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 אי־ פון טעכטער און זיהן קינדער^אך, טייערע איעבע, ,מיינע
כתא, שבת איך !פאלס דישען  פון מוטער די בין איך וואס מ̂י

 וועהט^ןג. הארץ אייער גוט גאנץ שפיר פאיצק, אידישען גאנצען
 איהר וואם קשיות אייערע מיט פארדראם אייער הער איך און

 נע־ פארענדערט איז וואט פאר הזה״ הלי^ה נשתנה ״מה פרעגט
 פריהערדיגע אלע פון הלילות" ״מבל גלות. לאנגער דיעזער ווארען
 פינסטערער דיעזער זיך ציהט און זיך ציהט פארוואם ? גליות׳ן

 אידי־ אויפ׳ן צרות אלערליי מיט דערצו נאך און לאנג. אזוי גלות
ווי איך הער נאך פעלקער. אנדערע אויף ווי מעהר פןזלק שען

 נאכט אלע מיך בעט איהר וואס מיר, אויר פאראיבעל האט איהר
 ״ופרוס נאכט׳ס צג פרייטאג מעהר נאך און דאוונען מערב ביים
 אייך זאל מוטער ליבע אייער איך אז שלומך", סכת את עלינו

 שבת מען מיינט — שלום (סכת שלום־פליגעל מיינע מיט באשיצען
 מלכתא") שבת שלום,דא סכת הקודש״מאן זוהר דער זאגט אווי קורש,

 דבר, אויב, צרות: פינך די פון ווערען באשערעמט זאלט איהר אז
 דער איינגעשטילט ניט נאר ווערט סוך צום און ויגון. רעב הרב,

אלע די מיט פאלק אידישען אויפ׳ן שטורם אומרערבאו־עטריגער
צוואצען. צרות בינך

 געבען קינדער, ליבע מיינע אייך איך קאן אלעס דעם אויה
 ווערט שטראך די אז וויסען זאלט איהד ענטפער. איינציגען דעם

אייך פון פיעל׳ זעהר ווייל פאלק, אידישען אויפין אנגעשיקט
 מיין דאם קינדער. מיינע פון שלום־ם.ליגעל מיינע אוועק שטופען

 בפרהסיא. שבת מחלל זענען וועלכע לייכטזיניגע, און פרייע די איך
 שעהמט ער און שבת חילול דעם זעהן אידען צעהן אז הייסט דאס
 כופר א איז ער אז מאן, רער צייגט פארברעך אזא מיט ניט. זיך

 ער אז און מורא, קיין באשעפער הייליגען דעם פאר האט בעיקר,
תורה. הייליגע גאנצע די אין לייקענט
דין לויט ער ווערט בפרהסיא, שבת מחלל איז איד א אז

 ריהרט מאן אזא וואס וויין דער און גוי, א פאר גערעכענט תורה
 שלום־ מיינע מיט איך קען אזוי ווי היינט נסך. יין הייסט אן

 אידי־ פיעל אזוי אויב צרות, פינך רי פון באשיצען אייך פליגעל
 ניט ארט זיי און שלום־פליגעל, מיינע אוועק שטופען קינדער שע

 באוואוסט דאך איז ראס און גערעכענט. גוים פאר ווערען זיי וואס
צווייטען. פארין איינער ערוב זענען אידען אלע אז

 גלייכנילטיג אזוי זיין צו ציוויליזאציע אייך ברענגט פילייכט
 פאלק אידישען אין אז וויסען אבער איהר דארפט שבת. חילול צו

 פילאזאפען, חוקרים, חכמים, גרויסע געפינען אימער זיך האבען
 ארטהאדאק־ עכט געוועזעז זענען וועלכע אסטראנאמער דאקטוירים,

 ביישפיל א אייך נעהמט שבת. אפגעהיט שטרענג האבען און סיש
נרעס־ דער געווען איז ער אז באוואוסט יערען איז’ס רמב״ם. פון
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 ־6עני סוז דאסטאר אייב דער פילאזאח, נרעסטער דער נאון, טער
 נרעס־ .דער געוועזען אויך נאך ער איז דערצו קעניג. טיאנישען

 ער איז דעסטווענען סיז ׳ מאטעמאטי?ער. און אסטראנאם טער
 סיגדער־ זעהט אדרבא און מאן. נעטיציכער הייליגער א געוועזען

 ט״ז. הלכה ’ב פרס עירובין הלכות אין שרייבט רמב״ם דער וואם לעך
 הרי זרס, עבורה עובד שהוא או בפרהסיא, שבת מהלל שהוא ״ישראל

 מחלל איז איד א אויב הייסט, ראם דבריו״. לכל כנכרי הוא
 נעצען־דינער, א ווערט איד א אויב אדער אירען 10 פאר שבת

 שרייבט נ#יר ענינים. אלע אין נוי א פאר גערעכענט ער ווערט
 ממון איבור ״אין ל, הלכות י״ב פרק שבת הלכות אין רמב״ם דער

 שא־ געלד צוליעב אז הייסט, דאס נפשות.. איבוד אלא שבת דוחה
 יא איז נפשות סכנת נאר זיין. שבת מחלל ניט מען טאהר רען

 פארשטעהן, גוט גאנץ רמב״ס פון איהר קענט אצינד שבת. דוחה
 ווי אזוי ניט ציוויליזאציע מיט איז תורה אירישע היילינע די אז

וואסער. מיט פייער
 מחלל זיינען וואס אייך פון פיעל זעה איך קינדער! ליבע מיינע

 מורא קיין האבען זיי כאטש אז קענטיג איז ראך און בפרהסיא, שבת
 עלטערען טויטע זייערע פאר אבער באשעפער. הייליגען פאר׳ן ניט

 איז מען ווען און קדיש, זאגען זיי אז זעה איך מורא. יא זיי האבען
 או; האנרלען, די פון ארבייט, דער פון אוועק זי'י געהן נשמות מזכיר
 עפעס גלויבען זיי אז אויס ווייזט נשמות. מזכיר צו שוהל אין קומען
 נאכ״ן קומם וועלכע נשמה, א מענש ביים עקזיסטירט עם אז פארט
 ארט אנדער אן דארט לעבט און נשמות פון וועלט א אויה טויט

 וואס אינסטיקטיוו שכל זייער זיי ראם דיקטירט געוויס און לעבען.
 געשטארבענע די פון נשמות די אז נשמה, זייער פון ארויס שטרוימט
 און קינדער, זייערע פאר וועלט יענער אויף רחמים בעטען עלטערען

 ווען אז פליכט, זייער טהון קינדער לעבעדיגע די דארפען דארום אז
 זייערע פאר רחמים בעטען ווידער זיי זאלען נשמות מזכיר איז מען

 רחמים מלא ״אל תפלה די בעט איהר און עלטערען. געשטארבענע
 ראם פב״ב. נשמת את השכינה כנפי תחת נכונה מנוחה המציא
 מנוחה נוטע א געבען זאל באשעפער רחמנותדיגער דער אז הייסט,
 אייערע פון נשמה די צו שכינה הייליגע די פון פליגעל די אונטער

עלטערען.
 ווארט פון בעדייטונג די פערשטעהן דארפט איהר אבעד

 וואדט פון בעדייטונג די ווי אזוי ״ריהונג״. איז דאם ״שכינה״
 כנפי אז פערשטענדליך זעלבסט איז אצינד ״דיהוננ.. איז ״שבת"
 די איך בין דאס מלכתא. שבת פון פלינעל די מען מיינט השכינה
 גערו־ ווער איך וואם נשמות, אידישע אלע פון קוועלע די און מוטער

 אוז שלום״. ״סוכת אמאהל ״שבת״ אמאהל ״שכינה״ אמאהל פען
יאהרען זייערע אבגעלעבט האבען נשמות אידישע די וואס נאכדעם
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 זייער בין איך ווייל מיר, צו ומעןp צוריק זיי דארפען ערד, דער אויח
 סכת את עצינו ״ופרוס בעטען צעבעדיגע די ווי גוט אזוי און קוועצע.
 אויר אזוי שצום־פציגעצ, מיינע מיט בעשיצען זיי זאצ איך שצומך"

 מנוחה א ווערטה זייער צויט וועצט, יענער אויך נשמות די איך ניב
פציגעצ. מיינע אונטער פערגעניגען מיט

הימעצ, אין דאם האט פנים א פאר וואס אייך, איך פרעג אצינד
 שבת דעם חוצפה גרויסע אזא מיט בעצייריגט וואס זוהן, א ווען
 בפרהסיא, שבת מחלל א איז ער וואם רעם מיט שכינה, די אויך און
 שכינה די בעט און זוהן דער קומט גוי, א פאר נערעכענט ווערט און
 פציגעצ איהרע אונטער בעשיצען זאא און מנוחה נוטע א געבען זאא זי
 מענש א ווי פונקט אויס זעהט דאס עאטערעך זייערע פון נשמות די

 דיזער צו ער קומט נאכהער און קעניגען, די באאיידיגט האט וואס
 פערשטעהן נוט שוין קענט איהר איהר. פון טובה א בעטען קעניגען

 נאך ווערען וועאט יענער אויוי עאטערען זייערע פון נשמות די אז
 זענען וואס זוהן זייערע פון נשמות הזכרת דורכ׳ן פערשעהמט גאר

 נעאעב־ א מיט קטרונ א הימעא אין ווערט עס בפרהסיא. שבת מהאא
 פאר רחמים בעט נויאץ, א זוהן א נאר זעהט שרייט: שטן דער טער.

 בע־ טובה א אנשטאט און עאטערען״. אידישע זיינע פון נשמות די
וועאט. יענער אויה דארט רעה א נאך זיי קומען

 אמאהא איהר האט געוויס קינדער! איעבע מיינע ווייטער הערט
 : פסוק דיזער זיך געפינט קדושים סדרא די אין הומש. נעאערענט

 יערער הייסט, דאס תשמורו״. שבתותי ואת תיראו ואביו אמו ״איש
 מיינע אין פאטער, און מוטער זיין פאר האבען מורא זאא מענש

 פרעגען צו דא איז פסוק דיזען אין אבהיטען. איהר זאאט שבתים
 געקניפט צוזאמען דא זענען פארוואס ערשטענם פראגעם. צוויי

 מו־ פאר האבען צו מורא מצוות, ביירע די פסוק איין אין געווארען
 שטעהט פארוואם צווייטענם, שבת. אבצוהיטען און פאטער, און טער
פאטער. דעם נאכהער און מוטער די פריהער געדענקט דא,

 פריהער דא איז וואס נשמות מזכיר פון ענין דעם דורך אבער
 דיזען פון מיינונג די פערשטעהן שוין איהר קענט געווארען גערעדט

 ניט עאטערען, אייערע פאר האבען מורא דארפט איהר אז פסוק.,
 אמת, עואם אויפ״ן שוין זענען זיי ווען אויך נאר אעבען, זיי ווען נאר
 שאעכטע די דורך איידען ניט ובושות הרפות קיין רארט זאאען זיי

 פסוק, דער ווייטער זאגט דעם צואיעב און קינדער. זייערע פון מעשים
 כרי שבתים, מיינע אבהיטען זאאט איהר תשמורו, שבתותי ואת

 אייערע וועאכען דורך גוים, פאר ווערען גערעכענט ניט זאאט איהר
איידען. ובושות חרפות אמת עואם אויפ׳ן דארט וועאען עאטערען
פערשטעהן, אויך שוין מען קען אויסטייטשונג דיזע אויט און

 דער נאכהער מוטער, די פריהער דערמאנט דא שטעהט וואם פאר
ווע־ ווארנען צו איז פסוק דעם פון מיינונג הויפט די ווייא פאטער,
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 ווי אזוי פאלס אידיע^ען צום איז שבת דער וואם שבת, שמירת געז
 ערשטע די בא?ומט קינד א ווי אזוי און קינד, איהר צו מוטער א

 זויגעז דורכ׳ן ענטוויהלונג, קערפעראיכע די איז וועלכעם לזראפט,
 סראפט, צווייטע די ער באקומט נאבהער און מילך, מוטער׳ס דער

 דורכ׳ן שפעטער צייט א מיט ענטוויהלונג, וייסטיגע די איז .־ועלכעם
 מיצכתא שבת מוטער אייעד איך בין אויך אזוי יצעהרע. פאטער׳ם

 אן איך גרייט ראשית, שבת, אב היטען וואם קינדער, מייגע צו
 מו־ הייסט דאס וואך. קומענרער דער אויך פרנסה שפע זיי פאר

 געמעהרט שבת שמירת דורך ווערט צווייטענם, און טער־קראפט.
 היי־ פון און ערעלהייט פון ערשיעונג אגייסטיגע נפש יעדען צו

 ריכטיג גאנץ איו רעם לויט פאטער־הראפט. הייסט דאס יציגרוייט.
 וויי̂י פאטער. פאר׳ן מוטער די פריהער דערמאנט פסוה דער וואם
 פארלירען צו ניט האבען מורא זאא מען פסוק דער ווארענט אגב

 די נאכהער און מוטער־קראפט, די ערשטענם שבת חיאוא דורך
 שטירת דורך באקוטט פאלק אידישע ראם וואס פאטער־הראפט,

שבת.
 די אז וויסען, אויך דאס דארפט איהר !לוינדער ליבע מיינע
 טאגאזי־ פון און פאבריקען פון בתים בעלי די מענשען, פארנארטע

 אנגעשטעלטע און ארבייטער אידישע זייערע נויטען וועלכע נען,
 באשטראפט וועלט יענער אויח זיי ווערן שבת, אום ארבייטען זאלען

 אלע פאר אויך נאד אליין, רעים מעשים אייגענע זייערע פאר ניט
 זאלען גענויט זיי האט ער וואס אנגעשטעלטע און ארבייטער זיינע
 מענשען די בהמות. וועגען אויך איז זעלבע ראם זיין. שבת מחלל
 בא־ זיי ווערען בהמות, זייערע מיט שבת אום ארבייטען וואס

 בהמות, זיינע פון ארבייט דער פאר וועלט יענער אויה שטראפט
 דארף איד א צו באלאנגט וואס בהמה די אז זאגט, תורה די ווייל
רוהען. שבת אויך

אוי־ אז קינדער! ליבע מיינע פארשטעהן, איהר דארפט נאך
 חילול דורך אז באווייזט וואם שטאנדפונהט, רעליגיעזען רעם סער
 חילול אויך אבער איז אבגעשטארבען, נשמה אידישע די ווערט שבת
 רעם מצר סיי נירערטרעכטיגהייט, א און פארברעך גרויסער א שבת

 עהאנאמישען רעם מצד סיי און שטאנדפונקט אידיש־נאציאנאלען
שטאנדפונקט.

 היטען זיי אזוי ווי נאציאנען, אנדערע ביי צו נאר אייך הוהט
 פרייטאג און קריסטען די זונטאג רוה־טאג, נאציאנאלען זייער אב
 ניט־אירען, טויזענדער צעהנדליג זיך געפינען אויך מחמדאנער. די

 רעם אויסטוישען ניט ווילען זיי ״סובאטניהעס״, זיך רופען וועלכע
 עשרת די אגענסט איז ראם ווייל זונטאג, אויך שבת פון רוה־טאג
 פון קרוין די איז שבת דער וואם אידען איהר און בייבעל. פון הדברות

 לאזט נשמה, אידישער דער פון פונדאמענט דער פאלק, אידישען
 אייעד צוטרעטען זעלבסט זאלט איהר פארפיהרען אזוי אייך איהר

א זיין צו געפיהלען, עדעלע אייערע אלע מיט שטאלץ נאציאנאלע



— ף

̂א  דאכט אייך וואס דעם צואיב בו׳עה, ׳טום אהן בפרהסיא שבת מחי
מאכען. יצעבען קיין קענען ניט אנדערש וועט איהר אז זיך

 דארפט שטאנדפונהט, עהאנאמישען דעם מצד ווייטער און
 פאב־ די אז געדאנק. סוחרישען א מיט רעכנונג א מאכען איהר
 זאיל געשילאסען, זונטאג זיין מוזען וועילכע ווערסשטאטען און ריהען

 שטונדען. אכט צו וואך דער אין טעג פינך ארבייטען דארט מען
 לויט ווייל הינזיכטען. אלע אין לאנע די פארבעסערען קען דאם

 פיעל טעג אבט־שטונדענדיגע 5 אין דאך ווערט מאשינעריי היינטיגע
 צוועלך־שטונדענ־ 6 אין אמאל ווי אויסגעארבייט, פראדוקטען מעהר
 דורך און הענט. בלויז מיט געארבייט האט מען וואם טעג דיגע
 מאכט וואהרעם פארשירענע אין פראדוקטען פון איבערפלום דעם
 וואס און געבראכען, געהען פאבריקען פיעל קריזיס, א מאל אלע זיך

 ביי ווערט צייטען, נוטע די אין ערווארבען האט ארבייטער דער
 לאנגע א לעדיג ארומדרעהען זיך מוז ער ווייל פארשוואונדען, איהם
 אכט־שטונדענדיגע 5 צו ארבייטען נאד זאל מען ווען אבער צייט.
 געווארען. שווינדען1פא צרות אלע די וואלטען וואך דער אין טעג
 שבת־ היין ניט און ?ריזים־פראגע ?יין געוועזען ניט וואלט עם

 ארביי־ ערלויבען רעגיערונגען מעהרסטענטהייל אויך און פראגע.
 און שבת. רוהט מען וואו דארט זונטאג אום האנדלען און טען

 וואו ווער?שטאטען, און פאבריסען אירישע אזעלכע וועגען ווידער
 אויב און אידען, ?יין ניט ארבייטען עס

 גרויסער א זיין דאדורך וועט געשלאסען
 עצות אויסגעפינען לומדים רבנים געניטע

 מיט שותפות א דורך ,אדער ניט־אידען א
ווערען. אבגעשטעלט ניט שבת זאל בייט

 איהר אז גוט נאנץ פארשטעה איך ?ינדער! ליעבע מיינע
 מוטער ליבע אייער מיר ?עגען פראגעס צוויי מיט ארום אייך טראגט

 שטאר? טא?י,אזוי אייך האב איך אויב ערשטענס, מלכתא. שבת
 גענוג שבת שומרי אידען די פאר צו גרייט איך אויב און ליעב,
 היינט שבת, חילול אהן זיין מפרנס זיך ?ענען זאלען זיי אז שפע,

 זייערע אויס שיעור שפייען וואם אידען פילע זיך נעפינען פארוואס
 ?יין און ארבייט ?יין בא?ומען זיי ווייל צייטען, לאנגע נשמות
 ווידער פארוואם איז, פראנע צווייטע די שבת? חילול אהן מסחד

 און בפרהסיא, שבת מחלל זענען וועלבע אידען פילע זיך געפינען
 צרות ?יין פון ניט ווייסען לו?סום, אין לעבען רייך, גאר זענען זיי
לעבען? זיי לאנג ווי

 אייך איך מוז פראגעם צוויי די אייך פארענטפעדען צו כדי
 פון (פיעל אבוואל ענטפלע?ען. לעהרע באהאלטענע פון עטוואם

 פאדלאשען, זיי ביי שוין איז נשמה־פונ? הייליגעד דעד וואם אייך
 ווי־ זיי אז חייסט דאם מאטעריאליסטען, געווארען זענען זיי און
באגרייפען ניט קאן מען וועלכעם זאך ?יין אין גלויבען ניט לען

 זיין שבת אום וועלן זיי
 דאך ?ענען דאן שאדען,

 צו מכירה שטר א דורך
אר־ די אז ניט־אידען, א
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 וואס צייטען היינטיגע זאגאר חושים, מענשאיכע פינח די דורך
 ניט־אנזע־ באהא^טענע די אז אויסגעפונען, האבען פי^אזאפען איצע

 אלע ווי שטאר?ער פיעיצ און מעהר פיע^ זענען ?רעפטען העוודיגע
 וואס יצייטע די דאך אבער עיצעמענטען. און שטאפען אנזעהעוודיגע

 שום אהן פשוט זאגען גלויבען, צו ניט בעםער זיך יצוינט זיי פאר
 זינען פון וואאטען זיי גיצייך ניט, פארט גיצויבען זיי אז נעשמילץ

 הע־ וועאען ניט נאד געווים דאך וועיצען יצייטע דיעזע און אראב.
 איך ווייצ זיי צו אבער זאנען. אייך וועא איך וואס דעם פון רען
 קינד, א צו ריידען ניט קאן מוטער א ריידען. ניט גאר ווי סיי

 קינד ראם שפייט נאבהער און אויפגעהאדעוועט, האט זי וועאכעס
 מיינע צו ריידען דא וויא איך נאר אריין. פנים אין מוטער דער

 פאר־ ניט נאך איז נשמה־פונק הייאיגער דער וועאבע ביי קינדער,
 הרע יצר דער ווייא צווייפעא, אין נעבעך זיי זיינען ראך אאשען.

 צו זיי, פאנגען צו נעטצען זיינע טאג־טעגאיך זיי אויח פאראעגט
 ניט זיך זאאען פארשטעהן, צו זיי גיבען און ריידען דא איך געה זיי

שבת. מחאא א ווערען צו פארפיהרען אאזען
 וואס מענשען אאע די אז קינדעראאך, וויסען, זאאט איהר

 מיט געפרובט הימעא פון ווערען שבת, שמירת צואיעב נויט איידען
 א מיט האבען זיי ווייא דערמיט, זיי פרובירט מען נסיון, דיעזען

 גע־ דאן האבען זיי און וועאט, דיזער אויך געאעבט פריהער דור
 וואם נאבדעם און ;פארדינםטען צואיב שבת חיאוא מיט זינדיגט
 נאבאמאא זיי מוזען געווארען, באשטראפט זיינען נשמות זייערע
 וועאט, זינדיגער דער אויך צוריק אראבקומען און ווערען מגואגא

 היינט שבת. שמירת צואיב צרות און נויט מיט ווערען צו נעפרובט
 מחאין ניט זענען און נסיון, רעם אוים האאטען זיי אויב אזוי, איז

 פון זינד פריהערריגע זייערע רעם מיט זיי פארריבטען ראן שפת,
 אויס־ די פארביי געהט עם ווען און בעפאר. דור א מיט שבת חיאוא

 באגאיסט דערנאך זיי ווערען פאאגעניש, זייער פון צייט געזעצטע
 ווען און בבבוד, יאהרען זייערע אוים אעבען פרנםה, גוטער א מיט
 ״מנוחה א צו הימעא אין נשמות זייערע שוין קומען שטארבען זיי

 אויב און עדן". ״גן זיך רופט וועאכעס השכינה״ כנפי תחת נכונה
 מיט ווירער זינדיגט ער נאר נסיון, רעם אוים ניט האאט מענש דער

 וואס צרות די פארשטעהן אאיין שוין איהר קאנט שבת, חיאוא
טויט. נאכין איידעט נשמה זינדיגע אזא

 פםוס א ענטפערען אייך איך קאן פראגע צווייטער דער אויך
 אז הייסט, דאם אהאבידו״. פניו עא אשונאיו ״ומשאם חומש. פון

 אעבען, זייער ביי שונאים זיינע צו מצוות פאר שכר באצאהאט גאט
 ווערען. פאראוירען אינגאנצען זיי זאאען טויט זייער מיט אז כדי

 נאר באייבט עם און אויםגעאאשען ווערט איכט א ווי אזוי פונקט
 מעהר ניט גאר הומען און פארניכטעט, גייסט זייער ווערט אזוי ניט,
P ״עא חהאים; אין זאגט המאך חד ווי אזוי אריין. הימעא אין
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 אזוי ווערען רשעים די אז הייסט ראם במשפט״, רשעים יקימו יצא
 שטע־ קענען זיך זאיצען ניט גאר זיי פון ב^ייבט עם אז פארניכטעט,

 פארשטעהן, שוין איהר דארפט אאזא משפט. א צו הימעיצ אין יצען
 פושעי א אז זעהט מען וואס ניט וואונדער קיין גאר סיאיז אז

 נעווים האט ער וויייצ נוט, גאנ*ן זיך יצעבט שבת מחיציצ א ישראיצ,
 בא־ דאם געגעבען. צדקה האט און געטהון מצוה א אמאיצ עפעס

וועיצט. דיעזער אויר שכר רעם איהם מען צאהיצט
 צו אנגעהויבען שוין האב איך ווי אזוי קינדער! ^יבע מיינע

 שוין איך ווייצ הימעיצ־פאסירונגען, פון עטוואס אייך מיט ריידען
 שבת מחיצא א וואם שטראר א פון אייך דערצעה^ען עפעס אויך

 פאיצק אידישען צום איז שטראר די טויט. נאכ׳ן •ציידעט בפרהסיא
 דורך און ישעיהו, נביא גרויסען רעם דורך געווארען ענטפיצעקט

 מחבר דער יוחאי, בן שמעון רבי תנא באריהמטען גרויסען רעם
הקודש. זוהר פון

 געזאגט אזוי ווערט חודש ראש שבת פון הפטרה דער אין
 שבת ומדי בחדשו חודש מדי ״והיח :פסוקים צוויי יצעצטע די אין

 וראו ויצאו :השם אמר אפני, אהשתחות בשר בל יבוא בשבתו
 תכבה ^א ואשם תמות יצא תולעתם כי בי הפשעים האנשים בפגרי

בשר״. לכל דראון והיו
און חורש ראש יעדען אין אז זיין וועט עם והיה, הייסט, ראם

זיך בוקען צו קומען באשעפענישען אאע וועאען שבת יערען אין
 זיי און ויצאו, :באשעפער היייציגער דער זאגט אזוי מיר, פאר

 וואס מענשען די פון קערפערס טויטע די זעהן ארויסגעהן וועיצען
 <ועט גיווערם זייער ווייא געזינדיגט, שטארק מיר קענען האבען

שאנדע צו און שפאט צו זיין וועלען זיי און ווערען, געטויטעט ניט
זיין וועיצען זיי אז דא, איז טייטש א נאך באשעפענישען. אאע פאר

באשעפענישען. איצע פאר פארשטעיצוננ א צו
 דא איז פסוקים צוויי די אין אז באמערקען צו יצייכט ס׳איז

 יוחאי בן שמעון רבי תנא חייליגער דער פארבארגענעס. עפעס
 תרומה סדרא הקודש זוהר אין פסוקים צוויי די אויר פשט זאגט

 זענען וואס מענ׳שען אאע געשריבען. אזוי איז דארט קנ״א. דר
 כבוד געטיציכען דעם פארשעהמט האבען און בפרהסיא, שבת מחלל
 קיין וועאט יענער אויר טויט ן’נאכ ווע^ען זיי וועאט, דיעזער אויר

 אויס־ ווערט שבת, ווערט עס ווי אזוי פרייטאנ יעדען רוהיהאבען.
 אז גיהנם, אין באשטראפט ווערען נשמות די וואו דארט גערופען
 די פון שטראר די ווערען אפנעשטע^ט זאא קודש שבת צואיעב
 אין גיהנם פון פייער דאס פער^אשען באאד ווערט דאן נשמות.

 הערט מען און זיך, געפינען רשעים פון נשמות די וואו חדרים אלע
 פון חדרים יענע אין אבער שבת. מוצאי ביז זיי פייניגען צו אויר

בפרהסיא האבען וואם רשעים פון גשמות זיך געפינען עם וואו גיהנם



—  10 —

 דאס אבגעשטעאט נאר ווערט דארט געווען, טוב ויום שבח מחלל
?ייג־ דארט ווערט פייער גיהנם דאס אבער שבח, אום זיי פייניגען

ען.6פאר^א׳צ ניט
 ווע^כע גרינע די איז (דאם גיהנם פון רשעים אאע פרעגען

 פאר נשמות, יענע מיט מעהר די איז וואס וואך) אילע צו הומען
 ענט־ ? ניט מנוחה היין אויך טוב יום און שבת זיי האבען וואס

 עובר האבען וואס רשעים אזעאבע זענען ראם אז זיי, מען פערט
 ״כופרים געוועזען זענען און תורה, גאנצער דער אויף געוועזען
 הא־ דארום געוועזען שבת מחלל בפרהסיא האבען זיי ווייא בעיקר״

 א געגעבען ווערט דאן ניט. מנוחה קיין אויך שבת גיהנם אין זיי בען
̂כע רשעים, אנרערע אלע צו באפעהצ  אין באשטראפט ווערען וועי

 אתים זאיצען זיי אז שבת חלול פאר ניט עבירות, אנדערע פאר גיהנם
̂ען און סצענע, א בייוואהנען צו הדרים זייערע פון געהן  זיך זאי

 און שפאט מיט מאכען פרעהיציך אביסעא טוב יום און שבת כאטש
 טוב יום און שבת האבען וועיצכע רשעים, יענע איבער געיצעכטער

 חייצוא פון זינד גרויסע זייער פאר גיהנם, אין ניט מנוחה קיין אויך
 קוקען רשעים חברה די אז זיר פארשטעהט עם בפרהסיא. שבת
 בייוואהנען קאנען זאיצען געיצעגענהייט א עפעם דארט אוים נאר

 גע־ נעבעך זענען זיי ווי אזוי טעאטער־סצענע, שטיקעיצ א כאטש
 זיי און וועיצט. זינדינער דער אויר ^עבען ביים נעוועזען וואוינט

גיהנם־טעאטער־פיצאץ. דעם אויר דארט באיצד טאקי זיך פארזאמ^ען
 דורך אהין, דארט ברענגען גיהנם פון משחיתים שווארצע די

 צופויא־ טויטע די ערד, דער אין טיער זיך געפינען וואט הייאען די
 שבת מחיציצי נעוועזען זענען וואס רשעים יענע פון קערפערם טע

 נרויסע אעבעריגע מיט באדעקט זיינען קערפערס די בפרחסיא.
 גיהנם־טעאטער־פיצאץ דעם אויר דארט און שיצאננען. און ווערם
 אנדערע די און רייהען, אין אויםגעיצעגט רשעים פגרי די ווערען
 די אמם רינגיצען טוב יום און שבת מנוחה יא האבען וואס רשעים

 געיצעכטער. און שפאט זיי פון מאכען און רשעים, פגרי געבראכטע
 גרא־ פארשידענע מיט זיי באקלאגען טייחיצ זיי, באזינגען טייחל

 זיי שטעקען און ווערם גרויסע די נעהמען (טייהצ יציצנות. און מען
 דאם צי זיי פרעגען און ציין, די צווישען רשעים פגרי די ביי אדיין

 פראסט זיי באקצאגען טייהל סיגאר) דיגער’שבת גוטער א עפעס איז
:אויסגעשריי דיעזען זיי אויר שרייען און קונצען אהן פשוט

 פארשוועכט שטארק אזוי חאסט דו וואם פב״פ, דיר, צו ״וועח
 דו וואם בעיקר, כופר א געוועזען ביזט דו וואם כבוד, געטליכען דעם

 דו וואס דעם דורך תורה, גאנצער דער אויר געוועזען עובר האסט
 בע־ !וועה דיר, איז וועה געוועזען, שבת מחלל בפרהסיא האסט

 באשאפען ניט גאר וואלסט דו ווען געוועזען דיר דאך וואלט סער
 קו־ צו פארשפארט דו וואלסט ערד, דער אויר לעבען צו געווארען

 מיט שטראר שרעקליבע אזא ליירען צו און שאנדע אזא צו מען
בזיונוח.״ מיאוסע אזעלכע
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 חרפה די איז גרויס ווי האבען, באגריה ?ייז גאר ?ען מען ״
 רוחות די מיט נפשות די פון צרה, די און צער דער בושה, און
 דער־ שטעהן אויך מוזען זיי ווייא רשעים, פגרי געשענדעטע די פון
שאנדע. גרויסע זייער אויסהערען און צוקוקען מוזען ביי,

 אוים טייטשט געשעהנישען גיהנם גרויציכע דיזע מיט און
 אויבענדערמאהנ־ צוויי די יוחאי בן שמעון רבי תנא הייאיגער דער
 הנביא ישעיהו גרויסער דער וואם הפטרה, דער פון פסוסים טע

 שבת חיאוא וועגען פאא? אידישע דאס געווארענט און געזאגט האט
טוב. ויום

 ״שבת איך אז געדענ?ט קינדער! טייערע און ^יבע מיינע
 בריוועיצע דאס אייך צו שיה איך מאמע. געטרייע אייער בין מלכתא
 פרומע עהרליכע די זענען ראם זיהן, געטרייע מיינע דורך
̂כע , רבנים  גרויס מיט אימער אייך מוסרין און אייך ווארנען וועי

 1גו< זיך הערט אייך, בעט איך שבת. היצוא וועגען הארצוועהטאג
 רע־ גיפטיגע זינדיגע די ניט הערט שטראף־רייד. זייערע צו צו

 זינ־ זעאבע די זיך אין האבען וואם רע־בית, רעפארם די פון דעם
 גע־ האבען וואם הבעל, נביאי פארצייטיגע די פון נשמות דיגע

 זיי ארעד ראשון, בית חורבן דעם פאאק אידישען אויפין בראבט
 העאעניסטען די פון נשמות זינדיגע זעאביגע די זיך אין האבען

 חורבן דעם פאאה אידישען אויפין געבראכט האבען וואס אנפיהרער,
' שני. בית

 פון ווערטער עטאיכע מיט בריוועאע מיין שאיסען וויא איך
 זיין וועט וואם מיינע! קינדעראאך אייך, פרעג איך גאואה. די

 ווע־ פערשווארצט אזוי איהר וועט נאך אאנג ווי תכאית? אייעד
 אאעראיי מיט פאגראטען מיט גאות פינסטערען אאנגען דעם אין רען

 ״אאמאי געזאגט האבען תנאים הייאיגע די וואם געדענקט צרות?
 דאס ווען הייסט, דאם נגאאין". מיד אחת שבת ישראא שמרו

 אויס־ באאד זיי וואאטען שבת איין אבהיטען זאא פאאה אידישע
 בעסטע די מיינע, קינדעראאך געדענקט אאזא געווארען. געאייזט

 זייט גענוג, שוין מאכתא". ״שבת מאמע געטרייע אייעד פון עצה
 דער אין אייך שטארקט און בנפשו, מתחייב היין מעהר ניט שוין

 בזכות און שבת. חיאוא פון אבגעהיטען זיין צו מצוה גרויםער
 איהר און טוב, כא פון שפע מעהרען אייך איך וועא שבת שמירת

אמן. שאמה, גאואה די צו בהרוב זיין זוכה וועט
מאמע, געטרייע איבע אייעד מיד פון

מלכת^ן. שבת
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! געוואלד אוי,
שבת־בעקערם! אידישע די פון פטור מען ווערט אזוי ווי

 צו ווערטער עהרליכע הייסע עטציכע ריידען. דא געה איך
 קויפעז וואם חאסטימערם, זייערע צו און שבת־בעקערם אידישע די
 צו זיי מיינען פייצייכט געשמאק. עסען און שבת־געבעקם פרישע די

 שבת־ פרישע טיט מצוה־מלכה און שלוש־סעורות לכבוד בעשיינען
? געבעהם.
 פאר גיורת א גענומען האט מאן א פאסירט, אמאהל האט עם

 יום גרעםטער דער איז שבועות אז געווארען געוואר זי איז ווייב. א
 ?רעפאעך. גוטע עםען צו מצוה א איז טוב יום דעם אין אז און טוב,
 אבער פערזאגט איהר מען האט פלייש חזיר גאר אז רענהעגריג און
 געהאכט האט און חזיר־לעבערל א גע?ויפט זי האט לעבעריל, די ניט
 הרעפלער, די שלינגענדיג מאן דער הרעפלעך. גוטע איינמאהל שוין
 די זעהר לויבענדיג האמפלימענט, א פרוי דער געמאכט ער האט

אידישסעם דען! ״וואם געענטפערט: פחי די איהם האט ?רעפלעך.
----------? טוב יום גרויםען אזא בעשיינען צו וואם מיט דען ווייםען

 שלש־םעודות דעם בעשיינען וואם די מיט אייר איז זעלבע דאם
 שבת־ פון ברויט געבאהען פריש א מיט מלוה־מלכה די אדער

געבעסם.
 שטארס גאנץ אפילו צווייפעל איך אז זאגענדיג, אמת דעם ,

 סיי־ ווארפט איינער ווי גלייך ניט זענען רייד יעצטיגע מייגע אויב
וואנט. גלייכע א אויה ארבעס ליכדיגע

 זיצען צו ניט רב, אלם פליכט, מיין טהון איך מוז דאך אבער
 מייגע מיט איך וועל פילייכט און שווייגען. און גלייכגילטיג אזוי
 ישראלים, פושעי נאך צוסומען זאל עם דערלאזען צו ניט ווירהען רייד

שבת־בעלןערם. פרישע
גאולה. די צו שטערונג א זענען שבת־בעהערם די ווי אזוי און

 בפרהםיא שבת חילול פון זינד גרויסע זייערע דורך ניט דערלאזען זיי
 ווי אזו גלות, היינטיגען פון ווערען אויםגעלעזט זאלען אידען אז

 אויםגעלעזט זאלען אידען אז דערלאזען געוואלט ניט האט פרעה
 גרוים ווי פארשטעלען זיי איך וועל דאדורך גלות־מצרים, פון ווערען
 א מיט בפרהםיא שבת חילול זייער פון איז פערברעכען זייער

 און הגדה. די אין שטעהט וואם ״דיינו" פון נוםח רעם לויט ״דיינו"
 און אויערען, די אין הלינגעז בעםער זאלען ווערטער דיזע כדי אויך

 יחום, אולי פובליקום. אידישען צום בעוואוםט גוט ווערען זאלען
ירחם. אולי
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שבת להאופים גדולות עבירות כמה ולמד, צא ! בעירנו ב
 פון עבירות גרויסע די זענען וויפיעל לערען און געה

! שטאדט אונזער אין שבת־בעהערם אידישע די
און האלע אדער היהן שטיהלעך צושפאלטען נאד זאלען זיי ווען

ו--------אויווען אין אריינלעגען ניט דאם זאלען נ י צרות גענוג די
אדיין אויווען אין האלץ דאם אריינלעגען נאד זאלען זיי ווען

ו------------------אונטערצינדען ניט זאלען און נ י י צרות גענוג ד
ניט זאלען און אונטערצינדען, נאד זאלען זיי ווען

ו-----------------------חויהלען די ארויסשארען נ י י צרות נענוג ד
זאלען און הויהלען, די ארויסשארען זאלען זיי ווען

ו---------------------------------פארלעשען ניט נ י י צרות גענוג ד
אריינשיטען ניט זאלען און פארלעשען זאלען זיי ווען

ו-----------------------בייט דער אין מעהל דאם נ י צרות גענוג די
זאלען און בייט, דער אין מעהל דאם אריינשיטען זאלען זיי ווען

צרות גענונ דיינו----------------------מאכען ניט ר^זשטשינע סיין
קיין זאלען און ראשטשינע, א מאכען זאלען זיי ווען

ו---------------------------פערהנעטען ניט טייג נ י י צרות גענוג ד
ברייטלעך, היין און פארהנעטען, טייג א זאלען זיי ווען

ו----------------מאבען ניט זיי זאלען זעמעלער נ י צרות נענוג די
אין זיי זאלען און מאכען, זעמעלעך ברייטלעך, זאלען זיי ווען

ו------------אנצובאהען אריינזעצען ניט אויווען נ י צרות גענונ די
 אין אריינזעצען זעמע^עד ברייטלער, די זאלען זיי ווען

 ארויסנעמען ניט זיי זאלען און אנצובאהען, אויווען
ו----------------------------------פערהויפען און נ י צרות גענוג די

 בעבורנו בשבת להאופים ומכופלת כפולה רעה וכמה כמה אחת על
 געטאפעלט מאהל פיעל און געטאפעלט עבירות, פיעל אזוי נור זעהט
שבת: אום באקען ביים באגעהן שבת־בעהערס אידישע די וואם

 אויווען אין דאס לעגען זיי האלץ: און היהן צושפאלטען זיי
קויהלען: די ארוים שארען זיי אונטער: דאס צינדען זיי אדיין:

 זיי בייט: דער אין מעהל דאס אריין שיטען זיי פארלעשען: זיי
די מאכען זיי טייג: א פארהנעטען זיי ראשטשינע: א מאכען

 זעמעלע:* און ברייטלעך די זעצען זיי זעמעלעך: און ברייטלעך
 נע־ די אויווען פון ארוים נעמען זיי אנצובאהען: אריין אויווען אין

׳ פעררוויפען. און זעמעלעך, און ברייטלעך באהענע
עונותינו". כל על ״להוסיר אלץ איז דאם

 אידישע די וואם מלאכות 10 די קינדער אירישע זעהט אצינד
 פון מלאכה יעדער שבת. אום באקען ביים באגעהן שבת*בעסערם

אלץ איז דאם און עבירה. גרויסע בעזונדערע א איז מלאכות 10 דיזע
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 ?אסטי־ די פון זינד די אויף מעהרען צו עונותינו״. בל על ״אהוסיףז
 דערפון טאהר מען וועיכעס שבת־געבעקס, אזא ?ויפען וואס מערס,
 גרעסער און הארבער פיעל איז עם האבען, הנאה שום קיין אפילו

 שעבר חמין פון איםור דער ווי שבת־געבעהם, אזא פון איםור דער
הפםדו. עליו

 ניט געווים דאך לוינט זעלבםט שבת־בעהערם די צו מילא
 האבען זיי ווען אבוואהל אלעם. נאך און איד! אוים זיי. צו ריידען

 און שוהל א אין זיי הומען כפור יום השנה ראש אדער צייט, יאהר
 דערקווי־ פרעזידענט דעם מיט גבאי דער עליה. פעטע א דוקא הויפען

 שמש צום וואונק א גיבען און געםט, פיינע אזעלכע מיט זיך ?ען
 זיי האבען דעם אויף נאר ארט״. ״נוטען אויפ׳ן זעצען זיי זאל ער

 דער אבער טרפה, איז ?אזאק דער אז תירוץ, בעוואוםטען רעם שוין
 התורה? בזיון א און השם חילול א ראך איז’ם איי כשר. איז גראשען

 צו אז פערשטענדליך זעלבםט איז דארום זיי. ראם ארט וואם נו
 די אבער נארישסייט. א געווים איז שבת־בעסערם די מוםר זאגען

 טייל ן.’מוםר יא מען מוז שבת־געבעקם פון זייערע קאםטימערם
ם.pשבת־געבע פון איז איםור דער גרוים ווי ניט גאר אפשר ווייםען

 זאלען ?אםטימערם, יעניגע די צו בעהאנט איך מאך דארום
 אזוי פונסט עבירות. 10 אלע רי צו שותפין זענען זיי אז וויםען

 עבירה די אין גנב צום שותך א איז גנבה א צו נעמט וואם דער ווי
 קאםטימערס די געהאט ניט וואלטען בעהערם די ווען גנבה. פון

 האבען תלמוריתטען אונזערע שבת. אום געבאקען ניט זיי וואלטען
 זיי: זענען ראם וועלטם־ווערטלעך. צוויי געזאגט הינזיכט רעם אין

 אפגעבראכענע די הייםט, ראם כ״ו) (םוכה לגנב" וראהp ״פרצה
 ״לאו ווערטעל: שטייגער אזא נאך גנבנן. צום גנב רעם רופט טיהר

 ראטץ די ניט הייםט, ראם מ״ה). (גיטין גנב״ הורא אלא גנב, עכברא
 די ווען גנב. דער איז בעהאלט זי ווי לעכער די נאר גנב, דער איז

 וואלטען בעהאלטען צו ווי לעבער היין געהאט ניט וואלטען ראטצען
 און שבת־בעהערם די מיט זעלבע ראם אויך איז אזוי געגנבט. ניט זיי

?אםטימערם. זייערע
 אין םpגעבע אזא נעמען צו לעןpע דארך הארץ אידיש אמת אן

 נאר ברויט ייןp ניט עםט געבעקם אזא עםט וואם דער אדיין. האנד
 שטיקעל דעם צוליב אז רעכענען איבער דארך מען בלוט. אידיש
 געווארען באשולדיגט מאהל 10 נפשות אידישע פיעל זענען ברויט

 חילול פון מלאכות 10 איבער פערשטיינען דורך שטראוי טויט א צו
 מיך פאלנט איהר אויב אייך, ווארען און פליכט מיין טהו איך שבת.

 ושאנן בטח ישכון לי השומע וכל בנפשו. מתחייב א איהר זייט ניט
רעה. מפחד

מאנטריאל pחופ״ ראזענבערג, יודל
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בייבי־קערעדזשעס די וועגען

 מוטערם יועע די »ז עצה, א^ט־נייע ן55 ערהאעהרעז דא וויצ איך
 זייערע אויח אטאהא, אמאהצ, פערדרוס, ?יין האבען ניט זאצען
בע׳טטראפט. מוטערם די וועדען זיי דורך אז עופעצעך, יונגע

 ארויס פיהרען מוטערס יונגע די וואס דעם וועגען מיין איך
 נאך קענען וועיבע ?ינדערצעך, אזעצכע טיט קערערזשעס די ׳טבת
 טאהר מען ווי ׳טטעדט רי אין עדד, די אויה יעטעצען פיסעצ קיין ניט
 בפרהסיא. ׳טנת היאוצ פון עבירה אן פ׳טוט דאם איז טראגען ניט

 גרויסע אוא איז דאס אז ניט פערשטעהן טעכטער אידייטע פיעא
 געוויס י זי וואצטען פעריטטאנען דאס יא וואצטען זיי ווען און זינד;
געטהון. ניט פעברעכען אזא

 אייניקויפען ׳טבת אום געהן וועצכע פרויען די ניט דא מיין איך
 פעקצעך. די אהיים אציין טראגען און טארהעטס די אויך מציאות

 קיין־רייד. ווארפען צו ארוים ניט אפיצו ׳טוין צוינט פדויען אזעצכע צו
 מיט געפיהרט צוזאמען וועצט יענער אויה ווערען פדויען יעניגע די
 פרויען די צו רעדען דא וויצ איך נאד ׳טבת־בעקערס. אידי׳טע די

 טעב־ ״אידי׳טע נאמען מיט׳ן ווערען בעטיטוצט נאך קענען וואס
טער".

 אדום פיהרען זיי ווי צוקוקענדיג וועה מיד טהוט הארץ מיין
 זייערע. עופעצעך קציינע די מיט ?ערעדז׳טעם די סטריט אין ׳טבת

 קינדערצעך אייך געגעבען בא׳טעפער הייציגער דער דען האט צו
? זיין. שבת מחצצ זיי מיט זאצט איהר

וועצ־ עצה אן זאגען אייך וועצ איך ווען אייך, איך פרעג אצינד
 וועט סענט, 30 ביז 20 פון אומגעפער קאסטען רארפען וועט כעם

 נעווים דארפט איהר אז דענק איך ? פאצגען כאטש מיך איהר
צו. מיך זשע הערט אזוי אויב נו פאצגען.

 דאם ?ערעדזש, די פון הויך די אויב אז וויסען זאצט איהר
 האצט צודעק דער פון ארט העכסטען צום ביז ערד די פון הייסט

 דער פון אנהאצט דער אויב אדער אינטשעס, 42 פון וועניגער ניט
 אזוי איז געפיהרט ווערט ?ערעדזש דער וועצכען מיט קערערזש

סטריט. אין ?ערעדזש אזא ארומפיהרען שבת מען מעג דאן הויך,
 איז הויך. אזוי ניט איז וואם קערעדזש א האט איהר אויב און

 אויףי (ווייער) דראהט שטיקעצ א צופאסען זאצ מען עצה. אזא דא
 אז אזוי קערעדזש, די פון ברייט גאנצער דער איבער צודע? דער

אויס־ זאצ און פייצענבויגען א ווי אויסגעבויגען זיין זאצ דראהט די
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 רער פון דערמיט ביז ערד דער פון ז8 העכער, דערמיט אין קומען
טען זאא דראהט ̂<הט די כדי און הויך. אינט׳טעס 42 כאטיס הא̂י  דרן

 דערמיט אין פונסט מען זא^ אומפא^ען און ׳טאק^ען ניט זיך זאא
 ברע־ ׳טטיקעאע ׳טמאהא א ארונטער׳טטעאען דראהט דער אונטער
 שטעהן דארט זאא עם ענג, אריינגעפאסט ווערען זאא וועאכעס טעאע,
 מען זאא ברעטעאע דאס ?ערעדזש. די פון עודעי! דער אויף פעסט

 אריינהומען זאא דראהט די אז אריינקארבען, אביסעא הויך דער אין
אדיין. קארב אין

 אין זיין צו אוים ?ומען וואם דראהט דער פון ע?ען צוויי די
 פון זייטען ביידע אין דארט מען קען צודעק, דער פון זייטען ביידע

 ביידע אין סקאבעאעהאעך. ?איינינהע 2 אריינ׳ערויפען צודעק דער
 סקאבאאעה־ 2 די אין אריינגע׳עטעקט ווערן זאאען דראהט פונ׳ם ע?ען
 אזוי ווערען פערדרעהט דארט עקען צוויי די זאאען נאכהער אעך,

 סהאבעאעהאעך. די אין האאטען גוט זיך זאאען עקען צוויי די אז
 ווערען זאאען דראהט דער פון ע?ען ביידע אז מאכען אויך ?ען מען

 צודעה דער פון זייטען ביירע איו אריינגשטעאט און אויסגעבויגען
 גראבע, א דורכאוים זיין ניט מוז דראהט די ם?אבעאע?אעך. אהן
 דער ווארט, איין מיט דראהט. דינע א זאגאר זיין מעג עם נאד

 מיטעאפונהט דער צו ביז ערד די פון אז דעם, פון באשטעהט היתר
 אינט־ 42 פון וועניגער ניט הויך די האאטען זאא דראהט דער פון

׳טעם.
טעב־ אידי׳טע זיין צו מציא תורה פי עא עצה אן איך ניב דאם

 ׳טרעק־ גרויםע א זעהר איז וועאכעם בפרהםיא, ׳טבת חיאוא פון טער
 אייערע מיט געזונד זיין איהר וועט ׳טבת ׳טמירת ובזכות זינד. איכע

 ואמע׳טים ואחופה אתורה זיין מגדא זיי וועט איהר און קינדעראעך,
טובים.

מאנטריאא חופ״ה ראזענבערג, יודל


