדק דגנכ םהינפ םיכפוה תיבה רהב םידמועה .הזה תיבה
 ואצמנ .הזה םוקמה לא וללפתהו :סש) רמאנש ,ןיללפתמו םישדקה
 ,ןופצל םהינפ םורדב םידמועהו ,םורדל םהינפ ןופצב םידמועה
 םהינפ ברעמב םידמועהו ,ברעמל םהינפ חרזמב םידמועהו
 לכש ןיינמו .דחא םוקמ לא ןיללפתמ לארשי לכ ואצמנ ;חרזמל
 ,א םיכלמ) רמא יול ןב עשוהי 'ר ?דחא םוקמ לא ןיללפתמ לארשי
 .ותוא תונווכמ םינפה לכש לכיהה אוה -- ,ינפל לכיהה אוה (
 אוה ,תויפלתל יונב :ןיבא רייא ?ןיינמ ונברוחב ;ונינבב ןודכ דע
 הנוב , רמוא אוה עמש תאירקב :וב תוללפתמ תויפה לכש לכיהה
 ןוזמה תכרבב ",םילשורי הנוב,, רמוא אוה הלפתב ",םילשורי
 ינפל וילע ןיללפתמ תויפה לכש יוה יי,םילשורי הנוב,, רמוא אוה
 .וב ותניכש תורשהלו ותונבל אוה דיתע [ו] ,הי'בקה

 ;םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו :(6 ,א םיכלמ) רמוא דחא בותכ
 דציכ -- ,ימוקמ לא הבושא ךלא :(א עשוה רמוא דחא בותכו

 .הטמל ובלו הלעמל וינפ אלא ?וללה םיבותכה ינש ומייקתי
 הבר אייח 'ר .םישדקה ישדק תיב דגנכ ובל םדא ןיוכי :אינתד
 םישדקה שדק דגנכ :רמא הבר אייח 'ר .אתפלח ןב ןועמש 'רו
 לש םישדקה שדק דגנכ :רמא אתפלח ןב ןועמש 'רו ;הלעמ לש
 םישדקה שדק דגנכ :םכינש ירבד ינא םייקמ :סחנפ רייא .הטמ
 תומש) ד"הה ;הטמ לש םישדקה שדק דגנכ ןווכמש הלעמ לש

 -ישדק םעד רעביאנגעק טקנופ זיא יסָאוו ןביוא ןופ םישדק-ישדק םעד ןגעק
 סָאד -- ןוּכמ :זי הוט תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .ןטנוא ןופ םישדק

 יד ,לכיה .םענופ לת רעד 5 .ינפל -- םינפ 15 .תויפ 1+ .קירוצ ףיוא טנעיילעג ,לת

 סטכַאנ-וצ-קיטיירפ ךיז טקידנע סָאװ ,"ונביכשה, הכרב יד טניימעג אמתסמ 17 .הברוח
 רעביא ןוא זדנוא רעביא םולש ןופ הכוס א סיוא טיירפש סָאװ רעד, :רעטרעוו יד טימ

 םעד ןגעװ ןופ 1% .(ה ,ד תוכרב ,ימלשורי) "םילשורי רעביא ןוא לארשי קלָאפ ןייז רָאג

 דיא טרָאד ;די ,ג תוכרב ,אתפסות 1% .םילשורי ןופ רקיע רעד זיא סָאװ ,שדקמה תיב
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 [ןעניימ ןָאק ןוכמ] -- ,טָאג ,טכַאמעג טסָאה וד סָאוו ,ןציז ןייד רַאפ טרָא
 .ןביוא ןופ שדקמה תיב רעד זיא סָאד ,טרָא-ץיז ןייד רעביאנגעק טקנופ ?:,ןווכמו

 .יאני 'ר ןוא הבר אייח 'ר [ןגָאז] ??הירומ גרַאב [םעד ןגעוו]
 סױרַא טמוק טרָאד ןופ לייוו [יוזַא טסייה רע] :טגָאזעג טָאה רענייא
 :טגָאזעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא ;טלעוו רעד רַאפ ?יטייקרעטיב
 .טלעוו רעד ףיוא א??טייקיטכרָאפ {סטָאג ] סױרַא טמוק טרָאד ןופ לייוו
 לייוו ,טגָאזעג טָאה רענייא .יאני 'ר ןוא הבר אייח 'ר --ןורא [ןגעוו]

 טָאה רענייא ןוא ;טלעוו רעד ףיוא :!טייקיטכיל סױרַא טמוק םיא ןופ
 ןופ תומוא יד ראפ ??ךולפ ַא סױרַא טמוק םיא ןופ לייוו ,טגָאזעג
 טָאה רענייא .יאני 'ר ןוא הבר אייח 'ר -- ??,ריבד .טלעוו רעד
 ןופ תומוא יד רַאפ ??תפגמ א סיורַא טמוק םיא ןופ לייוו ,טגָאזעג
 :פױטַאבעג סױרַא ןעמוק םיא ןופ לייוו ,טגָאז רענייא ןוא ;טלעוו רעד

 .טלעוו רעד ראפ
 טנזיוט :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר -- ,םיא ףיוא ןעגנעה ןדליש טנזױט

 זיא סָאװ רעצנאפ םענעי טכַארבעג בָאה ךיא ןוא ןגיוברַאפ ךיא בָאה תורוד
 טָאה ןגעוו סקחצי 'ר ןופ היכרב 'ר :?.ץרַאה רעייז ןופ גנוטסולג יד ןעוועג

 רַאפ ,םלוע לש ונובר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה םהרבא :טגָאזעג

 ןייק ןרעוו טינ וטסעוו רעדניק עניימ רַאפ ןוא ,דליש ַא ןרָאוועג וטסיב רימ
 ןעוועג ךיא ןיב ריד רַאפ , :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה "?דליש
 ַא ריד ןיב ךיא -- יכנא :(א הט תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,דליש ןייא

 יוו זיא סָאד ";ןדליש ךס ַא ןרעוו ךיא לעוו רעדניק ענייד ראפ רעבָא :דליש

 יד ןופ סרעצנַאּפ עלַא .םיא ףיוא ןעגנעה ןדליש טנזיוט :טייטש קוספ ןיא
 39,תוכלמ סָאד ןוא הנוהכ יד זיא סָאד ,םירוביג

 בי

 יד יוו ױזַא :ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ,טסירב ייווצ ענייד -- ינש (ה)
 ןענייז יוזַא ,יורפ רעד ןופ טכַארפ יד ןוא ץנַאלג רעד ןענייז טסירב עקיזָאד
 עקיזָאד יד יוו ױזַא ;לארשי ןופ טכַארפ יד ןוא ץנַאלג רעד ןרהא ןוא השמ
 יד ןרהא ןוא השמ ןענייז יוזַא ,יורפ רעד ןופ טייקנייש יד ןענייז טסירב
 רעד ןוא דובכ רעד ןענייז טסירב עקיזָאד יד יוו ױזַא ;לארשי ןופ טייקנייש

 ןופ ביול רעד ןוא דובכ רעד ןרהא ןוא השמ ןענייז ױזַא ,יורפ רעד ןופ ביול

 ןוא השמ ןעוט ױזַא ,ךלימ טימ לופ ןענייז טסירב עקיזָאד יד יוו ױזַא ;לארשי

 לָאז ,טלעוו רעד ןופ ןטייז יד ןייז ןווכמ טינ ןָאק סָאװ רעד ןוא ,רעדנילב א :חסונ רעד

 ואװ 22 .קורוש א טימ וו עטשרע יד 21 .טי ,ג ןביוא עז 99 ,-- -- -- ןייז ןווכמ

 ןיא) ןליװ סטָאג טינ ןעוט סָאװ יד ראפ -- ,הרמ 25 .ןענַאטשעג זיא שדקמה תיב רעד
 .הרוא 24 .ארומ א?5 .(הרות ,גנונרעל ,הירוה חסונ רעד זיא ,ה ,ז תוכרב ,ימלשורי

 .23 .מאב ,ןביוא עז ,רבד 27 .םישדק-ישדק ןראפ ןעמָאנ א 2 23 ,מאב יװ *

 ןרָאװעג ןפאשאב הרות יד זיא (א ,חפ תבש) הדגא רעד טיול -- הרות יד ?% .תורביד 8

 ןתמ זיב ןאד ןופ ןוא ,גנופאשאב טלעוו רעד ראפ תורוד קיצעביז ןוא ריפ טרעדנוה ןיינ

 קיטסייג לארשי ןצישַאב סָאװ *? .תורוד קיצנַאװצ ןוא סקעז רעבירַא ןענייז הרות
 .שיזיפ ןוא
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 שדקמה תיב הז ,ךתבש דגנ ןווכמ ,'ה ,תלעפ ךתבשל ןוכמ :סט
 -- -- - .הלעמ לש

 ונממש ,רמא דח .יאני 'רו הבר אייח 'ר -- ,הירומה רה
 .םלועל ארומ אצוי ונממש ,רמא אנירחו ;םלועל הרמ אצוי
 אצוי םשמש ,רמא דח ,יאני 'רו הבר אייח 'ר -- ,ןורא
 .םלועה תומואל הרירא אצי םשמש ,רמא דחו ;םלועל הרוא
 אצוי ונממש ,רמא דח .יאני 'רו הבר אייח 'ר -- ,ריבד
 .םלועל תורבד אצוי םשמש ,רמא דחו ;םלועה תומואל רבד

 יתלפק רוד ףלא :היכרב רייא -- ,ןילע יולת ןגמה ףלא -- -- -
 קחצי 'ר םשב היכרב 'ר .םבבל תואת היהש ןגמה ותוא יתאבהו
 ינבלו ,ןגמ תישענ יל ,עיישובר,, :ה"בקה ינפל םהרבא רמא :רמא
 רמאנש ,דחא ןגמ יתייה ךל,, :ה"בקה לייא ?ןגמ השענ התא ןיא
 ";הברה םיניגמ השענ ינא ךינבל לבא ;ךל ןגמ יכנא :(ט תישארב)
 .תוכלמו הנוהכ וז ,םירובגה יטלש לכ .וילע יולת ןגמה ףלא :דייהה

 בי

 ןרדהו ןדוה וללה םידשה המ :ןרהאו השמ ולא ,ךידש ינש (ה
 םידשה המ ;לארשי לש ןרדהו ןדוה ןרהאו השמ ךכ ,השא לש
 םידשה המ ;לארשי לש ןיונ ןרהאו השמ ךכ ,השא לש היונ וללה
 ןחבשו ןדובכ ןרהאו השמ ךכ ,השא לש החבשו הדובכ וללה
 ןרהאו השמ ךכ ,בלח םיאלמ וללה םידשה המ ;לארשי לש
 השאהש המ לכ ,וללה םידשה המו ;הרותה ןמ לארשי םיאלממ
 וניבר השמ דמלש הרות לכ ךכ ,ןהמ קנויו לכוא קוניתה תלכוא
 ירבד לכ תא ןרהאל השמ דגיו : תומש) ד"הה ,ןרהאל הדמיל
 ןיא וללה םידשה המ .שרופמה םש ול הליג :ירמא ןנברו .'ה
 אוה :0 םש ד"הה ;ןרהאו השמ ויה ךכ ,ורבחמ לודג םהמ דחא

 סָאװ ץלַא ,טסירב עקיזָאד יד יוו ױזַא ןוא ;הרות טימ לארשי ןליפנָא ןרהא
 עצנַאג יד ךיוא זיא ױזַא ,םעד ןופ עלהפוע סָאד טגיוז ןוא טסע ,טסע יורפ יד
 ,ןענרהא טימ טנרעלעג רע טָאה ,{טָאג ןופ] טנרעלעג טָאה השמ סָאוו הרות

 ןענרהא טגָאזעג טָאה השמ ןוא -- דגיו :(חכ ,ד תומש) טייטש קוספ ןיא יוו

 טקעלּפטנַא םיא טָאה רע :טגָאזעג ןבָאה ןנבר יד ןוא :.טָאג ןופ רעטרעוו עלַא

 ענייא רעסערג טינ ןענייז טסירב עקיזָאד יד יוו יוזַא -- ?,שרופמה םש םעד

 ןיא יוו זיא סָאד ;ןרהא ןוא השמ ןעוועג ןענייז ךיוא ױזַא ,רעטייווצ רעד ןופ

 רַאנ סָאװ טרעיינ ,ןהערפ וצ תוחילש רעד עגונב רָאנ טינ זַא ,זמר ַא זיא עלא 1 .בי
 ןהוכ רעד יװ ןפוא םעד 2 .(ו"זרהמ) ןענרהא טלייצרעד רע טָאה ,טגָאזעג םיא טָאה טָאג
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 רעירפ ןוא ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד -- אוה :(כ 1 טרָאד) טייטש קוספ

 "ערג זיא השמ טינ -- ,השמ ןוא ןרהא ןענייז סָאד -- אוה :(כ קוספ) טייטש

 .ןהשמ ןופ רעסערג זיא ןרהא טינ ןוא ןענרהא ןופ רעס

 טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ א טימ [לשמ ַא זיא'ס] :טגָאזעג טָאה אבא 'ר

 יד טינ ןוא ,לָאשגָאװ ַא ףיוא טגײלעגפיורַא ייז רע טָאה ;לרעּפ ערעייט ייווצ

 השמ ןענייז ױזַא ;רעד ןופ רעסערג זיא ענעי טינ ןוא ,רענעי ןופ רעסערג זיא

 -ייא רעד זיא טביולעג :טגָאזעג טָאה אפפ רב אנינח 'ר .ךיילג -- ןרהא ןוא

 ןענייז סָאװ ,רעדירב ייווצ עקיזָאד יד טלייוורעדסיוא טָאה סָאװ ,רעטשרעב

 ןופ דובכ ןרַאפ ןוא הרות רעד רַאפ טרעיינ ,ןרָאװעג ןפאשאב שרעדנַא טינ

 ןופ תוחפשמ ייווצ :ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי 'ר .לארשי

 ענייא ןוא טולב טלַאק טימ ענייא ,עירדנַאסקעלַא ןיא ןעוועג ןענייז :ןעגנַאלש

 ןופ טכַארבעג ןוא טקישעג ןבָאה םיאפור זַא ,ןעשעג זיא .טולב סייה טימ

 5.ןלייה ייז ןגעלפ םעד טימ ןוא ,לטימ-לייה ַא טכַאמעג ןוא +[טולב רע]ייז

 ,רעטסַאלּפ ןייק טשרעוצ טינ טכַאמ שטנעמ ַא :ןגעוו סנועמש 'ר ןפ אבר

 זיא טלעוו יד ןוא טגָאזעג טָאה סָאוו רעד רעבָא ;הכמ יד טינ טעז רע רעדייא

 ךָאנ ןוא רעטסַאלפ םעד טשרעוצ טכַאמ רע טרעיינ ,יוזַא טינ זיא ןרָאװעג

 טָא -- יננה :0 ,גל הימרי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;רע טגָאלש םעד

 ;ןלייהסיוא ייז לעוו ךיא ןוא ,גנולייה ַא ןוא גנוזענעג ַא ריא ףיוא ךיא גנערב

 -- ,לארשי ןלייה ליוו ךיא ןעוו -- יאפרכ :(א ,ז עשוה) טייטש רעדיוו ןוא

 ,לארשי ןופ דניז יד ןלייה ןעמוקעג ןיב ךיא,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה

 -מוש טפ ןטייקסטכעלש יד ןוא םירפא ןופ דניז יד ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיאו

 םעד ךָאנ ןוא טשרעוצ רע טגָאלש טלעוו רעד ןופ תומוא יד רעבָא **.ןור

 טעוו ןגָאלּפ ןוא -- ףגנו :(בכ ,טי היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ייז רע טלייה

 ז.ןהשמ ךרוד ןלייה ןוא ןענרהא ךרוד ןגָאלּפ -- ,ןלייה ןוא ןגָאלּפ ,םירצמ טָאג

 -עג ןפַאשַאב שרעדנַא טינ ןענייז סָאװ ,רעדירב ייווצ עקיזָאד יד זיא ליואוו
 טָאה איבנה לאומש סָאוו זיא סָאד ןוא !לארשי ןופ דובכ ןרַאפ טרעיינ ,ןרָאװ

 ןענרהא ןוא ןהשמ ןפַאשַאב טָאה סָאוו טָאג -- 'ה :0 ,בי ,א לאומש) טגָאזעג

 :עשזיגָאז.{ןםירצמ דנַאל ןופ ןרעטלע ערעייא טכַארבעגפיורַא טָאה סָאוו ןוא]

 .ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ,טסירב ייווצ ענייד
 גי

 ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי 'ר--ןישריה ַא ןופ ןעגניליוזצ -- ימואת (ה)
 ךיז טדייש ייז ןופ רענייא ןעוו ,גניליווצ רעקיזָאד רעד יו ױזַא :ןיול 'ר ןופ

 .ל"דר ןטיול גנורעדנע טסקעט * .רוּפיכ םוי םוא ןעמָאנ סטָאג ןדערסיורא טגעלפ לודג

 תונתמ) םינהכ חסונ םעד ןביוא ןטלַאהפיוא ןליװ סָאװ יד טיול | .טפיג רעייז ןופ רעדָא +

 ןוא השמ ןבָאה יוזא ןוא * .ןעיורפ ערעייז ןופ ךלימ יד ןעמונעג ןעמ טָאה (הנוהכ

 זיא ,רעסערג ןעװעג השמ זיא איבנ א יו ביוא :ןרעדנא םעד רענייא טצנאגרעד ןרהא

 השמ תעב ,(בי ןתנ ירד תובא ;בי ,א תובא) םולש ףדור א יוו רעסערג ןעוועג ןרהא
 רעד טימ ןעמוקעג זיא טָאג ? .(ל"דר ;לוק הפי) לארשי וצ תונעט טַאהעג רדסכ טָאה
 -עג זיא תוכמ יד ןופ לָאצ א ' .הכמ יד ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא'ס רעדייא ךָאנ האופר
 .זייל ןופ ,שערפ ןופ ,טולב ןופ הכמ יד -- ,ןענרהא ךרוד ןעמוק
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 לודג השמ אל -- ,השמו ןרהא אוה :(םש) ביתכו ,ןרהאו השמ
 .השממ לודג ןרהא אלו ןרהאמ

 ןנתנו תובוט תוילגרמ יתש ול ויהש ךלמל :רמא אבא 'ר
 השמ םה ךכ ;וזמ הלודג וז אלו וזמ הלודג וז אל -- ,םינזאמ ףכב
 .לנשב רחבש םוקמה ךורב :אפפ רב אנינח רייא ,םיוש -- ןרהאו
 'ר .לארשי לש ןדובכלו הרותל אלא וארבנ אלש ,הלאה םיחא
 [םינכח] (םינהכ) לש תוחפשמ יתש :יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי
 וחלשש השעמ .תחתרמ תחאו תירקמ תחא ,הירדנסכלאב ויה
 .ןיאפרמ ויה ןהבו ,הקאירית ןתוא ושעו ןהמ ואיבהו םיאפורה

 האורש דע ,הייטר םידקמ ןיא םדו רשב :ןועמש 'ר םשב אבר
 ,הייטרה םידקמ אלא ,ןכ וניא םלועה היהו רמאש ימ לבא ;הכמה
 הכורא הל הלעמ יננה :טל הימרי) ד"הה .הכמ אוה ךכ רחאו
 רמא -- ,לארשיל יאפרכ :( עשוה) ביתכו ;'וגו ,םיתאפרו ,אפרמו
 םירפא ןוע הלגנו ,לארשי לש ןהיתונוע אפרל יתאב,, :ה"בקה
 ,ןאפרמ ךכ רחאו ןתוא הכמ םלועה תומוא לבא ".ןורמוש תוערו
 לע ףוגנ -- ,אופרו ףוגנ םירצמ תא 'ה ףגנו טי היעשי) רמאנש
 אלש ,וללה םיחא ינש םהירשא .השמ ידי לע אופרו ןרהא ידי
 איבנה לאומש רמאד אוה אדהו !לארשי דובכל אלא וארבנ
 הלעה רשאו] ןרהא תאו השמ תא השע רשא 'ה :םי ,א לאומש)
 ,ןרהאו השמ ולא ,ךידש ינש :יוה .[םירצמ ץראמ םכיתובא תא

 גי

 המ :יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר -- ,היבצ ימואת (ה
 ךכ ,םתסנ ןדד ,ןהידדמ ןהמ דחא שרופש ןויכ ,וללה םימואת
 אלהו .דחא חריב םיעורה תשלש תא דיחכאו :(אי הירכ) ביתכ
 הריזג םהילע הרזגנ דחא חריב אלא !תחא הנשב אלא ותמ אל
 :רמוא יסוי 'ר .ופסאנ םימע יבידנ :(מ םילהת) דייהה ;ןתשלש לע

 טייטש ױזַא ?,טּפָאטשרַאפ טסורב יד טרעוו :.טסורב סרעטומ רעד ןופ פא
 -סַאּפ יירד יד טקיליטרַאפ בָאה ךיא ןוא -- דיחכאו :(ח ,אי הירכז) ןבירשעג

 טרעיינ ,ןברָאטשעג שרעדנַא טינ ךָאד ןענייז ייז רעבָא .שדוח ןייא ןיא *ךעכעט

 עלַא ףיוא הרזג יד ןרָאװעג רזגנ זיא שדוח ןייא ןיא טרעיינ +!רָאי ןייא ןיא
 יד ןופ ןרַאה יד -- יבידנ :6 מ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;יירד

 6.ןרָאוועג טלמַאזעגנייא ןענייז *רעקלעפ

 .ךָאנ םיא טברַאטש רעטײװצ רעד ןוא ? .טבראטש ןוא ןגיוז ףיוא טרעה 1 .גי
 ןברָאטשעג זיא םירמ + .(אי הטוס ,אתפסות) םירמ ןוא ןרהא ,השמ ףיוא טנשרדעג *
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 ןוא ,לארשי ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז םיסנרפ עטוג .יירד :טגָאז זיסוי 'ר

 ןבעגעג ייז ןענייז תוכז רעייז ןיא ןוא ,םירמ ןוא ןרהא ,השמ ייז ןענייז ָאד

 ןופ סנקלָאװ יד ןוא ,ןמ רעד *,לַאווק רעד :תונתמ ערעייט יירד ןרָאװעג

 ןיא :9ןעמירמ ןופ תוכז ןיא לַאווק רעד ,ןהשמ ןופ תוכז ןיא ןמ רעד ?!דובכ

 ױזַא ןברָאטשעג םירמ זיא ::.דובכ ןופ סנקלָאװ יד -- ןענרהא ןופ תוכו

 --אל :(ה ,כ רבדמב) טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,טרעהעגפיוא לַאװק רעד טָאה

 ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא ;ןגייפ רעדָא ,ןעמָאז ןופ טרָא ןייק טינ זיא'ס

 ןָאטעגּפָא ךיז ןבָאה ױזַא ,ןברָאטשעג ןרהא זיא :?.ןענרהא ןוא ןהשמ ןופ תוכז

 ואריו :(טכ קוספ טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;דובכ ןופ סנקלָאװ יד

 ןוא ,ואריו טינ ןעייל ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןרהא זַא ,ןעזעג הדע עצנַאג יד טָאה --

 גצעדייב ןוא 3%טַאהְעג ארומ ןבָאה ייז ןוא ,וארייו טרעיינ ,ןעזעג ןבָאה ייז

 ןבָאה ױזַא ,ןברָאטשעג השמ זיא :?,ןהשמ ןופ תוכז ןיא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה

 זיא :?ןיבנרָאה יד ןוא .טרעקעגמוא טינ רעמ ךיז ןוא ןָאטעגּפָא יירד עלַא ךיז

 קיאור ןייק ןָא טלָאמעד ןופ טָאה לארשי ןוא י+,ייז טימ ןדרי םעד רעבירַא טינ

 ,טַאהעג טינ טימעג

 טָאה ינמחנ רב לאומש ,סעיליל יד ןשיווצ :פןרעטיפ, סָאוו -- םיעורה

 ןוא :?,לארשי ןופ ןעמאבייה יד ןעוועג סע ןענייז דבכוי ןוא םירמ :טגָאזעג

 זיא ץרַאה רעייז סָאװ ,לארשי ןןופ גרַאווניילק סָאד| טרעטיפעג ןבָאה ייז

 ןיא ?לארשי ןופ גנורעטיפ יד ןעוועג זיא ואוו ןוא .סעיליל יוו טרַאצ ןעוועג

 20. ףוס םי ןזיב םירצמ
 ךי

 רענייא .יול 'ר ןוא :והבא 'ר -- ,ןעייוונָא טעוו גָאט רעד זיב -- דע (0
 זיוה ןייז ןוא ?ןוז ןייז ןוא ךיז טעלמעג טָאה םהרבא תעשב :טגָאזעג טָאה

 טָאה ןוז יד ןוא ,לגרעב א ןטיוהרָאפ ערעייז ןופ טכַאמעג רע טָאה ,דניזעג

 ףיורַא חיר רעייז זיא ;ןרָאװעג טמירעוורַאפ ןענייז ייז ןוא ייז ףיוא טניישעג

 רעד יוו ןוא ,ןצריוועג-גרַאווכיור יד ןופ חיר רעד יוו אוה ךורב שודקה רַאפ

 אוה ךורב שודקה טָאה .תונברק יד ףיוא סָאוו ךיורייוו ןפיוה םעד ןופ !חיר

 . עטכעלש ןוא תוריבע ןייגַאב ןלעוו ןקיזָאד םעד ןופ רעדניק יד ןעוו, :טגָאזעג

 רעד טיול 5 .(א ,ט תינעת ;י םלוע רדס) רדא יז -- השמ ןוא בא יא -- ןרהא ,ןסינ יי

 קורדסיוא רעד יװ ,ןרָאװעג רטפנ -- השרד רעד טיול 5 .לארשי ןופ םיטבש יד -- השרד

 ליוו ויזרהמ רעד יװ טיג ןוא ,טרָאד ,אתפסות טיול) הדוהי 'רב ' .ך"נת ןיא טפָא טניימ

 (םלוע רדס ןופ רבחמ רעלענָאיצידַארט רעד ,[אתפלח ןב] יסוי 'ר זיא סָאד זא ,ןבָאה
 .חל ,מ תומש % .רָאי קיצרעפ רבדמ ןיא ןעגנַאגעגכָאנ ייז זיא סָאװ ,"םענורב סמירמ, 8

 ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע לייוו 15 .אי--א ,כ רבדמב 12 .טרָאד :+ .ב ,א הבר רבדמב 9

 ךָאנ ךיוא לייוו 35 .סנקלָאװ יד ןוא לַאװק רעד 1* .סנקלָאװ יד ןופ ץוש רעד ייז ןופ

 .חכ ,גכ תומש 16 .(וט ,אל םירבד ןקלָאװ א ןיא ןהשמ וצ ןזייוואב טָאג ךיז טגעלפ םעד

 "עג זיא יז טרעיינ :ןקידרעטייוו ןטימ רמאמ רעד ךיז טקידנע ,אי ,הטוס אתפסות ןיא 7

 .טפיג ריא (םינענכ יד ףיוא) ייז ףיוא ןפרָאװעג ןוא ןדרי ןופ גערב ןפיוא ןייטש ןבילב

 -ניילק סָאד טיהעגּפָא ןבָאה ייז 20 .בכ--וט ,א תומש 39 .שרד ןטיול ,וויטיזנארט 5

 .(םישוריפ ערעדנא ענעדיישרַאפ ןָא ָאד ןביג םישרפמ) רעבירא זיא ראפעג יד זיב ,גראוו

 יװ *ןיז ענייז, טָאטשנָא 2  .ובייא 'ר תסוג רעד זיא ז ,זמ הבר תישארב ןיא 1 .די
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 ןרהא ,השמ :ןה ולאו ,לארשיל ודמע םיבוט ןיסנרפ השלש
 יננעו ןמה ,ראבה :תובוט תונתמ שלש םהל ונתנ ןתוכזבו ,םירמו
 יננע ןרהא תוכזב ,םירמ תוכזב ראבה ,השמ תוכזב ןמה ;דובכה
 אל :0 רבדמב) ןירמוא ויהו ,ראבה הקספו ,םירמ התמ .דובכה
 וקלתסנ ,ןרהא תמ .ןרהאו השמ תוכזב הרזחו ,הנאתו ערז םוקמ
 לא -- ,ןרהא עוג יכ ,הדעה לכ ואריו :םשד"הה ;דובכה יננע

 ,השמ תמ .השמ תוכזב םהינש 'ורזחו ,וארייו אלא ,ואריו ירקת
 תא םמע הרבע אל הערצהו .ורזח אל בושו ןתשלש וקלתסנ
 .העש התוא ןמ חור תרוק לארשי ואר אלו ,ןדריה

 דבכויו םירמ :ינמחנ רב לאומש רמא -- ,םינשושב םיעורה
 ךר םבלש ,לארשי תא תועור ויהו ,לארשי לש ןהיתויח ןה ןה
 .ףוס םי דע םירצמב ?לארשי לש ןתיערמ התיה ןכיהו .םינשושכ

 ךי

 למש העשב :רמא דח ,יול 'רו והבא 'ר -- ,םויה חופיש דע ₪

 ןהיתולרע השע ,ותיב ינבו [ונבו] (וינבו) ומצע תא וניבא םהרבא
 ה"בקה ינפל ןחיר הלעו ;ועילתהו המחה ןהילע החרז ,העבג
 .םישיאה יבג לעש הנובלה ץמוק חירכו םימסה תרטק חירכ
 םישעמו תוריבע ידיל הז לש וינב ואובישכל,, :ה''בקה רמאו
 ךפוהו םהילע םימחר אלמתאו חירה הז םהל רכזנ ינא ,םיער
 .רומה רה לא יל ךלא ?םעט המ ".םימחרה תדמל ןידה תדמ םהל
 םהל דימעה ,לארשי ינב תא עשוהי למש העשב :רמא יול 'ר
 ינפל ןחיר הלעו ;ועילתהו המח םהילע החרזו ,העבג םהיתולרע
 יבג לעש הנובל לש ץמוק חירכו םימס תרטק חירכ היי'בקה
 ולא לש םהינב ואובישכל,, :ה"בקה רמא העש התואב .םישיא

 ןרעוו לופ לעוו ךיא ןוא ,חיר ןקיזָאד םעד ןעקנעדעג ייז ךיא לעוו ,םישעמ

 תדימ ףיוא ןידה תדימ סָאד ןטייברַאפ ייז לעוו ןוא ייז ףיוא תונמחר טימ

 ןופ גרַאב םוצ ןייג רימ ךיא לעוו ?ןעגנורדעג סע זיא ןענאוו ןופ ".םימחרה

 ןופ רעדניק יד טעלמעג טָאה עשוהי תעשב :טגָאזעג טָאה יול 'ר %.ערימ

 ןוז יד ןוא ,לגרעב א ןיא ןטיוהרָאפ ערעייז טנפיוהעגנָא רע טָאה 4,לארשי

 חיר רעייז זיא ;ןרָאװעג טמירעװרַאּפ ןענייז ייז ןוא ייז ףיוא טניישעג טָאה
 ןוא ,ןצריוועג-גרַאווכיור יד ןופ חיר רעד יוו אוה ךורב שודקה ראפ ףיורא

 טָאה טלָאמעד .תונברק יד ףיוא סָאוו ךיורייוו ןפיוה םעד ןופ חיר רעד יו

 ןייגאב ןלעוו עקיזָאד יד ןופ רעדניק יד ןעוו, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה

 יד ןופ גרַאב םוצ * .רעטעפש טשרע ןרָאװעג ןרָאבעג זיא קחצי לייוו ,ןטסקעט יד ןיא
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 ןוא חיר ןקיזָאד םעד ןעקנעדעג ייז ךיא לעוו ,םישעמ עטכעלש ןוא תוריבע

 ףיוא ןידה תדימ סָאד ןטייברַאפ ייז לעוו ןוא ,ייז ףיוא תונמחר טימ ןרעוו לופ

 סוצ ץיג רימ ךיא לעוו ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ".םימחרה [תדימ]

 .ךיורייוו ןופ לגרעב םוצ ןוא ערימ ןופ גרַאב

 ןקיזָאד םעד עמַאס ןיא -- םצעב :(כ זי תישארב) טייטש קוספ ןיא

 םהרבא ןעוו :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר -- ,םהרבא ןרָאוועג טעלמעג זיא גָאט

 רימ ןעוו. :טגָאזעג רוד-ינב ענייז ןטלָאװ ,טכַאנ ייב ןעוועג עלמ ךיז טלָאוו

 םעד עמַאס ןיא טרעיינ ",טזָאלעג טינ םיא רימ ןטלָאװ ,ןעזעג סע ןטלָאװ

 .ןדער ,םיא טרַא'ס סָאװ רעד לָאז :םהרבא ןרָאוועג טעלמעג זיא גָאט ןקיזָאד

 [םהרבא] :טגָאזעג טָאה אבא 'ר .יול 'ר ןוא אנהכ רב *[אבא] (והבא) 'ר

 לָאז אוה ךורב שודקה ידכ ,ןטילעג טָאה ןוא [גָאטייוו םעד] טליפעג טָאה

 ךיז טָאה םהרבא,, טינ טייטש סע :טגָאזעג טָאה יול 'ר] ,רכש ןייז ןעלּפָאט

 ,ןענופעג ןוא טכַארטַאב ךיז טָאה רע :ןרַאוועג טעלמעג 'זיא טרעיינ ?,טעלמעג

 לָאז ןעלמ -- לומה :(י קוספ) טייטש קוספ ןיא *| .רעטעלמעג ַא זיא רע זַא

 שודקה -- ,רעטפיוקעג-טלעג ןייד ןוא רענערַאבעגדזיוה ןייד ןרעוו טעלַאמעג

 ַא טימ ןבעגּפָא ךיז ןוא רעניירמוא ןַא ןעמוק לָאז, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב

 ןיב ךיא :ןרעוו טעלמעג לָאז טעלמעג טרעיינ ?סניוזַא ךעלגעמ זיא ז?םענייר

 ַא טימ ןבעגוצּפָא ךיז םענייר ַא רַאפ סע טסַאּפ ,ןייר זיא םהרבא ןוא ןייר

 טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ןגעוו סנועמש 'ר ןופ ןיבא 'ר 5,םענייר

 רעד יוו ,ןעוועג עלמ םיא טָאה ןוא סמהרבא וצ טנַאה עטכער ןייז טגיילעגוצ
 9.דנוב ַא םיא טימ ןטינשרַאפ טסָאה ןוא -- תורכו :(ח ,ט הימחנ) טגָאז קוסּפ

 וט

 ,םהרבא זיא סָאד ,ערימ ןופ גרַאב םוצ ןייג רימ ךיא לעוו :טשפ רעדנַא ןַא
 סָאד ,ךיורייוו ןופ לגרעב םוצ ןוא ;םיקידצ עלַא ןופ רעטשרע רעד זיא סָאװ

 ;ךיורייוו ןפיוה ַא יו חבזמ ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעג זיא סָאװ ,קחצי זיא

 ,בקעי רעטָאפ רעזדנוא זיא סָאד ,עטבילעג ןיימ ,ץיש ןצנַאג ןיא טסיב (ז|

 טינ םעד ןיא זיא לוספ ןייק ןוא ,םיא רַאפ ץנַאג ןעוועג זיא טעב ןייז סָאוו

 ג,ןרָאװעג ןענופעג

 ?עטבילעג ןיימ ,ןייש ןצנַאג ןיא טסיב טניימ סָאװ ?[:טשפ רעדנַא ןַא]
 גרַאב ןרַאפ ןענַאטשעג זיא לארשי תעשב :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר

 ולעוו טדערעג טָאה טָאג סָאװ ץלַא -- לכ :( ,דכ תומש) טגָאזעג ןוא יניס
 עקיסולפסיוא ןייק טינ ןעוועג טינ ייז ייב זיא טלָאמעד ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ

 טינ ,עדנילב ןייק טינ ןוא עקידעקניה ןייק טינ ןוא עקיצערק ןייק טינ ןוא

 יד טניימעג טרעוו גָאט טימ ןוא) ערימ ןופ חיר םעד ןעײװנָא ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,תולרע

 ,טרָאד ,הבר תישארב טיול 5 .ט--ב ,ה עשוהי * .(חיר םעד ןעװעג םרוג טָאה סָאװ ,ןוז

 ןבעגעגוצ סע ןבָאה רימ ;רעטרעוו סיול יר ןלעפ םישרדמ עטקורדעג ערעזדנוא ןיא 5 .ט

 ךָאד זיא םהרבא) ?ןעמהרבא ןעלמ רעטעלמעג טינ א לָאז ? .טרָאד ,הבר תישארב טיול

 -רַאּפ טנשרדעג ? .,ןיול יר טימ םכסה ןיא 5 .(ןרעװ וצ טעלמעג רעטשרע רעד ןעוועג

 .ןייז וצ עלמ ךיז ןפלָאהעג .ךעלבעטשכוב ,םיא טימ ןטינש
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 אלמתמו הז חיר םהל רכזנ ינא ,םיער םישעמו תוריבע ידיל
 ךלא ?םעט המ ",םימחרל ןידה תדמ םהל ךפוהו םימחר םהילע
 .הנובלה תעבג לאו רומה רה לא יל

 'ר רמא -- ,םהרבא לומנ הזה םויה םצעב :(י תישארב) ביתכ
 :רמוא ורוד היה ,הלילב ומצע תא םהרבא למ וליא :היכרב
 :םהרבא לומנ הזה םויה םצעב אלא '',והונחנה אל ,והוניאר וליא,

 .ללמי היל השגרד
 שיגרה :רמא אבא 'ר .יול 'רו אנהכ רב [אבא] (והבא) 'ר

 "םהרבא למ,, :יול ריא] .ורכש הייבקה ול לופכיש ידכ ,רעטצנו
 .[לוהמ ומצע אצמו ומצע תא קדב :לומנ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא
 אבי, :ה"בקה רמא -- ,ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה (םש
 רוהט ינא :לומי לומה אלא ?ןכ רשפא ?רוהטב ליפטיו אמט
 'ר םשב ןיבא 'ר '.רוהטב לפטהל רוהטל האנ ,רוהט םהרבאו
 רמאנש ,ולמו םהרבא םע ונימי ה"בקה ףתיש :רמא ןועמש
 וט .תירבה ומע תורכו :(ט הימחנע

 לכל שאר אוהש ,םהרבא הז ,רומה רה לא יל ךלא :א"ד
 הנובל ץמוקכ ברקתנש ,קחצי הז ,הנובלה תעבג לאו ;םיקידצה
 התיהש ,וניבא בקעי הז ,יתיער ,הפי ךלכ ₪ :חבזמל יבג לע
 .תלוספ הב אצמנ אלו ,וינפל המלש ותטמ

 :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ?יתיער ,הפי ךלכ והמ ן:איידו
 רשא לכ :(דכ תומש) ורמאו יניס רה ינפל לארשי ודמעש העשב
 אלו םיבז אל םהב היה אל העש התוא ,עמשנו השענ 'ה רבד
 ןיטוש אל ,ןישרח אלו ןימלא אל ,ןימוס אלו ןירגח אלו ןיערוצמ
 :רמאנ העש התוא לע ;בל יקולח אלו ןישפט אל ,ןיממש אלו
 םיבז םב ויהו ,םילק םימי ויה אל ,ואטחש ןויכ .יתיער ,הפי ךלוכ
 התואב ;ןישפטו םיטוש ,םישרח ,םימלא ,ןימוסו ןירגח ,םיערוצמו
 .בז לכו עורצ לכ הנחמה ןמ וחלשיו :(ה רבדמב רמאנ העש

 ,עטשימעצ ןייק טינ ןוא םיעגושמ ןייק טינ ,עביוט ןייק טינ ןוא עמוטש ןייק
 טגָאזעג זיא טייצ רענעי ןגעוו ,סרעלפייווצ ןייק טינ ןוא םישפיט ןייק סינ

 ױזַא ,טקידניזעג ןבָאה ייז יו .עטבילעג ץימ ,ץיש ןצנַאג ןיא טסיב :ןרָאװעג

 עקיסולפסיוא ייז ןשיווצ ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טרעיודעג טינ גנַאל סע טָאה

 ;םישפיט ןוא םיעגושמ ,עביוט ,עמוטש ,עדנילב ןוא עקידעקניה ,עקיצערק ןוא

 ןקישסױרַא ןלָאז ייז -- וחלשיו :(ב ,ה רבדמב) ןרָאװעג טגָאזעג זיא טלָאמעד
 ןקיסולפסיוא ךעלטיא ןוא ןקיצערק ךעלטיא רעגַאל ןופ
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 ןוא -- יהיו :(חי ,בי :ז רבדמב) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה ובלח 'ר
 ןעוועג זיא} -- -- -- גָאט ןטשרע םעד ןברק ןייז טכַארבעג טָאה סָאװ רעד
 טכַארבעג טָאה גָאט ןטייווצ םעד -- -- -- [הדוהי טבש ןופ -- -- -- ןושחנ
 ןהדוהי טכַאמעג קוספ רעד טָאה סָאװרַאפ -- ,ןברק ןייז -- -- -- לאנתט
 בָאה ךיא דלַאביוו,, :ןגָאז ןוא ןטלַאהסיורג טינ ךיז לָאז הדוהי ידכ 3?קידלפט

 "ןעמעלַא ייז ןופ רעטסבושח רעד ךיא ןיב ,רעטשרע רעד ןעוועג בירקמ
 בירקמ עלַא ןטלָאװ ייז יו ,טנכעררַאפ ייז טָאה אוה ךורב שודקה טרעיינ
 :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר ,גָאט ןטצעל ןפיוא ןוא גָאט ןטשרע ןפיוא ןעוועג

 גנואיינַאב יד ןעוועג זיא סָאד -- תאז :(דפ קוספ ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא
 רעכעלטיא טינ טָאה -- ,ןרָאװעג טבלַאזעג זיא רע סָאוו גָאט ןיא ,חבזמ םענופ
 :טייטש סָאוורַאפ ָאט ,[וו"אא] לפעל ןייא ,ןקעבגנערּפש ןייא טכַארבעג ייז ןופ

 לפעל ענרעדליג ,ףלעווצ סנקעבגנערפש ענרעבליז ,ףלעווצ ןעלסיש ענרעבליז
 ןעוועג בירקמ בָאה ךיא דלַאביוו,, :ןגָאז טינ לָאז הדוהי ידכ טרעיינ +?ףלעווצ

 טָאה רעבירעד ";ןעמעלַא ייז ןופ רעטסבושח רעד ךיא ןיב ,רעטשרע רעד
 ןפיוא ןעוועג בירקמ עלַא ןטלָאװ ייז יוו ,טנכעררַאפ ייז אוה ךורב שודקה
 .גָאט ןטצעל ןפיוא ןוא גָאט ןטשרע

 הלא לכ :(חכ ,טמ תישארב) ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 טיול ןכעלטיא] -- -- -- לארשי ןופ םיטבש ףלעווצ יד ןענייז עלַא יד --
 "עג ןיוש ייז טָאה רע יוו םעד ךָאנ -- ,[טשטנעבעג ייז רע טָאה הכרב ןייז
 -נוא זַא ,זדנוא טנרעל סע טרעיינ ?טשטנעבעג רעדיוו ייז רע טָאה ,טשטנעב
 ןכילגרַאפ [תוכרב ענייז ןיא] ייז טָאה ןוא ןסעזעג זיא בקעי רעטָאפ רעזד
 טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,בייל א טימ ןכילגרַאפ רע טָאה ןהדוהי :תויח וצ
 רעד יוו ,גנַאלש ַא וצ -- ןד ;הדוהי זיא בייל רעגנוי ַא -- רוג (ט קוספ
 ַא וצ -- ןילתפנ ;געוו ןפיוא גנַאלש ַא ןייז טעוו ןד -- יהי :(זי) טגָאז קוספ

 -- ןענימינב ;ןידניה עקנילפ א זיא ילתפנ :(אכ) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןידניה
 ;ףַלָאוו רעקידנקוצרַאפ ַא זיא ןימינב :(זכ) טגָאז קוספ רעד יוו ,ףלָאװ ַא וצ

 -נאלש -- ןעמעלַא ,ףלעוו ןפורעגנָא רעדיוו ןעמעלַא ייז רע טָאה םעד ךָאנ ןוא

 היאר א :ןענָאיּפרָאקס -- ןעמעלַא ,ןעגנַאלש עקידנענערב -- ןעמעלַא ,ןעג
 טרעוו ,גנַאלש ןפורעג םיא טָאה רע סָאוו ,ןד םורָאוו ,ױזַא זיא'ס זַא ,וטסָאה

 .בייל רעגנוי א זיא ןד :(בכ ,גל םירבד) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,בייל ןפורעג רעטייוו

 סָאד זַא ,םיאישנ יד ןופ תונברק יד ייב ןעניפעג רימ :טגָאזעג טָאה ידיא 'ר
 בירקמ טָאה רעד :ןעוועג בירקמ רעד ךיוא טָאה ןעוועג בירקמ טָאה רעד סָאװ
 -ןברק א רעד ,הלוע-ןברק ַא ןעוועג בירקמ טָאה רעד ןוא ?הלוע-ןברק ַא ןעוועג
 ,תאטח-ןברק ַא רעד ןוא *תאטח-ןברק ַא רעד :החנמ-ןברק ַא -- רעד ןוא זהחנמ
 ןענייז ייז לייוו ?סָאװרַאפ ;םימלש-ןברק ַא -- רעד ןוא "םימלש-ןברק ַא -- רעד
 ןיא קוספ רעד טָאה סָאוורַאפ ָאט -- .קיטרעווכיילג ןוא קידתומלש ןעוועג עלַא
 ,ןבואר ןופ סוחי םעד ןענעכערוצסיוא קיטיונ ראפ ןענופעג תומש הלאו רפס
 ;טגָאזעג טָאה רענייא .יול 'ר ןוא ::ןינח 'ר [ןגָאז םעד ןגעוו] :9?יול ןוא ןועמש
 :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא :?;ןטלַאהעגריפ ייז טָאה רעטָאפ רעייז סָאװ םעד רעביא
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 ץיוגו ,ןושארה םויב בירקמה יהיו :(ז רבדמב) ביתכ :ובלח ר"א =
 לאנתנ בירקה ינשה םויב -- -- -- [הדוהי הטמל -- -- -- ןושחנ]
 הדוהי האגתי אלש ?הלפט הדוהי השע המלו -- ,ונברק -- -- -
 ";םלכבש לודג אוה ינא ,הלחת יתברקה ינאו ליאוה,, :רמאיו
 םויבו ןושאר םויב םלכ ובירקה וליאכ םהילע ה"בקה הלעה אלא
 חשמה םויב חבזמה תכנח תאז :(סש) ביתכ :רזעלא רייא ,ןורחא
 ,תחא ףכ ,דחא קרזמ בירקה ןהמ דחאו דחא לכ אלהו -- ,ותוא
 ףסכ יקרזמ ,הרשע םיתש ףסכ תורעק :רמול דומלת המו --
 ליאוה :הדוהי רמאי אלא ?הרשע םיתש בהז תופכ ,רשע םינש
 ה"בקה הלעה ךכיפל ;םלכבש לודג ינא ,הלחת יתברקה ינאו
 .ןורחאה םויבו ןושארה םויב םלכ ובירקה וליאכ ,םהילע

 םינש לארשי יטבש הלא לכ :(טמ תישארב) ביתכ :היכרב רייא
 ןכרבש רחאמ -- [םתוא ךרב ותכרבכ רשא שיא] -- -- -- רשע
 לשמ :תויחב ןלשמו וניבא בקעי בשיש ,דמלמ אלא ?ןכרבו רזח
 רמאנש ,שחנל ןד ;הדוהי הירא רוג (סש) רמאנש ,היראב הדוהיל
 ילתפנ :םש רמאנש ,הליאל ילתפנ ;ךרד ילע שחנ ןד יהי :ש₪ש)
 - ;ףרטי באז ץמינב :(₪ רמאנש ,באזל ןימינב ;החולש הליא
 .םיברקע ןלכ ,םיפרש ןלכ ,םישחנ ןלכ ,םיבאז ןלכ ןארקו רזחו
 ,הירא וארקו רזח ,שחנ וארקש ןד ירהש ,ןכ אוהש ,ךל עדת
 .הירא רוג ןד :(גל םירבד) רמאנש

 הז בירקהש המ םיאישנ לש תונברקב וניצמ :ידיא רייא
 ,החנמ הזו החנמ הז ,הלוע בירקה הזו הלוע בירקה הז :הז בירקה
 םלוכש ?המל -- ,םימלש הזו םימלש הז ,תאטח הזו תאטח הז
 הלאו רפסב ןסחיל בותכה האר המו -- .דחאכ ןיושו םימלש
 :רמא דח .יול 'רו [ןינח] (אנינח) יר ?יולו ןועמש ,ןבואר :תומש
 .ןרהאו השמ לצא ןסחייש ינפמ :רמא דחו ;םהיבא ןרטניקש ינפמ

 ןסייוו רימ ןוא 33.ןענרהא ןוא ןהשמ ןגעוו ןופ סוחי רעייז טנכערעגסיוא טָאה רע

 :ךאזייב א יוו 5 .טלַאהניא ןטיול ןבעגעגוצ 2 .זנק ,תישארב טוקלי ךיילגראפ 1 .וט

 םיאישנ ערעדנַא יד ייב תעב ,סקידרעירפ סעפע וצ בָאגוצ א יװ טניימ ,ןוא ,יהיו ןופ וו יד

 סע טסייה ,םיטבש עלא 5 ?טנכערעגסיוא רעדיוו ןכַאז יד ןרעוו סָאװ וצ * .ָאטינ סע זיא
 טרָאד 59 .ד טרָאד 5 .ב טרָאד 1 .א ארקיו * .,ןביוא יװ ,ןטשרעבייא ןראפ ךיילג ןענייז

 טיול -- רעטייוו אנוה 'ר טָאטשנָא ןוא ָאד אנינח 'ר טָאטשנָא 11 .טי--די 1 תומש 19 ג

 ײז טָאה ,(רעטייוו יװ) ןעמונעגנָא ףרָאווריפ םעד ןבָאה ייז ןוא 1? .ח ,גי הבר רבדמב

 ,טמ תישארב) עז ףרָאװריפ םעד ןגעװ) טייקיטרעווכיילג רעייז ןבעגעגקירוצ קוספ רעד
 טָאה ,ןענרהא ןוא ןהשמ ןופ סוחי םעד ןענעכערסיוא טלָאװעג טָאה קוספ רעד 1% .(ז--ג
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 רעבָא .ערעדנַא סָאד טגָאזעג טָאה רעוו ןוא ענייא סָאד טגָאזעג טָאה רעוו ,טינ
 ןוא] ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר סָאװ םעד ןופ

 סָאװ רעיוא ןַא -- ןזא :(אל ,וט ילשמ) [ןינח] (אנוה) 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא [רענעי
 זַא ,ןסיוו וטסנָאק ,ןעור םימכח ןשיווצ טוט ןבעל ןופ רסומ םוצ וצ ךיז טרעה

 .ןפרָאוועגריפ ייז טָאה רע סָאװ םעד רעביא :טגָאזעג טָאה סָאװ רעד זיא ןינח 'ר
 הכוז ייז ןבָאה ,רעטָאפ רעייז ןופ ףרָאװריפ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ייז לייוו ןוא
 "עד ;ןענערהא ןוא ןהשמ טימ ןעמַאזוצ סוחי רעייז ןענעכערסיוא לָאז עמ ןעוועג

 .ןייש ןצנַאגניא טסיב :קוסּפ רעד טגָאז רעביר

 יד לייוו :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר 3<ןנבר יד ןוא הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר
 רעבָא ,םירצמ ןיא ווירב-סוחי ערעייז טיהעגּפָא טינ ןבָאה םיטבש ערעדנַא
 .םירצמ ןיא ווירב-סוחי ערעייז טיהעגּפָא ָאי ןבָאה יול ןוא ןועמש ,ןבואר
 הדובע רעד טנידעג ןבָאה םיטבש ערעדנַא עלַא לייוו :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר
 טנידעג טינ ןבָאה יול ןוא ןועמש ,ןבואר טבש רעד רעבָא :?,םירצמ ןיא הרז
 ג?םיטבש יד ןופ רענייק לייוו :טגָאזעג ןבָאה ןנבר יד ןוא .הרז הדובע רעד

 -ָאד יד רעבָא ,םירצמ ןיא לארשי רעביא טפַאשרעבייא ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ןבואר זַא ?ױזַא יוו .םירצמ ןיא טפַאשרעבייא טַאהעג ָאי ןבָאה םיטבש עקיז

 זיא ;ןענועמש וצ ןרָאװעג ןבעגעג טפַאשרעבייא יד זיא ,ןברָאטשעג זיא
 לול ןעוו .ןיול וצ ןרָאװעג ןבעגעג טפַאשרעבייא יד זיא ,ןברָאטשעג ןועמש
 זיא ;ןהדוהי וצ טפאשרעבייא יד ןבעג טלָאװעג ןעמ טָאה ,ןברָאטשעג זיא

 ןוא 3'.ןעמוק טעוו טייצ ריא זיב ,סע טזָאל :טגָאזעג ןוא לוק-תב א סױרַא

 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;טיוט סעשוהי ךָאנ ?ןעמוקעג טייצ ריא זיא ןעוו

 =- - -- ןעשוהי ןופ טיוט ןכָאנ ןעוועג זיא סע ןוא -- יהיו :(ב--א ,א םיטפוש))
 גפםיא ןעמ טָאה ןעמענ יירד טימ 35.ץיגפיורַא לָאז הדוהי :טגָאזעג טָאג טָאה

 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא יול 'ר ןוא היכרב 'ר ?ג.ץבעי ,לאינתע ??,הדוהי :ןפורעג
 וןיול ןב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןומיס 'ר ::.זעוב זיא סָאד :אנינח 'רב אמח
 .לאינתע זיא סָאד

 זט

 -- םדא ןב :(חי ,בכ לאקזחי) טייטש קוספ ןיא :[:טשפ רעדנַא ןא]

 -- עֶלַא ייז ,תלוספ וצ ןרָאװעג רימ זיא לארשי ןופ זיוה סָאד ,דניקנשטנעמ
 ןעזעג יז בָאה ךיא ,, :טגָאזעג טָאה הירכז [רעבָא .-- -- -- ןיצ ןוא רעפוק]

 ןענרהא ןוא ןהשמ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו ןוא ,םיטבש עטשרע יד טימ ןביוהעגנָא רע

 -עגסיוא ןרעװ םיטבש יירד יד רָאנ סָאווראפ ,ןרעלקרעד 1 .טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה

 יד ןופ סרעטָאפ יד :טניימעג 1% .ח ,כ לאקזחי :5 .ןענרהא ןוא ןהשמ טימ טנכער
 .רעדניק סהדוהי ןופ טנעה יד ןיא ןייז טעװ טפאשרעביוא יד ןעװ טייצ יד 17 .םיטבש

 -עגנייא טָאה סָאװ ,הדוהי טבש ןופ ןטסטלע םעד 1% .רעריפ רעד יװ ,רעטשרע רעד 3%

 זיא קוספ ןטריטיצ םענופ הדוהי זַא ,קידנמעננָא 20 .(גי ,א םיטפוש) רפס תירק ןעמונ

 יד ואו ,א ,זט הרומת עז .ט ,ד ,א םימיה ירבד ?1  ,ןעמַאניטרפ א רָאנ ,טבש רעד טינ

 סהדוהי ןעוועג זיא טנעה ענייז ןיא 22 .טנשרדעג ןרעװ ןעגנוריציפיטנעדיא-ןעמענ עקיזָאד

 ןוא ,טבש רעד טניימעג טרעװ הדוהי טימ זַא ,קידנמעננָא ,לארשי רעביא טפַאשרעבייא
 .ןלאינתע טימ רעטייוו סע זיא ױזַא
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 ר"אד ןמ אלא .אה רמאד ןאמו אה רמאד ןאמ ,ןיעדי ןנא תילו
 :חט ילשמ) [ןינח] (אנוה) 'ר םשבןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב ןדוי
 (אנוה) 'ר יוה ,טלת םימכח ברקב םייח תחכות תעמוש ןזא
 תחכות תא ולבקש יפלו( .ןרטנקש ינפמ ,רמאד אוה [ןינח]
 .הפי ךלכ :רמאנ ךכל ;ןרהאו השמ דצב סחייתהל וכז ,םהיבא

 םיטבשה לכש יפל :רמא הדוהי 'ר .ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר
 ןהיסוחי ורמש יולו ןועמש ,ןבוארו ,םירצמב ןהיסוחי ורמש אל
 הרז הדובע ודבע םיטבשה לכש יפל :רמא הימחנ 'ר .םירצמב
 ןנברו .הרז הדובע ודבע אל יולו ןועמש ,ןבואר טבשו ,םירצמב
 ,לארשי לע םירצמב הררש וגהנ אל םיטבשה לכש יפל :ןירמא
 הנתנ ,ןבואר תמ ?דציכ .םירצמב הררש וגהנ וללה םיטבשו
 ןתיל אב ,יול תמ ,יולל הררש הנתנ ,ןועמש תמ ,ןועמשל הררש
 עיגיש דע התוא וחינה :הרמאו לוק תב התצי ;הדוהיל הררש
 :(א םיטפוש ד"הה ;עשוהי תתימ ירחא ?הנמז עיגה יתמיאו .הנמז
 השלש .הלעי הדוהי :'ה רמאיו -- -- -- עשוהי תומ ירחא יהיו
 םשב יול ירו היכרב 'ר .ץבעי ,לאינתע ,הדוהי :ול וארקנ תומש
 :יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר .זעב הז :אנינח 'רב אמח 'ר

 ,לאינתע הז
 זט

 ;גיסל לארשי תיב יל ויה ,םדא ןב :טכ לאקזחי) ביתכ :[א''ד]

 "ןוסורכולוא התימח אנא, :הירכז רמא .'וגו ,[לידבו תשחנ] םלכ
 וגו ,השאר לע הלוגו הלוכ בהז תרונמ הנהו ,יתיאר :(ד הירפז)

 דחו ;הלוג :רמא דח .יארומא ןירת -- ,'וגו ,הילע םיתיז םינשו

 ;םהמע הניכש התלגו ,לבבב ולגש ,הלוג רמאד ןאמ .הלאוג :רמא

 הרונמ ַא טשרע ,ןעזעג בָאה ךיא -- יתיאר ;6--ב ,ד הירכז) *דלָאג רעטיול

 ייווצ וא -- - -- ץפש ריא ףיוא (הלוג) ןקעב ַא ןוא ,דלָאג ןצנַאג ןיא'

 .םיארומא ייווצ |ןגָאז םעד ןגעוו] ,-- -- -- ריא ןבעל רעמייבטריבלייא

 [זעייל] :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא :תולג ,הלוג [ןעייל] :טגָאזעג טָאה רענייא
 ליז ןעוו לייו -- ,הלוג :טגָאזעג טָאה סָאװ רעד .רעזיילסיוא ריא ,הלאוג

 ןוא %ייז טימ תולג ןיא ןעגנַאגעג הניכש יד זיא ,תולג ןיא ןעגנַאגעג ןענייז

 תסנכ יד ? .טוקלי ןטיול ךיוא סע זיא יוזא ןוא ,טלַאהניא ןטיול ןבעגעגוצ +  .זט

 ןיא רעטײװ .ץיפש ריא ףיוא ,השארב) שארב ןעגנאגעג ליז זיא הניכש יד * .לארשי

 .(היעשי ןיא קוספ ַא ןופ ןעגנורדעגסיורַא סע טרעװ זי ןמיס
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 טייטש סע יוו ,רעזיילסיוא רעד סע זיא ,הלאוג :טגָאזעג טָאה סָאװ םעד טיול

 תואבצ ןופ טָאג ,רעזיילסיוא רעזדנוא -- ונלאוג :(ד זמ היעשי) ןבירשעג
 ךלכ ,ױזַא זיא סע דלַאב יו, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .ןעמָאנ ןייז זיא
 *ָאטשינ ריד ןיא זיא רעלעפ ןייק ןוא ,ןייש ןצנַאג ןיא טסיב --

 זי

 ,ןעמוק וטסעוו ןונבל ןופ רימ טימ ,הלכ ,ןונבל ןופ רימ טימ -- יתא (ח)
 :ןעמוק וטסעוו :לגיצ יד ןופ רימ טימ,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -

 רעד ןעוו ןופ םישדח ףלעווצ ןעמ טיג הלותב ַא :טנרעלעג רימ ןבָאה ?ןטרָאד

 ךיא רעבָא; -- ?,ןטַאטשסױא ןענעק ךיז לָאז יז ידכ ,טסנקרַאּפ יז טָאה ןַאמ
 םייל םייב ןָאטרַאפ ןעוועג ךָאנ טנעז ריא ןעוו טרעיינ ,ןָאטעג ױזַא טינ בָאה

 רעטעחרסרַאפ רעד ".טזיילעגסיוא ךייא ןוא טלייאעג ךיא בָאה ,לגיצ ןוא
 טימ םישדח סקעז -- השש :(בי ,ב רתסא) טגָאזעג טָאה ןשרושחא ןופ לכש

 5ןלייא-ןינָאסקָאפַא זיא סָאד :טגָאזעג טָאה לאקזחי רב הדוהי 'ר) +לייא-ערימ
 ןלאפסיוא רָאה יד טכַאמ סָאװ ?,לייא-ןוניקעּפנַא זיא סָאד :טגָאזעג טָאה יאני 'ר
 ",ןָאטעג ױזַא טינ בָאה ךיא רעבָא, --- ,(ףוג םענופ בייל סָאד טַאלג טכַאמ ןוא

 יול 'ר :טגָאזעג ןגעוו סאבא רב אייח 'ר ןופ ןבָאה הימרי 'ר ןוא היכרב 'ר
 ןבָאה ייז ןוא -- ואריו :(' ,דכ תומש) אעדרהנ ןיא טנשרדעג טָאה יסיס ןב
 קרעוו סָאד יוו [ןעוועג זיא] סיפ ענייז רעטנוא ןוא ,לארשי ןופ טָאג סעד ןעזעג
 טזיילעגסיוא טינ ןענייז ייז זיב ןעוועג זיא סָאד -- ,[לגיצ ןייטשריפַאס ןופ

 ?ןרעוו טזיילעגסיוא רעייז ךָאנ ןעוועג לגיצ רעד זיא רעבָא ואוו ;ןרָאװעג

 -עגקעווא רע זיא טרָאד ,ןרעוו טגיילעגקעווַא ףרַאד לגיצ ַא ואוו טרָא םעניא
 טרעיינ ,טינ ָאד טייטש "קרעוו סָאד,, :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר .ןרָאװעג טגייל
 -קעװַא זיא גײצעגרעּפַאלק ץנַאג ןייז ןוא לגיצ רעד סע טניימ ,קרעוו סָאד יוו

 טגײלעגקעװַא ןענייז עינלעק יד ןוא ברָאק רעד ןוא רע ,ןרָאװעג טגיילעג
 זיא ,םירצמ ןופ סיורַא טינ זיא לארשי זיב :טגָאזעג טָאה ארפק רב .ןרָאװעג
 םירצמ ןופ סױרַא זיא לארשי טניז רעבָא ;למיה ןיא טנכייצעגנָא ןעוועג רע
 ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ .ןזיוועג טינ ןקלָאװ ןיא רעמ ךיז רע טָאה
 למיה רעד ןעוו ,טייקרעטיול ןיא למיה עמַאס רעד יוו ןוא -- םצעכו (טרָאד)
 א?.סנקלַאוו ןופ ןייר זיא

 ריא ןעוו,, יז וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה *[:טשפ רעדנַא ןַא}
 קוספ רעד יוו *,ךייא טימ ןעוועג ךיא ןיב ,לבב ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ טנעז
 ףרָאוועג טקישעג ךיא ןיב ךייא ןגעוו ןופ -- םכנעמל :(די ,גמ היעשי) טגָאז

 ָאד טלעפ שרעדנַא ,טסקעט ןקידרעטייוו ןטיול טרידנעמע .ןונבל -- םינבל 1 .זי
 ןופ 5 .ב ,ה תובותכ ,הנשמ 2 .גנורזחרעביא ןא םתס זיא עזארפ יד ןוא ,רקיע רעד

 -ַאמַא טגעלפ (הפוח ,ןיאושינ) ןבָאה הנותח ןשיטקַאפ םוצ זיב (ןיסוריא) גנוסנקראפ רעד
 ןענייז ייז רעדייא ,ןבלַאז טפרַאדעג ןעיורפגנוי יד ךיז ןבָאה * .רָאי א ןרעיוד טייצ עקיל
 ןופ ןטריבלייא ןופ סיורַא טמוק סָאװ לייא 5 .ןשורושחא ראפ ןעמוק וצ ןעוועג טיירג
 גנונַאמרעד א ,שרד ןטיול ? .קוספ ןפיוא סולקנוא טיול גנורעדנע טסקעט 5  ,ןייִלֶא ךיז
 טסייה ,םירצמ תאיצי ךָאנ א" .לארשי ןופ גנוטכענקראפ רעד ןגעוו ןטשרעבייא ןרַאפ
 ןטיול ? ,טלַאהניא ןטיול ןבעגעגוצ * .ןעזעגנָא טינ למיה ןיא רעמ לגיצ רעד ךיז טָאה ,סע
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 'ה ונלאוג :חמ היעשי) ביתכד ,אקורפ אוה הלאוג רמאד ןאמלו

 ,יתיער ,הפי ךלכ ,ךכו ליאוה,, :ה"בקה רמא .'וגו ,ומש תואבצ

 . ".ךב ןיא םומו

 :ה"בקה רמא -- ,יאובת ןונבלמ יתא ,הלכ ןונבלמ יתא ₪

 הלותבל ןינתונ :ןנינת ןמת :'יאובת [םינבלמ] (ןונבלמ) יתא;

 ינאו, -- ,המצע תא סנרפל לעבה העבתשמ שדח רשע םינש

 יתצפק ,םינבלו טיטב ןיקסוע םתאש דע אלא ,ןכ יתישע אל

 השש :(ב רתסא) רמא שורושחא לש החורס העד ".םכתא יתלאגו

 ןמש הז :רמא לאקזחי רב הדוהי 'ר) רומה ןמשב םישדח

 רישמש ,[ןוניקפנא] (ןוניקפוא) ןמש הז :רמא יאני 'ר ;ןינסקופא

 היכרב 'ר ".ןכ יתישע אל ינאו, -- (ףוג לש רשבה קילחמו רעשה

 יסיס ןב יול 'ר שרד :רמא אבא רב אייח 'ר םשב הימרי 'רו

 ןילגר תחתו ,לארשי יהלא תא ואריו :דכ תומש) אעדרהנב

 ולאגנשמ לבא ;ולאגנ אלש דע תאז ,[ריפסה תנבל השעמכ]

 התיה םש ,ןתנהל היואר הניבל לש הכרדש םוקמב ?התיה ןכיה

 איה ,השעמכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ''השעמ,, :היכרב רייא .הנותנ

 רב .הנתנ הלש הפרגמהו לסהו איה ,הנתנ הלש הילגרא לכו

 :עיקרב המושר התיה ,םירצממ לארשי ואצי אלש דע :רמא ארפק

 (םש ?םעט המ .ןנעב תארנ אל דוע םירצממ לארשי ואצישמו

 .ןיננע ןמ ןייקנ ןוניא דכ ,רהוטל םימשה םצעכו

 ?,יתייה םכמע ,לבבל םתילגשכ, :ה''בקה םהל רמא [:א''ד]

 תיבל ורזחתשכלא ;הלבב יתחלש םכנעמל :טמ היעשי) רמאנש

 רייא -- ,הלכ ,ןונבלמ יתא :דייהה ;"םכמע ינא ,בורקב הריחבה

 תאו ",הלכ ,ןונבלל יתא,, אלא ,רמול ארק ךירצ היה אל :יול

 ךכ רחאו ,שדקמה תיבמ רוענ אוה הלחתב אלא !ןונבלמ תרמא

 -טלייוורעדסיוא ןופ זיוה םוצ ןרעקמוא ךיז בורקב טעוו ריא ןעוו, ;לבב ןייק

 ןופ רימ טימ :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ";ךייא טימ ןייז ךיא לעוו ,טייק

 טפרַאדעג טינ טָאה קוספ רעד :טגָאזעג טָאה יול 'ר [ןוא] -- ,הלכ ,ןונבלו

 ןופ.. :טסגָאז וד ןוא ",הלכ :?,ונבל םוצ רימ טימ,, טרעיינ ,שרעדנַא ןגָאז

 ךָאנ ןוא 11,שדקמה תיב םענופ ןכַאװרעד רע טעוו טשרעוצ טרעיינ !"ןונבל

 "עג טפָא הדגא רעד ןיא טרעװ ןונבל 19 .יתחליש טָאטשנַא יתחלוש קידנענעייל ,שרד

 אמוי ,ימלשורי ;ב ,טל אמוי ;א ,דל ,יתבר אתקיספ ךיילגרַאפ) שדקמה תיב ןפיוא טשטייט

 רעד יװ םעד ךָאנ + .(א ,אי הירכז ןופ קוספ ןפיוא ךיז טיצַאב השרד יד ואוו ,ג ו
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 טָאה היכרב 'ר .טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןופ טלָאצעג ןעמענ רע טעוו םעד
 ושע ןופ טלָאצעג ןעמענ אוה ךורב שודקה טעוו טייצ העש יירד ןיא :טגָאזעג
 םילהת)) ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ןוא ;ןטשריפ ענייז ןופ ןוא י?עשרה
 33.טָאג טגָאז ,טיטשפיוא ךיא לעוו טציא -- התע :{( ,גל היעשי)] (( ,בי

 לארשי תסנכ יד ןמז לכ -- ,ץיטשפיוא ךיא לעוו טציא :יאני 'רב ןועמש 'ר

 היעשי סָאװ זיא סָאד ןוא .ױזַא ךיוא ,לוכיבכ ,רע זיא ,שַא ןיא ךיז טרעגלַאוו

 ייטש ,ביוטש ןופ ּפָא ךיז לסיירט -- ירענתה :(ב ,בנ טרָאד) טגָאזעג טָאה
 רַאפ בייל ךעלטיא ליטש -- סה :(זי ,ב הירכז) טלָאמעד ;םילשורי ,ץיז ,ףיוא

 .גנוניואוו רעקילייה ןייז ןופ טקעוורעד ךיז טָאה רע םורָאװ ?סָאװרַאפ !טָאג

 ןעלגילפ עריא ּפָא טלסיירט סָאװ ,ןוה עקיזָאד יד יוו :טגָאזעג טָאה אחא 'ר

 / חי .שַא םענופ

 סאטסוי 'ר ןופ אינוח 'ר .הנמא ץיפש ןופ ןקוקּפָארַא טסעוו -- ירושת (ח)

 ןוא :סונומ סורווַאט זיב ןכיירג וצ טיירבעגנָא ןענייז ענעבירטרַאפ יד :ןגעוו
 ןעגנערב וצ ?ייז טיירבעגנָא ןענייז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןוא ?,הריש ןגָאז

 שארמ ירושת !ןעגנורדעג סע זיא ןענאוו ןופ ;חישמה ךלמ םעד +הנתמ א
 רעד יוו ,הנתמ ןושל ַא טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא ירושת ןושל רעד ןוא ,הנמא
 םעד ןעגנערב וצ הנתמ ןייק ןוא -- הרושתו :(ז ,ט ,א לאומש) טגָאז קוספ
 ךייא סע ךיא בָאה יצ , -- (?םיא ראפ טינ רעבָא ,יואר זיא יז) ָאטינ זיא ןַאמ

 ךליו :(ט ,ח ,ב םיכלמ) %"?ןלאזח ןופ געט יד ןיא ,ןָאטעג טינ לָאמַא ןיוש
 הנתמ ַא ןעמונעגטימ טָאה רע ןוא ;ןגעקטנַא ןעגנַאגעג םיא לאזח זיא -- לאזח
 -- ,ןעלמעק קיצרעפ ןופ אשמ ַא ,קשמד ןופ סטוג זעצנַאג סָאד ןוא ,טנַאה ןיא

 ןעוועג קשמד ןופ סטוג עצנַאג סָאד ןעד זיא :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר
 [ךיד טמוק קוספ רעד] טרעיינ ?ןעלמעק קיצרעפ ןופ אשמ א רָאנ

 ,לרעּפ א ןוא ןייטש ןרעייט ַא טנַאה ןיא טַאהעג טָאה רע זַא ,ןענרעל וצ
 ,קשמד ןופ סטוג עצנַאג סָאד ייז ראפ ןבעג טפרַאדעג טלָאװ עמ סָאװ
 ןוא *טנַאה ןיא הנתמ א ןעמונעגטימ טָאה רע ןוא ;וטסגָאז רעבירעד
 יה /יקשמד ןופ סטוג עצנַאג סָאד

 םעד הנתמ ַא 9[לארשי] ןעגנערב וצ טיירבעגנָא ןענייז ןיילַא ייז טרעיינ
 ןוא -- ואיבהו :(כ ,וס היעשי) ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ .חישמה ךלמ
 ,טָאג וצ הנתמ ַא רעקלעפ עלַא ןופ רעדירב ערעייא עלַא ןעגנערב ןלעוו ייז

 ןעלזייאליומ ףיוא ןוא ןגעווגָארט ףיוא ןוא ןגעווטייר ףיוא ןוא דרעפ ףיוא
 ןופ היכרב 'ר ?תורכרכ ףױא ןוא טניימ סָאװ -- ,תורכרכ ףיוא ןוא
 ןענָאק סָאװ ,טייל עטלַא ענעי יוו :טגָאזעג טָאה ןגעוו סהדוהי 'ר
 יז טגארט עמ טרעײנ אפ,גרַאוורָאפ םוש ןייק ףיוא ןרָאפמוא טינ

 ןטימ םכסה ןיא 35 .םיור טניימעג 12 .טיובעגפיוא רעדיוו ןייז ןיוש טעװ שדקמה תיב
 היעשי ףיוא םילהת ןופ םוקמ הארמ םעד ןטיבעג רימ ןבָאה ש"שר ןוא הנוהכ תונתמ
 טנשרדענ סע טרעװ ,לָאמ יירד ,טציא ,התע טרָאװ סָאד ךיז טניפעג היעשי ןיא קוספ םעניא
 ,םעד ףיוא ןענעשרד טינ ךיז טזָאל םילהת ןיא קוספ רעד ;העש יירד ףיוא
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 ה"בקה תועש 'גב :היכרב ר"א .םלועה תומוא ןמ ערופ אוה
 היעשי ] ((בי םילהת)) ?םעט המו ;ויפולאמו עשרה ושע ןמ ערופ
 ,םוקא התע :יאני ירב ןועמש יר .יוגו ,'ה רמאי ,םוקא התע {טל
 היעשיש אוהו .ןכ אוהו לוכיבכ ,רפאב תשפכומש ןמז לכ --
 העש התואב ;םילשורי ,יבש ,ימוק ,רפעמ ירענתה :םנ ,םש רמא
 רייא .ושדק ןועממ רוענ יכ ?המל !'ה ינפמ רשב לכ סה :ב הירכז)
 .אמטק אווגמ הפג הרענמד ,אתלוגנרת אדהכ :אחא

 | הי

 תודיתע :אטסוי 'ר םשב אינוח ר"א .הנמא שארמ ירושת ₪
 םידיתעו ,הריש םירמואו סונומ סורווט דע תועיגמ תויולגה
 ךלמל [תונורוד] (תוטוידרס) םתוא איבהל םלועה תומוא
 אלא ,ירושת ןושל ןיא ,הנמא שארמ ירושת ?םעט המ ;חישמה
 שיאל איבהל ןיא הרושתו :₪ ,א לאוממש א"דמה ;ןברק ןושל
 יתישע רבכ אל, -- (היואר ןול הניאו] (אל אנאו) ,איה היואר)
 החנמ חקיו ;ותארקל לאזח ךליו (ח ,ב םיכלמ) "?לאזח ימיב םכל
 = מג םיעברא אשמ ,קשמד בוט לכו ודיב

 ?היה למג םיעברא אשמ קשמד בוט לכ יכו :הדוהי ר''א
 היהש ,תוילגרמו הבוט ןבא ןדיב .התיהש ,ךדמלל אלא
 החנמ חקיו :תרמא תאו ,קשמד בוט לכ םהימדב ןתיל יואר
 .קשמד בוט לכו ודיב

 .חישמה ךלמל תונרוד [לארשי] איבהל ןידיתע ןמצע ןה אלא
 החנמ םיוגה לכמ םכיחא לכ תא ואיבהו (ס היעשי) ?םעט המ
 והמ -- ,תורכרכבו םידרפבו םיבצבו בכרבו םיסוסב ,הל
 תילד ,איבס ןיליאכ :רמא הדוהי 'ר םשב היכרב 'ר ?תורכרכבו
 ןוהל ןינעטמ ןוניאו ,הקידק לכב ןינעטמ - ןילוכי ןוניא

 -עג זיא ןרהא ואו ,רהה רוה רעד סע זיא (בכ ,כ רבדמב) ןתנוי םוגרת טיול 1 .חי

 .סונומ גראב רעד :סע טניימ ךעלרעטרעװ -- .(סונמוא חסונ רעד זיא טרָאד) ןברָאטש

 ,םישרפמ לֶאצ א טימ םכסה ןיא ןטיבעג + .תולג ןופ ןדיי יד 5 .ירושת ףיוא ליפשנָא ?
 וצ טינ טָאה סָאװ ,גנוקרעמאב עקיטייז א * .תמא תוא רעד ךיוא טָאה חסונ אזא ןוא

 עז) ןענופעג טָאה גנוי סלואש סָאװ לקש לטרעפ סָאד :ןינע רעזדנוא טימ טקעריד ןָאט

 טסקעט) לאומש יװ ןאמ אזא ראפ טינ רעבָא ,הנתמ א ןייז וצ יואר זיא ,(רעטייוו טרָאד

 ריא רעד * .(טינ ןיז ןייק ןצנַאג ןיא ארמימ יד טָאה םעד ןָא ;לוק הפי ןטיול גנורעדנע

 ;טנרַאוואב גנאל ןיוש ךייא ךיא בָאה תונתמ עלעירעטַאמ טימ :לארשי וצ סע טגָאז רעטשרעב

 סעפע 5 .שרד ןטיול ' .ןימ רעדנא ןא רָאג ןופ ןייז טעוו הנתמ עקידנעמוק יד רעבָא
 --ווָארטסשי טיול א? .תמא תוא ןטיול בָאגוצ ? .טנַאה ןייא ןיא ןטלַאה ןָאק עמ סָאװ
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 -- ובה 8 הצ םילהת) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד :?.לטעבגָארט א ףיוא

 טינ טייטש ָאד :טגָאזעג טָאה אחא 'ר ::.רעקלעפ ריא ,תוחפשמ טָאג וצ טיג

 ,תוחפשמ | טָאג וצ טיג] טרעיינ *,תוחּפשמ טָאג וצ טיג רעקלעפ, [זיולב]

 "נערב ייז טעוו ריא ןעוו -- ,טײקרַאטש ןוא דובכ טָאג זצ טיג ;רעקלעפ ריא

 .טייקרַאטש ןוא דובכ טימ טרעיינ ,ןויזיב טימ ןעגנערב טינ ייז ריא טלָאז ,ןעג

 הריש טגָאזעג ןבָאה ייז סָאװ םעד ןופ תוכז ןיא :??תוכז רעסָאװ ןיא

 טָאה םהרבא סָאװ ןביולג םעד ןופ תוכז ןיא :טגָאזעג טָאה ןמחנ בר .םי םייב

 "עג טָאה רע ןוא -- ןימאהו :0 הט תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,טביולגעג

 תכוז שרעדנַא טינ טָאה לארשי :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר] .טָאג ןיא טביולג

 קוספ רעד יוו ,ןביולג םענופ תוכז ןיא טרעיינ ,םי םייב הריש ןגָאז וצ ןעוועג

 'ר 3+[.טָאג ןיא טביולגעג ןבָאה יז ןוא -- ונימאיו :(אל ,די תומש טגָאז

 אריו :(טרָאד) ןבירשעג טייטש סע :טגָאזעג טָאה ןגעוו סננחוי 'ר ןופ :יובלח

 גייז טריפ רע -- :?טנַאה עסיורג יד ןעזעג טָאה לארשי ןוא -- לארשי

 טביולג ןוא ,טעז סָאװ שטנעמ א ןארַאּפ ןעד זיא !ןביולג טינ יז ןלָאז ,טשרע

 טביולגעג טָאה לארשי סָאװ ,ןביולג םעד ןופ תוכז ןיא :ןגָאז וטסזומ ?טינ

 סָאד ןוא -- םעה ןמאיו :(אל ,ד טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו :?,םירצמ ןיא

 מי .טביולגעג טָאה קלָאפ

 ,םהרבא זיא סָאד ,הנמא ץיפש ןופ ןקוקּפָארַא טסעוו :טשפ רעדנַא ןַא

 ץיפש ןופ ;טָאג ןיא :טביולגעג טָאה רע ןוא ןבירשעג טייטש םיא ייב סָאוו

 ?רעקַא םעד טנייפ טָאה רינש רעקיזָאד רעד יוו יוזא :קחצי זיא סָאד ,רינוש

 ןוא ;לָאמ ןייא זיולב יוו רעמ ןרָאװעג טוואורפעג טינ קחצי ךיוא זיא ױזַא

 סטוג עצנַאג סָאד טָאה ןומרח רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :בקעי זיא סָאד ,ןומרח

 %הייוול +,ןבקעי ןופ הנוהכ סיורא ךיוא טמוק ױזַא ?,רעדינ ןייז ףיוא סנייז

 ןעגייז סָאד ,ןבייל ןופ ןעגנוניואוו יד ןופ .ןבקעי ןופ תוכלמ ,ןבקעי ןופ

 ךיוא ןענייז ױזַא ,ןסיררַאפ זיא בייל רעקיזָאד רעד יוו יוזא %גוע ןוא ןוחיס

 ןופ ןעוועג טינ זיא'ס לייוו ,םירוביג ןוא ענעסיררַאפ ןעוועג גוע ןוא ןוחיס

 ןעמוקעג זיא רעד טינ רעבָא ,זיולב גנַאג גָאט ןייא יוו רעמ ןטייווצ םוצ םענייא

 ןופ גרעב יד ןופ ;ףליה וצ םעד ןעמוקעג זיא רענעי טינ ןוא ,ףליה וצ םענעי

 זיא טרעפמעל רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :םינענכ יד ןענייז סָאד ,ןטרעפמעל

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;קידהפצוח םינענכ יד ןענייז ךיוא ױזַא ,קידהפצוח

 "קנופ 21 .ארדיתק -- אדיתרוב טָאטשנָא ןענעייל ָאד טסייה וָארטסַאי 1% ,אקידקלכב

 תוחפשמ יד ןעגנערב ןלָאז ייז טלעוו רעד ןופ תומוא יד וצ גנודנעוו א :שרד ןטיול עיצאוט

 ,הנמא 35 | ?ןפוא ןקידובכב ַא ףיוא ןייז לארשי ןעגנערב סָאד טעוו 12 ,לארשי ןופ

 ,רעבָאב אמוחנת טיול ןבעגעגוצ + .רעטייוו ךיוא ױזַא ןוא ,קוספ רעזדנוא ףיוא ליּפשנָא

 טינ ןצנאג ןיא טסקעט רעקידרעטייוו רעד זיא שרעדנַא ;ה ,גכ הבר תומש ןוא אי חלשב

 יד '% .קחצי 'ר -- הבר תומש ןיא 1* .חסונ רעדנַא ןא ָאד טָאה לוק הפי רעד .רָאלק

 א ,םדדמ ןייז טפרַאדעג טלָאװ שיטַאמַארג '' .ןָאטעג ייז טָאה טָאג סָאװ םיסינ עסיורג

 ןושל ןטימ ןעגנַאגעגטימ ָאד זיא ,רעביירשרעביא ןַא רעדָא ,שרדמה לעב רעד ;הווה ןושל

 .ןעשעג ןענייז םיסינ יד רעדייא ךָאנ 15 .(ה ,במ םילהת) קוסּפ ןופ
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 'ר רמא .םימע ,תוחפשמ 'הל ובה :0צ םילהת) ד"יהה .אדיתרובב

 ובה] אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ''תוחפשמ 'הל ובה ,םימע, :אחא
 ןיאיבמ ויהתשכ -- ,זועו דובכ 'הל ובה ,םימע ,תוחפשמ ['הל
 .זועו דובכב אלא ,ןויזב ךרד ןיאיבמ ויהת אל ,םתוא

 :רמא ןמחנ בר .םיה לע הריש ורמאש תוכזב ?תוכז וזיאב
 .'הב ןימאהו :תט תישארב) רמאנש ,םהרבא ןימאהש הנמא תוכזב
 תוכזב אלא ,םיה לע הריש רמול לארשי וכז אל :הימחנ 'ר רמא]
 ןנחוי 'ר םשב ובלח 'ר [.'הב ונימאיו :(חי תומש) רמאנש ,הנמא
 ,םדדא ןיידאד -- ,הלודגה דיה תא לארשי אריו :(םש) ביתכ :רמא
 תוכזב :יוה ?ןמיהמ אלו ,ימחד שנ רב תיא ?םינימאמ םניאו
 .םעה ןמאיו :ה םש רמאנש ,םירצמב לארשי ונימאהש הנמאה

 טי

 ןימאהו :וב בותכש םהרבא הז ,הנמא שארמ ירושת :א''ד
 תא אנוש רינשה הז המ :קחצי הז ,(ןומרחו רינש שארמ ;'הב
 הז ,ןומרחו ;דבלב תחא םעפ אלא קחצי הסנתנ אל ךכ ,רינה
 היול ,בקעימ הנוהכ ךכ ,וטוזב ןותנ ובוט לכ הז ןומרח המ :בקעי
 המ :גועו ןוחיס הז ,תוירא תונועממ .בקעימ תוכלמ ,בקעימ
 היה אלש ,םירובגו םיצוחש גועו ןוחיס ויה ךכ ,ץוחש הזה יראה
 לש ועויסל אב הז אלו ,דבלב דחא םוי ךלהמ אלא ,הזל הז ןיב
 :םיינענכה ולא ,םירמנ יררהמ ;הז לש ועויסל אב הז אלו הז
 :(ח עשוהי) ד"הה ;םיפוצח םיינענכה ךכ ,ףוצח הזה רמנה המ(ו)
 ,'וגו ,יעב שיא ראשנ אלו

 הריש רמול לארשי ויה ןיואר :רמא רזעלא 'ר םשב היכרב 'ר
 לע הריש רמול והיקזח היה יוארו ,גועו ןוחיס לש ןתלפמ לע

 ?יע ןיא ןַאמ ןייק ןבילבעג טינ זיא'ס ןוא -- ראשנ אלו :(זי ,ח עשוהי) טייטש

 -עג לארשי טָאה םלועל :ןגעוו סרזעלא 'ר ןופ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 טָאה והיקזח ןוא *גוע ןוא ןוחיס ןופ הלפמ רעד ףיוא הריש ןגָאז טפרַאד

 טייטש קוספ ןיא יוו ,ןבירחנס ןופ הלפמ רעד ףיוא הריש ןגָאז טפרַאדעג

 טרעװ ,טייקטשרע ךיוא טניימ סָאװ ץיפש ,שאר ןוא ,ןביוא יװ ,הנמא -- ןימאה 1 .טי
 טרעקַאעג ןָאק גרַאב רעקיזדלעפ רעקיזָאד רעד :רינש -- רינ אנוש ? .תובא יד ףיוא טנשרדעג
 .קידרעפכורפ זיא דרע יד ןוא רעמערַאװ זיא'ס ואוו ,ןטנוא * .רָאי א לָאמ ןייא םיוק ןרעוו
 יװ עלא 1 .אכ רבדמב % .דנַאטש םייוול רעד 5 .תובא יד ןופ רעטצעל רעד זיא סָאװ +

 טרעװ ,ולק רומזמ ,םילהת שרדמ ןיא 5 .לארשי ןגעק טזָאלעגסיורַא ךיז ייז ןבָאה רענייא

 טגָאזעג ןוא ןעמוקעג זיא דוד טרעיינ :ןקידרעטייוו ןטימ טקידנעראפ רמאמ רעקיזַאד רעד
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 ןרָאוועג ןָאטעג םיא זיא'ס יוו טינ רעבָא -- אלו :(הכ ,בל ,ב םימיה ירבד)

 ---,ןביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז םורָאוו ?סָאװרַאפ ;טרעקעגמוא והיקיזחי טָאה

 ןייז םורָאװ :טסגָאז וד ןוא ,קידצ א ךלמ א ןעוועג זיא והיקזח זַא ,טסעז וד

 ןגָאז וצ ןופ ןביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז טרעיינ !ןביוהרעד ךיז טָאה ץרַאה

 לז וצ טגָאזעג ןוא הרובח ןייז ןוא ןוהיקזח וצ היעשי ןעמוקעג זיא .הריש

 "?סָאװרַאפ ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה .טָאג וצ טגניז -- ורמז :(ה ,בי היעשי)

 זיא סָאד; :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה *.ןָאטעג סקידלַאוועג טָאה רע םורָאוו

 :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר ".דרע רעצנַאג רעד ףױא טסואווַאב ןיוש

 רעד רַאפ ןייז רפכמ טעוו ןרעל ךיא סָאװ הרות יד, :טגָאזעג טָאה והיקזח

 טָאה והיקזח :טגָאזעג טָאה יול 'ר ".[טגָאזעג טינ בָאה ךיא סָאװ} הריש

 שודקה ןופ תורובג יד ןוא םיסנ יד ןלייצרעד רימ ןפרַאד סָאװ וצ,, :טגָאזעג

 ןעד זיא .ןטייווצ םוצ טלעוו קע ןייא ןופ טסואווַאב ןיוש זיא סָאד ?אוה ךורב

 ןבָאה עלַא ןוא ?,למיה ןטימ ןיא םעלַאב-ןוז רעד ןייטש ןבילבעג טינ ןיוש

 'ר "?טלעוו קע זיב ,אוה ךורב שודקה ןופ תורובג יד ןוא םיסנ יד ןעזעג
 םירצמ ןופ ךלמ רעד הערפ ךיוא :ןגעוו סאבא 'ר ןופ טגָאז יסוי 'רב לאעמשי

 ןענייז ייז םורָאוו ,סנ םענעי ןיא ןעוועג ןענייז שוכ ןופ ךלמ רעד הקהרת ןוא

 בירחנס טָאה סָאװ :טקרעמאב ייז בירחנס טָאה %,ןוהיקזח ןפלעה ןעמוקעג

 טכַאנ רעבלַאה ןיא ןוא ;ןדנובעג ייז רע טָאה טנווָא ןיא ?ייז טימ ןָאטעג עשרה

 קוספ ןיא יוו ,תוליוח סבירחנס ףיוא הפגמ ַא טכַארבעג ןוא ךאלמ ַא סיורא זיא
 ןגָאלשעג טָאה ןוא טָאג ןופ ךאלמ ַא סױרַא זיא -- אציו :(ול ,זל טרָאד) טייטש

 "עג ייז ןוא טרעדעפעג והיקזח ךיז טָאה ירפ רעד ןיא .רושא ןופ רעגַאל ןיא

 דנא טינ ןענייז ייז זַא ,סיוא טקוק סע. :טגָאזעג רע טָאה .ענעדנובעג ןענופ
 ליז ןוא ,ןדנובעגפיוא ייז רע טָאה "ןפלעה וצ רימ טרעיינ ,ןעמוקעג שרעד

 .אוה ךורב שודקה ןופ תורובג יד ןוא םיסנ יד טלייצרעד ןוא קעװַא ןענייז
 ןופ ימ יד -- עיגי :0₪--די ,המ טרָאד) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד
 ןוא ,הערּפ זיא סָאד ,םירצמ ןופ ימ יד -- ,שוכ ןופ רחסמ רעד ןוא םירצמ

 -עג ,םיאבס יד ןוא;שוכ ןופ ךלמ רעד הקהרת זיא סָאד ,שוכ ןופ רחסמ רעד

 סָאד ,ןייגרעביא ייז ןלעוו ריד וצ ;תולייח ערעייז ןעעיז סָאד ,טייל עקיסקיוו

 ןבָאה ייז -- ,ןרעהעג ייז ןלעוו ריד וצ ןוא !הרובח ןייז ןוא והיקזח וצ טניימ
 ןלעוו ןטייק ןיא ,ןייג ייז ןלעוו ריד רעטניה ;ריד וצ ןבעגעגרעטנוא ןוש ךיז

 ]קוב ךיז ייז ןלעוו ריד וצ ןוא ::;ךעלטייק-טנַאה ןיא --]עמוקרעבירַא ייז

 םוצ טניימ סָאד ,ןייז ללפתמ ייז ןלעוו ריד וצ ןוא :םילשורי וצ טניימ סאד

 ָאטינ ןוא ,טָאג זיא ריד ייב רָאנ ?טגָאזעג ייז ןבָאה סָאװ ןוא .שדקמה תיב
 ונובר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג היעשי טָאה .טָאג ַא ךָאנ ַאטינ ;רעמ

 סָאװ -- *ךיז טגרָאברַאפ סָאוו טָאג ַא טסיב וד ,רָאוורַאפ -- ןכא !םלוע לש

 ,רָאוורַאפ ,ןכא ?ךיז טגרָאברַאפ סָאװ טָאג וד ,וטסיב ואוו -- ןכיא ?ןכא טניימ

 םיכלמ עסיורג טגָאלש סָאװ םעד וצ -- הכמל ;טגָאז קוספ רעד יוו ,ייז רעביא הריש

 =- -- -- ןשב ןופ ךלמ םעד גוע ןוא -- -- -- ירומא ןופ ךלמ םעד ןוחיס -----4

 טיול גנורעדנע 11 .ט ,טי ;אכ ,חי ,ב םיכלמ ;ט ,זל ;ו ,ול היעשי 19 .ח ,חל היעשי 5
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 בישה וילע לומגכ אלו :(בל ,ב םימיה ירבד) ביתכד ,בירחנס תלפמ
 תאו ,קידצו ךלמ והיקזח ימח תא -- .ובל הבג יכ ?המל ;והיקזחי

 היעשי אתא .הריש רמולמ ובל הבג אלא !ובל הבג יכ :תרמא
 "ה ורמז, :םי היעשי) ןוהל רמא ,ותעיסו והיקזחב ןוהיבגל
 תעדומ רבכ,, :היל ןורמא ".השע תואג יכ,, י'?המל,, :היל ןורמא
 הרות,, :והיקזח רמא :אנהכ רב אבא ר"א ".ץראה לכב תאז
 המ, :והיקזח רמא :יול רייא ".הרישה לע תרפכמ הב קסוע ינאש
 תאז תעדומ רבכ ?ה"בקה לש ויתורובגו ויסנ רמול ןיכירצ ונא
 עיקרה עצמאב המחה לגלג דמע רבכ אל ,ופוס דעו םלועה ףוסמ
 לאעמשי 'ר "?םלועה ףוס דע ה"בקה לש ויתורובגו ויסנ וארו
 הקהרתו םירצמ ךלמ הערפ רבכ :רמוא אבא 'ר םשב יסוי 'רב
 .והיקזחל עייסל [ואבש] (ואבו) ,סנה ותואב ויה שוכ ךלמ
 תיברעב ?עשרה בירחנס םהל השע המו ;בירחנס ןהב שיגרה
 ,בירחנס לש ויתולייחל ןפגנו ךאלמה אצי הלילה יצחב ;ןתפכ
 תירחשב .רושא הנחמב הכיו 'ה ךאלמ אציו :(ל םש) ד"הה --
 אלא הלא ואב אלש ,המוד,, :רמא ,ןיתופכ ןאצמו והיקזח םיכשה
 דייהה .ה"בקה לש ויתורובגו ויסנ ורפסו וכלהו ,ןריתה יי.ינעייסל
 רחסו ,הערפ הז םירצמ עיגי -- ,שוכ רחסו םירצמ עיגי :(המ םשע

 ;ןהיתולייח הלא ,הדמ ישנא םיאבסו ;שוכ ךלמ הקהרת הז שוכ
 ןימלשומ רבכ -- ,ויהי ךלו ;ותעייסו והיקזח הז ,ורובעי ךילע

 -ינמוריכב] (האיקינמוקרקב) ,ורובעי םיקזב ,וכלי ךירחא ;ךל
 תיב וז ,וללפתי ךילאו ;םילשורי וז ,ווחתשי ךילאו ;[האק
 .םיהלא ספא ,דוע ןיאו לא ךב ךא ?ןירמוא ויה המו .שדקמה
 -- "רתתסמ לא התא ןכא !עיישבר, :הייבקה ינפל היעשי רמא
 התאו ,סומניד ךב שי ןכא ?רתתסמ לא ,התא ןכיא ?ןכא והמ
 ".םקנתמו ינא רזוח ,עישומ לארשי יהלא,, :ל"א ?רתתסמ

 תלפמ לע הריש והיקזח רמא וליא :רמא יול ןב עשוהי 'ר

 -- יהלא :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה 12?ךיז טסטלַאהַאב וד ןוא ,טכַאמ טסָאה וד

 "ןעמענ המקנ רעדיוו לעוו ךיא -- 3*ןפלעה טעוו לארשי ןופ טָאג רעד
 ףיוא הריש טגָאזעג טלָאװ והיקזח ןעוו :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר

 ןוא ואוו :ךַאפייוצ טשטייטעג ָאד טרעו ןכא 22 ו ,ה הבר תור ךיילגרַאפ ;װָארטסַאי

 ,(זי ,ג עשוהי) רעכיז ,טסעפ :ןכה יװ ןענאטשראפ ָאד טרעוו ןכַא זא ,ךעלגעמ .רָאװרַאפ
 טיול "?ךיז טסטלַאהַאב וד ןוא ,טכאמ ,וטסָאה טייקטסעפ, :ךיז טנעייל ארמימ יד ןוא

 א טימ ןענעייל שרד םענופ ןכיא לָאמ עדייב ןעמ ףראד ,58 ,םישרדמה ןושל ,יקסטרַאװ
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 גוג -- בירחנס ןוא ,חישמה ךלמ רעד ןרָאװעג רע טלָאװ ,הלּפמ סבירחנס
 םילהת) טגָאזעג טָאה רע טרעיינ ,ןָאטעג ױזַא טינ טָאה רע רעבָא :+גוגמ ןוא
 ;-- -- -- פחישמ ןייז ןפלעה טעוו טָאג זַא ,ךיא סייוו דניצַא -- התע :(י--ז ,2
 !םעד ךָאנ טייטש סָאװ ןוא ;-- -- -- עעווטייר ףיוא [ךיז ןזָאלרַאפ1 יד
 16ןפור רימ ןעוו גָאט ןיא ןרעפטנע זדנוא ךלמ רעד לָאז !ףלעה ,טָאג -- 'ה

| | : 

 ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה -- ינתבבל (ט)
 :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה ,הלכ
 [ףוסל] רימ טָאה ריא רעבָא ,םירצמ ןיא טַאהעג ריא טָאה ץרַאה ןייא
 ןופ :סנייא טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה +:רעצרעה ייווצ ןבעגעג
 ןייא טימ +הלימ ןופ טולב ןטימ ןוא חספ ןברק ןופ טולב ןטימ +,ןגיוא ענייד
 רעד ןוא רעטקיצנייאעג רעד ,השמ זיא סָאד ,רעדנעבזדלַאה ענייד ןופ רונש
 ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה :טשפ רעדנַא ןַא .םיטבש ענייד ןופ רוביג
 ץרַאה ןייא :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,הלכ ץימ ,רעטסעווש ןיימ
 טסָאה :רעצרעה ייווצ ןבעגעג רימ טָאה ריא רעבָא ,םי םייב טַאהעג ריא טָאה
 -עג טנעז ריא ןעוו ,ןגיוא ענייד ןופ סנייא טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ
 השענ :(ז ,דכ תומש) טגָאזעג טָאה ריא ןוא יניס גרַאב םייב רימ רַאפ ןענַאטש
 -זדלַאה ענייד ןופ רונש ןייא טימ -- ןכרַאהעג ןוא ןָאט ןלעוו רימ -- עמשנו
 ,םיטבש ענייד ןופ רוביג רעד ןוא רעטקיצנייאעג רעד ,השמ זיא סָאד ,רעדנעב
 ,הלכ ןיימ רעטסעווש ןיימ ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאּפ רימ טסָאה :טשפ רעדנַא ןַא
 ,רבדמ ןיא טַאהעג ריא טָאה ץרַאה ןייא :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה --
 טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה :רעצרעה ייווצ ןבעגעג רימ טָאה ריא רעֶבָא
 טגָאז קוספ רעד יװ ,ןכשמ םעד ןלעטשפיוא ןטימ ןגיוא ענייד ןופ סנייא
 טלעטשעגפיוא טָאה עמ ןעוו גָאט םעד ןיא ןוא -- םויבו :(ט ,ט רבדמב)
 רעד ,השמ זיא סָאד ,רעדנעבזדלַאה ענייד ןופ רונש ןייא טימ -- ןכשמ םעד
 .םיטבש יד ןופ רעטסנבייהרעד

 ןוא ;עכעלרע ןעוועג ןענייז רבדמה רוד ןופ רעבייוו יד :ןגָאז ערעדנַא

 בשיימ ךיז ןוא ןעמונעג ייז ןבָאה ױזַא ,השעמ רענעי וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוז

 סָאד ןכַאמ וצ ףיוא ןעגניריוא ערעייז ןופ סנייא ןייק ןבעגעג טינ ןוא ןעוועג

 ערעייז ראפ רוסא ןענייז ייז זַא ,טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו ןוא .בלַאק |ענעדלָאג }
 6.ערעייז ןריט יד ןסָאלשרַאפ ךיילג ייז ןבָאה יוזַא *,רענעמ

 .הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה :טשפ רעדנא ןַא
 -גרמ יד ייב טַאהעג ריא טָאה ץרַאה ןייא :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה --
 ,בלכ ןוא עשוהי ןענייז סָאד ,רעצרעה ייווצ ןבעגעג רימ טָאה ריא רעבָא ,םיל

 טסטלַאהַאב וד ןוא ,וטסגָאמרַאפ טּפַארק ליפ ױזַא ,, :ליפ יוזא -- ,סהריצ ייווצ טימ ןוא דוי

 ןרעװ טגיזַאב טעװ סָאװ ,(חל לאקזחי) גוגמ ןופ ךלמ רעד גוג 1* .שרד ןטיול 1*  ,.ךיז

 םוגרת ;ב תישארב תדגא ךיילגראפ) תומחלמ עלַא ןופ רעטצעל רעד ןיא ןחישמ ןופ

 טליפשראפ טָאה והיקזח 15 .שרד ןטיול 15 .(תורוקמ ערעדנא ןוא ,אי ,מ תומש ,ןתנוי

 .ןעמוק טעװ סָאװ חישמ ןרַאפ טָאג רע טעב ,חישמ ןייז וצ ןיילא טייהנגעלעג יד
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 אוהו ;גוגמו גוג בירחנסו ,חישמה ךלמ אוה השענ היה ,בירחנס
 'ה עישוה יכ ,יתעדי התע :0 םילהת רמא אלא ,ןכ השע אל
 ,העישוה 'ה ?הירתב ביתכ המ ;'וגו ,בכרב הלא ;גו ,וחישמ
 .ונארק םויב וננעי ךלמה

 דחא בל :ה"בקה רמא -- ,ינתבבל ,הלכ יתוחא ,ינתבבל ₪
 ,ךיניעמ דחאב ינתבבל :תובבל ינש יל םתתנו ,םירצמב םכל היה
 דחוימה השמ הז ,ךינרוצמ קנע דחאב ;הלימה םדבו חספה םדב
 :ה"בקה רמא -- ,הלכ יתוחא ,ינתבבל :אייד .ךיטבשבש רובגהו
 דחאב ינתבבל :תובבל ינש יל םתתנו ,םיב םכל היה דחא בל
 רשא לכ :(דכ תומש) םתרמאו יניס רה לע ינפל םתדמעש ,ךיניעמ
 דחוימה השמ הז ,ךינורוצמ קנע דחאב ;עמשנו השענ 'ה רבד
 :ה"בקה רמא -- ,הלכ יתוחא ,ינתבבל אייד ,ךיטבשבש רובגהו
 דחאב ינתבבל :תובבל ינש יל םתתנו ,רבדמב םכל היה דחא בל
 תא םיקה םויבו :66 רבדמב רמאנש ,ןכשמה תמקהב ,ךיניעמ

 .םיטבשב הלועמה השמ הז ,ךינורוצמ קנע דחאב -- ;טשמה
 ותואל ועיגהש ןויכ ;ויה תורשכ רבדמה ישנ :ירמאד תיא

 השעמל ןהימזנמ םולכ ונתנ אלו ןמצע וכלמנו ודמע ,השעמ
 .ןהיתותלד ולענ דימ ,ןהל תורוסא ןהש ועמשש ןויכו .לגעה

 היה דחא בל :ה"בקה רמא -- ,הלכ יתוחא ,ינתבבל :א"ד
 רמאנש ,בלכו עשוהי הז ,תובבל ינש יל םתתנו ,םילגרמב םכל
 קנע דחאב ;וגו ,טנ ןב עשוהיו הנפי ןב בלכ יתלב :(בל רבדמב)

 ןוא הנופי ןב בלכ רעסיוא -- יתלב :(בי ,בל רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו

 טרעװ טרָאװ סָאד לייוו רֶעדָא ,ןתיב ייווצ טימ ןבירשעג טרעװ ינתבבל לייוו 1 .כ
 -עג לארשי טָאה םירצמ ןיא :יוזא טשפ רעד זיא םישרפמ טיול ,לָאמ ייווצ טרזחעגרעביא
 ןבָאה ערה רצי םעד רעבָא ,בוט רצי ןטימ ,ץרַאה רעייז ןופ טייז ןייא טימ רָאנ טָאג טניד
 רבוג ייז ןבָאה רעבָא םירצמ תאיצי ךָאנ ;(ח ,כ לאקזחי ךיילגרַאפ) סנייז ןָאט טזָאלעג ייז
 רעייז ןופ טייז רעטייװצ רעד טימ ךיוא טָאג ןעניד ןביוהעגנָא ןוא ערה רצי םעד ןעוועג
 ןטימ ןוא בוט רצי ןטימ ,סרצי עדייב ענייד טימ טניימ (ה ,ו םירבד) ךבבל לכב;) ץראה
 -ייוו יד ןיא ךיוא סע זיא יוזַא ןוא .(קוספ םעד ףיוא ןתנוי םוגרת ןוא ירפס -- "ערה רצי
 ןופ רענייא טימ וליפאא * .ביתכ ןטיול ,דחאב ? .קוסּפ רעזדנוא ףיוא תושרד עקידרעט
 טרעװ תמא תוא ןופ חסונ ןטיול + .(י*שר) "רעמ טסוט וד ןעוו ןכש-לכ א ,תווצמ ענייד
 ײברַאפ ןעגנַאגעגייבראפ ןיב ךיא ןוא -- רבעאו :(ו ,זט לאקזחי) קוספ רעד טריטיצ ָאד

 -עג זיא "טייצ, רעייז ןעוו 5 .טולב ןייד ןיא ןרעגלַאוו ךיז ןעזעג ךיד בָאה ןוא ,ריד

 םעד טיול 5 .(רענידנצעג ןרָאװעג ןענייז רענעמ יד לייוו :הנוהכ תונתמ ןטיול) ןעמוק
 ,טקידניזעג טינ טָאה סָאװ קלָאפ ןופ לייט םעד טימ :ןעניימ ןגיוא ענייד ןופ סנייא טימ טעװ
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 ,השמ זיא סָאד ,רעדנעבזדלַאה ענייד ןופ רונש ןייא טימ -- 'הונ ןב עשוהי
 טסָאה :טשפ רעדנַא ןַא .םיטבש ענייד ןופ רוביג רעד ןוא רעטקיצנייאעג רעד
 אוה ךורב שודקה -- ,הלכ ץיימ רעטסעווש ןיימ ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ
 רימ טָאה ריא רעבָא ?,םיטיש ןיא טַאהעג ריא טָאה ץרַאה ןייא :טגָאזעג טָאה
 ענייד ןופ סנייא טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה :רעצרעה ייווצ ןבעגעג
 -- דומעיו :(אל--ל הק םילהת) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,סחניפ זיא סָאד ,ןגיוא
 םיא זיא'ס ןוא -- -- -- טפשמ ַא ןָאטעג ןוא סחניפ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה
 -זדלַאה ענייד ןופ רונש ןייא טימ -- ;טייקיטכערעג ַא רַאפ ןרַאוועג טנכעררַאפ

 .הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,טפַאשביל ןייד זיא ןייע יוו -- ופי המ ()

 ןמחנ רב לאומש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג ןבָאה ובלח 'ר ןוא היכרב 'ר
 םירפס יד] ןיא ריפ ןוא ָאד סקעז ,הלכ ןפורעג לארשי טרעוו רעטרע ןעצ ןיא

 ;הלכ ,ןנבל ןופ רימ טימ -- יתא (ח קוספ) :ָאד סקעז .םיאיבנ יד [ןופ
 ;הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,ץרַאה סָאד טּפַאכרַאפ רימ טסָאה -- ינתבבל (ט)
 --תפנ (אי) ;הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,טפַאשביל ןייד זיא ץיש יוו--ופי המ (י)
 ןטרָאג רענעסָאלשרַאפ ַא--לוענ ןג (בי) ;הלכ ,ןפיל ענייד ןפירט ןעוט טייקסיז

 ,ןטרָאג ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא--יתאב (א ,ה) ;הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ זיא
 הימרי) :םיאיבנ יד ןיא ריפ ןוא .סקעז וטסָאה -- ,הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ
 ןתח ַא ןופ לוק ַא ,דיירפ ןופ לוק ַא ןוא טייקיטסול ןופ לוק ַא -- לוק :(דל ,

 ךיז טריצַאב הלכ ַא יוו ןוא -- הלככו :6י ,אס היעשי) ;הלכ ַא ןופ לוק ַא ןוא
 ַא יוו ןדניבנָא ייז טסעוו ןוא -- םרשקתו :(חי ,טמ טרָאד) ;גנוריצ ריא טימ
 ,הלכ רעד טימ ןתח ַא ןופ דיירפ יד יו ןוא -- שושמו :(ה ,בס טרָאד) ;הלכ

 (א ,גצ םילהת) :םישובל ןעצ ןיא טדיילקעג ךיז ה"בקה טָאה ייז ןגעק ןוא
 ;סנייא זיא ,טדיילקַאב ךיז רע טָאה טייקסיורג טימ ,ןגיניק טוט טָאג -- יה
 זיא ,טרוגעגנָא ךיז ;ייווצ זיא :,טײקרַאטש טימ טדיילקעגנָא ךיז טָאה טָאג

 ַא יוו טייקיטכערעג ןָאטעגנָא טָאה רע ןוא -- שבליו זי ,טנ היעשי) ;יירד
 רַאפ ;ףניפ זיא ,המקנ ןופ רעדיילק ןָאטעגנָא טָאה רע ןוא ;ריפ זיא, רעצנַאפ

 זיא ,לטנַאמ ַא ןיא יו ןרָאצ ןיא טדיילקעג ךיז טָאה ןוא ;סקעז זיא ,שובלמ ַא
 זיא ,שובלמ ןייז ןיא קיטכַארּפ זיא סָאװ רעד -- הז (ב--א ,גס טרָאד) ;ןביז
 טימ -- דוה (א ,דק םילהת) ןיינ זיא ,טױר שובלמ ןייד זיא םֶאוורַאפ ;טכַא

 ןעמענ וצ טלָאצעג ידכ -- ,ןעצ זיא ,טדיילקַאב ךיז וטסָאה טכַארּפ ןוא ץנַאלג
 תרשע יד לארשי ןופ טכַאמעג לטבמ ןבָאה סָאוו ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןופ
 .[גנוריצ ריא] הלכ ַא יוו ךיז וצ טקירדעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ?,תורבדה

 'ר -- ,םימשב עלַא ןופ רעמ ןלייא ענייד ןופ חיר רעד ןוא -- חירו
 ,קידחירנָא זיא לייא רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש

 לארשי ןעװ 5 .םילגרמ ערעדנא יד יװ טקידניזראפ טינ ךיז ןבָאה סָאװ ? ,רעבייוו יד
 .(א ,הכ רבדמב) באומ ןופ רעטכעט יד טימ טקידניזעג טָאה

 .הרות יד ןטיהוצּפָא ןדיי ןטָאברַאפ ? .ּפָארט ןטיול טינ 1 - .אכ
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 ,נתבבל :א"ד .ךיטבשב רובגהו דחוימה השמ הז ,ךינורוצמ
 םתתנו ,םיטשב םכל היה דחא בל :ה"בקה רמא -- ,הלכ יתוחא
 םתתנו ,םיטשב םכל היה דחא בל :ה"בקה רמא -- ,הלכ יתוחא
 םילהת) רמאנש ,סחנפ הז ,ךיניעמ דחאב ינתבבל :תובבל ינש יל
 דחאב -- ;הקדצל ול בשחתו -- -- -- ?לפיו סחניפ דומעיו :סק
 .השמ הז ,ךינורוצמ קנע

 'ר םשב ובלח 'רו היכרב 'ר .הלכ יתוחא ,ךידוד ופי המ 6
 ,הלכ לארשי וארקנ תומוקמ הרשעב :רמא ןמחנ רב לאומש
 ;הלכ ,ןנבלמ יתא :אכה אתיש .םיאיבנב העבראו אכה אתיש
 הנפוטת תפנ ;הלכ יתוחא ,ךידד ופי המ ;הלכ יתוחא ,ינתבבל

 --,הלכ יתוחא ,ינגל יתאב ₪ ;הלכ יתוחא לוענ ןג ;הלכ ,ךיתותפש
 לוק ,החמש לוקו ןושש לוק ( הימרי) :םיאיבנב העבראו .אתיש אה
 םרשקתו (טמ םש) ;הילכ הדעת הלככו (אס היעשי) ;הלכ לוקו ןתח
 הרשע ה"בקה שבל ןדגנכו .הלכ לע ןתח שושמו :(בס םש ;הלככ
 זוע 'ה שבל ;'א ירה ,שבל תואג ,ךלמ 'ה טצ םילהת) :ןישובל
 ;'ד ירה ,ןוירשכ הקדצ שבליו (טנ היעשי) ;'ג ירה ,רזאתה ;'ב ירה
 ,האנק ליעמכ טעיו ;'ו ירה ,תשובלת ,'ה ירה ,םקנ ידגב שבליו
 ,ךישובלל םודא עודמ ;'ח ירה ,ושובלב רודה הז טס םש) ;'ז ירה
 ערפיל ידכ -- ,י ירה ;תשבל רדהו דוה (דק םילהת) ;'ט ירה
 םימצמצמ ויהש ,תורבדה תרשע לארשימ ולטבש ,םלועה תומואמ
 .הלככ ןהילע

 ןמש המ :ןמחנ רב לאומש רייא -- ,םימשב לכמ ךינמש חירו
 ךכ :תוחיר המכ וב חירמ תא ,ומטפמ תאש ידי לע ,קלח הז
 .םיבוט םימעט המכ וב אצומו שרוד תא ,הזה קוספה

 בכ

 םשב הימרי 'רו אסורד 'ר .הלכ ,ךיתותפש הנפוטת תפנ ₪9)
 לארשיל םהל ודמע םיאיבנ אובר םישש :קחצי רב לאומש 'ר

 ךיוא זיא ױזַא ;תוחיר ליפ טימ רע טקעמש ,םיא טס\צריווַאב וד ןעוו רעבָא

 .םימעט עטוג ליפ םיא ןיא טסניפעג ןוא םיא טסנשרד וד ,קוספ רעד

 בכ :

 'ר ןוא אסורד 'ר .הלכ ,ןפיל ענייד ןפירט ןעוט טייקסיז -- תפנ ₪י)

 םיאיבנ טנזיוט ןעצ לֶאמ קיצכעז :קחצי רב לאומש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הימרי
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 "עג טָאה בקעי 'ר :.ןוהילא ןופ געט יד ןיא לארשי ןיא ןעמוקעגפיוא ןענ יז

 םורָאװ .טנזיוט ןעצ לָאמ קיצנַאווצ ןוא טרעדנוה :ןגעוו סננחוי 'ר ןופ טגָא

 לָאמ קיצכעז ןעוועג ןענייז ?סירטפיטנא זיב תביג ןופ :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 -רָאדרַאפ רעמ ןייק ייז ןשיווצ ןעוועג טינ ןענייז סע ןוא ,טעטש טנזיוט ןעצ
 י,ןטלַאשרַאפ יז טָאה עשוהי לייוו [וחירי] -- ,וחירי ןוא לא-תיב יוו ענעב

 ענעדלָאג ייווצ סמעברי [ןופ סנייא] ןענַאטשעג זיא טרָאד לייוו לא-תיב ןוא

 ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז -- ואציו :(ג ,ב ,ב םיכלמ) טגָאז קוספ ןייא ןוא ;רעבלעק
 ןופ רעקינייוו טיג ,םיאיבנ -- ,ןעשילא וצ לא-תיב ןיא סָאוו םיאיבנ ינב יד

 זיא'ס לייוו ?האובנ רעייז ןעוועג םסרפמ טינ ןעמ טָאה סָאוורַאפ ןוא +ייווצ
 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ טייקיטפרעדַאב ןייק *[ריא ןיא] ןעוועג טינ

 זיא'ס ןוא טייצ ריא רַאפ ?ןעוועג זיא סָאוו האובנ עדעי :םעד ןופ עשז-ןרעל
 םסרפמ ןעמ טָאה ,תורוד עקידנעמוק יד רַאפ טייקיטפרעדַאב א ריא ןיא ןעוועג
 טינ זיא'ס רעבָא ,טייצ ריא רַאפ ןעוועג זיא סָאוו האובנ עדעי ןוא :;ןעוועג

 ןעמ טָאה ,תורוד עקידנעמוק יד ראפ טייקיטפרעדַאב ןייק ריא ןיא ןעוועג
 ןעגנערב אוה ךורב שודקה ייז טעוו אובל דותעל רעבָא .ןעוועג םסרפמ טינ

 :(ה ,די הירכז טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;האובנ רעייז ןייז םסרפמ ןוא
 לר .ריד טימ עקילייה עלַא ןוא ,ןעמוק טעוו טָאג ןיימ טָאג ןוא -- 'ה אבו
 ןעמוקעגפיוא ןענייז סע יוו יוזַא :טגָאזעג טָאה ןגעוו סובלח 'ר ןופ היכרב
 ייב ןעמוקעגפיוא ןענייז ױזַא ,םיאיבנ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז לארשי ייב
 יז טָאה ןוא ןעמוקעג זיא המלש ןוא ז,תואיבנ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכעז ייז

 *.הלכ ,ןפיל ענייד ןפירט ןעוט טייקסיז :טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעוועג םסרפמ

 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג ןבָאה הירסיק ןופ אתפלח 'ר ןוא אנוה 'ר
 קיצנַאװצ ןוא ריפ ןיא ךיז טריצ הלכ עקיזָאד יד יוו ױזַא :שיקל ןב ןועמש

 יוזא ;טרעוו טינרָאג יז זיא ,ייז ןופ סנייא ריא טלעפ סע ביוא ןוא ?,ןעגנוריצ
 ןוא א9,םירפס קיצנאווצ ןוא ריפ יד ןיא טנווַאהַאב ןייז םכח דימלת א ףרַאד

 ןעמָאנ ןיא אנוה 'ר .טרעוו טינרָאג רע זיא ,ייז ןופ סנייא םיא טלעפ סע ביוא
 יוזא ,קידתועינצ ןייז ףראד הלכ עקיזָאד יד יוו יוזַא :שיקל ןב ןועמש 'ר ןופ

 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אתפלח 'ר .קידתועינצ ןייז םכח דימלת ַא ףראד ךיוא
 :טגָאז ןוא רעגעלעג ןפיוא טציז הלכ עקיזָאד יד יוו ױזַא :שיקל ןב ןועמש
 10;רךימ ףיוא תודע טגָאז סָאוו ,תודע ןיימ זיא טָא ןוא ,ןייר ןיב ךיא ,טעז;

 יח עז ,טעטש לָאצ רעד ןגעוו) טָאטש רעדעי ןיא איבנ ןייא יװ רעקינייוו טינ + .בכ

 תפי טיול ,זיא ךיוא .םיאיבנ יד ןופ דייר יד ןענייז ןפירט טוט סָאװ טייקסיז יד ןוא ,(רעט
 הפטה זיא תונושל עריא ןופ סנייא סָאװ ,האובנ ףיוא זמר א הנפוטת טרָאװ סָאד ,ףנע

 ַאזַא ןיא ביוא ןוא + .וכ ,ו עשוהי 5 .1ז0--9 .מַאב ,זט ,א ןביאו עז ? .(ג ,ג ןביו עז)

 יאדוא טעטש עקירעביא יד ןיא ךָאד ןענייז ,ייווצ ןעוועג ןענייז טָאטש רענעברָאדרַאפ

 טסקעט ןיא בָאגוצ 5 .ב אתחיתפ ,הבר תור טיול ןבעגעגוצ * .רעקינײװ טינ ןעוועג

 ןעוועג ןענייז טפלעה רָאנ ,ןבקעי 'ר ןופ לָאצ רעד טימ םכסה ןיא ' .ןקידרעטייװ ןטיול

 סָאװ ןעגנוריצ לָאצ רעד טיול :הנוהכ תונתמ ? .תואיבנ ןעיורפ ףיוא זמר א * .ןעיורפ

 טימ ךעלייל םעד טזייו יז 9 .ך"נת ןופ א" .דכ--חי ,ג היעשי ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו
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 .אובר םירשעו האמ :רמא ןנחוי 'ר םשב בקעי 'ר .והילא ימיב
 ןיאו ,תורייע אובר םישש סרטפיטנא דעו תביגמ :ןנחוי רייאד
 הרראש [וחירי] -- ,וחיריו לא תיבכ ןלכב תולקלוקמ תורייע ךל
 ;םידמוע םעברי לש בהז ילגע ינש ויה םשש ,לא תיב ,עשילא
 תיבב רשא םיאיבנה ינב ואציו :(ב ,ב םיכלמ) רמוא דחא בותכ ןוו
 המסרפתנ אל המלו .םינשמ תוחפ ןיא ,םיאיבנ -- ,עשילא לא לא
 האובנ לכ :התעמ רומא .תורודל ךרוצ [הב] היה אלש ?ןתאובנ
 האובנ לכו ;המסרפתנ ,תורודל ךרוצ התיהו התעש [התיה]ש
 לבא .המסרפתנ אל ,תורודל ךרוצ הב היה אלו התעש התיהש
 די הירכ) ד"הה ;ןתאובנ םסרפמו ןאיבמ ה"בקה אבל דיתעל
 :;רמא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר .ךמע םישודק לכ ,יהלא 'ה אבו
 םהל ודמע ךכ ,םיאיבנ לש אובר םישש לארשיל ודמעש םשכ
 תפנ :רמאנש ,ןמסרפו המלש אבו ,תואיבנ לש אובר םישש
 .הלכ ,ךיתותפש הנפטת

 :ירמא שיקל ןב ןועמש 'ר םשב איירסיק אתפלח ירו אנוה 'ר
 הרסח םאו ,ןיטישכת העבראו םירשעב תטשקתמ וז הלכ המ
 ליגר אהיש ךירצ םכח דימלת ךכ ;םולכ הניא ,ןהמ דחא רבד
 'ר םשב אנוה 'ר .םולכ וניא ,םהמ דחא רסיח םאו ,םירפס דייכב
 תויהל ךירצ םכח דימלת ךכ ,העונצ וז הלכ המ :שיקל ןב ןועמש
 תבשוי וז הלכ המ :שיקל ןב ןועמש 'ר םשב אתפלח 'ר .עונצ
 י;ללע הדיעמ יתודע וזו ,הרוהט ינאש ,ואר,, :תרמואו אירופב
 'רב) רזעלא 'ר .יפוד לש רבד וב אהי אלש ךירצ םכח דימלת ךכ
 :רמוא רזעלא 'ר .ןנברו אנינח רב יסוי ירו [תדפ ןב] (ןועמש
 ןהיעמושל ןיברע ןניאו ,םיברב הרות ירבד רמוא אוהש ימ לכ
 :רמוא יסוי 'ר .ןרמא אלש ול חונ ,הפנ יבג לע הפצש וז תלוסכ

 .קעלפ ןייק םיא ףיוא ןייז טינ לָאז סע זַא ,םכח דימלת א ראפ קיטיינ זיא ױזַא

 'ר .ןנבר יד ןוא אנינח רב יסוי 'ר ןוא ::[תדפ ןב] (ןועמש 'רב) רזעלא 'ר

 -רעוו יד ןוא ,םלוע ןא רַאפ הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא :טגָאז רזעלא

 לעמלמעז עקיזָאד סָאד יוו ,סרערעהוצ ערעייז רַאפ קַאמשעג טינ ןענייז רעט

 .טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב זיא 1?ּפיז רעד ףיוא ףיורַא טמוק סָאװ

 רב) ןועמש 'רב רזעלא 'ר 21 .(זי--גי ,בכ םירבד) ךיילגראפ) ןמיס א יװ "םילותב ,, יד

 תדפ ןב רזעלא 'ר ןוא אנינח רב יסוי 'ר תעב ,םיאנת רוד ןט5 ןופ ןעוועג זיא (יאחוי

 טסקעט םעד טרידנעמע םעד טיול רימ ןבָאה ;םיארומא רוד .ןטייווצ ןופ ןעוועג ןענייז
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 ןענייז ייז ןוא ,םלוע ןַא רַאפ הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא :טגָאז יסוי 'ר

 טמוק סָאװ קינָאה רעקיזָאד רעד יוו סרערעהוצ ערעייז רַאפ קַאמשעג טינ

 -טיא :ןגָאז ןנבר יד .טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב זיא 1%,ףוצ ןופ
 קַאמשעג טינ ןענייז "יז ןוא ,םלוע ןַא רַאפ הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעל
 זיא ,רעדנַאנַא טימ ג?טשימעג :+ךלימ ןוא קינָאה יוו סרערעהוצ ערעייז רַאפ

 טָאה ןנחוי 'ר ,שיקל שיר ןוא ןנחוי 'ר .טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב
 טינ ןענייז ייז ןוא םלוע ןַא רַאפ הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא :טגָאזעג

 קיגינעגרַאפ זיא סָאװ ,הלכ עקיזָאד יד יוו ,סרערעהוצ ערעייז רַאפ קיגינעגרַאפ

 שיר .טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב זיא ,הפוח רעד ייב ןשטנעמ ראפ

 טינ ןענייז ייז ןוא ,הרות ירבד טגָאז סָאװ רעכעלטיא :טגָאזעג טָאה שיקל
 קיגינעגרַאפ זיא סָאװ ,הלכ עקיזָאד יד יוו סרערעהוצ ערעייז ראפ קיגינעגרַאּפ

 .טגָאזעג ןבָאה טינ ייז לָאז רע ,רעסעב זיא ,הפוח רעד תעב ןַאמ ריא רַאפ

 גכ

 טָאה היכרב 'ר -- ,גנוצ ןייד רעטנוא זיא ךלימ ןוא קינָאה -- שבד (אי)

 קנַארטעג סָאד יוו ,ןליפ ױזַא ךיז לָאז סָאװ קנַארטעג ַא ךָאנ ָאטינ :טגָאזעג

 ךלימ ןוא קינָאה :טסגָאז וד ןוא ,גנוצ רעד רעטנוא [ןעוועג ןיוש זיא] סָאװ
 ןייד רעטנוא ןענייז תוכלה ערָאלקמוא ביוא ,טרעיינ !גנוצ ץיד רעטנוא זיא
 :טגָאזעג טָאה יול 'ר !תוכלה עטקיטסעפאב ןכש-לכ ַא ,ךלימ ןוא קינָאה גנוצ
 טגָאז םיא ףיוא ,ןוגינ ןטימ ןוא ּפָארט ןטימ :ארקמ טנעייל סָאװ רעד ךיוא
 | .גנוצ ןייד רעטנוא זיא ךלימ ןוא קינָאה :קוספ רעד

 .ןונבל ןופ חיר רעד יוו זיא רעדיילק ענייד ןופ חיר רעד ןוא -- חירו
 טָאה רע ןוא טנענעג טָאה רע ןוא -- שגיו :(זכ ,זכ תיועארב) ןבירשעג טייטש סע

 ןנחוי 'ר---,םידגב ענייז ןופ חיר םעד טקעמשעג טָאה רע ןוא ,ןָאטעג שוק ַא םיא

 רעברַאה ןוא רעגרע ןייז לָאז חיר רעד סָאװ ,ךאז ןייק ָאטינ :טגָאזעג טָאה
 טָאה רע ןוא :טגָאז קוספ רעד ןוא ,לעפנגיצ ענעשַאוועג ןופ חיר רעד יוו
 -עגניירַא זיא וניבא בקעי יו טרעיינ !םידגב ענייז ןופ חיר םעד טקעמשעג

 ;טגָאזעג םיא טָאה רע סָאװ זיא סָאד ;ןדע-ןג רעד ןירַא םיא טימ זיא ױזַא ,ןעמוק
 סע טָאה טָאג סָאװ דלעפ סענופ חיר רעד יוו זיא ןוז ןיימ ןופ חזיר רעד ,עז
 סָאד םיא טימ ןיירָא זיא ױזַא ,רעטָאפ ןייז וצ ןיירא זיא ושע יוו .טשטנעבעג

 -יווטומ טמוק -- אב :(ב ,אי ילשמ) ?ןעגנורדעג סָאד זיא ןענַאוו ןופ ;םנהיג
 רעוו -- אופא ימ :טגָאזעג םיא טָאה רע סָאוו זיא סָאד ?.דנַאש טמוק ,טייקיל
 :טרעפטנעעג שדוקה חור רעד םיא טָאה ?ןוויוא ןקיזָאד םעד ןיא ?ךיז טקַאב
 .גנַאפעג ַא ןעגנַאפ טוט סָאוו רעד

 טרא ןא 12 .(ב ,חמ הטוס) ארמג ןיא שטייט סבר טיול ,תפונ -- הפנ 12 .(ל"דר עז)

 םענופ טריטסעגוס 1+ (י"שר טרָאד עז :טרָאד) יול ןב עשוהי 'ר ןופ שטייט ןטיול ,ָאזַא

 גנוצ ןייד רעטנוא זיא ךלימ ןוא קינָאה -- שבד :קוספ רעזדנוא ןיא טסקעט ןקידרעטייוו
 .ןיברע -- ןיברועמ 15 .(ל"דר)

 :(ושע) םודא ןגעװ טגָאזעג טרעוו (ג ,א) הידבוע ןיא ןוא 2 .ך"נת ,קוספ 1 .גכ
 .אופיא -- הפאנ* .(ו"זרהמ) טדערעגנָא ךיד טָאה ןצרַאה ןייד ןופ טייקיליװטומ יד -- ןודז
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 ןהיעמוש לע ןיברע ןניאו ,םיברב הרות ירבד רמואש ימ לכ
 ימ לכ :ירמא ןנבר .ןרמא אלש ול חונ ,ףוצמ אבש הז שבדכ
 בלחו שבדכ ןהיעמוש לע ןיברע ןניאו ,םיברב הרות ירבד רמואש
 יר .שיקל שירו ןנחוי 'ר .ןרמא אלש ול חונ ,הזב הז ןיברועמה
 לע ןיברע ןניאו ,םיברב הרות ירבד רמאש ימ לכ :רמא ןנחוי
 .ןרמא אלש חונ ,התפוחב םדא ינב לע הבירעש וז הלככ ןהיעמוש
 לע ןיברע ןניאו ,הרות ירבד רמאש ימ לכ :רמא שיקל שיר
 ול חונ ,התפוח תעשב הלעב לע הבירעש וז הלככ ןהיעמוש
 .ןרמא אלש

 גכ

 הקשמ ןיא :רמא היכרב 'ר -- ,ךנושל תחת בלחו שבד ₪9)

 בלחו שבד :רמוא תאו ,ןושלה תחתש הז הקשממ רתוי חרוס

 ,בלחו שבד ךנושל תחת תוהק תוכלה םא אלא !ךנושל תחת
 וגוניעב ארקמ ארוקה ףא :יול רייא !ו"כאע ,תוששואמה תוכלה

 .דנושל תחת בלחו שבד :רמאנ וילע ,ונוגינבו
 הל קשיו שגיו (זכ תישארב) ביתכ .ןונבל חירכ ךיתומלש חירו

 השקו ער וחירש רבד ךל ןיא :ןנחוי רייא -- ,וידגב חיר תא חריו
 אלא !וידגב חיר תא חריו :רמוא אוהו ,םיזע לש ףטשמ רתוי
 :היל רמאד אדה ;ןדע ןג ומע סנכנ ,וניבא בקעי סנכנש ןויכ

 עשרה ושע סנכנש ןויכ .'ה וכרב רשא הדש חירכ ינב חיר ,האר

 אביו ,ןודז אב :(אי ילשמ ?םעט המ ;םנהיג ומע סנכנ ,ויבא לצא

 ובישה ?הז רונתב הפאנ ימ -- אופא ימ :היל רמאד אדה .ןולק

 .דיצ דצה אוה :שדוקה חור

 אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש 'ר תא ןועמש "רב רזעלא 'ר לאש

 ."ואל,, :ליא יי?רבדמל לארשי םע ואצי סוירוק ילכ,, :ליא ,יומח

 ילרבדמב לארשי ושעש הנש 'מ ןתוא לכ ןישבול ויה ןכיהמ :ל"א

 ךשיבלאו :זט לאקוחי) ד'הה ;תרשה יכאלמ םושיבלהש הממ , :ל''א

 ןייז ,אינוקל ןב יסוי 'רב ןועמש 'ר ייב טגערפעג טָאה ןועמש 'רב רזעלא 'ר
 א3"?רבדמ ןיא רעדיילק-רעדעל ןעמונעגטימ לארשי טָאה,, :ןגָאז וצ יוזַא ,רעווש

 ןבָאה ןענאוו ןופ אט. :טגערפעג םיא רע טָאה *ןיינ., :טגָאזעג םיא רע טָאה

 ןיא טמַאזעג טָאה לארשי סָאװ ,רָאי קיצרעפ עצנַאג יד טדיילקעג ךיז ייז

 ;טדײלקַאב ייז ןבָאה םיכאלמ יד סָאוז םעד ןופ,, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?רבדמ

 ךיד בָאה ךיא ןוא -- ךשיבלאו :(י ,זט לקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
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 טניימ סָאד :טגָאזעג טָאה יימיס 'ר) ".טנַאװעג טקיטשעג טימ טדײלקַאב
 :טגערפעג םיא רע טָאה +,(אתקילפיא :טשטייטרַאפ סע טָאה סליקע ;לּפרוּפ
 ןייק וטסָאה,, :טגָאזעג םיא רע טָאה ???ןרָאװעג ןגָארטעגּפָא טינ ייז ןענייז,
 טינ זיא ךיילק ןייד -- ךתלמש :(ד ,ח םירבד) קוסּפ םעד טנעיילעג טינ לָאמ
 טינ ייז ןגעלפ :טגערפעג םיא רע טָאה ??ריד ףיוא ןרָאוועג ןגָארטעגּפָא
 ןמז-לכ סָאװ ,קענש םעד ןופ ןרעל ןוא ייג ,, :טגָאזעג םיא רע טָאה אי?ןסקַאוו
 ןעמ טָאה,, :טגערפעג םיא רע טָאה ".םיא טימ לָאש ןייז טסקַאוו ,טסקַאוו רע
 ייז טגעלפ ?ןקלָאװ רעד , :טגָאזעג םיא רע טָאה "?ןשַאוו טפרַאדעג טינ יז
 טנערברַאפ טיג ייז ןגעלפ,, :טגערפעג םיא רע טָאה ?.ןקינייר ייז ןוא ןבייר
 אןָאטנַאימַא ןקיזָאד םעד ןופ ןרעל ןוא ייג,, :טגָאזעג םיא רע טָאה ???ןרעוו
 -עג םיא רע טָאה ".רעייפ ןיא טרעיינ ,טקיניירעג שרעדנַא טינ טרעוו סָאװ
 ביוא. :טגָאזעג םיא רע טָאה "?זייל ןייק ןעידָאלּפנָא טינ יז ןגעלפ,, :טגערפ
 טגעלפ , "?ןבעל םייב ןעשעג ייז סע טלָאװ ?,ןעשעג טינ ייז סע זיא טיוט ןכָאנ
 רע טָאה "!רעפרעק רעייז ןופ סייווש םעד ןופ חיר רעטכעלש ןייק ןרעוו טינ
 ןיא יוו י9,םענורב םייב סָאװ זָארג ןיא ןעלקייק ךיז ןגעלפ ייז, :טגָאזעג םיא
 טזָאל רעצעלפרעטיפ עקיזָארג ףיוא -- תואנב :(ב ,גכ םילהת) טייטש קוספ
 ןזיב טלעוו קע ןייא ןופ ןגָארט ךיז טגעלפ חיר רעייז ןוא ,ןרעיוה ךימ רע
 ןופ חיר רעד ןוא :טגָאזעגסױרַא סע טָאה ןוא המלש ןעמוקעג זיא ".ןטייווצ
 .ןונבל ןופ חיר רעד יוו זיא רעדיילק ענייד

 | דכ |
 .הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ זיא רענעסַאלשרַאּפ ַא ןטרָאג ַא -- ןג 3

 טימ [לשמ ַא זיא'ס} :יול ןב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 א עעיא ןוא ערעטלע ןַא ענייא ,רעטכעט ייווצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ ַא
 ךלמ רעד ןוא ןכַאמ וצ הנותח ייז טלייאעג טינ ךיז טָאה רע ןוא ,ערעגניי
 ,םי טייז רענעי ףיוא קעװַא זיא ןוא ןרָאי ךס ַא ףיוא טזָאלעגרעביא ייז טָאה
 ןיילַא ךיז ןוא ךיז ןגעוו :האחמ א טכַאמעג ןוא ןעמונעג רעטכעט יד ןבָאה
 סנאמ ריא ןעמונעג טָאה ייז ןופ עכעלטיא ןוא ,רענעמ טימ טכַאמעג הנותח
 רענעי ןופ ןעמוקעג ךלמ רעד זיא םורַא טייצ ַא ןיא .לגיז ןייז ןוא ?המיתח
 ןגָאז ןוא רעטכעט ענייז ףיוא ןדער ןשטנעמ יו טרעהעג טָאה ןוא םי טייז
 טָאה רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ ".ןעוועג הנזמ ןבָאה רעטכעט סכלמ םעד,
 ןפיוא ןעמוקסיורַא קלָאּפ ץנַאג ןיימ לָאז, :ןגָאז וצ ױזַא ףור א טזָאלעגסױרַא
 טקיטשעג ,אתליקיפא -- װָארטסַאי טיול + .רָאי קיצרעפ עצנָאג ןעניד ייז ןלָאז ייז אב
 .(הנבי ןופ עכָאּפע רעד ןיא שיכירג ףיוא ך"נת ןופ רעצעזרעביא -- סליקע) .טנַאװעג
 םכסה ןיא זיא סָאװ ,1859 ןופ עבַאגסיוא רעגרעבמעל רעד טיול טרידנעמע טסקעט *
 ?רעדיילק יד ןופ ןסקַאװסױרַא טינ רעדניק ערעייז ןגעלפ א5 .קוסּפ ןקידרעטייוו ןטימ
 ןעוועג זיא טכָאניב 1 .(חל ,מ תומש) רבדמ ןיא לארשי טימ ןעגנַאגעגטימ זיא סָאװ 8
 אבב ןיא אתדגא רעד טיול ? .טסעבסַא ןופ בעװעג ןימ א 5 .(טרָאד) ןקלָאװ ןיא רעייפ
 םירעוו ןייק ןוא ,ןרָאי רעטרעדנוה דמַאז ןפיוא ןגעלעג רבדמ יתמ יד ןענייז דע--גע ארתב
 .8 .מאב ,גי ,ד ןביוא עז 10 .טַאהעג טינ הטילש ןייק ייז ףיוא ןבָאה ןטקעזניא ןייק ןוא

 ךיז לָאגעל ןוא לעיציפָא ןבָאה ייז :דנאטשרעדיוו ,טסעטָארּפ -- ,עָאכעמ ןעייל 1 .דב
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 :ל"א .(אתקילפיא :סליקע םגרת ;אריפרופ :רמא יימיס יר) ייהמקר
 ;(ח םירבד) ךימימ תירק אלו, :לי'א ''? [םילב] (םילכ) ויה אלו,
 אצ,, :ליא "?םילדג ויה אלו, :ל"א '?ךילעמ התלב אל ךתלמש
 :לי'א ",ומע לדג וקיתרנ ,לדג אוהש ןמז לכש ,ןוזלחה ןמ דמלו
 ".ןציהגמו םהב ףש היה ןנעה,, :ל''א ''?תסובכת ןיכירצ ויה אלו,
 ,הזה ןוטניימא ןמ דמלו אצ,, :ל'א ''?םיפרשנ ויה אלו, :ליא
 "?תוימנכ ןישוע ויה אלו, :ל"א ''.רואב אלא ץהגתמ וניאש
 חיר ןישוע ויה אלו, ''?ושע ןהייחב ,ושע אל ןתתימב םא,, :ל''א
 ;ראבה בשעב ויה ןיעגעגתמ,, :ל"א ''?ןפוג לש העזה חירמ ער
 ףוסמ ףדונ ןחיר היהו ,ינציברי אשד תואנב :(גכ םילהת) די'הה
 .ןונבלה חירכ ךיתומלש חירו :שריפו המלש אב '',ופוס דעו םלועה

 דכ

 עשוהי 'ר םשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר .הלכ יתוחא לוענ ןג טי
 אלו ,הנטק תחאו הלודג תחא ,תונב יתש ול ויהש ךלמל :יול ןב
 .םיה תנידמל ךלהו הברה םינש ךלמה ןחינהו ;ןאישהל הנפנ
 לכ התיהו ,םישנאל ןמצע ואישהו ןמצע לע וחימ ,תונבה ודמעו
 םימי רחאל .ולש ןיריטנמיסו הלעב לש םתוח תלטונ ןהמ תחא
 ויתונב רחא ןיזילמ תוירבה לוק עמשו םיה תנידממ ךלמה אב
 זורכ איצוה ?השע המ ",ךלמ לש ויתונב ונז רבכ,, :םירמואו
 ;רודזורפב ןהילע בשיו אב י,ןופמקל ןוקפי יאמע לכ,, :רמאו
 ואיצוה דימ ''?ןכמצע תא ןתלקלקו ןתישע ךכ ,יתונב,, :ןהל רמא
 :ל''א ,ונתחל ארק ,ולש ןיריטנמיסו הלעב םתוח תחאו תחא לכ
 ".הלודגה ךתבל ,ןושארה ךנתח ינא,, :ל''א י?ןתח יושע תא ימל,
 י.ילש ןיריטנמיס הזו ילש םתוח הז,, :ליא ''?אוה המ הז, :ליא

 יז רעביא [טפשמ םוצ] טצעזעג ךיז ןוא ןעמוקעג זיא רע ןוא *.ץַאלּפליּפש

 ריא טָאה סנױזַא !עניימ רעטכעט,, קיז וצ טגָאזעג טָאה רע ;לַאזרעדָאפ ןיא

 ריא עכעלטיא ןעמונעגסיורַא ייז ןבָאה ךיילג "?טקידניזרַאפ ךיז ןוא ןָאטעג

 -עג םיא ןוא םענייז םעדייא ןייא ןפורעג רע טָאה .לגיז ןייז ןוא המיתח סנַאמ

 ןייד ןיב ךיא, :טגָאזעג םיא רע טָאה "?וטסיב םעדייא סעמעוו. :טגערפ

 רע טָאה ".רעטכָאט רערעטלע ןייד טימ [טַאהעג הנותח] ,םעדייא רעטשרע

 תמיתח ןיימ זיא סָאד,, :טגָאזעג םיא רע טָאה *?סָאד זיא סָאװ,, :טגערפעג םיא

 "עג ךלמ רעד טָאה טלָאמעד .ןטייווצ ןטימ ױזַא ןוא ?.לגיז ןיימ זיא סָאד ןוא

 החימ לעופ םעד ןוא האחמ ןימרעט ןלאגעל םעד ןגעוו) תושר סרעטָאפ רעייז ןופ טיירפאב

 ףעײל * .הבותכ ריא ףיוא 2 .(ב ,הפ ןיבוריע ;א ,חל ארתב אבב ;א ,אי תובותכ עז
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 ףיוא ןָא טדער ריא ןוא ?,תוירע ןופ טמַאצעגּפָא ןענייז רעטכעט עניימ,, :טגָאז
 יוזַא ",ןייז קספ םייקמ ךייא לעוו ךיא !ןבעל רעייא ייב ?הזבמ ייז טנעז ןוא ייז

 ,לארשי ןפרַאווריפ ןגעלפ ייז לייוו :[טלעוו רעד ןופ] תומוא יד טימ ךיוא זיא
 יד טכַאמעג ןבָאה םירצמ יד ןוא -- ודיבעױ; :(י ,א תומש) ןגָאז וצ יוזַא
 ,ןעגניווצאב טנעקעג +תושפנ ערעייז ןבָאה ייז ביוא -- ,ןטעברַא לארשי ינב

 :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טלָאמעד טָאה -- "!רעבייוו ערעייז ןכש-לכ ַא
 ַא טניימ סָאװ -- ,רענעסַאלוערַאפ ַא ,ןטרָאג ַא זיא ,הלכ ץימ ,רעטסעווש ןיימ
 זיא ןטרָאג ןיימ,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה ?רענעסָאלשרַאפ ַא ,ןטרָאג

 טָאה טלָאמעד :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר ??טלבנַאב טרעוו רע ןוא ,ןסָאלשרַאפ
 טָאה ןוא ןגָארט ףיוא הנוממ זיא סָאװ ךאלמ םעד ןפורעג אוה ךורב שודקה

 ",ןרעטלע ערעייז ןופ 5 סנכייצקרעמ יד טימ *ייז םערופ ןוא ייג,, :טגָאזעג םיא
 ןופ ?םילודג יד ןיא ?ןטָארעג ןעוועג ןיילַא ןרעטלע ערעייז ןענייז ןעמעוו ןיא
 ןופ החפשמ יד -- תחפשמ :(ז ,וכ רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו ;תוחפשמ יד
 ןופ ,ןענבואר ןיימ ןופ -- ןבואר ןופ :טגָאזעג טָאה איעשוה 'ר *.ינבואר םעד

 רעבָא :טגָאזעג איעשוה 'רב סונירמ 'ר טָאה ?.ןענועמש ןיימ ןופ -- ןועמש
 אנוה 'ר טָאה ג?'?יוביס רעד ,ינָארבַאס רעד ,ינָארַאב רעד' :ךָאד וטסגָאז טָא
 ףוס םוצ דוי יד ןוא טרָאוו בייהנָא םוצ אה יד :טגָאזעג ןגעוו סידיא 'ר ןופ

 ןופ רעדניק ןענייז ייז זַא ,ייז ףיוא תודע טגָאז רע -- ,טָאג ,הי [טכַאמ]

 | יע - ןרעטלע ערעייז
 יד ןענייז סָאד ,רענעסָאלשרַאפ ַא ןטרָאג ַא :טגָאזעג טָאה סחניּפ 'ר

 ַא לַאװק א :עטנַאמַאב יד ןענייז סָאד ,רענעסָאלשרַאפ ַא םענורב ַא ;תולותב
 ןבָאה ןענתנ 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא א:.טײלסנַאמ יד ןענייז סָאד ,רעטלגיזרַאפ
 --:רענעסָאלשרַאפ ַא םענורב ַא ,רענעסַאלשרַאפ ַא ןטרָאג ַא :טנרעלעג רימ

 גנונַאמַאב ןופ םינפוא ייווצ טרעיינ 11!?לָאמ ייווצ סע ןעמ ףרַאד סָאװ ףיוא
 . אוצ.רעגייטש רעד יוו טינ ןוא רעגייטש רעד יוו ,יורפ א ייב ןייז ןענָאק

 ןענייז ןכַאז ריפ ןופ תוכז ןיא :טגָאזעג טָאה ןגעוו סארפק רב ןופ אנוה 'ר
 ערעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ייז לייוו :םירצמ ןופ ןרָאװעג טזיילעגסיוא לארשי
 ןושל ןייק טדערעג טינ ןבָאה ןוא ,ןושל רעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ןוא ןעמענ
 ןזָאלעצ ןייז לָאז סָאװ ,רענייק ייז ןשיווצ ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס ןוא ,ערה

 ןבָאה ןועמש ןוא ןבואר -- 'ןעמענ ערעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ייז' .תוירע טימ

 ןוא תמא תוא טיול גנורעדנע טסקעט + .ןעגנואיצאב-טכעלשעג ענעטָאברַאפ -- ,סעיארַא

 עשידיי יד 5 .לוק הפי ןוא ו"זרהמ רָאפ ךיוא ןגָאלש יוזַא ןוא ,בנש ,א תושרדמ יתב טיול

 זוא 7 .;(שיכירג ןופ) ווָארטסאי טיול גנורעדנע 5% .ןרעװ ןריובעג ןפראד סָאװ רעדניק

 :ןבואר טבש םעד 5 .טייל עבושח ,םילודג ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעטָאפ-םַאטש ערעייז

 גנודנע יד ? .טבש ןייז ןופ סנכייצקרעמ יד טיול טנעקרעד ןכעלטיא טָאה עמ זַא ,ןמיס א

 טָאג -- ,ןיימ ןופ ןיז ןיא ןענאטשראפ ָאד טרעװ דוי א ןוא קריח א טימ רעטרעוו יד ןופ

 ,(גנוצעזרעביא עשטייד ,עשטנואוו) וו"אא "ןענבואר ןיימ ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד, :טגָאז
 סע טניימ ןלאפ עלַא ןיא ןוא 1% .ןבעגעגוצ טינ טינרָאג איעשוה 'ר ָאד טָאה שרעדנַא

 'ר 11 רוכז בכשמ ןופ טמַאצעגּפָא ןעוועג ןענייז ייז א19 "עניימ,, טינ יאדווא ךָאד

 יד ןופ םענייק ףיוא ןוא א'' .ןסחניפ 'ר ןופ גנולייטנייא יד ןָא טינ טמענ ןתנ
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 ,הורעהמ תורודג יתונב, :ךלמה רמא העש התואב .ינשל ןכו

 ןה ךכ ".ןיניד םכב השוע ינא ,םכייח ?ןתוא ןיזבמו ןיזילמ םתאו

 ודיבעיו,, :(א תומש) םירמואו לארשי תא ןינומ ויהש יפל :תומואה

 ,ןיחירכמ ןה [ןתושפנב] (ןתושעב) םא -- ,לארשי ינב תא םירצמ

 יתוחא :הייבקה רמא העש התואב ''!ןהיתושנב(ו ןפוגב) ןכש לכ
 איהו ,הלוענ יתנג,, :ה"בקה רמא ?לוענ ןג והמ -- ,לוענ ןג הלכ

 הנוממה ךאלמל היבקה ארק העש התואב :סחנפ רייא יי?אינגתמ

 [םירוטקלכב] (םירוטק לכב) ןתוא רוצו אצ,, :רמאו ןוירהה לע

 ;תוחפשמה ילודגל ?ןימוד ויה ימל ןהיתובא רקיע ".ןתובא לש

 - ןבואר :איעשוה ר"א .ינבוארה .תחפשמ :(כ רבדמב) ד"הה

 אה :איעשוה 'רב סונירמ רייא .ינועמשה -- ןועמש ,ינבוארה

 א"ה :ידיא 'ר םשב אנוה 'ר !ייוביס ,ינורבס ,ינורב :רמיתד המכ

 םה םהש םהילע דיעמ ,הי -- הפוסב ד"ויו הביתה שארב

 .םהיתובא ינב
 ;תולועבה הלא ,לוענ לג ;תולותבה ולא לוענ ןג :סחניפ רייא

 -- ,לוענ לג ,לוענ ןג :ןתנ יר םשב ינת .םירכזה ולא ,םותח ןיעמ

 .הכרדכ אלשו הכרדכ ,השאל תואיב יתש אלא ?המל םימעפ יתש

 ולאגנ םירבד העברא תוכזב :רמא ארפק רב םשב אנוה בר

 אלו ,םנושל תא וניש אלו ,םמש תא וניש אלש :םירצממ לארשי

 וניש אל .הורעב ץורפ דחא ןהב אצמנ אלו ,ערה ןושל ורמא

 אלו ;ןיקלס ןועמשו ןבואר ,ןיתחנ ןועמשו ןבואר -- ,םמש תא

 ףסוילו ,ינאילול ןירוק ויה אל ןועמשלו ,סופור ןבוארל ןירוק ויה

 ןלהל -- ?םנושל וניש אלו .[י]ארדנסכלא ןימינבלו סיטסיל

 ביתכ ןאכו ;ירבעה םרבאל דגױ טילפה אביו :(חי תישארב) ביתכ

 יפ יכ :(המ תישארב) ביתכו ;ונילע ארקנ םירבעה יהלא :(ה תומש)

 טינ ןבָאה ליז ןוא ;ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ןועמש ןוא ןבואר :?,טרעדינעגּפָארַא

 ןפסוי ןוא ,ינַאילול ןפורעג טינ ייז ןבָאה ןענועמש ןוא ,סופור ןענבואר ןפורעג

 ןטיבעג טינ ןבָאה ןוא איי,[י]ארדנַאסקעלַא -- ןענימינב ןוא סיטסיל ---

 "עג זיא -- אביו :(גי ,די תישארב) ןבירשעג טייטש ןביוא -- ,"ןושל רעייז

 טייטש :ּיָאד ןוא ;:ירבע םעד םרבא טלייצרעד טָאה ןוא רענענורטנַא ןַא ןעמוק

 ;דנוא רַאפ ןפָארטעג ךיז טָאה םירבע יד ןופ טָאג רעד -- יהלא :(ג ,ה תומש)

 וצ סע טדער ליומ ןיימ זַא -- יפ יכ :(בי ,המ תישארב) טייטש רעדיוו ןוא

 יד ןבעגעגוצ א15 .םירצמ ןיק 15 .טקידניזעג טינ "ז ןבָאה םינפוא ייווצ

 ָאד ליוו 5 .(ח ,גס הבר תישארב) רוד ןטייווצ ןופ ארומא ןַא ןופ ןעמָאנ ןטיול דוי
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 רעד יוו ,'ערה ןושל ןייק טדערעג טינ ןבָאה ןוא' :+.שדוק ןושל ףיוא -- ,ךייא
 ,קלָאפ ןופ ןרעיוא יד ןיא טשרָאקַא דער -- אנ רבד :(ב ,אי תומש) טגָאז קוספ
 עקיזָאד יד זַא ,טסניפעג וד רעבָא -- ,ןרעדנַא ןופ רענייא ןעייל ייז ןלָאז ןוא
 ייז ןופ רענייק ןוא ,טייצ םישדח ףלעווצ ::טנַאקַאב ןעוועג ןיוש ייז זיא ךַאז
 ייז ןשיווצ ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס ןוא' .ןרעדנַא ןפיוא טרסמעג טינ טָאה
 .דכ ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו ',תוירע טימ ןזָאלעצ ןייז לָאז סָאוו ,רענייק

 סָאוו] יורפ רעקידלארשי ַא ןופ ןוז רעד סױרַא זיא'ס ןוא -- אציו -- ;(אי--י
 רעד ןופ ןוז רעד ןוא -- -- -- [פירצמ ַא ןַאמ ַא ןופ ןוז רעד ןעושג זיא

 ןופ ביול יד ןסיוו ןזָאל וצ ךיד -- ,טרעטסעלעג טָאה יורפ רעקידלארשי
 רעד ןוא ,ענייא יד יוו רעמ ייז ןשיווצ ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס זַא ,לארשי

 .ןעוועג םסרפמ יז טָאה קוספ
 יז ןוא םירצמ ןייק טרעדינעג טָאה הרש :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר

 זיא ןרָאװעג טמַאצעגּפָא רעבייוו עלַא ןענייז ,תוירע ןופ טמַאצעגּפָא ךיז טָאה
 ןופ טמַאצעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא םירצמ ןייק טרעדינעג טָאה ףסוי :תוכז ריא

 סחניפ 'ר .תוכז ןייז ןיא ןרָאװעג טמַאצעגּפָא טײלסנַאמ עלַא ןענייז ,תוירע
 -עג טרעוו זיא ןיילַא תוירע ןופ טײקטמַאצעגּפָא יד ןיוש :ןגעוו סאייח 'ר ןופ

 ןענַאוו ןופ ;םירצמ ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא לארשי לָאז תוכז ריא ןיא זַא ,ןעוו

 ,הלכ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ זיא רענעסָאלשרַאפ ַא ןטרָאג ַא זןעגנורדעג סע זיא
 ַא ןענייז :זעטקיועעגסיורַא ענייד -- ךיחלש (גי) ?םעד ךָאנ טייטש סָאװ --
 .ןעמיורגלימ ןופ דָאס

 סָאװ ,םענייא טימ [לשמ א זיא'ס] :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר

 זיא שרוי רעד רעבָא ;בורגטסימ ַא םורַא השורי א ןלַאפעגניירַא םיא זיא'ס

 -יילק רעקיטשינ א רַאפ טפיוקרַאפ סע טָאה ןוא קעװַא רע זיא ,ליופ ןעוועג

 ןבָארגעצ סע ןוא טסיילפעג ךיז טָאה ןוא רעפיוק רעד קעװַא זיא .טייקינ
 ןסיורג א טיובעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא ,רצוא ןא םעד ןיא ןענופעג ןוא
 ,טכענק טימ סַאג ןיא ןייגסיורַא ןביוהעגנָא טָאה רעפיוק רעד ןוא .ץַאלַאּפ
 ךיז טָאה רע סָאװ רצוא םענעי ןופ ץלַא -- ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענייז סָאוו

 ןעזרעד סע טָאה רעפיוקרַאפ רעד יוו א:".ריא טימ ןעמַאזוצ טפיוקעגנייא
 בָאה ךיא סָאװ ,ייוו, :טגָאזעג טָאה רע :ןגרעוורעד טלָאװעג ךיז רע טָאה ױזַא

 -רַאפ ןעוועג ייז ןענייז ,םירצמ ןיא ןעוועג זיא לארשי ןעוו ,ױזַא *.ןרָאלרַאפ
 יד ןיא םירצמ יד ייב סאמנ ןעוועג ןענייז ןוא ,לגיצ ןוא םייל םייב טפַאלקש

 ,ןענָאפ [ערעייז טיול טלעטשעגסיוא] ןעזרעד ייז ןבָאה ייז ןעוו רעבָא .ןגיוא

 םירצמ יד ךיז ןבָאה יוזַא ,גנורימרָאפ רעקידתוכלמ ַא ןיא םי םייב קידנרעגַאל
 טקישעגסיורַא ןבָאה רימ סָאװ ,ייוו,, :טגָאזעג ןבָאה ייז ;ןגרעוורעד טלָאװעג
 -עג זיא ייוו -- יהיו :(זי ,גי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו "!דנַאל רעזדנוא ןופ
 :טגָאזעג טָאה ןתנוי 'ר .ןקלָאּפ סָאד} טקישעגסיורַא טָאה הערפ ןעוו :*ןעוו
 גפרוכ תיב א ןופ דלעפ א טַאהעג טָאה סָאוו ,םענייא טימ [לשמ ַא זיא'ס]
 קעװַא זיא .טייקיניילק ַא רַאפ טפיוקרַאפ סע טָאה ןוא קעווַא רע זיא ;סיירג יד
 םעד ןופ טכַאמעג ןוא רעמענירב םעד ןיא ןבָארגעגסיוא ןוא רעפיוק רעד
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 רמאנש י,ערה ןושל ורמא אלי .עדוקה ןושלב -- ,םכילא רבדמה
 תא -- ,והער תאמ שיא ולאשיו ,םעה ינזאב אנ רבד :(י תומש)
 אצמנ אלו ,שדח רשע םינש םלצא דקפומ היה רבדה הז ,אצומ
 י,הורעב ץורפ ןהמ דחא אצמנ אלי .ורבח לע ןישלהש דחא ןהב
 [ירצמ שיא ןב אוהו] תילארשי .השא ןב אציו :(דכ ארקיו רמאנש
 ,לארשי לש ןחבש עידוהל -- ,תילארשיה השאה ןב בקיו -- -- -
 .בותכה המסריפו ,וז אלא םהב אצמנ אלש

 ןמ המצע הרדגו םירצמל הדרי הרש :אנהכ רב אבא רייא

 רדגו םירצמל דרי ףסוי ;התוכזב ורדגנ םישנה לכו ,הורעה
 'ר םשב סחנפ 'ר .ותוכזב םירכזה לכ ורדגנו ,הורעה ןמ ומצע

 לארשי ולאגנ התוכזבש ,המצע הורע תרידג התיה יאדכ :אייח

 ?הירתב ביתכ המ -- ,הלכ יתוחא לוענ ןג ?םעט המ ;םירצממ
 | יי / . .םינומר סדרפ ךיחלש ₪9

 םוקמב השורי ול הלפנש דחאל :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת

 ךלהו .לק טעומ רבדב הרכמו ךלהו ,לצע שרויה היהו ;הפשא

 .הלודג ןיטלפ הב הנבו ,אמיס הב אצמו ,הב רפחו זרדזנו חקולה

 אמיסה ןמ ,וירחא ןיכלהמ םידבעו קושב ךלהמ חקולה ליחתה

 המ ,יוו, :רמואו קנחנו האור רכומה ליחתה .הב הנקש איהה

 ,םינבלו טיטב םידבעושמ ויה ,םירצמב לארשי ויהשכ ךכ יי!יתדבא

 לע םינוח ,םילגד םוארש ןויכו .םיירצמה יניעב ןיסואמ ויהו

 ,יוו, :םירמואו םיקנחנ םיירצמה וליחתה ,םיכלמה סיסקטב םיה

 ר"א .הערפ חלשב יהיו :טי תומש רמאנש ''!ונצראמ ונחלש המ

 .לק רבדב הרכמו ךלהו ;רוכ תיב הדש ול היהש דחאל :ןתנוי

 ליחתה .ןיסדרפו תונג הב השעו תונייעמ הב רפחו חקולה ךלהו

 לארשי ויהשכ ךכ יי!יתדבא המ ,יוו, :רמואו קנחנו האור רכומה

 רע טָאה ױזַא ,ןעזרעד סע טָאה רעפיוקרַאפ רעד יוו .רעדעס ןוא רענטרעג

 "רָאלְרַאפ בָאה ךיא סָאוז ,ייוו, :טגָאזעג טָאה רע :ןגרעוורעד טלָאװעג ךיז

 רעד ןוא "אד, טימ טנכייצאב קוספ רעקיזָאד רעד טרעװ םירצמ תאיצי ןגעוו ךיז טלדנַאה
 טרעיינ ,םירצמ יד ןופ (ןושל) *ליומ,, סָאד טינ ,ליומ ןיימ 1+ ".ןביוא, טימ רעקידרעירפ
 ,(בי ,אמ תישארב) ןפסוי ייב יװ ,םירבע ,ירבע טייטש סע ואוו ,םוטעמוא זיא ,שדוק ןושל
 סע טָאה טָאג) דוס א יװ ,ןטלאהאב :ךעלרעטרעוו 35 .שדוק ןושל ןעוועג ןושל סָאד זיא

 ןייז זיא ,חכ ,א הבר תומש טיול 15 .(בכ ,ג תומש) הנס םייב ךָאנ ןהשמ טקעלּפטנַא

 ןרָאװעג טקישעגסיורא זיא סָאװ לארשי :שרד ןטיול 17 .שיא תשא ןַא ןעוועג רעטומ
 יהיו א ואוו זַא ,שרד ןטיול 35 .השורי רעד טימ א* | .םירצמ ןופ (זי ,גי תומש טול

 ;אי אתחיתפ ,הבר רתסא עז :"היה יוו, :רעטרעװ ייווצ יוו יהיו טנשרדעג) הרצ א זיא
 םַאנוד ןבלאה א ןוא 23 םורא ,רעקַא 6 עגרַאק ןופ דנאל חטש ַא 1% .(ז אתחיתפ ,הבר תור
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 םייב טפַאלקשרַאפ ןעוועג ייז ןענייז ,םירצמ ןיא ןעוועג זיא לארשי ןעוו ,ױזַא

 רעבָא ,ןגיוא יד ןיא םירצמ יד ייב סאמנ ןעוועג ןענייז ןוא ,לגיצ ןוא םייל
 קידנרעגַאל :ןענָאפ [ערעייז טיול טלעטשעגסיוא] ןעזרעד ייז ןבָאה ייז ןעוו

 טלָאװעג םירצמ יד ךיז ןבָאה ױזַא ,גנורימרָאפ רעקידתוכלמ ַא ןיא םי םייב

 -נוא ןופ טקישעגסיורַא ןבָאה רימ סָאװ ,ייוו,, :טגָאזעג ןבָאה ייז ;ןגרעוורעד
 -עגסיורַא טָאה הערפ ןעוו .ןעוועג זיא ייוו :טגָאז קוספ רעד יוו "!דנַאל רעזד
 טָאה סָאװ םענייא טימ [לשמ ַא זיא'ס] :טגָאז יסוי 'ר .-- -- -- טקיש
 .טייקיניילק ַא רַאפ טפיוקרַאפ ייז טָאה רע ןוא ,ןרעדעצ עטקַאהעגּפָא טַאהעג

 ןוא סרעמלַא ןוא סנטסַאק םעד ןופ טכַאמעג ןוא רעפיוק רעד קעװַא זיא

 טלָאװעג ךיז רע טָאה ױזַא ,ןעזרעד סע טָאה רעפיוקרַאפ רעד יוו ?,ןדָאמַאק

 ןעוו ,ױזַא ?ףריולרַאפ בָאה ךיא סָאוו ,ייוו, :טגָאזעג טָאה רע ;ןגרעוורעד

 ןוא םייל םייב טפַאלקשרַאפ ןעוועג ייז ןענייז ,םירצמ ןיא ןעוועג זיא לארשי
 ייז ןעוו רעבָא .ןגיוא יד ןיא םירצמ יד ייב סאמנ ןעוועג ןענייז ןוא לגיצ
 םי םייב קידנרעגַאל ,ןענָאפ [ערעייז טיול טלעטשעגסיוא] ןעזרעד ייז ןבָאה
 :ןגרעוורעד טלָאװעג םירצמ יד ךיז ןבָאה ױזַא ,גנורימרָאפ רעקידתוכלמ ןיא
 ?!דנַאל רעזדנוא ןופ טקישעגסיורַא ןבָאה רימ סָאוו ,ייוו., :טגָאזעג ןבָאה ייז

 .,-- -- -- טקישעגסיורַא טָאה הערפ ןעוו ,ןעוועג זיא ייוו :טגָאז קוספ רעד יוו
 | / תכ

 -לימ ןופ דָאס ַא ןענייז יןבָאג-הנותח ענייד -- ךיחלש :טשפ רעדנַא ןַא

 ,א םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,בָאג-הנותח ןייד ,ךיחוליש ןעייל] ,ןעמיורג

 [-- -- -- בָאג-הנותוח ַא ןבעגעג יז טָאה רע ןוא -- םיחוליש הנתיו :(זט ,ט

 טָאה סָאוו, :ןשטנעמ ןדער ױזַא :ןעמיורגלימ ןופ דָאס א וצ ןכילגעג זיא'ס ןוא

 ןוא אנינח 'ר ".ןעמיורגלימ ?רעטסנקרַאפ ןייז וצ ?טקישעג רענעי-ןוא-רענעי

 "תמ] ןציירד טכַארבעגניירַא ?םיא טָאה +יז :טגָאזעג טָאה רענייא .ןומיס 'ר
 טכַארבעגנייהַא םיא טָאה יז' ,ןציירד טכַארבעגניירַא ריא טָאה רע ןוא | תונ

 ןוא -- תאח :(--ג ,הכ) תומש שמוח ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו סָאװ ',ןציירד

 ,לָאוויולב ןוא ;רעפוק ןוא ,רעבליז ןוא ,דלָאג -- -- -- ?המורת יד זיא סָאד
 טיור ןלעפרעדיוו ןוא ;רָאהנגיצ ןוא ןענייל ןוא ,טיורלימרעוו ןוא ,לפרופ ןוא
 רענייטש ןוא רענייטש-לקינָא ;ץלָאה-םיטיש ןוא ןלעפ-שחת ןוא ,עטברַאפעג
 -עגסיוא ןרעוו סָאװ ',ןציירד טכַארבעגניירַא ריא טָאה רע ןוא' .ןסַאפוצנייא

 טימ טדיילקַאב ךיד בָאה ךיא ןוא -- ךשיבלאו :(די--י ,זט) לאקזחי ןיא טנכער
 טָאה סליקע ;לפרופ טניימ סָאד :טגָאזעג טָאה יימיס 'ר) טנָאוועג טקיטשעג

 ,לעפ-שחת טימ טכושַאב ךיד בָאה ךיא ןוא ?;אטקילפיא :טשטייטרַאפ סע
 ,ןענייל טימ טלקיווַאב ךיד בָאה ךיא ןוא -- ךשבחאו *ןלעפ-שחת יד רַאפ

 .(האובת רוכ א ןעייזראפ ןעק עמ ואוו דלעפ א -- רוכ-תיב ;סָאמ"האובת א -- רוכ)

 ןופרעד ןוא ,(ח;ב) תלהק ןיא ןושל םענופ ןרָאװעג טקריוואב זיא שרדמה לעב רעד 9

 .(שטייט רעדנַא ןא רעטרעוו יד ןבָאה טרָאד) תודשו הדש גנורזחרעביא יד ךיז טמענ

 -עג טרעװ קוספ רעד .תמא תוא ןופ אסריג א טיול בָאגוצ ? .שרד ןטיול 1 .הכ

 םעד 5 .לארשי תסנכ יד * .ךיחלש -- חלש 5 .שטייט ןפיוא זייוואב א יוו טכַארב

 לארשי סָאװ 5 .4 .מַאב ,גכ ,ד ןביוא עז '  .גָארטייב ,בָאג -- גנודײשּפָא * ,ןטשרעבייא



 7 הכ ,דכ :ד השרפ

 יניעב ןיסואמ ויהו ,םינבלו טיטב םידבעושמ ויה ,םירצמב
 ,םיכלמ סיסקטב םיה לע םינוח ,םילגד םוארש ןויכו .םיירצמה

 ',ונצראמ ונחלש המ ,יוו,, :םירמואו ןיקנחנ םיירצמה וליחתה
 הצצק ול היהש דחאל :רמוא יסוי 'ר .הערפ חלשב יהיו :רמאנש
 תובית הב השעו חקולה ךלהו .לק רבדב הרכמו ,ןיזרא לש

 ,יוו, :רמואו קנחנו האור רכומה ליחתה .תודשו הדש ,םילדגמו
 טיטב ןידבעושמ ויה םירצמב לארשי ויהשכ ךכ ''!יתדבא המ
 םינוח ,םילגד םוארש ןויכו .םיירצמה יניעב ןיסואמ ויהו ,םינבלו
 :םירמואו ןיקנחנ םיירצמה וליחתה ,םיכלמ סיסקטב םיה לע
 .הערפ חלשב יהיו :טי תומש) :רמאנש ''!ונצראמ ונחלש המ ,יוו,

 | הכ

 ,א םיכלמ) א"דמה ,ךיחוליש] -- ,םינומר סדרפ ךיחלש :א''ד

 .ןשיל ;םינומר סדרפל היימד ,[-- -- -- םיחוליש הנתיו :(ט ,ט
 אנינח 'ר ".םינומר ?היתסוראל ינולפ חלש המ, :אוה שנ ינב
 סינכה אוהו ,הרשע שלש ול הסינכה איה :רמא דח ;ןומיס 'רו
 שרופמש המ ,'הרשע שלש ול הסינכה איה' .הרשע שלש הל
 ;תשחנו ,ףסכו ,בהז ,'וגו ,המורתה תאזו :₪כ "תומש הלאו,ב
 םיליא תורועו ;םיזעו ,ששו ,ינש תעלותו ,ןמגראו ,תלכתו
 ינבאו ,םהש ינבא -- -- -- ;םיטש יצעו ,םישחת תורועו ,םימדאמ
 לאקזחיב שרופמש המ ,!הרשע שלש הל סינכה אוהו .םיאולמ

 :סליקע םגרת ;אריפרופ :רמא ימיס 'ר) המקר ךשיבלאו :(זט)
 ךשבחאו -- ;םישחת תורוע תחת ,שחת ךלענאו ;(אטקילפיא
 שממ ןאשע :רמא וביא יר--,ישמ ךסכאו -- ;םיזעו שש תחת ,ששב
 א"דמה ,דובכ יננע ןפיקה :רמא ןומיס 'רב הדוהי 'רו ;םלועב

 -- -- -- ;ןייז הז ידע ךדעאו -- .ןנעה דומע שימי אל :(גי תומש)

 טָאה ובייא 'ר -- ,סנדייז טימ טקעדַאב ךיד ןוא -- ;רָאהנגיצ ןוא ןענייל ןרַאפ
 'רב הדוהי 'ר ןוא ;טלעוו רעד ףיוא ?תושממ א טכַאמעג ייז טָאה רע :טגָאזעג
 רעד יוו ,סנקלָאװ-דובכ טימ טלגנירעגמורַא ייז טָאה רע :טגָאזעג טָאה ןומיס
 לייז רעד ןָאטּפָא טינ ךיז טגעלפ סע--י9שימי אל :(בכ ,גי תומש) טגָאז קוספ
 ילכ זיא סָאד ,גתריצ טימ טריצַאב ךיד בָאה ךיא ןוא -- ןקלַאוו ןופ/

 טגָאז סָאװ ,ןרזעילא 'ר טיול 11 .רעירפ יו 19 .ישמ ףיוא ליּפשנָא ? .ןבעגעג טָאה
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 ןייז-ילכ ןפיוא :טגָאז יאחוי ןב ןועמש 'ר :טנרעלעג ןבָאה רימ

 -עגסיוא ןעוועג זיא ברוח גרַאב םייב ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ
 נ2טקידניזראפ ךיז ןבָאה ייז ןעוו רעבָא ;שרופמה םש רעד טצירק

 ןעמונעגּפָא רע זיא ױזַא יוו ןוא .ייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רע זיא

 -עגּפָא ךיז רע טָאה ןיילַא ךיז ןופ :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר ?ןרָאװעג
 .טלײשעגּפָא םיא טָאה ןוא ּפָארַא זיא ךאלמ א :ןגָאז ןנבר יד ןוא ;טלייש

 סָאד ,טנעה ענייד ףיוא רעדנעבמערַא ןבעגעגפיורַא בָאה ךיא ןוא -- הנתאו
 -סיוא ןעוועג ןענייז תורבידה תרשע יד סָאװ ,תירבה תוחול ייווצ יד ןענייז
 יד ןוא -- תוחולהו :חט ,בל תומש) טייטש קוספ ןיא יוו ,ייז ףיוא טצירקעג
 -זדלַאה ַא ןוא -- דיברו ;-- -- -- טָאג ןופ טעברַא יד ןעוועג ןענייז תוחול

 קוספ רעד יוו ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןענייז סָאד ,זדלַאה ןייד ףיוא דנַאב

 יז פינק] ,ןצרַאה ןייד ףיוא ןָא דימת ייז דניב -- םרשק :(אכ ה ילשמ) טגָאז
 זיא סָאד ,גנירזָאנ ַא ןָאטעגנָא בָאה ךיא ןוא -- ןתאו -- .ןזדלַאה ןייד ףיוא ןָא

 סָאד זיא סָאד ,ןרעיוא ענייד ףיוא ןעגניריוא ןוא או? ,ןיורק עקילייה יד

 ןעוועג זיא לדלישנרעטש סָאד ב:?:טנרעלעג ןבָאה רימ יוו ,לדלישנרעטש
 -עגמורַא טָאה'ס ןוא ,טיירב יד רעגניפ ייווצ ,לטעלפ ןרעדליג א וצ ךעלנע

 טכַארּפ ןופ ןיורק ַא ןוא ;ןטייווצ םוצ רעיוא ןייא ןופ [ןרעטש םעד] ןעמונ
 ;(ג ,בס היעשי) טגָאז קוספ רעד יוז ,הניכש יד זיא סָאד ,ּפָאק ןייד ףיוא
 ;טָאג ןופ טנַאה רעד ןיא טכַארּפ ןופ ןיורק ַא ןייז טסעוו וד ןוא -- תייהו
 רז טייג ךלמ רעײז ןוא -- םכלמ רבעיו :(גי ,ב הכימ) טייטש רעדיוו ןוא

 זיירד עקירעביא יד ןענייז סָאװ ןוא ,ייז ןופ שארב זיא טָאג ןוא ,סיוארָאפ
 ןוא -- -- -- רעבליז ןוא דלָאג טימ טריצעגנָא ךיז טסָאה וד ןוא -- ידעתו
 15 ןדרַאנ טימ ןעמולברעפיצ [יוו] -- ,רעקלעפ ןשיווצ סױרַא ריד זיא םש ַא

 רע ןוא ,ןציירד טכַארבעגנײרַא םיא טָאה יז :טגָאזעג טָאה :!רענייא ןוא
 ,רעגייטש רעד זיא'ס םורָאװ א:+,קיצנַאװצ ןוא סקעז טכַארבעגנײרַא ריא טָאה
 15.הבותכ סהלכ רעד ןעלפכ לָאז ןתח א זַא

 ,ןצריוועג ןוא םילכ טכַארבעגנײרַא םיא טָאה יז :טגָאזעג טָאה אחא 'ר

 -עגניירַא םיא טָאה יז]' .ןצריוועג ןוא םילכ טכַארבעגניירַא ריא טָאה רע ןוא
 -עגניירא ריא טָאה רע ןוא]' :?,ןהשמ ךרוד '[ןצריוועג ןוא] םילכ [טכַארב
 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןהמלש ךרוד 'ןצריוועג ןוא [םילכ טכַארב

 ןוא טרעדנוה ךלמ םעד ןבעגעג טָאה :?יז ןוא -ןתתו :--י ,י ,א םיכלמ)

 םענופ תפנצימ א1? .בהזה לגע ןטימ 1? .גנוריצ א זיא רעוועג זא ,(ד ,ה תבש ,הנשמ)

 ןטיול ,זיא קוספ רעזדנוא ןופ ףוס רעד 15 .ב ,גס תבש ב!? (רזנ -- םזנ) לודג ןהוכ
 "יו; בָאגוצ רעזדנוא רעבָא :ץאלפ ןיא טינ (אנישטנָאס םיא טימ ןוא) ו"זרהמ

 -רעפיצ ןופ חיר רעד יװ ןגָארטעצ ךיז טָאה םש ריא :ךעלדנעטשראפ ןינע םעד טכַאמ

 -ראפ זיא רמאמ רעד רעבָא .אנוה 'ר טייטש ןטסקעט יד ןיא 12 .(ןדרַאנ ןוא ןעמולב

 "---- -- טגָאזעג טָאה רענייא .ןומיס 'ר ןוא אנינח יר, :השרד רעד ןופ בייהנָא ןטימ ןדנוב

 -וספ יד ףיוא טריזַאב לָאצ יד זיא ו"זרהמ ןטיול א%+ .(ו"זרהמ) ךשמה רעד זיא ָאד ןוא

 רמאד ןאמ רעטשרע רעד סָאװ ןכאז יד ךיוא קידנענעכערניירא ,זט לאקזחי ,די--ח םיק

 תומש 1% .ןבעגעג טָאה הלכ יד יוו ןדנ ליפ יוזא לָאמ ייווצ ןבעג 15 .טנכערעג טינ טָאה
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 םש ,ברוחב םהל ןתנש ןייז :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר :ינת
 ?לטונ דציכו .ןהמ לטונ ,ואטחשכו ;וילע קוקח שרופמה
 ךאלמ :ןירמא ןינברז ;ףלקנ היה וילאמ :רמא וביא 'ר
 .ופלקו דרי

 םהילע קוקחש ,תירבה תוחול ינש ולא ,ךידי לע םידימצ הנתאו
 ,המה םיהלא השעמ תוחולהו :(בל תומש) א"דמה ;תורבדה תרשע
 םרשק :( ילשמ) א''דכ ,הרות ירבד ולא ,ךנורג לע דיברו -- ;'וגו
 רזנ הז ,םזנ ןתאו -- .[ךיתורגרג לע םדנע] דימת ךבל לע

 סטל המוד ץיצה :ןנינתד ,ץיצה הז ,ךינזא לע םיליגעו ;שדקה
 תראפת תרטעו ;ןזואל ןזואמ ףקומו תועבצא יתש בחרו ,בהז לש
 תראפת תרטע תייהו :םס היעשי) א"דמה ,הניכשה וז ,ךשארב
 .םשארב 'הו ,םהינפל םכלמ רובעיו : הכימ ביתכו ;'ה דיב
 ---- = ףסכו בהז ידעתו ?ןוניא המ אתאיינרחא יתלת ןיליאו
 .םידרנ םע םירפכ -- ,םייוגב םש ךל אציו

 אוהו ,רשע השלש ול הסינכה איה :[רמא דחו] (אנוה 'ר)
 .הלכ לש הבותכ לפוכ תויהל ןתח ךרדש ,םירשעו השש הל סינכה

 סינכה אוהו ,םימשבו םילכ ול הסינכה איה :רמא אחא 'ר
 ידי לע '[םימשבו] םילכ [ול הסינכה איה]' .םימשבו םילכ הל
 ד"הה ;המלש ידי לע 'םימשבו [םילכ הל סינכה אוהו]' ,השמ
 הברה םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו :6 ,א םיכלמ)
 תכלמ הנתנ רשא ,ברל דוע אוהה םשבכ אב אל ;הרקי ןבאו
 םימשבו םילכ ול הסינכה איה :רמא ןומיס 'ר .המלש ךלמל אבש
 המלש אב ;ןינמב אלש םימשבו םילכ הל סינכה אוהו ,ןינמב
 .[םימשב ישאר לכ םע -- -- -- חי ] ;םידרנ םע םירפכ :שריפו

 לָאמ ןייק ;רענייטש ערעייט ןוא ןצריוועג ליפ ןוא דלָאג רענטנעצ קיצנָאווצ

 ןופ הכלמ יד סָאװ ,ץצריוועג ענעי יוו ליפ ױזַא ןעמוקעגניירַא טינ ךָאנ זיא

 .ךלמה המלש וצ ןבעגעג טָאה אבש

 ןצריוועג ןוא םילכ טכַארבעגנײרַא םיא טָאה יז :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר

 ;לָאצ ַא ןָא ןצריוועג ןוא םילכ טכַארבעגניירַא ריא טָאה רע רעבָא ,לָאצ ַא טימ

 טימ ןעמולברעפיצ :טכַאמעג רָאלק סע טָאה ןוא ןעמוקעג זיא המלש ןוא

 15 |ןצריװעגטּפיוה ײלרעלַא טימ -- -- -- (ז)} ;ןדרַאנ

 הכלמ יד 1? .ל"דר ןטיול ןבָאגוציטסקעט -- .רעטײװ ןוא ,בכ ,ל ;רעטייוו ןוא ,אי ,הל
 .(ל"דר ןטיול בָאגוצ) לָאצ א ןָא ,טניימ ײלרעלַא 1* .אבש ןופ
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 --,ןעמיורגלימ ןופ דָאס ַא -- ףסולפסיױא ענייד :טשפ רעדנַא ןַא

 ןכַאמ וצ ךיד טיירבעגנָא אוה ךורב שודקה זיא ןסולפסיוא ענייד [ךרוד]
 [סמירמ ] זיא סָאד ?סע זיא סָאװ ןוא ;ןעמיורגלימ ןופ דָאס ַא יוו אובל דיתעל
 סָאוו רָאי קיצרעפ עלַא יד ןייוו ?ןסָאנעג לארשי טָאה ןענַאוו ןופ -- ?,םענורב

 ןוא ,םענורב םעד ןופ :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?רבדמ ןיא טמַאזעג ןבָאה ייז

 טָאה ןנחוי 'ר םורָאװ ;ערעייז תואנה עטסרעמ יד טַאהעג ייז ןבָאה םיא ןופ

 יילרעלַא ,ןסנירג יײלרעלַא ןסקַאוו ןכַאמ ליז טגעלפ םענורב רעד :טגָאזעג
 םורָאװ ,ןעוועג סע זיא ױזַא זַא ,וטסָאה היאר ַא .רעמייב ײלרעלַא ,תואובת
 ןבעג ןופ] טלעטשעגּפָא ךיז טָאה םענורב רעד ןוא ןברָאטשעג זיא םירמ ןעוו

 ,ןעמָאז ןופ טרָא ןייק טינ -- אל :(ה ,כ רבדמב) טגָאזעג ייז ןבָאה ,| רעסַאוז ייז
 ,לגנעה-ןביורט םעד ןופ :טגָאזעג טָאה יול 'ר .ןקַאטשנייוו רעדָא טייפ רעדָא

 ןטרָאד ןופ ןטינשעגּפָא ןבָאה ייז וא -- ותרכיו :(גכ ,גי טרָאד) קוספ ןטיול
 אנהכ רב אבא 'ר 3?ךעלגעמ רעבָא סע זיא -- .לגנעה-ןביורט ַא ןוא גייווצ ַא
 יד ןוא .סיורג רעייז ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןיא תוריפ יד :טגָאזעג טָאה

 וצ ןפיוקרַאפ ןגעלפ םירחוס עשירענידנצעג יד סָאװ םעד ןופ :ןגָאז ןנבר
 -נצעג ןופ ןייוו רעד זיא טלָאמעד :טנרעלעג טָאה לאעמשי 'ר [יוו] ,לארשי

 .לארשי רַאפ ןרָאװעג טרסַאעג טינ ךָאנ רעניד
 מ | 0

 [ךרוה] -- ,ןעמיורגלימ ןופ דָאס א -- ןסולפסיוא ענייד :טשפ רעדנַא ןַא
 אובל דיתעל ןכַאמ וצ ךיד טיירבעגנָא אוה ךורב שודקה זיא ןסולפסיוא ענייד
 סע יוו ,םָארטש רעד זיא סָאד ?סע זיא סָאוו ןוא ;ןעמיורגלימ ןופ דָאס ַא יוו
 ןייז ףיוא ,םָארטש םייב ןוא -- לחנה לעו :(בי ,זמ לאקזחי) ןבירשעג טייטש
 סָאװ -- ,הפורת ַא ףיוא רעטעלב ענייז ןוא -- -- -- ןסקַאװ טעוו ,גערב

 טעקָאמס עמ ,לטימ"יידרַאפ ַא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?הפורת ַא ףיוא טניימ
 -עג טָאה רענייא :לאומש ןוא בר .ןעגנַאגעצ טרעוו ןסע סָאד ןוא ,טַאלב סָאד

 "ייא ןוא :ליומ עטשרעבייא סָאד ןענעפעוצפיוא [טפלעה טַאלב סָאד | :טגָאז

 'ר ןוא אנינח 'ר ?,ליומ עטשרעטנוא סָאד ןענעפעוצפיוא :טגָאזעג טָאה רענ

 ;עמוטש ןופ ליומ סָאד ןענעפעוצפיוא :טגָאזעג טָאה רענייא .יול ןב עשוהי
 %.תורקע ןופ ליומ סָאד ןענעפעוצפיוא :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא

 חכ

 [ךרוד] ,ןעמיורגלימ ןופ דָאס א -- יםיחילש ענייד :טשפ רעדנַא ןַא
 אובל דיתעל ןכַאמ וצ ךיד טיירבעגנָא אוה ךורב שודקה זיא םיחילש ענייד

 טקנעדעג ,והילא ?[חילש רעד] סע זיא רעוו ןוא ;ןעמיורגלימ ןופ דָאס ַא יוו

 לעופ רעד ואװ ,(וט ,בי ;י ,ה בויא) םיקוספ ןופ סיזאב ןפיוא ןוא ,שרד ןטיול 1 .וכ |

 דיתעל לארשי וצ ןרעקמוא טצװ טָאג סָאװ 2 (לוק הפי) רעסַאװ טימ ןדנובעג טרעװ חלש

 ףיוא יישר ןופ טשטייט .ןטיול 5 (ןנדמלי טיול -- ,חעקת ,וט :ב ינועמש טוקלי אובל

 זיא לארשי רעדייא לייוו ,חבזמ ןפיוא ןסיג ןעניימ טינ ןעק סע ןוא, ;(א ,ב תלהק) הכסנא

 ןייא זַא % .(ו"זרהמ) "תונברק-גנוסיג ןופ ןיד רעד ןעוועג לח טינ זיא ןענכ ןיא ןיירא
 ,רָאי קיצרעפ עצנַאג ףיוא ןייוו ןבעג לָאז לגנעה-ןביורט
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 ךתושעל ה"בקה דיתע ךיחלש -- ,םינומר סדרפ ךיחלש :א'ד
 ויה ןאמ -- ,ראבה הז ?הז הזיאו ;אבל דיתעל םינומר סדרפכ
 'ר ?רבדמב ושעש הנש 'מ לכ [םיכסנמ] (םירטנמ) לארשי

 :ןנחוי 'ר רמאד ;ןתיינה בור ויה ונממו ,ראבה ןמ :רמא ןנחוי

 .תונליא ינימ ,םינוערז ינימ ,םיאשד ינימ םהל הלעמ התיה ראבה

 ויה ,ןהמ ראבה הקספו םירמ התמש ןויכש ,ןכ אוהש ךל עדת

 ןמ :רמא יול יר .ןפגו הנאתו ערז םוקמ אל :ס רבדמב) םירמוא

 םיבנע לוכשאו הרומז םשמ ותרכיו :טי םש םש לע ,לוכשאה

 התואב ןיסג ויה תוריפ :אנהכ רב אבא רייא ?ןכ רשפא .דחא

 םהל ןירכומ םיבכוכ ידבוע ירגת ויהש הממ :ןירמא ןנברו .העש

 ידבוע לש םניי רסאנ אל ןיידע :לאעמשי 'ר ינת ,לארשיל

 .לארשיל םיבכוכ
 זכ

 ךתושעל ה"בקה דיתע ךיחלש -- ,םינומר סדרפ ךיחלש :אייד
 לאקזחי) ביתכד ,לחנה הז ?הז הזיא ;אבל דיתעל םינומר סדרפכ
 והמ -- ,הפורתל והלעו ,וגו ,ותפש לע הלעי לחנה לעו (מ
 בר .הינוזמ ףרתו הילע ץיצמ ,ןויפרתל ןנחוי רייא ?הפורתל
 הפ ריתהל רמא דחו ;ןלעמ לש הפ ריתהל :רמא דח .לאומשו

 ;םימלא הפ ריתהל :רמא דח .יול ןב עשוהי 'רו אנינח 'ר .ןטמ לש
 .תורקע לש הפ ריתהל :רמא דחו

 חכ

 ךתושעל הייבקה דיתע ךיחולש -- ,םינומר סדרפ ךיחלש :אייד
 ןנינתד .בוטל רוכז והילא ?הז הזיא ;אבל דיתעל םינומר סדרפכ

 ןויצ ינב הוברקו ,ןדריה רבעב התיה הפירצ תיב תחפשמ :ןמת

 ולא ןוגכ .עורזב ןויצ ינב הוקחרו ,התיה תרחא דועו ;עורזב

 זיא ןדריה רבע ןיא :טנרעלעג ?טרָאד ןבָאה רימ יוו .ןטוג םוצ ןרעוו רע לָאז

 טימ +טרעטנענרעד יז ןבָאה יןויצ-ינב יד ןוא ,הפירצ תיב החפשמ ַא ןעוועג

 טרעטייוורעד יז ןבָאה ןויצ-ינב יד ןוא ,ןעוועג זיא החפשמ ַא ךָאנ ןוא ;חוכ

 ,טכארט רעייז טנפע'ס 5 ,לטימ-ריפּפָא ןא יװ טניס ? .טיטעּפַא ןפאשראפ 1 .זכ
 סהנח ןיא קוספ ןטיול ,ליומ סָאד עקַאט סע טניימ רשפא ןוא) רעדניק ןבָאה ןלָאז ייז זַא
 .(םיאנוש ענײמ ןגעק טיירב זיא ליומ ןיימ :(א ,ב ,א לאומש) הליפת

 ןיא :ןדיי ייב םיפיקת ןופ החפשמ א 5 ז ,ח תוידע ,הנשמ ? שרד ןטיול : .חכ
 ןופ לוספ ַא ןעװעג זיא החפשמ רעד ףיוא * .דיחי ַא ,ןויצ ןב חסונ רעד זיא הנשמ רעד
 ןעמענניירַא ןוא ןרשכ וצ יז ןעגנואווצעג ןבָאה םיפיקת יד ןוא ,(ג ,גכ םירבד עז) תורזממ
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 רהטמ רעדָא ,ןייז וצ אמטמ ןעמוק והילא טעוו ןלַאפ עכלעזַא ןיא .חוכ טימ
 -נענרעד :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר .ןרעטנענרעד רעדָא ןרעטייוורעד ;ןייז וצ
 -וק טעוו והילא] :טגָאזעג טָאה ןועמש 'ר .טינ ןרעטייוורעד רעבָא ,ָאי ןרעט
 ןרעטנענרעד וצ טינ :ןגָאז םימכח יד ןוא *.ןתקולחמ יד ןכיילגוצסיוא [ןעמ
 רעד יוו ,טלעוו רעד ףיוא םולש ןכַאמ וצ טרעיינ ,ןרעטייוורעד וצ טינ ןוא
 איבנה והילא ךייא קיש ךיא ,טעז -- הנה :(דכ--גכ ,ג יכאלמ) טגָאז קוספ
 -- -- -- רעדניק וצ ןרעטלע ןופ ץרַאה סָאד ןרעקמוא טעוו רע ןוא ------

 טכ

 ;ןרעפַאז ,זיא טשפ רעד יוו -- םכרכ ,לייאדרַאנ זיא דרנ :םכרכו דרנ (די)

 הנקו :(גכ ,ל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךעלעקעטשצריוועג זיא סָאד ,הנק

 טגָאזעג טָאה אנוה 'ר ,גנירעמיצ ןוא -- ;ךעלעקעטשצריוועג ןוא --םשב

 ןוא ןגיצ ןוא ,לארשי ץרא ןיא ןסקַאוו טגעלפ גנירעמיצ :ןגעוו סיסוי 'ר ןופ

 טָאה אסי 'ר -- תולהא ןוא ;לייא-ערימ -- רומ ,ןופרעד ןסע ןגעלפ ןשריה
 רב אבא 'ר ?תולהא סע ןעמ טפור סָאװרַאפ :,םוטַאילָאפ זיא סָאד :טגָאזעג

 -עג יד ךרוד טמוק סע לייוו :ןהדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה ןדוי

 ןופ ןוא 5.טלעצעג ןיא ךיז טיירפשעצ סע לייוו :ןגָאז ןנבר יד ןוא ?;ןטלעצ

 וצ ףיוא ןוא ךיז ןריצ וצ ףיוא ןעמענ לארשי ןופ רעטכעט יד ןגעלפ ןענאוו

 טמַאזעג טָאה לארשי סָאװ רָאי קיצרעפ עלַא יד רענעמ ערעייז ןעיירפרעד

 ןיא יוו זיא סָאד ,םענורב [סמירמ] ןופ :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר ?רבדמ ןיא

 'ר ;רעסַאוו קידעבעל םענורב ַא ;לַאװקנטרָאג ַא -- ןיעמ :(וט) טייטש קוספ

 --רמ :(ט ,המ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןמ םענופ :טגָאזעג טָאה והבא

 סענופ ף\סע םעד ןופ| םידגב ענייד עלַא ןלײאנַאק [ןוא] ןעָאלַא ןוא ערימ
 ךיז טניפעג סָאװ םעד ןופ -- ,[טיירפרעד ךיד ייז ןבָאה ?ןמ ןיימ ןופ *ןָאצ

 ךיז רעטכעט עשידיי ערשכ ןוא עקידתועינצ יד ןגעלפ ןופרעד ,ןָאצ ןרעטנוא

 זיא לארשי סָאװ רָאי קיצרעפ עלַא יד רענעמ ערעייז ןעיירפרעד ןוא ןריצ

 .רבדמ ןיא ןעוועג

 ,ןלעפַאב טָאג טעוו טָא םורָאוו -- הנה יכ :(אי ו סומע) טייטש קוספ ןיא

 זיוה עניילק סָאד ןוא] רענעפש ףיוא זיוה עסיורג סָאד ןּפַאלקעצ טעוו עמ ןוא

 יוו עבלעז סָאד טינ זיא זרענעפש [ףיוא ןּפַאלקעצ סָאד] -- ,[ןטלַאפש ףיוא

 ןופ רעבָא ,ןרעטילפש ןביילב רענעפש [ףיוא ןפאלקעצ] ןופ :ןטלַאפש ףיוא
 5.ןרעטילפש ןייק ָאטינ ןענייז ןטלַאפש [ףיוא ןפַאלקעצ]

 רייוורעד ייז טָאה הפירצ ינב החפשמ יד :טרעקראפ חסונ רעד זיא הנשמ ןיא) להק ןיא
 ןשיווצ ןטייקנדישרַאפדגנוניימ יד 5  .(טרעטנענרעד ייז טָאה החפשמ רעדנַא ןא ןוא ,טרעט

 ,םימכח יד

 "עג יד :םילהוא -- תולהַא ? .(וָארטסַאי) רעטעלבידרַאנ ןופ טכַאמעג לייא + .טכ

 ,ןטָאש ןיא) ןטלעצעג ןיא טסקַאװ סע :ו"זרהמ ןטיול .סע ןפיוקראפ רעניואוו-טלעצ

 רעבָא ןעק סע ,טלעצעג ןצנאג ןרעביא ךיז טגָארטעצ חיר רעד 3 .(ןוז רעד ןופ ןטלאהאב

 ךיז טזָאל ןופרעד ךיור רעד :טלעצעג א יװ ,להאכ ןייז ףראד אסריג יד זא ,ןייז ךיוא

 .שרד ןטיול ,לכא -- ילכיה + .(ז ,ג ןביוא עז) טלעצעג א יװ ךיז טיירפשעצ ןוא ּפָארַא



 5 ל ,ט5 ,חכ : ד השרפ

 ,ברקל :רמא הדוהי 'ר .ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל אב והילא
 םימכחו .תוקולחמה תא תוושהל :רמא ןועמש 'ר .קחרל אל לבא
 רמאנש ,םלועב םולש תושעל אלא ,ברקל אלו קחרל אל :םירמוא

 בל בישהו ,'וגו ,איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה :(ג יכאלמ)
 טכ וגו ,םינב לע תובא

 ,הנק ;ועמשמכ -- םכרכ ,ןונידרנ -- דרנ :םכרכו דרנ ₪
 אנוה 'ר -- ,ןומנקו -- ;םשב הנקו :(ל תומש רמאנש ,םשב הנק הז
 םיזע ויהו ,לארשי ץראב לדג היה ןומנק :רמוא יסוי 'ר םשב
 :;רמא אסי 'ר -- תולהאו ;ןונירמניא -- רומ .ונממ םילכוא םיאבצו
 הדוהי 'ר םשב ןדוי רב אבא 'ר ?תולהא התוא ארוק המל .אטליפ
 הסופ אוהש :ירמא ןנברו ;םילהא ךרד אב אוהש ינפמ :רמא
 ןהילעבל תוחמשמו תוטשקתמ לארשי תונב ויה ןכיהמו .להאב
 ,ראבה ןמ :רמא ןנחוי 'ר ?רבדמב לארשי ושעש הנש 'מ לכ
 ,ןמה ןמ :רמא והבא 'ר ;םייח םימ ראב ,םינג ןיעמ :(תט) ד"הה

 ילכיה ןמ] ךיתודגב לכ תועיצק ,תולהאו רמ :(המ םילהת) ד"הה
 תונב ויה ונממ ,ןשה תחת ןותנש הממ -- ,[ךוחמש ינמ ןש
 לכ ןהילעבל תוחמשמו תוטשקתמ תורשכהו תועונצה לארשי
 .רבדמב לארשי ויהש הנש 'מ

 םיסיסר לודגה תיבה תא הכהו ,הוצמ 'ה הנה יכ :וו סומע ביתכ
 [הסיסר] (הסיר) ןידה ימד אל -- ,[םיעיקב ןטקה תיבהו]
 ןידהו ;םיסילא הנימ תיא [הסיסר] (לסיר) אדה :אעזיב ןידהל
 : ,םיסילא הנימ תיל אעזיב

 הנמשו םיעברא :ןנחוי רי"א .םייח םימ ראב ,םינג ןיעמ וש

 םירבד הנמשו םיעברא דגנכ ,ראב ,ראב הרותב ביתכ םימעפ

7 

 טָאה ןנחוי 'ר .רעסַאוו קידעבעל םענורב א ,לֶאווקנטרַאג ַא -- ןיעמ (וט)

 ןגעק ,םענורב א ,ראב יהרות רעד ןיא טייטש לָאמ קיצרעפ ןוא טכַא :טגָאזעג

 עסיורג טרעיינ 5 .כ ,י הבר תלהק טיול ,הסיסר ףיוא הסיר ןטיבעג 1 .שרד ןטיול 5--*

 ,לארשי תוכלמ זיא "זיוה עסיורג סָאד, :ןרעװ טלעטשעגפיוא קירוצ ןענעק סָאװ רעקיטש

 סָאד, ;ןרעטילּפש יװ רעמ טינ ןביילב ,רושַא ךרוד ןברוח ריא ךָאנ ,טעוו ריא ןופ --

 -עגפיוא רעדיוו ,לבב ךרוד ןברוח ריא ךָאנ ,טעװ סָאװ ,הדוהי תוכלמ זיא "זיוה עניילק

 ןטיול ןוא םוגרת ןטיול טכַאמעג גנוצעזרעביא יד ןבָאה רימ .ןשרוכ ךרוד ןרעוו טלעטש
 "אפ רעצנַאג רעד -- .16 .מַאב ,448 'ז ,יקסנוד ,הבר תלהק עז) קוספ ןפיוא דוד תדוצמ
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 סָאד ?;טנגייאעגנייא הרות יד טרעוו ייז ךרוד סָאװ ;ןכַאז קיצרעפ ןוא טכַא יד

 .ןוא -- .רעסָאװ קידעבעל םענורב ַא ,לַאווקנטרָאג ַא :טייטש קוספ ןיא יוו זיא
 טזָאל [םכח דימלת] רעד :טגָאזעג טָאה הירזע 'ר -- .,ןונבל ןופ עקידנעניר

 טמוק הכלה יד זיב ,לסיב ןיילק א ןעניר טזָאל רעד ןוא +לסיב ןיילק ַא ןעניר

 ןיילק ַא וצ טפעה רעד :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר *.טייקסייוו ןימ ַא יוו סױרַא
 -וצ טוג| סױרַא טמוק הכלה יד זיב ,לסיב ןיילק א וצ טפעה רעד ןוא לסיב

 6,ןקַאבניק יוו [טפעהעגפיונ
 אל |

 'רב יסוי 'ר ןוא רזעלא 'ר .םורד ,םוק ןוא ,ןופצ ,ףיוא ךַאוו -- ירוע (זט)
 2[ךיוא] ןעוועג בירקמ ןבָאה :חונ ינב יד :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .אנינח

 -עג בירקמ חונ ינב יד ןבָאה תולוע |רָאנ} :טגָאזעג טָאה יסוי 'ר ?.םימלש
 [טייטש קוספ ןיא] :ןיסוי 'ר ףיוא אישק ַא טגערפעג רזעלא 'ר טָאה ,ןעוו

 -טשרע יד ןופ ,טכַארבעג טָאה רע ךיוא ,לבה ןוא -- לבהו :(ב ,ד תישארב)
 טימ ןָאט יסוי 'ר טעוו סָאװ -- ,סטעפ רעייז ןופ ןוא ףָאש ענייז ןופ ןעגניל

 רזעלא 'ר טָאה ?עטסטעפ ערעייז ןופ [ןהיבלחמ שטייט] -- +?קוספ םעד

 -עג טָאה רע ןוא -- חלשיו :(ה ,דכ תומש) ןיסוי 'ר ףיוא טגערפעג רעדיוו
 תולוע ןעוועג בירקמ ןבָאה ייז ןוא] לארשי ינב יד ןופ טייל עגנוי יד טקיש

 9!םעד טימ ןָאט יסוי 'ר טעוו סָאװ -- [ןעגנוטכַאלש-םימלש טכַאלשעג ןוא

 ןדנושעגּפָא טינ ,רעפרעק ןיא עצנַאג [םמ"הריצ ַא טימ ,םימלש ןעייל] --

 ןבירשעג טייטש סע :טגערפעג רעדיוו רזעלא 'ר טָאה ?,ןטינשעצ טינ ןוא
 טָאה ןוא] -- -- -- ןעמונעג טָאה ורתי ןוא -- ורתי חקיו :(בי ,חי טרָאד)
 -כַאלש ןוא הלוע םשל הלוע ןַא -- ,ןעגנוטכַאלש ןוא הלוע ןַא [ןעוועג בירקמ
 טָאה םעד ףיוא ??םעד טימ ןָאט יסוי 'ר טעוו סָאוו -- ,םימלש םשל *ןעגנוט

 :טגָאזעג טָאה רענייא א".םיארומא ייווצ םעד ןגעוו ןגירק סע :טגָאזעג רע

 יתוצוק :ב ,ה ןופ ףוס םייב טרָא ןייז זיא תמא תוא ןטיול ;ץַאלּפ ןיא טינ ָאד זיא ףַארגַאר
 .הליל יסיסר

 םישרפמ ןוא ,ךעלטקניפ טינ זיא 48 לָאצ יד -- .ך"נת ןיא :ןיז ןרעטיירב ןיא 1 .ל
 -עג זיא הרות ןוא * .ו ה תובא 5 .(לוק הפי ,הנוהכ תונתמ עז) ןינע םעד ןעלדנַאהַאב
 רַאפ רָאלק :ןבל -- ןונבל * .הרות ןייז ןופ + .(טי ,א ,ןביוא עז) רעסַאװ וצ ןכילג

 .(םייח -- םייחל) ןעגנאטש עטפעהעגפיונוצ טוג יװ :רעדָא 5 .ןעמעלַא
 ,הדעה ןברק ןטיול ? .הרות ןתמ ראפ טבעלעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עלַא 1 אל

 הבר תישארב ףיוא שוריפ םענעבירשעגוצ ןי"שר וצ םעד טיול ןוא ,אי ,א הליגמ ,ימלשורי
 םיקוספ עקידרעטייוו יד ןופ ןעמ ןעק שרעדנַא) םישרפמ ערעדנא טיול ךיוא יוזא ,ה ,בכ
 דנא ,רזעלא יר חסונ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה רימ -- .ןרזעלא 'ר ףיוא ךיוא אישק א ןגערפ

 יד ואוו ,טרָאד ,ימלשורי ןופ ךמס ןפיוא ,סעבַאגסיוא לָאצ א ןיא יװ ,רזעילא 'ר טָאטש
 ,ז ;ו--ב ,ו ארקיו עז תולוע ןוא םימלש ןופ תונברק יד ןגעוו 5 .(רזעל 'ר זיא אסריג

 ייב יװ ,סטעפ סָאד רָאנ טינ ,טנערברַאפ ןצנאג ןיא ךָאד טרעוו הלוע ןברק א * .זכ--אי
 ןרָאװעג טגָאזעג זיא קוספ רעקיזָאד רעד 5 .הלוע ןא סע זיא ןעוועג רעבָא * .םימלש
 זיא הלוע ןא ןדיינשעצ ןוא ןדנישּפָא ןופ ןיד רעד ' .(א ,ו הגיגח עז) הרות ןתמ ראפ
 ,טלַאהניא ןטיול טרידנעמע 5 .(1 ,ו טרָאד) ןכשמ םעד ןלעטשפיוא ןכָאנ ןעמוקעגוצ

 רַאפ ןרָאװעג טגָאזעג קוספ רעד.ךָאד זיא ? .תמא תוא ןופ חסונ רעד ךיוא זיא ױזַא ןוא
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 םילזונו -- .םייח םימ ראב ,םינג ןיעמ :דייהה ;הרותה םב הנקנש
 תצקמ ליזמ הזו רבד תצקמ ליזמ הז :הירזע ר"א -- ,ןונבל ןמ
 םיחלמ הז :אמוחנת ר"א .ןונבל ןימכ תאצוי הכלה אהתש דע רבד
 תאצוי הכלה אהתש דע ,רבד .תצקמ םיחלמ הזו רבד תצקמ
 אל ,םייחל ןמכ

 ,אנינח 'רב יסוי 'רו רזעלא 'ר .ןמית ,יאובו ,ןופצ ,ירוע (זש
 תולוע :רמא יסוי 'ר ;חנ ינב ובירקה םימלש :רמא רזעלא 'ר
 איבה לבהו :(ד תישארב) יסוי 'רל רזעלא 'ר ביתומ .חנ ינב ובירקה
 -- ?יסוי 'ר הל דבע המ אד -- ,ןהיבלחמו ונאצ תורוכבמ אוה םג
 תא חלשיו :(דכ תומש) יסוי 'רל רזעלא 'ר ביתומ .,ןוהינימש ןמ
 אד -- ,[םימלש םיחבז וחבזיו תולוע ולעיו] לארשי ינב ירענ
 ביתומ ,חותינו טשפה אלב ,ןפוגב םימלש -- ?יסוי 'ר הל דבע המ
 -- ,םיחבזו הלוע -- -- -- ורתי חקיו :(חי םש ביתכ :רזעלא 'ר
 המ אד -- ,םימלש םשל [םיחבזו] (םימלשו) הלוע םשל הלוע
 :רמא דח .יארומא ירת הב יגילפ :הל רמא ?יסוי 'ר הל דבע
 אב הרות ןתמ םדוק :רמא אנירחאו ;ורתי אב הרות ןתמ רחאל
 ובירקה םימלש -- ,ורתי אב הרות ןתמ םדוק :רמאד ןאמ .ורתי
 ובירקה תולוע -- ,ורתי אב הרות ןתמ רחא :רמאד ןאמו ;חנ ינב

 .חנ ינב
 -- ןמית ,יאובו ,ןופצ ,ירוע :אנינח 'רב יסוי 'רל אעייסמ אדו

 ?ירוע הל ןירוק המלו ;ןופצב תטחשנש הלועה וז ,ןופצ ,ירוע

 -עג זיא ורתי :טגָאז רערעדנַא רעד ןוא :הרות ןתמ ךָאנ ןעמוקעג זיא ורתי
 ןעמוקעג זיא ורתי זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ םעד טיול .הרות ןתמ רַאפ ןעמוק
 טיול ןוא :?;םימלש [ךיוא] ןעוועג בירקמ חונ ינב יד ןבָאה ,הרות ןתמ רַאפ
 חונ ינב יד ןבָאה ,הרות ןתמ ךָאנ ןעמוקעג זיא ורתי זַא ,טגָאז סָאװ םעד
 :1.תולוע | רָאנ| ןעוועג בירקמ

 ,ףיוא ךַאוו :אנינח רב יסוי 'ר וצ היאר ַא זיא [קוספ] רעקיזָאד רעד ןוא
 טרעוו סָאװ ,הלוע יד זיא סָאד ,ןופצ ,ףױא ךַאװ -- ,םורד ,סוק ןוא ,ןופצ
 ?ףיוא ךַאװ ריא ןגעװ ןעמ טגָאז סָאװרַאפ ןוא :?;טייז-ןופצ ןיא ןטכָאשעג

 טרָאד ,ימלשורי ןטיול אפ .םימלש טכארבעג טָאה ,"חונב, רעד ,ורתי ןוא ,הרות ןתמ

 ןב עשוהי 'ר ןוא ןיז סאייח 'ר -- ב ,זטק םיחבז טיול ;יבר יבד הדוהי ןוא יאני יר -
 ןטייווצ ןופ ןענייז יסוי 'ר ןוא (תדפ ןב) רזעלא 'ר ןוא ,םיארומא רוד ןטשרע ןופ עלַא :יול
 ארקיו 12 .םיא טימ טלָאה יסוי 'ר ןוא 11 ,ןרזעלא 'ר טיִמ טמיטש סָאד ןוא 19 .רוד
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 ,םוק ןוא :*ףיֹוא טכַאװ ןוא ןפָאלשעגנייא זיא סָאװ ךאז ַא [יוו זיא'ס לייוו]
 ןוא ;םורד ןיא :+[ךיוא] ןטכָאשעג ןרעוו סָאװ ,םימלש יד ןענייז סָאד ,םורד
 אבא 'ר .ךַאז עיינ א [זיא'ס לייוו] ?םוק ןוא ריא ןגעוו ןעמ טגָאז סָאװרַאפ
 ךיוא :ןגעוו סיול 'ר ןופ ןגָאז עשוהי 'ר ןוא אפפ רב אנינח 'ר ןוא אנהכ רב
 ןיד רעד זיא סָאד :(ב ,ו ארקיו) ןיסוי 'ר וצ היאר ַא זיא קוספ רעקיזָאד רעד
 בירקמ לָאמ ַא ןגעלפ חונ ינב יד סָאװ :*,הלוע יד זיא סָאד ,הלוע רעד ןופ
 :(אי ,ז טרָאד) רע טגָאז ,םימלש יד וצ וצ טמוק קוספ רעד ןעוו רעבָא אי5/ןייז
 ָאד -- ,םימלש יד ןופ גנוטכַאלש רעד ןופ ןיד רעד זיא סָאד ןוא -- תאח
 ,ןייז בירקמ טעוו עמ סָאוו טרעיינ ",ןעוועג בירקמ טאה עמ סָאװ,, טינ טייטש
 | ,רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ

 ?םורד ,םוק ןוא ,ןופצ ,ףיוא ךַאוו :קוספ ןטימ רזעלא 'ר טוט סָאוו ָאט
 ןכַאװפיוא ןלעוו'ס ןעוו ,[טייצ רעד ףיוא ןרָאװעג טגָאזעג זיא קוספ רעד }
 ןרעגַאל ןוא ןעמוק ןלעוו ייז ןוא ,ןופצ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ענעבירטרַאפ יד
 יז ךיא לעוו טָא -- יננה :(ז ,אל הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו :?,םורד ןיא
 ;דרע רעד ןופ ןקע יד ןופ ןעלמַאזפיונוצ ייז לעוו ןוא דנַאל-ןופצ ןופ ןעגנערב
 טעוו ןוא ,ןופצ ןיא ךיז טניפעג סָאװ גוגמ-ןוא-גוג ןכַאוופיוא טעוו'ס ןעוו
 -- ךיתבבשו :(ב ,טל לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו ,םורד ןיא ןלַאפ ןוא ןעמוק
 -פיוא ךיד לעוו ןוא *,ןרעדורפיוא ךיד לעוו ןוא ,ןריפרַאּפ ךיד לעוו ךיא ןוא
 ןופ גרעב יד ףיוא ןעגנערב ךיד לעוו ןוא ןופצ ןופ ןקע יד ןופ} ןעגנערב
 ,ןופצ ןיא ךיז טניפעג סָאװ חישמה ךלמ רעד ןכַאוופיוא טעוו'ס ןעוו ;[לארשי
 ןיא ךיז טניפעג סָאװ שדקמה תיב םעד ןעיובפיוא ןוא ןעמוק טעוו רע ןוא
 ןקעוופיוא לעוו ךיא -- יתוריעה :(הכ ,אמ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,םורד
 18ןעמוק טעוו רע ןוא ,ןופצ ןופ

 .םימזעב ענייז ןסילפסיורַא ןלָאז ,ןטרָאג ץיימ ךרוד זָאלב -- יחיפה
 רעד :יול רב ןימינב 'רב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה אנוה 'ר
 ןייק טינ טזָאלב ,טזָאלב טניוו-םורד ַא ןעוו זַא ,זיא טלעוו רעד ףיוא רעגייטש
 רעבָא .טניוו-םורד ןייק טינ טזָאלב ,טזָאלב טניוו-ןופצ ַא ןעוו ןוא ;טניוו-ןופצ
 -סעטסעגרַא ןַא טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב אוה ךורב שודקה טעוו אובל דיתעל
 ןעניד ןלעוו עדייב ןוא ,לָאמ א רַאפ ןטניוו ייווצ ןריפ טעוו רע ןוא :?,טניוו
 לַעוו ךיא -- רמוא :( ,גמ היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןעמַאזוצ
 2נוטינ טלַאהרַאפ :טניוז םורד םוצ ןוא !רעהַא ביג ??:טניוו ןופצ םוצ ןגָאז

 -עג טָאה ןנחוי 'ר -- ןטרָאג ןייז ןיא רעטבילעג ןיימ ןעמוק לָאז -- אבי
 לָאז ןתח רעד זַא ,ץרא-ךרד טנרעלעג םעד טימ ךיד טָאה ??הרות יד :טגָאז
 ןופ :תושר ןייק טינ םיא טיג הלכ יד זיב ??הּפוח רעד ןיא ןייגניירַא טינ
 רעטבילעג ןיימ ןעמוק לָאז [קוספ רעודנוא ןופ] ?ןעגנורדעג סָאד זיא ןענַאוו
 | | .ןטרָאג ןייז ןיא
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 ןיטחשנש םימלש ולא ,ןמית ,יאובו .ררועתנו ןשי אוהש רבד

 רב אבא 'ר ,שודיח לש רבד ?יאובו התוא ןירוק המלו ;םורדב

 ןידה ףא :ירמא יול 'ר םשב עשוהי 'רו אפפ רב אנינח 'רו אנהכ

 הלועה איה ,הלועה תרות תאז :0 ארקיו) יסוי 'רל אעייסמ ארק
 :ז םש) רמא םימלש יבג יטמ יוה דכו ;הליחתב חנ ינב ובירקהש

 אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייובירקה רשא,, -- ,םימלשה חבז תרות תאזו
 .אבהלו ןאכמ ,בירקי רשא

 -- ?ןמית ,יאובו ,ןופצ ,ירוע :ןיד ארק רזעלא 'ר םייקמ המ
 אדמה ,םורדב ונחיו ואביו ,ןופצב תונותנה תוילגה וררועתישכל

 ;ץרא יתכרימ םיתצבקו ופצ ץראמ םתוא איבמ יננה :(אל הימרי)

 א''דמה ,םורדב לופיו אביו ,ןופצב ןותנש גוגמו גוג ררועתישכל

 טפצ יתכרימ] ךיתילעהו ךיתאששו ךיתבבשו :(ל לאקזחי)

 ןותנש חישמה ךלמ ררועתישכל ;[לארשי ירה לע ךיתואיבהו

 היעשי) א"דמה ,םורדב ןותנש שדקמה תיב הנביו אביו ,ןופצב

 .תאיו ,ןופצמ יתוריעה :(אמ

 ןימינב 'רב עשוהי יר םשב אנוה רייא .וימשב ולזי ,ינג יחיפה

 חור ןיא ,תבשנמ תימורד חורשכ הזה םלועבש יפל :יול רב

 תימורד חור ןיא ,תבשנמ תינופצ חורשכו ;תבשנמ תינופצ

 םלועל סיטסגרא חור איבמ ה"בקה אבל דיתעל לבא .תבשנמ
 :(גמ היעשי) ד"הה ;תושמשמ ןהיתשו ,תחאכ תוחור יתש גיהנמו

 .יאלכת לא :ןמיתלו ,ינת :ןופצל רמוא

 אלש ,ץרא ךרד הרות ךתדמיל :ןנחוי רייא -- ,ונגל ידוד אבי

 ?םעט המ ;תושר הלכה ול ןתתש דע ,הפוחל סנכנ ןתחה היהי

 .ונגל ידוד אבי

 .טיינאב סע ןעמ טָאה טציא ןוא ,ןייז בירקמ חונ ינב יד ךיוא ןגעלפ תולוע 15 .אי א

 .שרד ןטיול 15  .טייז-ןופצ ןיא אקווד ןטכאלש ןופ ןיד רעד ָאטינ זיא םימלש ייב +

 ןיא 5 ןברק ןטנאקאב רעירפ ןופ א ףיוא זמרמ זיא ,הלוע יד זיא סָאד קורדסיוא רעד אל

 ןיא טשטייטעג 1% .(םירואה טפשמ) ך"נתה ןולמ ,גרעבנייטש טיול 37 .לארשי ץרא
 -אב טרָאװ םעד טימ טרעװ רוטארעטיל רעשיכירג-טלא רעד ןיא 1% .שרד ןטיול ,דיתע
 טניוו ןופצ-ברעמ א -- לָאמ א ןוא טניווזברעמ א -- לָאמ א ,טניוו"םורד א לָאמ א טנכייצ

 ייווצ ןענעכייצאב וצ טרָאװ םעד טימ שרדמה לעב רעד רעבירעד ךיז טצונַאב ,(ווַארטסטי)

 ןעניימ לָאז סָאד ןוא 21 .שרד ןטיול 20 ,קיטייצנייא ןעמוק סָאװ ןטניוו עטצעזעגנגעק

 ןיא 22 .ןעמַאזוצ עדייב -- טניװ םורד ,םוק ןוא ,טניװ ןופצ ,ףיוא ךאװ :קוספ רעזדנוא

 -אזוצ ןעמיטניא ןרָאפ דחוימ רדח א :טײטַאב ןשידומלת ןיא ?*  .ך"נת :ןיז ןרעטיירב

 .הלכ-ןתח ןופ םוקנעמ
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 םעדייא רעד םחנמ 'ר -- ,ןטרָאג ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא -- יתאב (א)
 :הנסוי 'רב ןועמש 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה הנובא רב רזעלא 'ר ןופ

 ,ינגל טרעיינ ,ןטרָאג ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ",ןגל יתאב,, טינ טייטש ָאד
 ןיימ ןעוועג יטשרע וצ זיא'ס ואוו טרָאד ,הפוח ןיימ ןיא *,ינונגל,, |ןעייל }
 יד ןשיווצ הניכש רעד ןופ טרָא-רקיע סָאד ןעוועג טינ ןעד זיא -- ,טרָא-רקיע

 -- ועמשיו .:(ח ,ג תישארב) טייטש קוסּפ ןיא סָאװ זיא סָאד ?עטשרעטנוא
 ןיא םורַא טײג רע יװ ,רַאה םעד טָאג ןופ לוק סָאד טרעהעג ןבָאה ייז ןוא
 טרעיינ ,ןייג טוט רע ",ךלהמ,, טינ טייטש ָאד :טגָאזעג טָאה אבא 'ר .ןטרָאג

 ןוא בייה א ,ףױרַא טייג ןוא בייה א ךיז טוט רע -- :םורַא טייג רע ,ךלהתמ

 ןטשרע ןפיוא ףיורַא הניכש יד זיא ,טקידניזעג ןושארה םדא טָאה :ףױרַא
 שונא טָאה ;למיה ןטייווצ .ןפיוא ףיורא יז זיא ,טקידניזעג ןיק טָאה ;למיה

 -עג לובמ ןופ רוד רעד .טָאה ;למיה ןטירד ןפיוא ףױרַא יז זיא ?,טקידניזעג
 ןופ] םערוט םענופ רוד רעד טָאה ;למיה ןטרעפ ןפיוא ףױרַא יז זיא ,טקידניז

 םודס ןופ טייל יד ןבָאה ;למיה ןטפניפ ןפיוא ףױרַא יז זיא ,טקידניזעג [לבב
 טקידניזעג םירצמ יד ןבָאה ;למיה ןטסקעז ןפיוא ףיורַא יז זיא ,טקידניזעג
 ןענייז ייז ןגעק .למיה ןטעביז ןפיוא ףױרַא יז זיא ,ןעמהרבא ןופ געט יד ןיא
 :דרע רעד ףיוא טכַארבעגּפָארַא יז ןבָאה ןוא םיקידצ ןביז ןענאטשעגפיוא

 ;ןטסקעז םוצ ןטעביז ןופ טכַארבעגּפָארַא יז רע טָאה ,ןעוועג הכוז טָאה םהרבא
 ;ןטפניפ םוצ ןטסקעז ןופ טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא קחצי ןעמוקעגפיוא זיא

 ;ןטרעפ םוצ ןטפניפ ןופ טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא בקעי ןעמוקעגפיוא זיא
 זיא ;ןטירד םוצ ןטרעפ ןופ טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא יול ןעמוקעגפיוא זיא

 זיא ;ןטייווצ םוצ ןטירד ןופ טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא תהק ןעמוקעגפיוא
 א"ףטשרע םוצ ןטייווצ ןופ טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא םרמע ןעמוקעגפיוא

 קחצי 'ר +.דרע רעד ףיוא טכַארבעגּפָארַא יז טָאה ןוא השמ ןעמוקעגפיוא זיא
 יד -- םיקידצ :(טכ ,זל םילהח) וטייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד :טגָאזעג טָאה

 רעבָא -- ,ףיורעד ןעור קיבייא ןלעוו ןוא ,דנַאל סָאד ןברַא ןלעוו םיקידצ
 5?ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןביילב ןלעװ -- ,ןָאט םיעשר יד +ןלעוו סָאוו

 ןעמ טָאה טלָאמעד; :וכ ,ד תישארב ,ןתנוי םוגרת ןטיול ? .טרָא וצ טרָא ןופ 1 .א

 הבר תישארב ךיוא ךיילגראפ *.ןעמָאנ סטָאג טימ ןפורנָא ייז ןוא ןצעג ןכַאמ ןביוהעגנָא

 *,דחאל, טסקעט ןיא טייטש "ןושארל, טָאטשנַא א? .קוסּפ םענעי ףיוא ישר ןוא ,ז ,גכ

 אוהש, ןבירשעגוצ תועמשמ טָאה רעביירשרעביא ןַא ןוא ,ה ,א תישארב ייפ 'ןושל ןטיול

 רעד ;ןרעמאלק ןיא טלעטשעג ןבָאה רימ סָאװ ,(רעטשרע רעד זיא סַאד סאוו) *ןושאר

 -ארב טיול + .שמוח ןופ קוספ ןקידרעטייוו ןטיול 5 ".ןושארל ינשמ , זיא תמא תוא ןופ חסונ

 .(ןעניוטש וצ) אהמתא טרָאװ סָאד ָאד ךיז "טניפעג טרָאד* ,177 'ז קעבלַא-רָאדַאעט ,הבר תיש
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 הנובא רב רזעלא 'רד הינתח םחנמ רייא -- ,ינגל יתאב ₪)
 ינגל אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ''ןגל יתאב,, :הנסוי 'רב ןועמש 'ר םשב
 אל הניכש רקיעו -- ,הלחתמ ירקיע היהש םוקמל ,ינונגל --
 םיהלא יה לוק תא ועמשיו :(ג תישארב) די'הה ?התיה םינותחתב

 -- ךלהתמ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ''ךלהמ,, :אבא רייא .ןגב ךלהתמ
 הניכשה הקלתסנו ,ןושארה םדא אטח :קילסו ץפקמ ,קילסו ץפקמ
 ,שונא אטח ;ינשה עיקרל הקלתסנ ,ןיק אטח ;ןושארה עיקרל
 עיקרל הקלתסנ ,לובמה רוד אטח ;ישילשה עיקרל הקלתסנ
 ישנא ואטח ;ישימחה עיקרל הקלתסנ ,לדגמה רוד אטח ;יעיברה
 ,םהרבא ימיב םיירצמה ואטח ;יששה עיקרל הקלתסנ ,םודס
 הודירוהו םיקידצ העבש ודמע ןדגנכ .יעיבשה עיקרל הקלתסנ
 הדירוהו קחצי דמע ;יששל יעיבשמ הדירוה ,םהרבא הכז :ץראל
 יול דמע ;יעיברל ישימחמ הדירוהו בקעי דמע ;ישימחל יששמ
 ;ינשל ישילשמ הדירוהו תהק דמע ;ישילשל יעיברמ הדירוהו
 השמ דמע ;(ושאר אוהש) דחאל ינשמ הדירוהו םרמע דמע
 ץרא ושריי םיקידצ :(ל םילהת) ד"הה :קחצי רייא ,ץראל הדירוהו
 ?ריואב ןייולת ,ושע [י] המ םיעשרה[ו] -- ,הילע דעל ונכשויו
 וניכשה םיקידצה לבא ,ץראל הניכש וניכשה אל[ש אלא] (יכ)
 - ,הילע דעל ונכשיו ץרא ושריי םיקידצ ?םעט המ .ץראל
 תמיאו .ומש שודקו ,דע ןכוש [:זנ היעשי)] הילע הניכשל וניכשי

 רעבָא %דרע רעד ףיוא ןעור הניכש יד טכַאמעג טינ ןבָאה ייז לייוו טרעיינ
 זיא ןענַאװ ןופ .דרע רעד ףיוא ןעור הניכש יד טכאמעג ָאי ןבָאה םיקידצ יד

 ןעור קיבייא ןלעוו ןוא דנַאל סָאד ןברַא ןלעוו םיקידצ יד ?ןעגנורדעג סָאד

 ןיא יוו] ףיורעד הניכש יד ןעור ןכַאמ ןלעוו ייז [וניכשי :ןעייל] -- ,ףיורעד
 קילייה ןוא ,קיבייא טור סָאװ רעד -- דע ןכוש :(ט ,זנ היעשי טייטש קוספ
 ?דרע רעד ףיוא הניכש יד טורעג [רעדיוו] טָאה ןעוו ןוא .ןעמַאנ ןייז זיא

 טניימ ,קיבייא ,דע טרָאװ סָאד ךיז טניפעג םיקוספ עדייב ןיא ? .טרָאד טיול עיצאדנעמע *
 םילהת ןיא ךיז טיצאב ךיוא יוזא ,טָאג ףיוא ןכוש ךיז טיצַאב היעשי ןיא יװ ױזַא זַא ,סע

9 
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 טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא ןכשמ רעד ןעוו גָאט םעד ןיא

 טקידנעעג טָאה השמ ןעוו גָאט םעד ןיא ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(א ,ז רבדמב)

 ,8-- == -- ןכשמ םעד ןלעטשוצפיוא

 לשמ ַא זיא'ס :ןומיס 'רב הדוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה הירזע 'ר

 יז טָאה ןוא עטנירַאה רעד ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא זיא סָאװ ךלמ ַא טימ

 ןטעברעביא ךיז טלָאװעג רע טָאה רעטעפש .ץַאלַאּפ ןייז ןופ ןסייהעגסיורא

 ַא סעפע ןכַאמ ךלמ רעד רימ לָאז, :ןגָאז טקישעג םיא יז טָאה -ריא טימ

 שודקה לָאמ ַא טגעלפ ױזַא ".םיא טימ ןטעברעביא ךיז ךיא לעוו ,ךַאז עיינ

 תישארב) טייטש קוסּפ ןיא יוו ,ןביוא ןופ תונברק יד ןעמענפיוא אוה ךורב

 רעבָא טציא ;חיר ןקַאמשעג םעד טקעמשעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה חריו :(אכ ,ח

 ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא :טייטש קוספ ןיא יוו ,ןטנוא ןופ ףיוא ייז רע טמענ

 .הלכ ןיימ רעטסעווש ןיימ *?,ןטרָאג

 יד זיא סָאד ,םימשב עניימ טימ ערימ ןיימ ןבילקעג בָאה ךיא -- יתירא

 ץימ ןסעגעג בָאה ךיא :ךערייוו ןופ ןפיוה רעד ןוא ןצריוועג יד ןופ תרוטק

 יד ןוא הלוע-ןברק םעד ןופ םירביא יד ןענייז סָאד ,קינָאה ןיימ טימ טָאס

 ץימ טימ ץיו ץימ ןעקנורטעג בָאה ךיא י9;םישדק-ישדק יד ןופ םירומא

 :::םילק םישדק יד ןופ םירומא יד ןוא ןעגנוסיגנייוו יד ןענייז סָאד ,ךלימ
 סָאד ,דניירפ ,טרוכיש ןוא טקנירט :ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ,םירבח ,טסע

 ג?,קילגמוא ןגייא רעייז וצ טרוכישעגנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,אוהיבא ןוא בדנ ןענייז

 רעד יוז ןברק ַא ןייז בירקמ טלָאװעג טָאה דוד :טגָאזעג טָאה ידיא 'ר
 תולוע :תט ,וס םילהת) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד :?:םיאישנ יד ןופ ןברק
 ךיא ;סרעדיוו ןופ תרוטק טימ] ןעגנערבפיוא ריד ךיא לעוו ,תולוע עטעפ--

 ןופ טײטשַאב סָאװ ,ןברק א ראפ סע זיא סָאװ ;[קעב טימ ,רעדניר ןכַאמ לעוו

 -ישנ יד ןופ ןברק רעד זיא סָאד זַא ,ןגָאז וטסזומ ?קעב ןוא סרעדיוו ןוא ןסקָא

 םימלש ןברק ןרַאפ ןוא -- חבזלו :(י ז רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיא

 .[קעב ףניפ ,סרעדיוו ףניפ] רעדניר ייווצ

 רעד זיא קוספ ןקיזָאד םעד טָאטשנַא 5 .טָאג ףיוא (וניכשיו טנעיילעג) ונכשיו טרָאװ סָאד
 השמ לכיו :(דל--גל ,מ תומש) ןינע ןראפ רעקיסאפ זיא סָאװ ,ןרעדנא ןא סרוג תמא תוא

 להוא םעד טקעדעגרעביא טָאה ןקלָאװ רעד ןוא ,טעברַא יד טקידנעעג טָאה השמ ןוא --

 ךיוא טרעװ קוספ רעבלעז רעד) ןכשמ םעד טליפעגנַא טָאה טָאג ןופ דובכ רעד ןוא ,דעומ

 .ןכשמ ןיא 5 .(ב ,גי הבר רבדמב ;ז ,ידוקפ אמוחנת ;ז ,ה יתבר אתקיספ ןיא טריטיצ

 חבזמ ןפיוא טנערברַאפ ןרעװ סָאו,םשא"ןברק א ןוא תאטח-ןברק ַא ןופ ןלייט יד 9

 תונברק *,ןטייקילייה ערעגנירג, 11  .(קע רעד ,רעבעל ןרעביא שיילפטיור סָאד ,ןרינ יד)

 ,(ןברקיקנַאד ,ןברק-דירפ) הדות ,םימלש רעגייטש ַא ,השודק ןופ הגרדמ רערענעלק א ןופ
 א טיול 12 .ןסעגעג טרעװ עקירעביא סָאד ןוא טנערברַאפ ןרעװ םירומא יד רָאנ סָאװ

 סָאװ םעד רעביא ןעמוקעגמוא ייװצ יד ןענייז (א ,ה הבר רתסא ;א ,בי הבר ארקיו) שרדמ

 טמענ :טניימ ,טקנירט ,ותש קורדסיוא רעד ןוא) דעומ להוא ןיא רוכיש ןיירא ןענייז ייז

 ןעיוב טלָאװעג טָאה דוד 15 .(לוק הפי -- .ך"נת ןיא טפָא טניימ סָאד יװ ,ףָארטש רעייא

 עכלעזַא ןעװעג בירקמ רע טלָאװ תיבה תכונח םייב ןוא ,(ז ,ב לאומש) שדקמה תיב םעד

 ןכשמ םענופ תיבה תכונח םייב ןעװעג בירקמ ןבָאה םיאישנ יד סָאװ יד יװ תונברק



 1 א :ה השרפ

 יהיו : רבדמב) רמאנש ,ןכשמה םקוהש םויב ?הילע הניכש תרש
 .ןכשמה תא םיקהל השמ תולכ םויב

 סעכש ךלמל לשמ :רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר
 תוצרתהל שקב ךכ רחאל ;ולש ןיטלפ ךותמ האיצוהו הנורטמ לע
 ".ילצא אביו ,שדח רבד ךלמה יל השעי,, :הרמאו החלש .הל
 ביתכד ,הלעמלמ תונברקה לבקמ ה"בקה היה רבעשל ,ךכ

 ,הטמלמ לבקמ ושכע ;'וגו ,חוחינה חיר תא 'ה חריו :(ח תישארב)
 .הלכ יתוחא ,ינגל יתאב :די'הה

 ;הנובלה ץמוקו םימסה תרטק הז ,ימשב םע ירומ יתירא
 ;םישדק ישדק ירומאו הלוע ירביא ולא ,ישבד םע ירעי יתלכא
 ,ולכא ;םילק םישדק ירומאו םיכסנה ולא ,יבלח םע יניי יתיתש
 ,אוהיבאו בדנ ולא ,םידוד ,ורכשו ותש ;ןרהאו השמ הז ,םיער

 .ןתרצב ורכתשנש
 ;םיאישנ לש ןנברקכ ונברק בירקהל דוד שקב :ידיא רייא

 שיש ,ןברק והזיא ;'וגו ,ךל הלעא םיחמ תולוע :(ס םילהת) ד''הה
 דייהה ,םיאישנ לש ןברק הז ,רמוא יוה ?םידותעו םיליאו םירפ וב
 םידותע ,השמח םיליא] םינש רקב םימלשה חבזלו :( רבדמב)
 .[השמח

 :אניסוי ןב ןועמש רייא [ -- םיאישנה ולא ,םיער ולכא :א'"'ד]
 .ןברקלו ןביהאהל ןויכש אלא ?םיער םיאישנה לא ארוק אוה המל
 ,הבדנב תרטק איבמ דיחיה ןיא םוקמ לכב :אניסוי ןב ןועמש רייאו
 ,הבדנ תאטח איבמ דיחיה ןיא םוקמ לכב ;הבדנב תרטק ןאכו
 האמוט החוד דיחי ןברק ןיא םוקמ לכב ;הבדנ תאטח ןאכו

 ןועמש 'ר --:*|םיאישנ יד ןענייז סָאד ,םירבח ,טסע :טשפ רעדנַא ןַא]

 ידכ טרעיינ ?םירבח םיאישנ יד רע טפור סָאוורַאפ :טגָאזעג טָאה אניסוי ןב

 ןב ןועמש 'ר טָאה ךָאנ ןוא .ןרעטנענרעד וצ ייז ןוא ןכאמ וצ טבילַאב ייז

 15,בָאגיירפ ַא יו תרוטק דיחי ןייק טינ טגנערב ץעגרע ןיא :טגָאזעג אניסוי

 -ןברק א דיחי ןייק טינ טגנערב ץעגרע ןיא ;בָאגיירפ א תרוטק יד זיא ָאד ןוא

 ץעגרע ןיא ;בָאגיירפ ַא תאטח-ןברק רעד זיא ָאד ןוא ,בָאגיירפ א יוו תאטח

 רעד זיא ָאד ןוא :תבש ןוא האמוט החוד טינ דיחי א ןופ ןברק רעד זיא

 רעטרעװ יד יוו םעד ךָאנ ,רעטייוו ןעמוק טפרַאדעג טלָאװ רמאמ סידיא 'ר -- אז רבדמב)
 .תמא תוא ןופ חסונ ןטיול ןבעגעוגצ 12 .םיאישנ יד ףיוא טנשרדעג ןרעוו םיער ולכא
 דימת םעד רעסיוא ,ןעמ טָאה תבש 1% ,ןליוו םענעגייא ןופ בָאג א ,הבדנ טסקעט ןיא 5



 הבר םירישה ריש 2

 דיחי ןייק טינ טגנערב ץעגרע ןיא :האמוט ןוא תבש החוד דיחי א ןופ ןברק
 תאטח-ןברק ַא דיחי ַא טגנערב ָאד ןוא ,אטח ַא ףיוא ןדייס ,תאטח-ןברק ַא
 .אטח ןייק ףיוא טינ

 טא טקנירט ;םיאישנ יד ןעניז סָאד ,םירבח ,טסע :טשפ רעדנַא ןא

 זיא'ס] :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר -- :?,ןעגנוסיגנייוו יד ןענייז סָאד .טרוכיש
 ןוא ,טסעג ןטעברַאפ ןוא הדועס ַא טכַאמעג טָאה סָאוו ,ךלמ א טימ [לשמ א
 ןגיוצעגקירוצ ךלמ רעד טלָאװ .סטכעקעג ןיא ץרש א ןלַאפעגניירַא זיא'ס

 רעבָא טָאה ;טנעה ערעייז ןגיוצעגקירוצ עלַא ייז ןטלָאװ ,םעד ןופ טנַאה ןייז
 טקערטשעגסיוא עלַא ייז ןבָאה ,םעד וצ טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא ךלמ רעד

 סָאװ ,ךלמ א טימ [לשמ א זיא'ס] :טגָאזעג טָאה יאני 'ר :=.טנעה ערעייז

 ןעגנַאגעגמוא רע זיא .ךיז וצ טסעג ןטעברַאפ ןוא הדועס א טכַאמעג טָאה
 ליואוו ךייא לָאז ןוא קַאמשעג ןייז ךייא סע לָאז ,, :ייז וצ טגָאזעג ןוא ייז ןשיווצ

 -עג טָאה סָאװ ,ךלמ א טימ לשמ ַא זיא'ס :טגָאזעג טָאה והבא 'ר ".ןעמוקַאב
 ןסעגעגּפָא ןבָאה ייז ןעוו .ךיז וצ טסעג ןטעברַאפ טָאה ןוא הדועס א טכַאמ
 ןוא קלח םענייפ ןקיזָאד םעד טמעע; :טגָאזעג רע טָאה ,ןעקנורטעגּפָא ןוא

 ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא :ױזַא סע זיא אד ךיוא ".תיבה לעב םעד סע טיג
 עניימ טימ ערימ ןיימ ןבילקעג בָאה ךיא ,הלכ ץימ רעטסעווש ןיימ ,ןטרָאג
 ךיא :ריא ךיוא טסע ,קינָאה ןיימ טימ טָאס ןיימ ןסעגעג בָאה ךיא ,םימשב

 ,טרוכיש ןוא טקנירט ריא ךיוא ,ךלימ ןיימ טימ ןץידו ןיימ ןעקנורטעג בָאה
 | 19,דניירפ ריא

 ב

 לארשי תסנכ יד .ךַאוו זיא ץרַאה ןיימ ןוא ,ףָאלש ךיא -- הנשי ינא (ב)
 ןפָאלשרַאפ בָאה ךיא !םלוע לש ונוביר,, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה
 ךיא :;םידסח תולימג ףיוא ךאוו זיא ץרַאה ןיימ רעבָא ,תווצמ |ןָאט סָאד }
 ןטימ] ךַאװ זיא ץראה ןיימ רעבָא ,תוקדצ |ןָאט סָאד} ןפָאלשרַאפ בָאה

 זיא ץרַאה ןיימ רעבָא ?,תונברק יד ןּפָאלשרַאפ בָאה ךיא ;ןָאט וצ ייז [ןליוו

 ךָאד ןבָאה אד רעבָא ;ןייז בירקמ טרַאטעג טינ תונברק ערעדנא ןייק ,ףסומ ןברק םעד ןוא

 -עגסיוא םענייא ךָאד זיא ,גָאט ךָאנ גָאט תונברק ערעייז ןעוועג בירקמ םיאישנ ףלעווצ יד

 ךרוד לָאז םיאישנ יד ןופ רעצעמע זא ,ךעלגעמ ךיוא זיא יוזא .תבש םוא ןָאט וצ סע ןעמוק

 ,םיכסנ 1 | .(טנָאמרעד טינ האמוט טרעוו ,ב ,גי הבר רבדמב ןיא) ןרעװ אמט טייצ רעד

 -סיוא םָאר רעד ןיא טינ ןוא ,ערעדנַא ןוא (1859 גרעבמעל) עבַאגסיוא גנילרעפש רעד טיול

 אד ןבָאה רימ) טימ טלַאה ַאנישטנָאס סָאװ ,ןטשריפ ,םיכיסנ זיא חסונ רעד ואוו ,עבַאג

 רעד טָאה יוזא ןוא 1% .(תמא תוא ןטימ גנַאלקנייא ןיא ,"טשפ רעדנא ןא, טזָאלעגסױרַא

 ןרָאװעג טכארבעג זיא לייט א שטָאכ ,םיאישנ יד ןופ תונברק יד ןעוועג לבקמ רעטשרעבייא
 ךיא; :םיאישנ יד וצ טגָאז רעטשרעבייא רעד 19 .(ו"זרהמ) תבש םוא רעדָא ,האמוט ןיא

 ןזָאל ךיז ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ריא טנָאק טציא ןוא ,תונברק ערעייא ןעוועג לבקמ בָאה

 ",ןָאט ליואוו

 סָאװ ? .(ל"דר) ַאה"וה ןכעלגעט ןופ למוט ןיא ךיוא ןרעװ ןָאטעג ןָאק סָאװ + .ב
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 לכב ;האמוטה תאו תבשה תא החוד דיחי ןברק ןאכו ,תבשו
 איבמ דיחיה ןאכו ,אטח לע אלא תאטח איבמ דיחיה ןיא םוקמ

 .אטח לע אלש תאטח
 ולא ,םידוד ,ורכשו ותש ;םיאישנה ולא ,םיער ,ולכא :אייד

 הדועס השעש ךלמל :היכרב רייא -- ,(םיער ולכא :א"ד) םיכסנה
 תא ךלמה ךשמ וליאש ,יוחמתה ךותל ץרשה לפנו ,ןיחרואה ןמיזו
 וטשפו ,ודי תא ךלמה טשפ ;םהידי תא ןיכשומ לכה ויה ,ודי
 ןיחרוא ןמיזו הדועס השעש ךלמל :יאני רייא .םהידי תא לכה
 ".םכל םסביו םכל ברעי, :םהל רמואו םהילע ריזחמ היהו .ולצא
 ולכאשכל .ולצא ןיחרוא ןמיזו הדועס השעש ךלמל :והבא רייא

 :ןכ אכה ףא ".תיבה לעבל ונתו הפי וז הנמ ולט,, :רמא ,ותשו

 םע ירעי יתלכא ,ימשב םע ירומ יתירא ,הלכ יתוחא ,ינגל יתאב
 ותש ןותא ףא ,יבלח םע יניי יתיתש ;ןולכא ןותא ףא ,ישבד

 .םידוד ,ורכשו

 ב
 :ה"בקה ינפל לארשי תסנכ הרמא .רע יבלו ,הנשי ינא ₪

 ;םידסח תולימגל רע יבלו ,תוצמה ןמ הנשי ינא !םלוע לש ונובר,

 ,תונברקה ןמ הנשי ינא ;ןתושעל רע יבלו ,תוקדצה ןמ הנשי ינא

 יבלו ,שדקמה תיבמ הנשי ינא ;הלפתו עמש תאירקל רע יבלו

 רע יבלו ,ץקה ןמ הנשי ינא ;תושרדמ יתבו תויסנכ יתבל רע

 . * ינלאגל רע ה"בקה לש ובלו ,הלואגה ןמ הנשי ינא ;הלואגל

 יי?לארשי לש ןבל,, היבקה ארקנש ,וניצמ ןכיא :אבא רב אייח רייא

 .םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ :(ע םילהת) ביתכד ,ארק ןידה ןמ

 -תיב םעד ןפָאלשרַאפ בָאה ךיא +ןענװַאד ףיוא ןוא עמש תארק ףיוא ךַאװ

 בָאה ךיא ;םישרדמ יתב ןוא ןלוש רַאפ ךַאװ זיא ץרַאה ןיימ רעבָא ,שדקמה

 בָאה ךיא ;הלואג רעד וצ ךַאװ זיא ץרַאה ןיימ רעבָא +,ץק םעד ןפָאלשרַאפ

 ךימ ךַאוו זיא אוה ךורב שודקה ןופ ץרַאה סָאד רעבָא *,הלואג יד ןפָאלשרַאפ

 שודקה זַא ,רימ ןעניפעג ואוו :טגָאזעג טָאה אבא רב אייח 'ר ".ןזיילוצסיוא

 ,קוספ ןקיזָאד םעד ןיא ??לארשי ןופ ץרַאה סָאד , ןפורעג טרעוו אוה ךורב

 טימ %[ןוא] זדלעפ רעד -- רוצ :(כ ,גע םילהת) ןבירשעג טייטש סע ואוו

 ?.טָאג קיבייא ףיוא זיא קלח ןיימ ןוא ץרַאה

 טרָא סָאד ןעמענראפ סָאװ 5 .שדקמה תיב ןופ ןברוח ןכָאנ ןרעוו טכַארבעג טינ ןענָאק

 .4 .מאב עז 5 .ןעמוק טפרַאדעג גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,תולג ןופ ףוס םעד + .תונברק ןופ

 .ןיילא טָאג ףיוא גנונכייצאב א ,ץרַאה ןיימ ,יבל זיא םעד טיול ' .שרד ןטיול 6



 הבר םירישה ריש 574

 ג

 רע תעשב ,ןהשמ ךרוד -- טּפַאלק רעטבילעג ןיימ ,לוק ַא -- לוק ()

 טָאה ױזַא :טגָאזעג טָאה השמ ןוא -- השמ רמאיו :(ד ,אי תומש) טגָאזעג טָאה

 ןפע -- יםירצמ ןשיווצ ןײגסױרַא ךיא לעוו טכַאנ עבלַאה םורָא :טגָאזעג טָאג

 :;לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה אסי 'ר -- ,רימ

 לדָאנ ַא ןופ :ץיפש רעד יוו הבושת ןופ ריט ַא רימ טנפע ,עניימ רעדניק

 ןלעוו רענעגעוו ןוא ןרופ סָאװ ,ןריט ןענעפע ךייא לעוו ךיא ןוא ,סיירג יד

 ןעמָאנ ןיא והבא 'ר ןוא אינוח 'ר ןוא אמוחנת 'ר ?",ייז ןיא ןייגניירַא ןענעק

 טייז ןוא ּפָא טזָאל -- ופרה :(אי ,ומ םילהת) טייטש קוספ ןיא :ןשיקל שיר ןופ

 זָאל ,, :לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,טָאג ןיב ךיא זַא ,ןסיוו

 טָאה יול 'ר *.טָאג ןיב ךיא זַא ,ןסיוו ריא טעוו ,םישעמ עטכעלש ערעייא ּפָא

 ךיילג ייז ןטלָאװ ,גָאט ןייא וליפא ןָאטעג הבושת טלָאװ לארשי ןעוו :טגָאזעג

 סע זיא ןענַאוו ןופ ;ןעמוקעג :דוד-ןב טלָאװ ךיילג ןוא ,ןרָאװעג טזיילעגסיוא

 רימ ןוא ,טָאג רעזדנוא זיא רע םורָאוו -- אוה יכ (ז ,הצ טרָאד) ?ןעגנורדעג

 ךיז טלָאוו ריא ןעוו ?גָאט ןייא ;גנורעטיפ ןייז ןופ ףָאש יד ןוא קלָאפ ןייז ןענייז

 טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :ןגָאז יול 'ר ןוא ןדוי 'ר !לוק ןייז וצ ןרעהוצ

 ןַא ףיוא הבושת טוט ןוא םישעמ עטכעלש ערעייא ּפָא טזָאל , :לארשי וצ

 ".טָאג ןיב ךיא זַא ,ןסיוו ריא טעוו *,קילבנגיוא
 ןיא רימ טימ ?ןטּפָאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ יד -- ,(רעטסעווש ןיימ) יתווחא

 ןופ טולב ןכרוד ןוא חספ ןברק ןופ טולב ןכרוד ,תווצמ ייווצ ךרוד םירצמ

 ןיב ךיא ןוא -- רובעאו :( ,זט לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;הלימ

 ןייד ןיא ןרעגלַאוו ךיז ןעזעג ךיד בָאה ךיא ןוא ריד ייברַאפ ןעגנַאגעגייברַאפ

 ןופ טולב סָאד זיא סָאד ,בעל טולב ןייד ןיא :טגָאזעג ריד בָאה ךיא ןוא ,טולב

 סָאד זיא סָאד ,בעל טולב ןייד ץיא :טגָאזעג ריד בָאה ךיא ןוא ;חספ ןברק

 םייב רימ ןיא טבילעגנייא ךיז ןבָאה ייז לייוו ,עטבילעג ןיימ ז.הלימ ןופ טולב

 לעוו ךיא ןוא ,טָאג ןיימ זיא סָאד -- הז :(ב ,וט תומש) טגָאזעג ןבָאה ןוא םי

 הא קיבייא ף"וא ןגיניק טעוו טָאג -- 'ה (חי קוספ ,טרָאד) :ןעניישַאב םיא,

 ןרָאװעג טגָאזעגנָא ייז ןענייז טרָאד םורָאװ ,הרמ ןיא ,ביוט ץימ -- .קיבייא

 ,םיבוט םישעמ ןוא תוקדצ ןוא תווצמ עלַא יד טימ ןרָאװעג טנכײצעגּפָא ןוא

 טייטש קוספ ןיא יו זיא סָאד :טנכײצעגּפָא זיא סָאװ ביוט עקיזָאד יד יוו

 יתמת -- .םיניד ןוא ןצעזעג טכַאמעג םיא רע טָאה טרָאד :(הכ קוספ ,טרָאד)

 טצנַאגרַאפ ךיז ןבָאה סָאוו יד ,ענעבעגעגרעביא-ץנָאג ןיימ ,עצנַאג ןיימ --

 טָאג סָאװ ץלַא -- לכ +( ,דכ טרָאד) טגָאזעג ןבָאה ןוא יניס םייב *רימ טימ

 [ןעייל] :טגָאזעג טָאה יאני 'ר ןכרַאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה

 א ןופ לכעל א יו ",טחמ לש הרירחכ, חסונ רעד זיא ,וט ,יתבר אתקיספ ןיא 1 .ג

 ,(דניז) ןופ ןקינייר וצ ךיז טמוק רענייא זַא -- רהטיל אבה :ב ,חל אמוי ךיילגרַאפ ? .לדָאנ

 ןטיול + זיוה סדוד ןופ ןעמַאטשּפָא ףרַאד סָאװ ,חישמ * .למיה ןופ םיא ןעמ טפלעה
 טולב ןייד ןיא קורדסיוא רעד לייוו 1 .יתוחא -- וחאתנ 5 .ופרה -- ןיע ףרה 5 .שרד

 ייווצ יד ףיוא טנשרדעג קוספ רעד סטרעוו ,לָאמ ייווצ טרזחעגרעביא קוספ ןיא טרעוו ,בעל
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 :(אי תומש רמאש העשב ,השמ ידי לע -- קפוד ידוד ,לוק ₪
 .םירצמ ךותב אצוי ינא הלילה תוצחכ :'ה רמא הכ :השמ רמאיו

 יל וחתפ ,ינב,, :לארשיל הי'בקה רמא :רמא אסי 'ר -- ,יל יחתפ --
 םיחתפ םכל חתופ ינאו ,טחמ לש הדוחכ הבושת לש דחא חתפ
 והבא 'רו אינוח 'רו אמוחנת 'ר ''.וב תוסנכנ תוינרקו תולגע ויהיש
 ,'וגו ,םיהלא יכנא יכ ,ועדו ופרה :(ומ םילהת) ביתכ :שיקל שיר םשב
 יכנא יכ ,ועדו םיערה םכישעממ ופרה,, :לארשיל הי"בקה רמא --
 םוי וליפא הבושת ןישוע לארשי ויה וליא :רמא יול 'ר ".םיהלא
 יכ :הצ םש ?םעט המ ;אב דוד ןב דימו ,ןילאגנ םה דימ ,דחא
 .ועמשת ולוקב םא םויה ,ותיערמ ןאצו ומע ונחנאו וניהלא אוה
 םכישעממ ופרה,, :לארשיל ה"בקה רמא :ירמא יול 'רו ןדוי יר
 ".םיהלא יכנא יכ ועדו ,ןיע ףרהכ הבושת ושעו םיערה

 םדבו חספה םדב ,תוצמ יתשב םירצמב יל וחאתנש ,יתוחא
 ,ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רובעאו :(ט לאקזחי) ד"הה ;הלימה
 הז ,ייח ךימדב :ךל רמאו ;חספה םד הז ,ייח ךימדב :ךל רמואו
 ילא הז :חט תומש) ורמאו םיב יתוא ועירש ,יתיער .הלימה םד
 ווטצנ םשמש ,הרמב יתנוי -- .דעו םלועל ךולמי 'ה (םש  ;והונאו

 ;תנייוצמש וז הנויכ םיבוט םישעמו תוקדצו תווצמה לכב ונייטצנו
 וממתנש ,יתומת ,יתמת -- .טפשמו קח ול םש םש :םש ד"הה
 'ר .עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :דכ ,םש) ורמאו יניסב ימע
 איה אלו הנממ הלודג ינא אל לוכיבכ --- ,יתמואת :רמא יאני
 המ -- ,יתמואת :יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי 'ר .ינממ הלודג
 ךכ ,שיגרמ ורבח ,ושארב ןהמ דחא ששוח םא וללה םימואתה
 .הרצב יכנא ומע :(אצ םילהת) ה"בקה רמא לוכיבכ

 ןופ ?רעסערג טינ ,לוכיבכ ,ןיב ךיא -- .רעטסעווש-גניליווצ ןיימ ,יתמואת
 ןופ ןעמָאנ ןיא ןינכיס ןופ עשוהי 'ר .רימ ןופ רעסערג טינ זיא יז ןוא ,ריא
 ביוא ,גניליווצ רעקיזָאד רעד יו יוזַא -- י,רעטסעוושדגניליווצ ןיימ :ןיול 'ר

 ,לוכיבכ ,יוזַא ,רעטייווצ רעד סע טליפרעד ,ּפָאק רעד ייוו טוט ייז ןופ םענייא
 ךיא ןיב םיא טימ -- ומע :(ט ,אצ םילהת) טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה

 .הרצ ַא ןיא

 טָאה שרדמה לעב רעד :הבקנ ןושל ,הלודג ? .ןבעגעגּפָא ןצנאגניא רימ ךיז 5  .תווצמ
 .יתמת -- יתמואת 3% ,לארשי תסנכ יד טכיילגראפ רע ןעמעוו וצ ,הניכש יד ןיז ןיא ָאד
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 ,חס טרָאד) קוסּפ ןטיול ,יוט טימ לופ זיא ּפָאק ןיימ םורָאוו -- ישארש
 רַאפ} טפירטעג ןבָאה ןעלמיה יד ךיוא ,טרעטיצעג טָאה דרע יד -- ץרא :ש

 טגָאז קוספ רעד יוו טיול ,טכַאנ רעד ןופ סנּפָארט טימ ןקָאל עניימ ;[טָאג

 .רעסַאוו טימ טפירטעג ןבָאה סנקלַאוו יד ךיוא -- םג :(ד ,ה םיטפוש)

 ד |
 -עג טָאה ןנחוי 'ר -- ,דמעה ןיימ ןָאטעגסױא בָאה ךיא -- יתטשפ (ג)

 ןוא ןַאטוצסיוא ךיז יו ,טסייוו עטושפ יד ןופ עטסטושפ יד וליפא :טגָאז

 סע ךיא ןעק יוו] דמעה ןייזמ ןָאטעגסױא בָאה ךיא :טסגָאז וד ןוא ,ןָאטוצנָא
 "ובנ עשר רעד סָאװ גָאט םעד ןיא :טגָאזעג ןבָאה ןנחוי 'ר ןוא אנינח 'ר | ?ןָאטנָא

 :םישובל עסיורג ייווצ ייז ןופ ןגױצעגּפָארַא רע טָאה ,לארשי ןלַאפַאב זיא רצנדכ

 עניימ ןשַאוועג בָאה ךיא :.תוכלמ ןופ שובל םעד ןוא הנוהכ ןופ שובל םעד

 ביוטש רעד זַא ?,טסואוועג טָאה רע :הרז הדובע ןופ טייקניירמוא רעד ןופ סיפ

 :ןגעווטסעדנופ ןוא ב",הרז הדובע רעד וצ ךימ טריפרַאפ א?טרָא םענעי ןופ

 אבא 'ר +ךָאל רעד ךרוד טנַאה ןיז טקערטשעסיוא טָאה רעטבילעג ןיימ (ז)
 י!םיצרש ןעוועדָאה וצ ?ךָאל א ןופ עבט יד זיא סָאװ :טגָאזעג טָאה אנהכ רב
 ונוביר,, :אוה ךורב שודקה ראפ לארשי תסנכ יד טגָאזעג טָאה ױזַא טרעיינ
 טינ טלָאװ ,ןשרוכ ךרוד ןָאטעג רימ טסָאה וד סָאװ םיסינ עלַא יד !םלוע לש

 [רעדנַא ןַא] ךרוד רעדָא ,ןלאינד ךרוד ןָאט רימ ייז טסלָאז וד רעסעב ןעוועג

 הירזע 'ר *".םיא וצ ןעמורב דייוועגניא עניימ :ןגעווטסעדנופ ?קידצ א שטנעמ

 טגָאזעג ךיוא ךיא בָאה ;םיא וצ ןעמורב דייוועגניא עניימ ןוא :טגָאזעג טָאה
 "ורעטיצ ךיא !דייוועגניא עניימ ,דייועגניא עניימ -- יעמ :(טי ,ד הימרי)

 -עג טָאה ןנחוי 'ר -- ,דמעה ןיימ ןָאטעגסױא בָאה ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 ,טסייוו עטושפ יד ןופ עטסטושפ יד וליפא %ןשיקל שיר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאז

 ןיימ ןָאטעגסױא בָאה ךיא :טסגָאז וד ןוא ,ןָאטוצנָא ןוא ןָאטוצסיױא ךיז יוו
 ןופ ףָאלש רעד לייוו ?סע טניימ סָאװ טרעיינ ?ןָאטנָא סע ךיא ןעק יוו ,דמעה

 :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר ןוא ;ץרוק זיא טכַאנ יד ןוא סיז זיא ?טייצ-תועובש
 ןופ סיפ עניימ ןשַאוועג בָאה ךיא =ןָאטעג סיב ַא טינ ייז טָאה יולפ ַא וליפא

 ןופ ביוטש רעד זַא ?,טסואוועג טָאה רע :הרז הדובע ןופ טייקניירמוא רעד
 ןיימ :ןגעווטסעדנופ ןוא ,הרז הדובע רעד וצ ךימ טריפרַאפ :?טרָא םענעי
 טָאה ימא 'ר -- :!,ךָאל רעד ךרוד טנַאה ןַײז טקערטשעגסיוא טָאה רעטבילעג

 ןיא ןטיבעג טסקעט ?  ןָאטוצנָא קירוצ ייז חוכב טַאהעג טינ טָאה לארשי ןוא 1 .ד

 -ראפ ב? ,(ןקידרעטייװ ןטיול) לבב ןופ א? .ו"זרהמ ןטיול ןוא טלַאהניא ןטימ גנַאלקנייא
 ָאט + ..(רעטייוו יוו) ןשרוכ ךרוד הלואג יד טגנאלרעד רימ * .בל--ל ,כ לאקזחי ךיילג

 יװ ,רענידנצעג א ךרוד הלואג יד טקישעג טָאה רעטשרעבייא רעד סָאװ ,סע טמוק יװ

 טשרעוצ זיא סָאװ < .טרענימעג טינ םעד ךרוד טרעוו טָאג וצ טפאשביל סלארשי 5 ?שרוכ

 ןנחוי יר זַא ,ךעלריטַאנ סע זיא ,(א ,דפ אעיצמ אבב) רבח ןייז רעטעפש ןוא דימלת ןייז ןעוועג

 יד ןזָאלסױרַא טסייה סָאװ ,ו"זרהמ רעד יװ טינ ןוא) ןעמָאנ ןייז ןיא שרד א ןעגנערב לָאז

 ףיוא ןוא) ןרָאװעג ןבעגעג זיא הרות יד ןעוו * ".ןשיקל שיר ןופ ןעמָאנ ןיא, רעטרעוו

 ןצילב ןוא ןרענוד טימ ןקעוופיוא טזומעג ייז טָאה עמ ןוא 5 .(שרד רעד טייג טייצ רענעי

 טיול 11 .בהזה לגע םעד טכַאמעג טָאה עמ ואו 19 .2 .מאב עז ? .(ונ ,א ןביוא עז)
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 םימש ףא ,השער ץרא חס סש) םש לע ,לט אלמנ ישארש
 םג :(ה םיטפוש רמאנש םש לע ,הליל יסיסר יתוצווק -- ;ופטנ

 .םימ ופטנ םיבע
 ד

 תומתבש המת יוליפא :ןנחוי ר"א -- ,יתנתכ תא יתטשפ ₪
 הככיא] יתנתכ תא יתטשפ :תרמא תאו ,שובללו טושפל תעדוי
 רצנדכובנ םהל גודזנש םוי :ירמא ןנחוי 'רו אנינח 'ר ![הנשבלא
 הנוהכ שובל ,םילודג םישובל ינש םהמ טשפ ,לארשיל עשרה
 תעדוי) :הרז הדובע ףוניטמ ילגר תא יתצחר .תוכלמ שובלו
 ,הרז הדובעל ינאישמ םוקמ ותוא לש קבאש ,[היה עדוי] (יתייה
 המ יכו :אנהכ רב אבא ר''א .רוחה ןמ ודי חלש ידוד ₪ כ''פעא
 תסנכ הרמא ךכ אלא !םיצרש לדגמ תויהל ?הז רוח לש וביט
 לע יל תישעש םיסנ לכ !םלוע לש ונובר,, :ה''בקה ינפל לארשי
 םדא ידי לעו לאינד ידי לע יל ןתושעל בטומ היה אל ,שרוכ ידי
 רזג, :היבקה רמא :הירזע רייא ".וילע ומה יעמ כייפעא ?קידצ
 ;(ד הימרי) יתרמא ינא םג ;וילע ומה יעמו:ןירמא ןותא .אנא בט
 "!הליחוא !יעמ ,יעמ

 :שיקל שיר םשב ןנחוי ר"א -- ,יתנתכ תא יתטשפ :איד
 יתטשפ :תרמא תאו ,שובללו טושפל תעדוי תומתבש המת וליפא
 תרצעה תנישש יפל ?הז והמ אלא ?הנשבלא הככיא ,יתנתכ תא
 .םהב הצקע אל אנעטרופ ףא :ןדוי ר"א ;הרצק הלילהו הבירע
 עדוי] (יתייה תעדוי) :הרז הדובע לש ףוניטמ ילגר תא יתצחר
 ידוד כייפעא ,הרז הדובעל ינאישמ םוקמ ותוא לש קבאש ,[היה
 כ"פעא .הקדצ שקבמש ינעכ :ימא ר"א -- ,רוחה ןמ ודי חלש

 ,ונמחרא םחר ,ול יעמ ומה :(אל סש) יל רמא אוהו ,וילע ומה יעמו
 .'ה םאנ

 -ןיא עניימ ןוא י*:ןגעווטסעד ןופ ןוא +?.הקדצ טעב סָאװ ןַאמירָא ןַא יוו :טגָאזעג

 -- ומה :(כ ,אל הימרי) רימ וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,םיא וצ ןעמורב דייוועג

 ןעמערַאברעד ךיז ךיא לעוו ןעמערַאברעד ,םיא וצ דייוועגניא עניימ ןעמורב סע
 טָאג טגָאז ,םיא ףיוא

 .(הבכרמ רעד ןופ) תויח יד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןופ :סע טניימ (גכ) אטוז והילא רדס

 :(ןעמָאנ סטָאג ןיא) לארשי וצ טגָאזעג השמ טָאה יוזא :ה ,ח הבר םירבד ךיילגרַאפ 2

 טימ ןוא רימ טימ טרעיינ ,ךיז טימ רָאנ טינ הקדצ ריא טוט ,הרות יד טיה ריא ביוא,

 זדנוא רַאפ ץיז סע טעו הקדצ ַא ןוא -- הקדצו :(הכ ,ו םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךייא



 הבר םירישה ריש 0/0 38

 -- ,ןטבילעג ןיימ ןענעפע וצ ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב -- ינא יתמק (ה)

 רב בקעי 'ר 14,טלעוו רעד ןופ תומוא יד טינ רעבָא ,ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא

 :(ה ,א ארזע) טייטש קוספ ןיא :ןקחצי 'ר ראפ :י?ןעוועג םגרתמ טָאה הנובא

 הדוהי טפ רעחיה-רעטַאפ יד ןופ ןטפיוה יד ןענַאטשעגפיוא ןענייז -- רמוקיו

 36;ךלמ רעד זיא רע לייוו ,הדוהי ןופ :םייוול יד ןוא םינהוכ יד ןוא ,ןימינב ןוא

 בילוצ ,םינהוכ יד ןופ 1?;קלח ןייז ןיא זיא שדקמה תיב רעד לייוו ,ןימינב ןוא

 ,ןטבילעג ןיימ ןענעפע וצ :?,ןכוד ןבילוצ םייוול יד ןופ ןוא :";הדובע רעד

 -רעטיב טימ ,רומ טימ טפירטעג ןבָאה טנעה עניימ ץוא ןָאט הבושת ךרוד

 םעד רעבירַא זיא'ס רעוו,, :טגָאזעג ןוא ןעוועג רזוג טָאה שרוכ םורָאװ ?9,שינ

 *,ןייגרעבירַא סינ לָאז ,רעבירַא טינ זיא סָאװ רעד ;רעבירַא זיא ,תרפ ךייט

 רעטצניפ -- ךשח :(י' ,גי היעשי) טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר

 ןעוועג גָאט רענעי טלָאװ יאוולה -- ,ןייגפיוא ריא ייב ןוז יד ??ןרַאוועג זיא

 ןריצַאּפש סיורַא זיא שרוכ !טניישעגפיוא טינ טלָאװ [ןוז יד] ןוא רעטצניפ

 סָאוו,, :טגָאזעג רע טָאה .טסיוו זיא טָאטש יד זַא ,ןעזעג טָאה ןוא טָאטש ןיא
 ?ןדימשדלָאג יד ןענייז ואוו ?טסיוו זיא יז סָאוו ,טָאטש רעד טימ רעמ רעד זיא

 רעד טינ וטסיב, :םיא וצ טגָאזעג ןעמ טָאה "?ןדימשרעבליז יד ןענייז ואוו
 םעד ןעיוב ןוא ןייגסיורַא ןענָאק ןדיי עלַא' :טגָאזעג ןוא ןליופַאב טָאה סָאװ

 ,ןדימשרעבליז יד ןענייז ייז ןופ ,ןדימשדלָאג יד ןענייז ייז ןופ ?שדקמה תיב
 רזוג רע טַאה טלָאמעד ";עדקמה תיב םעד ןעיוב וצ ףױרַא ןענייז ייז ןוא

 זיא'ס רעוו ;רעבירא זיא ,תרפ םעד רעבירַא זיא'ס רעוו,, :טגָאזעג ןוא ןעוועג

 ןייז ןוא םיברוקמ ענייז טימ לאינד ".ןייגרעביירַא טינ לָאז ,רעבירַא טינ

 רעסעב זיא'ס,, :טגָאזעג ןבָאה ייז ;ןעוועג הלוע טַאהעג טלָאמעד ןבָאה הרובח
 ץרא רעביא הכרב ַא ןכַאמ ןוא גרַאוונסע קידלארשי-ץרא ןסע ןלָאז רימ
 טַאהעג טינ טלָאמעד ןבָאה הרובח ןייז ןוא םיברוקמ ענייז ןוא ארזע ",לארשי

 רע לייוו ?ןעוועג הלוע טינ טלָאמעד ארזע טָאה סָאװרַאפ ןוא .ןעוועג הלוע
 עשזילָאז ָאט ??,הירנ ןב ךורב רַאפ ןענרעל ןייז ןכַאמ רָאלק טפרַאדעג טָאה
 זעוועג זיא הירנ ןב ךורב :טגָאז עמ טרעיינ ?ןייז הלוע ךיוא הירנ ןב ךורב
 טנעקעג טינ םיא ןעמ טָאה לטעבגָארט א ףיוא וליפא ןוא ,זיירג ןוא ??טלַא

 סָאװ ??,ןעוועג סע זיא אוה ךורב שודקה ןופ :טגָאזעג טָאה שיקל שיר ,ןגָארט

 .טַאבעג עקיזָאד ערָאג סָאד ןָאט וצ ןטיה ןלעװ רימ ביוא ?ןעװ ;ךייא רַאפ ןוא רימ ראפ --

 (ףסוי ץע) בהזה לגע ןופ אטח ןראפ ןרָאװעג טפָארטשאב רעווש ןיב ךיא שטָאכ 3
 ײטנעצקַא ןא יװ ןענַאטשרַאפ ינא רעד טרעװ ,ןענאטשעגפיוא ןיב ךיא :טניימ יתמק 4
 טמוק הדוהי טבש ןופ 15 .טרעלקרעד ןוא טצעזעגרעביא 15  ,ייז טינ רעבָא ,ךיא :גנור

 .תורוקמ עלעלַארַאּפ יד ןוא ,א ,בי אמוי ךיילגראפ 17 .דוד תיב ןופ תוכלמ סָאד סיורא

 םייול יד ואוו ,שדקמה תיב ןיא עמרָאפטַאלּפ א 1% .שדקמה תיב ןיא טסנידסטָאג סָאד 5
 שינעביולרעד סעשרוכ טימ טצונַאב ךיז ןבָאה עלַא יד -- .ןעגניז ןתעשב ןייטש ןגעלפ
 סהימרי 22 .שרד ןטיול ,רבע ןיא 21 .רומ -- םיררמ 29 ,לארשי ץרא ןייק ןייז וצ הלוע
 רעד ;תמא תוא ןטיול טרידנעמע 22 .תמא תוא טיול טרידנעמע 25 .(המ הימרי) דימלת

 ףיוא (שדקמה תיב ןופ טייקיליה רעד בילוצ) "תיבה שדוקמ, ןופ ןטייב ליוו ל"דר
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 .םלועה תומוא אלו ,ינא יתמק -- ,ידודל חותפל ינא יתמק ₪
 ומוקיו :(א ארזע) ביתכ :קחצי 'ר ימק הנובא רב בקעי 'ר םגרת
 ,הדוהיל ?וגו ,םיולהו םינהכהו ,ןימינבו הדוהיל תובאה ישאר
 לנפמ םינהכל ;וקלחב שדקמה תיבש ,ןימינבו ;ךלמ אוהש
 ידיו .הבושתב ,ידודל חותפל .ןכודה ינפמ םיוללו ;הדובעה
 אלד ;רבע ,תרפ רבעד,, :רמאו שרוכ רזגד ,םיררמ ,רומ ופטנ

 ",רבעי אל ,רבע
 הוה יוול ,ותאצב שמשה ךשח :(גי היעשי) ביתכ :ןנחוי ר'א

 הארו הנידמב לייטל שרוכ אצי .החנד אלו אמוי אוהה לבק
 ןכיא ?תממוש וז הנידמ לש הביט המ,, :רמא .תממוש הנידמה
 אוה תא ואלו, :היל ירמא "?םיפסכה םה ןכיא ?םיבהזה םה
 ןוהנמ ?'אשדקמ תיב ןונביו ןוקפי ןיאדוהי לכ' :תרמאו תרזגד
 איההב ".אשדקמ אנבמל ןיקלסד אה ,םיפסכ ןוהנמו םיבהד
 לאינד ",רבעי אל ,רבע אלד ;רבע ,תרפ רבעד,, :רמאו רזג אתעש
 תדועס לכאנש בטומ,, :ורמא ;העש התואב ולע ותרובחו ותעיסו
 אל ותרובחו ותעיסו ארזע ''.לארשי ץרא לע ךרבנו לארשי ץרא
 היהש ?ארזע העש התואב הלע אל המלו .העש התואב ולע
 ?הירנ ןב ךורב הלעיו .הירנ ןב ךורב ינפל ודומלת ררבל ךירצ
 וליפאו ,היה שישיו [ןקז] (לודג) םדא הירנ ןב ךורב :ירמא אלא
 (תיבה שדוקמ) :שיקל שיר רמא .ןעטהל לוכי היה אל אקיטקלגב
 ולאש .העש התואב ארזע הלע אלש [היה אוה ךורב שודקהמ]
 שמשיש בטומ,, :רמולו גרטקל ןטשל היה ,העש התואב ארזע הלע
 ".לודג ןהכ קדצוהי ןב עשוהי שמשלמ , הלודג הנוהכב ארזע
 לע ,ארזע לבא ,לודג ןהכ ןב לודג ןהכ היה קדצוהי ןב עשוהיו
 .ותומכ הלודג הנוהכב שמשל יואר היה אל קידצ םדא היהש ידי

 הלוע טלָאמעד ארזע טלָאװ םורָאוו .ןעוועג הלוע טינ טלַאמעד טָאה ארזע
 ארזע רעסעב לָאז, :ןגָאז ןוא ןייז גרטקמ טנעקעג ןטש רעד טלָאװ ,ןעוועג
 ןהוכ א יוו ןעניד לָאז קדצוהי ןב עשוהי רעדייא ,לודג ןהוכ א יוו ןעניד
 ןוא ,לודג ןהוכ ןב לודג ןהוכ ַא ןעוועג זיא קדצוהי ןב עשוהי רעבָא ?*/לודג

 יואר ןעוועג טינ רעבָא זיא ,קידצ א שטנעמ א ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ארזע
 זיא'ס :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר ירענעי יוו הלודג הנוהכ רעד ןיא ןעניד וצ

 עז 55 .טלַאהניא ןקידרעטייוו ןטיול (ןרעטלע יד ןופ השורי רעד בילוצ) "תובא תשורימ,
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 ןופ ןרעוו ןסירעגסיוא לָאז טייק-סוחי ַא זַא ,אוה ךורב שודקה רַאפ ןעוועג רעווש

 זיא טלָאמעד ןופ םורָאוו ,סָאלש םעד ןופ ךעלטנעה יד ףיוא -- .טרָא ריא

 .ליז רָאפ ןרָאװעג ןסָאלשעג תרפ רעד

 רעד ןופ תומוא יד טינ רעבָא ,ןענָאטשעגפיוא ןיב ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 ןבָאה טנעה עניימ ןוא ;ןָאט הבושת ךרוד ,ןטבילעג ןיימ ןענעפע וצ ;טלעוו
 לגע ןפיוא טגָאזעג בָאה ךיא םורָאװ ,שינרעטיב טימ ,רומ טימ טפירטעג
 רעגניפ עניימ ןוא -- ;לארשי ,טָאג ןייד זיא סָאד -- הלא :(ד ,בל תומש) בהזה
 -עגייברַאפ זיא רע -- ,ייברַאפ :?רַאה רעד טייג ןגעווטסעדנופ -- ,רבוע רומ
 סחניו :(די קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ?ז,טייקינעפשרעדיוז ןיימ ןעגנַאג
 יד ףיוא;-- -- -- סטכעלש םעד ףיוא טַאהעג הטרח טָאה טָאג ןוא -- 'ה
 רעד] ייז רַאפ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא טרָאד םורָאוו ,סָאלש םעד ןופ ךעלטנעה
 25,לארשי ץרא ןייק ןעמוקניירָא טינ ןלָאז ייז זַא ,[געוו

 טָאה רעטבילעג ןיימ רעבָא ,ןטבילעג ץימ טנפעעג בָאה ךיא -- יתחתפ
 ןרָאװעג לופ זיא ,ענזירּפַאק ןרָאװעג זיא רע -- ,קעווַא זיא ,טכַאמעגקעווַא ךיז

 -עג טָאה רע ןעוו ,ןעגנַאגעגסיוא רימ זיא המשנ יד ;רימ ףיוא :?ןרָאצ טימ
 זיא'ס רעוו;/ :ןעוועג רזוג טָאה רע ןעוז ,טדערעג טָאה שרוכ ןעוו -- ,טדער
 בָאה ןוא טכוזעג םיא בָאה ךיא *".ןייגרעבירַא טינ לָאז ,תרפ םעד רעבירַא טינ
 599 טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רע ןוא ,ןפורעג םיא בָאה ךיא ;ןענופעג טינ םיא

 טָאה רעטבילעג ןיימ רעבָא ,ןטבילעג ןיימ טנפעעג בָאה ךיא :טשפ רעדנַא ןַא
 לופ זיא רע ,ענזירּפַאק ןרָאװעג זיא רע -- ,קעווַא זיא ,טכַאמעגקעווַא ךיז
 ,ןעגנַאגעגסיוא רימ זיא המשנ יד ;השיא ?:עתרבועמ א יוו ןרָאצ טימ ןרָאװעג

 רע תעב ,הרביד רעטשרע רעד ייב ,טרָאװ ןייז יב ,טדערעג טָאה רע ןעוו
 בָאה ךיא -- ??;טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא :(ב ,כ תומש) טגָאזעג טָאה
 טָאה רע ןוא ,ןפורעג םיא בָאה ךיא ןענופעג טינ םיא בָאה ןוא טכוזעג םיא
 93 ונרעפטנעעג טינ רימ

 ןיא םוא ןעייג סָאװ סרעטיה יד ןפָארטעג ךימ ןבָאה סע -- ינואצמ (ס

 ווא ,ךייט טייז רענעי ןופ טשריפ רעד -- ינתת ( ,ה ארזע) זיא סָאד ,טָאטש

 :0 ,ד טרָאד) טקידנואוורַאפ ךימ ןבָאה ,ןגָאלשעג ךימ ןבָאה ייז ;םירבח ענייז

 ןוא הדוהי ןופ סרעניואוונייא יד ףיוא הריסמ ַא ןבירשעג ןבָאה ייז -- ובתכ

 יד ןופ סרעטיה יד ,רימ ןופ עליה ץיימ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז -- ;םילשורי

 :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר -- ,םילשורי ןופ ןרעיומ יד -- ,ןרעיומ

 -ןעצ ןוא רענייטש עקילייא-טכַא ןופ ןרָאװעג טיובעג רעיומ יד זיא אֹל:לָאמַא

 טיובעג טרעוו רע ןוא -- אוהו :(ח ,ה טרָאד) ָאד רעבָא ??רענייטש עקילייא

 35 ,ןעלקייק ךיז ןזָאל סָאוו רענייטש :ללג -- רענייטש ןופ

 רעד רעבָא ,ידרמ -- תמא תוא רעד טנעייל יררמ טָאטשנַא 277 ,רומ -- רמ 25 .ג הירכז

 סָאװ ,םילגרמ יד ןופ אטח ןרעביא :ךעלניישראוו טניימעג 25 .רעבלעז רעד זיא טייטאב

 זיא טָאג :רבע -- הרבע 29 .בלַאק םענעדלָאג ןטימ השעמ רעד ךָאנ ץרוק טריסאפ טָאה
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 רקעהל ה"בקה ינפל ןיסחוי תלשלש היה השק :ןומיס רייא
 ,םהינפל תרפ לעננ םשמש ,לוענמה תופכ לע -- .המוקממ

 ;הבושתב ,ידודל חותפל ;םלועה תומוא אלו ,ינא יתמק :א''ד
 ,ךיהלא הלא :םל תומש לגעל יתרמאש ,םיררמ ,רומ ופטנ ידיו
 לע רבע ,רבוע רמ כ'יפעא -- ,רבוע רומ יתועבצאו -- ;לארשי
 ,לוענמה תופכ לע ;'וגו ,הערה לע 'ה םחניו :םש רמאנש ,יררמ
 .לארשי ץראל וסנכי אלש םהינפב לעננ םשמש

 אלמתנ ,אטחתנ -- ,רבע קמח ידודו ,ידודל ינא יתחתפ ₪
 אלד,, :רזגד ,שרוכ לש ורובידב ,ורבדב האצי ישפנ ;הרבע ילע
 .יננע אלו ויתארק ,והיתאצמ אלו והיתשקב יי,רבעי אל ,תרפ רבע
 אלמתנ ,אטחתנ -- ,רבע קמח ידודו ,ידודל ינא יתחתפ :איד
 ורוביד לוקמ ,ורבדב האצי ישפנ ;תרבוע השאכ הרבע ילע
 אלו והיתשקב -- ;ךיהלא 'ה יכנא :0 תומש רמאש ןושארה
 .יננע אלו ויתארק ,והיתאצמ

 תחפ ינתת (ה אדזע) הז ,ריעב םיבבוסה םירמושה ינואצמ 0

 יבשוי לע הנטש ובתכ 0 ,ד םש) ינועצפ ,ינוכה ;וירבחו הרהנ רבע
 -- ,תומוחה ירמוש ילעמ ידידר תא ואשנ -- ;םלשוריו הדוהי
 הנבנ התיה רבעשל :אנהכ רב אבא רייא -- ,םילשורי לש היתומוח

 (ה םש) אכה םרב ;תומא רשע ןבאו תומא הנמש ןבא המוחה
 .לוגלגד ןבא ,ללג ןבא אנבתמ אוהו

 טירבד) והב ביתכד ,יול לש וטבש ,םירמושה ינואצמ :אייד

 ורבע :(בל תומש) :א''דמה ,ריעב םיבבוסה -- ;ךתרמא ורמש יכ :(גל

 שיא וגרהו ש א"דמה ,ינועצפ ,ינוכה -- ;רעשל רעשמ ובושו

 טבש רעד זיא סָאד ,סרעטיה יד ןפָארטעג ךימ ןבָאה סע :טשפ רעדנַא ןַא
 ןבָאה ייז םורָאװ -- יכ :(ט ,גל םירבד) ןבירשעג טייטש ייז ןגעוו סָאוו ,יול
 טגָאז קוספ רעד יוו ,טָאטש ןיא םוא ןעייג סָאװ -- ;טרָאװ ןייד טיהעגּפָא

 -- ;רעיוט וצ רעיוט ןופ קירוצ ןוא ןיה ךרוד טייג -- ורבע :(זכ ,בל תומש)
 :(טרַאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,טדנואוורַאפ ךימ ןבָאה ,ןגָאלשעג ךימ ןבָאה ייז

 הדובע רעד ןופ ןרָאװעג טריפרַאפ ןענייז ייז לייוו ,לבב ןיא ןדיי ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא

 ןיא ןבילבעג הרזג סעשרוכ רעביא ןענייז סָאװ יד 5% .(ןמיס םעד ןופ ביוהנָא עז) הרז

 עז 55 .רבע -- הרבע -- תרבועמ 251 .טָאג ןופ ןזָאלרַאפ יוו טליפעג ךיז ןבָאה לבב
 ןתעב א** .בהזה לגע ןטימ השעמ רעד רעביא 5% .ט ,ד:טכ הבר תומש ;א ,חפ תבש

 ןטיול) רענייטש ץטכייל ,עניילק 55 .י ,ז ,א םיכלמ ** .שדקמה תיב ןטשרע םעד ןעיוב
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 ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז -- ;רעדוהב ןייז רעכעלטיא טעגרה ןוא -- וגרהו

 יאחוי ןב ןועמש 'ר םורָאװ ,ןייז-ילכ סָאד זיא סָאד ,רימ ןופ א??גנוריצ ןיימ
 םייב לארשי וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ןייז-ילכ ןפיוא :טנרעלעג טָאה

 ןבָאה ייז יו ןוא ;שרופמה םש רעד טצירקעגסיוא ןעוועג זיא ברוח גרַאב

 רע זיא יױזַא יוו .ייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעווא רע זיא ױזַא ,טקידניזעג
 -ּפָארַא טָאה ךאלמ ַא :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר יז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא

 רע טָאה ןיילַא ךיז ןופ :ןגָאז ןנבר יד ןוא ;טלײשעגּפָארַא םיא ןוא טרעדינעג
 ןופ ןרעיומ יד ןטיה סָאװ יד ,ןרעױמ יד ןופ סרעטיה יד -- .טלײשעגּפָא ךיז
 | %6.הרות רעד

 סָאוו -- -- -- םילשורי ןופ רעטכעט ,ךייא רעוושַאב ךיא -- יתעבושה (ח)
 עקיזָאד יד יוו יוזַא :טפָאשביל ןופ ךיא ןיב קנַארק זַא ?ןגָאז םיא ריא טלָאז

 םירצמ ןיא סָאװ רוד רעד טָאה ױזַא ,האופר א ףיוא סיורַא טקוק עקנַארק

 5ז,הלואג ףיוא טקוקעגסיורַא

 ה

 ,ןטבילעג רעדנַא ןַא ןופ רעמ רעטבילעג ןייד זיא סָאװ -- ךדוד המ (ש
 סָאוו, :לארשי וצ ןגָאז טלעוו רעד ןופ תומוא יד .ןעיורפ ןעיוזצ עטסנעש וד

 רעמ טָאג ןייד זיא סָאװ -- ,ןטבילעג רעדנַא ןַא ןופ רעמ רעטבילעג ןייד זיא
 "?סרעצישַאב ערעדנַא ןופ רעמ רעצישַאב ןייד זיא סָאװ ?רעטעג ערעדנַא ןופ

 -- ::טיור ןוא רעטיול זיא רעטבילעג ןיימ -- ידוד :(י) ייז וצ טגָאז לארשי ןוא
 זיא רע .םירצמ יד וצ טיור ןוא םירצמ דנַאל ןיא רימ וצ רעטיול זיא רע

 :(גי--בי ,בי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,םירצמ דנַאל ןיא רימ וצ רעטיול
 ףיוא ןוא] -- -- -- םירצמ דנַאל ןכרוד ןייגכרוד לעוו ךיא ןוא -- יתרבעו

 טגָאז קוספ רעד יוו ,םירצמ יד וצ טיור ןוא ;[גָאלּפ ןייק ןייז טינ טעוו ךייא
 רעטיול זיא רע ?.םירצמ דנַאל ןיא רוכב ךעלטיא ןגָאלש לעוו ךיא ןוא :(טרָאד)

 יד ןוא -- לארשי ינבו :(טכ ,די ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םי םייב רימ וצ
 ןופ ןטימ ןיא שינעקירט רעד ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז לארשי ןופ רעדניק
 רעניו :(זכ קוספ) טגָאז קוספ רעד יוו ,םי םייב יייז וצ טיור זיא רע ןוא ;םי

 רעטיול זיא רע .םי ןטימ ןיא םירצמ יד טשימעגסיוא טָאה טָאג ןוא -- 'ה

 א ןענייז ןייז-ילכ זַא ,(ד ,ו תבש ,הנשמ) ןרזעילא 'ר טיול ןוא ,שרד ןטיול א** .(שרד
 ןעוט ייז -- ורוי :(י ,ג םירבד) קוספ ןטיול ,יול טבש רעד 56 ,ןשטנעמ א ראפ גנוריצ

 טשטייטעגנייא ןוא טצעזעגרעביא ןבָאה רימ 597 .-- -- -- בקעי טימ ןצעזעג ענייד ןענרעל

 לָאצ רערעסערג א ףיוא טלייטעג סע טרעװ עבאגסיוא םָאר רעד ןיא סָאװ) ד ןמיס םעד
 ןופ ,קוספ רעדעי טרעוו םעד טיול .סעבַאגסױא עטקורדעג יד ןיא טסקעט ןטיול (םינמיס
 ,שדקמה תיב ןטייווצ ןופ יובפיוא םעד ןוא ןויצ תביש ףיוא טנשרדעג טשרעוצ ,ח זיב ג
 ךיז ראפ טַאהעג טָאה חסונ ןטרעדנעעג קראטש א -- .הרות ןתמ ףיוא -- םעד ךָאנ ןוא
 .תמא תוא רעד

 סעכ ןופ -- טייקטיור ;דסח ןופ ,טייקסטוג ןופ לָאבמיס א זיא טייקרעטיול + .ה
 רעטכַארבעג רעטייוו רעד טריטיצ ָאד טרעװ ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא ? .טייקזייב ןוא
 גנַאלקנייא ןיא ןוא טלַאהניא ןטיול קוספ םעד ןטיבעג ןבָאה רימ ;(זכ ,די תומש) קוסּפ



 3 | ה ,ד :ה השרפ

 ןועמש 'ר ינת[ד] ,ןיזה הז ,ילעמ ידידר תא ואשנ -- ;ויחא תא

 קוקח היה שרופמה םש ,ברוחב לארשיל םהל ןתנש ןיז :יאחוי ןב
 :רמא וביא 'ר ?םהמ לטנ דציכ .םהמ לטנ ,ואטחש ןויכו ;וילע
 ירמוש -- .ףלקנ היה וילאמ :ירמא ןנברו ;ופלקו דרי ךאלמ
 .הרות לש היתמוח ירמוש ,תומוחה

 ?ול ודיגת המ ,וגו ,םילשורי תונב ,םכתא יתעבשה (ח
 רודה ךכ ,האופרל הפצמ וז הלוח המ :ינא הבהא תלוחש

 .הלואגל הפצמ םירצמבש
 ה

 םירמוא םלועה תומוא .םישנב הפיה ,דודמ ךדוד המ ₪

 ןורטפ המ ?תוהולאמ אוה הולא המ -- ,דודמ ךדוד המ :לארשיל
 -- ,םודאו חצ ידוד 6 :םהל םירמוא לארשי ''?ןינורטפמ אוה
 ,םירצמ ץראב יל חצ .םירצמל םודאו םירצמ ץראב יל חצ
 היהי אלו] - -- - םירצמ ץראב יתרבעו :םי תומש רמאנש
 ץראב רוכב לכ יתיכהו :שםש רמאנש ,םירצמל םודאו ;[ףגנ םכב
 השביב וכלה לארשי ינבו :חי םש רמאנש ,םיב יל חצ .םירצמ

 תא יה רעניו :םש רמאנש ,םיב [םהל] (יל) םודאו ;םיה ךותב
 'ר .הזה םלועב יל םודאו אבה םלועב יל חצ .םיה ךותב םירצמ
 ימי לכ יל םודאו תבשב יל חצ :תלת הב רמא אתייח רב יול
 יל חצ ;הנשה תומי לכ יל םודאו ,הנשה שארב יל חצ ;תבשה

 .הזה םלועב יל םודאו אבה םלועב
1 

 ותפיטעמ םדו רשב ךלמ :אנהכ רב אבא רייא .הבברמ לוגד 6)

 יול 'ר .טלעוו רעד ףיוא רימ וצ טיור זיא ןוא טלעוו רענעי ףיוא רימ וצ
 םוא רימ וצ רעטיול זיא רע :ןכַאז יירד םעד ןגעוו טגָאזעג טָאה אתייח רב
 םוא רימ וצ רָאלק זיא רע :געט-ןכָאװ יד ןיא רימ וצ טיור זיא ןוא *תבש
 רָאלק זיא רע :רָאי ץנַאג ַא ןופ געט יד ןיא רימ וצ טיור זיא ןוא ?הנשה שאר
 .טלעוו רעד ףיוא רימ וצ טיור זיא ןוא טלעוו רענעי ףיוא רימ וצ

 ן ,

 :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר .טנזיוט ןעצ רעביא ןביוהרעד -- לוגד (י)

 יד טמענראפ טָאג ןעװ 5 .טלעװ רענעי ןופ לטסקיצכעז א זיא תבש :ב ,זנ תוכרב עז +

 .(ו"זרהמ) םימחר ןופ לוטש ןפיוא ןיד ןופ לוטש םענופ רעביא ךיז טצעז ןוא תועיקת
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 זיא רע -- ָאד רעבָא .ליהעג ןייז טיול טנעקרעד טרעוו םדוזרשב א ךלמ א

 -עג זיא רע ןוא -- אתאו :(ב ,גל םירבד) רעייפ ןענייז רענידַאב ענייז ,רעייפ
 ןוא :אוה תואו [יוו אתאו שטייט] -- רעטנזיוטנעצ עקילייה יד ןופ ןעמוק

 :,עקילייה רעטנזיוטנעצ יד ןשיווצ רע זיא טנכייצעג

 ז

 ושאר [שטייט] -- דלָאגניג עטסנייפ סָאד זיא ּפָאק ןייז -- ושאר (אי)
 טָאג -- 'ה :(בכ ,ח ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות יד זיא סָאד ,בייהנָא ןייז
 שיר ןופ ןעמָאנ ןיא אינוח 'ר .געוו ןייז ןופ בייהנָא םייב ןפַאשַאב ךימ טָאה
 -ַאשַאב טלעוו רעד ןופ רעירפ רָאי טנזיוט ייווצ ןעוועג זיא הרות יד :ןשיקל

 ןיב ךיא ןוא -- היהאו :(ל קוספ טרָאד) ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ;גנופ
 גךעלגעט-גָאט דיירפ ַא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,םיא ייב קינַאוועדַאה ַא ןעוועג

 טגָאז קוספ רעד יוו ,רָאי טנזיוט זיא אוה ךורב שודקה ןופ גָאט רעד ןוא
 רעד יוו ןגױא ענייד ןיא ןענייז רָאי טנזיוט םורָאוו -- יכ :(ד ,צ םילהת)
 ןענייז סָאד ,דלָאגניג עטסנייפ סָאד -- .ןעגנַאגרַאפ זיא סָאוו גָאט רעקיטכענ

 -- םידמחנה :(אי ,טי טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד

 ענייז -- ויתוצווק -- .ךס ַא דלָאגניג ןוא דלָאג ןופ רעקיטסולג ןענייז סָאװ
 ןענייז סָאד ,בָאר רעד יוו ץרַאווש ?ןעריווסיוא סָאד זיא סָאד ,ןזיורק -- ןקָאל

 | .תויתוא יד
 [יוו סע שטייט] -- םילתלת ,ןקָאל ענייז -- ויתוצווק :טשפ רעדנַא ןַא

 הירזע 'ר :טשפ רעדנַא ןא .[תוכלה טימ] סנפיוה ףיוא סנפיוה ,םילית-ילית
 -כירטש [עזיולב] יוו סיוא ריד ןעעז סָאװ ,הרות רעד ןיא ןכַאז וליפא :טגָאז
 סנפיוה :ןגָאז עשוהי 'ר ןוא רזעילא 'ר +,ייז ןענייז רענרעד ףיוא רענרעד *,ךעל

 ןיא ןכַאז וליפא :טגָאז הירזע 'ר :טשפ רעדנַא ןַא .[תוכלה טימ] סנפיוה ףיוא
 ףיוא סנפיוה ,ךעלכירטש [עזיולב] יו סיוא ריד ןעעז סָאװ ,הרות רעד

 ?ףיוא ךיז ייז ןטלַאה ןעמעוו ייב .ייז ןענייז |תוכלה טימ] סנפיוה
 ןגרַאמירפ ןעירפ ןיא ייז טימ קסועד יז זיא סָאװ םעד ייב -- ברועכ תורוחש
 -עג טָאה ןנחוי 'ר .שיקל ןב ןועמש 'ר ןוא ןנחוי 'ר *.טנווָא ןטעפש ןיא ןוא

 ייב טרעיינ ,ןעמוקרָאפ שרעדנַא טינ ןָאק הרות "ןרעיישניירַא סָאד :טגָאז

 טייטש יז ןוא -- םקתו (ט ,אל ילשמ) ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאװ ןופ ?;טכַאנ
 יימש -- ימוק :(טי ,ב הכיא) טייטש רעדיוו ןוא ,טכַאנ ךָאנ זיא'ס ןעוו ףיוא
 ייב ןוא גָאט ייב :טגָאזעג טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר .טכַאנ רעד ןיא *גניז ,ףיוא

 ךיז טסלָאז ןוא -- תיגהו :(ח ,א עשוהי) טגָאזעג טרעוו סע יוו טיול ,טכַאנ
 :טגָאזעג שיקל שיר טָאה [רעדיוו ןוא] .טכַאנ ןוא גָאט םעד ןיא ןטכַארטניירַא
 טינ ןָאק הרות ןרעיישניירַא סָאד זַא ,טנרעלעג ךימ ןנחוי 'ר טָאה קיטכיר
 שיקל ןב ןועמש 'ר טָאה |ךָאנ ןוא] .טכַאנ ייב טרעיינ ,ןעמוקרָאפ שרעדנַא
 ייב ןטכיילפיוא רימ סע טגעלפ ,גָאטיײב הרות ןענרעל געלפ ךיא ןעוו :טגָאזעג

 גָאט םעד ןיא ןטכַארטניירַא ךיז טסלָאז וד ןוא :טייטש קוספ ןיא יוו ,טכַאנ
 | ?.טכַאנ ןוא
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 אתאו :6ל7 םירבד) שא ויתרשמ ,שא אוה -- אכה םרב ;רכינ

 .שדק תובבר ךותב אוה תואו -- שדק תובברמ

| 

 יננק 'ה :(ח ילשמ) רמאנש ,הרותה וז ושאר .זפ םתכ ושאר ₪ י)

 המדק הנש םיפלא ינש :שיקל שיר םשב אינוח 'ר .וכרד תישאר

 ןומא ולצא היהאו (םש ?םעט המ ;םלוע לש ותיירבל הרותה
 רמאנש ,םינש ףלא ה"בקה לש ומויו ,םוי םוי םיעושעש היהאו
 םתכ -- .רובעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ :(צ םילהת)

 .בר זפמו בהזמ םידמחנה טי םש) רמאנש ,הרות ירבד ולא ,זפ
 .תויתואה ולא ,ברועכ תורוחש ;לוגריסה הז ,םילתלת ויתוצווק --

 :רמוא הירזע 'ר :א''ד .םילת ילת -- םילתלת ויתוצווק :א''ד
 יצוק ןה ,הרותב ןיצוק ןהש םתוא האור התאש םירבד וליפא

 'ר :א"ד .םילית ילית :םירמוא עשוהי 'רו רזעילא 'ר .םיצוק

 ,הרותב ןיצוק ןהש םתוא האור התאש םירבד וליפא :רמוא הירזע

 ימב -- ,ברועכ תורוחש ?תומייקתמ ןה ימב .ןה םילית ילית

 'ר .שיקל ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'ר .ןהב בירעמו םיכשמ אוהש

 (אל ילשמ) ?םעט המ ;הלילב אלא הרות לש הנרג ןיא :רמא ןנחוי

 ןועמש 'ר .הלילב ינר ,ימוק :(ב הכיא) ביתכו ,הליל דועב םקחו

 תיגהו :(א עשוהי) רמאנש םש לע ,הלילבו םויב :רמא שיקל ןב

 הנרג ןיאש ,ןנחוי 'ר ינדמל הפי :שיקל שיר רמא .הלילו םמוי וב

 יעל אניוה דכ :שיקל ןב ןועמש 'ר רמא .הלילב אלא הרות לש
 וב תיגהו :ביתכד ,יל ארהנמ הוה הלילב ,אממיב אתירואב
 .הלילו םמוי

 .תמא תוא רעד ךיוא טָאה חסונ אזַא ןוא ,טלאהניא ןטיול טרידנעמע * .ש"שר ןטימ

 .ייז ןופ שרעדנא ךָאד רע זיא ,רע יװ ,רעייפ ךיוא ןענייז רענידאב ענייז שטַאכ 1 ה

 ןיא ןוא ,רָאי טנזיוט ייווצ סע טניימ ,םוי לָאמ ייווצ טייטש סע יוו ױזַא ןוא + .ז

 רפס א ןיא תורוש יד 2 .הרות טימ שיטנעדיא זיא סָאװ ,המכח יד טדער ילשמ ןופ קוספ

 עבראה + .רענרעד ךיוא טניימ סָאװ ,ןיצוק 3 .(א ,א םירפוס) טעריוועג ןייז ןזומ הרות

 זיא אביקע יר זא ,ןהשמ ראפ טקעלפטנַא רעטשרעבייא רעד :ב ,טכ תוחנמ עז .סעגַארפ-ץעזעג

 ךעלכירטש יד) הרות רעד ןיא (ץוק) לכירטש קיצנייא ךעלטיא ףיוא ןענעשרד וצ טיירבעגנַא

 יװ טשטייטעג ָאד טרעוו תורוחש 5 .תוכלה ןופ םילית-ילית (ץ"ג ז"נטעש תויתוא יד ףיוא
 -נײרַא % .בָאר רעד יו ץרַאװש :טשפ ןטיול) טנװָא ,ברע יװ -- ברוע ;ןגרַאמירפ ,רחש
 רעד ןיא טנרעל שטנעמ א סָאװ רָאנ ' .ןײרַא רעייש ןיא שינעטערעג סָאד ןעגנערב

 -טיא :א ,בל הליגמ עז -- .שרד ןטיול 5 .םיא ייב טביילבראפ טכַאנ רעד ןופ טייקליטש

 טגָאז םיא ףיוא ,גנאזעג ןָא הנשמ טנרעל ןוא ןוגינ א ןָא [ארקמ] טנעייל סָאװ רעכעל

 ןייק טינ ןצעזעג ןבעגעג ייז בָאה ךיוא ךיא ןוא -- ינא םגו :(הכ ,כ לאקזחי) קוספ רעד
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 ח

 ןופ ןלשמ ַא טימ] קוספ םעד טדיישַאב טָאה ןירוּפיצ ןופ יןנחוי 'ר

 רעד ??!ןבָארגקעװַא סנױזַא ןָאק רעוו, ?טגָאז סָאװ רַאנ רעד .דרע ךעלגרעב

 ןשיוק ייווצ ןוא גָאט ייב ןשיוק ייווצ ןבָארגקעװַא לעוו ךיא,, ?טגָאז סָאװ םכח

 *,ןצנַאג ןיא ןבָארגקעװַא סע לעוו ךיא זיב ,ױזַא רעדיוו ןגרָאמ ןוא ,טכַאנ ייב

 ףיקיזנ -- ,הרות עצנַאג יד ןענרעלסיוא סע ןָאק רעוו,, :רַאנ רעד טגָאז ױזַא

 -רעל לעוו ךיא,, :טגָאז םכח רעד ןוא "!םיקרפ קיסיירד םילכ ,םיקרפ קיסיירד

 ןענרעלסיוא יז לעװ ךיא זיב ,ןגרָאמ ייווצ ןוא טנייה תוכלה ייווצ ןענ

 ",ןצנַאג ןיא

 רַאנ ןרַאפ זיא ךיוה וצ -- תומאר :(ז ,דכ ילשמ) טגָאזעג טָאה יאני 'ר

 זיא סָאװ טיורב ןבאל ןטרעכעלעגכרוד ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס} -- ,המכח יד

 -ּפָארַא סע ןָאק רעוו,, :טגָאז רַאנ רעד +.ןטפול רעד ןיא זיוה א ןיא ןעגנאהעג

 ?ןעגנָאהעגפיוא סע רעצעמע טינ טָאה , :טגָאז םכח רעד רעבָא "?ןעגנערב

 ןטימ סעיא ןדניבפיונוצ ייז ןוא ךעלקעטש ייווצ ןעגנערב לעוו ךיא טרעיינ
 סע ןָאק רעװ,, :ראנ רעד טגָאז יוזא ".ןעגנערבּפָארַא סע לעוו ךיא זיב ,ןטייווצ

 םכח רעד רעבָא "?ןצרַאה ןיא טגָאמרַאפ יבר רעד סָאװ הרות יד ןענרעלסיוא

 ןענרעל לעוו ךיא ?שרעדנַא ןצעמע ןופ טנרעלעג טינ ןעד סע רע טַאה,, :טגָאז
 ןופ הרות יד ןענרעלסיוא לעוו ךיא זיב ,ןגרָאמ ייווצ ןוא טנייה תוכלה ייווצ

 | | ",םבח ןקיזָאד םעד
 ןייז סָאװ ,ברָאק ןטרעכעלעג ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה יול 'ר

 טגָאז .רעסַאװ טימ ןליפוצנָא םיא רעטעברַא ןעגנודעגנָא טָאה תיבה-לעב

 טייג ןוא טייז ןייא ןיא ןיירַא טייג'ס ?ןֶאטפיוא ָאד ךיא ןָאק סָאװ., :רַאנ רעד
 ןיימ טינ ןעד ךיא גירק,, :טגָאז םכח רעד רעבָא ".רעטייווצ רעד ןופ סױרַא
 לסעפ ךעלטיא רַאפ תיבה-לעב םענופ טלָאצַאב טינ ןעד ךיא גירק ?ןיול
 סָאװ ָאט :סעגרַאפ ןוא הרות ןרעל ךיא,, :רַאנ רעד טגָאז ױזַא *?[רעסָאוו]

 אוה ךורב שודקה ןעד רימ טיג, :טגָאז םכח רעד רעבָא *?סױרַא רימ טמוק

 ??ימ ןיימ רַאפ ןיול ןייק טינ
 יוו סיוא ריד ןקוק סָאוו הרות רעד ןיא ןכַאז וליפא :5[טשפ רעדנַא ןַא]

 טלעוו יד ןכַאמ בורח ןענעק ייז --- ז,סנפיוה ףיוא סנפיוה ןענייז ?,רענרעד

 -- םלוע לת :(י ,גי םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,לת א ריא ןופ ןכַאמ ןוא
 ,לארשי ,רעה -- עמש :(ד ה םירבד) טייטש קוספ ןיא -- :קיבייא ףיוא לת א

 סָאד זא ,סע טניימ ,טרעקרַאפ טינ ןוא טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב טייטש סע לייו ? .עטוג

 | .גָאט ןכרוד טנרעלעג טָאה עמ סָאװ סָאד טקיטסעפראפ טכַאנ ייב ןענרעל

 תותכיסמ יד *  ,ןקַאהּפָא :ךעלרעטרעװ 2 .ןינח יר -- (ב ,טי) הבר ארקיו ןיא + .ח

 םעד רעטנוא אתכיסמ ןייא ןעוועג לָאמ א ןענייז סָאװ ,ארתב אבב ,אעיצמ אבב ,אמק אבב

 יד טימ סאתכיסמ יירד ןיא טלייטעגנייא םילכ ךיוא זיא אתפסות רעד ןיא) ןעמָאנ ןקיזָאד

 ןטיול גנורעדנע * .ךָאל רעד ךרוד ןגיוצעגכרוד לקירטש ַא ףיוא + .(ןעמענרָאפ עבלעז

 יר -- ,ןכאז עקיטכיװ טינ יװ 5 .תמא תוא ןופ חסונ רעד ךיוא זיא יוזא ןוא ,טלַאהניא
 רעטייוו ןטיול ,תוברוח ףיוא תוברוח ? .םילתלת ויתוצוק קוסּפ םוצ םוא ךיז טרעק יול
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 אוהש ימ .רפע לש תוילולתב ארק רתפ ןירפצד ןנחוי 'ר
 והמ ,חקפ אוהש ימ ''?הז תא תוצקל לוכי ימ,, ?רמוא והמ ,שפט
 ,הלילב תולפשמ יתשו םויב תולפשמ יתש הצוק ינירה,, ?רמוא
 :רמוא שפט אוהש ימ ךכ ".הלוכ תא הצוק ינאש דע ,ןכ רחמלו
 םילכ ,םיקרפ םישלש ןיקיזנ -- ,הרותה לכ דמלל לוכי אוה ימ,,
 םויה תוכלה יתש דמול ינירה,, :רמוא םכחהו !םיקרפ םישלש
 ".הלוכ הדמול ינאש דע ,רחמל םיתשו

 בוקנ רככל -- ,תומכח ליואל תומאר :(כ ילשמ) יאני רייא
 "?הזל דירוהל לוכי ימ, :רמוא שפטה .תיב לש וריואב יולתש
 םינק ינש איבמ ינירה אלא ?ואלת רחא אלו, :רמוא חקפהו
 לוכי ימ,, :רמוא שפטה ךכ י.ןדירומ ינאש דע ,הז םע הז רבחמו
 רחאמ אל אוהו,, :רמוא חקפהו ''?יבר בלבש הרותה דומלל
 ינאש דע ,רחמל םיתשו תוכלה יתש םויה דמול ינירה ?הדמל
 הז םכח לש הרותה דמול

 ותואלמל םילעופ וילעב ורכשש ,בוקנ לטסרקל :יול רייא
 "'וזב איצומו וזב סינכמ ?ליעומ ינא המ, :שפטה רמוא .םימ
 תיבחו תיבח לכ רכש אלו ?לטונ ינא ירכש אלו,, :רמוא חקפהו
 הרות דמול ינירה, :רמוא שפטה ךכ "?תיבה לעבמ לטונ ינא
 ןתונ העיגי רכש אלו, :רמוא חקפהו יי?ליעומ ינא המ ;החכשמו
 | י?ה"בקה יל

 ןיצוק האור תאש םירבד וליפא :יול רייא :[א''ד] (רייאד)
 ותושעלו םלועה תא בירחהל ןה תולוכי -- ,ןה םילית ילית ,הרותב

 ,לארשי עמש :0 םירבד) ביתכ -- :םלוע לת :טי םירבד) א"דמה ;לת

 לכל בירחת ,שיייר תיילדה ןמ השעת םא -- ,דחא 'ה ,וניהלא יה
 ףילחת םא -- ,רחא לאל הוחתשת אל :(חל תומש) ביתכ .םלועה
 תא וללחי אלו :םכ ארקיו) ביתכ .םלועה בירחת ,תיילדב שיייר

 5,שיר א תלד רעד ןופ ןכַאמ וטסעוו -- ,רענייא זיא טָאג ,טָאג רעזדנוא טָאג

 אל :(די ,דל תומש) טייטש קוספ ןיא .טלעוו עצנַאג יד ןכַאמ בורח וטסעוו

 ןטייברַאפ וטסעוו -- ,טָאג רעדנַא ןַא וצ ןקוב טינ ךיז טסלָאז וד -- הוחתשת

 ארקיו) טייטש קוספ ןיא ,טלעוו יד ןכַאמ בורח וטסעוו פ,תלד א ףיוא שיר יד

 -- .ןעמַאנ ןקילייה ןיימ ןכעוושרַאפ טינ ןלָאז ייז ןוא -- וללחי אלו ;(ב ,בכ

 ,דחא טָאטשנא ןוא 5 .לת ןופ שטייט ןפיוא היאר א יװ טמוק סָאװ ,קוספ ןטכַארבצִג
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 ןיא .טלעוו יד ןכַאמ בורח וטסעװ :?,אה ַא ףיוא תיח יד ןטייברַאפ וטסעוו

 -- ,טָאג ףיוא ןטרַאוו לעוו ךיא ןוא -- יתיכחו :(זי ,ח היעשי) טייטש קוספ

 קוספ ןיא .טלעוו יד ןכַאמ בורח וטסעוו יי,אה א ףיוא תיח יד ןטייברַאפ וטסעוו

 וטסעוו -- ,טָאג ןביול לָאז המוענ עכעלטיא -- המשנה לכ :(ו ,נק םילהת) טייטש

 טייטש קוספ ןיא .טלעוו יד ןכַאמ בורח וטסעוו :?,תיח ַא ףיוא אה יד ןטייבראפ

 ןטייברַאפ וטסעוו -- ,טָאג ןיא טנקיילעג ןבָאה ייז -- ושחכ :(בי ,ה הימרי)

 עשוה) טייטש קוספ ןיא .טלעוו יד ןכַאמ בורח וטסעוו :?,ףכ ַא ףיוא תיב יד

 יז ןבָאה רעדניק עדמערפ םורָאוו ,טשלעפעג ייז ןבָאה טָאג ןיא -- 'הב ;(ז ה

 יד ןכַאמ בורח וטסעוו :2ףכ ַא ףיוא תיב יד ןטייברַאּפ וטסעוו -- ,ןרָאבעג

 יו רעקילייה ץיק ָאטינ -- ןיא :(ב ,ב ,א לאומש) טייטש קוספ ןיא .טלעוו

 ןכאמ בורח וטסעוו י*תיב ַא ףיוא ףכ יד טייברַאפ וטסעוו] -- ,טָאג

 :6.[טלעוו יד

 רב :"והבא 'ר -- ,ריד רעסיוא ָאטינ םורָאװ -- ךתלב ןיא יכ (טרָאד)

 :טשינ וצ טינ טסרעוו וד רעבָא ,טשינ וצ טרעוו ץלַא :טגָאזעג טָאה אנהפ

 19 ןבעלוצרעבירַא טינ זיא ךיד -- ךתלב ןיא יכ [שטייט]

 'ר ןוא ןירדה רב ירדנסכלא 'ר -- ,בָאר רעד יזו עצרַאווש -- תורוחש

 טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עלַא וליפא ןלָאז :טגָאזעג ןבָאה ??הבורק ירדנסכלא

 טינ ייז ןלעוו ,בָאר א ןופ לגילפ ןייא ןכַאמ וצ סייוו ידכ ,ןעלמַאזרַאפ ךיז

 ידכ ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלָאז טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עלַא ביוא ,יוזַא ;ןענעק

 .ןענעק טינ ייז ןלעוו ,הרות רעד ןופ תוא ןטסנעלק םעד ,דוי ַא ןסיירוצסיוא

 טָאה רע סָאװ םעד רעביא סָאװ ,ךלמה המלש ןופ ?סע וטסנרעל ןעמעוו ןופ

 א??,רוגיטק ַא ןסקַאוועגסיוא םיא זיא ,הרות רעד ןופ דוי א ןסיירסיוא טלָאוועג

 דוי יד :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר ?ןעוועג גרטקמ סע טָאה רעוו ןוא

 הנשמ רפס רעד :טגָאז יאחוי ןב ןועמש 'ר ?ג.ןעוועג גרטקמ טָאה הברי ןופ

 טגָאזעג ןוא אוה ךורב שודקה רַאּפ טקערטשעגסיוא ךיז ןוא ףיורַא זיא ??הרות

 סָאװ האווצ ַא :הרות ןייד ןיא ןבירשעגנָא טסָאה !םלוע לש ונוביר,, :םיא רַאּפ

 טָאטשנא ןוא 5 .דחא ןענעייל רחא טָאטשנא ןוא ? .רערעדנַא ןא ,רחא ןענעייל ,רענייא

 ןוא 11  .ןביול טינ ןלָאז יז ,וללהי אל ןענעייל ,ןכעוושראפ טינ ןלָאז ייז ,וללחי אל

 ןוא 12 .ןגָאלש לעוו ךיא ןוא ,יתיכהו ןענעייל ,ןטראוו לעוו ךיא ןוא ,יתיכחו טָאטשנָא

 ןיא הב טָאטשנא ןוא ** .ןכעװשרַאפ לָאז ,ללחת ןענעייל ,ןביול לָאז ,ללהת טָאטשנא

 ,'הב ןענעייל 'הכ טָאטשנָא ןוא 15 .,13 .מַאב יװ 1+ .טָאג יו ױזַא ,יהכ ןענעייל ,טָאג

 .תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ 1% .טָאג ןיא השודק ןייק ָאטינ :ןעניימ ,הלילח יןָאק סָאװ

 רבחמ 29 .ךתלב -- ךיתולבל 15 .ךתלב -- הלב י* .אבא 'ר :ךעלנײשרַאװ טסכעה 17

 ;(םיתבש עטמיטשאב ןוא םיבוט םימי ןופ סהרשע-הנומש וצ ןבָאגוצ:טויּפ) תובורק ןופ

 סע ןָאק ָאד) רעקידלושאב א א?% | .(דומע םוצ ,ברק ,טנענעג סָאװ) רוביצ חילש א רעדָא

 .הכ ,גכ ,די םיקוספ ,אי ,א םיכלמ ךיילגראפ --- ,געוו-סנבעל ןפיוא ןטש א ןרעװ טניימעג

 ןוא -- ול הברי אלו :(זי ,זי םירבד) טייטש קוספ ןיא ?1 .(ב ,טי הבר ארקיו ,ו"זרהמ --

 המלש רעבָא ;ןרעקּפָא טינ ךיז לָאז ץרַאה ןייז ידכ ,רעבײװ ןיק ןרעמ טינ ךיז לָאז רע

 ןוא ןרעמ לעװ ךיא -- (ףלא ןא ףיוא דוי יד קידנטייבראפ) הברא ינא, :טגָאזעג טָאה

 "עג רעד ואוו ,םירבד שמוח רעד 22 .(א )ו הבר תומש) *.ןרעקּפָא טינ טעװ ץרַאה ןיימ
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 ביתכ .םלועה בירחת ,א"הל תיייח ףילחת םא - ,'שדק םש

 ,םלועה בירחת ,א''הל תיייח ףילחת םא -- ,'הל יתיכחו :(ח היעשי)
 ,תיייחל אי"ה ףילחת םא -- ,הי ללהת המשנה לכ :טיק םילהת) ביתכ
 תיייב ףילחת םא -- ,'הב ושחכ :(ה הימרי) ביתכ .םלועה בירחת
 םירז םינב יכ ,ודגב 'הב :ה עשוה ביתכ .םלועה בירחת ,ף"כל
 ,א לאומש) ביתכ .םלועה בירחת ,ףייכל תיייב ףילחת םא -- ,ודלי
 .[םלועה בירחת ,תיייבל ף"כ ףילחת םא] ,הכ שודק ןיא :ב

 תאו ,הלב לכה :אנהכ רב והבא רייא -- ,ךתלב ןיא יכ (םש
 .ךיתולבל ןיא -- ,ךתלב ןיא יכ :הלב אל

 ירדנסכלא 'רו ןירדה רב ירדנסכלא 'ר -- ,ברועכ תורוחש
 דחא ףנכ ןיבלהל םלוע יאב לכ ןישנכתמ םא וליפא :רמא הבורק
 רוקעל םלוע יאב לכ ןישנכתמ םא ,ךכ ;ןילוכי ןניא ,ברועה ןמ
 ?דמל תא יממ ,ןילוכי ןניא ,הרותבש תויתואה ןטק אוהש ,ד"וי
 הלע ,הרותה ןמ די"וי רוקעל שקבש ידי לעש ,ךלמה המלשמ
 .גרטק הבריבש דייוי :רמא יול ןב עשוהי 'ר ?גרטק ימו .ורוגיטק
 ינפל חטתשנו הלע הרות הנשמ רפס :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר
 יקיתייד :ךתרותב תבתכ !םלוע לש ונובר,, :וינפל רמאו ה"בקה
 רוקעל שקבמ ךלמה המלש -- ,הלטב הלוכ ,הלטב התצקמש
 לטב המלש ירה ,ךל[אצ] ,, :ה"בקה ול רמא ''!הרותבש דיי
 ",םלועל לטב וניא ךבש ד"ויו ,וב אצויכ האמו

 ינפל חטתשנו הלע ירשבש ד"וי :רמוא החרק ןב עשוהי 'ר
 תשא ,וז תקדצ לש המשמ ינתרקע !ע''שובר,, :רמאו ה"בקה
 [אצ] , :ה"בקה לייא יי!הרש המש תארקו ,וניבא םהרבא ,הז קידצ

 טכוז ךלמה המלש -- :?,לטב ןצנַאג ןיא יז טרעוו ,לטב טרעוו ריא ןופ לייט ַא

 :טגָאזעג אוה ךורב שודקה םיא טָאה "!הרות רעד ןופ דוי א ןסיירוצסיוא
 רעבָא ,רע יוו עכלעזַא טרעדנוה ןוא ןרעוו לטב טעוו המלש ,ריד ₪9%[ייג]
 *.ןרעוו לטב טינ דוי ןייק קיבייא ףיוא טעוו ריד ןיא

 -סיוא ךיז ןוא ףיורַא זיא ירש ןיא סָאװ דוי יד :טגָאז החרק ןב עשוהי 'ר
 טסָאה וד !םלוע לש ונוביר,, :טגָאזעג ןוא אוה ךורב שודקח ראפ טקערטשעג
 םעד ןופ בייוו יד ,תקדצ רעקיזָאד רעד ןופ ןעמַאנ םענופ ןסירעגסױרַא ךימ
 טָאה ?+"!הרש ןעמָאנ ריא ןפורעג טסָאה ןוא ,וניבא םהרבא ,קידצ ןקיזָאד
 ןענַאטשעג וטסיב טשרעוצ ,ריד א+[ייג |,, :ריא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה

 (האווצ א ןופ) לייט א ףיוא הטרח :ב ,חמק ארתב אבב ?% ,ךיז טניפעג קוספ רעטכַארב
 דנָאס ןוא עשטנואו ;ב ,טי הבר ארקיו טיול ןבעגעגוצ א?% .ןצנַאג ןפיוא הטרח טניימ
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 ךיא וט טציא ;ןױשרַאּפסביײװ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ,תויתוא יד ןופ ףוס םייב
 -- תויתוא יד ןופ סיוארָאפ ןוא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןיירַא ךיד

 :חט ,גי רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".טלעוו רעד ןופ קידצ םייב

 25 .עשעוהי --- ןונ ןב עשוה ןפורעג טָאה השמ ןוא -- השמ ארקיו

 26תורוד קיצנַאװצ ןוא סקעז :ןגעוו סאחא 'ר ןופ הנובא רב רזעלא 'ר
 טלעטשעג ךימ טסָאה וד , :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאלקַאב ךיז ףלא יד טָאה
 טרעיינ ,רימ טימ טינ ןפַאשַאב וטסָאה טלעוו יד רעבָא ,תויתוא יד ןופ שארב

 בייהנָא ןיא -- תישארב :(א ,א תישארב) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,תיב רעד טימ
 וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ".דרע יד ןוא למיה םעד ןפשַאב טָאג טָאה

 ,שרעדנַא טינ ןרָאוזעג ןפַאשַאב ןענייז ריא ןיא סָאוו ץלַא ןוא טלעוו ןיימ,, :ריא
 -- 'ה :(םי ,ג ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות רעד ןופ תוכז ןיא טרעיינ

 ךיא לעוו ןגרָאמ .דרע יד טקיטסעפטנורגעג ?*המכח רעד ?'בילוצ טָאה טָאג
 -רָאפ ןלעטש ךיא לעוו ךיד ןוא ,לארשי וצ הרות יד ןבעג ןוא ןקעלּפטנַא ךיז

 יוו ,טשרעוצ ןבייהנָא ךיא לעוו ריד טימ ןוא תורבידה תרשע יד ןופ סיוא
 אטוח רב ".טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא :(ב ,כ תומש) טגָאז קוספ רעד
 וצ] טכַאמעגּפָא טָאה רע לייוו ?"ףלא,, יז ןעמ טפור סָאוורַאפ :טגָאזעג טָאה

 ,הק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעירפ תורוד טנזיוט טימ [הרות יד ןבעג
 29.ךוד ןטסטנעזיוט םעד ןליופַאב טָאה רע סָאוו טרָאוו סָאד -- רבד :(ח

 ט

 םילתלת :םימכח ידימלת יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה הדוהי 'ר

 שטָאכ סָאװ ,םימכח ידימלת יד ןענייז סָאד ,בָאר רעד יוו עצרַאווש ןזיורק --

 םוחנ) אובל דיתעל רעבָא :,ץרַאװש ןוא סאמנ סיוא ייז ןקוק טלעוו רעד ףיוא

 תיִז ןלעוו ןצילב יד יוו ןעמַאלפ יד יוו ןעזסיוא רעייז -- ןהיארמ :(ה ,ב

 תוישרפ יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה קחצי רב לאומש 'ר .ןפיולמוא

 ןופ ?תוישרפ יד ןענייז סָאד ,בָאר רעד יוו עצרַאווש ןזיורק :הרות רעד ןופ

 ,םלוע ןַא רַאפ ןענעייל וצ ייז ץרַאווש ןוא סאמנ סיוא ןקוק סָאוו ,הרות רעד

 ןוא ?הדינ ַא ןופ ?,גָאלשסיױא ןופ ןוא +סולפסיוא ןופ םיניד יד רעגייטש ַא}

 ֿפ";טגײלעגנָא ייז ןענייז רימ,,:טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה [ז,ןירעניוועג ַא

 טעוו טגיילעגנָא ןוא -- הברעו :(ד ,ג יכאלמ) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד

 "ָאװ ,יוזא זיא ךַאז יד זַא ,וטסָאה היאר ַא ?הדוהי ןופ ןברק רעד טָאג ייב ןייז

 טינ ןענייז רעקיסולפסיוא ןַא ןופ ןוא ןקיסולפסיוא ןַא ןופ תוישרפ יד םור

 יוו ,רעדנוזאב יד ןוא רעדנוזַאב יד טרעיינ ,ןעמַאזוצ עדייב ןרָאװעג טגָאזעג

 א 25 .א25 ,מאב עז א?+ .וט ,זי תישארב ?+ .סױרַא ןצנַאג ןיא עזארפ יד ןזָאל ָאנישט

 -טלעו רעד ןופ 25 .הרות רעד ןופ ןסירעגסיוא טינ טרעװ דוי ןייק וליפא זַא ,זייוואב

 ןעמהרבא זיב ןחונ ןופ -- ןעצ ,ןחונ זיב ןעמדא ןופ תורוד ןעצ) וניבר השמ זיב גנופַאשַאב

 .הרות טימ שיטנעדיא 725 .שרד ןטיול 5% .(ןהשמ זיב ןעמהרבא ןופ -- סקעז ןוא

 "נוה ןיינ ןרָאװעג ןפאשאב הרות יד זיא (א ,חפ תבש) הדגא ןַא טיול -- .שרד ןטיול ?

 סקעז יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,גנופאשאב טלעוו רעד ראפ תורוד קיצעביז ןוא ריפ ןוא טרעד

 ,טנזיוט סע זיא ,ןהשמ זיב ןעמדא ןופ סָאװ תורוד קיצנאווצ ןוא
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 ינא וישכע ;הבקנ םשבו ,תויתוא לש ןפוסב תייה הליחתמ ,ךל
 ",םימלועבש קידצב -- תויתוא לש ןושארבו ,רכז לש ומשב ךנתונ
 .עשוהי ןונ ןב עשוהל השמ ארקיו :גי רבדמב) ד"הה

 ף"לא היה תורוד וכ :אחא 'ר םשב הנובא רב רזעלא 'ר
 יב תארב אלו ,תויתואה שארב ינתתנ,, :ה"בקה ינפל רגת ארוק
 םיהלא ארב תישארב :(א תישארב) רמאנש ,תיייבב אלא ,םלועה תא
 וארבנ אל ואולמו ימלוע,, :ה'יבקה לייא ".ץראה תאו םימשה תא
 .ץרא דסי המכחב 'ה :0 ילשמ) רמאנש ,הרותה תוכזב אלא
 לש ןושארב ךנתונ ינאו ,לארשיל הרותה ןתונו הלגנ ינא רחמל
 ".ךיהלא 'ה יכנא :60 תומע רמאנש ,הלחת חתפא ךבו תורבד
 ,רוד ףלאמ םיכסמ אוהש ?ף"לא ומש ארקנ המל :רמא אטוח רב
 .רוד ףלאל הוצ רבד :(הק םילהת) רמאנש

 ט

 תורוחש םילתלת :םימכח ידימלתב אירק רתפ הדוהי 'ר
 ןירוחשו ןירועכ ןיארנש פ"עאש ,םימכח ידימלת ולא ,ברועכ
 םיקרבכ ,םידיפלכ ןהיארמ :ב םוחע אבל דיתעל ,הזה םלועב

 םילתלת :הרותה תוישרפב ארק רתפ קחצי רב לאומש 'ר .וצצורי
 תוארנש ,הרות לש [תוישרפ] (תודומלת) ולא .ברועכ תורוחש
 ,םיעגנו הביז תוכלה ןוגכ] םיברב ןרמואלמ תורוחשו תורועכ
 יכאלמ) א"דמה '';ילע ןה תוברע,, :ה"בקה רמא ,[תדלויו הדינ
 ירהש ,רבדה ןכ אוהש ,ךל עדת .הדוהי תחנמ 'הל הברעו :ג
 המצע ינפב וז אלא ,דחאכ ןהיתש ורמאנ אל הבזו בז תשרפ
 ,ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא :0ט ארקיו) רמאנש ,המצע ינפב וזו
 .המד בוז בוזי יכ השאו ;'וכו

 טעוו סָאוו ןאמ רעכעלטיא -- שיא שיא :(הכ ,ב :וט ארקיו) סגָאז קוספ רעד

 סולפסיוא-טולב ריא זַא ,יורפ ַא ןוא -- -- -- בייל ןייז ןופ קיסולפסיוא ןייז

 10,-- -- -- ןסילפ טעוו

 טנייוועג ןבָאה םידימלת יד :(ז ,ח ,האפ ימלשורי ךיילגראפ) טײקמירָא תמחמ 1 .ט

 .(תבש םוא ןָאטנָא רעזדנוא זיא יוזא ,ןכָאװ רעד ןיא ןָאטנָא רעודנוא יוו יוזא :טגָאזעג ןוא

 טרָאװ סָאד זא ,ךעלגעמ) ג ,טי הבר ארקיו טיול טרידנעמע 5 .שרד ןטיול ,דיתע ןיא ?

 ידימלת קורדסיוא ןקידרעירפ ןבילוצ תודומלת ףיוא ןרָאװעג טזיירגראפ ָאד זיא תוישרפ

 בָאגוצ -- .בי טרָאד 1 .דכ--טי ,וט טרָאד 5 .די--גי טרָאד * .וט ארקיו * .(םימכח



 הבר םירישה ריש 292

 טָאה אוה ךורב שודקה סָאוו הרות יד :טגָאזעג טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר

 ןעוועג יז זיא ןבירשעג ןוא רעייפ סייוו ןופ ןעוועג זיא טעמרַאּפ ריא ,ןבעגעג

 ןוא ,רעייפ ןופ טקַאהעגסיוא זיא יז ןוא רעייפ זיא יז .רעייפ ץרַאווש טימ

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;רעייפ ןיא ןבעגעג ןוא ,רעייפ ןיא טתומלשעגסיוא

 הרות עקידרעייפ ַא טנַאה רעטכער ןייז ןופ -- ונימימ :(ב ,גל םירבד) טייטש

 .ייז רַאפ
 ר

 ,ןירדהנס יד ןענייז סָאד ןגיוא ענייז .ןביוט יוו ןגיוא ענייז --- ויניע (בי)

 :(דכ הט רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,הדע רעד ןופ ןגיוא יד ןענייז סָאוו

 ייוצ . -- -- -- הדע רעד ןופ ןגיוא יד ןופ ביוא ןייז טעוו סע ןוא -- היה

 ךָאנ ןעייג עלַא ייז ןוא ,שטנעמ א טגָאמרַאפ םירבא קיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה

 ןכַאב ייב :ןירדהנס רעייז ןָא ןָאט טינ ךַאז ןייק לארשי ןָאק ױזַא ;ןגיוא יד ךָאנ

 אבקוע רב אמח 'ר םורָאװ ;הרות ןופ :םירוביג יד ןענייז ייז לייוו ,רעסַאוו

 יוו ייז טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ןכעלטיא ןקרַאטש הרות ירבד :טגָאזעג טָאה

 יז סָאװ ,תוכלה יד ןענייז סָאד ,ךלימ ןיא ןשַאועג :,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס

 ,טייקלופ ןיא ןציז ;ךלימ יוו רָאלק ייז ןכַאמ ייז זיב +,ןעייווצ ןיא ייז ןשאוו

 .הרות ןופ טייקלופ יד

 סָאד ;םילשורי ןופ טייקלופ רעד ןיא ,טייקלופ ןיא ןציז :טשפ רעדנַא ןַא

 .טייקיטכערעג טימ לופ -- יתאלמ :(אכ ,א היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו זיא

 ןענייז ןלוש קיצכַא ןוא טרעדנוה ריפ :הבר איעשוה 'ר ןגעוו ןופ סחנפ 'ר

 :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר *.יתאלמ ןופ ףערטַאב ןטיול ,םילשורי ןיא ןעוועג

 ,לסיב ןיילק ַא ןָא טליפ רעד ןוא לסיב ןיילק ַא ןָא טליפ רעד -- ,טייקלופ ןיא

 :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר םורָאװ %.טייקסייוו ַא יוו סױרַא טמוק הכלה יד זיב

 הכלה יד זיב ,לסיב ןיילק ַא וצ טפעה רעד ןוא לסיב ןיילק ַא וצ טפעה רעד

 ז,ןקַאבניק יוו [טפעהעגפיונוצ טוג] סױרַא טמוק

 םעד ןלעטשוצטסעפ טמוק קוספ רעד ? .ברועכ -- תוברע 5 .ג ,טי הבר ארקיו טיול
 "נַא ,טָאג ייב טגײלעגנָא ןענייז תוישרפ יד ךיוא זַא ,סע טזייוואב 1? .תוברע ןופ שטייט
 .ענייא ייווצ ןופ טכַאמעג ןוא ןעוועג רצקמ ייז רע טלָאװ שרעד

 ,אנהכ .א ךיוא יוזא ןוא ,חי ,מ בויא ,י"שר ןוא םוגרת ןטיול טשטייטעג ,םיקיפא 1 ,י

 סָאװ ,(וקעפע ןעייל) וקפא ןשירושא ןפיוא ,ןשטילעד טיול ,שטייט םעד טריזַאב סָאװ

 ןכילגעג זיא הרות ןוא ? .שרד ןקידרעטייוו ןטיול ןייז סע ףראד ױזַא ןוא ,קרַאטש טניימ

 תוכלה יד ןריטוקסיד ןגעלפ + .ןירדהנס ןופ םימכח יד 5 .(טי ,א ןביוא) רעסַאװ וצ

 ,4/1 ןפערטאב יתאלמ ןופ תויתוא יד 5 .(3 .מאב ,י ,ד ןביוא עז ;הנוהכ תונתמ) זײװרָאּפ

 א טַאהעג שרדמה ילעב יד ןבָאה (234 יז עבאגסיוא רעזדנוא) ד ,ב הבר הכיא טיול רעבָא

 .שדקמה תיב םעד ףלא יד טנכייצאב (30 יז טרָאד) בי אתחיתפ ןיא .ףלא ןַא ןָא ,רסח ביתכ

 ָאד טרעוו ארמימ יד .ךלימ יוו [רַָאלק] ,בלחכ טרָאװ סָאד טסַאּפעג רעכיז ךיז טלָאװ ָאד 5

 .ןונבל ןימכ חסונ רעד ךיוא ןרָאװעג טזָאלעגרעביא זיא ,(ל ,ד)ןביוא ןופ טריטיצ רעבָא

 טבייה סָאװ ,אי טימ י ןמיס טדניברַאפ ,םייחל ,טרָאװ עטצעל סָאד -- .6 .מאב ,טרָאד עז ?

 .וייחל טרָאװ ןטימ ןָא ךיז
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 לש הרוע התיה הייבקה ןתנש הרות :שיקל ןב ןועמש רייא

 תללכומו ,שאמ הבוצחו שא איה .הרוחש שאב הבותכו הנבל שא

 .ומל תד שא ונימימ :(גל סירבד) דייהה ;שאב הנותנו ,שאב

 ,הדעל םיניע םהש ,ןירדהנס ולא ,ויניע .םינויכ ויניע םי)

 םירבא ח"מר .-- -- -- הדעה יניעמ םא היהו :(ט רבדמב) רמאנש

 ןילוכי ןיא לארשי ךכ ;םיניעה רחא ןיכלוה ןלוכו ,םדאב שי

 םיקיפא םהש ,םימ יקיפא לע .ןהלש ןירדהנסמ ץוח רבד תושעל

 לכל םה ןיריבגמ הרות ירבד :אבקוע רב אמח ר''אד ;הרות לש

 ןהש ,תוכלהה ולא ,בלחב תוצחור.ןכרצ לכ םב קסוע אוהש ימ

 תובשוי ;בלחכ םייקנ םתוא םישועש דע ,םינשב ןתוא ןיצחור

 .הרות לש התאלמ ,תאלמ לע

 א"דמה ;םילשורי לש התאלמ לע ,תאלמ לע תובשוי :א''ך

 עברא :הבר איעשוה 'ר םשב סחנפ יר .טפשמ יתאלמ :(א היעשי)

 ר"א .יתאלמ ןינמ ,םילשוריב ויה תויסנכ יתב םינמשו תואמ

 תצקמ אלממ הזו רבד תצקמ אלממ הז -- ,תאלמ לע :אמוחנת

 הז :אמוחנת ר"אד .ןונבל ןימכ האצוי הכלה אהתש דע ,רבד

 הכלה אהתש דע ,רבד תצקמ םיחלמ הזו רבד תצקמ םיחלמ

 ,םייחל ןימכ האצוי
 אי

 ןיתרת ןיינמזד יומויב :יאני ר"א .םשבה תוגורעכ וייחל 6
 אלו ,ןירטסא אדהב אתיירואב ןייעלו ןיקפנ ןניוהו ,ןרובח
 ר"א -- ,םיחקרמ תולדגמ .תרמוא וז תרמוא וז התיהש םעטכ
 ךכ ,םימשב ינימ לכמ וב שי הזה חקרה תולדגמ המ :אמוחנת

 אי

 :טגָאזעג טָאה יאני 'ר .ןצריוועג ןופ טייב ַא יוו ןקַאב ענייז -- וייחל 6

 רימ ןוא ,ךעלזיירק :ייווצ ןיא ןפערטפיונוצ ךיז רימ ןגעלפ געט עניימ ןיא

 ןופ גנוניימ יד ןוא ,סַאג ןיא הרות ןיא ןייז חכותמ ךיז ןוא ןייגסיורַא ןגעלפ
 'ר -- ,םימשב טימ ךעלמערוט :.ענעי ןופ סָאװ עבלעז יד ןעוועג טינ זיא יד
 "רַאפ ןבָאה ןצריוועג ךעלמערוט עקיזָאד יד יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה אמוחנת
 ןוא הנשמ ,ארקמ טימ לופ ןייז םכח דימלת א ףרַאד ױזַא ,םימשב ענעדיש

 רימ ,ןיינמזד טָאטשנָא קידנענעייל .קיצכַא ןוא ײװצ ןיא -- תמא תוא ןטיול 1 אי

 ענעדיישראפ ןאראפ ןענייז טייב א ףיוא יװ יוזא 2 .קיצכא ,ןינמת -- ןפערט ךיז ןגעלפ
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 דימלת רעד זיא סָאד ,סעיליל ןפיל ענייז *.תודגא ןוא תוכלה ןוא ,דומלת
 ןפירט ייז +(סעיליל ןפיל עניי) ;ןענרעל ןייז ןיא טנווַאהַאב זיא סָאוו םכח
 ןיא טנוואהאב טינ זיא סָאװ םכח דימלת א זיא סָאד ,רעביא טייג סָאװ ערימ
 רעביא רע טייג ןגעווטסעדנופ *;שינרעטיב ןפירט ןפיל ענייז סָאוו ,ןענרעל ןייז

 .ןענרעל ןייז רָאלק טכַאמ ןוא ןייא טרזח ןוא

 בי

 ןענייז סָאד :[טנעה ענייז} :דלָאג ןופ סעקילַאוו טנעה ענייז -- וידי (די)
 ןוא -- תוחולהו :זט ,בל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,דנוב ןופ ןעלווָאט יד
 סָאד ,דלָאג ןופ סעקילַאוו -- ?;טָאג ןופ טעברַא יד ןעוועג ןענייז ןעלווָאט יד
 אי ,טי םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןענייז
 עשוהי 'ר .דלָאגניג ןופ ןוא דלָאג ןופ רעקיטסולג ןענייז סָאװ -- םידמחנה
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז -- סנ ַא ייז טימ ןעשעג זיא'ס :טגָאזעג טָאה הימחנ רב

 .ןעלקיוו טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןעוועג ייז ןענייז ןייטשריפַאס ןופ %ןעלקיוו

 -עג ייז ןענייז םעלַאב-ןוז םענופ :ןגעוו סנובא 'ר ןופ טגָאזעג טָאה אמחנמ 'ר
 4,טקַאהעגסיוא ןעוו

 ןפיוא ףניפ ןוא לווֶאט ןייא ףיוא ףניפ ?ןבירשַאב ןעוועג ייז ןענייז יו
 טפ סעקילַאוו טנעה ענייז :טגָאז קוספ רעד יוו םעד טיול ,לווֶאט ןטייווצ

 טייטש קוספ ןיא יוו ,רעטרעוו סלאילמג ןב אנינח 'ר טיול זיא סָאד -- 5,דלָאג

 ענרענייטש ייווצ ףיוא ןבירשעגנָא ייז טָאה רע ןוא -- םבתכיו :(גי ,ד םירבד)

 6,לווָאט ןטייווצ ןפיוא ןעצ ןוא לווָאט ןייא ףיוא ןעצ :ןגָאז ןנבר יד ןוא .ןעלווָאט

 ןייז טגָאזעגנָא ךייא טָאה רע ןוא -- םכל דג :(טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו
 טָאה רע ןוא ,תורבידה תרשע יד ,ןָאט רצ ןליופַאב ךייא טָאה רע סָאוו דנוב'
 -עג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר ?.ןעלווָאט ענרענייטש ייווצ ףיוא ןבירשעגנָא ייז
 רעד יוו ,לווָאט ןטייווצ ןפיוא קיצנַאווצ ןוא לווָאט ןייא ףיוא קיצנַאווצ :טגָאז

 ןוא] ,ןעלווָאט ענרענייטש ייווצ ףיוא ןבירשעגנָא ייז טָאה רע ןוא :טגָאז קוספ

 ןטייז עדייב ערעייז ןופ ןעלווָאט---תוחול :(וט ,בל תומש) ןבירשעג טייטש רעדיוז
 .לווָאט ןטייווצ ןפיוא קיצנאווצ ןוא לווָאט ןייא ףיוא קיצנאווצ -- *[ןבירשַאב
 ,לווַאט ןטייווצ ןפיוא קיצרעפ ןוא לווָאט ןייא ףיוא קיצרעפ :טגָאז יאמיס 'ר

 טסקעט ןיא * .ןייז חכוותמ ךיז ןוא ןדער טימ תוכייש א ןבָאה ןקאב ןוא ,ןצריוועג םינימ
 ןיירא תועמשמ ןענייז סָאװ ",ןבקעי ןופ היוול ןוא הנוהכ, :רעטרעװ יד ָאד ךיז ןעניפעג
 יילרעלא ןופ םימשב ןגעװ ךיוא ךיז טדער סע ואוו ,ה ,ג ,ןביוא ןופ תועט א טימ רעהַא
 .ןרעמאלק ןיא טלעטשעג ייז רימ ןבָאה ,קירעביא ָאד ןענייז רעטרעוו יד + .םינימ
 .ןענרעל ןיא ןתועט טכאמ רע :רומ -- רורמ 5

 ,טנעה סטָאג ןופ ? .רעדנוזַאב טנשרדעג טרעוו בהז ילילג לייוו ,ןבעגעגוצ 1 .בי
 -עג יוזא ןבָאה ייז לייװ + .ילילג -- ןיללגנ 5 .תוחול יד ףיוא טנשרדעג וידי טרעוו
 ףניפ יד טיול לװָאט ןדעי ףיוא תורביד ףניפ 5 .(ףנע הפי טיול) ןטכיולעג ןוא טנייש

 :רעטייוו ךיוא ױזַא ןוא) לָאמ ייווצ ןבירשעגנָא ןעוועג ןענייז ייז 5 .טנאה א ןופ רעגניפ
 ןבירשעגנָא רע טָאה רעדנוזַאב לװָאט ןדעי ףיוא זא ,תועמשמ ' ,(לָאמ טכַא ןוא לָאמ ריפ

 טינ ןינע רעד זיא שרעדנא ,תמא תוא ןופ אסריג א טיול ןבעגעגוצ * .טָאבעג ןעצ עלַא
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 ,תוכלהו ,דומלתו הנשמ ,ארקמ אלמ תויהל ךירצ םכח דימלת

 דימלת הז ,םינשוש ויתותפש .(בקעימ היולו הנוהכ) תודגאו
 הז ,רבוע רומ תופטונ (םינשוש ויתותפש) ;ותנשמב ליגרה םכח
 כ"פעא ;רומ תופטונ ויתפשש ,ותנשמב ליגר וניאש דימלת

 .ודומלת ררבמו רזוחו אוה רבוע
 בי

 תומש) רמאנש .תירבה תוחול ולא [וידי] :בהז ילילג וידי (-)
 ,הרות ירבד ולא ,בהז ילילג -- ;המה םיהלא השעמ תוחולהו :(בל
 :הימחנ רב עשוהי ר''א .זפמו בהזמ םידמחנה :(טי םילהת) רמאנש
 יר .ןיללגנ ויהו ןוניריפנס לש ;ויה ןיללגנ -- ויה םיסנ השעמ
 .ויה המח לגלגמ ןיבוצחו :רמא ןובא 'ר םשב אמחנמ

 לע ,הז חול לע השמחו הז חול לע השמח ?ןיבותכ ויה דציכ
 ,לאילמג ןב אנינח 'ר ירבדכ -- ,בהז ילילג ןידי :רמאנש םש
 :ירמא ןנברו .םינבא תוחול ינש לע םבתכיו :ד םירבד) ד"הה
 םכל דגיו :םש) רמאנש ,הז חול לע הרשעו הז חול לע הרשע
 ינש לע םבתכיו ,םירבדה תרשע ,םכתא הוצ רשא ותירב תא
 הז חול לע םירשע :רמא יאחוי ןב ןועמש 'ר .םינבא תוחול
 ,םינבא תוחול ינש לע םבתכיו :רמאנש ,הז חול לע םירשעו
 םירשע -- [םהירבע ינשמ םיבותכ תוחול :(בל תומש) ביתכו]
 חול לע םיעברא :רמוא יאמיס 'ר .הז חול לע םירשעו הז חול לע
 ,םהירבע ינשמ םיבותכ תוחול :רמאנש ,הז חול לע םיעבראו הז
 .אגורטט ,הזמו הזמ

 היתוישרפ רובדו רובד לכ ןיב :רמא עשוהי 'ר יחא ןב היננח
 היירק טישפ הוה דכ ןנחוי 'ר .ןיבותכ ויה הרות לש היקודקדו
 ינדמל הפי :רמא הוה ,שישרתב םיאלוממ ,אקוספ ןידב יטמ הוהו

 ןופ ןוא טייז רעד ןופ ,ןבירשַאב ןטייז עדייב ןופ ןעלווָאט :טגָאז קוספ רעד יװ
 פ,קיטייז-ריפ ,טייז רענעי

 עכעלטיא ןשיווצ :טגָאזעג טָאה רעדורב סעשוהי 'ר ןופ ןוז רעד ,היננח
 רעד ןופ םיטרפ יד ןוא תוישרפ יד ןבירשעגניירַא ןעוועג ןענייז תורביד ייווצ
 "אד םעד וצ ןעמוקוצ טגעלפ ןוא ארקמ ןענרעל טגעלפ ןנחוי 'ר ןעוו' .הרות

 טנרעלעג ךימ טָאה טוג :גָאז רע טגעלפ יפ,שישרת ןיא טסַאפעג ,קוספ ןקיז

 ןופ ןוא טייז רעד ןופ ןוא ,ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ טניימ ,ןטייז עדייב ןופ ? .רָאלק
 -ווַאט יד ןופ קיד רעד ףיוא) רעקניל רעד ףיוא ןוא טייז רעטכער רעד ףיוא -- טייז רענעי
 .סעילאווכ-םי ןגעװ השרד יד ךיז טסַאּפ םעד וצ ןוא ,ןייטש"םי א ,ןירַאמַאװקַא 1% .(ןעל
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 ןשיווצ ןענייז ,סעילַאווכ עקיזָאד יד יוו ױזַא :רעדורב סעשוהי 'ר ןופ ןוז רעד

 "ָאווכ עניילק ןַארַאפ עילַאווכ רעסיורג רעטייווצ ַא ןוא עילָאווכ רעסיורג ןייא

 ןבירשעגניירַא ןעוועג תורביד ייווצ עכעלטיא ןשיווצ ןענייז ױזַא ,סעיל

 .הרות רעד ןופ םיטרפ יד ןוא תוישרפ יד

 ,לודגה םי רעד יוו זיא סָאװ ,דומלת רעד זיא סָאד ,שישרת ןיא טסַאפעג

 טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ::;שישרת ןייק -- השישרת :(ז ,א הנוי) קוספ ןטיול

 ויעמ -- 3%םי םוצ ןעייג ןכייט עלַא -- םילחנה לכ ;6 ,א תלהוק)

 ייב יוװ ױזַא :?:םינהוכ תרות זיא סָאד ,ןייבטנַאפלע קיטש ַא :?ךיוב ןייז --

 רערעדנַא רעד ןופ סיפ יד ןוא טייז ןייא ןופ ץרַאה סָאד זיא ךיוב ןקיזָאד םעד

 ייווצ ,םינהוכ תרות רעד טימ ךיוא סע זיא ױזַא ,ןטימ ןיא זיא רע ןוא ,טייז

 ןטימ ןיא יז ןוא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ייווצ ןוא טייז ןייא ןופ םירפס

 ױזַא ןכַאמ וטסנָאק ןייבטנאפלע קיטש ַא ןופ ייוו ױזַא ,ןייבטנַאפלע קיטש ַא

 לפיוו ןַארַאפ םינהוכ תרות רעד ןיא זיא ױזַא ,ןזיּפש ליפ ױזַא ,לגענ ליפ

 םיניד] לפיוו ,[ןגָאזרַאפ] עברַאה ןוא עדלימ לפיוו ,םיטרּפ לפיוו ;תווצמ

 !םינהוכ תרות ןיא ןבירשרַאפ סע ןענייז :?רתונ [ןגעוו] לפיוו ,לוגיפ [ןגעוו

 טגיילַאב [זיא הרות יד] ,רענייטשריפַאס טימ טגײלַאב -- תפלועמ

 'ר .ריּפַאס רעקיזָאד רעד יוו טראה זיא יז םורָאוו :?,ןשטנעמ ןופ חוכ ןטימ

 זַא ןגָאז ךָאד טסנָאק וד :טגָאזעג ןבָאה 3 (ןדוי 'ר) סחניפ 'ר ןוא ןדוי

 טימ השעמ ַא ןעשעג זיא'ס :עז ןוא םוק ָאט ,ךייוו זיא ריּפַאס רעקיזָאד רעד

 .ןפיוקראפ וצ ריּפַאס א םיור ןייק טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א םענייא

 "פָא ןריבורּפ רימ ןלעוו ,םיא ןוואורפוצסיוא ידכ,, :טגָאזעג הנוק רעד טָאה
 רעד ףיוא טגיילעגפיורַא םיא רע טָאה ",לקיטש ןיילק ַא םיא ןופ ןכערב

 רעמַאה רעד זיא .רעמַאה ןטימ םיא ףיוא ןּפַאלק ןביוהעגנָא טָאה ןוא עלדַאווָאק

 ריּפַאס רעד רעבָא ייןרָאוועג ךַאלפ זיא עלדַאווָאק יד ןוא ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ

 ןיא יוו זיא סָאד .טלעפעג טינ טינרָאג םיא ןופ טָאה'ס ןוא ,ץנַאג ןבילבעג זיא

 :טגָאזעג טָאה לממ רב אבא 'ר .רענייטשריפַאס טימ טגיילַאב :טייטש קוספ

 ךרוד ןוא הרות ןופ רעטרעוו יד ךרוד :?טפַאלשרַאפ טרעוו שטנעמ א ביוא
 :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ??.ריּפַאס א] ןרעוו ףוסל רע טעוו ,הכלה [ןענרעל]

 ,הנשמ :דומלת ןיא ץלַא ךיז טניפעג יוזא 15 ,םי םוצ -- השישרת טשטייט םוגרת רעד 1
 שמוח רעד 12 .םערעדעג ענייז :ךעלבעטשכוב 15 .(ףסוי ץע) אתליכמ ,ארפס ,אתפסות

 יירד ןיא ןסעגעגפיוא טינ טרעוו סָאװ ,םימלש ןברק א ןופ ביילברעביא רעד 15  .ארקיו
 זיא ,געט יירד יד ךָאנ םעד ןופ טסע רעצעמע ביוא ןוא ;ןרעוו טנערבראפ ףרַאד ,טייצ געט
 סיורא טמענ הרות ןענרעל סָאד 16 .(חי--זי ,ז ארקיו) טייקידרעוומוא ןַא ,לוגיפ סע
 [ןעייל] -- ןחכ תפלעמ :ןייז ףראד טסקעט ןיא זא ,ךעלגעמ -- .ןשטנעמ ןופ חוכ םעד
 "צג יד טיול 1 -- -- -- ןשטנעמ ןופ חוכ םעד ּפָא טכַאווש הרות יד ,(וו א ןָא) תפלעמ
 ןופ רעטרעוו יד ןוא ,ןדוי 'ר ןופ ןרָאװעג טגָאזעג עקידרעטייוו סָאד זיא םירפס עטקורד
 הבר הכיא ןיא ("םירחא םירפס,) עיסרעוו רעטייווצ רעד טיול רעבָא ;ןלעפ ןסחניפ 'ר

 רעד -- ןסחניפ 'ר וצ ןוא ארמימ רעד ןופ לייט ןייא ןדוי 'ר וצ טרעהעג (ז קוספ) י ,ד
 טזָאלעגסױרַא ןוא טסקעט םעד טרידנעמע םעד טימ גנַאלקנייא ןיא רימ ןבָאה .רעטייווצ
 רעד זיא הבר הכיא ןיא 15 ."רמא, וצ דוי יד טלעטשעגוצ ןוא "ןדוי יר, ןקירעביא םעד
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 םילג לודג לגל לודג לג ןיב וללה םילג המ :עשוהי 'ר יחא ןב
 לש היקודקדו היתוישרפ רובדו רובד לכ ןיב ךכ ,םינטק
 .םיבותכ ויה הרות

 א"דה ,לודגה םיכ אוהש ,דומלתה הז ,שישרתב םיאלוממ
 .םיה לא םיכלוה םילחנה לכ :(א תלהק א''דמה ;השישרת :(א הנוי)

 ןאכמ בלה הזה סרכה המ :םינהכ תרות וז ןש תשע ויעמ --
 ןאכמ םירפס ינש םינהכ תרות ךכ ,ךותב אוהו ,ןאכמ םיערכהו
 השוע תא הז ןש תשע המ ,ןש תשע ;עצמאב אוהו ,ןאכמ םינשו
 המכ הב שי םינהכ תרות ךכ ,םיחמר המכ ,תודתי המכ הנממ
 המכ ,םילוגיפ המכ ,םירומחו םילק המכ ,ןיקודקד המכ :תוצמ
 !םינהכ תרותב םיבותכ תורתונ

 השק איהש ,םדא ינב לש ןחכ תפלועמ ,םיריפס תפלועמ
 רמית יא :[י]רמא (ןדוי 'ר) סחנפ 'רו ןדוי 'ר .הזה ריפסכ
 ריפס איבהש דחא םדאב השעמ :הארו אב ,אוה ךר הזה ריפסהש
 ןיחבנ ותוא קודבל תנמ לע, :חקולה רמא .ורכמל ימורב דחא
 הכמ ליחתה ,ןדסה לע ונתנ ".הנטק הכיתח ונממ רובשל ותוא
 אלו ומוקמב ריפסהו ,ןדסה קלחנו שיטפה עקבנ .שיטפב וילע
 ףלעתנ םא :לממ רב אבא רייא .םיריפסב תפלועמ :ד'"'הה .רסח
 קחצי 'ר .ריפס] םהב השענש ףוס ,הכלהו הרות ירבדב םדא
 השענ אוהש ףוס ,הרות ירבדב ריפס השענ אוהש ימ לכ :רמא
 ,הרות ירבדב םסק השענש ימ לכ :ןירמא ןנברו .םסק [םהב
 .ךלמ יתפש לע םסק :ט ילשמ) א''דמה ;ךלמ םהב השענ אוהש וס

 ךרוד ןרעוו ףוסל טעוו ,הרות ירבד ךרוד ריּפַאס א טרעוו סָאוו רעכעלטיא
 -יוצ א טרעוו סָאװ רעכעלטיא :ןגָאז ןנבר יד ןוא ?י.רעכערפשרעביוצ א [ייז

 סָאד ??;ךלמ ַא ייז ךרוד ןרעוו ףוסל טעוו ,הרות ירבד ךרוד רעכערפשרעב

 יד ףיוא זיא ךורפשרעביוצ ַא -- םסק +( ,זט ילשמ) טגָאז קוספ רעד יוו זיא

 .ךלמ םענופ ןפיל

 -- רעטעפש ,טפאלשרַאפ ,תפלועמ טשרעוצ 20 .תפלועמ -- ףלעתנ 15 .טרעקרַאפ חסונ
 -רעביוצ א ןופ יוו 21 .(םיריפסכ ןענַאטשעג טלָאװ'ס יװ) רענײטשריּפַאס יו ,םיריפסכ

 בָאגוצ -- .תולאש עברַאה ףיוא סרעפטנע םיא ןופ ןטראוורעד עלא ןלעװ יוזא ,רעכערפש
 גנילרעפש רעד ןיא) קוספ ןטימ גנודניבראפ עשיגָאל יד טלעפ םעד ןָא ;תמא תוא טיול

 יד ןלעפ ָאד זַא ,רָאלק זיא ,ריפס -- םסק טָאטשנַא טייטש ,1859 ,גרעבמעל ,עבַאגסיוא
 :א ,בס ןיטיג עז 72 .(ןנבר יד ןופ דייר יד וצ שיגָאל ןריפ סָאװ ,ןקחצי יר ןופ רעטרעוו
 ןבירשעג טייטש סע לייוו, -- -- -- "?םיכלמ ןפורעג ןרעװ ןנבר זַא ,וטסמעג ןענַאװ ןופ,
 ".ןגיניק םיכלמ ןעוט רימ ךרוד -- יב (וט ,ח ילשמ)
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 גי

 וצ סרעביירט-לזייא ןעמוקעג ןענייז רעטָאפ סנועמש 'רב רזעלא 'ר וצ
 ןייז ןוא ,ןוויוא םייב קידנציז :ןעזעג םיא ייז ןבָאה .טָאטש ןיא האובת ןפיוק
 ,ןסעגעגפיוא סע טָאה רע ןוא [ןוויוא ןופ סקעבעג] ןעמונעגסיורַא טָאה עמַאמ
 -פיוא טָאה רע זיב ,ןסעגעגפיוא טָאה רע ןוא ןעמונעגסױרַא טָאה עמַאמ ןייז

 טניפעג גנַאלש עזייב ַא ,ייוו, :טגָאזעג ייז ןבָאה .סקעבעג עצנַאג סָאד ןסעגעג

 רעגנוה ַא ןעגנערב טעוו רע זַא ,סיוא טקוק'ס ;םערעדעג סנקיזָאד םעד ןיא ךיז
 -סױרַא ןענייז ייז ןעוו ןוא ,ןדער ייז יוו טרעהעג טָאה רע ".טלעוו רעד ףיוא
 יז ןוא ןעלזייא ערעייז ןעמונעג רע טָאה הרוחס  רעייז ןפיוק ןעגנַאגעג

 ןבָאה ןוא ןעלזייא ערעייז ךָאנ ןעמוקעג ייז ןענייז .ךאד ןפיוא טכַארבעגפיורַא
 ןענייז ייז זַא ,ןעזרעד ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה .ןענופעג טינ ייז
 .השעמ יד טלייצרעד םיא ןוא רעטַאפ ןייז וצ קעװַא ייז ןענייז .ךַאד ןפיוא
 "?טרָאװ טכעלש ַא ךייא ןופ טרעהעג רע טָאה רשפא,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה
 יד ןעוועג זיא יוזַא ןוא יוזא טרעיינ ,רַאה ,ןיינ, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה

 א םיא ףיוא ןפרָאװעג ריא טָאה סָאוורַאפ,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה ".השעמ
 טנעז רעדָא ןסעגעג סרעייא רע טָאה יצ ?שירעניגרַאפ-טינ א ,גיוא זייב

 ךיוא ןפַאשַאב םיא טָאה סָאװ רעד טינ טָאה יצ ?ןזייפש וצ םיא בייוחמ ריא
 ןיימ ןיא םיא טגָאז ןוא טייג ןגעווטסעדנופ ?זייפש ןייז םיא ראפ ןפַאשַאב
 זיא רעדנואוו רעטייווצ רעד *.ןעגנערבּפָארַא ךייא ייז טעוו רע ןוא ,ןעמָאנ

 ליז רע טָאה ,טכַארבעגפיורַא ייז טָאה רע ןעוו :ןטשרע םענופ רעסערג ןעוועג

 רעבָא .זייווייווצ ייז רע טָאה טכַארבעגרעטנורַא ;זייווקיצנייא טכַארבעגפיורַא
 טנעקעג טינ תילט ןייז וליפא רע טָאה ,ןענרעל ןיא ןָאטרַאפ ךיז טָאה רע טניז

 טפַאלשרַאפ :טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרָאוועג םייוקמ זיא'ס ןוא ,ןגָארטרַאפ
 2.רענייטשריפַאס ךרוד

 טניואוועג ןעוועג זיא סָאװ ,תיב-ןב ַא םענייא טַאהעג טָאה לאילמג ןבר
 .רעקעב םוצ ןגָארטקעװַא סע ןוא [לעמ] האס קיצרעפ טימ ברָאק ַא ןעמענ וצ
 יוו "?הרות ןייק טינ טסנרעל וד ןוא ,וטסָאה חוכ ַאזַא :טגָאזעג םיא רע טָאה

 קיסיירד ןגָארט ןביוהעגנָא רע טָאה ױזַא ,הרות ןיא ןָאטרַאפ ךיז טָאה רע
 ,רפס א טקידנעעג טָאה רע זַא .טכַא ןוא ,ףלעווצ ןוא ,קיצנַאווצ ןוא ,האס
 ערעדנַא ןוא ןגָארט טנעקעג טינ האס ןייא ןופ ברָאק ןייק וליפא רע טָאה
 ערעדנַא טרעיינ ,ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ רע טָאה עליה ןייז וליפא ;ןגָאז

 זיא'ס ןוא ,ןָאט טנעקעג טינ סע טָאה רע םורָאװ ,םיא ןופ ןעמענּפָארַא סע ןגעלפ
 ,רענייטשריּפַאס ךרוד טפַאלשרַאפ :טגָאז קוסּפ רעד סָאװ ןרָאװעג םייוקמ

 ,הרות רעד ךרוד טפאלשראפ ? .י אקסיפ ,אנהכ ברד אתקיספ טיול ןטיבעג + .גי
 רעשיזיפ סרזעלא 'ר ןגעװ תוישעמ ךָאנ -- (בי ,ןביוא יװ) ריפאס יװ טרַאה זיא סָאװ
 ןגױאװָאב .םיא טָאה סָאװ ,איבגה והילא טימ תוכייש ןיא ענייא ,טייקראטש ןוא טייקטעפ
 ,דפ--גפ אעיצמ אבב ;טרָאד ,אנהכ 'רד אתקיספ עז ,הרות ןענרעל וצ
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 גי

 רוביע ןבזימל יובא יבג איירמח יותא ןועמש 'רב רזעלא 'ר

 אחסנ הימא ,ארונת יבג ביתי [הינומח] .(איינומה) אתיירק ןמ

 .אתווצא לכ ליכאד דע ,ליכא אוהו אחסנ הימא ,ליכא אוהו

 איבמ הזש ,המוד ;ןידהד ינעימב אירש אשיב אוויח ,יו, :ןירמא

 בסנ ,ןוהינעט ןבזמל ןוקפנדמ ;ןוהלוק עמש ".םלועל ןובער

 ןוחכשא אלו ,ןוהירמח ןועבת ןותא ,ארגאל ןוקיסאו ןוהירמח

 ,יובא יבג ןולזא .ארגאב ןיביהי ןוהתי ןומחו ןוהיניע ןולת .ןוהתי

 ?הינותעמשא אשיב הלימ אמלד,, :ןול רמא .אדבוע היל ןונת
 המלו, :ןול רמא יי.אדבוע הוה ןכו ןכ אלא ,ירמ ,אל,, :היל ןירמא
 וא ?ליכא הוה ןוכדד ןמד רשפיא ?הרצו הער ןיע וב םתסנכה

 כייפעא ?ינוזמ היל ארב היירבד אוהה אל ?וינוזמ ןוניא ןוכילע

 היה ןורחאה סנה ".ןוכל תיחמ אוהו ,ימש ןמ היל ןורמאו וליזא

 ןמ ;דח-דח ןוהל קיסמ הוה ןוהל ןקסמ ןמ :ןושארה ןמ השק

 אל ותילט וליפא ,הרותב קסעתנש ןויכו .ירת-ירת -- ןוהל תיחנ

 .םיריפס תפלועמ :רמאנש המ םייקל ,לובסל לוכי היה
 לטונ תויהל דומל היהו ,לאילמג ןברל ול היה דחא תיב ןב

 ןידה לכ, :ל"א .םותחנה לצא הכילומו האס םיעברא לש הפוק

 קסעתנש ןויכ יי?אתיירואב קיסע תא תילו ,ךב תיא אבט אליח

 םינש לש ,םירשע לש ,םישלש לש לטונ תויהל ליחתה הרותב

 האס לש הפוק וליפא ,ארפס רמגד ןויכ .םיאס הנומש לש ,רשע

 לוכי הוה אל הינבס וליפא :ירמאד תיאו .לובסל לוכי היה אל

 ,לוכי היה אל אוהד ,יווליעמ היל ןירבעמ ןינרחא אלא ,לבסימל

 .םיריפס תפלועמ :רמאנש המ םייקל
: 

 אוהש ,שש ידומע .םלועה הז ,ויקוש .שש ידומע ויקוש (₪)
 ;'וגו ,,ה השע םימי תשש יכ :ס תומש) ביתכד ,םימי הששל דסוימ
 תושרדנש ,הרות לש היתוישרפ ולא ,זפ ינדא לע םידסוימ

 ךי

 זיא סָאד ,ןעלקנעש ענייז .למרימ ןופ ןלייז ןעלקנעש ענייז -- ויקוש (וט)

 יא יװ געט סקעז ןיא ןרָאװעג טקיטסעפעגטנורג זיא סָאוו ,טלעוו יד

 טכַאמעג טָאג טָאה געט סקעז ןיא םורָאוו -- יכ :(י ,כ תומשש) טייטש קוספ

 תוישרפ יד ןענייז סָאד ,דלָאגניג ןופ ןלעווש ףיוא טקיטסעפטנורגעג -- -- --
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 .ןקידרעטייוו ןטימ ןוא ןקידרעירפ ןטימ טנשרדעג ןרעוו סָאװ ,הרות רעד ןופ

 ןטנוא ןופ לעטשעג ַא טָאה סָאװ לייז ַא וצ ?ןכילגעג ייז ןענייז סָאװ וצ ןוא

 טנשרדעג הרות רעד ןופ תוישרפ יד ןרעוו ױזַא ,ןביוא ןופ ?פֶאקנלייז ַא ןוא

 זיא ןענַאוו ןופ -- ןקידרעירפ ןטימ .ןקידרעטייוו ןטימ ןוא ןקידרעירפ ןטימ

 ןגיל טעוו ןאמ ַא זַא ןוא -- שיאו ::(כ ,טי ארקיו) טגָאז קוספ רעד ?ןעגנורדעג

 ואובת יכו :(גכ קוספ) ?םעד ךאנ טייטש סָאװ ;ערז ןופ גתגיל ַא יורפ ַא טימ

 יילרעלכ ןצנַאלפ טעוו ריא ןוא דנַאל םעד ןיא ןעמוק טעוו ריא זַא ןוא --

 טרעיינ ?ןטייווצ ןטימ סנייא ןָאט וצ סע טָאה עשז-סַאוו -- ,רעמייבטכורפ

 -ַאב ענייז טימ [שימייה] טרעוו ןוא רע טייג %,םיא טימ טעלָאּפ רע דלַאביוז

 ףיוא טלַאפ ,זיוה ןיא םיא ייב סנכנו אצוי א טרעוו רע דלַאביװ ןוא ;סרעניד

 ךיא ןיב, :רע טנָאז .טסניד ןייז טימ |ןָאט וצ טָאה רע זַא] דשח רעד םיא

 ךיא לעוו ?םשא-ןברק ַא קידלוש טינ ךיא ןיב ??תאטח-ןברק ַא קידלוש טינ

 טָאה ןדוי 'ר ".םשא-ןברק א ןעגנערב ךיא לעוו ,תאטח-ןברק א ןעגנערב

 ףיוא ןטסניד יד טימ ריתמ ךיז ןענייז סָאװ יד :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג

 ןציּפשיּפָאק ערעייז ףיוא ןרעוו וצ ןעגנאהעג טיירבעגנָא ןענייז ,טלעוו רעד

 -- ךא :(בכ ,חס םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .טלעוו רענעי ףיוא

 ןקירָאה םעד ,םיאנווע ענייז ןופ ּפָאק םעד ןגָאלשרעד טעוו טָאג ,רָאוורָאפ

 ןיא םוא טייג :טניימ סָאװ -- ,דניז ענייז ןיא םוא טייג סַאוו םעד ןופ ןברַאש

 שטנעמ רעקיזָאד רעד לָאז, :טגָאז עמ ;דניז ןייז זיא םיא טימ ?דניז ענייז

 ?יוזא יוו -- ןקידרעטייוו ןטימ טנשרדעג ןרעוו ייז ןוא *",דניז ןייז ןיא ןייגמוא

 ירו ןייז ךייא סע לָאז רָאי יירד -- שלש :(גכ ,טי ארקיו) טייטש קוספ ןיא

 אל (כ קוספ) ?םעד ךאנ טייטש סָאװ ;ןרעוו ןסעגעג טינ לָאז סע 5,הלרע

 ,-- -- -- ןרעביוצ טינ טלָאז ריא ;טולב ןטימו ןסע טינ טלָאז ריא -- ולכאת

 וטסלָאז ;רָאי יירד וטסטרַאװ הלרע ףיוא,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה

 ףיוא א??טייקניירמוא ריא ןופ ןייר טרעוו יז זיב בייוו ןייד ףיוא ןטרַאוו טינ

 [רענעטכָאשעג] ןייד ףיוא ןטרַאוו טינ וטסלָאז :רֶאי יירד וטסטרַאוו הלרע

 "?טקירדעגסיוא ןצנַאג ןיא טרעוו טולב ריא זיב המהב

 ?טולב ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ [רעטשרע רעד] טָאה רעוו ןוא

 זיא סָאד ;טולב ןופ הווצמ יד ןייז וצ םייקמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא לואש

 טגָאזעגנָא ןעמ טָאה -- ודיגיו :(דל--גל ,די ,א לאומש) טייטש קוספ ןיא יו

 -- -- -- .טולב ןטימ ןסע רצ קלָאפ סָאד טקידניז טָא :ןגָאז רצ יױזַא ,ןקואש
 רעהַא טגנערב :ייז וצ טגָאז ןוא קלָאפ ןיא ךיז טיירפשעצ :טגָאזעג לואש טָאה

 ןטכעש טלָאז ריא ןוא ,ספעש ןייז רעכעלטיא ןוא סקָא ןייז רעכעלטיא רימ וצ

 -עג ייז טָאה רע :ןגָאז ןנבר יד ?הזב טניימ סָאװ .ןסע ןוא ?,םעד טימ ,הזב --

 -- ןייז יד ,ייווצ זיא תיב יד ?:גנעל יד [רעגניפ] ןצרעפ ןופ רעסעמ ַא ןזיוו

 םעד ףיוא טָא,, ייז וצ טגָאזעג טָאה רע .ןצרעפ וטסָאה ,ףניפ -- אה יד ,ןביז

 אוה ךורב שודקה םיא טָאה ןעוו ןוא ".ןסע ןוא ןטכעש ריא טלָאז ןפוא

 טייטש קוספ ןיא יו ,םיתשלפ יד טימ המחלמ רעד ןיא ?טלָאצעגקירוצ

 ךיז טָאה המחלמ ןופ גָאט ןיא זַא ,ןעוועג זיא'ס ןוא-- היהו :(בכ ,גי ,טרָאד)
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 סיסב ול שיש הז דומעל ?תומוד ןה המלו .םהירחאלו םהינפל
 הרותה תוישרפ ךכ ,ןלעמלמ [סילפיקו] (םיסורולפיקו) ןטמלמ
 :(טי ארקיו) רמאנש ?ןיינמ םהינפל .םהירחאלו םהינפל תושרדנ
 יכו ?הירתב ביתכ המ ;ערז תבכש השא תא בכשי יכ שיאו
 ?הזל הז ןינע המ יכו -- ,לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת
 ךותמ ;ייברב דיבעתמו ליזא אוה ,[הימע] שיכנמ אוהשמ אלא
 אל, :רמא .ותחפש לע דשחנ אוה ,ותיב ךותל אצויו סנכנ אוהש
 ינא םשא ,איבמ ינא תאטח ?בייח ינא םשא אלו ?בייח ינא תאטח
 תוחפשב רתיה ןיגהונש ולא :יול 'ר םשב רמא ןדוי 'ר י?.איבמ
 .אבל דיתעל ןהישאר ידקדקב תולתהל םה םידיתע ,הזה םלועב
 רעש דקדק ,ויביוא שאר ץחמי םיהלא ךא :(חט םילהת) ד"הה
 ;ירמא ;יובוח הימע ?וימשאב ךלהתמ והמ -- ,וימשאב ךלהתמ
 ביתכד ?דציכ -- ןהירחאל תושרדנו ".יובוחב ארבג יאה ליזי,
 ביתכ המ ;לכאי אל ,םילרע םכל היהי םינש שלש טי ארקיו)
 :ה"בקה רמא -- ;חגו ,ושחנת אל ;םדה לע ולכאת אל ?הירתב
 דע ןיתממ התא יא ךתשאלו ,םינש שלש ןיתממ התא הלרעל,
 ךתמהבלו ,םינש שלש ןיתממ התא הלרעל ?התדנמ תרהטמ איהש
 "?המד הצמתיש ןיתממ התא יא

 ד"הה ;םדה תוצמ םייקל ליחתה לואש ?םדה תוצמ םייק ימו
 לכאל 'הל םיאטוח םעה הנה :רמאל לואשל ודיגיו :(די ,א לאומש)
 ושיגה :םהל םתרמאו םעב וצפ :לואש רמאיו -- -- - םדהי לע
 ןנבר ?הזב והמ .םתלכאו הזב םתטחשו ויש שיאו ורוש שיא ילא
 תיבה :םהל הארה [תועבצא] הרשע עברא רב ןיכס :ןירמא
 רמא .רשע העברא ירה ,השמח -- א''ה ,העבש --- ןץייז ,יתרת ---
 ול וערפ יתמיאו '".םילכואו םיטחוש ויה הזה רדסכ, :םהל
 ,תמחלמ םויב היהו :טי םש ביתכד ,םיתשלפ תמחלמב ?ה"בקה

 ח ,הכ הבר ארקיו טיול גנורעדנע ? .סקעז -- שש ,למרימ -- (שיש) שש 1 .די
 בָאגוצ -- .רעמייב ןצנאלפ ייב םיא טקיטפעשַאב סָאװ ,תיבה לעב ןטימ 5 .(וָארטסַאי עז)

 ארקיו ,ו"זרהמ עז) ץאלפ ןיא טינ תאטח-ןברק ָאד זיא קוספ ןטיול + .הבר ארקיו טיול

 זיא'ס סָאװ ,רָאי יירד עטשרע יד ןופ תוריפ -- ,ענעטינשַאבמוא ,םילרע 5 .(טרָאז הבר

 ןפיוא זמר א יוו ןעמונעג ָאד טרעוו טולב ןטימ ןסע טינ טלַאז ריא א* .ןסע וצ ןטָאברַאפ

 -עגוצ ? .שרד ןטיול 5 .ןקיטולב ריא ןופ טייצ ןיא יורפ רעד טימ ןבעל וצ טינ טָאברַאפ

 .(ןטיירבטנאה ןצרעפ :טשטייט סָאװ ,ָאנישטנָאס יװ טינ ןוא) זי לאומש שרדמ טיול ןבעג
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 קלָאפ ןצנַאג םעד ןופ טנַאה רעד ןיא זיפש ןייק ןוא דרעווש ןייק ןענופעג טינ
 ןלואש ייב ןענופעג ךיז טָאה'ס רעבָא ןתנוי טימ ןוא ןלואש טימ סָאװ
 -עג ךיז טָאה'ס רעבָא :טסגָאז וד ןוא ,ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס -- -- --
 ַא :ןגעוו סקחצי 'ר ןופ יגח 'ר ??טלעטשעגוצ םיא סע טָאה רעוו אט ףענופ

 . טָאה אוה ךורב שודקה :ןגָאז ןנבר יד ןוא .טלעטשעגוצ םיא סע טָאה ךאלמ

 .טלעטשעגוצ םיא סע

 -עג טָאה לואש ןוא -- לואש ןביו :(הל ,די ,טרָאד ןבירשעג טייטש סע

 ,[טָאג וצ תוחבזמ] ןעיוב וצ ןביוהעגנָא רע טָאה םיא טימ ;טָאג וצ חבזמ ַא טיוב

 ַא טיובעג טָאה חונ !עקיטייצרַאפ יד טיובעג ןבָאה תוחבזמ ליפיוו רעבָא --
 בקעי י:/חבזמ ַא טיובעג טָאה קחצי :?,חבזמ ַא טיובעג טָאה םהרבא ",חבזמ

 ַא טיובעג טָאה עשוהי :?חבזמ ַא טיובעג טָאה השמ :?,חבזמ א טיובעג טָאה
 טרעיינ 35!ןעיוב וצ ןביוהעגנָא רע טָאה םיא טימ :טסגָאז וד ןוא -- :?,חבזמ
 טָאה ןדוי 'ר .םיכלמ יד ןופ רעטשרע רעד יװ ןביוהעגנָא רע טָאה םיא טימ

 רעקיזָאד רעד ןבעגעגרעביא ןבעל ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע לייוו :טגָאזעג
 ןעיוב וצ ןבױהעגנָא סע טלָאװ רע יוו ,קוספ רעד םיא טנכעררַאפ :?;ךַאז

 .טָאג וצ תוחבזמ

 שטנעמ א זַא ,טפערט טלעוו רעד ףיוא :אינוקַאל רב יסוי 'רב ןועמש 'ר
 ,םיוב א טצנאלפ שטנעמ ַא י%;םיא טצינרַאפ רערעדנַא ןַא ןוא ,ןינב א טיוב

 ןבירשעג טייטש סָאװ -- אובל דיתעל רעבָא .םיא ןופ טסע רערעדנַא ןַא ןוא
 לָאז רערעדנַא ןַא ןוא ןעיוב טינ ןלעוו ייז -- ונבי אל :(גכ--בכ ,הס היעשי)
 יז ;-- -- -- ןסע לָאז רערעדנַא ןַא ןוא ,ןצנַאלפ טינ ןלעוו ייז ,ןעניואווַאב
 -ןיק םורָאװ ,הלהב ףיוא ןרעבעג טינ ןלעוו ןוא טשינמוא ןעימ טינ ךיז ןלעוו

 טסואווַאב ןוא (ט ,אס טרָאד) .-- -- -- ייז ןענייז טָאג ןופ טשטנעבעג רעד

 ןשיווצ ןצָארּפשכָאנ ערעייז ןוא ,רעדניק ערעייז ןייז ןלעוו רעקלעפ יד ןשיווצ
 יד ןענייז ייז םורָאוו ,ןענעקרעד ייז ןלעוו ,ןעז ייז ןלעוו סָאוו עלַא ;תומוא יד

 39 ףשטנעבעג טָאה טָאג סָאװ רעדניק
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 ;ןתנוי תאו לואש תא רשא םעה לכ דיב תינחו ברח אצמנ אלו
 ימו !אצמתו :תרמא תאו ,אצמנ אלו -- ,וגו ,לואשל אצמתו
 ןנברו .ול האיצמה ךאלמ :קחצי 'ר םשב יגח 'ר ?ול האיצמה
 ,ול האיצמה ה"בקה :ירמא

 ,'וגו ,תונבל לחה ותוא ;'הל חבזמ לואש ןביו :(די םש) ביתכ
 הנב םהרבא ,חבזמ הנב חנ !םינושאר ונב תוחבזמ המכו --
 עשוהי ,חבזמ הנב השמ ,חבזמ הנב בקעי ,חבזמ הנב קחצי ,חבזמ
 לחה ותוא אלא !תונבל לחה ותוא :תרמא תאו -- חבזמ הנב
 ,הזה רבדה לע ושפנ ןתנש יפל :ןדוי רייא .םיכלמל שאר תויהל
 .'הל חבזמ תונבל לחה ותוא וליאכ ,בותכה וילע הלעה

 הנוב םדא הזה םלועבש יפל :אינוקל רב יסוי 'רב ןועמש 'ר

 רחאו ,העיטנ עטונ םדא ;ותוא [הלבמ] (הלכמ) רחאו ,ןינב
 ונבי אל :(הס היעשי) ?ביתכ המ אבל דיתעל לבא .התוא לכאי
 ודלי אלו קירל ועגי אל ;וגו ,לכאי רחאו ועטי אל ,בשי רחאו

 ,םערז םיוגב עדונו (אס םש ."וגו ,המה 'ה יכורב ערז יכ ,הלהבל

 .'ה ךרב ערז םה יכ ,םוריכי םהיאור לכ ;םימעה ךותב םהיאצאצו

 טרָאד 22 .הכ ,וכ טרָאד 11 .ז ,בי טרָאד 10 .כ ,ח תישארב ? .אצמתו -- האיצמה 5

 סע רעטשרע רעד ןעװעג טלָאװ רע יו 15 .ל.,ח עושוהי 14 .וט ,זי תומש 15 .כ ,גל

 דנעמע 1* .הטיחש רערשכ ןופ ןינע םעד 1' .תוחבזמ טיובעג ןבָאה סָאװ 15 .ןָאט וצ

 טימ גנאלקנייא ןיא טכארבעג ָאד ןרעװ םיקוספ יד 1? .הכ ףוס הבר ארקיו טיול טריד
 ןוא טסיירט ןופ רעטרעוו טימ ןינע ןא ןקידנעראפ וצ םינשרד יד ןופ עיצידארט רעד

 | .(לוק הפי) הכרב
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 --יכ :(ד ,ה סומע) טייטש קוספ ןיא .ןטייקסיז זיא ןעמוג ןייז -- וכח (זט)

 -- יטבעל ןוא ךימ טכוז :לארשי ןופ זיוה םוצ טגָאזעג טָאג טָאה ױזַא םורָאוו

 ,גל לאקזחי) טייטש קוספ ןיא ??םעד ןופ רעסיז ךָאנ ןעמוג א ןַארַאפ ןעד זיא

 םעד ןרעגַאב וט ךיא ביוא ,רַאה רעד טָאג טגָאז ,בעל ךיא יוו -- ינא יח :(אי

 טרָאד) ?םעד ןופ רעסיז ךָאנ ןעמוג א ןַארַאפ ןעד זיא -- ,עשר םעז ןופ טיט

 ,טברַאטש סָאוו םעד ןופ טױט םעד ןרעגַאב טינ וט ךיא םורָאוו -- יכ :(בל ,חי

 ןַארַאפ ןעד זיא -- ,ןבעל טביילב ןוא םוא ךייא טרעק ;רַאה רעד טָאג טגָאז

 ןוא -- בושבו :(כ קוספ ,טרָאד)?םעד ןופ רעסיז ןוא רעבושח ךָאנ ןעמוג א

 א טכער טוט רע ןוא -- -- -- סטכעלש ןייז ןופ ּפָא ךיז טרעק עשר רעד זַא

 ךָאנ ןעמוג א ןַארַאפ ןעד זיא -- ,שפנ ןייז ּפָא רע טעוועטַאר ,טייקיטכערעג

 הטרח טָאה רע זַא ,יאנתב רעבָא :טגָאזעג טָאה שיקל שיר ?םעד ןופ רעסיז

 :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר ?רעגייטש א ױזַא יוו .ןקידרעירפ ןפיוא

 -עג ףוסל זיא ןוא ,רומג עשר א ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז זיא סָאװ שטנעמ א

 -- תעשרו :(בי ,גל טרָאד) קוספ רעד טגָאז םיא ףיוא ,רומג קידצ א ןרָאװ

 ןרעוו טלכיורטשעג טינ רע טעוו םעד ךרוד ,עשר םעד ןופ סטכעלש סָאד ןוא

 ןנחוי 'ר .-- -- -- סטכעלש ץייז ןופ ּפָא ךיז טרעק רע סָאװ גָאט םעד ןיא

 ןָאטעג טָאה רע סָאװ תוריבע עלא טרעיינ ,ןיילַא סָאד טינ ןוא :טגָאזעג טָאה

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד :תוכז ַא יוו ןענעכעררַאפ םיא אוה ךורב שודקה טעוו

 ענייד עלַא ןענייז ןליינַָאק ,ןעָאלַא וא ערימ -- רומ :(ט ,המ םילהת) טייטש

 רימ ןיא טשלעפעג טסָאה וד סָאװ א"ןעגנושלעפ ענייד עלַא -- ,רעדיילק

 .",ןעָאלַא ןוא ערימ יוו רימ רַאפ ןענייז

 טנעקרעד טָאה רע ןעוו ,ןעוועג םהרבא זיא טלַא יוו ::טנרעלעג ןבָאה רימ

 רָאי קיצרעפ ןוא טכַא וצ :עדייב ןגָאז ןנחוי 'ר ןוא אנינח 'ר ?רעפעשַאב ןייז

 :טגָאזעג טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר +.רעפעשַאב ןייז טנעקרעד םהרבא טָאה

 -- בקע :(ה ,וכ תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעוועג טלַא רע זיא רָאי יירד

 ףערטַאב ןטיול -- :לוק ץיימ וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה םהרבא םָאוו רַאפרעד

 רע ןעוו [רעפעשאב ןייז טנעקרעד טָאה רע] :טגָאזעג טָאה יול 'ר ?.בקע ןופ

 .דרע רעד ןופ ?טירט-סופ ןייז ןבייהפיוא ןעמונעג טָאה

 ןיא סע זיא ױזַא ןוא ,ה ןמיס ןטימ ,רעטייוו ןבייהנָא ו השרפ ךיז ףרַאד םלועל + .א

 ;(ָאנישטנַאס ןוא עשטנואו ךיוא רעטעפש ןוא) 1859 גרעבמעל ,עבַאגסיוא גנילרעפש רעד

204 



 ו השרפ

 א

 :לארשי תיבל יה רמא הכ יכ :(ה סומע, ביתכ .םיקתממ וכח (זט)
 :(גל לאקזחי) ביתכ ?הזמ קותמ לודג ךיח ךל שי -- ,ויחו ינושרד
 ךל שי -- וגו ,עשרה תומב ץופחא םא ,םיהלא 'ה םאנ ,ינא יח
 'ה םאנ ,תמה תומב ץופחא אל יכ י םש ?הזמ קותמ לודג ךיח
 בושבו (םש ?הזמ קותמ לודג ךיח ךל שי -- ,ויחו ובישהו ,םיהלא
 ,היחי ושפנ תא אוה ,הקדצו טפשמ שעיו -- -- -- ,ותעשרמ עשר

 ההותב דבלבו :שיקל שיר רמא ?הזמ קותמ לודג ךיח ךל שי --
 היהש ירה :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ?דציכ אה .תונושארה לע
 בותכה וילע ,רומג קידצ השענ ףוסבו ,וימי לכ רומג עשר םדא
 העשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשרו :טל םש) רמוא
 הנומ ה"בקה ,השעש תוריבע לכש אלא ,דוע אלו :ןנחוי רייא י,וגו
 לכ תועיצק ,תולהאו רומ :(המ םילהת) ד"הה ;תוכז ול ןתוא
 נפל תולהאו רומכ ןה ירה יב תדגבש תודיגבה לכ, -- ,ךיתודגב

 ירו אנינח 'ר ?וארוב תא םהרבא ריכה םינש המכ ןב :ינת
 .וארוב תא םהרבא ריכה הנש ח"מ ןב :ןירמא ןוהיורת ןנחוי
 ;תכ תישארב) רמאנש ,היה םינש שלש ןב :רמא שיקל ןב ןועמש 'ר
 אתא דכ :יול ר"א .בקע ןינמ ,ילוקב םהרבא עמש רשא בקע
 .אערא ןמ אבקע ילתימ

 סנצעמע רעביא תועמשמ ,ָאד ןענעכייצאב סעבאגסיוא עקיטייצטנייה עלַא רעבָא יװ יוזא
 טײקכעלמעװקַאב רעד בילוצ ,ךיוא ךיז רימ ןטלַאה ,ו השרפ ןופ בייהנָא םעד ,תועט א

 -סיורא טנעקעג טָאה ליומ סטָאג רָאנ ? גנולייטנייא רעקיזָאד רעד ייב ,רענרעל םענופ

 ןיא יו ,ךיתודגב טָאטשנַא ,ךיתודיגב א? .רעטרעװ עסיז ןוא עבושח עכלעזַא ןעגנערב

 -רעירפ ןייז ףיוא קידנקוק טינ ןוא * .1 .מַאב ,ג ,ו הבר רתסא ,יקסנוד .ש עז 5 .קוספ

 -- ,הגרדמ רעכיוה רעקידרעטעפש ןייז וצ ןעוועג הכוז ךָאד רע טָאה ,יירענידנצעג רעקיד
 ליפ יוזא -- ,172 ןפערטַאב בקע ןופ תויתוא יד 5 .(ל"דר) ןטגָאזעגנביוא םוצ היאר א

 יארב) רָאי 175 טבעלעג טָאה רע יװ יוזא ןוא ,לוק סטָאג וצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ןרָאי

 -צגנָא טָאה רע ןעװ :בקע * .רעפעשַאב ןייז טנעקרעד רָאי יירד וצ רע טָאה ,(ז ,הכ תיש

 .רעטלע ןעירפ רעייז ַא ןיא ,ןייג ןביוה
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 ךורב שודקה טָאה רעטרע יירד ןיא :טגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר

 ךיז ןבָאה טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןוא ,לארשי טימ ןעוועג חכוותמ ךיז אוה

 תעשב .השוב טימ קעװַא ייז ןענייז ףוסל רעבָא ,דיירפ עסיורג ַא טיירפעג
 רימָאל ןוא רָאנ טמוק -- אנ וכל :(חי ,א היעשי) ייז וצ טגָאזעג טָאה איבנ רעד
 .טיירפרעד ךיז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןבָאה ,טָאג טגָאז ,ןייז חכוותמ ךיז

 ןוא זרעפעשַאב רעייז טימ ןייז חכוותמ ךיז ייז ןענָאק יוז, :טגָאזעג ןבָאה ייז
 ןדנעלרַאפ ייז רע טעוו דניצַא ?רעפעשַאב ןייז טימ חוכיוו א ןריפ ןעק רעוו
 ןופ תומוא יד זַא ןעזעג טָאה אוה ךורב שודקה דלַאביוו ".טלעוו רעד ןופ

 קוספ רעד יוו ,ןטוג םוצ ןטיברַאפ סע ייז רע טָאה ,ךיז ןעיירפ טלעוו רעד
 סייוו ייז ןלעוו ,ןימהַאק יוו ןייז ןלעוו דניז ערעייא ביוא -- םא :(טרָאד) טגָאז

 יו ןרעוו ייז ןלעוו ,ןָאלימרעװ יװ טיור ץייז ןלעוו ייז ביוא ;יינש יוו ןרעוו

 :טגָאזעג ןוא טרעדנואוועג טלעוו רעד ןופ תומוא יד ךיז ןבָאה .לָאוו [רעסייוו]
 טינ טמוק רע טרעיינ ?ףרַאווריפ א סָאד זיא ןוא ,גנורעפטנעּפָא ןא סָאד זיא,

 אוה ךורב שודקה תעשב -- ".רעדניק ענייז טימ ךיז ןליּפשרַאפ וצ יוו שרעדנַא

 ,טָאג ןופ גירק םעד ,גרעב ריא ,טרעה -- ועמש :(ב , הכימ) טגָאזעג טָאה
 לארשי טימ ןוא -- -- -- דרע רעד ןופ ןטסעפטנורג יד .עקיטכַאמ ריא ןוא
 ייז .טיירפרעד ךיז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןבָאה ,ןייז חכוותמ ךיז רע טעוו
 רעוו ןוא זרעפעשַאב רעייז טימ ןייז חכוותמ ךיז ייז ןענָאק יו, :טגָאזעג ןבָאה
 ןופ ןדנעלרַאפ ייז רע טעוו דניצַא ?רעפעשאאב ןייז טימ חוכיוו ַא ןריפ ןעק
 ןופ תומוא יד ןופ החמש יד ןעזעג טָאה אוה ךורב שודקה דלַאביוו ".טלעוו רעד

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןטוג םוצ ןטיברַאפ סע ייז רע טָאה ױזַא .טלעוו רעד

 ןָאטעג ריד ךיא בָאה סָאוו ,קלָאפ ןיימ -- ימע :(ה ,ג םיקוספ ,טרָאד) טייטש
 -- -- --= ,רימ ןגעק תודע גָאז ?טכַאמעג דימ ךיד ךיא בָאה סָאװ טימ ןוא

 ןטָארַאב טָאה באומ ןופ ךלמ רעד קלב סָאװ ,טשרָאקַא קנעדעג ,קלָאפ ןיימ
 רע ?סָאד זיא סָאוו :טגָאזעג ןוא טרעדנואוועג ךיז תומוא יד ןבָאה .-- -- --

 תעשב ןוא ".רעדניק ענייז טימ ךיז ןליפשרַאפ וצ טרעיינ ,שרעדנַא טינ טמוק
 טימ טָאג טָאה גירק ַא וא -- בירו :6 ,בי עשוה) טגָאזעג טָאה איבנ רעד

 תומוא יד ןבָאה ,בקעי טימ ןענעכער וצ ךיז [טיירבעגנַא זיא רע] ןוא ,הדוהי

 רַאפ ןייטשייב ייז ןענָאק יוו., :טגָאזעג ןבָאה ייז ,טיירפרעד ךיז טלעוו רעד ןופ
 טעוו דניצַא ?רעפעשַאב ןייז טימ ןגירק ךיז ןָאק רעוו ןוא ?רעפעשַאב רעייז
 יד ןעזעג טָאה אוה ךורב שודקה דלַאביװ ?.טלעוו רעד ןופ ןדנעלרַאּפ ייז רע

 יוו ,ןטוג םוצ ןטיברַאפ סע ייז רע טָאה ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןופ החמש
 ןייז טּפַאכעגנָא רע טָאה ךיוב ןיא -- ןטבב :(ד קוספ טרָאד) טגָאז קוספ רעד
 ,-- -- -- טירט םייב רעדורב

 טָאה סָאװ ,הנמלא ןַא יורפ א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר
 טפוש םעד ןעזעג טָאה יז דלאביוו .טפוש ןרַאפ ןוז ריא ףיוא טגָאלקעג ךיז
 טימ ןוא ,ןפָארטש ײלרעלַא טימ ,ךעפ טימ ןוא רעייפ טימ טפשמ רע יוו
 טפוש םעד ןסיוו ןזָאל לעוו ךיא ביוא,: :טגָאזעג יז טָאה ױזַא ,סעקישטנַאק
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 םע הי'בקה חכותנ תומוקמ השלשב :ןמחנ רב לאומש רייא
 תשובב ואצי ףוסבלו ,הלודג החמש םלועה תומוא וחמשו ,לארשי
 רמאי ,החכונו אנ וכל :₪ היעשי) איבנה םהל רמאש העשב .םינּפ
 םע חכותהל ןילוכי ןה ךאיה, :ורמא .םלועה תומוא 'וחמש ,'ה
 ןמ םתוא הלכמ אוה וישכע ?וארוב םע חכוול לכוי ימו ?ןארוב
 םהל הכפה ,םיחמש םלועה תומואש ,ה"בקה הארש ןויכ ".םלועה
 םא ;וניבלי גלשכ ,םינשכ םכיאטח ויהי םא :(םש רמאנש ,הבוטל
 וז, :ורמאו םלועה תומוא והמת .ויהי רמצכ ,עלותכ ומידאי
 'יונב םע הגגופתהל אלא אתא אל אלא ?החכות וזו הבושת
 םינתיאהו ,'ה ביר תא םירה ועמש :( הכימ) ה"בקה רמאש העשב
 :ורמא .םלועה תומוא וחמש ,חכותי לארשי םעו ,יוגו ,ץרא ידסומ
 ?וארוב םע חכוול לכוי ימו ?ןארוב םע חכותהל ןילוכי ןה ךאיה,
 ןתחמש ה"בקה הארש ןויכ ".םלועה ןמ םתוא הלכמ אוה וישכע
 יתישע המ ,ימע :(םש) ד''הה ;הבוטל םהל הכפה ,םלועה תומוא לש
 קלב ץעי המ ,אנ רכז ,ימע -- -- -- .'ב הנע ?ךיתיאלה המו ךל
 אתא אל ?הז אוה ךאיה,, :ורמאו תומואה והמת .'וגו ,באומ ךלמ

 בירו :(בי עשוה) איבנה רמאש העשבו ''.יונב םע הגגופתהל אלא
 :ורמא .םלועה תומוא וחמש ,'וגו ,בקעי לע דוקפלו הדוהי םע יהל
 ?וארוב םע בירל לוכי ימו ?ןארוב ינפב דומעל ןילוכי ןה ךאיה,
 ןתחמש ה"בקה הארש ןויכ .םלועה ןמ םתוא הלכמ אוה וישכע
 בקע וטבב :םש) רמאנש ,הבוטל םהל ךפה ,םלועה תומוא לש
 .'וגו ,ויחא תא

 ןויכ ,ןיידל הנב לע תלבוק התיהש הנמלא השאל :ןדוי רייא
 :הרמא ,ןיבלגמו ןינידב ,תפזבו רונב ןיאד אוהד אנייד האמחד
 ןויכ ",היל ליטק ,ירבד ןינחרוס אניידל היל עדומ אנא ןיא,
 ןידה ךילע חרס המ,, :ל"א 'י?ךירב יונייא, :הל רמא ,לסחאד
 :ל'א "יב טעב הוה ,ייעמב הוה דכ ,ירמ,, :היל הרמא יי?ךירב

 -עג טָאה רע ןעוו ".ןענעגרהקעווא םיא רע טעוו ,ןוז ןיימ ןופ סנכערברַאפ יד
 *?ןוז ןייד סָאד זיא, :ריא וצ טגָאזעג רע טָאה ,[ערעדנַא יד טימ] טקידנע
 "?ריד ןגעק טקידניזרַאפ ךיז ןוז ןייד טָאה סָאוו טימ,, :טגָאזעג סָאה רע ןוא

 ,םערעדעג עניימ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רַאה ןיימ,, :םיא וצ טגָאזעג יז טָאה

 ןייק ָאטינ זיא םעד ףיוא., :ריא וצ טגָאזעג רע טָאה ".ןעקירב ךימ רע טגעלפ
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 ןייז טּפַאכעגנָא רע טָאה ךיוב ןיא :טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ".טפשמ
 בקעי ןופ טָאג רעד :טגָאזעג טָאה ןומיס 'רב רזעלא 'ר .טירט םייב רעדורב

 ,דובכ :טלייטעגוצ םיא טָאה וניבא

 ןופ טגָאזעג ןבָאה אחא 'ר ןוא הירזע 'ר .ןטייקסיז זיא ןעמוג ןייז -- וכח

 ,יכנא טרָאװ סָאד יניס םייב טרעהעג טָאה לארשי תעשב :ןגעוו סננחוי 'ר
 --- (בכ ,ה םרבד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;סױרַא המשנ יד ייז זיא 'ךיא

 ;[ןברַאטש רימ ןלעוו] -- -- -- ןרעה רעטייוו ןלעוו רימ ביוא -- םיפסוי סא
 זיא המשנ ןיימ -- ישפנ :0 ,ה םירישה ריש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 וצ טרעקעגמוא טרָאװ סָאד ךיז טָאה :.טדערעג טָאה רע ןעוו ןעגנָאגעגסויוא

 ןייד ןוא קיבייא טסבעל וד !םלוע לש ונוביר,, :טגָאזעג ןוא אוה ךורב שודקה

 עלַא ןענייז ייז -- ,עטיוט וצ טקישעג וטסָאה ךימ רעבָא ,קיבייא טבעל הרות

 ;טרָאװ סָאד טסיזַאב ייז ןוא ןעמונעג אוה ךורב שודקה טָאה טלָאמעד ?"!טיוט
 זיא טָאג ןופ לוק סָאד -- 'ה לוק :(ד ,טכ םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 סָאד :טגָאזעג טָאה אמח 'ר ?.טייקנייש טימ זיא טָאג ןופ לוק סָאד ,טכַאמ טימ

 טייקנייש טימ זיא טָאג ןופ לוק סָאד :עגנוי יד רַאפ טכַאמ טימ זיא טָאג ןופ לוק
 שודקה סָאװ הרות יד :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר 5.עכַאווש יד רַאפ
 סָאד ;תומשנ ערעייז טרעקעגמוא ייז טָאה לארשי וצ ןבעגעג טָאה אוה ךורב
 טרעק יז ,ץנַאג זיא טָאג ןופ הרות יד :(ח ,טי טרָאד) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא
 ך +.המשנ יד םוא

 ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס} -- ,ןטייקסיז זיא ןעמוג ןייז :טשפ רעדנַא ןא
 יד ןוא ,ןגָארקעג ארומ ןוז רעד טָאה ;ןוז ןייז ןגעק :טדערעג ףרַאש טָאה סָאװ

 זיא תמשנ יד זַא ,ןעזעג טָאה ךלמ רעד דלַאביװ .ןעגנַאגטנַא םיא זיא המשנ

 ,ןדערנייא ןוא ןשוק ןוא ןטעלג םיא ןביוהעגנָא רע טָאה ױזַא ,ןעגנַאגטנַא םיא
 ?רעקיצנייא -ןוא-ןייא ןיימ טינ וטסיב ?ריד טימ זיא סָאװ,, :םיא וצ ןגָאז ןוא
 :טדערעגסיורַא טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו ,ױזַא ??רעטָאפ ןייד טינ ךיא ןיב
 ייז יו .סיורַא המשנ יד ךיילג ייז זיא ױזַא ,טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא -- יכנא
 ןוא ,ןשוק ןוא ןטעלג ייז ןביוהעגנָא םיכאלמ יד ןבָאה ױזַא ,ןברָאטשעג ןענייז

 -- םינב (א ,די םירבד) ,טינ ארומ ןייק טָאה ?ךייא טימ זיא סָאוו,. :ייז וצ ןגָאז

 טסיזרַאפ טָאה אוה ךורב שודקה ןוא ".טָאג רעייא טָאג וצ ריא טנעז רעדניק
 ?רעדניק עניימ טינ ריא טנעז,, :יײז וצ טגָאזעג ןוא ןעמוג ןייז ףיוא טרָאװ סָאד
 ",ףימ ריא טנעז טבילַאב ,קלָאפ ןיימ טנעז ריא ןוא טָאג רעייא טָאג ןיב ךיא
 ,טרעקעגמוא ךיז טָאה המשנ רעייז זיב ,ןדערוצנייא ןביוהעגנָא ייז טָאה רע ןוא
 -םיז זיא ןעמוג ןייז :טניימ סָאד ?םיא ייב ןטעב ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא

 תא הרש ונואבו :קוספ םענעי ןופ ףוס ןפיוא טיובעג זיא ארמימ סרזעלא יר 1 .ב

 טָאג ךרוד הררש א ןרָאועג רע זיא טפארק ןייז טימ ןוא :םיא קידנשטייט ,םיהלאה
 .(לוק הפי טיול)

 טימ םעד ךָאנ ןוא חוכ טימ טשרעוצ 2 .ט ,ד :טכ הבר תומש ;ב ,חפ תבש ץז 1 גג



 ןומיס 'רב רזעלא 'ר .ויחא תא בקע ןטבב :דייהה יי,אוה אניד ואל,
 .דובכ ול קלח וניבא בקעי לש והולא :רמא

 ג

 העשב :ורמא ןנחוי 'ר םשב אחא ירו הירזע 'ר .םיקתממ וכח

 םא :(ה םירבד) ד''הה ;ןתמשנ החרפ ,יכנא יניסב לארשי ועמשש

 .ורבדב האצי ישפנ :(ה םירישה ריש) ד"הה ;עומשל ונחנא םיפסוי

 ךתרותו םייקו יח התא !עי'שבר,, :רמאו ה"בקה ינפל רובדה רזח |

 העש התואב ''!םיתמ םלוכ -- ,םיתמ לצא ינתחלשו ,תמייקו היח

 'ה לוק :(טכ םילהת) ד"הה ;רובידה תא םהל קיתמהו הייבקה רזח

 'ה לוק ;םירוחבל חכב 'ה לוק :אמח 'ר רמא .רדהב 'ה לוק ,חכב

 ה"בקה ןתנש הרות :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ,ןישישתל רדהב

 ,המימת 'ה תרות :טי םש) דייהה ;ןהיתושפנ םהל הריזחה לארשיל

 .שפנ תבישמ
 ך

 הטמשנו אריתנו ,ונב דגנכ רבידש ךלמל -- ,םיקתממ וכח :אייד

 ףפגמ ליחתה ,ושפנ הטמשנש ,ךכ ךלמה הארש ןויכ .ונממ ושפנ

 ?התא ידיחי ינב אל ?ךל המ, :ול רמואו והתפמו ותוא קשנמו

 החרפ דימ ,ךיהלא 'ה יכנא :היבקה רבידשכ ךכ יי?ךיבא ינא אל
 םתוא ןיקשנמו ןיפפגמ םיכאלמה וליחתה ,ותמש ןויכ .ןתמשנ
 'הל םתא םינב די םירבד) ,וארית לא ?םכל המ,, :םהל ןירמואו
 ינב אל, :םהל רמואו רובדה וכחב קיתממ הי"בקהו ".םכיהלא

 ליחתהו יי,ינפל םתא ןיביבח ,םתא ימע ,םכיהלא 'ה יכנא ?םתא

 :יוה ;וינפלמ ןישקבמ 'וליחתהו ,ןתמשנ הרזחש דע ,ןתוא התפמ

 ןמ לארשי לע םימחר תשקבמ הרותה הליחתה .םיקתממ וכח
 תא גרוהו ותב אישמ ךלמ שי !עיישבר, :וינפל הרמא ;ה"בקה

 םימחר אוה ךורב שודקה ייב ןטעב ןביוהעגנָא טָאה הרות יד [ךיוא] .ןטייק

 הנותח ךלמ א ןָאק !םלוע לש ונוביר,, :םיא רַאּפ טגָאזעג טָאה יז ;לארשי ףיוא
 רָאג !תיב-ןב ןייז ןענעגרה [טייצ רעבלעז רעד ןיא] ןוא רעטכָאט ןייז ןכַאמ

 ןבעגעג זיא טרָאװ סטָאג :הכ ,תומש אמוחנת ןוא ,א ,ט הבר תומש ךיילגראפ 5 .טייקנייש

 (בנש ,א תושרדמ יתב) רעמייהטרעו .טייקכעלגעמ םענפיוא ןייז טיול ןכעלטיא ןרָאװעג

 .שרד ןטיול ,ךעלבעטשכוב + .עטלַא רַאפ ,םישישיל :חסונ א טָאה
 סע טניימ ,ןדער ,רבד קורדסיוא רעד טצונעג טרעוו סע ואוו זא ,שרד ןטיול + .ד

 טקעריד ןדער טינ לָאז רע זא 2 .(א ,אל ףיוא) הפשת ,רבדמב טוקלי -- ,םירוביד עפראש
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 ךיילג *ןברַאטש רעדניק ענייד ןוא ,רימ רעביא ךיז טיירפ טלעוו עצנַאג יד

 הרות יד :טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;טרעקעגמוא המשנ רעייז ךיז טָאה
 .המזענ יד םוא טרעק יז ,ץנַאג זיא טָאג ןופ

 םוחנת 'ר ןוא אחא 'ר *| ןטייקיטסולג זיא ןצנַאג ןיא רע ןוא -- דלוכו]

 תאו :(כ ,כ לאקזחי) [טייטש קוספ ןיא] :ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אייח 'רב

 -ייה וטסנָאק סָאװ טימ -- ,ןקילייה ריא טלָאז םיתבש עניימ (וא -- יתותבש
 ,דגב םענייר ַא טימ ןוא ןעקנירט טימ ,ןסע טימ םיא קילייה ?תבש םעד ןקיל

 ןזעיווצ סע זיא ןכייצ ַא םורָאוו -- יכ :(גי ,אל תומש) טייטש קוספ ןיא םורָאװ
 טָאג ךיא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ידכ ,תורוד-רוד ערעייא ףיוא ךייא ןוא רימ
 אייח 'ר ,רכש ןטוג א ןלָאצַאב וצ ךייא טביילגַאב ןיב טָאג ךיא +ךייא קילייה

 טוט שטנעמ א ןעוו זַא ,ךיז טריפ טלעוו רעד ףיוא :טגָאזעג טָאה אבא רב

 ןיא ךיז טצומשרַאפ רע סָאװ רַאפרעד זיא ,תיבה-לעב א ראפ טעברַא ןַא
 ,יוזא טינ זיא אוה ךורב שודקה רעבָא .רכש ןייז רענעי םיא טלָאצַאב ,םייל
 ןייק טימ טיג ךיז טסואימרַאפ,, ייִז טגָאז רע ןוא לארשי טנרָאװ רע טרעיינ
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ",רכש ןטוג ַא ןבעג ךייא לעוו ךיא ןוא ,ךַאז רעטכעלש

 ערעייא ןקידרעוומוארַאפ טינ טלָאז ריא -- וצקשת לא :(גמ :אי ארקיו) טייטש
 םענעברָאטשעג ַא ךָאנ ץירקנייא ץיק ןוא -- טרשו (חכ ,טי טרָאד) ;רעבייל
 ןיב טָאג ךיא -- ,טָאג ןיב ךיא-- -- -- בייל רעייא ןיא ןכַאמ טינ ריא טלָאז

 .טלעוו רענעי ףיוא רכש ןטוג ַא ןלָאצַאב וצ ךייא טביילגַאב

 ןופ ןעמָאנ ןיא היכרב 'ר ןוא אנינח 'רב אמח 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןדוי 'ר
 ךייא בָאה ךיא ןוא -- לידבאו :(וכ ,2 טרָאד) ןבירשעג טייטש סע :והבא 'ר
 -עגּפָא בָאה ךיא ןוא,, :טגָאזעג קוספ רעד טלָאװ .רעקלעפ יד ןופ טדיישעגפָא
 טינ המוקת ןייק רעמ םיאנוש סלארשי ןטלָאװ *",ךייא ןופ רעקלעפ יד טדייש

 רענעי םורָאװ ,רעקלעפ יד ןופ טדײשעגּפָא ךייא בָאה ךיא ןוא טרעיינ ;טַאהעג
 רעדיוו םוא טינ רעמ ךיז טרעק ,ןטוג םענופ עטכעלש סָאד ּפָא טביילק סָאװ
 טרעק ,ןטכעלש םענופ עטוג סָאד ּפָא טביילק סָאוו רעד רעבָא ;ןביילקוצפָא

 בָאה ךיא ןוא. :טגָאזעג קוספ רעד טלָאװ ,יוזַא 5.ןביילקוצפָא םוא רעדיוו ךיז

 טינ המוקת ןייק םיאנוש סלארשי ןטלָאװ ",ךייא ןופ רעקלעפ יד טדיישעגפָא

 ,רעקלעפ יד ןופ טדיישעגפַא ךייא בָאה ךיא ןוא :קוספ רעד רעבָא טגָאז ;טַאהעג
 ;טגָאזעג טָאה אחא 'ר .קיבייא ףיוא ןעמָאנ ןיימ רַאפ ,רימ רַאפ ןייז טלָאז ריא

 תומוא יד וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאד ןופ
 רעטנוא ןייז ברקמ ייז רע טעוו ,ןָאט הבושת ןלָאז ייז זַא ,טלעוו רעד ןופ
 .ןעלגילפ ענייז

 ןופ שרעדנַא ןעגנואוט ערעייז עלַא טימ זיא לארשי :טגָאזעג טָאה יול 'ר
 ,ןצנַאלפ רעייז טימ ,ןעייז רעייז טימ ,ןרעקַא רעייז טימ :טלעוו רעד ןופ תומוא יד

 ,ןרעייש ערעייז טימ ,ןשערד רעייז טימ %ןברַאג רעייז טימ ,ןדיינש רעייז טימ
 רעייז טימ ,םירוכב ערעייז טימ ,רעכעד ערעייז טימ ,סרעטלעק ערעייז טימ
 רעד יוו ,ןרעקַא רעייז טימ .ךיז ןלייצ רעייז טימ ,ךיז ןלָאג רעייז טימ ז,בייל
 ןוא סקָא ןַא טימ ןרעקַא טינ טסלָאז -- שורחת אל :(י ,בכ םירבד) טגָאז קוספ



 1 ד :ו השרפ

 הרזח דימ ''!םיתמ ךינבו ,יליבשב חמש ולוכ םלועה לכ ?ותיב ןב
 .שפנ תבישמ ,המימת 'ה תרות :דייהה ;ןתמשנ

 ןנחוי 'ר םשב אייח 'רב םוחנת 'רו אחא 'ר [.םידמחמ ולוכו]

 לכאמב והשדק ?ושדקמ תא המב -- ,ושדק יתותבש תאו :(כ לאקזחי)
 םכיניבו יניב איה תוא יכ :(אל וומש ביתכד ,היקנ תוסכבו התשמבו
 םלשל ןמאנ 'ה ינא -- ,םכשדקמ 'ה ינא יכ ,תעדל םכיתורודל
 השוע םדא ,םלועבש גהונב :אבא רב אייח 'ר רמא .םכל בוט רכש
 אוה ,טיטב ומצע תא לבנמ אוהש ידי לעו ,תיבה לעב םע הכאלמ
 לארשיל םהל ריהזמ אלא ןכ וניא ה"בקה לבא .ורכש ול ןתונ
 רכש םכל ןתונ ינאו ,ער רבדב םכמצע ולבנת לא, :םהל רמואו
 טרשו טי םש ;םכיתושפנ תא וצקשת לא :₪י ארקיו) ד"הה "בוט

 םכל םלשל ןמאנ 'ה ינא -- 'ה ינא ,יוגו ,םכרשבב ונתת אל שפנל
 ,אבה םלועל בוט רכש

 :והבא 'ר םשב היכרב 'רו אנינח 'רב אמח 'ר םשב ןדוי 'ר
 לידבאו,, רמאנ ולא .'וגו ,םימעה ןמ םכתא לידבאו :ס םש) ביתכ
 לידבאו אלא ;לארשי יאנושל המוקת התיה אל 'י,םכמ םימעה תא
 וניא בוש ,הפיה ןמ הערה ררבמ אוהש הזכ ,םימעה ןמ םכתא
 .ררבמו רזוח בוש ,הערה ןמ הפיה ררבמה לבא ;ררבמו רזוח
 המוקת התיה אל ',םכמ םימעה תא לידבאו,, רמאנ ולא ,ךכ
 ,יל תויהל ,םימעה ןמ םכתא לידבאו רמאנ אלא ;לארשי יאנושל
 ,םלועה תומואל ה"בקה רמאש ןאכמ :אחא רייא .םלועל ימשל
 .ויפנכ תחת םברקיו ,הבושת ושעיש

 :םלועה תומואמ ןינושמ לארשי לש ןהישעמ לכ :יול רייא
 ,ןשידב ,ןרומיעב ,ןתריצקב ,ןתעיטנב ,ןתעירזב ,ןתשירחב
 ,ןתחלגתב ,ןרשבב ,ןהיתורוכבב ,ןהיתוגגב ,ןהיבקיב ,ןוהינרגב
 רומחבו רושב שורחת אל :(בכ םירבד) רמאנש ,ןתשירחב .ןניינמב

 ,ןתעיטנב .םיאלכ ךמרכ ערזת אל :םש רמאנש ,ןתעירזב .ודחי
 רמאנש ,ןתריצקב .וירפ תא ותלרע םתלרעו :(טי ארקיו) רמאנש

 :(₪ קוספ ,טרָאד): טגָאז קוספ רעד יוו ,ןעייז רעייז טימ .ןעמַאזוצ לחיא ןא

 ,ןצנַאלפ רעייז טימ .טשימעג ןטרָאגנייוו ןייד ןעייז טינ טסלָאז -- ערזת אל

 ןופ חסונ ןטיול ןבעגעגוצ 5 .(בכ ,ה םירבד ;זט ,כ תומש) ןהשמ ךרוד טרעיינ ,ייז וצ
 םענופ ףוס רעד ןרעוו טריטיצ םעד טָאטשנא ףראד ו"זרהמ ןופ חסונ ןטיול * .תמא תוא
 ריא ידכ ,ךייא ןוא רימ ןשיװצ ןכייצ א ראפ ןייז ןלָאז ייז ןוא -- ויהו :לאקזחי ןיא קוספ

 .סטכער סעפע ןבילבעג טרָאפ ךָאנ זיא רעמָאט 5 .טָאג רעייא טָאג ןיב ךיא זא ,ןסיוו טלָאז
 -סױרַא ייווצ עטצעל יד ןעמ ףרַאד ל"דר ןטיול 1  .ןבראג ןיא האובת יד ןדניבפיונוצ סָאד *
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 ןייז ןזָאלרַאפ טלָאז ריא ןוא -- םתלרעו :(גכ :טי ארקיו) טגָאז קוספ רעד יוו

 :(0 קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןדיינש רעייז טימ *.הלרע יוז טכורפ

 וטסלַאז] דנַאל רעייא ןופ טינש םעד ןדיינש טעוו ריא זַא ןוא -- םכרצקבו

 רעד יװ ,ןברַאג רעייז טימ .[דלעפ ןייד ןופ קע םעד ןדיינש ןקידנערַאפ טינ

 ןיא בראג ַא ןסעגרַאּפ טסעוו וד ןוא -- תחכשו :(טי ,דכ םירבד) טגָאז קוספ

 רעד יוו ,ןשערד רעייז טימ .[ןעמענ וצ םיא ןרעקמוא טינ ךיז וטסלַאז] דלעפ
 ליומ סָאד ןסילשרַאפ טינ טסלָאז -- םוסחת אל :(ד ,הכ טרָאד) טגָאז קוספ

 יוו ,סרעטלעק ערעייז טימ ,ןרעייש ערעייז טימ .טשערד רע ןעוו סקָא ןַא ןופ

 טייקלופ-טינש ןייד [ןופ בָאג יד] -- ךתאלמ :(חכ ,בכ תומש) טגָאז קוספ רעד

 :טייטש רעדיוו ןוא ;ןקיטעפשרַאפ טינ וטסלָאז סוגסיוא-רעטלעק ןייד ןופ ןוא

 ערעייז טימ **:רעטלעק םענופ האובת יד יוו ןוא רעייש םענופ האובת יד יו,

 -עג ַא ןכַאמ וטסלָאז -- תישעו :(ח ,בכ םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעכעד

 הט םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,םירוכב ערעייז טימ] .ךַאד ןייד וצ רעדנעל

 ענייד ןשיוזצ ןרעוו ןריובעג טעוו סָאוו רוכב ןכעלטיא -- רוכבה לכ :(טי

 רעד יוו ,בייל רעייז טימ .טָאג ןייד טָאג וצ ןקילייה וטסלַאז -- -- -- רעדניר

 טלָאז ןטיוט ַא ךָאנ טינשנייא ץיק ןוא -- טרשו :(חכ ,טי ארקיו) טגָאז קוספ

 טגָאז קוספ רעד יוו ,ךיז ןלָאג רעייז טימ 39,[בייל רעייא ןיא ןכַאמ טינ ריא

 ןופ ןגערב יד ןברַאדרַאּפ טינ טסלָאז וד ןוא -- תיחשת אלו :(זכ ,טי ארקיו)

 אשת יכ :(בי :ל תומש) טגָאז קוספ רעד יו ,ךיז ןלייצ רעייז טימ .דרָאב ןייד
 רעייז טיול] לארשי ןופ רעדניק יד ןופ פעק יד ןעמענפיוא טסעוו וד זַא --

 ןוא .טָאג וצ שפנ ןייז רַאפ יילסיוא ןַא ןבעג רעכעלשיא ייז ןלָאז  ,גנולייצ

 טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןוא הנבל רעד טיול [טייצ יד } טלייצ לארשי {:ךָאנ

 .ןוז רעד טיול

 סנייא ןוא ןאנהכ ןופ ןעמָאנ ןיא סנייא ,ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר

 ,טביולעג םיא טָאה יז :ןאנהכ ןופ ןעמָאנ ןיא סנייא .ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא

 רע ןוא יי,ּפָארַא ןביוא ןופ טביולעג םיא טָאה יז ;טביולעג יז טָאה רע ןוא
 ,ּפָארַא ןביוא ןופ טביולעג םיא טָאה יז :?,ףױרַא ןטנוא ןופ טביולעג יז טָאה

 ןייז ןעור טכַאמעג טָאה ןוא עטשרעבייא יד ןשיווצ ןענופעג ךיז טָאה רע ןעד

 ןעד ,ףױרַא ןטנוא ןופ טביולעג יז טָאה רע ןוא .עטשרעטנוא יד ןשיווצ הניכש

 יז טיירבעגנָא זיא רע ןוא ,הגרדמ רעטסקירעדינ רעד ףיוא ךיז טניפעג יז

 ןייד טָאג ןוא -- 'ה ךנתנו :(א ,חכ םירבד) טגָאז קוספ רעד יװ ,ןבייהוצפיורא

 "עג זיא'ס] :ןיול 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא סנייא ןוא .רעכעה ןלעטש ךיד טעוו טָאג

 :טגָאזעג טָאה רע ןוא :עטנירַאה ַא 33ןעוועג שדקמ טָאה סָאוו ,ךלמ ַא וצ [ןכילג

 ןעמיר ןבױהעגנָא יז רע טָאה יוזַא ,ןעזרעד יז טָאה רע יוו *.ןעז יז ליוו ךיא,,

 -- ךתמוק תאז :(ח ז םירישה ריש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;ןביול ןוא

 טָאה יז ךיוא .םיובלטייט ַא וצ ןכילגעג זיא רענייד סקואוו רעקיזָאד רעד
 ןביוהעגנַא יז טָאה ױזַא ,ןעזרעד םיא טָאה יז יוו *.ןעז םיא ליוו ךיא,, :טגָאזעג

 ןוא ,ןטייקסיז זיא ןעמוג ןייז -- וכח :טביולעג םיא טָאה יז סָאװ ביול ןטימ

 .ןטייקיטסולג זיא ןצנַאג ןיא רע



 213 ה ,ד :ו השרפ

 .[רצקל ךדש תאפ הלכת אל] םכצרא ריצק תא םכרצקבו :סש)

 בושת אל] ,הדשב רמוע תחכשו :(כ םירבד) רמאנש ,ןרומיעב

 .ושידב רוש םוסחת אל :הכ םש רמאנש ,ןשידב .[ותחקל

 ;רחאת אל ךעמדו ךתאלמ :(בכ תומש) רמאנש ,םהיבקיב ,םהינרגב

 םירבד) רמאנש ,ןהיתוגגב 'י.בקי תאובתכו ןרג תאובתכ,, :ביתכו

 לכ :(תט םירבד) רמאנש ,ןהיתורוכבב] .ךגגל הקעמ תישעו :(בכ

 ,ןרשבב .ךיהלא יהל שידקת -- -- -- ךרקבב דלוי רשא רוכבה

 [.םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו :₪כ ,טי ארקי) רמאנש

 .ךנקז תאפ תא תיחשת אלו :ש₪י ארקי) רמאנש ,ןהיתחלגתב

 לארשי ינב שאר תא אשת יכ :0 תומש רמאנש ,םניינמב

 ןינומ לארשי [:דועו] .ן'הל ושפנ רפכ שיא ונתנו ,םהידוקפל]

 .המחל םלועה תומואו הנבלל

 יול 'ר םשב אדחו אנהכ םשב אדח ,יתרת רמא היכרב 'ר

 הלעמלמ ותסלק איה ;הסלק אוהו ותסלק איה :אנהכ םשב אדח

 ,הטמל הלעמלמ ותסלק איה .הלעמל הטמלמ הסלק אוהו ,הטמל

 הטמלמ הסלק אוהו .םינותחתב ותניכש הרשהו םינוילעב היהש

 רמאנש ,התולעהל דיתע אוהו הנותחתה הגרדמב איהש ,הלעמל

 ךלמל :יול 'ר םשב אדחו .ןוילע ךיהלא 'ה ךנתנו :(חכ םירבד)

 הארש ןויכ ".התוארל ינא שקבמ, :רמאו ,הנורטמ תא שדקש

 ךתמוק תאז : םירישה ריש דייהה ;הסלקמו החבשמ ליחתה ,התוא

 התארש ןויכ ".ותוארל ינא הצור, :הרמא איה םג .רמתל התמד

 .םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח :ותסליקש סוליקב הליחתה ,ותא

 ה

 םירמוא םלועה תומוא .םישנבהפיה ,ךדוד ךלה הנא ₪

 ּ 1ה

 ןשיוצ עטסנעש וד ,רעטבילעג ןייד ןעגנַאגעג זיא ןיהואוו -- הנא ₪)

 ןעגנַאגעג זיא ןיהואווי, :לארשי וצ ןגָאז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ?ןעוירפ

 ליז ףיוא םיקוספ ןייק ָאטינ סעבאגסיוא שרדמ ערעזדנוא ןיא ןענייז רעטייוו תמחמ ,ןזָאל

 ,תושרדמ יתב ןיא חסונ א טיול ייווצ יד וצ ךיוא םיקוספ ןבעגעגוצ רעטייוו רעבָא ןבָאה רימ

 רבדמב) קוספ רעד ךיז טנעייל ךעלרעטרעוו 5 .5 .מַאב ,די ,ה עז % .בנש ,א,םייהטרעוו

 ןופ -- ,רעטלעק םענופ טייקלופ יד יו ןוא רעייש םענופ האובת יד יו -- ןגדכ :(זכ ,חי

 ואוו ,םיקוספ ערעזדנוא ןיא 31 .7 .מאב עז 3% .המורת ןבעגּפָא םייוול יד ןפראד עדייב

 סָאװ ,טירט'סופ ענייז טימ טקידנעראפ ןוא (אי) ּפָאק סנטבילעג ריא טימ ןָא טבייה יז

 עריא טימ ןָא טבייה רע ואװ ,ז קרפ ןיא 12 .(וט) ןייטשלמרימ ןופ ןלעװש יװ ןענייז

 "יטש ןקיטייצרַאפ ןטיול ,טסנקרַאפ 15 .(ו) ּפָאק ריא טימ טקידנערַאפ ןוא (ב) טירט-סופ

 ייז ןסנקרַאפ םייב יורפ א ןייז וצ שדקמ רעג
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 -קעווַא ךיז טָאה ןיהואוו ?;יניס םוצ ,ףוס םי םוצ ?םירצמ ןופ רעטבילעג ןייד
 ןרעפטנע לארשי תסנכ יד טוט סָאװ ""?[דניצַא] רעטבילעג ןייז טרעקעג
 זַא ,םיא ןגעוו ןגערפ וצ סעפע ריא טָאה סָאוו,, ?טלעוו רעד ןופ תומוא יד וצ
 ,םיא ןָא ןטפָאהַאב ךיז בָאה ךיא יוו םעד ךָאנ .טינ ריא טָאה םיא ןיא קלח ןייק
 ןטפָאהַאב ךיז טָאה רע יוו םעד ךָאנ ?םיא ןופ ןדיישפָא ךיז ךיא ןָאק יצ --

 טוט ,ןייז טינ לָאז רע רָאנ ואוו ?רימ ןופ ןדיישפָא ךיז רע ןָאק יצ --רימ ןָא
 ",ךימ וצ ןעמוק רע

 ּו | |

 יד וצ ןטרָאג ןייז ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה רעטבילעג ןיימ -- ידוד ב

 -- קוספ רעקיזָאד רעד :טגָאזעג טָאה אנינח 'רב יסוי 'ר .םימשב ןופ ןטייב
 טפראדעג .בייהנָא ןייז יוו טינ זיא ףוס ןייז ןוא ףוס ןייז יוו טינ זיא בייהנָא ןייז

 -ינעגּפָארַא טָאה רעטבילעג ןיימ,, טרעיינ ישרעדנַא טינ ןגָאז קוספ רעד טָאה
 יד ןיא ןרעטיפ וצ :טסגָאז וד ןוא *,ןטרָאג ןייז ןיא ןרעטיפ וצ -- -- -- טרעד
 ,ןטרָאג ןייז ןיא ;אוה ךורב שודקה זיא סָאד ,רעטבילעג ןיימ טרעיינ !רענטרעג
 ןיא ןרעטיפ וצ ;לארשי זיא סָאד ,םימשב ןופ ןטייב יד וצ :טלעװ יד זיא סָאד
 ,סעיליל ןביילק וצ ןוא ;םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד ןענייז סָאד ,רענטרעג יד
 ,לארשי ןיא סָאװ םיקידצ יד ןעמענוצקעווַא

 ןברַאטש םעד ןוא עגנוי ןופ ןברַאטש םעד ןשיווצ קוליח רעד זיא סָאװ
 רעד :טגָאז הדוהי 'ר :.והבא 'ר ןוא הדוהי 'ר [ןגָאז םעד ןגעוו] ?עטלַא ןופ
 םיא ראפ טוג סע זיא ,ןיילַא ךיז ןופ סיוא ךיז טשעל רע זַא ,ּפמָאל רעקיזָאד
 זיא ,ןיילַא ךיז ןופ טינ ןשָאלרַאפ רעבָא טרעוו רע ןעוו :טיונק ןרַאּפ טוג ןוא
 יד :טגָאזעג טָאה והבא 'ר ?.טיונק ןרַאפ טכעלש ןוא םיא ראפ טכעלש סע
 ריא ראפ טוג סע זיא ,טייצ ריא ןיא ןבילקעגּפָארַא טרעוו יז זַא ,גייפ עקיזָאד
 זיא ,טייצ ריא ןיא טינ ןבילקעגּפָארַא טרעוו יז זַא ;םיובנגייפ ןרַאפ טוג ןוא
 ,םיובנגייפ ןראפ טכעלש ןוא ריא רַאפ טכעלש סע

 'ר :ןגָאז ערעדנַא ןוא -- םידימלת ענייז ןוא אבא רב אייח 'ר :השעמ א
 -ימלת ענייז ןוא עשוהי 'ר :ןגָאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ,םידימלת ענייז ןוא אביקע
 ןוא ,םיובנגייפ א רעטנוא ןענרעל ןוא ןציז וצ ןייז גהונ ךיז ןגעלפ -- ?םיד
 "םורַא ןוא ןרעדעפ ךיז םיובנגייפ םענופ תיבה-לעב רעד טגעלפ ךעלגעטדגַאט
 זיא רעמָאט ,טרָא רעזדנוא ןטייב רימָאל,, :טגָאזעג ייז ןבָאה .ןגייפ יד ןביילק
 טצעזעג ךיז ןבָאה ןוא קעװַא ןענייז ייז !ןָאטעג ייז ןבָאה סָאװ ".דשוח זדנוא רע
 ,טרעדעפעג םיובנגייפ םענופ תיבה-לעב רעד ךיז טָאה .טֹרָא רעדנַא ןַא ןיא
 טָאה רע זיב ,טכוזעגמורַא ייז ןוא ןעגנַאגעג רע זיא .ןענופעג טינ ייז טָאה ןוא
 ןָאט ריא טגעלפ הווצמ ןייא ,יתובר,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה .ןענופעג ליז

 ריא ןעוו 5 .ריד רַאפ םיסינ יד ןָאט וצ טרָאד 2 .1 .מַאב ,א ןמיס ןביוא עז + .ה
 שטייטסיוא ןכעלנע ןַא ;ו"זרהמ ןטיול) טינ ךייא טפלעה טָאג רעייא ןוא ,תורצ ןיא טנעז
 .(לוק הפי רעד ךיוא טיג

 טבראטש רענייא ןעװ טכעלש זיא ױזַא 2 .הימחנ 'ר -- ,וט ,ה הבר תלהוק ןיא - ו
 --ח ,ב ,תוכרב ימלשורי ןיא :אתפלח ןב ןועמש 'ר -- הבר תלהוק ןיא *  .טייצ ןיא טינ
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 "?ךדוד הנפ הנא ;יניסל ,םיל ?םירצממ ךדוד ךלה הנא,, :לארשיל
 םילאוש םכביט המ, ?םלועה תומואל הבישמ לארשי תסנכ המ
 שורפל ינא הלוכי ,וב יתקבדנש רחאמ .וב קלח םכל ןיאו ,וילע
 ,אוהד ןה לכ ?ינממ שורפל אוה לוכי ,יב קבדנש רחאמ ?ונממ
 .היל יתא אוה יבגל

 :אנינח 'רב יסוי ר"א .םשובה תוגורעל ונגל דרי ידוד ₪
 ךירצ היה אל -- ,ושאר ופוס אלו ,ופוס ושאר אל הזה קוספה
 :רמא תאו '',ונגב תוערל -- -- -- דרי ידוד,, אלא ,רמימל ארק
 תוגורעל ;םלועה הז ,ונגל ;הי'בקה הז ,ידוד אלא !םינגב תוערל
 יתבו תויסנכ יתב ולא ,םינגב תוערל :לארשי ולא ,םשובה
 .לארשיבש םיקידצה תא קלסל ,םינשוש טוקללו ;תושרדמ

 'ר .והבא 'רו הדוהי 'ר ?םירענ תתימל םינקז תתימ ןיב המ
 הפיו ול הפי ,וילאמ הבכ אוהש ןמזב הזה רנה :רמוא הדוהי
 והבא 'ר .הליתפל ערו ול ער ,וילאמ הבכ וניאש ןמזבו ;הליתפל
 ;הנאתל הפיו הל הפי ,התנועב תטקלנש ןמזב וזה הנאתה :רמא
 .הנאתל ערו הל ער ,התנועב תטקלנ הניאש ןמזבו

 אביקע 'ר :ירמאד תיאו -- וידימלתו אבא רב אייח 'ר :אמלד
 ןיבתי ןיגיהנ ווה -- וידימלתו עשוהי 'ר :ירמאד תיאו ,וידימלתו
 הנאתה לעב םיכשמ היה םויו םוי לכבו ,הנאת אדח תוחת ןיטשפ
 המ יי.ונדשוח אמש ,ונמוקמ תא הנשנ,, :ןורמא .ותנאת טקלמו
 אלו הנאתה לעב םיכשה .רחא םוקמב םהל ובשיו וכלה ?ושע
 הוצמ ,יתובר :םהל רמא .ןאצמש דע םהירחא רזחו ךלה ;ןאצמ
 :היל ורמא 'י?ינממ הענמל ןישקבמ םתאו ,יל ןישוע םתייה תחא

 "?רחא םוקמב םתבשיו םכמוקמ םתחנה המ ינפמו,, '!םולשו סח,
 ,םכל רמוא אלא !םולשו סח, :ל''א ".ונדשוח התא אמש,, :ןנירמא
 לע תחרוז המחהש ןויכש ,יתנאת טוקלל םיכשמ ינא המ ינפמ
 ,ןוחכשא אמוי אוהה .ןמתל ורזח דימ ''.תועילתמ ןה דימ ,םינאתה

 סח :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ??רימ ןופ ןדיימרַאפ יז ריא טליוו ,רימ טימ
 טצעזעג ךיז ןוא טרָא רעייא טזָאלרַאפ ריא טָאה עשז-סָאװרַאפ ָאט,, "!םולשו
 טָאה ",.דשוח זדנוא וטסיב רעמַאט,, :טגָאזעג ןבָאה רימ,, "?טרַא רעדנַא ןַא ןיא

 ךיא סָאװרַאפ ,ןגָאז ךייא לעוו ךיא טרעיינ !םולשו סח,, הייז וצ טגָאזעג רע
 ףיוא טנייש ןוז יד רָאנ יוו םורָאוו ,םיובנגייפ ןיימ ןביילקוצמורַא ךיז רעדעפ

 טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה ךיילג ",טמערעוורַאפ ייז ןרעוו ךיילג יוזָא :ןגייפ יד
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 ייז ןבָאה ;ןבילקעגמורַא טינ טָאה רע זַא ,ןענופעג ייז ןבָאה גָאט םענעי .ןיהַא
 "רַאפ ןענופעג ייז ןבָאה ןוא ,ןטלָאּפשעגפיױא ייז ןוא ייז ןופ רָאּפ א ןעמונעג
 םיובנגייפ םענופ תיבה-לעב רעד טָאה קיטכיר,, :טגָאזעג ייז ןבָאה .טמערעוו
 טביילק רע ןוא ,םיובנגייפ ןייז ןופ טייצ יד טסייו רע ביוא ןוא ?,טגָאזעג
 -קַעווַא טייצ יד זיא'ס ןעוו אוה ךורב שודקה | יאדווא} טסייוו ױזַא ,םורַא םיא
 .קעווא ייז טמענ רע ןוא םיקידצ יד ןעמענוצ

 טָאה סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגגָאזעג טָאה ןמחנ רב לאומש 'ר
 -לפע ןופ ןוא רעמייבסונ ןופ תורוש םיא ןיא טצנַאלפרַאפ טָאה רע ןוא ,דָאס ַא
 ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא ,רעמייבמיורגלימ ןופ ןוא רעמייב
 ןוא ,ןכוזכָאנ ךלמ רעד טגעלפ ,ןוצר ןייז ןָאטעג טָאה ןוז ןייז ןמז-לכ זיא ,ןוז ןייז

 -נערב ןוא ןסיירסיוא ןזָאל יז רע טגעלפ ,ץנאלפ ענייש ַא ןעז טגעלפ רע רָאנ ואוו
 ןָאטעג טינ טָאה ןוז ןייז תעב רעבָא ,דָאס ןקיזָאד םעד ןיא ןצנַאלפנייא ןוא ןעג
 ױזַא ,דָאס ןיא ץנַאלפ ענייש ַא ןעזרעד טגעלפ ךלמ רעד יוו זיא ,ןוצר ןייז

 ,ןליוו סנטשרעבייא םעד טוט לארשי ןמז-לכ ,ױזַא .ןסיירסיוא יז רע טגעלפ

 ורתי רעגייטש א ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ייב קידצ ַא טעז רע רָאנ ואוו זיא

 תעב רעבָא ;לארשי טימ םיא טפעהַאב ןוא םיא רע טגנערב ױזַא ,בחר ןוא
 ייז ייב טעז רע רָאנ יוו זיא ,אוה ךורב שודקה ןופ ןליוו םעד טינ טוט לארשי
 ,ןקיטכרָאפסטָאג ַא ןוא ןכעלרע ןַא ןוא ןקיטרַאפטכער א ןוא קידצ ַא סעפע
 | .ייז ןופ קעװַא םיא רע טמענ ױזַא

 רטפנ זיא ,רעטסעווש סארפק רב ןופ ןוז רעד +,אדא רב אייח 'ר ןעוו
 ",םיא ךָאנ סעפע גָאז ןוא ןיירא ייג,, :ןנחוי 'ר וצ טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג
 ןעוועג זיא אירע םורָאװ ,שיקל שיר ןייגניירַא לָאז,+ :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה
 ןועמש 'ר ןיירָא זיא ".ןעוועג זיא חוכ ןייז סָאוו ,טסייוו רע ןוא ,דימלת ןייז
 -יועגּפָארַא טָאה רעטבילעג ןיימ -- ידוד :םיא ךָאנ טגָאזעג ןוא *[שיקל ןב]
 ןופ [םיבוט] םישעמ יד טסייוו אוה ךורב שודקה -- ,ןטרָאג ןייז ןיא טרעד

 6.טלעוו רעד ןופ ןעמונעגקעווא םיא טָאה רע ןוא ,אדא רב אייח 'ר

 ז
 -כָאנ ןוא אליא 'ר ןײרַא זיא ,ןרָאװעג רטפנ זיא יידבז רב ןומיס 'ר ןעוו

 ןָאק ואוו ,המכח יד רעבָא -- המכחהו :(אכ ,די ,בי :חכ בויא) םיא ךָאנ טגָאזעג
 רעד -- -- -- ?טייקידנאטשרַאפ ןופ טרָא סָאד זיא ואוו ןוא ,ןרעוו ןענופעג יז
 -- -- -- ,רימ ייב טינ :טגָאז םי רעד ןוא ,יז זיא רימ ןיא טינ :טגָאז םוהת
 לגיופ םענופ ןוא ,ןקידעבעל ךעלטיא ןופ ןגיוא יד ןופ ןליוהרַאפ זיא יז ןוא
 ביוא ןוא .טלעוו רעד רַאפ ץונ ַא ןענייז ןכַאז ריפ .ןגרָאברַאפ יז זיא למיה ןופ
 םיקוספ ,טרָאד) ייז ןענייז סָאד ןוא :טייברַאּפ ַא ייז ןבָאה ,ןרָאלרַאפ ןרעוו ייז
 טרָא ןַא ןוא ,רעבליז רַאפ בָארגסיוא ןַא זיא ןַארַאפ םורָאוו -- שי יכ :(ב--א
 ןייטש ןופ ןוא ,ןעמונעג דרע ןופ טרעוו ןזייא ;דלָאג ןרעשייל טוט עמ ואוו
 ןעק רעוו ,טברַאטש רע זַא ,רעבָא ,םכח דימלת ַא -- ;רעפוק ןעמ טצלעמש
 ןענומיס 'ר ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,רימ טנייה ?טייברַאּפ ןייז ןעגנערב זדנוא
 ןבָאה ?םיטבש יד :טגָאזעג טָאה יול 'ר !ןכיילג סנייז ןענופעג רימ ןענעק ואוו
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 :ורמא .תועלתומ םואצמו ,םתוא ועצפו ןהמ ולטנ ;טקל אלד
 אוהו ותנאת לש התנוע עדוי אוה םאו ".הנאתה לעב רמא הפי,
 ,ןקלסל םיקידצ לש ןתנוע יתמיא ,עדוי ה"בקה ךכ ,הטקול
 ,ןקלסמ אוהו

 תורוש וב עטנו ,סדרפ ול היהש ךלמל :ןמחנ רב לאומש רייא
 ונבש ןמזב .ונב דיב ורסמו ,םינומר לשו ןיחופת לשו ןיזוגא לש
 ,םלועב הפי העיטנ וזיא האורו ריזחמ ךלמה היה ,ונוצר השע
 אלש ןמזבו ;סדרפה ותוא ךותב הלתושו האיבמו הרקוע היהו
 ךותב הפי העיטנ הזיא האור ךלמה היה ,ונוצר השוע ונב היה
 ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמז לכ ךכ .הרקועו סדרפה
 ואיבמ ,בחרו ורתי ןוגכ ,םלועה תומואב שי קידצ הזיא האור
 ,ה"בקה לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזבו ;לארשיב וקבדמו
 ,ןכותמ וקלסמו ,םחב שי םימש אריו רשכו רשיו קידצ הזיא האור

 ,ארפק רבד היתחא רב ,[אדא] (איוא) רב אייח 'ר ךמד דכ
 ,שיקל שיר לועיי, :ןול רמא '',וילע רטפאו לוע,, :ןנחוי 'רל ןירמא
 [שיקל ןב] ןועמש 'ר לאע ".הילייח עדי אוהו ,הידימלת אוהד
 אייח 'ר לש וישעמב עדוי הי'בקה--,ונגל דרי ידוד,, :יוליע רטפאו
 ",םלועה ןמ וקלסו ,[אדא] (איוא) רב

 ז

 בויא) יוליע רטפאו אליא 'ר לאע ,ידבז רב ןומיס 'ר ךמד דכ
 םוהת -- -- -- ?הניב םוקמ הז יאו ,אצמת ןיאמ המכחהו :(חכ
 לכ יניעמ המלענו -- -- -- ידמע ןיא :רמא םיו ,איה יב אל :המא
 לש ושימשת םהש םירבד העברא .הרתסנ םימשה ףועמו ,יח
 ףסכל שי יכ :םש) ןה ולאו ;ןיפילח םהל שי ,ודבא םאו ,םלוע
 --,השוחנ קוצי ןבאו ,חקוי רפעמ לזרב ;וקוזי בהזל םוקמו ,אצומ
 יר תא ונדבאש ,ונא ?ותרומת ונל איבמ ימ ,תמ םא םכח דימלת
 ביתכו ,ואצמ האיצמ םיטבש :יול רייא ?והומכ אצמנ ןכיאמ ,ןומיס

 ןוא -- אציו :(חכ יבמ תישארב) טייטש קוספ ןיא ןוא ,ןענופעג האיצמ א

 סָאװ ,רימ טנייה ;טרעטיצעגפיוא ןבָאה ייז ךוא ,ןעגנַאגטנַא ייז זיא ץרָאהיס

 אייח 'ר .זט ,ה הבר תלהוק ;ח ,ב ,תוכרב ימלשורי טיול ןטיבעג + .אתפלח ןב יסוי 'ר
 ימכחל הידפולקיצנא ,תוילגרמ עז) טייצ רעקידרעטעפש א ןיא טבעלעג טָאה איוא רב
 תושרדמ יתב ,רעמייהטרעוו טיול ןבעגעגוצ 5 .אדא רב אייח 'ר א* .(םינואגהו דומלתה

 יד קידנטלאהטנא ,רעגנעל ליפ ןשיקל שיר ןופ דפסה רעד זיא ימלשורי ןיא 5 .בנש ,א

 יר ןופ לשמ םעד ןוא אנינח 'רב יסוי 'ר ןופ טכארבעג ןביוא ָאד טרעוו סָאװ השרד
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 ?טייברַאפ ןייז ןעניפעג רימ ןענעק ואוו ,ידבז רב ןומיס 'ר ןרָאלרַאפ ןבָאה רימ
 ?ןרעוו ןענופעג יז ןָאק ואוו ,המכח יד רעבָא :טניימ סָאד

 ח
 ךָאנ טגָאזעגכָאנ ןוא אריז 'ר ןײרַא זיא ןרָאװעג רטפנ זיא אייח 'רב ןוב 'ר ןעוו

 ךייא ךימָאל .טעברַא סָאװ םעד ןופ ףָאלש רעד זיא סיז :(אי ,ה תלהק) םיא
 ,ןטרָאגנייוו א טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ ַא וצ .ןכילגעג זיא ןוב 'ר ןעמעוו וצ ןגָאז

 ןַא רענייא ןעוועג טרָאד זיא ,רעטעברַא םיא ראפ ןעגנודעגנָא טָאה רע ןוא
 ,ןעמעלַא ייז ןופ רעמ טעברַא ןייז וצ טגיוטעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעטעברַא
 יו רעמ טעברַא ןייז וצ סיוא ךיז גיוט רע זַא ,ןעזעג טָאה ךלמ רעד דלַאביוו

 ןביוהעגנָא טָאה ןוא טנַאה רעד ראפ ןעמונעגנָא םיא רע טָאה ױזַא ,ךעלנייוועג

 -עברַא יד ןעמוקעג ןענייז טייצ טנווָא ,רעהַא ןוא ןיהַא םיא טימ ןריצַאּפשמוא

 ןעמענ וצ ייז טימ ןעמוקעג זיא רעטעברַא רענעי ךיוא ;ןיול רעייז ןעמענ רעט
 ןביוהעגנָא סע טָאה ,ייז יוו ןיול ןייז ןבעגעג םיא טָאה ךלמ רעד ןוא ,ןיול ןייז

 רימ ,ךלמ רַאה רעזדנוא,, :םיא וצ טגָאזעג ןבָאה ייז ;ןסירדרַאפ רעטעברַא יד
 רעמ טעברַאעג טינ טָאה רעקיזָאד רעד ןוא ,גָאט ןצנַאג ַא טעווערַאהעג ןבָאה
 ",ךימ יוו ךיילג רכש ןייז טמענ רע ןוא ,גָאט ןכרוד העש יירד רעדָא ייווצ ַא יוו

 טָאה רעקיזָאד רעד ?ךייא סע טסירדרַאפ סָאוו,, :ייז וצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה
 טעווערַאהרַאּפ טינ טָאה ריא סָאװ ,העש יירד רעדָא ייווצ ןיא טעװערָאהרַאפ
 טכַא וצ הרות ןיא טעװערָאהרַאפ אייח רב ןוב 'ר טָאה ױזַא *.גָאט ןצנַאג םעד

 טעװערָאהרַאפ טינ טָאה דימלת רעטנרעלעגליואוו ןייק סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא
 | ,רָאי טרעדנוה וצ

 ףיוא הרות טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ רעכעלטיא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר
 עמ טרעיינ :ןפָאלש טינ טלעוו רענעי ףיוא ךיוא םיא ןעמ טזָאל ,טלעוו רעד

 ,בקעי ןוא קחצי םהרבא ןופ ןוא ,רבעו םש ןופ שרדמ תיב םוצ םיא טריפ
 ןוא -- יתישעו (ט ,ז ,ב לאומש) זיב ?ןענַאװ זיב ןוא :.ןרהא ןוא השמ ןופ ןוא

 סָאוו עטסערג יד ןופ ןעמָאנ רעד יוו ,ןעמָאנ ןסיורג ַא ןכַאמ ריד לעוו ךיא
 . .דרע רעד ףיוא

 ןומיס רב הדוהי 'ר .הצרת יו ,עטבילעג ןיימ ,וטסיב ןייש -- הפי () =
 ,הצרת יוו ,עטבילעג ןיימ ,וטסיב ןייש :תונברק ףיוא קוספ םעד טדיישאב טָאה
 יד ךרוד [טָאג רַאפ] :טקיליװַאב טרעוו ריא םורָאװ :תונברק יד ןענייז סָאד

 סע ןוא -- ול הצרנו :(ד ,א ארקיו) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;תונברק
 ,םילשורי יוו ךעלביל -- .םיא ףיוא ןייז וצ רפכמ ןרעוו טקיליווַאב םיא טעוו
 ;םילשורי [ץנַָאג] ןיא [ןסע ןָאק עמ] סָאװ א:[םילק] םישדק יד ןענייז סָאד

 .ןמחנ רב לאומש
 .ןיז סבקעי ,םיטבש יד ןופ סרעטָאפ יד ? .דיבז -- ימלשורי ןיא 1 .ז

 -עג רעירפ םענופ ףוס ןטימ קנאדעג םעד טדניבראפ (ג אשת) אמוחנת רעד + .ח
 -- ןפַאלש םינ םיא טזָאל רשוע םענופ טעז יד ןוא -- עבשהו :תלהוק ןיא קוספ ןטכארב

 .הרות ןיא רשוע םעד טניימעג

 ןרעקירעדינ ַא ןופ תונברק -- יןטייקילייה עגנירג, א+ .הצרת -- םיצרתמ 1 .ט
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 ,ידבז רב ןומיס 'ר תא ונדבאש ,ונא ;ודרחיו םבל אציו :(במ תישארב)
 ?אצמת ןיאמ המכחהו :יוה ?ותרומת םיאצומ ונא ןכיאמ

 ח !

 :(ה תלהק) יוליע רטפאו אריז 'ר לאע אייח 'רב ןוב 'ר ךמד דכ
 היהש ךלמל .המוד ןוב יר המל ,ןוכל רמינ .דבועה תנש הקותמ
 רשכתמ דחא לעופ םש היהו .םילעוּפ וילע רכשו םרכ ול
 רתוי ותכאלמב רשכ ךלמה והארש ןויכ .ןלוכמ רתוי ותכאלמב
 יתותעל .תורצקו תוכורא ומע לייטמ ליחתהו ודיב וזחא ,יאדמ
 ורכש לוטיל לעופ ותוא אבו ;ןרכש לטיל םילעופה ואב ברע
 ;םיריצמ םילעופה וליחתה .ןתומכ ורכש ךלמה ול ןתנו ,םהמע
 אלא עגי אל הזו ,םויה לכ ונעגיש ונא ,ךלמה וננודא,, :ול ורמא
 םהל רמא ".וניתומכ ורכש לטונ אוה ,םויב תועש שלש וא םיתש
 המ תועש שלשב וא םיתשב הז עגי ?ןיריצמ םתא המ,, :ךלמה
 םירשעל אייח רב ןוב 'ר עגי ךכ '',ולכ םויה לכ םתא םתעגי אלש
 .הנש האמל קיתו דימלת עגי אלש המ הרותב םינש הנומשו

 ףא ,הזה םלועב הרותב קסוע אוהש ימ לכ :רמא ןנחוי 'ר
 תיבל ותוא ןיכילומ אלא ,ןשיל ותוא ןיחינמ ןיא אבל דיתעל
 השמ לשו ,בקעיו קחציו םהרבא לשו ,רבעו םש לש ושרדמ
 םשכ לודג םש ךל יתישעו ( .ב לאומש) דע ?ןכיה דעו .ןרהאו
 .ץראב רשא םילודגה

 ט

 היירק רתפ ןומיס רב הדוהי 'ר .הצרתכ ,יתיער ,תא הפי ₪
 םיצרתמ םתאש ,תונברקה ולא ,הצרתכ ,יתיער ,תא הפי :תונברקב
 הואנ -- .ילע רפכל ול הצרנו :(א ארקי) ד"הה ;תונברקב
 ןאצכ :0ל לאקוחי) א"דמה ;םילשוריבש םישדקה ולא ,םילשוריכ
 ישנ ולא ,הצרתכ :,יתיער ,תא הפי :איד .םילשורי ןאצכ ,םישדק

 יד טפ ףָאש יד יו -- ןאצכ :(חל ,ול לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד

 רעדנַא ןא .[םיבוט םימי עריא ןיא] םילשורי ןופ ףָאש יד יוו ,ןטייקילייה

 י?ןערית ןופ רעבייוו יד ןענייז סָאד ,הצרת יוו ,עטבילעג ןיימ ,וטסיב ןייש :טשפ

 ,ךעלגעמ .רבדמה רוד ןופ רעבייוו יד ,"רבדמה רוד ישנ, -- (כ ,ד) ןביוא ? .השודק דארג
 א ,שימארא ןיא רעגייטש רעד יוו ,קידנטייבראפ ,הצרת ףיוא ליפשנָא ןא זיא ןערית זַא
 -- ןוצר) ןליוו ףיוא ליּפשנָא ןא ןייז ןלָאז עדייב ןוא ,(אערא -- ץרא יװ) ןיע ןא ףיוא קידצ
 בהזה לגע םעד ןכַאמ ןפלָאהעג טינ ןוא ,ןליוו סטָאג ןָאטעג ןבָאה סָאװ רעבייוו יד :(הוער
 ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,אערית ןופ גנוזיירגראפ א זיא ןערית זַא ,ךעלגעמ -- .(הנוהכ תונתמ)
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 ןבָאה :עכעלרע ןעוועג ןענייז ןערית ןופ רעבייוו יד :טגָאזעג טָאה יבר םורָאוו
 ןעגניריוא ערעייז ןופ ןבעגעג טינ ןבָאה ןוא ,טרעוועג ךיז ןוא ןעמונעג ייז

 עקרַאטש יד ךָאד-המ,, :טגָאזעג ןבָאה ייז ,בלַאק |ענעדלָאג ] סָאד ןכַאמ וצ ףיוא
 ןכַאװש םעד ןיוש אטישפ א ,ןכָארבעצ אוה ךורב שודקה טָאה ירעטעגפַא

 ןגירק טלָאװעג טָאה סָאװ רעכעלטיא םורָאװ ,םילשורי יוו ךעלביל *!!טָאגּפָא

 5;םילשורי ןיא ןעניפעג סע ןוא ןייג טגעלפ ,רועפ טָאגּפָא םעד ןופ רעדליבּפָא

 -ּפָא ערעייז ןוא -- םהיליספו :(י ,י היעשי) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד
 6.ןורמוש ןיא ןוא םילשורי ןיא יוו רעמ ךָאנ ןענייז רעטעג

 ::טסליוו וד ןעוו -- ,הצרת יוו ,עטבילעג ןיימ ,וטסיב ןייש :טשפ רעדנַא ןַא
 טינ ,םענייק ייב ןגערפ טינ וטספרַאד [ןסיוו וצ| סעפע טסרעגַאב וד ןעוו

 רענעגעוו ןעגנערב ןלָאז ייז ,טגָאזעג ןעד ?ייז טָאה רעוו .םענייק ןופ ןענרעל
 -עג ייז ןיילַא ךיז ןופ טינ ןעד ייז ןבָאה ?ןכשמ םעד ןגָארט וצ רעדניר ןוא

 ייז ןוא -- ואיביו :(ד--ג ז רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ?טכַארב
 -- ,רענעגעוו עטקעדעגרעביא סקעז ,טָאג רַאפ ןברק רעייז ?טכַארבעג ןבָאה

 טָאה ןובא 'ר ?ןביז טינ ןעד ייז ןענייז רעבָא .ןעלמיה סקעז יד ןגעק +[ סקעז]

 :ןדרע סקעז יד ןגעק יסקעז ?,דוס ןייז זיא טור ךלמ רעד ואוו טרָאד :טגָאזעג

 הישנ ,(שינעקירט) היצ ,(לָאט) איג ,(דרע) המדא ,(דרע) אקרא ,(דנַאל) ץרא
 םילהת) ןבירשעג טייטש [לבת ןגעוו רעבָא] -- ,(טלעוו) לבת ,(גנוסעגרַאפ)

 ,סקעז %.טייקיטרַאפטכער טימ טלעוו יד ןטפשמ טעוו רע -- טופשי :(ט ,חצ
 ;תישארב ןופ געט סקעז יד ןגעק ,סקעז :הנשמ רעד ןופ םירדס סקעז יד ןגעק
 -יא ,בצ .ההלב ,הפלז האל ,לחר ,הקבר הרש :סרעטומ סקעז יד ןגעק ,סקעז

 ,בצ ;יטרדסעגסיוא ,בצ ?;עטנכייצַאב ,בצ ;הפוח א ףיוא ךעלנע ,טקעדעגרעב
 רימ ןבָאה ןגעוו סהימחנ ןופ .ייז רעביא טייטש םייוול יד ןופ ?הנחמ יד לייוו
 טינ ןלָאז :םילכ-טסניד יד ידכ ,ןעוועג ייז ןענייז קיטרַאנגיוב :טנרעלעג

 ןגָאװ 8 :םיאישנ ףלעווצ יד ןגעק ,רעדניר ףלעווצ ןוא ::ןרעװ טצַאלפעצ

 לייה-רעביור יד :ךעלרעטרעװ .םירצמ ןופ רעטעג ענרענייטש יד * .הצרת טימ שיטנעדיא
 עשירצמ יד ףיוא ףָארטש רעד ןגעוו) ןַאעטנאפ ןשירצמ ןראפ ןעמַאנ-קזוח א ,(וָארטסַאי)
 ןוא * .ןײטש ןופ רעכייוו זיא סָאװ ,דלָאג ןופ בלאק סָאד + .(בי ,בי תומש עז רעטעגּפָא
 -ביל יד זיא סָאד ןוא ,רעטעגּפָא עקיזָאד יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ טינ לארשי זיא ךָאד
 ןעוועג זיא סָאװ ,םילשורי יװ ךעלביל :לוק הפי -- .הנוהכ תונתמ) םילשורי ןופ טייקכעל

 םילשורי ןיא זא ,ןמיס א % .(ןטעברַא-טסנוק עריא ןופ טייקנייש רעד טימ טסואוואב
 .ליפ רעייז ןעוועג ייז ןענייז

 ,טכארבעג ןיילַא 5  .רעטייוו יװ ,םיאישנ יד 2 .יצרתשכ :ןענַאטשעג טלָאוויס יוו + יי

 יוזא ןוא ,טלַאהניא ןטיול ןבעגעגוצ * .םעד ןגעװ ןליופאב טינ ייז טָאה רענייק שטָאכ

 ןָאקיס ןוא ,דוס רענעגרָאברַאפ סכלמ םעד ,רצוא -- ךעלרעטרעװ 5 .רעטייװ סע זיא
 ,טפשמ סטָאג ןופ טרָא סָאד לבת זיא * .טלעװ רעשידרע רעד ףיוא ןרעוו טריזילָאבמיס טינ
 -ראפ טימ ןלָאמַאב 1 .ןדרע סקעז רָאנ ןביילב ,ןרעוו טריזילַאבמיס טינ ךיוא ןָאק סע ןוא
 ייס ,ָאד ייס .ןלָאמַאב ,תורייוצמ חסונ רעד זיא (זי ,בי) הבר רבדמב ןיא ;סנכייצ ענעדייש
 יװ ,לייח רעטריטשומ א ,אבצ ןופ 5 .רילָאק ,עבצ טיול ןענאטשרַאפ בצ טרעוו ,טרָאד

 רעד ןופ 11 .רענעגעװ יד ףיוא סָאװ ןכשמ ןופ םילכ יד 19 .בצ -- אבצ ?  .רעטייוו
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 ,ןמצע לע ותימו ודמע ;ויה תורשכ ןערית ישנ :יבר רמאד ,ןערית
 השקה ןיריטטסיל המ,, :ורמא ,לגעה השעמל םהימזנמ ונתנ אלו
 לכש ,םילשוריכ הואנ יי!וייכאע ,ךרה ןיריטטסיל ;ה"בקה ורביש
 האצומו ךלוה היה ,רועפ לש םיסופיט שקבמו הצור היהש ימ
 .ןוורמושמו םילשורימ םהיליספו :( היעשי) ד"הה ;םילשוריב

 תא דכ :הצור תאשכ -- ,הצרתכ ,יתיער ,תא הפי :א'ד
 םהל רמא ימ .םולכמ ףלימ ,םולכמ הייעב הכירצ תא תיל ,הייעב
 ?ןתוא ואיבה ןהבו ןהמ אל ?ןכשמה ןועטל רקבו תולגע איבהל
 [שש] ,בצ תולגע שש 'ה ינפל םנברק תא ואיביו :(ז רבדמב) ד''הה
 ירש אכלמד ןה :ןובא רייא ?םה העבש אלו .םיעיקר השש דגנכ
 ,היצ ,איג ,המדא ,אקרא ,ץרא :תוצרא שש דגנכ ,שש .ןוקימט
 דגנכ ,שש .קדצב לבת טופשי :(חצ םילהת) ביתכו -- ,לבת ,הישנ
 שש דגנכ ,שש ;תישארב ימי תשש דגנכ ,שש ;הנשמ יכרע השש
 תומוד ,בצ .ההלב ,הפלז ,האל ,לחר ,הקבר ,הרש :תוהמא
 םידמוע םיולה אבצש ,בצ ;תוסכוטמ ,בצ ;תונייוצמ ,בצ ;ןוניילוקל
 תרש ילכ ויהי אלש ,ויה ןיטורמק ןימכ :הימחנ םשב ינת .םהילע
 לע הלגע ;םיאישנ רשע םינש דגנכ רקב רשע ינשו .ןיעקבתמ
 הז אלא ,םימדב םוחקל אלש דמלמ ,דחאל רושו םיאישנה ינש
 ;הלגע איבה הזו הלגע איבה הז ,רוש איבה הזו רוש איבה
 'ה רמאיו .רובצל םורסמש ,דמלמ ,ןכשמה ינפל םתוא ובירקיו
 םהל רומאו אצ, :ה"בקה ול רמא ?רמאל והמ -- ,רמאל השמ לא

 ,זדנוא טנרעל קוספ רעד -- ,ןכעלטיא רַאפ סקָא ןא ןוא םיאישנ ייווצ רַאפ
 סקָא ןַא טכַארבעג טָאה רעד טרעיינ .טלעג רַאפ טפיוקעג טינ סע ןבָאה ייז זַא
 ןבָאה יד ןוא ןגָאװ א טכַארבעג ןבָאה יד ,סקָא ןַא טכַארבעג טָאה רעד ןוא
 -- ןכשמ םוצ טכַארבעגוצ ייז ןבָאה ייז ןוא -- ובירקיו :?;ןגָאװ א טכַארבעג
 'ה רמאיו .רוביצ םעד ןבעגעגרעביא סע ןבָאה ייז זַא ,זדנוא טנרעל קוספ רעד
 15?ןגָאז וצ ױזַא טניימ סָאװ -- ,ןגָאז וצ ױזַא ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא --

 זיא ,אישנ ןדעי טיול טנכערעגסיוא רעדיוו ןרעװ רענעגעװ ןוא ןסקָא יד לייוו 12 .,ןוז
 רערעדעי סע טָאה ,ןעמַאזוצ עלַא ןפיוק ןוא טלעג ןגיילפיונוצ טָאטשנַא זַא ,ןמיס א סע
 טיול) ןצראה ןצנַאג ןטימ ןָאטעג סע ןבָאה ייז זא ,זייוואב א -- ,סנגייא ןייז ןופ טכארבעג
 ןבָאה ייז :טרעקראפ חסונ רעד זיא ,א אקסיפ ,רעבאב ,אנהכ ברד אתקיספ ןיא ;ףסוי ץע

 ,רמאל קורדסיוא רעד ךיז טניפעג סנטסרעמ 15 (טפיוקעג ןוא טלעג טגיילעגפיונוצ
 ןכָאנ רענעטלעז ךס א רעבָא ,ל"גדא ,עבשנ ,הוצ ,דיגה ,רבד ןברעװ יד ךָאנ ,ןגָאז וצ יוזא
 טָאג טָאה ָאד זא ,שרדמה לעב רעד ןופרעד טגנירד ;קוספ רעזדנוא ןיא יוו ,רמא ברעוו
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 ",טסיירט ןוא ביול ןופ רעטרעוו ייז גָאז ןוא ייג, :םיא וצ טגָאזעג טָאה ה"בקה
 סע ןכעררַאפ ךיא,, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה איעשוה 'ר
 סע טָאה ריא ןוא ,טלעוו ןיימ ןגָארט טפרַאדעג םעד טימ טלָאװ ךיא יוו ,ךייא

 | / | ב+",טכַארבעג רימ
 :ןצראה ןיא טגָאזעג ךיז טָאה רע ;ןגָארקעג ארומ השמ טָאה טלָאמעד

 יד ףיוא טורעג ןוא רימ ןופ ןָאטעגּפָא שדוקה חור רעד ךיז טָאה רעמַאט.
 "עג שדחמ טָאה ןוא איבנ רעדנַא ןַא ןעמוקעגפיוא זיא רשפא רעדָא ?םיאישנ

 ךיא ןעוו ,השמ,, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה 15 "?ןיד םעד זעוו
 ;ןגָאז ייז טסלָאז וד זַא ,טגָאזעג ריד ךיא טלָאװ ,ןעגנערב ןסייהעג ייז טלָאװ

 ןופ ?ייז ןופ וצ םענ טניימ סָאוו --- "ןייז ןלָאז ייז ןוא ,ייז ןופ וצ םענ טרעיינ
 ןומיס 'ר ?ןבעגעג הצע יד ייז טָאה רעוו ןוא .ןעמוקעג ךַאז יד זיא ןיילָא ייז
 רעקיזָאד רעד, קיז וצ טגָאזעג טָאה רע ;רכששי טבש רעד :טגָאזעג טָאה
 ראפ רענעגעוו טכַאמ ?ןעילפ רע טעוו ןטפול רעד ןיא -- טכַאמ ריא סָאװ ןכשמ

 טביול קוספ רעד סָאװ זיא סָאד ".ןרעוו ןגָארטעג ייז ףיוא לָאז רע ידכ ,םיא

 -- ינבמו :(גל ,בי יא םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,רכששי טבש םעד
 -- ןטייצ יד ףיוא ךיז ןעייטשראפ סָאװ יד ,רכששי ןופ רעדניק יד ןופ ןוא

 'ר 36;תופוקת יד ףיוא :טגָאזעג טָאה אמוחנת 'ר ?ןטייצ יד ףיוא טניימ סָאוו

 (טרָאד) ,ןרָאי-רוביע יד [ןעמיטשַאב וצ] ףיוא :טגָאזעג טָאה :זהירסיק ןופ יסוי
 ןכַאמ וצ טכערוצ יוו טסואוועג ןבָאה ייז ןעד ,ןָאט ףרַאד לארשי סָאוו ,ןסיוו וצ
 יד ןענייז סָאד ,טרעדנוה ייווצ -- עטסטלע ערעייז :=.געט יד ןופ ןובשח םעד

 ;ןלעטשוצ טגעלפ רכששי טבש רעד סָאװ ,ןירדהנס ןופ עטסטלע טרעדנוה ייווצ
 טנרעל סָאד ,טרָאװ רעייז טיול [טריפעג ךיז ןבָאה] רעדירב ערעייז עלַא ןוא

 ,טרָאװ רעייז טיול הכלה יד ןעמעננָא ןגעלפ רעדירב ערעייז עלַא זַא ,זדנוא

 .יניסמ השמל הכלה ַא יוו

 !םלוע לש ונוביר. :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג השמ טָאה טלָאמעד

 ןרעוו ןכָארבעצ טעוו'ס רעדָא :?,ןסקָא יד ןופ רענייא ןברַאטש טעוו רעמָאט

 ןרעוו ןענופעג םיאישנ יד ןופ ןברק רעד ךָאד טעוו ,רעדער יד ןופ סנייא
 :(ה--ד ,ז רבדמב) ךיילג ".ןכשמ ןיא הדובע יד ןרעוו לטב טעוו'ס זוא ?9,לוספ

 ,יז ןופ וצ םענ ףגָאז וצ ױזַא ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג וא -- 'ה רמאיד
 ַא ןבעגעג ייז טָאה רע ,ןייז ןלָאז ייז ןוא -- ןעניד וצ ףיוא ןייז ןלָאז ייז ןוא

 ןעוו זיב .ןטייקיבייא עקיבייא ףיוא ןטלַאהפיוא ךיז ןוא ןבעל ןלָאז ייז זַא ,ןייז

 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא טינ זיא'ס זיב 1+ .ןגָאז וצ ייז סרעדנוזאב סעפע ןהשמ ןסייהעג

 ,ןרָאוועג טלעטשעגפיוא זיא ןכשמ רעד טניז ;טלקַאװעג טלעוו יד ךיז טָאה ,ןכשמ רעד

 ןסקָא יד ןבָאה םעד טיול .(אי ,בי הבר רבדמב) *ןרָאװעג טקיטסעפטנורגעג טלעוו יד זיא

 סטָאג ךיוא טרעיינ ,םילכ יד טימ ןכשמ םעד רָאנ טינ ךיז ףיוא ןגָארטעג רענעגעוו ןוא

 ------ :סעפע ,"רבד, ןייז ,"רבכ, טָאטשנַא ףרַאד טיק ,םיליהת שרדמ טיול ,טלעװ ערָאג

 טסקעט םעד ןגעוו) ןכשמ םעד -- -- -- םעד ףיוא ןגָארט וצ סעּפע טפרַאדעג טלָאװ ךיא יוו

 ןפראד םיאישנ יד זַא 15 .(81 יז םישרדמה ןושל ,יקסטרַאװ קחצי עז םילהת שרדמ ןיא

 .תרצק רב :(א ,ד) הבר רתסא ןיא 1? .,רָאי ןופ 16 .רענעגעװ יד טימ ןסקָא יד ןעגנערב

 ןוא ןסקָא עלא 20 .יק :לַאניגירָא ןיא 1? .2 .מַאב ,טרַאד הבר רתסא ,יקסנוד ץז 8

 הפי) קילעפ זיא ןברק סנעמעוו ,ןסיוו ןענעק טינ ןעמ טעװ ,ךיילג ןעוועג ןענייז רענעגעוו
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 ינא הלעמ, :ה"בקה רמא :איעשוה ריא יי.תומחנו חבש ירבד
 יל םתאבהו ,ימלוע תא וב לובסל ךירצ יתייה רבכ וליאכ ,םכילע

 שדקה חור רמאת,, :ובלב רמא ;השמ ארייתנ העש התואב
 דמע רחא איבנ אמש וא ?םיאישנה לע תרשו ינממ הקלתסנ
 רמוא יתייה םהל וליא ,השמ,, :ה"בקה לייא יי?הכלהה תא שדיחו
 -- יהו םתאמ חק אלא ;םהל רמאתש ךל רמוא יתייה ,ואיביש
 ?הצעה תא םהל ןתנ ימו .םירבדה ויה םתאמ ?םתאמ חק והמ
 םתאש הזה ןכשמה,, :םהל רמא ;רכששי לש וטבש :ןומיס רייא
 ".םהב ןעטנ אהיש ידכ תולגע ול ושע ?ריואב אוה חרופ -- םישוע
 ;(בי .א םימיה ירבד) רמאנש ,רכששי טבש חבשמ בותכהש אוה

 אמוחנת 'ר ?םיתעל והמ -- ,םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו
 תעדל (טש -- .ןירוביעל :רמא יירסק רב יסוי 'ר ;ןיסריקל :רמא
 םהישאר .סוריקה תא תואפרל םיעדוי ויהש ,לארשיב השעי המ
 רכששי לש וטבש היהש תוארדהנס ישאר םיתאמ ולא ,םיתאמ
 ןימיכסמ ויה םהיחא לכש ,דמלמ ,םהיפ לע םהיחא לכו ;דימעמ
 .יניסמ השמל הכלהכ םהיפ לע הכלהה

 תומת אמש !ע''שבר,, :ה"בקה ינפל השמ רמא העש התואב
 לש ןנברק אצמנו ,םילגלגה ןמ דחא רבשיו תורפה ןמ תחא
 :[ רבדמב) דימ ".הלטב ןכשמ תדובע תאצמנו ,לוספ םיאישנ
 היהו -- ,'וגו ,דבעל ויהו םתאמ חק :רמאל השמ לא 'ה רמאיו
 דע .םימלוע ימלועל םלועב תומיקו תויח והיש ,היוה םהל ןתנ
 ;לגלגה דע :ארפק רב םשב אנוה 'רו ןדוי 'ר ?תומייק ויה ןכיא
 לע םילגכ םתוחבזמ םג ,וחבז םירוש לגלגב :םי עשוה ד"הה
 ובירקה בונב :רמא ןובא 'ר ?ןתוא ובירקה ןכיאו .ידש ימלת
 הלישב :רמא יול 'ר ;ןתוא ובירקה ןועבגב :רמא אבא 'ר ;ןתוא

 זיב :ןגעוו סארפק רב ןופ אנוה 'ר ןוא ןדוי 'ר ?ןטלַאהעגפיוא ךיז ייז ןבָאה
 יז ןבָאה לגליג ןיא -- לגלגב :(בי ,בי עשוה) טייטש קוספ ןיא יוו ;לגליג
 ףיוא ,ךעלגרעב יוו ןעוועג תוחבזמ ערעייז ןענייז ךיוא ;ןעוועג בירקמ ןסקַא

 טָאה ןובא 'ר ???ןעוועג בירקמ ייז ןעמ טָאה ואוו ןוא ?:.דלעפ ןופ ןטייב יד

 ןיא :טגָאזעג טָאה אבא 'ר :ןעוועג בירקמ ייז ןעמ טָאה ?יבונ ןיא :טגָאזעג

 טלעטשעגפיוא טָאה עשוהי סָאװ רענייטש ףלעװצ יד ףיוא זמר א -- שרד ןטיול 21 .(לוק

 ףלעװצ יד רַאפ תוחבזמ יװ טנידעג ןבָאה ,םעד יפל ,ןלָאז סָאװ ,(כ ,ד עשוהי) לגליג ןיא
 ןארפק רב טימ טינ טלאה רעגערפ רעד :(חי ,בי הבר רבדמב) הנוהכ תונתמ 227 ,ןסקָא

 -עג זיאס ואוו 22 .(רעטעגּפָא וצ תונברק ןגעװ רָאלק ךיז טדער עשוה ןיא לייוו רשפא)
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 טָאה ??הליש ןיא :טגָאזעג טָאה יול 'ר ;ןעוועג בירקמ ייז ןעמ טָאה ?!ןועבג

 טָאה ??ןטייקיבייא ןופ זיוה םעניא :ןגָאז ןנבר יד ןוא ;ןעוועג בירקמ ייז ןעמ

 םעד ןופ סע ןעגנירד ןנבר יד :טגָאזעג טָאה אמח 'ר .ןעוועג בירקמ ייז ןעמ

 טָאה המלש ךלמ רעד ןוא ---חבזיו :(ה ,ז ,ב םימיה ירבד) טייטש קוספ ןיא סָאװ

 טייטש "רעדניר ןופ תונברק,, -- ,רעדניר יד ןופ תונברק יד ןעוועג בירקמ

 סע טניימ ?רעדניר עשז-עכלעוו ?;רעדניר יד ןופ תונברק טרעיינ ,טינ ָאד

 ריפ יד ןוא רענעגעוו ייווצ יד -- יתש תא :(ז ,ז רבדמב) טגָאז קוספ רעד סָאװ

 יד ןוא רענעגעוו ריפ יד ןוא :(ח ,טרָאד| טייטש רעטייוו ןוא ,רעדניר

 .רעדניר טכַא
 ןגָארקעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,ףיוא ךיז ייז ןטלַאה טציא זיב :טגָאז ריאמ 'ר

 ,ןרָאװעג ףירט טינ ןענייז ןוא ןרָאװעג טרעטלעעג טינ ןענייז ןוא םומ ןייק

 יד ךָאד-המ :רמוחו-לק ַא ךָאד סע זיא .ףיוא ךיז ןטלַאה ןוא ןבעל ייז טרעיינ

 ,ןשטנעמ ךרוד ןכשמ ןופ טעברַא רעד טימ ןרָאװעג טפעהַאב ןענייז סָאװ ??,ןסקָא
 ףיוא ןטלַאהפיוא ךיז ןוא ןבעל ןלָאז ייז זַא ,ןייז א ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא

 טבעל סָאװ םעד טימ טפעהַאב ןענייז סָאװ ,לארשי טנייה ;ןטייקיבייא עקיבייא

 -- םתאו :(ד ,ד םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,יאדווא ןוא יאדווא --- ,קיבייא

 עלַא ריא -- ,טָאג רעייא טָאג ןָא טפעהַאב טנעז ריא סָאװ ,ךיא רעבָא

 29 .טנייה טבעל
 אי

 'רב הדוהי 'ר ןגעוו ןופ הירזע 'ר .ןגיוא ענייד קעווא רעק -- יבסה (ה)
 רעד ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא זיא סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :ןומיס

 ץַאלַאּפ םענופ ןסייהעגסיורַא ןוא ןסיוטשעגסיורַא יז טָאה רע ןוא ,עטנירַאה
 טסערּפעגוצ ןוא ןעגנַאגעג זיא יז ?ןָאטעג יז טָאה סָאװ ,סױרַא ןסיורד ןיא
 -עגייברַאפ זיא ךלמ רעד ןעוו .ץַאלַאּפ םענופ ןסיורד ןיא לייז ַא וצ םינפ ריא

 ךיא םורָאװ ,םינפ ןיימ ןגעק ןופ קעװַא יז טמענ., :טגָאזעג רע טָאה ,ןעגנַאג
 רזוג זיא ןוא טציז ןיד-תיב סָאד תעב ,ךיוא ױזַא *.ןגָארטרַאפ טינ סע ןָאק
 -רַאפ טינ סע ןָאק ךיא,, :אוה ךורב שודקה טגָאז ,ןטסַאפ יםידיחי ןיא ,תינעת
 ,וצרעד טכַארבעג ךימ ןבָאה ייז ,טקיטלעווַאב ךימ ןבָאה ייז םורָאװ ,ןגָארט
 סָאד תעשב ןוא ?".טלעוו רעד ףיוא טנַאה ןיימ ןקערטשסיוא לָאז ךיא זַא

 ךיא,, :אוה ךורב שודקה טגָאז ןטסַאפ רעדניק ןוא ,תינעת רזוג זיא ןיד-תיב

 ךימ ןבָאה ייז --- ,טקיטלעווַאב ךימ ןבָאה ייז םורָאוו ,ןגָארטרַאפ טינ סע ןָאק

 טָאג -- 'ה :(חי הט תומש) טגָאזעג ןבָאה ןוא ייז רעביא ךלמ רַאפ טכַאמעג
 םינקז ןוא ,תינעת רזוג זיא'מ תעב ןוא ".קיבייא ןוא קיבייא ףיוא ןגיניק טעוו
 ןבָאה ייז םורָאװ ,ןגָארטרַאפ טינ סע ןָאק ךיא ,, :אוה ךורב שודקה טגָאז ,ןטסַאפ
 ןוא ךיז ףיוא תוכלמ ןיימ ןעוועג לבקמ יניס םייב ןבָאה ייז ,טקיטלעווַאב ךיזו

 ,א םיכלמ) המב ץעסיורג ַא ןעװעג זיא'ס ואוו ?+ .(אכ ,א לאומש) טָאג וצ חבומ א ןעוו
 (א ,א לאומש) םיטפוש יד ןופ טייצ רעד ןיא ןענאטשעג זיא ןכשמ רעד ואוו 27 .(ד ,ג

 -- לַאניגירָא ןיא ?5 .רעדניר עטסואוואב ןוא עטמיטשַאב ןופ ?* ,שדקמה תיב ןיא 5
 .ןטייקיבייא עלַא ףיוא -- "טנייה, סנטשרעבייא םעד 29 .יק ,תורפ
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 :;רמא אמח 'ר .םובירקה םימלועה תיבב :ןירמא ןנברו ;םובירקה
 תא המלש ךלמה חבזיו ;( ,ב םימיה ירבד) ביתכד ,ןנברד אמעט

 ?רקב הז יא ;רקבה חבז אלא ,רמאנ אל יירקב חבז,, -- ,רקבה חבז
 ביתכו ,רקבה תעברא תאו תולגעה יתש תא :( רבדמב) רמוא יוה

 .רקבה תנומש תאו תולגעה עברא תאו :(םש)
 וניקזה אלו וממוה אלו ,תומייק ןה וישכע :רמוא ריאמ 'ר

 :רמוחו לק םירבדה ירהו .תומייקו תויח ןה אלא ,ופירטה אלו

 םהל ןתנ ,ןכשמה תכאלמב םדא ידי לע וקבדנש ,תורפה המו

 םיקבדש לארשי ;םימלוע ימלועל תומייקו תויח ןה ויהיש היווה

 'הב םיקבדה ,םתאו :( םירבד) רמאנש ,ו"כאע ,םימלועה יחב

 אי  יםויה םכלוכ םייח ,םכיהלא

 ךלמל :ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר .ךיניע יבסה ₪

 ?התשע המ .ץוחב ןיטלפמ האיצוהו הפחדו ,הנורטמ לע סעכש

 ,ךלמה רבעשכל .ןיטלפל ץוח דומעה רחא הינפ המצמצו הכלה

 העשב ךכ ".לובסל לוכי יניאש ,ינפ דגנמ הוריבעה,, :ךלמה רמא

 ה"בקה ,םינעתמ םידיחיהו ,תוינעת ןירזוגו ןיבשוי ןיד תיבש

 טשפל יל ומרג ןה ,ינוביהרה םהש ,לובסל לוכי יניא., :רמוא

 ,םינעתמ תוקוניתו ,תוינעת ןירזוג ןיד תיבש העשבו י.ימלועב ידי

 ינוכילמה םה -- ,ינוביהרה םהש ,לובסל לוכי יניא,, :ה"בקה רמוא

 ןירזוגש העשבו ".דעו םלועל ךולמי 'ה :(ט תומש) ורמאו םהילע
 םהש ,לובסל לוכי יניא, :ה"בקה רמוא ,םינעתמ םינקזו תוינעת

 לכ :חכ םש) ורמאו יניסב םהילע יתוכלמ ולבק םה ,ינוביהרה

 לבבו בהר ריכזא :(פ םילהת) ביתכו ".עמשנו השענ 'ה רבד רשא

 ביתכ :אפפ רב אנינח רב אמח 'ר םשב סחנפ 'ר .יוגו ,יעדויל

 ה"בקהו ,םיררוס ףאו -- ,םיהלא הי ןכשל םיררוס ףאו :(חס םש)

 רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאוו ץלַא -- לכ :(ז ,דכ טרָאד) טגָאזעג ןבָאה

 "רעד וט ךיא -- ריכזא :(ד הפ םילהת) טייטש רעדיוו ןוא *;ןכרָאהעג ןוא ןָאט

 אמח 'ר ןגעוו ןופ סחניפ 'ר +ךימ ןענָאק סָאוו יד רַאפ לבב ןוא יבהר ןענַאמ

 ןועיווצ וליפא זַא -- ףאו :(טי ,חס טרָאד) טייטש קוספ ןיא ;אפפ רב אנינח רב

 סרערעקּפָא ןענייז ייז ןעוו וליפא -- ,רַאה רעד טָאג ןעור לָאז סרערעקּפָא יד

 :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר ?םידיחי יד ןענייז רעװ :(א ,י תינעת) םימכח ידימלת 1 אי

 ןעמָאנוצ א :ינוביהרה ףיוא ליפשנָא  .טלעװ רעד ןופ םיעשר יד ףיוא ? ,(ןנבר יד
 :שרד ןטיול + .(םילהת ןיא קוספ ןפיוא םוגרת ךיוא עז ;ז ,ל היעשי טיול) םירצמ רַאפ
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 ןיא ?תוכז רעסָאװ ןיא ;ייז ןשיווצ הניכש ןייז ןעור אוה ךורב שודקה טזָאל
 .ןכרַאה ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאוו ץלַא |ןגָאז רעייז] ןופ תוכז

 בי

 גיצ עקיזָאד יד יוו ױזַא -- ,ןגיצ עדַאטס ַא יוו רָאה ענייד -- ךרעש (ה)
 קוספ רעד יוו ,םיטיש ןיא קידהזבינ ןעוועג לארשי זיא יוזַא ,קידהזבינ זיא
 םיטיש ןיא ןסעזעג זיא לארשי ןוא -- לארשי בשיו :(א ,הכ רבדמב) טגָאז

 {רעבָא .באומ ןופ רעטכעט יד טימ ןייז הנזמ ןעמונעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא]

 זיא ףָאש עקיזָאד יד יוו ױזַא -- ,ףָאש עדַאטס ַא יו ץיצ ענייד -- ךינש (ו)
 המחלמ רעד ןיא ךעלרע ןוא קידתועינצ ןעוועג לארשי זיא יוזַא ,קידתועינצ
 טָאה ייז ןופ רענייק :טגָאזעג ןגעוז סאחא 'ר ןופ טָאה אנוה 'ר :,ןידמ טימ

 רעצעמע ןעוו םורָאװ ?;די לש ןיליפת יד רַאפ שאר לש ןיליפת יד טגיילעג טינ
 השמ טלָאװ ,די לש ןיליפת יד רַאפ שאר לש ןיליפת יד ןגייל ןעוועג לָאז ייז ןופ

 .םולשב טרָאד ןופ ןעמוקעגפיורַא טינ ןטלָאװ ייז ןוא ,טביולעג ןעוועג טינ ייז

 עלַא ייז סָאוו -- םלוכש .םיקידצ עסיורג רָאג ןעוועג ןענייז ייז זַא ,סע טניימ
 טגעלפ *,יורפ ַא וצ ןייגניירַא זייוורָאּפ ןגעלפ ייז תעשב -- :טרָאפעגסיוא ןענייז

 עריא ןעמענּפָארַא טגעלפ רענייא ןוא םינפ ריא ןעשזַאסראפ ייז ןופ רענייא
 ,ןשינעפעשאב סטָאג ןופ טינ רימ ןענייז,, יז וצ ןגָאז ייז ןגעלפ .ןעגניריוא
 ךָאנ ךייא זיא, קיז וצ ןגָאז ןדיי יד ןגעלפ "?זדנוא טימ סניוזַא טוט ריא סָאוו
 טייטש קוספ ןיא יוו "?ךייא רעביא ןגָארקעגנײרַא ןבָאה רימ סָאװ .גונעג טינ

 עלַא סענ :ןהשמ וצ טגָאזעג טָאה טָאג ןוא -- 'ה רמאיו :(ד קוספ ,טרָאד)
 ָאטינ זיא ןירעפרַאוורַאפ ןייק ןוא -- .ףיוא ייז גנעה ןוא קלַאפ ןופ טיילטּפיוה
 .הריבע ןַא ןופ דשח ןייק ןלַאפעג טינ זיא ייז ןופ םענייק ףיוא םורָאוו ,ייז ןשיווצ

 "עד -- ,ףיילש ןייד זיא םיורגלימ ַא ןופ טינשּפָא רעד יוו -- חלפכ (ז)

 השמ טָאה ,ןידמ טימ המחלמ רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז תעב ,טלָאמ
 טליפעגנָא ןענייז ךייא ןשיווצ עקידייל יד וליפא;. :ןביול וצ ייז ןביוהעגנָא
 ןעוו םורָאװ .םיורגלימ רעקיזָאד רעד יוו ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ טימ
 ןוא ריא ןופ ךיז טעוועטאר רע ןוא ,טנַאה רעד וצ הריבע ןַא טמוק ןצעמע
 וצ סָאוו ָאטינ זיא יאדווא ןוא ;ןָאטעג הווצמ עסיורג ַא רע טָאה ,טינ יז טוט
 -קירוצ ןוא עקידתועינצ יד ןגעוו ,רעיילש ןייד [רעטנוא סָאװ יד] ןגעוו ןדער
 ",ךייא ןשיווצ סָאװ ענעטלַאהעג

 גי |

 .[רעבייווספעק יד קיצכַא ןוא] תוכלמ יד ,ייז ןענייז קיצכעז -- םישש (ח)
 ןופ תומוא יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב ןבָאה יול 'ר ןוא ירופיצ ןופ אייח 'ר
 ג,קיצרעפ ןוא טרעדנוה זיא קיצכַא ןוא קיצכעז :טגָאזעג טָאה אייח 'ר .טלעוו רעד
 ןופ קיצרעפ ןוא ,טפירש ןייק טינ רעבָא ,ןושל [ןגייא] ןַא ןבָאה ייז ןופ קיצרעפ

 .(לארשי תבוטל) ךימ ןענָאק סָאװ יד תבוטל רעקלעפ עשירעקירדרעטנוא יד ףָארטשַאב ךיא
 יוזא 2 .רעטייוו יוו ,ןרָאוועג ןעגנָאהעגפיוא ןענייז טיילטפיוה יד יוו םעד ךָאנ 1 .בי

 ןדיי טדערעגנָא ןבָאה סָאװ ןעיורפ יד זופ * .תווצמ יד טימ ןעװעג ייז ןענייז טיהעגּפָא

 .דניז וצ

 (די ,ט הבר רבדמב ךיילגראפ) תוחפשמ"רעקלעפ ? .גי
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 'ה רבד רשא לכ תוכזב ?תוכז וז יאב ;םהיניב ותניכש הרשמ

 . .עמשנו השענ

 ןייוזב לארשי ךכ ,היוזב וז זע המ -- ,םיזעה רדעכ ךרעש ₪)
 ךינש ₪ וגו ,םיטשב לארשי בשיו :(הכ רבדמב) רמאנש ,םיטשב

 םיעונצ לארשי ויה ךכ ,העונצ וז לחר המ -- ,םילחרה רדעכ
 םידקה אלש :רמא אחא 'ר םשב אנוה 'ר .ןידמ תמחלמב םירשכו
 דחא םידקה ולאש ;די לש ןיליפתל שאר לש ןיליפת ןהמ דחא
 ,םחבשמ השמ היה אל ,די לש ןיליפתל שאר לש ןיליפת ןהמ
 .רתויב םיקידצ ויהש ,רמוא יוה .םולשב םשמ ןילוע ויה אלו
 לצא תוגוז תוגוז םיסנכנ ויהש העשב -- ,תומיאתמ םלוכש
 ויהו .הימזנ קרפמ םהמ דחאו הינפ םחפמ םהמ דחא היה ,השאה
 ''?ךכ ונל ושעתש ,ה"בה לש ויתוירבמ ונא ןיא, :םהל תורמוא
 תחתמ ונלש ונלטנש םכייד אל, :םהל םירמוא לארשי ויהו
 םעה ישאר לכ תא חק :השמ לא 'ה רמאיו :םש) ד"חה ?םכידי
 .הריבעב דחא םהמ דשחנ אלש ,םהב ןיא הלוכשו -- .םתוא עקוהו

 תמחלממ ורזחשכ ,העש התואב -- ,ךתקר ןומרה חלפכ ₪

 תוצמ םיפוצר םכבש ןינקיר וליפא,, :ןחבשל השמ ליחתה ,ןידמ
 לצנו ,ודיל הריבע אבש ימ לכש .הזה ןומרכ םיבוט םישעמו

 ,ךתמצל רמול ךירצ ןיאו ;השע הלודג הוצמ ,התוא השע אלו הנממ
 ",םכבש םיתמוצמה לעו ןיעונצה לע

 גי

 הארופיצ אייח 'ר .[םישגליפ םינומשו] תוכלמ המה םישש (₪
 םינומשו םישש :רמא אייח 'ר .םלועה תומואב היירק ירתפ יול 'רו
 ,בתכ םהל ןיאו ןושל םהל שי םהמ םיעברא .םיעבראו האמ ירה
 ןיא תומלעו ;בתכ םהל שי ןושל םהל ןיא םהמ םיעבראו
 ףא לוכי .ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאש םהמ ראשה -- ,רפסמ
 .םנושלכו םבתככ םידוהיה לאו :(ח רתסא רמול דומלת ?ןכ לארשי
 םהמ םיעבש .םיעבראו האמ ירה םינומשו םישש :רמא יול יר

 ןָא ןעיורפגנוי ןוא ;טפירש א ןבָאה ייז רעבָא ,ןושל [ןגייא] ןייק טינ ןבָאה ייז

 .ןושל [ןגייא] ןייק טינ ןוא בתכ ןייק טינ ןבָאה ייז ןופ עקירעביא יד -- ,לָאצ ַא

 :(ט ,ח רתסא) קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא ,ןעניימ ךיא ןָאק

 יול 'ר .ןושל רעייז טיול ןוא בתכ רעייז טיול ןדיי יד וצ ןוא -- םידוהיה לאה

 ייז ןופ קיצעביז .קיצרעפ ןוא טרעדנוה זיא קיצכַא ןוא קיצכעז :טגָאזעג טָאה
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 ייז ןופ קיצעביז ןוא ,סרעטומ ערעייז טינ ןענָאק רעבָא יסרעטָאפ ערעייז ןענָאק
 ןָא ןעיורפגנוי ןוא ;סרעטַאפ ערעייז טינ ןענָאק רעבָא ,סרעטומ ערעייז ןענָאק
 ?,סרעטומ ערעייז טינ ןוא סרעטַאפ ערעייז טינ ,טינ ןענָאק סָאוו ,לָאצ

 סָאד ,ענייא -- ,עקידלושמוא ןיימ ,ביוט ןיימ יז זיא ענייא -- תחא (ט)

 ןעוועג זיא רענייא -- דחא :(דכ ,גל לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו ,םהרבא זיא
 ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,קחצי זיא סָאד ,רעטומ ריא ייב יז זיא ענייא -- ;םהרבא

 סָאד ,ןירעניוועג ריא ייב יז זיא טלייוורעדסיוא ;רעטומ ןייז ייב רעקיצנייא
 םורָאװ 5,ןירעניוועג ןייז ייב טלייוורעדסיוא ןעוועג זיא סָאוו :וניבא בקעי זיא

 ,טביולעג יז ןבָאה ןוא ןעזעג יז ןבָאה רעטכעט .קידצ רעתמא ןַא ןעוועג זיא רע
 ןוא -- לוקהו :(זט ,המ תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו +,םיטבש יד ןענייז סָאד

 רעטכעט :טשפ רעדנַא ןא 5דיוה סהערפ ןיא ןרָאוועג טרעהעג זיא גנַאלק רעד
 טגָאז קוספ רעד יוו ,האל זיא סָאד ,טביולעג יז ןבָאה ןוא ןעזעג יז ןבָאה
 6.ןביול ךימ ןלעוו רעטכעט יד םורָאוו !ביול ןיימ ףיוא -- ירשאב :(גי ,ל טרָאד)

 רעד יוו ,ףסוי זיא סָאד ,טמירעג יז ןבָאה ןוא ,רעבייווספעק ןוא תוכלמ --
 ענייז וצ טגָאזעג טָאה הערפ ןוא -- הערפ רמאיו :(חל ,אמ טרָאד) טגָאז קוספ

 טלעוו קע ןייא ןופ ןייגמוא ןלעוו רימ ביוא ָאזַא ןעד ךיז טניפעג,, :טכענק
 :(םטל קוספ) טגָאז קוספ רעד יוו ".ןעניפעג טינ ַאזַא רימ ןלעוו ,ןרעדנַא םוצ

 ןייק אטשינ זיא] ןסיוו טזָאלעג ץלַא סָאד ךיד טָאה טָאג יוו םעד ךָאנ -- ירחא
 .[וד יוו רעגולק ןייק ןוא רעקידנַאטשרַאפ

 די
 1.הרות רעד ןופ תוישרפ יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה קחצי 'ר

 ?;תוכלה ןופ תותכסמ קיצכעז יד ןענייז סָאד ,תוכלמ יד ,ייז ןענייז קיצכעז

 9םינהוכ תרות ןופ תוישרפ קיצכַא יד ןענייז סָאד ,רעבייווספעק יד קיצכַא ןוא
 -- ,יז זיא ענייא +:תותפסות יד וצ לָאצ ןייק ָאטינ -- ,לָאצ ןָא ןעיורפגנוי ןוא
 ןייא ףיוא ןענעשרד עלַא ייז רעבָא ;ערעדנַא יד ףיוא ענייא עקַאט ןגירק "ייז
 6.רמוחו-לק ַא ןופ ,הוש הריזג ַא ןופ ,הכלה רעבלעז רעד ןופ ,דוסי

 טרעװ הבר רבדמב ןיא ? |

 טינ ייז זיא םַאטשּפָא רעייז :ןליוהראפ ,תומלועמ יוו טנשרדעג (ןעיורפגנוי ןוא) תומלעו

 תרהט ןיא טיהעגּפָא טינ ןענייז טלעוו רעד ןופ תומוא יד זא ,זיא קנאדעג רעד -- .טנַאקַאב

 ןוא 5 .םיטבש יד ןופ סרעטָאפ יד + .תוכרב סקחצי ןעמוקאב וצ 5  .החפשמה

 -- == -- ןוא ןהערפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןלעפעגליואו ןעוועג זיא'ס ןוא :טייטש רעטייוו

 .(סולקנוא עז) שרד ןטיול טשטייטעג * .טכענק ענייז ןופ

 זיא טנייה -- .הנשמ יד ? .הּפלעבש הרות יד סע טניימ ןקידרעטייוו ןטיול ' .די

 ,אמק אבב תותכיסמ יד ןענייז רעבָא לָאמ א ;תותכיסמ 63 ןיא טלייטעגנייא הנשמ יד
 ,(ןיקיזנ ןעמָאנ ןרעטנוא) אתכיסמ ןייא יװ טנכעררַאפ ןעוועג ארתב אבב ןוא אעיצמ אבב

 -עג תבש זיא ו"זרהמ ןטיול) תוכמ טימ אתכיסמ ןייא ןעוועג ןירדהנס ךיוא זיא ױזַא ןוא

 רעקילָאמַא ןא טיול ךעלניישרַאוו ,ארקיו ףיוא ארפס 5 .(ןיבוריע טימ אתכיסמ ןייא ןעוו

 הכלה + .(תוישרפ 100 רעביא ןיא טלייטעצ רפס רעד זיא טנייה) .(ל"דר) גנולייטנייא

 ןוא ,תומולעו יוו תומלעו טנשרדעג -- .הנשמ רעד ןיא ןיירַא טינ ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאז

 הנשמ יד יװ םימכח יד ןשיווצ טנַאקַאב ױזַא ןעוועג טינ ןענייז תותפסות יד :ןליוהרַאפ

 ייז ןענייז ,תועד יקוליח ערעייז ףיוא קידנקוק טינ 5 .םימכח ידימלת יד 5 .(לוק הפי)
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 ןיריכמ םהמ םיעבשו ,םהיתומא םיריכמ ןיאו םהיתובא םיריכמ
 ןיריכמ ןיאש ,רפסמ ןיא תומלעו ;םהיתובא ןיריכמ ןיאו םהיתומא
 .םהיתומאו םהיתובא

 לאקזחי) רמאנש ,םהרבא הז ,תחא -- ,יתמת ,יתנוי איה תחאש)
 דיחי היהש ,קחצי הז ,המאל איה תחא -- ;םהרבא היה דחא :(טגל
 ,ותדלויל רורב היהש ,וניבא בקעי הז ,התדלויל איה הרב ;ומאל
 רמאנש ,םיטבשה ולא ,הורשאיו תונב הואר .רומג קידצ היהש

 ,הורשאיו תונב הואר :אייד .הערפ תיב עמשנ לוקהו :(המ תישארב)
 תוכלמ -- .תונב ינורשא יכ ,ירשאב :6 סש) רמאנש ,האל וז
 לא הערפ רמאיו :(אמ םש) רמאנש ,ףסוי הז ,הוללהיו ,םישגליפו
 ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ןיכלהמ ונא םא ?הזכ אצמנה,, :וידבע

 ךתוא םיהלא עידוה ירחא :(םש רמאנש ".הזכ ןיאצומ ונא ןיא

 די וגו ,תאז לכ תא

 המה םישש .הרות לש היתוישרפב היירק רתפ קחצי 'ר

 ולא ,םישגליפ םינומשו ;תוכלה לש תותכסמ םישש ולא ,תוכלמ
 ןיא -- ,רפסמ ןיא תומלעו ;םינהוכ תרותבש תוישרפ םינומש
 ןוהלכו ,ולא םע ולא םיקלוח ןה -- ,איה תחא ;תופסותל ץק
 .רמוחו לקמ ,הוש הריזגמ ,תחא הכלהמ ,דחא םעטמ ןישרוד

 םי שש .ןדע ןגבו םייח ץעב היירק רתפ יעלא 'רב ןדוי 'ר =
 תחת ןדע ןגב תובשויש םיקידצ לש תורובח םישש ,תוכלמ המה

 -- - -- .הרותב תוקסועו םייחה ץע
 תישארב ימימ לכו ,הנש תואמ שמח ךלהמ םייח ץע :ינת
 אל :רמא יעלא 'רב הדוהי 'ר .ויתחתמ ןיאצויו ןיגלפתמ
 ק"ת ךלהמ ותרוק וליפא אלא ,[ופונ] (ופוג) רבד ףוס

 ןוא יןבעל ןופ םיוב ןפיוא קוספ םעד טדיישאב טָאה יעלא 'רב ןדוי 'ר

 םיקידצ ןופ תותיכ קיצכעז -- ,תוכלמ יד ייז ןענייז קיצכעז .ןדע-ןג ןפיוא

 --- -- הרות ןענרעל ןוא םיוב ןרעטנוא ןדעדןג ןיא ןציז סָאװ

 ףניפ זיא ןבעל ןופ םיוב [םענופ ףקיה] רעד :טנרעלעג ןבָאה רימ

 ךיז ןגייווצעצ ףאשאב םענופ ןרעסאוו עלא ןוא יגנַאג רָאי טרעדנוה

 :טגָאזעג טָאה יעלא 'רב הדוהי 'ר .םיא רעטנוא ןופ ךיז ןעייגעצ ןוא

 טרעדנוה ףניפ זיא םַאטש ןייז וליפא טרעיינ פ,גייווצעג ןייז רָאנ טינ

 תישארב ' .הפ לעבש הרות רעד ןופ טעטירָאטױא יד :דוסי ןייא ףיוא ןענַאטשעג עלַא

 ןיא יװ) ופונ קידנענעייל ? ו ,הט הבר תישארב ;א ,א תוכרב ,ימלשורי 5 .ט ב
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 10,רוכ א ןופ ביילברעביא [רעסַאוו] ןטימ :טנרעלעג ןבָאה רימ .גנַאג רָאי
 שוכ ןופ ביילברעביא רעסַאוו' ןטימ ןוא ::;בקרת ַא ןָא ךיז טקנירט

 סָאד ןוא ,גנַאג גָאט קיצרעפ זיא םירצמ ןוא ;ןָא םירצמ ךיז טקנירט
 ַא זיא יז ןוא ,הסרפ טרעדנוה ריפ ףיוא :?הסרפ טרעדנוה ריפ זיא
 ,רעמ ןוא גנַאג רָאי ןביז זיא שוכ ןוא .שוכ ןופ סיירג יד לטקיצכעז

 טלעוו רעד ןופ גנעל יד ןוא .טלעוו רעד ןופ לטקיצכעז ַא זיא יז ןוא

 רָאי טרעדנוה ףניפ זיא טיירב ריא ןוא גנַאג רָאי טרעדנוה ףניפ זיא
 זא ,סיוא טמוק .םונהיג ןופ :ילטרעדנוה ריפ ןייא זיא יז ןוא ,גנַאג
 ,רימ ןעניפעג .גנַאג רָאי טנזיוט טרעדנוה לָאמ ייווצ זיא םונהיג רעד
 לצרעטש ַא יוו רעמ טינ םונהיג ןגעק זיא טלעוו עצנַאג יד רָאג זַא

 -נַא] ןוא ןדע-ןג ןופ לטקיצכעז ןייא זיא טלעוו יד ןוא ,ּפָאט א ןופ
 ,טינ רועיש ןייק טָאה ןדעױג רעד | 3+[:ןגָאז ערעד

 -לת] עקיסעמלטימ ןופ תותיכ קיצכַא ןענייז סָאד ,רעבייווספעק קיצכַא ןוא

 ;םייחה ץע םעד ןופ ןסיורד ןיא הרות ןענרעל ןוא ןציז סָאוו ,[םימכח ידימ
 .םידימלת [ןופ לָאצ רעד] וצ ףוס ןייק רָאג ָאטינ ,לָאצ ןָא ןעיורפגנוי' ןוא

 רעד זדנוא טנרעל ?ךיז ןשיווצ טלייטעצ ןענייז ייז זַא ןעניימ ךָאד ךיא ןָאק
 ףיוא ןענעשרד עלַא ייז -- ,עקידלושמוא ןיימ ,ביוט ןיימ ,יז זיא ענייא :קוספ

 ַא ןופ ,הוש הריזג רעבלעז רעד ןופ ,הכלה רעבלעז רעד ןופ ,דוסי ןייא
 | .רמוחו לק

 | וט
 ,םירצמ ןופ סױרַא ןענייז סָאװ יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב ןבָאה ןנבר יד

 ןעצ לָאמ קיצכעז יד ןענייז סָאד ,קיצכעז -- ,תוכלמ יד ,ייז ןענייז קיצכעז
 -כַא ןוא ;רעכעה ןוא ראי קיצנַאווצ ןופ רעטלע ןיא סיורא ןענייז סָאוו טנזיוט

 סָאװ ,לארשי ןופ טנזיוט ןעצ לָאמ קיצכַא יד ןענייז סָאד ,רעבייווספעק קיצ
 ןוא ;רעטנורַא ןוא רָאי קיצנַאװצ ןופ רעטלע ןיא םירצמ ןופ סױרַא ןענייז
 ,םירג יד וצ לָאצ ןייק ןוא ףוס ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .לָאצ ןָא ןעיורפגנוי

 :ןבָאה טלעוו רעד ןופ תומוא יד :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר

 :(ב ,' תישארב) גנולייצ א ןבָאה ייז .לכה-ךס ןייק טינ רעבָא ,גנולייצ א
 -ייצ א טָאה לארשי רעבָא :-- -- -- גוגמ ןוא רמוג :ןתפי ןופ ןיז יד -- ינב
 ;(בכ ,ג רבדמב) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד ;לכה-ךס ַא טָאה ןוא גנול

 -סיוא רעד ןיא) סעבַאגסױא שרדמ יד ןיא יװ ,ופוג טָאטשנַא (ימלשורי ןוא הבר תישארב

 -ענעוו א ןיא זַא ,גנוקרעמַאב א ןאראפ זיא ,ו"כרת ןילרעב ,ץבעי ןוא ןַאמסוז ןופ עבַאג
 גונעג סיורג דלעפ א 1% .(ופונ חסונ רעד זיא שרדמ רעזדנוא ןופ עבַאגסיוא רעשינַאיצ

 דלעפ לקיטש א 11 .(רעטיל 395.5 םורא -- רוכ ַא) האובת רוכ א ןעייזראפ וצ ףיוא

 .רוכ א ןופ לטקיצכעז ןייא ,רעטיל 6.6 םורא ,(וואקראט :ןעייל) בקרת א ןעייזראפ וצ ףיוא

 ךרוד ָאד ךיז טָאה ןטסקעט יד ןיא 12 .רעטעמָאליק 4.5 וצ טנעָאנ ,ליימ רעשיסרעפ 1?

 -עג ןבָאה רימ סָאװ ,רָאי ,הנש טרָאװ סָאד טּפַאכעגנײרַא גנורזחרעביא רעקידתועט א

 סנייא טינ סע טמיטש םעד ןָא -- ,א ,' תינעת טיול בָאגוצ :+ .ןרעמַאלק ןיא טלעטש

 | | ,ןרעדנַא ןטימ

 ענעדיישראפ יד ןופ סרעטָאפ יד טנכעהעגסיוא ןרעװ טרָאד ? .שמוח .ןיא 1 .וט
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 םירצמ שוכ תיצמתו ;התוש בקרת רוכ תיצמת :ינת .הנש
 הסרפ תואמ עברא איהו ,םוי םיברא ךלהמ םירצמו ;התוש
 ,דועו םינש עבש ךלהמ שוכו ,שוכב םיששמ דחא איהו
 ךלהמ הנש קיית םלוע לש וכראו .םלועב םיששמ דחא איהו
 (הנש) תואמ עבראמ דחא אוהו ,הנש ק"ת ךלהמ ובחרו
 .הנש האמ םיפלא ינש םנהיג לש הכוליה אצומו ;םנהיגל
 םלועו .םנהיגל הרידק יוסיככ ולכ םלועה לכש ,וניצמ
 .רועיש הל ןיא ןדע [:םירמוא שיו] ;ןדעב םיששמ דחא

 תובשויש ,תוינוניב תורובח םינמש לא ,םישגליפ םינמשו
 ץק ןיא -- ,רפסמ ןיא תומלעו ;םייחה ץעל ץוח הרותב תוקסועו
 איה תחא :רמול דומלת ?הז םע הז ןיקולח ןהש לוכי .םידימלתל
 הריזגמ ,תחא הכלהמ ,דחא םעטמ ןישרוד ןלוכ -- ,יתמת ,יתנוי

 וו ,רמוחו לקמ ,תחא הוש

 -- ,תוכלמ המה םישש .םירצמ יאצויב היירק ירתפ ןנבר
 םינמשו ;הלעמו הנש םירשע ןבמ ואציש אובר םישש ולא ,םישש
 םירשע ןבמ םירצממ לארשי ואציש אובר םינומש ולא ,םישגליפ
 'ר ,םירגל םוכס ןיאו ץק ןיא ,רפסמ ןיא תומלעו ;הטמלו הנש

 םהל ןיאו ןינמ םהל שי םלועה תומוא :רמא יול 'ר םשב היכרב
 לארשי לבא .גוגמו רמוג :תפי ינב :( תישארב) ןינמ םהל שי .םוכס

 רפסמב םהידוקפ :(ג רבדמב) דייהה ;םוכס םהל שיו ןינמ םהל שי

 היתווכדו .םוכסה הז ,רפסמב ;ןינמה הז ,םהידוקפ -- ,רכז לכ

 - וכו ,ךלמה לא םעה דקפמ רפסמ תא באוי ןתיו :(דכ ,ב לאומש)

 לע ןידיעמ ןנאש ,רמית ןיא .םוכסה הז ,דקפמ ;ןינמה הז ,רפסמ

 -- ןענױשרעּפסנַאמ עלַא ןופ לָאצ רעד טיול עטלייצעג ערעייז -- םהידוקפ

 %.לכה-ךס רעד זיא סָאד ,לָאצ רעד טיול ;גנולייצ יד זיא סָאד ,עטלייצעג ערעייז

 ןבעגעגרעביא טָאה באוי ןוא -- באוי ןתיו :(ט ,דכ ,ב לאומש) ןכיילגטסעד ןוא

 יד זיא סָאד ,רפסימ -- ,ךלמ םוצ קלַאּפ םענופ גנולייצ רעד ןופ רפסימ םעד

 ,ןגָאז וטסעוו רעמָאט ,ייא <.לכה-ךס רעד זיא סאד ,גנולייצ רעד ןופ ;גנולייצ

 זיא שרעדנַא * .ןבעגעג טינ טרעװ סרעמַאטשּפָא ערעייז ןופ לכה-ךס ןייק רעבַא ,תומוא

 ינב עלא ןופ לכה-ךס רעד ןבעגעג טרעװ ,גמ קוספ ,טרַאד ןוא) קירעביא לָאצ רעד טיול

 לכה-ךס רעד ןבעגעג טרעוו סע ואוו ב ןוא א קרפ ,םעד ראפ ךיוא סע זיא יוזַא ןוא ;יול

 טרָאװ ןטשרע ןרעטנוא + .(ןעמַאזוצ קלָאפ ןצנַאג ןופ ןוא רעדנוזאב טבש ןכעלטיא ןופ

 ןרַאפ ןוא) לכה-ךס רעד -- ןטייווצ ןרעטנוא ,םיטרפ יד טיול גנולייצ יד ןענאטשראפ טרעוו

 ןיא ךיז ןעניפעג ןפירגאב ייווצ יד רָאפ רֶעטרֶצו יִד סָאװ ,קיטכיװ טינ זיא שרדמה לעב
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 עשרה םעלב ךָאד טָאה טָא רעבָא ?ןילַא ךיז ףיוא תודע רימ ןגָאז סָאד זַא
 --הנמ ימ :(י ,גכ רבדמב| טייטש קוספ ןיא יוו ,זדנוא ףיוא טגָאזעג תודע
 רפסימ םעד ןוא ;גנולייצ יד זיא סָאד ,בקעי ןופ ביוטש םעד טלייצעג טָאה רעוו

 .לכה-ךס רעד זיא סָאד ,לארועי ןופ ?לטרעפ ַא ןופ
 יד זיא סָאד ,עקידלושמוא ןיימ ,ביוט ןיימ ,יז זיא ענייא *:טשּפ רעדנַא ןַא

 זיא רעוו ןוא -- ימה :(גכ ,ז ,ב לאומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי תסנכ

 ענייא -- ;דרע רעד ףיוא המוא עקיצנייא ןַא ,לארשי יוו יקלָאפ ןייד יוו ךָאנ
 טרעה -- ובישקה :(ד ,אנ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,רעטומ ריא ייב יז זיא
 וצ) ימאל -- ,המוא ןיימ ,רימ ןופ טמענרַאפ ןוא ,קלָאפ ןיימ ,רימ וצ וצ ךיז

 -יוועג ריא ייב יז זיא טלייוורעדסיוא -- הרב ?;ןבירשעג טייטש (רעטומ ןיימ
 -רב., [הרב] :ןקחצי 'ר רַאפ טשטייטרַאפ טָאה הנובא רב בקעי 'ר -- ,ןירענ

 רעטכעט :;ןירעניוועג ריא ייב ןַאזַא ךָאנ| ָאטינ זיא ריא רעסיוא -- "הנימ
 :(בי ,ג יכאלמ) טגָאז קוספ רעד יוו ,טביולעג יז ןבָאה ןוא ןעזעג יז ןבָאה
 ,רעבייווספעק ןוא תוכלמ -- ;רעקלעפ עלַא ךייא ןלעוו ןביול ןוא -- ורשאא
 -- םיכלמ ויהו :(גכ ,טמ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,טמירעג ייז ןבָאה ןוא
 .סרעיצרעד ענייד ןייז ןלעוו םיכלמ ןוא

 זט
 .ןרעטשנגרַאמ רעד יוו סױרַא טקוק סָאװ יד סע זיא רעוו -- תאז ימ ()
 ןיא ןעגנַאגעג לָאמ א ןענייז אתפלח ןב ןועמש 'ר ןוא אייח 'ר :השעמ ַא

 -נגרָאמ ןופ טכיל סָאד יוו ,ןעזעג ןבָאה ןוא ,ןעניגַאב ןיא לאברא ןופ לָאט םעד
 ױזַא :ןענועמש 'ר וצ טגָאזעג הבר אייח 'ר טָאה .סױרַא ךיז טסייר ןרעטש
 :(ח ז הכימ) טייטש קוספ ןיא יוו ,ןעניישסיורַא לארשי ןופ הלואג יד טעוו
 טשרעוצ -- ,טכיל ַא טָאג רימ זיא ,שינרעטצניפ ןיא ץיז ךיא זַא -- בשא יכ
 ,סױרַא טמוק ןוא ךיז רע טניישעצ םעד ךָאנ ןוא ,ךעלסיב וצ ןָא :רע טמוק
 ךיז רע טלַאה םעד ךָאנ ןוא ,ךיז טיירפשרַאפ ןוא ךיז רע טרעמ םעד ךָאנ ןוא
 ענעי ןיא -- םהה םימיב :(אכ ,ב רתסא) טשרעוצ ,ױזַא .ןעילבעצ ןייא ןיא
 ;וט ,ח טרָאד) םעד ךָאנ ןוא ;רעױט סכלמ ןיא ןסעזעג זיא יכדרמ זעוו ,געט
 ןוא ;דיילק ךעלגיניק א ןיא ךלמ ןרַאּפ ןופ סױרַא זיא יכדרמ ןוא -- יכדרמו
 טייקיטכיל א ןעוועג זיא ןדיי יד ייב -- םידוהיל :(זט קוספ ,טרָאד) םעד ךָאנ
 | 2 החמש ַא ןוא

 ןייק טינ טָאה ןרעטשנגרָאמ רעד יװ ױזַא ,ייא -- ,ןרעטשנגרָאמ רעד יוו
 ,קוסּפ רעד זדנוא טנרעל *?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא ,ןעניימ ךיא ןָאק .ןטָאש
 לארשי זיא ,טכיל רָאלק ןייק טינ טָאה הנבל יד יוו ױזַא ,ייא .הנבל יד יוו ןייש
 קוספ ןיא יוו זיא סָאד וז יד יוו רָאלק :קוסּפ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא
 טלַאהניא ןטיול 5 .סולקנוא טיול * ,(ןטשרע ןיא יװ גנונעדרָא רעדנַא ןא ןיא קוספ ןטייווצ
 ויב סָאװ קוסּפ ןבלעז םעד ןגעװ טינ ךיז טדער ָאד לייוו ,ץאלפ ןיא טינ עזארפ יד זיא
 .2 .מַאב ,אכ ,ג ןביוא עז ? .די ןמיס ןופ תושרד יד ףיוא ךיז טיצַאב יז ןדייס ;רעהא

 ;רעטיירב ליפ חסונ רעד זיא ,בכ ,םילהת שרדמ ןיא ? .ןרעטשנגרָאמ רעד  .זט
 -רַאפ) ץוש יװ ןענַאטשרַאפ ָאד טרעװ ןטָאש 5 .2 .מַאב ,די ,י הבר רתסא ,יקסנוד ₪ ץז
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 הנמ ימ :(כ רבדמב) ביתכד ,ונב דיעה עשרה םעלב אלהו ?ונמצע
 .םוכסה הז ,לארשי עבור תא רפסמו ;ןינמ הז ,בקעי רפע

 לאומש) רמאנש ,לארשי תסנכ וז ,יתמת .יתנוי איה תחא :א''ד
 ,המאל איה תחא -- ;ץראב דחא יוג ,לארשיכ ,ךמעכ ימו ( ב
 ימאל -- ,וניזאה ילא ימאלו ,ימע ,ילא ובישקה :(אנ היעשי) רמאנש
 'ר ימוק הנובא רב בקעי 'ר םגרת ,התדלויל איה הרב ;ביתכ
 א"דמה ,הורשאיו תונב הואר ;התדלויל תיל הנימ רב :קחצי

 ,הוללהיו ,םישגליפו תוכלמ -- ;םיוגה לכ םכתא ורשאו :(ג יכאלמ)
 .ךינמוא םיכלמ ויהו :(טמ היעשי) א"דמה

 זט

 .רחש ומכ הפקשנה תאז ימ ₪
 אדהב ןיכלהמ ןווה אתפלח רב ןועמש 'רו אייח 'ר :אמליד =
 ל"א .הרוא העקבש רחשה תליא וארו ,אתצירקב לאברא תעקב
 ,תפצפצמ לארשי לש ןתלואג היהת ךכ :ןועמש 'רל הבר אייח 'ר
 האב איה הליחתב -- ,יל רוא 'ה ,ךשחב בשא יכ :( הכימ) ביתכד
 הרפ ךכ רחאו ,האבו תצנצנמ איה ךכ רחאו ,אעמיק אעמיק
 םימיב :(ב רתסא) הליחתב ,ךכ .תכלוהו תבטרמ ךכ רחאו ,הברו
 אצי יכדרמו :וח םש ךכ רחאו ;ךלמה רעשב בשוי יכדרמו ,םהה
 הרוא התיה םידוהיל :םש ךכ רחאו ;תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ
 | וגו ,החמשו

 לארשי ףא לוכי ,לצ ול ןיאש הז רחש המ יא -- ,רחש ומכ
 ,רורב הרוא ןיא וזה הנבלה המ יא .הנבלכ הפי :רמול דומלת ?ןכ
 ויבהואו :(ה םיטפוש) ד"הה ;המחכ הרב :רמול דומלת ?לארשי ךכ
 לארשי ףא לוכי ,תחפוק המחה המ יא .ותרובגב שמשה תאצכ
 ,ךדסח רקי המ :0ל םילהת) ד''הה ;הנבלכ הפי :רמול דומלת ?ןכ
 ףא לוכי ,הריתי םימעפ ,הרסח םימעּפ וז הנבל המ יא .םיהלא

 רעד יוו-- סרעבַאהביל ענייז רעבָא -- ויבהואו :(אל ,ה םיטפוש) טייטש

 ןָאק ,טעפרש ןוז יד יוו יוזָא ,ייא ,טײקרַאטש ריא ןיא ןוז רעד ןופ גנָאגפיוא

 יד יוון ץיש :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא ,ןעניימ ךיא

 ןייד זיא +בושח יװ -- רקי המ :(ח ,ול םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו ,הנבל

 ךיא ןָאק ,לופ לָאמ ַא ןוא קילעפ לָאמ ַא זיא הנבל יד יו יוזַא ,ייא .םָאג ,דסח

 ,תובישח טימ טייג יז יװ הנבל יד ןוא -- חריו :וכ ,אל בויא טיול + .(ט ,די רבדמב ךיילג
 -- ,םיליהת ןופ ןריטיצ םייב ןעניז ןיא טאהעג רעכיז טָאה ןשרד לעב רעד סָאװ קוספ ַא
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 .ןוז יד יװ רָאלק :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא :ןעניימ

 ,ןעניימ ךיא ןָאק ,טכַאנ ייב טינ רעבָא ,גָאט ייב רָאנ טניד ןוז יד יוו יוזַא ,ייא

 ױזַא -- ,הנבל יד יוו ןייש :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא

 טייטש ריא ןגעוו םורָאװ ,טכַאנ ייב ייס ןוא גָאט ייב ייס טניד הנבל יד יוו

 ייב ןוא גָאט ייב ןקיטלשוועג וצ ןוא -- לושמלו :(חי ,א תישארב) ןבירשעג

 רענעי ףיוא עבלעז יד ,טלעוו רעד ףיוא עבלעז יד ,לארשי זיא ױזַא *,טכַא

 ךיא ןָאק .המיא ןייק סיורַא טינ ןפור הנבל יד ןוא ןוז יד יוו ױזַא ,ייא .טלעוו

 יד יוו קיטכרָאפ :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ױזַא ךיוא זיא לארשי זַא ,ןעניימ

 לאירבג ,ןָאפ ןייז ןוא לאכימ רעגייטש א ,ןביוא ןופ ןענָאּפ יד יוו 6,עַטנָאּפַאב

 יוו !המיא ןַא ןָא ןפרַאוו איייז זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ ןוא .ןָאפ ןייז ןוא

 ןבָאה ךייה ַא ז/ןעמַאר ערעייז ןוא -- ןהיבגו :(חי ,א לאקזחי) טגָאז קוספ רעד

 רַאפ יוו] המיא ןַא זיא'ס :טגָאז עשוהי 'ר .ייז ןבָאה טייקידארומ א ןוא "יז

 -רעבייא יד ןוא טיילטפיוה יד ,םיסכוד יד רעגייטש ַא ,ןטנוא ןופ *[ןענָאפ יד

 קוספ רעד יוו ?המיא סױרַא ןפור ייז זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאוו ןופ ןוא ;ןראה

 = .קרַאטשרעביא ןוא קידהמיא ןוא קיטכרָאפ -- הליחד :(ז יז לאינד) טגָאז

 'ר ןופ ןוז םעד רזעילא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןדוי 'ר --- ,אנוה 'ר ןוא ןדוי 'ר

 ָאד 9[:ןדוי 'ר] .יעדומה רזעלא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא אנוה 'ר ןוא ,ילילגה יסוי

 סָאװ ,רוד רעד יוו -- ,תולגדנכ טרעיינ ,ןענָאפ יד יוו ?,םילגדכ,, טינ טייטש

 זיא סָאד וסע זיא רוד רעסָאװ :?;תולג ןיא ןרעדנַאווסיוא םייב ןטלַאהעג טָאה

 ןופ גָאט א -- םוי :(ג ,זל היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןוהיקזח ןופ רוד רעד

 !המיא סױרַא ןפור ::ייז זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ ןוא .ףָארטש ןוא הרצ

 טכייהעג זיא רע ןוא -- אשניו :(גכ ,בל ,ב םימיה ירבד) טגָאז קוספ רעד יו

 רזעלא 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא אנוה 'ר .רעקלעפ עלַא ןופ ןגיוא יד רַאּפ ןרָאוועג

 טָאה סָאװ רוד רעד יוז ,תולגדנכ טרעיינ *,םילגדכ,, טינ טייטש ָאד :יעדומה

 ןוא ;טרעדנַאוועגסיוא טינ טָאה ןוא ,תולג ןיא ןרעדנַאווסיוא םייב ןטלַאהעג

 יוו זיא סָאד ;חישמה ךלמ םעד ןופ רוד רעד זיא סָאד ?סע זיא רוד רעסָאװ

 עלַא ןעלמַאזפיוא לעוו ךיא ןוא -- יתפסאו :(ב ,די הירכז) טייטש קוספ ןיא

 רע זַא .ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ ןוא .המחלמ ףיוא םילשורי ןייק רעקלעפ

 טעוו רע ןוא -- הכהו :(ד ,אי היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ?המיא סיורַא טפור

 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא רזעלא 'ר .ליומ ןייז ןופ טור רעד טימ דנַאל סָאד ןגָאלש

 רעדנַאװ ןופ ןרעדנַאװמוא לארשי טעוו י?טייצ רענעי ןיא :הימרי רב יסוי

 | | ,רעדנַאװ וצ
 ךורב שודקה,, :טגָאזעג טָאה לארשי תסנכ יד :טגָאז ןינכיס ןופ עשוהי 'ר

 ןוא .יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,ןייוו ןופ רעלעק ַא וצ טכַארבעג ךימ טָאה אוה

 -עג טָאה יז 3% ",ןָאפ ןייז טימ לאירבג ,ןָאפ ןייז טימ לאכימ ןעוועג זיא טרָאד

 ףיוא קוספ רעד ךיז טיצאב שרד ןטיול * .ךעלדנעטשראפמוא טאטיצ רעד זיא שרעדנא

 .ןענָאפ ץרעייז רעטניה תולייח יד יװ 5 | .גָאט ןכרוד ךיוא טפָא ךיז טזייוו סָאװ ,הנבל רעד

 .(סנזעוו עשילמיה טימ שיטנעדיא) רעדער-הבכרמ יד ןופ ןעמַאר יד ' .םיכאלמ יד 6

 ַא יװ ,תולגדנכ טנשרדעג 1? .ןקידרעטייוו ןטיול ןבעגעגוצ ? .ל"דר ןטיול ןבעגעגוצ 5

 ,ןבױא עז 5 .ןעמוק טעוו חישמ רעדייא 12 .ןהיקזח ןופ רוד רעד 11 .תובת ישאר
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 תשמשמ וז המח המ יא .המחכ הרב :רמול דומלת ?ןכ לארשי

 ;רמול דומלת ?ןכ לארשי ףא לוכי ,הלילב תשמשמ הניאו םויב
 הב ביתכד ,הלילבו םויב תשמשמ וז הנבל המ -- ,הנבלכ הפי

 ,הזה םלועב ןה ןה לארשי ךכ ,הלילבו םויב לושמלו :(א תישארב)
 ףא לוכי ,המיא םהל ןיא הנבלו המח המ יא .אבה םלועל ןה ןה
 ,ןלעמ לש ןילגדכ ,תולגדנכ המויא :רמול דומלת ?ןכ לארשי
 ?המיא םהל שיש ןיינמו .ולגדו לאירבג ,ולגדו לאכימ ןוגכ
 :רמוא עשוהי 'ר .םהל האריו םהל הבגו ןהיבגו :(א לאקזחי) רמאנש
 ;ןיטיליטרטסיאו ןיכרפיאו ןיסכוד ןוגכ ,הטמלש [םילגדכ] המיא
 .אפיקתו ינתמיאו הליחד :( לאינד) רמאנש ?המיא םהל שיש ןינמו

 יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר םשב ןדוי 'ר -- ,אנוה 'רו ןדוי 'ר
 "םילגדכ, [:ןדוי 'ר] .יעדומה רזעלא 'ר םשב אנוה 'רו ילילגה
 ?הז הזיא ;ותולגל דנדנתנש רודכ ,תולגדנכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא
 ןיינמו .החכותו הרצ םוי :זל היעשי) רמאנש ,והיקזח לש ורוד הז
 לכ יניעל אשניו :םל ,ב םימיה ירבד) רמאנש ?המיא םהל שיש
 ביתכ ןיא ייםילגדכ, :יעדומה רזעלא 'ר םשב אנוה 'ר .םיוגה
 ?הז הזיאו ;הלג אלו ,תולגל דנדנתנש רודכ ,תולגדנכ אלא ,ןאכ
 םיוגה לכ תא יתפסאו :(די הירכז) ד"הה ;חישמה ךלמ לש ורוד הז
 :(אי היעשי) רמאנש ?המיא ול שיש ,ןינמו .המחלמל םלשורי לא
 העשב :הימרי רב יסוי 'ר םשב רזעלא 'ר .ויפ טבשב ץרא הכהו
 .עסמל עסממ םידנדנתמ לארשי ויהי איהה

 ינאיבה, :לארשי תסנכ הרמא :רמוא ןינכסד עשוהי 'ר
 לאירבג ,ולגדו לאכימ םש ,יניס הז ,ןיי לש ףתרמל הייבקה
 התואב ",ןלעמ לש הזה סיסכטכ עסנ יאולה,, :הרמא ייולגדו
 ונחי ,םילגדכ תויהל ינב וואתנו ליאוה, :ה"בקה רמא העש
 םתובא תיבל תותואב ולגד לע שיא :(ב רבדמב) רמאנש ',םילגדב
 .לארשי ינב ונחי

 טלָאמעד :+"ןביוא יוו רדס ןבלעז םעד ןיא ןעיצ רימ ןלָאז יאוולה, :טגָאז
 -סיוא] ןייז וצ ןטסולג רעדניק עניימ דלַאב יוו :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה

 טגָאז קוספ רעד יוו ",ןענָאפ טיול ןרענַאל ייז ןלָאז ,ןענָאפ טיול [טרדסעג

 ערעייז ןופ סנכייצ יד טיול ,ןָאפ ןייז ייב רעכעלטיא -- שיא :(א ,ב רבדמב)

 .לארשי ןופ רעדניק יד ןרעגַאל ןלָאז ,רעזייהרעטַאפ

 .למיה ןיא םיכאלמ יד יוו 1+ ,17 .מַאב ,גי ,ב
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 ןב עשוהי 'ר .מרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ -- תנג לא י)
 -סונ רעד יוו ױזַא -- ,םיובסונ ַא וצ ןכילגעג זיא לארשי :טגָאזעג טָאה יול
 סע זיא :.(ןסקַאוואב רעדיוו טרעוו ןוא) ןרָאשעגמורַא טרעוו רע ןעוו ,םיוב
 עקיזָאד יד יוו ,רעדיוו ךיז טסקַאוואב רע לייוו ?סָאװרַאפ ;ןגעוו הבוט ןייז ראפ
 ,לגענ עקיזָאד יד יוו ןוא ,רעדיוו ןסקַאוו ןוא ןרָאשעגמורַא ןרעוו סָאװ ,רָאה
 טינ טרעוו לארשי לפיוו ,יוזַא .רעדיוו ןסקַאוו ןוא ןרָאשעגמורַא ןרעוו סָאוו

 יד רַאפ ןבעגוצקעװַא ףיוא טסנידרַאפ טעווערַאהרַאפ רעייז ןופ ןרָאשעגמורַא
 הבוט רעייז רַאפ סע זיא ,טלעוו רעד ףיוא הרות רעד רעביא ןעווערַאה סָאװ
 עמ ןוא ,ןסקַאוונָא רעדיוו ייז טעוו סע ןוא ,ןרָאשעגמורַא ןרעוו ייז סָאוו ןגעוו
 .טלעוו רענעי ףיוא ןיול ןטוג ַא ןוא טלעוו רעד ףיוא תורישע ןרעמ ייז טעוו
 וד ביוא ,ןצנַאלפ עלַא :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה ןינכיס ןופ עשוהי 'ר

 ,טינ ביוא ןוא ,ןָא ךיז ייז ןעמענ ?,ןצנאלפ ןתעשב ןעלצרַאוו ערעייז טסקעדרַאפ

 טסקעדרַאפ וד ביוא ,םיובסונ רעקיזָאד רעד רעבָא ;ןֶא טיג ךיז ייז ןעמענ

 ילשמ) לארשי זיא ױזַא ;ןֶא טינ ךיז רע טמענ ,ןצנַאלפ ןתעשב ןעלצרָאװ ענייז
 ןייז חילצמ טינ טעוו ,דניז ענייז טקעדרַאפ סָאוו רעד -- הסכמ :(גי ,חכ

 ןגָאז שרעדנַא טינ טפרַאדעג טָאה קוספ רעד :טגָאזעג טָאה השטלא 'ר
 םוצ רע טגָאז ןגָאז ןוא ??טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסנירג םוצ,, טרעיינ

 רע זַא ,זדנוא טנרעל קוסּפ רעד טרעיינ !טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ
 הירזע 'ר .סנירג ןופ טייקשירפ יד ןוא רעמייב ןופ חוכ םעד איןבעגעג ייז טָאה
 -- ,סונ רעקיזָאד רעד יוו ױזַא {:ךַאז עטשרע יד] .ןכַאז ייווצ טגָאזעג טָאה
 לארשי ןופ םיצראה-ימע יד ןטלַאה ױזַא .טכורפ ןייז ּפָא טיה ב* ץכעלָאש ןייז
 ילשמ) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ג":הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ףיוא
 ד%.ףיוא יז ןטלַאה סָאוו יד רַאפ יז זיא ןבעל ןופ םיוב ַא -- םייח ץע :(חי ,ג
 טלַאפ רע ביוא ,סונ רעקיזָאד רעד יוז ױזַא :טגָאזעג רע טָאה ךַאז א ךָאנ ןוא

 טסקנעווש ןוא םיא טסשַאוו ןוא םיא טסרעייש ןוא םיא וטסמענ ,טיוק ןיא ןיירַא

 לארשי לפיוו ,ױזַא ;ןסע וצ טוג זיא ןוא רעירפ יוו רעדיוו טרעוו רע ןוא ,םיא
 זיא ןוא רופיכ-םוי טמוק ,רָאי ןופ געט עלַא דניז ןיא טינ ךיז טקיטיוקרַאפ
 -- הזה םויב יכ :(ל ,זט ארקיו) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .רפכמ ייז ףיוא
 .ןקינייר וצ ךייא ,ךייא ףיוא ןייז רפכמ רע טעוו גָאט ןקיזָאד םעד ןיא םורָאװ

 ,ןצכעלַאש ייווצ טָאה סונ רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :טגָאז ןומיס 'רב הדוהי 'ר
 .העירפ יד ןוא ןייז עלמ סָאד :{הלימ ייב] תווצמ ייווצ לארשי טָאה ױזַא

 רעד ייוו ױזַא :טגָאזעג טָאה שיקל שיר -- ,ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןַא

 ןיא 2 .ןרעמַאלק ןיא טלעטשעג יז רימ ןבָאה ,ץַאלּפ ןיא טינ ָאד זיא עזארפ יד 1 .זי

 טוקלי ןיא ךיוא יוזא ןוא *",קנארק ןרעוו לז תעשב. תחסונ רעד זיא ,ב ,אי יתבר אתקיספ

 .לָאט ןופ סנירג םעד ןגעװ טדער עזארפ עקידרעטייוו יד לייוו 5 ,קוסּפ רעזדנוא ףיוא

 ךיוא ןשטייט יוזַא -- ,ץכעלָאש עקיטרַאיץלָאה ,ץע ב% .לארשי וצ אוה ךורב שודקה א

 ץע טרָאװ סָאד ך5 .םימכח ידימלת יד ןציטש רעייז טימ ג5 .ַאנישטנָאס ןוא עשטנואו

 "פיוא ןייז סָאוו ץראה םע רעד -- ,ץכעלָאש :ןביוא יװ ןענאטשראפ ָאד טרעוו קוספ םענופ
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 לארשי ולשמנ :יול ןב עשוהי רייא .יתדרי זוגא תנג לא ₪9
 ?המל ;תזזגנ איה התבוטל ,(תפלחנו) תזזגנ הזוגאה המ -- ,הזוגאב
 ןיזזגנש ,וללה םינרפצכו ,ףלחנו זזגנש הזה רעשכ ,תפלחמ איהש
 הרות ילמעל ןינתונו ןלמעמ ןיזזגנ לארשיש המ לכ ,ךכ .ןיפלחנו
 רשוע םהל ןיברמו ,םהל ןיפלחנו ,ןיזזגנ ןה ןתבוטל ,הזה םלועב
 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר .אבה םלועל בוט רכשו הזה םלועב
 תעשב םהישרש הסכמ תא םא ,וללה תועיטנה המ :רמא יול
 ,הזה זוגאה לבא ;תוחילצמ ןיא ואל םאו ,תוחילצמ ןה ,ןתעיטנ
 לארשי ךכ ;חילצמ וניא ,ותעיטנ תעשב וישרש הסכמ תא םא

 .חילצי אל ויעשפ הסכמ :(חכ ילשמ)
 "קרי תנג לא, אלא ,רמימל ארק ךירצ היה אל :השעלא ר''א

 ןויזו תועיטנ לש ןחכ םהל ןתנש ,דמלמ אלא !זוגא תנג לא רמאו
 ךכ ,וירפ רמשמ וצע הז זוגא המ .יתרת רמא הירזע יר .קרי לש
 ץע :(ג ילשמ) ד"הה ;הרות ירבדב ןיקיזחמ לארשיבש ץראה ימע
 ךותל לפונ םא הז זוגא המ :ירוח רמאו .הב םיקיזחמל איה םייח
 ותליחתכ רזוח אוהו ,וחידמו ופטושו וקרומו ולטונ תא ,תפונטה
 לכ תונועב ןיכלכלתמ לארשיש המ לכ ,ךכ ;הליכאל הפי אוהו
 ;(זט ארקיו) ד"הה .םהילע רפכמו םירופכה םוי אב ,הנשה תומי
 ןומיס 'רב הדוהי 'ר .םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ
 יתש ןהל שי לארשי ךכ ,תופילק יתש יול שי הז זוגא המ :רמוא

 .העירפו הלימ :תווצמ
 -- קלח הז זוגא המ :שיקל שיר רמא -- ,זוגא תנג לא :איד

 הלועש ימ לכו -- םיזוגא יקילחב ףא :רמוא ןועמש 'ר :ןנינתד
 ולש לטונו תמו לפונ אוה ,הלעי ךאיה ותעד ןתונ וניאו ושארל
 וניאו לארשיב רובצה לע הררש גיהנמש ימ לכ ךכ ;זוגאה ןמ
 לטונו לפונ אוהש ףוס ,לארשי תא גיהנמ אוה ךאיה ,ותעד ןתונ

 :טגָאז ןועמש 'ר <טנרעלעג ןבָאה רימ יוו -- טַאלג זיא םיובסונ רעקיזָאד
 םוצ ףױרַא טייג סָאװ רעכעלטיא ןוא -- ?רעמייבסונ עטַאלג יד ףיוא ךיוא

 ןוא טלַאפ :ןייגפַארַא לָאז רע ױזַא יו טשרעוצ טינ ךיז טנכערַאב ןוא ץיפש

 סָאװ רעכילטיא ,יוזַא ;םיובסונ םענופ עקינייז סָאד טמוקַאב ןוא טבראטש

 יוז ,טשרעוצ טינ ךיז טנכערַאב ןוא ,להק רעביא טפַאשהררש ןדיי ייב טריפ
 עקינייז סָאד טמוקַאב ןוא טלַאפ רע זַא ,ףוס רעד זיא ,ןדיי יד ןריפ לָאז רע יוזא

 רעד ףראד 5 .א ,ד האפ הנשמ +  .הרות יד ,ןרעק-סנבעל םעד ןטלַאהוצפיוא זיא עבַאג
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 שדוק :(ג ,ב הימרי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד 6.טנעה ערעייז רעטנוא ןופ
 -עצרַאּפ ענייז עלַא ;האובת ןייז ןופ עטשרע יד ,טָאג וצ לארשי זיא קילייה --
 ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןַא .-- -- -- ןייז קידניז ןלעוו סרער

 רעדניק וצ זרעטכעלעג טגנערב סונ רעקיזָאד רעד יוו ױזַא -- ,טרעדינעגּפָארַא
 רעד ףיוא *ןרעטכעלעג ַא] לארשי זיא ױזַא ,םיכלמ וצ ביירטרַאפטייצ ןוא
 ךיא -- יתייה :((די ,ג הכיא) ןבירשעג טייטש סע .יוו ,דניז יד רעביא טלעוו

 אובל דיתעל רעבָא .-- -- -- ?רעקלעפ עלַא ייב רעטכעלעג ַא ןרָאוועג ןיב
 .סרעיצרעד ענייד ןייז ןלעוו םיכלמ ןוא -- םיכלמ ןיהו :(גכ :טמ היעאעי)

 ןשיווצ יוו ױזַא -- ,טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןַא

 עטרַאה-קָאטש ןוא סינ עקיסעמלטימ ,סינ עכעלכערב"טכייל ןַארַאפ ןענייז סינ

 ןַארַאפ ןוא ,ןיילַא ךיז ןופ הקדצ ןביג סָאװ ייז ןשיווצ ןַארַאפ ,לארשי זיא ױזַא ,סינ

 ,ייז טסנָאמ וד סָאװ ,ןַארַאפ ןוא ,ייז ןביג ,ייז טסנָאמ וד ביוא סָאוו ,עכלעזַא
 טינ זיא סָאװ ,ריט א,, :טגָאז לטרעוו ַא :טגָאזעג טָאה יול 'ר .טינ ןביג ייז ןוא
 -סונ םוצ :טשפ רעדנַא ןא ".אפור ןרַאפ ןפָא ןייז טעוו ,הווצמ ַא רַאפ ןפָא

 ןכָארבעצ טרעוו סונ רעקיזָאד רעד ייוו ױזַא ,טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאג
 טרעוו ערה רצי רעד ןוא ,"ןייטש,, ןפורעג הרות יד טרעוו ױזַא ,ןייטש א ךרוד

 תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,"ןייטש., ןפורעג טרעוו הרות יד ."ןייטש., ןפורעג
 ןוא ןעלווַאט ענרענייטש יד ןבעג ריד לעוו ךיא ןוא -- ךל הנתאו :(בי ,דכ

 וכ ,ול לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו ".ןייטש,, ןפורעג טרעוו ערה רצי רעד
 'ר .בייל רעייא ןופ ןייטש ןופ ץרַאה סָאד ןָאטּפָא לעוו ךיא ןוא -- יתוריסהו

 ;םינלזג טימ לופ זיא סָאװ ,טרָא טסיוו ַא וצ [ןכילעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה יול
 וצ גנוטכא :?סרעטכעוו טצעזַאב טרָאד טָאה רע ?ןָאטעג ךלמ רעד טָאה סָאװ
 אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא .סרעייגייברַאפ יד ןביורַאב טינ ןלָאז ייז ,ןבעג
 ןפורעג טרעוו ערה רצי רעד ןוא "ןייטש,, ןפורעג טרעוו הרות יד, :טגָאזעג
 1:.ןרעדנַא ןַא ןגעק ןטיהסיוא ןייטש ןייא לָאז ;"ןייטש,,

 יו יוזא -- ,טרעדינעגפַארא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןַא
 ךיז טזָאל רע לייוו ,לָאצ-ץענערג ןייז ןענעבנגרַאפ טינ ןָאק סונ רעקיזָאד רעד

 ,טייג ייז ןופ רענייא רָאנ ואוו ,לארשי זיא ױזַא ;ךעלטנעקרעד זיא ןוא ןרעה

 ךעלטשער יד ,בײלקכָאנ) "טקל, םעד ןעמענּפָארַא ןוא ןרעטעלקפיורַא ןיילא תיבה לעב

 יתבר אתקיספ ןיא 6 .ןרעטעלק םייב ראפעג רעד בילוצ ,טײלעמערָא יד ראפ (טכורפ

 ןענייז סָאװ ,והילא ןוא היעשי ,השמ :ןליפשייב יירד טכַארבעג ָאד ןרעװ טוקלי ןיא ןוא

 :ו היעשי ;בי ,י :כ רבדמב) לארשי ןגעק דייר עבראה ערעייז ראפ ןרָאװעג טפָארטשאב

 ןטיול ןבעגעגוצ 5 .קוסּפ ןקידרעטייוו ןטיול טשטייטעג 7 .(זט ,י :טי ,א םיכלמ ;ז ,ה

 -נייא ןיא טשטייטעג ? .יתבר אתקיספ ןיא חסונ רעד זיא םעד וצ ךעלנע ןוא ,טלַאהניא

 טָאטשנַא ןענעייל טסייה סָאװ ,הרוסמ רעד ןיא חסונ ַא טיול ןוא טלַאהניא ןטימ גנַאלק

 ךיוא טשטייט יוזַא :קוספ םעד ףיוא יש תחנמ עז) רעקלעפ ,םימע -- קלַאפ ןיימ ,ימע
 ךיוא ןיא סָאד .דמ ,בכ ,ב לאומש ,ק"דר ךיוא עז ;עבַאגסיױא ך"נת סאנהכ .א ,סעלרעפ

 עז -- ,לארשי ללכ ףיוא ךיז טיצאב ,הכיא ,ג קרפ זַא ,עיצידארט רעד טימ םכסה ןיא
 .וָארטסַאי טיול ןוא ה ,הל הבר ארקיו טיול גנורעדנע טסקעט 1% .(ג השרפ הבר הכיא

 א ךרוד ןכָארבעצ טרעװ סונ רעקיזָאד רעד יוו יוזא;) ןקידרעירפ םענופ סיזַאב ןפיוא 3
 ;"רבשמ, ןייז ףרַאד ,סיוא טיה ",רמשמ,, טָאטשנָא זַא ,הרעשה א ןכַאמ ָאד ךיז טזָאל ("ןייטש
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 תישאר ,הל לארשי שדק :ם הימרי) ד"הה ,םהידי תחתמ ולש
 - ,יתדרי זוגא תנג לא :א"ד ;,'וגו ,ומשאי וילכא לכ ;התאובת
 לארשי ןה ךכ ,םיכלמל עושעשו תוקוניתל קוחש הז זוגא ּהמ
 קוחש יתייה :( הכיא) ביתכד ,תונוע ידי לע הזה םלועב [קוחש]
 .ךינמוא םיכלמ ויהו :(טמ היעשי) אובל דיתעל לבא ;'וגו ,ימע לכל
 ,ךרפ יזוגא וב שי הזה זוגאה המ-- ,יתדרי זוגא תנג לא :אייד |
 ןישוע ןהמ שי ,לארשי ךכ ,ןינרטנק םיזוגאו םינוניב םיזוגא
 תאש שיו ,םינתונ םה ןעבות התא םאש שיו ,ןהילאמ הקדצ
 חיתפ אלד אערת :רמא אלתמ :יול ר"א ,ןישוע ןיאו ןעבות
 המ -- ,יתדרי זוגא תנג לא :א"ד .איסאל חיתפ אהי ,אתווצמל
 יורק ערה רציו ''ןבא,, היורק הרותה ךכ ,ורבוש ןבאה הז זוגא
 תא ךל הנתאו :(דכ תומש רמאנש ,'ןבא,, היורק הרותה יי.ןבא,
 יתוריסהו :(ל לאקזחי) רמאנש 'י,ןבא,, יורק ערה רציו ;ןבאה תוחול

 שבושמ אוהש ,ןימירא םוקמל :יול רייא .םכרשבמ ןבאה בל תא
 [סוניירטסוק] (םיניירטסוכ) וב בישוה ?ךלמה השע המ ;תוסייגב
 רמא ךכ .םיבשלו םירבועל וחפקי אלש ידכ ,ורמשל ליבשב
 ןבאה אהת ;'ןבא,, יורק ערה רציו יףבא, היורק הרות :ה"בקה

 ,ןבאה רמשמ
 בונגל לוכי וניא הז זוגא המ -- ,יתדרי זוגא תנג לא :א''ד

 דחאש םוקמ לכ ,לארשי םה ךכ ;רכינו עמשנ אוהש ,ולש סכמה
 .רכינ אוהש ?המל ;ידוהי וניאש רמול לוכי וניא ,ךלוה םהמ
 :א''ד .'ה ךרב ערז םה יכ ,םוריכי םהיאור לכ :(אס היעשי) :ד"הה
 תא ,ךדיב םיזוגא אלמ קשה ,הז זוגא המ -- ,יתדרי זוגא תנג לא

 ךכ :ןיקיזחמ ןהו ,םילדרח המכ ,םימשמוש המכ וכותל !ןתונ
 רפע הנמ ימ :טכ רבדמב) ד''הה .לארשיב ופסותנו ואב םירג המכ

 -טנעקרעד זיא רע לייוו ?סָאװרַאפ ;דיי ןייק טינ זיא רע זַא ,ןגָאז טינ רע ןָאק
 ייז ןלעוו סָאװ עלַא -- לכ :(ט ,אס היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .ךעל

 ןַא .טשטנעבעג טָאה טָאג סָאוו ,רעדניק ןענייז ייז זַא ,ןענעקרעד ייז ןלעוו ןעז

 "ָאד רעד יוו יוזא -- ,טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא

 ךָאנ טסנָאק וד ןוא ,טנַאה ןייד ןיא סינ טימ לופ קַאז א טסָאה וד ,סונ רעקיז

 ןעמענ ייז ןוא ,ךעלדנרעק-טפענעז ,ךעלדנרעק-םַאזעס ךס ַא םיא ןיא ןָאטנײרַא
 .לארשי ןָא ןטּפָאהַאב ךיז ןבָאה ןוא םירג ךס ַא ןעמוקעג ןענייז ױזַא ;ןײרַא ייז

 ,זייווקיצנייא ןבָאה סָאװ םירג ןלָאצ עסיורג יד 12 .ןרעדנַא םעד ןכערבעצ ןייטש ןייא לָאז
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 טלייצעג טָאה רעוו -- הנמ ימ :(' ,גכ רבדמב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 -עגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןא .בקעי ןופ ייביוטשע םעד

 םענופ םענייא קעװַא טסמענ וד ביוא ,סינ עקיזָאד יד יוו ױזַא -- ,טרעדינ
 ,לארשי זיא ױזַא ;ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ךיז ןעלקייקעצ ןוא ךיז ייז ןרירעצ ,ןפיוה

 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד .עלַא סע ייז ןליפרעד ,ייז ןופ רענייא טדייל
 רעצנַאג רעד ףיוא ןוא} טקידניז שטנעמ ןייא -- דחא שיאה :(בכ ,זט טרָאד)
 סונ רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר 5[ .ןענערעצ וטסוט הדע

 לארשי טָאה ױזַא ,ןטימ ןיא 1?םַאצּפָא ןא ןוא ךעלרעמעק ריפ ןופ טײטשַאב
 ןיא דעומ להא רעד ןוא ,תונחמ ריפ ,ןענָאפ ריפ רעטנוא רבדמ ןיא טורעג
 רעד ןוא -- עסנו :(י ,ב רבדמב) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ,ןטימ

 .[תונחמ יד ןופ ןטימ ןיא] -- -- -- ןעיצ לָאז דעומ להוא
 יד זיא סָאד ,טרעדינעגּפָארַא ךיא בָאה ןטרָאגסונ םוצ :טשפ רעדנַא ןַא

 -עג ביוא ,ןעז וצ ;לארשי זיא סָאד ,לָאט םעד ןופ סנירג סָאד ןעז וצ ;טלעוו
 ךיז ןבָאה ;םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד ןענייז סָאד ,קָאטשנייוו רעד טָאה טילב
 ,הרות ןענרעל ןוא ןציז סָאוו ,רעדניק יד ןענייז סָאד ,ןעמיורגלימ יד טילבעצ

 .ןעמיורגלימ ןופ ךעלדנרעק יד יוו זייוותורוש טצעזעגסיוא ןענייז ןוא
 חי

 -םפיִורָא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא -- יתעדי אל (בי)

 :טנרעלעג טָאה אייח 'ר .[קלָאפ ךעלטשריפ ןיימ ןופ ןגעווטייר יד ףיוא] ןָאטעג
 םעד ןשיווצ [רענרעק] ןבילקעג טָאה סָאוו ,ךלמ-תב א טימ לשמ א זיא'ס

 "רעד טָאה ןוא ןרָאפעגייברַאפ זיא ךלמ רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא :,לּפָאטש
 טָאה רע ןוא ,דניירפ ןייז טקישעג רע טָאה ,רעטכָאט ןייז זיא סָאד זַא ,טנעק
 סעטרבח עריא ןבָאה .עטערַאק רעד ןיא ךיז טימ טצעזעגקעווַא ןוא ןעמונעג יז
 ןשיווצ ןבילקעג וטסָאה ןטכענ., :טגָאזעג ןוא ריא רעביא טרעדנואוועג ךיז
 "עג יז טָאה ".ךלמ ןטימ עטערַאק רעד ןיא וטסציז טנייה ןוא ,לּפָאטש םעד
 ךיז ךיא רעדנואוו ױזַא ,רימ ףיוא ךיז טרעדנואוו ריא יוו יוזָא,, ייז וצ טגָאז

 ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :ךיז ףיוא טנעיילעג טָאה יז ןוא *,ןיילַא ךיז ףיוא

 .קלָאפ ךעלטשריפ ןיימ ןופ ןגעווטייר יד ףיוא ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ויימ טָאה

 ןיא טפַאלקשרַאפ ןעוועג ייז ןענייז ,םירצמ ןיא ןעוועג זיא לארשי ןעוו ,ױזַא
 יד ןופ ןגיוא יד ןיא קידהזבנ ןוא סאמנ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,לגיצ ןוא םייל

 טזיילעגסיוא ןענייז ןוא ןשטנעמ עיירפ ןרָאװעג ןענייז ייז ןעוו רעבָא ;םירצמ
 ,טלעוו רעד ןופ ןשטנעמ עלא רעביא סהררש ןרָאװעג ןענייז ןוא ,ןרָאװעג

 ריא טָאה ןטכענ, :ןגָאז ןוא ןרעדנואוו ךיז טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןגעלפ

 ןשטנעמ עיירפ ןרָאװעג ריא טנעז טנייה ןוא ,לגיצ ןוא םייל ייב טעברַאעג

 יוזא, קיז וצ ןגָאז לארשי ןגעלפ ".טלעוו רעצנאג רעד רעביא סהררש ןוא

 ",ןייֵלַא ךיז ףיוא ךיז רימ ןרעדנואוו ױזַא ,זדנוא ףיוא ךיז טרעדנואוו ריא יוו
 2לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :ךיז ףיוא טנעיילעג ןבָאה ייז ןוא
 ,-- -=- -- ןָאטעגפױרַא ךימ

 -פיורַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :טשפ רעדנַא ןַא
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 דחא לטונ תא , הז זוגא המ -- ,יתדרי זוגא תנג לא :א"ד .בקעי
 ,לארשי ןה ךכ ;הז רחא הז ןילגלגתמו ןירדרדמ ולוכו ,ירכהמ
 ,אטחי דחא שיאה :(זט םש) ד"הה .ןישיגרמ ןלוכ ,ןהמ דחא הקל
 הריסהו תורוגמ עברא יושע הז זוגא המ :היכרב רייא ,'וגו
 ,תונחמ 'ד ,םילגד 'ד רבדמב ןייורש לארשי ויה ךכ ,עצמאב
 ---- -דעומ להא עסנו :ב רבדמב) ד"הה .עצמאב דעומ להאו
 .[תונחמה ךותב]

 ,לחנה יבאב תוארל ;םלועה הז ,יתדרי זוגא תנג לא :אייד
 יתבו תויסנכ יתב ולא ,ןפגה החרפה ,תוארל ;לארשי ולא
 ,הרותב ןיקסועו ןיבשויש ,תוקוניתה ולא ,םינומרה וצנה ;תושרדמ
 .םינומר יניערגכ תורוש תורוש ןיבשויו

 חי

 'ר ינת .[בידנ ימע תובכרמ] ינתמש ישפנ ,יתעדי אל ₪9
 ךלמה אצמנ .םיפלשב תטקלמ התיהש ,םיכלמ תבל לשמ :אייח
 .ןינורקב ומע הבישוהו הלטנ ,ובהוַא חלש .ותב איהש ריכהו ,רבוע
 תטקלמ תייה לומתא, :תורמואו הילע תוהמת היתורבח ויהו
 םשכ,, :םהל הרמא ".ךלמה םע ןינורקב תבשוי םויהו ,םיפלשב
 :המצע לע תארקו ",ימצע לע ההמת ינא ךכ ,ילע תוהמת םתאש
 לארשי ויהשכ ךכ .[בידנ ימע תובכרמןינתמש ישפנ ,יתעדי אל
 יניעב ןייוזבו ןיסואמ ויהו ,םינבלו טיטב ןידבעושמ םירצמב
 יאב לכ לע םינגס ושענו ,ולאגנו ןירוח ינב ושענשכו ;םיירצמה
 םתייה לומתא,, :תורמואו תוהמת םלועה תומוא ויהו ,םלוע
 לכ לע םינגסו ןירוח ינב םתישענ םויהו ,םינבלו טיטב םידבוע
 ,ונילע םיהמת םתאש םשכ,, :םהל םירמוא לארשי ויהו '!םלועה
 ישפנ יתעדי אל :ןמצע לע וארקו יונמצע לע םיהמת ונא ךכ
 .- - - ינתמש

 בותכה קידצה ףסויב -- -- -- ינתמש ישפנ יתעדי אל :אייד
 ;ושפנ האב לזרב ,ולגר לבכב ונע :(הק םילהת) לומתא .רבדמ

 :(חי ,הק םילהת) ןטכענ .קידצה ףסוי ןגעוו טדער קוספ רעד -- -- -- ןָאטעג

 ;בייל ןייז ןיירַא זיא ןזייא ןיא ,סופ ןייז ןטייק ןיא טקינייפעג טָאה עמ --רנע

 טרעייג ,עגארפ א יװ טינ טשטייטעג 1% .לארשי ןָא ןטפָאהַאב ךיז ,ביוטש ךעלדנרעק יו
 .םאצ"ןרַאד א ,הריס 1+ .גנולעטשטסעפ א יװ

 שודקה ? .טינש ןכָאנ טביילב סָאװ ,יורטש רעצרוק רעד ,לסּפָאטש רעדָא 1 .חי
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 ןרעביא רעקיטלעוועג רעד זיא ףסוי ןוא -- ףסויו :( ,במ תישארב) טנייה ןוא
 ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :ךיז ףיוא טנעיילעג טָאה רע ןוא .דנַאל

 ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :טשפ רעדנַא ןַא .---- -- ןָאטעגפױרַא ךימ לעז
 ןטכענ .ןדוד ןגעוו טדער קוסּפ רעד -- -- -- ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ןיימ טָאה

 ןוא -- דוד ךלמיו :(ט ,ח ,ב לאומש) טנייה ןוא ,ןלואש ןופ ןפָאלטנא רע זיא
 :ךיז ףיוא טנעיילעג טָאה רע ןוא .לארשי ץנַאג רעביא טגיניקעג טָאה דוד

 ןַא .-- -- -- |ַאטעגפיורַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא
 ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,סטואוועג בָאה ךיא רעדייא :טשּפ רעדנַא
 -- שבליו :(א ,ד רתסא) ןטכענ .ןיכדרמ ןגעוו טדער קוספ רעד ,-- -- -

 -- יכדרמו :(ט ,ח טרָאד) טנייה ןוא ;עַא טימו קַאז ַא ןָאטעגנָא טָאה רע ןוא --
 םייוו ןוא יולב ,תוכלמ ןופ דיילק ַא ןיא ךלמ ןרַאפ ןופ סױרַא זיא יכדרמ ןוא

 ,- -- -- טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :ךיז ףיוא טנעיילעג טָאה רע ןוא ---- --

 ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :טשּפ רעדנַא ןַא
 טָאה לארשי תסכ יד .לארשי תסנכ רעד ןגעוו טדער קוסּפ רעד -- -- -

 ךיז יירפ -- יחמשת לא :(ח ,ז הכימ) טלעוו רעד ןופ תומוא יד וצ טגָאזעג
 ,ןיטשפיוא ךיא לעוו ,ןלָאפעג ןיב ךיא זַא ;עטאנוש ץימ ,רימ רעביא טי
 אוה ךורב שודקה ךימ טָאה ,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא תעב םורָאוו

 -- בשא יכ :(טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,טייקיטכיל רעד ףיוא ןעמונעגסיורַא
 טנעיילעג טָאה יז ןוא .טכיל ַא טָאג רימ זיא ,רעטצניפ רעד ןיא ץיז ךיא זַא

 ,-- ----ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא :ךיז ףיוא

 -פיוא זיא ןוא תוכלמ וצ ףױרַא זיא ,ירופיצ ןופ רעדיינש רעד ,אטסוי
 ,סעפע טעב, :םיא וצ טגָאזעג ךלמ רעד טָאה .ךלמ םענופ ןרָאוועג ןעמונעג

 -נטשריפ יד [רימ] ביג, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ".ןבעג ריד לעוו ךיא ןוא
 -רעביא טָאה רע ןעוו .ןבעגעג ךלמ רעד םיא סע טָאה ??,זדנוא ייב סָאוו טּפַאש
 -עג טרָאד ןענייז ,טרָאד ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא ןוא טפַאשנטשריפ יד ןעמונעג
 רעבָא ;"רע זיא סָאד,, :טגָאזעג ייז ןבָאה .טנעקעג םיא ןבָאה סָאוו עכלעזַא ןעוו

 טָא,, הייז וצ טגָאזעג רענייא טָאה *".רע טינ זיא סָאד,, :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא
 ךיז טגעלפ רע ואוו לעטשעג םענעי וצ ןקוק רע טעוו ;קרַאמ ןכרוד רע טייג

 *.רע טינ סע זיא ,טינ ביוא ןוא ;רע סע זיא ,ןרעדיינש ןוא ןציז וצ ןייז גהונ
 -עג םענעי וצ ןקוק ןביוהעגנָא טָאה ןוא קרַאמ ןכרוד ןעגנַאגעגכרוד רע זיא

 םיא ןעמ טָאה ,ןרעדיינש ןוא ןציז וצ ןייז גהונ ךיז טגעלפ רע ואוו ,לעטש
 ףיוא ךיז טרעדנואוו ריא,, :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה .רע זיא סָאד זַא ,טנעקרעד
 טנעיילעג טָאה עמ ןוא ".ריא יוו רעמ ךָאנ ךיז ףיוא ךיז רעדנואוו ךיא ןוא ,רימ
 ,---------ןָאטעגפױרַא ךימ לעז ןיימ טָאה ,טסואוזעג בָאה ךיא רעדייא :םיא ףיוא

 ןיא טבעל סָאװ טשריפ רעד ןייגמוא טגעלפ רימ טימ -- ?בידנ ימע
 | 0 6,ןטייקיבייא יד



 5 חי :ו השרפ

 :ומצע לע ארקו .ץראה לע טילשה אוה ףסויו :(במ תישארב) םויהו

 ינתמש ישפנ יתעדי אל :א''ד .-- -- -- ינתמש ישפנ ,יתעדי אל

 םויהו ,לואש ינפמ חרוב היה לומתא .דודב רבדמ בותכה -- -- -

 ,יתעדי אל :ומצע לע ארקו .לארשי לכ לע דוד ךלמיו :(ח ,ב לאומש)

 -- -- - ינתמש ישפנ יתעדי אל :א'ד .-- -- - ינתמש ישפנ

 םויהו ;רפאו קש שבליו :(ד רתסא) לומתא ,יכדרמב רבדמ בותכה

 ,רוחו תלכת ,תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו :(ח םש)

 אל :א''ד .-- -- -- ינתמש ישפנ ,יתעדי אל :ומצע לע ארקו .יוגו
 תסנכ .לארשי תסנכב רבדמ בותכה -- -- -- ינתמש ישפנ ,יתעדי

 ;יל ,יתביוא ,יחמשת לא :( הכימ) םלועה תומואל הרמא לארשי

 ינאיצוה ה"בקה ,ךשחב תבשוי יתייהש העשבש ,יתמק -- יתלפנ יכ

 :המצע לע הארקו .יל רוא 'ה ,ךשחב בשא יכ :(םש רמאנש ,רואל

 .- -- - ינתמש ישפנ ,יתעדי אל

 .אכלמל לבקתיאו אתוכלמל קלס ןירופיצד אטייח ,אטסוי

 אתוסכוד [יל]בה,, :ל''א יי,ךל ןתאו ,הלאש לאש,, :אכלמ לייא

 ןיליא ווה -- ,הנימ תחנ ,אתוסכוד בסנ דכ .אכלמ הל בהי ",ןבגל

 ?.אוה אוה תיל,, :ןירמא ןוהנמו ;"אוה אוה,, :ןירמא .היל ןימכחד

 אוההל לכתסמ אוה ןיא ,אקושב רבוע אוה ןודכ, :דח ןל רמא

 תיל ,אל ןיאו ;אוה אוה ,הלע טייחמו ביתי גיהנ הוהד התיבוטסמ

 ביתי גיהנ הוהד התיבוטסמ אוההל לכתסמ אקושב רבע *".אוה

 ,ילע ןיהמת ןותא,, :ןול רמא .אוה אוהד הינומכחו ,הילע טייחמו
 ישפנ ,יתעדי אל :הילע ןורקו י.ןוכנמ רתוי ילע המת אנאו
 | | וגו ,ינתמש

 ,םימלועה יח בידנ ךלהמ הוה ימע -- ,בידנ ימע

 סָאװ ,װָארטסאי טיול .ירוּפיצ ןופ טשריפ ןרַאפ םיא ןכאמ  .(ףנע הפי טיול) אוה ךורב

 ןייז (ןדנוא ייב סָאװ) "ןבגד, טָאטשנָא ףרַאד ,אי ,חצ הבר תישארב ףיוא ךיז טציטש

 ףיוא הבר תלהוק ןיא ;ירופיצ ייב טרָא ןַא ,ַאטַאװעװַאג ןופ טפאשנטשריפ יד ,"אתבבוגד.

 ,א תושרדמ יתב ,רעמײהטרעװ ןופ חסונ ןטיול ןבעגעגוצ ,רימ ,יל) "אתתבוג, -- י ,ס

 ענייז בילוצ רעדָא ,ךיז ןטלַאה ןייז בילוצ ןענעקרעד וצ םיִא ןעוועג רעווש זיאס + (גנש

 ןוא ,רימ טימ "ימיע, יװ ימע טנעיילעג 5 .קלָאּפ ךעלטשריפ ץיימ 5 | .םידגב עלעיציפָא

 .רעדייגש םעד אטסוי טימ השעמ רעד רַאפ סָאװ השרד יד ךיז טקידנעראפ ארמימ רעד טימ



 ז השרפ

 א

 אייח רב לאומש 'ר .תימלוש וד ,םוא ךיז רעק ,םוא ךיז רעק -- יבוש (א)

 סָאד ,םוא ךיז רעק ,יבוש ָאד טייטש לָאמ ריפ :ןגעוו סאנינח 'ר ןופ ןדוי רב

 טייג לארשי ןוא ,לארשי רעביא ןקיטלעוועג סָאװ :תוכולמ ריפ יד ןגעק זיא

 המוא יד ,תימלוש וד .םולשב סױרַא טייג ןוא ?םולשב טנעה ערעייז ןיא ןייִרַא

 ;ריא ןשיווצ םוא טייג *ןטייקיבייא יד ןיא טבעל סָאװ םעד ןופ םולש רעד סָאװ

 ךיא ןוא -- ךלהתמ היהאו :( ז ,ב לאומש) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד

 ,תימלוש וד:טשפ רעדנַא ןַא .ןכשמ ַא ןיא ןוא טלעצעג ַא ןיא ןייגמוא געלפ

 +;?'םולש,, טימ |הליפת יד] ךעלגעט-גָאט ריא טקידנערַאפ עמ סָאװ המוא יד

 ןעקנעש ריד לָאז רע ןוא -- םשיו :(כ ,ו רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד

 וצ יז טיירבעגנָא ןיב ךיא סָאװ המוא יד ,תימלוש וד :טשפ רעדנא ןַא .םולש

 היעשי) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ;םולש ןופ גנוניואוו ַא ןיא ןצעזַאב

 .םולש ןופ גנוניואוו ַא ןיא ןציז טעוו קלָאּפ ןיימ ןוא -- ימע בשיו :(חי ,בל

 סָאד ;םולש ריא רעביא גיינ ךיא סָאװ המוא יד ,תימלוש וד :טשפ רעדנא ןַא

 םולש ריא וצ ךיא גיינ טָא -- יננה :(בי ,וס טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא

 םעד +טצנַאגרַאפ סָאוו המוא יד :טגָאזעג טָאה ןורמ 'רב רזעלא 'ר .ךייט ַא יו

 .טלעוו רענעי ףיוא ייס ,טלעוו רעד ףיוא ייס 6.טלעוו רעד ןופ םויק

 עלַא סָאװ המוא יד :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה ןינכיס ןופ עשוהי 'ר

 סָאד ;תוכז ריא ןיא טרעיינ ,שרעדנַא טינ ןעמוק טלעוו רעד ןופ ןטייקסטוג

 טָאג ריד לָאז ןוא -- ךל ןתיו :(חכ ,זכ תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא

 ןיא ,ריד -- ,דרע רעד ןופ ןטייקטעפ יד ןופ ןוא למיה ןופ יוט םעד ןופ ןבעג

 םירבד) ןבירשעג טייטש רעדיוו ןוא .ךַאז יד ּפָא טגנעה ריד ןיא ןוא ,תוכז ןייד

 תוכז ןייד ןיא -- ,רצוא ןטוג ןייז ןענעפע ריד טעוו טָאג -- 'ה חתפי :(בי ,חכ

 | .ךאז יד ּפָא טגנעה ריד ןיא ןוא

 ןיא הרצב ןופ היכרב 'ר ןופ ןוז רעד ןנח 'ר ןוא םוחנת רב לאומש 'ר

 ןוא רימ ןשיווצ םולש טכַאמעג טָאה סָאװ קלָאפ סָאד :ןהימרי 'ר ןופ ןעמָאנ

 .(םיור) םודא ,ןווי ,ידמו סרפ ,לבב :רעדָא ;ןווי ,סרפ ,ידמ ,לבב :ז לאינד טיול 1 .א |

 םולש רעד :א ,וס הבר תישארב ןיא * .רעטײװ ךיוא יוזא ןוא ,תימלוש ףיוא ליפשנָא 2

 םינהוכ יד ןופ הכרב יד + ,לוכיבכ ןטימ שיטנעדיא זיא םולש :ה"ד) ןטייקיבייא יד ןופ

 ;םלשה ךורע ןטיול יוזא 5 .תימלושה -- תֶמלשמ 5 ",םולש, טימ ךיז טקידנע סָאװ

 ךיז טנעייל ,א ,ס הבר תישארב ןיא -- .גנוטיהּפָא יד ,גנוכאוואב יד :טשטייט וָארטסַאי
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 ז השרפ

 א

 םשב ןדוי רב אייח רב לאומש 'ר .תימלושה ,יבוש ,יבוש ₪)
 תויכלמ יד דגנכ ,יבוש ,יבוש ןאכ ביתכ םימעפ יד :אנינח 'ר
 ןיאצויו םולשב ןהידי ךות ןיסנכנ לארשיו ,לארשיב ןיטלושש
 ד''הה ;הב גהנתמ םימלועה יח םולשש המוא ,תימלושה .םולשל

 ,תימלושה :א"ד .סשמבו להאב ךלהתמ היהאו :( ,ב לאומש)
 םשיו :0 רבדמב) א"דמה ;םוי לכב ''םולש,, הל םימייסמש המוא
 הונב הבישוהל דיתע ינאש המוא ,תימלושה :א"'ד .םולש ךל
 :א"ד וגו ,םולש הונב ימע בשיו :םל היעשי) ד"הה ;םולש
 יננה :וס םש) ד"הה ;םולש הילע הטונ ינאש המוא ,תימלושה
 תמלשמש המוא :רמא ןורמ 'רב רזעלא 'ר .םולש רהנכ הילא הטונ
 .אבה םלועב ןה ,הזה םלועב ןה ,םלוע לש ןורנויטטסיא

 תובוט לכש המוא :רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
 ךל ןתיו :זכ תישארב) ד"הה ;התוכזב אלא תואב ןיא םלועבש
 רבדה ךבו ךתוכזב ,ךל -- ,טראה ינמשמו םימשה לטמ םיהלאה
 ךתוכזב ,בוטה ורצוא תא ךל 'ה חתפי :(חכ םירבד) ביתכד .יולת

 היכרב 'רד הירב ןנח ירו םוחנת רב לאומש י'ר .יולת רבדה ךבו
 ,ימלוע ןיבו יניב םולש התשעש המוא :הימרי 'ר םשב הירצוב
 רמאד .והבו והתל ימלוע ריזחמ יתייה ,יתרות הלבק אל ולאש
 לכו ץרא םיגומנ :(הע סילהת) ביתכ .אחא 'ר םשב אנוה [יר]
 :דכ תומש) ורמאו יניס רה ינפל לארשי ודמעש אלולא -- ,היבשוי
 (םגמגתמ) םלועה היה רבכ ,עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ

 טלָאװ ,הרות ןיימ ןעמונעגנָא טינ טלָאװ יז ןעוו םורָאװ ,טלעוו ןיימ ןשיווצ
 טגָאזעג טָאה אנוה ז['ר] םורָאוו .והובו והות וצ טלעוו ןיימ טרעקעגמוא ךיא

 טייגעצ סע -- םיגומנ :(ד הע םילהת) טייטש קוספ ןיא :ןגעוו סאחא 'ר ןופ

 -עג ךיז טָאה לארשי סָאװ טינ ןעוו -- ,םרעניואווַאב עריא עלַא ןוא דרע יד

 סָאװ ץלַא -- רשא לכ :( ,דכ תומש) טגָאזעג ןוא יניס גרַאב ןרַאפ טלעטש

 גנאל טלעוו יד ןיוש טלָאװ ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג

 4אפ
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 9[ןופ תוכז רעד] ?טלעוו יד טקיטסעפַאב טָאה רעוו ןוא ,ןרָאװעג ןעגנַאגעצ

 טקיטסעפַאב בָאה ךיא -- יכנא :(ד ,הע םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךיא ,יכנא

 טָאג ןיב ךיא -- יכנא (ב ,כ תומש) ןופ תוכז ןיא -- :?,קיבייא ףיוא ןלייז עריא

 .ולייז עריא טקיטסעפַאב ךיא בָאה ,טָאג ןייד

 ב
 וצ ןגָאז טלעוו רעד ןופ תומוא יד .ןעזנָא ךיד רימָאל ןוא -- הזחנו (א) = 2
 ןצנַאג ןיא ךיז ןוא טָאג רעייא רעביא ןברַאטש ריא טעוו ןענַאוװ זיב,, :לארשי
 -ירעד -- ןכ לע :(ג ,א םירישה ריש) ןבירשעג טייטש סע יוו ?םיא וצ ןבעגּפָא
 טעגרהעג ריא טעוו ןענַאוו זיב ןוא .ביל !:ןברַאטש םוצ זיב ךיד ייז ןבָאה רעב

 -- ךילע יכ :(גכ ,דמ םילהת) ןבירשעג טייטש סע יוו ?םיא רעביא ןרעוו

 ןענַאװ זיב ןוא .גָאט ןצנַאג םעד טעגרהעג רימ ןרעוו ריד רעביא םורָאװ
 ןלָאצ ךייא לָאז רע ןוא ,ןיילַא םיא רָאנ ןוא ,סטוג טימ ןלָאצ םיא ריא טעוו

 -טפיוה ,םיסכוד רַאפ ןכַאמ ךייא ןלעוו רימ ןוא ,זדנוא וצ טמוק ?סטכעלש טימ
 רעד א?ןייז טעוו ריא ןוא -- ,ןעזנָא ךיד רימָאל ןוא %ןרַאהרעבייא ןוא טייל

 -- הזחת התאו :(אכ ,חי תומש) טייטש קוספ ןיא יוו ".טלעוו רעד ןופ +לגיּפש
 טרעפטנע לארשי ןוא .-- -- -- +?קלָאפ ןצנַאג םעד ןופ ןעז טסלָאז וד ןוא

 5?תונחמ יד ןופ ץנַאט ַא יוו -- ,תימלוש רעד ןיא ןעז איריא טליוו סָאוו, יז

 ןלָאז בקעי ןוא קחצי ,םהרבא זַא ,טרעהעג ןעוו ןבעל רעייא ןיא ריא טָאה
 רעבָא ?ןָאטכָאנ ייז ןלָאז רעדניק ערעייז זַא -- ,הרז הדובע רעד טנידעג ןבָאה

 ןעניד ןלעוו רימ טינ ןוא ,הרז הדובע רעד טנידעג ןבָאה תובא ערעזדנוא טינ
 ןכַאמ -- ,זדנוא ראפ ןָאט .ריא טנָאק סָאװ טרעיינ .ייז ךָאנ הרז הדובע רעד
 סױרַא זיא רע ןעוו ,וניבא בקעי רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס יוו ץנַאט ַאזַא
 -- -- -- !זיוה סנבל ןופ

 טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 רע ןעוו ,וניבא בקעי רַאפ טעקּפָאהעג ןוא טצנַאטעג ןבָאה םיכאלמ

 טרעדנוה לָאמ ףלעווצ :ןגָאז ןנבר יד ןוא .זיוה סנבל ןופ סױרַא זיא

 בקעי רמאיו :0 ,בל תישארב) טייטש קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד :טנזיוט
 הנחמ ַא זיא סָאד :ןעזרעד ייז טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג טָאה בקעי ןוא --
 ןפורעג טָאה רע ןוא %טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז רימ ןבָאה .,טָאג ןופ

 טסקעט 5 א אתחיתפ ,הבר תור טיול ןבעגעגוצ ' .ןויטטסא -- ןורנויטטסיא טָאטשנָא

 שטייט רעד ,גגומתמ חסונ רעד זיא ,א אתחיתפ ,הבר תור ןיא ;נ ,א ןביוא טיול גנורעדנע -

 .שטייט ןלענַאיצידַארט ןטיול ,הלס 19 .רעטייוו חסונ ןטיול ? .רעבלעז :רעד טביילב רעּבָא

 ןאראפ עקַאט זיא חסונ אזא ןוא ,תומ לע ןענַאטשעג טלָאװ'ס יוו ,שרד ןטיול +. .ב

 .הָארטסַאי ךיוא עז ;זט ,ו ןביוא טיול ןטיבעג ? .גנש ,א תושרְדמ יתב ,רעמייהטרעװ ייב

 תוארקמ) ח ,חל תומש ,סולקנוא טיול 5 ".ןוהת ןותאו,, :רעמייהטרעוו ןופ חסונ ןטיול א?
 טרעוו ,ןעז ,הזח ברעוו רעד זא ,ןלעטשוצטסעפ טכארבעג ָאד טרעוו קוספ רעד 4 .(תולודג

 וטיול א*  .תובישח ןּוא ןעזנָא טימ ןשטנעמ ןגעוו ךיז טדעריס ןעוו ךעלכעזטפיוה טצונעג

 הנחמ א % .(טי ,בל תומש ץז) ץנעט עשירענידנצעג ףיוא זמר א :שרד ןטיול 5 .שרד
 זיא סָאװ ,רבדמ ןיא לארשי ןופ הנחמ רעד וצ ךעלנע יװ ןענַאטשרַאפ ָאד טרעוו טָאג ןופ
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 :(הע םילהת) רמאנש ,יכנא ?םלועה ססיב ימו .ךלוהו [גמגמתמ]
 ,ךיהלא 'ה יכנא ס תומש תוכזב ,הלס הידומע יתנכת יכנא
 .הידומע יתנכת

 ב

 םתא יתמ דע, :לארשיל תורמוא םלועה תומוא .ךב הזחנו ₪
 ןכ לע :(א םירישה ריש ד"הה ?ול ןימלשמו םכיהלא לע םיתמ
 ;(דמ םילהת) ביתכדכ ?וילע ןיגרהנ םתא יתמ דעו .ךובהא תומלע
 ולו וילע תובוט ןילמוג םתא יתמ דעו .םויה לכ ונגרוה ךילע יכ
 ןינממ ונאו ,ונלצא םכל ואב ?תוער םכל למוג אוהו ,ומצעל
 הזחנו ;[ןיטיליטרטסיאו] (ןילטרטיאו) ןיכרפא ,ןיסכוד םכתא
 התאו :י תומש) ד"הה ",אמלעד היתיזחמ ןוניא ןותאו -- ,ךב
 -- ,תימלושב וזחת המ,, :םהל ןיבישמ לארשיו .םעה לכמ הזחת
 ודבע בקעיו קחצי ,םהרבא םכימימ םתעמש ?םינחמה תלוחמכ
 ודבע וניתובא אלו ?םהירחא םהינב ודבעיש ,םיבכוכ תדובע
 אלא .םהירחא םיבכוכ תדובע דובענ ונא אלו ,םיבכוכ תדובע
 וניבא בקעיל השענש הלוחכ - ,ונל תושעל ןילוכי םתא המ
 - - - ?ןבל תיבמ אצישכ

 ןילח ויה םיכאלמ אובר םישש :רמא יול ר םשב היכרב 'ר
 :ירמא ןנברו .ןבל תיבמ ותאצב וניבא בקעי ינפל םידקרמו
 רשאכ ,בקעי רמאיו :(בל תישארב) דייהה ;אובר םירשעו האמ
 םוקמה םש ארקיו ;אובר םישש ירה הז םיהלא הנחמ :םאר
 .אובר םירשעו האמ ירה ,םינחמ אוהה

 לע וניתובאל השענש הלוחכ ונל תושעל ןילוכי םתא אמש וא
 םתא ןילוכי אמש וא .םיהלא ךאלמ עסיו :(די תומש) רמאנש ?םיה
 םכשיו :0 ,ב םיכלמ רמאנש ?עשילאל השענש הלוחכ תושעל
 סוסו ,ריעה תא בבוס ליח הנהו ,אציו םוקל םיהלאה שיא תרשמ

 לָאמ ףלעווצ רימ ןבָאה זיא ?,םינחמ טרַא םענעי ןופ ןעמָאנ םעד |

 .טנזיוט טרעדנוה

 טכַאמעג זיא סָאװ רעד יוו ץנאט א ןכַאמ זדנוא ריא טנָאק רעמַאט ,רעדָא

 :(טי ,די תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ?םי םייב ןרעטלע ערעזדנוא רַאפ ןרָאוועג

 רעמָאט ,רעדָא .-- -- -- טָאג ןופ ךאלמ רעד טָאה ןגיוצעגקעווַא ןוא -- עסיו

 ?ןעשילא ראפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאוו רעד יוו ,ץנַאט ַאזַא ןכאמ ריא טנָאק

 טרעדעפעג ךיז טָאה -- םכשיו :(י-ברט ה ,ב םיכלמ) טגָאז קוספ רעד יוו

 ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע ןוא ץיטשוצפיוא ןַאמ ןכעלטעג םעד ןופ תרשמ רעד
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 ןייז טָאה ;ןגעווטייר ןוא דרעפ טימ ,טָאטש יד םורַא טלגניר ליח ַא טשרע

 :טייטש רעטייוו ןוא ?ןָאט רימ ןלעוו יוו !רַאה ץימ ,ייוו :םיא וצ טגָאזעג גנוי
 רעמ ןענייז זדנוא טימ סָאװ יד םורָאוו ,טינ ארומ ןייק בָאה :טגָאזעג רע טָאה

 ,טָאג :טגָאזעג ןוא ןעוועג ללפתמ עשילא טָאה ךיילג .ייז טימ סָאװ יד יװ
 ןגױא יד טנפעעג טָאג טָאה ןעז רע לָאז ןוא ,ןגיוא ענייז ,טעב ךיא ,ןפע

 ןוא דרעפ טימ לופ זיא גרַאב רעד טשרע ,ןעזעג טָאה רע ןוא גנוי םענופ
 זדנוא ריא טנָאק רעמָאט ,רעדָא .ןעשילא םורַא דנור ,ןגעווטייר עקידרעייפ

 ןכַאמ וצ טיירבעגנָא זיא אוה ךורב שודקה סָאװ רעד יוו ץנַאט ַאזַא ןכַאמ

 ןופ אלוע ןוא ובלח 'ר ןוא היכרב 'ר "?טלעוו רענעי ףיוא םיקידצ יד רַאפ

 אוה ךורב שודקה :טגָאזעג ןבָאה ןגעוו סאנינח 'ר ןופ רזעלא 'ר ןוא אריב

 ,טלעוו רענעי ףיוא םיקידצ יד רַאפ טפיוה-ץנאט ַא *ןרעוו וצ טיירבעגנָא זיא
 ןרעױמ עריא ףיוא טכַא טוט -- ותיש :(די ,חמ םילהת) טגָאז קוספ רעד יו

 ףיוא ןזייוונָא ןלעוו ייז ןוא ;ץנַאט םוצ ,הלוחל זיא ?ביתכ רעד -- (הליחל)
 טָאג זיא סָאד זַא -- הז יכ :רעטייוו טגָאז קוספ רעד יוו ,רעגניפ ַא טימ םיא

 [זעייל] תומ לע ןריפ זדנוא טעוו רע ,קידנעטש ןוא קיבייא ףיוא טָאג רעזדנוא
 .םיקידצ יד ןופ :?ץנעט יד ןיא ,טפַאשגנוי טימ ,תומלע

 ג

 עכעלטשריפ וד ,ךיש יד ןיא טירט ענייד ןענייז ןייש יוו -- ופי המ (ב)
 ןצימע לָאז שטנעמ רעטושפ ַא ןעוו וליפא :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .רעטכָאט
 ישע יו :טסגָאז וד ןוא ,םיא רַאפ דובכמוא ןַא סע זיא ,ןושל םעד טימ ןביול
 טרעיינ ,שרעדנַא טינ טדער קוספ רעד רָאנ ![ךיש יד ןיא] טירט ענייד ןענייז

 לָאמ א ךָאד ןענייז טירט עקיזָאד יד רעבָא -- .לגר ילוע יד ןופ טירט יד ןגעוו
 זעוו] טירט ענייד ןענייז ןייש יו טרעיינ :!טקעדרַאפ לָאמ א ןוא טקעדעגּפָא

 %,ןטבילַאב ןיימ ןופ רעטכָאט ?,ךיש יד ןיא [ןענייז ייז

 'ר ,גרעב-טלעוו ייווצ יד טנשרדעג ןבָאה יוזַא :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 יד ןיא טירט ענייד ןענייז ןייש יוו :טגָאזעג ןבָאה ייז ;עשוהי 'ר ןוא רזעילא

 סָאװ ,ןייז לגר הלוע ןייד טגָאמרַאפ טָאה סע טייקנייש ַא רַאפ סָאװ -- ,ךיש
 4.תורצ עלַא ןגעק [ןפיוה ןוא רעזייה יד] ןסילשרַאפ טגעלפ

 ןסילשרַאפ וצ ןסעגרַאפ טָאה סָאװ ,םענייא טימ השעמ א ןעשעג זיא'ס

 -קירוצ זיא רע זעוו ןוא ;ןייז לגר הלוע קעװַא זיא ןוא זיוה ןייז ןופ ןריט יד
 ענייז ןופ ןעגניר יד ןיא ןטכָאלפרַאפ גנאלש א ןענופעג רע טָאה ,ןעמוקעג
 -ןיירַא טינ ןוא ןסעגרַאפ טָאה סָאװ ,םענייא טימ השעמ א רעדיוו ןוא .ןריט

 ,א ןביוא עז 5 .תונחמ ייווצ :ךעלרעטרעוו 1 .טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז ןופ ןענַאטשַאב
 .תיב א ףיוא תולוחמכ ןופ ףכ יד קידנטייב 10 .3 .מַאב ,טרָאד עז 5 2 .מַאב ,גכ

 תועינצ ןיא ךיז ןריפ ייז ןעװ ? .ךיש ןיא ערעדנא ןוא סעװרָאב ןעייג ערעדנַא 1 ג

 הצילח ןופ הווצמ יד םייקמ ןענייז ייז ןעוו :רעדָא ;(ל"דר) בייל רעייז ּפָא טינ ןקעד ןוא

 זיא רעסעב * .(ה ןמיס בײהנָא ,רעטייוו עז ;ח ,אמ היעשי) םהרבא * .(הנוהכ תונתמ)

 הווצמ יד :ןפיוה ,תורצח רע טנעייל תורצה טָאטשנָא :(ץ"בשר טיול) לידר ןופ חסונ רעד
 יד טימ גנאלקנייא ןכעלרעטרעוו ןיא -- ןפיוה עלַא ןסילשרַאפ טגעלפ ןייז לגר הלוע ןופ
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 :רמאיו :ביתכו ?השענ הכיא !ינודא ,ההא :וילא ורענ רמאיו ;בכרו
 ללפתיו -- דימ .םתוא רשאמ ונתא רשא םיבר יכ ,ארית לא
 יניע תא 'ה חקפיו .האריו ,ויניע תא אנ חקפ ,'ה :רמאיו עשילא
 .עשילא תוביבס שא בכרו םיסוס אלמ רהה הנהו ,אריו רענה
 תושעל ה"בקה דיתעש הלוחכ ונל תושעל םתא ןילוכי אמש וא
 'רו האריב אלועו ובלח ירו היכרב י'ר ''?אבל דיתעל םיקידצל
 הלוח שאר תושעל ה"בקה דיתע :ורמא אנינח 'ר םשב רזעלא
 -- ,הליחל םכבל ותיש :(חמ םילהת) רמאנש ,אבל דיתעל םיקידצל
 וניהלא םיהלא הז יכ :רמאנש ,עבצאב ול ןיארמו ;ביתכ הלוחל
 (תולוחמכ) ,תומלעב -- ,תומ לע ונגהני אוה ,דעו םלוע
 .םיקידצ לש [תולוחמב]

 ג

 טוידה וליפא ןדוי רייא .בידנ תב ,םילענב ךימעפ ופי המ ₪
 אלא !ךימעפ ופי המ :רמוא תאו ,ול אוה יאנג ,הז ןושלב סלקמ
 םימעפ וללה םימעפ אלהו -- .םילגר ימעפמ אלא רבדמ וניא
 ,אנאסמב ךיביקע ןייאי המ אלא !ןיסוכמ םימעפ ,ןילוגמ
 .ימחרד היתרב

 ;עשוהי ירו רזעילא 'ר ,םלוע ירה ינש ושרד ךכ :היכרב רייא
 ויהש ,ךימעפל ןייפי היה המ -- ,םילענב ךימעפ ופי המ :ורמא
 .תורצה לכ דעב ןילעונ

 ;םילגר ימעפל הלעו ,ותיב יתלד לוענל חכשש דחאב השעמ
 דחאב השעמ בוש .,ויתותלד תועבטב רושק שחנה אצמ אבשכו
 ;םילגר ימעפל הלעו ,ותיב ךותל ויתולגנרת סינכה אלו חכשש
 חכשש דחאב השעמ בוש .םהינפל תוערוקמ תולותחה אצמו אבו
 אצמ אבשכו ;לגרל הלעו ,ותיב ךותל םיטח לש ירכ סינכה אלו
 | = .םיטחל ןיפיקמ תוירא

 ויהו ,ןולקשאב ויהש םירישע םיחא ינשב השעמ :סחנפ רייא

 זיא רע ןעוו ןוא ;ןייז לגר הלוע קעווא זיא ןוא ,זיוה ןיא רעניה ענייז עמונעג
 תשעמ א רעדיוו ןוא .ייז ראפ ץעק ענעסירעצ ןענופעג רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ

 ןיא ץייו ןפיוה א ןעמונעגניירַא טינ ןוא ןסעגראפ טָאה סָאוו ,םענייא טימ

 טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ןוא :;ןייז לגר הלוע קעווא זיא ןוא ,רעייש

 .ץייו םעד םורַא דנור ןבייל ןענופעג רע

 ןיא רעדירב עכייר ייווצ טימ השעמ ַא זיא'ס :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר

 ענעי ןגעלפ .קלָאפ רעדנַא ןַא ןופ םינכש עטכעלש טַאהעג ןבָאה סָאוו ןולקשא
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 ןלעוו ,םילשורי ןיא ןטעב טָאג ןייגפיורַא ןלעוו ןדיי עקיזָאד יד ןעוו. :ןגָאז

 זיא טייצ יד *ןכַאמ בורח ייז ןוא רעזייה ערעייז ןביורסיוא ,ןייגניירַא רימ

 טקישעגוצ אוה ךורב שודקה ייז טָאה .ןעגנַאגעגפױרַא ןענייז ייז ןוא ,ןעמוקעג

 ערעייז ןיא סױרַא ןוא ןיירַא ןגעלפ ייז ןוא ,טלַאטשעג רעייז ןיא םיכאלמ

 םינכש ערעייז טלייטגנייא ייז ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענייז ייז ןעוו .רעזייה

 יז וצ טגָאזעג ענעי ןבָאה .ךיז טימ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז סָאוו ץלַא ןופ

 טנעז ןעוו., *.םילשורי ןיא,, איז וצ טגָאזעג ייז ןבָאה "?ןעוועג ריא טנעז ואוו

 "עג קירוצ ריא טנעז ןעוו ןוא, ?.גָאט םענעי ןוא םענעי ןיא, ??ףױרַא ריא

 רעד זיא טביולעג ,, :טגָאזעג ייז ןבָאה *.גָאט םעד ןוא םעד ןיא., "?ןעמוק

 -רַאפ טינ ייז טָאה רע ןוא טזָאלרַאפ טינ םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןדיי יד ןופ טָאג

 ןלעוו ןדיי עקיזָאד יד ןעוו זַא ,טכַארטעג ןבָאה ?ןשטנעמ עקיזָאד יד ,טזָאל

 ערעייז ןביורַאב ןוא ןייגניירַא ייז ןלעוו ,םילשורי ןיא ןטעב טָאג ןייגפיורַא

 -עג רעייז ןיא םיכאלמ טקישעג טָאג רעייז טָאה ,ןכַאמ בורח ייז ןוא רעזייה

 ןבָאה ייז תמחמ ,רעזייה ערעייז ןיא ןײרַא ןוא סיורַא ןגעלפ ייז ןוא ,טלאטש

 :טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרָאוועג םייוקמ זיא'ס ןוא ".םיא ןיא ןוחטיב טַאהעג

 .טירט ענייד ןענייז ןייש יװ
: 

 -- 1ןעגנוסילשרַאפ יד ןיא טירט ענייד ןענייז ןייש יוו :טשפ רעדנַא ןַא

 ןכילגעג זיא'ס :טגָאזעג טָאה אנינח 'רב אמח 'ר :.ןעגנוסילשרַאפ ייווצ ןיא

 רענייא ךיז טָאה .טָאטש א ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ ,םירחוס ייווצ וצ

 רעד ןיא עדייב ןלעוו רימ ביוא., :ןרעדנַא םוצ טגָאזעג ןוא ןפורעגּפָא ייז ןופ
 א ןכַאמ רימ ןלעוו ,טָאטש ןיא [ןעמַארק ערעודנוא] ןענעפע טייצ רעבלעז
 ןיימ ןיא ןענעפע לעוו ךיא ןוא ךָאװ ןייד ןיא וד ןפע טרעיינ ;טָאטש ןיא לוז

 ןייש יוו. :טינ טייטש ָאד :טגָאזעג טָאה יביא 'ר ןופ ןוז רעד היננח 'ר ".ךָאװ

 ,ןעגנוסילשרַאפ יד ןיא טרעיינ ?,גנוסילשרַאּפ רעד ןיא טירט ענייד ןענייז

 םוא גנוסילשרַאפ א ןוא חספ םוא גנוסילשרַאפ ַא ,ןעגנוסילשראפ ייווצ

 ראפ טסילשרַאפ ריא, :לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה +.תוכוס

 "מיה יד] ךייא רַאּפ סילשרַאפ ךיא ןוא *,תוכוס ףיוא [רעזייה ערעייא ] רימ
 יד] ןפע ךיא ןוא ,תוכוס ףיוא רימ ראפ טסילשרַאפ ריא .חספ םוא "[ןעל

 ןגער ןלַאפ זָאל ןוא סנקלָאװ ףיוא גנערב ןוא ןטניוו ןזָאלב ךַאמ ןוא [ןעלמיה

 ,תוריפ יד טעפ ךַאמ ןוא ןסקיוועג ןסקַאוו ךַאמ ןוא ןוז יד ןענייש ךַאמ ןוא

 ןדעי רַאפ ןוא ןשינעפרעדַאב ענייז טיול ןכעלטיא רַאפ שיט ַא טיירג ןוא

 יד ןגעוו ייס ,ךיז ןגעװ ייס ,ןָאזרעּפ רעטירד ןיא ןדער ייז 5 .תוישעמ עקידרעטייוו

 .רעדירב ייווצ
 ןיא לייוו 2 .(חַארטסַאי ךיוא עז) ןסילשרַאפ ,לענ ןופ ,שרד ןקידרעטייוו ןטיול + .ד

 טרעװ ,םתס גח רעטנוא + .בפשת ,סחניפ טוקלי ןטיול 5 ,ייווצ יװ רעקינייוו טינ ,םיבר

 ןענייז ןייש יװ) םילשורי ןייק ןייז וצ לגר הלוע ידכ 5 .תוכוס ןענַאטשרַאפ ךעלנייוועג

 עטסערג יד רעבָא טגעלפ ,חספ ףיוא ןייז לגר הלוע ךיוא טגעלפ עמ שטָאכ .(טירט ענייד

 "עג ןעגייז ןטרָאג ןיא ןוא דלעפ ןיא ןטעברַא עלא ןעוו ,תוכוס ףיוא ןעמוק לגר ילוע לָאֵצ
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 ןיליא יתמיא,, :ןירמא ןווהו .םלועה תומואמ םיער םינכש םהל
 ןוהיתיב ןיחפקמ ,ןילע ןנאו ,םלשוריב איילצמל ןיקלס ןיאדוהי
 םיכאלמ ה"בקה םהל ןמיז ,ןיקלסו אנמז אטמ ",ןוהל ןוברחמו
 ןמ ןיגלפ ,ןייתאד ןמ .םהיתב ךותב ןיאצויו ןיסנכנ ווהו ,ןתומדכ
 "?ןותיוה ןא, :ןול ןורמא .ןוהיריגמ לכל ןוהמע ןותייאד המ
 תמיאו,, ".ןלפ םויב,, ''?ןותקילס תמיא,, ''.םלשוריב,, :ןול ןורמא
 אלד ,ןיאדוהיד ןוההלא ךירב, :ןירמא "'.ןלפ םויב,, "?ןותיתא
 ןיליא ןוקסי תמיא ,ןיריבס אירבג ןוניא .ןוהתי קבש אלו ןוקבש
 ןוהיתיבל ןיחפקמו ןילע ןוניאד ,םילשוריב היילצמל ןיאדוהי
 ןיקפנ ווהד ,ןוהתומדכ םיכאלמ ןוההלא חלשו .ןוהל ןוברחמו
 :רמאנש המ םייקל יי.היב וציחרתאד ןיגב ,ןוהיתב וגב ןיללעו
 .ךימעפ ופי המ

. 

 רייב אמח רייא .םילענ ינשב -- ,םילענב ךימעפ ופי המ :א''ד
 רמאו םהמ דחא הנע .הנידמל וסנכנש ןיטיטמגרפ ינשל :אנינח
 ןישוע ונא ,הנידמב דחאכ ונינש ונא ןיחתופ םא, :וריבחל
 ינאו ךתבש התא חתפ אלא ;הנידמב [אייגרפא] (סייגרפא)
 "לענב ךימעפ ופי המ,, :רמא יביא 'רד הירב היננח 'ר ".יתבש
 הליענו חספב הליענ ,םילענ יתש ,םילענב אלא ,ןאכ ביתכ ןיא
 ינאו ,גחב ינפל םילעונ םתא,, :לארשיל הי'בקה םהל רמא .גחב
 בישמו חתופ ינאו ,גחב ינפל םילעונ םתא .חספב םכינפל לעונ
 םיחמצ לדגמו המח חירזמו םימשג דירומו םיננע הלעמו תוחור
 היוג לכלו ויכרצ דחאו דחא לכ ינפל ןחלש ךרועו ,תוריפ ןשדמו
 םיאצוי םתאו ,חספב םכינפל לעונ ינאו ;הרוסחמ ידכ היוגו
 התוא ןיאצומו ,הדשב םכיכרצ לכ םישועו םירוזו ןישדו םירצוקו
 ".תוכרב האלמ

 ריא ןוא ,חספ םוא ךייא ראפ סילשרַאפ ךיא ןוא :;ןטיונ ענייז טיול רעפרעק
 ריא סָאװ ץלַא טוט ןוא טלפושטניוו ןוא טשערד ןוא טדיינש ןוא סױרַא טייג

 ז,"תוכרב טימ לופ סע טניפעג ריא ןוא ,דלעפ ןיא טפרַאד

 :לשמנ רעד ךיז טקידנע אד 7 .רעטייװ יװ ,ןבעג טינ ןגער ןייק רעמ ןלָאז ייז 5 .טקידנע

 לארשי ךיז טייב ױזַא ,ןטייצ ערעדנוזאב ןיא רחסמ רעייז ןעוט םירחוס ייווצ יד יװ יוזא

 ףיוא טיובעג השרד יד טרעוו טוקלי ןיא .ןעגנוסילשראפ ערעייז טימ ןטשרעבייא ןטימ
 ,טכ רבדמב) טייטש תוכוס ייב ןוא ,'הל תרצע :(ח ,זט םירבד) טייטש חספ ייב סָאװ ,םֶעְד
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 פתוכוס ןופ תרצע רעד טָאה טפרַאדעג :טגָאזעג טָאה יול ןב עשוהי 'ר

 תרצע רעד טרעיינ ?:חסּפ ןופ תרצע רעד יוו געט קיצפופ ףיוא טקורעגּפָא ןייז

 סע ןענייז ;רעטניוו וצ רעמוז ןופ רעביא טלָאמעד טייג עמ לייוו ,תוכוס ןופ

 ?ןכילגעג ךַאז יד זיא סָאװ וצ ,לשמ ַא זיא'ס .ןעמוק ןוא ןייג וצ געט ןייק טינ

 טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ןופ לייט ,ךס א רעטכעט טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ א וצ

 .טרָא טייוו א ןיא טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא ,טרָא טנעָאנ ַא ןיא

 .טכַאמ ךלמ רעד רעטָאפ רעייז סָאוו ,ןעז ןעמוקעג עלַא ייז ןענייז גָאט ןייא

 ,טרָא טנעָאנ ַא ןיא טַאהעג הנותח ןבָאה סָאװ יד, :טגָאזעג ךלמ רעד טָאה

 ַא ןיא טַאהעג הנותח ןבָאה סָאװ יד רעבָא ;ןעמוק וצ ןוא ןייג וצ טייצ ןבָאה
 ןענייז ייז ןמז-לכ טרעיינ .ןעמוק וצ ןוא ןייג וצ טייצ ןייק טינ ןבָאה ,טרָא טייוו
 ןעיירפ ךיז רימָאל ןוא בוט-םוי ןייא ןכַאמ עלַא ראפ רימָאל ,רימ ייב ָאד עלַא

 רעטניוו ןופ רעביא טייג עמ יוו יוזא ,חספ ןופ תרצע רעד ,ױזַא ?.ייז טימ
 וצ ןוא ןייג וצ געט ןענייז סָאד,, :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ,רעמוז וצ
 רעמוז ןופ רעביא טייג עמ דלַאב יוו ,תוכוס ןופ תרצע רעד רעבָא *.ןעמוק
 ףיוא :?סעדורג יד ןוא ,רעווש זיא ןגעוו יד ןופ ביוטש רעד ןוא ,רעטניוו וצ
 .געט קיצפופ ףיוא טקורעגּפָא טינ רע זיא רעבירעד :יי,טרַאה ןענייז ןגעוו יד
 וצ ןוא ןייג וצ געט ןייק טינ ןענייז סָאד, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה
 בוט-םוי ןייא ןכַאמ :?עלַא ייז ןופ רימָאל ,ָאד ןענייז ייז ןמז-לכ טרעיינ ;ןעמוק

 וצ טגָאז רע ןוא לארשי השמ טגָאזרַאפ רעבירעד ".ןעיירפ ךיז רימָאל ןוא
 ןַא ןייז ךייא לָאז גָאט ןטכַא ןפיוא -- ינימשה םויב :(הל ,טכ רבדמב) ייז

 ענייד ןענייז ץיש יוו :טגָאז קוסּפ רעד סָאװ זיא סָאד .גנולמַאזנייא ןא ,תרצע

 . ג.ךיש יד ןיא טירט

 ןעמהרבא ןופ רעטכָאט יד ,רעטכָאט עכעלטשריפ וד -- בידנ תב (ג)
 ,זמ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;טשריפ ,בידנ ןפורעג טרעוו סָאװ
 ןופ קלָאפ סָאד ,טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה תומוא יד ןופ ןטשריפ יד -- יבידנ (י

 :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ,עדנור יד ןכיד ענייד -- .ןעמהרבא ןופ טָאג םעד
 -עג ןוא טלטרעצעג טרעוו לארשי סָאװ ,םיגונעת ןוא ןטייקכעלטרעצ עלַא

 סָאװ ,הלימ [ןופ הווצמ רעד] ןופ תוכז ןיא ןענייז ,טלעוו רעד ףיוא טגונעת

 -עג טָאה סָאװ :טגָאזעג טָאה אייח 'ר .ןכיד יד ןשיווצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא
 עקנַארק יד] טלייה סָאװ רעד -- אפור ןלעטשוצניירא םימכח יד טכארב
 הווצמ] רעד ןגעק ?[הרשע הנומש ןופ] הכרב רעטכַא רעד ןיא [לארשי ןופ
 זיא סָאד ;גָאט ןטכַא ןפיוא [ןייז וצ םייקמ] ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאוו ,הלימ [ןופ
 םיא טימ ןעוועג זיא דנוב ןיימ -- יתירב :(ה ,ב יכאלמ) טייטש קוספ ןיא יו

 םירוכיב) תרצע ןפורעג טרעוו סָאװ ,תועובש ? .תרצע ינימש 5 .םכל היהת תרצע :(הל

 ןטיול טשטייטעג ןוא ,גנש ,א תושרדמ יתב טיול ןוא תמא תוא ןטיול ןטיבעג '% (ג א

 תוכוס געט ןביז יד ןופ 1?  .ןייג ןָא ןבייה סנגער יד רעדייא 11 .ב ,ט תואוקמ ,ארונטרב

 םייה ַא ןזײװַאב סָאװ ,לגר ילוע יד ןופ טירט יד :ןביוא יוו 5 .תרצע ינימש טימ ןעמַאזוצ

 .ךיש ענעקורט טימ ןעמוק וצ
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 הקוחר אהתש גח לש תרצעה התיה היואר :יול ןב עשוהי ר''א
 ידי לע ,גח לש תרצע אלא ;חספ לש תרצעה דגנכ םוי םישמח
 ,לשמ .ןותייו ןולזייד והימויב תיל ,ףרוחל ץיקה ןמ םיאצוי ןהש
 תואושנ ןהמ ,הברה תונב ול ויהש ךלמל ?המוד רבדה המל
 םלכ ואב דחא םוי .קוחר םוקמל תואושנ ןהמו ,בורק םוקמב
 םוקמב תואושנש ולא,, :ךלמה רמא .םהיבא ךלמה םולש לואשל
 ,קוחר םוקמב תואושנש ןילאו ;יתימלו לזימל התנועב תיא ,בורק
 אכה ילצא ןוהלכ ןוניאד דע אלא .יתימלו ליזיל התנועב תיל
 דע ,חספ לש תרצע ךכ ",ןמע ידחנו בט םוי דח ןלוכ דבענ
 לזימל אמויב תיא,, :ה"בקה רמא ,ץיקל ףרוחהמ ןיקפנ ןוניאד
 ,ףרוחל ץיקהמ ןיאצוי ןהש ידי לע ,גח לש תרצע לבא ''.יתימלו
 הניא ךכיפל ,תושק םיכרד [תודתיו] (תודיו) ,השק םיכרד קבאו
 ;יתימלו לזימל אימויב תיל,, :ה"בקה רמא .םוי םישמח הקוחר
 השמ ךכל ".ידחנו בט םוי דח ןלכ דבענ אכה ןוניאד דע אלא
 היהת תרצע ינימשה םויב :(טכ רבדמב) םהל רמואו לארשיל ריהזמ
 .םילענב ךימעפ ופי המ :רמוא יוה .םכל

 ה |

 םילהת) א"דמה ;בידנ ארקנש ,םהרבא לש ותב ,בידנ תב ₪
 -- ,ךיכרי יקומח .יוגו ,םהרבא יהלא םע ,ופסאנ םימע יבידנ (זמ
 ןיקנרפתמו ןיטחמ לארשיש ןיקינרפו ןיטטיח לכ :ןנחוי רייא
 ואר המ :אייח רייא .םיכרי ןיב הנתנש הלימ תוכזב ,הזה םלועב
 הנתנש הלימה דגנכ ?תינימש הכרבב אפור עובקל םימכח
 וכו ,םולשהו םייחה ותא התיה יתירב :(ב יכאלמ) ד"הה ;ונימשב
 םילומנה תוקונית המכ ,הידי תחתמ םיילח המכ -- ,םיאלח ומכ
 | .הידי תחת םיתמו

 השא םש התיהו ,איקטופק תנידמל יתאבש השעמ :ןתנ רייא
 ,תמו ןושאר הלמ .םיתמו םילומנו ,םירכז םינב תדלוי התיהו תחא

 ןופ ןעמוק ןטייקנארק 9לפיוו ?םיאלח ומכ -- :+םולש ףיוא ןוא ןבעל ףױא

 .טנעה עריא רעטנוא ןברַאטש רעדניק עטעלמעג לפיוו +,טנעה עריא רעטנוא

 ,עיקָאדַאּפַאק ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,ןעשעג זיא'ס :טגָאזעג טָאה ןתנ 'ר
 ייז ןוא ,ךעלגניי ןריובעג טגעלפ סָאװ ,יורפ א ענייא ןעוועג זיא טרָאד ןוא

 ליפשנַָא :שרד ןטיול ;ןעגניר יו :טשפ ןטיול 5 .(ל"דר) ןרעװ קנארק טינ םעד ןופ לָאז



 הבר םירישה ריש 1254

 ןוא ,ןטשרע םעד טעלמעג טָאה יז ,ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג טעלמעג ןענייז

 ןוא ,ןטירד םעד ,ןברָאטשעג זיא רע ןוא ,ןטייווצ םעד ,ןברָאטשעג זיא רע

 בָאה ךיא ןוא ,רימ וצ טכַארבעג יז טָאה ןטרעפ םעד .ןברָאטשעג זיא רע

 "עג טינ בָאה ןוא ,םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ;ןירג זיא בייל ןייז זַא ,ןעזעג

 ,סָאװ וג, :רימ וצ טגָאזעג ייז ןבָאה .תירב ןרַאפ טולב ןייק םיא ןיא ןענופ

 ,םיא טזָאל ןוא ּפָא טרַאװ,, ייז וצ טגָאזעג ךיא בָאה "?ןייז עלמ םיא רימ ןלָאז

 "עג רימ ןבָאה ?ןטרָאד םורָאװ ,תירב ןפיוא טולב ןעמוקנָא םיא טעוו סע זיב

 ".טנוזעג טינ טרעוו רע זיב ,טינ ןעמ טעלמ קנַארק זיא סָאװ דניק ַא :טנרעל

 -עגסיורַא זיא ,טעלמעג רעטעפש םיא טָאה עמ ןעוו .טזָאלעגּפָא םיא ייז ןבָאה

 ןתנ ןבעגעג ןעמַאנ ַא םיא טָאה עמ ןוא ,ןבעל ןבילבעג זיא רע זַא ,ןעמוק

 .ןטייקנַארק ?לפיוו -- םיאלח ומכ :טניימ סָאד .ןעמָאנ ןיימ טיול

 ןוא אינוח 'ר ?ןכילגעג זסע זיא סָאוו וצ -- ,ןעגניר יוז :טשפ רעדנַא ןַא

 ןגָאז ןנבר יד ןוא ףלייז ַא ןופ גניר ַא וצ :טגָאזעג טָאה אינוח 'ר .ןנבר יד

 :טגָאזעג טָאה אמחנמ 'ר :??טכַאמעג סע טָאה רעוו ?.לרעּפ ַא ןופ גניר םוצ

 רעד ןופ טנעה יד ןופ קרעוו סָאד ,רעטסיימ א ןופ טנעה יד ןופ קרעוו סָאד

 -עג טָאה לאומש 'ר .טלעוו רעד ףיוא אוה ךורב שודקה ןופ :'טפאשרעטסיימ

 טָאה רע ןוא ,דָאס ַא טַאהעג טָאה סָאװ ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס} :טגָאז

 -מיורגלימ ןוא רעמייבלפע ןוא רעמייבסונ ןופ תורוש םיא ןיא טצנַאלפרַאפ
 ןוז, :טגָאזעג םיא טָאה ןוא ,ןוז ןייז ןבעגעגרעביא סע טָאה רע ןוא .רעמייב

 רעמייב עקיזָאד יד ןעוו טרעיינ ;טינ טינרָאג ריד ןופ גנַאלרַאפ ךיא ,רעניימ
 ןוא םעד ןופ ןעגנערב רימ וטסלָאז ,טכורפ עטשרע רעייז ןבעגסיורַא ןלעוו

 ןוא טנעה עניימ ןופ טעברַא יד ןעז לָאז ךיא ידכ ,ןכוזרַאפ וצ סע ןבעג רימ
 "ניק, :לארשי וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא ".ריד טימ ןעיירפ ךיז
 ןופ ןצימע ייב ןעוו טרעייג ;טינ טינרָאג ךייא ןופ גנַאלרַאפ ךיא ,עניימ רעד

 :ןעמָאנ ןיימ וצ ןקילייה םיא רע לָאז ,רוכב ַא ןוז ַא ןרעוו ןריובעג טעוו ךייא
 רימ וצ קילייה -- יל שדק, :(ב ,גי תומש) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד

 ןעגנערבטימ ריא טלָאז ,ןייז לגר הלוע טעוו ריא זעוו ןוא .רוכב ןכעלטיא

 השמ טָאה רעבירעד ".רימ ראפ ןזייוו וצ ךיז םירכז ערעייא עלַא ןוא םיא
 ענייד עלַא ןלָאז} רָאי ַא לָאמ יירד -- שלש :(זי ,גכ טרָאד) לארשי טגָאזעגנָא

 .[רַאה סעד טָאג רַאפ ןזייוו ךיז םירכז

1 
 רעד זיא סָאד ,לּפָאנ ןייד .רעדנור ַא ןקעב ַא זיא לּפָאנ ןייד -- ךררש (ג)

 -עדעג סרעטומ רעד ןיא זיא'ס ןמז"לכ ,דניק עקיזָאד סָאד יוו ױזַא :ןירדהנס

 .א ,דלק תבש * .הלימ תווצמ רעד ןופ + .ומכ -- המכ % .ןטײקנַארק ,םיילח ףיוא
 ןופ הווצמ יד טרעוו םיא ףיוא סָאװ ,רבא םענופ לייט רעד 7?  .ןביוא יװ ,ומכ -- המכ *
 ןופ חסונ רעד זיא ױזַא ןוא ,קירעביא זיא םיאלח ןופ גנורזחרעביא יד) טריפעגכרוד הלימ
 בילוצ 5 .(לוק הפי) טייקשידיי ןופ לייז רעד זיא הלימ ןופ הוצמ יד לייוו 5 .תמא תוא
 חסונ רעד יװ ,ותונמוא 11 .הװצמ ענייש יד 1% ,(טרָאד) הווצמ רעד ןופ טייקנייש רעד
 ,1859 ,עבאגסיוא רעגרעבמעל רעד ןיא זיא
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 ;קורי ורשב יתיארו ,ינפל ותאיבה יעיבר .תמו ישילש ,תמו ינש
 ןילומ ונא ,המ,, :ול ורמא .תירב םד וב יתאצמ אלו ,וב יתלכתסנ
 םד ול אביש דע ,ותוא וחינהו וניתמה,, :םהל יתרמא יי?ותוא
 .אירביש דע ,ותוא ןילומ ןיא הלוחה ןטקה :ןמת ןנינתד ,תירב
 ןתנ ומש ואיצוהו ,םייח לש ןבה אצמנו ,ותוא ולמ .ותוא וחינהו
 .םיאלח ומכ :יוה .ימשכ

 אינוח 'ר ?המוד היה (םיאלח) המל -- ,םיאלח ומכ :אייד
 אילוחל :ןירמא ןנברו ;דומע לש אילוחל :רמא אינוח 'ר ,ןנברו
 השעמ ,ןמא ידי השעמ :רמא אמחנמ 'ר ?האשע ימו .תילגרמ לש
 ךלמל :לאומש רייא .םלועב ה"בקה לש [ותונמוא] (ותנמוא) ידי
 םיחופתו ןיזוגא לש תורוש תורוש וב עטונו ,סדרפ ול היהש
 אלא ;רבד ךממ עבות יניא ,ינב, :ל''א .ונבל ןרסמו ,םינומרו
 ,ינמעטמו ןהמ ינפל איבמ אהת ,תורכבמ וללה תועיטנהש העשב
 :לארשיל ה"בקה רמא ךכ 'י.ךב חמשאו ידי ישעמ האראש ידכ
 ,רוכב ןב םכמ דחאל דלוישכ אלא ;רבד םכמ עבות יניא ,ינב,
 םתאשכו .רוכב לכ יל שדק :טי תומש) ד"הה ;ימשל ושידקמ אהי
 תוארהל םכלש םירכז לכו ותוא ןילעמ ויהת ,םילגר ימעפל ןילוע
 םימעפ שלש :טכ תומש  לארשי תא השמ ריהזה ךכיפל יי,ינפל
 .- - - הנשב

1 

 לכ ,הז קונית המ :ןירדהנס ולא ,ךררש .רהסה ןגא ךררש ₪
 לארשי ןיא ךכ ,ורוביטמ אלא יח וניא ,ומא יעמב אוהש ןמז
 ארדא ,רהסה ןגא ,םהלש ןירדהנסמ ץוח רבד תושעל ןילוכי
 ארהזל ןיחווצו ןיירקד ןירתא תיא :רמא ידסח רב ןובא .הרהזאד
 השלשו םירשעמ ןירדהנס רסחת לא ,גזמה רסחי לא .ארהס --

 לארשי ןָאק ךיוא יוזַא ,לּפָאנ ןייז ןופ טרעיינ ,שרעדנַא טינ סע טבעל ,םער
 ןופ רעייש רעד -- :,רעדנור ַא ןקעב ַא .ןירדהנס רעייז ןָא ןָאט טינ ךאז ןייק

 טפור ?ארהז טָאטשנָא ואוו ,רעטרע ןַארַאפ :טגָאז ידסח רב ןובא ?,גנוטכיילַאב
 ,ןייוושימ רעד טינ טלעפ סע -- +.ארהס סױרַא טדער עמ ןוא [הנבל יד] ןעמ

 -עגסיוא ןייז טגעלפ סָאװ ,ןירדהנס ןופ טרָאץיז סָאד ? .(רהס) הנבל יד יו + הו

 ןירדהנס ,הנשמ) טרָא-שערד קיכעלייק בלאה א ,רעייש א ןיא יוו ,זיירק ןבלאה א ןיא טצעז

 ערעדנַא טיול ;ל"דר) .הרות רעד ןופ טכיל סָאד ןעמוקסיורא טגעלפ טרָאד ןופ ןוא ,(ג ד

 ;טי ,ד םירבד ,ןתנוי םוגרת עז) הנבל 2 .(גָאזנָא ןופ ,גנונערָאװ ןופ רעייש רעד --

 -רעוו עדייב ןרעװ רעטרע עלַא יד ןיא -- ט ,זל תישארב ןתנוי 'ת ;ג ,זי טרָאד ,ןתנוי ית
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 סָאד יוו] %קיצנַאווצ ןוא יירד ןופ רעקינייוו ןייז טינ רָאט ןירדהנס רעד --

 ןוא ןייוו םיקלח ייווצ זיא ןייוושימ רעד %ןטרַָאד טנרעלעג ןבָאה רימ סָאװ
 :טשפ רעדנַא ןַא 1.[ןורש ןופ ןייוו ןגעוו [ךיז טדער'ס] ,רעסַאוו קלח ןייא
 %.אלפומ ןייז ןירדהנס םעד ןלעפ טינ רָאט סע -- ,ץיוושימ רעד טינ טלעפ סע

 ןירדהנס ןיא ןלעפ טינ רָאט סע -- ,ןייוושימ רעד טינ טלעפ סע :טשפ רעדנַא ןַא
 רעד טינ טלעפ סע :טשפ רעדנַא ןַא ?.הכלה יד ףיונוצ םיא טלעטש סָאװ רעד

 זיא סָאד +%טלעוו רעד ןופ רעטסיימקנארט רעד טינ טלעפ סע -- ,ץייוושימ

 טעווס ,ךעטסַאּפ ץימ זיא טָאג -- 'ה :(א ,גכ םילהת) טגָאז קוספ רעד סָאװ

 | .ןלעפ טינ רימ
 ױזַא ::םינהוכ תרות זיא סָאד ,ץייוו ןפיוה ַא זיא ךיוב ןייד -- ךנטב (ג)

 רערעדנַא רעד ןופ סיפ יד ןוא טייז ןייא ןופ ץרַאה סָאד זיא ךיוב םייב יו
 טייז ןייא ןופ םירפס ייווצ ,םינהוכ תרות זיא ױזַא ,ןטימ ןיא זיא רע ןוא טייז

 ,(םיטח) ץייוו ןפיוה ַא .ןטימ ןיא רע ןוא טייז רערעדנַא רעד ןופ ייווצ ןוא
 ןופ םיטרפ ןוא תווצמ לפיוו :םיאטח [ףיוא תונברק ןגעוו ןגָאזרַאפ} ןפיוה א

 ןגָאזראפ] עברַאה ןוא עדלימ לפיוו ,םינהוכ תרות ןיא ןַארַאפ ןענייז תווצמ
 -מורַא} ;םינהוכ תרות ןיא ןַארַאפ ןענייז ?רתונ ןוא לוגיפ [ןגעוו םיניד לפיוו

 ןענייז סָאװ ,הרות רעד ןופ רעטרעוו יד ןענייז סָאד ,סעיליל טימ טלגנירעג
 זַא .טלעוו רעד ףיוא ךיז טריפ'ס :טגָאזעג טָאה יול 'ר .[יסעיליל יוו ךייוו

 ךָאנ ןוא ,בייוו א טמענ רָאי קיצרעפ רעדָא קיסיירד ןופ רעטלע ןיא ןַאמ א
 טימ ןטפעהַאב וצ ךיז רע טמוק +תואצוה ענייז עלַא טכַאמעג טָאה רע יוו םעד

 *זיור עטיור ַא יו [קעלפ-טולב ַא| ןעזעג בָאה ךיא,, :םיא טגָאז יז ןוא ,ריא
 ,םעד וצ טכַארבעג םיא סע טָאה רעוו .ריא ןופ ּפָא ךיילג ךיז רע טדייש ױזַא

 ןשיווצ ןַארַאפ זיא טנַאוו ענרעזייא רעסָאװ ?ריא וצ ןענענעג טינ לָאז רע זַא
 א םיא טָאה גנַאלש רעסָאװ ?ייז ןשיווצ זיא לייז רענרעזייא רעסָאװ ןוא ?ייז
 טינ לָאז רע זַא ,ןָאטעג ךָאטש א םיא טָאה ןָאיּפרַאקש רעסָאװ ?ןאטעג סיב

 ךייוו ןענייז סָאװ .הרות רעד ןופ רעטרעוו יד [ןענייז סָאד| ?ריא וצ ןענענעג

 וא -- השעא לאו :(טי ,חי ארקיו) טגָאזעג טרעוו ריא ןיא םורָאװ ,עיליל ַא יוו
 .ןענענעג טינ וטסלָאז טייקניירמוא ריא ןופ גנורעדנוזּפָא רעד ןיא בייוו ַא וצ

 ךעלקיטש ןופ ץכעקעג א טכארבעג םיא טָאה עמ סָאװ רעד זיא ױזַא ןוא
 "ןיהַא ןלַאפעגניירַא זיא בלח קיטש ַא,, :טגָאזעג םיא טָאה עמ ןוא ,[ שיילפ]
 "עג םיא טָאה רעוו -- ,טינ סע טכוזרַאפ ןוא טנַאה ןייז קירוצ טיצ רע ןוא

 סיב ַא םיא טָאה גנַאלש רעסָאװ ?ןכוזרַאפ טינ לָאז רע זַא ,םעד וצ טכארב
 ךָאטש א םיא טָאה ןָאיּפרָאקש רעסָאװ ןוא ?ןכוזראפ טינ לָאז רע זא ,ןָאטעג

 רעטרעוו יד [ןעעיז סָאד| ?ןכוזראפ סע ןוא ןענענעג טינ לָאז רע זַא ,ןָאטעג
 ןבירשעג זיא ריא ןיא םורָאװ ,עיליל א יוִי ךייוו ןענייז סָאװ ,הרות רעד ןופ
 .ןסע טינ ריא טלָאז טולב ןייק ןוא בלח ןייק -- בלח לכ :(י ,ג טרָאד)

 ןטייב וצ ןביולרעד ךיז ןלָאז רימ ביוא -- .(תוא ןטשרע ןכָאנ דוי א טימ ןבירשעג רעט

 "וצ רעמ ןעוועג רעטרעװ סנובא ןטלָאװ ",ארהז -- ארהסל ןיחווצו ןיירקד, :ןענעייל ןוא
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 ןיימ ,ןיי דחאו םימ םיקלח ינש -- גוזמה :ןמת ןנינתד איההכ]
 ,הלש אלפומ ןירדהנס רסחת לא ,גזמה רסחי לא :א''ד .[ינורשה
 תא הל גזממ אוהש הז ןירדהנס רסחת לא ,גזמה רסחי לא :א'ד
 א"דמה ;אמלעד אגזמ רסחנ אל ,גזמה רסחי לא :א"ד ,הכלהה
 .וסחא אל ,יעור 'ה :טכ םילהת)

 י |

 בלה הז סרכ המ .םינהוכ תרות הז ,םיטח תמרע ךנטב ₪)
 םירפס ינש ,םינהוכ תרות ךכ ,עצמאב אוהו ןאכמ םייערכהו ןאכמ
 המרע -- ,םיטח תמרע .עצמאב אוחו ןאכמ םירפס ינשו ןאכמ
 ןילק המכ ,םינהכ תרותב שי םיקודקדו תווצמ המכ :םיאטח לש
 ,םינשושב הגוס] ;םינהכ תרותב שי תורתונו ןילוגיפ ,ןירמוחו
 ,םלועבש גהונב :יול רייא ,[םינשושכ ןיכר ןהש ,הרות ירבד ולא
 אב אוה ויתואיצי איצומשמ ,הנש 'מ ןבו יל ןב השא אשונ םדא
 שרופו ',יתיאר המודא הנשושכ,, :ול תרמוא איהו ,הל קקזל
 שי לזרב לתוכ הזיא ?הל ברקי אלש ,ול םרג ימ .דימ הנממ
 ברקע הזיא זוכשנ שחנ הזיא ?םהיניב לזרב דומע הזיאו ?םהיניב
 הב רמאנש ,הנשושכ ןיכרש הרות ירבד ?הל ברקי אלש ,וצקע
 ואיבהש ימ ןכו .ברקת אל התאמוט תדנב השא לאו :(חי ארקיו)
 ךשמו ,"םש לפנ בלח,, :ול ורמא ,[רשב] תוכיתח לש יוחמת ול
 ,וכשנ שחנ הזיא ?םועטל אלש ,ול םרג ימ -- ,ומעט אלו ודי
 ירבד ?ותוא םעטיו ברקי אלש ,וצקע ברקע הזיאו ?םועטי אלש
 םד לכו בלח לכ :0 םש הב בותכש הנשושכ ןיכרש הרות
 .ןלכאת אל

 ,ןירדהנס ןסיורג םענופ לטירד א ,ןירדהנס רעניילק רעד * .ןקידרעירפ םוצ טסַאּפעג
 הדינ ,הנשמ *  .ןיד-תיבדבא םעד ןוא אישנ םעד ץוח ,םירבח 69 ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ

 ,רעטייוו סעבאגסיוא עלא ןיא ךיז טניפעג טַאטיצ רעד -- .ד ,א הבר רבדמב עז 1 .ז ב

 טימ םכסה ןיא ןוא טלַאהניא ןטיול ָאד טלעטשעג םיא ןבָאה רימ ;ןמיס ןופ ףוס ןראפ

 טפראדעג טָאה סָאװ ,הכלה ןיא טסילאיצעפס א ,החמומ ַא 5 (ו"זרהמ עז) םישרפמ

 יד רָאלק טכאמ ? .ןיד ןטימ םכסה ןיא ןייז ןלָאז ןעגנולדנאהרַאפ יד זא ,ןבעג גנוטכַא

 עקיזָאד יד) ןייוו ןטימ טוט רעשימנייוו רעד יװ ,ןטנעמעלע ענעדיישראפ עריא טיול הכלה

 ןגעװ .ו"זרהמ -- ,אלפומ ףיוא גנורעלקרעד א יװ רעמ טינ ןייז וצ סיוא טקוק ארמימ
 .הנוהכ תונתמ ןטיול 19 .(א ,זפ ןירדהנס עז אלפומ

 ןשיזיפ ןייק טיג ןבָאה 5 .15 .מאב ,בי ,ה ןביוא עז ? .ארקיו שמוח רעד + .ז

 ךיז טניפעג ןטסקעט עטקורדעג יד ןיא -- .טרָאװ ןופ חוכ םעד טרעיינ ,ךיז רעטניה חוכ

 טלעטשעג יז ןבָאה רימ ".םיאטח לש המרע, ךָאנ ,רעירפ ארמימ עטרעמאלקעגנייא יד

 טסקעט ןופ קיגָאל יד זיא יוזא ןוא ,ג (םילקש) אשת יכ ,יתבר אתקיספ ןופ חסונ ןטיול ָאד

 הנותח רעד ןופ + .(ל"דר ךיוא עז)



 הבר םירישה ריש 8

 א טינ זיא רעבָא -- ,ץייו ןפיוה ַא יוו זיא ךיוב ןייד :טשפ רעדנַא ןַא
 ןייגַאב ךיז ןָאק טלעוו יד טרעיינ +ץייוו ןפיוה ַא יו רענעש סעקשיש ןפיוה
 :טגָאזעג טָאה ידיא 'ר .ץייוו ןֶא ןייגאב טינ ךיז ןָאק יז רעבָא ,סעקשיש ןָא
 -עגנָא לארשי ייב זיא ױזַא ,ןטלָאּפשעגנָא זיא ץייוו רעקיזָאד רעד 'יוו ױזַא
 רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה א* היננח רב יסוי 'ר 5.הלימ יד ןטלָאּפש
 יד ןופ ןגעמרַאפ סָאד ןפָאזנייא לארשי טעוו יוזַא ,[רעסַאוו] ןייא טּפַאז ץייוו

 תלכאו :(זט ,ז םירבד) ןבירשעג טייטש סע יוו זיא סָאד ;טלעוו רעד ןופ תומוא
 היעשי) ןבירשעג טייטש ךָאנ ןוא ;רעקלעפ עלַא ןרעצרַאפ טסעוו וד ןוא --
 רעייז טימ ןוא ןסע ריא טעוו רעקלעפ ןופ ןגעמרַאפ סָאד -- ליח :( ,אס
 יוו יוזַא :טגָאזעג טָאה שיקל ןב ןועמש 'ר .ןבייהרעד ךיז ריא טעוו טייקכייר
 ךיוא יוזַא ,לַאפּפָא ןייז טימ ןעמַאזוצ ןטסָאמעג טרעוו ץייוו רעקיזָאד רעד
 ,רעּפעזערעסַאוו ןייד זיב רעקעהצלָאה ןייד ןוּכ -- בטוחמ :(י ,טכ םירבד) לארשי

 ףיוא סױרַא טייג רע ןעוו ,ץייוו רעקיזָאד רעד יוו ױזַא :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר
 טמוק רע ןעוו ןוא ,לָאצ ַא טימ טרעיינ ,סױרַא שרעדנַא טינ רע טייג ,העירז
 טָאה לארשי ןעוו ךיוא ױזַא ;לָאצ ַא טימ ןיירא רע טמוק רעייש ןופ ןיירַא
 טגָאז קוספ רעד יוו ,לָאצ ַא טימ טרעדינעג ייז ןבָאה ,םירצמ ןייק טרעדינעג
 ןרעטלע ענייד ןבָאה תושפנ קיצעביז טימ -- שפנ םיעבשב :(בכ ,י טרָאד)
 -עגפיורַא ייז ןענייז ,ןעמוקעגפיורַא ןענייז ייז ןעוז ןוא ;םירצמ ןייק טרעדינעג

 םורַא -- תואמ ששכ :(זל ,בי תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,לָאצ ַא טימ ןעמוק
 סקחצי 'ר ןגעוו טגָאזעג טָאה הינוח 'ר .סרעייגסופ טנזיוט טרעדנוה לָאמ סקעז
 ברעק יד ףיוא טינ טכַא ןייק טינ טגייל תיבה-לעב רעד יוו ױזַא :רעטרעוו
 טינ ןוא יורטש ןפיוא טינ ןוא ,לּפָאטש ןופ ברעק יד ףיוא טינ ןוא טסימ ןופ

 טגייל יוזַא ,טינרָאג יוז טנכערעג ןרעוו ייז לייוו ?סָאװרַאפ ;עוועלפ רעד ףיוא
 ?סָאװרַאפ ;טלעוו רעד ןופ תומוא יד ףיוא טכַא ןייק טינ אוה ךורב שודקה
 עלַא -- םיוגה לכ :(זי ,מ היעשי) טגָאז קוכּפ רעד יוו ,טינרָאג ןענייז ייז לייוו
 ?טכא אי רע טגייל ןעמעוו ףיוא רעבָא .םיא ןגעק טינרָאג יוו ןענייז רעקלעפ
 טסעוו וד זַא -- אשת יכ :(בי ,ל תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי ףיוא
 יד ףיוא טמענ -- ואש (ב ,א רבדמב) ;לארשי ינב יד ןופ לָאצ יד ןעמענפיוא

 .לארשי ינב יד ןופ הדע רעצנַאג רעד ןופ לָאצ

 טינ ןבָאה טלעוו רעד ןופ תומוא יד :ןובא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הימחנ 'ר
 יירד עלַא ןוא ,לצרָאװ ןייק טינ ןבָאה ,גנואייז ןייק טינ ןבָאה ,גנוצנַאלפ ןייק

 ךָאנ ןענייז יז -- לב ףא (דכ ,מ היעשי) קוספ ןייא ןיא ןַארַאפ ןענייז
 םָאטש רעייז ,טייזרַאפ טינ וליפא ךָאנ ןענייז יז ,טצנַאלפעגנייא טינ וליפא
 -נאלפ ַא טָאה לארשי רעבָא .דרע רעד ןיא טלצרָאוועגנייא טינ וליפא ךָאנ זיא
 יז לעוו ךיא א -- םיתעטנו :(אמ ,בל הימרי) טגָאז קוספ רעד יוו ,גנוצ
 םיתעטנו :וט ,ט סומע) טייטש רעדיוו ןוא ,דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא ןצנַאלפנייא
 רעד יוו ,גנואייז ַא ןבָאה ייז ;דרע רעייז ףיוא ןצנַאלפנייא ייז לעוו ךיא ןוא --

0 

 ,טיוהרָאפ רעד ןופ ביילברעביא םעד ןסיירנייא סָאד -- ,העירפ ךרוד 5
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 לשמ הפי ןיליבורטסיא לש אלהו -- ,םיטח תמרע ךנטב :אייד
 רשפא יאו ,ןיליבורטסיא ילב תויהל םלועל רשפא אלא ?םיטח
 לארשי ךכ ,הקודס וז הטח המ :ידיא ר''א .םיטח ילב תויהל םלועל
 ךכ ,תגפוס וז הטח המ :רמא היננח רב יסוי 'ר .ןתלימ הקודס
 תלכאו :(ז םירבד) ד"הה ;םלועה תומוא לש םהיסכנ ןיגפוס לארשי
 םדובכבו ולכאת םיוג ליח :(אס היעשי) ביתכו ,יוגו ,םימעה לכ תא
 םהלש תלוספ וללה םיטח המ :שיקל ןב ןועמש רייא .ורמיתת
 באוש דע ךיצע בטוחמ :(טכ םירבד) לארשי ךכ ,םהמע תודדמנ
 ןיאצוי ןניא ערזל ןיאצוי ןהשכ וללה םיטח המ :קחצי רייא .ךימימ
 לארשי ודרישכ ךכ ;ןינמב ןיסנכנ ןרוגהמ ןיסנכנשכו ,ןינמב אלא
 ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב :6 םש רמאנש ,ןינמב ודרי ,םירצמל
 ףלא תואמ ששכ :(בי תומש) רמאנש ,ןינמב ולע ,ולעשכו ;המירצמ
 תיבה לעב ןיאש םשכ :קחצי 'רד אדה לע רמא הינוח 'ר .ילגר

 אלו ,ןבת לש תולפשמ לע אלו לבז לש תולפשמ לע אל חיגשמ
 ןיא ךכ .םולכל ןיבשחנ ןיאש ?המל ;ץומה לע אלו שקה לע
 רמאנש ,םולכ ןניאש ?המל ;םלועה תומוא לע חיגשמ ה"בקה
 לע ?חיגשמ אוה ימ לעו ,וגו ,ודגנ ץאכ םיוגה לכ :(מ היעשי)
 וגו ,לארשי ינב שאר תא אשת יכ :0 תומש רמאנש ,לארשי
 .לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש 6 רבדבמ)

 ןיא ,העיטנ םהל ןיא םלועה תומוא :ןובא 'ר םשב הימחנ 'ר
 ףא :מ היעשי) דחא קוספב םתשלשו ,שרש םהל ןיא ,העירז םהל
 לבא ;'וגו ,םעזג ץראב שרש לב ףא ,וערוז לב ףא ,ועטנ לב
 ,תאזה ץראב םיתעטנו :(בל הימרי) רמאנש ,העיטנ םהל שי לארשי
 רמאנש ,העירז םהל שי ;'וגו ,םתמדא לע םיתעטנו :(ט סומע) ביתכו
 :זכ היעשי רמאנש ,שרש םהל שי ;ץראב יל היתערזו :ב עשוה)

 שקהו ץומהו ןבתה ?המוד רבדה המל ,לשמ .בקעי שרשי םיאבה
 הזו ",ץראה הערזנ יליבשב,, :רמוא הז ;הז םע הז ןיניידמ ויה

 ;דנַאל ןיא ןעייזרַאפ רימ יז לעוו ךיא ןוא -- היתערח :(הכ ,ב עשוה) טגָאז קוספ

 דוק יד ןיא -- םיאבה :(0 ,זכ היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,לצרַאוו ַא ןבָאה ייז
 זיא סָאװ וצ ,לשמ א זיא'ס .ןעלצרַאוורַאּפ ךיז בקעי טעוו [געט] עקידנעמ
 ךיז ןבָאה לּפָאטש רעד ןוא עוועלפ יד ןוא יורטש רעד ?ןכילגעג ךַאז יד
 דרע יד זיא רימ ןגעוו ןופ,, :טגָאז רעד ;ןרעדנַא ןטימ סנייא ןעוועג חכוותמ

 "עג טייזרַאפ דרע יד זיא רימ ןגעוו ןופ,, :טגָאז רעד ןוא *,ןרָאוועג טייזרַאפ
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 טייצ יד ןעמוק טעוו'ס זיב ,וצ טרַאװ,, :ייז וצ טגָאזעג ץייוו רעד טָאה *.ןרָאװ

 -עג טייזרַאפ זיא דלעפ סָאד ןגעוו סעמעוו ןופ ,ןסיוו רימ ןלעוו ,רעייש ןופ
 ,רעייש ןיא ןײרַא זיא עמ ןוא רעייש ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ".ןרָאװ
 יד זיא .[האובת יד] ןעלפושטניוו וצ תיבה-לעב רעד ןעמוקעגסיורַא זיא
 וצ ןפרָאװעג ןוא ןעמונעג רע טָאה יורטש םעד ,טניוו ןטימ קעווא עוועלפ

 רע טָאה ץייוו םעד ,טנערברַאפ ןוא ןעמונעג רע טָאה לּפָאטש םעד ,דרע רעד

 -טיא ןוא ,ןייגייברַאפ ןשטנעמ ןגעלפ .םיא ןופ ןפיוה א טכַאמעג ןוא ןעמונעג
 טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;ןשוק סע טגעלפ ,ןעזעג סע טָאה סָאװ רעכעל

 רעד ןופ תומוא יד טימ זיא יוזַא ?.האובת יד טשוק -- וקשנ :(בי ,ב םילהת))
 טלעוו יד זיא ןגעוו טרעזדנוא ןופ ןוא ז,לארשי ןענייז רימ,, :ןגָאז יד ,טלעוו

 ןגעוו טרעזדנוא ןופ ןוא ,לארשי .ןענייז רימ,, :ןגָאז יד ןוא *,ןרָאװעג ןפַאשַאב

 רעד זיב ,וצ טרַאװ,, קיז וצ לארשי טגָאז ".ןרָאװעג ןפַאשַאב טלעוו יד זיא

 ןגעוו סעמעוו ןופ ,ןסיוו רימ ןלעוו ,ןעמוק טעוו אוה ךורב שודקה ןופ גָאט
 :(םטי ,ג יכאלמ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".ןרָאוועג ןפאשַאב זיא טלעוו יד
 עלַא ץטא] ץויוא ןַא יוו טנערב רע ,גָאט רעד טמוק טָא םורָאוו -- הנה יכ
 גָאט רעד ייז טעוו ןדניצנָא ןוא ,לּפָאטש יוו ץיז ןלעוו -- -- -- עקיליווטומ

 -טניוו ייז טסעוו -- םרזת :שט ,אמ היעשי) טייטש רעדיוו ןוא ;[ ---- --
 טגָאזעג טרעוו לארשי ןגעוו רעבָא *ןגָארטרַאּפ ייז טעוו טניוו ַא ןוא ,ןעלפוש

 וטסעוו לארשי ןופ ןקילייה ןטימ ,טָאג טימ ועיירפ ךיז טסעוו וד ןוא :(טרָאד)

 ח .ןעמיר ךיז

 סע .ןייבדנַאפלעה ןופ םערוט רעד יוו זיא זדלַאה ןייד -- ךראוצ :(ה)

 -עג ןגעקטנַא ושע םיא זיא -- ושע ץריו :(ד ,גל תישארב) ןבירשעג טייטש
 ןהקשיו ,זדלַאה ןפיוא ןלַאפעג םיא זיא ןוא ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה ןוא ןפָאל
 ?,טלטניּפַאב ןצנַאג ןיא [זיא והקשיו רעד] -- ,טשוקעג םיא טָאה רע ןוא --
 יד טסניפעג וד ואוו םוטעמוא :טגָאזעג טָאה רזעלא ןב ןועמש 'ר [ןוא]
 פטפירש יד ןָא וטסמענ ,עטלטניּפַאב יד יו רעמ טפירש [עטלטניּפַאב טינ]
 טינ] יד יוו רעמ ןענייז עטלטניפַאב יד ביוא ;ךעלטניפ יד ּפָא טסזָאל ןוא

 .טפירש יד ּפָא טסזָאל ןוא ךעלטניפ יד ןָא וטסמענ ,טפירש [עטלטניפַאב

 -ייז ךעלטניפ יד טינ ןוא ,ךעלטניפ יד יוו רעמ טפירש יד טינ זיא ָאד רעבָא
 טרעיינ !טלטניּפַאב זיא והקשיו רעצנַאג רעד רָאנ ,טפירש יד יוו רעמ ןענ
 זיא ;ןסייב םיא טרעיינ ,ןשוק םיא ןעמוקעג טינ זיא רע זַא ,זדנוא טנרעל סאד

 עשר םענעי ןופ רענייצ יד ןוא ,ןייטשלמרימ ןרָאװעג זדלַאה סוניבא בקעי
 סָאוורַאפ רעבָא .סקַאוו יוו ןרָאװעג ןעגנַאגעצ ןענייז ןוא קילייה ןרָאװעג ןענייז
 ןגעוו ןופ טנייוועג טָאה רעד טרעיינ ?טנייוועג ןבָאה ייז ןוא :קוספ ןיא טייטש
 .ןייצ ענייז ןגעוו ןופ טנייוועג טָאה רעד ןוא ,זדלַאה ןייז

 זמר א תועמשמ ' .שרד ןטיול * .אנינח רב :חסונ רעדנַא ןַא אל

 .טלעוו רעד ףיוא לארשי ןופ טרָא סָאד טנשריעג ןבָאה ייז זא ןגָאז סָאװ ,ןטסירק יד ףיוא

 ,(רעקלעפ עקרַאטש ןוא עסיורג) ןעלגיה ןוא גרעב ןגעװ ךיז טדער קוסּפ ןקידרעירפ ןיא 5

 .עוועלפ יװ ןרעוו ןלעװ סָאװ
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 ,יל וניתמה,, :םיטחה ןהל רמא ''.ץראה הערזנ יליבשב,, :רמוא
 ,ןרוגה אב ".הדשה הערזנ ימ לשב ,ןיעדוי ונאו ,ןרוגה אבתש דע
 ץומה ול ךלה .התורזל תיבה לעב אצי ,ןרוגה לא םיסנכנשכו
 תא לטנ ,ופרשו שקה לטנ ,ץראל וכילשהו ןבתה לטנ ,חורל
 ,והאורש ימ לכ ,תוירבה םירבוע ויה .ירכ ןתוא השעו ןיטחה
 וללה ,םלועה תומוא ךכ .רב וקשנ :ם םילהת א"דמה ;וקשנמ
 ;ןירמוא וללהו 'י,םלועה ארבנ ונליבשבו ,לארשי ונא,, :ןירמוא
 :לארשי םהל רמא ".םלועה ארבנ ונליבשבו ,לארשי ונא;
 ימ ליבשב ,ןיעדוי ונאו ,ה"בקה לש םויה אביש דע ,וניתמה,
 ,רונתכ רעוב םויה הנה יכ :(6 יכאלמ ד"הה ".םלועה ארבנ
 רמאנ לארשי לבא .םאשת חורו ,םרזת :(אמ היעשי) ביתכו ;'וגו
 .ללהתת לארשי שודקב ,'הב ליגת התאו :(םש) םהילע

 ח

 ותארקל ושע ץריו :טל תישארב) ביתכ .ןשה לדגמכ ךראוצ (ה)
 ןב ןועמש רייא .דוקנ ולוכ -- ,והקשיו ויראוצ לע לפיו ,והקבחיו
 שיפת תא ,הדוקנה לע הבר בתכה אצומ תאש םוקמ לכ :רזעלא
 שיפת תא ,בתכה לע הבר הדוקנ ;הדוקנה תא חינמו בתכה תא
 ,הדוקנ לע הבר בתכ אל אכה םרב .בתכה תא חינמו הדוקנה
 אלא !וילע דוקנ והקשיו ולוכ אלא ,בתכה לע הבר הדוקנ אלו
 בקעי לש וראוצ השענו ;וכשנל אלא ,וקשנל אב אלש ,דמלמ
 המו .גנודכ וסמנו עשר ותוא לש ויניש והקו ,שיש לש וניבא
 .ויניש לע הכוב הזו וראוצ לע הכוב הז אלא ?וכביו :רמול דומלת

 לדגמכ ךראוצ :אדה ןמ הל יתיימ רזעלא 'ר םשב והבא 'ר
 גורהל שקביו הזה רבדה תא הערפ עמשיו :ם תומש) ביתכ .ןשה
 ?ךלמה ןמ חורבל לוכי םדא שי יכו -- ,השמ חרביו ;השמ תא

 זיא זדלַאה ןייד +םעד ןופ סע טגנערב ןגעוו סרזעלא 'ר ןופ והבא 'ר
 עמשיו :0ט ,ב תומש) טייטש קוספ ןיא .ץיבדנַאפלעה ןופ םערוט רעד יוו

 טלַאוועג טָאה רע ץא ,ךַאז עקיזַאד יד טרעהעג טָאה הערפ ןוא -- הערפ

 ןָאק סָאװ שטנעמ א ןארַאפ ןעד זיא -- ,ןפַאלטנַא השמו זיא ןהשמ ןענגרה

 םענעי זיא רע זַא ,זדנוא טנרעל קוספ רעד טרעיינ ?ךלמ םענופ ןפיולטנַא

 --בי ,ד) ןביוא ןרָאװעג טנשרדעג ןיוש זיא ,ה ,ד ןופ גנורזחרעביא ןַא ,ד קוספ + .ח
 -עגסיוא ןרעוו ג ,ו ,םירפוס אתכיסמ ןיא -- .לטניפ א טייטש תוא ןדעי רעביא 2 .(גי
 -אב זייוולייט רעדָא ןצנאג ןיא ןענייז רעטרעװ יד ואוו ,הרות רעד ןיא רעטרע ןעצ טנכער
 טסַאּפ חסונ רעקיזָאד רעד * .םעד טיול טנשרדעג טרעװ טרָאװ סָאד ןוא * .טלטניפ
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 ,ּפָאק םעד ןקַאהוצּפָא טנקספעג םיא טָאה עמ ןוא ,טפשמ וצ ןענַאטשעג גָאט

 סהשמ ןופ ןעגנורּפשעגּפָא זיא דרעווש יד ?:טגָאזעג טָאה רתיבא 'ר [ןוא]
 זיא סָאד ;:עשר םעד ,ןילת םעד ןופ זדלַאה םעד טקַאהעגרעביא טָאה ןוא זדלַאה

 זיא רעטָאפ ןיימ ןופ טָאג רעד לייוו -- יכ :(ד ,חי טרָאד) טייטש קוספ ןיא יו
 ךימ -- ,דרעווש סהערפ ןופ ןעוועג ליצמ ךימ טָאה רע ןוא ,ףליה ןיימ ןעוועג
 ןוב 'ר .ןעוועג ליצמ טינ רע טָאה ןילת םעד רעבָא ,ןעוועג ליצמ רע טָאה

 -סױרַא טרעוו קידצ רעד -- קידצ :(ח ,אי ילשמ) טנעיילעג םעד ףיוא טָאה
 טָאה היכרב 'ר .טרָא ץיז ףיוא טמוק עשר רעד ןוא ,הרצ ַא ןופ ןגיוצעג

 .עשר רעד זיא קידצ ןרַאפ זיילסיוא ןַא -- רפכ :(חי ,אכ טרָאד) טגָאזעג

 ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס זַא ,זדנוא טנרעל קוספ רעד :טגָאזעג טָאה ארפק רב
 טוָאלעגּפָא ןוא ךאלמ םעד טפאכעג ייז ןבָאה ;טלַאטשעג סהשמ ןיא ךאלמ ַא

 ןינכיס ןופ עשוהי 'ר ןוא יפפ 'ר ןופ ןוז רעד אבא 'ר ,ןפָאלטנַא רע זיא ,ןהשמ
 ןרָאװעג העש רענעי ןיא ןענייז ןהערפ ןופ ?םימכח עלַא :ןגעוו סיול 'ר ןופ
 טגָאזעג טָאה עמ זַא .קידעקניה לייט ,דנילב לייט ,ביוט לייט ,םוטש לייט

 יד וצ ןוא ןדער טנעקעג טינ ייז ןבָאה ??השמ זיא ואוו, :עמוטש יד וצ

 ;טרעהעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,עביוט יד וצ ןוא ;ןעזעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,עדנילב
 טגָאז קוספ רעד יוו ;ןייג טנעקעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,עקידעקניה יד וצ ןוא

 טכָאמעג טָאה רעוו :םיא רצ טגָאזעג טָאה טָאּו ןוא -- 'ה רמאיו :(אי ,ד תומש)
 ,קידוועעז רעדָא ,ביוט רעדָא ,םוטש טכַאמ רעוו רעדָא ?ליומ ַא ןשטנעמ םעד
 טרָאד) :ןכַאז עלַא יד ןָאטעג ךָאד בָאה ךיא ?טָאג ,ךיא טינ ביוא ,דנילב רעדַא
 .ןהערפ וצ ןקיש ךיד לעוו ךיא ןוא ,ייג דניצַא ןוא -- התעו (י ,ג

 ט

 סָאד ,ןגיוא ענייד -- ,ןובזעח ןיא סעקלשזַאס -- ןגיוא ענייד -- ךיניע (ה)
 קוספ רעד יוו זיא סָאד .הדע רעד ןופ ןגיוא יד ןענייז סָאוו ,ןירדהנס יד ןענייז
 רעד ןופ ןגיוא יד ןופ ביוא ,ןייז טעוו סע ןוא -- היהו :(דכ ,וט רבדמב) טגָאז
 םירביא קיצרעפ ןוא טכַא טרעדנוה ייווצ +.עזרַאפ ַא ןרעוו ןָאטעג טעוו הדע

 ,לארשי ךיוא זיא ױזַא ;ןגיוא יד ךָאנ ךָאנ ןעייג עלַא ייז ןוא ,שטנעמ א טָאה

 ןכַאז ,ןובשח ןיא סעקלשזַאס .ןירדהנס רעייז ןָא ןָאט טינ ךַאז ןייק ןענָאק ייז
 טינ ףגָאז קיסיירד ןוא סקעז -- ?,ןובשח א טיול |טמיטשַאב ןרעוו סָאוו]

 סָאד ,םיבר-תב ןופ רעיוט םייב ;קידלוש :ןגָאז קיסיירד ןוא ףניפ .ןוא ,קידלוש

 טרעוו ןוא +רעיוט םענופ יקיעיוועניא ןופ סיורַא טמוק סָאװ הכלה יד זיא
 םעד] טצעזַאב טָאה ?רע :טגָאז ?הדוהי 'ר .םלוע םעד ןשיווצ טײרּפשרַאפ
 ?.םיבר ןכָאנ ןייגוצכַאנ -- תוטנל :(ב ,גכ תומש) [ןירדהנס

 ,ט ,חע הבר תישארב ןופ טַאטיצ א ןענייז רעטרעװ סוהבא יר לייוו רעבָא ;רעהַא טינ ךיז

 ,ןוהבא 'ר ראפ רוד א טבעלעג טָאה רתיבא 'ר 5 .ןושל םענעי ןיא טכַארבעג ייז ןרעוו

 .ןוא םעד ןבעגעגוצ רימ ןבָאה םעד טיול ;רעטרעוו ענייז ףיוא ךיז טציטש רעטצעל רעד ןוא

 .תמא תוא רעד טסקעט רעזדנוא ןיא טָאה חסונ אזא ןוא ,טכ ,ב הבר םירבד טיול ןטיבעג 5

 -סיוא (אמ ,בקע) ירפס ןיא טרעוו סעקלשזאס ןוא ? .שרד ןטיול טשטייטעג + ₪
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 תא זיתהל ובייחו ,םויה ותואב ןודנו דמוע היהש ,דמלמ אלא
 הזיתהו השמ לש וראוצמ ברחה הזתנ :רתיבא רייא -- ,ושאר
 ,ירזעב יבא יהלא יכ :י םש) ד"הה ;עשרה רנטסוק לש וראוצ
 ןוב 'ר .ליצה אל רנטסוקלו ליצה יתוא -- ,הערפ ברחמ ונליציו
 .יתחת עשר אביו ,ץלחנ הרצמ קידצ :(אי ילשמ) הילע ירק יוה
 .עשר קידצל רפכ :(אכ םש) היכרב רייא

 ושפתו ;השמ לש ותומדב ךאלמ דריש ,דמלמ :רמא ארפק רב
 'רו יפפ ברד הירב אבא 'ר .חרבו ,השמ תא וחינהו ךאלמה תא
 לש [ןילוכסיא] (ןילוקסיא) לכ :יול 'ר םשב ןינכיסד עשוהי
 ,ןימוס ןהמ ,ןישרח ןהמ ,ןימלא ןהמ העש התואב ושענ הערפ
 ,םירבדמ ויה אלו יי?השמ אוה ןכיא,, :ןימלאל ןירמוא .ןירגח ןהמ
 ,םירגחלו ;םיעמוש ויה אלו ,ןישרחלו ;םיאור ויה אלו ,ןימוסלו
 הפ םש ימ :וילא 'ה רמאיו :ד תומש רמאנש ;ןיכלהמ ויה אלו
 יכנא אלה -- ,רוע וא ,חקפ וא ,שרח וא ,םלא םושי ימ וא ,םדאל
 ךחלשאו ,ךל התעו ( ,ג םש ;ןיליא לכ דבעד אוה אנא אלה -- ?'ה
 | - .הערפ לא

 ט

 םיניע םהש ןירדהנס ולא ,ךיניע -- ,ןובשחב תוכרב ךיניע (ה
 התשענ] הדעה יניעמ םא היהו :0ט רבדמב) א"דמה ;הדעל
 ;םיניעה רחא ןיכלוה ןלוכו ,םדאב וב שי םירבא חיימר .[הגגשל
 .ןהלש ןירדהנסמ ץוח רבד תושעל ןילוכי ןיא ,לארשי ןה ךכ
 לע ;ןיבייחמ הייל ,ןיכזמ זיל -- ,ןבשוחד ילימ ,ןובשחב תוכרב
 .םיברל תחוורמו רעש תיבמ האצויש הכלהה וז ,םיבר תב רעש
 .םיבר ירחא תוטנל טכ תומש) ןכיש :רמוא (יברב) הדוהי 'ר

 ףיט רעד ןיא ךיז טוטיס סָאװ ,טינ טסייוו רענייק יװ יוזא, :םימכח יד ףיוא טשטויטעג

 ".םימכח יד ןופ רעטרעוו יד ןיא ןעוועטנורגרעד טינ ךיז רענייק ןָאק יוזא ,עקלשזאס א ןופ

 ("רענייטש עטעסעטעג ןופ רעמיצ רעד,) תיזגה תכשיל ןופ רעיוט רעד + .תב -- תיבמ %

 ירפס ןטיול :טרָא ןיא טינ ָאד זיא יברב טרָאװ סָאד 5 .ןציז טגעלפ ןירדהנס רעד ואוו

 ןטרעפ ןופ ,יאעלא 'רב הדוהי 'ר זיא רמאמה לעב רעד זא ,ןעמענוצנָא זיא (א ,םירבד)

 ,יברב הדוהי 'ר ןָא טרָאד םיא טפור ,רוד-ןב א רענייז ,תיקסמרוד ןב יסוי 'ר ;םיאנת רוד

 תועט א ךרוד ןוא ,(רוד ןטירד ןופ יאעלא 'ר אנת רעד) ןיבר םענופ ןוז רעד הדוהי 'ר

 .ירפס ןופ טַאטיצ א זיא סָאװ ,טסקעט רעזדנוא ןיא ךיוא ןיירא קורדסיוא רעקיזָאד רעד זיא
 -יטש טייהרעמ א טיול ןענעקספ לָאז ןירדהנס רעד :שרד ןטיול 7 .רעטשרעבייא רעד *

 .םיבר טרָאװ םענופ גנושטייטסיוא ןא -- ,ןעמ
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 רעד זיא סָאד ,ןונבל ןופ םערוט רעד יוו זיא רעטש ןייד -- ךפא (ה)

 ןפיוא ןשטנעמ םייב ךיז טניפעג ןרעטש רעקיזָאד רעד יוו יוזַא :שדקמה תיב
 ןופ טרָא ןטסכעה ןפיוא שדקמה תיב רעד ךיז טניפעג ױזַא ,טרָא ןטסכעה

 2,ןעגנוריצאב בור'ס ןעגנעה ןרעטש ןקיזָאד םעד ףיוא יוו ױזַא ;טלעוו רעד
 רעד יוו +שדקמה תיב ןופ הכולמ יד ןוא ?היוול יד ןוא הנוהכ יד זיא ױזַא

 5[שדקמה תיב רעד טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא ןונבל ןוא] ןונבל ןופ םערוט

 םעד ןוא גרַאב ןטוג ןקיזָאד םעד -- רהה :(הכ ,ג םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו
 טכַאמ רע לייוו [ןפורעג ױזַא טרעוו רע] :טגָאזעג טָאה ימויבט 'ר .ןונבל

 --םא :(חי ,א היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,יינש יוו לארשי ןופ דניז יד סייוו
 6.ןרעוו סייו יינש יו ייז ןלעוו ,ןײעמרַאק יוו ץיז ןלעוו דניז ערעייא ביוא

 -רעה עלַא לייוו [ןונבל טסייה שדקמה תיב רעד] :טגָאז יאחוי ןב ןועמש 'ר

 -- ףונ הפי :(ג ,חמ םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,םיא טימ ךיז ןעיירפ זרעצ
 ןגָאז ןנבר יד ןוא .דרע רעצנַאג רעד ןופ דיירפ יד ,טייקנייש ענעביוהרעד
 *ץרַאה ןיימ ןוא ןגיוא עניימ ןוא -- יניע ויהו :(ג ,ט ,א םיכלמ) קוספ ןטיול
 .געט עלַא ןייז ןטרָאד ןלעוו

 "עגנָא זיא םילשורי :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ,קשמד ןגעק טקוק סָאװ
 :(א ,ט הירכז) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,קשמד ןופ ןרעיוט יד זיב ןכיירג וצ טיירב
 ןייז טעוו קשמד ןוא] ךרדח דנַאל ןיא :טרָאוו סטָאג ןופ האובנ יד -- אשמ

 'ר ןוא הדוהי 'ר [םעד ןגעוו ןגָאז] ?ךרדח זיא סָאװ .[טרָארר ןייז

 .ךרדח ךיז טפור סָאװ ,ַאזַא טרָא ןַא זיא'ס :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר .הימחנ

 ןיב ךיא םורָאװ -- ?רעווש ךיא :תיקסמרוד ןב יסוי 'ר םיא וצ טגָאזעג טָאה
 הימחנ 'ר .ךרדח ןעמָאנ ןטימ טרָא ןַא ןַארַאפ זיא טרָאד זַא -- קשמד ןופ

 ףרַאש :1?,ךייוו ןוא ףרַאש זיא סָאװ ,חישמה ךלמ רעד זיא סָאד :טגָאזעג טָאה
 זיא ךרדח :טשפ רעדנַא ןַא .לארשי וצ ךייוו ןוא טלעוו רעד ןופ תומוא יד וצ

 ףיוא ןשטנעמ עלַא ןייז וצ ::ךירדמ טיירבעגנָא זיא סָאוו ,חישמה ךלמ רעד
 ,טרָא-ור ןייז ןייז טעוו קשמד ןוא .אוה ךורב שודקה רַאפ הבושת וצ טלעוו רעד

 טרעיינ ,שרעדנַא טינ טרָא-ור ןייז ךאד זיא ?טרָא-ור ןייז קשמד ןעד זיא --
 זיא סָאד -- תאז :(די ,בלק םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,שדקמה תיב רעד
 -יירבוצסיוא ךיז טיירבעגנַא זיא םילשורי :?טרעיינ !קיבייא זיב טרָארר ןיימ

 ,קשמד ןופ ןרעיוט יד וצ ןכיירג טעוו יז זיב ,ןטייז עריא עלַא ףיוא ןרעט

 ןוא שאר לש ןיליפת יד -- לוק הפי ןטיול ? .ישר עז .שרד ןטיול טשטייטעג + .י
 דנאטש רעד :װ רעד רעטנוא קיריח א טימ * .לודג ןהוכ ןופ (לדליש ןרעטש) ץיצ רעד
 .טסקעט םענופ קיגָאל יד טרעדָאפ ױזַא ןוא ,לוק הפי טיול טרידנעמע + .םייוול יד ןופ
 ךרוד ןבעגרַאפ ןרעװ דניז יד ןוא ,ןונבל -- וניבלי 5 .תמא תוא ןופ חסונ ןטיול בָאגוצ ל
 ןונבל -- יבל 5 .ןונבל -- תובבל 1 .שדקמה תיב ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ תונברק יד
 ,ול רמא 12 .ךרדח -- ךירדהל 11 .ךרו דח 19 .שדקמה תיב ןופ "הדובע, רעד ייב *

 רעד זַא ,זיא שרד םענופ גנַאג רעד לייוו ,טרָא ןיא טינ ָאד זיא ,םיא וצ טגָאזעג טָאה רע
 גנוצריקרַאפ רעד טָאטשנָא רעבירעד רימ ןבָאה ;טרעפטנע ןוא טגערפ ןיילא שרדמה לעב
 ;גנונדרָא ןיא טינ חסונ רעד ןטסקעט ערעזדנוא ןיא זיא ללכב .טרעיינ ,אלא טלעטשעג ל"א
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 ןותנ הזה ףאה המ :שדקמה תיב הז ,ןונבלה לדגמכ ךפא ₪)
 ףאה המ ;םלוע לש והבגב ןותנ שדקמה תיב ךכ ,םדא לש והבגב
 (בקעימ) תוכלמו היולו הנוהכ ךכ ,וילע ןייולת ןיטישכת בור הזה
 ,[שדקמה תיב אלא ,ןונבל ןיא] ןונבלה לדגמכ .[שדקמה תיבמ]
 :רמא ימויבט 'ר .ןנבלהו הזה בוטה רהה :6 םירבד רמאנש
 ויהי םא :₪ היעשי) רמאנש ,גלשכ לארשי לש םהיתונוע ןיבלמש
 לכש :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר .וניבלי גלשכ ,םינשכ םכיאטח
 .ץראה לכ שושמ ,ףונ הפי :(חמ םילהת) רמאנש וב תוחמש תובבלה
 .םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו :₪ ,א םיכלמ) םש לע :ירמא ןנברו

 תעגמ אהתש םילשורי הדיתע :ןנחוי רייא -- ,קשמד ינפ הפוצ
 ךרדח ץראב :'ה רבד אשמ :(ט הירכמ רמאנש ,קשמד ירעש דע
 הדוהי 'ר .הימחנ 'רו הדוהי 'ר ?ךרדח והמ .[ותחונמ קשמדו]
 :תיקסמרוד ןב יסוי 'ר ל"א ,ךרדח ארקנש ,אוה םוקמ :רמא
 הימחנ 'ר .ךרדח ומשש םוקמ םש שיו ,קשמדמ ינאש ,הדובעה
 ךרו םלועה תומואל דח ,ךרו דח אוהש ,חישמה ךלמ הז :רמא
 יאב לכ ךירדהל דיתעש ,חישמה ךלמ הז ךרדח :א"'ד .לארשיל
 קשמד יכו -- ,ותחונמ קשמדו .ה"בקה ינפל הבושתב םלועה
 :(בלק םילהת) רמאנש ,שדקמה תיב אלא ותחונמ ןיא אלהו ?ותחונמ
 תויהל םילשורי הדיתע [אלא] (ל"א) !דע ידע יתחונמ תאז
 תוילגו ,קשמד ירעשל תעגמ אהתש דע ,הידדצ לכב תבחרתמ
 -- ,ותחונמ קשמדו :רמאנש המ םייקל ,היתחת תוחונינו תואב
 ריע התנבנו :(ל הימרי) ןנחוי 'ר םייקמ המ .ותחונמ קשמד דע
 הדיתע ךכ ,הלעמלמ הבחרו הטמלמ הרצקש וז הנאתכ ?הלת לע
 תוחונינו תואב תוילגו ,הידדצ לכב תבחרתמ תויהל םילשורי

 ;ריא ןיא ור ןעניפעג ןוא ןעמוק ןלעוו ןעגנַאגעג תולג ןיא ןענייז סָאװ יד ןוא
 -ןר ןייז ןייז טעוו קשמד ןוא :טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרעוו םייוקמ .טעוו'ס ןוא
 ןנחוי 'ר טרעלקרעד ױזַא יוו ָאט ,טרָא-ור ןייז ןייז טעוו קשמד זיב -- ,טרָא
 טױבעגּפָא טעוו טָאטש יד ןוא -- ריע התנבנו :(חי ,ל הימרי) קוספ םעד
 רעקיזָאד רעד יוו יוזא [היא רעפטנע רעד] יפ?תוברוח עריא ףיוא ןרעוו
 -עגנָא םילשורי זיא ױזַא ,ןביוא טיירב ןוא ןטנוא לֶאמש זיא סָאװ םיובנגייפ
 ןיא ןענייז סָאוו יד ןוא ,ןטייז עריא עלַא ףיוא ןרעטיירבוצסיוא ךיז טיירב

 ,אנהכ ברד אתקיספ ןיא ןוא ,א םירבד ,ירפס ןיא ךיז טניפעג טסקעט רערעסעב ליפ א
 ,ךעלגעמ זיא'ס ןוא ,טינ ןצנַאג ןיא טרָאד ךיז טניפעג ןנחוי 'ר ןעמָאנ רעד .א ,גמק רעבוב
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 םייוקמ טעווס ןוא ;ריא ןיא ור ןעניפעג ןוא ןעמוק ןלעוו ןעגנַאגעג תולג

 ןוא סטכער םורָאװ -- ןימי יכ :(ג ,דנ היעשי) טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרעוו

 טיירב רעד ןיא ;גנעל רעד ןיא רימ ןבָאה .ןטיירפשסיוא ךיז וטסעוו :*?סקניל

 לדגמו :( ,די הירכז) זדנוא טנרעל קוספ רעד ?ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ --

 -- ךלמ םענפ ןרעטלעק יד זיב לאננח ןופ םערוט םעד [ןופ] ןוא --

 וצ זיב [טניימ סָאד] :?,ופי ןופ רעבירג יד זיב :טגָאזעג טָאה הבר יאכז 'ר

 טָאה ,אוה ךורב שודקה ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד סָאװ ןרעטלעק יד

 ךייה רעד ןיא :טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא רימ ןבָאה :?.טרעטלעקעג

 : ,אמ לאקזחי) קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ --

 ןרעמַאקטייז יד ןרעוו רעטיירב ץלַא רעכעה ןוא רעכעה סָאוו ןוא -- הבחרו

 -יירבוצסיוא ךיז טיירבעגנָא זיא םילשורי :טנרעלעג ןבָאה רימ .:זםורַא דנור

 טעוו יז זיב ,דובכה אסיכ םוצ זיב ןכיירג וצ ןוא ןבייהוצפיוא ךיז ןוא ןרעט

 ,ּפָא רימ טערט] ,טרָא סָאד גנע רימ זיא'ס -- יל רצ :(כ ,טמ היעשי) ןגָאז

 ץלַא ךָאנ ןבָאה רימ :טגָאזעג טָאה הימרי 'רב יסוי 'ר .[ןציז ןענעק לָאז ךיא

 םעד וטסנרעל ןענַאװ ןופ :םילשורי ןופ חבש [ןלופ] םעד טנרעלעג טינ

 :(0 ,ב הירכז) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרעיומ עריא ןופ ?ןריא חבש [ןלופ]

 .םורַא דנור רעיומ קידרעייפ ַא ,טָאג טגָאז ,ןייז ריא לעוו ךיא ןוא -- ינאו

 אי

 אוה ךורב שודקה .למרכ רעד יוו זיא ריד ףיוא ּפָאק ןייד -- ךשאר ())

 ,למרכ רעד יוו ןענייז ריד ייב סָאװ :עמערָא ענייד,, :לארשי וצ טגָאזעג טָאה

 ףױרַא זיא רע ןעוו והילא יוו טבילַאב רימ ןענייז ךייא ייב סָאװ עמערָא יד ---

 ןוא -- והילאו :(במ ,חי ,א םיכלמ) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,למרכ גרַאב ןפיוא

 טָאה רע ןוא-- -- -- למרכ םענופ ?ץיפש ןפיוא ןעגנַאגעגפױרַא זיא והילא

 ןָאטעגנײרַא רע טָאה סָאװרַאפ ןוא .ינק ענייז ןשיווצ םינפ ןייז ףֶאטעגניירַא

 :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה רע טרעיינ ?ינק ענייז ןשיווצ םינפ ןייז

 תלדו ?.תירב [ןופ ןכייצ] ןפיוא קוק ,תוכז ןייק טינ ןבָאה רימ א?[ביוא]

 אוה ךורב שודקה -- ,לפרופ ייוו ױזַא זיא ּפָאק ןייד ןופ רָאה יד ןוא -- ךשאר

 ןענייז לארשי ןיא סָאװ ב?עמערָא יד ןוא עקיטפרעדַאבטיונ יד , :טגָאזעג טָאה

 -- לשכנה היהו :(ח ,בי הירכז) טגָאז קוספ רעד יוו *?,דוד יוו טבילאב רימ

 "נַא ןוא .דוד יוו ןייז גָאט םענעי ןיא טעוו ייז ןשיווצ רעטלכיורטשעג רעד ןוא

 :(טכ ,ה לאינד) ןבירשעג טייטש םיא ןגעוו סָאװ ,לאינד יוו :ןגָאז ערעד

 רעד טרָאד זיא סָאװ ,הדוהי 'ר) י"ר גנוצריקראפ רעד ןופ טָאה רעביירשרעביא ןַא זַא

 וצ ןוא םורד וצ :* .טרָא קידרעירפ ריא ףיוא רָאנ 15 ,ןנחוי יר טכַאמעג (רמאמה לעב

 אתקיספ ןופ חסונ ןטיול ופיד ףיוא עפיר ןופ ןטיבעג 15 ,(ןופצ ןיא זיא קשמד ןוא) ןופצ

 ןיילא רעטשרעבייא רעד סָאװ ,בורג עסיורג יד -- ,םי םוצ זיב 16 .טרָאד ,אנהכ ברד

 סָאד 7 .ברעמ וצ חרזמ ןופ זיא סָאד ןוא ,(טרָאד ,אתקיספ ךיילגראפ) ןבָארגעגסיוא טָאה

 .םילשורי ףיוא טדנעװעגנָא ָאד טרעװ שדקמה תיב ןפיוא קוספ ןיא ךיז טיצַאב סָאװ

 ילשמ ;א ,בי ,ב לאומש טיול שאר טשטייטעג .םיבוט םישעמ ןוא הרות ןיא 1 .אי

 לפרופ 5 .תלד -- םילד ב? .ד ,אֹל הבר ארקיו טיול ןבעגעגוע א? .שאר ? .גכ ,גי
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 .יצורפת לאמשו ןימייכ :דנ היעשי) רמאנש המ םייקל ;היתחת
 לאננח לדגמו :(י הירכמ רמול דומלת ?ןיינמ בחרל ;ךראל ירה
 ,[ופיד] (עפיר) היחיש דע :רמא הבר יאכז 'ר -- ,ךלמה יבקי דע

 הכראל ירה .ה"בקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ ןבקיש ןיבקיה דע
 הבסנו הבחרו :(אמ לאקזחי) רמול דומלת ?ןיינמ הלעמלו ;הבחרלו
 תולעלו בחרתהל םילשורי הדיתע :ינת .תועלצל הלעמל הלעמל
 יל ךצ :(טמ היעשי) רמאתש דע ,דובכה אסכ דע תעגמ תויהלו
 אל ןיידע :רמא הימרי 'רב יסוי יר .[הבשאו יל-השג] ,םוקמה
 רמאנש ,היתומוחמ ?החבש דמל תא ןכיהמ ;םילשורי חבש ונדמל
 .ביבס שא תמוח ,'ה םאנ ,הל היהא ינאו :(ב הירכז)

 וי

 ךילע ךשאר :לארשיל ה''בקה רמא .למרככ ךילע ךשאר ₪
 רהל הלעש והילאכ ילע םיביבח םכבש םישארה -- ,למרככ
 למרכה שאר לא הלע והילאו :(חי ,א םיכלמ) רמאנש י,למרכה
 אלא ?ויכרב ןיב וינפ םש המלו .ויכרב ןיב וינפ םשיו -- -- --
 תלדו יי.תירבל טבה ,תוכז ונל ןיא [םא] , :ה"בקה ינפל רמא
 לארשיבש םישרהו םילדה, :ה"בקה רמא -- ,ןמגראכ ךשאר
 םויב םהב לשכנה היהו :םי הירכמ רמאנש ',דודכ ילע ןיביבח
 ושיבלהו :(ה לאינד) ביתכד ,לאינדכ :םירמוא שיו .דיודכ אוהה
 ,םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,םיטהרב רוסא ךלמ -- .אנוגרא לאינדל

 ,םיטהרב רוסא--,שבל תואג ,ךלמ 'ה :(גצ םילהת) היב ביתכד ,היבקה
 ,לארשי ךותב ותניכש הרשמ אוהש ,העובשב ומצע רסאש
 אנהכ רב אבא 'ר ?ימ תוכזב ן:איידו .וניבא בקעי לש םיטהרב

 -עג זיא ךלמ רעד -- .לפרופ ןיא ןלאינד ןַאטעגנַא טָאה עמ ןוא -- ושיבלהו

 ,םיכלמ עלַא רעביא ךלמ רעד זיא סאד +רעטערבטנַאװ יד ןשיווצ ןדנוב
 טָאג -- 'ה :(א ,גצ םילהת) ןבירשעג טייטש םיא ןגעוו סָאװ ,אוה ךורב שודקה
 יד ןשיווצ ןדנובעג -- ,טדיילקעג טייקסיורג ןיא ךיז טָאה רע ;ןגיניק טוט

 ןכַאמ טעוו רע זַא ,העובש א טימ ןדנובעג ךיז טָאה רע םורָאװ .רעטערבטנַאוו

 5.וניבא בקעי ןופ רעטערבטנַאוו יד ןשיווצ ,לארשי ןשיווצ הניכש ןייז ןעור

 רענייא .יול 'ר ןוא אנהכ רב אבא 'ר ?תוכז סעמעוו ןיא [א5:טשפ רעדנַא ןַא}

 "ליד -- א השרפ ףוס ,ןביוא) שרד ןקידרעטייוו ןטיול + .תוכלמ ןופ רילָאק רעד זיא
 רעמייב-םיטיש יד ןופ ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ ,ןכשמ ןופ רעטערב יד ןשיווצ * .(רעטערב
 -ניא ןטיול ןבעגעגוצ א" .(הנ ,א ,ןביוא עז) םירצמ ןייק טכַארבעגטימ טָאה בקְעי סָאװ
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 תישארב) טגָאז קוסּפ רעד יװ ,וניבא םהרבא ןופ תוכז ןיא :טגָאזעג טָאה
 טָאה רענייא ןוא ?;ןפָאלעג םהרבא זיא רעדניר יד וצ ןוא -- רקבה לאו :(ז חי

 ,טרָאד) ןבירשעג טייטש םיא ןגעוו סָאוו ,וניבא בקעי ןופ תוכז ןיא :טגָאזעג
 ןיא} -- -- -- ךעלקעטש יד טלעטשעגקעווַא טָאה רע ןוא -- גציו :(חל ל

 ז,ןסעטירָאק יד

 טגָאז קוסּפ רעד יוו ,השמ זיא סָאד ,ךלמ רעד :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר
 ןדנובעג -- .ךלמ ַא ןורושי ןיא ףעוועג זיא רע ןוא -- יהיו :(ה ,גל םירבד)

 -נײרַא טינ לָאז רע ,םיא ףיוא ןרָאװעג רזגנ זיא'ס םורָאװ ,סעטירָאק יד ייב
 -גירק יד ןופ סעטירָאק יד רעביא ?סָאװ רעביא ;לארשי ץרא ןיא ןעמוק
 -גירק סָאד זיא סָאד -- המה :(גי ,כ רבדמב) טייטש קוסּפ ןיא יוו *?,רעסַאוװ

 קוספ ןיא יוו ,השמ זיא סָאד ,ךלמ רעד :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר .רעסַאוו
 טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה .ךלמ ַא ןורושי ןיא ןעוועג זיא רע ןוא :טייטש

 רעד ןוא ,לארשי רעביא ךלמ א רַאפ טמיטשַאב ךיד בָאה ךיא,, :ןהשמ וצ
 ױזַא ;ןייז םייקמ סע ןפרַאד ערעדנַא ןוא ,ןייז וצ רזוג זיא ךלמ ַא ןופ רעגייטש
 ןיא יוו זיא סָאד ,ןייז םייקמ ןלעוו ייז ןוא ,לארשי ףיוא ןייז רזוג וטסלָאז ךיוא

 ג0.לארשי ןופ רעדניק יד לעפַאב -- וצ :(ב ,דכ ארקיו) טייטש קוספ
 רי

 טסיב וד ןייש יוו .טסיב וד סיז יוו ןוא טסיב וד ןייש יוו -- תיפי המ (ז)
 טימ טסיב וד ןייש יוו .םידסח תולימג טימ טסיב וד סיז יוו ןוא ,תווצמ טימ
 וד ןייש יוו .השעת-אל תווצמ יד טימ טסיב וד סיז יוו ןוא :,השע תווצמ יד
 סיז לוו ןוא ,רשעמ ןוא המורת ןלייטעצ ןטימ -- תווצמדזיוה יד טימ טסיב
 בראג א] ןסעגרַאפ ןטימ ,בײלקכָאנ ןטימ -- תווצמ-דלעפ יד טימ טסיב וד

 .רקפה ןטימ ןוא ,ןַאמערָא ןרַאפ רשעמ ןטימ ןוא ,קע-דלעפ ןטימ ןוא | ,האובת

 ןטימ טסיב וד סיז יוו ןוא ,םיאלכ [ןופ טָאבעג םעד] טימ טסיב וד ןייש יוו
 וד סיז יוו ןוא 2ןצנַאלפ םייב טסיב וד ןייש יוו .תיציצ יד טימ -- ןָאטנָא
 [ןופ טָאבעג] ןטימ טסיב וד ןייש יוו .הלרע [ןופ טָאבעג םעד] טימ טסיב
 יוו .הלימ [ןופ הווצמ] רעד טימ טסיב וד סיז יוו ןוא ,ץנַאלפ ןקירָאי ריפ

 טסיב וד ןייש יוו .הליפת טימ טסיב וד סיז יוו ןוא ,העירפ טימ טסיב וד ןייש
 טימ טסיב וד ןייש יוו .הזוזמ רעד טימ טסיב וד סיז יוז ןוא ,עמש תאירק טימ
 ,בלול ןטימ טסיב וד ןייש יוו .הכוס רעד טימ טסיב וד סיז יוו ןוא ,ןיליפת יד

 ןוא ,םישעמ עטוג טימ טסיב וד ןייש יוו .הבושת טימ טסיב וד סיז יוו ןוא

 טרעװ סָאװ ,םיטהרב ? .םיטהרב ףיוא ליפשנָא ,(סולקנוא) טהר שימארא ףיוא ? .טלַאה

 ,רערעדנא ןַא טיול לָאמ א ,גנוטיידאב ןייא טיול טשטייטעג לָאמ א שרד םענופ ףיולרַאפ ןיא
 ,טקידניזרַאפ ךיז טָאה השמ ואו ? .ןהשמ ףיוא קוספ םעד טשטייט סָאװ ,שרד ןטיול 5
 אי ןמיס רעצנַאג רעד יוו יוזא רעבָא ;טרָא ןיא טינ ָאד ןענייז ןהימחנ יר ןופ רעטרעוו יד 0
 יר :טרָאד) ןהימחנ 'ר ןופ רעטרעוו יד ואוו ,(ד ,אל) הבר ארקיו ןופ טכַארבעג ָאד טרעוו
 : .ָאד ךיוא טכַארבעג בגא ךרד ייז ןרעוו ,ןינע םוצ טסאפעגוצ ןענייז (ןמחנ

 ןעמונעג זיא בי ןמיס רעצנאג רעד ? .10--1 ןעגנוקרעמַאב ,בס ,א ,ןביוא עז 1 .בי
 -מוא ןַא ןיא ןבעגעגרעביא חסונ רעד זיא רעטייוו ןוא ןענאד ןופ רעבָא ;בס ,א ,ןביוא ןופ
 טכייל ןָאק רענעייל רעד לייוו ,זיא רע יװ טסקעט םעד טזַאלעג רעבָא ןבָאה רימ .גנונדרָא
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 :(חי תישארב) רמאנש ,וניבא םהרבא לש ותוכזב :רמא דח ,יול 'רו
 וב בותכש ,וניבא בקעי תוכזב :רמא דחו ;םהרבא ץר רקבה לאו

 .[םיטהרב] -- -- -- תולקמה תא גציו :6 םש)
 ןורושיב יהיו :(גל םירבד) רמאנש ,השמ הז ,ךלמ :היכרב רייא

 ;לארשי ץראל סנכי אלש ,וילע רזגנש ,םיטהרב רוסא -- ;ךלמ
 ימ המה :ס רבדמב) ד"הה ;הבירמ ימ לש םיטהרב ?המ ליבשב
 ןורושיב יהיו :רמאנש ,השמ הז ,ךלמ :רמא הימחנ 'ר .הבירמ
 לש וכרדו ,לארשי לע ךלמ ךיתינמ,, :השמל הייבקה רמא .ךלמ
 ,לארשי לע רזוג אהת ךכ ;ןימייקמ םירחאו ,רזוג תויהל ךלמ
 .לארשי ינב תא וצ :(דכ ארקיו) דייהה ,ןימייקמ ןהו

 ךי

 תולימגב תמענ המו ,תוצמב תיפי המ .תמענ המו תיפי המ ₪
 .השעת אל תווצמב תמענ המו ,השע תווצמב תיפי המ .םידסח
 תמענ המו ,תורשעמו המורת קולחב -- תיבה תווצמב תיפי המ
 המ .רקפההו ינע רשעמו האפו החכש ,טקלב -- הדשה תווצמב
 ,העיטנב תיפי המ .תיציצב -- ןידסב תמענ המו ,םיאלכב תיפי
 המ .הלימב תמענ המו ,יעבר עטנב תיפי המ .הלרעב תמענ המו
 המו ,עמש תאירקב תיפי המ .הליפתב תמענ המו ,העירפב תיפי
 תיפי המ .הכוסב תמענ המו ,ןיליפתב תיפי המ .הזוזמב תמענ
 תמענ המו ,םיבוט םישעמב תיפי המ .הבושתב תמענ המו ,בלולב
 ,חישמה תומיל תמענ המו ,אבה םלועב תיפי המ .הזה םלועב

 לע אטחתמ היהש ,םהרבא לש ותבהא הז ,םיגונעתב הבהא
 :םודס ךלמ לא םרבא רמאיו :(די תישארב) ד"הה ;םודס ךלמ
 הבהא :אייד .לענ ךורש דעו טוחמ םא -- -- --'ה לא ידי יתומירה

 ןוא ,טלעוו רענעי ףיוא טסיב וד ןייש יוו ;טלעוו רעד ףיוא טסיב וד סיז יוו
 3.ןטייצ סחישמ ןיא טסיב וד סיז יוו

 טפַאשביל יד זיא סָאד ,םיגונעת [ענייד] טימ טפַאשביל וד -- הבהא
 יוו זיא סָאד ;םודס ןופ ךלמ ןרַאפ ןטלאהעג ןייר ךיז טָאה סָאװ +,ןעמהרבא ןופ

 טָאה םרבא ןוא -- םרבא רמאיו :(גכ--בכ ,די תישארב) טייטש קוספ ןיא
 ביוא -- -- -- טָאג וצ טנַאה ןיימ ףיוא בייה ךיא :םודס ןופ ךלמ םוצ טגָאזעג
 -ביל וד :טשפ רעדנַא ןַא !לדנעבכוש ַא רעדָא ,םידָאפ ַא [ןעמענ לעוו ךיא]

 ,טסקעט ןופ םטיר םעד ןטלַאהוצנָא ידכ זַא ,תועמשמ * .תואחסונ ייווצ יד ןכיילגרַאפ
 טָאה ,(2 .מַאב) גנוכײװּפָא רענעזיוועגנָא ןביוא רעד רעביא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא סָאװ
 ןביוא זיא סָאװ ,עזארפ עטצעל יד ןבעגוצוצ קיטיונ רַאפ ןענופעג רעלעטשנעמַאזוצ רעד
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 טָאה סָאװ ,ןלאינד ןופ טפַאשביל יד זיא סָאד ,םיגונעת [ענייד] טימ טפָאש

 ךתנתמ :(זי ,ה לאינד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרצשלב רַאפ ןטלַאהעג ןייר ךיז
 .ןרעדנא ןַא ביג ןעקנַאשעג ענייד ןוא ,ריד ייב ןביילב ןלָאז תונתמ ענייד --

 ןעמ טפור ?טרָאד ;ןאמטפיוה ַא טניימ *חבנ :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר
 [טניימ טרָאװ סָאד} :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר ?.ךאתזבזובנ -- ןאמטפיוה ַא

 לטרעוו סָאד .סרעביור ינב סרעביור טנעז ריא ?;ןעיירעביור ענייד ,ךיזובזב
 / גפןטביױורעגנָא ןופ טינ רעבָא ?,ײרעגערטנקַאּפ ןופ :טגָאז

 גי

 :ןרמת וצ ןכילגעג זיא רענייד סקואוו רעקיזָאד רעד -- ךתמוק תאז (ח)

 ךורב שודקה טָאה סערה רצי ייווצ :תבט רב אסוד 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא אנינח 'ר
 ערה רצי םעד ןוא הרז הדובע ןופ ערה רצי םעד ,טלעוו ןייז ףיוא ןפשַאב אוה
 רעבָא א,ןרָאוועג ןסירעגסיוא ןיוש זיא הרז הדובע ןופ ערה רצי רעד ;תונז ןופ
 :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה .ןַארַאפ ךָאנ זיא תונז ןופ ערה רצי רעד
 יוו ,ןענעכעררַאפ םיא ךיא לעוו ,תונז ןגעק ןייטשייב ןָאק סָאװ רעכעלטיא,,

 "עג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה הדוהי 'ר *.ןדייב ןגעק ןענַאטשעגייב טלָאװ רע

 טָאה ףעגנַאלש [ייווצ] טָאהעג טָאה סָאװ ,רעכערּפש-רעביוצ ַא וצ [ןכילג
 דטיא,, :טגָאזעג טָאה רע .עניילק יד טזָאלעג ןוא עסיורג יד טרעביוצרַאפ רע
 ,ןענעכעררַאפ םיא ןעמ טעוו ,רעקיזָאד רעד ןייטשייב ןענעק טעוו סָאװ רעכעל

 ןסירעגסיוא אוה ךורב שודקה טָאה ױזַא ".ןדייב ןענַאטשעגייב טלָאװ רע יוו
 טָאה רע ;תונז ןופ סָאװ םעד טזָאלעגרעביא ןוא הרז הדובע ןופ ערה רצי םעד

 ןעמ טעוו ,תונז ןופ ערה רצי םעד ןייטשייב טעוו סָאוו רעכעלטיא,, :טגָאזעג

 ".ןדייב ןענאטשעגייב טלָאװ רע יוו ,ןענעכעררַאפ םיא
 היינב 'ר ?הרז הדובע ןופ ערה רצי רעד ןרָאוועג ןסירעגסיוא זיא ןעוו

 יד ןוא ;רתסא ןוא יכדרמ ?[ןופ געט יד ןיא ןעשעג] זיא סָאד :טגָאזעג טָאה

 :.הירזע ןוא לאשימ ,היננח [ןופ געט יד ןיא ןעשעג] זיא סָאד :ןגָאז ןנבר
 ךרוד ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןעד רע זיא :ןהיינב 'ר טגערפעג ןנבר יד ןבָאה

 רתסא ןוא יכדרמ ןעד ןענייז :ןנבר יד טגערפעגּפָא היינב 'ר טָאה !דיחי א

 +?םידיחי ןעוועג
 'ר ןוא אשאימ 'ר ןוא אמוחנת 'ר :ןהיינב 'ר ראפ היאר ַא רימ ןבָאה אד

 טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג ןבָאה אנהכ רב לאומש 'ר ןופ ןעמַאנ ןיא הימרי

 ענייד ,ךתיבזבנ ןופ * .טָאג וצ * .(ןזָאלסױרַא ָאד יז ןעמ ףראד ל"דר ןטיול ןוא) ַאטינ

 רצשלב ןוא ' .,רָאפ טמוק ןלאינד טימ השעמ יד ואוו ,לבב ןיא תועמשמ ?.ןעקנַאשעג

 לאינד * .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה לאינד רעבָא ,ןאמטפיוה א רַאפ ןלאינד ןכאמ טלָאװעג טָאה

 עז ? .ןגעמרַאפ טבױרעגנָא ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,תונתמ יד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 יב ריידמכ :ב ,ב ,רהב ארפס ;ב ,ט הנשה שאר ךיילגראפ ;1 ,רוד טרָאװ-ךוז ,װָארטסַאי

 (טלדנַאה ןוא :ארפס ןיא) הרוחס טגָארט ןוא רעגערטנקאפ רעד םוא טייג סע יוו -- ארייד

 הנוהכ תונתמ ןטיול ;דלק ,ג םלשה ךורע ךיוא ךיילגרַאפ .(טעטש רעדָא) תונידמ עלַא ןיא

 "עב 1% .ןגעמרַאפ טנשריעג ,תורייד טניימ (אנישטנָאס ,עשטנואוו ,ףסוי ץע --- םיא ךָאנ ןוא)

 עגנָא ןופ ןעקנאשעג ףיוא ןבעל רעדייא ,ןפיוה יד רעביא הרוחס ןגָארטמוא רעס

 .ןגעמרַאפ טביור
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 ,רצשלב לע אטחתמ היהש ,לאינד לש ותבהא הז ,םיגונעתב
 אבא 'ר .בה ןרחאל ךתיבזבנו ,ןיוהל ךל ךתנתמ :(ה לאינד) רמאנש
 אכרפיאל היל ןיחווצ ןוניה ןמת ;השאר -- זובנ :רמא אנהכ רב
 .ןותא ןיזיזב ינב ןיזיזב ;ךיזובזב :רמא היכרב 'ר ,ךאתזבזובנ --
 ,היל ןיזבד ןמ אלו ,תורייד ןמ :רמא אלתמ

 גי

 :תבט רב אסוד 'ר םשב אינוח 'ר .רמתל התמד ךתמוק תאז (ז

 ;תונז רציו הרז הדובע רצי ,ומלועב ה"בקה ארב םירצי ינש
 :ה"בקה רמא .םייק אוה תונז רציו ,רקענ רבכ הרז הדובע רצי

 דמוע ולאכ ,וילע ינא הלעמ ,תונזב דומעל לוכי אוהש ימ לכ,
 הלודגה תא רבח ;םיניכח ול היהש ,רבחל :הדוהי רייא ",ןהיתשב
 ןילעמ ,וזב דומעל לוכי אוהש ימ לכ,, :רמא .הנטקה תא חינהו
 הרז הדובע רצי ה"בקה רקע ךכ ".ןהיתשב דמוע וליאכ ,וילע
 ,ול ןילעמ ,תונז רציב דמועש ימ לכ, :רמא ;תונז לש חינהו
 ".ןהיתשב דמע וליאכ

 [ימיב] ולא :רמא היינב 'ר ?הרז הדובע רצי רקענ יתמיא
 .הירזעו לאשימ ,היננח [ימיב] ולא :ירמא ןנברו ;רתסאו יכדרמ
 היינב 'ר ביתימ ?רקענ ידיחי ידי לע יכו :היינב 'רל ןנבר ןיביתימ
 ?ויה םידיחי רתסאו יכדרמ יכו :ןנברל

 הימרי 'רו אשאימ 'רו אמוחנת רייא :היינב 'רל אעייסמ אדה
 ,םיברל עצי רפאו קש :(ד רתסא) ביתכ :אנהכ רב לאומש 'ר םשב
 .ויה םיקידצ רודה ותוא לש ןבור --

 ביתכ :לאומש 'ר םשב היקלח 'רו סחנפ 'ר :ןנברל אעייסמ אדו
 רשא] םש ובשנ רשא םיוגב יתוא םכיטילפ ורכזו :0 לאקזחי)

 בור'ס -- ,טעבעגרעטנוא ךיז ךס ַא ןבָאה שֶא ןוא קַאז -- קש :(ג ,ד רתסא)
 .םיקידצ ןעוועג ןענייז רוד םענעי ןופ

 [ןגַאז] היקלח 'ר ןוא סחניפ 'ר :ןנבר יד ראפ היאר א רימ ןבָאה ָאד ןוא
 ןוא -- םכיטילפ ורכזו :(ט ,ו לאקזחי) טייטש קוספ ןיא :ןגעוו סלאומש 'ר ןופ
 ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןשיווצ ןעקנעדעג ךימ ןלעוו ענענורטנַא ערעייא
 ,ץרַאה טריפרַאפ רעייז ?כַארבעצ בָאה ךיא סָאוו] ןיהַא ןרַאוועג ןעגנַאפעג

 א ראפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ חל תישארב) רונש סהדוהי :שרד ןטיול 1 .גי

 .רעטייוו יװ א .הרז הדובע ןוא תונז ןופ ערה רצי םעד ןגעוו ךיז טדער ָאד ןוא ,הנוז

 ,ב ,טס אמוי ןיא -- .ג לאינז 5 .תמא תוא ןופ חסונ ןטיול רעטייוו ןוא ָאד ןבעגעגוצ ?

 הרז הדובע ןופ ערה רצי םעד טּפַאכעג ןעמ טָאה געט סארזע ןיא זא ,טלייצרעד טרעוו

 -עג 5 ?רוד רעייז ןיא םיקידצ עקיצנייא יד + .לסעק םענעיילב א ןיא טרַאּפשרַאפ םיא ןוא
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 ,היננח ןענייז סָאד ,ענענורטנַא ערעייא [:רימ ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 -כלַאק ןקידרעייפ םענופ ןענורטנַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,הירזע ןוא לאשימ

 ?"ןסעזעג טרָאד ןענייז ייז סָאװ רעקלעפ יד ןשיווצ; טינ טייטש ָאד ;ןוויוא

 ?ןיהַא ןרָאוועג ןעגנַאפעג ןענייז יז סָאװ רעקלעפ יד ןשיווצ -- טרעיינ

 :|ןגָאז טעוו] םירפא :(ט ,די עשוה) לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה

 ןטימ ןָאט וצ ךיא בָאה סָאװ ?רעדליב- ןצעג טימ ןָא ךָאנ ךיז ךיא רעק סָאװ

 בָאה ךיא ",יתינוע ינא, |ןעייל} +,יתינע ינא ?הרז הדובע רעד ןופ ערה רצי

 -עג טינ ןעד רימ ןבָאה -- ,ונרושא אל ;םיא ןגעוו ןופ ןקינייפ טזָאלעג ךימ

 -עגנייא טָאה סָאװ רעד סע ןיב ?ךיא :סע טניימ ?ריד רַאפ איהריש ןייק טגָאז

 .הרז הדובע רעד ןופ ערה רצי םעד ןגיוב

 ןופ געט יד ןיא הרצ א ןיא ןיירַא לארשי זיא עשז-סָאװרַאפ ,יוזַא ביוא

 ןגָאז ןנבר יד .יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוא ןנבר יד [םעד ןגעוו ןגָאז| ?ןענמה

 'ר ןוא ;הרז הדובע רעד טנידעג :?ןרעדיװ} טָאה לארשי סָאװ רַאפרעד

 גנ,סטכעקעג שיאיוג ןופ ןסעגעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד :טגָאזעג טָאה ןועמש

 "עג טינ ערעדנַא ןייק ךָאד ןבָאה הדועס יד רעבָא :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה

 קוסּפ ןיא יוו זיא סָאד !ןיילַא הריבה ןשוש ןופ ןשטנעמ יד טרעיינ ,ןסעג

 טליפרעד ןענייז געט עקײזָאד יד ןעוו קא -- תאלמבו :(ה ,א רתסא) טייטש

 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ טכַאמעג ךלמ רעד טָאה| ןרָאוועג

 וצ טגָאזעג רע טָאה [.געט ןביז ןופ טײצלָאמ ַא -- -- -- הריבה ןשוש ןיא

 טייטש סע יוו ,ןטייווצ ןרַאפ רענייא ברע ךָאד זיא לארשי ץנַאג רעבָא ;ייז

 רענייא ןרעוו טלכיורטשעג ןלעוו ייז ןוא -- ולשכו :(ל ,וכ ארקיו) ןבירשעג

 רע טָאה |ךָאנ ןוא] .ןרעדנַא ןופ דניז יד רעביא רענייא -- ,ןרעדנַא ןרעביא

 ץנַאג טפשמראפ ךָאד ריא טָאה ,טניימ ריא יוו זיא'ס ביוא :ייז וצ טגָאזעג

 רעד -- חבוז :(טי ,בכ תומש) טייטש קוספ ןיא יוו ,גנאגרעטנוא ףיוא לארשי

 -טסעדנופ :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה :?.םרח ןרעוו לָאז רעטעג וצ טכַאלש סָאוו

 רעד יוו ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ הרז הדובע רעד טנידעג טינ ךָאד ייז ןבָאה ןגעוו

 וצ] ןעגנוזעג טינ טָאה רע םורָאוו -- הנע אל יכ :(גל ,ג הכיא) טגָאז קוספ

 -- הגיו (טרָאד) ןגעווטסעדנופ רעבָא 3%ןצרַאה ןייז ןופ [הרז הדובע רעד

 ,יתרבש ןענאטשעג טלָאװ'ס יוו ,םוגרת רעד ךיוא סע טשטייט ױזַא ןוא .שרד ןטיול טשטייט

 ןיא ןסעזעג גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,רתסא ןוא יכדרמ רעגייטש א % .יתרבשנ טָאטשנָא

 טרידנעמע -- .(ו--ה ,ב רתסא -- הדוהי ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז ייז ךיוא שטָאכ) תולג

 ,היננח ףיוא ךיז טגייל סָאד ןוא ,טריסאפ טשרע טלָאװ סע יװ ,טגנילק סָאװ * .ל"דר טיול
 םירפא ? .ונרושא ףיוא ליפשנָא א* .טרעפטנעעג בָאה ךיא :טשפ ןטיול * ,הירזע ןוא לאשימ

 -אב שרד רעבלעז רעד טָאה ,זס ,א ,ןביוא) לארשי רַאפ ןעמָאנ רעשילָאבמיס א ָאד זיא סָאװ

 "עג ןעמָאנ ןייז ןיא טרעװ ,א ,בי הליגמ ןיא 11 .הנוהכ תונתמ 1% ,(םייוניש עטמיטש

 .(םידימלת ענייז ןוא םיא ןשיװצ סעומש םעד טרָאד עז) ןנבר יד ןופ גנוניימ יד טכַארב

 ןטיול 55 .תוברע רעקיטייזנגעק סלארשי ןופ ןטלאה ןנבר יד ךיוא זַא ,קידנעמעננָא 2

 -- (ןיע רעד רעטנוא חתפ א טימ) תונע לוק :חי ,בל תומש טיול הנע קידנשטייט ,שרד

 טיול) הרז הדובע רעד טנידעג ןפיל יד טימ רָאנ טָאה לארשי :ךיא רעה גנַאזעג ןופ לוק ַא

 ןליופאב ןעמעלַא טָאה שורושחא ןוא ,טָאג א רַאפ טכַאמעג ךיז ןמה טָאה ,ח ,ז הבר רתסא
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 ,היננח ולא ,םכיטילפ :[ילעמ רס רשא הנוזה םבל תא יתרבשנ
 (ובש) רשא םיוגב,, ;שאה ןשבכמ םיטילפ ויהש ,הירזעו לאשימ
 רמא .םש ובשנ רשא םיוגב אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייםש [ובשי]
 יל המ ?םיבצעל דוע יל המ :םירפא :(די עשוה) לארשיל הי"בקה

 ,ונרושא אל ;ול יתינוע ינא -- ,יתינע ינא ?הרז הדובע לש הרציל =
 הרצי יתפפכש אוה ינא :רמוא יוה ?ךינפל הריש ונרמא אל --
 .הרז הדובע לש

 ןועמש 'רו ןנבר ?ןמה ימיב קפסב לארשי ואב המל ,ןכ םא
 ןועמש 'רו ;הרז הדובע לארשי ודבעש לע :ירמא ןנבר .יאחוי ןב
 ,הדועס ולכא אל אלהו :ול ורמא .םיוגה לישבתמ ולכאש לע :רמא
 םימיה תאלמבו :(א רתסא) ד"הה !דבלב הריבה ןשוש ישנא אלא
 -- - - הריבה ןשושב םיאצמנה םעה לכל ךלמה השע] הלאה
 ןיליא ןיברע לארשי לכ אלהו :םהל רמא .[םימי תעבש התשמ
 .ויחא ןועב שיא -- ,ויחאב שיא ולשכו :(כ ארקיוו ביתכד ,ןיליאב
 ,היילכ לארשי לכ תא םתבייח םתא ,םכתעדכ םא :םהל רמא
 ןכ יפ לע ףא :ול ורמא .םרחי םיהלאל חבוז :בכ תומש ביתכד
 ףא ;ובלמ הנע אל יכ :0 הכיא) רמאנש ,םבל לכב התוא ודבע אל
 רתויב השק םדא םהילע דימעה ,שיא ינב הגיו (םש) ןכ יפ לע
 .ןתכמ תא הגהו דמעו ,[ןמה] (רצנדכובנ) הז ,ןתוסנל

 םע לארשי ולעפ תומוקמ ינשב :רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר
 :(חע םילהת) רמאנש ,םבלב ולעפ אלו ,םהיפב ולעפ יניסב ,ה"בקה
 לבבב .ומע ןוכנ אל םבלו ,ול ובזכי םנושלבו ,םהיפב והותפיו
 לע ףא ;ובלמ הנע אל יכ :רמאנש ,םהיפב ולעפ אלו םבלב ולעפ

 ליז ףיוא טלעטשעגפיוא טָאה רע ,רעדניקנשטנעמ יד טרעמוארַאפ רע טָאה
 טָאה רע ןוא 3%ןמה זיא סָאד ,ןוואורפוצסיוא ייז ןשטנעמ ןרעווש רעייז א
 .דנואוו רעייז :?טקעדעגפיוא טָאה ןוא ןעמונעג

 לארשי טָאה רעטרע ייווצ ןיא :ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה היכרב 'ר

 םייב .[ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו טינ] אוה ךורב שודקה טימ טריפעגפיוא ךיז
 [טוג] טינ ךיז רעבָא ,ליומ רעייז טימ טריפעגפיוא [טוג] ךיז ייז ןבָאה יניס
 והותפיו :0ל ,חע םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,ץרַאה רעייז טימ טריפעגפיוא
 טנוצ רעייז טימ ןוא ,לױמ רעייז טימ ןטעבעגרעביא םיא ןבָאה ייז וא --
 .םיא טימ טסעפ ןעוועג טינ זיא ץרַאה רעייז רעבָא ,טגָאזעג ןגיל םיא ייז ןבָאה
 טינ ךיז רעבָא ,ץרַאה רעייז טימ טריפעגפיוא [טוג] ךיז ייז ןבָאה לבב ןיא
 -- הנע אל יכ :טגָאז קוספ רעד יוו ,ליומ רעייז טימ טריפעגפיוא [טוג]
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 -טסעדנופ ;ןצרַאה ןייז ןופ [הרז הדובע רעד זצ] ןעגנוזעג טינ טָאה רע םורָאוו

 טכַארבעג טָאה רע ,רעדניקנשטנעמ יד טרעמוארַאפ רע טָאה -- הגיו ;ןגעוו

 ַא ןַאמ ַא -- שיא :0 ,ז רתסא) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןַאמ [ןזייב] א ייז ףיוא

 טקעדעגפיוא טָאה רע ןוא ,ןמה רעזייב רעקיזָאד רעד ,אנוש א ןוא ררוצ

 ,דנואוו רעייז
 ןיא הרז הדובע רעד טנידעג לארשי טָאה ןנבר יד ןופ גנוניימ רעד טיול

 לארשי טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר ןופ גנוניימ רעד טיול ;ןרצנדכובנ ןופ געט יד
 גנוניימ רעד טיול,, .ןרצנדכובנ ןופ געט יד ןיא הרז הדובע רעד טנידעג טינ
 !ןעשעג סע זיא יוו -- "הרז תדובע רעד טנידעג לארשי טָאה ןנבר יד ןופ

 יירד וצ ןבילקעגפָא טָאה רע ןוא ,טלַאטשעג א טלעטשעגפיוא טָאה רצנדכובנ

 :%.לארשי ץנַאג ןופ קיצנַאווצ ןוא יירד ןוא המוא רעכעלטיא ןופ קיצנַאווצ ןוא
 הדובע רעד טנידעג טינ לארשי טָאה ןענועמש 'ר ןופ גנוניימ רעד טיול,

 ןוא ,טלאטשעג ַא טלעטשעגפיוא טָאה רצנדכובנ ?ןעשעג סע זיא יוו -- הרז

 ;לארשי ץנַאג ןופ יירד ןוא המוא רעכעלטיא ןופ יירד וצ ןבילקעגּפָא טָאה

 ןבָאה ,לארשי ןופ יירד יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,הירזע ןוא לאשימ ,היננח ןוא

 הדובע רעד טנידעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,טרעוועג ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז
 -ובנ ,לאינד וניבר,, :םיא וצ טגָאזעג ןוא ןלאינד וצ קעווַא ןענייז ייז 1?,הרז
 ןופ יירד וצ ןבילקעגּפָא טָאה ןוא טלַאטשעג ַא טלעטשעגפיוא טָאה רצנדכ

 סָאװ ;לארשי ץנַאג ןופ ןבילקעגּפָא רע טָאה זדנוא ןוא ,המוא רעכעלטיא

 וצ טגָאזעג רע טָאה "?טינ רעדָא ,םעד וצ ןקוב ךיז רימ ןלָאז ,זדנוא וטסגָאז
 קעװַא ךיילג ייז ןענייז ".םיא וצ טייג ,ךיז רַאפ איבנ א ריא טָאה ָאד,, ייז

 ךיז רימ ןלָאז,, :ןלאינד וצ טגָאזעג ןבָאה ייז יוו טגָאזעג םיא ןוא ןלאקזחי וצ

 ןופ הלבקב בָאה ךיא,, היז וצ טגָאזעג רע טָאה "?טינ רעדָא ,םעד וצ ןקוב

 ,עלייוו רעניילק ַא ףיוא םיוא ךיז טלַאהַאב -- יבח :(כ ,וכ) היעשי ןיבר ןיימ
 ,וטסליוו סָאװ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ".ןרָאצ רעד ןייגרעביא טעוו'ס זיב
 טָאה 39"?"טלַאטשעג רעקיזָאד רעד וצ ךיז ןקוב תומוא עלַא' :ןגָאז לָאז עמ
 סע ןליוו רימ,, :טגָאזעג ייז ןבָאה "?ריא טגָאז סָאװ ןוא,, ייז וצ טגָאזעג רע

 לָאז עמ ידכ ,םעד וצ ןקוב טינ ךיז ןוא ןייז טרָאד ןלעוו רימ זַא ,ןייז הזבמ
 *.ילארשי רעסיוא ,טלַאטשעג רעקיזָאד רעד וצ ךיז ןקוב תומוא עלַא' ;ןגָאז

 ךיא זיב ,וצ רימ טרַאוו ,העד רעייא זיא סָאד ביוא,, ייז וצ טגָאזעג רע טָאה
 לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".ןטשרעבייא ןטימ ןייז בשיימ ךימ לעוו
 -וצכָאנ לארשי ןופ עטסטלע יד ןופ רענעמ ןעמוקעג ןענייז סע -- ואב :(א כ

 ןעוועג סע ייז ןענייז רעוו ןוא ;רימ רַאפ ןסעזעג ןענייז ייז ןוא ,טָאג ייב ןגערפ
 ונוביר, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג רע טָאה .הירזע ןוא לאשימ ,היננח

 םכסה ןיא ןוא טלַאהניא ןטויל ןמה ףיוא רצנדכובנ ןופ ןטיבעג 1* .(םיא רַאפ ןקוב וצ ךיז

 "ביל רעד רַאפ טלעטשעגסיורַא -- ,ןענייש ,הגנ טיול הגיו קידנשטייט 15 .ש"שר ןטימ
 טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,הירזע ןוא לאשימ ,היננח ,יירד רָאנ יוו יוזא ןוא 16 ,ןייש רעקיט

 ריא וצ טנידעג ָאי ןבָאה קיצנַאװצ ערעדנַא יד זא ,סע טניימ ,הרז הדובע רעד ןעניד ןופ

 טניימ 1 .(ל"דר -- ןירדהנס םעגיילק םעד ןופ םירבח לָאצ רעד טיול ,קיצנַאװצ ןוא יירד)
 טינ ךָאד טעוו רענייק 18 .הרז הדובע רעד טנידעג טינ טָאה לארשי ןופ רענייק זַא ,סע
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 רצ שיא : רתסא) רמאנש ,שיא םהילע איבה ,שיא ינב הגיו ןכ יפ
 .ןתכמ תא הגהו ,הזה ערה ןמה ,ביואו

 לע ;רצנדכובנ ימיב הרז הדובע לארשי ודבע ןנבר תעד לע
 ימיב הרז הדובע לארשי ודבע אל יאחוי ןב ןועמש 'ר תעד
 ?דציכ -- "הרז הדובע לארשי ודבע ןנבר תעד לע, .רצנדכובנ
 ,המואו המוא לכמ השלשו םירשע שירפהו םלצ דימעה רצנדכובנ
 ודבע אל ןועמש 'ר תעד לע, .לארשי לכמ השלשו םירשעו
 ,םלצ דימעה רצנדכובנ ?דציכ אה -- "הרז הדובע לארשי
 ;לארשי לכמ השלשו ,השלש-השלש המואו המוא לכמ שירפהו
 לע וחימו ודמע ,לארשימ השלשה ויהש ,הירזעו לאשימ ,היננחו
 :ול ורמא ,לאינד לצא םהל וכלה .הרז הדובע ודבע אלו ,ןמצע
 המואו המוא לכמ שירפהו םלצ דימעה רצנדכובנ ,לאינד וניבר,
 ,ונל רמוא התא המ ;לארשי לכמ שירפה ונלו ,השלש-השלש
 '.ולצא וכל ,םכינפל איבנה הנה, :ל''א ''?אל וא ,היל דוגסנ
 :לאינדל ורמאש ומכ ול ורמא ;לאקזחי לצא דימ םהל וכלה
 היעשי) יבר היעשימ ינא לבוקמ רבכ,, :ליא יי?אל וא ,היל דֹוגסנ,
 ןוהיד ,יעב תא המ, :ל''א ".םעז רובעי דע ,עגר טעמכ יבח (כ
 ןותא המו, :ןול רמא ''?'אימוא לכ היל ןידגס אמלצ ןידה' :ןירמא
 דוגסנ אלו ןמת יוהינד ,םגפ היב ןתנ ןניעב ןנא,, :ל''א ''?ןירמא
 רבל ,היל ןידגס אימוא לכ אמלצ ןידה' :ןירמא ןוהיד ןיגב ,היל
 ".הרובגב ךלמאש דע ,יל וניתמה ,םכתעדכ םא,, :ליא י,!לארשימ
 ובשיו ,ה תא שורדל לארשי ינקזמ םישנא ואב :(כ לאקזחי) :ד 'הה
 :ה"בקה ינפל רמא .הירזעו לאשימ ,היננח ?ולא ויה ימו ;ינפל
 תשודק לע םשפנ ןתיל םישקבמ הירזעו לאשימ ,היננח ,עיישבר,
 ".םהילע םייקתמ יניא,, :ליא ''?אל וא ןהילע התא םייקתמ ;ךמש
 :םהילא תרמאו לארשי ינקז תא רבד ,םדא ןב,, :םש) ד"הה
 בירחהל יל םתמרגש רחאמ ?םיאב םתא יתוא שורדלה -- - -
 םתא ךכ רחאו ,תומואה ןיבל ינב תולגהלו ילכיה ףורשלו יתיב

 ףיוא ןייז שפנ רסומ ךיז ןליוו הירזע ןוא לאשימ ,היננח ,םלוע לש

 ךיא, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה "?טינ יצ ,ןייטשייב ייז וטסעוו ;םשה שודיק
 -- םדא ןב. :(ג קוספ) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד *,ןייטשייב טינ ייז לעוו
 וצכָאנ -- -- -- :ייז גָאז ןוא לארשי ןופ עטסטלע יד וצ דער ,דניקנועטנעמ
 זעוועג םרוג רימ טָאה ריא יוו םעד ךָאנ ?ןעמוקעג ריא טנעז רימ ייב ןגערפ
 עניימ ןביירטרַאפ ןוא לפמעט ןיימ ןענערברַאפ ןוא זיוה ןיימ ןכַאמ וצ בורח



 הבר םירישה ריש 26

 יו ?רימ ייב ןגערפוצכָאנ ריא טמוק םעד ךָאנ -- ,תומוא יד ןשיווצ רעדניק
 לאקזחי טָאה טלָאמעד *!ךייא ןופ ןגערפכָאנ ןזָאל ךיז לעוו ךיא ביוא ,בעל ךיא

 ליוו, :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ךיז רַאפ טרעמָאיעג ןוא טגָאלקעג ןוא טנייוועג

 םורָאוו !ןרָאלרַאפ זיא הדוהי .ןופ ביילברעביא רעד :?,לארשי יאנוש יד וצ זיא

 קוספ רעד יוו -- ןיילַא יד טרעיינ ??,ןבילבעג טינ רעמ הדוהי ןופ ןענייז סע

 ןופ רעדניק יד ןופ ייז ןשיווצ ןעוועג ןענייז'ט ןוא -- יהיו :0 ,א לאינד) טגָאז
 רעפטנע רעד זיא סָאד ןוא -- א??הירזע ןוא לאשימ ,היננח ,לאינד הדוהי

 זיא רע זַא .ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא "!ןבעגעג ייז טרעוו סָאוו

 ריד אוה ךורב שודקה טָאה סָאוו,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ

 ייז ןבָאה ".ןייטשייב טינ ךייא טעוו רע, ייז וצ טגָאזעג רע טָאה ??טגָאזעג

 ןלעוו רימ :ןייטשייב טינ טעוו רע ייס ,ןייטשייב טעוו רע ייס,, :םיא וצ טגָאזעג
 זיא ױזַא זַא ,וטסָאה היאר ַא ".םשה שודיק ףיוא סנבעל ערעודנוא ןבענּפָא

 ןעמוקעג ןענייז ייז רעדייא ,ןרצנדכובנ וצ טגָאזעג ייז ןבָאה סָאװ םורָאוו ,סע
 קיטיונ רַאפ טינ ןעניפעג רימ -- ןיחשח אל :(זי--זט ,ג ,טרָאד) ?ןעלאקזחי וצ
 ,טָאג רעזדנוא ןַארַאּפ ךָאד זיא'ס .לעפַאב ןקיזָאד םעד ןגעוו ןרעפטנע וצ ריד
 יז יו רעבָא םעד ךָאנ ?:ןייז ליצמ זדנוא ןָאק רע טא ,םיא ןעניד רימ סָאוו

 -עג ייז ןבָאה ,רעפטנע םעד טרעהעג ןבָאה ןוא ןעלאקזחי וצ ןעמוקעג ןענייז

 הייז ןסיוו וטסלָאז ,טינ ביוא ןוא -- אל ןהו,, :(חי קוספ) ןרצנדכובנ וצ טגָאז
 ןסיוו וטסלָאז -- ,ןעוועטאר טינ טעוו רע יצ ,ןעוועטַאר ָאי טעוו רע יצ ,ךלמ
 -עג רענעדלָאג רעד וצ ןוא ןעניד טינ רימ ןלעוו טָאג ןייד וצ זַא ,ךלמ ,ץייז

 "ןקוב טינ ךיז רימ ןלעוו טלעטשעגפיוא טסָאה וד סָאװ טלַאטש

 טקעלּפטנַא ךיז אוה ךורב שודקה טָאה ,ןעלאקזחי ןופ סױרַא ןענייז ייז ןעוו

 ךיא !ןייטשייב טינ ייז לעוו ךיא ,וטסניימ סָאװ ,לאקזחי, :םיא וצ טגָאזעג ןוא
 :(?? ,ול לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד -- ןייטשייב רעכיז ייז לעוו
 ךיז ךיא לעוו סעד ףיוא ךיוא :רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא -- רמא הכ
 ;טינ טינרָאג ייז גָאז ןוא ,ייז זָאל טרעיינ -- ?לארשי ןופ ןגערפכָאנ ןזָאל

 טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד *::,טײקצנַאג רעייז ןיא ןייג ןזָאל ייז ליוו ךיא
 .טייקרעכיז ןיא טייג ?+,טייקצנַאג ןיא טייג סָאװ רעד -- ךלוה :(ט ,י ילשמ)

 -רַאפ יד ןשיווצ טיירפשעצ ךיז ןוא קעװַא ןענייז ייז ?ןָאטעג ייז ןבָאה סָאװ
 ןסיוו וטסלָאז ,ןייז ליצמ טינ טעוו רע ביוא ןוא,, :טגָאזעג ןבָאה ןוא ,עטלמַאז
 סָאװ םעד ייב,, :ןגָאז ןוא ךיז ןרעווש ןשטנעמ סָאװ זיא סָאד *. -- -- -- ןייז

 ןענייז סָאד ףגָאז סָאװ ןַארַאפ ?,ןלייז יירדף יוא טלעוו יד טלעטשעג טָאה

 לאשימ .היננח ןענייז סָאד :ןגָאז סָאװ ןַארַאפ ןוא ;בקעי ןוא קחצי ,םהרבא
 ,הירזע ןוא

 קידנלעװ טינ ,היקנ ןושל א ,םזימעפייא ןא 1? ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה יירד יד זַא ,ןקרעמ
 טרָאד טרעװ רעטייוו ןוא 87? .םיקידצ עתמא ןייק 29 ,ןדיי ף יוא סטכעלש ןגַאזסיוארַאפ
 ,טייקשידיי ןופ ןטָאבעג יד טיהעגּפָא ןבָאה ייז ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג יװ ,טלייצרעד
 "ראפ טרעװ םעד טימ 22 .םישרפמ עטסרעמ ןשטייט ױזַא ןוא ,שרד ןטיול טשטייטעג 1
 רעייז ןיא 25 .לאקזחי ןופ םיקוספ ייווצ יד ןשיווצ הריתס עכעלניישנגיוא יד טרעפטנע
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 הכב העש התואב "!םכל שרדא םא ,ינא יח ?ינשרדל םיאב
 הדבא ,לארשי יאנושל יו, :רמאו ומצעב לליהו ןנוקו לאקזחי
 רמאנש -- דבלב ולא אלא ,הדוהימ רייתשנ אלש !הדוהי תיראש
 -- הירזעו לאשימ ,היננח ,לאינד הדוהי ינבמ םהב יהמ :(א לאינד)
 :היל ורמא אתאד ןויכ ,ליזאו יכב הוהו '!םהל האב הבושת וזו
 ןיב, :ליא ".םכילע םייקתמ וניא,, :ל''א יי?ה"בקה ךל רמא המ,
 תשודק לע וניתושפנ םינתונ ונא ,םייקתמ ןיאש ןיב ,םייקתמ
 ורמא המ ,לאקזחי לצא ואב אלש דעש ,ןכ אוהש ,ךל עדת "'.ומש
 םגתפ הנד לע אנחנא ץחשת אל, :גםש) ?רצנדכובנל ול
 ".'אנתובזשל לכי ,ןיחלפ אנחנא יד ,אנהלא יתיא ןה .ךתוביתהל
 :(םש) רצנדכובנל ורמא ,הבושתה ועמשו לאקזחי לא ואבש רחאל
 עידי -- ,ליצמ אל ןיב ,ליצמ ןיב ,אכלמ ,ךל אוהיל עידי ,אל ןהו;
 יד אבהד םלצלו ןיחלפ אנתיא אל ךיהלאל יד ,אכלמ ,ךל אוהיל
 ".דגסנ אל תמיקה

 ,לאקזחי, :ול רמאו הי'בקה הלגנ ,לאקזחיד היבג ןמ ןיקפנד ןמ
 יאדוב םהילע ינא םייקתמ ?םהילע םייקתמ יניאש ,רובס תא המ
 תיבל שרדא תאז דוע :םיהלא 'ה רמא הכ :(ל לאקזחי) ד"הה --
 ןוהל קובשא ;ידימ ןוהל רמית אלו ,ןוהל קיבש אלא -- ,לארשי
 וגו ,חטב ךלי םותב ךלוה :6 ילשמ) ד"הה ".םמות לע ןיכלהמ
 ןהו, :ןירמא ןווהו ןיסולכואה ןיב ןמצע ורזפו וכלה ?ושע המ
 ןיעבתשמ אתיירבד איה אדה ".---- -- ךל אוהיל עידי ,ליצמ אל
 :ירמאד תיא יי.םידומע אתלת לע אמלע םיקאד ןאמב,, :ןירמאו
 ,היננח ןה ולא :ןירמאד תיאו ;ןוניא בקעיו קחצי ,םהרבא
 .הירזעו לאשימ

 ,הפירש הילע הרזגנ רמת המ -- ;רמתל התמד ךתמוק תאז
 דציכ .ופרשנ אלו ,הפירש םהילע רזגנ ולא ףא ;הפרשנ אלו
 רזעלא 'ר .הימחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר ?רואה םהל השענ

 25פןרמת וצ ןכילגעג זיא רענייד סקואוו רעקיזָאד רעד -- ךתמוק תאז

 טינ זיא יז ןוא ,ןרעוו וצ טנערבראפ ןרָאװעג רזגנ זיא ןרמת ףיוא יוו יוזָא

 וצ טנערברַאפ ןרָאװעג רזגנ א** יד ףיוא ךיוא זיא ױזַא ;ןרָאוועג טנערברַאפ

 רעייפ סָאד ייז זיא סָאוו ןיא .ןרָאוועג טנערברַאפ טינ ןענייז ייז ןוא ,ןרעוו

 .הימחנ רב לאומש 'ר ןוא רזעלא 'ר |ןגָאז םעד ןגעוו] ?ןרָאוועג טלדנַאוורַאפ

 -- .ןגייב טינ ךיז טזָאל סָאװ סקואוו א 55 .טייקכעלרע ןיא 22 .טייקנבעגעגרעביא רעלופ
 ,היננח ףיוא א55 .ןמיס רעזדנוא ןופ בייהנָא םוצ םוא שרדמה לעב רעד ךיז טרעק ָאד
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 ןוא ;סַאנלַאט ןימ א יוו [ןרָאוועג םעד ןופ זיא'ס] :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר

 25,ײקוװַא ןימ ַא יוו :טגָאזעג טָאה לאומש 'ר
 ךי

 -לטייט ןפיוא ןבייהפיורַא ךיז לעוו ךיא :טגָאזעג בָאה ךיא -- יתרמא (ט)
 רעד ךרוד ןרעוו ןבייהרעד לעוו ךיא זַא ,טגָאזעג ךיז בָאה ךיא -- ,םיוב

 ,שרעדנַא ןצימע ךרוד ןרָאװעג ןביוהרעד טינ ןיב ךיא רעבָא ,המוא רעצנַאג
 :ןצֶארפשדגייווצ ענייז -- ,ןגייווצ ענייז ןעמעננָא לעוו ךיא :.ךייא ךרוד טרעיינ
 ץלַא רע טיג ,סױרַא טינרָאג טיג רע ןעוו וליפא ,םיובלטייט רעקיזָאד רעד

 -עג טָאה יאדסח רב ןובַא -- ?ןצָארּפש-גיײיװצ יירד יוו רעקינייוו טינ סױרַא
 יוו זיא סָאד -- ,היינסנס ןצֶארפש"גייווצ ןעמ טפור טרָא רעזדנוא ןיא :טגָאז
 %רענעמ עקיזָאד יד ןענייז טלַאמעד -- ןידאב :(אכ ,ג לאינד) טייטש קוספ ןיא
 טָאה ןדוי 'ר .אנוה 'ר ןוא ןדוי 'ר ,-- םילברס ערעייז ןיא ןרָאוועג ןדנובעג

 ןיא :טגָאזעג טָאה אנוה 'ר ןוא ;ןעלטנַאמ ערעייז ןיא [:טניימ סָאד | :טגָאזעג
 .םידגב עקידבוט-םוי ערעייז

 םענעי ןעשעג ןענייז םיסינ סקעז :טגָאזעג טָאה הפיח ןופ ימידבא 'ר
 ןסירעגפיוא זיא'ס ןוא <ןוויואכלַאק רעד ןביוהעגסיורַא ךיז טָאה סע :גָאט
 [ןופ רענעמ] ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז סע ןוא ,ןוויואכלַאק רעד ןרָאװעג
 טניוו רעד ןוא ?,טנערבעצ בלַאה ןרָאװעג זיא רצנדכובנ ןוא ,ןכיירגיניק ריפ

 יד טכַאמעג קידעבעל טָאה לאקזחי ןוא ,טלַאטשעג יד ןפרַאוועגמוא טָאה
 ,ארוד ןופ לָאט ןיא עטיוט

 סע זיא ןענַאװ ןופ -- "ןוויױאכלַאק רעד ןביוהעגסיורַא ךיז טָאה סע;
 -דכ ,טרָאד ,טרָאד) קוספ ןקיזָאד םעד ןופ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?ןעגנורדעג

 זיא רע ןוא ,ןרָאװעג םמותשנ רצנדכובנ ךלמ רעד זיא טלָאמעד -- ןידא :(הכ

 ןשטיט םישרפמ 25 .ןרמת ןופ טמאטשעגפַא ןבָאה סָאװ ,הירזע ןוא לאשימ
 -- סאנלאט טניימ (גנוצעזרעביא עשטייד) עשטנואו טיול .,ןדיישראפ רעטרעוו ייווצ יד

 ,ןטכיולעג רָאנ ,סע טסייה ,טָאה רעייפיס) ןייש ,ץנאלג -- ײקװַא ןוא ,זיוה ןרעזעלג א

 רעקידנענייש ַא ,טענַאלּפ ַא) סינַאלּפ ןענעייל טסייה םלשה ךורע רעד ;(טנערבעג טינ רעבָא

 ייקווא ןוא סולינ ףיוא סַאנלַאט ןטייב ליוו וָארטסַאי .עשטנואוו יװ --- ייקווא ןוא ,(ןרעטש

 :ןמיס ןקידרעטייוו םוצ השרד רעד ןופ ףוס רעד רעהעג םיא טיול ןוא ,סונָאיקוא ףיוא

 סָאד ךיז טָאה ,ןוויואכלאק ןופ ץנַאג סיורא ןענייז הירזע ןוא לאשימ ,היננח יוו םעד ךָאנ

 יאנוש יד טנערבראפ ןוא ,םי רעד יװ רעדָא ,םָארטש-סולינ רעד יוו ןסירעגסיורא רעייפ

 .ןעוועג ייברעד ןענייז סָאװ לארשי

 .רוד םענעי ןופ םיקידצ יירד יד :לשמנ רעד ? .הירזע ןוא לאשימ ,היננח ךרוד + .די

 ,סע טסייה ,ייז רָאנ 5 .(תועט א ךרוד טסקעט ןיא ןיירא זיא ,רעמייב ,ןינליא טרָאװ סָאד)

 ,דרע רעד ןיא ןבָארגעגנייא ףיט ןעוועג זיא סָאװ + .םשה שודיק ףיוא טיירג ןעוועג ןענייז

 ןעמ ףרַאד ווָארטסָאי טיול .ףוריש סומיא 5 .ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ,ןעז ןלָאז עלא ידכ

 :חסונ רעד זיא וט ,בכ ,םילהת שרדמ ןיא ;טנערבעצ סואימ ,ףוריש סואמיא ןענעייל

 חסונ רעדנַא ןא .טנערבעצ בלַאה ,שיכירג טיול ,ךיוא סע טשטייט רעבָאב ןוא ,סוריסכמא

 ;(טנעמַאדנופ ןייז ןרָאװעג ןעגנאגעצ זיא'ס ,ודוסי קמנו) י ,חנ אמוחנת ןיא ךיז טניפעג

 :סרתת ,לאינד טוקלי ןיא ;(ודוסי קמוהו) ב ,בצ ןירדהנס ןיא אסריג יד זיא םעד וצ ךעלנע



 89 די ,גי :ז השרפ

 ,ייקוא ןימכ :רמא לאומש 'רו ;סנלט ןימכ :רמא
 ךי

 המואה לכב הלעתמ ינאש ,יתרמא -- ,רמתב הלעא :יתרמא ₪
 :היינסנסב -- ,ויניסנסב הזחוא .םכב אלא יתילעתנ אלו ,הלוכ
 ןמ הדבע איה אתיחפ אל ,םולכ אדבע אלדכ ,אתרמת אדה
 ןיחווצ ןירתאב :רמא יאדסח רב ןובא -- ןינבלא (ןינליא) תלת
 ותיפכ ךלא אירבג ןידאב :(ג לאינה) ד''הה -- ,היינסנס היינבלאל
 ;ןוהילוגב :רמא ןדוי 'ר .אנוה 'רו ןדוי 'ר -- -- -- ןוהילברסב
 .ןוהיסקומב :רמא אנוה ירו

 ףצ :םויה ותואב ושענ םיסנ השש :הפיח ןמד ימידבא רייא
 רצנדכובנ השענו ,תויכלמ 'ד ופרשנו ,ןשבכה ץרפנו ,ןשבכה
 םיתמה לאקזחי היחהו ,םלצה תא חורה הליפהו ,ףוריש סומיא
 ,ארוד תעקבב

 ןידא :םש ארק אדה ןמ :קחצי ר'יא ?ןיינמ ''ןשבכה ףצ,
 הנא אה ;י'וגו ,רמאו הנע ,הלהבתהב םקו הות אכלמ רצנדכובנ
 האעיבר יד הורו ,יוגו ,ארונ וגב ןיכלהמ ןירש העברא ןירבג הזח
 העש התואב :רמא ןבואר 'ר םשב סחנפ 'ר .ןיהלא רבל המד
 !החורס החל ,עשר ,יא,, :לי'א ;ויפ לע ורטסו ךאלמה לאכימ דרי
 הנע :םש יולימ ביתיו רזח יי!ךילימ ביתיו רוזח ?היל תיא רב
 ביתכ ןיא ',הירב חלש יד, -- ,ןוההלא ךירב :רמאו רצנדכובנ
 .יהולע וצחרתה יד יהודבעל ביזשו הכאלמ חלש יד אלא ,ןאכ
 | .ויה ולשמ ןיטירפ :ןבואר רייא

 -- -- -- רעייפ ןטימ ןיא ןייגמורַא ,ענעדנובעגפיוא ,רענעמ ריפ ךיא עז טָא

 טָאה סחניפ 'ר .טָאג טפ ןוז א רצ ןכילגעג זיא ןטרעפ םענופ ןעזסיוא סָאד ןוא

 לאכימ ךאלמ רעד ןעמוקעגּפָארַא זיא טלָאמעד :טגָאזעג ןגעוו סנבואר 'ר ןופ

 ,ייוז, :םיא וצ טגָאזעג סָאה רע ;ליומ ןרעביא ןָאטעג שטַאּפ א םיא סָאה ןוא

 ענייד קירוצ םענ ?רע טָאה ןוז א !ןפארט רעטשופיעראפ וד ,רענייא עשר וד

 -- הנע :(חכ קוספ ,טרָאד) רעטרעוו ענייז ןעמונעגקירוצ רע טָאה *"!רעטרעוו

 סָאוו, -- טָאג רעייז זיא טביולעג :טגָאזעג ןוא רצנדכובנ ןפורעגּפָא ךיז טָאה

 ךאלמ ץיז טקישעג טָאה סָאוו טרעיינ ,טינ אד טייטש *ןוז ןייז טקישעג טָאה

 זםיא ןיא ןוחטיב טַאהעג ןבָאה סָאװ טכענק ענייז ןעוועג ליצמ טָאה ןוא

 5,ןעוועג סע זיא טלעג ןגייא ןייז :טגָאזעג טָאה ןבואר 'ר

 ּפַא ןַא 5 .ג ,וצ השרפ .רעבָאב אמוחנת ךיוא עז .ןעגנאגעצ זיא ךלַאק ןייז ,ודיס קמוהו
 הריתס יד טכיילגעגסיוא טרעוו םעד טיִמ ןוא ? | ,ןטסירק יד טימ םיחוכיוו יד ןופ גנַאלק
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 -עג סע זיא ןענַאװ ןופ -- "ןוויױאכלַאק רעד ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיאס,

 טלָאמעד -- ןידאב :(כ קוספ ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא סָאװ םעד ןופ ?ןעגנורד

 רע ;וויוא-רעייפ ןקידנענערב םעד ןופ ריט רעד וצ טנענעג רצנדכובנ טָאה

 םעד ןופ טכענק פוגנ דבע ןוא ךשימ ,ךרדש :טגָאזעג ןוא ןפורעגסיוא טָאה

 ,טינ ָאד טייטש "סיורַא טמוק ןוא [ןוויוא םעד] טפרַאוועצ,, -- ,טָאג ןטסכעה

 ןוויואכלַאק רעד זַא ,ןעגנורדעג ןענַאד ןופ זיא ,טמוק ןוא סױרַא טייג :טרעיינ

 .[ןייִלַא ךיז ןופ] ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא

 ןופ -- "ןכיירגיניק ריפ [ןופ רענעמ] ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז סע,

 טייטש קוספ ןיא לייוו :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו

 ,אינפרדשחא יד ןעלמַאחצנייא טקישעג טָאה רע -- חלש :(ב קוספ ,טרָאד)

 יד ,אירבתד יד ,אירבדג יד ,אירזגרדא יד ,אתווחפ יד ןוא ,אינגס יד

 == -- -- ףאיתפת

 "עג -- אירבתד :עטמַאַאב -- אירבדג ;סרעשרעה טניייימ אירזגרדא

 יד 3?ןכערבעצ ייז לייוו ,אירבתד ייז טפור עמ -- ::,סרענעק-ץעז

 ייז טפור סָאוורַאפ ןוא :*ןצַאיַאּפ -- איתפת |:ץעזעג ןופ] רעטרעוו

 .תונז ןופ ערה רצי םוצ :+וצ ןדער ייז לייוו ?איתפת קוספ רעד

 -הכולמ יד ןוא םיסכוד יד ןבעגוצוצ ךיא ןרעל ןענַאוו ןופ ;יד רָאנ ךיא בָאה

 -יטלעוועג עלַא ןוא :קוספ רעד זדנוא טנרעל ?ןטפיוה יד ןוא סרעכערפשריפ

 רעייז ייב [ןענאטשעג ןענייז] סָאוו יד רָאנ ךיא סייוו .הנידמ רעד ןופ רעק

 [וענאטשעג זיא רעוו] רימ ןסייוו ןענַאוו ןופ ;[ןוויואכלַאק ןיא] ןרעדינּפָארַא

 -רַאפ יד ןוא :(זכ קוספ) טייטש קוספ ןיא סָאװ םעד ןופ ?ןעמוקפיורַא רעייז ייב

 ךלמ םעד ןופ י"ירבד יד ןוא אתוחפ יד ןוא אינגס ,אינפרדשחא עטלמַאז

 [:6.רענעמ עקיזָאד יד טקוקַאב ןבָאה]

 ;טנָאזעג טָאה אחא 'ר .ןנבר יד ןוא אחא 'ר ([ןגָאז] אינפרדשחא ןגעוו

 ץעזעג סָאד ןעיירד ייז ןוא :',דושח ןענייז סָאװ ,עטסטלע יד ןענייז סָאד

 םינפ סָאד :?ןעװענַאש ייז לייוו :ןגָאז ןנבר יד ןוא :טייז רעדעי ףיוא

 ;סרענעק-ץעזעג -- אינגס .ץעזעג סָאד ןעיירדרַאפ ןוא [ףיקת ַא ןופ]

 ןוא םינקז יד -- ךלמ םענופ ירבד יז ןוא ;סרעטסיימצַאש -- אתווחפ

 .סרעעז-ןרעטש יד

 יד ? .גנורעטסעל ןופ רעטרעוו יד רַאפ טלָאצַאב ןיילא טָאה רע * .םיקוספ עדייב ןשיווצ

 -כיר ,ןטשריפ ,סרעשרעה ,ןפארטאס 19 .הירזע ןוא לאשימ ,היננח ןופ ןעמענ עשימַארַא

 -סָאי טיול גנורעדנע טסקעט 11 .(שאוהי) סרעעזפיוא ,סרעבעגטַאר ,סרעטסניימצאש ,רעט

 טסקעט 15 .ןכערבעצ ,רבת ןופ 12 .רעטײװ חסונ רעד זיא םעד וצ ךעלנע ןוא ,ווָארט

 ,סרעריפ ;"יײרװָאד, ןעייל +* .איתפת -- ןיתפמ 1+ .װָארטסַאי ,ל"דר טיול גנורעדנע

 ןרעװ סָאװ ,ריפ ערעדנַא יד טינ רעבָא ,ןעזעג ייז ןבָאה ,סע טסייה ,עקיזָאד יד 1* .ןרַאה

 רעד סע טלייצרעד ענעי ןגעװ זא ,שרדמה לעב .רעד ןָא טמענ ;ב קוספ ןיא טנָאמרעד
 אב ןבָאה) קוספ רעזדנוא ןופ ףוס רעד -- .ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ייז זַא ,(בכ) קוספ
 -עלקרעד עקידרעטייוו יד ךָאנ סעבַאגסיוא עטקורדעג יד ןיא ךיז טניפעג (-- -- -- טקוק
 קוספ םעד ןסיירוצרעביא טינ ידכ ,ָאד טלעטשעג סע ןבָאה רימ :ןעמענ יד ןופ ןעגנור

 ;1859 גרעבמעל ,עבַאגסױא גנילרעפש רעד טיול 15 .אינפרדשחא -- דשח 3? ;ןטימ ןיא
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 רצנדכובנ ברק ןידאב :(םש) ביתכד ?ןיינמ -- 'ןשבכה ץרפנ,
 הגנ דבעו ךשמ ,ךרדש :רמאו הנע ,אתדקי רונ ןותא ערתל
 אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "ותאו וקרפ, -- ,האלע אהלא יד יהודבע

 .ןשבכה ץרפנש ,ןאכמ ,ותאו וקופ
 :(ם₪) ביתכד :קחצי רי'א ?ןיינמ -- "תויכלמ עברא ופרשנ,

 ,אירבדג ,אירזגרדא ,אתוחפו ,אינגס ,אינפרדשחאל שנכמל חלש
 - -- -- .איתפת ,אירבתד

 --אירבתד ,איטרטסיא -- אירבדג ,איכרפיא -- אירזגרדא
 םהל ארוק אוה -- ,[יקיטסלוכסיא] (יקוקסולכסיא)
 (םרמימ) -- איתפת :םירבדה תא םירבוש םהש ,אירבתד
 ערה רצי ןיתפמש ?איתפת ןכ ןארוק אוה המלו ;[סומומ]
 | .תונז לע

 :ל"ת ?ןינומגההו ןיקידנאו ןיסכוד תוברל ןיינמ ;ולא אלא יל ןיא
 ?ןיינמ ןתיילעב ;ןתדיריב אלא יל ןיא .אתנידמ ינוטלש לכו

 אכלמ ירבדהו אתוחפו ,אינפרדשחא ןישנכתמו :(₪) ביתכד

 וגו ,[ךלא אירבגל ןיזח]
 ,תונוכראה ולא :רמא אחא 'ר .ןנברו אחא 'ר -- ,אינפרדשחא
 ןירדהמש :ירמא ןנברו ;דצ לכל ןיד ןינופו ןידשחנ ןהש
 ,יקילאתק--אתוחפו ,יקיטסולוכס--אינגס .ןיד םינופו םינפ

 .יסיגולורטסיאו ישישק -- אכלמ ירבדהו
 ןמ :קחצי רייא ?ןיינמ -- "ףוריש סומיא רצנדכובנ השענו,

 אהלא ימע דבע יד איהמתו איתא :(םש) הימופב הרמא אוהד אדה

 .דבע יפוגב -- יידבע [ימע] (ימל), -- ,היוחהל ימדק רפש האליע

 ארק אדה ןמ :קחצי ר''א ?ןיינמ -- "םלצה תא חורה הליפה,,

 .ובנ סרק ,לב ערכ :(מ היעשי)

 -נורדעג סע זיא ןענַאװ ןופ -- "טנערבעצ בלַאה ןרָאװעג זיא רצנדכובנ ןוא,
 ןגייא ןייז טימ טגָאזעג טָאה רע סָאװ םעד ןופ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?ןעג

 טָאה טָאג רעטסכעה רעד סָאוו רעדנואוו יד ןוא סנכייצ יד :(בל קוספ) ליומ
 רע טָאה :?רימ טימ,, -- ןלייצרעד וצ ןלעפעגליואוו רימ זיא רימ טימ ןָאטעג
 :ףוג םענעגייא ןיימ טימ *.ןָאטעג

 -עג סע זיא ןענַאוו ןופ -- "טלַאטשעג יד ןפרַאוועגמוא טָאה טניוו רעד ,
 ערכ :(א ומ היעשי) קוספ ןקיזָאד םעד ןופ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?ןעגנורד
 .ובנ זיא ןגיובעג ,לב זיא טינקעג -- לב
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 "עג סע זיא ןענַאוו ןופ -- "עטיוט יד טכאמעג קידעבעל טָאה לאקזחי,

 (ט אל לאק%חי) קוספ ןקיזָאד םעד ןופ :טגָאזעג טָאה קחצי 'ר ?ןעגנורד
 רעד :טגָאזעג טָאה סחניפ 'ר -- ,טניוו וד ,םוק ןטניוו ריפ יד ןופ -- עבראמ
 -על טָאה ??טניוו רעבלעז רעד ,טלַאטשעג יד ןפרָאװעגמוא טָאה סָאװ טניוו

 ןעוועג זיא גָאט רענעי :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר .עטיוט יד טכַאמעג קידעב
 21,רוּפיכ-םוי ןוא תבש

 -וצרעביא טימַאב טינ סע ךיז טָאה רצנדכובנ לפיוו :ןגָאז ןנבר יד ןוא
 טלַאטשעג רעד וצ ןקוב טינ עקַאט ךיז טסליוװ,, :םיא וצ קידנגָאז ,ןלאינד ןדער
 טגָאזעג רע טָאה "?תושממ ַא יז טָאה :טגערפעג םיא רע טָאה ??"?רעניימ
 ןקוב ךיז ןיילַא ךיז ןופ טסעוו וד -- ,ןָאט ןָאק יז סָאװ ,עז ןוא םוק,, :םיא וצ
 לדליש-ןרעטש סָאד ןעמונעג טָאה רע ?ןָאטעג עשר רענעי טָאה כַָאוו *.ריא וצ
 רע ןוא .ליומ ןיא טלַאטשעג רעד טגיילעגניירַא סע ןוא ?ילודג ןהוכ םענופ

 -ביול טליּפשעג ןבָאה ייז ןוא ,םירמז-ילכ ײלרעלַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה
 לאינד יוו ".טָאג ןייד טָאג ןיב ךיא,, :טגָאזעג טָאה יז ןוא ,ריא רַאפ ןעגנַאזעג
 ןבעגעג טינ רימ טסלָאװ, :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ױזַא ,ןעזעג סָאד טָאה

 ןפיוא רענייד טלַאטשעג רעקיזָאד רעד ןָאט שוק א ןוא ןייגוצפיורַא תושר ןייק

 וצ טגָאזעג רע טָאה "?ליומ ןפיוא סָאװרַאפ,, :טגערפעג םיא רע טָאה *?ליומ
 רע זיא .תושר ןבעגעג םיא רע טָאה ךיילג ".םעט טימ טדער יז לייוז, :םיא
 ןיב ךיא, :םעד וצ טגָאזעג ןוא לדליש-ןרעטש סָאד ןרָאװשַאב טָאה ,ףױרַא
 טיה טרעיינ ;אוה ךורב שודקה ןופ חילש א ןיב ךיא רעבָא ,םדו רשב א רָאנ
 ,ריד ףיוא רזוג ךיא ןיב .םשה לוליח וצ ריד ךרוד ןעמוק טינ לָאז סע ,ךיז
 טָאה ןוא ,ןָאט וצ שוק ַא יז טנענעג טָאה רע ".רימ טימ ןעמוקטימ טסלָאז וד

 ךיז ןבָאה ױזַא ,ןעמוקעגּפָארַא זיא רע יוו .ליומ ןופ גנולש ריא ןעמונעגסיורַא

 רעבַא ,ריא רַאפ ןעגנָאזעג-ביול טליפשעג ןוא םירמז-ילכ ײלרעלַא טלמַאזרַאפ
 -עג יד ןפרַאוועגמוא טניוו רעד טָאה טלָאמעד .ןָאטעג טינ טינרָאג טָאה יז
 יד ןוא םיסינ יד ןעזרעד ןבָאה טלעוו רעד ןופ תומוא יד דלַאב יוו .טלַאטש

 ,םירבח ענייז ןוא ןהיננח טימ ןָאטעג טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ תורובג
 ייז ןופ טכַאמעג ןוא ,ןכָארבעצ ייז ןוא ןצעג ערעייז ןעמונעג ייז ןבָאה ױזַא
 ןוא ;ןעלזייא ןוא טניה ערעייז ףיוא ןעגנאהעגנָא ייז ןוא רעקעלג ןוא ךעלקעלג
 ךיז ןגעלפ רימ סָאװ וצ ,טעז טמוק,, :ןגָאז ןוא ייז טימ ןעגנילק ןגעלפ ייז

 ערכ :(א המ היעשי) טגָאז קוספ רעד סָאװ ןרָאוועג םייוקמ זיא'ס ןוא ?!ןקוב
 תויח יד רַאפ ןענייז ןצעג ערעייז הבנ זיא ץיובעג ,לב זיא טינקעג -- לב
 .תומהב ןוא

 *,חור, טינ טייטש סע לייוו ?9 .ל"דר ןטיול גנורעדנע טסקעט 1% .אינפרדשחא -- ןירדהמ

 טרעװ סָאװ טניוו א ,טניוו ןטמיטשאב ַא סע טניימ ,טניוו רעד ,חורה טרעיינ ,טניוו א םתס

 סרזעלא יר ראפ גנורעלקרעד א ןגעװ ש"שר ןוא ל"דר עז 21  .שרעדנַא ץעגרע טנָאמרעד

 װָארטסַאי טימ םכסה ןיא ןוא ,שרדמ ןופ גנַאג ןקידרעטייוו ןטיול טרידנעמע 72  .רעטרעוו

 ןטסקעט עטקורדעג יד טיול .גנש תושרדמ יתב ,רעמייהטרעו טָאה חסונ ןכעלנע ןַא)
 ,הדר טיול ",אדיר,) חוכ טָאה סָאװ טלַאטשעג רעד וצ -- -- -< :רמאמ רעד טניימ
 ןגעװ לידר ץז) -- -- -- [:םיא וצ טגָאזעג רע טָאה רעדיוו] ןוא ",תושממ ןוא (ןשרעה
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 אדה ןמ :קחצי רייא ?ןיינמ -- "םיתמה תא לאקזחי היחה,,
 התוא :סחנפ רייא -- ,חורה ,יאב תוחור עבראמ :ל לאקוחי) ארק
 :;רזעלא רייא .םיתמה היחה אוהה חורה ,םלצה תא הליפהש חורה
 .היה םירופכה םויו תבש םויה ותוא

 :ןל רמואו לאינדל והתפמ רצנדכובנ הוה המכ :םירמוא ןנברו
 היל תיאו, :היל [רמא ?ידיד] (אדירד) אמלצל דיגס תא תיל,
 היל דיגס תא ךמרג ןמ תאו ,דיבע והמ ימח את, :ל''א יי?אשממ
 ;ויפ ךותל ונתנו לודג ןהכ לש וציצ לטנ ?עשר ותוא השע המ
 'ה יכנא,, :רמוא אוהו ,יהומדק ןיסלקמ ווהו ,ארמז ינז לכ סנכו
 יל ביהי תא תיל, :היל רמא ,ןכ לאינד אמחד ןויכ יי.ךיהלא
 :ל"א "?הימופ לע ךדיד אמלצ ןידה קשנמלו קסימל אתושר
 .תושר ול ןתנ דימ יי.יעתשמ םיעט אוהד,, :ליא יי?הימופ לע המלו
 וחולשו ינא םדו רשב,, :היל רמאו אציצל עבתשיא ,קלסימ קלסו
 רזוגו ,םימש םש ךב ללחתי אלש ,רהזה אלא ;ינא ה"בקה לש
 ןמ .ויפ ךותמ ועלב איצוהו וקשנל אב ".ירחא אבתש ,ךילע ינא
 דבע אלו ,יהומדק ןיסלקמ ווהו ארמז ינז לכ ןישנכתמ ,תחנד
 תומוא וארש ןויכ .םלצה תא חורה ליפה העש התואב .םולכ
 ןיבסנ ווה ,וירבחו היננח םע ה"בקה השעש תורובגו םיסנ םלועה
 ןלתו ןינומעפ ןיגוז ןוהתי ןידבעו ,ןוהתי ןירבתמו ןוהתועט תי
 :ןורמאו ןוהב ןישקרקמ ןווהו ;ןוהירומחבו ןוהיבלכב ןוהתי
 ,לב ערכ :רמאנש המ םייקל י!ןידגס ןניוה המל ןומח ןותא,,

 .המהבלו היחל םהיבצע ויה ;ובנ סרק
 חרזו ץרפ המ :חרזו ץרפ הז ,ןפגה תולכשאכ ךידש אנ ויהיו

 ,הפרש םהילע הרזגנ ולא ףא ;ופרשנ אלו ,הפירש םהילע הרזגנ
 בתכש רחאמ :רזעלא רייא -- ,םיחופתכ ךפא חירו .ופרשנ אלו

 ,קָאטענייוו ַא ןופ ךעלגנעה יוו ץיז טסירב ענייד רימ ןלָאז ןוא -- אנ ויהיו

 "רַאפ ןרָאוועג רזגנ זיא ןחרז ןוא ןצרפ ףיוא יוו ױזַא :חרז ןוא ץרפ ןענייז סָאד

 ףיוא ךיוא זיא ױזַא ?+ןרָאוועג טנערברַאפ סינ ןענייז ייז ןוא ,ןרעוו וצ טנערב

 .ןרָאװעג טנערברַאפ טינ ןענייז ייז ןוא ,ןרעוו וצ טנערברַאפ ןרָאוועג רזגנ יד

 יוו םעד ךָאנ :טגָאזעג טָאה רזעלא 'ר -- .לפע יוו םינפ ןייד ןופ חיר רעד ןוא

 ןופ חיר ץיק ןוא -- רונ חירו :(כ ,ג לאינד) ייז ןגעוו ןבירשעג טייטש סע

 ןכאמ בורח ןתעשב טביורעגקעווא טָאה רע סָאװ 22 | .(סעיצאדנעמע עכעלגעמ ערעדנַא
 רעטומ רעייז טימ ןעמַאזוצ ןרעוו טנערברַאפ טלָאזעג ןבָאה ייז ?+ .שדקמה תיב םעד
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 רו םינפ ץיד ןופ חיר רעד ןוא ;וטסגָאז .ייז ףיוא רעבירַא טינ זיא רעייפ

 ,דָאסלּפע ןַא ןופ חיר םוצ ?ןכילגעג ןעוועג חיר רעייז זיא סָאװ וצ ןוא ?לולפע

 וט
 "עד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .ץיוו רעטוג יוו ןעמוג ןייד ןוא -- ךכה ()

 יז וצ טגָאזעג ןוא םיכאלמ עלַא ןפורעגפיונוצ אוה ךורב שודקה טָאה טלָאמ

 םורָאװ ?,עקיזָאד יד ןופ תובא יד ןופ :ןּפיל יד טשוק ןוא ּפָארַא טרעדינ,

 ערעייז ןבָאה ױזַא ?,רעייפ ןיא רימ רַאפ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה ייז יוו ױזַא

 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא הירזע 'ר ".רעייפ ןיא רימ ראפ טלעטשעגנייא ךיז רעדניק

 םיכאלמ יד ןפורעגפיונוצ אוה ךורב שודקה טָאה טלָאמעד :ןומיס 'רב הדוהי

 םורָאװ +,עקיזָאד יד ןופ ןפיל יד טשוק ןוא ּפָארַא טרעדינ., יז וצ טגָאזעג ןוא

 5,לניס |ןופ סָאװ} תוכלמ ןיימ ןוא הרות יד ןעמונעגנָא טינ ןטלָאװ ייז ןעוו

 .הלפכמה תרעמ רעד ןיא ןפָאלש סָאװ יד וצ איאנוש א ןרָאװעג ךיא טלָאװ
 "עג טָאה ןנחוי 'ר .עקידנפָאלש יד ןופ ןפיל יד ןגעווַאב טוט רע -- בבוד

 ןיא ןפיל יד םיא ךיז ןגעוואב ,טיוט זיא רע ןעוו וליפא *,הרות-ןב ַא :טגָאז

 -ןּפָאלש יד ןופ ןפיל יד ןגעווַאב טוט רע ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאװ ןופ ?;רבק

 סָאװ ,ןביורטנייוו עפוק עטמירַאוועצ א יוו זיא'ס :טגָאזעג טָאה לאומש .עקיד

 :טגָאזעג טָאה רענייא -- ,ןומיס 'ר ןוא אפפ רב אנינח 'ר .ןיילַא ךיז ןופ טניר

 רעד יוו :טגָאזעג טָאה רענייא ןוא *ןייוו ןטצריוועג טקנירט סָאװ רעד יוו

 טביילב ,ןעקנורטעגסיוא ןיוש םיא טָאה רע שטָאכ :ןייוו ןטלַא טקנירט סָאװ

 .ליומ ןיא חיר ןוא םעט רעד רעבָא םיא

 זט .

 .גנוטסולג ןייז זיא רימ וצ ןוא ,ןטבילעג ןיימ וצ רעהעג ךיא -- ינא (אי)

 ,שרעדנַא טינ זיא לארשי ןופ גנוטסולג יד :ןַארַאפ ןענייז ןעגנוטסולג יירד

 וצ רעהעג ךיא :טגָאז קוספ רעד יוו ,למיה ןיא סָאװ רעטָאפ רעייז וצ טרעיינ

 רעד ןופ גנוטסולג יד :.םיא וצ גנוטסולג יד זיא רימ טימ ןוא ,ןטבילעג ןיימ

 הרעשה רעזדנוא טיול .קילעפ ָאד זיא טסקעט רעד 55 .ייז טימ ןגָארטעג טָאה יז ןעוו

 רעבירַא טינ זיא רעייפ ןופ חיר ןייק טרעיינ :עקידרעטייוו סָאד ןעניפעג ָאד ךיז ףרַאד

 == -- -- סָאװ וצ ןוא ;ָאי חיר רעדנא ןא רעבָא ,ייז ףיוא

 -כלַאק ןיא םהרבא * .הירזע ןוא לאשימ ,היננח ןופ ? .ןעמוג םוצ ןריפ סָאװ + .וט

 ,היננח ןופ * .(בכ תישארב) הדקע רעד ףיוא קחצי ןוא (גי ,חל הבר תישארב) ןוויוא

 רעד טיול ,קידנטייב ,יניס גרַאב ןופ לארשי וצ ןעמוקעג זיא סָאװ 5 .הירזע ןוא לאשימ

 ןיא זיא הליחתכל זַא ,זיא טייקכעלגעמ רעדנַא ןַא ,יניסמ ףיוא יניסב ,טסקעט ןופ קיגָאל

 .יניס םייב ןעװעג לבקמ טָאה לארשי סָאװ *,יניסמ לארשי ולבקש, ןענַאטשעג טסקעט

 -טרָאװ ןטלַאהַאב א א* .יניסב טרָאװ סָאד סױרַא ןצנַאג ןיא טזָאל ,אנישטנָאס ,ןַאמייס

 "וקמ לָאצ א טיול הרות-ןב ףיוא התרות ןב ןטיבעג 5% .יניס -- (בבד לעב) אנוש :ליפש

 ,םירישה ריש טוקלי ;ד ,ב יתבר אתקיספ ;ה ,ב םילקש ,טרָאד ;א ,ב תוכרב ,ימלשורי) תור

 ןנחוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןבעגעגרעביא שרד רעד טרעוו ייווצ עטצעל יד ןיא -- בצקתת

 :התרות ןב ןנחוי ר"א, :ןעוועג חסונ רעד זיא הליחתכל זַא ,ןייז ךיוא רעבָא ןעק סע .(םתס

 עמ ןעװ ? .ןלַאפעגסױרַא עטייווצ סָאד זיא טייקכעלנע בילוצ ןוא ",-- -- -- הרות ןב

 ןיא טביילב םעט רעד ןוא 5 .(תורוקמ עטריטיצ ןביוא עז) הרות-רבד ַא סנייז ךָאנ טגָאז

 .טייצ עגנַאל א ליומ
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 ךפא חירו :רמא תאו ,ןוהב תדע אל רונ חירו :(ג לאינד) ןהב
 .םיחופת לש הדש חירל ?ןחיר המוד היה המלו !םיחופתכ

 וט

 ה"בקה ארק העש התואב :ןנחוי רייא .בוטה ןייכ ךכחו ₪)
 לש ןהיתותפש וקשנו ודר, :םהל רמאו ןלכ תרשה יכאלמל
 ינפל ולעפ ךכ ,שאב ינפל םה ולעפש םשכש ,ולא לש ןהיתובא
 העש התואב :ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר '.שאב םהינב
 ןהיתותפש וקשנ ודר,, :םהל רמאו תרשה יכאלמל ה"בקה ארק
 [,יניסמ] (יניסב) יתוכלמו יתרות ולבק אל ולא ילוליאש ,ולא לש
 .הלפכמה תרעמב םינשי םהש ולאל בבד לעב השענ יתייה

 ,[הרות ןב] :(התרות ןב) ןנחוי ר"א .םינשי יתפש בבוד
 בבוד ?אמעט יאמ ;רבקב וילע תושחור ויתותפש ,תמש יייפעא
 ,ןילאמ בז אוהש ,םיבנע לש הז רמוככ :רמא לאומש .םינשי יתפש
 ;ןיטידנוק יתשד ןידהכ :רמא דח -- ,ןומיס 'רו אפפ רב אנינח 'ר
 ,היל יתש אוהד בג לע ףא ;קיתע רמח יתשד ןידהכ :רמא דחו

 .הימופב אחירו אמעט
 זט

 לש ןקוש ןיא :ןה ןיקוש 'ג .ותקושת ילעו ידודל ינא (אינ

 ;ותקושת ילעו ידודל ינא :רמאנש ,םימשבש םהיבאב אלא ,לארשי
 ךשיא לאו :(ג תישארב) רמאנש ,הלעבב אלא ,השיא לש הקוש ןיא

 רמאנש ,ותרובחו ןיקב אלא ,ערה רצי לש וקוש ןיא ;ךתקושת
 לש ןקוש ןיא :אחא 'ר םשב עשוהי 'ר .ותקושת ךילאו :(ד םש)
 ,הקקושתו ץראה תדקפ :(הס םילהת) רמאנש ,ץראב אלא ,םימשג

 ,הנרשעת -- אל םאו ;הנרישעת ,םתיכז םא -- ,הנרשעת תבר

 ,ג תישארב) טגָאז קוספ רעד יװ ,ןאמ ריא וצ טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא יורפ

 -ופ גנוטסולג יד ;גנוטסולג ןייד ןייז טעוו ןַאמ ןייד וצ ןוא -- ךשיא לאו ;(זט

 רעד יוו ,למעזעג ןייז ןוא ןעניק וצ טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא ערה רצי םענ

 עשוהי 'ר .גנוטסולג ץייז זיא ריד וצ ןוא -- ךילאו :(ז ,ד טרָאד) טגָאז קוספ

 וצ טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא ןגער םענופ גנוטסולג יד :ןגעוו סאחא 'ר ןופ

 ךיז טסנָאמרעד וד -- תדקפ :(י ,הס םילהת) טגָאז קוספ רעד יוו ,דרע רעד

 -ַאב יז וטסוט קידעפש אי,גנוטסולג טימ יז טסקנעשַאב וד ןוא דרע רעד ןָא

 וטסעוו,, ,טינ רעבָא ביוא ;ןרעכיירַאב יז וטסעוו ,ןייז הכוז ריא טעוו -- ,ןרעכייר

 .הנקקושתו -- ותקושת :שרד ןטיול טשטייטעג .ןגער םענופ א: .שרד ןטיול + .זט
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 רעדנַא ןַא .ןעצ ןופ סנייא רָאנ ןבעגסיורַא ךייא טעוו יז -- ?",ןעלטנעצעצ יז

 ןקוק ,טפַאלשרַאפ ןענייז רימ שטָאכ רעבָא :רימ ןענייז ?טפַאלשרַאפ :טשפ
 ךורב שודקה ןופ העושי רעד ףיוא גָאט ךָאנ גָאט ןפָאה ןוא סיוא ךָאד רימ
 ;(1 3 םירבד) ןגָאז ןוא [גָאט א] לָאמ ייווצ ןעמָאנ ןייז ןקיצנייא ןוא ,אוה

 4.רענייא דיא טָאג -- טָאג רעזדנוא טָאג ,לארשי ,רעה -- עמש

 ןי

 .דלעפ ןיא ןײגסױרַא רימָאל ,רעטבילעג ץיימ ,םוק -- ידוד ,הכל (בי)
 יד רעביא ןריצַאּפש ןוא ןייגסיורַא רימָאל ::טגָאז ןוא טפור שדוקה חור רעד

 סָאװ יד ןשיווצ ,םירפכב ןקיטכענ רימָאל ;טלעוו רעד ןופ ?רעצעלּפ-םיגונעת
 סָאוו ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןופ טעטש יד ןענייז סָאד ,םיא ןיא ?ןענעקייל

 -טסעדנופ ןוא :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר .אוה ךורב שודקה ןיא ןענעקייל
 -ןיוו יד וצ ןרעדעפ ךיז רימָאל -- המיכשנ (גי) *.עלייוו ַא ףיוא רָאנ -- ןגעוו
 -- םרכ יכ : ,ה היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי זיא סָאד ,רענטרעג

 -- ;לארשי ןופ זיוה סָאד זיא תואבצ ןופ טָאג ןופ ןטרָאגנייוו רעד םורָאװ
 -סױרַא 5עמש תאירק זיא סָאד ,קָאטשנייוו רעד טילבעג טָאה יצ ,ןעז רימָאל
 ךיז ןבָאה יצ %םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד ןענייז סָאד ,ןביורט-ירפ יד ןבעגעג

 טרָאד ?;הרות ןענרעל ןוא ןציז סָאװ רעדניק יד -- ,ןעמיורגלימ יד טילבעצ
 םיקידצ יד ןבעגסױרַא ךיא לעװ טרָאד ,טּפַאשביל ןיימ ןבעג ריד ךיא לעוו
 ,רימ ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ תואיבנ יד ןוא םיאיבנ יד ןוא תוינקדיצ יד ןוא

 חי

 "גנוי סָאד זיא סָאד ,חיר ַא סױרַא ןביג ךעלעפעביל יד -- םיאדודה (די)

 רַאפ ןוא ;דניז ןופ םעט םעד טכוזרַאפ טינ ןבָאה סָאוו ,לארשי ןופ גרַאוו
 ,לארשי ןופ רעטכעט יד ןענייז סָאד ,תוריפ ערעייט ײלירעלַא -- ןריט ערעזדנוא

 טרעוו םעד ןיא ןוא + .ותקושת -- םישת * ,ןיש "רעקניל, א טימ הנרשעת טגעיילעג ?
 .טָאג וצ גנוטסולג סלארשי טקירדעגסיוא

 עקידרעטייוו יד ןרעוו תורוקמ ערעדנַא ןיא .ןגעוו סלארשי ןופ ןטשרעבייא םוצ 1 .זי
 אתקיספ :ךיילגראפ) לארשי ןופ טקעריד טגָאזעג (גנורעטיירבסיוא רעמ טימ רָאנ) רעטרעוו
 םעד ןופ סיזַאב ןפיוא ןוא ,(גצקתת ,םירישה ריש טוקלי ;ב ,אכ ןיבוריע ;ד ,אל יתבר
 -טנפע :ךעלרעטרעװ 2 .לארשי תסנכ ףיוא שדוקה חור ןטייב וצ ,ףסוי ץע רעד רָאפ טגָאלש
 א ןטשרעבייא ןראפ גונעג זיאס + .םירפכ -- םירפוכ :שרד ןטיול * .רעדעב עכעל
 ךיילג רֶע לָאז ָאט ;םלועה תומוא יד ןופ םישעמ עטכעלש יד ןקרעמ וצ ידכ ,עלייוו עצרוק

 -עפ קָאטשנײװ רעד יוו יוזַא 5 .שרד ןקידרעטייוו ןטיול -- ,לארשי וצ קילב ןייז ןדנעוו

 ןגָאז וצ גָאט ןיא ירפ ץנַאג לארשי ךיז טרעדעפ ױזַא ,גנילירפ ןיא ןעילב וצ ךיז טרעד
 בייהנָא רעד ןענייז ןביורט-ירפ יד יוו ,הליפת ןוא הרות וצ ןריפ סָאװ 5 ".לארשי עמש,
 ףיוא סעידאטס יירד עלא טרעלקרעד ל"דר רעד ' .(לוק הפי) ןביורט עקיטייצ יד ןופ

 עטסירפ ערעייז ןיא גרַאווניילק ןטימ טנעייל עמ סָאװ ,"עמש תאירק זיא סָאד, :רעדניק
 עקידנסקאוורעטנוא סָאד טגנערב עמ ואוו ",םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד ןענייז סָאד, ;ןרָאי
 ןעװ ",הרות ןענרעל ןוא ןציז סָאװ רעדניק יד, ;תווצמ ןיא ןייז וצ ךנחמ ייז גראווניילק
 לש תוקוגית יד ןופ ךיילגרַאפ םעד ןגעוו -- .םעד וצ יואר ןענייז ןוא רעסערג ןענייז ייז
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 ,םישת ונאש פייעא ;ונא םישת :א''ד .הרשעמ דחא םכל השעתש
 םידחימו ,םויו םוי לכב ה"בקה לש ותעושיל םיוקמו םיפצמ ונא
 ,וניהלא 'ה ,לארשי עמש :0 םירבד) םירמואו םימעפ יתש ומש
 .דחא 'ה

 זי

 אצנ :תרמואו תחווצ שדקה חור .הדשה אצנ ,ידוד ,הכל (בי)
 ולא ,וב םירפוכב ,םירפכב הנילנ ;םלוע לש ןיסומידב לייטנו
 :אנהכ רב אבא ר"א .ה"בקהב ורפכש ,םלועה תומוא יכרכ
 רמאנש ,לארשי ולא ,םימרכל המיכשנ טי .העשל -- כ''פעא
 החרפ םא ,הארנ -- ;לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ יכ :(ה היעשי)
 יתבו תויסנכ יתב ולא ,רדמסה חהפ ;עמש תאירק וז ,ןפגה

 ;הרותב םיקסועו םיבשויש תוקונית -- ,םינומרה וצנה ;תושרדמ
 םיאיבנהו תוקידצהו םיקידצה תנתונ ינא םש ,ךל ידוד תא ןתא םש
 | .ינממ ודמעש תואיבנהו

 חי

 םעט ומעט אלש ,לארשי ימלוע ולא ,חיר ונתנ םיאדודה (די)
 ןהילעבב וקבדש לארשי תונב ולא ,םידגמ לכ וניחתפ לעו ;אטח
 ןדוי יר -- ,חיר ונתנ םיאדודה :א''ד .רחא םדא תוריכמ ןניאו
 ימ ינפל םיאדודה ןיביבח המכ ,הארו אב :רמא ןדו 'ר ,יול 'רו
 םיטבש ינש ודמע וללה םיאדודה רכשבש ,םלועה היהו רמאש
 ,ןולובז לש וטבשו רכששי לש וטבש :םה ולאו ,םימיוסמ םילודג
 רזעלא 'ר . -- -- -- ברעב הדשה ןמ בקעי אביו :(ל תישארב) רמאנש

 ;הדיספה וזו הדיספה וז :רמוא רזעלא 'ר .ןמחנ רב לאומש 'רו

 רעדנַא ןייק טינ ןענָאק ייז ןוא רענעמ ערעייז ןָא ןטפָאהַאב ךיז ןבָאה סָאװ
 'ר -- ,חיר ַא סױרַא ןביג ךעלעפעביל יד :טשפ רעדנַא ןַא ,ןױשרַאּפסנַאמ
 -עפעביל יד ןענייז ביל יוו ,עז ןוא םוק :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .יול 'ר ןוא ןדוי
 ךרוד םורָאװ .ןרָאװעג זיא טלעוו יד ןוא טגָאזעג טָאה סָאװ םעד רַאפ ךעל

 ייווצ ןעמוקעגפיוא ןענייז ךעלעפעביל עקיזָאד יד טימ [ןבקעי] ןעגנידּפָא
 רעד ןוא רכששי ןופ טבש רעד ןענייז ייז ןוא ,עטסואווַאב םיטבש עסיורג
 ןוא -- בקעי אביו :(ט ,ל תישארב) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,ןולובז ןופ טבש
 לאומש 'ר ןוא רזעלא 'ר .:-- -- -- דלעפ ןופ טנווַא ןיא ןעמוקעג זיא בקעי

 טָאה יד ;ןריולראפ טָאה יד ןוא ןריולרַאפ טָאה יד :טגָאז רזעלא 'ר .ןמחנ רב

 .זי ןמיס ףוס ,ו ןביוא עז ןעמיורגלימ טימ ןבר תיב
 בָאה ןעגנידּפָא םורָאװ ,ןעמוק וטסלָאז רימ וצ :םיא וצ טגָאזעג טָאה האל ןוא 1 .חי
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 טָאה ןוא ךעלעפעביל יד ןריולרַאפ טָאה האל .ןענואוועג טָאה יד ןוא ןענואוועג

 ךעלעפעביל יד ןענואוועג טָאה לחר ?;הרובק ןוא םיטבש [ייווצ] ןענואוועג
 -רַאפ טָאה יד :טגָאזעג טָאה לאומש'ר :.הרובק ןוא םיטבש ןריולרַאפ טָאה ןוא
 האל .ןענואוועג טָאה יד ןוא ןענואוועג טָאה יד ;ןריולרַאפ טָאה יד ןוא ןריול
 ןריולרַאפ טָאה ןוא םיטבש ןענואוועג טָאה ןוא ךעלעפעביל יד ןריולרַאפ טָאה

 טָאה יז ןוא ?,הרוכב יד ןוא ךעלעפעביל יד ןענואוועג טָאה לחר <הרוכב יד

 ,םיטבש ןריולרַאפ

 'ה ינארה :(ב-א ,דכ הימרי) טייטש קוסּפ ןיא :טגָאזעג טָאה יול 'ר
 ןגייפ ברָאק ץיא -- -- -- ייפ ברעק ייווצ ןזיועג רימ טָאה טָאג --

 רעייז ןגייפ ברָאק ןייא ןוא %ןהינכי ןופ תולג רעד זיא סָאד ,עטוג רעייז
 תולג רעד זַא ,ןגָאז וטסעוו רעמָאט ז.ןהיקדצ ןופ תולג רעד זיא סָאד ,עטכעלש

 הבושת ןייק טָאה ןהיקדצ ןופ תולג רעד ןוא ןָאטעג הבושת ָאי טָאה ןהינכי ןופ

 עדייב -- ,חיר ַא סױרַא ןביג םיאדוד יד :קוספ רעד זדנוא טנרעל ,ןןָאטעג טינ

 -ןוא רַאפ ןוא *.חיר א ןבעגעגסױרַא ןבָאה ,עטכעלש יד ןוא עטוג יד ,ברעק
 [םימכח יד ןגָאז םעד ןגעוו] -- ,תוריפ ערעייט יילרעלַא -- ןריט ערעזד

 :ןגָאז שרדמ תיב סאליש 'ר ןופ יד .ןנבר יד ןוא שרדמ תיב סאליש 'ר ןופ

 -עגרעביא ריא טָאה ןַאמ ריא סָאוו ,יורפ רעכעלרע ןַא וצ [ןכילגעג זיא'ס]

 זיא ןַאמ רעד ןעוו .תואצוה [ףיוא טלעג] לסיב א ןוא םיצפח לסיב א ןזָאל
 ,ןזָאלעגרעביא רימ טסָאה וד סָאװ ,עז,, :טגָאזעג םיא יז טָאה ןעמוקעגקירוצ

 "ראפ וליפא ךָאנ ריד סע בָאה ךיא ןוא ,טרָאּפשעגּפָא ריד בָאה ךיא סָאװ ןוא
 טַאהעג טָאה סָאװ ,ךלמ א וצ |ןכילגעג זיא'ס] :ןגָאז ןנבר יד ןוא ?",טרעמ

 סירָא רענעי טָאה סָאװ 1?,סירָא ןַא וצ ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא דָאס ַא

 ןוא דָאס םענופ תוריפ יד ןופ ןגייפ טימ ןשיוק טליפעגנָא טָאה רע ?ןָאטעג
 -ייברַאפ זיא ךלמ רעד זַא .דָאס ןופ גנַאגניירַא םייב טלעטשעגסיוא ייז טָאה

 ביוא,, :טגָאזעג רע טָאה ,עפש עצנַאג עקיזָאד יד ןעזעג טָאה ןוא ןעגנַאגעג

 רעד ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא יז ? .-- -- -- ךעלעּפעביל יד רַאפ ןעגנודעגּפָא ךיד ךיא

 יז ןעװ -- -- -- קידצ םעד ןעוועג לזלזמ טָאה יז לייוו, * .ןבקעי טימ הלפכמה תרעמ

 ןיא לחר -- (ג ,אע ,הבר תישארב) *טכַאנ יד ריד טימ ןגיל רע לָאז רַאפרעד ;טגָאזעג טָאה

 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָא זיא הרוכב יד  .םחל תיב ןייק געװ ןפיוא ןרָאװעג ןבָארגַאב

 ץרא ןיא םיקלח ייווצ ןגָארקעג טָאה ףסוי 5 ד ,טמ תישארב) ןענבואר ןופ ,ןוז ריא

 טָאה רצנדכובנ סָאװ ןדיי יד  .(בכ ,ה :חמ תישארב) רוכב א ןופ ןיד ןטיול ,לארשי

 --די ,דכ ,ב םיכלמ) ןברוח ןראפ רָאי ףלע (ןיכיוהי) הינכי ךלמ ןטימ ןעמַאזוצ ןבירטרַאפ

 "ליז סָאװ ,סרעסַאלש יד ןוא סרעטסניימ יד ,רגסמהו שרחה ןצנייז ןגייפ עטוג יד ןוא ,(זט

 ימכח יד ףיוא טשטייט הדגא יד סָאװ ןוא ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןבירטראפ ןענ

 .ןברוח ןתעב 1 .(א ,חפ ןיטיג ,ילבב ;ב ,א ןירדהנס ,ימלשורי) טייצ רענעי ןופ הרותה
 .ךעלעפעביל ןוא ברעק ,םיאדוד ןופ טייקיטיידאב-רעד ףיוא טיובעג זיא שרד סיול יר *

 טָאג סָאװ ,הרות יד :לשמנ רעד סָאד זיא ןנבר יד ןופ רעטרעװ עקידרעטייוו יד טיול ?

 טרעכיירַאב ןוא טרעטיירבעגסיוא רעטעפש לארשי טָאה ,יניס גרַאב ןפיוא ןבעגעג טָאה

 ,ןטרָאג א יצ ,דלעפ א סנצימע טעברַאַאב .סָאװ רענייא 1? .םימכח יד ןופ רעטרעוו יד ךרוד
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 םיטבש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל .הרכתשנ וזו הרכתשנ וז
 'ר .הרובקו םיטבש הדיספהו םיאדוד הרכתשנ לחר ;הרובקו
 .הרכתשנ וזו הרכתשנ וז ;הדיספה וזו הדיספה וז :רמא לאומש
 לחר ;הרוכבה הדיספהו םיטבש הרכתשנו םיאדוד הדיספה האל

 .םיטבש הדיספהו הרוכבה הרכתשנו םיאדוד הרכתשנ

 ,םינאת יאדוד ינש הנהו ,ה ינארה :(דכ הימרי) ביתכ :יול ר'א
 דודהו ;הינכי לש ותולג וז ,דאמ תובוט םינאת דחא דודה ,וגו
 ותולג ,רמית ןיא .היקדצ לש ותולג וז ,דאמ תוער םינאת דחאה

 ;הבושת תשע אל היקדצ לש ותולגו הבושת תשע הינכי לש

 םיבוטה ,םיאדודה ינש -- ,חיר ונתנ םיאדודה :רמול דומלת

 אליש 'ר תיבד -- ,םידגמ לכ וניחתפ לעו .חיר ונתנ ,םיערהו

 הלעב הל חינהש ,הרשכ השאל :ןירמא אליש 'ר תיבד .ןנברו

 ,האר, :ול הרמא ,הלעב אבש ןויכ ;תואיצי טעמו םיצפח טעמ

 ןנברו יי.םהילע ךל יתפסוה םגו ,ךל יתלגס המו יל תחנה המ

 ?סיראה ותוא השע המ .סיראל ונתנו סדרפ ול היהש ךלמל :ירמא

 חתפ לע ןנתנו סדרפ לש ויתוריפמ םינאת לש תולכלכ אלמ

 לכ, :רמא ,הזה חבשה לכ האורו רבוע ךלמה היהשכ .סדרפה

 תורודב ךכ ''!ו"כעא -- ולוכ סדרפב ,סדרפה חתפב הזה חבשה

 לאילמג ןברו ,יאמשו ללה ,הלודגה תסנכ ישנא -- םינושארה

 "רו ,רזעילא 'רו יאכז ןב ןנחוי 'ר -- םינורחאה תורודב ;ןקזה

 םהילעו !ויכאע -- ןוהידימלתו ,אביקע 'רו ,ריאמ 'רו ,עשוהי

 .ךל יתנפצ ,ידוד ,םינשי םג םישדח :רמוא אוה

 ױזַא ?!דָאס ןצנַאג ןיא ןיושדאטישפ א ,דָאס םענופ גנַאגניירַא םייב עפש אזַא

 ,יאמש ןוא ללה ::,הלודגה תסנכ ישנא יד ןעוועג תורוד עקילָאמַא יד ןיא ןענייז

 ןוא יאכז ןב ןנחוי 'ר -- תורוד עקידרעטעּפש יד ןיא ;ןקזח לאילמג ןבר ןוא

 םידימלת ערעייז ןוא ,אביקע 'ר ןוא ,ריאמ 'ר ןוא ,עשוהי 'ר ןוא ,רזעילא 'ר

 ןוא עיינ -- םישדח :קוספ רעד טגָאז ייז ןגעוו ןוא י9!רעמ לָאמ לפיוו ףיוא --

 .ריד רַאפ ןטלַאהַאב ךיא בָאה ,רעטבילעג ןיימ ,עטלַא

 "עג א ",גנולמאזראפ רעסיורג רעד ןופ רענעמ יד, 11 .שינעטערעג רעד ןופ לייט א ראפ

 תיב ןטייווצ םענופ תורוד עטשרע יד ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,עיגעלָאק עשירעבעגצעז

 טפרַאדעג ריאמ 'ר טלָאװ שיגָאלָאנָארכ -- .ןרָאװעג טרעכייראב הרות יד זיא 12 .שדקמה

 .ןאביקע 'ר ךָאנ ןייטש
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 ;לארשי וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר

 ריא .ןגעוו טרעייא ןופ טלַאהַאב ךיא ןוא ,ןגעוו טניימ ןופ טלַאהַאב ריא;

 -נָא תורצוא ךייא רַאפ טלַאהַאב ךיא ןוא ,םיבוט םישעמ ןוא תווצמ טלַאהַאב

 רב אנהכ רב אבא 'ר ".טלעוו רעד ןופ ןטייקסטוג עלַא יוו רעמ טימ טליפעג
 ןיא יוו זיא סָאד ;ערעזדנוא יוו רעמ ןענייז ענייז טרעיינ :טגָאזעג טָאה ןדוי

 וד סָאװ ,סטוג ןייד זיא סיורג יוו -- בר המ :(כ ,אל םילהת) טייטש קוספ

 יד רַאפ טכַאמעג טסָאה וד סָאוו ,ךיד ןטכרָאפ סָאוו יד רַאפ ןטלַאהַאב טסָאה

 ,-- = -- ריד ןיא ךיז ןעמעריש סָאוו
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 םינפוצ םתא, :לארשיל ה"בקה רמא :אנהכ רב אבא ר''א
 ינאו ,םיבוט םישעמו תווצמב םינפוצ םתא .םכל ןפוצ ינאו ,יל
 רי"א ".םלועבש תובוטה לכמ רתוי םיאלמ תורצואב םכל ןפוצ
 דייהה ;ןדיד ןמ ןיגס ןוניה הידידד אלא :ןדוי רב אנהכ רב אבא
 םיסוחל תלעפ ,ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ :(אל םילהת)
 וגו ,ךב



 ח השרפ

 נא

 רעסָאװ יוו .רעדורב ַא יוו ןעוועג רימו וטסלַאוו יאוולה -- ךנתי ימ ₪)

 קוספ רעד יוו ,ןעלבה טעגרהעג ןיק ךָאד טָאה ?ןעלבה וצ ןיק יוו ,רעדורב

 רעדורב ץיז ןגעק ןיק ןענַאטשעגפיוא זיא -- םקיו :(ח ,ד תישארב) טגָאז

 "שי ךָאד זיא ?ןקחצי וצ לאעמשי יוו טרעיינ .טעגרהעג םיא טָאה ןוא ןעלבה

 טרָאד) קוספ רעד ךָאד טגָאז ?ןבקעי וצ ושע יוו טרעיינ .ןקחצי אנוש א לאעמ

 יוו טרעיינ .ןבקעי ןגָארקעג טנייפ טָאה ושע ןוא -- ושע םוטשיו :(אמ ,כ

 קוספ רעד יוו ,טַאהעג טנייפ ךֶאד םיא ייז ןבָאה ?ןפסוי וצ רעדירב ספסוי

 רעסָאװ ָאט .ןעוועג אנקמ רעדירב יד םיא ןבָאה -- ואנקיו :(אי ,זל טרָאד) טגָאז

 :עשזיגָאז ;רעטומ ןיימ ןופ טסירב יד ןגיוזעג טָאה סָאװ ?ןעמ טניימ רעדורב

 רעד יוו ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טַאהעג ביל םיא טָאה סָאװ ,ןענימינב וצ ףסוי יו

 ןענימינב ןעזרעד טָאה ףסוי זַא ןוא -- ףסוי אריו :(זט ,גמ טרָאד) טגָאז קוספ

 ךיד ךיא טלָאוװ ,ןסיורד ןיא ןפָארטעג ךיד טלָאװ ךיא ןעוו ,*-- -- -- יז טימ

 טלָאוו ;בושי ןרעסיוא זיא סָאוו ,רבדמ רעד זיא סָאד ,ןסיורד ןיא -- ,טשוקעג

 םעד רענייא טשוקעג ןבָאה סָאװ ,רעדירב ייווצ יד ךרוד ,טשוקעג ךיד ךיא

 :(זכ ,ד תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרהא ןוא השמ ןענייז סָאד ןוא ,ןרעדנַא

 ןוא ,טָאג ןופ גרַאב םייב טנגעגַאב םיא טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע זיא -- ךליו

 סחניפ 'ר -- ,טכַארַאפ טינ ךימו טלַאוו עמ ןוא -- -- -- .טשוקעג םיא טָאה רע

 סָאװ .רעטסעווש ַא ןוא רעדורב א טימ השעמ ַא ןעוועג זיא'ס :טגָאזעג טָאה

 ַא ןכָארבעגסיוא זיא .בלח שוג ןיא ענייא ןוא ןורימ ןיא טניואוועג טָאה רענייא

 רעטסעווש ןייז ןעמוקעג זיא ;ןורימ ןיא ןעוועג זיא סָאװ םעד ןופ זיוה ןיא הפרש

 ןוא ,ןשוק ןוא ןעמענמורַא ןוא ןטעלג םיא ןביוהעגנָא טָאה ןוא בלח שוג ןופ

 זיא רעדורב ןיימ םורָאוו ,ןויזיב ןייק טינ רימ זיא סָאד , :טגָאזעג טָאה יז

 ".ריא ןופ ןרָאוועו לוצינ זיא ןוא הרצ ַא ןיא ןעוועג
 ךיא -- +טכַארבעג ךיד בָאה ךיא ,טריפעג ךיד בָאה ךיא -- ךגהנא (ב)

 בָאה ךיא %עטשרעטנוא יד וצ ןטלעוו עטשרעבייא יד ןופ טריפעג ךיד בָאה

 ןיא ךָאנ ןעייג רימ רעכלעװ ךָאנ ,ד"לרת ןופ עבאגסיוא רעװעשרַאװ רעד ןיא 1 .א
 ןוא ,ז השרפ וצ ןמיס רעקיזָאד רעד רעהעג ,םינמיס ןוא תוישרפ יד ןופ גנולייטנייא רעד
 ןבייה ;תועט א ןעשעג זיא ָאד זַא ,רָאלק רעבָא זיא'ס .ב קוספ טימ ןַא ךיז טבייה ח השרפ
 ,ב קוספ םעד ןמיס ןבלעז םעד ןיא קידנסילשנייא ,א קוספ ןטימ ח ןמיס ןָא רעבירעד רימ
 ןייז וצ ידכ ,רע טָאה ?  .עבאגסיוא רענעי טיול םינמיס עקידרעטייוו יד ןכיילגוצסיוא ידכ
 ןיא ךיז ייב טײצלָאמ א רעדירב יד רַאפ ןטיירגוצוצ ןליופאב ,ןענימינב טימ ןעמַאזוצ
 תומש ןיא חסונ רעד זיא יוזא ןוא ,טלַאהניא ןקידרעטייוו ןטיול גנורעדנע טסקעט = .,זיוה
 =- -- -- טריפעג ךיז טלָאװ ךיא :טשפ ןטיול .שרד ןטיול טשטייטעג + .א ,ה הבר

 ףיוא הניכש יד טכַארבענּפָארַא טָאה ןוא השמ ןעמוקעגפיוא זיא :א ,ה ןביוא ךיילגרַאפ 5
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 א

 ,לבהל גרה ןיק ?לבהל ןיקכ ,חא הז יאב .יל חאכ ךנתי ימ (א
 לאעמשיכ אלא .והגרהיו ויחא לבה לא ץק םקיו :(ז תישארב) רמאנש
 רמאנ ירה ?בקעיל ושעכ אלא ,קחציל אנוש לאעמשי ?קחציל
 ןיאנוש ?ףסויל ףסוי יחאכ אלא .בקעי תא ושע םוטשיו :זכ םש)
 ידש קנוי ?חא הזיאב .ויחא וב ואנקיו :זל םש רמאנש ,ותוא ויה
 ;גמ םש) רמאנש ,ובלב ובהאש ,ןימינבל ףסויכ :רמוא "וה ;ימא
 הז ,ץוח :ךקשא ץוחב ךאצמא -- .ןימינב תא םתא ףסוי ארויו
 ,הזל הז וקשנש םיחא ינשב ,ךקשא ;בושיל ץוח אוהש ,רבדמה
 רהב והשגפיו ךליו : תומש רמאנש ,ןרהאו השמ ןה ולאו
 י'בב) השעמ :סחנפ רי'א -- ,ול וזובי אל -- .ול קשיו ,םיתלאה
 הלפנ .בלח שוגב דחאו ןורימב דחא היהש ,[תוחאו חאב] (םיחא
 הליחתה ,בלח שוגמ ותוחא תאבו ,ןורימב היהש הז תיבב הקילד
 הוהד ,יל הדבמ אד תיל,, :תרמואו ותקשנמו ותקבחמ ותפפגמ
 ".הנממ טלפתנו יקננאב יחא

 ךאיבא ;םינותחתל םינוילעהמ ךגהנא -- ,ךאיבא ךגהנא ₪
 ?ימא תיב יניסל ןיארוק המל :היכרב רייא ,יניס הז ,ימא תיב לא
 םישעמו תווצמ ינדמלת .ומוי ןב קוניתכ לארשי ושענ םשמש
 לש ותנשמ ןוגכ ,תולודג תוינשמ ולא ,חקרה ןיימ ךקשא ;םיבוט
 'ר תנשמו ,ארפק רב לשו איעשוה 'ר לש ותנשמו הבר אייח 'ר
 תומש) א"דמה ;הלודג הנוהכ ידגב ולא ,ינומר םיסעמ ;אביקע
 .ןומרו בהז ןומעפ :סכ

 היכרב 'ר .יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,רעטומ ןיימ ןופ זיוה ןיא טכַארבעג ךיד
 לייוו ?רעטומ ןיימ ןופ זיוה יניס גרַאב םעד ןעמ טפור סָאװרַאפ :טגָאזעג טָאה
 ןענרעל ךימו טסלָאז וד .דניק ןריובעג טשרע ןַא יוו ןרַאוועג לארשי זיא טרָאד
 ,ןיױו ןטצריוועג ןופ ןעקנירט ןבעג ריד לעוו ךיא ;םיבוט םישעמ ןוא תווצמ
 איעשוה 'ר ןופ הנשמ יד ןוא ,הבר אייח 'ר ןופ ?תולודג תוינשמ יד ןענייז סָאד
 ,םיורגלימ ןיימ ןופ טפַאז םענופ ז;אביקע 'ר ןופ הנשמ יד ןוא ,ארפק רב ןופ ןוא
 תומש) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ;לודג ןהוכ םענופ םידגב יד ןענייז סָאד
 5 .םיורגלימ ַא ןוא סנרעדניג ַא לקעלג ַא -- ןומעפ :(דל ,חכ
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 -ייהרעד ריא -- ,רבדמ ןופ ףיוא טייג סָאװ יד זיא רעוו -- תאז ימ :(ה)

 ןופ זיא ןברַאטש ריא ,רבדמ ןופ זיא גנומענּפָארַא ריא ,רבדמ ןופ זיא גנוב

 םעד ןיא --הזה רבדמב :(הל ,די רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד ?;רבדמ
 -- .ןברַאטש ייז ןלעוו טרָאד ןוא ןרעוו טדנעלרַאפ ייז ןלעוו רבדמו ןקיזַאד
 סָאוו יד :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר -- ,ןטבילעג ריא וצ ךיז טעילוט -- תקפרתמ
 ןרעטנוא +.אבל דיתעל ףיוא תוכלמ ןופ םיקרפ ןוא הרות ןופ ?םיקרּפ ּפָא טגייל

 ןגעוורעד טָאה םיור ןופ ןָאיטַאלּפ -- ;טקעוועגפיוא ךיד ךיא בָאה םיובלפע
 ןיא ןייטש ןבילבעג ןוא ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא יניס גרַאב רעד :טנשרדעג
 קוספ רעד יוו ,םיא רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה לארשי ןוא ,ןעלמיה עכיוה יד

 טלעטשעג ךיז ןוא טנענעג טָאה ריא ןוא -- ןוברקתו :(אי ,ד םירבד) טגָאז

 ,הרות יד ןָא ריא טמענ, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה] ,גרַאב ןרעטנוא
 ןוא גרַאב ןקיזָאד םעד ךייא ףיוא ןקירדּפָארַא ךיא לעוו ,טינ אלא ;טוג זיא

 -עגפיוא ךיד ךיא בָאה םיובלפע ןרעטנוא :טשפ רעדנַא ןַא *[".ןענעגרה ךייא
 ןַא וצ ןכילגרַאפ רע טרעוו סָאוורַאפ ןוא ;יניס גרַאב רעד זיא סָאד ,טקעוו

 ןיא תוריפ סױרַא טיג םיובלפע רעקיזָאד רעד יוו יוזַא טרעיינ ?םיובלפע
 רעדנַא ןַא .ןוויס שדוח ןיא ןרָאװעג ןבעגעג הרות יד זיא ױזַא ,ןוויס שדוח
 א וצ טינ סָאװרַאפ -- ,טקעוועגפיוא ךיד ךיא בָאה םיובלפע ןרעטנוא :טשפ
 םיוב ןכעלטיא ןופ רעגייטש רעד טרעיינ ?םיוב רעדנַא ןַא רעדָא ,םיובסונ

 רעבָא .תוריפ ענייז םעד ךָאנ ןוא רעטעלב ענייז טשרעוצ ןבעגוצסיורַא זיא
 טיג םעד ךאנ ןוא תוריפ ענייז סיורַא טשרעוצ טיג םיובלפע רעקיזָאד רעד
 ןרַאפ ןָאט סָאד ןעוועג םידקמ לארשי טָאה ױזַא %רעטעלב ענייז סיורַא רע
 -- ?,ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעוו רימ : ,דכ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןרעה
 טַאהעג טרָאד ןעד יז טָאה -- ,ריד טימ ןעייוו ןיא ןעוועג רעטומ ןייד זיא טרָאד

 זיא סָאװ ,םענייא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר ??ןעייוו עריא
 טנגעגַאב םיא טָאה .ןרָאװעג לוצינ זיא ןוא הנכס ןופ טרָא ןַא ןיא ןעגנַאגעג
 -עגכרוד וטסיב טרָא ןקידהנכס םענעי ןיא,, :םיא וצ טגָאזעג ןוא רבח ןייז

 ןייד טָאה טלָאמעד ףעגנַאגעגכרוד סע טסיב וד הנכס א רַאפ סָאװ ?ןעגנַאג
 ןוא ,טכַאמעגכרוד סע טסָאה וד שינרעגרע ןַא רַאפ סָאוו !ןרָאבעג ךיד עמַאמ
 "ושטנעמ רענעפַאשַאב-יינ א וטסיב טציא

 ,("תלביח,,) ןעייוו ןיא ןעוועג יז זיא טרָאד :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר

 תעשב ,ןעייוו ןיא ןעוועג זיא יז .("הלבוח,,) ןרָאװעג טקוזינעג יז זיא טרָאד ןוא
 פןכרָאהעג ןוא ןָאט רימ ןלעוו טדערעג טָאה טָאג סָאוו ץלַא :טגָאזעג ןבָאה ייז
 םלַאק םעד ןגעוו טגָאזעג ןבָאה ייז תעב ",ןרָאוועג טקוזינעג יז זיא טרָאד,
 ךיוא ןָאק} "ולבוח, ןוא .לארשי ,טָאג ןייד זיא סָאד -- הלא :(ד ,בל טרָאד)
 -עג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר [יוו] :?,ןרָאװעג טנוכשמעג ןענייז ייז | ןעניימ

 .הנשמ רעד ןיא ןסָאלשעגנייא טינ טָאה יבר סָאװ ,תותפסות ןוא תותיירב יד 6 .ךרע רעד

 טנָאמרעד אביקע 'ר טרעװ ,גכ אתחיתפ ,הבר הכיא ןיא ןוא ,ח ,בי הבר תלהוק ןיא 1
 ,לודג ןהוכ םענופ לטנַאמ ןפיוא * .רעקיטכיר שיגָאלָאנָארכ זיא סָאד ןוא ,טשרעוצ
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 ב

 הקוליס ,רבדמה ןמ היולע -- ,רבדמה ןמ הלוע תאז ימ (ה
 הזה רבדמב :(י רבדמב) א"דמה ;רבדמה ןמ התתימ ,רבדמה ןמ
 איהש :ןנחוי ר"א -- ,הדוד לע תקפרתמ -- .ותומי םשו ומתי
 חופתה תחת .אבל דיתעל תוכלמ יקרפו הרות יקרפ תחנמ
 בצנו יניס רה שלתנ :רמאו ימור שיא ןויטלפ שרד -- ,ךיתררוע
 ד םירבד) רמאנש ,ויתחת םינותנ לארשי ויהו ,םורמ ימשב
 םילבקמ םתא םא, :ה"בקה רמא] ,רהה תחת ןודמעתו ןוברקתו
 הזה רהה םכילע שבוכ ינירה ,ואל םאו ;בטומ ,יתרות םכילע
 המלו ;יניט הז ,ךיתררוע חופתה תחת ;איד [".םכתא גרוהו
 ךכ ,ןויס שדחב תוריפ השוע הז חופת המ אלא ?חופתב לשמנ
 אל המל -- ,ךיתררוע חופתה תחת :אייד .ןויסב הנתנ הרותה
 רחאו הלחת וילע איצומ וכרד ןליא לכ אלא ?רחא ןליאו זוגאב
 איצומ ךכ רחאו הלחת ויתוריפ איצומ הז חופתו ,ויתוריפ ךכ
 (דכ תומש) רמאנש ,העימשל היישע לארשי 'ומידקה ךכ ;וילע
 ,ןנברו וביא 'ר .םהמ לטונ ואטחשכו ,וילע קוקח היה שרופמה םש
 ,יתרות םכילע םילבקמ םתא םַא, :ה"בקה רמא) .עמשנו השענ
 6'.םכתא גרוהו הזה רהה םכילע שבוכ ינירה ,ואל םאו ;בטומ
 ךלהש דחאל :היכרב רייא ?הלבח המש יכו -- ,ךמא ךתלבח המש
 ארתא אוההב, ;ל"א ,הירבח היב עגפ .לצינו הנכס םוקמב
 ארעצ המכ !ךמא ךדלי ןודכ !תרבע אתנכס המכ ?תרבע אתנכסד
 "!אתדח היירב תירבתיא ןידכו ,ךילע הרבע

 "הלבח, .הלבוח המשו הלבח המש :אנהכ רב אבא רייא
 י,הלבוח המש,, ;עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ :ורמאש העשב
 -- "ולבוח,ו .לארשי ,ךיהלא הלא :םל םש) לגעל ורמאש העשב
 ברוחב לארשיל ןתנש ןייז :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת -- ,ונכשמתנ

 ןופ גנורזחרעביא ןא ןענייז ייז לייוו ,טנשרדעג טינ אד ןרעוו ד--ג םיקוספ יד + .ב

 יד רעטייוו עז "גנומענּפָארַא ריא, ןגעװ .ןעגנוקרעמאב ןוא ,ד ,ג ןביוא עז ? .ז--ו ,ב

 ןופ עיציזָאּפ יד קידנטייב ,תקפרתמ ףיוא ליּפשנָא *  .יאחוי ןב ןועמש יר ןופ רעטרעוו

 טריטסיזקעיס תעב ןרעװ טריפעגכרוד טינ ןענעק סָאװ ,םיניד עטמיטשַאב + .תויתוא יד

 יּפָא ןוא ןבירשרַאפ לארשי תסנכ רעד ךרוד ןרעװ ,הכולמ ןייק ןוא שדקמה תיב ןייק טינ

 רעד ואוו ,רעטייוו ןופ ,ל"דר ןטימ םכסה ןיא ,ןבעגעגוצ * | .ןטייצ סחישמ ףיוא טגיילעג

 סיורא טיג -- -- -- א :חסונ רעד זיא ,י ,ב ,ןביוא 5 .,ץַאלּפ ןיא טינ זיא רמאמ רעקיזָאד

 ;זדנוא ייב יװ חסונ רעד זיא ,א ,חפ תבש ןיא ".רעטעלב ענייז ןופ רעירפ ץכעילב ןייז

 ,םיוב"גורתא רעד ןענַאטשרַאפ אד טרעװ םיובלפע רעטנוא זַא ,םת וניבר טרָאד טקרעמַאב
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 גנברוח גרַאב םייב לארשי וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאוו ןייז-ילכ ןפיוא :טנרעל

 ,טקידניזעג ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,שרופמה םש רעד טצירקעגסיוא ןעוועג זיא

 "עג טָאה ובייא 'ר .ןנבר יד ןוא ובייא 'ר .ייז ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָא סע זיא

 זיא ךאלמ א :ןגָאז ןנבר יד ןוא ;טליישעגפַא סע ךיז טָאה ןיילַא ךיז ןופ :טגָאז

 זיא ייוז :טגָאזעג טָאה אתפלח ןב ןועמש 'ר .טלײשעגּפָא סע טָאה ןוא ּפָארַא

 ןבָאה ייז :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר :?.הּפוח רעד רעטנוא טקידניז סָאוו ,הלכ רעד

 ,יניס גרַאב ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא סָאװ הצע עטוג יד :?ןפרָאװרַאפ

 טכַאמעג טשינוצ טָאה ריא ןוא -- וערפתו :(הכ ,א ילשמ) טגָאז קוספ רעד יו
 קוספ רעד יוו ,הרות טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא "הצע, ןוא ,הצע עצנַאג ןיימ

 1+.טּפַאשהירב ןוא הצע זיא רימ ייב -- יל :(די ,ח טרָאד) טגָאז

 :(ח ,ט םירבד) טייטש קוספ ןיא :ןגעוו סיול 'ר ןופ ןינכיס ןופ עשוהי 'ר
 שודקה -- ,טָאג טנרעצרעד ריא טָאה ברוח םייב ןוא -- םתפצקה ברוחבו

 ןענופעג בָאה ןוא ןשטנעב ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא., :טגָאזעג טָאה אוה ךורב
 רעד יוו 15",ןטלאהפיוא טינ הכרב יד ןָאק רע ןוא ,טרעכעלעצ ןעמוג רעייא

 קלָאפ סָאד זַא ,ןעזעג טָאה השמ ןוא -- השמ אריו :(הכ ,בל תומש) טגָאז קוספ
 זיא סָאד :?;טרעכעלעצ טרעיינ ,שרעדנַא טינ טניימ "עורפ,, ןוא 3%,עורפ זיא

 .הצע עצנַאג ץימ :פטרעכעלעצ טָאה ריא ןוא -- וערפתו :טגָאז קוספ רעד יוו

 רעיורט ןיא יוו ןייז לָאז לוכיבכ זַא ,ןעוועג םרוג טָאה ריא :טגָאזעג טָאה יול 'ר
 ",הפוצק תיב, םילבא ןופ זיוה א טפור עמ ואוו ,רעטרע ןַארַאפ :ךייא ךָאנ

 39,ןרָאצ ןופ זיוה

 לארשי :טגָאזעג טָאה ריאמ 'ר .לגיז ַא יוו ףױרַא ךימ וט -- ינמיש (0)

 ןצרַאה ןיא טכַארטעג טסָאה וד סָאוו, :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה
 -ילא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר םורָאװ ".וט ,זדנוא טימ ןָאט וצ
 גרַאב ןרַאפ ןענַאטשעג זיא לארשי תעשב :ילילגה יסוי 'ר ןופ ןוז םעד רזע

 שודקה טָאה טלָאמעד ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעוו רימ :טגָאזעג ןבָאה ןוא יניס

 ץנייז רע טיינאב ןשיװצ ןיא ןוא ,ןטייווצ ןפיוא רָאי ןייא ןופ םיא ףיוא ןביילב תוריפ ענייז

 טסקעט ןיא ? .תוריּפ יד ךָאנ סיורא ןעמוק רעטעלב עיינ יד זַא ,סיוא טמוק ;רעטעלב

 .(5 .מאב עז) ןביוא טלעטשעג ןבָאה רימ סָאװ רמאמ רעד ,ןרעמַאלק ןיא ,ָאד ךיז טניפעג

 ןופ לארשי זיא טלָאמעד ןוא ? ?םעד ראפ ןרָאװעג ןריובעג לארשי קלָאפ סָאד טינ זיא 5

 --לבחת לבח םא :(הכ ,בכ תומש) קוספ ןטיול טשטייטעג 19 .,ןרָאװעג ןריובעג יינ סָאד

 -ייט סָאד ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ייז ןופ זיאס :-- -- -- ןוכשמ ןיא ןעמענ טסעוו וד ביוא

 -ןתח ואוו ,דחוימירדח רעד סע טניימ ָאד 12 .יניס טימ שיטנעדיא 11 .ןוכשמ א יוו ,עטסרע

 .לעיפ ןיא ,"ודביא, קידנענעייל 15 .עינַאמערעצ הנותח רעד ךָאנ ףיונוצ ךיז ןעמוק הלכ

 -וג) ליומ עבלעז סָאד 15 .הרות טימ שיטנעדיא זיא סָאװ ,(א קוספ) המכח יד טדער טרָאד +
 וצ הכרב ןעגנערב טלָאזעג טָאה ןוא ,ןכרָאהעג ןוא ןָאט ןלעװ רימ :טגָאזעג טָאה סָאװ (ןעמ

 .טרעדליוועצ 16 .לארשי טָאג ןייד זיא סָאז :בלאק םעד ןגעװ טגָאזעג טָאה ,לארשי

 ,עירפה ,ערפ ןשידומלת ןפיוא טיובעג זיא שטייט רעקיזָאד רעד זא ,ךעלגעמ ;בוקנ זז
 .שרד ןטיול 15 .(ב ,בע ןישודיק ;א ,זע אמוי) םיבקנ ףיוא ןייג סָאד טפָא טנכיײצַאב סָאװ

 .םתפצקה ברוחבו קוספ ןפיוא שרד א -- ,ןסָאגעגסיוא טרָאד ךיז טָאה ןרָאצ סטָאג טָאוו 9
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 .ןנברו וביא 'ר .םהמ לטונ ואטחשכו ,וילע קוקח הה שרופמה םש
 דרש היה ךאלמ :ירמא ןנברו ;ףלקנ היה וילאמ :רמא וביא 'ר
 תלקלקמש ,הלכה איה הבולע :אתפלח ןב ןועמש רייא ,ופלקמו
 ,יניסב םהל הנתנש הבוט הצע ודבא :ןנחוי רייא ,התפוח ךותב
 רמאנש ,הרות אלא הצע ןיאו ,יתצע לכ וערפתו :(א ילשמ רמאנש
 .הישותו הצע יל :(ח םש)

 ברוחבו :;ט םירבד) ביתכ :יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
 יתאצמו םכתא ךרבל יתאב,,:ה"בקה רמא -- ;,ה תא םתפצקה

 השמ אריו :םל תומש רמאנש ',הכרב קיזחמ וניאש ,בוקנ םככח
 וערפתו :איידמה ;בוקנ אלא עורפ ןיאו ,אוה עורפ יכ ,םעה תא
 :םכילע לבאתמ ולאכ ,ה"בקהל םתישע :רמא יול 'ר .יתצע לכ
 '.הפוצק תיב,, הלבא תיבל ןיחווצ ןירתא תיא

 ג

 :ה"בקה ינפל לארשי ורמא :ריאמ ר"א .םתוחכ ינמיש ₪
 ןנחוי 'ר רמאד ".השע ,ונל תושעל ךבלב תבשחש המ !עיישבר,
 לארשי ודמעש העשב :ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר םשב
 ה"בקה ארק העש התואב ,עמשנו השענ :ורמאו יניס רה ינפל
 (רוטילקופק) ךיתינמש ּפ"עא; :ול רמאו תומה ךאלמל
 וז המואב קסע ךל ןיא ,יתוירב לע רוטרקומזוק [רוטלקיפס]
 יכו -- ,ךשחה ךותמ לוקה תא םכעמשכ יהיו :(ה םירבד) ד"הה
 והמו !ארש המע ארוהנו :ם לאינד) ביתכ אהו ?הלעמל ךשח שי
 [די'הה] (רמאנש) .ךשח יורקש ,תומה ךאלמ הז ?ךשחה ךותמ

 בָאה ךיא שטָאכ :םיא וצ טגָאזעג ןוא תומה ךאלמ םעד ןפורעג אוה ךורב
 "עפעשַאב עניימ רעביא רעשרעהרעבייא ןוא :רעקנעה ןרַאפ טמיטשַאב ךיד

 לוו זיא סָאד ".המוא רעקיזָאד רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג רעבָא וטסָאה ,ןשינ
 טרעהעג טָאה ריא יוו ןעוועג זיא'ס ןוא -- יהיו :(כ ,ה םירבד) טייטש קוסּפ ןיא
 ?ןַארַאפ שינרעטצניפ ןביוא ןעד זיא -- ,שינרעטצניפ רעד ןטימ ןופ לוק סָאד

 ייב טור טייקיטכיל ןוא -- ארוהנו :(בכ ,ב לאינד) ןבירשעג ךָאד טייטש סע
 ךאלמ רעד זיא סָאד ?שינרעטצניפ רעד ןטימ ןופ טניימ עשז-סָאװ ָאט !םיא

 2טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד .שינרעטצניפ ןפורעג טרעוו סָאװ ,תומה

 ןטיבעג טסקעט 2 .אצ ,רבדמב ירפס ;ב ,וכ הבר ארקיו טיול גנורעדנע טסקעט 1 ג

 רעד זַא ,זייוואב א ןעוועג טלָאװ קוספ רעד יװ טגנילק "רמאנש, :ג ,חי הבר ארקיו טיול
 טרעיינ ,םעד ףיוא טינ ךיז טיצאב קוספ רעד רעבָא ;שינרעטצניפ ןפורעג טרעוו תומה ךאלמ
 יװ "שינרעטצניפ, ןגעוו .תומה ךאלמ ןופ לארשי ןעיירפאב וצ גָאזוצ סנטשרעבייא ןפיוא
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 ,טָאג ןופ קרעוו סָאד ןעוועג ןענייז תוחול יד ןוא -- תוחולהו :(זט ,בל תומש)
 יד ףיוא טצירקעגסיוא -- תורח ,טָאג ןופ בתכ רעד ןעוועג זיא בתכ רעד ןוא
 םעד ןגעוו ןוא] .טפאשיירפ ,"תוריח, טרעיינ ,תורח טינ ןעייל -- ,תוחול
 -יירפ :טגָאז הדוהי 'ר .ןנבר יד ןוא הימחנ 'ר ןוא הדוהי 'ר {טגָאזעג ןבָאה
 [עדמערפ] ןופ טפַאשיירפ :טגָאזעג טָאה הימחנ 'ר ;תומה ךאלמ ןופ טּפַאש
 %.םירוסי ןופ טפַאשיירפ :ןגָאז ןנבר יד ןוא ;ןתוכלמ

 ד

 היכרב 'ר -- ,ןצרַאה ןייד ףיוא לגיז ַא יוו ףױרַא ךימ וט :טשפ רעדנַא ןא
 --וימו :0 ,ה םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,עמש תאירק זיא סָאד :טגָאזעג טָאה
 לגיז ַא יוו --ןצרַאה ןייד ףיוא-- -- -- רעטרעוו עקיזָאד יד ןלָאז ןייז ןוא
 :(ז קוספ ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,ןיליפת יד זיא סָאד ,םערָא ןייד ףיוא
 ריאמ 'ר .טנַאה ןייד ףיוא ןכייצ ַא יװ ןדניבנָא ייז טסלָאז ןוא -- םתרשקו
 ןייד ףיוא לגיז ַא יוו ,ןצרַאה ןייד ףיוא לגיז ַא יוו ףױרַא ךימ וט :טגָאזעג טָאה
 טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ריאמ 'ר םורָאװ ,ןיכיוהי יוז ,םערָא
 ןופ תוכלמ סָאד טנַאה ןייז ןופ ןסײרּפָארַא טעוו רע זַא ,העובש א ןרָאװשעג
 ךיא יוו -- ינא יח :(דכ .בכ הימרי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;זיוה סדוד
 הדזהי ןופ ךלמ רעד םיקיוהי ןופ ןוז רעד יוהינכ ביוא וליפא ,טָאג טגָאז ,בעל
 ןסיירפַארַא טרָאד ןופ ךיד ךיא לעוו ,טנַאה רעטכער ןיימ ףיוא לגיז ַא ןייז לָאז
 ךיא לעוו טרָאד ןופ [טניימ סָאד] :טגָאזעג טָאה קחצי רב אנינח 'ר [ןוא] --
 טרעיינ 5/"ךקתנא,, טינ טייטש ָאד -- ?זיוה סדוד ןופ תוכלמ סָאד ןסײרקעװַא
 ייד ןופ טרָא םענופ :הבושת ךרוד "ןטכיררַאפ ךיד לעוו ךיא,, --- *,ךנקתא
 | 5,גנוטכיררַאפ ןייד ןייז טעוו טרָאד ןופ ,גנוסײרּפָארַא

 ןסעזעג זיא רע יוו ,ןקחצי 'ר טרעהעג בָאה ךיא :טגָאזעג טָאה אריעז 'ר
 רע ןענַאװ ןופ ,טסואוועג טיג בָאה ךיא ןוא ,ךַאז עקיזָאד יד .טנשרדעג ןוא
 קוספ ןיא סָאװ םעד ןופ רשפא :אכירא אחא 'ר םיא וצטגָאזעג טָאה .סע טמענ
 -ניקנָא ןשטנעמ ןקיזָאד םעד טביירשרַאפ -- ובתכ :(ל קוספ ,טרָאד) טייטש
 געט ענייז ןיא -- ,געט ענייז ןיא ןייז חילצמ טינ טעוו סָאװ ןַאמ ַא ,קידרעד
 ,ןוז ןייז ןופ געט יד ןיא ןייז חילצמ רעבָא טעוו רע ,ןייז חילצמ טינ רע טעוו
 טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא -- אוחה םויב :(גכ ,ב יגח) טייטש קוספ ןיא יוו
 .,טכענק ןיימ ?ןלאיתלאש ןופ ןוז ,לבבורז ,ןעמענ ךיד ךיא לעוו ,תואבצ ןופ
 | .-- -- -- לגײז ַא יו ןכַאמ ךיד לעוו ךיא ןוא ,טָאג טגָאז

 .ןיפפ 'ר ןופ ןוז םעד אחא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןימינב רב ןובא רב אחא 'ר
 א לטבמ זיא יז םורָאװ ,הבושת ןופ חוכ רעד זיא סיורג,, :טגָאזעג טָאה עמ
 סע זיא ןענַאװ ןופ -- "הריזג ַא לטבמ זיא. ".העובש ַא לטבמ זיא ןוא הריזג
 -רעדניקנָא ןשטנעמ ןקיזָאד םעד טביירשרַאפ :טגָאז קוספ רעד יוו ?ןעגנורדעג

 ןוא -- ךשחו :(ב ,א תישארב) ד ,בשיו אמוחנת צז תומה ךאלמ ןרַאפ גנונעכייצאב א

 ןופ רעמינפ יד טרעטצניפראפ סָאװ ,תומה ךאלמ רעד זיא סָאד ,םוהת ןרעביא שינרעטצניפ

 .ןהדוהי 'ר ןופ רעטרעוו יד טימ גנאלקנייא ןיא זיא שרד סננחוי 'ר ןוא * .ןשטנעמ
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 םיהלא בתכמ בתכמהו ,המה םיהלא השעמ תוחולהו :(בל תומש)
 הדוהי 'ר .תוריח אלא ,תורח ירקת לא -- ,תוחולה לע תורח ,אוה
 'ר ;תומה ךאלממ תוריח :רמוא הדוהי 'ר .ןנברו הימחנ ירו
 ,ןירוסיה ןמ תוריח :ירמא ןנברו ;תויכלמה ןמ תוריח :רמא הימחנ

 ד

 תאירק הז :רמא היכרב 'ר -- ,ךבל לע םתוחכ ינמיש :אייד
 םתוחכ .ךבבל לע ,יוגו ,הלאה םירבדה ויהו :0 םירבד) רמאנש ,עמש
 ר''א .ךדי לע תואל םתרשקו :(םש) א''דמה ,ןיליפתה ולא ,ךעורז לע
 רמאד ,ןיכיוהיכ ,ךעורז לע םתוחכ ,ךבל לע םתוחכ ינמיש :ריאמ
 ;ודימ דוד תיב תוכלמ קתונ אוהש ,העובש ה"בקה עבשנ :ריאמ 'ר
 ךלמ םיקיוהי ןב והינכ היהי םא יכ 'ה םאנ ,ינא יח :םכ הימרי) דייהה
 רב אנינח ר"א -- ךנקתא םשמ יכ ,ינימי די לע םתוח הדוהי
 ןיא ''ךקתנא,, (א''ד) -- ,דוד תיב תוכלמ קתונ ינא םשמ :קחצי
 ךתקיתנש םוקממ ;הבושתב ךנקתא -- ,ךנקתא אלא ,ןאכ ביתכ
 | .ךתנקת היהת םש

 אדה שירדו ביתי קחצי 'רד הילק תיעמש אנא :אריעז ריי'א
 ד"הה רמית :אכירא אחא 'ר ל"א .איה המ עדי אנא תילו ,הלימ

 וימיב -- ,וימיב חלצי אל רבג ,ירירע הזה שיאה תא ובתכ :(םש)
 ,אוהה םויב :(ב יגח ביתכד ,חילצמ ונב ימיב לבא ,חילצמ וניא
 ,ה םאנ ,ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ,ךחקא ,תואבצ 'ה םאנו
 וגו ,םתוחכ ךיתמשו

 :יפפ ברד הירב אחא 'ר םשב ןימינב רב ןובא רב אחא 'ר
 תא תלטבמו הריזגה תלטבמש ,הבושת לש החכ לודג,, :ןירמא
 שיאה תא ובתכ :רמאנש ?ןיינמ ייהריזגה תלטבמ,, ".העובשה
 לבבורז ,ךחקא ,תואבצ 'ה םאנ ,אוהה םויב :ביתכו ,ירירע הזה

 לעוו ,תואבצ ןופ טָאג טגָאז ,גָאט םענעי ןיא :ןבירשעג טייטש סע ןוא ;קיד

 "העובש א לטבמ זיא,, .טכענק ןיימ ןלאיתלאש ןופ ןוז לבבורז ,ןעמענ ךיד ךיא

 טכַארבעג ןרעװ רעטרעװ סאנינח 'ר ? .הינכי רעדָא ,ןיכיוהי טימ שיטנעדיא 1 .ד
 ןפיוא טיובעג טרעװ השרד סריאמ 'ר ןופ רקיע רעד ןוא ,קוספ םוצ גנורעלקרעד א יוו
 סָאװ * .ץַאלּפ ןיא טינ אד זיא "רחא רבד, טסקעט ןיא קורדסיוא רעד ןוא ,ןקידרעטייוו
 יו סיוא טקוק סָאװ + .ןסיירפַארא ךיד לעוו ךיא :שטייט ןייא רָאנ ןבָאה טנעקעג טלָאװ
 אד * .ןטכיררַאפ ,ןקת ןוא ,ןסײרּפָארַא ,קתנ :םישרש ערעדנוזאב ייווצ ןופ טרָאװ א
 ךיוא טעװ יוזַא ,ןיכיוהי יװ יוזא :קוספ רעזדנוא ףיוא שרד סריאמ 'ר ךיז טקידנע
 .ןעניכיוהי ןופ ןוז 5 .טנַאה רעטכער סטָאג ףיוא לגיז א ןרעוו רעדיוו הבושת ךרוד לארשי
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 טגָאז ,בעל ךיא יוו :טגָאז קוספ רעד יוו ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ --
 ןייז לָאז ,הדוהי ןופ ךלמ רעד ,ןעמיקיוהי ןופ ןוז רעד והינכ ביוא וליפא ,טָאג
 ןוא ןסײרּפָארַא טרָאד טפ ךיד ךיא לעוו ,טנַאה רעטכער ץיימ ףיוא לגיז ַא

 :הינכי ןופ ןיז יד ןוא -- ינבו :[י ,ג ,א םימיה ירבד) ןבירשעג טייטש סע

 ןייא] :טגָאזעג טָאה הימרי 'רב םוחנת 'ר ,*-- -- -- ]וז ןייז לאיתלאש ?,ריסַא
 םעד] ;הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא רע לייוו ,ריסַא [ןפורעג רע טָאה ןוז
 טצנַאלפרַאפ רעדיוו זיא םיא ךרוד לייוו ,לאיתלאש [ןפורעג רע טָאה ןרעדנַא

 ךורב שודקה לייוו ,ריסַא :טשפ רעדנַא ןַא .זיוה סדוד ןופ תוכלמ סָאד ?ןרָאװעג

 גטטגערפעג טָאה רע לייוז ,לאיתלאש ;העובש א טימ טרסַאעג ךיז טָאה אוה
 .רדנ ןייז ןעוועג ריתמ םיא ןבָאה ייז ןוא ,הלעמ לש ןיד-תיב םייב

 ה

 ךורב שודקה ייב ןטעבעג לארשי טָאה ןכַאז ייווצ :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר
 זענַאטשעגפיוא ןענייז ;ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו ןטעבעג טינ ןבָאה ייז רעבָא ,אוה

 :(גי ה עשוה) טגָאזעג טָאה לארשי .טכַאמעג טכערוצ סע ייז ןוא םיאיבנ יד
 וצ טגָאזעג םיאיבנ יד ןבָאה .ןגער רעד יוו ןעמוק זדנוא רע לָאז ןוא -- אביו
 סנגער עקיזָאד יד םורָאװ ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו ןטעבעג טינ טָאה ריא,, :ייז

 "םי ;ייז ןופ ןדייל סרעייג-געוו .טלעוו רעד ראפ הדבכה ןופ ןמיס ַא ןענייז
 ןדייל סרעטערט-ןייוו ;ייז ןופ ןדייל סרערימשךַאד ;ייז ןופ ןדייל סרערַאפ

 רעסאוו טימ לופ זיא בורג ןייז סָאװ רעד ;ייז ןופ ןדייל סרעגערטרעייש :ייז ןופ

 לָאז ןוא :טגָאז ריא ןוא -- :,יײז ןופ טדייל ,ןייוו טימ לופ זיא רעטלעק ןייז ןוא
 סע ןבָאה ןוא םיאיבנ יד ןענאטשעגפיוא ןענייז "!ןגעד ַא יוו ןעמוק זדנוא רע

 .לארשי וצ יוט רעד יוו ןייז לעוו ךיא -- היהא :( ,די טרָאד) טכַאמעג טכערוצ
 לגיז א יוו ףױרַא ךימ וט :אוה ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג לארשי טָאה ךָאנ ןוא
 ליז וצ טגָאזעג םיאיבנ יד ןבָאה .םערָא ןייד ףיוא לגיז ַא יוו ,ןצרַאה ןייד ףיוא
 טרעוו לָאמ א -- ץרַאה סָאד :ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוו ןטעבעג טינ טָאה ריא,,

 טינ טלָאמעד זיא לגיז ןייז ןוא ,ןעזעג טינ סע טרעוו לָאמ א ןוא ןעזעג סע

 :(ג ,בס היעשי) ?ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו [ןטעב] טסייה עשז"סַָאוו ".קידוועעזנַא
 .טָאג ןופ טנַאה רעד ןיא טייקנייש ןופ ןיורק ַא ןייז טסעוו וד ןוא -- תייהו

 אוה ךורב שודקה >ןגעוו סיול 'ר ןופ טגָאזעג טָאה תיזוק ןב ןומיס 'ר
 -עג ןבָאה םיאיבנ ערעייא טינ ןוא ריא טינ, איז וצ טגָאזעג טָאה
 א ךלמ א םורָאװ זיא קיטכיר סָאוו ןוא ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוו ןטעב
 ןופ ּפָארַא םיא טלַאפ ןיורק יד ןוא ,ייבראפ לָאמ א טייג םדו רשב

 ,ונב ריסא :ה ,י הבר ארקיו ןיא אסריג א טיול ןוא ּפָארט ןטיול רעדנוזַאב טנכערעג ז

 טיול ;רענעגנאפעג רעד :ןעניכיוהי ףיוא "*ריסַא, ךיז טיצאב ןשאוהי טיול) ונב לאיתלאש

 ןוא 5 .(ןשטנעמ ןייא ןופ ןעמענ ייווצ לאיתלאש ןוא ריסַא ןענייז ,ָאנישטנַאס ,ןָאמיס

 תוכלמ ןופ ביילברעביא ןַא ,הדוהי ןופ טפיוה רעד ןעוועג זיא ,לבבורז ,ןוז סלאיתלאש
 .לאיתלאש -- לאש 10 .לאיתלאש -- הלתשוה ? .ךוד תיב

 אתקיספ ןיא ? .ןייוו ןיא ןיירא טניר ןוא רעביא טייג בורג ןופ רעסַאװ סָאד + .ה

 .ןגעוו סיאחוי 'ר ןופ יסוק רב יאמיס 'ר :זי אקסיפ ףוס ,רעבָאב ,אנהכ ברד
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 יח :רמאנש ?ןיינמ העובשה תא תלטבמ ;ידבע לאיתלאש ב
 םתוח ,הדוהי ךלמ םיקיוהי ןב והינכ היהי םא יכ ,ה םאנ ,נא
 :הינכי ינבו :(ג .א םימיה ירבד) ביתכו ,ךנקתא םשמ יכ ,ינימי די לע

 ,ריסא :רמא הימרי 'רב םוחנת 'ר ,,וגו ,ונב לאיתלאש ,ריסא
 תוכלמ הלתשוה ונממש ,לאיתלאש ;ןירוסאה תיבב שובח היהש
 ,לאיתלאש ;ומצע תא העובשב ה"בקה רסאש ,ריסא :א''ד ,דוד תיב
 .ורדנ ול וריתהו ,הלעמ לש ןיד תיבל לאשש

 ה

 אלו ,ה"בקה ינפלמ לארשי ולאש םירבד ינש :וביא רייא
 ורמא לארשי .םהידי לע ונקתו םיאיבנה ודמע ;ןגוהכ ולאש
 ,ןגוהכ םתלאש אל, :םיאיבנה ןהל ורמא .ונל םשגכ אביו :0 עשוה)
 ןיריצמ םיכרד יאצוי .םלועל ןה תוחריט ןמיס וללה םימשגהש
 יכרוד ;םהב ןיריצמ תוגג יחט ;םהב ןיריצמ םימי ישירפמ ;םהב
 אלמ ורובש ימ ;םהב ןיריצמ תונרג יסמוע ;םהב ןיריצמ תותיג
 םשגכ אביו :םירמוא םתאו -- ,םהב ןיריצמ ןיי אלמ ותגו םימ
 דועו .לארשיל לטכ היהא :י ,םש  ונקתו םיאיבנה ודמעו 'י!ונל
 לע םתוחכ ,ךבל לע םתוחכ ינמיש :הייבקה ינפל לארשי ורמא
 םימעפ בלה :ןגוהכ םתלאש אל, :םיאיבנה םהל ורמא .ךעורז
 ?ןגוהכ והזיאו '.הלגנ ומתוח ןיאו ,הארנ וניא םימעפו הארנ
 .'ה דיב תראפת תרטע תייהו :םס היעשי)

 אל, :ה"בקה םהל רמא :יול 'ר םשב רמא תיזוק ןב ןומיס 'ר
 רבוע םדו רשב ךלמש ,יוארכו ןגוהכ םתלאש םכיאיבנ אלו םתא
 ?ןגוהכ הזיאו '.הילעמ הכולמ ףינצו ושאר לעמ תלפונ הרטעו
 םשכ .דימת ידגנ ךיתומוח ,ךיתוקח םיפכ לע ןה :(טמ סש) ד"הה
 ,הנחכשת הלא םג (םש ךכ ,וידי תופכ חכשל םדאל ול רשפא יאש
 .ךחכשא אל יכנאו

 לוו טסייה עשז"סַאוו ".ריא ףיוא ביוה רעקידתוכלמ רעד טימ  ּפָאק

 טָא -- ןה :(ט ,טמ טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ?ןייז וצ ףרַאדַאב'ס
 דימת ןענייז ןרעיומ ענייד ,טצירקעגפיוא ןכַאלפטנַאה יד ףיוא ךיד ךיא בָאה

 ,טרָאד) ױזַא ,ןכאלפטנַאה ענייז ןסעגרַאפ טינ ןָאק שטנעמ א יוו וזַא .רימ רַאפ
 ךיד ךיא לעוו ,ןסעגרַאפ ןלָאז עקיזָאד יד וליפא -- הלא םג :(ט קוספ
 .ןסעגרַאפ טינ
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 קרַאטש -- ,טּפַאשביל זיא טױט רעד יוו קרַאטש םורָאװ -- הזע יכ (ו)

 ןיא יוו ,ביל ךייא טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ טפַאשביל יד זיא טיוט רעד יו

 -- ;טָאג טגָאז ,ביל ךייא בָאה ךיא -- יתבהא :(ב ,א יכאלמ) טייטש קוספ
 רעייז טימ םיא טנרעצרעד עמ תעשב :,גנונערעצרעד זיא רבק רעד יוו טרַאה

 םיא ןבָאה ייז -- והואינקי :(ט ,בל םירבד) טגָאז קוספ רעד יוו ,הרז הדובע
 רעד יוו קרַאטש םורָאוו :טשפ רעדנַא ןא .רעטעג עדמערפ טימ טנרעצרעד

 ןיא יוו ,ןושע טַאהעג ביל טָאה קחצי סָאװ טפַאשביל יד ,טפַאשביל זיא טױט

 ;ןושע טַאהעג ביל טָאה קחצי ןוא -- בהאי :(חכ ,הכ תישארב) טייטש קוספ
 ןבקעי ןעוועג אנקמ טָאה ושע סָאװ ?האניק יד זיא רבק רעד יװ טראה --

 ןגָארקעג טנייפ טָאה ושע ןוא -- םוטשיו :(אמ ,זכ טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יוו
 -ביל יד ,טּפַאשביל זיא טיוט רעד יוז קרַאטש םורָאוו :טשּפ רעדנַא ןַא .ןבקעי
 :(ג זל טרָאד) טגָאז קוסּפ רעד יװ ,ןפסוי טַאהעג ביל טָאה בקעי סָאװ טפַאש
 -- תיז ענייז עלַא ןופ רעמ ןפסוי טַאהעג ביל טָאה לארשי ןוא -- לארשיו

 -עג אנקמ םיא ןבָאה רעדירב ענייז סָאװ ,האניק יד זיא רבק רעד יוו טרַאה
 ןבָאה רעדירב ענייז ןוא -- ואנקיו :(אי קוספ טרָאד) טגָאז קוספ רעד ייוו ,ןעוו
 -ביל זיא טױט רעד יוו קרַאטש םורָאוו :טשפ רעדנַא ןא .ןעוועג אנקמ םיא
 טגָאז קוספ רעד יוו ,ןדוד טַאהעג ביל טָאה ןתנוהי סָאװ טפאשביל יד ,טפַאש

 ןייז יו ןגָארקעג ביל םיא טָאה ןתנוהי ןוא -- והבהאיו :(א ,חי ,א לאומש)

 אנקמ טָאה לואש סָאװ האניק יד ,האניק זיא רבק רעד יוו טרַאה -- ;לעז טייא
 טָאה לואש ןוא -- לואש יהיו :(ט קוספ טרָאד) טגָאז קוספ רעד יװ ,ןדוד ןעוועג
 זיא טױט רעד יוו קרַאטש םורָאוװ :טשפ רעדנַא ןַא .ןדוד ףיוא םורק טקוקעג
 טגָאז קוסּפ רעד יוו ,בייוו ןייז ביל טָאה ןַאמ ַא סָאװ טפַאשביל יד ,טפַאשביל
 -- ;ביל טסָאה וד סָאוװ בייוו םעד טימ ןבעל סָאד סינעג -- האר :(ט ,ט תלהוק)
 ריא ףיוא קיטכיזרעפייא טרעוו רע ןעוו ,טכוזרעפייא זיא רבק רעד יוו טרַאה

 קעווַא זיא יז ןוא "ןַאמ םענעי טימ ןדער טינ טסלָאז וד,, :ריא טגָאז רע ןוא
 טעוו סע ןוא -- רבעו :(די ,ה רבדמב) ךיילג ;םיא טימ טדערעג טָאה ןוא
 -רעפייא ןרעוו טעוו רע ןוא ,טכיזרעפייא ןופ טםייג ַא םיא רעביא ןייגרעביא

 .בייוו ץיז ףיוא קיטכיז
 -ביל יד ,טפַאשביל זיא טױט רעד יוו קרַאטש םורָאוו :טשפ רעדנַא ןַא

 רעד יוו ,אוה ךורב שודקה טַאהעג ביל טָאה ?דמש ןופ רוד רעד סָאװ טפַאש
 רימ ןרעוו ןגעווטענייד ןופ םורָאוו -- ךילע יכ :(גכ ,דמ םילהת) טגָאז קוספ

 ןםורָאװ +גנונערעצ זיא רבק רעד יוו טרַאה -- ;גַאט ןצנַאג םעד טעגרהעג
 ,ןרָאצ ןסיורג א ןויצ ןגעוו ןופ ןענערעצ וצ טיירבעגנָא זיא אוה ךורב שודקה
 ןיצ ןגעוו ןופ ןענערע וט ךיא -- יתאנק :(ב ;ח הירכז) טייטש קוספ ןיא יו
 רעקַאלפ ַא ,רעייפ ןעמַאלפ -- ןעמַאלפ עריא -- היפשר -- .ןרָאצ ןסיורג ַא

 רוד רעד 5 .השרד רעד ןופ גנַאג ןטיול שטייט םעד ןטיבעג ? .שרד ןטיול + הו

 טייקשידיי ןקיליטראפ וצ ןעװעג רזוג טָאה סונאירדא ןעוו ,תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ

 .2 ןוא 1 .מאב עז + .םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז ךס א ןוא ,טלעוו רעד ןופ
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 בהוא ה"בקהש ,תומכ הבהא הזע -- ,הבהא תומכ הזע יכ ₪
 השק ;-- = -- 'ה רמא ,םכתא יתבהא :₪ יכאלמ) ד"הה ;םכתא
 ,םהלש הרז הדובעב ותוא םיאנקמש העשב ,האנק לואשכ
 ,הבהא תומכ הזע יכ :א"ד .םירזב והואינקי :םל םירבד) רמאנש

 תא קחצי בהאיו :(הכ תישארב) ד"הה ;ושע תא קחצי בהאש הבהא
 :חכ ,םש רמאנש ,בקעיל ושע אנקש האנק לואשכ השק -- ;ושע
 בהאש הבהא ,הבהא תומכ הזע יכ :איד .בקעי תא ושע םוטשיו
 --;וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו :זל םש) רמאנש ,ףסויל בקעי
 .ויחא וב ואנקיו :(םש) רמאנש ,ויחא וב ואנקש האנק לואשכ השק
 רמאנש ,דודל ןתנוהי בהאש הבהא ,הבהא תומכ הזע יכ :איד
 ,האנק לואשכ השק -- ;ושפנכ ןתנוהי והבהאיו :(חי ,א לאומש)
 .דוד תא ןיוע לואש יהיו :םש רמאנש ,דודל לואש אנקש האנק
 רמאנש ,ותשאל שיאה בהואש הבהא ,הבהא תומכ הזע יכ :איד
 האנק לואשכ השק -- ;תבהא רשא השא םע םייח האר :(ט תלהק)
 הכלהו '",ינולפ שיא םע ירבדת לא, :הל רמואו הל אנקמש האנק
 .ותשא תא אנקו ,האנק חור וילע רבעו :(ה רבדמב) דימ ;ומע הרבדו

 דמש לש ורוד ובהאש הבהא ,הבהא תומכ הזע יכ :איד
 השק -- ;םויה לכ ונגרוה ךילע יכ :(דמ םילהת) רמאנש ,ה''בקהל
 ד"הה ;הלודג האנק ןויצל אנקל ה"בקה דיתעש ,האנק לואשכ
 היפשר -- .הלודג האנק ןויצל יתאנק :'ה רמא הכ :(ח הירכז)
 אל ;הלעמ לש שאכ :רמא היכרב 'ר -- ,היתבהלש ,שא יפשר
 .שאל ןיבכמ םימה אלו ,םימל [הלכמ] (הבכמ) שאה

 ז

 ולא ,םיבר םימ .הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ ₪
 אל -- ;םיבר םימע ןומה יוה זי היעשי) רמאנש ,םלועה תומוא

 רעייפ סָאד טינ :ןביוא ןופ רעייפ סָאד יוו :טגָאזעג טָאה היכרב 'ר -- ,טָאג ןופ
 <,רעייפ סָאד סיוא טשעל רעסַאוו סָאד טינ ןוא ,רעסַאוו סָאד 5טקיליטרַאפ

 ז

 .םפָא ביל יד ןשעלםיוא טינ ןענעק ןרעסַאוו ךס ַא - םיבר םימ ₪)

 טגָאז קוספ רעד יוו ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןענייז סָאד ,ןרעסַאוו ךס א

 -םיוא טינ ןענעק -- ;רעקלעפ ליפ ןופ גנומורב יד ,ָא -- יוה :(בי ,זי היעשי)

 -ראפ -- .קוספ ןקידרעטייוו ןפיוא זמר א ? .ל"דר ןטימ םכסה ןיא גונרעדנע טסקעט *
 .וימורמב םולש השוע קוספ ןפיוא שרד סננחוי 'ר ,כ ,ג ןביוא ךיילג
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 טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ טפאשביל יד זיא סָאד ,טפַאשביל יד ןשעל

 -- .טָאג טגָאז ,ביל ךייא בָאה ךיא -- יתבהא :טגָאז קוסּפ רעד יוו ,לארשי ביל

 ,טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןענייז סָאד ,ןעקנעוושרַאּפ טינ יז ןלעוו ןכייט ןוא

 טָאג טעוו גָאט םענעי ןיא -- אוהה םויב :(כ ,ז טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו

 ןופ ךלמ ןטימ] ,ךייט טייז רענעי ףיוא ןעגנודעג רעסעמלָאג ןטימ ןלָאגּפָא

 ףיוא ףױרַא טָאג טגנערב טָא ,רעבירעד ןוא -- ןכלו :( ,ח טרָאד) ;{רושא

 -רַאּפ עצנַאג סָאד ןבעגקעווַא לָאז שטנעמ ַא ןעוו -- .ךייט ןופ ןרעסַאוו יד ייז

 ןלָאז טלעוו רעד ןופ תומוא עלַא וליפא -- ,טּפַאשביל רַאפ זיוה ןייז ןופ ןגעמ

 ןופ טרָאװ ןייא רַאּפ טלעג רעייז ןבעגקעווַא ןוא ערעייז תורצוא עלַא ןענעפע

 :טשפ רעדנַא ןַא .ןרעוו ןבעגרַאפ טינ קיבייא ףיוא סע ייז טעוו :,הרות רעד

 -ביל רַאּפ זיוה ץיז ןופ ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד ןבעגקעווַא לָאז שטנעמ ַא ןעוו

 ערעייז תורצוא עלַא ןענעפע ןלָאז טלעוו רעד ןופ תומוא יד וליפא -- ,טפַאש

 טולב ןרַאפ טלעג רעייז רָאג ןבעגקעװַא ןוא הרות רעד ןופ טרָאװ ןייא ראפ

 .ןרעוו ןבעגרַאפ טינ קיבייא ףיוא ייז טעוו ?םירבח ענייז טימ ןאביקע 'ר ןופ

 "פיורַא לָאמ ַא טָאה ןנחוי 'ר .טכַארַאפ םיא ןעמ טלַאוו ןטכַארַאפ -- זוב

 ןעגנַאגעגטימ זיא אבא רב אייח 'ר ןוא ,ירופיצ ןייק הירבט ןופ טריצַאּפשעג

 סָאד  :טגָאזעג ןנחוי 'ר טָאה ;דלעפ ַא וצ ןעמוקעגנָא ייז ןענייז .םיא טימ

 ןענעק לָאז ךיא ידכ ,טפיוקרַאפ סע בָאה ךיא רעבָא ,סניימ ןעוועג זיא דלעפ

 "עג טָאה ןנחוי 'ר ןוא ,ןטרָאגנייוו ַא וצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ".הרות ןענרעל

 םיא בָאה ךיא רעבָא ,רעניימ ןעוועג זיא ןטרָאגנייוו רעקיזָאד רעד,, :טגָאז

 ןַא וצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ?.הרות ןענרעל ןענעק לָאז ךיא ידכ ,טפיוקרַאפ

 אבא רב אייח 'ר טָאה .עבלעז סָאד טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןטרָאג-טריבלייא

 םיא רע טָאה "?וטסנייוו סָאװ, :טגערפעג םיא רע טָאה .ןענייוו ןביױהעגנָא

 רעד ףיוא טזָאלעגרעביא טינ טינרָאג ריד טסָאה וד סָאװ ,ןייוו ךיא,, :טגָאזעג

 ןיא קיטשינ ריד סע זיא !ןוז ןיימ אייח , :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ".רעטלע

 ןבעגעג זיא סָאװ ,ךַאז ַא טפיוקרַאפ בָאה ךיא ?ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ןגיוא יד

 ןיא םורָאװ -- יכ :(אי ,כ תומש) טגָאז קוספ רעד יוו ,געט סקעז ךָאנ ןרָאװעג

 זיא הרות יד רעבָא ;דרע יד ןוא למיה םעד טכַאמעג טָאג טָאה געט סקעז

 יהיו :(חכ ,דל טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,געט קיצרעפ ךָאנ ןרָאװעג ןבעגעג

 טייטש רעדיוו ןוא ;געט קיצרעפ טָאג טימ ןעוועג טרָאד זיא רע וא -- םש

 קיצרעפ גרַאב ןפיוא ןסעזעג ןיב ךיא ןוא -- בשאו :(ט ,ט םירבד) ןבירשעג

 :םיא ףיוא טנעיילעג רוד ןייז טָאה ןרָאװעג רטפנ זיא ןנחוי 'ר ןעוו *.געט
 רעד רַאפ זיוה ץיז ןופ ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד ןבעגקעווַא לָאז שטנעמ א ןעוו

 םיא ןעמ טלָאוו ןטכַארַאפ ,הרות יד טַאהעג ביל טָאה ןנחוי 'ר סָאװ ,טפַאשביל
 ןייז ןעזעג ןעמ טָאה ,ןרָאוועג רטפנ זיא ?היירט ןופ איעשוא 'ר ןעוו .טכַארַאפ
 ַא ןעוו :םיא ףיוא טנעיילעג רוד ןייז טָאה +ןטפול רעד ןיא קידנעילפ הטימ

 "עג טכַארבעגמוא ןענייז סָאװ ? .ןטיהוצּפָא טינ ןעוועג םרוג ןבָאה ייז סָאװ + .ז

 ,א תושרדמ יתב ,רמיהטרו טיול * .(תוכלמ יגורה הרשע יד) הרות ןענרעל ראפ ןרָאװ
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 :רמאנש ,לארשיל בהוא ה"בקהש הבהא ,הבהאה תא תובכל ולכוי
 תומוא ולא ,הופטשי אל תורהנו -- -ה רמא ,םכתא יתבהא
 ירבעב הריכשה רעתב 'ה חלגי אוהה םויב :ז םש א"דמה ;םלועה
 םא -- .רהנה ימ תא םהילע הלעמ 'ה הנה ןכלו :ח םש וגו ,רהנ
 תומוא לכ ןה ןיחתופ םא -- ,הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי
 ןמ דחא רבדב םנוממ םינתונו ןהלש תוירבסת לכ תא םלועה
 לכ תא שיא ןתי םא :א''ד .םלועל םדיב רפכתמ וניא ,הרותה
 תוירבסת לכ םלועה תומוא ןיחתופ םא -- ,הבהאב ותיב ,ןוה
 'ר לש וימדב םנוממ לכ ןינתונו הרותה ןמ דחא רבדב ןהלש
 .םלועל םהל רפכתמ ןיא ,וירבחו אביקע

 ,ןירופיצל הירבטמ קילסו לייטמ הוה ןנחוי 'ר .ול וחבי זוב
 :ןנחוי רייא ;אלקח תיב דח ןוטמ .היל ךמס אבא רב אייח 'ר הוהו
 ".אתירואב יעלמ ןיגב היתניבזו ,ידיד תוה אלקח תיב ןידה,
 ,הוה ידיד םרכ תיב ןידה, :ןנחוי רי"או ,םרכ תיב דח ןוטמ
 ומכ רמאו ,אתיז תיב דח ןוטמ יי.אתירואב יעלמ ןיגב היתניבזו
 יכב, :ל''א יי?יכב תא המ :ל''א ,יכב אבא רב אייח 'ר ירש ,ןכ
 וז הלקנו !ינב אייח, :ל"א ''.םולכ ךיתוביסל תקבש אלד ,אנא
 רמאנש ,םימי הששל ןתינש רבד יתרכמש ?יתישעש המ ךיניעב

 לבא ;ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ :ס תומש)
 'ה םע םש יהיו :דל םש) רמאנש ,םוי םיעבראל הנתינ הרותה
 ךמד דכ ".םוי םיעברא רהב בשאו :(ט םירבד) ביתכו ;םוי םיעברא
 הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא :וילע ארוק ורוד היה ןנחוי 'ר
 שיא איעשוא 'ר ךמד דכ .ול וזובי זוב ,הרותה תא ןנחוי 'ר בהאש
 ןתי םא :וילע ןיארוק ורוד היה ;ריואב תחרופ ותטמ ואר ,היירט
 שיא איעשוא 'רל ה"בקה בהאש הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא
 ח .ול וזובי זוב ,היירט

 'רב ןדוי 'ר םשב הירזע 'ר .לארשי ולא ,הנטק ונל תוחא ₪

 טפַאשביל רעד רַאפ זיוה ןייז ןופ ןגעמרַאּפ עצנַאג סָאד ןבעגקעווַא לָאז שטנעמ
 ןטכַארַאפ ,היירט ןופ איעשוא 'ר טַאהעג ביל טָאה אוה ךורב שודקה סָאװ
 ,טכַארַאפ םיא ןעמ טלָאװ

 ח

 הירזע 'ר .לארשי זיא סָאד ,רימ ןבָאה עניילק ַא רעטסעווש ַא -- תוחא (ח)
 יד ןופ :םירש עלַא ןלעוו אובל דיתעל :ןומיס 'רב ןדוי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא
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 ,אוה ךורב שודקה רַאפ לארשי ןגָאלקרַאפ ןוא ןעמוק טלעוו רעד ןופ תומוא

 ןבָאה יד ןוא הרז הדובע רעד טנידעג ןבָאה יד !םלוע לש ונובר, :ןגַאז וצ יזוַא
 יד ןוא ?תוירע יוליג ףיוא ןעוועג רבוע ןבָאה יד ;חרז הדובע רעד טנידעג

 ןבָאה יד ןוא ןסָאגרַאפ טולב ןבָאה יד ;תוירע יוליג ףיוא ןעוועג רבוע ןבָאה
 "?טינ ןרעדינ יד ןוא םונהיג ןיא יד ןרעדינ עשז-סָאװרַאפ ;ןסַאגרַאפ טולב

 -- ,רימ ןבָאה עניילק ַא רעטסעווש ַא :ןגָאז ייז אוה ךורב ךורב שודקה טעוו
 ?סָאװרַאפ ;טינ םיא ןעמ טרעוו ,ןָאט טיג לָאז סע סָאװ ,דניק ןיילק ַא יוו ױזַא

 -יירמוארַאּפ רָאי ץנַאג ַא טינ ךיז לָאז לארשי לפיוו ,ױזַא ,ןיילק זיא סע לייוו

 קוספ רעד יוו ,ייז ףיוא רפכמ זיא ןוא רופיכ-םוי טמוק ,דניז ערעייז טימ ןקינ

 ןייז רפכמ ןעמ טעוו גָאט ןקיזָאד םעד ןיא םורָאוו -- יכ :(ל ,זט ארקיו) טגָאז

 . ךייא ף ,ךייא ףיוא

 רעטסעווש ַא .וניבא םהרבא ףיוא קוספ םעד טדיישַאב טָאה היכרב 'ר
 :(דכ ,גל לאקזחי) טגָאז קוספ רעד יוו ,םהרבא זיא סָאד ,רימ ןבָאה ,עניילק ַא
 רע ןוא ,דנַאל סָאד טברַאעג טָאה רע ןוא ,םהרבא ןעוועג זיא רענייא -- :דחא
 רב ?.אוה ךורב שודקה טימ טלעוו רעד ןופ ןשטנעמ עלַא ?ןטפַאהַאב טָאה

 4,[עניילק ַא ,הנטק] .סיר א טפעהַאב שטנעמ ַא יוו זיא'ס :טגָאזעג טָאה ארפק
 ןוא תווצמ טימ ןעוועג קסוע ןיוש ךיז רע טָאה ןיילק ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 טינ ךאנ טָאה רע שטָאכ ,טינ ךָאנ יז טָאה טסירב ןייק ןוא ;םיבוט םישעמ
 ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ?!םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןופ רעטלע םעד טכיירגרעד
 ,ריא ןגעוו ןרעוו טדערעג טעוו סע ןעוו גָאט םעד ןיא רעטסעווש רעזדנוא טימ

 ןרעדינ לָאז רע ,ןסייהעג ןוא ןעוועג רזוג טָאה עשרה דורמנ ןעוו ,גָאט םעד ןיא
 6,ןוויואכלַאק ןיא

 ןופ םערוט ַא ריא ףיוא ןעיוב רימ ןלעוו ,רעיומ ַא זיא יז ביוא -- םא ₪)

 טָאה אוה ךורב שודקה -- ,םהרבא זיא סָאד ,רעיומ ַא זיא יז בוא .רעבליז

 ןעיוב רימ ןלעוו ,רעיומ א יו רעטרעוו ןלעטשפיוא טעוו רע ביוא,, :טגָאזעג
 ןעיובניירַא םיא ןוא ןעוועטַאר םיא ןלעוו רימ ,רעבליז ןופ םערוט ַא ריא ףיוא

 - ףיוא ןלֶאמסיוא רימ ןלעוו ,ריט ַא ,תלד ַא זיא יז ביוא רעבָא ז;טלעוו רעד ןיא

 טרָאד ןוא ,502 יז -- עבָאגסיוא רעזדנוא) די ,בי הבר תלהוק ךיילגרַאפ + .הירבט -- גנש
 ,(6 .מאב

 ,י לאינד ץז) ןצישאב וצ יז ךאלמ א ,רש ריא למיה ןיא טָאה המוא עכעלטיא  .ח

 -טולב עטמיטשאב טימ רעקרַאפ רעמיטניא 5  .(לארשי ןופ רש םעד ,ןלאכימ ןגעוו ,אכ
 | .(חי ארקיו) שיא תשא ןא טימ רעדָא ,םיבורק

 ןבירשעגוצ זיא סָאװ שוריפ ןטיול 5 .תוחא -- החיא ? .תוחא ףיוא ליפשנָא + .ט
 טָאג ןשיווצ טכַאמעג םולש םהרבא טָאה תוקדיצ ןייז טימ :(ג ,טל הבר תישארב) ןישר וצ
 םהרבא זַא ,טגָאז סָאװ ןשיקל שיר טיול * .הבר תישארב טיול ןבעגעגוצ + .שטנעמ ןוא

 רתסא ,יקסנוד ךיילגראפ) טָאג טנעקרעד טָאה רע ןעװ ,רָאי יירד ןעוועג טלַא זיא וניבא
 -- ,טינ יז טָאה טסירב ןייק ןוא :חסונ רעד זיא הבר תישארב ןיא .(1 .מַאב ,ב ,ו הבר

 .גי ,חל הבר תישארב % .םיבוט םישעמ ןוא תווצמ וצ ןגיוזעגנָא טינ םיא טָאה רענייק
 טָאה סָאווראפ :ו ,די הבר תישארב ךיילגרַאפ .טלעוו רעד ןופ דוסי רעד ןרעוו טעוו רע ז
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 ןיגרטקמו ןיאב םלועה תומוא ירש לכ ןידיתע אבל דיתעל :ןומיס
 הדובע ודבע ולא !ע''שובר,, :ןירמואו ה"בקה ינפל לארשי תא
 ,תוירע ולג ולאו תוירע ולג ולא ,הרז הדובע ודבע ולאו הרז
 םנהיגל ןידרוי ולא המ ינפמ ;םימד וכפש ולאו םימד וכפש ולא
 המ -- ,הנטק ונל תוחא :ה"בקה םהל רמא ''?ןידרוי ןניא ולאו
 .ןטק אוהש ?המל ;ודי לע ןיחממ ןיא השוע אוהש המ לכ ,הז ןטק
 אב ,ןהיתונועב הנשה תומי לכ ןיכלכלתמ לארשיש המ לכ ךכ
 הזה םויב יכ :(ט ארקיו) רמאנש ,םהילע רפכמו םירופכה םוי
 ט .םכילע רפכי

 הז ,הנטק ונל תוחא ,וניבא םהרבאב ארק רתפ היכרב 'ר

 ,ץראה תא שרייו ,םהרבא היה דחא :(גל לאקזחי) רמאנש ,םהרבא

 םדאכ :רמא ארפק רב ,הייבקה ינפל םלועה יאב לכ תא החיאו

 קוסע היה ןטק אוהש דע ,[הנטק] .ערקה תא החאמ אוהש

 ללכל אב אל ןיידעש ,הל ןיא םידשו ;םיבוט םישעמו תוצמב

 ,הב רבודיש םויב וניתוחאל השענ המ ;םיבוט םישעמו תוצמ

 ,שאה ןשבכל דריל רמאו עשרה דורמנ רזגש םויב

 הז ,איה המוח םא .ףסכ תריט הילע הנבנ ,איה המוח םא ₪)

 הנבנ ,המוחכ םירבד אוה דימעמ םא,, :ה"בקה רמא -- ,םהרבא

 רוצנ ,איה תלד םאו ;םלועב ותוא הנבנו ונליצנ ,ףסכ תריט הילע
 רוצנ ,תלדכ וישעמ לטלטמו תוצממ אוה לד םא ,זרא חול הילע

 ,תחא העשל אלא תמייקתמ הניא וז הרוצ המ :זרא חול הילע

 רמא -- ,המוח ינא 6 .תחא העשל אלא 'וילע םייקתמ יניא ךכ
 ;המוחכ םיבוט םישעמ דימעאו ,המוח ינא,, :הי'בקה ינפל םהרבא

 תווצמ ןופ ?םערָא זיא רע ביוא ,רעדעצ ןופ לווָאט ַא ףיוא יוו *הרוצ ַא ריא
 -סיוא רימ ןלעוו +?,ריט ַא יוו רעה-ןוא-ןיה םישעמ ענייז טימ ךיז טרעק ןוא
 עקיזָאד יד יוו יוזַא :רעדעצ ןופ לווָאט ַא ףיוא יוו הרוצ ַא ריא ףיוא ןלָאמ
 ןייטשייב טינ םיא ךיא לעוו ױזַא ,טייצ עצרוק ַא יוו רעמ טינ ךיז טלַאה הרוצ
 טָאה םהרבא -- ,רעיומ ַא ןיב ךיא -- ינא (י) יג.טייצ רעצרוק א ףיוא יוו רעמ
 ןלעטשפיוא לעוו ךיא ןוא ,רעיומ ַא ןיב ךיא,, :אוה ךורב שודקה ראפ טגָאזעג

 טלעוו ןכָאנ תורוד קיצנַאװצ) תורוד יד ןופ ןטימ ןיא ןעמהרבא ןפאשאב אוה ךורב שודקה
 סָאװ תורוד יד ןוא םיא רַאפ סָאוו תורוד יד (תוכז ןייז טימ) ןגָארט לָאז רע ידכ ?(ףַאשַאב
 לָאמ א ,ןטוג םוצ לָאמ א 1% .תלד -- לד ? .שרד ןטיול טשטייטעג ,רוצנ 5 | ,םיא ךָאנ
 רעד ןרעװ טינ טעװ רע רעבָא ,רעייפ ןופ ןעװעטַאר רָאנ םיא טעװ סָאג 11 ,ןטכעלש םוצ
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 םורָאװ ,סמערוט יד יוו ןענייז טסירב עניימ ןוא ;רעיומ ַא יוו םיבוט םישעמ

 תורובח ןוא תותיכ עצנַאג טלעוו ןייד ףיוא ןלעטשוצפיוא טײרבעגנָא ןיב ךיא
 ענייא יוו ןגיוא ענייז ןיא ןעוועג ךיא ןיב טלָאמעד *,ךיא יוו ױזַא םיקידצ ןופ
 וד יוו ױזַא, :םיא וצ טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,םולש טניפעג סָאוו
 ןעמענסיורַא ךיד ךיא לעוו ױזַא :*,[םולשב] זוויואכלַאק ןיא טרעדינעג טסָאה

 ,טָאג ןיב ךיא -- ינא :(ז הוט תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".םולשב
 .םידשכ יד ןופ 39רעייפ םענופ ןעמונעגסיורַא ךיד בָאה ךיא סָאװ

 ר

 רםעווש ַא .לארשי ףיוא ןוא םודס ףיוא םיקוסּפ יד טדיישַאב טָאה ןנחוי 'ר
 הט לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו ,םודס זיא סָאד ,רימ ןבָאה עניילק ַא רעט
 ןייד טא] -- -- -- ןורמוש ,ערעסערג יד רעטסעווש ןייד ןוא -- ךתוחאו :(ומ

 ,טינ יז טָאה טסירב ןייק ןוא -- .[םודס -- -- -- ערענעלק יד רעטסעווש
 םישעמ ןוא תווצמ טימ [סרעניואוונייא עריא] ןגיוזעגנָא טינ טָאה יז םורָאװ

 רעד ןעוו ,גָאט םעד ןיא רעטסעווש רעזדנוא טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ ;םיבוט
 ,רעייפ ןיא ןרעוו טנערברַאפ לָאז יז ,ןעוועג רזוג טָאה ןיד-תיב רעטשרעבייא

 ןענעגער טזָאלעג טָאה טָאג ןוא -- יהו :(דכ ,טי תישארב) טגָאז קוספ רעד יוו

 ןלעוו ,רעיומ ַא זיא יז ביוא -- .רעייפ ןוא לבעווש הרומע ףיוא ןוא םודס ףיוא

 :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה -- ,לארשי זיא סָאד ,ריא ףיוא ןעיוב רימ
 רימ ןלעוו ,רעיומ ַא יוו םיבוט םישעמ ערעייז ןלעטשפיוא טעוו לארשי ביוא,
 ןרעק ייז ביוא ,ריט ַא זיא יז ביוא רעבָא ;ןייז ליצמ ייז ןוא ייז ףיוא ןעיוב
 ףיוא ןלָאמסיוא רימ ןלעוו ,ריט ַא יוו רעה-ןוא-ןיה רעטרעוו ערעייז טימ ךיז
 טלַאה הרוצ עקיזָאד יד יוז יוזַא :רעדעצ ןופ לּווָאט ַא ףיוא יוו הרוצ ַא ייז

 ףיוא יוו רעמ ןייטשייב טינ ייז ךיא לעוו ױזַא ,טייצ עצרוק ַא יוו רעמ טינ ךיז
 ךורב שודקה רַאפ טגָאזעג טָאה לארשי -- ,רעיומ ַא ןיב ךיא *.טייצ רעצרוק א

 תווצמ ןלעטשפיוא ןלעוו רימ ןוא ,רעיומ א ןענייז רימ !םלוע לש ונוביר,, :אוה

 ,סמערוט יד יוו ןענייז טסירב עניימ ןוא ;רעיומ ַא יוו םיבוט םישעמ ןוא
 ןוא תותיכ טלעוו ןייד ףיוא ןלעטשוצפיוא טיירבעגנָא ןענייז רימ םורָאװ

 ענייא יוו ןגיוא ענייז ןיא ןעוועג ךיא ןיב טלָאמעד .רימ יוו יוזא םיקידצ תותיכ

 ןגעלפ טלעוו רעד ןופ תומוא עלַא םורָאוו ?סָאווראפ -- ,םולש טניפעג סָאוו
 ךייא רע טָאה עשז"סָאוורַאפ ,ױזַא ביוא, :ןגָאז ןוא לארשי טימ ןצייר ךיז
 י?שדקמה תיב ןייז טכַאמעג בורח רע טָאה סָאוורַאפ ןוא דנַאל ןייז ןופ ןבירטרַאפ

 סָאװ ,ךלמ-תב ַא וצ ןכילגעג ןענייז רימ,, :ןרעפטנע ייז טגעלפ לארשי ןוא
 ,זיא ףוס רעד ןוא ,זיוה סרעטָאפ ריא וצ :טייהרעטלייאעג טזָאלעג ךיז טָאה
 ?".םייהא םולשב טרעקעגמוא ךיז טָאה יז זַא

 ,הירזע ןוא לאשימ ,היננח זיא סָאד ,רעיומ ַא זיא יז ביוא :טשפ רעדנַא ןַא
 ןלעוו הירזע ןוא לאשימ ,היננח ביוא, :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה --

 ןרָאװעג טקיזמעצ טינ זיא רע ןוא 12 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ טלעװ רעד ןופ דוסי
 טשטייטעג ,רואמ 3% .ג ,טל הבר תישארב טיול ןבעגעגוצ .(לוק הפי) סרעקנעה יד ךרוד
 .שרד ןטיול
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 לש תורובחו םיתכ םיתכ דימעהל הדיתע ינאש ,תולדגמכ ידשו
 -- ,םולש תאצומכ ויניעב יתייה זא ",ךמלועב יב אצויכ םיקידצ
 ינא ךכ ,[םולשב] שאה ןשבכל תדריש םשכ,, :ה"בקה ל"א
 ךיתאצוה רשא 'ה ינא :(ט תישארב) ד"הה ".םולשב ךאיצומ
 .םידשכ רואמ

 וז ,הנטק ונל תוחא .לארשיבו םודסב יארק רתפ ןנחוי 'ר
 - - - ןרמוש הלודגה ךתוחאו :זט לאקזחי) ד"הה ;םודס

 הקינה אלש ,הל ןיא םידשו -- .[םודס -- -- -- הנטקה ךתוחאו]
 ןיד תיב רזגש םויב ונתוחאל השענ המ ;םיבוט םישעמו תווצמ
 לע ריטמה 'הו :(ש תישארכ רמאנש ,שאב ףרשתש הלעמ לש
 ,הילע הנבנ ,איה המוח םא -- .שאו תירפג הרומע לעו םודש
 ,המוחכ ןהישעמ לארשי ןידימעמ םא,, :ה''בקה רמא--,לארשי ולא
 םהירבד םה ןילטלטמ םא ,איה תלד םאו ;םליצנו םהילע הנבנ
 אלא תמייקתמ הניא וז הרוצ המ :זרא חול הילע רוצנ ,וז תלדכ
 ,המוח ינא יי.תחא העשל אלא וילע םייקתמ יניא ךכ ,תחא העשל
 דימענו ,המוח ונא !ע"שבר, :ה"בקה ינפל לארשי ורמא --
 םידיתע ונאש ,תולדגמכ ידשו ;המוחכ םיבוט םישעמו תווצמ
 יתייה זא ",ךמלועב ונב אצויכ םיקידצ לש תותכ תותכ דימעהל
 ןינומ םלועה תומוא לכ ויהש ?המל -- ,םולש תאצומכ ויניעב
 המלו וצראמ םכתא הלגה המל ,ןכ םא, :םהל םירמואו לארשיל
 תבל ןימוד ונא, :םהל ןיבישמ ויה לארשיו ''?ושדקמל בירחה

 תרזוחש ףוס ,היבא תיבב םיפודר לגר תושעל הכלהש ,םיכלמ

 ".םולשב התיבל
 רמא -- ,הירזעו לאשימ ,היננח הז ,איה המוח םא :אייד

 םהישעמ הירזעו לאשימ ,היננח ןה ןידימעמ םא, :ה"בקה

 יד ייז ףיוא ןעיוב רימ ןלעוו 5,[רעיומ א יוו] םישעמ ערעייז ןלעטשפיוא

 קורדסיוא ןבלעז ןפיוא ליּפשנָא ,סופ רעטגָאיעג א :ךעלרעטרעוו ,הפודר לגר 1 .י

 -םוי ףיוא לייאעג ןיא :טניימ'ס ואוו ,(א ,זפ םיחספ ;ב ,אע תובותכ) תורוקמ ערעדנַא ןיא

 ןטשרע ןפיוא רעטָאפ םוצ ךיז טלייא יורפ עגנוי א -- ,(לגר ןופ שטייט רעדנַא ןַא) בוט

 ריא ייב הכרעמ רעטוג ריא ןגעוו ןלייצרעד וצ םיא קירעגיינ ,הנותח ריא ךָאנ בוטדמוי

 ןרָאװעג סעכ ןיא זיא ןַאמ ריא סָאװ ,ךלמ-תב א :סע טניימ ָאד .זיוה ןיא רעווש ןוא ןַאמ

 ,לארשי תסנכ יד זיא יוזא ןוא ? .םײהַא רעטָאפ ריא וצ ןפַאלטנַא זיא יז ןוא ,ריא ףיוא

 ,לבב ןייק) זיוה סרעטָאפ ריא וצ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ,ןטשרעבייא םענופ סעכ ןרעביא



 הנו םיוישה ריש 510

 טימ ךיז ןרעק ייז ביוא ,ריט ַא זיא יז בוא רעבָא ;ןייז ליצמ ייז ןוא טלעוו
 ַא ריא ףיוא ןלָאמסױא רימ ןלעוו ,ריט ַא יו רעה-ןוא-ןיה םישעמ ערעייז
 טינ ךיז טלַאה הרוצ עקיזָאד יד יוו ױזַא :רעדעצ ןופ לווָאט ַא ףיוא יוו הרוצ

 -רוק ַא ףיוא יוו רעמ ןייטשייב טינ ייז ךיא לעוו ױזַא ,טייצ עצרוק א יו רעמ

 :אוה ךורב שודקה ראפ טגָאזעג ןבָאה ייז -- ,רעיומ ַא ןיב ךיא .טייצ רעצ

 םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ןלעטשפיוא ןלעוו רימ ןוא ,רעיומ א ןענייז רימ,
 טײרבעגנָא ןענייז רימ ,סמערוט יד יוו ןענייז טסירב עניימ ןוא ;רעיומ ַא יוו
 ןיב טלָאמעד ".רימ יוו יוזַא םיקידצ תותיכ טלעוו ןייד ףיוא ןלעטשוצפיוא

 אוה ךורב שודקה -- ,םולש טניפעג סָאװ ענייא יוו ןגיוא עתיז ןיא ןעוועג ךיא
 ,םולשב ןוויואכלַאק ןיא טרעדינעג טָאה ריא יו יוזַא,, :ייז וצ טגָאזעג סָאה

 קוספ ןיא יוו זיא סָאד ".םולשב טרָאד ןופ ןעמענסיורַא ךייא ךיא לעװ ױזַא

 ףגנ-דבע ןוא ךשימ ,ךרדש ןענייז טלָאמעד -- ןידאב :(וכ ,ג לאינד) טייטש
 4 .[רעייפ ןופ] ןעמוקעגסיורַא

 ןעמוקעגפיורַא ןענייז סָאװ יד ףיוא קוספ םעד טדיישַאב ןבָאה ןנבר יד

 -ייז סָאװ יד ןענייז סָאד ,רימ ןבָאה עניילק א רעטסעווש ַא .[לבב] תולג ןופ

 ןיא ןיילק ןעוועג ןענייז ייז םורָאוו ,עניילק ַא ;תולג ןופ ןעמוקעגפיורַא ןענ
 -ייווצ רעד סָאװ ,ןכַאז ףניפ יד ןענייז סָאד ,טינ יז טָאה טסירב ןייק ןוא :;לָאצ
 :ייז זענייז אד ןוא ,ןטשרע םעד ןגעק קילעפ ןעוועג זיא שדקמה תיב רעט

 ןוא ,שדוקה חור רעד ,ןורא רעד ,גנובלַאז ןופ לייא יד ,למיה ןופ רעייפ סָאד
 -- וב הצראו :(ח ,א יגח) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד א!;םימותו םירוא יד
 ג,טייטש דבכאו -- ,ןרעוו טרעפכַאעג לעוו ןוא ןקיליווַאב סע לעוו ךיא ןוא

 ןאט רימ ןלָאז סָאװ ,רעטסעווש רעזדנוא טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאוו 5,אה ַא ןַא

 ךייט םעד רעבירַא זיא'ס רעוו :הריזג יד סיורַא טיג +שרוכ ןעוו גָאט םעד ןיא
 זיא יז בוא ??,רעבירַא טינ לָאז ,רעבירַא טינ זיא'ס רעוו ;רעבירַא זיא ,תרפ
 טלָאװ ףרעיומ ַא יוו לבב ןופ ןעגנַאגעגפױרַא טלָאװ לארשי ןעוו ,רעיומ א
 --- -- - .לָאמ טייווצ א ןרָאװעג בורח טינ טלָאמעד שדקמה תיב רעד

 טגָאזעג רע טָאה ,ףיוקנייא ןא ןכאמ קרַאמ ןיא סױרַא זיא אריעז 'ר
 -עג רענעי םיא טָאה *.ּפָא טוג סע געוו,, :גָאװ רעד ייב סָאװ םעד וצ
 ןרעטלע ענייד סָאװ ?,רעלבב וד ,ןענַאד ןופ קעװַא טינ טסייג,, :טגָאז

 -קירוצ יז ,אוה ךורב שודקה ,ןאמ ריא טעװ רעבָא ףוסל ;(דנַאלנריובעג סוניבא םהרבא

 ביוא :ל"דר ןטימ םכסה ןיא ןוא טלַאהניא ןטיול ןבעגעגוצ *  .םייהַא ךיז וצ ןעגנערב

 טימ שיטנעדיא + .(2 לאינד) ץעג םוצ ןקוב טינ ךיז ןוא ןויסינ םעד ןייטשייב ןלעװ ייז
 .הירזע ןוא לאשימ ,היננח

 אמוי עז ןכאז ףניפ עקיזָאד יד ןגעװ אי .ב--א ;נ היעשי ;הס--דס ,ב ארזע עז 1 אי
 ;גס ,ב ארזע ךיוא ךיילגראפ םימותו םירוא יד ןגעװ ;תורוקמ עלעלַארַאּפ יד ןוא ,ב ,אכ
 זיא אה רעד ןופ ןלעפ סָאד ןוא 5 .תלד רעד רעטנוא ץמק ַא טימ ? .הס ,ז הימחנ
 ןעמָאנ רעד זיא עבָאגסיוא םָאר רעד ןיא + .ןכַאז ףניפ יד טלעפעג ןבָאה סע זא ,ןמיס א
 פא ןשילבב םעד ןגעװ * .ןסאמ עטכידעג ןוא עסיורג ןיא 5 .ד ,ה ןביוא עז * .ָאטשינ
 עז ,לארשי ץרא ןייק ןייז הלוע ןייז ןוא (אריז יר -- ילבב דומלת ןיא) אריעז 'ר ןופ םַאטש
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 ןילטלטמ םאו ,תלד םאו ;םליצנו םלועה םהילע הנבנ ,[המוחכ]
 הניא וז הרוצ המ :זרא חול הילע רוצנ ,וז תלדכ ןהישעמ ןה
 העשל אלא ןהילע םייקתמ יניא ךכ ,תחא העשל אלא תמייקתמ
 ןידימעמ ונאו ,המוח ונא,, :ה"בקה ינפל ורמא--,המוח ינא יי.תחא
 דימעהל ןידיתע ונא ,תולדגמכ ידשו ;המוחכ םיבוט םישעמו תוצמ
 תאצומכ ויניעב יתייה זא י.ונב אצויכ םיקידצ לש תותכ ךמלועב
 ,םולשב שאה ןשבכל םתדריש םשכ,, :הייבקה םהל רמא -- ,םולש
 ןיקפנ ץדאב :(ג לאינד) ד"הה ".םולשל םשמ םכתא איצוא ךכ
 .וגנ דבעו ךשימ ,ךרדש

- 

 ילוע ולא ,הנטק ונל תוחא .הלוג ילועב ארק ירתפ ןנבר
 השמח ולא ,הל ןיא םידשו ;ןיסולכואב םילד ויהש ,הנטק ;הלוג
 לש שא :ןה ולאו ,ןושארה ןמ רסח ןורחא תיב היהש םירבד
 די'הה ;םימותו םירואו ,שדקה חור ,ןורא ,החשמה ןמשו ,הלעמ
 השענ המ .'ה רסח ,ביתכ דבכאו -- ,הדבכאו זב הצראו :₪ יגח)
 יד ;רבע ,תרפ רבע יד,, :שרוכ רוזגיש םויב השענ המ ,ונתוחאל
 ,לבבמ המוח ולעה לארשי ולא ,איה המוח םאי,רובעי אל ,רבע אל
 - - - .תינש םעפ אתעש איההב שדקמה תיב ברח אל

 אוהד ןידל לייא ,אמוקמ ןבזמל אקושל היל קיפנ אריעז יר
 ,אכה ןמ ןל ליזא תא תיל,, :היל רמאו יי.תואי ליקת,, :ליקת
 איההב "!ןאשדקמ תיבל] היתהבא ןוברח יד ,איילבב
 לע "?ןידהד ןוהתהבאכ יתהבא תיל,, :אריעז רייא התנע
 המוח םא,, :שירדו ביתי אליש 'רד הילק עמשו אדעוו יבל
 שדקמה תיב ברח אל ,הלוגה ןמ המוח לארשי ולע וליא ,איה
 '.ץראה םע ינדמל הפי,, :רמא ".הינש םעּפ

 'ר טָאה השעמ תעשב *%[שדקמה תיב םעד] טכַאמעג בורח ןבָאה

 ןרעטלע יד סָאװ עבלעז יד ןרעטלע עניימ טינ ןענייז,, :טגָאזעג אריעז
 טרעהעג רע טָאה ?,דעוװה תיב ןיא ןיירַא זיא רע זַא ??ןקיזָאד םעד ןופ

 לארשי ביוא ,רעיומ א זיא יז בא , :טנשרד ןוא טציז אליש 'ר יוז

 שדקמה תיב רעד טלָאװ ,רעיומ א יו תולג ןופ ןעוועג הלוע טלָאװ

 טָאה קיטכיר, :טגָאזעג רע טָאה ",לָאמ טייווצ ַא ןרָאװעג בורח טינ
 "?ץראה םע רעד טנרעלעג ךימ

 "ראפ ןופ זיוה, ? .ל"דר ןטימ םכסה ןיא ןבעגעגוצ 5 .א ,ביק תובותכ ;א ,אמ תבש
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 ַא ףיוא יוו הרוצ ַא ריא ףיוא ןלָאמסיוא רימ ןלעוו ,ריט ַא זיא יז בוא רעבָא

 ,ןבירעגּפָא טרעוו יז שטָאכ ,הרוצ עקיזָאד יד יוו יוזַא -- ,רעדעצ ןופ לּווָאט

 ,בורח זיא שדקמה תיב רעד שטָאכ ױזַא ;טרָא ריא קיטנַאק רעבָא טביילב

 .רָאי א לָאמ יירד ןייז לגר הלוע רעייז טלעטשעגּפָא טינ לארשי טָאה
 -עגנָא ןיב ךיא., :טגָאזעג טָאה אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ובייא 'ר

 סָאװ ".טלעוו רעד ןופ תומוא יד ןגעק רוגינס א לארשי רַאפ ןכַאמ וצ טיירב
 :(ט ,א היעשי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד ;לוק-תב רעד זיא סָאד ?סע זיא
 -רעביא םעניילק ַא טזָאלעג זדנוא טָאה תואבצ ןופ טָאג סָאװ טינ ןעוו -- ילול
 ,םיאיבנ עטצעל יד יוו םעד ךָאנ :::טנרעלעג ןבָאה רימ 9, -- -- -- ביילב

 שדוקה חור רעד טרעהעגפיוא טָאה ,ןברָאטשעג ןענייז ,יכאלמ ןוא הירכז ,יגח
 ןוא .לוק-תב ַא טימ טצונַאב ןגעווטסעדנופ רעבָא ךיז ןבָאה ייז ;לארשי ןופ
 לביטשרעבייא םעד ןיא י?טלייצעג ךיז ןבָאה םימכח יד זַא ,השעמ ַא זיא ןעשעג
 :ייז וצ טגָאזעג טָאה ןוא לוק-תב א סױרַא זיא .וחירי ןיא אידג-תיב ןופ
 ,שדוקה חור ףיוא יואר זיא סָאוז ,שטנעמ א רענייא ןַארַאפ זיא ךייא ןשיווצ,,

 ללה ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג ייז ןבָאה ".טרעוו טינ סע זיא רוד ןייז רעבָא
 א טָא ,ונע ןַא טָא. :טגָאזעגכָאנ םיא ןעמ טָאה ,ןברַאטשעג זיא רע ןעוו .ןקזה

 ",ןארזע ןופ דימלת א ,קידצ
 ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה לארשי ימכח יד זַא ,השעמ א ןעשעג זיא רעדיוו

 סָאד טרעיינ ?ןטרַאגנייוו א ןעוועג ןעד סע זיא רעבָא -- .הנבי ןיא ןטרָאגנייוו

 33,ןייוודןענָאּפ ,זייוו-תורוש טצעזעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןירדהנס רעד זיא
 ליז וצ טגָאזעג ןוא לוק-תב ַא סױרַא זיַא -- .ןטרָאגנייוו רעטצנַאלפעג ַא יוו

 ,שדוקה חור ףיוא יואר זיא סָאװ ,שטנעמ א רענייא ןַארַאפ זיא ךייא ןשיווצ,,
 לאומש ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג ייז ןבָאה ".טרעוו טינ סע זיא רוד ןייז רעבָא
 ,ונע ןַא טָא, :טגָאזעגכָאנ םיא ןעמ טָאה ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ןוא 3+.ןטקה
 ןכַאז יירד טגָאזעג טָאה רעבלעז רעד *,ןקזה ללה ןופ דימלת א ,קידצ א טָא

 רעד רַאפ [טיירבעגנָא ןענייז] י*לאעמשי ןוא ןועמש, :ןבראטש ןתעשב
 סָאד ןוא ,ןרעוו וצ טעגרהעג -- ערעייז םירבח עקירעביא יד ןוא ,דרעווש

 ןעמוק וצ טיירבעגנָא ןענייז תורצ עסיורג ןוא ,ביור ףיוא -- קלֶאפ ןופ טשער
 ךיוא ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג סע זיא ןושל שימַארַא ףיוא ןוא ".טלעוו רעד ףיוא

 טָא, :ןגָאזכָאנ םיא לָאז עמ ,טכַאמענּפָא ןעמ טָאה י9אבב ןופ הדוהי 'ר ןגעוו
 זיא טייצ יד טרעיינ ;'{ןטקה| לאומש ןופ דימלת א ,קידצ א טָא ,ונע ןַא

 עטעגרהעג יד ןייז דיפסמ טינ ןעק עמ תמחמ ,םעד רַאפ קיסַאּפמוא ןעוועג
 .תוכלמ ךרוד

 לוק-תב ַא יוו ,טרעהעג טָאה :ילודג ןהוכ ןנחוי זַא ,השעמ ַא ןעשעג זיא'ס
 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ רעדניק יד,, :טגָאז ןוא םישדק-ישדק ןופ סיורַא טמוק
 םעד ןבירשרַאפ ןעמ טָאה ".ןעוועג חצנמ ןבָאה היכויטנא ןגעק ןטלַאה המחלמ
 15.ןעוועג חצנמ ייז ןבָאה גָאט םענעי ,ןעוועג סע זיא ױזַא ןוא ,העש יד ןוא גָאט
 טמוק לוק-תב א יוו ,טרעהעג טָאה קידצה ןועמש זַא ,השעמ א זיא ןעשעג
 ,טלָאװעג טָאה אנוש רעד סָאװ ךַאז יד :טגָאז ןוא םישדק-ישדק ןופ סיורַא
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 איהש פ''עא ,וז הרוצ המ -- ,זרא חול הילע רוצנ ,איה תלד םאו
 ולטב אל ,שדקמה תיב ברחש פ''עא ךכ ;רכינ המוקמ ,תשטשטמ
 ,הנשב םימעּפ 'ג םהלש םילגר ימעפ לארשי

 ינא דיתע ,, :אוה ךורב שודקה רמא :וביא ר''א (המוח ינא)
 תב הז ?הז הז יא ".םלועה תומוא ןיב רוגינס לארשיל תושעל
 .טעמכ דירש ונל ריתוה תואבצ 'ה ילול :(א היעשי) ד"הה ;לוק
 חור הקספ ,יכאלמו הירכז ,יגח ,םינורחא םיאיבנ ותמשמ :אנת
 השעמ .לוק תבב ןישמשמ ויה ןכ יפ לע ףא ;לארשימ שדקה
 הרמאו לוק תב האצי .וחיריב אידג תיב תיילעב םימכח ונמנש
 ןיאש אלא ,שדקה חורל יואר אוהש ,דחא םדא םכיניב שי, :םהל
 םירמוא ויה ,תמשכ .ןקזה ללהב םהיניע ונתנ יי,ךכל יאדכ ורוד
 ".ארזע לש ודימלת ,דיסח אה ,ונע אה, :וילע

 םרכב יכו -- .לארשי ימכח הנביב םרכב ונמנש השעמ בוש
 ,םילגד םילגד ,תורוש תורוש היושעש ,ןירדהנס וז אלא ?ויה
 םכיניב שי, :םהל הרמאו לוק תב התצי -- .םרכ לש העטמכ
 ",ךכל ידכ ורוד ןיאש אלא ,שדקה חורל יואר אוהש דחא םדא
 אה ,ונע אה,, :וילע ורמא תמשכו .ןטקה לאומשב םהיניע ונתנ
 תעשב םירבד 'ג רמא אוה ףא '.ןקזה ללה לש ודימלת ,דיסח
 ראשו ,אלטקל יהורבח ראשו ,אברחל לאעמשיו ןועמש,, :ותתימ
 ,ןרמא ימראבו יי.אמלעב יתימל ןידיתע ןאיגס ןקעו ,אזיבל אמע
 אה ,ונע אה,, :וילע ןירמוא והיש ,וניקתה אבב ןב הדוהי לע ףאו
 ןיאש ,העשה ול הפרטנש אלא 'י;לאומש לש ודימלת ,דיסח
 | .תוכלמ יגורה ןידיפסמ

 םישדקה שדקמ תאצוי לוק תב לודג ןהכ ןנחוי עמשש השעמ
 ותוא ובתכו י.היכויטנאב אברק אחגאל ליזאד אילט וחצנ,, :הרמאו
 עמשש השעמ .וחצנ םויה ותואבו ,ןכ היהו ,העשה התואו םויה
 :תרמואו םישדקה שדק תיבמ תאצוי לוק תב קידצה ןועמש

 סָאװ םעד רעביא :ןקידרעירפ ןטימ ןדנובעג זיא שרד רעד 10 .שרדמ תיב ,"גנולמַאז

 ןטייווצ ןופ טייצ רעד ןיא ייז ןבָאה ,טינ לייט ןוא ןעוועג הלוע ןבָאה לארשי ןופ לייט רָאנ

 ןוא ,שדוקה חור טימ טדערעג ןבָאה סָאװ ,םיאיבג ןבָאה וצ ןעוועג הכוז טינ שדקמה תיב

 טימ םכסה ןיא .("הרוצ ענעבירעגפַא ןא,) לוק-תב א טימ ןענעגונאב טזומעג ךיז ןבָאה

 .(ו"זרהמ ;ל"דר ץעז) המוח ינא רעטרעוו יד טזָאלעגסױרַא שרד בייהנָא םייב רימ ןבָאה םעד

 -סעפורג 15 .הכלה ןיא ןינע ןא ןגעװ גנומיטשּפָא ןא טריפעגכרוד 15 .א ,אי ןירדהנס 1

 לאילמג ןב ןועמש ןבר 15 .רוד-ןב א סאביקע 'ר 1* .ןענָאפ ערעדנוזאב רעטנוא יוו ,זייוו

 יגורה הרשע יד ןופ ךיוא 1% .תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ ,לודג ןהוכ לאעמשי 'ר ןוא
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 טעגרהעג זיא :?ןיקולסויג :ןרָאװעג לטב זיא ,שדקמה תיב םעד ןכַאמ בורח

 טָאה ןושל שימַארַא ףיוא ןוא ",ןרָאװעג לטב ןענייז תוריזג ענייז ןוא ,ןרָאװעג

 ,טרעהעג סע רע

 וצ ןעמ טיירש ,טָאטש ןיא ךלמ רעד זיא :ןגעוו סנבואר 'ר ןופ אינוח 'ר

 ,טָאטש ןיא ָאטשינ זיא ךלמ רעד ביוא .[םיא טעב עמ סָאװ} טוט רע ןוא ,םיא

 סָאװ ןָאט טינ ןָאק טלַאטשעג סָאד רעבָא ,טלַאטשעג ןייז ןַארַאפ טרָאד זיא

 29.טוט ךלמ רעד
 טייטש קוספ ןיא :טגָאזעג טָאה ןנחוי 'ר .ןמחנ רב לאומש 'ר ןוא ןנחוי 'ר

 קיאורמוא ןַא ןטרָאד ןבעג ריד טעוו טָאג ןוא -- 'ה ןתנו :(הס ,חכ םירבד)

 -עג ןבעגעגניירַא ייז זיא יוזַא ?ג,ןעגנַאגעג תולג ןיא ןענייז ייז יוו -- ,ץרַאה

 'ר .[לארשי ץרא ןייק] ןעגנַאגעגפױרַא ייז טימ זיא יז ןוא ,ורמוא ןַא ןרָאװ
 הלוע ןבָאה ייז יו -- ,ץרַאה קיאורמוא ןַא אייןטרַאד :טגָאזעג טָאה לאומש

 .ןרָאװעג טלייהעגסיוא ייז ןענייז ױזַא ,ןעוועג
 רע טגעלפ ,קרַאמ ןיא קידנפוטש ךיז ןעז ??ייז טגעלפ שיקל שיר ןעוו

 ןייז הלוע רעייא תעשב,, :ןגָאז ייז טגעלפ רע *.ךיז טיירפשעצ,, איז וצ ןגָאז
 ַא ןרעוו וצ ןעמוקעג ריא טנעז רעהַא ןוא ,ןרָאװעג טינ רעיומ ןייק ריא טנעז

 טָאה רע :ןפרַאווריפ סע ייז רע טגעלפ ,ןעז ייז טגעלפ ןנחוי 'ר ןעוו ".רעיומ
 ,ט עשוה) טגָאז קוספ רעד ייוו ,ןפרַאווריפ ייז איבנ רעד טגעלפ טָא, :טגָאזעג
 טרעהעגוצ טינ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,טָאג ןיימ ייז טעוו ןטכַארַאפ -- םסאמי :(י

 לז ךיא לָאז ,[רעקלעפ יד ןשיווצ ןעלגָאוממוא ןלעוו יי ןוא] םיא וצ

 "?ןפרַאװריפ טינ
 "אב קנעב לארשי ץרא ןיא טסעז וד ביוא :טגָאזעג טָאה אנהכ רב אבא 'ר

 זיא ןענַאוו ןופ ;ןחישמ ןופ טירט יד ןטרַאוורעד וטסנָאק ,רעלבב ןופ טצעז
 רַאפ ץענ ַא טיירפשעגסיוא טָאה רע -- שרפ (גי ,א הכיא) ?ןעגנורדעג סע

 שיסרעפ א טסעז וד ביוא :טנרעלעג טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר ::.סיפ עניימ
 יד ןטרַאוורעד וטסנָאק ,לארשי ץרא ןיא ?יםירבק יד ייב ןדנובעגוצ דרעפ

 ןוא -- הז היהו (ד ,ה הכימ) ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ;ןחישמ ןופ טירט
 ןעוו ןוא ,דנַאל רעזדנוא ןיא ןעמוק טעוו רושא ןעוו :םולש רעד ןייז טעוו סָאד

 ןביז םיא ףיוא ןלעטשפיוא רימ ןלעוו ,ןצַאלַאּפ ערעזדנוא ןיא ןטערט טעוו רע

 תש ןוא םדא ,ןטימ ןיא דוד :רעכעטסַאּפ ןביז יד ןענייז סָאד ןוא .רעכעטסַאּפ

 -ןיל ןייז ןופ השמ ןוא קחצי ןוא םהרבא ,טנַאה רעטכער ןייז ןופ חלשותמ ןוא
 טצעזעג ךיז ןוא קעװַא זיא קחצי ?קעווא קחצי זיא ןיהואוו ןוא ,טנַאה רעק
 ןופ ףָארטש רעד ןופ רעדניק ענייז ןייז וצ ליצמ םונהיג ןופ ריט רעד ייב
 ,ישי ףטשריפ טכַא יד ןענייז סָאד -- ,טייל עכעלטשריפ טכַא ןוא ?5,םונהיג
 26.חישמה ךלמ רעד ןוא והילא ,היקזח ,הינפצ ,סומע ,לאומש ןוא לואש

 אילט רעטנוא זא ןעמונעגנָא זיא'ס 15 .יאנומשחה ןועמש ןופ ןוז רעד 17 .תוכלמ
 תומחלמ יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןיז סננחוי ןענאטשראפ ָאד ןרעוו (רעדניק)
 סע זיא ,יול ןוא וָארטסַאי ךיוא יוזא ןוא ,םלשה ךורע ןטיול 3% ,(היכויטנא) עיריס טימ
 -וצנײרַא ןעװעג רזוג 40 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,אלוגילאק (סויַאק) סויַאג ןופ גנוזיירגראפ ַא
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 ןיקולסויג גרהנו ,אלכיה אברחימל האנס רמא יד אתדיבע תליטב,,

 .ןעמש ימרא ןושלבו י.ויתוריזג ולטבו
 אוהו ,ול םיקעוצ ,הנידמב ךלמ :ןבואר 'ר םשב אינוח 'ר

 ןינוקיא ןיאש אלא ;םש ולש ןינוקיא ,הנידמב ךלמ ןיא םא .השוע

 .השוע ךלמהש המ השוע
 :(חכ םירבד) ביתכ :רמא ןנחוי 'ר .ןמחנ רב לאומש 'רו ןנחוי 'ר

 הלעו ,ןתינ זגור ,[ולגש] (ולעש) ןויכ -- ,זגר בל םש ךל 'ה ןתנו
 .ואפרתנ ,ולעש ןויכ -- ,זגר בל המש :רמא לאומש 'ר .םהמע

 רמא הוה ,אקושב ןיתמצמ ןוהל ימח הוה דכ שיקל שיר
 ,המוח םתישענ אל םכתילעב,, :ל'א ",ןוכימרג ורדב,, :ןוהל
 רתנקמ הוה ,ןוהל ימח דכ ןנחוי 'ר ".המוח תושעל םתאב ןאכו
 םסאמי :₪ עשוה רמאנש ,ןוהל רתנקמ איבנ המ, :רמא ;ןוהל
 "?ןוהל רתנקמ אנא תיל אנאו ,ול ועמש אל יכ ,יהלא

 ץראב ןיילבב ןיאלמ ןילספס תיאר םא :אנהכ רב אבא רייא
 תשר שרפ :(א הכיא ?םעט המ ;חישמה ךלמ ילגרל הפצ ,לארשי
 ירבקב רושק יסרפ סוס תיאר םא :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת .ילגרל

 היהו :(ה הכימ ?םעט המ ;חישמ לש וילגרל הפצ ,לארשי ץרא

 ונמקהו ,וניתונמראב ךורדי יכו ונצראב אובי יכ רושא :םולש הז

 ,עצמאב דוד :םיעור העבש ןה ולאו ,'וגו ,םיעור העבש וילע

 .ןלאמשמ השמו בקעיו םהרבא ,ונימימ חלשותמו תשו םדא

 וינב ליצהל םנהיג לש החתפ לע בשיו ךלה ?ךלה ןכיהל קחציו

 :םיכיסנ הנומש ןה ולא -- ,םדא יכיסנ הנומשו .םנהיג לש הנידמ

 .חישמה ךלמו והילא ,היקזח ,הינפצ ,סומע ,לאומשו לואש ,ישי

 םעד טימ שיטנעדיא ןייז לָאז קידצה ןועמש ןוא ,שדקמה תיב ןיא עוטאטס ןייז ןלעטש

 ןדערוצסיוא טגאוועג (4 ,7 ,19 ןטייקכעלמיטרעטלַא) סופיסוי טיול ,טָאה סָאװ ,ןועמש

 תליגמ ,אירול צ"ב עז) גנוריפפיוא רעקילייה גונעג טינ ןייז ראפ ןטשרע םעד אפירגא

 אתפסות) עונצה ןועמש טימ שיטנעדיא טינ רע זיא רעכיז .(187--184 ז"ז ,וכ תינעת

 רוד-ןב א ןעוועג זיא רענעי :(7 .מאב ,טרָאד) ןבָאה ליוו ץבעי יװ ,6 ,א אמק אבב ,םילכ

 חור רעד יוו עבלעז סָאד טינ לוק-תב א זיא ױזַא ןוא ?% .ןאביקע 'ר ןוא ןרזעילא יר ןופ

 בייחמ זיא ױזַא -- ,(ןעװעג הלוע ןבָאה ייז ןעוו) "ולעש, טָאטשנָא ,"ולגש, 2: .שדוקה

 רענעבעגעגוצ א טימ ,המש טסקעט ןיא א?1 ,ל"דר ךיוא טרידנעמע יוזא ןוא טלַאהניא רעד

 ןטרָאד ףיוא רָאנ ךיז טיצאב קוספ רעד זא ,ןריטנעצקַא וצ אמתסמ ,(קוספ ןיא יוו טינ) אה

 ןדיי ןעװ :סרפ יװ ָאד ךיז טנעייל ,"ןיש רעקניל, א טימ ,שרפ 25 .לבב ןופ םילוע 2

 ןיא (רושא טימ ךיוא רעטייוו ןוא ,לבב טימ שיטנעדיא אד) סרפ ןופ ןייז הלוע ןלעוו

 סרפ תוכלמ ןעוו :רעדַא .ןחישמ ןעגנערב וצ ץענ א יװ ןייז סע טעװ ,ןלָאצ עסיורג

 ,לארשי ץרא ןעמעננייא טעוו ,םיור טימ ףמַאק ןקידנעטש ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,(עיטראפ)
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 זיא סָאד ,[ןטרַאגנייוו א] .המלש טַאהעג טָאה ןטרָאגנייוו ַא -- םרכ ₪י)

 ןטרָאגנייוו רעד םורָאוו -- םרכ יכ :( ,ה היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,לארשי
 רעד ,המלש טַאהעג טָאה -- ;לארשי ןופ זיוה סָאד זיא תואבצ ןופ טָאג ןופ
 ןעד "לעב ןומה,, [ןעייל] ,ןומה-לעב ןיא ;רענייז זיא םולש רעד סָאוו ךלמ
 :6 ,' םיטפוש) טגָאז קוספ רעד יוו ,לעב ןכָאנ ןסירעג זייוונסַאמ ךיז ןבָאה ייז
 רעבירעד ןוא ,תורתשע יד ןוא רעטעג-לעב יד טנידעג ןבָאה ייז וא -- ודבעיו

 ,זי היעשי) טגָאז קוספ רעד יוו ,ךס ַא| :תונחמ ייז ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז
 ןבעגעגרעביא רע טָאה -- ןתנ -- .תומוא ליפ ןופ ?תונחמ יד ,ָא -- יוה :(בי

 ;ןכַאוו ייז רעביא טלעטשעגפיוא טָאה רע ?,{סרעטיה יד וצ ןטרָאגנייוו םעד
 ,פ?יטזטרעבליז טנזיוט -- ,טכורפ ןייז ףיוא +טכַארבעג רע טָאה ןַאמ ַא -- שיא

 םעד ןיא ןענופעג טָאה רע ןוא ,טכורפ ןייז ףיוא ןַאמ ַא טכַארבעג טָאה רע --
 6.םיבוט םישעמ ןוא הרות ןיא קידתומילש ,םיקידצ טנזיוט

 קוספ רעד יוו ,לארשי [ץרא] זיא סָאד ,ןטרָאגנייוו ַא :טשפ רעדנַא ןַא
 -כורפ א ןיא טכַארבעג ךייא בָאה ךיא ןוא -- םכתא איבאו :(ז ,ב הימרי)טגָאז

 טעוו טגרָאז טָאג ןייד טָאג סָאװ דנַאל א -- ץרא (בי ,אי םירבד) ;דנַאל קיט
 -לעב ןיא ;רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ רעד ,המלש טַאהעג טָאה -- ;םעד

 ?,ןתוכלמ רועיש א ןָא םעד ךָאנ ךיז ןסייר סע סָאװ [ דנַאל םעניא] ,ןומה
 ןעזעג בָאה ךיא ןוא -- אראו :(אכ ,ז עשוהי) טייטש קוספ ןיא יוו זיא סָאד
 "עג טָאה קחצי רב אנינח 'ר -- :?רענש ןופ ןטוג ַא לטנַאמ ַא ביר םעד ןיא

 טָאה [םעד ןגעוו] ?רעהַא לבב טמוק יוו -- לטנַאמ לפרופ רעלבב ַא :טגָאז

 גנדלמל ינש א טַאהעג טָאה לבב ןופ ךלמ רעד :טנרעלעג יאחוי ןב ןועמש 'ר

 םעד ןקיש טגעלפ רענעי ןוא :?,ןעלטייט םענעי ןקיש רעד טגעלפ ,וחירי ןיא

 ןיא טאהעג טינ טָאה סָאוו ךלמ רעכעלטיא :טגָאז עמ סָאװ זיא סָאד :%.תונתמ
 רע טָאה .ךלמ ןייק רַאפ ןטלַאהעג טינ ךיז טָאה ,ךלמל ינש ןייק לארשי ץרא
 -- שיא ;רצנדכובנ זיא סאד ,סרעטיה יד וצ ןטרָאגנייוו םעד ןבעגעגרעביא

 -- :קיטשרעבליז טנחיוט - ,טכורפ ןייז ףיוא טכַארבעג רע טָאה ןַאמ ַא
 ייז ןופ ןבילקעגּפָא טָאה רע ןוא ,טכורפ ןייז ףיוא ןַאמ א טכַארבעג טָאה רע
 ןיא יוו זיא סָאד .םיבוט םישעמ ןוא הרות ןיא קידתומילש ,םיקידצ טנזיוט
 סרעסַאלש יד ןוא סרעטסניימ יד -- שרחה :(זט ,דכ ,ב םיכלמ) טייטש קוספ
 ;ןגָאז ןנבר יד ןוא ;טנזיוט סרעסָאלש יד ןוא טנזיוט סרעטסניימ יד -- ,טנזיוט
 15.טנזיוט ןעמַאזוצ יד ןוא יד

 טרָאװ סָאד זיא ,אמ ,א הבר רתסא ןיא ?+ .ןחישמ ןעגנערב וצ ץענ א יװ ןייז סע טעוו
 (זט ,גס) היעשי ןיא קוספ ןפיוא (ב ,טפ) תבש ןיא ארמג יד ךיילגראפ 55 .ָאטשינ "ירבקב,
 רעקיצנייא רעד זיא קחצי :טינ זדנוא ןָאק לארשי ןוא טינ זדנוא טסײװ םהרבא םורָאוו

 ענייז ףיוא םימחר אוה ךורב שודקה ייב ןטעב וצ ןייא ךיז טלעטש סָאװ תובא יד ןופ
 .ןעמענ עקיזָאד יד וצ גנורעלקרעד ןייק תורוקמ יד ןיא ןעניפעג וצ טינ זיאס ?% .רעדניק
 יד ןגעוו שטָאכ ,ןעגנורדעג זיא סָאד ןענַאװ ןופ ,טינ סייוו ךיא :טגָאז (ב ,בנ הכוס) י"שר
 הלבק ַאזַא :טגָאז (טרָאד) א"שרהמ .גנורעלקרעד א ןבעג ָאי רע טוואורפ רעכעטסַאּפ ןביז
 .טַאהעג (הדגא ילעב יד) ייז ןבָאה



 517 גי ,בי :ח השרפ

 רי

 יכ ה היעשי) רמאנש ,לארשי ולא ,המלשל היה םרכ איג
 םולשהש ךלמל ,המלשל היה -- ;לארשי תיב תואבצ 'ה םרכ
 א"דמה ,לעבה ירחא ומהש ,לעב ןומה -- ,ןומה לעבב ;ולש

 ןהילע ואב ךכיפל ,תורתשעה תאו םילעבה תא ודבעיו :(י םיטפוש)
 - ;םיבר םימע ןומה ,יוה :(י היעשי) א"דמה ,םיבר] תונומה
 איבי שיא ;תורמשמ םהילע דימעה ,[םירטונל םרכה תא ןתנ
 ,םיקידצ ףלא וב אצמו ,וירפ לע שיא איבה ,ףסכ ףלא וירפב

 .םיבוט םישעמבו הרותב םימלש
 איבאו :(ב הימרי) רמאנש ,לארשי [ץרא וז] (ולא) ,םרכ :א"ד =
 שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא ₪י םירבד) ;למרכה ץרא לא םכתא
 ומהש ,ןומה לעבב ;ולש םולשהש ךלמל ,המלשל היה -- ;התוא
 6 עשוהי) ד"הה .התווכלמד תוינומה ינומה [הירחא] (ירחא)
 :רמא קחצי רב אנינח 'ר -- הבוט תחא רענש תרדא ללשב אראו

 :יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ?אכה אדבע לבב המ -- .אילבב הריפרופ

 הזל חלשמ הז היהו ,וחיריב [ןיצק ול] (הנקו) היה לבב ךלמ
 היה אלש ךלמ לכ :רמא אדה .תוינורוד הזל חלשמ הזו תובתוכ

 תא ןתנ .ךלמ אוהש ומצעב ספות היה אל לארשי ץראב ןיצק ול

 איבה ,ףסכ ףלא וירפב איבי שיא ;רצנדכובנ הז ,םירטונל םרכה

 םישעמבו הרותב םימלש םיקידצ ףלא ןהמ טקילו וירפ לע שיא

 ףלא שרחה ,ףלא רגסמהו שרחה :(דכ ,ב םיכלמ) ד"הה .םיבוט

 .ףלא הזו הז :ירמא ןנברו ;ףלא רגסמהו
 גי

 'ר דיעה םירבד השלש :ןמת ןנינתד ,ןירדהנס וז ,םרכ :אייד

 םרכב יכו -- ,וירבד ולבקו ,הנביב םרכב םימכח ינפל לאעמשי

 גי

 ןבָאה רימ יוו ,ןירדהנס רעד זיא סָאד ,ןטרָאגנייוו ַא :טשפ רעדנַא ןא

 יד רַאפ טגָאזעג תודע לאעמשי 'ר טָאה ןכַאז יירד ןגעוו :טנרעלעג :טרָאד

 ---רעטרעוו ענייז ןעמונעגנָא טָאה עמ ןוא ,הנבי ןיא ןטרַאגנייוו םעניא םימכח

 רעד זיא םעד ןָא ;תמא תוא ןטיול ןבעגעגוצ 5 .שרד ןטיול 2 .:תונומה 1 .בי

 ןייז ראפ ןעגנערב לָאז רעכעלטיא -- שיא :טשפ ןטיול 5 .ןרצנדכובנ + .קילעפ טסקעט
 םיכלמ ףיוא שרד םעד רעטייוו עז םיקידצ טנזיוט יד ןגעוו 5 .קיטשרעבליז טנזיוט טכורפ

 חסונ רעד ךיוא זיא יוזא ןוא ,םישרפמ יד טימ םכסה ןיא גנורעדנע טסקעט 7 .זט ,דכ ,ב

 וצ רעגאב רעד -- לעב ןוא ,ןביוא יוו ,עסאמ ,ןומה * .םרכ -- למרכ 5 .תמא תוא ןופ
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 ,ןירדהנס רעד זיא סָאד טרעיינ ?ןטרָאגנייוו ַא ןיא ןסעזעג ןעד ייז ןענייז רעבָא
 רעד ,המלש טַאהעג טָאה .ןטרָאגנייוו א יוו ,זייוותורוש ןסעזעג זיא עמ ואוו

 2- -- -- .רענייז זיא םולש רעד סָאוו ךלמ
 טָאה ;יניס גרַאב ןראפ לארשי זיא סָאד ןטרַאגנייוו ַא :טשּפ רעדנַא ןַא]

 יז ואוו ,ןומה לעב ןיא %[רענייז זיא םולש רעד סָאװ ךלמ רעד ,המלש טַאהעג
 ייז ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז רעבירעד +,ןַאמ ןכָאנ ןסירעג זייוונסַאמ ךיז ןבָאה
 לוו ?,םיכלמ תונחמ ?ריא ךָאנ ןסירעג זײװנסַאמ ךיז ןבָאה'ס םורָאװ ,ןסַאמ

 זתואבצ [ןופ טָאג| ןופ םיכלמ יד -- יכלמ :(גי ,חס םילהת) טייטש קוספ ןיא

 "תואבצ ןופ םיכאלמ,, :ןיניא 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא ןדוי 'ר .ןפיול ןוא ןפיול שוט
 :םיכאלמ ןופ םיכלמ יד טניימ סָאד ,םיכלמ ,יכלמ טרעיינ ,טינ ָאד טייטש

 פןודודי :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר .ןפיול ןוא ןפיול ,לאירבג וליפא ,לאכימ וליפא
 טגָאז קוספ רעד יוו זיא סָאד %;ךעלטיווק ייז ןגעוו ןפרַאוו ןעוט ייז :טניימ
 .לרוג :?ףןפרַאוװ ייז ןעוט קלָאפ ןיימ ףיוא ןוא -- ימע לעו :(ג ,ד לאוי)

 -קַעווַא םייב ןריפ ןעוט ייז -- ןודודי :טגָאזעג טָאה ןומיס 'רב ןדוי 'ר
 ןופ ןוז רעד אווחא 'ר יג,ןייגקירוצ םייב ןריפ ןעוט ייז -- ןודודי ,ןייג

 סָאד ;סרעפיולטעוו יוו טכַאמעג ייז טָאה רע :טגָאזעג טָאה ןאריעז 'ר
 עשז-סָאוו ךַאנ -- המל :(בכ ,תי ,ב לאומש) טגָאז קוספ רעד יוו זיא
 12?ןוז ןיימ ,ןפיול וטסוש

 ענייש יד, 1+?ביור טלייטעצ זיוה ןופ ייענייש יד ןוא -- תונו טניימ סָאװ

 -עצ יז ןוא 1?,םיא וצ קעווַא יז טסיג וד ןוא ,הרות יד זיא סָאד ,זיוה ןיא סָאוו
 רענייש רעד 15,זיוה ןופ ענייש יד ןוא :טשפ רעדנַא ןַא :ז*.ביור :?ןטנוא טלייט

 ןטיול טרידנעמע טסקעט 11 .לבב טימ שיטנעדיא 1? .דנאל ןרעביא תיבה:לעב ןרעוו

 זיא וחירי 12 .די ,הפ הבר תישארב ןיא חסונ רעד זיא םעד וצ ךעלנע ןוא ,תמא תוא

 (ג ,דל םירבד -- ,רעמייבלטייט ןופ טָאטש יד ,וחירי) ןעלטייט עריא טימ טמירַאב ןעוועג

 רעד ןגעו 15 .5 ,4 .מאב עז 12 .תונתמ ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא לטנאמ רעד ןוא 3
 .13 .מאב ,חי ,ז ןביוא עז קוספ םעד ןופ גנושטייטסיוא

 ןוא שרד םעד ןופ ףוס רעד ,תורוש ןלעפ ָאד זַא ,רָאלק זיא'ס 2 .ד ,ב תוידע 1 .גי

 טלַאהניא ןפיוא טיובעג ,הרעשה רעזדנוא זיא בָאגוצ רעד * .ןקידרעטייוו ןופ בייהנָא רעד

 .לארשי תסנכ רעד ןופ ןאמ רעד ,לוכיבכ ,זיא סָאװ ,טָאג ךָאנ * .שרד ןקידרעטייוו םענופ
 יװ ,םיכלמ עשילמיה * .ש"שר ןטיול גנורעדנע טסקעט .רעטייוו יוו הרות רעד ךָאנ *

 ,תונעט טימ טָאג ראפ ןעמוק ? .ןפיול ןעוט :טשפ ןטיול 5 .שרד ןטיול '  .רעטייוו

 -עדנע טסקעט -- .ךעלטיווק ףיוא ןָא סע ייז ןביירש ,ליומ א ןענעפע וצ קידנגַאװ טינ ןוא

 ףסוי ץע ןטימ עבָאגסיוא סָאר רעד ןיא חסונ רעד זיא ױזַא ןוא ,ל"דר ןטימ םכסה ןיא גנור

 טשטייט ןוא טרָאװ םענופ טײקלּפָאט יד טנשרד ןדוי 'ר 11 .ןודודי -- ודי 19 (ז"נרתנ

 :ןריפ ,הדד ןופ ,ודדי -- ןודודי טָאטשנָא טנעייל סָאװ ,(ב ,חפ תבש) ארמג רעד טיול סע

 ,ייז ןגעלפ ,לוק סטָאג טרעהרעד ןבָאה ןדיי ןעוו ,תורבידה תרשע יד ןופ רעכעלטיא ייב

 ײז ןוא ייז טימ ןפיולטימ םיכאלמ יד ןגעלפ ;ליימ ףלעווצ ןפיולקירוצ ,דחפ סיורג ןופ

 ןופ ןפיול סָאד טשטייט סָאװ רעקיצנייא רעד ָאד זיא ןומיס ירב ןדוי 'ר -- .ןריפקירוצ
 טרָאד 12 .רעדנוזַאב רעטרעוו ענייז טלייטעגסיוא רימ ןבָאה ,לארשי תבוטל םיכאלמ יד

 ןרעוו טצונעג ןָאק ,ןפיול ,ץור לעופ רעד זַא ,סע טניימ ,ישוכ םעד ןגָאירעביא ץעמיחא ליוו

 "וצ 1% .ןהשמ 15 .קוספ רעזדנוא ןופ ףוס רעד 1% .שרד ןטיול 1* ,ףיולעגטעוו ראפ
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 .םרככ תורוש תורוש היושעש ,ןירדהנס וז אלא ?ןיבשוי ויה
 -- -- - לש םולשהש ךלמל ,המלשל היה

 ךלמל ,המלשל היה ;יניס רה ינפל לארשי ולא ,םרכ :איידו
 ואב ךכיפל ,לעבה ירחא ומהש ,ןומה לעבב ;[ולש םולשהש
 :(חס םילהת) דייהה ;םיכלמ ינומה (ם)הירחא ומהש ,םינומה םהילע
 יכאלמ, :יניא 'ר םשב ןדוי 'ר .ןודודי ןודודי תואבצ יכלמ
 וליפא :אייכאלמד ןוהיכלמ ןה ,יכלמ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייתואבצ

 -- ןודוהי :רמא ןדוי 'ר .ןודודי ןודודי ,לאירבג וליפאו ,לאכימ

 ימע לעו :(ז לאוי) א"דמה ;ןיקטיפ [םהב ןידדמ] (ןידדממ םהב)

 -- -- += .לרוג ודי
 ,הריזחב ןודודי ,הכילהב ןודודי :רמא ןומיס 'רב ןדוי 'ר

 א"דמה ;ןיצורמ ןאשע :רמא אריעז ירד הירב אווחא 'ר

 "וגו ,ינב ,ץר התא הז המל :(חי ,ב לאומש)

 הנתונ תאו ,הרותה וז ,תיבבש הונה,, ?ללש קלחת תיב תונו והמ

 תיבבש הונה) תיב תונו :אייד ,,![הטמל] ללש תקלחמ איהו ,ול

 רמאנש ,השמ הז ,תיבבש הונה -- ,(הטמל ללש תקלחמ תא

 הקלחמ אוהו ,ול הנתונ תאו, ;אוה ןמאנ יתיב לכב :(בי רבדמב)

 "!םינותחתל ללש

 'ה :(ח םילהת) ביתכ :ירדנסכלא 'ר םשב אחא 'רו סחנפ 'ר

 .םימשה לע ךדוה הנת רשא ,ץראה לכב ךמש רידא המ ,ונינודא

 אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ייךדוה הנת, :יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר

 ,אוה ךרושיא ,[אוה ךדוה] (הב הכדוה), -- ,ךדוה הנת רשא

 -- יתיב לכב :(6 ,בי רבדמב) טגָאז קוספ רעד יוו ,השמ זיא זיוה ןיא סָאוו

 ןוא ,םיא וצ קעװַא יז טסיג וד ןוא,, ;טבױלגַאב רע זיא זיוה ץנַאג ןיימ ןיא

 39"!עטשרעטנוא יד וצ ביור יוו ייז טלייטעצ רע

 םילהת) טייטש קוספ ןיא :ןגעוז סירדנסכלא 'ר ןופ אחא 'ר ןוא סחניפ 'ר

 ףיוא ןעמָאנ ןייד קא קיטכַאמ יוו ,רַאה רעזדנוא טָאג -- ונינודא "ה :(ב ,ח

 ןפיוא טכַארּפ ץיד ןבעג וצ זיא ביול ץיד -- הנת רשא !דרע רעצנַאג רעד

 -- ךדוה הנת טינ טייטש אד :ןגעוו סיול 'ר ןופ ןינכיס ןופ עשוהי 'ר ??.למיה

 ןייד זיא'ס ?י,טכארפ ןייד זיא'ס -- ,ךדוה הנת רשא טרעיינ ,טכַארּפ ןייד ביג

 ןשיװצ תווצמ עריא טיירפשראפ הרות יד 1? .ל"דר ןופ טריטסעגוס ,רעטייוו טיול בָאג

 טיול 19 .גנורזחרעביא עקידתועט א זיא טסקעט ןיא עטזָאלעגסױא סָאד 15 .לארשי

 טסיב -- תילע :(טי קוספ ,טרָאד) קוספ ןפיוא טיובעג סע זיא (א ,טפ תבש) ארמג רעד
 -עדנע 21 .שרד ןקידרעטײװ ןטיול 29 .גנַאפעג ַא ןעגנַאפעג טסָאה ,למיה ןפיוא ףױרַא
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 טינ ,ןיינ,, יז וצ טגָאזעג רע טָאה ?.למיה ןיא ןייז לָאז הרות ןייד זַא ?>ביול

 ;טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר ??".גנוטסולג [עתמא] ןעמוקסיורַא ןעק ךייא ןופ

 -רעדָאפ עטקַאהעגּפָא טימ ןוז א טַאהעג טָאה סָאוו םענייא וצ |ןכילגעג זיא'ס]
 רעבעוו-דייז א וצ טריפעגקעווַא םיא טָאה רע ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ .רעגניפ

 רעגניפ ענייז ףיוא ןָאטעג קוק א רענעי טָאה .הכאלמ יד ןענרעלוצסיוא םיא

 יד טימ טרעיינ ,ןָאטעג שרעדנַא טינ טרעוו הכאלמ עקיזָאד יד ,, :טגָאזעג ןוא

 ןופ טינ, :טניימ סָאד "?ןענרעלסיוא ךיז רע טעוו ױזַא יוו ;רעגניפ-רעדַאפ

 טלָאװעג טָאה אוה ךורב שודקה תעשב ,ױזַא .גנוטסולג ןעמוקסיורַא טעוו ךייא

 ןגעק [ךעלטיווק] ןפרָאװעג םיכאלמ יד ןבָאה ,לארשי וצ הרות יד ןבעג

 ;טגָאזעג ןוא אוה ךורב שודקה רַאפ 24 ןפרָאװעג [ךיז] ןבָאה ייז ןוא ,לארשי

 הרות ןייד זַא ,דובכ ןייד ,טכַארּפ ןייד ,ביול ןייד זיא'ס !םלוע לש ונוביר,
 ןעמוקסיורַא טעוו ךייא ןופ טינ,, קיז וצ טגָאזעג רע טָאה ".למיה ןיא ןייז לָאז

 ַא ןוא -- השאו :(הכ ,ט ארקיו) ןבירשעג טייטש הרות רעד ןיא .גנוטסולג

 יורפ א ןעד ךיז טניפעג -- ,געט ךס ַא ןסילפ טעוו סולפטולב ריא זַא ,יורפ

 רעדיוו ןוא .גנוטסולג ןעמוקסיורַא טעוו ךייא ןופ טינ :סע טניימ ?ךייא ןשיווצ

 ןברַאטש טעוו שטנעמ ַא זַא -- םדא :(די ,טי רבדמב) הרות רעד ןיא טייטש
 טעוו ךייא ןופ טינ :סע טניימ ?ךייא ייב טיוט ןַארַאפ ןעד זיא -- ,טלעצעג ןיא

 ,חס םילהת) ??םיא טביול קוספ רעד סָאװ זיא סָאד ".גנוטסולג ןעמוקסיורַא
 טסָאה} ,גנַאפעג ַא ןעגנַאפעג טסָאה ,למיה ןפיוא ףױרַא טסיב -- תילע :(טי

 יד ןענייז סָאד :טגָאזעג טָאה אחא 'ר -- ?%,[ןשטנעמ ןיא תונחמ ןעמונעג
 ןוא רענעמ עקיסולפטולב רעגייטש ַא ,ןשטנעמ ייב גהונ ןענייז סָאװ תוכלה

 -סיורַא טעוו ךייא ןופ טינ, :טניימ סָאד ;סנירָאטעּפמיק ןוא תודינ ,ןעיורפ

 2??",גנוטסולג ןעמוק

 ןבעגעגסיוא טָאה סָאװ ,ךלמ ַא וצ [ןכילגעג זיא'ס] :ןגָאז ןנבר יד ןוא
 רעזדנוא,, :טײל-טָאטש יד םיא וצ טגָאזעג ןבָאה .טָאטש רעסיוא רעטכָאט ןייז

 לָאז רעטכָאט ןייד זַא ,ןייז וצ רעהעג'ס ןוא ביול ןייד רַאפ זיא'ס !ךלמ רַאה

 ךייא סע טכַאמ סָאװ :ייז וצ טגָאזעג רע טָאה *.טָאטש ןיא ריד טימ ןייז
 ןוא ריא וצ ןייג ןגרָאמ וטסעוו רעמָאט ,, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה "?סיוא
 וצ טגָאזעג רע טָאה ".[ריא וצ] טפַאשביל ןייד ןגעוו ןופ ריא טימ ןעניואוו
 לעוו ךיא רעבָא ,טָאטש רעד רעסיוא ןבעגסיוא ךיא לעוו רעטכָאט ןיימ,, :ייז

 טלָאװעג טָאה אוה ךורב שודקה ןעוו ,יוזַא ".טָאטש ןיא ךייא טימ ןעניואוו
 :אוה ךורב שודקה וצ טגָאזעג םיכאלמ יד ןבָאה ,לארשי וצ הרות יד ןבעג
 ןייד ,ביול ןייד זיא'ס -- ,םימשה לע ךדוה הנת רשא ;!םלוע לש ונוביר,,

 יז וצ טגָאזעג רע טָאה ",למיה ןיא ןייז לָאז הרות יד זַא ,חבש ןייד ,טכַארּפ

 וטסעוו רעמַאט, :םיא וצ טגָאזעג ייז ןבָאה "?סיוא ךייא סע טכַאמ סָאוו
 אוה ךורב שודקה טָאה ".עטשרעטנוא יד ןשיווצ הניכש ןייד ןעור ןזָאל ןגרָאמ
 לעוו ךיא רעבָא ,עטשרעטנוא יד וצ ךיא ביג הרות ןיימ,, קיז וצ טגָאזעג
 ריא טימ רעטכָאט ןיימ ןבעגּפָא לעוו ךיא .עטשרעבייא יד ןשיווצ ןעניואוו
 טייקיטסולג ןוא טייקנייש ריא טימ לָאז יז זַא ,הנידמ רעדנַא ןַא ןיא ?"ןדנ
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 ןמ קיפנ הקוש תיל ,ואל, :ןול רמא "'.םימשב ךתרות אהתש

 ?השע המ .םיעבצא םדיג ןב ול היהש דחאל :ןדוי רייא ",ןוכיבג

 ;ויתועבצאב לכתסמ ליחתה .תונמוא ודמלל סיראקרס לצא וכילוה

 ;םיעבצאב אלא תינקנ הניא וז תונמוא לש המצע לכ, :רמא

 העשב ךכ ".ןוכיבג ןמ קיפנ הקוש תיל, :יוה יי?דמליש הז ךאיה

 ןידדמ תרשה יכאלמ ויה ,לארשיל הרות ןתיל ה"בקה שקבש

 !ע"שבר, :םירמואו ה"בקה ינפל ןידדמ אוהו ,לארשיל םהל

 ".םימשב ךתרות היהתש ,אוה ךדובכ ,אוה ךדול ,אוה ךרושיא

 השאו :0ט ארקיו) הב ביתכ .ןוכיבג ןמ קיפנ הקוש תיל, :ןול רמא

 תיל :יוה ?םכיניב השא שי יכו -- ,םיבר םימי המד בוז בוז יכ

 ,להאב תומי יכ םדא :(טי רבדמכ) ביתכ דועו .ןוכיבג ןמ קיפנ הקוש

 אוה ".ןוכיבג ןמ קיפנ הקוש תיל :יוה ?םכיניב התימ שי יכו --

 תחקל?] ,יבש תיבש ,םורמל תילע :(חס םילהת) וחבשמ בותכהש

 ,םדא ינבב תוגהונש תוכלה ולא :אחא רייא -- ,[םדאב תונתמ

 .ןוכיבג ןמ קיפנ הקוש תיל :יוה ;תודלויו תודנ ,תובזו ןיבז :וגכ

 ינב ול ורמא .הנידמל ץוח ותב אישמש ךלמל :ירמא ןנברו

 ךתב אהתש ,אוה ןידבו אוה ךחבש !ךלמה !ונינודא, :הנידמה

 רחמל אמש,, :ליא יי?םכל תפכיא המ יכו, :ליא ",הנידמב ךלצא

 יתב, :ל''א ".התבהא ליבשב המעו הלצא רדו הילא ךלוה התא

 העשב ךכ ".הנידמב םכמע רד ינא לבא ,הנידמל ץוח אישא

 תרשה יכאלמ ול ורמא ,לארשיל הרות ןתיל ה"בקה רמאש

 ,אוה ךרושיא -- ,םימשה לע ךדוה הנת רשא !עיישבר, :הי'בקהל

 המ יכו, :ל"א "'.םימשב הרות היהתש ,אוה ךחבש ,אוה ךדוה

 ךתניכש הרשמ התא רחמל אמש, :ל"א "?םכל תפכיא

 ינא לבא ,םינותחתב ןתונ ינא יתרות, :ה"בקה ל"א יי.םינותחתב

 ,תרחא הנידמב התבותכב יתב תא ןתונ ינא .םינוילעב רד

 .הודבכיו ךלמ תב איהש ,התדמחבו היפיב הלעב םע דבכתתש

 :(ג קוקבח רמאנש ,קוקבח ?הז שריפ ימו יי.םינוילעב רד ינא לבא

 ןטלַאה יז ןעמ טעוו ,ךלמ-תב ַא זיא יז םורָאװ ??ןַאמ ריא טימ קידובכב ןבעל

 סע טָאה רעוו ןוא ".עטשרעבייא יד טימ ןעניואוו לעוו ךיא רעבָא .דובכב

 סע -- הסכ :(ג ,ג קוקבח) טגָאז קוספ רעד יוו ,קוקבח ?טכַארבעגסױרַא רָאלק

 ןבָאה ײז ןוא -- הורשאיו טיול טשטייטעג ָאד טרעװ רשא 22 ,תמא תוא ןטיול גנור

 םעד ףיוא טיובעג זיא שרד רעד ?+  .רעטייוו יוו ,הרות ךָאנ 25 .(חכ ,אל ילשמ) טביולעג יז
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 .דרע יד לופ זיא ביול ןייז טימ ןוא ,טכַארּפ ןייז ןעלמיה יד טקעדרַאפ טָאה

 ךורב שודקה רָאנ ואוו :ןיול ןב עשוהי 'ר ןגעוו ןופ טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר

 5.הניכש ןייז ןעור טזָאלעג רע טָאה טרָאד ,הרות ןייז ןעור טזָאלעג טָאה אוה

 םילהת) טייטש קוספ ןיא יוו ,דוד ?טכַארבעגסױרַא רָאלק סע טָאה רעוו ןוא

 ןביוהרעד םורָאוו ,טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ןביול ןעוט ייז -- וללהי :(גי ,חמק
 רעביא םדוק -- ,למיה ןוא דרע רעביא זיא טכַארּפ ןייז ;ןיילַא ןעמָאנ ןייז זיא

 ,למיה ןרעביא םעד ךָאנ טשרע ןוא ,דרע רעד
 ךי

 -עג טָאה אייח 'ר .רימ רַאפ זיא ןטרָאגנייוו רענעגייא ןיימ -- ימרכ (בי)
 ןוז ןייז ףיוא ןרָאוועג סעב ןיא זיא סָאװ ךלמ ַא וצ [ ןכילגעג זיא'ס] :טנרעל

 טָאה סָאװ .טכענק ןייז ןופ טנאה רעד ןיא טרעפטנעעגרעביא םיא טָאה ןוא
 םיא טָאה ןוא ןקעטש ַא טימ ןגָאלש ןעמונעג םיא טָאה רע ?ןָאטעג רענעי

 :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ".רעטָאפ ןייד וצ ןרעהוצ טינ ךיז טסלָאז,, :טגָאזעג
 טרעפטנעעגרעביא ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ סָאוו ךַאז עצנַאג יד !רענייא רַאנ וד;

 טינ ךיז בָאה ךיא סָאװ ראפרעד טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא טנַאה ןייד ןיא
 "'רעטָאפ ןייד וצ וצ טינ ךיז רעה' :רימ טסגָאז וד ןוא ;םיא וצ טרעהעגוצ
 ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב רעד ןוא ,ןעוועג םרוג ןבָאה דניז יד זַא ,ױזַא

 איז וצ טגָאזעג רצנדכובנ טָאה ,לבב ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא לארשי ןוא
 ,למיה ןיא רעטָאפ רעייא ןופ הרות רעד וצ ןרעהוצ טינ ךיז טלָאז ריא,
 רעד וצ ןקוב ךיז ןוא ןלַאפרעדינַא טלָאז ריא -- ןולפת :(וט ,ג לאינד) טרעיינ
 רַאנ וד, :םיא וצ טגָאזעג ןדיי יד ןבָאה *.טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ טלַאטשעג
 טרעפטנעעגרעביא זדנוא טָאה אוה ךורב שודקה סָאוו ךַאז עצנַאג יד !רענייא
 ןקוב ךיז ןגעלפ רימ סָאװ רַאפרעד טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא טנַאה ןייד ןיא
 ןטלַאטשעג -- ימלצ :(די ,גכ לאקזחי) טייטש קוספ ןיא יוו ,טלַאטשעג רעד וצ
 טלָאז ריא' :זדנוא טסגָאז וד ןוא ;ברַאפ רעטיור טימ טנכייצעג םידשכ ןופ
 וצ ייוו -- ',טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ טלַאטשעג רעד וצ ןקוב ךיז ןוא ןלַאפ
 -עגייא ןיימ :טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה טלָאמעד "!ןשטנעמ ןקיזָאד םעד

 :עשר רעקיזָאד רעד םיא רַאפ טגָאזעג טָאה :.רימ רַאפ זיא ןטהָאגנייו רענ
 ןענייז ןוא ןרָאװעג טרענימעג ןענייז ייז רעבָא >ןעוועג ייז ןענייז טנזיוט''
 ליוו, :םיא וצ טגָאזעג אוה ךורב שודקה טָאה *"ןֶאמ טרעדנוה ייווצ ןרָאװעג

 ,ןעוועג ייז ןענייז טנזיוט ףּפָארט ןטשופיערַאפ םעד ,עשר ןקיזָאד םעד וצ
 *."טנזיוט טרעדנוה לָאמ ייווצ ןרָאװעג ןענייז ןוא טרעמעג ךיז ייז ןבָאה ָאד ןוא

 'ר ןופ ןוז רעד לליה 'ר .המלש ,ריד רַאפ ןענייז טנזיוט יד -- ףלאה
 ןופ רכש א טמענ דימלת רעד ןוא טנזיוט טמענ יבר רעד :ןמחנ רב לאומש
 ,ריד רַאפ ןענייז טנזיוט יד ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאוו ןופ ;טרעדנוה ייווצ

 תוא ןטימ םכסה ןיא ןבעגעגוצ 5% .ןהשמ 25 .ןודודי לָאמ ייווצ טייטש קוספ ןיא סָאװ

 ,םיכאלמ יד טימ ךיז ןהנעטסיוא סהשמ -- א ,טפ--ב ,חפ תבש ךיילגרַאפ 7 .תמא

 -ראפ 2 .לארשי טימ 29 .הפ-לעבש הרות יד -- ךעלניישראוו ,הבותכ :ךעלרעטרעוו 5
 .ג ,ג תובא ךיילג
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 עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר .ץראה האלמ ותלהתו ,ודוה םימש הסכ

 ,ותניכש הרשה ,ותרות ה"בקה הרשהש םוקמ לכ :רמא יול ןב
 יכ ,ה םש תא וללהי :(חמק םילהת) ד"חה ;דוד ?הז שריפ ימו

 רחאו ץראה לע םדוק -- ,םימשו ץרא לע ודוה ,ודבל ומש בגשנ
 .םימשה לע ךכ

 ךי

 ורסמו ונב לע סעכש ךלמל :אייח 'ר ינת .ינפל ילש ימרכ יו
 עמשת לא, :ל''א ;לקמב וילע טבוח ליחתה ?השע המ ,ודבע דיב
 ינרסמ אל אבא לש ומצע לכ !םלועבש הטוש, :ל"א ",ךיבאל
 לא :יל רמוא התאו ;ול עמוש יתייה אלש ידי לע אלא ,ךדיל
 ולגו שדקמה תיב ברחו תונועה ומרגש ןויכ ,ךכ '/ךיבאל עמשת
 םכיבא תרותל ועמשת לא,, :רצנדכובנ םהל רמא ,לבבל לארשי
 ל"א '.תדבע יד אמלצל ןודגסתו ןולפת (ג לאינד) אלא ,םימשבש
 ,ךדיל ה"בקה ונרסמ אל ונמצע לכ !םלועבש הטוש , :לארשי
 םידשכ ימלצ :טכ לאקזחי) א"דמה ;םלצל םיוחתשמ ונייהש אלא
 ,תדבע יד אמלצל ןודגסתו ןולפתי' :ןל רמא תאו ;רששב םיקוקח
 ילש ימרכ :ה"בקה רמא העש התואב ''!ארבג אוההל היל יוו --
 םיתאמ ושענו ,וטעמתנו ויה ףלא,, :עשר ותוא וינפל רמא .ינפל
 ,ויה ףלא !החורס החל ,עשר ותואל ול יוא,, :ה"בקה ליא יי.שיא
 ",ףלא םיתאמ ושענו ןאכ וברתנו

 ברה :ןמחנ רב לאומש 'רד הירב ללה 'ר .המלש ךל ףלאה
 .המלש ךל ףלאה ?םעט המ ;םיתאמ רכש לטונ דימלתו ףלא לטונ

 ונמילשיש דע ,ודומלת לע רכש לטונ ברה ןיא :רמא ירדנסכלא יר
 .המלש -- ךל ףלאה ?םעט המ ;םירחאל

 ןייז ראפ רפש ןייק טינ טמענ יבר רעד :טגָאזעג טָאה ירדנסכלא 'ר 5.המלש

 -עג סע זיא ןענַאװ ןופ %ערעדנַא יד רעירפ ּפָא טינ טלָאצ רע זיב ,ןענרעל

 ?ןלָאצַאב ןייד ךָאנ -- ריד רַאפ ןענייז טנזיוט יד ?ןעגנורד

 רדצ יד 2 .אוה ךורב שודקה ןגעװ ןופ ראפעג וצ סיוא ךיז טלעטש לארשי 1 .די

 ןוא ,בי ןמיס ףוס ,ח ןביוא ץז) זט ,דכ ,ב םיכלמ ןופ גנושטייטסיוא רעד טיול --- ,םיק
 טרעדנוה ייוצ ןוא -- םיתאמו :קוספ רעזדנוא ןופ ףוס ןפיוא טיובעג 5 .13 .מַאב ,חי וז
 ענייד ןופ רעכעלטיא :קוספ םעד קידנשטייט + .טכורפ ןייז ּפָא ןטיה סָאװ יד רַאפ
 ייװצ עיינ ןכַאװ יד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא טלעטשעגפיוא טָאה ,(טָאג) המלש ,טוזיוט
 טלעטשעגפיוא רימ טָאה (םילשורי) יז סָאװ םיקידצ יד, :אי ,ד ךיילגרַאפ .םיקידצ טרעדנוה
 -פיוא ריא ןיא טלעטשעגפיוא רימ טָאה יז סָאוו םיקידצ יד ןופ רעמ ןענייז ןברוח ריא ןיא
 ,(אי ,ה ,א םיכלמ) " םדא לכמ םכח,, רעד ןעוועג זיא המלש לייוו 5 .(לוק הפי) "טייקטיובעג
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 טנרעל סָאװ רעד :טגָאזעג טָאה ופי ןופ אבא 'ר ןופ ןוז רעד אייח 'ר

 רכש ןייז רע טמוקַאב ,שינרעטַאמ ןָא ;טנזיוט טמוקַאב ,שינרעטַאמ טימ הרות
 ןופ ןוא רכששי טבש םעד ןופ ?פֶא סע וטסנרעל ןעמעוו ןופ .טרעדנוה ייווצ

 הרות ןענרעל ןגעלפ ייז סָאװ ראפרעד ,ילתפנ טבש רעד .ילתפנ טבש םעד

 טייטש קוספ ןיא יוו ,טנזיוט ןיול ןיא ןעמוקַאב ייז ןבָאה ?,שינרעטַאמ טימ
 רעד רעבָא ;ןרַאה טנזיוט ילתפנ ןופ ןוא -- ילתפנמו :(הל ,בי ,א םימיה ירבד)
 ןבָאה ?,שינרעטַאמ ןָא הרות ןענרעל ןגעלפ ייז סָאוו ראפרעד ,רכששי טבש
 :(גל ,טרָאד ,טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,טרעדנוה ייווצ ןיול ןיא ןעמוקַאב ייז

 ןבָאה| רעדירב עלַא ערעייז ןוא ,טרעדנוה ייווצ עטסטלע ערעייז -- םהישאר
 סנוב 'ר ןופ טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר פ.ליומ רעייז ןופ ןטרָאוו ןפיוא טרַָאוועג
 ;טנזיוט ןיול ןיא טמוקַאב ,טרָא ןייז ןיא טינ הרות טנרעל סָאװ רעד :ןגעוו

 זעמעוו ןופ ןוא .טרעדנוה ייווצ ןיול ןיא רע טמוקַאב ,טרָא ןייז ןיא ביוא ןוא
 טבש רעד .ילתפנ טבש םעד ןופ ןוא רכששי טבש םעד ןופ ?ּפָא סע וטסנרעל

 ייז ןבָאה ,טרָא רעייז ןיא טינ הרות ןענרעל ןגעלפ ייז סָאוו רַאפרעד ,ילתפנ

 ;ןרַאה טנזיוט ילתפנ ןופ ןוא :טייטש קוספ ןיא יוו ,טנזיוט ןיול ןיא ןעמוקַאב
 רעייז ףיוא הרות טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ראפרעד ,רכששי טבש רעד רעבָא
 ערעייז :טגָאז קוספ רעד יוז ,טרעדנוה ייווצ ןיול ןיא ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,טרָא

 ןפיוא טרַאוועג ןבָאה] רעדירב עלַא ערעייז ןוא ,טרעדנוה ייוצ עטסטלע
 .ליומ רעייז ןופ |טרָאװ

 וט

 ןרעה םירבח יד ,רענטרעג יד ןיא טסציז וד סָאװ הד -- תבשויה (גי)
 סאחא 'ר ןופ טגָאזעג טָאה ןתנ 'ר ןרעה ךימ סע זָאל לוק ץיד וצ וצ ךיזי

 ענייז ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא זיא סָאװ ,ךלמ א וצ [ןכילגעג זיא'ס] :ןגעוו
 ?ןָאטעג ךלמ רעד טָאה סָאװ .הסיפת ןיא טרַאפשראפ ייז טָאה ןוא טכענק

 ןעגנַאגעג זיא ןוא טכענק ענייז ןוא סרענלעז ענייז עלַא ןעמונעג טָאה רע
 רַאה רעזדנוא,, :טגָאזעג ןבָאה ייז יו ,טרעהעג רע טָאה ,ןגָאז ייז סָאװ ,ןרעה
 לָאמ ןייק ןלעוו רימ ,ןבעל רעזדנוא זיא רע ,ביול רעזדנוא זיא רע ,ךלמ רעד

 ,עניימ רעדניק,, קיז וצ טגָאזעג רע טָאה "!ךלמ רעזדנוא וצ קילעפ ןייז טינ

 יד ףיוא זמר א זיא קוסּפ םענופ ףוס רעד ןוא ,ןעמָאנ ןייז טימ טנכייצאב יבר רעד טרעװ
 המלש ' .םידימלת יד 5 .(טכורפ ןייז ּפָא ןטיה סָאװ יד רַאּפ טרעדנוה ײװצ ןוא) םידימלת

 -עגנָא ןבָאה רימ ;ןדיישראפ קוספ םעד ןשטייט םישרפמ) ןלָאצַאב ,םלש טיול טשטייטעג
 ןרעדנַאװמוא ןגעלפ יז, 5 .(בנוצעזרעביא רעשטייד סעשטנואו ןופ שטייט םעד ןעמונ
 ַא זיא ילתפנ :(אכ ,טמ תישארב) טייטש קוספ ןיא יוו ,הרות ןענרעל וצ טרָא וצ טרָא ןופ
 "'ארב ,רעבַאב ,הדגא שרדמ ךיילגראפ ;ל"דר) "דייר ענייש סיורַא טיג רע ;ץידניה עקנילפ

 יד ןעזעג טָאה רע ןוא -- אריו :(וט קוספ ,טרָאד) טייטש קוספ ןיא יוו, * .(אכ ,טמ תיש

 "ןטלעצעג ענייד ןיא ,רכששי ,וד ןוא :(חי ,גל םירבד) טייטש רעדיוו ןוא ;טוג זיא יז זַא ,ור

 -אפייווצ טשטייטעג ָאד טרעװ ףלאה 1% .(ט ,טצ ;ה ,בע הבר תישארב ךיילגראפ ;ל"דר)

 יװ ,ןלָאצַאב ,םלש ןופ המלש ןוא ,ןענרעל :ליעפה ןיא אצוי לעופ א יװ ןוא ,טנזיוט :קיכ

 ןענרעל ,ןטיירג ןפיוא ןעמוק סָאװ יד -- טכורפ ןייז ּפָא ןטיה סָאװ יד ;(ףסוי ץע) ןביוא
 ,שינרעטַאמ ןָא
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 לטונ ,רעצב הרות דמולה :רמא ופיד אבא 'רד הירב אייח 'ר
 וטבשמ ?דמל תא יממ ,ורכשב לטונ םיתאמ ,רעצב אלש ;ףלא
 ויהש ידי לע ,ילתפנ לש וטבש .ילתפנ לש וטבשמו רכששי לש
 םימיה ירבד) די'הה ;ףלא רכש ולטנ ,רעצב הרות םידמולו םיקסוע
 ויהש ידי לע ,רכששי לש וטבש לבא ;ףלא םירש ילתפנמו :(בי ,א
 םהישאר :(סש) רמאנש ,םיתאמ רכש ולטנ ,רעצב אלש הרות ןידמל
 דמולה :רמא ןוב 'ר םשב ןדוי יר .םהיפ לע םהיחא לכו ,םיתאמ
 .םיתאמ רכש לטונ ,ומוקמבו ,ףלא רכש לטונ ,ומוקמב אלש הרות
 וטבש .ילתפנ לש וטבשמו רכששי לש וטבשמ ?דמל תא יממו
 רכש ולטנ ,ןמוקמב אלש הרות ןידמל ויהש ידי לע ,ילתפנ לש
 לע ,רכששי לש וטבש לבא ;ףלא םירש ילתפנמו :דייהה ,ףלא
 :רמאנש ,םיתאמ רכש ולטנ ,ןמוקמב הרות ןידמל ויהש ידי
 .םהיפ לע םהיחא לכו ,םיתאמ םהישאר

 וט

 'ר .יניעימשה .ךלוקל םיבישקמ םירבח ,םינגב תבשויה טי
 תיבב ןשבחו וידבע לע סעכש ךלמל :רמא אחא 'ר םשב ןתנ
 ךלהו וידבעו ולש ןיטקרצק לכ לטנ ?ךלמה השע המ .ןילוק
 ונינודא,, :םירמוא ויהש עמש .םירמוא ןה (ןמ) ויה המ ,עומשל
 !םלועל ךלמה ונינודאל רסחנ לא ,ונייח אוה ,ונחבש אוה ,ךלמה
 ",םכבג לעש םירבח ועמשיש ידכ ,םכלוק והיבגה ,ינב,. :םהל רמא
 תבשה םויב ,םימי תשש לכ ןתכאלמב ןיקוסע לארשיש יייפעא ,ךכ
 ןירבועו ,עמש תאירק ןירוקו ,תסנכה תיבל םיאבו םימיכשמ
 רמוא ה"בקהו .איבנב ןיריטפמו ,הרותב ןירוקו ,הביתה ינפל
 -- םכבג לעש םירבח ועמשיש ידכ ,םכלוק והיבגה ,ינב, :םהל
 ואנשת אלש ,םכתעד ונתו -- תרשה יכאלמ אלא ''.םירבח,, ןיאו
 אלו ,הז םע הז ורחרחת אלו ,הז תא הז ואנקת אלו הז תא הז

 "ןרעה ןלָאז ךייא רעביא ןעייטש סָאװ םירבח יד ידכ ,לוק רעייא ףיוא טבייה
 ןרעדעפ ,הכאלמ רעייז טימ ןעמונרַאפ געט סקעז עלַא ןענייז ןדיי שטָאכ ,ױזַא

 ןוא ,עמש תאירק ןענעייל ןוא ,לוש ןיא ןעמוק ןוא תבש םוא רעכָא ךיז ייז
 -יבנ יד ןופ ריטפמ ןגָאז ןוא ,הרות רעד ןופ ןענעייל ןוא ,דומע ןראפ ןענוואד
 רעייא ףיוא טבייה ,עניימ רעדניק,, :ייז וצ טגָאז אוה ךורב שודקה ןוא .םיא

 טינ טניימ "םירבח,, ןוא -- ןרעה ןלָאז ךייא רעביא סָאװ םירבח יד ידכ ,לוק

 ןבָאה טנייפ טינ טלָאז ריא זַא ,טכַא טגייל ןוא -- םיכאלמ טרעיינ ,שרעדנא

 ריא ןוא ,ערעדנַא יד ענייא ןייז אנקמ טינ טלָאז ריא ןוא ערעדנַא יד ענייא
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 ןייז שייבמ טינ טלָאז ןוא ,ןרעדנַא ןטימ סנייא תקולחמ ןיא ןיירָא טינ טלָאז

 לש ונוביר' :רימ רַאפ ןגָאז טינ ןלָאז םיכאלמ יד ידכ .ןרעדנַא םעד רענייא

 טָא ןוא ,טינ יז ןענרעל ייז ,לארשי וצ ןבעגעג טסָאה וד סָאװ הרות יד !םלוע

 תעב ,ייז ןשיװצ יירעגירק ןוא האנש ןוא האנק ןוא טפַאשטנייפ טשרעה

 סָאוורַאפ :טגָאזעג טָאה ארפק רב *".טייקכעלדירפ ןיא םייקמ רָאג יז טנעז ריא

 ןייק ָאטינ זיא ייז ןשיווצ סָאװ רַאפרעד ?"םירבח, םיכאלמ יד ןעמ טפור

 :תקולחמ ןייק ןוא יירעגירק ןייק ןוא האנש ןוא האנק ןייק ןוא טפַאשטנייפ

 ,ןטײרטש-טרָאװ ןייק ןוא

 וצ ךיז ןרעה םירבח יד ,רענטרעג יד ןיא טסציז וד םָאוו וד :טשפ רעדנַא ןַא
 טימ ,הנווכ טימ עמש תאירק ןענעייל ןוא ןלוש יד ןיא ןיירַא ןעמוק ןדיי ןעוו --

 ,וד :ייז וצ אוה ךורב שודקה טגָאז ,ןוגינ ןייא טימ ןוא קנַאדעג ןייא טימ ,לוק ןייא
 ,םירבח יד זיא ,[עמש תאירק] טנעייל ריא ןעוו ,רענטרעג יד ןיא טסציז וד סַאוו

 ןעוו רעבָא ".ןרעה ךימ סע זָאל ;לוק ןייד וצ וצ ךיז ןרעה ,אילמפ ןיימ ןוא ךיא

 -עפש רענייא ןוא רעירפ רענייא ,טייקטלמוטעצ ןיא עמש תאירק ןענעייל ןדיי

 רעד טיירש ",עמש., ןענעייל ןתעב קנַאדעג רעייז ןווכמ טינ ןענייז ןוא ,רעט
 ריד ייז ןוא ,רעטבילעג ןיימ ,ףױלטנַא -- חרב :(די) טגָאז ןוא שדוקה חור
 *,אבצל,, [טרעיינ ,שריה ַא וצ ,יבצל טינ ןעייל] -- ,שריה ַא וצ ןכילגעג

 טימ [ןעגניז ןוא] ,דובכ ןייד וצ ?ןכילגעג ןענייז סָאוז ,ןביוא ןופ ליח םוצ

 -טסכעה יד ףיוא -- ,םימשב ןופ גרעב יד ףיוא %ןוגינ ןייא טימ ,לוק ןייא
 םענופ ,רעטבילעג ץימ ,ףױלטנַא :טשפ רעדנא ןא +.ןעלמיה עטשרעבייא
 -עג ייז ןוא ;דניז ןיא טקיניירמוארַאפ ןרעוו ןוא ךיז ןעניפעג רימ ואוו תולג
 זַא ,דניה ןגנוי ַא וצ רעדָא ?;שריה ַא יוו זדנוא קינייר -- ,שריה א וצ ןכילג
 ?סענַארַאב ןוא ןגיצ ןופ ןברק ַא יו הליפת רעזדנוא ןעמעננָא טסלָאז וד

 ןופ תוכז ןיא ?חיר ןטוג םוצ ריד םוק ןוא -- ,םימשב יד ןופ גרעב יד ףיוא

 יד ףיוא] .םימשב יוו ריד רַאפ ףיוא טמוק חיר רעייז סָאװ ,תובא ערעזדנוא
 רעבירעד .םימשב רעטיול זיא סָאװ ,ןדע-ןג רעד זיא סָאד | ,םימזעב ןופ גרעב
 .םימשב ןופ %גרעב יד ףיוא :קוספ רעד טגָאז

 ץרא ךרד ,א"רג םענופ חסונ רעד זיא יוזא ןוא ,ל"דר ןטיול גנורעדנע טסקעט! .וט
 יד ןענייז יוזא ,רענייא זיא טָאג יו יוזא 5 .המדו -- םימודה 2 .םולשה קרפ ,אטוז
 ָאד טרעװ (ןצריוועג) "םימשב, טרָאװ סָאד + | .םיא וצ גנַאזעג רעייז ןיא סנייא םיכאלמ
 ןשיווצ טנכעררַאפ זיא שריה א שטָאכ 5 .ןעלמיה יד ןיא ,*םייַאמָאשַאב, יװ טנעיילעג

 קינייר ",ונרהט, טָאטשנַא ןענעייל ליוו ו"זרהמ רעד .רשכ ןוא ןייר רעבָא רע זיא ,תויח
 .(קיסופ-לענש זיא סָאװ) שריה א יװ (תולג ןופ סיורַא) זדנוא לייא ",ונרהמ, -- זדנוא
 ,שַא ",רפא, יװ -- "רפוע, ןוא ,סענאראב -- ףלא-הריצ ַא טימ (ןדניה) "םיליא, טנעיילעג *
 ,אשיב אחיר ןמ קורע :זיא אכ יתבר אתקיספ ןיא חסונ רעד ' .ןברק א ףיוא זמר א

 ןייד ןופ) חיר ןטכעלש םענופ ףיולטנא -- אבט אחירל (ל"דר ןופ ןוקית ןטיול) יתאו
 ןרעוו תובא יד 5 .חיר ןטוג םוצ ריד םוק ןוא ,(םישעמ עטכעלש ערעזדנוא רעביא ןרָאצ

 .(טי ,כ הבר רבדמב ;ב ,חכ הבר תומש ;א ,אי הנשה שאר) גרעב יװ טנכייצַאב טפָא
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 הרות !עיישבר' :ינפל תרשה יכאלמ ורמאי אלש ,הזל הז ושייבת
 האנשו האנקו הביא ירהו ,הב ןיקסוע ןניא לארשיל םהל תתנש
 :רמא ארפק רב ".םולשב התוא םייקמ םתאו !,םהיניב תורחתו
 הביא םהיניב ןיאש יפל ?"םירבח, תרשה יכאלמל ארק המל
 .םירבד תגולפו [תוצמו] (תונימו) תורחתו האנשו האנקו

 ןיסנכנ לארשישכ -- ,םיבישקמ םירבח ,םינגב תבשויה :אייד
 העדב ,דחא לוקב ,תעדה ןוויכב עמש תאירק ןירוקו תויסנכ יתבל
 םתאשכ ,םינגב תבשויה , :םהל רמוא הייבקה ,דחא םעטו [תחא]
 "יועימשה ,ךלוקל םיבישקמ ,ילש אילמפו ינא ,םירבח ,ןירוק
 םידקמ הז ,תעדה ףוריטב עמש תאירק ןירוק לארשישכ לבא
 תחווצ שדקה חור ,עמש תאירקב םתעד םינווכמ םניאו ,רחאמ הזו
 ,הלעמ לש אבצל -- ,יבצל ךל המדו ,ידוד ,חרב :(די) תרמואו
 -- םימשב ירה לע ;תחא המיענב ,דחא לוקב -- ךדובכל םימודה
 הב ונאש תולג ןמ ,ידוד ,חרב :א"ד .םינוילעה םימש ימשב
 רפועל וא ;יבצכ ונרהט -- יבצל ךל המדו ;תונועב ןיכלכלתמו
 ירה לע ;םיליאו םיידג ןברקכ ונתלפת תא לבקתש ,םיליאה
 הלוע ןחירש ,וניתובא תוכזב אבט אחירל ךל אתא -- ,םימשב
 לע :רמאנ ךכל .םימשב הלוכש ןדע ןג וז ;םימשבכ ךינפל
 זו .םימשב ירה

 :הבר אייח 'ר םשב הימרי 'ר -- ,םירבח םינגב תבשויה :א''ד
 ,הכלהב הזל הז ןישבכנו הכלה רבדב םיקוסע ויהש םירבח ינש

 ,והער לא שיא 'ה יארי ורבדנ זא :( יכאלמ רמוא בותכה ןהילע
 זמ םילהת) רמאנש ,תחנ ןושל אלא רובד ןיאו ;עמשיו 'ה בשקיו
 ןהל ריזחמ הייבקה ,ועט םאש אלא ,דוע אלו .וניתחת םימע רבדי

 זט
 -- ,םירבח +[יוו] רענטרעג יד ןיא טסציז וד סָאװ ,וד :טשפ רעדנַא ןַא

 ןַא ןיא ןאטראפ ןענייז סָאװ ,םירבח ייווצ :ןגעוו סהבר אייח 'ר ןופ הימרי 'ר
 ,הכלה רעד ןיא ןרעדנַא םעד סנייא ךיז ןקינעטרעטנוא ןוא הכלה ןופ ןינע
 ךיז ןבָאה טלַאמעד -- ורבדנ זא :(ט ,ג יכאלמ) קוספ רעד טגָאז ייז ףיוא
 -רַאפ טָאה טָאג ןוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא עקיטכרָאפסטָאג יד טדערעגפיונוצ
 א טרעיינ ,שרעדנַא טינ זיא ,ןדער ,"רוביד,/ ןוא ;טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעמונ
 רע -- רבדי :(ד זמ םילהת) טגָאז קוסּפ רעד יוו ,טייקינעטרעטנוא ןופ ןושל
 ביוא טרעיינ ,סָאד רָאנ טינ ןוא .זדנוא רעטנוא רעקלעפ ןקינעטרעטנוא טעוו
 סָאװ} ןרעקמוא ייז אוה ךורב שודקח טעוו ,תועט ָא טכַאמעג ןבָאה ייז וליפא
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 בשקיו ?ןעגנורדעג סע זיא ןענַאװ ןופ ;תועט רעייז | ךרוד ןסעגרַאפ ןבָאה ייז

 -עג ןבירשעגנָא זיא'ס ןוא טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעמונרַאפ טָאה טָאג ןוא--'ה

 ןוא טָאג רַאפ ןטכרָאפ סָאװ יד רַאפ םיא רַאפ גנונַאמרעד ןופ ךוב ַא ןרָאװ

 -עגנָא זיא'ס ןוא +;יײז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ןוא ןעמָאנ ןייז ןופ ןטכַארט

 טגָאז קוספ רעד יוו ,ןצרַאה רעייז ףיוא ןָא טביירש רע -- ,ןרָאוועג ןבירש

 -- הביירשנָא סע ךיא לעוו ןצרַאה רעייז ףיוא ןוא -- לעו :(בל ,אל הימרי)

 סָאוו יד ?ןעמעוו ;ייז סע טנָאמרעד רע םורָאװ ,םיא רַאפ גנונַאמרעד ןופ ךוב ַא

 .ןעמָאנ ןיײז ןופ ןטכַארט ןוא טָאג רַאפ ןטכרַאפ
 זיא ,אתורבחב הרות רעד ןיא ןענעייל ןדיי תעשב :טגָאזעג טָאה ןדוי 'ר

 .רעטבילעג ןיימ ,ףױלטנַא -- זיא ,טינ רעבָא ביוא %לוק ןייד ןרעה ךימ זָאל

 טימ +,ליומ ןייא טימ עמש תאירק ןענעייל ןדיי תעשב :טגָאזעג טָאה אריז 'ר
 ,טינ רעבָא ביוא ;לוק ץייד ןרעה ךימ זָאל -- זיא ,ןוגינ ןייא טימ ,לוק ןייא

 .רעטבילעג ץיימ ,ףױלטנַא -- זיא
 וצ [ןכילגעג זיא'ס] :טגָאזעג טָאה יול 'ר -- ,רעטבילעג ןיימ ,ףיולטנַא

 31 ןופ לייט ןבָאה ;טסעג ןטעברַאפ ןוא הדועס א טכַאמעג טָאה סָאװ ,ךלמ א

 -עג ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא ,ךלמ םעד טשטנעבעג ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג
 ,טקרעמַאב ךלמ רעד סע טָאה .ךלמ םעד ןטלָאשעג ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעג
 וצ יז ןוא הדועס רעד ןיא המוהמ א ייז ןעגנערבניירַא טלָאװעג טָאה רע ןוא

 יז ;ןעוועג תוכז דמלמ ייז ףיוא טָאה ןוא עטנירַאה יד ןיירַא זיא ,ןכַאמ טשינ
 סָאװ יד ףיוא ןקוק טסלָאז וד רעדייא !ךלמ ראה ןיימ,, :םיא וצ טגָאזעג טָאה
 ןעקנירט ןוא ןסע סָאװ יד ףיוא רעסעב קוק ,ךיד ןטליש ןוא ןעקנירט ןוא ןסע
 ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ןדיי ןעוו ,ױזַא *.ןעמָאנ ןייד ןביול ןוא ךיד ןשטנעב ןוא
 לוק רעייז רע טמענרַאפ ,אוה ךורב שודקה ןרעּפכַא ןוא ןביול ןוא ןשטנעב

 ןסע טלעוו רעד ןופ תומוא יד תעשב רעבָא .ןטעברעביא ךיז טזָאל רע ןוא
 "סיוא יד טימ אוה ךורב שודקה ןענערעצרעד ןוא ןרעטסעל ןוא ןעקנירט ןוא
 אוה ךורב שודקה טכארט טלָאמעד ,ףיוא ןעגנערב ייז סָאװ ןטייקנסַאלעג
 תוכז דמלמ זיא ןוא הרות יד ןיירַא טמוק .טלעוו ןייז ןכַאמ וצ בורח וליפא

 ןרעטסעל סָאװ יד ףיוא ןקוק טסלָאז וד רעדייא !םלוע לש ונוביר,, :טגָאז ןוא

 ןוא ןביול ןוא ןשטנעב סָאוו ,לארשי קלָאפ ןייד ףיוא קוק ,ךיד ןסעכרעד ןוא
 5.םיחבש טימ ןוא ןעגנַאזעג טימ ןוא הרות טימ ןעמָאנ ןסיורג ןייד ןרעּפכַא
 יד ןופ ףױלטנַא -- ,רעטבילעג ץיימ ,ףױלטנַא :טיירש שדוקה חור רעד ןוא
 ַא וצ ןכילגעג ריד ייז ןוא ;לארשי טימ ךיז טפעהַאב ןוא טלעוו רעד ןופ תומוא
 גיוא ןייא םיא זיא טפָאלש רע תעב ,שריה רעקיזָאד רעד יוז ױזַא -- ,שריה

 ןופ ןוצר םעד טוט לארשי תעשב ,ױזַא ;טכַאמרַאפ זיא גיוא ןייא ןוא ןפָא
 קוספ ןיא יוו ,ןגיוא עדייב ענייז טימ ייז ףיוא רע טקוק ,אוה ךורב שודקה
 ;םיקידצ יד ףיוא ןענייז טָאג ןופ ןגיוא יד -- 'ה יניע :(זט ,דל םילהת) טייטש

 ייז ףיוא רע טקוק ,אוה ךורב שודקה ןופ ןוצר םעדטינ ןעוט ייז תעשב ןוא
 ןופ גיוא סָאד ,עז -- הנה :(חי ,גל טרָאד) טגָאז קוספ רעד יוו ,גיוא ןייא טימ
 6.םיא ןטכרָאפ סָאוו יד ףיוא זיא טָאג
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 ןינפל ןורכז רפס בתכיו ,עמשיו יה בשקיו ?אמעט יאמ ;ןתועט
 לע בתוכ אוהש ,בתכיו ;םהל עמשיו :ומש יבשוחלו 'ה יאריל
 ,וינפל ןורכז רפס ;הנבתכא םבל לעו :(אל הימרי) א''דמה ,םבל
 .ומש יבשוחלו 'ה יאריל ?ןאמל ;םהל הריכזמ אוהש

 ךלוק -- תורובחב הרותב ןירוק לארשיש העשב :ןדוי רייא
 לארשיש העשב :אריז רייא .ידוד ,חרב -- ואל םאו ;ינעימשה
 ךלוק -- תחא המיענב ,דחא לוקב ,דחא הפב ייעמש , תא ןירוק
 .ידוד ,חרב -- ואל םאו ;ינעימשה

 ;ןיחרואה ןמיזו הדועס השעש ךלמל :יול רייא -- ,ידוד ,חרב
 ןיללקמו ןיתושו ןילכוא ןהמו ,ךלמל ןיכרבמו ןיתושו ןילכוא ןהמ
 ותדועסב המוהמ םהב סינכהל שקיבו ךלמה שיגרה .ךלמל
 ינודא,, :ל"א ;אירוגינס םהילע הדמילו אנורטמ הסנכנ .הבברעל
 ,ךתוא ןיללקמו ןיתושו ןילכואש ולאב טיבמ התאש דע !ךלמה
 ".ףמשל םיחבשמו ךתוא םיכרבמו םיתושו םילכואש ולאב טבה
 ןיסלקמו ןיחבשמו ןיכרבמו םיתושו םילכוא לארשישכ ךכ
 ןילכוא םלועה תומואש העשבו .הצרתמו םלוקל בישקמ ,ה"בקהל
 התוא ,ןיריכזמש תוירעב ה"בקהל ןיצאנמו ןיפרחמו ןיתושו
 הסנכנ הרותהו .ומלועל בירחהל וליפא ה"נקה בשוח העש
 ולאב טיבמ התאש דע !ע"שבר , :תרמואו אירוגינס תדמלמו
 םיכרבמש ,ךמע לארשיב הטיבה ,ךינפל םיסיעכמו ןיפרחמש
 ".תוחבשבו תורימזבו הרותב לודגה ךמשל םיסלקמו םיחבשמו
 קבדהו םלועה תומואמ חרב -- ,ידוד ,חרב :תחווצ שדקה חורו
 ןשי אוהש העשב ,הז יבצ המ -- ,יבצל ךל המדו ;לארשיב םהב
 ןישוע לארשיש העשב ךכ ,הצומק תחא וניעו החוקפ תחא וניע
 :(דל םילהת) ד"הה ;ויניע יתשב םהילא טיבמ ,ה"בקה לש ונוצר
 טיבמ אוה ,ה"בקה ןוצר םישוע ןיאש העשבו ;םיקידצ לא 'ה יניע
 .ויארי לא 'ה ןיע הנה :טל םשכ רמאנש ,תחא וניעב םהל

 דע יל וניתמה,, :ה"בקה רמא :ןומיס רייא -- ,םימשב ירה לע
 [םינותנש] (תונותנש) םהירש םהש ,םהירה לע ןידב בשאש

 אוה ךורב שודקה :טגָאזעג טָאה ןומיס 'ר -- ,םימשב ןופ גרעב יד ףיוא

 ערעייז ףיוא טפשמ ןיא ןציז לעוו ךיא זיב ,ּפָא רימ טרַאװ,, :טגָאזעג טָאה
 סָאד ;?למיה ןיא רימ ייב ךיז ןעניפעג סָאװ .םירש ערעייז ןענייז סָאד ,גרעב

 ;טנָאזעג טָאה קחצי 'ר ז.םימעב ןופ גרעב יד ףיוא :טייטש קוספ ןיא סָאװ זיא

 וצ ןדירפוצ רעטשרעבייא רעד זיא 5 .םימכח ידימלת יד וצ ? .שרד ןטיול 1 .זט
 הבר רתסא ;ב ,בי הליגמ ךיילגרַאפ ? .םענייא ןיא עלא * .לארשי ןופ לוק סָאד ןרעה
 שרד םעד טימ -- .טכרָאפ סיוא רָאנ ,טפאשביל סיוא טינ ןוצר ןייז ןעוט סָאװ 5 .גי ג
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 -טפיוה ריד םענ וד ןוא -- התאו :0כ2 תומש) קוספ רעקיזָאד רעד יוו זיא'ס

 ןופ טמענ אוה ךורב שודקה :רעטרעוו סקחצי 'ר ןגעוו אנינח 'ר %.םימשב
 םירש ערעייז טינ טקירעדינרעד רע זיב ,ןטנוא טלָאצַאב ןייק טינ םענייק
 ןבירשעג טייטש סע -- ,רענייא .םיקוספ ףניפ םעד ףיוא טָאה רע ןוא ,ןביוא
 -ער טָאג ךיז טעוו גָאט םענעי ןיא ,ןייז טעוו'ס ןוא -- היהו :(אכ ,דכ היעשי)
 יד טימ -- םעד ךאנ טשרע ןוא ,ךייה רעד ןיא ןביוא ןופ ליח ןטימ ןענעכ

 למיה ןופ וטסיב יוו -- ךיא :(בי ,די טרָאד) רעטייווצ א .דרע רעד ןופ םיכלמ
 -עגּפָא טסיב -- םעד ךָאנ טשרע ןוא ,ןרעטשנגרַאמ רעקידנענייש וד ,ןלַאפעג
 םּורָאוו -- התור יכ :(ה ,דל טרָאד) רעטירד א .דרע רעד וצ ןרָאװעג טקַאה

 טָא -- םעד ךָאנ טשרע ןוא ,דרעווש ןיימ למיה ןיא ךיז טָאה ןעקנורטעגנָא
 וצ -- רוסאל :(ח ,טמק םילהת) רעטרעפ ַא .ןזָאלפַארַא םודא ףיוא ךיז יז טעוו
 ערעייז ןוא ;ןביוא ןופ םירש יד ןענייז סָאד ,ןטייק ןיא םיכלמ ערעייז ןדניב
 רעטפניפ ַא .ןטנוא ןופ ןראה יד ןענייז סָאד ,סעטנעפ ענרעזייא טימ טייל עבושח
 ?,ןףפעמ םענעבירשרַאפ םעד ייז ףיוא ןָאט וצ -- תושעל :(ט ,טרָאד ,טרָאד)

 -- גסעמורפ ענייז עלַא רַאפ ץיז סע טעוו ןייש -- םעד ךאנ טשרע ןוא
 | !טָאג טביול

 רעד וצ ,טינש םוצ :לארשי ןופ גנהלודג יד ןכילגעג זיא ןכַאז ריפ וצ
 טרעוו סע ןעוו ,דלעפ סָאד ;,טלש םוצ ,ןירָאטעּפמיק א וצ ןוא ,םימשב וצ ,זעל

 רע זיא ,טייצ ןיא ;טוג טינ יורטש רעד וליפא זיא ,טייצ רעד רַאפ ןטינשעג
 -דיינש םעד םיוא טקערטש -- וחלש :(גי ,ד לאוי) טייטש קוספ ןיא יוו ,טוג
 רעד :זעל רעד וצ ןכילגעג זיא יז .טינש רעד זיא קיטייצ םורָאוו ,רעסעמ
 קיסע ןייז וליפא זיא ,טייצ רעד ראפ ןבילקעגמורַא טרעוו רע זעוו ,ןטרַאגנייוו

 םרכ :(ב ,זכ היעשי) [קוספ רעד טגָאז} ױזַא ;טוג רע זיא ,טייצ ןיא ;טוג טינ
 זיא ןטרַָאגנייוו רעד ןעוו -- ,ריא וצ טגניז ,ןיױו ןקימיוש ןופ ןטרַאגנייוו --
 ױזַא :םימשב וצ ןכילגעג זיא יז .םיא וצ טגניז ,ןייוו ןקימיוש ףיוא קיטייצ

 ,טכייפ ,ךייוו ןענייז ייז תעב ןבילקעג ןרעוו ייז ןעוו ,םימשב עקיזָאד יד יוו
 טגָארט ,טייהרענעקורט ןבילקעג ןרעוו ייז ןעוו ;חיר רעייז טינ ךיז טגָארט

 רַאפ טרעבעג יורפ יד ןעוו ;ןירָאטעפמיק א וצ ןכילגעג זיא יז .חיר רעייז ךיז
 טביילב ,טייצ ןיא טרעבעג יז ןעוו ;ןבעל טינ דניק סָאד טביילב ,טייצ רעד

 רע טעוו רעבירעד -- ןכל :(ב ,ה הכימ) ןבירשעג טייטש ױזַא ןוא ,ןבעל סע

 אחא 'ר :*ןעניוועג ףרַאד ןירעניוועג יד ןעוו טייצ רעד זיב י?ןבעגרעביא ייז
 ךיא -- 'ה ינא :(בכ ,ס היעשי) יול ןב עשוהי 'ר ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג טָאה
 טעוו ,ןעוועג הכוז ןבָאה טינ ריא טעוו -- ,ןלייאוצ טייצ ריא ןיא יז לעוו טָאג
 לעוו ,ןעוועג הכוז ןבָאה ריא טעוו ;טייצ [רעטמיטשַאב רעד] ןיא ןעמוק יז
 14 ןלייאוצ יז ךיא

 !ןמא ,געט ערעזדנוא ןיא ,ןכיג ןיא ןייז ןוצר סטָאג לָאז ױזַא
 ךרבתי םשה תרזעב תיזח שרדמ טקידנעעג

 ".םייאמָאשאב, קידנענעייל ? .םיקוספ יד ןופ הריתס עכעלניישנגיוא יד טרעפטנערַאפ טרעוו
 ןיא טרָאד טמוק סָאװ ,(ןצריוועג) םימשב טרָאװ סָאד זַא ,קוספ םענופ טגנירד קחצי יר *
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 תומש) אדה יכ :קחצי רייא .םימשב ירה לע :דייהה ';םימשב ילצא
 םיאשונ םילמג :0 ,א םיכלמ שאר) שאר םימשב ךל חק התאו ;0
 ןיא :קחצי 'רד אדה לע אינוח 'ר .(םימסו בהז ,םימשבו בהז
 תיאו ,הלעמלמ הירש ליפשמש דע ,הטמל המואמ ערופ הייבקה
 דקפי אוהה םויב היהו :(דכ היעשי) ביתכד ,דח .ןיירק השמח היל
 ןירת .המדאה יכלמ לע -- ךכ רחאו ,םורמב םורמה אבצ לע יה
 תעדגנ -- ךכ רחאו ,רחש ןב לליה ,םימשמ תלפנ ךיא :0י םש)
 הנה -- ןכ רחאו ,יברח םימשב התור יכ :חל םש אתלת .ץראל
 ולא ,םיקזב םהיכלמ רוסאל :(טמק םילהת) העברא .דרת םודא לע
 .הטמ לש םירש ולא ,לזרב ילבכב םהידבכנו ;הלעמ לש םירש
 אוה רדה -- ךכ רחאו ,בותכ טפשמ םהב תושעל :םש השמח
 .היוללה ,וידיסח לכל

 ,ריצבב ,ריצקב :לארשי לש ןתואג הלשמנ םירבד העבראב
 אלב אדצחמ איה דכ ,אלקח אדה :ריצקב .הדלויבו ,םימשבב
 :(ד לאוי) ד"הה ,בט אוה התנעב ;בט אוה תיל אנבת וליפא ,התנע
 .ןיפקמ דכ אמרכ ןידה :ריצבב הלשמנ .ריצק לשב יכ ,לגמ וחלש
 ךכ ;בט אוה היתנעב ;בט אוה תיל הימסב וליפא ,היתנע אלב
 ,הל רמז ,רמח אמרכ דיבעתיא ,הל ונע ,רמח םרכ :(כ היעשי)
 ,ןיכר ןהשכ ןיטקלנ ןהשכ ,וללה םימשב המ :םימשבב הלשמנ
 הלשמנ .ףדונ ןחיר ,ןיטקלנו םישבי ןהשכ ;ףדונ םחיר ןיא ,םיחל
 'זכ ;אדלו אייח אל ,התנע אלב הדלי דכ ,אתתיא אדה :הדלויכ
 .ה"זלי הדלוי תע דע םנתי ןכל :ה הכימ) ביתכ ךכ ;ייח ,התנעב תדלי
 התעב 'ה ינא :₪ היעשי) רמא יול ןב עשוהי 'ר םשב אחא 'ר
 .הנשיחא -- םתיכז ,התעב -- םתיכז אל :הנשיחא

 !ןמא ,ונימיב הרהמב ןוצר יהי ןכ
 ךרבתי םשה תרזעב תיזח שרדמ תלסח

 ןוא ,למיה ןיא ,ןטפיוה יד ,םירש יד ףיוא זמר א ןייז ןָאק ",טפיוה,, טימ גנודניברַאפ
 עקידרעטייוו יד -- .(לוק הפי) טשפ רעד יװ שרעדנַא ןענעייל וצ סע קיטיינ טינ זיא'ס
 ,תמא תוא ןטימ םכסה ןיא ,סע ןבָאה רימ ןוא ,ןיז ןייק טינ טָאה ןטסקעט יד ןיא עזַארפ
 ;טרעטאמעג רעייז רעבָא זיא'ס ,ןשטייטוצסיוא סע ךיז ןעימאב םישרפמ) טזָאלעגסױרַא
 יהלא לכבו :(בי ,בי תומש) הרות רעד ןיא ןבירשראפ זיא סָאװ טפשמ רעד ? .(ל"דר עז
 ןלעװ ייז ןעװ 10 .(לוק הפי) טפשמ ַא ןָאט ךיא לעװ םירצמ ןופ רעטעג עלַא ףיוא ןוא --

 ןענעייל וצ רָאפ טגָאלש ףסוי ץע רעד 11 .דרע רעד ףיוא תועשר רעד ןופ ףוס םעד ןעז

 ןופ תומוא יד ןופ טנעה יד ןיא :שרד ןטיול 12 .הלואג יד ,ןתלואג -- ןתואג טָאטשנָא

 סלארשי זַא ,ןעגנירד וצ זיא ןכיילגראפ עלא יד ןופ -- .שרד ןטיול 15 .טלעוו רעד

 ןייז קחוד טינ רָאט עמ ןוא ,טייצ רעטמיטשאב ריא ףיוא ןטראוו זומ (הלואג רעדָא) הלודג
 ריא ןיא ,התעב ןשיווצ הריתס עכעלניישנגיוא יד ןכילגעגסיוא טרעװיס ןוא 12 .ץק םעד
 .טייצ רעד רַאפ טניימ סָאװ ,,ןלייאוצ יז לעװ ךיא ,הנשיחא ןוא ,טייצ



 לטע צ כוז

 רעשידומלת רעד ןופ ןענָאזרעּפ ערעדנַא ןופ ןוא םינשרד יד ןופ ןעמענ

 .הבר םירישה ריש ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ עכָאּפע

 ףיוא טכַארבעג טרעװ ןעמַאנ רענעבעגעג רעד זַא ,ןטייטאב ךעלדנרעטש יד טימ ןרעפיצ יד)
 .(לֶאמ ןייא יװ רעמ טייז רעבלעז רעד

 א

 ,340 ,324 ,318 ,172 ,102 -- אבא 'ר
3, 

 ,216 -- אנוב רב אבא 'ר
 ,262 -- ןדוי רב אבא 'ר
 ,219 -- הילד ןב ןהכ אבא 'ר
 ,95 ,54 -- אנהכ רב (והבא) אבא 'ר

86, 156, 166, 210, 236, 214, 
4, 298*, 299, 216, 318*, 328, 
0, 354 360, 366, 316, 380, 
3, 388, 410, 486, 490, 494, 
4, 

 ,490 -- ןדוי רב אנהכ רב אבא 'ר
 5122 -- (?ימוק רב) ימימ רב אבא 'ר
 ,296 -- לממ רב אבא 'ר
 ,462 -- יפפ 'ר ןופ ןוז רעד אבא 'ר
 .100 -- ןולוק אבא
 .478 -- הפיח ןופ ימידבא 'ר
 *,122 ,122 ,94 ,46 ,8 -- והבא 'ר

3, 146, 190, 252, 219, 292, 
6, 326, 3712, 374, 410, 414, 
1, 

 ,284 ,216 ,268 ,164 ,16 -- ןובא 'ר
4, 420, 423, 458. 

 ,455 -- (יאדסח) ידסח רב ןובא 'ר
8 

 ,210 --- ייבא
 ,2328 ,320 ,218 ,160 ,82 -- ןיבא 'ר
 ,462 -- רתיבא 'ר
 ,216 ,234 ,191 ,188 -- סונַאירדַא

2 

 ,136--החפשמ ,(סניטבא ) סַאניטװַא

6 258,+ 

 ,190 --- אינוא 'ר
 .334 ,218 ,130 ,122 -- סולקנוא
 איעשוה 'ר עז -- איעשוא 'ר
 - (הירבט) היירט ןופ איעשוא 'ר

4 505. 

 6 4 ,2 4 2 ,9 ייד אחא 'ר

,126 ,121 ,118 ,116 ,112 0 

,187 ,186 ,172 ,164 ,156 6 

,318 ,306 ,298 ,296 ,282 ,8 

,426 *,410 ,408 ,390 ,338 6 
,524 ,520 ,519 ,485 ,480 ,4 

0 

 .498 -- ןימינב רב ןובא רב אחא 'ר
 ,498 -- אכירא אחא 'ר
 166,  ,165 -- אריעז 'רב אחא 'ר
 .218 -- אנינח רב אחא 'ר
 498 -- ןיפפ 'ר ןופ ןוז רעד אחא 'ר
 -- ןאריעז 'ר ןופ ןוז רעד אווחא 'ר

8. 
 .110 -- ןוביא 'ר

 ,370 ,352 ,330 ,298 ,80 -- ידיא 'ר
1 

 *,268 ,162 ,144 ,12 ,22 -- ובייא 'ר
2, 356, 358, 382, 496, 500, 
2, 

 ,416 ,52 -- אליא 'ר
 ,246 -- ימיא 'ר
 ,518 -- יניא 'ר
 -- (סונקרוה ןב ,לודגה) רזעילא 'ר

8 44, 60, 62*, 106*, 116, 128, 
4 158, 187, 240, 255, 364, 
2, 284, 448, 489, 515. 

 יסוי 'ר ןופ ןוז רעד רזעילא 'ר
 ,4 ,4 ,6 ,6 טיי ילילגה

4, 196, 
 ,176 ,129 ,92 -- בקעי ןב רזעילא 'ר

4 194, 
 .*78 -- היובא ןב עשילא
 .523 ,519 ,236 -- יארדנסכלא 'ר
 ,288 -- ןורדה רב ירדנסכלא 'ר
 ,288 -- הבורק ירדנסכלא 'ר

 .463 -- יאעלא 'ר |
 ,461 ,448 ,434 -- רזעלא 'ר

2 



 ,110 ,21 ,*18 -- (תדפ ןב) רזעלא אי
6, 168, 184, 216, 232, 244, 
0, 2, 3, 6, 0, 9, 

7, 364*, 365, 366, 417, 482*, 
3, 487. 

 ,2390 ,29 -- הניבא רב רזעלא 'ר
 .434 ,156 -- יעדומה רזעלא 'ר
 ,162 -- אמסיח רזעלא 'ר
 ,282 ,263 -- יסוי 'רב רזעלא 'ר
 (םורמ ?סונירמ) ןורמ רב רזעלא 'ר

- 444, 
 'רב רזעלא 'ר

8, 
 ,31 -- הירזע ןב רזעלא 'ר
 .*178 ,122 -- ךרע ןב רזעלא 'ר
 ,*262 ,222 == ןועמש 'רב רזעלא 'ר

9, 398*, 
 ,426 -- השעלא 'ר
 .376 ,274 ,264 -- ימא 'ר
 .236 -- סוכויטנא
 .264 ,256 -- יסא בר

 ב
 .524 .462 ,279 -- (?ןובא) ןוב 'ר
 ,418 -- אייח 'רב ןוב 'ר
 ,263 ,262 ,204 ,110 ,89 -- יביב 'ר

4, 
 .361 -- (החפשמ) אפירצ תיב
 .54 -- יאמש תיב
 .314 -- אזרא-ןב
 .139 ,138 -- (?הריזנ) הריזג ןב
 .78 -- אמוז ןב
 .אבכוכ רב עז -- אבזוכ ןב
 .הריזג ןב עז -- הריזנ ןב
 0 ,72 ,*78 ,1 -- יאזע ןב

 ,470 -- היינב 'ר
 .361 -- (החפשמ) ןויצ ינב
 ,*285 -- לאלצב 'ר
 ,*190 ,177 -- (אבזוכ ןב) אבכוכ-רב

 ר

 -- (:ןועמש) ןומיס

1, 235. 

 ,8 6 8 6 ,9 6 -- היכרב ר

9 90*, 104, 116, 126, 128, 

,159 ,154 ,144 ,*136 ,134 ,9 

,208 ,198 ,196 ,192 ,172 ,4 

,*252  ,*234 ,232 ,*220 ,4 

,*322 ,292 ,285 ,219 ,266 ,6 

,*336 ,*2334 ,332 ,3230 ,8 

410 ,212 ,348 ,346 ,344 ,9 

533 

2, 430, 440, 446, 448*, 468, 

0 413, 493, 494, 498, 503 

0 

 ,334 ,300 ,280 ,216 -- ארפק רב

2, 423, 462, 493, 506, 520. 

 ג
 ,217 -- ןַאידרָאג
 ,264 -- ןימינב רב לדיג 'ר
 .398 ,34 -- לאילמג ןבר
 ,489 -- ןקזה לאילמג 'ר
 ,260 ,259 -- (החפשמ) ומרג

 ד
 .470 -- תבט רב אסוד 'ר
 ,216 -- סונַאיטילקָאיד
 ,190 -- ייניד
 .345 -- אסורד 'ר

 ה
 .260 -- יול ןב (סרגוה) סַארגוה
 ,9 ,6 ,4 2 6 ייד אנוה 'ר

2, 1664, 218, 252, 254, 256, 
4, 296, 302, 304*, 310, 330, 
6 352*, 358, 362, 366, 
3 425, 426, 434, 444, 478. 

 .300 ,292--ירופצ ןופ הבר אנוה 'ר
 ,*352 ,188 ,131--(הבר) איעשוה 'ר

2, 422, 493. 
 רב לאומש 'ר ןופ ןוז רעד ללה 'ר

 ,522 -- ןמחנ
 .*512 ,489 -- (ןקזה) ללה

 ז

 אריעז 'ר עז -- אריז 'ר

 ,406 -- הבר יאכז 'ר

 .134 -- הירכז 'ר

 ,498 ,418 ,264 ,182 -- אריעז 'ר

0 11 
 ח

 ,402 ,198 ,50 -- יגח 'ר

 ,*136 ,65 ,24 -- (הינוח) אינוח 'ר

2, 244, 316, 336, 314, 384, 

4, 458, 514. 

 .306 -- היקזח

 2 ,*30 ,*29 8 -- (הבר) אייח 'ר

5 102, 170, 238, 252, 320, 
2, 354, 365, 432*, 440, 452, 

3, 522, 521. 

 ,286 ,208 ,188 -- אבא רב אייח 'ר



534 

4, 373 410, 414, 504, 
 ופי ןופ אבא 'ר ןופ ןוז רעד אייח 'ר

 4 טו

 ,6 ,0 ,6 יד אדא רב אייח 'ר

7 

 ,417 -- (איוויא) איוא רב אייח 'ר
 .426 -- ירופיצ ןופ אייח 'ר
 אנינח 'ר עז -- אפפ רב אנניח 'ר

 .אפפ רב
 ,*108 ,104 ,68 ,*39 -- ובלח 'ר

0, 232, 252, 330, 338, 344, 
6, 446. 

 ,246 -- הירסיק ןופ אתפלח 'ר
 .471 -- היקלח 'ר
 ,423 ,408 ,138 -- אמח 'ר
 ,214--ןימוחת רפכד (?אייח) אמח 'ר
 ,410 ,252 ,124 -- אנינח רב אמח 'ר

5, 450. 
 ,58 ,52 -- אבקוע רב אמח 'ר
 ,48 -- אחא רב אנח 'ר
 ,6 ,2 ,0 ,2 -- ןינח יר

 ,32 -- ןירּפיצ ןופ ןינח 'ר
 ,8 4 6% 0 6 טא אנינח ר

6 146, 198, 230*, 239, 
0, 330, 356, 358, 360, 316, 
4 444, 448, 470, 530. 

 ,54 -- אדא רב אנינח 'ר
 ,394 -- לאילמג ןב אנינח 'ר
 .5 ,4 -- (אסוד ןב) אנינח 'ר
 קחצי רב (?אנניח ?היננח) אנינח 'ר

-- 254, 284, 498, 499, 516, 
 ,33 -- אפפ רב (אנניח) אנינח 'ר

6 188, 324, 366, 484, 
 ,58 -- הירסיק ןופ אנינח 'ר
 ,224 ,158 -- ןנח 'ר
 ןופ היכרב 'ר ןופ ןוז רעד ןנח 'ר

 ,444 -- הרצב
 ,161 -- ירוּפצ ןופ ןנח 'ר
 ,450---יביא 'ר ןופ ןוז רעד היננח 'ר
 קחצי רב (אנניח ?אנינח) היננח 'ר

-- 302, 
 "ורב סעשוהי 'ר ןופ ןוז רעד היננח

 ,395 -- רעד

 -- ןנבר יד ןופ רבח רעד ,היננח 'ר
0, 

 ט

 .464 ,120 -- ימויבט 'ר

 .191 ,188 -- סונאיארט

 .292 ,144 -- איירט 'ר

 ,218 ,54 -- ןופרט 'ר

 ל

 8 ,8 ,6 ,2 ,2 ידידי הדוהי 'ר

4 160, 171*, 184, 192, 214, 

0, 260, 264, 212, 214*, 282, 

6 316, 336*, 202* 390, 

4, 402, 410, 498, 

 (?ןומיס 'רב הדוהי 'יר)

 ןרעהעג םירמאמ יד ןופ לייט זַא ,ךעלגעמ

 .יאעלא ןב הדוהי יר וצ

 -- [יאעלא 'רב] ,(אדוי) הדוהי 'ר
6 1160*, 183, 228, 257, 210, 

2, 294, 332, 429*, 463, 464, 

6, 498, 

 ,198 ,127 ,126 -- יברב הדוהי
 ,512 ,182 -- [אבב ןב} הדוהי 'ר
 .334 ,6 -- לאקזחי רב הדוהי 'ר
 .יבר עז -- אישנה הדוהי 'ר

 -- ןומיס 'רב (אדוי ,ןדוי) הדוהי 'ר
2 40, 42, 103, 105, 118, 146, 
6, 168, 182, 184, 188, 212, 
4, 210, 332, 350, 357, 210, 
8 423, 436, 484, 505, 518. 

 -- (?-- -- -- 'רב) יבר יבד הדוהי
5, 

 ,61 ,60 ,50 --- (היננח ןב) עשוהי 'ר
2 158, 242, 243, 246, 298, 
9, 366, 384, 414, 434, 448, 
5, 489, 

 .366--יול רב ןימינב 'רב עשוהי 'ר
 ,26 ,24 ,12 ,6 -- לול ןב עשוהי 'ר

8 36, 40* 72*, 88*, 90*, 170, 
8, 320, 332, 241, 348, 350, 
0, 365, 388, 436, 452, 522, 
0. 

 ,294 ,74 -- הימחנ רב עשוהי 'ר
 הדוהי 'ר עז -- ןומיס 'רב אדוי 'ר

 .ןומיס 'רב

 ,388 ,274 -- החרק ןב עשוהי 'ר
 ,48 ,40 ,27 -- ןינכיס ןופ עשוהי 'ר

2, 212, 284, 2923, 224*, 315, 



.519 ,496 ,462 ,444 ,436 ,4 
 .הדוהי 'ר עז -- הדוי 'ר
 הדוהי 'ר עז -- יעלא 'רב הדוי 'ר

 .יעלא 'רב
 ,92 ,62 ,32 ,24 ,21 ,16 -- ןדוי 'ר

2, 116, 132*, 154, 155, 159, 
,226 ,224 ,194 ,192 ,188 ,2 

,214 ,212 ,*251  ,234 ,2 

,314 ,332 ,316 ,300 8 

,410 ,406 ,402 ,400 ,*396 ,6 
,*518 ,487 ,418 ,448 ,421 ,2 

,528 ,524 0 
 הדוהי 'ר עז -- יעלא 'רב ןדוי 'ר

 .יעלא 'רב
 הדוהי 'ר עז -- ןומיס 'רב ןדוי 'ר

 .ןומיס 'רב
 .*216 -- ןועמש 'רב ןדוי 'ר
 .500 -- יאחוי 'ר
 .512 -- לודג ןהוכ ןנחוי
 ,*34 ,*32 -- (אחפנ רב) ןנחוי 'ר

8 40, 53, 54, 64, 12, 16, 88*, 
,139 ,136 ,118 ,110 ,102 4 

,204 ,*186 ,*182 ,150 4 

,232 ,230 ,211  ,208 6 

,264 ,256 ,246 ,240 ,239 ,4 

,*296 ,295 ,292 ,282 ,1 

,*348 ,346 ,338 ,318 ,8 

,*316 ,366 ,303 ,302 ,0 

,408 ,*404 ,295 ,286 ,*384 ,8 
,*465 ,464 ,452 ,418 416 ,0 
,498 ,5496 ,494 ,*4844 ,6 

,5514 ,508 ,*504 ,3 
 ,12 -- ןירבוג תיב ןופ ןנחוי 'ר
 ,489 ,178 -- יאכז ןב ןנחוי 'ר
 .30 -- עשוהי 'ר רב ןנחוי 'ר
 ,258 --- ירונ ןב ןנחוי 'ר
 ,198 -- אתרצק ןב ןנחוי 'ר
 ,198 ,172 ,162 -- הנוי 'ר
 .354 ,*312 ,266 ,50 ,*28 -- ןתנוי 'ר
 ,336 ,191 ,130 ,98 -- (םוגרת) ןתנוי

8, 
 .309 -- ןירבוג תיב ןופ ןתנוי 'ר
 ,336 -- אטסוי 'ר
 -- ירופיצ ןופ רעדיינש רעד ,אטסוי

2, 443 
 -- (רוד ןטרעפ ןופ ארומא) יסוי 'ר

8, 204, 348, 356, 365*, 366. 
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 ,464 ,463 -- תיקסמרוד ןב יסוי 'ר
 .218 ,216 -- ילילגה יסוי 'ר
 .250 ,164 -- ארמיז ןב יסוי 'ר
 ,98 ,26 ,16 -- [אתפלח ןב] יסוי 'ר

6, 179, 181, 266, 326, 417. 
 ,25 -- (?היננח) אנינח רב יסוי 'ר

4, 46, 189, 196, 198, 232, 234, 
7, 366*, 365, 414, 417, 

 .*326 ,214 -- הדוהי 'רב יסוי 'ר
 ,466 ,434 ,106 -- הימרי 'רב יסוי 'ר
 .235 -- סויוואלפ סופיסוי
 ,422 -- הירסיק ןופ יסוי 'ר
 .6 -- ףסוי 'ר
 ,334 ,*322 ,216 ,*210 ,18---יאני 'ר

5 312, 314, 386, 292, 
 ,28---ןימַא 'ר ןופ רעווש רעד יאני 'ר
 -- ןענועמש 'ר ןופ ןוז רעד יאני 'ר

0 

 .374 ,362 ,264 -- (?יסא) אסי 'ר
 ,5246 -- בקעי 'ר
 ,ןיבא ,אנובא) אניבא רב בקעי 'ר

 .432 ,2318 ,282 ,266--(ןוב ,ןובא
 ,282 -- ןינח רפכ ןופ בקעי 'ר

 ,82 ,714 ,52 ,46 ,22 ,20 -- קחצי 'ר
6, 122, 138*, 139, 158, 168, 
0, 172, 174, 176*, 195, 202, 
8, 2171*, 276, 300, 322, 368, 
8, 396, 397, 402, 428, 432, 
8, 478, 481, 482, 498, 530. 

 רב הדוהי 'ר ןופ ןוז רעד קחצי ר
 | .6 -- לאקזחי

 ,200 -- ןוירמ רב קחצי 'ר
 ,410 ,444 ,345 ,334 -- הימרי 'ר

7, 
 ,113 ,*50 -- (עשילא ןב) לאעמשי 'ר

2, 360, 317. 
 ,290 ,144 -- יסוי 'רב לאעמשי 'ר

0. 
 .513 ,512 -- לודג ןהכ לאעמשי 'ר
 ,172 -- רכששי 'ר

 כ
 ,412 -- אנהכ

 ,74 ,48 ,42 ,40 ,37 ,*32 -- יול 'ר
0, 108*, 114, 115, 118, 123, 
4 130, 138, 144, 168, 172, 
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4, 176*, 190, 197, 198, 206, 
0 212, 224, 236, 240, 246, 
4, 268*, 282, 283, 284, 
2, 293, 298, 309, 316, 318, 
5, 340, 348, 366, 374*, 315, 
0 348, 266, 314*, 315, 
6, 400, 410, 412, 416, 423, 
6 430, 436, 438*, 444, 446, 
6, 462, 413, 487, 488, 496, 
0 519, 528. 

 .140 -- הירכז רב יול 'ר
 .130 -- אייח רב יול 'ר
 ,234 ,88 -- (אתייח) אתיח רב יול 'ר

3 
 .334 -- יסיס ןב יול 'ר

 מ |

 ,8 ,8 ,0 8 ,4 ייד ריאמ 'ר

1, 173, 176, 178, 179, 189, 
8*, 238, 257, 260, 266, 423, 

9 496, 498*, 499*. 
 ,470 -- אשאימ 'ר
 רב רזעלא 'ר ןופ םעדייא ,םחנמ 'ר

 .368 ,266 -- אנובא
 ,168 ,124 ,76 -- (ןמחנמ) אמחנמ 'ר

 .352 -- איעשוה 'רב סונירמ 'ר
 ,298 -- אישרשמ 'ר
 ,20 -- אנתמ 'ר

 נ
 .210 -- יארוהנ 'ר
 .194 -- אינוחנ 'ר
 -- (אשוא ןופ רוד ,אנת) הימחנ 'ר

6, 178, 192, 193, 282, 332, 
4, 498. 

 --(רוד ןטרעפ ןופ ארומא) הימחנ 'ר
2 42, 43, 46, 48, 184, 210, 
8, 458, 468*. 

 ןרעהעג םירמאמ יד ןופ לייט זא ,ךעלגעמ

 .(אשוא ןופ רוד ןיא) הימחנ 'ר אנת םוצ

 ,468 ,338 ,130 ,15 ,14 ,2--ןמחנ 'ר
 .256 -- בקעי רב ןמחנ 'ר
 ,524 ,452 ,*352 ,34 -- ןתנ 'ר

 ס
 .173 -- סוכמוס
 ,0 72 4 0 ,2 -- ןומיס 'ר

8, 160, 184, 252, 212, 214, 
8, 309, 332, 356, 358, 

.529 ,522 ,484 ,422 ,318 ,9 

 ,418 ,416 -- ידבז רב ןומיס 'ר

 רב יאמיס 'ר ) תיזוק ןב ןומיס 'ר

 ,500 -- (יסוק

 ,394 ,356 ,350 -- (יאמיס) יימיס 'ר
 ע

 .448 -- אריב ןופ אלוע
 ,146 ,104 ,75 ,44 ,40 -- הירזע 'ר

6, 200, 204, 208, 252*, 

2, 210, 214, 218*, 316, 364, 

0, 3716, 384, 386, 408, 423, 

6, 484, 505, 

 ,8 ,6 ,2 0 ,0 טוה אביקצ 'ר

,122 ,*114 ,*112 ,*110 6 

,*258 ,*218 ,*216 ,162 ,8 

494 ,493 ,*489 ,414 5 

4 513, 515. 

 .6 ,+350 8 -- סליקע

 פ
 'ר ןופ רעדורב רעד יקירטַאּפ 'ר

 .276 -- אסורד
 ,6 ,0 2 ,0 ,2 ייד סחניפ 'ר

1, 158, 242, 254, 268, 320, 
2, 354, 392, 396, 425, 448, 
1, 419 482, 492, 519, 

 ,262 -- רעוטנָא רעד סחניפ
 .16 ,9 -- ריאי ןב סחניפ 'ר
 .סופיסוי עז -- סויווָאלפ
 ,109 -- (?הדוהי ןב סופפ) סיפפ 'ר

0, 111, 112*, 114*. 

 ק
 .*190 -- סונַאמוק
 ,261 ,260 -- (רצמק ןב) רצמק

 ר

 .360 ,348 ,*296 ,295 ,24 ,6 -- בר
 .324 -- אבר
 ,127 ,14 9 (אישנה הדוהי 'ר) יבר

4, 142, 144, 199, 268, 290*, 
0, 420, 

 ,יסא 'ר עז -- אסבר
 ,שיקל ןב ןועמש 'ר עז -- שיקל שיר

 ש

 .511 ,488 ,106 ,16 -- אליש 'ר
 (זט טייז ,ןביוא ךשמה)
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