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ר' יודל מאַרק ע"ה און זײַן ווערטערבוך.
איצט ,מער איידער ווען עס איז ,איז דאָס זײַן װערטערבּוך .דער דאָזיקער בּאַנד ,דער
פֿערטער פֿון פדֿיאַרפּלאַנירטע דרײַצן בּענדער ,פֿאַרענדיקט דעם ערשטן אות פֿון אַלף-
בּית .ר' יודל מאַרק ,זכרונו לבֿרכה ,איז ניט באַשערט געווען דעם נחת בּײַם לעבּן צו
זען אים אָפּגעדרוקט .אָבּער די דערגרייכונגען פֿונעם פּראָיעקט און זײַן צושטײַער פֿאַר
דעם װערטערבּוך זײַנען אַזעלכע ,אַז זײַן נאָמען בּלײַבּט אויף אייבּיק פֿאַרבּונדן מיט
דעם גרויסן װערטערבּוך פֿון דער יידישער שפּראַך,
ר' יודלס פֿאַרדינסטן פֿאַרז ייִדישן פּאָלק זײַנען גרויסע  :אַן עסקן בּצרכי ציבּור ,אַ מחנך
און באַנײַער פֿון דערציונג-וועגן ,אָרגאַניזאַטאָר ,שרײַבּער ,שפּראַכפֿאָרשער ,ארויס-
געבּער און רעדאַקטאָר ,מחבּר פֿון טעקסטבּיכער און לערער פֿון לערערס  --סײַ אין
אַמעריקע ,סיי אין אײראָפּע און ישׂראל,
ס'איז אפֿשר אומגערעכט צו פֿאַרצײכענען ר' יודלס װוערטערבּוך וי זײַן גרעסטע דער-
ער אויפטו ,פֿאַר וועלכן ער האָט געגעבּן דעם
גרייכונג ; ער איז אֶבּער בּלי ספֿק ד
גרעסטן אָנשטרענג .װועט טאַקע דער װערטערבּוך זײַן דער זכר לדורות פֿאַר אים ,זײַן
מאָנומענט לנצה.
ר' יודל מאַרק איז נפֿטר געװאָרן אין אױגוסט .5791

דער
און
און
דער

יוִדישער װיסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט וווואָ האָט בּשעתּו בּאַשטימט יודל מאַרקן
יודא אַ .יאָפֿען פֿאַר די רעדאַקטאָרן פֿון דעם װערטערבּוך .אַ דאַנק זײַן ענערגיע
אָרגאַניזאַטאָרישן טאַלאַנט ווערט מאַרק דער אָנפֿירער פון דער רעדאַקציע .ער איז
װאָס געשטאַלטיקט די פּרינציפּן פֿון צונױפּשטעלן דעם װערטערבּוך; ער ציט צו

אַ פּערסאָנאַל פֿון פֿרײַװיליקע מיטאַרבּעטער;

ער שאַפֿט אַ קרײַז פֿון איבער 003

קאָרעספּאָנדענטן ,װאָס שיקן אים צו זייערע ווערטער-רשימות פֿון געשריבּענע און
בּעל-פּהימקורים ; ער געווינט פֿאַר דעם װערטערבּוךיקאָמיטעט א סך קהילה-פֿירערס,
כּדי צו קריגן א בּרייטע פֿאָלקס-אונטערשטיצונג פֿאַרן פּראָיעקט; און ווען עס ווייזט
זיך אַרױס ,אַז דער פֿרײַװיליקער פּערסאָנאל איז ניט געװען בכּוח בּײַקומען אַלע
שװועריקייטן ,אַנגאַזשירט ער געצאָלטע מיטאַרבעטער און זאָרגט פֿאַר די נייטיקע
פֿאָנדן צו דעקן די הוצאָות,
ר' יודל האָט פֿאַרמאָגט כאַריזמע ,װאָס ציט צו מענטשן ,דאָס לומדות װאָס רופט

אַרױס צוטרוי און גרייטקייט אָנצונעמען זײַן אױיטאריטעט ,און די ענערגיע צו דערגרייכן
מער איידער אַנדערע .ער האָט זיך גוט אָפּגעגעבּן א חשבּון פֿון זײַן וויכטיקער ראָל
אין דעם פּראִיעקט ,און דאָס האָט אים באַאומרױקט :ער האָט מורא געהאַט אַז די
אַרבּעט איבּערן װוערטערבּוך װעט אָפּשטאַרבּן צוזאמען מיט אים .אָט דער פּחד האָט
אים באַװעגט זיך צו ווענדן צום העבּרעישן אוניווערסיטעט אין ירושלים  ---צו פֿאַר-
זיכערן דעם המשך פֿון וװוערטערבּוך,

אין  8691בִּין איך דעלעגירט געװאָרן דורכן װערטערבּור-קאָמיטעט צו פֿאַרהאַנדלען
וועגן אַן אָפּמאַך מיטן אוניווערסיטעט ,און אין רעזולטאַט פֿון אַ הסכּם האָט ר' יודל
זיך בּאַזעצט אין ירושלים און צוזאַמען מיט זײַן הופּט-אַסיסטענט דוד ראָגאָף האָט ער
פֿאַרענדיקט די רעדאַקציע פֿון דריטן בּאַנד און אים אַרױסגעגעבּן.
דאָס שותּפות מיטן העבּרעישן אוניווערסיטעט איז געווען אַ בּרכה אין פֿאַרשיידענע
אַספּעקטן ,דערעיקר טאַקע דאָס פֿאַרזיכערן דעם המשך פֿון דער אַרבּעט .דער אונו-
ווערסיטעט האָט ניט נאָר בּאַזאָרגט דעם װערטערבּוך מיט אַן אַרבּעטאָרט אין זײַן
קאַמפּוס ,ער האָט אויך בּאַװירקט די אַמעריקאַנער פֿרײַנד פֿון העבּרעלשן אוניווערסיטעט
צו העלפן שאַפֿן געלטמיטלען און קריגן סובּסידיעס פֿון דער נאַשאָנאַל ענדאומענט

פֿאַר דהי היומאַניטיס בײַ דער רעגירונג פֿון די פֿאַראײניקטע שטאַטן אַדאַנק די
בּאַמיונגען פֿון די אַמעריקאַנער פֿרײַנד האָט דער ירושלימער צענטער געקראָגן די
פֿינאַנציעלע הילף ,װאָס האָט מיגלעך געמאַכט דאָס פֿאַרענדיקן דעם פערטן בּאַנד

אין גאָר אַ קורצער צײַט  --דרײַ און האַלבּ יאר אַנשטאָט די זיבּן װאָס יעדער פֿון די
פֿריערדיקע בּענד האָט געדויערט,
צו יענער צייט האָט דער װערטערבּוך-קאָמיטעט שוין אױסגעשעפּט זײַנע אַלע פֿאָנדן,
אַפֿילו די בּאַשטימט פֿאַרן דרוקן דעם װערטערבּוך ,כּדי אונטערצושטיצן דעם ירושלימער
צענטער.
מע האָט געהאַלטן אַז דאָס צונױפֿשטעלן דעם װערטערבּוך אין איצטיקן דור {פֿון
 ,3וען עס זײַנען נאָך דאָ גענוג װיסנשאַפּטלערס װאָס ייִדיש איז זייער מאַמע-
לשון ,איז אין דעם מאָמענט ויכטיקער וי זײַן פּובּליקאַציע .יודל מאַרק ,ז"ל ,האָט
אָנגעהױיבּן זיך מייאש צו זײַן ,צי דער כּתבֿ-יד פון פערטן בּאַנד וועט אַ מאָל אָפּגעדרוקט

ווערן ,אִבּער עס איז בּאַצײַטנס געקומען די הילף פֿון די ה"ה האַראָלד בּ .אַבּראַמסאָן
און יהודה י .שאַפּיראָ ,די נאמנים פֿון דעם הערי אַ .אַבּראַמסאָן עזבֿון-פֿאָנד און
אַדאַנק זיי זײַנען געדעקט געװאָרן די דרוק-הוצאָות .הלוואַי װאָלט יודל מאַרק דער-
לעבט צו זען דאָס דערשײַנען פֿון דעם בּאַנד!
וי געזאָגט ,פֿאַרענדיקט דער פֿערטער בּאַנד דעם אות אַלף .מיט זײַנע  00002פּאָזיציעס
דערגייט שוין די צאָל ווערטער צו  ,00008לערך אַ דריטל פֿון דעם גאַנצן ווערטער-
אוצר פֿון ייִדיש .די כּלומרשטע אַנאָמאַליע ,װאָס מיט איין אות דעקט מען אַזױ פיל
ווערטער דערקלערט זיך דערמיט װאָס דער אות אַלף איז אַ טײל פֿון אַכט װאַקאַלן
און דיפּטאָנגען ,מיט וועלכע ס'הייבּן זיך אָן זייער אַ סך ווערטער פֿון דער ייִדישער
שפּראַך.
דער אַלף איז לכתחילה געווען אַ גלאָטאַליעקספּלאָסיווער קאָנסאַנאַנט װאָס ווערט
נאָך אַרױסגערעדט אינעם רובֿ גערמאַנישע שפּראַכן פֿאַר יעדן אָנהײיבּ-װאַקאַל ,אַ סך
ייִדישע ריידענישן האָבּן נאָך די דאָזיקע גערמאַנישע (און סעמיטישע ,פֿאַרשטײט זיך)
כאַראַקטעריסטיק .די אײיראָפּעיישע שפּראַכן ,װאָס ניצן דעם גריכישן אָדער לאַטײַנישן
אַלפֿאַבּעט ,האָבּן נישט קיין אות אויסצוטײילן אָט דעם גלאָטאַל-עקפּלאַסין און זי
לאָזן אים דערבּער ניט-בּאַצײיכנט .ייִדיש אָבּער פֿאַרמאָגט פֿאַר אים דעם אַלף ,װאָס
ער איז גענוצט בײַ די קלאַנגען א און א.
מיר גיבּן דאָ איבּער אַ גרויסן דאַנק די אַלע װאָס האָבּן דערמיגלעכט דאָס אַרױסגעבּן
דעם דאָזיקן בּאַנד פֿון װוערטערבּוך ,בּאַזונדערס דעם פּרעזידענט פֿון סיטי-קאָלעדזש

ד"ר ראָבּערט ע .מאַרשאַק ,און דעם פּרעזידענט פֿון העבּרעישן אוניווערסיטעט,
ה' אַבֿרהם האַרמאַן ,וועלכע האָבּן אָפּגעגעבּן אַ סך צײַט און מי צו דערגרייכן דעם
שותּפֿותדיקן אָנטייל פֿון די צוויי אוניווערסיטעטן אין דעם װערטערבּוך-פּראיעקט.
א דאַנק אויך דעם ה' ישעיה מינקאָוו פאַרן איבּערנעמען דעם פאַרזיץ פון װוערטערבּוך-

קאָמיטעט און פֿאַר רעאָרגאַניזירן אים,

מיט ליבּשאַפֿט און יראת-הכּבֿוד דערמאָנען מיר דאָס פֿעלן זיך פֿון ד"ר בּיועל ג.
גאַלאַגער ,דער פֿריִערדיקן פּרעזידענט פֿון סיטי-קאָלעדזש ,וועלכער האָט באַװירקט
דעם דעפּאַרטאַמענט פֿאַר העכערער בּילדונג פֿון ניו-יאָרק אויפצושטעלן דעם אינסטיטוט

פֿאַר ייִדישער לעקסיקאָלאָגיע ,כּדי צו שטיצן דעם װערטערבּור-פּראָיעקט .כּבֿוד זײַן
אָנדענק!
אַ האַרציקן דאַנק דעם ה' מרדכי פּאַװײין פֿאַר אַדמיניסטרירן דעם פּראָיעקט און פֿאַר
דער כּסדרדיקער הילף װאָס ער האָט געגעבּן מיט ליבּשאַפֿט און איבּערגעגעבּנקײט;
ער האָט אַרױסגעװיזן געניטשאַפֿט ,טאַקט און חכמה בײַם צונױיפֿשמעלצן אַלע פֿאַקטאָרן
װאָס האָבּן אָנטייל גענומען אין פּראיעקט .זײַן שׂכר איז דאָס נחת װאָס קומט אים
פֿאַר זײַן הצלחה .ס'איז אויך

זײַן

מאָנומענט לנצח.

ד"ר דזשאָרדזש פ .פֿאַר ,אַסיסטענטידירעקטאָר פֿון דער סעקציע פֿאַר פֿאָרשי-מכשירים
בּײַ דעם פֿאָרשאָפּטײל פֿון דער נאַשאָנאַל ענדאומענט פֿאָר דהי היומאַניטיס ,האָט
אונדז זייער אַ סך געהאָלפֿן אין דעם פֿאַרפֿעסטיקן אונדזער אַרבּעט-אָרגאַניזאַציע.
מיר דריקן אים אויס אונדזער דאַנק פֿאַר דער מיגלעכקייט צו באַטראַכטן אונדזער
פּראָיעקט צוזאַמען מיט אָנגעזעענע עקספּערטן אין אָנווענדן קאָמפּיוטער-טעכניק בי

װערטערבּיכער ,און בּכּלל פֿאַר זײַן איידעלער בּאַציונג ,אינטערעס און פֿאַרשטענדעניש.
פֿר' גייל האַלקיאַס ,פּראָגראַם-דירעקטאָר ,איז אויך געווען בּאַהעלפֿיק פֿאַר אונדזער
פּראָיעקט.

האַרציקע דאַנקען די פּראַפֿעסאָרן דזשאָן אַלדזש;אָ (אוניווערסיטעט פֿון דזשאָרדזשאַ)
און דזשאָן ניטי (אוניווערסיטעט פֿון װיסקאָנסין) ,וועלכע האָבּן זיך געטיילט מיט אונדז
זייער געניטשאַפט אין קאָמפּיוטער-טעכניק

בּײַ װערטערבּיכער.

אונדזער אַנערקענונג די פּראַפֿעסאָרן אירווינג גרונבּערג און פּאָל ר .ריטערבאַנד פֿון

דעם אָפּטײל פֿון ייַדישע לימודים בײַם סיטי-קאָלעדזש פֿאַר זייער אונטערשטיצן דעם
פּראָיעקט,

מיר בּאַדאַנקען די מיטגלידער פֿון װערטערבּור-קאָמיטעט ,װאָס האָבּן אין גוטע און
שלעכטע מאָמענטן בּאַװיזן זייער איבּערגעגעבּנקייט דעם דאָזיקן  ---פֿאַר זיי חייליקן --
צוועק ,און בּאַזונדער דעם געטרײַען און אומדערמידלעכן נתן זינגמאַנען ,װאָס איז
תּמיד געווען גרייט צו העלפֿן,

האַרציקע דאַנקען אַלע אונדזערע מיטאַרבעטער ,אַלטע און נײַע  --זאָל די אָנערקענונג
פֿון זייער

געטרײישאַפֿט

פֿאַרגיטיקן

זי פֹֿאַר די גאַנץ

מאָגערע

פֿאַרדינסטן

זײיערע!

אַ באַזונדער דערמאַנונג קומט ה' נחמן לעװענטאַלן ,װאָס האָט געאַרבעט על מנת שלא
לקבּל פּרס ,ווען ס'איז ניט געווען קיין פֿאַנדן אים צו בּאַצאָלן.
מיר

דאַנקען

ד"ר

מאיר

װאָלף

פֿאַר איבּערקוקן

דעם

דרוקן

פֿון דעם

מיט דער הילף פֿון פּראָפֿ' װאָלף מאָסקאָװיטש און ה' סערגיי קוזשנערן.

פֿערטן

באַנד

מיר דערמאַנען מיט לױבּ דעם זעצער פון בּאַנד ,ה' אֵשר קולא ,װאָס האָט ניט גע-
זשאַלעװעט קיין מי אין זײַן אַרבעט איבּער דעם קאָמפּליצירטן כּתבֿ-יד ,אַ דאַנק אויך

די קאַָרעקטור-לייענערס יצחק פּעווזנער ,ד"ר יוסף גורו און שואל פֿערדמאַן.
אונדזער

יישר-כּוח

פֿון װוערטערבּוך

פון אונדזערע

פֿאַר די בּאַמיונגען

געפינט זיך אין די פריערדיקע

אַ האַרציקן דאַנק די װײַטערדיקע

אַנדערע

פרײַנד און שטיצערס

בּענד !

פֿאַר זייער פֿינאַנציעלער הילף :

די אַמעריקאַנער פֿרײַנד פֿון העבּרעישן אוניווערסיטעט ,פּרעזידענט ה' סטענלי
באָגעז ,עקזעקוטיווער װיצע-פּרעזידענט ה' סומאָר פֿישמאַן און זייער פֿאַר-
בּינדונגס-מאַן מיטן װערטערבּוך-פּראָיעקט ה' יוסף פּערלבּערג;
אַטראַן-פֿונדאַציע  ---פּרעזידענט מאַקס אַטראַן;
מעמאָריאַל -פֿאַנד פֿאַר יידישער קולטור {
נאמנות א"נ פֿון טשאַרלז ע .מעריל ;
| לוסיוס נ .ליטאַוער-פֿונדאַציע  --פּרעזידענט ד"ר הערי סטאַר;
לוסף מײַערהאָף-פֿונדאַצוע;
מאָריס מאַרגענשטערן-פֿונדאַציע ;
פֿרױ לעאָנאַרד פּאַדאַװער;

לודוויג פֿאָגעלשטײן-פֿונדאַצוע;

/

ערווין ס ,אוז ראָוז ס .װאָלפֿסאָן-פֿונדאַציע.
אַחרון אַחרון הבֿיבֿ :די האַרציקסטע דאַנקען דעם הערי א .אַבּראַמסאָן עולמות-פֿאַנד
פֿאַר דער בּרײיטהאַרציקער הילף ,װאָס האָט מיגלעך געמאַכט דאָס אִפּדרוקן דעם
דאָזיקן בּאַנד פון װוערטערבּוך.

מיר דערמאַנען מיט ליבּשאַפט און יראת-הכּבֿוד הערי

אַ .אַבּראַמסאַנען ,זיל ,דעם לאַנגיאָריקן קאַסירער פֿון װערטערבּוך-קאָמיטעט .זײַן
האַרץ האָט שטענדיק געקלאַפּט מיט ליבּע ,איבּערגעגעבּנקײט און טיפֿער זאָרג פֿאַר
יודישקייט און מענטשלעכקייט .תנצב"ה! דער דאָזיקער בּאַנד איזן געהײליקט זײַן
אָנדענק.

בין

597י)0/

פּראַפי נתן זיסקינד

סיטי-קאָלעדזש
הױפּטפֿאָרשער און דירעקטאָר פֿון פּראָיעקט

מאַי .9791

אין מערץ  7791איז דערגרייכט געװאָרן אַ חסכּם צווישן דעם סיטי-קאַלעדזש פֿון ניו-
ואָרקער אוניווערסיטעט און דעם העבּרעישן אוניווערסיטעט אין ירושלים .וי אַ טייל
פֿון הסכּם איז בּאַשטימט געװאָרן ,אַז די אינסטיטוציעס װועלן ;
1

פֿאַרעפנטלעכן דעם

מיט דעם

פֿערטן בּאַנד פֿון װוערטערבּור

פֿאַרמאַט פֿון די

פריערדיקע בּענד;

{2

שטיצן דעם המשך פֿון דער אַרבעט איבּער דעם גרויסן װערטערבּור פֿון דער
ירישער שפּראַך ;

2

פֿאַרזיכערן די איכות פֿון דעם װערטערבּור דורך קאַנסטיטױירן אַ רעדאַקציע-
קאלעגיע,

װאָס

װעט

בּאַשטימען

די מעטאַָדן

פֿון דער

פֿאָרשונג

און

די

רעדאַקציע-פּרינציפּן,
דער

וידישער

װיסנשאַפֿטלעכער

יונואָזיקאלעדזש

אינסטיטוט

(ייװוואָ)

פֿון סינסינאַטי זײַנען צוגעשטאַנען

אין
צו דעם

ניו-יאָרק

און

דער

היבּרו-

דאָזיקן הסכּם.

די רעדאַקציע-קאָלעגיע איז װי געהעריק קאָנסטיטוירט געװאָרן און אָפּגעהאַלטן איר
ערשטע זיצונג אין אױגוסט  7791כּדי צו פֿאָרמולירן די פּרעלימינאַרע פּרינציפּן פון
בּאַנײַען די אַרבּעט איבּערן װערטערבּוך .אין אויסגוסט  9791האָט די צווייטע זיצונג
פֿון דער קאַלעגיע בּאַהאַנדלט די פּרטים פֿון דער מעטאָדאָלאָגישער און רעדאַקציאָ-
נעלער אַרבּעט בּײִַם װערטערבּוך .די דאָזיקע פּרינציפּן װועלן שוין אָנגעװענדט וװערן
אין פֿינפֿטן און װײַטערדיקע בּענד און זי וועלן פֿאַרעפֿנטלעכט ווערן אין די אַרײַנפֿירן
צו זיי.

די רעדאַקציע-קאַָלעגיע

פּראָפֿי ח .בּלאַנק  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפ' ז .בּזיחיים  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפֿי מ .הערצאָג  --קאַלומבּיאַָ-אוניווערסיטעט
פּראָפֿ י .זוסמאַן  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפֿי נ .זיסקינד  ---סיטי-קאַלעדזש פֿון ניו-יאָרקער אוניווערסיטעט

פּראָם' פּ .מאַטענקאָ  --בּרוקלין-קאָלעדזש
פּראָפ' וו .מאָסקאַװיטש  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפ' ס .מאָראַג  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפֿי א .סטאַנקועוויטש  ---יעיל-אוניווערסיטעט
פּראָפֿי ח .פּײפּער  ---היבּרו-יוניאָןז:קאָלעדזש ,סינסינאַטי
פּראָפ' ח .ראַבּין  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
פּראָפֿי ח .שמערוק  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים
ד"ר מ .װאָלף  --העבּרעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים

מילונוּ של יודל מארק
עתה ,יותר מתמיד ,המילון הוא של יודל מארק .הכרך הזה הוא הרביעי בסדרה
מתוכננת בת  31כרכים ,והוא משלים את האות א' בלבד .יודל מארק ז"ל לא זכה להביא
את הכרך לדפוס ,אך תרומתו למילון הגדול ללשון יידיש היא כה גדולה ,עד כי שמו
של יי מארק יהיה קשור במילון לנצח,
רבות עשה יודל מארק למען עמו :הוא היה איש ציבור ומחנךר חדשן ,איש-מדע
ואיש-מינהל ,עורך ,מחבר ספרי-לימוד וגם מורה ומדריך של מורים רבים  --ולא רק
באמריקה ,כי אם גם באירופה ובישראל .מלבד מילון יידיש היו ליודל מארק ,כידוע,
השגים מרשימים אחרים בתחום המדע ,אבל מילון זה הוא ללא ספק מפעל חייו ,והוא
שינציח

את שמו בדורות  --בבחינת

51 , ,,ו06זסט

 6162מזט}מסנמתטמסגת,

יודל מארק ,יהיה זכרו ברוך ,הלך לעולמו באוגוסט ,5791
ב 3591-מינה מכון ייווא לחקר היהדות אֹת יודל מארק ויודא יופה לעורכי מילון
יידיש .מרצו של מארק וכשרונו הארגוני הבוילט זיכוהו עד מהרה במקום המרכזי בניהול
ענייני המילון ,התוצאה היתה ,שי' מארק הוא שגיבש את עקרונותיו של מבנה המילון,
ריכז סביבו צוות מתנדבים ,הקים חוג של למעלה משלוש מאות איש ,אשר שלחו לוּ
רשימות מלים מן הספרות וממקורות שבעט-פה .יי מארק הוא שהלהיב ורתם אנשי
ציבור ,שהתגייסו להגיש עזרה לפרוייקט הנילון .כשהתברר ,שצוות המתנדבים אינו
מספיק לביצוע כל העבודות ,השיג י' מארק מענק כספי להעסקת עובדים.

היתה לו ,ליודל מארק ,מידה גדולה של כריזמה ,והוא ידע איך למשוך אליו אנשים.
היה לוֹ כושר-ארגון וידע שזיכוהו באימונם של אנשים .היתה לו חוכמה שגרמה לכך,
שאנשים יבירו בסמכותו .היו לו מרץ וכושר -עבודה שאפשרו לו לעשות וליצור יותר
מאחרים.
מארק ידע ,שהמילון זקוק לו ,והדבר הדריך את מנוחתו :הוא חשש ,שאחרי הסתלקותו
יירד גם המילון לטמיון ,עליכן החליט מארק להעתיק את מקום המילון מניו-יורק
לירושלים ,לאוניברסיטה העברית ,כדי להבטיח את המשך העבודה.
ב 8691-ייפה ועד המילון את כוחו של פרופ' נתן זיסקינד לפתוח במו"מ עם האוניברסיטה
העברית ,כדי לחתום על הסכם בדבר המשך חיבורו של המילון ,בעקבות חתימת ההסכם
עלה יודל מארק לישראל ,התישב בירושלים ובעזרתו של סגנו הראשי דוד רוגוף השלים
את עריכתו ופרסומו של הכרך השלישי.
שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה העברית הוכיה את עצמו בהיבטים שונים .ההישג
העיקרי היה הבטחת המשך העבודה .האוניברסיטה לא רק מאכסנת את מפעל המילון
בקמפוס שלה ,כי אם מדרבנת את שוחרי האוניברסיטה העברית בארה"ב כדי להשלים
את מענקי הקרן הלאומית למדעי הרוה של ממשלת ארה"ב (?/5"* 0מ 812קחומס1גמז"
16 02 601מ1שו?'8 120011211 0602מסמומ:סט6 80 06מ .)1תודות למאמציהם
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של שוחרי
שאיפשרה

האוניברסיטה

קיבל המרכז

הירושלמי

של המילון את

התמיכה

הכספית,

את סיום הכרך הרביעי בזמן שיא  ---שלוש וחצי שנים במקום שבע השנים

שנדרשו להוצאת כל אחד מן הכרכים הקודמים.

כספי הקרן המיוחדת של ועד המילון בניו-יורק ,שנועדו להדפסת המילון ,אזלו ,אבל
חברי הװועד היו בדעה ,כי כל עוד ישנם בחיים אנשי מדע ומומחים ליידיש ,אשר יידיש
היא שפת-אמם (היה זה 3בי -- )3591חשוב יותר להמשיך ולהבר את המילון מאשר
להוציאו לאור .ובכן ,לא היה כסף להדפסת הכרך הרביעי ,ומארק נתקל בחששות

כבדים בדבר אפשרות פרסומו של המילון בכללו ,אבל תודות לעזרתם הכספית הדחוקה
של מר הארולד ב .אברמסון וד"ר יודא י .שפירא ,נאמני קרן הארי א .אברמסון,
כיסו בעתו הוצאות
לראות כרך זה !

ההדפסה

של הכרך

הרביעי.

כמה

חבל שיודל מארק

לא זכה

כפי שנאמר ,הכרך הרביעי משלים את האות א' .כרך זה מכיל כעשרים אלף ערכים,
כשליש מכל אוצר המלים של היידיש .הסיבה לתופעה המוזרה לכאורה ,שלאות אחת
הוקדשו ארבעה כרכים שלמים ,נעוצה בעובדה ,שהאות א' מציינת לא פחות משמונה
תנועות ודו-תנועות  :אַ ,אָ ,או ,אי וכו',
האלף היה במקורו עיצור (מגורני ,פוצץ) ,אשר עדיין נהגה ברוב חשפות הטאוטוניות
לפני כל תנועה הבאה בראש מלה .ברוב הדיאלקטים של יידיש השתמרה תכונה זאת
של הלשונות הטאוטוניות (וכמובן השמיות) בחיגוייה של תנועה בראש מאלה .ההבדל

הוא שלשפות האירופיות ,המשתמשות באלפבית היווני או הלטיני ,אין סימן גרפי
בשביל העיצור המגורני והפוצץ הזה ,והן משאירות עיצור זה בלתי מסומן .אשר ליידיש,
הרי יש לה לצורך זה האות אל"ף חמייצגת גם את ההגאים  8ויס.

אנו מביעים את תודתנו העמוקה לכל אלה ,שנתנו יד להוצאת כרך זה ,במיוחד
לד"ר רוברט מ .מרשק ,נשיא הסיטי-קולג ,,ולמר אברהם הרמן ,נשיא האוניברסיטה
העברית ,שלא חסכו מזמנם למען חיזוק השותפות בין שני מוסדות אלה ,במסגרת
פרוייקט המילון .תודתנו העמוקה נתונה גם למר ישעיה מינקוף על שנאות לקבל על

עצמו את תפקיד יושב-ראש ועד המילון ואירגן מחדש את עבודת הוועד.
באהבה וביראת-כבוד אנו מעלים את זכרו של ד"ר בול ג .גאלאגר ,נשיאו הקודם של
חסיטי-קולג' .ד"ר גאלאגר הוא ששיכנע את המועצה להשכלה גבוהה של ניו-יורק
להקים את המכון ללקסיקולוגיה של לשון היידיש בסיטי-קולג' של ניו-יורק ,כדי
להשתית את עבודת המילון על יסודות איתנים יותר .יהא זכרו ברוך.
הוקרתנו העמוקה נתונה למר מורטון מ .פאוויין על שהוא מכוון ומנווט את הפרוייקט
צעד אחר צעד באהבה ובמסירות ,משרה מתבונתו ומעניק מידיעותיו לניהול הפרוייקט,
גמולו הוא הסיפוק שיש לו ממאמציו ומהצלחותיו. . .המילון הזה מנציח גם את שמו.

ד"ר גיורגי פ .פאר ,סגן המנהל של המדור לשיטות מחקר במלחקת המחקר של הקרן

הלאומית למדעי הרוח ,היה לנו לעזר רב בארגון עבודת המילון .אנו מודים לו על
שהפגיש אותנו עם מומחי מחשב ידועים בשטח המילונאות ועל העניין וההבנה שגילה
כלפי המילון בכללותו .גם גב' גייל האלקיאס ,פקידה מנהלית של הקרן הלאומית .עזרה
רבות לפרוייקט שלנו.
יב

תודתנו נתונה לפרופ' ג'ון אלגייו מאוניברסיטת
על שתרמו

ויסקונסין

לנו מנסיונם

בניצול

ג'ורגייה ולפרופ' גיוז ניטי מאוניברסיטת
בתחום

מחשבים

הלקסיקוגרפיה,

תודה לפרופ' אירווינג גרינברג ולפרופ' פאול ר .ריטרבאנד מן החוג ללימודי היהדות
של הסיטי-קולג' על התמיכה במילון,
אנו חשים הכרת-טובה לחברי ועד המילון ,שעברו עמנו כברת-דרך לא קלה ,על
מסירותם לתפקיד ,שבו ראו מעשה מצוה וצו-השעה .במיוחד אנו מודים לחבר הוועד
הוותיק ,הנאמן ,הבלתי נלאה מר נח זינגמן ,העומד תמיד לרשות המילון.

חזיחן לכל העובדים שלנו ,הוותיקים והחדשים כאחד .תהיה הערכתנו למסירותם
פיצוי חלקי על השכר הצנוע שהם מקבלים על עמלם .במיוחד יעמוד על הברכה
מר נחמן לוונטל ,שעבד בהתנדבות כשלא היו ברשות המילון אמצעים כספיים.
תודה לד"ר מאיר וולף על הבאת הכרך הרביעי לדפוס ולפרופ' וולף מוסקוביץ ולמר
סרגיי קירז'נר על סיועם החיוני בהכנת ובהוצאת הכרך .רב תודות לסדר מר אשר קולה

על עבודתו המייגעת מתוך כתב-היד שלא תמיד היה קל לפיענוח .תודה למר יצחק
פבזנר ,מר שואל פרדמן ולד"ר יוסף גורי שטרחו בהגהת הכרך.
הערכתנו למאמצי ידידים
|
הקודמים.
ישאו ברכה

המוסדות

ותורמים

והאישים

אחרים

הובעה

בלשון יידיש לכרכים

בהקדמה
|

הבאים על עזרתם

הכספית

למילון :

שוחרי האוניברסיטה העברית בארה"ב ,נשיאם מר סטנלי בוגן ,סגן הנשיא לענייני
מינהל מר סיימור פישמן ואיש הקשר שלהם עם מילון יידיש מר יוסף פרלברג ;
קרן אטראן ונשיאה מר מקס אטראן;
קרן הזכרון לתרבות יהודות {

נאמנות ע"ש צירלס א .מריל;
קרן
קרן
קרן
גב'
קרן
קרן

לוציוס נ .ליטאואר ונשיאה ד"ר הארי סטאר ;
יוסף מייארהוף ;
מוריס מורגנשטרן;
ליאונרד פאדובר ;
לודוויג פוגלשטיין ;
ארווין ס .ורוז ס .וולפסון,

ואחרון-אהרון חביב .תודות מאליפות לסוכנות הארי א .אברמסון ,שעזרתה הנדיבה
איפשרה לנו להוציא כרך זה לאור ,חרות בלבנו זכרו של הארי א .אברמסון ז"ל ,שהיה

הגזבר הקבוע של ועד המילון .לבו היה מלא אהבה ומסירות ל"יידישקייט" ו-ימענטש-
לעכקייט" ,והוא היה תומך נלהב ונדיב-לב של מפעלי-תרבות ,גדולים כקטנים .תהא
נשמתו צרורה בצרור החיים.
כרך זה מוקדש לזכרו.

פרופ' נתן זיסקינד,
הסיטי-קולג.
המדען הראשי ומנהל הפרוייקט

מאי 9791

יג

במרס  7791הושג הסכם בין הסיטי-קולג' של האוניברסיטה העירונית בניו-יורק לבין
האוניברסיטה העברית בירושלים .בין היתר חייב הסכם זה את המוסדות האלה לבצע
| פעולות אלה :
.1

להוציא את הכרך הרביעי במתכונת הכרכים הקודמים ;

.2

לפעול למען המשך חיבורו של המילון ;

3

להבטיח את רמתו הנאותה של המילון ע'י בחירת מערכת לשם קביעת
שיטות מחקר ועקרונות למבנה המילון.

צדדים

יוניין קולג .בסינסינאטי,

להסכם

זה הם

גם מכון ייווא לחקר

היהדות

וההיברו

המערכת הוקמה כדין וחבריה נפגשו לישיבתם הראשונה באוגוסט  ,7791כדי לנסח
את היסודות לחידוש עבודת המילון .באוגוסט  9791נפגשו חברי המערכת שנית ,כדי

לקבוע את העקרונות המתודולוגיים של המילון ולפתור בעיות מנהליות .העקרונות
שגובשו בישיבה זו ייושמו בכרך החמישי ובכרכים שיבואו אחריו ויפורסמו בדברי
המבוא לכרכים אלה.

יד

חברי המערכת

פרופי חי בלנק  --האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' זי בן:חוים  --האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' מ'י הרצוג  ---אוניברסיטת קולומביה
פרופ' יי זוסמן  ---האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נ' זיסקינד  ---הסיטי-קולג' של האוניברסיטה העירונית בניו-יורק
פרופ' פי מאטנקו  ---ברוקלין קולג,
פרופ' וי מוסקוביץ  ---האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' שי מורג  --האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אי סטאנקייביץ'  ---אוניברסיטת ייל
פרופי חי פויפר  ---היברו יוניין קולג'
פרופ' חי רבין  --האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' חי שמרוק  ---האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מי וולף  ---האוניברסיטה העברית בירושלים

מו

אַרויסגעבּערס

אַבּואַמסאָן ,ה .א.
אבּראַמסאָן,

ע"ה  --נייאָרק . }זסע שסצן, 11 8. ---אספזאגממא,

העראָלד בּ -- .קליפֿטאָן ,נידזש . .-- 41,804016 1ם

אטראַן

, 8411 10אספזאאאמ,

פֿונדאַציע  --ניריאַרק41. .ס '/שס  --אסוזאפאטסת אאאדא

אינטערנעשאַנאַל לײדיס גאַרמענט װאַָירקערס יוניאָן -ניװיאָרק,
זס צ' שסצ!  --אסזאע) פתהטמאאסשט זיאמזאה8ז) פעזסא1 ,זאאסזידאאאפזיאז
 -ניויאָרק4. .ז +/0סא  --עזסאוס פ'אםואאהסעט

אַרבּעטער:רינג

אַרצ ט ,װ אָלף  --פּאַלם בּיטש ,פֿלײאַ. 8 0122 80208, 2171. .א  ---תמ זאשֵׁל ,זילדהג/
גודמאַן,

אַבֿרהם  --קוירני ,ניו-דזשוירזי.

בּלאו,

.{.צ 1צחז -- 80א, /41/4484אה זאסססג)

מאָריס  --פּאלם בּיטש ,פֿל"א ,לכּבֿוד ד"יר נתן זיסקינד און פֿרױ טױיבּע-מלכּה,
0 80262, 2161.ז, 5128014 -- 22/טא זם

די

פֿעדערײשאָן

דזשואיש

װאַלעצקי ,משה,
װאורצװײַלער

און

אַװ נעשװיל

טענעסי --נעשויל ,טענ

5128
ע"ה  -ניװיאָרק 410. .שס8צ--01

צאקזם זאל

ד-אפאטס'ז
פֿונדאַציע  -ניװויאָרק .א}זס  +שאשססאגו -

זיסקינד,

זטוםטט7מטעצ
פ

ד"ר נתן און טויבּ ע :מלכֹּה  -ניריאָרק.

װײַנער,
יַדישער

ד"ר גרשון

|

ירהושלים,
און נ-ח-מ

אַרבּעטצר:קאַמיטעט  -נװיאָרק,

אַרבּעטער-פֿאַרבּאַנד  --ניװיאָרק.
ייַדיש:נאַציאַנאלער
 410צ' שסאו  ---מ80אא } 1זג /פממאעסשט ,זאאסזידא א! זזפזַשטםז
צ .א  -- 8 6136000,ממזפע 608עס פאט"

פמאק זתשו זופזשיע פפדזאצש

נ"י,
סטער,
שעע -
טצי
ָרא
אדע
רֿע
יידישע קהילה פֿ
.א  -- 161500008אסזידאאטסמ'תת ציזדזאאט זאזא0ס )0מפושית?
ליטאַוער

פֿונדאציע

-

מאַרק,

יודל

ניװויאַרק.

ראָװ
יוסף מעײַ

אזס  +שסצ  --אסודאפאטסז הפמטאיזדו ז

ע"ה און  8יי גל ע"ה  --ירושלים,
טי-מאָר,
ליע
אאַ צ
ּנד
פבֿו

6, 4142.ז --- 00011128פאט

דזושואיש

מילװאָקי

מערילענד,

מסזוזממצטןץ תמ80ס1

װעלפֿעיר פֿאָנד --מילװאָקי ויסק"

פֿעדעראציע.
ײַדישע קהילה
ניו-דושוירזי
 459881.שיטאן אאידן זסתסהדם}אן מס אסזזגאמעפפת צידזאט זאזא0ט מפזאימז
צ

פֿונדאַציע

מעצמאַריאַל

--- 6041 '+ 410.

סאָלאָמאָן,
סאָקלאָף,

עדואַרד,

מאַקס

שאָר,

טיה זטס זזפזעם! אסת אסנזאפמאטס"י? זנתסזאטז1/

,סזאס105
ע"ה  --גרעיט נעק ,ניוײיאָרק.'/. ,אן ,א80סאו  -- 486106פתאשיסט א

און מינע  --מיאַמי ,פֿלײאַ/ --- 141006 )901083, 811. .ע8 018005אז 4682 12צהזא

סטעף:ראָזען,

פֿראָסט,

פֿאַר

יַדישער

קולטור  --נװ-אָרק.

סאָניא  -נייאָרק ,אין אָנדענק פֿון פֿאָטער אהרן ש .סטעף ע"ה.
 470.צ' 4 --- 61צא 05ת4ז5

װיליאַם

לי--ניװויאָרק .  {8410שסצ  ---מם } /א411זזשל ופסאת

װ יר ד ז ש יל  --ליװערמאָר ,קאַליפֿאָרניע ,אין זכר פֿון איר מאַן ה' בּערנאַרד שאָר ,צ"ה,

0820, 112. 4120108 61045.פטם  0121זסם  10שיזסגתסמת מז , 1118:6.,סזסמתזסט--- 1 1
ש ייװ ע ר,

880115 זזסגז

נ ח מ ה (עמא)  --דעטראָיט ,מישי ,לזכר משה ל .שייװוער צ"ה,

שצעכטער,

אַרטור,

שטײנבּוים,

נד
ע--
רא
ג ד
ע"ה און אי

רעפּידס ,מיש.

י-אָרק.
נהי -
ישר אל ע"
טז

511.

שטיצערס

אָװ

בּאָארד אָװ ראַבּײַס
פֿילאַדעלפֿיע ,פ"ע,
, 22.זטק זמסא זוזזת תמזאמתנ) קס  2 81884עס סההסם

בּאָרנשטײן,
בּאָרנשטײן ,ע"ה.

שרה

גרעיטער

-

פֿילאַדעלפֿיע

מילװאָקי
66

 --ני-אָרק ,אין זכר פֿון איר מאַן יודל

.אזס צ', /8612-001. -- 011ת1. 00862

סענטואַל קאָנפֿערענץ
סידני ל .ריגנער  --ניו-יאָרק.
פּאָלאַק,

אלען  --מאָנטרעאל ,קאַנאַדע.

ָנ-ט-רעאַל,
מואסף
א .י

גאַרפֿינקל,

משה

אקאסהם
,זאא

ָװ,
פּ עראל

און זע לדע  --סאַױפראַנציסקאַ ,קאַליפֿי

װאָהל,

מאַקס

און סילװיע

 --קליװלאַנד ,אָהאַיאָ.

װאָלק,

רבֿקה

און אײַזיק,

לזכר זײער זון ראובֿן ע"הי

װײַסמאַן,

און

ע"ה  --ניװו-יאָרק.

זילבּער,
זינגמאַן,

נח  --יעדינעץ  --מאָנטרעאַל  --נייאָרק.
יעקבֿ

זיפער,
זעליטש,
טוראָק,

יהודה,
נתן

יונײַטעד

און

ע
קה
שר

יונײַטעד

אַפּיל אָװ מעטראָפּאָליטאַן

רודף

ניו-

ענגעלװאוד

 --פּיטסבּורג ,פּ"ע.

רײַך ,ד"ר נתן ,אי אָנדענק פֿון זײַן פֿרױ ריוע רורי ,ע"ה.

ז1פ1שלם? פפידזאזט

--

שלום

קאָנגרעגײשן

נ"י.

810, 20.ט --- 5612אוס1זדאספמסא0ס0ס זאט זספ זועמססת

ני-

הענריעטא

דזשוירזיי

לאַנדיס,

ד"ר

סעמיועל ראָסטען.
1601 6150.ת, 25ז 60/21פוֹת / 40זסװזס 11מו . 021,זכ ,אמזפסט

0 6161.סאן {פססעט זמטאוהת עס זאמ??ג /זפזשים? פעזזאט
ד"ר

לעאָ  --ניװו-יאָרק ,אין אָנדענק פֿון זײַן פֿאָטער

אַשעל,
ר--
יָ -ן
נא
רובּינשטיײן ,לע

:
דזשוירזי,
?אםג
צמפמע? שאטאן אאז זס?סהדם }א עס ז

דזשואיש

איזידאָר  --גרעיט נעק ,ג"י

ראָסטען,

און סײי די  --ניװיאָרק.

אפיל

די פֿעלדמאַךפֿונדאַציעץ --

דאַלאַס ,טעקסאַס.

ראַטנער ,ליליען אן לאעָנאַ רד  --קליװלאַנד ,אָהאיאָ.
,עאודא ת
 -- 68225/ 51081011, 0120.פתאאסט  1 841 6 1זו  1ת

 --מאָנטרעאַל ,קאַנאַדע.

אַװ

יעקב

--

ניריאָרק.

קעניגסבּערג ,לײבּל  --לכּרון זײַן מוטער פֿרײדע-פּערל און
זײַן שװעסטער חנה-רייזל ,װעלכע זײַנען אומגעקומען צװאַמען מיט
די זעקס מיליאָן חדושים ,ה' י"ד,

ע"ה  --זעליטש פֿונדאַציע  --פֿילאַדעלפֿיע ,פּ"ע.

דזשואיש

פֿל"אַ.

לעאַן --ניװיאָרק.

קאָהען,

חנה  --מאָנטרעאַל ,קאנאדע.

ש ר א ג ע  8 -ײַ װל  ---ואנקואװוער ,קאנאדע.

יוסף מי-אַ-מײבּיטש,

פֿעלודמאַן,

פֿריד,

דינין,

-מיאמיבּיטש,

פֿאַרװערטס-אַסאַָסיאײשן--

דזשאַָינט בּאָאַרד ,קלאָוק ענד סוט אינטערנאשיאָ-
נאַל ,הענעך מענדעלסאָן ,געני סעק'  --ני-יאָרק,
8,א 98802 016זאזס1
צ א .,ט.של.ט 1.1 .זזטפ א
ולמן

פֿל"אַ -- .אין אָנדענק פֿון מאַן

אַרגאַניזאַציע  --נװ-יאָרק,
פּיאַנערן-פֿרויען
 1 002 451001:2 )01122102210מסנתס שש סם --- '1אמזאסשל העמאסות
40 /80116004.

נ"דזש.

און סאָפֿי,

פּאַולין

אָװ אַמעריקען

ראַבּײַס ,הרבֿ

איזידאָר,

קאנאַדע.

.ע-י-פלװאוד,
עװעלין קמ

שלמה

4ט!ס1/1

קמאעומשׂר

זופושלם!

אעטאטלווזז
ק

מעלניק ,נחום און דבֿורה  --לכּרון זײַנע עלטערן ,שמואל
|
און חנה-רחל מעלניק.
עסמ 518848/ 10022 015אגסזאמזאג /עס מסאעתפתמא06ס זאמדאמס

 --- 12611001/1, )42688446.אא 11

בּראָמבּערג,

141.

,פאטת

|
. 8012-001/5ססאטן

בּערקאַװיץ ,הרבֿ זאבֿ ,פֿרױ פֿלאַָרענס ,קינדער און
אייניקלעך :פּרץ ,איתן ,עדנה ,קרן ,לאה ,צפֿנה  --ניו-יאָרק ,אין זכר
פֿון טאַטע-מאַמע  /זײדעבּאָבּע אַבֿרהם-לייבּ און פּועה בּערקאָװיץ,
פֿאָטער נפֿטר געװאָרן כ"ט סיוון ,מוטער נפֿטר געװאָרן י"ז אָדר.

בּערמאַן,

װעלפֿעיר

עקזי וויצע-פּרעזי  ---מילװאָקי ,וויסקי- .

יעקבֿ בּערג פֿונדאַציע --נייאָרק,

בּראַנפֿמאַן,

דזשואיש

פֿאַָנד,

מעלוװין זאַרצט,

עסטײט  --ניװויאָרק.
שװארץ
6 71ז1ס 5ארעז
.זס  '+שוסצ --- 1דפ
8

טאָר
קק,
יאָ
װַ נ
שא

 --נידיאָרק,

|

'4זס 4001 --- 0661 +

אַ-רק.
יףי -
נ'ס
יו

יז

אד

 ,א0א 115,

בּויערס

סאוט אָרענדזש,

אוהבֿ שלום קאָנגרעגײישאַָן --
נידזש,
אויסלענדער ,לואיס  ---ניו-דזשוירזי,
אײַזנבּערג ,מאניא ,ע"ה  --ניו-יאָרק,
אַרבּעטער רינג קולטורפֿאַנד ,צװײַג ,722859
מענועל ל .האָפֿמאן ,סעקרעטאַר  --ראָטשעס-
טער ,נ"י,
אתרוג ,הרבֿ ד"ר חײַם:ישׂראל  --ניו-יאָרק,

בּאַוער ,ד"ר א --- .בּרוקלין ,נ"י,
בּוימאַן ,מאָריס.
בּוירנשטיין ,ג --- .װילאַנאָװאַ ,פ"ע,
בּערגער ,מילטאָן  ---אינגלישטאַון ,ניוידזשוירזי,
בּערניקער ,אייבּ  ---װינדזאָר ,אָנטעראאָ,
גאָלדבּערג ,קאַרל און מרים  --בּראַנקס ,ניו-יאָרק,
גאָלדשטײן ,יונה ,ע"ה  ---מאָנטרעאל ,קאַנאַדץ,
גאָלדפֿאַרבּ ,מענדל  ---לאָס-אַנדזשעלעס ,קאַליפֿ,
גויכבּערג ,מרים  ---ניו-יאָרק,
גוראַלניק ,דויד בּ --- .קליװלאַנד ,אָי
|
גרינבּערג ,איזידאָר,
דאַװידאָװיטש ,שמעון ע"ה און לוסי  ---ניויאָרק,
דײַטש ,שמעון און לוסי  ---שיקאַגאַ ,אילי.
דעמבּלין ,בּנימין (טײטלבּוים) ,ע"ה  --ניו-יאָרק,
דראַכלער ,נחמן און שלמה  --דעטראָיט ,מישי,

האָניגבּױם ,משה און פּעסיע ,ע"ה  ---מיאַמי בּיטש,
פֿל"א,

האַרט ,אײַדאַ ר -- .ראָטשעסטער ,ג"י,
הײבּער ,מענדל  ---ניו-יאָרק,
העכט ,דזשאָרדזש  --קאַליפֿאָרניע.
װאַנאַמײקער (בּאשקע) איטע-בּתיה  --בּעװערלי
הילס .קאַליפֿ'
ועין ,מעי  ---אָוק פּאַרק ,מיש'  --לזכר אירעץ
עלטערן נפֿתּלי און גיטל נפתּולין,
זאַקי ,זכריה ע"ה  --סקאַרסדייל ,נ"י,

זיפּין ,ד"ר ,י .און פֿרױ  ---ניו יאָרק,
טאַובּ ,שיקע און איטע  ---ניוײיאָרק.
טאָפּפּער ,הענרי  ---טאָראָנטאָ ,קאַנאַדע,
טשאַרני ,װעלװל און שולמית  --מאָנטקלעיר,
ניוידזשוירזי,
טשערניאַק ,י .א --- .װיניפעג ,קאַנאַדע.
יונײַטעד דזשואיש קאונסיל אָװ גרעיטער בּרידוש-
פּאָרט ,קאָנ',
יונייטעד װאָירקערס עדיוקיישאָנאל אָרגאַניזײ-
שאָנס  ---פֿילאַדעלפֿיע ,פּ"ע.
כאָרבּערג ,אַכֿרהם און מרים  ---ניו-יאָרק,
כץ ,ציליע  --אין אָנדענק פֿון איר מאַן משה

אַבֿרהם אַלף כּץ ע"ה ,געשטאָרבּן דעם 22טן
יאַנואר.9691 ,

לײַקין ,בּ .מ --- .סאַוטפֿילד ,מיש'.
לעווין ,רחל  ---אין אָנדענק פֿון לייבּ לעווין ע"ה,
לאַונדסדײל ,פּ"ץ.

לענסקי ,לייבּ  ---ניו-יאָרק,
לעװענטאַל יאיר  --לזכר זין פֿרױ גיטל
(װורובּעל-װיסטרייך) ,געבּ .דעצ ,5191 .געשט,
יולי ,8791 ,3

לעװענטאַל ,נחמן ,נתן ,יאיר ,מאיר  --לזכר
קאָהען ,מרס .פֿרענק ,אין אָנדענק
זייער פֿאָטער רפֿאל ,מוטער גאָלדע (זינגערמאַן);
קאָהען ע"ה  --נייאָרק,
בּרידער :לײבּל ,שיע און פֿרױ רות ,שלמה און  :קאַזשדאַן ,ח .ש -- .לזכר מײַן פֿרױ שפֿרה
פֿרױ העלאַ :שװעסטער :עטל טױבּע און מאַן
(סאַפּירע) ,געשטאַרבּן 6טן אויגוסט ,5691 ,און
דוד קעמפּינסקי און זייערע קינדערלעך און
איר שװעסטער מײַן שװעגערין ,ד"ר ריטאַ
משפּחה אומגעקומען על קדוש השם והעם בײַ
(ריווא) פֿינקלער ,געשטאָרבּן 8טן נאָװ',8691 ,
די נאַציס,
קאָנגי רודף שלום ,הרבֿ סאַלאָמאָן פֿריהאָף,
פּיטסבּורג ,פ"יץ,
מאַזיא ,אַהרן און רייזע ע"ה  --אַטלאַנטיק-סיטי,
6008/ 061085 40012900120006 -- 6612ניו-דזשוירזי,
0 10800171סנמ, 22., 10022 0105מפזטט
מאַטענקאָ ,ד"ר פּסח  --ניו-יאָרק ,אין אַנדענק
1 21. 061203/ 00041.טטגם
פֿון פֿאָטער יצחק מאַטענקאַ.
קאָנג' שער השמים  --װעסטמאַונט ,מאָנרעאַל,
מאַץיבּעניא ,מאַשאַ  --ניויאָרק ,לזכּרון איר
|
קאנאַדע  --ראַבּײַ װו .שוכאַט,
מאן אליעזר מאַץ ,צ"ה.
פֿון פֿרענק

מסדה צװײַג  ,304ייִדיש נאַציאָנאלער אַרבּעטער
פֿאַרבּאַנד  ---ניו-יאָרק,

4200מ5

יש נטט4ם

קאָנװיץ ,פּראָפֿי ר .מילטאָן  ---ניװ-יאָרק.
קאַנער ,פֿרענק  --איסט פּעטערסאָן ,ניוידזשוירזי,

מאָרגענשטערן ,יוסף  ---קליװלאַנד ,אי/ ,
מאַרק ,מענדל  ---ניו-יאָרק,
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קאַפּלאַן ,בּיילע  ---פֿילאַדעלפֿיע ,פּ"ע  ---געװידמעט
מיקנאָף ,בּען  ---מעדיסאָן ,וויסקי,
אַלע געטרײַע לערער און שול-עסקנים ,װאָס
מיעד ,בּנימין און װלאַדקע  ---ניו-יאָרק.
אַרבּעטן בּלבֿ-ונפֿש ,אױיפֿצוהיטן אונדזער ייָדישׁ
ניומאַן ,דניאל און דינה  ---שיקאַגאָ ,אילי,
לשון און אירע קולטור-אוצרות.
נחמן סירקין צװײַג ,י .נ .א .פּ --- .קליװלאַנד ,אָי קאַץ ,בּאָריס  ---בּאַלטימאָר ,מערילענד,
נעשאָנאַל קאונסיל אָװ דזשואיש ווימען ,מיס האַנאַ
קוליש ,פֿרידאַ און אירע זין מיכל ,ראובֿן ,משה
שטיין ,עקזי דירעקטאָר  --ני-יאָרק.
און הערשל ,פֿאַראײבּיקן דעם נאָמען פֿון מאַן
סאַװיץ ,דזשוליוס  ---פֿילאַדעלפֿיע ,פּ"ץ.
און פֿאָטער ,יצחק מאיר קוליש  --גרינדער פֿון
סאַלפּיטער ,ד"ר עדווין  ---יוטיקאַ ,נ"י,
קוליש-בּיבּליאָטעק אין פּאַריז  ---פּאַריז ,פֿראַנק-
ספּיוואק ,פֿעני  ---ניוזיאָרק,
רײַך.
עדעלשטיין ,גרשון  ---סאַןפֿראַנציסקאָ ,קאַליפֿי,
קירשנער ,מאיר  --לזכּרון יאַנקל און גיטשע
עלבּערג ,יהודה און שיינדל  --מאָנטרעאַל,
קירשנער,
קירשנער ,פּאַולין  --לזכּרון יצחק און הנה
קאַנאַדע,
פֿרײַנדליך  ---בּראָנקס ,ני-יאָרק,
פּאַיוס ,דוד און ראָזע  --פּוטנאַם װאַלי ,ניו-יאָרק- ,
קליינמאַן ,בּענעט  ---קליװלאַנד ,אָי
פּאַרק עוועניו סינאַגאָגע ,הרבֿ יהודה נײַדיטש --
קליינמאן ,מילטאָן  ---קליפֿטאָן ,ניו-דזשוירזי.
ניאָרק,
ט! 10 21ט, 44סטפ02גםע 5סטמסטג ,אזגע .ראָבּפֿאָגעל ,בּען  --ראָטשעסטער ,נ"י.ראָגאָו ,דוד  ---ניו-יאָרק,
 '} 410.סא 024 806141241 ---
ראָכלין ,סילוויא  ---ניו-יאַרק,
פּאָלאַק ,פּאולין  ---לזכרון איזידאָר פּאָלאַק ,ע"ה
 + 410.שסצה 2161 ---ע, 5מ8002//
 --מיאַמי ,פֿל"אַ.ראָזנצװײַג ,סידני און לענא  --סאװאַנא ,דוש"א.
פּאַניץ ,יוסף  ---לזכר זיין פֿרױ פֿײיגעלע ע"ה --
ראָסקעס ,מאשא  ---אין אָנדענק פֿון מאַן יהודה
לאָס-אָנדושעלעס ,קאַליפֿ,
לייבּ  ---מאַנטרעאַל ,קאנאדע,
פּופּקאָ ,מאַניע  --לזכר איר מאַן חיים צ"ה,
רייזען ,מאָריס  ---יוניאָן ,נ"דזשי,
פּידטאָ ,בּערנארד  ---טענעפֿלײַ ,נ"דזש,
שאַפּיראָ ,פּאַול ל -- .קליװלאַנד ,אַ
.1,א 4 -- 16001/,ז0/612, 20168
שאָר ,ווילי  ---לאָס-אַנדזשעלעס ,קאַליפֿי  ---אין
פֿירמאַן ,יענטע  ---מאָנטרעאַל ,קאַנאַדע.

 פֿעירמאונט טעמפּל  --קליװלאַנד ,אָיפֿעלדמאַן ,דזשייקאָבּ  ---דאַלאַס ,טעקסאַס.
פֿרידמאַן ,מאָריט און שרה  --דעטראַיט ,מיש'
פּריפּשטײן ,חיים  ---מאַנטרעאל ,קאַנאַדע,

קאָהען ,אַלבּערט  ---ראָזלין ,ניו-יאָרק.
קאָהען ,ד"ר בּערנאַרד און שׂרה  --לזכר אַרטור
און אײַדאַ שעכטער ע"ה  --גראַנדיראַפּידס,
מיש',
1ת/ --- 0082 6001 06ת, 5142. 4161מסג)06"צ.צז 6641101 ---
יחה

אָנדענק פֿון זײַן פֿרױ ליזא.
שווארץ ,איזידאָר ,צ"ה  --פֿילאַדעלפֿיע ,פּ"ע.
שװאַרץ ,איגנאַץ און דעבּאָרא  ---אין זכּרון פֿון

י .א .שװאַרץ ע"ה  --ניו-יאָרק.
שטיינבּערג ,לעאָ  ---ניו-יאָרק,
שלאָס ,יחזקאל  ---ניו-יאָרק.
שער ,נח  --ראָטשעסטער ,ניו-יאָרק.
שרײַבּער,

פּראָפֿי

אַלבּערט

נייטען

--

סיאַטל,

װאַשינגטאָן און פֿרױי שיינע (בּערעט) אין
כּכֿוד פֿון אירע עלטערן :לאה און יודל
בּערעט ,אין שיקאַגאַ.

רשימה פֿון זאַמלערס
הירש אַבּראַמאָװיטש ,ע"ה
הרבֿ יהודה אבֿידע (י .עלזצט) ,צ"ה
דר' י .אונטערמאַן
ש .איזבּאַן

נפֿתּלי גראָס ,ע"ה

מאַטעס אָליצקי

מיכל גרינעס

א .אַלמי ,ע"ה
מנוחה אלפּערין
וועלוול אָנהײבּער
יעקב אַפּטײיקער ,ע"ה
יוסף אָקרוטני
מ .אַשעראַָװיטש ,ע"ה
לאה בּאֲבּי
אַלי בּאַוער
בּצלאל בּאַלער
דוד בּאַס
שׂרה בּאַרנשטײן
ח .בּאַרקאַן ,צ"ה
דניאל בּוימגאַרט
יוסף בּיטענסקי
ע
גוטמאן בּייד רמאן
ל .בּײַטעל
נחמן בּלומענטאַל

דר' י .מ .גרינץ
שלמה גריגשפּאַן
עזריה דאָבּרושקעס
בּצלאל דוכאָװני
לייבּ דוקלער

צבי-הירש אײַזנבּערג

מאשא בּעניא

ה .בּעק
גוסטאו
ו
ב
ּ
ע
ר
ג
ע
ר
,
צ"ה

יקותיאל בּערגער

א .בּערן
י.ל .בּערנטאַל
דר' יוסף בּערנפֿעלד
אײַזיק-מאיר בּערנשטיין

ג .בּערנשטיין
דוד בּערעזער

דרי יוסף בּר-אל
אפֿרים בּראַנדלער
חיים בּראָקאַזש
דר' ז .בּראָשי
דוד בּרידזשער
ירחמיאל בּריקס

װאָלף בּרעסלער

משה גלאַזער

אַ .גלאַנץלעיעלעס ,צ"ה
דר' װאָלף גליקסאָן

משה טרײַן (טרונקאָווסקי)

גאָדל דזשייקאָבּסאָן
זײַנװל דיאַמאַנט ,ע"ה
ישׂראל דײַטש
מאטעס דײַטש

בּ .דעמבּלין (טייטלבּוים)

חנוך האַלפּערין ,ע"ה

בַּ .גורעוויטש

דר' אַבֿרהם יאַרמאָלינסקי
יעקב כֹּהן

אַלף כּץ ,צ"ה

יוסף לאַקס

ש .י .הארענדאָרף ,צ"ה
ר .האַרקאַװי
צבֿי הורוביץ
משה הורוויץ ,צ"ה
שואל הורוויץ ,צ"ה
פ .היילבּראַנער
נחום הײיַקין
י; א ,הצרץ

ליליען האַמער

דר' שלום (סעם) ליווי (לװאָװיטש)

זונדל ליפֿשיץ

י .מ .לעדערמאַן (ניו-יאָרק)

לײיבּוש לעהרער ,ע"ה

ליפּע לעהרער ,צ"ה
דרי יעקבֿ לעוויטש
א .לעווין
יעקבֿ לעווין ,צ"ה

פּעסיע הערשפֿעלד-האַניגבּױים

לײיבּוש לענסקי
דוד לערמאַן
דוד לערנער

אוריאל װײַנרײַך ,ע"ה

דר' פּסח מאַטענקאַ
שאול מאַלץ

יוסף וואולף
שלום וואסילעווסקי
בּערל װאַסערמאן

בּינה װײַנרײַך

הערשל (צבֿי) מאַטיסאָן

יצחק װײַנשענקער

יהושע מאניק (לעדערמאַן)

גבריאל װײַסמאַן

נתן מאַרק
ה .מאַרקוס
מ .מוסטער

אַבֿרהם װײַס

אײַזיק װײַסקרױט
מ .זאַלקינד

אליעזר-אַהרן זאָמער

דר'
איזידאָר גאָלדסטיק ,ע"ה

יעקבֿ גאַרעליק

אליהו יאָנעס

מאַרקוס יאַקובּאָװיטש

אַבֿרהם ליווער ,ע"ה

מרדכי האַלפּערן

ישׂראל-אהרן זילבּערבּערג

י .גאַרװעלמאן

יוסף טשערניאַק

לעאָן (לי
יב) האַלפּערן ,צ"ה

נחום-יהודה גאָלאָס
העלען גאַלדבּערג
משה גאָלדװאַסער

דרי אַריה גאַליה

דניאל טשאַרני ,ע"ה
בּ .טשובּינסקי
ס .טשעסניק

בּער (דב) ליבּערמאַן
הרבֿ חיים ליבּערמאן

הינדע זארעצקי

אַבּא גאָרדין ,עה

גבריאל טרונק

שמעון-מלך גרונדלעגער ,ע"ה

אַבֿרהם גאָלאָמבּ

יצחק-לייבּ גאַלדשטײן ,ע"ה

מאיר-זימל טקאַטש

ישעיה טרונק
אַלטער טרוס

גד זאקליקאָװסקי

חוה גאָלדמאַן

אליהו טענענהאָלץ
שלמה טענעראָװסקי ,ע"ה

בּןציון זאַרעצקי ,ע"ה

שמעון-משה זהבֿי (זלאָטניצקי)
ריווע זהבֿי (זלאָטניצקי)

אַה
רן:חיים-ראובן זילבּערשטיין

יעקבֿ זיעלאַנקאָ

דוד טאָמבּאַק ,צ"ה
אהרן טהאָרן
זלמן טעלעסין

קלמן-לייבּ (אַריה) טענענבּוים
יט

צבֿי מיאַדאָװניק

י .ד ,מיטלפּונקט

יצחק מילאַקאָװסקי
ש .מיללער,

צ"ה

אַהרן מיעדניק

אַכֿרהם מלאָטעק
אָשרייצחק מעהר
שמשון מעלצער
מ .מענדלסאַן

אַבֿרהם מענדעלעװויטש
יעקבֿ מעסטל ,צ"ה
יוסף נוימאַן

דר' מרדכי נחום

ס .סאָבּעל

דבֿ סדן
שלום סודיט
נ .סװערדלין
אַבֿרהם סוצקעווער
בּערל סיגאַל
נח סיגאַלאָװסקי
שׂרה סיגאַלאָװסקי

דוד סיוואק

אפֿרים צימערמאַן
רעיה צימערמאַן

בּערל קאהאַן
סאַלאָמאָן קאַהאַן ,ע"ה
ל .בּ .קאהן
ל .קאָהן
ח .ש .קאַזדאַן
דוסיאַ קאַפּלאַן

פּנחס רודאָי ,ע"ה
ריבּאַ (בּריסל)
אַבּא ריבּער
אַ .ריוועס (ניימאָװיטש) ,צ"ה
מינע ריװוקין בּאָרדאָ
רבֿקה רייזנער-פֿײַגנבּלום
ט .רייזנער
שׂרה רייזען-ראָזענדאָרן ,צ"ה
לייבּ רייזער

ג .סילקעס

זלמן קאַפּלאַן

ס .סימכאָװיטש
ש .סלוצקי
יצחק סעבּעל
צבֿי עטקעס ,ע"ה
אַבֿרהם עין ,צ"ה
יהודה עלבּערג
מענדל עלקין ,צ"ה
נחום פּאָזנער
דר' עמנואל פּאַט ,צ"ה
פּנחס פּאָלען (פּאַלינסקי)
דרי חיים פּאַמעראַנץ ,צ"ה
מאיר פּאַקנטרעגער
בּצלאל פּאַרגמאַן
מ .פּופס
שלמה פּושקאָװ

ישׂראל קאַפּלאַן

בּערל ריימאַן

מרדכי-לייבּ קאַצענעלסאָן
עזרא קאָרמאַן ,ע"ה
ה .קוזנעץ
עזריאל (לעאָן) קוסמאַן
ס .קופּער
י .קייטלמאַן ,צ"ה
דוד קעשיר
מ .קראַסניאַנסקי (סמבּטיון) ,ע"ה
נחמן קרופּין (קרופּינסקי) ,ע"ה
א .קריזאָווסקי

אַבֿרהם רעכטמאַן
מ .מ .שאַפֿיר
רבֿקה שאַפֿראַן
פֿײינל שאַפֿראַן מארק
קלמן שאַרפּ
ר .שוגערמאַן
נחום שװאַדראָן
מ .שװאַרצבּאַרט
שלמה שװאַרצבּערג
הרב דרי מאיר שװאַרצמאַן
מאַרק שווייד ,צ"ה
יעקבֿ שולמאן
יעקבֿ שופֿלער
מאַשע שטוקער פּאַיוק
מנחם שטערן
יוסף שטשאַװינסקי
ראַזע שײנפֿעלד
ל ,שינדלער ,צ"ה
ל .שמעוני (לייבּל חיין)
ישׂראל שנײַד
משה-יוסף שנײַדער

דוד פּלאַט ,צ"ה

חיים פּעט ,ע"ה
פּעסיע פּעסעלאָװ
חיים פּרוס ,ע"ה
אבֿרהם פֿאָדים
חיים-לייבּ פֿוקס
יוסף פֿוקסמאַן
יוליוס פֿישבּאַך
משה פֿריד-װײַניגער
משה פֿרײליך
פּתחיה פֿרימער ,ע"ה
מאיר פֿרישבּלאַט
יעקבֿ צדקוני
ירחמיאל צוקערמאַן
אַהרן צייטלין

בּערל ראבּאַך -

א .א .ראָבּאַק ,ע"ה
דר' אהרן ה .ראָבּינסאָן
דוד ראַגאָװ
אַכַּרהם ראָװינסקי
מנחם ראַװיצקי
יעקבֿ ראָזנבּלאַט
מ .ראָזענבּערג
שלמה ראָזענבּערג
יצחק ראָזענפֿעלד
אַהרן ראָט
י .ראָט
מלכּה ראָט
יעקב מ .ראָטבּאַרט
לייזער ראַן
אַהרן ראַפּאָפּאָרט ,ש"ה
דבֿ רבִּין
ישׂראל רובּין ,ע"ה

מ .י .שעליובּסקי

חיים שעסקין
ז .שער (זעליג שערעשעווסקי)
שמשון שערצער-שאָר
רות שפּיזמאַן גאָטפריד
לואיס שקאָלניק
אפֿרים שרליער

קירצונגען

און ראַָשײ תיבותן

א

אליעזר צװײפֿל

אַמעריקע:

אַמעריקאַניזם;
נער
אײַזיק-מאיר דיק
אַמעריקאַנער פּנקס ,ייִװאָ

און אַנדערע
און אַזױ װײַטער
ָ.בּאַק
אר.א א
אליה בּחור (אליה לוי אשכּנזי)
אַבֿרהם בּער גאָטלאַבּער
בּערעזניאַק, ,מלון איד-עבֿרי מלא"
אַזױ-גערופֿענע
אַבֿרהם גאָלדפֿאַדען
אגרת שלמה ,װאַנזבּעק 2371
און דאָסגלײַכן
אַדװערבּ
אַדיעקטיו
און װײַטער
אוריאל װײַנרײַך װבּ
אװע-לאלעמאַן,
זװ)0062//

6/691664

אצ
אָצ
אצג
אַקוז
אַקוזוו
אַקש
אַר

502

1 812016

אוטוו
אול
אומג'
אומפּ
אונגיי
אוק
אוקר
אורח
אײ"ט
אַטר
א"י
איבז

איבּֿ8
איט
אי
אטנו'

אייפ
אימפ
אינון

אינפֿ
איסטאָריע

איצ
איק

איר
אֵל

2
אומטראַנזיטיווער װערבּ
מ .אולינאָװער ,דער בּאָבּעס אוצר
אומגעגנט
אומפּערזענלעך
אונגעריש ייַדיש
אוקראאיניש
אוקראַאינישע ריידענישן (אין ייִדריש)
א .ג .גורדון, ,אורח מישור" ,מלון
תּנכי עבֿרית-זרגון ,ווארשע תּרע"ד
אונטערן טיטל
אַטריבּוט ,אַטריבּוטיװ
ארץיישׂראל
איבּערזעצונג ,איבּערזעצער
איבּערפֿורעמונג
איטאַליעניש
אַן אײיראָפּעאיש לשון

אַרכ

אשט
אַשכּנז

בּ
בּא
ב"א
בּאָט
בּאַלעי
גערניש

אײַנוואוינער

בּאַש

אײפֿעמיזם ,אײפֿעמיסטיש
אימפעראטיוו
אינװאַריאַנט
אינפֿיניטיו
אַ שיינע איסטאָריע פֿון דעם איני
גילשין גענעראַל:אדיטאַנט מילאַרך
געאָרג ,איבּערזעץ פֿון רוסיש --
אַבֿרהם מאליעװיטש איש אָשמענע,
זשיטאָמיר 4781
איצטיקע צײַט
אידישער קעמפֿער
איראָניש
אַבֿרהם ליעסין

בּב
ביר
ביש
בּלומ
בּלעטער
במ
בּע

בּעמ
בעס

אַלענ

אַלגעמײינע ענציקלאָפּעדיע

בּער

אַלפֿס

בּןציון ירמיה עקיבֿא אלפֿס ,ימעשׂה
אַלפּֿסי

בּערג

כא

אמעריקאַי

אמשטערדאַם ,אַמסטערדאַם
אונטערן נאָמען
אָנאָמאַטאָפּעאיש
און ענלעכע
יוסף אָפּאַטאָשו
אפֿרים אױיערבּאַך
איינצאָל
אָנגענומענע צײַטרעכענונג
אורי:צבי גרינבּערג
אַקוזאַטיו
אַקוזאַטיווישער װערבּ
אַהרן קושניראָװ
אַבַּרהם רייזען
אַרכאַאיש
אליעזר שטיינבּאַרג
בּאַשרײַבּונג פֿון אַשכּנז און פּאָלאַק,
פּראָג  5761וְפֿש װוון

בּאַטײַט
בּלויז איינצאָל
בּוענצָס-אײַרעס
בּאַטאַניק
ייִדישע כראַניק פֿון בּאַלאַגערונג פֿון
ווין  ,3861פּראָג תּמײ"ד1/7 ,נ)1א
 ,7וו
יצחק בּאַשעװיס
בּאַטײַטן
שלמה בּירנבּוים
שלמה בּיקל
נ .בּלומענטאַלס זאַמלונג פֿון געטאָ
און קאצעט-ווערטער
איש יהודי {לעאָן ראַבּינאָװיץ} ,בּלע-
טער ,פּעטערבּורג 0091-10
בּלויז מערצאָל
י .א .אויערבּאך איבּז ,ר' ידעיה
הפּניני,; ,בּחינות עולם" ,זולצבּאך
441
בּעל-מחשבֿות
בּעסאַראַבּיע
י .מ .כּערמאַן ,מ,עבּל-אַרבּעטײ ,װאַר-
שע 9291
דוד בּערגעלסאָן

בּצג
בּראָד
בּראַנט

בּ .צ .גאַלדבּערג
משה בּראָדערזאָן
ר' משה הענעכש, ,בּראנט שפּיגל",
פֹֿ8דמ / 6071 ,6761

ברוס

נ .בּרוסילאָװ -

בּריו

פֿריװאַטע בּריוו פֿון פּאָדאָליע
0ר יאָרן פֿון  .02י"ה
בּריוונשטעלער

בש

גי
גאָפּ (גראָפּ)

גאָר
גה
גובּי
גו
גוטנ

גל

גו
געו'
גער
גק
גקל
גר
גראַמ 
גרינ
גש

הל

ה .לייוויק

הר

ה .רױזנבּלאַט

היסטאָרישע שריפֿטן ,ייִוואָ

הש

אין

וו
ו'
ווא
ואול
װאָיעי
װאַר
װבּ
װז
װײַס
װינשט
װינץ
װיצ
חנ
ופ
װד
װרר
װוש

געגנט
גראָדנער אָפּקלאַנגען ,זשורנאַל
מיכל גאָרדאָן
גליקל האַמיל
גובּערניע
געזאַלמטע װערק
ק .גוטנבּוים, ,ס,פּעציעלע און אֲלגש-
מיינע רעלאַטיויטעטס-טעאָריע" ,װאַר-
שע 3291
געזאמלטע לידער
געאָגראַפֿישער נאַמען
געװעזענער
גערונדיוו
גאָלדענע קייט
געקליבּענע לידער
גריכיש
גראַמאַטיק ,גראַמאַטיש
חיים גרינבּערג
געזאַמלטע שריפֿטן ,געקליבּענע
שריפטן

זײַט
זאַמלבּוך
זאַצװאָרט
זײַטן
זעלטן
זעליק קאַלמאַנאַװיטש
זלמן רייזען
משניות זרעים ,קענינסבּערג 1681
זלמן שניאור
זשורנאל
חיים זשיטלאָװסקי

ױֹ

דיאַלעקט ,דיאַלעקטיש

ד"ה ,דה
דוװו
דז
דזבּ
דזו
דטש
דטשמ
דפּ
דפֿװו
דצוו
דרי
דרייזין

דוד אײינהאָרן
דיאַלעקטן
דאָס הייסט
דאָס װײַטערדיקע װאָרט
דאָס זעלבּיקע
דער זעלבּיקער בּאטײַט

ח"א

דאָס זעלבּיקע װאָס

ח"ב

ח'
חא

דניאל טשאַרני
דײַטשמעריש
דוד פּינסקי
דאָס פֿר:ערדיקע װאָרט
דאָס ציטירטע װערק
דאָקטאָר
דרייזינס רוסיש-יידיש װערטערבּוך

חג
ח"ג
חה
חה
חה

זן

חחת

הֹ
האַל

|
װ

חװעט

האָפ
הװבּ

וערבּ
װאַלין
וואולגאַר
װאָיעװאָדשאַפֿט
מאַרק װאַרשאַװסקי
װערטערבּוך
וועלוול זבּאַר(ע)זשער
י .מ .װײַסנבּערג
מאָריס װוינטשעווסקי
מגילת ווינץ ,אמשׂט תּ"ח
וויצנהויזן
װײַבלעכער נאָמען
ווילנער ,פּנקס" תּקצ"ב
װײַסרוסיש ,װײַסרוסלאַנד
װײַסרוסישע ריידענישן (אין ייִדיש)
װאָרטשפּיל

חלק
חיי אָדם ,אַ .דאַנציג ,װוילנע 3681
חלק א
חלק בּ
חיים גראַדע
חלק ג
חובֿות הלבֿבֿות ,אַמשׂט 6171
חובֿת הלבֿבֿות ,סדילקאָוו 0281
חובֿות הלבֿבֿות ,זשיטאָמיר 8481
חמשה חמשי תּורה ,פֿאַרדײַטשט ,אָרט?
9281
חומש עם עבֿריטײַטש ,זשיטאָמיר 1581

מֹ

שמואל האַלקין
דוד האַפֿשטײן
האַרקאַװיס װבּ

טאָז

כבּ

טערמין
,טאָזײ-ידיעות ,װארשע ,6391 --- 8291
רעד' דרי ל .וואולמאַן

טח

טײַטשװאָרט

טח

טײַטש:חומש  --ר' יצחק בּן ר' שמי
שון,
פּרש*י

חומשי

חמשה

ומדרשים

תּורה

ע"ט,

לאַטײַן
יידיש-רוסישער װערטערבּוך ,ליפֿשיץ
רוסיש-יידישער װערטערבּוך ,ליפֿשיץ
לאָס-אַנאָזשעלעס
יוסף לאַטײַנער
מכתּבֿים אָדער איין נײַער בּריפען
שטעללער ,פֿאָן לעווין אבראהם לאאָן
דאָר ,ווילנע
לאָקאַליזם

עִם קצת

פּראָג 0161

טאָג-מאָרגןזשורנאַל

טמז

טעיאַטאָר

טעיאטאָר

פֿון

חסידים,

לעמבערג

{| ,}24--9281הש |}
טעכט

טעכנישער

טענדלאַן
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טערמין

0
טרון

ליטווישער דיאַלעקט

 1211,נת8

ליקוטי דיבּורים" פֿון ר' יוסף-יצחק
שניאורסאָן
לבֿ-טובֿ ,אַמסטערדאַם 3271
לבֿ-טובֿ ,סדילקאָוו 8281
ליטװיש
ליטווין ,י,יִדישע נשמוותז"
ליטעראטור-שפּראַך
לייבּוש לעהרער
לעצטע נײַעס ,תּל-אָבֿיבֿ

טראַנזיסיוװוער װערבּ

ישׂראל אַקסענפֿעלד
יודאַ אַ .יאָפֿע
יאַכינסאָן, ,אַרבּעט-בּוך אויף נאַטור-
װיסנשאַפֿט* ,ו ,וו ,קיְעוו 6291
יעקבֿ גלאַטשטײן
יעקב דינעזאָן
יאָרהונדערט
יה"ל ,יצחק הלוי לעווינסקי
יזכּור בּוך
ייװאָיבּלעטער
י .ריבֿקינד, ,ייִדישע געלט"
ייַדישער האַנטװערקער ,קאָװנע
0491 -- 8
י .י .זינגער
י .י .טרונק

אַ .גלאַנץזלעיעלעס
לאַנג-פֿאַרגאַנגענע צײַט
לשון-קודש
ריידענישן פֿון ליטװישן דיאַלעקט

מֹ
מזרח-אייראָפּע
מאַטעמאַטיק
קאַדיע מאָלאָדאָװסקי
איציק מאגנער
גוסטאַװ מאַקמאן, ,די געהיימניסע פֿון
יענער וועלט" ,װאַרשע 5681
ּ,ױליש-ייִדיש ווערטער-
אהרן מאַרק ,פ
בּוך" ,װאַרשע 9291
מעשׂה בּוך ,אַמשׂט תּס"א
מנחם בּאָרײישאָ
מזרח-גאליציע
ימגילה-ליד' ( ,41י"ה2 ,טע העלפֿט,
רײַן"געבּיטן ,כּײי .מחבּר :אײַזיק דער
שרײַבּער .איבּערשרײַבּער :ר' יוסף
בּר' יעקבֿ פֿון וועצלער4451 ,
מיטל-הויכדײַטש
מנורת המאור ,אַמשׂט  ,2271העתּקת
ר' משה פֿרנקפֿורט ,דיין בּק"ק אמ"
שׂטרדם
מאַקס װײַנרײַך
מוזיקאַלישער טערמין
א .מוקדוגי
מאָרגן-זשורנאַל
מזרח-יידיש
הרבֿ חיים נחמן בּישקאָװיץ; ,ספֿר
מחנה כהונה" ,בּיאַליסטאָק תּרצ"ח
מערבֿ-ייִדיש
נ .בּ .מינקאָװו ,פּ,יאַנערן פֿון ייִדישער
פּאָעזיץ אין אַמעריקע" ,נ"י 6591

י .י .לינעצקי

מ .קאָסאָװער, ,ייִדישע מאכלים"
י .י .סיגאַל
ייִדיש פֿאַר אַלע ,װאַרשע ,8391-9391

רעד' נח פּרילוצקי
יודישעס פֿאָלקסבּלאַט ,פּעטערבּורג
ייִדישע פֿילאַלאָגיע4291 ,
י .י .שװאַרץ
ייִדישע שפּראַך ,ניו-יאָרק
יהודה-ליבּ גאָרדאָן ,גשׂיחת חוליךן",
װאַרשע 9881
יודל מאַרק
יהודה עלזעט
יוסף פּערלס ייִדישע כּתבֿים ,װילנע
71
יחזקאל קאָטיק,, ,מײַנע זכרונות"
יונה ראָזנפֿעלד
יחיאל שטערן, ,חדר און בּית-מדרש"
ייִדישע שפּראַך ,קיעװ -

ישפ

,9

כ"י

ב"י

4741

כּתבֿ-יד
מחבּר? רעצעפּטן .יזה כּתבֿתּי להנכבּד
ר' זעליקמאן נורבּערק אויש איינם
בּוכלייןי |דווקא ,שא 71ן

כּצ

כּמות-צאָלװאָרט

כג

מל
מלה
מלל
מלרה
ממ
ממוס
מנהגים

מס
מעג
מעד
מעט
מעשׂה אומן

מאַני לייפ .
משה-לייבּ האַלפּערן
מלים לאלוה ,בּערלין 0671
מחזור

מצ
מר
מרדכי
מש

סל

סלאוויטעץ 2381

מגישי מנחה
מענדעלע מוכר-ספֿרים
מהרי"ל ,מנהגים ,ווענעדיג {װענעציען
0951

סמבּ
סעג
ספּ

מענדל סאטאנאָװער
מערב-גאַליציע

ספעצ',
ספּעצ

מעדיצין
מעטאַנימיש
מ,עשֵׂה גדולה מן אומן" ,סדילקאָװו
4

מק

לראש

השנה,

סטוטש

סצ
סשי

מערצאָל
משה קלבּאַק
מאָריס ראַזנפֿעלד
'דאש שפּיל פֿון מרדכי אונ' אסתּר',
אַמשׂט 8171

ע
עח

מלמד שׂיח ,פֿיורדא 7371

/

על

ענ ,ענג
ענצגאָלד
משה נאֲדיר
ה .נאַמבּערג
ניט בּאַקאָנט ,ניט בּאַנעגנט
נופֿת צופֿים ,װילנע תּרמ"ג
ר' נחמן בּראַצלעװער, ,ספּורי מעשׂיות"
ניו-יאָרק
דער נסתּר
נעאָלאָגיזם
נח פּרילוצקי
נחלת צבי ,פֿראַנקפֿורט דמײַן 1171
נחלת צבֿי ,זשיטאָמיר 681 . .
ניט רעקאָמענדירט אין דער כּללישפּראַך
נחום שטיף

סוצ
סוף

סור

ספּעציעל
סדר-צאָלװאָרט
,פֿר שערי יצחק" ,װאַרשע
זאָלער ,ס
תּרע"ט

|הש ||

עט
עיון

סוצ פּוו

נ :סטוטשקאָו, ,ד,ער אוצר פֿון דער
ייִדישער שפּראַך"
אין לשון װאָס איז שטאַרק פֿאַרסלאַ-
װישט (ניט רעקאָמענדירט פֿאַר דער
כּלל-שפּראַך)
מ .סמבּטיון, ,אַ זעקסטער װעלטטייל"
ז .סעגאַלאָװיטש
מרדכי ספּעקטאָר

עפּש
עק

איבּז גערשלס, ,ספֿר עץ חיים" (קיצור
של"ה) ,פֿיורדא תּקיייב
שלמה עטינגער
עיון יצחק ,בּערלין 2371
עלזאַסער ייִדיש
צנגליש

די אַלגעמײנע אילוסטרירטע ענציקלאָ-
פּעדיע ,רעד' דוד גאָלדבּלאַט ,ניי 3291
יחיאל מיכל עפּשטיין
עזרא קאָרמאַן

פּערזאָן
פּאָדאַליע
פּאַסיוו ,װערבּ אין פּאַסיו
פּאַרטיציפ
פּריװאַטע בּריוו
פּױלישער דיאַלעקט

פּרץ הירשבּיין
פּוליש
ש .פּיעטרושקאַ ,משנה-איבּערזעצונג
פּרץ מאַרקיש
פּנקס מדינת ליטא ,בּערלין תּרפּ"ב,
שמעון דובּנאָװ
פּסיכאָלאָגיש
פּעיאָראַטיװ
פּערזאָנען

ספֿר
סאָװעטיש
ספֿר המגיד (לובּלין  ,5261פּראָג ,1961
װילהרמרשׂדאָרף )7171
סובּסטאַנטיוו ,סובּסטאַנטיוירונג ,סובּ-
סטאַנטיװיש
אַבֿרהם סוצקעווער
אַבֿרהם סוצקעוער ,פּאַעטישע װערק
;אַלס דער סוף איז גוט איז אַללעס
גוט" ,אַנאָנימע ייִדישע קאָמעדיע פֿון
סוף  ,81י"ה .הקדמה ,הערות ,מאַדער-
ניזירטער נוסח פֿון ל .פֿוקס ,פּאַריז
51
סגולות ורפֿואות אין ,ש,ער אפֿרים",
פֿון רי אפֿרים ווערטהיים ,פֿיורדא תּפּייח

פּאַראַלעלע פֿאַרעם

ריידענישן פֿון פּולישן דיאַלעקט
פּראָנאָם
פּראָגער בּריוו1261 ,
פּרעפּאָזיציע ,פּרעפּאָזיציאָנעל

פֿאָצ

כד

פֿאָרעם
פֿאַר דער אָנגענומענער צײַטרעכענונג

קֹ

פֿאָרװערטס
פֿרײַע ארבּעטער שטימע
פֿאַרלאג
פֿאַלקסגלײבּעניש
פֿאָלקסגעזונט ,ווילנץע ,0491 -- 3291
רעד ד"ר צמח שאבּאַד ,הירש מאַץ;
רעד' ד"ר ל,
,1
--5
-9
841
פּאַרין 91
קורלאַנד
פֿאַרגרעסער-פֿאָרעם
פֿאָלקסװיץ
ח .א .פֿינקעל ,ייָדי טעכנישער װער-
טערבּוך ,כאַרקאָװ 3291
פֿאָלקסװערטל
פֿאָלקסטימלעך ,ניט ליטעראַריש
פֿיגוראַטיו
ל .פֿײַנבּערג
פֿאָלקסליד
פֿון לצצטן חורבּן
פֿאָלקס-מעשׂה
פֿאָלקס-עטימאָלאָגיע ,פֿאָלקס-עטימאַ-
לאָגיש
פֿאַלקספֿאַרגלײַך
פֿראַנקפֿורט-אָדער
פֿראַנקפֿורט (ד)מײַן
פֿאַרגאַנגענע צײַט
פֿאַרקלענער-פֿאַרעם
פֿראנצייזיש
פֿאַרגלײַך
פֿאָלקסרעטעניש
פֿילאָלאָגישע שריפֿטן ,ייִוואָ
פֿאַראײניקטע שטאַטן

קאַל וב
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קאָנ
קאָס
קאַר
קה
קוד
קװ
קװו'
קזוו
קח

קל
ו"ל
קמ

זמ
קענאָ
קפ
קצ
ק"ק

611411

קאָניונקציע
מרדכי קאָסאָװער
א .קאָראַלניק ,שריפּֿטן ,נַיי
קבֿ הישר
קולטור און דערציאונג ,נ"י
לייבּ קװויטקאָ
קװאַדראַט
קעגנזײַטיקער (רעציפּראָקאַלער) װערבּ
קהל חסידים ,לעמבּערג 5781
קינדערלידל
קינדער-לשון
קול מבֿשׂר
קילאָמעטער
קענעדער אָדלער ,מאָטרעאל
קירצערע פֿאָרעם
קומעדיקע צײַט
קװאַדראַט-קילאָמעטער

רבּ ,רבּי
ראָש:השנה
יוסף רובּינשטיין
רומעניש
רוסיש
רוסיציזם
יצחק ריבֿקינד
רעדאַקטאָר ,רעדאקטירט ,רעדאקציע
רעפֿלעקסיע פֿאַרעם
רחל קאָרן

צ'
צ"אַ
צאינה
צבּ
צגז
צוו
צוכט
צוג
צוק
צור
צזוו
ציט
צייט
צינ
צמ ,צ"ײמ
צעד

ריידענישן

צײַטונג
צװישן אַנדערע
צאינה וראינה ,אַמשׂט תּע"א
צונויפֿבּינד(ונג)
צונױפֿגעזעצט
צאָלװאָרט
אולמא זעליקמן, ,דער צוכט שמּיגל"
פֿראַנקפֿורט 0861
אליקום צונזער ,קריטישע אויסגאבע
|
ייוואָ ,ניי 4691
צוקונפּט
צאינה וראינה ,ווילנע תּרל"ב
צונױפֿגעזעצטער װערבּ
ציטירט פֿון ,ציטאַט בּײַ
אַהרן צייטלין
י .צינבּערג. ,די געשיכטע פֿון דער לי-
טעראַטור בּײַ ייָדן" ,װילנץ 5391
צענטימעטער
א .צעדערבּוים, ,דיא געהיימניסע פון
בּערדיטשובֿ ,װאַרשע 0781

שׂ
שורה
מנחם מןאַזן בּן שלמה הלוי אַמעלאַנ-
דער, ,שארית ישׂראל" ,אַמשׂט 3471
שלמה בּיקל
שמעון דובּנאָו, ,די וועלט-געשיכטע
פֿון ייִדישן פֿאָלק"
שבֿילי המלמדים ,בּבֹא מציעא ,ווארשע
51
שפּריכװאָרט
אַבֿרהם שװאַבּ ,ספֿר דבֿרי יושר {ווער-
טערבּוך) ,אַמשׂט תּקכ"ז

שאלות ותּשובֿות 
שבֿט יהודה

צפֿ

צערטל-פֿאַרעם

שין מיללער

צש

דר' צמח שאבּאַד

שמואל ניגער
כה

שע

שלום-עליכם

שעריר

מ .שערטילש ,ספֿר ירמיה ,פּראָג 2061

שפּאַ

שפּאַלט
שפּאַניזם

שפּי

שּׂ
שׂבּ

שׂה

פּויליש
רוסיש
רומעניש
שפּאַניש
אוקראַאיניש
אונגעריש

תּקק
תרגימא

שפֿה בּרורה ,אַמשׂט 1071
שׂמחת הנפֿש

ליטװיש
זט? מסקמט!1נס00ןאה
{מתט
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מיטל:הויכדײַטש
אַלט-פֿראַנצײיזיש

כו

642
יס

תּל-אָבֿיבֿ
תּלמיד-חכם ,אין לשון פֿון תּלמידי-
חכמים
תּרגום יהואַש
תּלמודיש
תּנכיש
תּקנות פון קראַקעװער קהילה5951 ,
ספֿר מיני תּרגימ"א והוא ספֿר המצוות
על לשון עבֿרי-טײַטש ,לאָדז? יאָר?

אַלט:-הױכדײַטש
װײַסרוסיש
דײַטש
ענגליש
פֿראַנצײיזיש
איטאַליעניש
לאַטײַן

022

אַכטוננ ,כּאַנוצער פון װערטערבּוד
דער סדר פון אַלף-בּית
א ,בּ ,ב ,ג; ד ,ה ,ו ז; חו ט ,י ,כּ ,כ (ד) ,ל ,מ (ם),

נ (ן) ,ס ,ע ,פּ ,פֿ (ף) ,צ (ץ) ,ק ,ר ,ש ,ש ,תּ ,ת.
בּ און = זײַנען בּאַזונדערע אותיות;

כֹּ .

צו

זע

2

:

פּ

,
שׁ

''+++וי

שׁ קומט נאָך ש.

םב אָן אַ פּינטעלע און אָן אַ שטריכעלע פֿון אויבּן),
9

אָן אַ פּינטעלע און אָן א שטריכעלע פֿון אויבּן) ---
קומען אין אַלטע טעקסטן ,אין ציטאַטן פֿון לשון-קודש ,װען דער אַרױסרײד קען זײַן א צווייאיקער,
און בּכלל אין אַלע פֿאַלן ,װען עס איז ניט קלאָר ,צי מיר האָבּן פֿאַר זיך אַ בּ אָדער א  ,3אַ פּ
אָדער א פ.

א ,אַ ,א  --װערן ניט גערעכנט װי בּאַזונדערע אותיות,
{  -- 1װערן ניט גערעכנט װי בּאזונדערע אותיות.
י ,י,

--װערן ניט גערעכנט װי בּאזונדערע אותיות.

וו ,וי ,יי ,יי  --װערן פֿון שטאַנדפּונקט פֿון סדר ניט בּאַטראַכט װי ספּעציעלע אותיות פֿון ייַדישן
אַלף -בּית ,נאָר קומען לויטן סדר װי צוויי אָפּגעזונדערטע אותיות,

דער סדר פון ווערטער
ווען דער אותיות-בּאַשטאנד איז דער זעלבּיקער --
קומט פֿריִער א (אָן שום נקודה) :א קומט פֿאַר אַ ;
אָט פֿאַר אָט ,איבּערהאַר פֿאַר איבּערהאָר,

קומט יי פֿאַר יי ;אונטערהיילן פֿאַר אונטערהײַלן ,איבּערנייען פֿאַר איבּערנײַען,

קומט דאָס װאָרט מיטן אַקצענט אױפֿן ערשטן טראף פֿאַרן װאָרט מיטן אַקצענט אויף אַ װײַטערדיקן טראַף :
אױינטערהאַנדלען פֿאַר אונטערהאַינדלען ,איבּערגילטן פֿאַר איבּערגיילטן,

|

בּײִַם סדר פֿון אויסשטעלן די ווערטער נעמט מען ניט אין כּאַטראַכט דעם מקף און
אויך ניט די צעטיילונג אויף בּאַזונדערע ווערטער.
געדענקט וועגן שטומען אַלף צווישן צוויי װאָוון און א װײַטערדיקן װאָוו :
אַװאו קומט פֿאַר אַװאַנסירן ,אַװעקװאוינען פֿאַר אַװעקװאָיעןן.

געדענקט וועגן שטומען אַלף אָנהײכּ טראף פֿאַר ו און י:
אויסציאונג קומט פֿאַר אױסציגײַנערן ,איבּערגליאונג פֿאַר איבּערגליד,

כו

א ,אי אי

פֿאַרבײַטן די װערטער װאָס װערן אויסגעטײַטשט ,א' איז פֿאַר אַ װאָרט װאָס הייבּט זיך אָן מיט אַן אַלף אָן אַ
נקודה אָדער מיט אַשטומען אַלף ,למשל :אונטערן איינס אחד פֿאַרבּײַט אי דאָס װאָרט אחד; אונטערן איינס אײַזן
פֿאַרבּײַט אי דאָס װאָרט אײַזן .א '8איז פֿאַר אַ װאָרט װאָס הייבּט זיך אָן מיט א ,למשל :אונטערן איינס אַזיאַט
פֿאַרבײַט אַי דאָס װאָרט אַזיאַט; אונטערן איינס אַחדות פֿאַרבּײַט אַי דאָס װאָרט אַחדות ,אַ 'איז פֿאַר אַ װאָרט װאָס
הייבּט זיך אָן מיט אָ ,למשל :אונטערן איינס אַזאָן פֿאַרבּײַט אַי דאָס װאָרט אָזאָן; אונטערן איינס אַחי פֿאַרבּײַט
אִי דאָס װאָרט אָחי;
אויבּ עס קומט צו אַן ענדונג ,װערט זי צוגעשטעלט גלײַך נאָכן ' ,למשל :בּײַם װאָרט אוצר ,פֿאַר אוצרות --
איות; בּײַם װאָרט אייגל ,פֿאַר אייגלעך  ---איעך,
בּײַ אַ מקף

אָדער בּײַ אויסדרוקן

װאָס בּאַשטײען

פֿון צוויי אָדער

מער

װערטער

קומען

די ראָשתּיבֿותן

פֿון

אַלע בּאַשטאַנדטײלן ,למשל :פֿאַר אחד למאה  --אי ל'ן פֿאַר אַחדות'האומה  --אַ"ה'; פֿאַר אחד מן השוק --
אי

1

מ'

( 6
 1אין איינס פֿון װערטערבּוך בּאַטײַט :מעג יאָ אָדער ניט זײַן אַ טייל פון װאָרט :אַטמאַספּער(ע)  ---קען
זײַן אַטמאָספּער און קען זײַן אַטמאַספֿערע; איבּערבּײַט(עװדסיק קען זײַן איבּערבּײַטיק און קען זײַן איבּערבּײַטעװדיק,

 2אין דער אױסטײַטשונג בּאַטײַט :עס קען יאָ אָדער ניט זײַן אַ טייל פֿון דער אױיסטײַטשונג; עס קענען
זײַן בּיידע אָדער נאָך מער פֿאַלן; עס איז א נייטיקער צוגאָבּ צו דער אויסטליטשונג,
3

אַרום לשון-קודשע װערטער װאָס קומען אַרײַן אין פּינקטלעכן ציטירן פֿון אַלטע ספֿרים,

{|
 1צוגאָבּ צו אַ ציטאַט,
2

אינפֿאָרמאַציע װעגן שטייגער ,פֿירונג ,דין; סתּם צוגאָבּ-אינפֿאָרמאַציע,

 .3אָנװײַז אױפֿן אַרױסרײד ,ספּעציעל בּײַ ווערטער און אויסדרוקן פֿון לשון-קודש,
4

זײַטיקער אָנװײַז אויף א גראַמאַטישער דערשלינונג,

5

װאָרענונג קעגן אַ מעגלעכן טעות,

סימנים
 -- 4-זען. -- 22שטאַמט פֿון,

==  --שטאַמט פֿון (אויבּ עס קומען ניט-יידישע אותיות).
=  --האָט דעם בּאַטײַט פֿון ,איז גלײַך צו.
 --דער גאַנצער טייל פֿון װאָרט בּיז צו דער ענדונג אָדער בּיזן געגעבּענעם אות,

| --װײַזט דעם טייל פֿון װאָרט װאָס חזרט זיך איבּער בּײַ די אָפּשטאַמיקע װערטער און די צוגאָבּן ,למשל:
בּײַ איטערוירן

-- אַטיו ,אנשטאָט

איטעראַטין,

 -דער קאָנװערבּ (בּײַ װערבּן מיט אומ -פֿאַרבּײַט עס אומ בּײַ װערבּן מיט אונטער --- -פֿאַרבּײַט עס אונטער;בּײַ װערבּן מיט איבּער --- -פֿאַרבּײַט עס איבּער; בּײַ װערבּן מיט אײַנ --- -פֿאַרבּײַט עס אײַנ) װי אויך א
פֿאַרבּײַט פֿון די זעלבּיקע טיילן בּײַ װערטער װאָס שטאַמען פֿון אָט די װערבּן,
 --נאָך א ציפֿער װײַזט אַז עס איז א סדר-צאָל ,למשל :אין  .91ייה  --אין 91טן יאָרהונדערט,

*  --בּאַטײַט :לייגן אַכט :קומט געוויינלעך פֿאַר אַן אידיאָמאַטישן אויסדרוק,

כח

אָפּבּאנעווען

אָפּביגן

1709

אָפּבּױיאַגעװען  --אוטו . נעװע אָפּן -יגע-
בּויאַנעװעט .1 .פֿאַרענדיקן בּוּיאַנעװען ,מאַכן
סקאַנדאַלן ,זיך אױפֿפֿירן װילד .אִ'י און װערן

סטאַטעטשנע ,72 .,בּויאַנעװען אַ לענגערע צײַט,
אַי אין שענק אַ גאַנצן אָװנט,

אַ בּאַרג, .אין שרעק

פֿאַרן אָי ,מ .ז .טקאַטש,

דאָרשט צום קװאַל.

אָפּבּונטעװען (זיך)  --אוטו- .טעװע (זיך)

אַפּבּױיג-- ,בּויגונג-- ,בּויפן  -- --אָפּבּייג,
אָפּבּייגונג ,אָפּבּייגן,

אױפֿהערן בּונ"
אָפּ( ,זיך) *-געבּונטעװעט.
טעװען .אױפֿגעבּן דעם רעװאַלט ,דעם בּונט,
,די סטודענטן װעלן זיך אִ' און װידער זיך
נעמען צום לערנען" ,רייד (נ"י)

אבֿק .אָפּגיסן ,אָפּשמירן מיט בּוימל .אויך מיט
אן אַנדער מין אייל .אִ' די האָר .אַ'י די סקאָ"
װעראָדע.

אָפּבּוצקען- ,בּוטשקען  --טרו- .קע אָפּ,
 .1זזחו אָפּי
ג=עבּוצקעט- ,געבּוטשקעט.
מיט
 .2אָפּקלאַפּן ,אָפּשלאָגן.
בּוכצען.
זיך  --קזחװ .אי זיך מיט די הערנער,

אָפּבּױמלען  --טרװ- .מל אָפּ- ,געבּוימלט.

אָפּבּױיען  --טרו .בּוי אָפּ-- ,געבּויט.

 .1פֿאַר

ענדיקן בּױיען .2 .צוריק אױפֿבּױען, .אוב
איר װילט ,קענט איר אים אִי אַ שענער הױז
װי עס איז געוען די אָפּגעבּרענטע" ,אמד ,דער
סולטאַן ,װילנע , ,5981װאָלט פֿון א גראָשן צו
אַ גראָשן זיך אָנגעקליבּן אַ היפּשע סומע געלט,
עס זאָל מעגלעך זײַן װי סאיז אָפּצובּױען
זייערע הײַזער" ,ממוס ,ננשׂרפֿים, ,א צע-
בּראָכן האַרץ לאָזט זיך נישט אִי פֿונדאָסנײַ
װי אַ הוז" ,ספ ,סודות, .עס זאָל אינגיכן
אָפּגעבּױט װערן דער הײיליקער פּאַלאַץײ ,מעשׂה
אַלפֿס וו ,ווילנע  ,1091זי ,72

 .8אוטװ .אַנטלױפֿן .זיך אָפּטראָגן .בּ,וי אָפּ
פֿון מיר ,אַניט װעל איך דיך צעממיתן", .דער"
װײַל האָבּ איך אָפּגעבּױט .װי זאָגט מען עפּעס:
אַז דער װאָגן פֿאַלט ,זײַנען די רעדער צו
שווער",

גענאַרטע

װעלט5181 ,

;האָט ער זיך

בּאַשלאָסן פֿון היר אָפּצובּויען און איו שנעל
געלאָפֿן",

דובּער

בּורשטיין,

דיא

פֿאַרשיכּערטע

אָפּבּוקן זיך  --אוטו .בּוק זיך אָפּ ,זיך '--גע-
 .1אױפֿהערן זיך בּוקן .זיך אִ' און
בּוקט.
 .2װי ניט איז אָפּ
אױיסגלײַכן דעם רוקן.
פּטרן דאָס בּוקן זיך .אִי זיך פֿאַר אַ געטשקע,
 .2זיך שטאַרק בּייגן פֿאַר עמעצן ,בּעטן זיך
בּײַ אים .אִי זיך פֿאַרן גביר.

אָפּבּוקטירן  --טרו- .סיר אָפּ ,ג-ע-בּוקסירט.
אָפּשלעפּן מיט אַ שלעפּשיף .אויך אָפּבּינדן פֿון
שלעפּשיף אַ צוגעבּונדענע שיף .עמיר האָבּן
איר געבּראַכט צו פֿירן א מאָטאָרקע ,האָבּן אָפּי
געבּוקסירט דעם פּלאַניער איבּערן װאַסער",
איסידאָר

שטאַק,

מאַָסקװע

אַפֹנ װוּלקאַנ,

,8

אָפּבּוֹקְרֹן { --ב.ּ.ו.יקערןן אוטו .בּוֹקֵר אָפּ,
גיעיבּוֹקרט .נעאָל2 .כויהי ערב ויהי בּוֹקר"
דורכמאַכן אַ סך בּוֹקרס ,פֿרימאָרגנס; .ער האָט
זיכער זיך נישט געקענט פֿאָרשטעלן אַז נאָך

בּיליאָנען יאָרן אָפּעֲרבֿן און אִי װעט קומען
א היטלער ,אַ סטאַלין" ,בּאַש ,פֿאַר.

קינד ,װילנע , .8781מיר זאָלן זײַן פֿאַרמעגן
צונעמען און אִי פֿונדאַנען" ,יבּ.ודזאָהן אַ גי
טראַיע װײַבּיל חלעבּין ,װילנע ( .4 .2981אומ"

לד.

איידל) ניט װערן .שטאַרבּן ,אַן אַלטער תּרח,
האָט ער אָפּגעבּױט,
מיט זיך / --נאָך דער שׂריפֿה האָט זיך
די שטעטל אַפּגעבּױט פֿיל שענער" ,אמד,
פייגעלע דער מגיד ,װילנע  ,8681עװעט אִי זיך
זיכער ,שאָפֿן אין
ירצ/ן
זלדע
און זייען פֿע

די װעלדער" ,ממוס ,יודל . -עכץ . עניש.
דער

-עריי,

אָפּכּױיערן --

9

 .1ענדיקן בּורבּלען .פֿאַרטיק װערן מיטן
 .2א לענגערע צײַט בּורבּלען
בּורבּלען,
 .8אַרױסגעבּן קלאַנגען װי א פֿליסיקײט בּײַם
זידן ,װי א װאַסער װאָס פֿליסט צװישן שטיינער
 .0אָפּגרעפּצן
אָדער אַנדערע שטערונגען.
(איידעלער).

אָנזײגן זיך.,

דאָס זייגקינד בּורבּלט אָפּ נאָכן

 0אָפּמורמלען ,אויף גיך און

אומקלאָר אָפּזאָגן .אִי אַ דאונען, .צװישן די
זאַכן ועלכע אונדזערע . . .ייִדן בּורבּלען אָפּ,

 .,ניט פֿאַרשטײענדיק װאָס זי בּורבּלען ,זײַנען
טרו.

ער אָפּ-- ,געבּויערט.

די פּרקײאָבֿות",

דער

אמת,

בּאָסטאָן

,5981

פֿאַרענדיקן בּויערן ,עגבּערן ,דרילן .פֿאַרטיק
ווערן מיטן בּויערן .אִ'י לעכלעך פֿאַר די שטיפֿ'
טן .אַי אַ צאָן פֿאַרן פּלאָמבּירן.

טא  .7אי אַ כּקשה צו גאָט און זיך נאָכדעם
וואונדערן װאָס ער הערט ניט" ,װינטש וש ,ג"י
 .7פֿרגל אָפּבּאָרבּלצן . קץכץ- .עניש.

אָפּבּױיקערן  --טרװ" .ער אָפּ-- ,געבּויקערט.

אָפּכורטשען  --טשע אָפּ- ,יגעבּורטשעט.
אוטו  ,1 --ענדיקן בּורטשען, .פֿארפֿאַלן --
האָט וערן אָפּגעבּורטשעט און ...אויסגע-

דזוו אויסבּויקערן (,)051 +--

אָפּבּוכצען  --טרװ .צע אָפּ-- ,געבּוכצעט,
 .1פֿאַרענדיקן שלאָגן מיט די פֿױסטן .אִי דעם
 .2אָפּשטופּן אָפּשטױסן
חכרה-מאַן.
וויינלעך מיט זיך  --קזװ- .עניש.

גע-

אָפּבּונד  --דער" ,ן .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּבּינדן .היפּוך פֿון צובּונד .גזייער צו"
געבּונדנקייט האָט זיך געענדיקט מיט אַן אַ".
 .2אָפּריס .אַ שטיין װאָס רײַסט זיך אָפּ פֿון

פֿײַפֿט",

קװ,

 .2בּורטשען

ליאַמ און פעטריק,

אַ לענגערע

קיִעוו .2391

צײַט, .דער

אומװעג.

-עניש.

אָפּבּורלעסקעװושן --טרו- .קעוע אָפּ-- ,יגע-
בּורלעסקעװעט.
ערנסטער זאך.
לעסק-אַקטיאָר,
ערנסטע זאכן
ע .קאַנטאַך

מאכן א בּורלעסק פֿון אַן
אָפּשפּילן אַ ראָלע װי אַ בּור-
,ז,י האָט געקאַנט אִי די סאַמע
און עס געטאָן אַװױ געשיקט",

|מ .שטיקער,

טאָג 7591 ,וא .6

אָפּבּורעװען  --טרװ- .רעװע אָּ--- ,געבּורע-
פּאַריקמאַכערײַ) ניט'געראָטן אָפּשערן
װעט.
|
האָר .אִ' אַ קאָפּ,
אָפּבּושעװען  --אוטו .שעװע אָפּ-- ,גץ-
 .1ענדיקן בּושעװען ,דאָך אָפּ
בּושעװעט.
געבּושעװעט האָט דער װאולקאַן צו ענד ,און
אויף דער אָפּגעקילטער לאַװע װאוינט מען
 ,2בּושע-
ווידער" ,אֵל װו' ,צום לאַנדסמאַן
װען א לענגערע צײַט ,דער שטורעם האָט

אָפּגעבּושעװעט א גאַנצע נאַבט",
אָפּבּטלען { --ב.ּ.אַ.טלעןן אַקוזװ .בּטל אָם,
 .1פֿאַרבּרענגען א לענגערע צײַט
--געבּטלט.

מיט גאָרניט ,מיט אומוויכטיקע ענינים .אַ' דעם
 .2װי ניט איז גיך אָפּפּטרן
גאַנצן זומער
אַי דאָס דאַװנען.

אָפּבּיגלען  --טרו- .גל אָפּ-- ,געבּיגלט .קור-
 ,אָפּפּרעסן .פֿאַרענדיקן פּרעסן אִי
לאַנד.
 .2װי ניט איז אויספרעסן
אַ פּאָר הויזן,
אַי אַ קרומען קנייטש אויף די הויזן,
אָפּבּירו(ש)איען זיך  --אוטו- .זוש)איע זיך

=בּורבּלט,
אָפּבּורבּלען  --טרװ" .בּל אָפּ ,גע
--בורבּע(נע)ן66 .טזטט .=11/:

ניט אויף זײַן װײַבּס חתונה -- ...בּורטשעט
אָפּ דער ווילנער" ,ישׂראל קאַפּלאַ ,שליאַך און

מאָגן

בּורטשעט אים אָפּ נאָכן פֿעטן עסן".
טרװ ,1 --- .אָפּמורמלען .זאָגן עפּעס אין
דער שטיל ,מיט אַ האַלבּ מויל ,אומפֿאַרשטענד-
לעך .2 ,אָפּענטפֿערן בּורטשענדיק .בּרוֹנזלעך אי
די צושטימונג, .האָט איר אלע אין לאַגער נעכטן
געהאַט אַ פֿײַנעם אָװנטיעסן?  --קיין בּעסערן

אָפּ ,זיך ג-ע-בּידונש)אַיעט.

עעיעת1ס

:עש=.

אַ לענגערע צײַט פֿירן א געמא-
.72216
טערט לעבּן -- .דוווו; .איר מאַן האָט זי פֿאַר-
לאָזן און זי האָט זיך אָפּגעבּידזאיעט ,זיך
אַרומגעשלעפּט ,אים געזוכט אין דער פֿרעמֿד"

אָפּבּירעווען  --אקוזוו- .דעװוע אָפּ ,ג-ע-בּידע-
האָבּן אַ שװער ,א בּיטער לעבּן זיך
װעט.
מוטשען .אִי א יאָר צײַט .אִי אַ לעבּן-לאַנג; .אַז
{דער ייִדישער סאָלדאַטן האָט זיך כֹּשֶׁר אויס-
געדינט און האָט זיך אומגעקערט אֲהיים ,אין
אים פֿאַרגעשטאַנען בּאַנײַס אָפּצובּידעװען א
לעבּן און לײַדן אלע בּאַגרענעצונגען" ,בּערג,
יודב

אונ

די

פֿאָטערלאַנדימילכאָמע,

מאָסקװע

,1
אָפּבּיטן  --דזוו אָפּבּעטן ,+--
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּבּייג  --דער ,ן.
פֿון אָפּבּייגן (זיך) .אִי פֿון וועג .אי פֿון א בּוים,
פֿון א צװײַג, .דער אייבּערשטער טייל ופֿון
קרױינבּלעטלן איז בּרייטער און אויסגעבּויגן
דרויסנצו ,דאָס איז דער אִי זײַנער= ,אַ .גאָלאָמבּ
איבּז ,ג .בּאָטש ,געװיקסן,

אָפּבּײיתן  --טרו .בּייג אָפּ-- ,געבּויגן (--יגעז

בּיינט).

 .1ענדיקן בּייגן .פֿאַרטיק װערן מיטן

בּייגן .2 .בּייגן אַ בּיסל אין א זײַט ,אַװעק
פֿון דער גראָדער ליניע .אִי דעם פֿאָרהאַנג כּדִי

צו קענען זען װאָס עס טוט זיך הינטער אים.

סנד1

אָפּבּייזערן זיך
*(אַליין) אִי פֿון װעג = אָפּקערן פֿון גלײַכן װעג,
*אָי פֿון ציל = מותּר זײַן אױפֿן אַנגעמערקטן
 ,0אײנבּייגן עס זאָל קירצער װערףן
ציל,
אִי די הויזן בּײַם בּראָדזען אין וואסער.
 .4אָפּדרײען אין א זײַט פֿון דער נאַטיר-
לעכער פּאָזיציע, .װײַסע קליינע הענטלעך בּייגן

אָפּ די צװײַגן" ,סעג ,שטילע טרוימען ,װאַרשע
{ .9קומט אַרײַן בּרייט ,כאַפּט אַ קוק
אויף ,. . .בּייגט אָבּער שנעל אָפּ דעם קאָפּ",
ה.

עפּפֿעלבּערג,

דער

קרבּן,

װאָרשע

תרס"ח.

 .9צוריק גלײַך מאַכן װאָס איז פֿאַרבּױגן
אײַנבּייגן זיך און דערנאָך אי צוריק דעם קער"
פּעֶר .אי דעם פֿאַרבּױגענעם טשװאָקי אװען
איינער הײיבּט אויף אַ װײַנשטאַק איבּער א טייל
פֿון א פֿרוכטבּױם ,מעג עֶר בּרענגען זאָט אונ-
טער די איבּעריקע |ערטערן פֿון בּוים ,און אויבּ
די נײַע צוגעוואקסענע זײַנען װײַטער געגאַנגען,
זאָל ער זיי אִי צוריק" ,זרעים ,מה/א,
 .0אַריבּערגעװינען עמעצן .אִי עמעצן פֿון
אַ קעגנערישער שטעלונג, .איך האַבּ אויף מײַן
זײַט אָפּגעבּױגן מײַן טרײַע דינסט ...איך
װעל אָנטאָן אירע קליידער" ,בּחייי (ב .יאָגיכעס),
איבז ,דער העלד יערמאַק ,װילנע , .4781מיט
דײַן דענקען האָסטו זיי פֿון זייער װעג ניט
אָפּגעבּױגן" ,

טױבּע

סעגאַל,

עולם

המעשה,

װאַרשע ,3881

( .1שנײַדעריש) פֿאַרבּײיגן און מאַכן אַ זוים,
מיט זיך , --קהאָבּן זיך מיט אַ פּאַר מײַל
פֿריַער אָפּגעבּױגן אין אַ זײַטיקן װעג װאָס גייט
דורך א טיפֿן װאַלדײ ,אמד ,מלכּה והדסה ,ווילנע
, ,7די מוטער װװאָס לייגט דאָס קליינע קינד
שלאָפֿןן דאַרף אַכטונג געבּן אויף די איערן
זיי זאָלן זיך ניט פֿאַרבּײגן אָדער ניט אִי זיך

צו פֿיל פֿון קאָפּי ,בּלעטער ,שן ,83
ונג , --די סיבּה פֿון דער אִי פֿון דעם קויל-ועג איז דאָס װאָס ער קומט ארײַן אין א שװוער
עניש.עכץ.פֿעלדײ ,גוטנ.

אָפּבּייזערן זיך --אוטװ .ער זיך אָפּ ,זיך
ג-עבּייזערט.
אָי און געבּן
האָט ער זיך
דערנאָך װעט

 .1זיך מער ניט בּייזערן .זיך
די האַנט, .דער כּעס איז אַװעק,
אָפּגעבּייזערט" .אלאָז זי זיך אי
זי פֿון מיר קריגן דאָס איריקץ",

טאַט פֿון אָפּבּײַטן.

אָפּבײַטן

 ,2שינוי .איבּערבּײַט.

;דאָס אריבּערצ;ען זיך אין דער נײַער דירה איז
געוען אַן אִ' אין זייער לעבּן".

 .9אַ קאַמפּלעט קליידער אָדער װעש אױיף
איבּערצוטאָן זיך .זיך לאָזן אין װעג אָן אן אַי
פֿון װעש,
 .4דער װאָס פֿאַרנעמט עמעצנס אָרט בּײַ אַן
אַרבּעט ,א פּאָזיציע אין אַן אַמט, .אונדזערל
קינדער  ---אונדזער אַ" ,ימ איבּז ,יונגל און
,ו בּאַצײיכענען דעם אי פֿון
מיידל ,ריגע  .9291צ
צוויי

בּ.

דורות",

ריװקין,

אונדזערע

קער, .דער מידער װעכטער
געדולד געווארט אויף זײַן אַ".
8
צײַט,
װאָס
מען
אויף

פראַזאַא-

האָט מיט אומ"

פֿאַלשע

,9291

אָפּבּײַטלען  --טרח- .טל אָפּ-- ,געבּײַטלט,
 1פֿאַרענדיקן אָפּזיפן מעל .אִי אַ בּיסל קאָרן-
מעל,
 2געניצט אַנשטאָט אָפּבּטלען ( 4)+--נר.
,פֿלעגט ריידן גיך ,דאוונען גיך ...האָט ער
איצט אויך אָפּגעבּײַטלט דעם דאַװנען" ,רייד

(קאָװנע.

( .8קאַרטנשפּיל) אָפּגעװינען בּײַ

עמעצן אלץ װאָס ער האָט.

אָפּפײַטן  --טרוו .בּײַט אָפּ ,גע=בּיטן .

 .1ענ-

דיקן בּײַטן .פֿאַרטיק װערן מיטן בּײַטן .2 ,פֿאַר-
נעמען יענעמס אָרט ,קומען עפּעס טאָן אַנשטאָט
דעם װאָס טוט עס פֿריער .אִי עמעצן אויף
אַ שטעל .אִי דעם בּרודער אויף א פּאָר שעה.
אִי די דיוויזיע אױפֿן פֿראָנט .אִי א ה א נ ט אין
אַ שפּיל, .אונדזער כּהןגדול{ ...האָטן אָפּי
געבּיטן זײַן עלטערן זון אליעזר ,דאָס עֶר זאָל
זיך איין עטװאָס משׂמח זײַן מיט דעם עוֹלם",
אַמד,

די

פֿרײַנדליכע

בּרידער

אליעזר

אונד

נֹפֿתּלי ,ווילנע , ,8681פֿאַרטאָג ,ווינטער איז עס
געװען ,עס קומט אים אִי דער טאָגיװעכטער",
פּרץ' ,דער משולח"

 9קומען איינס נאָך דעם אַנדערן ,זײַן
ווערן

אזוי

װי

אן

אָפּבּײַט.

,די

פֿאַרשײדענע

געזעלשאַפֿטלעכע פֿאָרמען  . . .בּײַטן אָפּ איינע

רחלע דיא זינגערין ,זשיטאָמיר  .2 .8681זיך
בּייזערן אַ לענגערע צײַט .0 .אַרױסװײַזן אַז

קומען די בּיידע טראַגעדיעס אַי איינע די אַנ-

מען איז בּייז? .אַז מע בּייזערט זיך אָפּ ,גייט

דערע" ,בּ .ריװקין ,ה .לייװיק...

אָפּ דער כּעס" ,שװ.

 .4זיך שטאַרק בּייזערן.

אָפּרײַסן זיך אויף עמעצן :.אָפּזידלען, .ער האָט
אַזױ לאנג געבּעטן ביזואנען דער בּעל:הבּית
האָט זיך אויף אים אָפּגעבּייזערט" ,האמת וה'
שקר ,לובּלין ', ,5981גראָבּעריו'נג!  ---בּייזערט
זיך אָפּ דער רבּי  ---װאָלטן דאָך אים די װעלף
געקאָנט נאָכיאָגן" ,ה .ל .זשיטניצקי' ,משהלע'

.זאָגן  ,. . .אַי
 .8זיך בּייזערן א בּיסל, .א.ָ.פּ
זיך אַ בּיסל און בּאַלד ,אײַלנדיק ,ניט לאָונדיק
! זיך רעדן . ..אַרױס" ,נס ,די מישפּאַכע

מאַש-

בּער ,מאָסקװץ ,9391
אָפּבּײַט  --דער ,ן.

די אנדערע",

זשיט

וו ,נ"י ,2191

;אַזוי אָבּער

 ,4איבּערבּײַטן .איבּעראַנדערשן, .דער פֿירשט
בּאַניצט זיך גאַנץ אָפֿט מיט זײַן רעכט אָפּצו-
בּײַטן די אורטיילן פֿון דאָס געריכט" ,בּלעטער
פאן , ,93דאָס װעבּער-געזעץ {אין ענגלאַנדן האָט
מען אָפּגעבּיטן און דאָס איז געװען אַן אַנהײבּ
פֿון אַ נײַער פּאָליטיקײ ,די געשיכטע פֿון די
ענגלישע אַרבּעטער-בּונדען ,זשענעוו ,נאָװ' ,0091
זי ,32

 .9אױסבּײַטן ,צעבּלַטן גרעסערע מטבּעות
אויף קלענערע אָדער פֿאַרקערט .עדו האָסט
געהאַט  ---גריוונעס ,װילסטו זי אַי אויף רענד-

 .1אַקט אָדער רעזול-

זיך  --אױך .1 :װערן אַנדערש,

מיט

זיך בּײַטן, .אויבּ דער קאָליר האָט זיך אָפּ
געבּײַט..

לעך" ,ליבּין גאָלדין בּערג ,...מלאכת מחשבת,

 .נעם פֿון אַפּטײק...

צעמיש

מיט

ריינע װאַסער און לייג אַרײִַן ,. . .איין בּיכל
װאָש

דרינין

גיפֿינט

שקלאָװו

זיך זאַכין טשיקאַװי,

 .2זיך אױסבּײַטן מיט א געבּיטענער
תקנ"ה.
זאך, .קומט עֶר איצט צו גיין און װיל זיך אַ'

צוריק" ,שע ,אױפֿן פֿידל

זונג.

גרופּע װאָס אַרבּעט אין דער זעלבּיקער
די זעלבּיקע שעהן .אַ שיכט, .א פֿאַבּריק
אַרבּעט אין דרײַ אַין", .פֿון הײַנט הייבּט
אָן צו ארבּעטן א נאכט-אַי ,בּ .שקליאַר,
װעגן ,קאונאָס

בּאַרדיטשעװ? ,תּקפּ"ח, .איך בּין גראַדע אַרײַן
א אַ רובּל ,האָבּ איך אים געזען" ,משה שימי"
נאָװויץ ,יפֿאָל ,6881 ,יא  ,51אָפּ)בײַטן דאָס
רענדל= זיך שמדן,

-עניש.

-עכץ.

|

הער (יין ,יקע

;די נושׂאים פֿון דער מיטה און זייערע אָיס
וָמוזזן אין יענעם טאָג זיך טוֹבל זײַן" ,פֿון
אַ צוואה' 9181 ,ויבּל ווא, 561 ,דער חלפֿן,
דער אִי נעמט אַראָפּ א פּראָצענט פֿאַר זײַן טיר-

חה".

-ערײי,

אָפּבּײַפ  --דער- ,ז.

אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּבּײַסן .גרויסער אַי .װייטיקדיקער אִי
פֿרגל :אָפּבּיס,

אָפּבּײַסן  --טרו .בּײַס אָפּ-- ,געבּיסן .1 .אָפּי
טיילן מיט די ציין אַ טייל פֿון אַ האַרטער
שפּײַז ,אִי א (שטיק) עפּל .אִי דעם זליפּעץ פֿון
בּרױיט, .מע דאַרף אַזױ פֿיל אַי װיפֿל מע קען
אראָפּשלינגען" ,שװ, .מע טאָר ניט אִי פֿון א
שטיקל בּרויט און דאָס איבּעריקע אַנידערלײגן
אויף דעם טיש אָדער עס געבּן אַן אַנדערן צו
עסן" ,חא ,לז/בּ* .אִי מער װי מע קען אַראָפּ
שלינגען=אַרײַנקריגן ,צונעמען מער װי מע קען
ניצן ,האָבּן הנאָה פֿון דעם* .אָי די בּרוסט װאָס
גיט צו זייגן = א) טאָן א רעה עמעצן װאָס טוט
גוטס; בּ) זיך אליין קאַליע מאַכן אַ גוט גע"
שעפֿט; .א פֿעלד װאָס כּותים האָבּן אָפּגץ-
שניטן { . . .פֿאַר זיך} ,אָדער מוראשקעס האָבּן
אָפּגעבּיסן . . .איז די פֿעלד פּטור פֿון פּאה",
זרעים ,יד/ב .אִי דעם פּיטום פֿון אתרוג--
אַ סגולה צו האָבּן אַ יינגל; .עס שטייט אין די
ספֿרים א סגולה פֿאַר איין אשה מעובּרת אַז
זי זאָל נעמען דעם אתרוג הושענא-רבּה און אַי
דעם

פּיטום",

איבּז,

הנהגות

טובות,

װארשע

,7
 .2אָפּרײַסן מיט די ציין .אִי דעם פֿאָדעם װאָס
שלעפּט זיך נאָך .אִ' דעם שפּיץ פֿון ציגאַר.

אַז מען לייגט אַרײַן א פֿינגער אין מויל אַרײַן,
,יבּ א חזיר איין (דעם)
בּײַסט מען אים אָפּ"; ג
פֿינגער ,װעט ער דיר אַי די גאַנצע האַנט" ,שװ,
,זאָל ער נישט אָבּ בּײַשׂן מיט זײַנע ציין נייארט
מיט איין מעסר זאָל ערשׂ אבּ שנײַדן" ,לטו,
,נײַדן אָדער רײַסן אָדער אִי פֿון אַ זאך
מט/ב .ש
װאָס איז בּאַהעפֿט צו דער ערד אָדער ...צו
בּיימער  . ..טאָר מען ניט |אום שבּתןי ,סשי !,
פא; .דער טעם װאָס מע בּײַסט אָפּ די עקן פֿון
די

ציצית

מיט

די

ציין,

נישט

מיט

קיין

מעסער,

װוײְַל.א .י..זן פּסוק שטייט ילא תניף עליהם
בּרזליי ,מטעמים ,פּיעטריקאָו  .5091ונאָך א
טעם :די צאָל ציצית איז  ,232די צאָל ציין איז
 -- 2און  73איז בּגמטריא  ,232א רמז אויף

אָפּבּײַסן
יבּכל לבֿבֿך'
פּיק  ---בּײַם
הילף קומט
די רער װאָס

111
אִי דעם פּר
פֿון קריאת-שמע.ן
האָבּן א קינד אַלײן ,אָן קיינעמס
אויס איבּערצורײַסן מיט די ציין
שפּײַזט דעם וולד,

*כאָטש בּײַס דאָס הויז (די הײַזער ,די קראָם,
די פּאָליצעס אע))--פֿאַראַן אַ הויז ,,..אָבּער
ניטאָ אויף דער הוצאָה, .ניטאָ אויף יום-טוב,
װאָס זאָל איך פֿון הויז אָי?", .ניט געװען אויף
דער הוצאָה ,כאָטש בּײַס די הײַזער" ,ספ ,קאַי
ליקעס.

"בּײַס דיר (זיך) (בּעסער) אָפּ די צונג=:

בּרענג עס פֿון מויל ניט אַרױס ,זאָג ניט עפּעס
שלעכטס ,לייג ניט אויס צום שלעכטן, .איידער
דו זאָלסט אַזױ ריידן ,בּײַס דיר בּעסער אָפּ די

צונג" ,פֿװל, .ער האַלט שוין גאָר שמאָל -- ,בּײַס
דיר אָפּ די צונג", .קלאַפּירן {|=קראַפּירןן? --
זאָג איך  ---בּײַסט אײַך אָפּ די צונג ,פּאַני,
שע,

קליינע

אָפּבּילן

מענטשעלעך...

" .בײַס

אָפּ און

שלינג אַראָפּ די צונג" ,פֿװל, .איך װעלט מיר
אי דיא צונג זעלבּסט אבּ בּײַסין  . . .אי דאז איך
צו לײַד אדר צו טרוץ גי"
נם
י.
י..
אלט
װע
שריבּן זײַן" ,צוכט, .איך װאָלט מיר פֿריער
אָפּגעבּיסן די צונג איידער צו זאָגן עפּעס װאָס
קען מוסיף זײַן װייטיק" ,גרינ . .. ,טאַגבּוך.
 9עסן (גוט ,אַ סך), .אוי ,האָבּן חבֿרה גע-
שמאַק אָפּגעבּיסן!"* .אַ געשעפֿט (האַנדל) װאָס
מע קען דערבּײַ גוט אִי = גוט פֿאַרדינען* ,אַי
אַ בּיינדל = אָפּלעקן אַ בּיינדל .גוט פֿאַרדינען,
 4טאָן אַן עװלה ,טאָן עפּעס שלעכטס ,א
רעה .בּאַשטראָפֿן .בּרענגען שאָדן .געװיינלעך
מיט ניט, .שרעק זיך ניט ,זיי װעלן דיר קיין
,עגסט גיין אַהין ,שעם זיך ניט,
זאַך ניט אַ'" .מ
מע װעט דיר ניט אָיי, .װאָס קען עס דיך ארן
אַז דו װעסט כאַפּן אַ קוק? נישקשה ,מע װעצט
דיך חלילה נישט אַי ,ממוס ,פּריזיװ, .װאָס
װעלן מיר זיי טאָן? מיר װעלן זי אֵ'?" ,שע,
מאָטל װ* .מיר װעלן דיר ניט אַ'--האָבּ ניט
קיין מוֹרא ,מיר װעלן דיר קיין שלעכטס ניט
טאָן, .װאָס האָסטו מוֹרא? עֶר װעט דיר נישט
אַ שטיקל אָייי ,עט ,סערקעלע,
אָי אַ פֿינגער  --כּלומרשט אָדער אויף
אַן אמת טאָן עפּעס שלעכטס .אקיין פֿינגער אין
מויל בּאַדארף מען אײַך נישט אַרײַנלײגן |= -מע
דאַרף עס אײַך ניט אױסטײַטשן ,רייד זײַנען
איבּעריק) ,איר װעט אַ" ,שע ,טבֿיה, .שטעק
אים (יענעם) ניט קיין פֿינגער ,ער װעט אים אַי,
פֿװל {=-זײַ אָפּגעהיט ,געטרוי אים ניט ,פֿאַרלאָז
זיך ניט אויף זײַן יושרן, .שטעק ניט קיין פֿינ-
גער אין מויל (אַרײַן) ,מע זאָל אים ניט אַ'",
שװ .אי די נאָז (אױיך :אַן אויער) --
כּלומרשט יענעם אָפּטאַן .ניט קענען אָפּטאַן.
;װאָס װעסטו אים טאָן? אים אי די נאָז?",
 .8אײפֿ און דאָך אומאיידל .פֿאַרגװאַלדיקן.
צורויבּן בּתולימשאַפֿט .בּכלל האָבּן געשלעכט-
לעכן פֿאַרקער; .אזא יאט ,עֶר בּאַרימט זיך ,ער
האָט זי אָפּגעבּיסן", .װאָס װעט איר הײַנט אֵיוִײ
{ווש מיט  ,}5קעלנערין אין אַ פּאַריזער ייִדישן
רעסטאָראַן.

 0פֿיג ,אַנשטאָט אָפּרײַסן .דער ים בּײַסט אָפּ
א שטיק יבּשה .אַי בּעסאראַבּיע פֿון רומעניע.
מיט זיך , --איך װעל זיך אִ'י די נאָז --
װעסט האָבּן א װײַבּ אָן א נאָזײ ,פֿװל וֶועגן א
נארישער פֿרױ װאָס װיל אָפּטאָן איר מאַןן
,האָניק איז זיס ,אָבּער די פֿינגער קען (דאָרף)
מען זיך ניט אַי ,שװ |מ=ע טאָר ניט בּרענגען
קיין קרכּן פֿאַר עפּעס װאָס אין ניט נויט.
װענדיקן, .די לוים האָבּן זיך די עקן פֿון די
פֿינגר אַבּ גבּיסן אַלײן" ,סהמ ,תּהלים ,קלז,3 ,
,בּײַס

דיך אָפּ די צונג פֿאַר אזעלכע

מיאוסעץ

רייד" ,פֿװל* .אַי זיך די (נעזער)=זיך ארומ"
קריגן ,זיך ארומשלאָגן ,זיך צעשלאָגן, .וען
ניט איר דינסט און איר חתן װאָלטן זיי ניט
פֿונאַנדערגעריסן ,װאָלטן זיי זיך די נעזער אָפּי
געבּיסן",

אמז,

דינסט-מיידכען,

זיבּען

זונג- .עכץ- .עניש .דער (יין- ,קע)
, -אַ מגיד איז אַן אִי פֿון די שפּיצן פֿון גע"דאַנק ,א שפּרינגער איבּער די קעפלעך פֿון
געדאַנק",

בּיקע.

ב.

ריװק'ין,

אַ גלויבן

אומגלוי-

-ערי,

אָפּבּײַפן  --דאָס ,יס ,מי.
צײַט פֿאַר אַ תּענית.

לעצטער מאָל-

העלער" ,בּער.

 .1אַקט אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּבּילדן .אַ פּינקטלעכער אִ"
 .2בּילד ,קאָפּיע .רעפּראָדוקציע. .ער איז ממש
 .8גע
אַן אִי פֿון זײַן טאַטן" ,רייד (נ"י).
שטאַלט; .און גאָט האָט געפֿאָרעמט דעם
מענטשן לויט זײַן געשטאַלט ,נאָך זײַן אִי האָט
ער אים

געשאַפֿן",

דא,

שװארץ-רויט,

װאַרשע

 64סטאַטוע .סקולפּטור .שניצונג .גע"
0
מאָלן בּילד פֿון אַן אָפּגאָט ,פֿון א געץ .איער
פֿון געטער .עאן אִי פֿון דער זון מיט פֿיל אויס-
שטראַלנדיקע הענט" ,אַש ,משה.

,אַלערלײ מי-

אוסע אֶיער װי ס'פּאָרן זיך בּהמות און חיות",
בּאַש ,דער

שׂטן אין גאָרט.

 .8אָפּשפּיגלונג .אָפּשײַן, ,די לאַנדשאַפֿט
איז מערניט װי אַן אָ' ,אַן אָפּשפּיגלונג פֿון
דעם מענטשנס שטימונג" ,שנ שלום אַש, .װאָס
איז זי געװען פֿאַר אים? אַן אִי פֿון אַ חלום",
ציט ,יעקבֿ פֿראַנק, .יעדע שפּראַך איז דער אִי

דער שפּיגל פֿון פֿאָלק ,פֿון לאנד צװישן װעלכן
און אין װעלכע זי װערט בּאַניצט" ,בּלעטער,
הן .0

(אײַנגע
אײַנדרוק.
 .0פֿאַרשפּרײטער)
פֿעסטיקע) פֿאַרשטעלונג פֿון א מענטשןף אַן
אִי בּײַם עוֹלֹם װאָס איז גינציק פֿאַרן אָנפֿידער.
,דאָס אַי |פֿון פּרעזידענטן איז װי פֿון א סאָרט

פֿון גרעדן.

לידער

אונדזער

,דײַן אִי רייניקט

הויז" ,מק ,פּאָעמען ,װילנע  ,9291ז' .621
 .8סימבּאָל .אַבּסטראַקטע פֿאָרשטעלונג, .די
דײַטשן האָבּן געקאָנט הרגענען ,װי וילדעץ
טוען ,די אֶי'ער פֿון די שׂונאים --- ,די יידן",

 .9יעדער מין
מו ,היטלערס פּראָפֿעטאַרן
אימאַזש .אַן אִי פֿון א קלאנג .אַי פֿון דעם װאָס
עס דערגייט צו אונדז דורך די חושים,
 .0אָפּטיק) בּילד װאָס שאַפֿט זיך פֿון ליכט-
שטראַלן

אין א שפּיגל אָדער אויף אן עקראן

דורך זיך בּרעכנדיקע שטראַלן, .עס בּרעכן זיך
איבּער די שטראַלן  . . .בּאַקומען מיר אויף דעם
מאַטאָװן גלאָז  . . .אַן אומגעקערטן פֿאַרקלע-
נערטן אִי פֿון דער אָפּגעפֿאָטאָגראַפֿירטער זאך",
איסעל

דר'

איבּז.

שמייל,

אי

מענטש,

דער

ווילנע ,1291

אָפּבּילדונג  --די- ,ען.

 .1פּראָצעס אָדער

 .2דזו אָפּבּילד.
רעזולטאט פֿון אָפּבּילדן.
,אויך דז פּסל ,זײַן אָבּבּילדונג אונ' גישטאַלט
האָט

אָפּבּייצן  --טרו .בּייץ אָפּ ,ג-ע-בּייצט .אויך:
אָפּשמירן מיט בּייץ, .װען
ב-ייצעווען.איר בּייצט אָפּ אַ דעמבּענע בּרעט מיט...
זויערע בּייצן ,בּלײַבּט דער טייל שטענדיק

אָפּבּילד  --דאָס  8דער" ,ער.

 .7אױסמאָלונג אין דמיון, .און עס פֿלאַטערט
נאָך דײַן אִי אין מײַן האַרצן" ,עק ,הײַנע"
פֿ,ון יענע טעג אָן אויף אלע מײַנע װעגן גייט
מיר נאָך זײַן אִי און קומט מיר אנטקעגן" ,הל,

װילנץ

 .3עדי קינדער מעגן זיך די נעז אִי און קיין
תּנאָים טאָר מען חלילה ניט צערײַסן" ,יל.
אִי זיך די נעזער --
װעלט לוח ,אַדעס תּרמ"ג.
איר ,קושן זיך,

פֿאַר

טאַטץ" ,בּצג ,טמז4691 ,ו, .15דאָס שוידער-
בּילד אָדער אִי פֿונעם 'מוֹלך' אין 'קראַנקן-צי-
מער'" ,ש ,1ה .לייװיק.

ר'

עֶר {קאַליגולאַן

זלמן

הענא

איבּז,

גישיקט
צמח

נאך

דוד,

ירושלים",

95דמ

תנ"ה,

,איך מאָל נישט קיין מענטשן ,נאָר זייער אִ'
אין מיר און די אֶ'ען זענען זעלטן ענלעך צום
מענטש ,איך מין צום אויסערלעכן פֿון
מענטש" ,פרץ ,זכרונות, .װען די רענטגען-
שטראַלן גייען דורך דורכן קערפּער  . . .וועלכער
געפֿינט זיך צװישן אַפּאַראַט און עקראן ,בּאַקומט
זיך אויף דעם לעצטן אַן אַ ,פֿגעז ,װילנע
 ,9צאן ,2

אָפּבּילדן  --טרוו .בּילד אָפּ'-- ,געבּילדעט{ .דער
װערבּ אַ סך זעלטענער װי אָפּבּילד(ונג)ן אָפּי
מאָלן ,אױיסמאָלן עפּעס אָדער גראַװירן ,אויס"
קריצן ,אויסשניצן אאַזװ ,װאָס זאָל זײַן ענלעך
צו אַ קאָנקרעטן מוסטער .פֿורעמען ,אויסקלעפּן,
אויסהאמערן אע לויט אַ קאָנקרעטער געשטאַלט
אָדער פֿאַרמוסטער בּכלל .אױסגעשטאַלטיקן.
אויסמאָדעלירן .רעפּראָדוצירן .שאַפֿן א בּילר
אין דמיון .מאַכן יעדער מפֿין אָפּבּילד .אִי די
נאַטור .אִי אַלטע פֿרעסקעס.

אַ'דיק  --אַדי .אָייקע קונסט װי דער היפּוך
צו אַבּסטראַקטער קונסט,
מיט זיך  --אִי זיך אין א שניצערײ, .האָבּ
איך מיר אַזױי װײַט פֿאָרגעשטעלט יענע גליק-
לעכע צײַטן . . .עס האָט זיך מיר אָפּגעבּילדעט
דאָס אַלע פֿעלקער האָבּן זיך פֿאַראײניקט צו
לױיבּן . ..דעם האַר פֿון דער װעלט" ,אמד,
דער גואל ,ווילנע .6681

בּילט (עלטערעאָפּבּילן  --אוטו .בּיל אָפּ ,גע
 .1ענדיקן בּילן .דער הונט
פֿ --געבּולן.
 .2בּילן א לענגערע
האָט שוין אָפּגעבּילט.

אָפּבּלאַנק

112

אָפּבימבּלען
צײַט, .נו ,קען דען דער הונט גאָר ,װאָס בּילט
אָפּ צװאַנציק יאָר ,זיך כאפּן צוריק אויף אַן

בּעליחיים) געבּערן ,אָפּהאָבּן, .די קו האָט זיך
אָפּגעבּונדן" .8 .זיך אָפּטשעפּען ,לאָזן צו רו.

איך װעל דיר אָיי, .ש,טיל:-שװײגנדיקע טאָטערן
װעלכע האָבכּן געהיילט ...מיט קרײַטעכצער,

 2אָפּזאָגן ,אָפּרעדן

בּ,ינד זיך אָפּ פֿון מיר  --לאָז מיך צו רו".
 4בּאפֿרײַען זיך .אִי זיך פוֿן אַן אָפּמאַך.

װ ,נ"י ,8491

אנדער װעג" ,ש .מ .אָסטראַָװסקי ,דער מאַסקע"

ראַדין בּאֵל ,װאַרשע ,4881

אַזױ װי א הונט בּילט .אִי בּאַפֿעלן װי א פֿעלד-
מיט זיך  --עדער קעניג
פֿעבּל .אִי קללות.
האָט בּייזערהייט זיך אָפּגעבּילט" ,אי .קיפּניס
איבּז ,מאַרק טװען ,העקלבּערי פֿין ,קוער ,9291

אָפּבּימבּלען  --טרו- .בּל אָפּ-- ,געבּימבּלט.
אָפקלינגען .אָפּזינגען מיט אומקלאָרע װערטער
אָדער מיט קלאַנגען בּיםיבּאַם, .עך ,כ'װאָלט
שוין גיכער אָפּגעבּימבּלט די שלימזלדיקע
מעסע",

איבּז,

דער

בּראַװער

שװייק,

סאַלדאַט

כאַרקאָװ? ,1291

אָפּבּימפן  --טרו .בּימס אָפּ ,ג-עבּימסט;98 .
אָפּשײַערן ,אָפּרײניקן ,גלאַט מאַכן
=ּימסן.
פ
מיטן פּראָשיק בּימס ,פּימס .אִי די קרעלן איי-
דער מע ציט זיי ארויף אױפֿן שנירל,

=בּונדן .1 .בּאַפֿ-
אָפּבּינדן  --טרו .בּינד אָפּ ,גע
רײַען פֿון זײַן געבּונדן .היפּוך פֿון :פֿאַרבּינדן,
אָנבּינדן ,צובּינדן .לויז מֿאַכן .אָפּטשעפּען
אַראָפּנעמען שטריק ,פּענטעס ,בּענדער ,קייטן
אע, .דא װאַרד עמלק ואָלק דר שלאגן אובּר
אל .אבּ בּונדן זיא איריא העלם" ,שמואל-בּוך,
סטראָפֿע  .187עאַז דו. . .װעסט אים |דעם לייבּ,
װאָס די צונג װערט צוגעגליכן צו איםן אִי
װעט

ער

דיך אױפֿעסןײ,

משה

בּר'

נתן

נטע

איבּז ,שבֿט מוסר ,סודלקאָװ תּקצ"ג, .איז ער
ארויסגעגאנגען אױפֿן הויף ,האָט אָפּגעבּונדן
פֿון קייט

אַ גרויסן

הונט",

יוסף

דער

יתום,

ֿ,אַר זייערע
נעתּק ע"י רייא מ"ס ,ווילנע  .3681פ
אויגן האָט ער |יוסף} שמעון צוגעבּונדן ,אָבּער
אַז זיי זײַנען אוועקגעגאנגען האָט ער אים אָפּ-
געבּונדן" ,נצ ,2מח/ב, .אויבּ מע קױפֿט אַ בּינטל
ציבּעלע אָדער קנאָבּל ,זאָל מען ניט אַרױס-
צוען א ציבּעלע אָדער א קנאָבּל פֿון בּונד און
עסן ,נייערט מידאַרף פֿריער אָיי ,דרך הישרים,
{|קעניגסבּערגן ,7581
 .2דז פיג, .לויז צו מאַכן די בּענדער פֿון
שלעכטס ,אִי די בּענדער פֿון יאָך און לויז צו
מאַכן די געדריקטע פֿרײַ" ,מבם ,הוגה דעות װ,

ילנע  2191ואיבּז פֿון ישעיה ,נח ,6 ,תּי..., :אַי
די בּינדשטריק פֿון יאָך און אַרויסלאָזן פֿרײַ
די געדריקטע"ן* .אָי דעם הונט פֿון דער קייט =
אָפּלאָזן כּוחות װאָס קענען טאָן שלעכטס,

 3אנטוויינען .אױפֿהערן זייגן אַ קינד .אי
דאָס קינד (פֿון דער בּרוסט),

 .4העלפֿן אַ בּהמה בּײַם האָבּן אקאַלבּ,

ס .פֿאַרבּינדן .נר (איבּערן פּלאָנטער צװישן
אָפּ און אןָן
מיט זיך  .1 --זיך אַליין אִי אָדער פֿון זיך
אָפּגעבּונדן װערן? .בּאדאַרף דער מענטש זײַן
פֿולקום פֿרײַ װי אַ פֿױגל ,אָפּגעבּונדן זיך און
אַװעקגעפֿלױגן" ,ר .אַדעלהײם ,דער פּאַסאַזשיר,
ווארשע , .4191דער רעליגיעזער גאַרטל איז
אַזא שטײַפֿער ...כּמעט אָן מעגלעכקייט זיך
( :2װעגן
אָפּצובּינדן" ,לע ,טמז.02 3691 ,

זונג.

-עניש.

-עכץ.

אָפּבּין"הומנעווען  ...| --בּײַנהאַזמאַנ...ן
דורכ-.
| אוטו- .נעווע אָפּ-- ,י(גע)בּיןיהזמנעװעט..
לעבּן ,פֿאַרבּרענגען די צײַט פֿון בּין"הזמנים,
;אַהיים פֿאָרן האָבּ איך שוין ניט געקאָנט .האָבּ
איך אָפּבּיןהזמנעװעט אין דער כּמעט ליידיקער
ישיבה"( ,װילקאָמיר ,ליטע).
אָפּבֿיפֿ  --דער ,ן .רעולטאַט פֿון אָפּבּײַסן.
א גרויסער אִי פֿון עפּל .פֿרגל אָפּבּײַס.

אָפּבּירבּענשן  --אוטװ .לאָקל .לר=:41: .
מענט .פֿעיאָ .אָפּװײנען,
אָפּבּפיהן  ...{ --בּעכיעןן אוטװ.

בּכיה אָפּ,

(מיט בּיטול) אָפּװײנען,
ג-עבּכיהט.ענדיקן בּכיהן ,בּכיהן אַ לענגערע צײַט.

פֿאַר-

אָפּבּלאַנעװשן  --אוטו  8טרװ . געװע אָפּ,
ג-עיבּלאַגעװעט6260821 .ם  .=:2:פר .אָפּליג-נערן .זיך בּאַרימען מיט אױיסטראַכטענישן ,אָפּ
בּלאָפֿן .אִי מיט מעשׂיות נישט-געשטויגן ,נישט"
געפֿלױגן .אִי א פּראָװינצער ייִד,

אָפּבּלאָז  --דער- ,ז.

אַקט אָדער רעזולטאט

אָפּבּלאָון  --בלאָו אָפּ-- ,געבּלאָזן-- ,גע-
 .1אַקוזװ .ענדיקן בּלאָזן ,פֿאַר-

טיק װערן מיטן בּלאָזן .אִי שוֹפֿר .אִי זאָרע.
,מע האָט שוין אָפּגעבּלאָון שוֹפֿר ,מעג מען

שוין נעמען עפּעס אין מויל אַרײַן" ,2 .אקוזװ
8וטח .בּלאָון א לענגערע צײַט, .דער װינט
א
האָט אָפּגעבּלאָזן פֿון אינדערפֿרי בּיז שפּעט
בּײַנאַכט"* .אַ (קײַן) װינט האָט ניט בּאַװיזן
אָפּצובּלאָזן  =. ..עס איז אַװעק זייער אַ קורצעץ
צײַט,

 9טארוקו8זװ.

אַראָפּבּלאָזן ,אַװעקבּלאָזן,

אָפּשטױבּן .אִי שוים פֿון בּיר .אִי די פּלעװקע
פֿון מילך .דער װינט װעט אִי די פּאַפּירלעך.
רפטּ=רײניקן דאָס אָרט צום
אָ
"אָי דאָס אָ
 זיצן פֿאַר אַ חשובן גאַסט .טײַער האַלטן ,אָפּיגעבּן כּבֿוד דורך אָפּהיטן עס זאָל קיין שטױי-
בּעלע זיך ניט צוקלעפן, .דער זעצט אים דאָי
דער זעצט אים {דעם גבֿירן דאָרט און יעדערער
בּלאָזט אים אָפּ דאָס אָרט" ,צ .ה .האַרנשטײןן.
כּינור הצבֿי ,בּאַרדיטשעװ תּרנ"א, .זי האָט זי
| פֿאַרגעטערט ,ניט געלאָזט זי אַלײין מאַכן קיין
צוויי טריט ,אָפּגעבּלאָזן איר דאָס אָרט" ,סמבּ.
 .4טרחו .אָפּרײניקן ,אַרונטערבּלאָזן, .כאַפּט
ער אַרױס ...דעם דימענט . . .בּלאָזט אים אָפּ
און הײבּט אָן װײַון װי צו שנײַדן גלאָז",
ה.

דאָבין,

אי אן עין-הר צ.

| .אוטח .מיטן מאַכן

א בּאַװועגונג אַזױ װי אָפּשטױסן פֿון זיך .פֿיג:
אָפּשײדן זיך פֿון עפּעס שלעכטס; .אַז יענע
שעלט ,עפֿנט איר פֿאַרפֿױלט מויל  --בּלאָז איך
נאָר אָפּ מיט די הענט און ענטפֿער ניט קיין
װאָרט", ,זי האָט מיך פֿאַר גאָרנישט א בּיסל
געפּלוכט און געשאָלטן; (בּלאָזט אָפּ אויף דעם
מלמד מיט ביידע הענט)" ,גענאַרטע װעלט,
58
 .8טרװ.

פֿאַרענדיקן שפּילן אויף אַ בּלאָז-

אינסטרומענט .אִי אַ מאַרש,
מיט זיך  .1 --זיך ניט בּלאָזן מער ,זיך
 ,2אָפּקילן זיך דורך
מער ניט גרויסהאַלטן.
פֿאָכען אויף זיך מיט הענט (מיט א פֿעכער)
;אַז ער גייט ,שטעלט ער זיך אָפֿט אַפּ אױפֿן
וועג און בּלאָזט זיך אָפּ אַ בּיסל" ,שע ,יוגענד
ראָמאַנען, .אָפּגעװישט זיך דעם שװייס ,אָפּ
געפֿאָכעט זיך און אָפּגעבּלאָזן  --און אַװעק
װײַטער",

לעמבּערג

ד,9

די

,9091

יודישע

אַרבּײַטער

פאה .2

/גג.

יוגענד,

-עכקץ.

-עניש,

פֿון אָכּבּלאָזן.

בּלאָזט (פד).

מיט אַי ,נס ,משפּחה

מאַשבּער

אִי (פֿון) ש ר  9ק = מיט ליבּשאַפּט בּלאָזן מיטן
מויל אויף די אויגן, .זי האָט זיך אומויסט.
אומנישט דערשראָקן ,מע דאַרף אֵי" .אַזױ אויך:

צװישנ

בּינשטאָק,:

מאָסקװצ

.1491

 8טרו .אָפּקילן דורכן בּלאָזן, .עס איז צו
הייס צו טרינקען .בּלאָז עס אָפּ",
 .0אַקוזװ .מיטן בּלאָזן כּלומרשט לינדערן א
װייטיק ,בּאַרואיקן ,פֿאַררײדן, .מײַן קינד,
האָסט זיך װיי געטאָן דײַן פֿינגערל ,קום אַהער,

אָפּבּלאַטן  --טרו .בּלאַט אָפ ,יריגעבּלאַט,
מאכן עמעצן בּלאַט.
אויך- :ירן- ,עווען.
אונטערקױפֿן (א בּאַאמטן) .אָפּקױפֿן מיט געלט
און אַריבּערציען אױפֿן אייגענעם צד, .אויף
אַ זייער קלוגן און פֿאָרזיכטיקן אופֿן ...איז
אים געלונגען אָפּצובּלאַטן |דעם שעף פֿון
שטײַער-אַמטן",

ש .איריס ,אָט אַזױ האָט מען

געשפּילט טעאַטער .ב"א .6591

דירונג,

אָפּבּלאָטשען  --טרװ- .טשע אָפּ-+ ,גע-
בּלאָטשעט .פר .1 .:=22: 610010 .אָפּרײניקן
פֿון בּלאָטע ,אִי די פּאָדלאָגע ,די בּריק ,2 ,אויך:
אָנבּלאָטיקן,

אָפּבּלאָמבּירן  --טרוו- .בּיר אָפּ('-- ,גע)בּלאָמ-
 .1פֿאַרענדיקן
בּירט .פפ-- :פּלאָמבּירן,
אַרױפֿלײגן בּלאָמבּעס .אִי די קאָנפֿיסקירטע פּעק
סחורה .2 .אַרונטערנעמען ,אַװעקנעמען א בּלאָמ-
/נג,
בּע .אִי די פֿאַרבּלאַמבּירטע װאַגאַנען.

אָפּבּלאָנד|זשען  --אוטו- .דזשע אָפּ-+ ,יגע-
בּלאַנדזשעט .פ9פ- :ז(י)ען.

 .1ענדיקן בּלאַנד-

 .2בּלאַנדושען
זשען .מער ניט בּלאָנדושען.
אַ לענגערע צײַט , .אין איין סעקונדע קאַן מען
אין גראָען גאָרנישט-מיט-גאָרנישט אִי א װעלט",

פּרץ ,לכּבֿוד חנוכּהי .אִי אין דער װעלט פֿון
אידייען; .אָפּגעבּלאַנדזעט אַזױ דעם טאָג...
איבּער די אומגעוואלגערטע בּיימער" ,ה אַר-
עניש.לאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָװ 1391

אָפּבּלאַנק  --דער- ,ען.
אַקט פֿון אָפּבּלאַנ"
קען .אָפּשײַן .אָפּגלאַנץ פֿון א בּלאַנקער פֿלאַך.
אָפּשפּיגלונג פֿון שטראַלן פֿון אַן אָפּגעפּאָ

אָפּבּלאַנק|ען
לירטער

1715

פֿלאַך .אִי פֿון בּלעך ,װאַסער ,גלאָז

אאַזו.

אָפּבּלאַנק|ען  --בּלאַנק אָפּ-- ,געבּלאַנקט .פ:8
אוטװ  .1 --אױפֿהערן זײַן בּלאַנק,
דירן,
װערן װײיניקער בּלאַנק .אָיירן װי רויטע שטאָפֿן
אונטער דער זון, .זײַן דיכטונג בּלאַנקירט אָפּ".
 .2װערן בּלאַנק ,מער װי פֿר;ער, .דאָס בּלוט...
האָט ...אָפּגעבּלאַנקט אין װידערשײַן פֿון פֿליסנ"
דיקן לאַמטערן"-ליכט" ,עוזר װאַרשאַװסקי ,כאַי

ליאַסטרע ,פּאַריו  ,4291זי  ,2 ,56אָפּבליאַסקען.
די װײַסקײט

אָפּשלאָגן שײַן.
בּלאַנקט אָפַּי

פֿון טישטעך

טרח ,1 --- .מאַכן עס זאָל זײַן בּלאַנק ,גלאַנ"
ציק ,אָפּפּאָלירן ,אִ'י א בּלאַט פֿון א טיש.
 .2מאַכן עס זאָל װערן װײניקער בּלאַנק .דזו

אָפּבּליאַקעװען - .--ונג.
אַדי .אע מעבּל- .ירקייט,

--בּלאַנקירט --

אָפּבּלאַסן  --טרו .בּלאַס אָפּ-- ,געבּלאַסט.
בּלאַס(ער) מאַכן .אָפּבּלײכן .אִי די צו בּוֹלטע
בּלויע פֿאַרבּ .מיט זיך  --װערן בּלאַס ,פֿאַר-
לירן דעם לכתּחילהדיקן קאָליר .אִי זיך פֿון זון
און פֿון רעגןי

אָפּבּלאָפֿן  --טרו .בּלאָף אָפּ--- ,געבּלאָפֿט .אַמ.
 .1אָפּנאַרן ,בּאַ-

(אויך אין כּללישפּראַרן.

שװוינדלען .פֿאַרפֿירן, .ער האָט זיי אָפּגעבּלאָפֿט,
 .2בּלאָפֿן אַ
פֿאַרקױפֿט פֿאַרלעגענע סחורה".
לענגערע צײַט .ער האָט אָפּגעבּלאָפֿט אַ לעבּןך
לאַנג,

אָפּבּליִען

אַ גאַנצן טאָג" .2 .בּאַצאָלן מיט בּלוט .אויס-
קרענקען, .פֿאַר דער עװולת װעט ער אִי" .אַי
א לעבּן לאַנג פֿאַר קינדער .4 .אָנװערן געלט,
פֿאַרלירן אין אַ מסחר, .פֿון דעם געשעפֿט האָבּ
איך אָפּגעבּלוטיקט"
טרװ  .1 --מאַכן דאָס בּלוט זאָל אָפּרינען,
עס זאָל מער קיין בּלוט ניט בּלײַבּן .אויסצאַפּן
בּלוט .אױפֿהענגען א זײַטל פֿלײש ,עס זאָל אָי
,האָסט מיך אָפּגעבּלוטיקט װי דער ערגסטער

 .2אָפּרינען צוזאַמען מיטן בּלוט,

שׂוֹנא".

די קופּע {הרוגים) בּלוטיקט {פֿוןן בּאַרג סיני
אָס די צען געבּאָטןי ,פמ ,די קופע ,װאַרשע
,32/
,1

אָפּבּלױען  --טרו .בּלוי אָפּ ,ג-ע-בּלויט ,פפ;
ב=ּלאָען- ,בּלוען-- ,בּלאָוון .1 .אָפּי
פֿאַרבּן מיט
דער מאַפּע
נעמט.2 ,
אַרײַנלײגן
וועש,

בּלויער פֿאַרבּ .אִי די װענט .אִי אויף
דעם שטח װאָס מדינת:ישׂראל פֿאַר-
מאַכן עס זאָל זײַן אַ בּיסל בּלוילעך.
בּלויעכץ (סינקע ,בּלוילעס) און אי

אָפּבּלי  --דער" ,ען.

אקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּבּלוען .--

אָפּבּליאונג  --די- ,ען.

פּראָצעס אָדער רע"

אָפּבּליאַסקען - --קע אָפּ-- ,געבּליאַסקעט.

אָפּבּלאַקירן - --קיר אָפּ-- ,געבלאַקירט .פּ:5

אוטו  .1 ---אָפּשײַנען .אָפּגלאַנצן, .די פֿיש אין
טײַך האָבּן מיט גאָלד און זילבּער אָפּגעבּליאַס-

 .1 --פֿאַרלירן די פֿאַרבּ ,דעם פֿריִערדיקן קאָיליר ,דעם גלאַנץ, .די קאָלירן האָבּן שוין אָפּ-
בּלאַקירט ,מע דארף איבּערפֿאַרבּן", .זײַן אויגן-
גלאַנץ װעט קינמאָל אִי פֿאַר מײַנע בּליקן",
אמד ,דער הויז לעהרער ,ווילנע  .2 .2781פֿאַר-
לירן פֿריערדיקע שיינקייט ,פֿרישקײט ,אַמאָליקן
פּרעסטיזש .זײַן נאָמען האַלט שוין אין אַ"
,איר געזיכט ...האָט יעצט מיט איר אַי זייער

קיִעװ

פֿרגל אָפּבּל(י)אַקעװען .אוטװ

ב=ּליאַקירן.

פֿיל געשאַט צום געשעפֿט" ,אמד ,דער שנאָרער,

ווילנץ  .6681זי איז געװען אמאָל א שיינע,
אָבּער איר שיינקייט האָט אָפּבּלאַקירט" ,בּאַש,
פֿאָר 2691 ,וא ,32
טרװ  ---מאַכן עס זאָל פֿאַרלירן די פֿאַרבּ,
די פֿרישקײט אע, .די זון האָט אָפּבּלאַקירט דאָס
גאַנצע מעבּל", .צו פֿיל טרערן און צו פֿיל
תּענוגים בּל(י)אַקירן אָפּ ,שוו .אויך מיט זיך.
זונג- .עניש.

בּלאַקירט  --אדי? .אַ פּאָפּוגײַ  --דיפֿעדערן א געמיש

פֿון אַיץ געל ,אֵץ גרין און

נאָך אֶע פֿאַרבּן ,בּאַש ,פֿאַר 7691 ,שו ,82

-ערהיים,

-קייט.

אָפּבלוטיקן -- טיק
א סך

בּלוט.

שלאַכטפֿעלדך,

0

אָפּ,

--געבּלוטיקט,

א פֿאַרגעסענער

,די ואונד

אופֿן

האָט אָפּגעבּלוטיקט

,2

אַנדערסענס

אױפֿהערן

מעשׂהלאך,

בּליאַסקען,

גלאנצן

 .2בּליאַסקען ,גלאַנצן אַ לענגערע צײַט,
טרװ  --מאַכן עס זאָל װערן אַ בּליאַסק ,א

גלאַנץ .אָפּשײַערן ,עס זאָל בּליאַסקען ,עס זאָל
אָפּשפּיגלען ,אָפּגלאַנצן .אִי די שטיול ,דעם
מיט זיך  --עדי זונשטראַלן
סאמאָװאַר .
האָבּן זיך אָפּגעבּליאַסקעט פֿון קעגנאיבּערדיקן
עניש.פֿענצטערי.

אָפּבּל(י)אַקעװשן  --אוטו  8טרװ .קעװע

גאַסט איז אָפּגעבּליבּן א גאַנצע װאָך" ,2 .צו-
ריקבּלײַבּן ,בּלײַבּן פֿון הינטן .אָפּשטײן פֿון
דער מחנה, .װען דער שבט ראובן און גד
און דער האַלבּער שבט מנשה האָבּן געװאָלט
אִי אויף דער זײַט ירדן ,"...ירמיה יוסף
יאַקאָבּזאָהן,

המאיר

לארץ,

 .1מאַכן עס זאָל

אָפּ'-- ,געבּלואקעװעט.

מינעאַפּאָליס ,0091

 .9בּלײַבּן פֿונדערװײַטגס ,אַװעקשטײן, .אלז
דען ראהט עֶר איצונד דאש זיך די לײַט פֿון
דיא װעלט אירי גיצעלטיר אבּ טאָן זאָלין אונ'
װײַטער דער פֿון אבּ בּלײַבּין" ,בּע ,יג/ב,
,איינמאָל זײַנען געגאַנגען קינדער אין װאַלד
קלײַבּן שוועמלעך .איינע א מיידעלע איז פֿון
די קינדער אָפּגעבּליבּן" ,פֿמ.
 .4איבּערבּלײַבּן ,נאָכבּלײַבּן ,בּלײַבּן װי אַ
רעשטל פֿון עפּעס .אִי עפּעס פֿון פּראָװיאַנט,
אי איינער פֿון א גאַנצער משפּחה, .האָט אים
פֿאַרדראָסן אַז סע בּלײַבּט אָפּ גאָלד" ,פֿמ,
זעכיץ- .עניש,

אָפּבּלייזן  --טרו .לייז אָפּ-- ,געבּלייזט.
נאקעט.

,די מאָדע פֿון

אֵי די קני" ,רייך (נ"י )8

אַפּבּלײיכן  --בּלייך אָפּ-- ,געבּלײיכט ,טרו ---
בּלייך מאַכן .אַרױסציען די פֿרויערדיקע פֿאַרב.
,די שטאַרקע זון זומערצײַט בּלײכט אָפּ די

קליידער", .א,ומזיסט דאָס לעבּן אָפּגעבּלײכט,
איך האָבּ דאָס גאָלד דאָך ניט דערגרייכט" ,אַר,
'איך האָבּ אין לעבּן....
בּלייכער.

ר-ן
ע --
װטו
או

פֿאַרלירן די פֿאַרבּ,

די פֿרישקײט ,װײַסער װערן ,אָן א בּוֹלטן קאָי
ליר, .מיט דער צײַט בּלײיכט אַלץ אָפּ :סײַ
/נג --
מיט זיך.
מענטשן ,סײַ זאַכן" .
;דאָס ניט אַרױפֿקומען אױפֿן זכּרון ...קאָן
(ניט שטענדיק) בּרענגען צו דער נאַטירלעכער
א פֿון פֿריערדיקע אײַנדרוקןי ,פּראָפֿי פ.
שניאורסאָן,

די

קאַטאַסטראַפֿאַלע

צײַטן

און

די

װאַקסנדיקע דורות ,בּערלין.
ג=עבּליט,
אָפּבּלישן  --אוטװ .בַּלִי אַפ
 .1אױפֿהערן בּליִען .מער ניט בּליען .פֿאַרלירן
די בּלומען (בּײַ געװיקסן) .אִי און צוריק אויפֿ-
בּליֶען .ווען דער ראַנונקל בּליט אָפּ ,פֿאַרװעלקן
בּײַ אים דער בּעכער ,דאָס קרוינדל און פֿאַלן

וװייניקער גלאַנצן .מאַכן פֿאַרװישט דעם קאָליר,
,פֿון זון און װינט איז דער שװאַרצער אַטלעס
פֿון טשיפּיק אָפּגעבּליאַקעװעט און גרין גע-
װאָרןײ .,אש ,תּהיליםיייוד, .די פֿרישע פֿאַרבּן

װאַרשע , ,0291ס'האָט דאַן געהאַט שוין אָפּ-
געבּליט דער רויטער מאַן" ,א .שומיאַטשער,

פֿון זייער יוגנט נעמט אָיי ,דא ,פון בּערלין בִּיז

אין שעהען פון ליבּשאַפֿט, .דאָ בּליען שוין אָפּ

פסֿאראַנציסקאָ.

( .2אונטערװעלט) אַנטלױפֿן,

ניט װערן .אויסרינען.

 .9אָנהײבּן בּל(י)אַקע-

ווען ,גלאַנצן .נר, .א פֿעל פֿון אַ חיה װאָס האָט
ערשט ניט לאַנג אָפּגעבּליאַקעװעט און בּאַקומען
אַ נײַט

אוטװ  ,1 ---אױפֿהערן בּלוטיקן .מער ניט בּלוד
 ,2בּלוטיקן אַ לענגערע צײַט ,פֿאַרלירן
טיקן.
אִי װי

קעט?.

נס

בּליבּן.,

אָפּדעקן .אַרויסשטעלן

זולטאַט פֿון אָפּבּליִען  .+--סוף פֿון בּליֶען; .צו
דער צײַט פֿון דער אִי פֿון דער פֿרױ ,װען עס
הערט אויף די פּעריאָדישע בּלוטונג" ,פגעז,
ווילנע  ,8391מאן .11

איבּז,

אָפּבּלײַכּן  --אוטו .בּלײַבּ אָפּ ,בּין --גע
 .1פֿאַרבּלײַבּן אַ לענגערע צײַט, .דער

שיינע

װינטערדיקע

פֿעל",

בּלעטער,

פא  .7פֿרגל :אָפּבּלאַקירן.

אָפּבּליטשן  --טרו .בּליטש אָפּ ,ג-עבּליטשט,
 .1ליכטיקער מאַכן,
אַמ.=022: 6861 .
בּלאַנד מאַכן ,אִי די האָר .2 .צוגעבּן בּײַם
װאַשן כלאָר ,װײַסער צו מאַכן וועש ,אי וועש.

אָפּ",

א גאָלאָמבּ

איבּז,

ג .באָטש,

געװיקסן,

די אַפּעלסינען און דאָרט האָט פֿרילינג זיך
אַקערשט צעבּליט" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491זי
 ,9נ(התּאנה חנטה) דער שלעכטער פֿײַגנבּױים
האָט שוין אָפּגעבּליט ,דאָס הייסט דער פּושע-
ישׂראל איז פֿול מיט עבירות" ,איבּז ,הרבֿ א .ל.
בּראַנדיס,

ספֿר

שׂיח

ספֿונים ,יאס .32481

 .2אָנװערן פֿרישקײט ,יוגנט .אָנװערן כּוֹחות,
פֿעאיקײטן,, .הערשעלעס יוגנט איז פֿאַרגאַנגען
געשווינד .אָפּגעבּליט גיך און ער איז קינדװײַז
נאָך געװאָרן אַ קליין יידל" ,ממוס ,װינטשפ.

אָפּבּליץ

אָפּבּענטשן

1714

 .9אָנװערן דעם גלאַנץ ,דעם אָנזען ,די גרויס-

טמז.7 04 1691 ,

 .4בּלינד מאַכן .אִי די אויגן

קייט, .פּולן האָט אין דער לעצטער תּקפֿה

מיטן לייענען טאָג און נאַכט, .אויף די פּאַס-

אַרױסגעגעבּן די טאַלאַנטפֿולסטע יידישע פּראָי
זאַאיקערס ,אָבּער 'פּוילן  --פּסקנט אָפּ בַּעל
מחשבֿות  --בּליט אַפּי ,שנ ,קריטיק און קריי

ליגט מען דאָס אָפּ און מע בּלענדט

 4װידער ,צוריק נעמען בּלוען .די

טיקער.

בּלעטער אין װאַזאָן כּליען װוידער אָפּ.

שײַן (װי) פֿון אַ בּליץ.

אָפּבּליץ  --דער ,ן.

פּלוצעמדיקער אױיסשטראַל; .אָן דער גדלות
פֿון א משיח-פּרעטענדענט ,האָט דער בּעלישם
דאָך געטראָגן אין זיך א ניצוץ .אן אִי פֿון
משיחן",

אָפּבּליצן

בּ .ריװוקין,

--

גרונט טענדענצן....

אוטװ.

.

בּליץ אָפּ-- ,געבּליצט,

 .1ענדיקן בּליצן ,מער ניט בּליצן .2 .בּליצן
אַ לענגערע צײַט .אִי אַ גאַנצע נאַכט .89 .אויך
פֿג :פֿאַרלירן דעם גלאַנץ ,אױפֿהערן

צו דער"

שטוינען, .ער האָט שוין אָפּגעבּליצט און האַלט
 .4מיטאַמאָל א
שוין סקאַרבּאָװע דרשות".
שײַן טאָן ,א פֿינקל טאָן .מ,יטאַמאָל בּליצט אָפּ
אַ שאַרפֿער שײַן פֿון זײַן אויג" ,א .פרומקין
איבּז ,ר .ראָקער ,זעקס כאַראַקטערן ,ג"י ,9291
אי מיט א געדאַנק  --פּלוצעם אומגעריכט
ארויסזאָגן א טיפֿן ,שיין-פֿאַָרמולירטן געדאַנק.
מיט ז י ך  --אין קאָפּ (האַרץ) בּליצט זיך אָפּ
די האָפֿענונג,

אָפּבּליק  --דער ,ז .נר.

 .1געניצט אַנשטאָט

דעם ריכטיקן װאָרט אָנבּליק, .אַ טרוקענע ,דא"
רע ,א בּיינעריקע ייַדענע ,װאָס האָט געכאפּט
דעם אִי פֿון א דאַרער ,אױסגעהאָרעװעטער
קליאַטשע? ,שע ,בּלאַנדזענדע שטערן } ,.עדי
ראיעלע מעשׂה ...כאַפּט טאַקע דעם אִ' פֿון

אַן אַנעקדאָטײ ,שע ,איבּער א היטלי.

 ,2שײַן.

אָפּשפּיגלונג; .צעװאַרפֿענע פֿײַערלעך האָבן גע
װאַרפֿן א שוואכן אִי אויף די שטום-געפֿלאַכטענע
רושטאָװאַניעס" ,ליטקאַמיוג ,זב ,קיִעװ ,3391

אָפּבּלישטשען  --אוטו 2טרו . שטשע אפ

קודסטווע

אָפּ די אויגן שעהן-לאנג" ,טױבּע סעגאַל ,עולם
/ונג - .עניש.
המעשׂה ,װאַרשע 3881

אָפּבּלעקעכצן  --טרו- .עכץ אָפּ-- ,געבּלע-
 1אָפּינגען
קעכצט .פ-- :99בּלעקערצן.
מיט א מיאוסער שטים װאָס רײַסט די אויערן.
 .2ספּעצ .אָפּזינגען קלויסטער-ניגונים .עדער גלח

װעט אַי און פֿאַרשאַרן דעם גוי אױפֿן צווינטער",
ייט ,טאָג1691 ,

-עניש,

.1

אָפּבּעבּען  --טרה .בע אָפּ-- ,געבּעבּעט.
אַרױסזאָגן ,אָפּזאָגן (עטלעכע) װערטער מיט
מאַטערניש ,אומקלאָר .אַי אַ פֿוילן תּירוץ ,פֿאַר-

 1אָפּנאַרן, .ער האָט
זידלען ,דערנידעריקן.
אונדז אַלעמען געפֿירט אין בּאָד ...און גוט
אָפּגעבּעזעמט" ,שע ,ייקנה"זי/ .נ,2

אָפּבּעטלען  --אוטו- .טל אָפּ-- ,יגעבּעטלט.
 1אַ לענגערע צײַט בּעטלען ,שנאָרען .אִי א

 .1פּוד

בּעלעבּענטשען

אָפּעטן  --טרו .בּעט אָפּ-- ,געבּעטן.

עלן עפּעס דורך בּעטן .אָפּשרײַען אַ גזירה,
,װי אופֿט הון איך דיך אבּ גיבּעטן בֿון מקאַבּ-
רון ,ער היט דיך זונשׂט לענגשׂט גיהאנגן",
בּבאיבוך, .7732 ,איך האָב די מאָסקאָװיטער
נעכטן אָפּגעבּעטן אַז זיי זאָלן בּיז אויף דער
נאַכט װאַרטן" ,יא ,ערשטער

יידישער

רעקרוט.

ג,עפֿאַלן צו די פֿיס . . .דאָס ער זאָל איר מאַן
נאָך לאָזן {לעבּןן און האָט אים אָפּגעבּעטן...

(זיך) --געבלעזלט .1 .אױפֿהערן אַרױסגעבּן
בּלעזלעך .אױיסװעפּן זיך .דער סיפֿאַן סעלצער
(יװאסער) האָט זיך אָפּגעבּלעזלט און מע קען
 22דזו אָפּבּלאָזן (זיך) ,נאָר
עס ניט טרינקען.
עניש.מיט קליינע בּלעזעלעך.
טערט..
בּער,

דער

װאַלד האָט

אויך מיט זיך.

שוין

אַפּגעבּלעטערט"

זנת.

אָפּבּלענדן  --טרװ .בּלענד אָפּ"- ,געבּלענדט,
 .1אױפֿהערן בּלענדן, ,אירע אַמאָל פֿײַערדיקע
 .2פֿאַר-
אויגן האָבּן שוין אָפּגעבּלענדט".
שטעלן ,פֿאַרהענגען ליכט ,עס זאָל ניט בּלענדן.
,דרייט אויס אָדער בּלענדט אָפּ װי ס'געהער
צו זײַן אַלל ליכט" ,מװ" ,שפ,661 '{ ,| ,
 .9פֿאַרבּלענדן די אויגן פֿון שטאַרקן ליכט,
;אן עקראן...

קען אִי אויגן",

נ .סװערדלין,

אָפּבּעליבּתעװען

--

{ ..באַלעבּאַטעװעןן

פֿאַרענדיקן
בּתּעװע אָפּ-- ,געבּעליבּתּעװעט..אַדער אַ לענגערע צײַט בּעלײבּתעװען .=-

לעבּןלאַנג און איבּערלאָזן א גרויס פֿאַרמעגן
פֿאַר .2 . ...אופֿהערן בּעטלען,

,איך פֿאַרװאַרף פֿאַר איר א גוט װאָרט ,בּעט זי
װי עס איז אָפּ ,מע זאָל זי אַזױ מיאוס ניט

אָפּבּלעטערן  --אוטװ .דער אָפּ-- ,געבּלץ-

בּעטש(ק)עט .אָפּזאָגן שטאַמלענדיק ,אומקלאָר,
אין שרעק .אִי װאָס מע דאַרף זאָגן מיט בּאַקי
עניש.
אויך מיט זיך.
ציינער

אָפּבּעלעבּענטשען  --טרו- .טשע אָפּ* ,יגע-

רובּינציק

פֿאַרלירן די בּלעטער" .ס'איז נאָװעמ-

אָפּבּעטן  --טרו .בּעט אָפּ-- ,געבּעט.

 .1צוד

די פּלייצעס אויף דער איבּערשטער פּאָל אין
בּאַד .2 .בּעזעמען א לענגערע צײַט .8 .אָפּ

אָפּבּעועמען  --טרװ- .עם אָפּ-- ,געבּעזעמט,

אָפּבּלעזלען (זיך)  --אוטװ . זל (זיך) אָפ,

שפּיגלען.

דער (דין ,דקע)- .ערײ.

אָפּבּעטש(ק)ען  --טרו- .טש(ק)ע אָפּ-- ,יגע"

שעמטערהייט אַי די בקשה.

דער מלאך-המות זאָל פֿון זיי אַנטלױפֿן ,אָדער
זײַן װײַבּ און קינדער װעלן אים אִי?ײ ,יהושע

-יגעבּלישטשעט..

מיט זיך ; --ער האָט אױפֿגעהױבּן זײַנע
אויגן און האָט דערזען שטיין נעבּן אים אַ זעל-
נער מיט אַ שפּיז אין דער האַנט און װיל אים
שטעכן ,האָט עֶר זיך אָפּגעבּעטן בּײַ אים" ,ייב
מונק ,שארית ישׂרא?ל ,װאַרשע , .5681ער האָט
מיר געװאָלט דערלאנגען אין פּאַליציע ,נאָר איך
האָבּ זיך קוים אָפּגעבּעטן" ,י .ד .טאַיבּ ,דער
קדיש ,. ..װילנע ,תּרמײט- .עכץ- .עניש.

 ,1ענדיקן שלאָגן ,שמײַסן מיט אַ בּעזעם .אַ'

-עכץ.

-עניש.

אָפּשײַנען ,אָפּגלאַנצן .אָפַּי

אָפּבּלישטש  --דער.

(אַמד) ,הנסיון ,ווילנע ,6581

גרייטן בּעטן צום שלאָפֿן, .אזא מין יהיירצון
האָט זיך געהערט פֿון זײַן מויל בּײַם אִי זי
געלעגערס פֿאַר די אורחים ,יעדן אַ שטריי
קישעלע צוקאָפּנס מיט אַן אַלט מלבּוש צוצן-
דעקןי ,ספֿר שבֿחי רמ"ל ,לעמבּערג ,יאָר ?
 .2מאַכן די בּעטן נאָכן שלאָפֿן .פֿאַרבּעטן,

האלבּ טויט" ,אַמד ,מלכּה והדסה ,לעמבּערג
,, ,5צי װשט זיי זייער געלט העלפֿן ...אַז

-עניש,

דעם

ניגון װאָס די לװים

המקדש",

זינגען

אין בּית"

ממינסק,

בּאַהאַנדלען" ,ממוס,

משל

וחידה,

קליאַטשע.

וילנע

.5681

,אַ ראָשיהקהל

 ...א שטיקל קרוב למלכות קאָן אַמאָל א ייִדן
אַ טובֿה טאָן אַי ,עפּעס פֿאַרשמירן" ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך"
 .2בּעטן מחילה .פּרוּװן זיך איבּערבּעטן, .א
װײַלע שטייט ער אקעגן רחמיאלן ...רײַבּט
די הענט ...און האָט ניט קיין לשון ,געפֿינט
ניט קיין װערטער אָפּצובּעטן רחמיאלן" ,בּערג,

בּאַם דניעפּער |.

 .8אױפֿמאָנען עפּעס דורך

בּעטן .צוריקקריגן.

בּעטן צוריק ,אִי דעם חוב,

אִי דאָס אויסגעל;ענע בּוך.
 .4אָפּדאַװנען ,ענדיקן תּפֿילה טאַן, .און אַז
ער האָט אָפּגעבּעטן ,האָט ער אַרויסגענומען
זײַן קליין פֿײַפֿעלע און ...שיין געשפּילט

בּעלעבּענטשעט,
(,)+--

פֿאַרענדיקן

אָפּבּעמבּלען  --טרו" .בל אָפּ-- ,געבּעמבלט.
 1דזו אָפּבּאָמבּלען ,בּו .2 .אָפּוינגען ,בּים-
בּאַם"בּאָם, .א זייגער האָט אָפּנעגרילצט ,אָפּגע-
בּעמבּלט  52 . . .יאָרײ ,בּלעטער ,שא  . .13דזװ
אָפּבּאָמבּלען32 ,

-עניש.

אָפּבּענטשן  --טרח .בּענטש אָפּ-- ,געבּענטשט,
 .1ענדיקן בּענטשן .פֿאַרטיק װערן מיטן
בּענטשן .אָפּעסן און אַי, .איך האָב נאָך ניט
צײַט געהאַט אָפּצובּענטשן ,ערשט עס זענען
שוין געקומען די כאַפּער:מענטשן" ,פֿל .אַי
מיט אַ מזומן, .װען דרײַ האָבּן אינאיינעם גע
געסן און איינער האָט אָפּגעבּענטשט פֿאַר זיך,
מעגן זיי בענטשן בּמזומן"ײ ,חא לט/א,, .מיר
האָבּן מקצר געװען מיט דעם צימעס און מיר
האָבן בּאַלד אָפּגעבּענטשטײ ,אמד ,דער ערשטער

נאַבּאַר ,ווילנע ,1781

 .2אָפּזאָגן די בּרכה בּײַם צינדן ליכט ערבֿ
שבּת ,עֶרבֿ יום-טובֿ ,חנוכּה ,בּײִַם האַלטן דעם
אתרוג אום סוכּוֹת אא; .אָט שטייט זי שוין
בּײַָם צװוײיטן פֿענצטער ...ליכט אָפּגעבּענטשט
און קוקט אויס דעם טאטן" ,פרץ' ,זכרונות'
 .8אָנװינטשן ,געבּן אַ בּרכה, .דערװײַל גע
זעגן איך מיך מיט אײַך ,רבּי ,און בּענטשט מיך
אָפּ ,װעל איך בּאַלד טאקע אװעלפֿאָרן" ,יאַ ,די
גענאַרטע װעלט .איעדער בּאַזונדער האָט אײַנ-
געבּויגן די קאָפּ דאָס ער זאָל אים בּענטשן
קוים האָט ער זי אָפּגעבּענטשט ,האָט צר
געטראָטן דער חתן" ,אמד ,שוד ורצח ,וילנע

אָפּבּענקען

119

, ,0א מאָדנע טבֿע האָט ער  --ער מוז איר
פֿון גרויס התפּעלות אִי מיט אַ שנײַדערשער
בּרכה :א קלאָג דיר אין טאַליע" ,עליע קאַהאַן,
פֿאַרשידענע

דערציילונגען,

,0491

מינסק

אויך

פֿאַרקערט :אָפּזידלען ,אָפּשעלטן .אִי עמעצן מיט
א דרײַגאָרנדיקן מי-שבּרך.
 .4בּאַבּענטשן אַ זאַך צו ניצן װי א סגולה,
א רפֿואה .אִי אַ טיכל פֿאַרן קראַנקן .אִי א מטבּע
און הייסן אױפֿהענגען אױפֿן האַלדז, .דער רבּי
האָט אָפּגעבּענטשט עטלעכע שטיקלעך צוקער
און געהייסן מאכן דערפֿון פּראָשיקלעך ,און

דאָס האָט געהאָלפֿן בּעסער װי די אַפּטײק-
פּראָשקעס",
רים,

ר' בּןךציון

לעמבּערג

,0391

לאַנגער,

מעלפֿת

ספּײ

ז' .43

 .9שליסן אַן אָפּמאַך .פֿעסט אָפּרעדן .אִי און
זיך נעמען צום עסן, .אָפּגעבּענטשט  --איו
(און) אַ גוטן טאָג"=אָפּגעמאַכט איז אָפּנעמאכט,
ניטאָ קיין חרטה, .לאָמיר אִי ,זאָל אונדזערס
איבּערגיין" ,ספ ,סודות.

 .0אוטװ .שטאַרבּן .מער ניט דאַרפֿן עסן און
בענטשן .וָאפֿשר בּינדט זיך עס מיט :ילא המתים
יהללו יה' ,תהלים ,קטז712 ,ן

ונג.

עניש.

אָפּבּענקען  --אוטו .בּענק אָפּ- ,יגעבּענקט.
 .1אױפֿהערן

בּענקען .מער ניט בּענקען .אִי

און פֿאַרגעסן די אַלטע היים.

 .2בּענקען א

לענגערע צײַט .היאָרןלאַנג האָט ער אָפּגע-
בּענקט נאָך זײַן פֿאַרשטאָרבּענער װײַבּ", .אָידיק
אַ גאנצן יאָר נאָך קאַטיען ,האָט זיך קרוטיקאָװ
דאָך געטרייסט" ,א .פינקעל און ש .הורװיטש
איבּז ,סטעפּניאַקיקראַװטשינסקי ,אַ הײַזל בײַ
עניש.דער װאָלגע ,מינסק 2291

אָפּבּעקען --

טרװ.

קקע אָפּ-- ,געבּעקעט.

פֿאַרענדיקן ,אױפֿהערן בּעקען אָדער בּעקען אַ
לענגערע צײַט .אָפּשטאַמלען .אָפּזאָגן עפּעס
זייער אומקלאָר .אִי מיט דער צונג, .דער עדות
האָט אַפּגעבּעקעט און אַלע האָבּן געואוסט אַז
ער האָט געזאָגט װאָס מע האָט אים אויסגע-
לערנט זאָגן" .אויך מיט זין .עניש.

אָפּבּערדלען זיך  --אוטװ" .דל זיך אָפּ ,זיך
װאויליונגעריש.
געיבּערדלט ,לאַקל (װילנע)אָפּטראָגן זיך; .דריי ניט דעם קאָפּ מיט דײַנע
נאַרישקײטן .גיי ,בּערדל זיך אָפּ פֿונדאַנעןףי

אָפּכּערען  --דזו אָפּבּאַרען .+-

אָפּבערשטלען

 --טרװ- .טל אָפּ-- ,גע-

אַפּרײניקן מיט א בּערשטל .דזװ
בּערשטלט.
אָפּבּאַרשטן  .+--אַי דעם מאַנטל, .אָפּגעבּער"
שטלט די פֿון אַשׁ גראָו געװאָרענע ארבּל" ,נס
אויך מיט
איבּז ,נאָטר דאַם קֹיִעוו .9291
זיך .עניש.

אָפּבּערשטן  --דזוו אָפּבּאַרשטן , .--מע טאָר
זיך ניט קעמען מיט אַ קאַם אום שבּת ,אויך
ניט אַי דעם קאָפּ מיט אַ בּערשטלײ ,חא ,נח/ב.
אויך מיט זיך .עגיש.

אָפּבּראָדושען  --אוטװ .דושע אָפּ-- ,גע-
א לעב
בּראָדזשעט-- :99 .בּראָדז(י)ען.

אָפּבּרױען

גערע צײַט בּראָדזשען .אִי מײַלן דורך די זומפּן
פֿון פּאַלעסיע . עעניש.

אָפּבּראָטן  --טרװ .בּראָט אָפּ-- ,געבּראָטן.
 .1ענדיקן בּראָטן .פֿאַרטיק װערן מיטן בּראָטן,
בּראָטן בּיז עס איז פֿאַרטיק צום צסן ,האָט
עֶר בּאַלד גענומען א שפּיז און האָט אים אַרײַן-
געשטעקט אין זײַן בּויך און האָט אים געלייגט
אויף דעם פֿײַער בּראָטן און האָט אים אַפּ-
געבּראָטן" , מעשׂה גור אריה ,אַדעס תּר"ל.
;בּראָט אָפּ א קנאַכן און מאַכט אן ערוב:תּב-
שילין" ,ילג ,שׂיחת חולין ,װאַרשע .9881

 .2בּראָטן אַ לענגערע צײַט .אַי כּלערליי פֿלײשן,
 .5פֿיג .גוט אַרײַנזאָגן .אָפּמוסרן .אָפּצװאָגן .אַ'
מיט זיך  --אי
עמעצן אויף הייסע קוילן.
עניש.זיך אויף דער זון- .עץכץ.

אָפּבּראַיען  --אוטװ .יע אָפּ'- ,געבּראָיעט.
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
אוקר .סל.
בּראֵיען ,װילדעװען .אַ' דעם גאַנצן חול-המועד,
ווען מע גייט ניט אין חדר,
אָפּבּראָך  --דער ,ין .פ-- :99בּרוך .1 .אַקט
אָדער רעזולטאַט פֿון אָפּבּרעכן, .דער אִי איז
אָנגעקומען ניט גרינג", .דער אִי פֿון דיפּלאָ
מאַטישע בּאציאונגען קען פֿירן צו מלחמה".
 .2אָפּגעבּראָכענער טייל ,שטיק, .דער אִי פֿון
בּאַרג האָט זיך אַראָפּגעקײַקלט אין טאָל",

 .9איבּערבּראָך .איבּעררײַס, ,דיא דורות דער
נאָך האָבּן שוין גיהאַט איין אבּ בּראך .זייר
הערץ איז גיװעזין. . ,די תּורה צו פֿרשטיאן...
דאָרך גרושן פּילפול" ,עיון ,מט/א.
 4ואויליונגעריש .קאַליקע .שלימזל, .װען
ניט עלינקע ,רײניקט דאָך אזא אִי הינערשע פּו-
פּיקעס אויף חיונה" ,א .קאַרפּינאָװיטש ,בּײַם
װילנער דורכהויף ,תּ"אָ .7691

אָפּבּראַלן  --טרװ .אַרכ( .ת)616זם .6412:
אַראָפּשטױסן מיט כּוה; .זאָ בּלד אַז ער װערט
שלאפֿן װעלן מיר איבּר אים פֿאַלין אוני דען
קאָפּף מיט דען שװערט אב בּראַלןײ ,בּבאַיבּוך,
אַמשׂט ,תּכ"א,
אָפּבּראַמען  --טרו- .מע אָפּ-- ,געבּראַמעט.
(בּעל-עגלה-לשון) אַראָפּנעמען משׂא ,אִי זעק
פֿון װאָגן.
אַפּבּראַנד  --דער , ן.
בּרענען

סימן ,װאונד פֿון אָפּי

(זיך) ,ח .א .פֿינקעל,

ייד' טעכני

װב,

כאַרקאָװ ,3291
אָפּכּראָנ(ד)זירן  --טרו/ .ד)זיר אָפּ ,ג=ע-
בּאַדעקן
בּראַננד)זירט- :99 .בּראָנ(ד)ון.
מיט בּראָנוד)ז .אָפּפֿאַרבּן מיט א בּראָנ(ד)ז-פֿאַרבּ.
דונג.
אָפּבּראַנדעװען  --אוטו  8אקוזוו- .דעװע אָפּ,
 .1אוױפֿהערן בּראַנדעװען,
=עבּראַנדעװעט.
ג
זײַן זייער רירעװדיק און טומלדיק, .אויף דער
עלטער האָט זי אָפּגעבּראַנדעװעט און געהאַלטן

 .2בּראַנדעװען א
אין איין תּחינהװען.
לענגערע צײַט ,אויף פֿאַרשײדענע אופֿנים .אַי
בּײַָם האַנדלן מיט עופֿות ,מיט אייער ,מיט װאָס
ניט .אַי א װעלט.

אָפּבּראַנ(י)ען  --טרו- .נױיע אָפּ ,ג-עבּראָ
נ(י)עט .סל .פֿאַרטײדיקן .אָפּװערן .אָפּהיטן, .מע
מוז אַליין אַהין אַרײַנפֿאָרן ,מע זאָל כאָטשע
דאָס װינקל אִי און שיצן פֿון דעם סודלקאָװער
רב"( ,חיים מאַלאַגאַ' ,גדולת רי װאָלף( *. . .יפּ).
;ער האָט מיך . . .אָפּגעבּראָנעט פֿון שמיץ",
אמד ,דער אידישער פּאָסלאַניק ,װוילנע , ,0881מע
װאָלט אים אפֿשר אין לײַלעכער אַװעקגעטראָגן,
נאָר אן אַלטער מאַן  . . .האָט אים אָפּגעבּראָנעט?,
א.

י .סאַפֿיר

אויס

מינסק,

חטאת

הקהל,..

װ,

ווילנע ,1881

מיט זי ך ; --דער אַמאָליקער מענטש ,וואוי-
נענדיק אין װאַלד  ,, . .האָט געמוזט אִי זיך פֿון
די װילדע שטאַרקע טירן" ,א .קאָטיק אונד א.
בּלעסלער,

װי

האַבּן

מענשען

גילעבּט

מיט

אי

ניגע טויזענד יאָהר צוריק ,ווארשע  .8981פֿרגל:

אָפּבּאָראָנ(י)ען זיך.

אָפּבּראַנגעװען  --טרװ- .נעוע אָפּ-- ,געבּראָי
פֿאַרי
נעוועט .אויך :כּ-אַראָנעװווען .סל.
ענדיקן בּראָנעװען .,אױסגלײַכן א צעאקערט
פֿעלד מיט א בּאָ)ראַנע.

אָפּבּראקירן  --דזו אױסבּראַקירן ,651 ,+--
אָפּבּראָקן  --טרו .בּראָק אָפּ-- ,געבּראָקט,
 ,1ענדיקן בּראָקן .פֿאַרטיק װערן מיטן בּראָקן
אִי לאָקשן ,פֿאַרפֿל.
( .2אַזױ װי אָפּשנײַדן) אָפּזאָגן ,אַרױסזאָגן
עפּעס שארף ,גיך .אָפּבּראַקן אַן ענטפֿער :ינאָר
*ֹאַי א ליגן
אָן הענט וִי .אִי א בּייז װאָרט .
=ויף גיך אָפּזאָגן א ליגן ,זאָגן א בּאַשײַמ-
א
פּערלעכן ליגן, .קלאָר און ליגנעריש אָפּגע-
בּראָקט איר אַז איזן איז ער נאָר צופֿעליק דאָ",
זש ,קיסר און רבּי | ,ז' .47

*אַי א װויץ =

דערציילן א ניט:געראַטענעם ואולגאַרן וויץ,
 .9דורכפֿירן עפּעס גיך ,אָן צערעמאָניעס .אֶן
אויסדרוק פֿון געפֿיל( ,אומאיידל) אִי שבֿעה,
אבלות אע .אִי שלושים און גלײַך חתונה האָבּן.

אָפּבּרוגזן זיך  ...{ --בּרױיגעזןן אוטו .בּרוֹגז
אופֿהערן זיך
זיך אָפּ ,זיך --געבּרוֹנזט.
בּרוֹגזן .היפּוך פֿון אָנבּרוֹגזן זיך .בּרוֹנז װערן
הײַנט און זיך אִי מאָרגן.
אָפּבּרױיכן  --פרח .בּרויך אָפּ-- ,געבּרויכט,
מאַכן עס זאָל מער ניט טויגן פֿאַרן גע"
פר.
בּרויך .אָפּניצן .אִי דאָס מעבּל .אִי די קליידער.

מיט זיך , --דאָס חתונה-קלייד האָט זיך שוין
ונג.
אָפּבּרױך ,דער.
אָפּגעבּרױכט" .
אָפּבּרױנען  --טרו .בּרוין אָפּ- ,געבּרוינט.
 .1ענדיקן בּרוינען .פֿאַרטיק װערן מיטן אָפַּ
פֿאַרבּן בּרוין .אינגאַנצן בּאַבּרױנען.

 .2מאַכן

בּרוין אױפֿן פֿײַער בּײַם בּאַקן ,בּײַם בּראָטן ,אִי
די חלות .8 .אָפּבּרענען אויף דער זון ,מיט
זיך.

-זנג,

אָפּבּרױען  --דזו אָפּבּראיען61 .סזסהח .=2:
;אָפּגעפֿאָכעט האָסטו מיט דער שװערד און
אָפּגעבּרױיעט ,פֿון יעדער זײַט בּאַהיט" ,פּמ ,די
בּאַפּרײַטע בּרידער ,זבּ ,מינסק ,93291

אָפּבּרוך /
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 1דזו אָפּבּראָך .אִי פֿון

אָפּבּרוך  --דער ,ן.

בּאַציאונגען, ,דאָס בּאציט זיך אָבּער נישט אויף
די האַנדלס-פֿאַרבּינדונגען װאָס דער אִי פֿון זי
איז נאָך אויף א צײַט אָפּגעלײגט" ,קמ,8681 ,

טא ,94

 .2עולה .אומגערעכטיקייט. .ער װיל

זײַן חבר קיין אבּרוך טון אונ' װיל אים ניט
(מסיג גבֿול) זײַן" ,מהמ ,אַמשׂט  ,2271סח/א.
אוטװ --
רומט.אָפּבּרומען  --בּרוֹם אגָפעּ,בּ
 .1פֿאַרענדיקן בּרומען, .דער װינט האָט שוין
אָפּגעבּרומט ,דער רעגן האָט שוין אױיפֿגעהערט",
 .2בּרומען אַ לענגערע צײַט, ,די בּהמה האָט
טרװ  --אומ'
אָפּגעבּרומט א גאַנצע נאכט".
קלאָר ,בּורטשענדיק עפּעס אָפּזאָגן ,אַרױסבּרעג-
ֿ,רעגסט אים עפּעס ,בּרומט
גען .אִי א ניגון .פ
ער אָפּ עטלעכע װוערטער און דרייט זיך אַװעק".
אויך :אַי דאָס דאַװנען .אי קריאת-שמע- .עכץ,
עניש.אָפּבּרוקירן  --טרו- .קיר אָפּ- ,יגעבּרוקירט,
פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט בּרוקירן.
אַ יאָר צײַט אויף אָפּצובּרוקירן די גאַסן פֿון
שטעטל.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּברי  --דער ,ען .
פֿון אָפּבּריען (זיך) .שמירעכץ פֿאַר אַן אָ .אַ'
פֿון טיײבּלעטלעך; .אײַער האַנט:מוסקל איז
געקומען אין בּאַװועגונג ...אײַך געראַטעװעט
פֿון אַָן אַי" ,ט .בּערלס,

מענטש מאַשין

קיִצװ

, ,7אינעם אָפּקלײַבּ איז דאַ דער עלעמענט
אונג --
פֿון אַ" ,אָפּאַ ,טמז822 3691 ,
;די פֿלאַשן פּלאַצן ,און דער קראנקער בּאַקומט
אַ שטאַרקע אַייי ,פגעז ,װילנע  ,4291טא ,7

אָפּכּרידזען  --אוטו ,אומפּ- .דזעט אָפּ'-- ,גע-
בּרידזעט- :95 .בּ-רידזשען.
רידזשׁען ,מזס3הזמ.::8: 008
שטויסן ,קריגן אַ געפֿיל פֿון עקל.
מיר אָפּ פֿון זײַן הילוך", .שוין

אויך :אַבּ-
אָפּ
װרר.
,עס בּרידזעט
גאַנצע צװיי

װאָכן װי ניסן גייט ניט אַרױס פֿון שטובּ .אָב
רידזשעט האָט ניסנען די װעלט ,װאָרעם זי האָט
אים כּסדר גענאַרטײ ,ידידיה מאַרגאָליס ,פּויערימ,
מאַסקװע

מיט

,93291

זיך --

זיך מיאוסן,

זיך עקלען .אויך :בּ-רידנען (זיך).
אָפּבּריהן  ...{ --בּעריעןן אוטחװ .בּריה אָפּ,
אַ לענגערע צײַט זײַן (מכלומר-
ג-ע-בּריהט .
שט) א בּריה .אַי א לעבּןלאַנג און שטאַרבּן א
מיט זיך  --אױפֿהערן זיך בּריהן.
קבּצן.
-ניש.

אָפּבריוגען  --טרחװ" .גע אָפּ-- ,געבּריזגעט.
אָפּשפּריצן .בּאַשפּריצן מיט (בּרודיק)
סל.
װאַסער .אִי מיט שיטערער בּלאָטע .אִי מיט דער
שפּריצקאן-- .עניש.

אָפּפרײַעושן  --אוטח- .עװע אָפּ- ,געבּריַי
אָפּזײַן ,אָפּליגן אָן שום
עװעט2 .בּרײַען.
טעטיקייט ,אָן שום נוצן (אַזױ װי מע װאָלט
געװען א פֿעסל װײַן) .אִי אין דער דאָרפֿישער
כאַטע אַ זומערדיקן חודש, .האָבּ איך דאָרטן
{אין שפּיטאָלן אָפּגעבּרײַעװעט א װאָכן דריי",
א.

שעכמטאן,

אַפּבּריקען

סאָװ'

היימלאַנד,

2691

פוז .1

אָפּבּרייַעֶן  --בּרײַ אָפּ! --געבּרײַט.

טרח--

ענדיקן בּרײַען .פֿאַרטיק װערן מיטן בּרײַען
אִי מעד .אִי בּיר* .אַי א ליגן, .ניט אײיבּיק קע

נען די בּרײַ:זאַכן װירקן .אױיבּ דער װײַן האָט
שוין זײַנס אָפּגעבּרײַט ,האָט זיך די גאַנצע
געשיכטע מיט אים געענדיקט" ,דר' מ .זוס'
מאַנאַװיטש ,די הויזליכע מעדיצין ,װילנע ,7881
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אוטט  --אױיסצוען בּײַם דערציילן

(פֿאַרענדיקן) א מעשׂה .א סך אומניציק רעדן.

אִי אַ גאַנצן אָװנט און ניט לאָזן קיינעם אויס.
רעדן אַ װאָרט,

אָפּבּריליאַנטעװען  --טרװ . טעװ

אָפ

 ./מאַכן אויסזען װי
ג-עיבּריליאַנטעװעט.
אַ בּריליאַנט .אַרומשלײַפֿן װי א בּריליאַנט .אַ'

 2בּאַשיטן ,בּאַשענקען מיט

פּשוט גלאָז .

יצװוישן צוויי בּערגי, .װינטערדיקע מעת-לעתן
האָבּן אים אָפּגעבּריט מיט קעלט" ,א .קאַהאַן,
אינזשענערן ,קִיִצוו ,2391

 .1זייער הייס מאַכן דאָס געמיט .פּלוצלינג
פֿאַרשאַפֿן א געפֿיל װאָס איז אינגאַנצן אַנדערש
פֿון דעם פֿריערדיקן צושטאַנד ,אִי מיט אַ בּליק,
ווערטער װאָס בּריֶען אָפּ די צוהערערס, .דער
מגיד האָט אָפּגעבּריט די נשמה:יתרה", .די
בּרעמען מיר הייס אָפּגעבּריט ,דעם שלאָף
מיר פֿאַרטריבּן" ,סעג ,קאַפּריזן.,די טאָטש-
קעס זענען הייסע נקבֿות .ריר זיי אָן --

װעלן זיי דיך אָ' ,בּרוס ,די שטילע ערד ,זי ,191
 .8ספּעצ .אָפּזידלען .געבּן אַ חלק .בּאַלײידיקן,
אִי מיטן מענה-לשון
קללות,

בּריליאַנטן .אִי אַ געליבטע,

מיט זיך  .1 --מיט בֹּב פֿון אָפּבּריַען אַי

אָפּבּײיפקען  --טרו- .קע אָפּ ,ג-עבּריסקעט.
זוו אָפּבּריזגען אָבּער
פ;-- ;9פרדיסקען.
געוויינלעך נאָר מיט שמוציק װאַסער ,מיט שי"
טערער בּלאָטע.

אָפּבּריען  --טרו .בּרי אָפּ ,ג-עבּריט.

 .1אָפּ-

זידן .פֿאַרענדיקן בּריען ,פֿאַרטיק װערן מיטן
 .2אָפּגיסן מיט זודיק
בּרוען .אִי מילך ,לד.
װאַסער ,מיט זוד .אָפּטּאַרען .אִי א האַנט .אִי זײַן
פּאַרצע .אִי מיט הייסע קאַװע .אִ' דעם חזיר
װאָס ראָיעט זיך אין גאָרטן .אִי די מוראַשקעס
װאָס האָבּן זיך אַרײַנגעכאַפּט אין קיך, .כ'װועל
דיר גאָרנישט טוען כ'ועל נאָר נעמען א טע
פּעלע װאַסער און װעל דיך אָ" ,פֿל, .אוב
פֿון אִי אָדער צובּרענען מאַכן זיך אויף דער
הויט .. .בּלאָטערן ,אַז זיי פּלאַצן ,גייט ארויס
אגַעלבּלעכע פֿליסיקײט" ,דר' מ .גאָטטליעבּ,
זײַט געזונד ו ,װאַרשע ,2091

ס .אָפּרײניקן

דורך בּריען ,דורך אָפּגיסן

מיט קאָכעדיק װאַסער .אי די בּלעטער קרויט
איידער מע לייגט זיי אַרײַן אין טאָפּ .אִי דאָס

עוף נאָכן אָפּפֿליקן ,אי דעם טיש בּײַם כּשרן
אויף פּסח, .מע טאָר ניט אִי קיין הערינג אין
שבּת" ,סשי ו ,פא,
 .4פֿאַרשאַפֿן אַ .װײיטיק אָדער אָנמאַכן א
וואונד פֿון אַ בּאַריר מיט עפּעס װאָס איז בּרעניק
אָדער זייער הייס .אִ' דאָס פּנים מיט אָלים .אַ'
דעם פֿינגער אָן (אין) הייסן פּרעסאײזן, .איז
עס מעגלעך אַז א מענטש זאָל גיין אויף קוילן
און זײַנע פֿיס ניט אִ'?" ,ח .ל .האַלפּערין ,דיא

הײַנטמאָדישע

בּילדונג,

װילנע

תּרנ"ו.

,מיר

זאָלן ניט װערן אָפּגעבּריט אין די הייסע קוילן
פֿון דײַן רוגזה" ,איין נײַע ש"ס

ריקאָוו , ,1881רויטלעכע

פֿון פֿישמאַרק .אִי מיט

תּחינה ,פּעט.

רויע פֿלעקן ...װי

פֿון אִי מיט זודיקע װאַסער" ,זש ,נח פּאַנדרע.

 .8װעגן דער זעלבּיקער שפּירונג װאָס בּײַם
 ,2ּ3אָבּער פֿון א בּאַריר מיט אײיז .אִי די פֿין-
גער בּײַם אָנרירן די אײַזערנע קליאַמקע פֿון
 .0פֿאַרשאַפֿן די
דער דרויסנדיקער טיר.
זעלבּיקע שפּירונג מיט עפּעס װאָס איז שטעכיק,
'שנללדיק .אִי מיט קראָפּעװע .אִי דעם הינטן מיט
ריטער, .די ואנט האָט אים אָפּגעבּריט ,נאָר
נישט װי פֿײַער בּריט ,נאָר װי אײַז בּריט" ,פרץ,

זיך די קישקעס מיט פֿעטע יויך, .אַז מע כאפּט
 -בּריט מען זיך אָפּ"; ,אַז מע בּריט זיך אָפּאויף הייסן (אויף הייסע)) ,בּלאָזט מען אויף

קאַלטן (אויף קאַלטע)"; ,אַז מע בּריט זיך אָפּ
אויף קאַשע ,בּלאָזט מען אויף גריקע"; ;אַז
מע בּריט זיך אָפּ אויף לאָקשן9 ,סט מען מער
ניט קיין לאָקשן"; אװער עס האָט זיך אָפ-
געבּריט מיט הייסע פֿאַרפֿל  --בּלאָזט שוין
אויך אויף קאַלטע פֿאַרפֿל" ,שװ, .מן האט זיך
גקאנט אפּ בּרואין אין דער יויך װאָרום דאש
לחם {װאָס מע פֿאַרבּראָקטן װערט נתבּשל אום
שבּת" ,שלחן ערוך ,ח"א (זשאָלקעװ ,אָנהײבּ
 ,9י"הן .קוערן| האָט געטאָן אַ כאַפּ אַרײַן א
הייס שטיק פֿיש-קאַרטאָפֿלע ....און צום סוף

 זיך טאַקע אָפּגעבּריט" ,הר ,ליים .אַנטלאָפֿןאין דער מדבּר און דאָרט אָפּגעבּריט זיך אָן
דעם אייבּיקן דאָרן-פֿײַער" ,קאַר װו ,זי ,92
 .2ספּעצ .דורכפֿאַלן מיט אַ מסחר און האָבּן
אַ סך היזק .אַרײַנפֿאַלן מיט (איבּער) א מענטשן
און האָבּן שװעריקייטן איבּער אים .אִי זיך
מיט א שידוך .אִ'י זיך בּײַם אריבּערגיין פֿון
איין געשעפֿט צום אנדערן, .מע װערט ניט
פֿריער געניט ,בּיז מע האָט זיך ניט אָפּגעבּריט?;
;אַ שלימזל בּריט זיך אָפּ מיט תּבֿואה אין אַ
הונגעריאָר" ,שװ, .איך האָבּ מיך ...מיט
אימעניעס שוין אָפּגעבּריט" ,שע ,מנחם-מענדל.
;איך האָבּ מיר נאָר איין מאָל אָפּגעבּריט מיט

דודן ,אויף װײַטער בּין איך שוין קליגער",
װ.

שפיראָ.

דער

יעכץ- .עניש,

צבועק,...

אַדעס

.6981

אָפּבּריקען  --טרו- .קע אָפּ ג-ע*בּריקעט;8 .
-בריקעווען ,בּ--ריקן ,לר .אַװעקבּרי- קען .אַװעקשטופּן פֿון זיך מיטן פֿוס .אִי דיפילקע .אִי דאָס שעפֿל מילך, .דער פֿערד האָט
זײַן יוגנט אָפּגעבּריקעװעט און זײַן כּוח אַװעק-
געגעבּן" ,ג .קאַבּאקאָו איבּז ,קוזמא טשאַרני

הײימלאַנד ,מינסק - ,2391

מיט זיך , --דער בּוהײַ אָפּבּריקעװענדיק
זיך. .
קלאַפּ
איבּז,
מינסק

 .און אָפּשטעלנדיק זיך ,כּדי װידער א
טאָן מיט די הינטערפֿיס" ,י .פֿרידמאַן
װל .לידין ,שטילער אָדער גרויסער,
,6391

אָפּבּרכון

1217

אָפֿמּרפון  ...{ --באַרכעןן טרװ .בֹּרכו אָפּ,
היגעבּרכוט .נעאָל .אָפּזאָגן בּרכו .עקוים אָבּער
האָט איר אָפּגעשלום-עליכמט ,אָפּגעבּרכוט ,אָפַּ
געקדושט ... ,גיט איר א מאך מיט די אַקסלען
און גייט אײַך װידער אײַער װעגס" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי ,821

אָפּכּרעך  --דער ,ן .1 .דזו אָפּבּראָך .-
 .2איבּעררײַס .הפֿסקה ,פּאַוזע .אַן אִי אין דער
אַרבּט

 ..., -- 12//בּיגערט מן זאָל די

עבֿודה טון אָהני אבּ בּרעכונג",
איבז,

צמח

דוד98 ,דמ

ר' זלמן הענא

תּנ"ח.

אָפּבּרעפן  --טרו .בּרעך אָפּ-- ,געבּראָכן.
6ס6צט( .1 .6042: 002-מיט כּוח ,מיט אַן
אָנשטרענג) אָפּטײלן ,אָפּוונדערן ,אָפּשײדן אַ
טייל ,אַראָפּבּרעכן .אִי דעם פּיטום .אִי א צװײַג
פֿון בּוים .אִי א פֿוס פֿון טיש ,רײַכלין  8פֿאַר-
טײַטשט יומלקי (ויקרא ,א; :)51 ,אֲבֹּא בּרעכן".
;ער |דודן נאם דעש ריזן שװוערט . .. ,ער בּראך
אים אב זײַן העלים" ,שמואל-בּוך ,סטראָפֿע ,673
;מן זול דש בּראָט ניט אין די הנט נעמן
און  . . .בּרעכן אבּ דר פֿון מיט דר הנט" ,בּראַנט.
פֿיג, :דז זיא ודי אומגלײיבּיקען פֿון דעם גײַשט"
ליכן איל בּוים אבּ גבּראָכן אונ' אבּ גהאקט
זײַן" ,קאַל ,לבֿ בּנים על אַבֿותם ,האַלע ,2271
פֿופֿצן טעג אין תּשרי מאַכן זיי סוכּות און
גייען אין די גערטנער אָפּצובּרעכן די לולבים",
תּרגום שני ,יאָס תּר"ג .עװען א מצה איז צן-
זאַמענגעלייגט ,מוז מען דאָס אִי און אַװעקלייגן
אין חמץ" ,זאבֿ װאָלף גראָדזינסקי ,חובת מצה,
אַנצן
..
ינ.ג
װאַרשע ; ,2781זאָל ניט דאָס לאחם
דורכשנײַדן  . . .מאַכט די בּרכה ,און נאָך דער
בּרכה זאָל מען ערשט אִי אָדער אָפּשנײַדן,
הרבֿ א .בּרודא,

הליכות

עולם ,אונגװאר ,4681

בג/ב,
פֿיג :אִי דעם נאקן פֿון פֿײַנד= בּאַזיגן .ד,יא
דא אבּ בּרעכט דען נאַקן דר פֿײַנדײ ,מחזור
 -שלש

אָפּברענגען

רגלים ,אַמשׂט  .3171אִי הענט און פֿיס ---

אָנבּרעכן די בּיינער, .מע דארף אים אִי הענט
און פֿיס און אָפּגעבּן פֿאַר א זעלנער" ,פֿװל.
,מע דאַרף דיר אי דעם קאָפּ מיט די פֿיס און
דערלאַנגען זיי אין די הענט פֿאַר צאַצקעס",
פֿװל (װוילנע).
 .2אײַנװאַרפֿן .צעשטערן .אַרונטערבּרעכן.
;דיא עצה פֿון אַלטי לײַט הייסט געבויאט אונ
דאָס בּויאן פֿון יונגי לײַט היישט אבּ גיבּראָכן",
לטו ,נ/בּ, .וואו איין בּיזי מויאר װאַָר אין דער
שטאט ,די ליש עֶר אבּ בּרעכן" ,מבּ ,מעשׂה מו.
;דא דיא ישׂראל הערטן דז אַליפֿורני קעם ,דא
פֿאָרכטען זי זיך פֿאַר אירס בּית המקדש דשׂ
ער עשׂ אב בּרעכט",

ספֿר יהודית

וספֿר יודא

מכּבּי ,אַמשׂט , ,1671אומטרײַהייט בּרעכט אָפּ
היימען" ,פֿאָר 2691 ,עו ,61

 .9אָפּרײַסן .מלל פֿאַרטײַטשט 'יקטףי (יחזקאל,
יז; ;)4 ,אפ גיבּראכין" |תּי, :אָפּגעריסן"ץן,, .מן
זול דיא ציצית וואול בּוֹדק זײַן ,זאָ איין פֿאָדים
װער אבּגיבּרוכין אובּן אם לוך פֿון כּנפֿות --
זוא װער עֹשׁ פּסול" ,ספֿר המנהגים ,אַמשט
פיג, :דער מענש ...װאָס בּיז
 ,3ה/ב.

טוט...
ה/א.

בּרעכט עֶר פֿון זײַן נשמה אַפּ" ,עח,
|

 .4אָפּשאַפֿן .מבֿטל מאַכן +-- .אויך 35ן
זאָלן גבּאים מסדר זײַן אַלי מקומות בּב"ה. ..
אוני אַלז אָפּ בּרעכן אוני צו שלאגין ,וואז ניט
דאָז פּנקס אויז װײַוטײ ,תּקק.

 .9איבּעררײַסן ,אָפּשטעלן אַ צווישנמענטש-
לעכע פֿאַרבּינדונג .אִ' פֿאַרבּינדונגען מיט
מענטשן ,אִי מיט דער פֿאַרגאַנגענהײט ,אִַ'
תּנאָים ,אי א שידוך .עדעם ערשטן טאג גיבּט
ער אין {דעם גאַסטן הינר צו עסין ,דען אנדרן
טאָג ...קעלבּר פֿלײש ,דען דריטן ...ערבּי
זין ,דען פֿירדן טאַג בּרעכט ער אבּ" ,צאינה,
דברים ,קכז/ג,

|  .0אַראָפּרײַסן .שטערן .ניט לאָזן װײַטער
פֿירן .אִי א פֿאַרזאַמלונג .אי אַ זיצונג פֿון פּאַר"
לאמענט .אִי א דעמאָנסטראַציע, .װען דער עולם

דער גולם װאָלט זיך אינטערעסירט מיט קריזיסן
איידער זיי בּרעכן אויס ,װאָלטן זי אָפּגעבּראָכן
געװאָרן איידער זיי װאָלטן אױסגעבּראָכן",
מר וש.

  ,/אינמיטן איבּעררײַסן ,אִי אינמיטן רעדן.א אַ שמועס .אִי דעם שלאָף.
,אונ' צו צײַטן בּרעכט הקדוש
לעבּן אבּי ,צאינה .קמד/ב, .ווען
בּרעכי אבּ ,דען בּײַא ויניג רידן
טום"

ספֿר מבחר

אי דעם
בּרוך הוא
דוא רידן
איז ויניג

װעג.
זײַן
מוזט
איר-

הפּנינים ,הומבּורג תּצ"ט,

 .8מאַכן אַן איבּעררײַס ,א הפֿסקה .אִי אַ
פֿאָרשטעלונג אויף  51מינוט.
 .9אַראָפּנעמען

אַ טייל, .אימר

זאָל דער

מענש אָפּ בּרעכן דש דריטי טייל פֿון זײַן עשן,
װער עשׂ זיך אַזו האַלטן דר װערט ניט בּאַלך
קראַנקײ ,עח ,כז/ב.
 .0אַװעקרײַסן פֿון עפּעס .אָפּגעװאוינען.
בּאַפֿרײַען פֿון עפעס .אִי עמעצן פֿון זײַנע
שלעכטע מידות .אִי פֿון עבודה-זרה, .דר דא
דר בּואזדמיג איז דר זאָל אבּ בּרעכן דאש יאָך
דער פֿעלקרן פֿון אונזער האלז"( ,סידור)
תּפֿילה למשה..

 ,.דעסוי  ,6961קלג/א.

 ,1אוטװ (אויך טרװ) אָפּגעבּן צוריק דאָס
געגעסענע .אױסבּרעכן .אויסמקיאן .עאַ' און
אָפּשפּרעכן איז א װאָלװעלע רפֿואה" ,שח .אי
װי א שוואנגערע, .מוז מען עס זאָל אַי ,טונק
אײַן אַ פֿעדער אין בּוימל און רייץ דערמיט
אַזױ לאַנג דעם גומען בּיז עס בּרעכט" ,איבּז,
פּראָפֿי שלייניץ ,מרפא לעם ,זשיטאָמיר .4781
,בּרעכט אָפּ ,װעט אײַך לײַכטער װערן" ,אָפּאַ,
די

טענצערין,

מיט זיך ; --א נאָגל האָט זיך אָפּגעבּראָכן".
אונטערהאַנדלונגען קענען זיך אֵי, .דאָס קריגל
גייט אַזױ לאנג נאַָך װאַסער ,בּיז דאָס אױיער(ל)
,יין איש או אשה טערין
בּרעכט זיך אָפּײ ,שו .ק
זיך קיין שטאָט {אין בּית-מדרשן אפּ בּרעבין . ..

אם לא בּרשות רוב גבּאים" ,תּקק, .וואן איינר
גזינדיגט האט ...זול ער זעהן זיך אבּ צו
בּרעכין די גלוסטיקייט" ,יורה חטאים ,פֿיורדא
תּקנ"א .עפֿון דײַן עסין און טרינקן זאָלשׂטו

דיר אָ' ...אונ זאָלשׂט װאשׂ מער אוישגעבּן
אויף איין היפּשי דירה" ,עיון ,סה/א..

יעכץ.

-עריי,

/ער (ין -קע)

עניש.

אָפּבּרעמען  --טרו .בּרעם אָפּ"- ,געבּרעמט.
א ראַנד

מאַכן אַ זוים .אָפּזױימען .אַרומנײען
/נב,
פֿון א מלבּוש מיט פּעלץ.

אָפּבּרען  --דער- ,ען.
 1אַקט אָדער רע"
 .2דער טייל װאָס
זולטאַט פֿון אָפּבּרענען.
וערט פֿאַרבּרענט ,װאָס גייט פֿאַרלאָרן בּײַם
בּרענען, .טשוהון איז אָבּער דער טײַערסטער
מאַטעריאַל ....דעריבּער דארף מען זען אַז
ס'זאָל זײַן װאָס א קלענערער אַ' פֿון אים",
נ :סאַכאַרני איבּז ,י .ל .פֿרומין ,װאָס דארף מען
װיסן

װעגן

כאַרקאָװ

אַ װאַגראַנקע,

,2

אָפּכּרענגען  --טרו .בּרענג אָפּ-- ,געבּראַכט,
 .01בּרענגען צוריק .אָפּגעבּן
-געבּרענגט.א געליענע (געפֿונענע ,געגנבֿעטע אָדער צוגץ
רױבּטע) זאך; .נו װאָס ? האָט עֶר מיר אָפּגץ-
בּראַכט די צװיי הונדערט קערבּלעך" ,עט,
סערקעלע, .תמר האָט אויך פֿאַרלױרן די סי-
מנים ....און דער מלאך גבֿריאל ...האָט זי
צו איר אָפּגעבּראַכט" ,נחבּ' ,מעשׂה מבּערגיר
והעניי; .ס'איז איבּערגעבּליבּן פֿונעם אונטער-
שלאַק א שמאָל פּאַסיקל פּערקול ,האָבּ איך
עס

אײַך

אָפּגעבּראַכט",

דאָס

ממוס,

קליינע

מענשעלע, .ס'האָבּן אײַך די פֿרילינג-כװאַליעס
אָפּגעבּראַכט צוריק די זון" ,אַר ,יפֿרילינג אין
קריגסצײַט',6191 ,
 .2צושטעלן א בּאַשטעלטע זאַך ,אַן אַרבּעט.
,דער שנײַדער האָט אָפּגעבּראַכט ...א נײַעם
גאַרניטער

קליידער",

אמז,

קרעמערקעס.

דיא

ווילנע  .5681איענע װאָך האָט ...וערן אָפּ-
געבּראַכט אין דעם ...ייִדישן שפּיטאָל בֹּאַי
שטעלטע מאַטראַצן" ,קמ ,5681 ,פא ,93

 .8אָפּטראָגן ,אונטערטראָגן עמעצן װאָס מע
זאָגט װעגן אים .איבערגעבּן װאָס מע האָט זיך
דערוואוסט בּסוד, .דערצייל אים ניט קיין סוד,

|

ער װעט אים אֵי",

 4ארכ .אװעקנעמען .אָפּהאַלטן .אָפּשאַפֿן,
בּטל מאַכן, .אל דאז װאֲשׂר ,נוך אֵל דען װײַן
קונט אים ניט נון אבּ בּרענגן די שװערץ |=די
שווארצקייט

פֿון ראָבּן"י,

ספֿר

משלים,

פפֿדמ

, .6ר' הירץ שפּײַאר האט איז |דאָס נעמען
שלאָפֿגעלטן טוהן אב בּרענגין"' ,בּחוריםילידי,
פדמ  0571וְיבּל ווואן; .עס װער גאָר גוט זעלכי
מנהגים

אבּ צו בּרענגן?,

עפּש ,דרך

הישר

לעולם

הבּא95 ,דמ ,תּמ"הן?), .קיין מאַכט אין דער
װעלט װעט מיך פֿון דעם אַנטשלוס אִ'" ,מ .מ.
אויזערקיס,

דער

פריװאַטלעהרער,

דראַהאָבּיטש

,7
 .9פֿאַרבּרענגען .לאַקל, .דער טאַטע איז גצ
װאָרן אַ בּיסל שטרענגער  --אַזױ װי איך בּרענג
אָפּ אַ האַלבּן טאָג אין סקול ,מוז איך אָנהײבּן
פֿלײַסיקער װערן אין חדר" ,שמעון דײַטש
ממונקאַטש,

זעכץ.

דעריי.

הן

גאלתי,

/עניש.

נ"י ,2791

ז' .81

רער (יין -קע)

אָפּבּרענען

אָפּנאַט
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אָפּבּרענען  --בּרען אָפּ ,ג-ע-בּרענט.

אוטװ --

 .1אינגאַנצן פֿאַרבּרענט װערן בּײַ אַ שׂריפֿה,
פֿאַרצערט װערן פֿון פֿײַער. .דאָס הויז האָט

;און װען זיא פֿירטיג זײַנן מיט דעם ניאון
!= נייען) ,זאָלן זי דעם פֿאָדם אָפּ בּרענן אונ'
ניט אָפּ שנײַדן" ,עח ,נג/ב.

אָפּגעבּרענט בּיזן פֿונדאַמענט", .וואו ער װעט

 .0פֿאַרשאַפֿן װייטיק אָדער מאַכן אַ ואונד

זײַן רבֿ ,װעט אִי דאָס שטעטל" ,פֿװל, .דרײַ
מאָל געצויגן איז ערגער װי איין מאָל אָפּ
געבּרענט" ,שװ, .אויך אויף טויטש זאָגט מן:
קיינער הוטשׂ צו לכין ,װען זײַנשׂ נאַכפּרין
הויש בּרענט  --ער מוז זיך בּיורגן  --זײַנש
בּרענדט אויך אבַּ" ,בּראַנט ,פּרק כב, .ובּיום ה'
איין גרוסה שׂריפֿה אין מקום גיװעון  --די
פֿאָרשטעט אַלֹשׂ אבּ גיכּרענט װאריךן" ,בּאַלע"
גערניש; .אוני דֹשׂ זאל אבּ בּרענן דאש נימט
לעשין קאן" ,שעריר ,זי , .02אײַער עשירות איז
אָפּגעבּרענט געװאָרן ,אָבּער אײַער גוטער נאָמען

דורך א בּאַריר מיט פֿײַער אָדער אַן אָנגעהיצי
טער זאך .אַי א שפּיץ פֿינגער .אִי די צונג מיט
צו הייסער קאַשע .אִי עמעצן מיט א פּאַפּיראָס.

קען ניט אָי" ,איבּז ,דיא גליקליכע כּלה ,װאַרשע

/ ,5א בּאַד האָט אָפּגעבּרענט ,א שטעטל...
איז אַװעק מיט רויך  --נו ,שאַזִּי ,ממוס,
'נשׂרפֿיםי .קללה :אי זאָלסטו,

 .2פֿאַרבּרענט װערן נאָר א טייל, .האָט מען
דאָס קריגל בּוימל צעטיילט אויף אַכט חלקים...
נמצא האָט איטלעכן טאָג אַ בּיסל אָפּגעבּרענט,
איז אַלע טאָג דער נס געשען" ,סדר קשיות
ותרוצים

ודרשות

של

תנוקות,

ווארשע

.0881

 .3װערן אויס ,ניט װערן אין פּראָצעס פֿון
בּרענען .אַ האַלבּע ליכט האָט שוין אָפּגעבּרענט,
,מיר דאַרפֿן לעשן די אינטעליגענטן אונדזערע,
זיי זאָלן בּײַ אונדז ח"ו ניט אִ' . . .זי געפֿינען
זיך נעבּעך זייער נאָענט לעם דעם העלישן
פֿײַער" ,יעקבֿ סאָטמאַן ,עבֿרי אנכי ,בּאַרדיטשעװ

,1
 .4װערן אַ נשׂרף .פֿאַרלירן דעם פֿאַרמעגן
אין א פֿײַצֶר, .היט אים אַפּ ,עֶר זאָל ניט אַפּ-
געבּרענט װערן ,װאָרן ער װעט מיך בּאַװיינען,
פֿון אים װעל איך גאַרניט קענען אויסהאַלטן,
װז' ,בּריוו' {פֿש וון, ,די עלטערן פֿראַדלס װאָס
האָבּן אויך אָפּגעבּרענט ,האָט ר' חיים זיי...
אַרײַנגענומען צו זיך אין שטובּ" ,ממוס ,שלמה.

 .9אָנװערן אין אַ מסחר .האָבּן אַ שלעכטע
דערפֿאַרונג .דורכפֿאַלן .זיך ענדיקן שלעכט,
האַנדלען מיט תּבֿואה און אִ'* .נײַן אַ שנײַדער
דרײַ יאָר און אִי = זײַן אַ שלימזל ,ניט טויגן
צו קיין שום מלאַכה,
 .0אױפֿהערן בּרענען ,זיך היצן ,זיך קאָכן.

|עאַז עס הייבּט אָן צו שפּאַרן אָט דאָ אונטער

 .7בּרוין װערן
שװאַרצקייט איז
נאָר דאַנק דעם...
בּרענט (ששופֿתני
ספֿונים .פֿיג, :די
דאָ אין לאַנד האָט
געמאכט",

ש.

(פֿון דער זון), .װאָרן מײַן
נישט פֿון געבּוירנהייט...
װאָס ער האָט מיך אָפּגע"
השמש)" ,איבּז ,ספֿר שׂיח
זון-שטראַלן פֿון פֿרײַהײט
מיך אָפּגעבּרענט און שװאַרץ

ג .הרכּבי,

די געליהענע

האַק,

בּאַסטאָן , .1191אויך דער װינט בּרענט אײַך
אָפּײ ,פֿאַר 6691 ,ווש ,91
מיט זיך  --זיך אִ' א פֿינגער .זיך אִי דעם
רוקן ,דאָס פּנים אע* .זיך אִי די פֿינגער= דורכ"
פֿאַלן ,צולייגן געלט, .צי קען אימעצער אויף
זשאַר אַרומגײן און זיך די פֿיס נישט א ד",
מס ,משלי תּקצ"ד ,ו .82 ,אװיבּאַלד דו װעסט
דיר אַנשמירן די האַנט מיט מילך פֿון אַ ציג,
מעגסטו האַלטן בּײַ הייסן אײַזן ,װעסטו זיך
ניט אָי" ,איבּז ,הנהגות

טובֿות ,װאַרשע

,7981

*זיך אי די פלֿיגל = פֿאַרלירן די האָפֿענונג

צו קענען שטײַגן ,דערגרייכן אַ ציל,

אָפּבּרען ,דער . זנג- .עכץ- .עניש.

=עריי.
דער (דין ,יקע) .ד

אָפּבּרעקלען  --טרו- .קל אָפּ- ,יגעבּרעקלט,
אָפּרײַסן ,אָפּבּרעכן בּרעקלעכװײַז .אָפּקרישלען.
אי א שטיקל פֿון בּרויט ,פֿיג, :ער האָט פֿאַר-

צויגן די אויגן מיט שטרענגקייט ,אויסגערעדט
איינציקע װערטער ,װי ער װאָלט זי אָפּגעבּרץ-
קלט" ,מ .י .שעליובּסקי ,אין דער װעלט אַרײַן

מיט זיך , .1 --איינער נאָך דעם צװײטן
האָבּן זיך די שטיינער פֿון דעם נײַעם יידישן
בּנין אָנגעהױבּן אָפּצובּרעקלען" ,קאָר וו .2 .זיך
אנטשליסן נאָך א לאַנגער קווענקלעניש, .נו ,קום

שוין ,בּרעקל זיך אָפּי .

-עכץ.

עניש.

אָפּבּרעשען  --טרװ- .שע אָפּ-- ,געבּרעשעט,
סל .אָפּרעדן ,אָפּזאָגן ,אָפּטּלאַפּלען אַזױנס װאָס
עס קלעפּט זיך ניט איינס צו דעם אַנדערן
אִי װי אין היץ . עניש,

אֲפֹּנאָם  --דער ,זי

 1צוריקצאָלונג מיט

דעם לעפֿעלע ,איז איין בּרירה :עפֿן אַ מויל,

דער זעלבּער מטבּע; .אַן אִי פֿאַר א גאָב".
 .2הוצאָה ,קאָסטן .פֿאַרקלענערן די אַץ און
פֿאַרמערן די הכנסה,

טרװ  ,1 --אַרומבּרענען .טײלװײַז פֿאַרבּרע-
נען .אַי האָלץ אויף קוילן .2 .,צוגרייטן שפּײַז

 9שטײַער ,בּאַשטײַערונג .צינז .טאַקסע,
צאָלן כּלערליי אָ'ן, .האָבּן זיי אים קיין צינז

בּרען אָפּ ,גיב אַרױס װאָס דאָרט אין דיר איז",
ממוס,

דורך

שלמה,

האַלטן אויף

א פֿײַער .אִי קאװע.

אִי

גערשטן .אִי אַ לעבּערל אויף קוילן .9 .אַראָפּ
נעמען ,אַראָפּקריגן דורך בּרענען .אִי א בּראָ
 .פֿאַרניכטן דורך
דעווקע .אַי װײלדפֿלײש.
גרויסער היץ. .א גאַנצן חודש האָט ניט גע"
רעגנט .די הייסע זון האאָָפטּנעבּרענט (די
תּבֿואה אויף) די פֿעלדער".

 .8איבּערבּרענען .דורכבּרענען (און אָפּטײילן),

געצאָלט און קיין אַיץ" ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,מִשׁלי

חכמה ,וילנע תּר"נ .אאין פֿראַנקרײַך ...מעג
אַ פֿאַרליבּטער קוקן אויף דער לבנה ,ניט צאָלן-
דיק אַן אִי דערפֿאַר" ,װינטש |, .און מואב אין

געװאָרן צו דודן קנעכט װאָס בּרענגען
וִינושׂאי מנחה'ץן" ,תּי ,דבֿרי-הימים א ,יח,2 ,

אִי

אָפּגאַבּן  --מצ| .אצ :אָפּגאַבּע  --זן.ן קורלאַנד,
דטשמ .שטײערן, .עס װאַר אַמאָל אין אַ שטאָט

דרײַערליי אִ' און איבּער יעדן אָפּגאַבּע װאַר אַלץ
איין בּאַזונדער ממונה" ,אמד ,מלאכת

מחשבת,

ווילנע תּרכ"ד., .שרעקלעכע גרויסע נאַלאָגן (אָ')
וועלכע מע האָט אַרױפֿגעלײגט אויף די ייִדןי
קמ ,4681 ,יא , .41דאָרט הערשט אַ װויצעקעניג
וועלכער צאָלט דעם סולטאַן נאָר אַ געװיסע
נתינה (אָפּגאַבּע)ײ ,יופאָל.1881 ,

אָפּגאַנאַטשען  --אוטו- .טשע אָפּ-- ,גאַגאַ
פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט
טשעט .
אַרױסגעבּן קלאַנגען װי א גאַנדז אָדער א קאַטשי
קע, .א גאַנער מיט זײַן פּעקל קליינװאַרג...
שטרעקט אויס דאָס העלדזל ,גאַגאַטשעט אָפּ אַ
מהיטובו בּלשון ונוסח גענדזנשי ,ממוס ,שלמה.
אָפּנאַנאָטשען  --אוטװ- .טשע אָפּ --גאָגאָ
הילכיק לאַכן אַ לענגערע
טשעט .רוסיצ.
צײַט .אִי .אַ גאַנצן אָװנט װי יונגע מיידלעך.
אָפּנאַנערן  --יער אָפּ- ,יגעגאַגערט.

אוטו --

דזוו אָפּגאַגאַטשען .טרװ  .1 --עפּעס אָפּזאָגן,
אָפּרעדן גיך ,אומקלאָר ,עטלעכע װערטער מיט
 .2דורך
איין מאָל .אַי בּיז האַלבּער נאַכט.
גאַגערן עפּעס אויסדריקן .אי די אומצופֿריד-1
קייט מיטן נײַעם בּעל-הבּית,

אָפּנאַוװוערן  --טרװ .ער אָפּ-- ,געגאַװערט.
בּאנעצן מיט גאַװער, .דאָס עופֿעלע האָט מיר
אָפּגעגאַװערט די בּלוזקע" .פֿיג .אִי אַ רעדע.
אויך מיט זיך.

אַפּ;אָט  --דער-- ,געטער-108 .טג .6012:
פֿאַל-
 .1געץ ,אידאָל .גאָט בּײַ געצנדינערס.
שער גאָט .פֿאַלשער ,בּלינדער ,ליימענער אִ"
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'האלילים' (ויקרא ,יט,

, :)4אַפּגוטאײ .מש פֿאַרטײַטשט 'אלהי מצרים'
(שמות ,יב; ;)21 ,אבּ געטר", .שנידן אבּ זײַן
הױיבּט צו האַנט .זיא שיקטן עַשׂ אין איר לאַנט
שמואליבּוך,
אין איר אָפּגוטר הוײזער",
סטראָפֿע , .328דיא אבּ געטר דינן אויף אֵלִי
היך זאָלן פֿאַר װישׂט זײַןי ,בּרכּת המזון,
אַמשׂט  ,3271לב/ב, .איין ליסטגר קלוגר מן . . .
ועגט פֿאַר וואול ...אויבּ עֶר זאָל גלייבּן איין
אבּ גוטי ,סהמ ,משלי ,יד .51 ,אדוא װערשט
נעמן פֿון זײַנן טעכטרן צו דײַנן זונן אוני זיא
װערדן אונשטעדיגן נאך אירן אפּגוטןײ ,טח,
שמות ,לד, ,61 ,זאָלסט ניט האָבּן קיין אָי ,אן
מיר זאָלסטו לױיבּן פֿרי און שפּעטײ ,יענטע בֹּת
יצחק ,עשׂרת הזבּרות בּיכל ,אָנהײבּ  .91י"ה.
,אומעט

איז

אַזױ

וי דינען אָפּגעטער" ,זש,

שקלאַװער קינדער, .ער לעבּט נאָך ,דער גאָל-
דענער אִי ,ער שטייט נאָך און פֿינקלט און
בּליצט",

פֿרוג ו, .זיצט װי א כינעוישער

אִי

די אויגן אױיסגעסאָלאָפּעט" ,ש .גאָדינער .,דער
מענטש

מיט

דער

ביקם

,,

מאָסקװע

,3

זי ,711
 ,2פֿיג .אידיי ,גרופע אָדער פּערזאָן ,װאָס
מען איז טיף אײַנגעגלײבּט אין איר ,װאָס מע
פֿאַרגעטערט אָנגערופֿן פֿון אַ זײַטיקן װאָס
האַלט ניט אַזױ אָדער װען מע האָט שוין גע"
ביטן די מיינונג) .זיך דערװויסן דעם אמת װעגן
טויטן אִי .זײַן פֿאַריאָכט אונטערן אַי .מאַכן

אָפּגאַלאָפּירן

119

אַן אִי פֿון דער פּאַרטײ, .װי האָסטו דען נאָך
מער מצװה װי עוקר מן השוֹרש זײַן אָט אַָ
די ייַדישע אָפּגעטער" ,ייל ,מײַן ספֿר הזכרונות,
אַדעס  ,2881פא , .7קוים פֿלעגט איין אִ' פֿאַר-

שװוינדן ,שוין פֿלעג איך צום צװייטן זיך בּוקן",
יהואָש ,פֿאַרלאָרענע אמונות',5091 ,

אָפּנאַלאָפֿירן  --אוטו- .פיר אָפּ(- ,גע)גאַלאָ
אָפּרײַטן אין גאַלאָפּ .אִי בּיז דער שימל

פּירט.

ווערט בּאַדעקט מיט שוים,

,דאָס טאָגיקע אִי אין נאַכטיקע שנייען ,װי
פֿראָסטיקע פֿונקען פֿאַרזיגלט אין געגנט" ,סוצ,
געהיימשטאָט.

אָפּנאָלדן  --טרו .גאָלד אָפּ-- ,געגאָלדט .דזו
אָפּגילדן .,ספעצ .געבּן עמעצן א סך גאָלך
(געלט) .אִי פֿאַרן דערלויבּן אַרײַנצופֿאָרן .אַי
ונג,
פֿאַר די פֿאַלשע דאָקומענטן .

אָפּגאָלן  --טרו .גאָל אָפּ-- ,געגאָלט.

 .1ענ-

דיקן גאָלן ,פֿאַרטיק װערן מיטן גאָלן אָפּ
ראַזירן ,אַראָפּנעמען האָר מיט א גאָלמעסער,
אִי בּאָרד און פּני)אות .אִי דעם האַלוז פֿאַרן
שעכטן, .אַלטע ערלעכע לײַט פֿאַלן אין גלות
אַרײַן און מע גאָלט זיי אָפּ די בּאָרד און
פּיאות",

אים איז אַלעמאָל געװען דאָס געפֿיל פֿון אי
דאָס געפֿיל אַז ס'איו נאָך אַלעמען" ,שנ ,יידי
שרײַבּער

סאָטװ'

אין

נ"י ,8591

רוסלאַנד,

 .9פֿאַרלוסט ,אָנװער .עוואו מע האָט ריכטיק
אױפֿגעצויגן די הינדעלעך ,האָט מען געהאַט
אַן אָ' ...ניט מער פֿון  34פּראָצענטײ ,בּאַ
-הערשן

די

טעכניק

װירטשאַפֿטלעכער

פֿון

דער

פּראָדוקציע,

לאַנדי

סאַָצ'

כאַרקאָװ

בּר' נתן נטע איבּז ,שבט

מוסר,

סודלקאָוו תּקצ"ג, .ער האָט אים ...אינגאַנצן
אָפּגעגאָלט און געזאָגט ...אַז וֶער װעטןי..

,2391

( .4וועגן סחורה) אָפּזאַץימאַרק .סחורה מיט
(אָן) אַן אִי, .די דאָזיקע סחורה פֿלעגט דער"
נאָך . . .צעפֿירט װערן אין אַלע ליטווישע שטעט
וואו עס האָט געהאט א גריסן אַי"; ממוס.
שלמה, .זייער א װינציקער אִי אויף װײַן און
אָנגעגרײט האָט מען אַ סך" ,קמ ,0781 ,שא ,71
( .9װעגן װאַלוטע) פֿאַרשפּרײטונג ,אַקצעפּ
טירונג, .פֿריער האָבּן געהאט אן אִי זילבּערנע
מטבּעות" ,ע .לעף ,יִבֹּל וווא, .778 ,דער אמע-
ריקאַנער דאָלאַר האָט אַן אִי אין דער גאַנצער
( ,0װעגן אַן אידיי ,א שיטה) צו-
ועלט".
געגרייטער בּאָדן זיך אָנצונעמען; .ייִדן"האס
האָט {אין דײַטשישן רײַךן געהאַט אַ גרויסן אַי",
בּ .ריוקין ,פֿאַש ,8491 ,זא ,15
 .7אויסשיידונג פֿון קערפּער ,צוֹאה .עקסקרע"

מענט .אָפּועצן אִי; .עשׂ עסט פֿון דעם דש זײַן
מוטר עסט ...אוני עשׂ האָט קיין אִָי ,מהמ,
אַמשׂט  ,2271עב/ב; .אַז מע בּאַמערקט אַ
ַ.ר.ף
א.
דרין
פֿאַרענדערונג אין דעם אִי פֿון או

גענעזן װערן" ,ממוס ,מסעות.

אַ.לד
מבעןּ..

 .2פֿיג .אָפּנאַרן .אױיסנאַרן .אויסשטעלן נקי.
;ער גאָלט זיי נעבּעך אָפּ |= נאַרט זיי אָפּן,
ייל ,דאָס משלחת ,אַדעס תּרל"ה.

וא , .72װען מע זעצט אַרײַן דעם טערמאָ

פֿיג .אויסהאַקן בּיימער ,גאַנצע װעלדער.
;דער סוחר האָט אָפּגעגאָלט די גאַנצע געגנט"י

;זי האַבּן די נאַטור אָפּגעגאָלט ,געלאָזט נאַקעט
און מיט דעם אװעקגעהרגעט דעם קלימאַט פֿון
לאַנדײ ,סעג ,מײַנע זיבּן יאַר אין תּליאָבֿיב.
מיט זיך , --האָט אים דער רבּי געשיקט
אין מרחץ און זאָל זיך אַ' ,ספֿר אהלי צדיק,
פּרעמישלע,

יעניש.

ער  1 -װער עס פֿאַרנעמט

זיך מיט (אָפּ)גאָלן.
דעם קאָפּ.,

 .2װער עס גאָלט אָפּ

 .8שװינדלער ,אָפּנאַרער .

-ערײ.

אָפּנאַלען  --טרח- .לע אָפּ-- ,געגאָלעט .פפ:
=אָליען61 .ס8ס .::2:
נ

אָפּגעװינען (צו"

נעמען) אַלץ בּײַ עמעצן ,לאָזן אים גאָל ,הויל,

אָפּגאַנג  --דער" ,ען-- ,גענג- .סט==60/42: 8
סתגם 1 .אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון אָפּגײן .אַי
פֿון בּאַן  8פֿרי ,אַי פֿון אַקטיאָר פֿון דער בּינע.
,די קינדער אפֿילו װאָס שפּילן בּײַם ראָג ,זי
וערן אויך שטילער בּײַם אִי פֿון טאָגײ ,אַר,

די זוף.

 2דאָס פֿאַרשװינדן ,דאָס ענדיקן

זיך, .גייט דער מענטש צום אָנהײבּ דורך אַזױ
פֿיל סופֿן / ,טראָגט ער אי צו זײַן אָנגאַנג אויף

פֿרעגן א דאָקטער",

זאָל פֿאַרבּלײַבּן אויף שבּת" ,ייל ,ניט טויט ,ניט
לעבּעדיג ,װאַרשע תּרנ"ח.

אָפּנאפען ---אומװ- .פע אָפּ ,ג-ע-גאַפּעט.

טָא .2

דאָס װאָס
אָפּנאָלד  --דאָס .מצ נבּ .נעאָל .
האָט א שײַן װי גאָלד ,װאָס דערמאָנט אָן גאָלך.

משה

אָפּנװאַלדעװען

בּלעטער,

מעטער  .. .אין דעם אָקאַנאַל .דאַרף עס גע"

טאָן װערן װי געהעריק" ,פגעז ,פּאַרין ,1591
מאן .3"5

 .8אָפּטריט ,בּית'הכּסא, .אַזױ װי מיט אַן
אומריינער שמאַטע מע װישט אויס אַן אַ",
י .קיפּניס ,דערציילונגען ,קיעװ  .09 .0391אָפּ

צײַט גאַפֿענדיק ,קוקנדיק סתּם
מויל .אי א טאָג בּײַ דער ארבּעט.

פּטרן

מיט אן אָפֿן

אָפּגאַפֿן זיך  --אוטו .גאַף זיך אָפּ ,זיך '--גע-
זיך אָפּװואונדערן .קומען צו זיך נאָך
גאַפֿט.
אַ פּלוצעמדיקער דערששײנונג ,נאָך א פֿאַר-
כאַפּנדיקער פּאנאַראַמע.

אֶפּגאָיץ  --דער .נעאָל .מיט בּיטול אַנשטאָט
אָפּגאָט. .דער אִי װאָס לײַטע' רופֿן מענטש-
הייט",

יג,

פֿון מײַן

מי,

גאַנצער

,723 '1

אָפּגאַראַנטֿירן  --טרח  4אוטו- .טיר אָפּ
 .1עֶרבֿ זײַן פֿאַר אַ צאָל,
די'(גע)גאַראַנטירט.
אַ סך מאָל .אִי אין בּאַנק (גמילות-חסדים-קאַסע)

פֿאַר אַלע לאַנדסלײַט פֿון שטעטל.

 .22אוױפֿ

,וין
הערן גאַראַנטירן .מער ניט גאַראַנטירן .ש
עטלעכע מאָל אַרײַנגעפֿאַלן .אָפּגאַראַנטירט.
מער גאַראַנטיר איך ניט" .

,132

אַפּנאַרטלען  --טרו- .טל אָפּ ,ג-ע-גאַרטלט.
עפֿענען ,אַראָפּנעמען א גאַרטל .אױיסטאָן אַ
גאַרטל און דאָס װאָס אין אָנגעבּונדן אָדער
,אָז פֿונאַנדער דײַן בּאַנדע
הענגט אױפֿן גאַרטל ,ל
און גאַרטל שוין אָפּ דײַן בּלוטיקן שװערד
פֿון דײַנע לענדן" ,אמד ,דאָס קינד אין װאַלד,
וילנע , .6781האָט שװײַגנדיק אָפּגעגאַרטלט
פֿון זיך דאָס שטריקל" ,פּייסי אַלטמאַן ,יוגנט,
פיט זיך  --אויך :זיך בּאֲקי
קיִעוו .1491
עניש.ועם מאַכן ,זיך פֿילן פֿרײַער . |נג.
אָפּגאַרן  --אוטוו .גאַר אָפּ ,ג-ע-גאַרט .שטאַרק
װעלן און װאַרטן אויף עפּעס אַ לענגערע צײַט
אָדער אױפֿהערן .אִי נאָך איינער און קריגן
עניש,א צװייטע.

אָפּנאַרעװען  --טרוװ .רעװע אָפּ-- ,געגאַז

גוס ,רינע ,אָפּפֿלוס, .מע דאַרף מאַכן אַן אָי
דאָס װאַסער זאָל ניט פֿאַרפֿלײצן דעם וועג".

בבּאָנדערײַ) צופּאַסן ,צו"
רעװעט .װרר .אוקר.
זעגן ,צוהובּלען און צונויפֿקלעפּן אַ פּאָר
בּרעטלעך פֿון א פֿאַס .אַי אַ פֿאַס.

לינקס אָן אִי צום קעלער, .זיי האָבּן זיך גע"
ראטעװעט דורכן אַי פֿון אַלטן שלאָס".

אָפּגאָ רעפן  --טרו- .עס אָפּ'- ,געגאָרעסט.

 0געהיימער גאַנג ,שמאָל ,בּאַהאַלטן וועגל.

אָפּגאַנערן  --אוטװ . ער אָפּ-- ,געגאָנערט.
 .1אָפּפּלאַפּלען .2 .אופֿהערן זיך אױפֿצופֿירן
װי א גאָנער ,זיך פֿירן מיט נאַרישן שטאָלץ.
איך
אִי און זיך נעמען צו שװאַרצאַרבּעט.
מיט זיך.
זײַטיקע גאַס, .האָט ער
אָפּנאַם  --די ,ן.
געבּויעט אלערליי בּנינים און אַיץ צו דער
שטאָטײ ,נצ 2יט/ב.

 1אַקט
אָכּנאָס  --דער { ,פֿרגל אָפּנוס
אָדער רעזולטאַט פֿון אָפּגיסן .2 .אָפּגוס ,רער
 .8רערל אָפּצױ
אָפּצופֿירן אומריין װאַסער.
פֿירן װאַסער אין לאיַולקע-ציבּיק.

(װעבּערײַ) אָפּװעבּן
װאָלענע פֿעדעם.

לאַנגע

און

געדריידלטע

אָפּנדלען זיך | --ג..אַ.דלען} ..רעפל .גדל

זיך אָפּ ,זיך -געגדלט .זין מאַכן גרויס
אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן גדלען זיך.
אי זיך מיט אױסגעטראַכטן יחוס.

אָפּנדרן  ...{ --געידערזן טרװ .גדר אָפּ-- ,גע"
אָפּצוימען .מאַכן אַ גדר .מאַכן אַ מחיי
גדרט.
צה .אִי דעם רשות-היחיד פֿון רשות-הרבּים .אִי
דאָס װאָס איז קדוש פֿון דעם װאָס איז חוֹל.
מיט זיך  --אִי זיך פֿון אַלע גויאישע גענג.

אָפּגװאַלדעװען  --אוטו- .דעווע אָפּ-- ,יגע-
גװאַלדעװעט.

 .1ענדיקן,

אױפֿהערן

גװאַלי

13

אָפּנאָסטיען  --אוטװ- .סטיע אָפּ- ,יגעגאָס-

,האָבּ געטראָגן הויך מײַן װײַסן קאָפּ אַנטקעגן
אִי פֿון לעצטער שעה" ,הל ,אַ שטימונג', ,בײַ

אַ גאסט.

דעװוען .2 .גװאַלדעװען א לענגערע צײַט .עדי
װײַבּל האָט אָפּגעגװאַלדעװעט א גאַנצע נאַכט,

,נאָכן אִי צװײי טעג ...איז געבּליבּן ...זין

פֿאַר'

דער

ערד",

אפֿא,

ליטער ...קװאַל,

ז'

טיעט.

רוסיצ.

(פֿאַרענדיקן)

זײַן

בּיז גאָט האָט געהאָלפֿן פֿינף אזייגער

אָפנ יין

120

אָפּגװינטן

אָפּנזלען  ...{ --גאַזלעןן טרו .גזל אָפּ- ,ייגע-

טאָג ...געהאט ...א צוילינג" ,פּינסקער
שטאָדט-לוח ,ווילנע תּרס"ד .82 .טרח .אַרױס
בּרענגען עפּעס מיט קולות .אױיסשרײַען הויך.

 .1ענדיקן גזלען .ניט גזלען מער.
גולט.
 .2גזלען אלַענגערע צײַט .אָפּנעגזלט א גאַנץ

;בּאַלד נאָך כּלינדרי ,װען דער גאַנצער עולם

לעבּן.

! האָט מיט מסוכּן-הויכע קולות אָפּגעגװאַלדעװעט
זיבּן מאָל אַ נײַעם פּסוק ,"...בּערג ,בֹּאַם
אויך מיט זיך,
דניעפּער ' ,1עמעס ,,זי 363

 9בּאַגזלען .צונעמעןן דורך גזילה, .מיט
געװער אין די הענט גייט און נעמט אָפּ די
ערד בּײַ די װעלכע עס האָבּן זי בּײַ אײַך

אָפּגװוינטן  --טרו .גװינטאָפּ-- ,געגווינט,
(סטאַליערײ ,שלאָסערלי) אָפּדרײען ,אַרױסדרײיען
-עניש,

גװינטן.

אָפּגױילן  --טרוו .גויל אָפּ--- ,געגוילט.
| מ1ספטסם .6)02( +

אַרכ.

6842:

אָפּנאַרן װי א

שפּאַס ,װי אַ טייל פֿון אַ שפּיל (אַרױסגנבֿענען
עפעס פֿון קעשענע ,מע זאָל ניט בּאַמערקן)
;,אים בּגראָבּן נעבּן מוזיקאַנטן  . ...זאָל בּלײַבּן,

אָדער נעבּן קלייני קינדר דס ער זיא אַלים אב
גוילן קאןי ,איילען שפּיגעל ,בּרעסלויא ,גע-
דרוקט אין דיזעם יאָהר  /ווא בּיער טײַער װאַהר
אַװעװוץ / .

אָפּנולמען  ...| --גוילעמעןן אוטח .גוֹלם אָפ,
אוױפֿהערן זײַן א גולם,
-געגולמט ,נעאָל.,בּעש"ט :נו ,גוֹלמל ,שוין אָפּגעגוֹלמט ?= ,צייט,
יעקב

פֿראַנק.

אָפֹּגוֹפֿ  --דער , ן.

 .1אײַנגעבּויטע אָדער

אַרײַנגעשטעלטע כּלי מיט אַ רער אַרױס ,אַפּ
צופֿירן אומריין װאַסער, .די שמוציקע װאַסער
פֿונעם װאַשן גיסן מיר צוריק אויס אין אָ",
ט .בּערלס ,מענטש-מאַשין ,קיִעוו  ,2 ,7291גע-
| שטעל זיך צו װאַשן ,צו װאַשן כּלִים אָדער
וועש .אײַנװייקן אויף איבּערנאַכט װינדעלעך
אין אִי, .אין לאָדזש האָט מען שטענדיק גע

ניצט דאָס װאָרט אִי פֿאַר 'סינק' ...אִי איז
שוין אַן אַלט ,אײַנגעזעסן װאָרט" ,דוד בע"
רעזער,

יושפ

ווא,3 ,

רער ,רינע ,רינשטאָק, .אַנומלט האָט זי
אָפּגעקאָכט פֿיש און זיי אַרױסגעשטעלט אָפּי
קילן אינדרויסן אויף דער קראַטע פֿון אָי ,וואו
עס רינט אָפּ דער בּרוד פֿון דער גאַנצער שטאָט",
|
חג ,טמז,7691 .
 .4קאָפּיע .מאָדעל געמאַכט דורך אָפּגיסן,
דורך לאָזן פֿאַרטריקענען אַ פֿליסיקע מאַסע אין
א פֿורעם .גיפּס-אָי פֿון דער פֿרײַהײט-סטאַטוע.
מעטאלענער אִי פֿון מאָנומענט,

|

 .9געשטאַלט .מהות .פֿורעם, .אַלע סתּירות
דריקן זיך אויס אין דעם אִי פֿון זײַן נשמה",

בּעמ  .0 1דאָס װאָס מע קען צעשמעלצן
און אָפּגיסן .אַן אִי פֿון טשוהון,* .די גאַנדז
} ,תּמצית,
איז איין אַ'= פֿול מיט שמאַלץ".
קיצור פֿון בּייזע רייד ,אַי פֿון קריטיק .אִי פֿון
רכילות.
אפּגוספן  ...| --גויסעסןן אוטו .אימפ .איצ
גוֹססן א לענגערע צײַט ,אַי
- 1יגעגוססט.
עטלעכע מעת-לעת,

אָפּגורטן  --טרו .מ:6ט8602

 .60/2:דזװ

אָפּגאַרטלען,, .כּמפֿתּח  --אזא דער דש שװערט
אבּא גרטט .ל' ויפֿתּח" ,רײַכלין  ,8מלכים אי
כ. .11 ,

אין א זײַט צו דער שאַפֿע ספֿרים" ,י .װיערנ"
שלש-סעודות

קאָװסקי,

צײַט ,בּאַרדיטשעוװו ,9981

,רי אפֿרים איז אָפּגעגאנגען מיט בּת-שבֿען אָן
אַ זײַט אום דער ייִנגל זאָל ניט הערן" ,בּלעטער,
פא , .71דער טאטע פֿלעגט אִי פֿון זײַן מקום
קבֿוע ...ער זאָל קענען קוקן אויף די ספֿרי
:
תּורות" ,לדבּ ,נײי תּשיײז ,רכז.

אָפּגעגזלט" ,בּן חופש ,אַ פּאַליטישע אָדער אַ

 4א|ינגאַנצן אַװעקגײין .אין אַ בּאַשטימטער

סאָציאַלע רעװאָלוציע ?, ,5091 ,איז איינר איין

,י בּאַן גייט אָפּ זיבּן
צײַט פֿאַרלאָזן אַן אָרט .ד

מלמד אונ' לערנט מיט זײַני תּלמידים ניט
בּאמונה . . .ער זייני בּעלי בּתּים דשׂ איריג

,די שיף װעט אִי נאָך

אַזײגער אינדערפֿרי.

הײַנט אָװנט" ,אָפּלײגן דאָס אִי פֿון עראָפּלאַן

יאבּ גזלתּ" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא ,פפֿדמ

פשיק .. .דורך הײַטיגן אבּגיהנדי לאַנד קוטש
איין בּאַלין פֿארנצ' זײַדן שטאַפֿיןײ ,אגרת
שלמה ,ד/א; .קיינער זאָל אהער ניט צוגיין
און קיינער זאָל פֿונדאַנען אַי" ,פמ ,די קופּע.

קיין חלק עולם הבּא האבּין ,דז ער מיר דאש

 .8פֿאַרגײן .זײַן אין פּראָצעס פֿון ניט-װערן.

תּמ"ה(?) ,עד/א, .װען איין מענש אין זײַן
כט אויף בֹּתּי מדרשים ,...דא
ַ...
א.
מואה
צו
שרײַאט איין קינד :מײַן פֿאטר װירט גװישׂ
מײַניגי אבּ גולתּ" ,שלמה
הלבֿ ,אַמשט תּצ"א,

װעצלער ,חקירות
|

;שטאָלץ גייט אָפּ די זון ,אין פּורפּור געהיט",
פרץ ,לידער און פּאָעמען ,די װעלט װאָס מיר

אָפּגמן  .. --געטןן טרװ .גט אָפּ-- ,געגט,
געבּן אַ גט (דער מאן  ---זײַן װײַבּ ,די װײַב ---
איר מאַן), .זי האָט אים אָפּגעגט"=עס איז גע
ווען איר איניציאַטיו .עער האָט יענע אָפּגעגט..
האָבּ איך זיך געטראַכט :דאָס איז אַ גוטער
פּאָדלעץײ ,אמד ,יעקעלע גאָלדשלעגער ,זשיטאַ-
מיר , .8681דער װאָס פֿאָרט קיין טאָמאַשאָװ
בּאַדאַרף צומערשט אִי זײַן װײַבּײ ,אַשׁ תּהילים'

גייען פֿון איר אָפּ .איז גלײַך צו א חתונה",
דרכּי עולם ,װילנע , .6681שטיל גייט אָפּ דער
טאָג  . . .פֿאַרגײט אין טײַך פֿון גאָלד" ,אײַדאַ

ֿ,אַר יעדן טאָג אָפּ
מאַזע ,היימיש .51 | 0691 ,פ
גייענדיקן האָבּ איך א סטענגע צו מײַן פֿענצטער
צוגענעגלט" ,א .שומיאַטשער ,אין שעהען פֿון
|

ליבּשאַפֿט.

 .0אַרכ( .אײיפֿעמיסטיש) שטאַרבּן .זיך פֿעלן,

 .2דורכפֿירן די פּראָצעדור פֿון גטן, ,דער

מעכט אבּגעהין ,זאָלל הקבּרני
נר
י..
י.
אוען
,ו
פֿאן שער בּית עלמין דיא מטה טראגין בּיז
צום קבר"' ,תּקנות פֿון פּראָגער חברה קדישא',

 .9איבּעררײַטן אַ פֿרײַנדשאַפֿט, .ער איז צו

;אוב דאש יתום

יוך,

רבֿ האָט אָפּגעגט דאָס פּאָרל".
אָפֿט געקומען נאָך גמילות-חסדימלעך ,האָבּ איך
|
אים אָפּגעגט",
מיט זיך  --קזחװ, .איך האָבּ צו  07יאָר
מיך אָפּגעגט מיט מײַן אַלטיטשקע און האָבּ
אונגע בּתולה" ,אַברהם
חתונה געהאט פֿאַר י
יצחק

בּוכבּינדער

(איש

אָדעסאַ),

דער

בּלומעך

אױך :זיך אָפּטײלן,
גאָרטען ,װילנע .5881
זיך פֿונאַנדערגײן, .די ייִדישע רעליגיע לאָזט

זיך ניט אַזױ לײַכט אַי פֿון אַ ילדישער דער
ציאונג" ,זשיט א ,נ"י , .9191איך האָבּ מיך
ג!עװאָלט  . . .אִי מיט דער װעלט" ,פרץ ,ייענקל
פּעסימיסט',

אָפּגיין  --אוטװ .גי אָפּ בּין --געגאַנגען
אויך- :יגעגאַן (פר)'- ,געגאנען- .ט6012: 2
 .ענדיקן גיין ,ניט גיין מער .עדער
מת.8
זייגער איז אָפּגעגאַנגען אַ פּאַר שעה און זיך
אָפּגעשטעלט", ,זיי זענען אָפּגעגאַנגען א װײַל
און געשויגן" ,אָפּאַ' ,מיידלעך', .איך בּין מיט
יעדן װוינטעלע שוין אָפּגעגאַנגען א טאַנץ" ,פמ.
 2גיין אַ לענגערע צײַט, .טעג פֿלעגט ער אִי
פֿון הויז צו הויז מיטן פּעקל אױפֿן רוקן".

 .9אַװעקגײן אין אַ זײַט .אָפּטרעטן .זיך
אָפּרוקן ,אִי אין (אָן) אַ זײַט כּדי ניט צו שטערן,
ניט אונטערצוהערן .אי רעכטס (לינקס) .אַי אין
קוליס .אִי אויף עטלעכע טריט,; .גיי אָפּ...
אָן אַ זײַט ...בּיזװאנען איך װעל זיך מיט
איר אויסרעדן",

װאַרשע

ש .בּעקערמאַן ,טרײַער משרת,

תּרמ"ג ,ז' , .14ער איז אָפּגעגאַנגען

תּנ"ב (6616641

01016/08ן.

 ...אבּ גינג ,דא הובּן מיר אַזױ גימאַכט,"...
'שו"תּ הרמ"א ,,קראָקע  0461והשון .אקיין

פֿרואה איז ניקשׂ צו טרויאן .גייאט איר דער
מאַן אפּ ,מעכט זיא גערין דען ערשטן טאג
איין אַנדרין האן" ,עיון ,ו/א .אִי אין דער
אייבּיקייט

(אַרײַן

? .פֿאַרבּײַגײן (וועגן צטײ)ַ.

אָפּלױפֿן, ,די

צײַט פֿון רו גייט שוין אָפּ און איר האָט זיך
נאָך ניט צוגעזעצט", ,די צײַט זיך צו רעגיס-
טרירן פֿאַר די װאַלן איז שוין אָפּגעגאַנגען,
;דער טערמין צו בּאַצאָלן דעם חוב װעט בּאַלך
אָ'" .א . . .דר פֿילט האבּן ...דאש יאר ...אבּ
גנגין איז",

ר' אליקום

חזן

מק"ק

קאמארנא

איבּז ,שי ,אַמשׂט תּ"ס .עס איז אַ צימלעכע
װײַלע אָפּגעגאַנגען איידער דער סענדזאַ {=ריכ-
טערן האָט זיי זיך רעכט איבּערגעלייגט און
אױסגעטײַטשטײ ,קלמן סובּיל ,דער דאָקטאָר

מיט זײַן טאַכטער ,לובּלין " .4981עס גייט
אָפּ אַ מינוט צום = ...מע האַלט אָטאָט
בּל', . ...ס,איז מיר אָפּגעגאַנגען א רגע צו
פֿאַלן צו אירע פֿיס", .עס גייט מיר אָפּ פֿינף
מינוט

אָנצונעמען

דעם

לעבּנס:װיכטיקן

בא

שלוס", .ס'איז מיר אָפּגעגאנגען א מינוט צום
חלשן" ,שע ,דאָס גריסע געװינס* .עס גייט
אָפּ א יאָר מיט א מיטװאָך א=ַן אומבּאַשטימטע
לענגערע -צײַט,
 .8צעגיין .צעשמאָלצן װערן ,אָפלאַזן (וועגן
עפּעס װאָס איז פֿאַרפֿרױירן); .דער פֿראָסט גייט
אָפּ", .דער טוי װעט בּאַלד אֵַי", .די פֿאַרפֿרוירע-
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אָפֿגין |
נע ערד גייט אָפּ מיט די ערשטע פֿרילינג"
שטראַלן" .דאָס אײַז גייט אָפּ .דער טײַך גייט
אָפּ .די פֿאַרפֿרױרענע פֿענצטער גייען אָפּ, .אַז
די זון גייט .אויף ,גייט דער נעבּל אָפּי ,שװ.
!,דא דער שנייא איז אפ גגאַנגין האבּן אונזרי
בּעלי בּתּים איין ראט גיטאן פֿאַר דיא גוים
וועלכע װערט גיפֿינדן איין הרוג" ,שו"ת פּני
 יהושע ,אַמשט  5171וְהש ון .עאַן װינטער ,װעןדאָס פֿלײיש געפֿראָרן איז ,זאָל מען עס ניט
אױסזאַלצן ,בּיו עס אָפּגײט ,דאָס גאָרנישט
דראן געפֿראָרן בּלײַבּט" ,שלחן ערוך אורח
חיים ,ווילנע תּקע"א; .קױפֿט ער א געפֿרױרענעם
עפּל ,װאָס אַז ער גייט אָפּ פֿון פֿראָסט איז ער

דאָך טאַקע טעם גױעדן" ,שע' ,קאָנקורענטן,
;וי נאָר עס איז אָפּגעגאַנגען די קרירה און
דאָס שמאָלע טײַכל האָט אַרױסגעשפּאַרט

פֿון

זײַנע בּרעגן ,=, ..פֿײַװל סיטאָ ,אָט דאָס זײַנען

מיר ,כאַרקאָװ-קיעװ , ,2391פֿון דער וארעמ"
קייט איז דאָס געמעלעכץ (אויף די שױבּןן
בּאַלד אָפּגעגאַנגען" ,בּאַש ,פֿאַר,91 )| 5691 ,
אַזױ אויך :עס גייט אָפּ די שטײַפֿקײט ,די פֿאַר-
שטײַפֿטקײט ,פֿאַרגליוערטקײט אע.

*עס גייען אָפּ די אויגן (די אויערן)=
זי טוען מער ניט װײִַי* .עס גייען אָפּ די בּ יי-
נער

(גלידער ,אברים) = א) זיי װערן דורכ"

געװאַרעמט, .האָט זיך אַנידערגעזעצט לעבּן
דעם אױװן ...און עס האָט אים אָנגעהױבּן
אָפּצוגײין די בּיינער און די גלידער" ,אמד,
דער ליטװאַק אין װאָלינען ,װילנע  ;0781ב) זי

װערן געזונט ,מע פֿילט זיי װידער .אבּנימינס
אברים זײַנען אַ בּיסל אָפּגעגאַנגען אין דער
ליל טבילה נאַך דעם אָפּשװענקען זיך מיט א
גאַנצן צעבּער קאלטע װאַסערײ ,ממוס ,מסעות.

עס גייען הפּ די מ ידע גלידער (בּיינער) =
מע קומט צו זיך נאָךר שװערער ארבּעט ,נאָך
"עס גײט אָפּ דאָס פּנים =
אָנשטרענגונג .
עס קריגט װידער דאָס נאָרמאַלע אויסזען.
( .9װעגן סחורה) פֿונאַנדערגײן ,צעגיין ,זיך
גוט פֿאַרקױפֿן, .די בּיליקע קליידלעך גייען גיך
אָפּײ, ,רדאיָמאַנען גייען אָפּ ,די בּיכער מיט
לידער בּלײַבּן אין קעלער"; .האבּן גרושׂי
שטיקר סחורות גיהאַט אין איר קראָם װעלכי
וואול זענין אָפּ גאַנגין" ,גה- ,513 ,

( ,0דריטפּערזאָניק) אױספֿעלן, .װאָס גייט
אים אָפּ ?", ,עס גייט אים גאָרניט אָפּ", ,עס
גייט אים נאָר אָפּ דאָס טעלערל פֿון הימל (פֿױגל-
מילך ,קאָפּװײטיק ,בּויכװייטיק ,כאָטש איינע
פֿון די עֲשׂר מכּות ,א פרישטש אויף דער
ס
ע=
צונג)"" .דער (דאָס) אַרטיקל גייט אָפּ
פֿעלט אויס* .עס גייט מיר אָפּ מײַן בּאַדער
פֿעניש = עפסֿעלט מיר אויס אויף חיונה* .עס
גייט זיי קיין בּעסער קד חת ניט אָפּ = קיין
גרעסערע צרות פֿעלן ניט אויס; .װאָס קומט
צו  ---גייט ניט אָפּ"; ,דאָס װאָס גייט אָפּ גייט
ניט אַרױס פֿון זינען"; ,װאָס עס גייט ניט אָפ ---
| לײַדן לײַדט דער קאָפּ {= װאָס עס זאָל ניט
פֿעלן ,האַלט מען אין איין זאָרגן זיך װעגן
דעםן; ,דאָס פּנים װעט זאָגן אַז עס גייט אָפּ

אָפּגיין

דעם מאָגן" {= אז עס פֿעלט אויס צום עסן;
,איטלעכער שרײַט אויף דעם װאָס סע גייט
אים אַפּײ ,שו, .ער װעט נאָך האָבּן א סך גל-
גולים :ער דארף גאַנץ מאַכן װאָס עס גייט אים
אָפּי ,װערטל ,תּח .אװילט איר װיסן װאָס ער
גייט אָפּ דער ייִדישער נשמה ,שטודירט װאָס עס
פֿנלט דער ייִדישער שפּראַך" .איר,* :עס גייט
מיר מער ניט אָפּ צן מײַנע זײַדענע (יום'טוב-
דיקע) קליידער" = קיין אנדער זאך פֿעלט מיר
גאָרניט אויס אין מײַן דלות, .זאָל דיר קיין-
מאָל ניט אִי דאָס אונטערשטע (הינטערשטע)
פֿון בּענטשן"  +-אונטערשטע191 ,

לאלן נישט אבּ

ו=דה
ּ!
ת"ל
,מיין איז איר תּ

גאַנגן" ,פּראָגבּ, .14 ,זײַא דיך משׂמח ...עשׂ
גיט אן מיר דא ניט אפ" ,פבּ ,קראָקע 0361

|ח .שמרוק ,ספֿר היבֿל ליצחק בּערן, ,דער
דען שבּת װערט רעכט היטן ...דען װערט
פֿאַר גװיז די גנצי װאָך ניט אבּגין פֿון זײַני
שפּײַזי ,ר' אריה ליב בּר' יהודה זעליגמן,
 ...תּיקוני מועדים ,פֿיורדא תפ"ה, .װען עס

גייט דיר אָפּ איין מעלה {= קלאס פֿון ציפֿערןן
 ...זאָלסטו תּמיד ...שטעלן אַ נול" ,ליבִּין
גאָלדין

בּערג

כּעת בּמאהלוב,

מבּאָקאַרעשט,

{סודלקאָװ ?}
ברדיטשוב
מחשבת,
מלאכת
תּקפ"ח, .זאָל דעם מענטשן אִי נאָר אַ קװינט,
קאָכט אין האַרצן א שטורעמווינטײ ,ממוס ,יודל.
,ציין אױספּוצן גאָר ! מער גייט מיר נישט אָפּ,
נאָר צו האָבּן אויסגעפּוצטע ציין ?ָ ,נאַד.

 ,1אָנװערן .פֿאַרלאָרן גיין .פֿאַרפֿאַלן גיין,
פֿאַרשװינדן .עס װעט אים (דאטיון קיין זאַך
ניט אָי, .מעגסט עס טאָן ,עס װעט דיר חלילה
קיין זאַך ניט אָי; .דער רווח גייט אָפּ און דער
היזק װאַקסט"; ;װען עס גייט אָפּ דער כּוח-
גבֿרא,

בּלײַבּט

נאָך אלץ דער כּוח אַכילה";

;ס'איז א בּראָך צו דײַן קאָפּ אַז דער זכּרון
גייט אָפּ" ,שװ; .נוך זײַנם טוט זײַן קויניג"
רײַך װערט ...אונטער זײַן קינדן בּלײַבּן אוני
נוימר מער

,9

אבּ גון" ,שמואליבּוך,

סטראָפֿע

-צדש קנס לאשׂן װידר אַבּגין" ,גה,243 ,

| בּערן, .אַנישט גייט דער שידוך אָפּ ,האָט מען
אַ די"תּורָה ,צאָלט מען קנס" ,פרץ יקלאָץ-

געשיכטן! ---. .א תּקיעת'כּף טאָר ניט אַי --
אַזױ בּלײַבּ עס!  --דער תּקיעת'כּף איז אין
הימל פֿאַרשריבּן" ,רייד (קאַרפּאַטאָרוס),

 2אָפּרינען .אָפּפֿליסן .אַרױספֿליסן ,אַרױס-
,אָס װאַסער האַלט שוין
קומען פֿון קערפּער .ד
בּײַם אֵי", .דאָס געוויסער האַלט שוין בּײַם אָי.

װען די קינדער װערעם האָבּן.. .נעם אַ קנאָבּ-
לעך-קאָפּ. ..שטויס עס ...גיס דערין ציגן"
מילך ...לאָז דאָס קינד דערפֿון טרינקען...
װעט דער גאנצער שטאָך װערעם אָיי ,ר' מרדכי
בּרי אריה ליבּ ,מקוה ישׂראל ,נאַָװידװאָר תּקנ"ד.

 .. .,פּלאַצט געוויינלעך דער פֿרוכטפּענכער ,און
די פֿרוכטװאַסער גיסט זיך אויס .אין דער
אַקושער"-פּראַקטיקע הייסט עס :די װאַסערן
זײַנען אָפּגעגאנגען" ,פגעז ,ווילנע  ,1391פא ,22
,איין נידה װאָס עס איז אָפּגעגאַנגען פֿון איר
שכבת זרע ...מוז זיך טובל זײַןײ ,זרעים,
ד/ב .... .װעלן די שטיינדלעך {אין די נירן)
צעריבּן װערן און זיי װעלן אִי מיט דער אורין",
טאַרלער רבּי ,סגולות ורפֿואות  ,1לאָדז?0191 ,
,מיטן שטולגאנג פֿון מענטשן װאָס האָט גײַצן
גייען אָפּ מיליאָנען אייעלעך" ,פֿגעז.
אַרכ ,װעגן א קינד :א) (שװער) גײין צו
קינד ,האָבּן דאָס קינד, .ד,ש איינר פֿרויאן דשׂ
קינט אָפּ גיא ,גיבּ איר צו טרינקן מילך פֿון
איין הונטן ,...זא גיט איר דשׂ קינט אפּ",
כּיי יספֿר הרפֿואות'{ 4741 ,דװקא שא ;}71
בּ) מפּיל זײַן ,מפּלען. .קיינר פֿרויאן גינג ניט
קיין קינד אבּ פֿון דען גישמאַק פֿון דען הייליגן
פֿלײש דש מן פֿאַר בּרענט אויף דען אָפּפֿר

שטול" ,סידור תּפֿלה למשה ,,..דעסוי ,6961

| קכה/ב,
4

אָפּבּליאַקעװען (זיך) .פֿאַרלירן די ער

שטע פֿאַרבּ .אָפּקריכן, .ד,י פֿאַרבּ פֿון דער סחו"
רה װעט אָיי; .אויבּ עס װעט דער קאָליר אַ'
דורך רײַבּן ,זאָלסטו טאָן װי אין ערשטן אופֿן
שטייט",

איין

בּיכל

ואש

דרינן

גפֿינט

זיך

;,דו זאָלסט ניט קומען אין דײַן חברס הויז אַז

זאַכּין טשיקאַװי ,. ...שקלאָװ תּקנ"ה .עװער דא

קיינער איז דאָרט נישטאָ ,װאָרעם טאָמער װעט
אִי עפּעס אַ זאַך ...װעלן זיי דיך חושד זײַן

לערנט דיא װײַל ער נאָך יונג איו  --דאש אין
גלײַך ,אַז װען מן מיט טינט שרײַבּט אויף נײַא
פּפייאר דאש גיט נימר אב" ,סידור תּפֿלה
למשה ,..דעסוי  ,6961קכד/ב, .דיא יהודים
דיא גאסן אויף אין פֿון אױבּן ...הייס גי
זאָטן איל אונ' זיא גינג אים אבּ זײַן הויט פֿון

! שבֿט מוסר ,תּקצ"ג .קאז דאָס װאָלט זײַן וַאיןן
| דער נאַטור |צו טאָן גוטס אָדער שלעכטס און
ניט עליפי בּחירהן ,. ..װאָלט דאָך חלילה אִ'
די גאַנצע

תּורה",

י .ל .יאָסעלאָװיץ,

תּוכחת

מוסר (רמבּ"ם) ,װילנע תּרל"ו .עגאָרנישט איז
מיר אָפּגעגאַן און גאָרנישט האָט מיר געפֿעלט",
נס' ,מוסר'; .עס איז אים אָפּגעגאַנגען די אמונה
אין חסידישע גוטע-יידן" ,ייט ,פוילן
,2

בּטל

װערן .רײַכלין

8

פֿאַרטײַטשט

װבֿטלױ (קהלת ,יבּ :)3 ,קאונ' גנט אַבּא",
1ת ;617621: 89-608ידי לֹא  . . .תעדא' (דניאל,
ו )9 ,פֿאַרטײַטשט, :דשׂ נוט זול אבּגאן"
;,װאָס װערט ניט בּטל"ן, .פֿון געלט װעגן
קיין שידוך ניט אָפּ ,שװ, .איך בּין דיר
דיע ,מײַן חיתּון איז נון לנג אבּ גנגן",
קראָקע

0361

וח .שמרוק,

ספֿר היובֿל

{תּי:
גייט
מו"
פּב,

ליצחק

זײַן לײַבּי,

יוסיפֿון,

אַמשׂט

,1661

רמ .עדיא

הויט פֿון אירי אקסילן איז אבּ גיגאנגן" ,צאינה,
|
וארא ,נט/ג.
 ,9קלענער װערן .אָפּפֿאַלן ,אַװעקגײן (װעגן
אַן אומנאָרמאַלן צושטאַנד פֿון קערפּער) צדי
געשווירן װעלן אַ'", .די געשװאָלענע בּאַק גייט
אָפּ", .נעם אַספּירין ,װעט די היץ אַ'" .עדאָס
געשווילעכץ װעט מאָרגן אִי"; .גיבּ עשׂ דעם

| חולי צו טרינקן ,עס גיט אים אבּ מיט גוטשׂ
הילף" ,כּ"י ,יספֿר הרפֿואות{ 4741 ,דװקא,
?א  ,}71קללה, :די מֹכּה זאָל דיר אִי און צוריק"
קומצן".

אָפּניין

1722

 ,0אױפֿהערן צו זײַן דורכגענומען מיט אַ
געפֿיל (װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט אַ דרויסנדיקן
סימן), .אַז מע בּייזערט זיך אָפּ ,גייט אָפּ דער
כּעסי ,שוװ, .דו זאָלסט ניט בּאַװיליקן דײַן חבֿר

אין דער צײַט אַז עֶר איז בּרוֹנז ,דו זאָלסט
האַרן בּיזװאַנען דער כּעס װעט אים אֵי ,פרקי
אָבֿות ...על

לשון

לעז

בּלשון צח

ונקי,

אוס"

.װאַנען דער גרימצאָרן
טרהא תּקע"ו, .ב.ּ.יז
פֿון דײַן בּרודער װעט אָ" ,תּי ,בּראשית ,כז,
אויך :די אױפֿרעגונג גייט אָפּ ,דאָס
,4
אויך :די װילדע
שווערע געמיט גייט אָפּ אע.
התלהבות גייט אָפּ; .אַזױ פֿלעגט דוד נעמען
די האַרף און שפּילן מיט זײַן האנט ,און שאולן
פֿלעגט אָיי ,תּי ,שמואל א ,טז, .32 ,זאָל אַ
בּיסל אַי די חזירשע יוכע .נישקשה ,עס װעט
ניט

זי

,0

שאַסן",

בּ.

גאָרין,

דיא

מזיקים,,..

{"י

ז' .15

"דאָס ה אַ רץ גייט אָפּ = עס װערט לײַכ-
טער ,גרינגער אױפֿן האַרצן; מע בּאַרואיקט זיך,
;זײַן האַרץ איז אים א בּיסל אָפּגעגאַנגען און
ער איז רואיקער אװעקגעגאנגען דאַװנען,
י .יאַנישעװסקי,

דער

געפֿונענער

בּרודער,

בּאַרי

דיטשעוו תּרס"ה* .עס גייען אים אָפּ (עס אין
=אומי
אים אָפּגעגאַנגען) די שפּאַרעס (
איידל) עס איז אים לײַכטער געװאָרן.

1

פֿאַרענדיקן זיך ,אױיסלאָזן זיך .דורכ-

גיין, .עס װעט אִ'י גלאַט ,אָן צרות ,אָן
נאָכװײענישן", .ער װעט האָבּן צו געדענקען,
עס װעט אים (אַזױ) גלאַט ניט אָ'", .אינגאַנצן
גלאַט װעט זיכער ניט אַ'", .עס װעט אַ' גלאַטיק,
עס װעט אַי
קיין האָן װעט ניט קרייען".
שאַישטיל", .ס'וועט ניט אַי פּטור בֹּלי (בּלא)
כּלום" .אי גוט (אַזױ זיך ,שלעכט) .עס װעט
ניט אי ט ר וק ן ,אָן קלעפּ ,אָן שטראָף* .דאָס
(דער) געלעכטער װעט אִי= פֿאַרלירן יעדן חשק
צו לאַכן, .שפּראַך הערצוג יואָבֿ :איין הורן זון
גיא עשׂ אבּ (ניט גוטןי ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע
; .2טובתן של רשעים רעה היא ..דען
זײַני טובות ניא זא װאול אפּ גיט" ,צוכט.
;אַלזו איזט דיזוש אַלישׂ צו גוטין אפּ גילאפֿין
אונ' און {= אָזְן יהודיי שאדין אפּ גנגין" ,גה,
זי , .692זײַן האַרץ האָט געפֿילט אז עס װעט
מיט אים נישט אִי אַזױ גלאַטיק" ,ר' שמעלקע
דער קלעזמער ,װאַרשע תּרע"א; .אַמאָל גייט
אָפּ א פֿאַרטרענקעניש גאַנץ שטיל און אַמאָל
טוט עס אָן גרויסע צרות" ,בּלעטער ,טא ,21
;אַזױ װצט עס נישט אִי ,נישט אַזוי... ,א
שׂרפֿה

אָפּנילדן

גייט

אויףוָ" ,בּ .רעסלער,

טאָג0691 ,

וווש ,02
 8האלטן בּײַם אויסגיין ,אומקומען .אַ
מיט בּלוט  --אויסגיין מחמת פֿאַרלירן אַ
סך בּלוט, .עס איז שוין דאָס זעקסטע יינגל
און אַלע גייען אָפּ מיט בּלוט" ,קאַלמוס,
זעלטענער בּרית ,װאַרשע ; .2881אַז א גאַנצץ
װאָך לערנט מען ניט ,מוזן מען דאָנערשטאָג
|בּײִַם פֿאַרהערןן אִי מיט בּלוט" ,ייל ,װעלטילוח,
װאַרשע תּרמ"ג .גאיינס נאָכן אנדערן פֿליען

בּײַ אים די עופֿות  ---גייען אָפּ מיט בּלוט" ,שע,
'דאָס פּאָרפֿאָלקי .אוער האָט זיך געקענט ריכטן

אויף אַזא אומגליק ? אינגאַנצן אין בּלוט איז
זי אָפּגעגאַנגען" ,ײז חבֿר נחמן עדאָס גאַנצע
דאָרף איז אָפּגעגאַנגען פֿון זיי מיט בּלוט פֿונעם

גראַף און זײַנע מענטשן" ,בּערג ,בּאַם דניע"
*ֹאַי מיטן היות
פער װ' ,עמעס ,זי .79
{כאיעס ,כיזיעסן= אומקומען פֿון שרעק., .דורכ-
געשטאָכן װערן פֿון זייערע שיכּורעץ בּליקן...
זיך מאַכן תּמעװאַטע און אִי דרײַ מאָל מיטן
חיות" ,פּמ ,טראָט פֿון דוירעס ,מאָסקװע ,6691
"אָי מיט שװ יי ס=זייער
ןס.
טנג
א מיט אַ
שטאַרק שוויצן (פֿון גרויס פֿאַרמאַטערטקײט
אָדער חמימה) ,אִי מיטן זיבּעטן שווייס .אויך:
אִי מיט זיבּן שװייסן, .ער פֿלעגט ריידן מיט
הענט און פֿיס ,אַרבּעטן אויף אַלע כּלים און
אי מיט

שוייס",

ממוס,

מסעות.

,כ'ועל

אִי

דאָ מיט שווייס ,אַבּי ניט שטיין אין צעטל מיט
די װאָס דרעשן װינט און װערן בּייז געהאַסט",
ח .גילדין ,בּירעבּידזשאַן ,זבּ ,מאָסקװע ,63291

אָפּטרעטן ,מותּר זײַן ,זיך אָפּזאָגן פֿון

9

עפעס .אִי פֿון א פֿר;ערדיקן בּאַשלוס .אַי פֿון
אייגענעם פּרינציפ, .עז זול ניט אן דיר אִי
קומן",

צו

9ב,

3351

(װאַכשטייןבּוך).

,דער

בּעל סגן גייט ניט אָפּ אן זײַנם מנין ,אַפֿיי וען
נדרים זײַן ....הוט ער זײַן מנין פֿאָרט" ,תּקק.
;מן זול דען קינדר ניקשׂ לושׂן אבּ גין מיט
אַלי זכין |= זיי טאָרן ניט אָפּטרעטן פֿון מינד-
סטן געבּאָט}" ,בּראַנט ,פּרק מג, .איז אָפֿן
בּאַרליך דאָשׂ מן אן העכשטי נאָטװענדיקײט
פֿון דעם פּשוט ניט אִ' דאַרף" ,אור לעת ערבֿ,

דער אבּ געהענדר גבּאי בּאַלאַנס בּידו האבּן
זאָלטי ,מוס ער זאָלכן בּאַלאַנט איבּר ליפֿערן
בּאותו פּעם שמוסר חשבּונו"ײ ,תּקנות הקהלה
דקהל

קודש

אשכנזים

דבהכּ"נ

בּלונדון,

הגדולה

תּקנ"א, .די כּהונה מוש אב גון פֿון עלי גיש-
לעכט" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע , ,9541איזט דז
קיסריום אבּ גאַנגין פֿון דיא יונים ....אונ' איזט
געבּן װאָרדין צו דען צרפֿתים" ,רי זלמן הענא
איבּז,

צמח

9פֿדמ

זוד,

תּנ"ח.

 ,0מייו .פֿאַרדריסן .אַרן ,קימערן ,אָנגײן,
,עס גייט איר אָפּ װאָס איר בּרודערנזון װיל
פֿון איר ניט װיסן" ,רייד (זקן ,געבּוירן אין
לײַפּסק), ,האָט איינר ניט אויז צו ליגן ,אַנט-
לײַא ער אויף מיך ,איך װיל אַלשׂ בּיצאלן ,עש
זאָל אײַך ניט אבּ גין" ,לט ו ,נט/א,

 1גיין אַ גע

אָפֿגײין  --אַקוזװ +-- .דפֿו.

וויסן ,אַ בּאַשטימטן מהלך {דאָס װאָרט אָדער
די װערטער מיטן אָנװײַז אױפֿן מהלך אין
אַקוזאַטיוו} אי א שטיק(ל) װעג .אִי עטלעכע
טריט, .מ,ע װאָלט געקאָנט אי צוויי מײַל װײַט",
טעיאַטאָר, .װי מע גייט אָפּ טויזנט קלאַפֿטער
אין צפֿוזײַט ,"...אמד ,מסע מצרים ,וילנע
/ ,3וװוען מע גייט אויס שמונה-עשׂרה ,דאַרף
מען שטיין אױפֿן אָרט ,איידער מע גייט צו
צוריק װי דער שיעור װאָס מע קאַן אִי פֿיר
איילן" ,חא ,טו/בּ .קוים בּין איך אָפּגעגאַנגען
עטלעכע װערסט פֿון דער היים ,"...מרדכי
אָסטראָװסקי

מאירזיסטשיב,

אַמענש

אָן אַקאָפּ,

|

זשיטאָמיר ,6781

לאָנדאָן תּק"פּ? ,זײַט מתפלל פֿאַר אים --
ווען ער װעט אִי אַ נואף צו זײַן" ,קח ,כז/א.
ג;ער האָט געגעבּן אָנצוהערעניש אַז עֶר איז
גענייגט אָפּצוגײן פֿון דער דאָגמע" ,שבּ.יקל,
טמז 3691 ,שו ,01

 .2מיו .בּאַעװלען ,קריוודען .ער לאָזט ניט
מע זאָל אים אָי, .ער מיינט אימר צו ,עז גיט
אים אבּ ...מען טוט אים ניט רעכט מיט
װאָרטן אונ מיט װערקן" ,לטו ,ה/ב.

זײַן אָפּהענגיק, .אונ' די טובֿים וג'

 .9אַרכ .אױספֿעלן .אָפּפֿאַלן .רײַכלין  8פֿאַר-

המבוררים זול מן קנסן ,דרום דאז זיא אירן
חשבּון ניט האבּן לויטר גימאַכט ,דהיינו אן
ועלכן עשׂ אבּ גײט" ,תּקק, .גאָט ...װיישׂ
וואול דז אן מיר איז נישט אבּ גנגן ,איך בּין
ניקשׂ שולדיג ,איך הבּ זי גנוגן גישטראפֿט",
סהמ ,ישעיה ,מט, .4 ,אן װעמין עשׂ אפּ גאַנגין
האט ווייס איך ניט" ,גה ,ז' , .97איך בּין ניט
אין שטאַנד געוען אָפּצוהיטן פֿון גניבֿות ,אויך
איז זייער פֿיל אָפּגעגאַנגען פֿון דעם (אופֿןן
אַרבּעטן" ,דאָס פֿאַלשע װײַבּ ,לובּלין תּרנ"ה.

טײַטשט יאכזבֿי (תּהלים ,פּט, :)63 ,גנ' איך אבא"
וַתּי, :װעל איך פֿעלשן") .פֿון דעם דער אויס-
דרוק, :מעגסט עס טאַן ,עס װעט דיר ,חלילה,
קיין זאַך ניט אָיי.
מיט זיך  --אִי זיך די פֿיס = גין אַ סך

0

1

בּיז די פֿיס הייבּן אָן וי טאָן? .ער אַ צײַט אין
רײַזן האָט פֿאַרבּראַכט און גוט זיך אָפּגעגאַנגען
זײַנע פֿיס" ,ממוס ,יודל, .די פֿיס בּין איך מיך
אָפּגעגאַנגען און מײַן ר' נחמן איז נישטאָ",
מ.

י.

בּערדיטשעװסקי,

ידישע

כּתבֿים

פֿון

װערן מאָגער .פֿאַרלירן װאָג, .ער איז

2

אַרכ .אַראָפּגײן .אַראָפּװאַשן (פרגל ב ).41

אַ װײַטן קרובֿ .שאַ דאָקטער װאָס גייט זיך
ט.ערנדיק אויף טרעפּ צו בּאַ-
ל.ע.
קיס
אָפּ די פֿ
זוכן זײַנע פּאַציענטןײ ,שזר ,טמז,32 | 6691 ,

| ,ואש

ניט אבּ גיט מיט דען װעשן |דעם מתן,

ער , --די בּינטלעך ציטער-

לעצטנס שטאַרק אָפּגעגאַנגען".

יעניש.

מאג דראן בּלײַבּןײ ,ר' שלמה זלמן לונדן ,קהלת

דיקן גאָלד צום שײַער טראָגן מיר ,די אִי פֿון
ערי.צײַטײ ,א .בּערגער 6591 ,אָפּקלײַב.

 8אַרכ .ניט האַלטן װאָרט .ניט האַלטן
הבֿטחה ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יאכזבֿי (תּהלים

אויך;

שלמה,

אַמשט

תּק"ד.

פט, :)63 ,גנ איך אַבּא",
4

(האַלטן בּײַם) פֿאַרלאָזן אַן אַמט ,פֿאַר-

לירן אַן אַמט ,א פּאַזיציע, .זײַן טערמין ענ"
דיקט זיך שוין ,אין אַ חודש אַרום װעט עֶר
אָ'", .דער אָפּגײענדיקער פּרעזידענט, .אִם אבֹּר

אָפּגילדן --
--גילדעווען.

גילד אָפּ-* ,גענילדט.

 .1בּאַדעקן מיט גאַלד (אַ

מעטאל), .דער בּעכער איז ניט פֿון גאָלד ,ער
 ,2דורך בּאַשײַנען
איז נאָר אָפּגעגילדט".
שאַפֿן דעם אײַנדרוק פֿון אַ גאָלד-פֿאַרבּ, .די
..אָ.טן געפּטרט איר גאַנצע שײַן אויף
ַה
זוון
אָפּצוגילדן דער כּמאַרעס ראַנדן" ,בּערג ,בּאַם

אָפּגילטן

1723
 .0בּאַשיטן מיט

דניעפּער וו' ,עמעס ,,זי .,944

גאָלד ,געבּן א סך געלט, ,איך שפּיל ניט אין
קאָרטן ווען מען גילדט מיך אָפּ" .מיט זיך--
זיך אָפּגעגילדט
ּן
ַ.ב..
אער
הַס
,די בּיסלעך װא
פֿון נײַע בּליצןײ ,ספ ,יודישער קאַלאַניסט.
אָפּגילטן  --אוטו .גילט אָפּ-- ,יגעגאָלטן (זן,

-יגעגילט),

 .1דריטפּערזאָניק .אָפּגליקן ,גע-

לינגען ,זיך אײַנגעבּן .מצליח זײַן, .װעמען נאָר
די קאָרט גילט אָפּ דרייט ער אַראָפּ בּײַם צווייטן
דעם קאָפּי; ;אַז גאָט וויל ,קען א משוגעת אויך
אַ'י ,שו, .בּעת דעם איבּערפֿאַלעניש ...איז
מיר אָפּגעגאָלטן ,אָפּגעלאַפֿן מיט חסד" ,ממוס,
'אַסיפֿותי .אדעם נגידס זינדל און דעם חזנס
מיידל איז דאָ אָפּגעגאָלטן מער װי אַלעמען,
שע,

בּלאַנדזענדע

שטערן

|,

וארשצ

.2291

,מיינסט אַלעמען גילט אַזױ אָפּ װי דיר?" ,בּערג,
אין אַ פֿאַרגרעבּטער שטאָט.

 .2אױפֿהערן צו גילטן .מער ניט גילטן, .די
צאַרישע פּאַפּיריגעלט האָט שוין לאַנג אפ
|
געגילט".

 ,3טרו .פּאַר בּלויז --געגילט ,דזוו אָפּגילדן,
;דיזע הינט װילן דאָס מע זאָל זיי אָיי ,אמד,
רי שלומעלע דער פער פֿון דער קהלה ,װילנץ
 ,0מתער איז װערט געוען זיי זאָלן אים אָ'",
קמ ,7681 ,יא , .11מלמדים גילט מען דאָרט

וָאין װאָלין| אָפּ .זיי גייען אין גאָלך" ,ממוס,
ידי אַנטדעקונג פֿון װאָלין! .עװוען מע װאָלט מיך
אָפּגעגילט ,װאָלט איך אײַך נישט גענומען אַזא
אַלטן מאַן" ,אָפּאַ ,אין פוילישע װעלדער .פֿון
אױיבּן אִי עס זאָל אויסזען װי גאָלד" ,דאָס
פֿאַלשע װײַבּ ,לובּלין 5981. -עכץ . -עניש,

אָפּגים  --דער ,ץ.

 .1דזו אָפּגוס , .+--אױפֿן

שרײַבּטיש א הערצל-בּיוסט  . . ,אייניקע אִין פֿון
גיפּס",

אָפּגיסן

בּרוך

בּרכיה,

דער

חלוץ,

ג"י

.7291

 .2אָפּפֿלוס ,מצבֿ װען דאָס װאַסער פֿון א ים
טרעט אָפּ פֿון בּרעג .אויך פּראָצעס פֿון אָט
דעם אָפּטרעטן .אַ קענטיקער אִי, .אין דער צײַט
פֿון אִי טוט מען זיך א װאָרף צום אנטבּלויזטן
בּרעג פֿון ים" ,י יאַכינסאָן ,געיעג נאָך שפּײַז,

קלְעוו ,4291

אָפּגיפֿן  --טרוו .גיס אָפּ ,ג-ע=גאָסן.

 .1ענדיקן

גיסן .פֿאַרטיק װערן מיטן גיסן .אִי און אויס"

ליידיקן די כּלי.

 ,2גיסן א לענגערע צײַט.

דער רעגן װעט אזוי אַי א גאַנצע װאָך.

 .9אויסגיסן פֿון אַ כּלי אַ טייל פֿליסיקײט,
אַראָפּגיסן א בּיסל ,אִי װײַן פֿון די פֿולע כּוסות,
א אַ פֿלאַש װאַסער פֿון עמער .אִי דאָס איי
בּערשטע .אִי די ס(י)ראָװעטקע .אװען גלײַך מן
טרינקט אויש איין כּלי ,מוז מן צו פֿאָר אָפּ
גיסן אוער |=איידערן מן טרינקט" ,עח ,כב/ד,
,איידער ער מאַכט בּורא פּרי הגפֿן ,זאָל ער
אַ בּיסל אַי פֿונעם כּוס אויף דער ערד .דאָס איז
אַ גוטער סימן אויף דער פֿולער װאָך צו מזל
און בּרכה" ,לט ,2נז/א; .װען ער האָט גע"
טרונקען און דערנאַך גיט ער זײַן תּלמיד צו
טרינקען ,זאָל עֶר פֿריער אַ" ,ספֿר חסידים,
*אֲי די מ כּות =
ווילנע תּקע"ט ,סימן קיא.
מאַכן עס זאַל אָפּטריפֿן פֿון כּוס בּײַַם אויס-

רעכענען די מכּות זאָגנדיק די הגדה; .בּײַ די
צען מכּות גיסט מען אָפּ פֿון כּוס זיך מִשתּתּף
צו זײַן בּצער װאָס דער צלם אלוקים האָט גע
ליטן",

רי

נאָטע'הירש

פֿון סלאבּאָדקער

ישיבֿה.

*אַ אַ נײַע זאך = אויסטרינקען בּראַנפֿן
לכּבֿוד אײַנשאַפֿן זיך א נײַע זאַך ,אָנטאָן אַ נײַעם
מלבּוש,, .געקויפּט א קליאַטשע און אַרײַן אין
שענק זי אָפּצוגיסן",
 .4בּאַגיסן .נאָס מאַכן .אִַי עמעצן מיט װאסער
פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס, .דער רעגן האָט אונדז
אַזױ אָפּגעגאָסן אַז מיר זײַנען דורכגענעצט גע
װאָרן". .אויך העלפּט מבטל צו זײַן דעם יצר-
הרע . ..ער זאָל אַ קרוג װאַסער אויף זיך אַיי
שבֿט מוסר ,סדילקאָװֹ תּקצ"ג, .גיס ניט אַפּ
דײַן קינד פֿון די װאַסער װאָס דו שװענקסט
דערמיט געזאַלצענע פֿלײיש ,װאָרעם פֿון דעם
קען קומען א שחין-רע אויף דעם קינד" ,הנ
הגות

טובות,

וארשע

.7981

,װען

מע

גיסט

אַרױיס בּײַנאַכט א פּאָמעשאף ,דאַרף מען דרײַ
מאָל אױסרופֿן ,היט אײַך !" ,כּדי די ניטיגוטע
זאָלן ניט װערן אין כּעס ,אױבּ מע װעט זי
פּלוצעם אִ'" |אַברהם רעכטמאַ ,יבּל ווא
קללה :עאַי זאָל מען דיך שוין מיט טהרה.
, :92א פֿרײד גיט אַ גאָס אָפּ װי
װאַסער".
א

זוניקער

גוסרעגן",

ה.

דאָבין,

צװישנ

בינ'י

שטאָקנ ,מאָסקװע .1491

אל ט װאַסער = אַנט-
*אָי מיט (אַן עמער) ק
מוטיקן ,אַראָפּרײַסן ,מאַכן צו נישט ,אויסניכ-
טערן .אִי מיט קאַלט װאַסער און אויסלעשן דעם
ענטוזיאזם; .דעם טאטנס װערטער האַבּן אים
אָפּגעגאָסן װי מיט קאַלט װאַסער" ,ספ .קאַלײ
קעס*" .אַי מיט ק אָ כ ע ד יק װאַסער (מיט זוד,
אָקרעפּ אע) = אָפּבּריען ,געבּן א מפּלה,
דערלאַנגען אַ חלק .עװען מע גיסט מיך אָפּ
מיט הייסן אָקרעפּ ,װאָלט איך ניט געדארפֿט
װערן אַזױ צעקאַכט װי פֿון די דאָזיקע װער-
*אַ'י מיט אַ
טער" ,ממוס' ,בּישיבה של מטהי.
=ַרק
פּאָמוניצע (פּאָמעשאַף ,בּלאָטע אשע)טא
*אַי
בּאַלײדיקן ,בּאװאַרפֿן מיט זידלװערטער.
=ּאַװיינען; .איך האָבּ אָפּ-
מיט טרערן ב
געגאָסן מיט הייסע ,בּלוטיקע טרערן מײַן
װיסטע ,אומגליקלעכע קליאַטשע" ,ממוס ,קליאַי
טשע .אִי מיט שײַן (ליכט) = בּאַלײַכטן בֹּאַי
שײַנען; .א פֿולע לבֿנה האָט אָפּגעגאָסן די
בּיימער ...מיט א מאַטן שײַן" ,אַפּאַ' ,ציגייי
לל ות.
נערי .פֿיג :אִי מיט ק
אִי די הענט -
א נעגלװאסער,
װאשן די הענט אינדערפֿרי לויטן אופֿן װי דער
דין שטעלט אײַן .די הענט װערן אָפּגעגאָסן פֿון
אַ כּלי בּסירוגין ,רעכטסילינקס ,רעכטס-לינקס,
דרײַ מאָל אויף יעדער האַנט, .מע טאָר ניט גיין
פֿיר איילן אומגעוואשן ,איבּער דעם מוז שטיין
א כּלי מיט װאַסער בּײַ דעם בּעט און װיבּאַלד
מע כאַפּט זיך אויף ,מוז מען אִי די הענט" ,חא,
ה/ב; .אַ גנבֿ איז פּטור פֿון נעגל אָי ,פֿװל
ןא גנבֿ לייגט זיך ניט שלאָפֿן ,ער אַרבּעט דאָך

בּײַנאַכטן,
אי פֿל יי ש  --א) לויטן דין טאָר פֿלײיש ניט
ליגן אומגעכּשרט דרײַ טעג נאָך דער שחיטה;

אױפֿן דריטן טאָג מון מען עס אָפּשװענקען
אָדער פֿײַכט מאַכן מיט א נאַסער טוך .נאָכן

| אִי הייבּט זיך אָן אַ נײַער טערמין פֿון דרײַ
טעג.

די

זײַנען

װאָס

מהדר

א

(גאָר

מצװה

פֿרימע) זײַנען מקפּיד ניט צו עסן אָפּגעגאָסן
פֿלײש, .װען פֿלײיש ליגט שוין א פּאָר טעג
ניט געזאַלצן און שבּת איז דער דריטער טאָג,
טאָר מען עס ניט אָי ,חא ,נט/א :בּ) אָפּשװענ-
קען פֿלייש נאָכן זאַלצן, .דאָס פֿלײיש דאַרף זאַ-
מען אין זאַלץ א שעה ,נאָר לכּבֿוד שבֹּת אַז
מע פֿאָרכט זיך מע זאָל ניט מחלל שבּת זײַן
אָדער לכּבֿוד אַן אורח הגון װאָס ער הײַלט זיך
זייער  --מעג מען אי נאָך  42מינוט" ,ספֿר
מקור הבּרכה וו ,מונקאַטש ,תּרנ"ה ,קב/ב; .אַל
דיא װײַבּר זאָלן װאול בֹּקי זײַן אין דיא דינים
פֿון װייקין אונ' זאַלצין אוני אפּ גיסיןײ ,בּרית
מלח ,אַמשׂט תּע"ח; ג) בּכלל אָפּשװענקען פֿלײיש.
;נאָך דעם בּראָטן מוז מען די לעבּער אִי ,הוא
הדין פֿלײיש אַז מע בּראָט אויף דעם פֿײַער
אומגעזאַלצן ,זאָל מען אויך דאָס דערנאָך אַ",
הרבֿ

מ.

טײטלבּוים

איהעל,

דק"ק

ספֿר

מעין

טהור ,אָרט ? יאָר ? סימן כו,
 .8אַרױסגיסן ,אַראָפּגיסן װאַסער (נאַכן קאָכן,
בּײַם אָפּזײַען) .אִי קאַרטאָפֿליעס ,לאָקשן ,בּאָבּ
אא .בּכלל בּאַפֿרײַען פֿון װאַסער אָדער אן
אַנדער פֿליסיקײט בּײַם צוגרייטן שפּײַז .טונקען
בּלעטער אין עסיק און דערנאַך אִי דעם עסיק.
,ווען שאַלאטן אָדער אוגערקעס |מען מאַכט,
טאָר מען ניט |ְאום שבּתן זאלץ דעריבּער טאָן
און לאָזן שטיין אין זאַלץ און דאָס װאַסער אַ",
שלחן

אורח

ערוך

חיים

ויורה

דעה

ומנהגים

של

כּל השנה ,לעמבּערג ואָנהייבּ  .91י"הן

 .0אַרײַנגיסן אין א פֿורעם צעלאָזענערהייט,
אין אַ פֿליסיקן צושטאנד ,און מאַכן גרייט
אַרויסצונעמען פֿון פֿורעם פֿאַרהאַרטעװעטער-
הייט .אִי אותיות .אִי דריידלעך .אִי א סטאַי
טועטקע .אִי מעדאַליאָנען" .אָי בּלינצעס =
אַרױפֿגיסן מיט א לעפֿל אויף א סקאַװאָראָדע,
| װאָס שטייט אויף א פֿײַער ,פֿונעם לויזן געמיש
װאָס איז צוגעגרייט פֿאַר די בּלינצעס, .גיס
אָפּ אַ צענדליק בּלינצעס אָדער טאַקע א טוץ",
א.

י

סאַפֿיר,

אויס

מינסק,

חטאת

הקהל...

|,

אִ' אויף װאַקס  --דזו
ווילנע  ,1881ז' .26
אויסגיסן מיט װאַקס, .361 +- ,שפּיגל-שױבּן,
נישט פֿאַרפּערטיקט נאָך דעם אִי ,ד"ה ניט
מאטירט",

ס,9

װאַרשעװער

יודישער

פֿאַמיליען-

קאַלענדאַר ,תּרנ"ד ,זי ,081

אוטװ.

שימערירן .איבּערגיסן זיך אין

פֿאַרשײדענע קאָלירן, .זע נאָר װי איר זײַדן
קלייך גיסט אָפּ אין (מיט) קאָלירן".

( .8פר ,גאַליציע) אַנשטאָט אָנגיסן; ,אַי דרײַ
בּלאַכעס |בּראַנפֿןן" ,ז .מוירער ,זײַ נישט קיין
ואוילער יונג וו ,טאַרנאָ ,1191
מיט זיך  --אִי זיך מיט שװייס  --זייער
שטאַרק שוויצן (בּײַ אַן אַרבּעט) אִי זיך מיט
קאַלטן שוייס  --בּעת א קראַנקײט; בּײַם
שטאַרקן דערשרעקן זיך .אִי זיך מיט בּלוט
(פֿון האַרצן)  ---האָבּן גרויס האַרצװײַטיק ,זיך
פּײַניקן ,זיך מאַטערן, .אַז מע גיסט זיך ניט אָפּ

אָפּגיפּסן

17 24

די נעגל בּײַם אויפשטיין  ---מאַכן זיך שדים",
גלײבּעניש, .מע טאָר זיך ניט אִ'י די הענט
אינדערפֿרי אויף דער בּלויזער ערד ,נאָר אין

אַ כּלײי ,שמירת הנפֿש ,ירושלים תּשי"ג, .דאָס
אי זיך מיט שעפֿלעך הייס װאַסער (אין בּאָדן
איז אַ רמז אויף דעם נהר די נור (זוהר ,צו)
טײַך פֿון פֿײַער ,וואו די נשמה טוֹבלט זיך יצ
דער ערבֿ שבּת"| ,אַ .רעכטמאַן יבֹּל ווא
,בּענקען הענט געזונטע ,נאָכן אָקער. ,נ.י.ט
מיט בּלוט זיך אָפּצוגיסן ,נאָר מיט שװוייס",
אַל /וו ,יהודה המכּבּי און דאָס מלחמה-מידץ
פֿאָלק',
יעכץץ.
דונם,

דעניש.

יקע) . -ערײַ.

דער (דין,

 .1בּאַשמירן ,בּאַדעקן מיט

ג=יפּסעװען.

גיפס .אי אַ ליימענע סטאַטועטקע.

 .2מאַכן

אַ פֿורעם פֿון גיפּס .אִי א געבּיס ציין .

,12/

אָפּגלאַזו'רן  --טרו- .זור אָפּ"- ,געגלאַזורט,
פ-6 ;:נלאַזי'רן .אויך-- :נלאַזורירן,
בּאַדעקן מיט גלאַזור.

אָפּגלאָון --

גלאָז אָפּ-- ,געגלאָזט,

טרח.

 .1אַרײַנשטעלן גלאָז אין פֿענצטער ,שרענק אע.
אי דעם נײַעם בּנין  .2מיט צעלאַזענעם צר
קער בּאַדעקן ,בּאַשמירן ,איבּערציען פֿײַןגע-
בּעקס .אִי די פּאַנטשקעס ,די לעקעכלעך.

 1אַקט אָדער רע"

אָפּגלאַניץ  --דער ,ץ.

זולטאַט פֿון אָפּגלאַנצן .אַ (קוים)-קאַנטיקער אָי
 .2אָפּשײַן ,אָפּשפּיגלונג, .דער העלער אִי פֿונעם
בּלאָען הימל שטעכט און בּלענדט די אויגן",
פֿרוג וו ,זי , .25דעש שמש פֿון גןדעדן ,א ליכטיל-
קער מלאך ,אַן אִי פֿון זײַן ליבּן נאָמען" ,פרץ,
געשיכטן

,געזען

פֿאַר זיך האָט ער

אַ װאַנט ...אָן ליכטיקן שטראַל ,אָן אַן אִ'
פֿון ליכט" ,ייש איבּז ,ח .נ .בּיאַליק' ,דער מת-
מידי, .דער אִי פֿון שׂרפֿות אויף רויטע ,יונגע
פֿרױעןבּאַקןײ; דא ,שװאַרץ-רויט ,װאַרשע ,0191

זי , .421די פֿענצטערלעך  . . .האָבּן דורכגעלאָזן
אַ קילן אִי פֿון אַן אָרעמען װײַטן זון-אונטער"
גאַנג" ,מק' ,מוניע דער פֿײגליהענדלער', .דער
גרויער אַרום איז געװעזן פֿאַרצױגן מִיט אי
פֿון פֿײַער אין ליכטיקע אויגן" ,אַלף כּץ ,צוק,
פֿעבּ' ,7591

 ,9פֿאַרקלענערטע אָפּשפּיגלונג פֿון א שטאַרק
ליכט, .ער איז איצט אַן אַי פֿון זײַן אמאָליקער
גדולה", .פֿון דער שכינה א שײַן א מין אִי
און אין דעם אֵי ...װעלן זיצן צדיקים" ,פּרץ,
דראַמי שריפֿטן, .װײַל טיף איז דער אָפּגרונט , ,.
איך זע פֿון גאָטס ליכט בּלויז אַן אִ'" ,סעג,

אין קאַזמערזש, .װען דער מענטש איז שלום
מיט זײַן גאָט ,רוט אויף זײַן פּנים דער אִ'
פֿון א געטלעכער שײַן" ,אַש ,תּהילים'יוד.
 .4לויכטונג ,שלינונג, .דער אַי פֿון איר ליכ-
טיקן פּנים  . . .האָט זיך אויסגעדאכט עפּעס נאָר
וי א שײַנענדיק-פֿרײַנטלעך שמייכעלץ" ,ממוס,
װינטשפֿ.

,פֿון

זײַנע

אויגן האָט ...ארויס.

געשמייכלט דער גרינער אַ" ,בּערג ,נאָך אַלע:
מען

 5אומקלאָר ,נמטושטש בילד ,אימאַזש .עזיי
איז געבּליבּן נאָר אש.װאַכער אִי פֿון בּרויט
מיט קרויט" ,פרץ' ,צום עולם התּוהו .עאיז
משה געווען  .. .א קאָלעקטיו פֿאַנטאַזיע"בּילד. . .
אַן אִי פֿון אַמאַליקע געשיכטלעכע שפּיגלונגען",
קאַר וו ,זי,03
 0אָנצוהערעניש ,רמז ,אָנדײַט .א,יר שיינ"
קייט האָט בּאַקומען אַ בּאַזונדערן חן ,דעם אַי
פֿין ערנסטע מחשבֿות" ,ד .י .זילבּערבּוש,
שטרעכאַלעך ,...װין  ,6191ז' , ,92איצט
װערט אַלץ בּאַלױכטן מיט בּלוט:רויטן פֿלאַקער
פֿון שלאַכטפֿעלד ,מיט א געלן אִי פֿון דער
ייִדישער לאטע" ,ימ ,קוד,2491 ,

 .4איבּערבּלײַבּ ,זכר, .װער האָט געקענט

אֲפַּגִיפּשן  --טרװ .גיפּס אָפּ- ,יגעגיפּסט;98 .

פֿאָלקסט'

אָפּגלוַכן

דעם אִי פֿון אװַ.ײַטן שמייכל פֿאַרהיטן" ,א.
שומיאַטשער ,אין שעהען פֿון ליבּשאַפֿט, .עס
טראָגט זיך פֿון זי א שוואכער אִי פֿון אַ גע
זינטערער סביבה" ,בּעמ װו, .זי ...האָט דאָ
אַרײַנגעשיקט די לעצטע אומעטיקע אִין פֿון איר
אונטערגייענדיקער פּראַכט" ,ה .ל .זשיטניצקי,
דעם זיידנס הײַזל, .מיר װעלן אװעקפֿליען און
איבּערלאָזן נאָך זיך א בּליאַשטשענדן לאנגן אַ",
דער

ר .אַדעלהײם,

פּאַסאַזשיר,

װאַרשע

,4191

זי ,21
 .8צייכן .חותם ,כאראַקטעריסטישער שטריך.
,אין זײַנע אויגן איז געלעגן דער אַי פֿון א בֹּר-
מינן" ,אַש ,תּהילים-יוד, .ער איז קיינמאָל נישט
געװען אַריגינעל ,נאָר שטענדיק אַן אַ' פֿון
צווייטץ".

אָפּגלאַנצן  --אוטו .גלאַנץ אָפּ ,ג-ע-גלאַנצט.
 1מער ניט גלאַנצן .אױפֿהערן גלאַנצן ,אין
איינע דרײַ יאָר האָט זי אָפּגעגלאַנצט"; .זײַן

טאַלאַנט האַלט שוין בּײַם אַ'".

 .2גלאַנצן אַ

לענגערע צײַט,
 ,8אָפּשפּיגלען ,אָפּשײַנען, .די זילבּערנע פֿע-
דעם פֿון זײַן זילבּער בּאָרד גלאנצן אָפּ אין די
ליכטיקע שטראַלן פֿון דער גינגאַלדענער זון"י
,וין איז אויך ארויס
שע ,פֿון פּסח בּיז פסח .ש

אונדזערע גרענעצן" ,ד .י .זילבּערבּוש,
כאַלעך ,. . ..װוין  ,6191ז' .,96

שטרע"

אָפּנלותן  ..| --גאָלעסןן אוטװ .גלות אָפּ,
'געגלותט .1 .א לענגערע צײַט זײַן ,לעבּןאין גלות .אַ לעבּןךלאַנג אַי אין פֿאַרשײדענע
לענדער ,צװישן פֿרעמדע פֿעלקער .2 .אױפֿי
הערן לעבּן אין גלות,

אָפּגלידערן  --טרו- .ער אָפּ- ,געגלידערט,
אָפּטײלן בּאַזונדערע בּאַשטאַנדטײלן,

נעאָל.

אַ בּאַזונדער גליד, .זיי טיילן אָפּ ,גלידערן אָפ,
רײַסן פֿונאַנדער דעם אַלגעמײנעם פֿון דעם
קאַנקרעטןײ ,שטערן ,מינסק : ,9291א  .4מיט
זיך  --אִי זיך פֿון דער גרופּע.

/-נת,

אָפּנליווערן  --טרו- .ער אָפּ- ,געגליווערט,
דזוו פֿאַרגליוערן .אִי פֿישייך .אַ' פּעטשאַ.

אָפּגליטשן  --טרוו .גליטש אָפּ--- ,געגליטשט.
מאַכן עס זאָל זיך ניט האַלטן אויף אַן אָרט,
עס זאָל זיך אַװעקרוקן, .דז ערשטי קענטי זײַן
דש יעקבֿ ...קענטי די עורות אבּ גליטשין פֿון
זײַן הענד אוני האלז" ,ר' משה אַלשיך ,תּורת
משה ,איבּז ,קאַרלסרוה ,0771

מיט זיך  .1 --ענדיקן זיך גליטשן ,זיך
מער ניט גליטשן 2 .זיך גליטשן אַ לענגערע
צײַט, .די יינגלעך האָבּן זיך אָפּגעגליטשט אַ
גאַנצן נאָכמיטאָג

פֿרױרענע".

און געקומען

אַהיים

פֿאַר'

 .9אװעקגליטשן זיך אויף אַ

בּאשטימטן מהלך .אומויליק אַװעקרוקן זיך,

אָפּגלײבּן  --אומוו .גלייבּ אָפּ ,ג-ע=גלײיבּט ,פפ:
גלויבּן (נר) .1 .מער ניט גלײבּן ,אױפֿיהערן צו גליבּן.,

 ,2גלייבּן אַ לענגערע צײַט,

 .9אָנגעטרויען; .פּאָסט און טעלעגראַף גע
פֿינען זיך אין די הענט פֿון דער רעגירונג און
יעדערער מוז איר אִ' זײַן קאָרעספּאַנדענץ",
ב.

ב'קי,

אונזערע

פֿאַדערונגען,

זשענעוו

,5091

זי ,6

אָפּנלײזן --טרוו .גלייז אָפּ--- ,געגלייזט 1 .בּאַ-

אַ רעגנבּויגן  .. .און אויף די נאַסע דעכער אָפּ-
געגלאַנצט" ,סעג פּאָעמען ,װאַרשע  ,6291ז'
 .7קאַלע מויערן זײַנען אָפּגעפֿאַרבּט . ..און

גלייזן .בּאַדעקן מיט אַ גלאַזור ,דזוו אָפּגלאַזורן
 2ענדיקן גלייזן .פֿאַרטיק װערן מיטן
.+גלייזן,

גלאנצן אָפּ פֿרײידיק פֿון די רויטע ,פֿאַרגײענ-

הגם .כאָטש.
אָפּגלײַך  --אַדװ .דטשמ .נר.
,די קינדער האָבּן אָנגעהױבּן צו האָבּן גוטע
האָפֿנונג זייער פּאַפּאַ צו זען .. .אַי זיי האָבּן
אים שוין קוים געדענקט" ,טױבּע סעגאַל ,עולם

דיקע זונענשטראַלןײ ,לייזער קאַצאַָװיטש,
מאָרעסקעס ,מינסק ,3391

הר

 .4טרוו .מאַכן גלאַנציק דורך רײַבּן ,פּאָלירן,
בּאַשמירן מיט א בּלאַנקענדיקן שטאָף .אִי דעם
סאַמאָװאַר .אִי די שטיוול מיט דזעגעכץ .אויך

מיט זיך.

זנג.

-עבץ.

עניש.

אָפּנלאָצן  --אוטװ  8טרװ .גלאָץ אָפּ+ ,יגע-
אָנקוקן מיט אויסגעגלאַצטע אויגן
גלאַצט .
אִי מיט בּאַוואונדערונג (מיט פֿאַראַכטונג), .דער
נאַָך האָט ער אונדו אָפּגעגלאָצט מיט א שטיל-
קייט אין די אויגן" ,װײַס , א הייסער שבּת-טאָג',

אָפּנלופטן זיך  --אוטו דריטפּערזאָניק .גלוסט
מער ניט גלוסטן,
זיך אָפּ ,זיך --געגלוסט.
אױפֿהערן צו גלוסטן, ,זיי האָבּן געהאַט אַזא
 -מפּלה ,אַז ס'װועט זיך זיי שוין אִי אַריבּערצוגיין

המעשה ,װאַרשע ,3881

אָפּגלײַכן  --טרו .גלײַך אָפ-- ,געגלײַכט,
ג=עגליכן ,

 .1פֿאַרענדיקן גלײַכן .פֿאַרטיק

װערן מיטן גלײַכן.

צײַט.

 .2גלײַכן אַ לענגערע

 .0גלײַך מאַכן .גלאַט מאַכן ,אַ' אַ וועג,

;איידער מע לייגט אויס רעלסן ,גלײכט מען
פֿריער אָפּ די ערד".
.4
זאָל
טיש.
מיטן

אָפּמעסטן ,אויסרעכענען אין פֿאַרױס עס
זיך בּאַקומען גלײַך .אִי די פֿיסלעך פֿון
,דער שנײַדער מוז אִי דעם אייבּערשלאַק
אונטערשלאַק",

 .9האַלטן (מאכן) גלײַך סאָציאַל ,פּסיכאָ-

אָפּגליסעװען

אָפּגעאַסרט

1728

לאָגיש .,שטעלן אין דער זעלבּיקער קאַטעגאָריע,
,מע קען אִי רעכט ,אָבּער ניט אִי פֿעאיקײיטן",
אִי אַ תּלמידיחכם מיט אַן עם-האָרץ; .אָט װעל
איך דיר גיין מעלקן די קי און אַרבּעטן אין

גלעט

אָפּנלעטן  --טרװ.

אפ

-גדעיגלעט,

 .1פֿאַרענדיקן גלעטן ,מער ניט גלעטן.
א לענגערע צײַט,

 .2גלעטן

 3צערטלעך מיט דער האַנט בּאַרירן א טייל

פֿעלד גלײַך מיט פּאַראַסקען צו װעמען זי
גלײַכט מיך אָפּי ,אַ סגולה פאַרן דלות ,טשער-

װ,

אָרדענונג

ז.

מוירער,

נישט

זײַ

קיין

װאוילער

יונג

זי .64ן

אױסגלײַכן,

4

בּרענגען

אין

גלעטנדיק מיט דער האַנט, .מע האָט אָפּגעגעסן,

 .0מאַט)

בּרענגען

דערצו

אַז אַנשטאָט

דער פֿעטער גיט א גלעט אָפּ די בּאָרד" ,י .קעי

 22אָדער == זאָל קענען זײַן = .די אָפּעראַציעס
אויך מיט
אָפּצוגלײַכן אַן אומגלײַכקײט.
זיך- .זנג ,עניש.

| שיניעװסקי ,דער מעדאליאָהן ,אַדעס , .5781אויך

אָפּנליסעװען  --טרו- .סעווע אָפּ'- ,געגלי
סעוועט9 .פ :ג=ליסעיען( .שוסטערט) אָפי
| שמירן די ראַנדן פֿון זויל,

אָפּגליִען  --גלי אָפּ-- ,געגליט.

אוטח --

 1מער ניט גליען ,אױפֿהערן גללען. .די קוילן
האָבּן אָפּגעגליט ,זײַנען שװאַרץ געװאָרן", .די
הייסע ליבּע האָט שוין אָפּגעגליט", .דער זו"
מערדיקער טאָג האָט פֿאַרבּיק אָפּגעגליט" ,אפֿא,

יעקבֿס געצעלטן.

 2גליען א לענגערע צײַט.

,די קוילן אין אויוון גליען אָפּ אַ גאַנצע נאכט".
טרװ  --אָפּבּרענען די אײבּערפֿלאַך מיט אַ
שטארק פֿײַער .אַי א בּלען (בּײַם כּשרן), .װוען
מן גאַנץ פֿערטיג איז {מיטן צזען חלבֿענע ליכטן,
אַזו זאָל מן דען הערט װידר אבּ קליהן מיט
קולין" ,עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא ,פפדמ,
תּמ"ה ? סט/א.

אָפּנליקן  --גליק(ט) אָפּ-- ,געגליקט .אוטו,
דריטפּערזאָניק .אויך אומפּ  --זיך אײַנגעבּן.
מצליח זײַן .אומגעריכט האָבּן מזל .אִי אין
קאָרטן ,אין מסחר, .עס האָט זיי אָפּגעגליקט:
זיי זײַנען אַרױס בּשלום"; .עס האָט איר אַפ-
געגליקט צו קריגן דעם בּעסטן חתן" .צבּלויז
אָדם'הראשונען האָט אָפּגעגליקט צו קריגן אַ
װײַבּ אָן אַ שוויגער" ,פװל :99 .עס האָט אים
אָפּגעגליקט װי אַ משומד (א גוי ,א ניט-יידן ,װי
עשׂוקען); עס גליקט אים אָפּ װי דעם איינציקן
כּהן אין קלויז וװאָס קריגט יעדע װאָך אַן עליהן,
;אַז מע לאָזט אַ ייִדן זיך אויסװיינען ,זאָגט
ער אַז עס האָט אים אָפּגעגליקט" ,שװ, .עס
האָט אים טאַקע עטלעכע מאָל אָפּגעגליקט...
אָן פּאַשלינע איבּערכאַפּן דעם גרענעץי ,פֿער-
װאָרפֿענע פֿרוי ,װאַרשע , .6781דו פֿרײסט
ָ.ס עס האָט דיר אָפּגעגליקט צו טאָן
װך.א.
זי
אַן עבירה ,און דײַן פֿרײד איז ניט פֿון די
הנאָה פֿון איר ,נאָר פֿון איר טואונגי ,ר' גרשון
מאיר

בּאָיאַרסקי,

פּיעטריקאָװ

דעם

יצר

הרעי'ס

שוהלע,

, .1191עס האָט אים אָפּגעגליקט

טאָרן זיי ניט פֿלעכטן זייערע האָר אום שבּתו
נאָר זיי אי מיט דער האַנט ,אָבּער ניט מיט
אַ יעסער" ,לט ,2פא/א.
 .5בּאַרירן אַ טייל פֿון א צווייטנס קערפּער
| מיט א זאַך .אִי די אויגן מיט א װארעם ,נאָר-
װאָס אויסגעלייגט איי  ---אַ סגולה צו אַ גוטער
| ראיה און א היילמיטל פֿאַר קראַנקע אויגן.
גלײבּעניש :אַי אַ מכּה ,אַ געשווילעכץ  --מיט

דער טויטער האַנט פֿון א גוטןייד אַ צדיק.
בּאַרירן כּדי די מכּה זאָל פֿאַרשװינדן.
 .0אָפּפּרעסן .מאַכן גלאַט(יק) מיט א מכשיר,
מיט א פּלעטאײַזן .אַי די שפּיצן פֿון דער בּלוז"
קע, .זיי זײַנען גלאַט און גלײַך װי מע האָט
זי מיט דעם הובּל אַפּגעגלעט" ,משניות ,סדר

זדעים ...שהעתּיק ר' לוי בּר' אבֿרהם ב"ק,
טשערנאָװיץ , .2681די פֿאַלץימאַשינעס װעלן
אָנהײבּן שלײַפֿן דעם לעדער ,אים אָי ,א .אַבּי
טשוק,

זב,

41

אָקטיאַבּערס,

מאַָסקװע

,1

 .7פֿאַרגלעטן ,אױסגלײַכן א סכסוך .פֿ,ראַנק"
רײַך. . .גלעט שוין אָפּ מיט די שכנים .אין דער
מדינה אַלײן איז ניט רואיק" ,קמ ,8681 ,זאן ,43
אִי עמעצן מיט זיסע רייד,
 = -אויך

מיט

זיך

--

קזו.

דונג .

עכץ.

-עניש,

יונגערמאַן ,דער אומבּעקאַנטער

אַדעס  ,7091זי 5ד .

בּוכהאַלטער,

-עניש,

 .1מער ניט גנבֿענען, .ער איז

איצט אַן ערלעכער מאַן :װאָס ער האָט געקענט

האָט ער שוין אָפּגעגנבֿעט".

 .2גנבענען אַ

לענגערע צײַט .אַי א גאַנץ לעבּן פֿון די אַרבּע"
טער.
 .2אַראָפּנעמען בּגניבה ,אומבּאַמערקט. .דער
מענטש װאָס פֿאַרקאַרגט זײַן עסן ...האָט אַ
פּנים װי אַ בּעליעגלה װאָס גנבעט אָפּ פֿון זײַן
פֿערד א יארמלקע האָבּער" ,אַמז ,אמרי בּינה,

עפּעס דאָרט אין די אייבּערשטע װעלטן מתקן

ווילנע ,4681

טרװ  ---בּאַגליקן .גליקלעך מאַכן .רײַך מאַכן.
;ער זאָל מיך אִי קען איך עס ניט טאָף"
-עניש,

 .4אַראָפּנעמען (אַזױ וי בּגניבֿה) צײַט פֿון אַן
אַרבּעט פֿאַר אַן אנדער טואונג .אִי פֿון דער צײַט
פֿון לערנען זיך צו שפּילן אין הויף .אָ פֿון בּעל-
הבּית האלבּע שעהן, .איך האָבּ מיר קוים דיא

צו זײַןײ ,אֵש ,תּהיליםייוד.

ער װעט פֿון דיר אַי אַ קיכל" ,שװ, .מע האָט
זיי וְדי ייִדןן אָפּגעגנבֿעט איינער בּײַם אַנדערן,
פּונקט װי מע גנבעט אַרױס בּײַ יענעם אַ בַּהמה
פֿון שטאַל" ,א .י .בּוכבּינדער ,יפֿאָל,6881 ,
א ; .04וי זאָל זי קענען אִ'י דעם קינד אויס

ראַכע" ,מ .אַחון ,סיפּור משני בּעליתּשובֿה,
ווילנע תּרנ"ו.
מיט זיך  --זיך אַרױסכאַפּן אין דער שטיל,
אַרױסשלײַכן מע זאָל ניט בּאַמערקן, .פֿון קאַ-
|מערויקע אין מאָנאַסטיר איז גאָרניט קיין מהלך.,
פֿײיגעלע האָט זיך אָפּגעגנבעט פֿרײַטיק-צונאַכטס
צום גלח", .92 ,דעמאָלט האָט ער זיך פֿון עולם
אָפּגעגנבעט און אַװעק צו זיך אױפֿן הײפֿל",

איידעם

װײַס ,צום

-עניש.

אויף

ז' ,411

קעסט,

אָפּגנוען  --אוטו .גניִע אָפּ ,ג-ע-גנועט==/: .
סל .אינגאנצן אָפּפֿױלן ,פֿאַרענדיקן פֿוױלן,
6
,דער פֿוס װעט אִי ,מע מוז אים אָפּשנײַדן --
און א סוף".

אָפּגעף  --די ווערטער װאָס מע געפֿינט
ניט מיט אָפּגע +- ...אָפּ  +דעם
ערשטן אות פֿון שמאֵם.
אָפּגעאורטײלט  --אדי ,פּאַר אָפּאורטײלן,
אִי פֿון העכסטן געריכט ..., .איז געשטאַנען
וי

בּ.

אֵי"ז ח.

צימבּלער,

דיא

גענעראַלשע.

ווילנע ,7881

אָפּנעאָטעמט  --אַדי ,פּאַר אָפּאָטעמען .+--
;אַן איער ,אַ בּאַרואיקטער ,האָט ער גענומען
ערהייטבּאַטראַכטן דעם גאַנצן פּלאַן" .

קייט , --מיט אַ האָפֿערדיקער אָייי ,אַברהםפּאַט,

ליכט

און

שאָטן

ניי .7691

אַפּגעאיידלט  --אַדי ,פאַר אָפּאײדלען .=--
הייט.

-ער-

הקקייט.

אָפּגעאײנזאַמט  --אַדי ,פּאַר אָפּאײנזאַמען.
נעאָל .אָפּגעטײלט און געמאַכט איינזאַם ,איער
ו.רך דער װײַסער איער לופֿט פֿון די
נזיר, .ד. .
פֿאַרפֿרױרענע

אָפּננבענען  ...{ --גאַנװענעזן טרו .גנבֿע אָפּ,
--יגעגננעט.

פראָגב ,זי ,3'4

אִיע הענט .אַי געשמאַק .איער בּריליאַנט.

אָפּנמרן  ...{ --גאַמרזן טרו .גמר אָפּ'- ,גע-
גמרט .אָפּענדיקן .פֿאַרענדיקן, .מע מוז טאָן
איידער זיי װעלן דאָרט צװישן זיך אָי" .שוארי
צער

:

|  ,8דזוו צוגנבֿענען, .פּילנעװע דעם גנבֿ און

פֿון אַ צווייטנס קערפּער .אִַי דעם קינד אַן אָרט
װאָס טוט װיי .אי די בּעקעלעך װאָס זײַנען װי
כּאַמפּעשקעס .אַי און אויסקושן די הענטעלעך,
;ס'נעסטל ווייך אױיסגעבּעט ,די שנעבּעלעך שוין
אָפּגעגלעטײ ,פרץ ,לידער און פּאַעמען.

נאָװיץ תּש"ד( ,פֿרגל, :אָט װעל איך דיר גיין
מעלקן קי און אַרבּעטן אין פֿעלד גלײַך מיט
פּאַראַשקען צו װעמען זי גלײַכט מיר אָפּ?",

שעה אָןבּזגיגנבֿיט ,דען איך האָבּ פיל צו טאָן",

כבּערג און טאָלױ ,בּרוך גלאַזי

מאַן ,שטײנװעבּס ,מאָסקװע 5291

אַפּגעאינדולט  --אד
נעאָל.

-קייט,

פאַר אָפּאינדזלען.

אָפּגעטײלט ,אָפּגעזונדערט װי אַן אינ"

דזל .קאַי פֿון דער גרויסער װעלט פֿון װאויל-
טאָג" ,יג ,איק/ ,11 4 7591 ,

אָפּגעאַכט  --אַדי ,פאַר אָפּאַכטן .+-

חשו

בֿער ,איער גאַסט .קאַ גאַלאַגאַנער האָן גאָרגלט,
דרייט װי אַ חתן"בּחורל אַן אֶיערײ ,רי מרדכילע,

משלים.

-ערהייט.

-קייט,

אָפּנגעאַמפּערט  --אַדי ,פאַר אָפּאַמפּערן זיך
 = .6שוין אַן אֶיער װיכּוח ,ענין.אִע
אָפּגעאַסרט  --אַדי ,פאר אָפּאַסרן .+-
סחורה .א פֿאַרװערטער ,איער ענין .שטאַנדי
קייט..פּונקט .זערהייט.

אָפּגעבּלױט

1726

אָפּגעאַקערט
אִי

בּאָקעס .אִיע בּרעגן פֿון טײַך ,אִי מיט ! שטיינער
(ציגל ,קלעצער אאַ),

אָכּגעאַקערט  --אַדי ,פאַר אָפּאַקערן .+--

אַפּגעאַרבּעט  --אַד ,פאַר אָפּאַרבּעטן +-
אַן אַלטע ,אִיץ פֿרױ .א צירונג ,װאונדערלעך
אָי .די אִיע שטאָפֿן ,אִיע זאָקן .אַ שװער איער
טאָג, .איז זיא מיד גיוועון אונ אבּ גיערבּט
גיװועזן" ,לטו ,ו/א .סהמ פֿאַרטײַטשט ינפֿש עמלי
(משלי ,טז; :)62 ,איין אבּ גיארבּטר לייבּ" |תִּי:
;דער הונגער פֿון אַרבּעטער"ן; .א קינד װאָס
איז אִי ,דאָס מיין מע האָט אים מל געװען"י
/ר-איבּז תּנחומא װאַרשע תּרמ"ו ,פּח.
קייט,הייט.

אָפּגעכאַרנט  -אַדי ,פּאַר אָפּבּאָרגן .+
כּלים ,אִיע פֿון די שכנים .אַן אִי זידלװאָרט.

פֿצלד.

קקייט,

-ערחייט.

אָפּגעאַרדנט|ער  .1 --סבּ .יער" ,ע .גאַ
ליצע .דעפּוטאַט ,געקליבּענער פֿאָרשטײער אין
א פּאַרלאַמענט, .אינעם לאַנדטאָג זענען אַרײַנ-

געקומען צען יידישע אִיע" ,יודישער קאַלענדאַר
 ,2אַדי געָ-

לשנת תרע"ב ,לעמבּערג .1191

שיקט ,בּאַפֿולמעכטיקט, .איך וייש פֿון זיכרר
הואַןנט דו ער איין אבּ גיאַרדנטר שפּיאון פֿון
אײַער מײַעשטעט פֿײַנדין איזט" ,מראות הצובֿי
אות ,װאַנדזבּעק ,8171
אָפּגעאַשט  --אַדי ,פּאַר אָפּאַשן, .א,ויף יע"
נער זײַט פֿון יאָרן און זכּרון / ,הענג איך אויף
װי/שן אִיץ זונען" ,סוצ ,פּח װ ,ז'
צליה
א תּ
,8
אָפּגעבאָדן  --אַדי ,פאַר אָפּבּאָדן (זיך) .+
אנע קינדער? .אאַָןפּגעזידלטער ,אַן אָיענער,
ע

אַן אױסגעצװאָגענער ,האָט ער אַראַפּגעלאָזט
קייט,
ערהייט.דעם קאָפּי.

אָפּגעבּיטן  --אַד ,פאַר אָפּבּײַטן .+-
קלייד .אַיענע סחורה .אֶיענער צענער.
הייט,

-

אָפּגעבאַרעט

אַדי ,פּאַר אָפּבּאַרען .+-

קליאַטשע .ער איז אִי ,פֿאַרזונקען אין דלות.
אַן אומבּאַהאָלפֿענער ,אַן אֶיער, .אין דעם כּיס

געפֿינט מען אַ דרײַער ,אויף טאַלטל אַן אִן
קליפֿטי ,גנבים-ליד, .ש,פּרינגט מען אַרײַן אין
אַן אֶץ טיזליקי ,מ .דלוגאַטש ,דער לאַכידיקער
װערטיל זאָגער ,לעמבּערג  .3881עדאָס פּנים
פֿאַרכמאַרעט און אַלט ספּאָדיקל אַ'" ,אבּג.
,האָט דער מחותּן געגעבּן א גרויסן אָין קעל-
בּערנעם תּפֿילין זאַק" ,ייל ,דאָס פוילישע יינגעל,
אַדעס ; .5981אַן אִי ייִדל ,בּלייך ,גרוי װי א
טויבּי,

טאַקסע.

ממוס,

אַן אֵיץ --

װאָס

וואול.

האָט שוין אַ סך מאָל געהאַט סעקסועלן פֿאַר-

אויך אָפּנעבּאַרעװעט, .מײַן אע

קער.

בּת-יחידה ,די קאַפּאָטע ,וועלכע איז שוין פֿון
לאנג אויס בּתולה נאָר א זקנה" ,ישׂראל חסר-
כּח,

{ג .אָ .גאָרנשטײן),

פֿהאָטאָגראַפֿהיע,

זערהייט.

זלידניעפֿקער

בּאַרדיטשעו

-קייט.

,1981

-ע{רהייט.

װאָס

אָפּנעבּילדעט  --אַדי פּאַר אָפּבּילדף.

האָט אַן אָפּבּילד, .רעאַליטעטן ,װי זיי װערן
קאַנקרעט אִי בּײַם מענטשן אין קאָפּײ ,אַפֿו
שפּראַכפֿראָנט ,קלעוו ,3-4 ,4291
אַן
אָפּגעבּיפן  --אדי ,פאר אָפּבײַסן .+-
איענער עפּל ,אַן אֶיענע המוציא .אֶיענע ציצה,
;כאַפּט מען זיך צום פּיטום פֿון אתרוג און מע
דערזעט אז ער איז מחילה אַן אַ'ענער" ,שע,
'דער אתרוגי, .װי דורך א דינע זיפּ גנבֿעט זיך
אַן אַיענע לבנה" ,ספ ,סודות, .געבּליבּן זיצן
שטאַרק פֿאַרװאונדערט מיט א נאָר װאָס האַלבּי
אָענער הייסער קאַרטאָפֿליע אין מויל" ,װײַס!

'דער אַרעמער יונגי.

קקייט.

-ערהייט.

אָפּגעבּלאָזן  --אַדי ,פאַר אָפּבּלאָון .+-
ענער שטויבּ ,שניי אא .אֶיענער שופֿר.
הקייט.
הייט.

אי
-ער-

לעבּענדע

אָפּגעבּלאַנקט  --אַדי ,פּאַר אָפּבלאַנקען .=--

.12/

אִיע שטאָפֿן ,אַי זילבּערװאַרג, .איך גיי צו
אע שנייען" ,צייט ,גש | 'טויט-געפילי- .ער-
קייט,הייט.

|'

אָפּגעבאַרשט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּאַרשטן .+-
ערהייט.אַיער מאַנטל .אִיע רעפּוטאַציע.

-קייט.

-ער-

אָפּגעבּײַטלט  --אַדי ,פאַר אָפּבּײַטלען .+-
אִיע מעל .אֶיער יאָלד.

| אַן אֶע קאַפּאָטע .איע פֿעל פֿון דער אַלטער

אִי

אויך :ג-עבּאַרשטן,

אָפּנעבּלאַפט  --אַדי ,פאַר אָפּבּלאַסן .+-

אַן

-.
ָ.כ
א.
נפּן
,יט אִיע לי
אָי פּנים .אִיע קאָלירן .מ

געזאָגט מיט הסכּמה" ,נס ,משפחה מאַשבּער װו.

 --אַדי ,פאַר אָפּבּאַזונ-

אָפּגעבּדהנט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּדחנען .+-
אַן אָי בּאַדעקנס,

דערןי .אָפּגעזונדערט ,אָפּגעטײלט ,אָפּגערוקט,

אָענע

אָפּנעבּלאַקירט  --אַדי ,פאַר אָפּבּלאַקירן .--

צװײַגן .אִי זײַטל פֿון בּוך .אַ'ענער טשװאָק,

,יט די-
אַן אי קליידל .אע סחורה .אֵיץ ליפּן .מ
זער בּשׂורה האָט זי . . .אָפּגעפֿרישט דעם פֿאַר-
געסענעם אָדער אַץ טרוים" ,אמז ,ר' שמעון
בּאַבון ,װילנע  .4781עדער פֿאָטער פֿון דעם

אָפּנעבּאַוונדערט

,דאָס דאַמאָלטיקע יידישע לעבּן איז געװען...
א פֿון דעם ניטיידישן לעבּן" ,הקדמה צו
מאַשבּער ,איקוף אויסגאבעי

משפּחה

אָפּגעבּויפן  --אַדי ,פּאַר אָפּבּייגן +--
אֶיער זוים פֿון קלייד.

-עערהייט.

קקייט,

ובּיום כּך וכּך היו הנישואין" ,ר' אַבֿרהם יעקבֿ

אָפּגעבּױים  --אַדי ,פּאַר אָפּבּױען (זיך) .+-
אִי הויז .א גאַס ,אִי נאָך דער שׂריפֿה .שוין
פֿאַרטיק אִי* .אַן איער = געשטאָרבּענער ,אומי
קקייט.
איידל- .ערהייט.

בּילגאָרײ

פּראָצעס אָדער רע-

אַפּגעפּאָט  --דאָס- .ן .תּנאָים? .לחתום בּפּנקס
המעטריקאַל ...כּך וכּך היה האָפּגעבּאָט...
הלוי הורװיץ,
תּרצ"ב ,זי ,41

שו"תּ

צור

יעקב,

אָפּגעבּאָלבּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּאָלבּען .-
אַן אִיע דרשה .אִיע נאַרישקײיטן.
-קייט.

-ערהייט,

אָפּגקבאַקט  --אד ,פאַר אָפּבּאַקן .=--
- 95געבּאַקן .אִיט בּרויט .אַיץ װי אין אַן
אויון; .האָט מען געפֿונען אויסגעטריקנט
בּרויט. ,א.ָ.ץ  0081יאָר צוריק" ,ש .ז .קרית
איבז,

.1

רובּאַקין,

אָפּנעבּונג  --די , ען.

זולטאַט פֿון אָפּגעבּן (זיך) .כּסדרדיקע אי

װאונדר

אויף

דער

װעלט,

 -קיעוו * .5981אַין בּרויט = (לד) ראָזעװע בּרויט,

אָפּגעבּונדן  --אַדי ,פּאַר אָפּבּינדן (זיך) ,=-

אַן אָיענער בּייזער הונט" .אַן אַ'ענע = א גע
(געטע, .הותּרה הרצועה  --הייסט דאָס עס איז
שוין אִי דער בּײַטש פֿון דעם בּײַטש-שטעקל,
יד"ה מע װעט שוין מער ניט שמײַסן" ,אמד,
אַמעריקאַנער געשיכטע ,װילנע , ,9981צונגען
אָי ,אויגן אָנגעצונדן  ---װעט פֿאַר די געטראַנ-
קען יעדער אונדז בּאַדאַנקען" ,יהואַש' ,דאָס ליד

פֿון די כּרמיםי- + .ערהייט.

קייט,

וואו דאָס האַרטע ,די קאָרע ,איז אױפֿגעהױבּן,

-אָפּגעבּורבּלט  --אדי ,פּאַר אָפּבּורבּלען .+--

א סימן פֿון ניט

אַן אִיע תּפֿילה ,בּקשה .אִיע טרייסטװערטער.
קייט,.-ערהייט.

אָפּגעטײלט

פֿון דאָס װײיכע

ערהייט,בּרויטן
אױסגעבּאַקן
גוט
ֿ,ון אַי שוין פֿאַרטריקנטע שװאַרצע
קייט  --פרעפֿטלעך בּרויט" ,הערש ליב קאָזשעבּער ,קאַי
זיאָנע גימנאַזיע ,טשערנאַװיץ ,7291

אָפּגעטּאַָקעװעט  --אדי ,פּאַר אָפּבּאָקעװען
װאָס האָט פֿאַרפֿעסטיקטע זײַטן ,בּרעגן,
.+-

אָפּנגעבושעװועם

 --אַדי ,פּאַר אָפּבּושעװען

אַן אע זאװערוכע .אִיע כוליגאנעס.
,64,ווערע טראָפּנס פֿון שוין לאַנג אִן גאָס-
ש
רעגן" ,ד .פֿעלדמאַן איבּז ,א .סליסאַרענקאָ ,דער
ערהייט,שװאַרצער מאַלעך ,כאַרקאָװ ,יאָר:

-ערהייט.,

-קייט,

 צװוייטן ,שוין אֶין דור" ,בּעמ ו.-קייט,

-ערהייט,

אָפּגעבּלאַקעװעט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּלאַקעװען
זזו אָפּגעבּלאקירט .אע קאַפּאָטע .אִיע
4
אידיי, .אינאיינעם מיט אַע ,אָפּגעפֿאָרענע,
כּלומרשט נאָך דער מאָדע גענייטע קליידלעך",

ממוס ,װינטשפ.

ערהייט.

קקייט.

אָפּגעבּלוטיקט  --אַדי ,פאַר אָפּבּלוטיקן .6--
איער קערפּער .אִיע יאָרן אין תּפֿיסות,, .טראָגן
אין זייערע קרומע נעגל אע און שטומע ללָ-
מער" ,הל ,בבּיִַם כּותל מערביי, .דאָס אויס.
געצערטע און אע פּנים פֿון דער געטאַײ ,פמ,
ער-
טראָט פֿון דוירעס ,מאָסקװע .6691
הקייט.
הייט.

אָפּגעבּלױזט  --אַדי ,פאַר אָפּבּלױזן .=.
מיט אַן אַין איײיבּערשטן
קייט,-א+ָ-פּגעבּלײזט

טייל פֿון קערפּער.

אַפּגעבּלױט  --אַד ,פאַר אָפּבּלױען .-
,צי װוייסט זי ודי בּלױע װאַנדערבּלוםן אַז וען
איר בּלוי װעט זײַן אִי ,װעט זי זײַן טויט",
מלך ראַװיטש ,עיקר שכחתּי .מאַנטרעאַל 9691

אָפּגעבּלוקעט

1727

אָפּגעבּלוקעט

אד;

--

לר 8114:

פאַר.

אָפּגעבּן

עניט קיין צוציֶענדיקע רויטקייט ,נאָר עפּעס אַן

הייסט געגנבֿט"; ,דאָס לעצטע אֵי ,אֲבּי ניט
לעכערלעך צו זײַן" ,שװ .אי אַן אוצר  --די
יונגע יאָרן און צניעות, .בּײַ אײַך אָפּצוגעבּן" --
װערט געזאָגט צוזאמען מיט אַ דאַנק אָדער
אַנשטאָט אַ דאַנק בּײַם בּאַקומען אַ מתּנה צו
אַ פֿרײדיקער געלעגנהייט .אִי די לעצטע כּוחות
פֿאַר* . ...אַי די קא פּאָט ע=שטאַרבּן .עאיז
בּײַ מיר געווען אַ געדאַנקען קינדער צו פֿאַר-
זאָרגן ,זיי אַלץ אָפּצוגעבּן" ,ליאָנדאָר בּש ,ויל-

אַיץ" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תּלאָבֿיבֿ ,ב"א

נע  ,4481זי  ,65איענעם גיב איך אָפּ אַ האַלבּן

856סעסטם .אָפּגעבּלאַקירט,

אָפּגעקראַכן,

אָפּגעבּליאַקט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּליאַקױ.
דזו אָפּגעבּל(אַקירט .יאָיע אױג" ,שאִיע
שויבּן", ,פֿאַרקריפּלט ,אַלט און אַיי ,יהואָש.

,די זיבּן פֿאַרבּן זײַד צעקנייטשט און אָ" ,מל.

אָפּגעבּליאַקירס  --דזו אָפּגעבּלאַקירט ,--
.9

קקייט,

ה-ערהייט.

אָפּגעבּליאַקעװעט  --דזו אָפּגעבּלאַקעװעט
די אָפֿטע פֿאָרעם אַזױ בּײַ ייל; ,ממוס,
.+שע ,פרוג ,ספ ,אַפּאַ ,ייז ,פמ .אַן אע קראַסאַי
וויצע .אן אַע פֿאַטאָגראַפֿיע .װערן אִי אויף
דער עלטער .שרײַבּן מיט אִין טינט, .אוױיסטאָן
פֿון זיך דעם אִין מאַנטל פֿון יחוס" ,אַבֿרהם
יצחק

(איש אדעסא),

בּוכבּינדער

גאָרטן ,ווילנע 5881
;אײַנדרוק

דער

עערהייט.ש.

פֿון אַ'",

| גאָרקי ,קלימ סאָמגינס

גאָדינער

לעבּג,

אויך :ג-עבּליאַקעט

בּלומעך-

קקייט --
איבז,

מאָסקװע

מֿ.

.7391

, --סזײַנען אַלצ

שיינקייטן געלעגן אַי" ,רובּ ,אויף די חורבות

פֿון װאַרשע?

אָפּגעכּליווקעװעט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּליו-
זזו אָפּנעבליאַקעװעט .אַן איע פֿאָטאָ

קעװעף.

,ין מײַן אִי כאַלאַטל" ,ייל ,ניט טויט,
גראַפֿיע .א
ניט לעבּעדיג ,װוילנע תּרנ"ה,

אָפּנעבּליט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּליען  .+--איער
עפּלבּוים ,אַן אַיע ,א פֿאַרװעלקטע יוגנט .גאַרום
די וינקלען פֿון זײַן אִין מויל ציטערט דער
בּאַגער" ,נחום יוד, .מײַנע ליבּע לאַנען...
גענומען האָבּן ויאַנען ,פֿאַרדאַרט און אֵיץ",

בּ .לאַפּין ,צייכנס .

קקייט,

-ערהייט.

אַפּגעבּלײיוט  --אדי ,פּאַר אָפּבּלײון  .+--אִיע
-קייט,

בּריסטן +-- .אָפּגעבּלױזט- .ערהייט.

אָפּגעבּלײיכט  --אַדי ,פאַר אָפּבּלײכן .=-
אִיע טינט ,אִיע סחורה .אי פּנימל.
-קייט,

-ערהייט.

אָפּנעבּלעטערט  --אַדי פאַר אָפּבּלעטערן
אין אֵץ פּאַרק, .גליווערט ...אויף אַן
אָפּגעהאַקטן

.429
א
ר"ה תּשכ"א.

צװײַג

פֿון אֵין בּוים",

חג,

טמז,

אויך- :געבּלעטלט ,לע ,איק,
:

-קייט,

אָפּנגעבּן  --טרו .גיב אָפּ { +--אויסגעבּן,)961 ,
 .1פֿאַרענדיקן דעם פּראָצעס פֿון
יגעגעבּן.געבּן .מער ניט דאַרפֿן געבּן ,דערלאנגען .אִי
דעם שליסל דעם גנב אין די הענט אַרײַן? .ער
האָט שוין אָפּגעגעבּן אַלץ  --ער איז שוין
פּטור"; .דאָס לעצטע העמד אָפּצוגעבּן ,אבי
א גבֿיר צו זײַן" ,פװל .אִי דעם לעצטן בּיסן.
אִי עפּעס עמעצן אין די הענט אַרײַן.
 .2אַװעקגעבּן .געבּן אויף ניט צו בּאַקומען
צוריק .שענקען .אִי פֿאַר א שיבּוש .אִי אויף
אַ גוטן אופֿן ,אִי אין גלײַכן געלט .אִי רובּל
פֿאַר רובּל, .געגנבעט

און אָפּגעגעבּן

צדקה --

אייגנס מײַנעם" ,פֿמ; .אַלע פּֿלאַמען פֿון מײַן
יוגנט האָבּ איך לאַנג שוין אָפּגעגעבּן" ,סעג,
לירישע לידער ,קיעװו ,9191
 .9געבּן געצוואונגענערהייט ,װען עס איז
ניטאַ קיין בּרירה .אִ'י דעם רױבּער אי געלט
אי צירונג .גיט אָפּ פֿון אײַך די קליידער אויך,
נו ,האָבּן זי פֿון זיך אַראָפּגעװאָרפֿן די קליידער
בּיז צום העמד" ,מעשׂה אומן, .װער עס עסט
בּײַ די דײַטשן פֿלײיש ,מוז זי אַ'י די בּיינער";
,ער עס קריגט פֿון די דײַטשן איין בּיין ,מוז
זי אַ'ן דעם גוף און די נשמה" ,שװ {אונטער
נאַציאָקופּאַציע :אַפֿילו דער װאָס דינט זיי --

װערט ליקווידירט פֿון זיין,
 4צוריקגעבּן אַ גענומענע (געל;ענע ,פֿאַר"
כאַפּטע ,געפֿונענע) זאַך .קגנבֿענען איו א
גרעסערע חרפה װי אָיי ,שװ, .בּײַם אִי ציטערן
אים די הענט" ,פֿװל, .אַ בּושה איז נאָר צו
גנבענען ,אָבּער ניט אָפּצוגעבּן"; ,דער זכּרון
דינט בּײַם בּאָרגן ,און בּײַם מאָנען ,אָבּער ניט
בּײִַם אַ'"; ,אויף גמילות:חסדים שטייט די
װועלט ,און פֿון ניט-אָי גייט זי אוגטער"; ,וען
פֿרײט זיך גאָט  1אַז אַן אָרעמאַן געפֿינט אַ
מציאה און גיט זי אָפּי ,שו |ְלויט . ..יועל עני

המחזיר אַבֿדה לבֿעליה' ,פסחים קיג/אן, ,מבֿ-
טיח זײַן און ניט אִ'  --פֿאַרשפּאָרט מען א
קראָם צו האָבּן" |= קיינער װעט ניט געטרויען);
,אייבּיק ניט לייקענען און אייבּיק ניט אִי אין
אַ סוחרישער כּלל" ,שװ .אנעמען זייער גאַנץ
לעבּן נדבֿות ...אַ גמילות:חסד קלאָמפּערשט,
הײַנט-מאָרגן גיבּן זיי עס מיט דאַנק צוריק
אָפּי ,ממום ,פֿישקע, .ער {דער רבן זאָל פֿאָי
דערן מע זאָל אי דעם טויטן קערפּער ניט"
צעשניטן" ,קמ ,4681 ,פא * .23אַי מיט פרּאָ-
ענ ט = מער ,עפּעס מער װערטיקס װי מע
צ
האָט בּאַקומען .לאָזן זיי אױיסרופֿן אין די שולן
אַז זי האָבּן געפֿונען אַ קלייד ,און װער עס
װעט זאָגן הסימן  --װעט מען אים אִַ' דִי
אִי אַ חוב = א) בא
קלייד" ,שהמ א/ב.
צאָלן געלט װאָס מען איז שולדיק; בּ) אָפּדינען
פֿאַר אַ טובֿה; ג) זיך אָפּרעכענען פֿאַר אַן עוולה
װאָס מען איז בּאַגאַנגען .אויך :אִי עמעצן זײַן

שטעל .אויך, :ער האָט אים אָפּגעגעבּן זײַן
עובֿדא צו פּוצן די שטיול",
װאַרשע  ,9881פ/א.

מפֿענח נעלמים,

 ,9געבּן צו בּאַנוצן ,צו געבּרויכן .אָפּטרעטן.
געבּן אויף אַ בּאַשטימטער צײַט .אִי אַ צימער
צו פֿאַרדינגען .אִי אויף אַרענדע .אִי אויף
פֿינף יאָר .אִי געלט אויף פּראָצענט .עהאָט גע"
לערנט דאָרטן מיט די קינדער און האָט אפ

געגעבּן צו די בּעליידברים דעם בּוידעם" ,שבחי
בּעשט, .איך װעל אײַך א פּאַראַדנעם צימער אַי
און איר קאַנט זיך דאָרט אויסרוען" ,ש .יאָסע-
לאַװיץ ,ר' עזריאל ,װילנע  ,2981ז' .5

 .0געבּן אין חילוף ,אין אױסבּײַט .אָפּדינען.
;אָפּגעגעבּן הר'ההר און געקראָגן שלורעס אַ
פּאָר" ,פֿװל, .פֿאַר בּרויט גיט מען אָפּ שטי-
נער" ,שװ .אַי אַ רעה פֿאַר אַ טובֿה, .דער װאָס
גיט אָפּ אַ רעה פֿאַר א טובה זאָל קיין רעה

אויס זײַן הויז נישט אויסגיין" ,מס ,משלי
תּקע"ד ,יז .321 ,סאי שטיינער פֿאר זאלץ און
בּרויט איז ניט אָרנטלעך" .יופֿאַל ,7881 ,אאן ,92

אָפּדינען מיט גוטס

פטּצ=אָלן.
אי בארָוי
פֿאַר גוטס,

 .7איבּערגעבּן אין צװײיטנס רשות אַ טייל
פֿון מאַכט,

פֿון פֿליכטן.

אִי אַן אײַנגענומענע

געגנט אין די הענט פֿון דעם אַרמײפֿירער .אַי
צו פֿאַרװאַלטן מיט, . ...הקבּ"ה האָט ניט צו
טאָן מיט בּייזע לײַט .נאָר ער גיט זיי אָפּ צו
בּייזע מלאכים" ,לט ,2ז/א, .הקבּ"ה האָט אָפּ-
געגעבּן דעם שׂטן זײַן חלק ,ער זאָל צו איוב
יסורים אָנטאָן" .נצ ,2פד/ד, .איך האָבּ נאָר
אַכטונג געגעבּן אױפֿן עסק װאָס גאָט האָט
אָפּגעגעבּן די מענטשנקינדער זיך צו קלויצען
דערמיט" ,מס ,קהלת תּקע"ט ,ג,01 ,

 .8שיקן זיך לערנען אין שול ,אין חדר,
צו אַ מלמד .גצו פֿינף יאָר פֿלעגט מען אִי
אין חדר" .אִי צו אַ בּעלימלאָכה  --זיך אויס-
צולערנען די מלאָכה .אִי אויף דער לער .אַי
אויף א גאַנצן טאָג אין א שול .קאָט אַזעלכן
גיט מען אָפּ אין די הענט אָרעמע קינדער,
יתומים ,און עס איז אין פּוצה פּה" ,בּוקי בּן
יגלי ,יִפֿאָל,7881 ,

פאן ,23

 9שיקן אויף אַן אַרבּעט ,אויף אַ שטעל.
;ער איז געװען געצװאונגען אָפּצוגעבּן זײַן
טאָכטער פֿאר א דינסט", .און די מוטער
ווערט ...װידער ...אין אַ נגידישער שטובּ
פֿאַר אַן אַם אָפּגעגעבּן" .נס, .צי בּין איך נישט
דײַן איינציק קינד ? צוּװאָס האָסטו מיך אָפּגץ-
געבּן צו אַ גרויס געזינד ?" ,פֿ7ל {װאָס גרעסער
דאָס געזינד ,אַלץ שװערער איז די מערכה פֿון
דער דינסטן .אִי פֿאַר א משרת ,פֿאַר א געזעל,
;אַז מען איז אַ שייגעץ ,גיט מען אָפּ פֿאַר אַ
שוסטער" ,שװ.

 .0אַרײַנגעבּן אין דער אַרמײ ,בּאַשטימען
פֿאַר אַ זעלנער .אִי פֿאַר אַ סאָלדאָט ,פֿאַר א יוון,
פֿאַר אַ רעקרוט .אִי אין דינסט .אִי אין סאָל-
דאַטן .,אִי צו מיליטער'דינסט, .ער האָט זיך
געשטעלט צום פּריזיוו און מע האָט אים אָפ
געגעבּן", .אױיסבּרעכן הענט און פֿיס און אַי
פֿאַר אַ סאָלדאַט" ,פֿװל, .װי שלעכט איז דאָס
מיר ,װי בּיטער אָן אַ שיעור ,אַז מע האָט דיך
פֿאַר אַ זעלנער אָפּגעגעבּן".7ֿ8 ,

 .1חתונה מאַכן (נאָר װעגן אַ פֿרי) אִי
פֿאַר אן אַלמן .אַי פֿאַר אַ בּעליעגלה, .מע האָט
זי אָפּגעגעבּן פֿאַר א סאָלדאַט" = חתונה גע"
מאַכט מיט אַ סאָלדאַט,301 +-- .

,2

אַרױסגעבּן

עפּעס

צו טאָן דערמיט
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אָפּגעבּן
(פֿאַרריכטן ,װאַשן ,רײַניקן אא); .אי די שמוי
ציקע װעש דער װעשערבן", .מײַנע שטיול
האָט מען אָפּגעגעבּן צום דאָרפֿישן שוסטער
אױספֿאַרריכטן" ,י.
לעבּן.

א .קאַצאָװיטש,

שבּת",

 06יאָר

פֿל .אאיר זאָלט מיר איבּערלײיענען אַלע אַדי
רעסן ,איך זאָל װיסן װעמען די בּריוו אָפּצו-

געבִּןי ,יד ,אבֿן נגף ..., .דעם בּריוו װאָס אַ
שליח האָט אים אָפּגעגעבּן" ,יפּ.
|

,אין שול האָט מען דערװײַל אָפּגעדאַװנט ,אייי
נער דעם אַנדערן גיט אָפּ אַ פֿרײַנדלעכן גוט-
נפֿתלי גראָס,

אָ אַ גלאנץ

מעשׂהלעך

און משלים.

 --אָפּשײַנען .אָפּשפּיגלען

;בּאַרשטן שיך בּיז זיי הייבּן אָן אָפּצוגעבּן

 ,צושטעלן (אַ בּריו ,א פּאַקעט) אױפֿן
ג.י.ט מען מיר אָפּ
אָנגעגעבּענעם אַדרעס.. .
אַ בּריוועלע אַז מײַן טײַערע גאָלדע איז קראַנק",

 .41/אַרױסגעבּן

|  -אָפּגעבּן

פֿון זיך עפּעס װי א ר/

אַקציע, .בּײַם פֿאַרבּינדן זיך {פֿון די עלעמענטןן

;װערט אויף דעם אָוט פֿרײַ אַ געװיסע מאָס
װאַרעמקײט  . . .װאָס יעדער עלעמענט גיט אָפַּ",

א .ש .זאַקס ,דאָס לעבן פֿון פֿלאַנצן
 ,8אַרױסגעבּן אַ ריח ,האָבּן א בּײַטעם,
;די צדקה פֿלעגט פֿון אים בּאגלייט װערן
מיט ...מוסר ,װועלכער האָט טאַקע . . .אָפּגץ-
געבּן מיט ריצנאייל" ,איבּז ,פּאָל צזי ,צדקה,
לאָנדאָן ,3091
 6אויסשיידן פֿון קערפּער (עקסקרעמענטן,
עטשערע אאַזװ),
בּרעכעכץ) .אִי דאָס עסן (װדי
?א קראַנקער גיט אָפּ אונטער זיך" .אִי װאַ-
סער, .דאָס אומוילקירלעכע אִי פֿון אורין
האָט אױפֿגעהערטײ9 ,געז ,פּאַריז  ,0591פאן ,273
!ער טרינקט זיך אָן ...און גיט אָפּ חזרה",

דרי י .בּאַגאַליובּסקי און צ .שװאַרץ ,װײַן אַלס
הייל-מיטל ,װאַרשע ,7291

|

זיך אָפּרעכענען .זיך רעװאַנשירן ,אי
4
כּפֿל-כּפֿלים .אי א פּאַטש פֿאַר אַ פּאַטש ,אַי צען
ווערטער פֿאַר איין װאָרט,
 .8אין פֿאַרשײדענע אויסדרוקן:
אָ 4אַכט ,בּאדײַטונג  --אַכטונג געבּן
שענקען אױפֿמערקזאַמקײט, .אויף דיזן גיבּן
זיא גוט אבּ אַכט וואן זיא צו הויז קומן בּײַא
נאַכטײ ,זוד מוזיקוס ,איין שין ליך פֿון די
הנד װערקש לײַט{ 5771 ,פֿש ו, .מע האָט
אָפּגעגעבּן דעם סספּאָרט שוין א צו גרויסע
| בּאַדײַטונגײ ,פֿגעז ,ווילנע  ,4291טא ,21
אִי אַן אָר ט  --מיטן ערשטיקן  3און אויך:
בּאַשטימען ,אָנװײַזן אַ פּלאַץ .ארײַננעמען אין
סכום פֿון אינטערעסן .אָנערקענען ,אָפּשאַצן די
| װויכטיקייט,, .אין דער אַרבּעט האָט ער אָפּגע-
געבּן אַן אָרט דער גצשיכטע פֿון זײַן שטעטל".
;זי גיט אָפּ איטלעכן דערפֿון זײַן אָרט ,אויס.
שטעלנדיק זיי װי זי װיל" ,ממוס ,א גרויע
האָר',
*אָי (אַ) בּרוך ה בֹּא  --בּאַגריסן אַ גאַסט,
אַ נײַוגעקומענעם, .גאַנץ שטעטל איז געקומען
אִי בּי"הי' דעם גאַסט פֿון אַמעריקע" ,איר ,בֹּאַי
געגענען מיט זידלערײַען .געבּן אַ חלק, .דער
טאַטע װעט אים אִי זייער א שלעכטן בּרוךיהבּא,
װעט אים זאָגן שטעכווערטלעך" ,אַר.
א גוט-מאָרגן ,גוטיום-טובֿ ,גוט-שבּת
 -א) אָפּענטפֿערן אויף א בּאַגריסונג; בּ) גריסןדער ערשטער; ג) קעגנזײַטיק זיך בּאַגריסן

א גלאַנץ" .עדי אָנגעקראַכמאַלעטע מאַנישקע
האָט אָפּגעגעבּן אַ גלאנץ" ,פֿײַװל סיטאַ ,אָט
דאָס זײַנען מיר.

אִי דעם געדאַנק צו עפּעס -כּ-סדר
| טראַכטן .זאָרגן װעגן עפּעס .אִי דעם געדאַנק
(צו) דעם פֿאַראײן ,דעם קראַנקן קרובֿ- ,
אָ זאָס געװער ,װאָפֿן  --זיך אונטער-
געבּן ,מער ניט קעמפֿן, .פֿון אַלע סופֿן דער

סוף זאָל קומען גלײַך ,כ'גיבּ אָפּ דאָס װאָפֿן",
האַל ,מײַן אוצד ,מאָסקװע ,6691
א דאָס געוונט ,דאָס לעבּן (דאָס
גאַנצע לעבּן ,האאַלבּ לעבּן) ,דאָס בּלוט ,מאַרך
| און בּלוט---זיך מקריבֿ זײַן, .פֿאַר קינדער גיט
 מען אָפּ דאָס לעבּן", .דאָס גאַנצע לעבּן זײַנס| נאָר אָפּגעגעבּן פֿונעם רבּינס װעגן" ,ײל.

איעדער איינער האָט דעם מוט אָפּצוגעבּן מאַרך
און בּלוט ,ס'הייליק װערק זאָל נאָר געלינגען",

0
יי
|
יהואָש.
אָי גערעכט  --מודה זײַן אַז עמעצער איז
גערעכט, .ס'איז א צײַט אַז מע גיט אָפּ גערעכט
דעם גזלן", .איר גיט דעם רבּונוישל-עולם אָפּ

דעם גערעכט ,מחמת איר ציטערט פֿאַר זײַן

| שווערן משפּטײ ,ממוס' ,בּישיבֿה של מטה'.
א אַ גרוס  --בּרענגען אַ ידיעה ,איבּער-

| געבּן אַ בּשׂורה ,אַן אָנזאָג .אַ גצַס .אדעם ערשטן
 גרוס פֿון גאָט גיט אונדז די תּורה אָפּ מִיטדעם בּראשית בּרא אלקים" ,פ .אַבּראַמאָװיץ
(שאַװלי) ,רעליגיאָן און פֿילאָזאָפֿיע ,ווילנע ,2191
;כ'קען

איידעם

אײַך אי פֿון אײַער

א גְרוֹסַ",

 פּרץ ,דראַמי שריפֿטן,אי אַ דאַגק,
אַ יישריכּוח --

 נאָך אַי א דאַנקפֿאַר דעם גרויסן
| אין

א לויבּ ,אַ לױבּעניש ,אַ שבח,
דאַנקען ,לױבּן .עער פֿלעגט
און לאױַיבּ זײַן ליבּן נאָמען
חסך װאָס מע לעבּט" ,ממוס,
;ער

אַ שטורם'צײַט.

האָט אױפֿגעהױבּן

בּיידע הענט און האָט אָפּגעגעבּן א שבח צוגאָטײ,

איין

וואונדערליכע

מעשׂה

פֿון צװיי

גרוי"

סע עשירים ,לעמבּערג  .5981פֿ,ײגעלעך האָבּן

| זיך  -צונױיפֿגענומען .. .זאָגן שירה ,גיבּן אָפּ
א לױבּעניש צו גאָט" ,שע ,יודישע שרײַבּער.
;אָפּצוגעבּן .אים
דעם

נחת:רוח

דעם
װאָס

ער

פֿײַנעם

יישר כּוח פֿאַר

האָט

פֿאַרשאַפֿט",

זי

| מ .טײַטש ,אַרום דער פֿאַבּריק.,
אי האַרץ ,געפֿיל ,ליבּשאַפֿט  --אַרױס.
ֿ,אָרנדיק
װײַזן האַרציקייט ,װאַרעמקײט ,ליבּע .פ
אין װעג ,איז מען פּטור פֿון אִי אבַּיסל האַרץ
די אַרומיקע

מיטפֿאָרנדיקץ? ,בערג ,בּאֵם דנע"

פּער ו, .אַ בּאַזונדער װאַרעמע ליבּשאַפֿט גיט

אָפּ מורנו הבּעשט  . . .די לא-יודעי-מאַיידקאָמ-
ריניקעס ,װי דער אלטער רבּי רופֿט זיייי ,לדבּ,
*ֹאִי װאָס אױפֿן האַרצן = אויס"
ניי תּשי"ז .
גיסן דאָס בּיטערע האַרץ ,דאָס גאַנצע בּיטערניש
װאָס האָט זיך אָנגעקליבּן פֿאַר אַ צײַט, .ער

טאָר אַפֿילו ניט דערמאַנען

פֿון נישט

גיין אין

חדר אַרײַן . ..ד.ער טאַטע זאָל אים ניט אִי װאָס
אים איז אױפֿן האַרצןײ ,סמבּ.
אָי אַ .וו

יז יט  --אומקערן אַ וויזיט ,בּאַזוכן

פֿ-ון רעספּעקט וועגן; .קומט ער אין שטעטל,
ג.יט עֶר קודםיכּל אָפּ אַ װיזיט דעם אָרטיקן רב",

,גיט ער אים (דעם מלכותן אָפּ זײַן װויזיט אַזױ
| װי עס איז ראוי" ,איין װאונדערליכע מעשׂה
יפֿון דעם הײליקן בּעל התּוספֿות ,לעמבּערג ,0981

א חליצה --

דרכפֿירן די צערעמאָניע

פֿון חליצה, .איז דער חלוץ אבַּאַװײַבּטער,
| טאָר די װײַבּ מיט אים אַ טאָג ניט לעבּן צו-

זאמען בּיז ער זאָל אִי ח"י ,ש .בּעקערמאַן ,דער
זשענסקער װאָפּראָס וו ,אַדעס ,7881א (אַ) שחׁבּון( ,א) די"וחשבּון( ,אַ) בֹּאַי

ריכט ,רעכנשאַפֿט  --גרינטלעך און קריטיש
בּאַטראַכטן (און דערציילן אין פּרטים) װאָס מע
ה.אָט געטאָן ,װי מע האָט געהאַנדלט ,זיך אױפֿ-
געפֿירט, .און פֿון װעגן דעם שׂכל און פֿאַר-
שטאַנד פֿון דעם מענטשן קומט ער אָפּצוגעבּן
חשבּון פֿאַר הש"י" ,חה ,2סז/ב, .צום סוף
טוט מען אים א רוף דיך-וחשבּון אָפּצוגעבּן,
פֿל,-..קיין איינר זײַן חשבּון ניט אַי תּיכֹּף נאָך
זײַנם חודש  --דא איז ער עכּ"פּ מחויב זײַן
חשבּון אויף צו שרײַבּן" ,תּקק; .אַז דער

מענטש שטאַרבּט אָן זײַן צײַט . ..מיט אַ מיתה
משונה ... ,קען די נשמה ניט אַרױפֿגײן תיי
כֹּף . ..חשבּון אָפּצוגעבּן פֿון אירע מעשׂים",
אָפֿט מיט
שבט מוסר ,סדילקאָוו תּקצ"ב.
זיך  --אי זיך א חשבּון װאו מע האַלט אין
אעכענונג װאָס עס איז
| דער װעלט .עאַי זיך ר
שיין ,גוט און װאָס ניין" ,ממוס ,װינטשפֿ .
א טעאַטער,

קאָנצערט

אע --

שפּילן

טעאַטע 'ר ,אויפֿפֿירן אַ מוזיקאַלישע קאָמפּאָזיציע
אאַזװ, .מ,אָרגן װעט דער חון װײַטער אִי קאָנ"
צערט" ,יודישער פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ערי
געלעגערס  ...סקריפען ,קרעכצן ,גיבּן אָפּ
קאָנצערט ,װי דער שטייגער איו פֿון ייִדישע
געלעגערס" ,ממוס ,װינטשפ.

א טשעסט  --בּאַגריסן אױפֿן מיליטערישן
שטייגער .אַרױסװײַזן דרך-ארץ .אײַך קומט ט'
אָפּצוגעבּן. .דער רעװיראָװי פֿלעגט זיך פֿאַר
מיר פֿאַרנײגן ,אִי טיײי ,בּאַש.

אי יאָרן (און יאָרן) פֿאַר אַן אַרבּעט ,פֿאַר
= א צועק ,פֿאַר עמעצן  --אַ גרויסן טייל פֿון

לעבּן פֿאַרװענדן פֿאַר אַ בּאַשטימטן ציל ,אויך;
אַי די בּעסטע יאָרן,
אִי כּבֿוד -אַ-רױסװײַזן רעספּעקט ,דרך-
| ארץ ,פֿאַרערונג.

;,אין דרײַ ערטער גיט

מען

זיך קיין כּבוד ניט אָפּ :אין תּפֿיסה ,אין בּית-
|כּסא און אין מרחץ"; ,װער עס האָט אַלין
ה
קיין כּבוד ניט קען אַנדערע קיין כּבֿור ניט אָי,
שװ .אִי דעםס לעצטן כּבוד  --גיין צו אַ
לוויה .זיך מתעסק ,זײַן מיט אַ בּר-מינן,
א די לײצעס
פֿירערשאַפֿט,

 --זיך אָפּזאָגן פֿון דער

א לעקציעס ,שעהן  --לערנען /פּריװאַט
מיט איינעם אָדער עטלעכע תּלמידים,

1729

אַפּגעבּן.
אִי דער מאַמעס מילך --
שטאַרק ,אַ סך בּרעכן ,מקיאן,

אויסקרענקען

מזל-טוב  --װינטשן מזל ,בּכלל גראַ-
אי
טולירן ,בּאַגריסן,, --- .מזל-טובֿ! מזליטובֿ! --
מיט מזל זאָלט איר לעבּן ,בּײַ אײַערע קינדער
אָפּצוגעבּן" |דער ענטפֿער װען מע װינטשט
מזל-טובֿ בּײַ א חתונה ,תּנאָים אַען, ,דעם מזל-
טובֿ האָבּ איך דיר אָפּגעגעבּן  --און א פֿײַער
האָט זיך אין מיר צעבּרענט" ,פֿל, .ערשט נאָך
דער חתונה װעלן מיר אים ודעם טאַטןן בּעטן

ער זאָל אונדז אִי דעם מזליטובֿ" ,די אומ'

געריכטע חתונה ,לעמבּערג ,9981
 -אִי פמֿטיר,

|

שלישי ,שישי  ---מהנה זײַן

מיט אַן אָנגעזעענער עליה .איר  --אָפּוידלען

אִי דעם לעצטן אָטעם ,אִי

אי די נשמה,

גאָט די נשמה  ---שטאַרבּן,, .בּיז ער האָט נע"
בּעך ...אָפּגעגעבּן די כּשרע נשמה אױיף
קידוש-השם",

ייל ,דאָס פוילישע

יונגעל ,אַדעס

,5
איים װאו עס איז
אי סדר  --קומען אין ה
ניטאָ קיין דערװאַקסענער מאַנצבּיל און פּראַװוען
אַ סדר, .זי האָט מיך געפֿרעגט ,צי קען איך
סדר אַ" ,אמד ,דער פֿאָרטעפּיאַניסט ,װילנע
,8
אִי סנדק  --בּאַשטימען עמעצן צו זײַן דער
סנדק בּײַ אַ בּרית .בּכלל צוטיילן אַ כּבוד,
;אַזױ װי ער איז בּעל-הבּית ,װעט מען אים ...
אִ' ס'";,

אָפּגעבּראָכן

שע,

קליינע

מענטשעלעך,

א די תּוכחה  --א) אױפֿרופֿן צו דער
תּוכחה (אַן עליה װאָס מע גיט אַן אָרעמאן)
,דערפֿאַר האָט מען אים אָפּגעגעבּן אינגאַנצן
די בּיידע תּוכחות װי גרויס זיי זײַנען" ,ממוס,
שלמה; בּ) שילטן מיט טויטע קללות.

קומט אַנשטאָט

9

בּײַם שאַפֿן

געבּן

דעם אַספּעקט פֿון מיטאַמאָליקײט ,כּדי אַרוס-
צוהײיבּן די גיכקייט פֿון דער טואונג .אַנשטאָט

געבּן אַ דאַװן  ---אי אַ דאַװן.אָפּגעכּן זיך  +- --דפֿו.

 .1זיך פֿאַרנעמען

מיט עפּעס .זײַן שטאַרק פֿאַרנומען מיט עפּעס.
אַװעקגעבּן פֿאַר עפּעס צײַט- ,אינטערעס און
ענערגיע .אִי זיך מיט לײַבּ און לעבּן .אִי זיך
מיט דער תּורה .אִי זיך מיט לערנען .אִ' זיך
מיט

מ-יט

אונטערנעמונג

א געשעפֿט,

אִי זיך

אע.

ניט אָפּגעגעבּן",

|

אִי זי זייער צײַט ?ײ ,ממוס ,שלמה.

אִי קעסט  --געבּן קעסט דעם פֿולן טער"
מין ,װי אָפּגערעדט, .האָבּן אָפּגעגעבּן זייער
משך קעסט ...און זײַנען זיך אַװעקגע"
שטאָרבּן" ,אמד ,עוזר צינקעס און די ציג,
ווילנע , ,8681א,פשר שפּעטער אַז מיר װעלן
חתונה מאַכן אַלע קינדער ,אִי קייי ,פרץ.
א דאָס רינגל פֿינגערל)  --צערײַסן
תּנאָים,
אִי ר שות  --צוטיילן דאָס רעכט ,די מאַכט,
די דערלובּעניש, .דער רשות (איזן אָפּגעגעבּן
| געװאָרן צו יעדן מענטשן  --אײַנצוהאַלטן זײַן
יצר ,תּניא,87 ,
אִי א שבֿועה ,אַ גבית'עדות  --שװערן.
זאָגן עדות .אַי אַ פֿײַערלעכע שבועה צו בּלײַבּן
געטרײי,

אי שלום ,שלום'עליכם  --בּאַגריסן; ,צע"
שטעלט

זיך אין רײַען אמאָליקע

װעל אײַך אַדורכגײין...
אֵייי ,אַר ,אַמאָליקע טעג'.

טעג...

איבּז ,הנהגות

טובות ,װאַרשע , .7981און גאָט

גיט זיך אָפּ ... .מיט זײַנע קאַבּצאַנסקער ייִדן",
ממוס,

װינטשפֿ.

איז

,דער

א גאַרבּער,

דער

א בּעקער ,דער גיט זיך אָפּ מיט קליידער
גייען" ,עט ,לידער, .ר' מענדעלע ...האָט
אױפֿגעהערט לערנען ...זיך אָפּגעגעבּן מיט
אַפּאַ,

התבּודדות",

אין

פוילישע

װעלדער.

 ...,איר זאָלט זיך אִי מיט אזא קליין מענטשל

 .2אָפּקערן

זיך ,אַראָפּגײן פֿון (גלײַכן,

רעכטן) װעג, .זוא װערט ער מבֿלבּל װערן
אונ' װערט זיך פֿון דען רעכטן װעג אבּ

|  1691אז ,7
 .4קזוו, .די רונדע ,די קאַנטיקע לאַפּעס גיבּן
זיך שלום אָפּ יעטװידער װײַלײ ,סעג ,קאַפּריזן.

יעכץ.

/עניש.

דערײַ,

הער (יין- ,קע
|

געבּןי ,מהמ ,אַמשׂט ,2271

 .3-אָפּהילכן .זיך דערהערן

אַפּגעבּעטן  ---אדי ,פּאַר אָפּבּעטן (זיך) ,6-
אַן אָפּגעלײגטע ,אַן אֶענע געלט-שטראָף; .ער
איז בּײַ מיר אַן אויסגעלייזטער פֿון גזלנימס

הענט ,אַן אַענער ,אַן אָפּגעװײנטער= .וָארז אין
קמ ,יל אין דאָס פּולישע

װי אן עכאָי

 ...,דעם גמראיניגון װאָס האָט זיך אָפּגעגעבּן

ייִנגעל ניצן; :אֲפּי

קייט.

-ערהייט.

געבּעטי ,נרן

אָפּנעבּענטשט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּענטשן ,--
אַיע ליכט.
-ערהייט.

אִיע אײניקלעך
הקקייט,

אָפּגע'בּעריש  -אַדי.

ערב

יוםכּיפור.

װאָס איז אין דער

טבֿע ,לויטן כאַראַקטער פֿון אן אָפּגעבּער .מיט
אַן איער בּרייטקייט.

-קייט,

אָפּנעבּערשטלט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּערשטלען
 ,6-אִיע האָר, .צום אױבּנאָן צוגעשטעלט דעםשרײַבּטיש

פֿון קאַנטאָר מיט דעם אֵין געוואנט",

ליפּמאַךלעװין ,דוירעס

דערװאַכטע

װ,,מאָסקװל

,4

בּײַנאַכט נאָר װי דאָס װאָיען פֿונעם װינט אין

אָפּגעבּראָטן  --אדי ,פאַר אָפּבּראָטן -+. אַ'

אַדעס

גענדזל .,אױפֿשפּרינגען װי אִי* .אַרויס אַן א"
ענער = פֿאַרלאָרן א סך געלט, .װאַרט! איר װעט

יל,

קוימען",

דאָס

פּוילישע

ינגעל,

/ ,5אַז מע גיט א קלאַפּ אין איין עק
ווועלטן ,גיט זיך עס אָפּ בּאַלד אינעם אנדערן
צק" ,שע,

קליינע

מענטשעלעך..

 4אַרױסגעבּן פֿון זיך א ריח פֿון עפּעס.
קריגן א בּײַטעם .עס גיט זיך אָפּ מיט קנאָבּל,
,װען װײַן גיט זיך אָפּ מיט װאַסער ,נעם לאָר-

בּער ,קאָך עס מיט װײַן און צעמיש מיט דעם
װײַן  --װערט ער װידער גוט"; רײַבּ אָן |מיט
קוליןן דאָס פֿלײיש װאָס מכולה איז געװעזן און
אין א קליינער צײַט ...װעט זיך ניט אַ",
איין בּיכל װאָס דרינען געפֿינט זיך זאַכן טשי

קאַװי ,שקלאָװ תּקנ"ה, .די מטבּעות האָבּן זיך
אָפּגעגעבּן מיט שוייס ,מיט חלפֿ ,זש ,טמז,
2

וו .03

שלום

 .5רעפּֿל .זיך איבּערגעבּן .זיך אָנגעטרויען.
,װי געשיקט זיך אַז די גאנצע װעלט זאָל זיך

א די שליסלען  --זיך אָפּזאָגן פֿון פֿירן

אי צו איין מענטשן אין דער האַנט אַרײַן"י,
נחבּ' ,מעשׂה בּחכם ותּם, .גיבּ דיך מיר אָפּ,

די בּעלי-בּתּישקייט.

און יעדערן

איך

פּרײַז

י עמיאָט,

זיך מיט ספּאָרט .אִי זיך מיט א מענטשן ,מיטן
קראַנקן .אִי זיך צום פֿרעס ,צום פֿלעשל .שכּי-
שוף איז אַן איסור-תּורה  . . .און דער װאָס גיט
זיך אָפּ מיט דעם װערט מגולגל אין א שלאנג",

פֿאַרהער .פקיין עקזאַמען אויף רופֿארײַ האָט ער
ש .בּעקערמאַן,

פֿאַרן

פֿון אִי זיך",

פֿאָר,

משׂאיומתּן .אִי זיך מיט פֿאַרשונגען .אַי

וי איך ,מיר שרײַבּן בּריװלעך גאָר" ,שע,

טרײַער

( ,0װעגן א פֿרױ) זיך איבּערגעבּן צו א מאַן,
לעבּן מיט אַ מאַן, .איצט האָט זי זיך שוין
אָפּגעגעבּן שמואליקן" ,בּערג ,נאָך אַלעמען
,די פֿרױען  . . .צוגעזאָגט די לײַכטסטע אַרבּעט

אַן אֶ'ער אויף דער איבּערשטער פּאָלע .אַן
אָפּגעשמיסענער ,אן אֶיער .שטיין װי אַן אַ'ע(ר).
אַרױס אַן אָפּגעזידלטער ,אַן אָער- .ערהייט,

'קטנתּיי* ,אַי זיך = אָפּגעבּן זיך מיט זיך ,ד"ה
שטאַרק אױפֿפּאַסן אויף זיך ,אָפּהיטן זיך, .וי
ער גיט זיך עס אָפּ".

מש"-

מלחמה,

אָפּגעבּעזעמט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּעזעמען ,+--

אִי ע ק זאַ מ ען ,פּראָבּע  --אויסהאַלטן אַ

רת ,װאַרשע תּרמ"ג .די אײַנפֿירונג אַז אַ חזן
זאָל דאַרפֿן אִי פּראָבּע אויף ...
א צײט  --געפֿינען צײַט ,צונעמען צײַט
פֿון אן אנדער זאַך  --עפּעס צו טאָן ,דורכ"
צופֿירן. .קענען זיי אין זינען האָבּן אַנדערע...

מײַן קינד ,מיטן גאַנצן האַרצן" .,מס ,משלי
תּקע"ד ,כג, .62 ,די זון שײַנט  --ציט עס...
אָפּצוגעבּן זיך איר" ,ממוס ,שלמה ..., .ניט
| אַי זיך לעבּעדיק די דײַטשן אין די הענט" ,פח,

| גוט

אֵיזִי,

א.נורהאָם,

קאַונאַס 2291

דער

מילכיקער

-ערהייט.

קייט.

בּאַל,

אָפּגעבּראַכט  --אַדי ,פּאַר אָפּברענגען .+-
--נעבּרענגט.

די אע זאכן קאַ' טױבּן

בּלאַנדזשענדיקע . ...מיט שרעק אויף מײַלער
פֿון ניט-אָיע

,4

זי 42

אָפּגעבּראַכן

גרוסן",

פמ,

כאַליאַסטרע,

פּאַריז

-ערהייט,

 --אַדי ,פּאַר אָפּבּרעכן (זיך)

אַיענע שטיינער ,ציגל .אִיע פֿיגורן.
,4-איענער בּייגל .איענער אַפֿיקומן .אִי הענטל,
אָיענע אונטערהאַנדלונגען* .האָבּן אִיענע יאָרן
(טעג) = שלעכטע ,מיט צרות פֿון אייגענער
משפּחה , .איר מויארן זײַן אבּ גיבּראָכן ,דען
דאש איז גאָטשׂ ראַכונגײ ,שעריר ,נ .51 ,אקען
איינר צו אֲליר האַזנט זײַן שׂכל בּרוכן ,איז
אים ניקשׂ אפ גיבּראָכןי {= איז אים קין

אָפּגעבּרודיקט

130

זאַך ניט שװער) עיון ,כג/ב, .דער לולב מוז
גאַנץ זײַן .װען דער שפּיץ איז אִ'  --איז ער
פּסול גאַנץ סוכות" ,שלחן ערוך אורח חיים
ווילנע תּקע"א. .א נאָדל ,װאָס דער קאָפּ אָדער
דער שפּיץ איז אִי טאָר מען ניט מטלטל זײַן
אום

שבּת",

שלחן

ערוך

אורח

חיים

ויורה

דעה

ומנהגים של כּל שנה ,לעמֿבּערג ואָנהײבּ ,91
י"הן, .דער כּוס פֿון קידוש ....זאָל ניט האָבּן
קיין שפּאַלט אָדער אַן אֶיענע פֿוסײ ,חא ,נו/א.
,די צאַרטע הויט . . .פֿול מיט מיקראָסקאָפּישע
קליינע ,אַָ'ענע קנייטשעלעך" ,בּערג ,בֹּאַם
דניעפער |; .איז די לאַנד צוגעשלאָסן ,אין
קייט.
דער שליסל אַיײי ,פֿל- .ערהייט.

אָפּגעפּרודיקט  --אַדי ,פאר אָפּבּרודיקן (זיך)
 = .6-אִיע זאַכן .אִי פּנימל.

-ערהייט.

אָפּנגעפּרוינט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּרױנען (זיך)
אַן אִי פּנים .אע חלה; .אַ שוארצער,
..+
אַ גלאַנציק אֶיער ,מיט געלאַסענע  .. .בּאַוועגוג"
ער"
 גען" ,נס ,הױיפֿטשטעט ,כאַרקאָװ 4391,הקקייט,
הייט.
אָפּגעבּריט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּרוען (זיך),--

אַן אע האַנט .אֶיע מילך .אֶיע טיבּלעטלעך.
;ער איז אַרױס פֿון אים אַן אֶ'ער ,דאָס פּנים
האָט געפֿלאַמט ,די הענט האָבּן געציטערט פֿון
אױפֿרעגונג" .אונטערשפּרינגען (אױיפֿשפּרינגען,
זיך א כאַפּ טאָן ,זיך אױפֿכאַפּן פֿון אָרט ,זיך
אַרױסכאַפּן ,אַנטלױפֿן אאַ) װי אַן אֶיער .צע-
קאָכט (צעיושעט ,צעטומלט אאַ) װי אן אֵיער.
 ...,אָפּגעכאפּט פֿונעם רבּין דעם שלום-עליכם
און האָבּ מיך װי אַן אֶיער קוים אַרױסגעכאַפּט",
ייל ,דאָס פוילישע יונגעל ,אַדעס  ,5981עאיך
בּלײַבבּ שטיין װי אִי .זייער נישט גוט אױפֿן
האַרני ,ממוס ,פֿישקע .אװינטער לױפֿט אַן

אָיער ,אָנגעכאַפּט פֿון אַלע זײַטןײ ,פּמ ,װאָכן-
טעג ,זי , ,16אויפֿגעקומען פֿון פֿאַרטראַכטונג
איז דער זייגער מיט א ציטער און דערשפּירט
אן אֶ'ער װי די צײַט איז אײַנגעשלאָפֿן= אַלף
כּץ חלום עליכם .אין אַן אִי אויג דאַרף מען
אַרײַנטריפֿן בּוימל" ,ט .אי .מאַסלינקאָװסקי ,ייס
װי צו

געבּן

-ערהייט.

ערשטע

הילף,

מאַסקװע

קקייט,

אָפּגעבּריסקעט

--

,1491

|

אַדי ,פאַר אָפּבּריסקען

אִי מיט קאלךוואסער; .װאָס זשע
(זיך) .+-
זײַנען זיי אזעלכע װאַכעדיקע ? אלע בּאַװאַקסע-
-נע,

אֵיע,

אָפּגעגלעט

פֿאַרבּרױנטע",

מ .אַלבּערטאָן,

זבּ

בּירעבּידזשאַן ,מאָסקװע ,6391
אָפּגעפרענגט  --דזוו אָפּגעבּראַכט,
אָפּגעבּרענט  --אַדי פאַר אָפּבּרענען (זיך)
אַן אִי שטעטל .אַן אִי הויז .אַרױס נקי,
.+-
אַן אֶיער .מיט א פּנים ,אִי פֿון דער זון .אִיץ
ליכט* ,אָי בּיז צום ש פּ ענט (עד לשפּענטצ)=
אינגאַנצן ,ס'איז גאָרניט געבּליבּן* ,אץ זופּ =
זופּ פֿון קאַרטאָפֿל מיט צוגעריישטער ציבּעלט
| און צוגעגעבּן א בּיסל אִי מעל* .בּײַ אים װערט
אַן אַרבּעט אִי = זי בּרענט אונטער זײַנע הענט,
,װאַלד ,גװאַלד,
ער מאַכט זי איינס און צוויי ,ג
| בּרעכט די הענט  --דאָס אונטערשטיבּעלע אַי",

חדרילידל {= אָפּגעשמיסן דעם הינטןן, .די
שטאָט האָט זיי געגעבּן בּכּתב אַז זיי זײַנען
אֵיץ ,מע זאָל זיי העלפֿן" ,איבּז פֿון לק דיא
גליקליכע כּלה ,װאַרשע , .5681איך בּין ארײַן
פֿאַרקלעמט אין אַן אֵין װעלדל" ,דא ,אבֿ הר-

חמים ,נ"י .3491

קקייט,

-ערהייט.

אָפּגעבּרעקלט  --אַדי ,פּאַר אָפּבּרעקלען .?--
,װויי װײַסע אִיע שאָטנס",
אַן אי שטיקל טינק .צ
ציט ,יעקבֿ פֿראַנק ז' , .99די מענטשן אַלט.
ראַסיק ,אִי פֿון אַן אָפּגעשטאַרבּענער ראַסע",

-ערהייט.

קאָר װו.

קקייט,

אָפּגענאָלט  --אַד ,פאַר אָפּגאָלן (זיך) .)--
אַן אי פּנים .פֿעלדער ,אִיע מיט א קאָסע" .אַן
אֶ'ער = א בּאשװוינדלטער, .דו טרײפֿניאַק ,דו
אִיע מאָרדע !" בּײַם זידלען אַן אַפּיקורס, .ווען
ער זעט אין חלום ,זײַן בּאָרך איז אִי מיט
א גאָלמעסער  --איז גוט פֿאַר אים" ,מגיך
עתידות .לבֿובֿ? יאָר? ,מע האָט אים דאָרט
גערעװידירט ,האָט מען געפֿונען אַז עס אין
בּײַ אים ...א האַלבּע קאָפּ אִי ...ער איז
אַנטלאָפֿן פֿון אָסטראָג" ,אמך ,יעקעלע גאָלדי
שלעגער ,זשיטאָמיר , ,8681א שטיל װײַבּערש
פּנימל מיט א װײַס קאפּקעלע אויף דעם אָץ

ער"
קאָפּ ,װײַס! ,פֿון רבּינס שטובּ.
קיים , --עס גלאַנצט די אִי פֿוןהייט.
קאָפַּ".

אָפּגענאָלטן  --אַדי ,פאַר אָפּגילטן --

אַענע

אַנטלױפֿן

אַי פֿלײיש.

שטיײן)

(אַװעקגײן,

װי

אַן אָיענער .ס'קלייד ליגט װי אַי* .אַן אָענער
פיסק = א פֿעט פּנים, .די שׂרים  . . ,זײַנען גע"
וען װי אִ'י מיט גאָלדײ ,בּ פֿײגענבּױם ,דיא
גאולה נ"י , .3981ביימער זײַנען אַריבּער-
געהאַנגען איבּער נידעריקע פּאַרקנס מיט פֿולע

אַענע {= אָנגעגאָסענען עפּל" ,מ .דאַניעל ,אַקי
קיעװ

טיאבּער-פֿײַערן,
-קייט,

-ערהייט,
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די
אָפּגענאַרט  --אַדי ,פּאַר אָפּגאַרן .+
אִיע אוטאָפּיע, .שוין אָפּגעקילטע זינקען זײ

צוריק און שוימען אִיע שטערן" ,בּראָד ,אײ
בּערגאַנג ,זי ,43

אָפּגענאַרטלט  --אַדי ,פּאַר אָפּגאַרטלען (זיך)
אָער בּויך .אִיץ הויזן; .די גאַסן  --אי

.+-

װי געפּלאַצטע רײפֿן" ,פמ

זערהייט.

מלחמהו ,ז' .601

-קייט,

אָפּנעגדרט  --אַדי ,פאַר אָפּנדרן , .+-װאָס
איז װעלטיבּאַשאַף דען אַנדערש װי צוליב שפּיל,
אע מחשבֿה לִײ ,ייפ ,נפילים ,זי ,31
ליבּ װי

אָפַּנעֶנט  --אַדי ,פּאַר אָפּנטן .+-
אַן אַיע פֿרױ . -ערהייט,

אָפּגעגילדט  --אַדי ,פּאַר אָפּגילדן .-

אֶע

כּלים .איער שטעקן .אֶיער פּאַרטסיגאַר, .אויף
אַיע טרעפּ"  --נאַמען פֿון אַ ליד ,אַפֹֿא  ..,שקי-
אוױך-+ :געגילטן, .משונהדיקע ,גע
עה

ווענטורע .אֶיענער מסחר .ער האָט געקױפֿט
א סך לאַנד און איז אַן אָענער?,

עלע פֿאַלקעס אונטערגאַנג ,זי  .78אויך'- :גע-

פטמ אין

גילדעם ,נר, .אײַנגעטעמפּט זײַן בּליק אויף

פּר ,אין אוקר .װערט זעלטענער אין  .02י"הי
זן אין ליטרש .אִי אין בּלוט .אי מיט בּלוט.
,גאָרנישט איז מיר אִי און גאָרנישט האָט מיר
אָפֿטער -* --גע-
געפֿעלט" ,נס' ,מוסר'
געגאַנענערהייט.גאַנגען.

די אע קנעפּ פֿון עזראס סטודענטישער קורט.

אָפּגענאַ'ן  --פאַר פֿון אָפּגײן .+--

אָפּנעגאַנגען  --אַדי ,פּאַר אָפּגײן  .--איער
מהלך .אַיע בּאַן .אֵ'ער צאָרן .אִי געשווילעכץ,
אִיער שוים .אִיע עפּאָכע .קוקן דורך די אִיץ
שויבּן .איער פֿראָסט .אֶ'ער כּעס, .זי איז גע
בּליבּן ליגן אַן אִיע אין בּלוט", .זיא האָבּן
קיין תּורה ניט ....זיא זײַנן אַז עצים אין אבּ
גיגאַנגין פֿײַאר" ,נצו ,כה/א .... .טויט צו
שלאָגן איטלעכן פֿון יהודים ,דען זיי טרעפֿן ...

אִי פֿון זייער קהל" ,הודעה על פּי פקודת קיסר
לעדת

יהודים

דגובּערניעס

װילנא

והוראָדנא

שניצטע,

קע",

פמ,

און

זאָר

אֶי'ענעץ

אויס

- = ,9291ערהייט.

פֿיגורן",

--

דאָר

מאיר

אײַן

װינער,

כאַרקאָװ

-קייט,

אָפּגעגלאַזו'רם  --אַדי .פּאַר אָפּגלאַזורן.+--
אִיע ליימענע כּלים, .די אַנטקעגנדיקע פֿענצטער-
לעך זײַנען אִי מיט זילבּער" ,ידידיה מאַר:
גאָליס ,סאַכרים ,מאָסקװע  .1491אויך:- :גע-
עגלאַזורירט,גלאַזירט ,ג

אָפּגעגלאַנצט  --אַדי ,פּאַר אָפּגלאַנצן .)-
אִיע שײַן .אֶע שטיוול

-ערחייט.

קקייט,

אָפּנענליס  --אַדי ,פּאַר אָפּגלוען .+-

אֶע

קוילן .אֶיער אויון .אֵיע האָפֿענונגען; .מישן
זיך די דורות אויס ,זיי טויכן אויף און שװעבּן
מיט אִיע זומערן" ,רובּ ,איק ,ר"ה תּשי"ח.

ואָבלאַסט בּיאַליסטאָק ,וילנע  ,2181אליגט ערי
דער שאָטן ,אײַנגעהויקערט ,אײַנגעקנוילט װי
 אַן אִיער בּאַנדװאָרעם" ,פרץ' ,גוטע פֿרײַנטימוועמעס אַן איידעם װעט ער װערן אָט דער
איער פּראַלעטאַריער ?" ,יודל יאָפֿע ,דאָס אי
דעמל ,מאַסקװע  .6291עדער בּוױים ...מיט

אִיטער װעג ,שאָסײ .אֶיענע לוינען אע
.+קאלאָשעס פֿון די הויזן- .,ערהייט- .קייט.
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אֶע

זאַפֿט אַן אֵ'ער,"...

-ערהייט

פמ,

מלחמהוו,

קקייט,

אָפּגעגאָפֿן  --אדי ,פאר אָפּגיסן (זיך) .+-
אָיענער הונט .אַ'ענע נעגל .אַן אַענע מיט
שווייס .אָענע סטאַטועטקע .א פֿעטער ,אַן
אָיענער מיט שמאַלץ .אָיענע שורה פֿון לינאָטיפּ,

אָפּנעגלײזם  --אַדי ,פאַר אָפּגלײזן --+.
טעלער .

-ערהייט..

אִיע

קקייט.

אָפּנע|גלײַכט ,יגליכן  --אַדי ,פאַר אָפּגלײַכן

אָפּגעגליקט  --אַדי ,פאַר אָפּגליקן 6

קבּצנים .אִיער מסחר .אִיע אין דעם נײַעם לאנד,
הקקייט,
-ערהייט,

אָפּנעגלעט  --אדי ,פאַר אָפּנלעטן .+-

אֶע

בּעקלעך? .ווען מײַן אייבּערהעמד איז נאָר אָי"
ה .קליבּאַנאָו ,קול חדש ,װילנע , ,8091א שטי"

אָפּגעגעבּן

131

לער ,אֶיער ,זײַדענער טשאָרטקעװער ניגונדל",
מענדל זינגער ,פֿון מײַן הײימלאַנד ,װין ,9191

ה-קייט.

-זערהייט.

אֶיענער

חוב .אֶיענע הלװאָה .אֶיענער בּריו .אֶ'ענער
עקזאַמען .אֶיענע װאַרעמקײט .אַיענער אין מי"
ליטער .אַענע שבֿועה* .אָענע זאַכן  --װען
מע װענדט אָן מידה כּנגד מידה ,גוטס פֿאַר
גוטס ,שלעכטס פֿאַר שלעכטס* .אַי בּ רויט--
געוויינלעך נאָר װעגן אָפּצאָלן גוטס פֿאַר גוטס.
זײַן אִי צו די קינדער (צו קהלשע זאַכן ,צום
געשעפֿט אאַ), ,צװיי ייִדן ,עלטערן פֿון די
אענע קינדער ,האָבּן געשװאָרן. . .ײ ,אמד ,דיא
איידעלע ראַכע ,װילנע , .5781דאָס דאָויקע
לאַכן מיטן חוֹזק מאַכן איז אָבּער געװען ,װי
מע זאָגט ,אִי בּרויט" ,שע ,אַלטיני כּתרילעװקע,

-ערהייםט.

הקייט  --עער איז

אין איר די אַי געװוען" ,אַל ו ,יבּײַ דער פּוסטער
קרעטשמעי.
די געטלעכע

קאַי פֿאַר זנות",
קאָמעדיע,

איבּז,

ש.טערן
ש

קאָװונץ ,2

אָפּגעגעפן  --אַדי ,פּאַר אָפּעסן  .+--אֶיענער
מאָלצײַט .אַ געזונטער ,אַ מוסקלדיקער ,אַן
אַנער .אַיענע קעסט .אֶיענע פּאַשע .געזונטע,

אָענט מאָרדע .אָיענע צײן  --קלײנע ,אַזױ
וי אָפּגעריבּענע פֿון עסן מיט זיי, .זעצט זיך
צום טיש  --אַ דאנק .איך בּין שוין אַן אִ'ענער".
;אָפּגעגעסן  ---אָפּגעבּענטשט" ,פֿװל =אַלץ
קקייט.
ערהייט.פֿאַרענדיקט.
--

אָפּגעגראַבּן

אַד,

ערהייט.פֿאַראײינען

קייט , --די פּראָפֿעסיאָנעלעװײַזן...

א צעכישע

אֵ"י ,איבּז ,קי

קאַוטסקי ,די קאַנסום -גענאַססענשאַפטען ,לאָני

אָפּגענעפּן  --אַדי ,פּאַר אָפּגעבּן .+--

זי .42

אָפּנעדרײט

פּאַר

.6-

אָפּגראָבּן

דאָן ,2091
אָפּגעדאַװגט  --אַזי ,פאַר אָפּדאַװנען ,=-
אַן אֶיער עולם ,מנין, .אַז א קאָפּ מיט אַן עק
איז אַ גאַנצער הערינג ,איז 'מזמור שיר חנו"
כּת' מיט 'עלינו'  ---אַ" ,פֿװל, .אַ ייד איז
קיינמאָל נישט קיין אִיער" ,פֿװל, .איך האָבּ
בּרוך'השם געדאַװנט ,אָבּער ניט אַ ,ריד
ציט

(צִפֿת,

בּײַ

יג ,טמז,

;ער

 2691ווא .)03

קומט אַן אָישֶׁר צוריק" ,ממוס ,װינטשפֿ, .לאנג
שוין אַן אָיער ,אַן אויסגעטרונקענער און אַן
איבּערגעבּיסענער" ,שע ,אָרעמע און פֿרײלעכע

װ-

ערהייט.

נאָך בּבּ -- :װער עס האָט שוין פֿאַרענדיקט
זײַן אַרבּעט; איבּעריקער ,שװאַכער ,אַלטער;
װער עס האָט פֿאַרלאָרן כּוח-גברא; בּכלל אויס-
געשפּילטער, .ד,ער מענטש איז אַן אֵער ,ער
װעט שוין לאַנג ניט צוען"; ,ער איז אַן אֵ'ער
און װײיס עס גיט"; ,ער איז אַן אֶיער ,ער קען
שוין גיין אַהיים?; ;איך בּין שוין אן אֵיעֶר,
איך האָבּ שוין דאָס מײַניקע אַפּגעטאָן"; ,מע
האָט אים געכאַפּט און ער איז שוין אַן אַ'ער".
;אַן אִי פֿערד דריפּעט אויך אױיפֿן דראָנזשיק",
שװ; .אַן אֶיע אַלטגעזעסענע פּאַטריאָטקע אין
שטעטל" ,ייל ,דאָס משלחת ,זשיטאָמיר תּרל"ן,
קייט,
יערהייט..
אָפּגעדאַכט  --אַדי ,פּאַר אָפּדאַכטן זיך .6-

אַיענער בּאַרג .איענער אוצר .אָיענע פֿאַרשטײ

ניט קיין אמתע ,אַן אִיע זאַך; .אין דיזן אבּ
גידאכטן יאָר" |= שוין דערמאַנטן ,ר' זלמן
הענא איבּז ,צמח דוד ,פֿפֿדמ תּנ"ת- .קייט,

אָפּגעגרױזעט  --אזי ,פּאַר אָפּגרױזען .-
אִי װוינקעלע אין שפּײַכלער, .אין דעם מענטשי

אָפּנגעדאַנקט  --אַדי ,פאר אָפּדאַנקען .+-

נערונג.
-קייט.

אַלטע

אַ'ענע

-ערהייט.

שול.

לעכן מוֹח זענען דאָ אִיע קעמערלעךי,..
בּאַשטימט אויף א בּאַזונדער קענעכץ" ,קמ,
אויך-- :געגרייזעט -
+ ,4א 14
קאירן גאָרטן איז שוין אִי פֿון אונדזערן מיט
אַ פּלױט",

אי קיפניס,

די צײַט

גײט,

קיעװ

איער בּעל-טובה .די אִיע עלטערן .אַן איבּעריי
קער ,אַ נוצלאָזער ,אן אִ'ער, .ער איז שוין
אַן אָיער ,גאָט די נשמה אָפּגעגעבּן", .דער
אַלטער קלויסטער שטייט אַן אַ'ער" ,פֿישל
=

בּימקאַ.

-ערהייט.

אַלע

אַן
אָפּגעדאַצט  --אַדי ,פאַר אָפּדאַצן .+-
אִי שטיקל אַרבּעט .אַן אױסגעשפּילטער ,אַן
אֶיער אין קאָרטן; .אַן אַלטער ,אַן אָיער ,די
ערהייט.הענט ציטערן אים שוין".

חשבּונות האָט זי געפֿירט מיט דער הילף פֿון

אִיער

,0

|

אָפּגענגריזשעט  --אַדי ,פּאַר אָפּגריזשען .--
אֶיער בּיין .אִיע פֿיטער-פּלעצער.

,אירע

אַן אִין סטאָליערישן בּלײַפֿעדערײ ,א .קאַציזנע,

אויך:

-קייט.

--געגרי(י)עט,

-ערהייט,

אָפּגעגרינם  --אַדי ,פּאַר אָפּנרינען .+--
לאָנקע .אִיע יוגנט- .קייט,

--

אָפּגעגהענעצס

אד

אֶע

פאַר אָפּגרענעצן

אֶיער שטח .אִיע ספֿערע פֿאַר טע"
(זיך) .+-
טיקייטן, ,צי זײַנען ניט דאָס לעבּעדיקע און
דאָס טויטע צװיי גאַנץ בּאַזונדערע ,שטאַרק
אֵיל

ועלטן?*,

ח.

אײַזענשטאַט

אוך

ד.

מולער

איבּז ,ק .נ .בּערקאָװ ,דאָס לעבּן ,מינסק .5291
.נישטאָ .קיין שטריק ,קיין אֶיער פֿלאַך ,אַלץ
איז פֿאַרמישט" ,דא ,גלו ,נ"י  ,2591ז' 53

אָפּנעדאַרט  --אַדי ,פאַר אָפּדאַרן .+
-ערהייט.,

בּוים .אִיע האַנט.

קקייט,

אָפּנגעדויערן  --אוטו ,דריטפערזאַניק .יערט
זיך צוען אין צײַט .גע"
אָפּי --געדויערט.
דויערן לאנג, .דאָס דארף אִי יאָרן", .דער
פֿאַרהער האָט אָפּגעדױערט א גאַנצע נאכט".
אַפּגעדוננען  --אַדי ,פּאַר אָפּדינגען (זיך) ,--
אַי'ער מקח .אִיע סחורה .איער האָנאָראַר .אִיץ

דירה.

-ערהייט.

אָפּנעדונערט

קקייט.

 --אדי ,פּאַר אָפּדונערן .6-:

איער הימל, ,די אִיע און גיהנומדיקע רעשן",
פּמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591זי .854

אֶע בּרעקלעך פֿון א לאַבּן בּרויט.
בּעט.,
אע פֿאַרבּ פֿון די לאָדנס, .אַן אָפּגעבּליאַקעװעטע
פֿאָטאָגראַפֿיע מיט פֿאַרגעלטע ראַנדן און אַן אץ
שפּיץײ ,בּ .רעסלער ,טאָג 8591 ,עופ- .ער-
הייט,

אָפּגעדילעט  --אַד ,פאַר .לד -טם =*041:
 .5אָפּגעריבּן ,אויסגעריבן ,אָפּגעניצט .אַן
איער מוח ,זקן,
אַן
אָפּגעדינט  --אַדי ,פּאַר אָפּדינען .
אִיער זעלנער .אע מאשין .אִיע טובה, .איך
לעבּ איצט פֿון פּענסיע ,אַן אַ'ער", .פּױלן זאָל
זי אינאיינעם מיט אַלע אַלטע אִיע שמאַטעס",
ממוס ,יאַ גרויע האָר ,איך בּין אַן אִיער קא-
װאַלעריסט ,אין מלחמה בּין איך אויך געוען",
א.גאַלדבּערג ,נאָך דער שחיטה ,פּשעמישל
קקייט,
ה-ערהייט.
.7

אָפּגעדיקעט  --אַדי ,פּאַר .לר (זאַמעט) ="441:
זייער צעלאָזן .אַן אֶיער ייִנגל,

8ע.4:1

אָפּגעדעקט  --אַדי ,פּאַר אָפּדעקן (זיך) ,+-
מיט אַן אִין בּוזעם .שלאָפֿן אִי .שטיין אין דרויסן
מיט אַן אַין קאָפּ .לאָזן אַן אשת-איש מיט אַן
אָן קאָפּ, .דרלי געטרענק זײַנען אָסור אַז זי
שטייען אִי :װאַסער ,װײַן און מילך" ,זרעים,
עט/א. .צונעמען די כּלי און לאָזן אױיסרופֿן ...
אַז ער האָט די כּלי געפֿונען ליגן אױיבּן אויף
דער מיסט אֵיי ,שהמ ,יר/א, .אױיפֿן קאָפּ האָט
זי פֿאַרװאָרפֿן אַ װײַסע זײַדענע שאֵל ,ניט צו
זיצן בּײַ קידוש מיט אִיע האָר" ,חג ,צמח אַטי
לאַס ו, .זען די װעלט אָט װי זי איז ,אַן אַע,
הויל" ,רובּ ,אויף די חורבות פֿון װאַרשע.
הקייט,
-ערהייט.

אָפּגעדראָשן

--

אַזי ,פּאַר אָפּדרעשן .+-

אַענע תּבֿואה .אֶיענע פֿראַזע ,הנחה, .פּלאָדען
אָן בּיכנלעך מיט אַענע אידייען" ,ארז ,קמ,
 ,7לדא , .14הקדמה  --אָנגעשװאָלן ,אי און
לעכערלעך" ,פּרט ,יספֿר הבּריתי. .הייליקע --
דאָס איז אַן אִי װאָרט ,אָבּער איך קען זיך גאָר"
ניט העלפֿןײ ,מוק ,טעאַטער און אידיש טעאַטער.

-ערהייט.

קקייט.

אָפּגעדרוקט  --אַדי ,פּאַר אָפּדרוקן  .+--אֶיער
פּאַמפֿלעט .די אִיע פּאָצמע; .אויף מֿײַן פֿעל
שטייט אִי מיט אַלערלײ צייכנס די גאַנצע גע"
שיכטע פֿון אַכזריות ,פֿון װילדקייט און פֿון
נאַרישקײטײ ,ממוס ,קליאַטשע; .אָט זעט עֶר
דאָך . . .די פֿרישע ,נאָר װאָס אֵיץ פֿוסטריט
פֿאַר

זײַן

טיר",

הר,

מײַן

ליכטיקע

נסיעה,

ערהיים , --צעשיקן אִי איבּער די אַאולןאון סטאַניצעס",

.9

חיים גילדין,

פליגל,

קיעװ

קקייט,

אָפּגעדריבּלט  --אַדי ,פּאַר אָפּדריבּלען,+- .
-- 5געדריוולט .אִי געװעבּ .אע פּאָלעס
פֿון דער קאַפּאָטע .קאַן אִי רעשטל רויך בּלײַבּט
שטיין א רגע אין דער לופֿטײ ,הר ,ליים,
קיט.
ערהייט.
ישאָטנס אױפֿן ים'י.

אָפּגעדושאָפּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּדזשאָבּען .6--

אָפּגעדרײט  --אַדי ,פּאַר אָפּדרײען  .+--אָע'ר

-דזיובּעט- ,דזיאָ-

קנויט .איער קראַן .זיצן מיט אַן איער פּלײיצע

9

--געדזשובּעט,

אַפּגעדריסקעט

1759

צו אים .עעס הוידען זיך אויף זיי מיט אִיץ
קעפּ די װאָס האָבּן מיט ליבּע און מיט מי גע
פֿלאַנצט |די בּיימערןי ,פמ ,מלחמה } ,זי .75
| דערהייט,

אָפּנגעדריסקעט  --אַד ,פאַר .לד
.,.,9

=:441:

אָפּגעריסן-אָפּגעשליסן.

אָפּגעדריפּעט  --אַדי פאַר אָפּדריפּען ,+-
אִיע קאַפּאָטע, .אויף די אִיע קורצע הייזלעך...
גאָר פֿײַנע געלע צװיי לאַטעס" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער ו ,יעמעס' ,זי , .661די קאַלכונג אויף
די װענט איז געװען אַ" ,ידידיה מאַרגאָליס,
סאָכרים ,מאָסקװע - .1491ערהייט- .קייט,

אָפּגעדריקט  ---אַדי ,פּאַר אָפּדריקן ,6--

אֶיער

צייכן ,סליאד אע .אִיע מאַסע .א שטעמפּל ,אַי

אויף טריװאַקס .

אָפּגעהילט

-ערהייט.,

-קייט,

אָפּגעדרעקפלם  --אַדי ,פּאַר אָפּדרעקסלען
אע עלפֿנבּיי"הענטלעך, .זי האָט ליבּ
.6-
אַז אַלץ זאָל זײַן אַי ,אַלץ מיט טשאַק ,פּינקט-
קייט,
ערהייט.לעך און גענויײ .

איבּערגעריסן אינמיטן ,אע לא צן  --גאָר אָן
לאַצן אָדער קוים-קאָנטיקע .אץ פּלײצע --
(שנײַדעריש) װאָס לאָזט זיך גראָדװינקלדיק
אַראָפּ .אע ק אַ פּאָ טע  --א צו קורצע .אע
ז-וו געהאַקטע צרות .אֶיע פֿאַרהאַנד"
צ רות ד -
לונגען=איבּערגעריסענע* .האָבּן אַן אִי לעבּן=
א) שטאַרבּן פֿאַר דער צײַט; בּ) בּכלל לעבּן
אין צרות .עאַיע יאָרן זאָל ער האָבּן וָ ,קללה.
ליגן װי אַן אֶיער קלאָץ .האָבּן שׂכל װי אַן איער
קלאָץ, .א ה מיט אַן אִי פֿיסעלע"  --א חדרשער
סימן פֿאַרן אות ד .איער קאָנוס .איער
קאָפּ  --שפּאַסיק ,שלעכט אָפּגעשױרן .איער
בּוים  ---װעגן א יונגגעשטאַרבּענעם, .מאַנהעטן
מיט די אִיע קאַסטענעסײ ,רייד (נ"י), .דיא ודי װאָס
גלייבּן ניטן פֿון דעם גײַשטליכן איל בּוים אבּ
גבּראָכן אונ אבּ גהאַקט זײַן" ,קאַל ,לבֿ בּנים

על אבֿותם ,האַלע , .2371זינט רויזע פֿינקעל
איז אָפּגעפֿאָרן ,װאר דער געשעפֿט עפּעס װי
אָיי ,אמד ,רויזע פֿינקעל ,װילנע  ,4781עדי אֵיץ
לבֿנה בּאַהאַלט זיך שוין הינטער די הויכע
יעקבֿ

בּאַשטאנעס",

שטינבּערג,

בּאַשטאַנעס,

אָפּגעהױבּן  --אדי ,פּאַר אָפּהײבּן

געגנבעטע ,אַן אֶיענע זאַך .אָענע

אַ

+.

מילך--

שוין אָן שמאַנט ,אָן מילך-פֿעטס, .א ניט-אַיענער
מת ליגט נאָך אױפֿן געלעגער װאו ער אין
געשטאָרבּן .אַן אֶיענעֶר ליגט אױפֿן דיל ,אונ"
טערגעבּעט מיט שטרוי (מיט א פּאָר בּרעטער
אָדעֶר קלעצלעך)", .דער רבּי איז געלעגן אִי
איבער אַ מעת-לעת" ,הערצל אָפּשאַן ,בִּית
ישׂראל,

װיזשניצער

רביס

הויף,

סיגעט

,9391

,ליגט שוין אויף די העלצער אַן אִיענץײ ,קולי
טור און בּילדונג ,מאָסקװע  ,8191פא ! ,6אַי
ליגט די בּאָבּע אויף דער קאלטער דיל ,ס'קומט
| צונויף זיך די משפּחת ,קרובים ,קרובות פֿיל",
אול- .ערהייט,

,אין

אָפּגעהױלט  --אַדי ,פאַר אָפּהױלן -.
גאָלד ,מאַראַנץ און קופּער פֿאַלט די זון
שטיקער .דורך אִיע צװײַגן קוקט דורך
דערט בּלויזן" ,יהואָט' ,תּשריי, .מיט אִיע
װערט אויסגעהערט דער טרויער:מאַרש",
גאַרבּער שטימע ,מאָסקװץ  ,4291טא ,1

אין
הונ"
קעפּ
די

אָפּנעדרשנם  --אַדי ,פּאַר אָפּדררש(ע)נען .--
אִיע וואל-רעדעס .טאַן אַיער ,האָט ער שוין ניט
קייט.
ערהייט.װאָס צו זאָגןײ.

בערלין , ,2291די מלוכה וועלכע האָט געואגט
אױפֿצוהײבּן איר האַנט קעגן אונדז ...אין
אָנגערופֿן געװאָרן די אֵיע מלוכה ... :מלכותא

אָפּנעהלטײַעװעט  --אַדי ,פּאַר אָפּהולי
אֶע נאַכט .אֶע סטודענטישע
טײַעװען 4

אָפּגעהאַװעט  --אַדי ,פּאַר אָפּהאַװען ,=-
אַן אֶיער ,אַן אױיסגעמאַטערטער .די אִיע יאָרן.
קייט,-ערהייט.

הירשהאָרן,

יודישע

נאַציאָנאַלע

װאַרשא,

װארשט

עדי

אָפּנגעחיט(ן)  --אַד ,פאר אָפּהיטן (זיך) ,--
אַן אֶיע(נע)ד ,רעדט ניט קיין לשוך-הרע .אַן

צצי
אָפּגעהאַט  -אַד ,פאַר אָפּהאָבּן .+-
שענקען די אִיע הינטעלעך .אַן אע  --א) װאָס
האָט שוין געהאט
מער ניט געבּערן;
קומען דאָס האָבּן,
און צעשטראַלטע.

א צאָל קינדער און קען
בּ) װאָס איז שוין אָפּגע-
אַן אִיע ,אַן אויסגעמאַטערטע
-ערהייט,

אָפּגעהאַלטן  --אַדי ,פּאַר אָפּהאַלטן ,+--

די

אָ'ענע פֿײַערונג .אֶיענע אסיפֿה ,אַיענער שטראָם,

אָיענע בּײַ דער גרענעץ .דאָס אַ'ענע אַװעק-
פֿאָרן .מלל פֿאַרטײַטשט 'עצרה לנו' (שמואל א,
כא? :)6 ,אפ גיהאלטין" וַתּי, :איז פֿאַרמיטן
פֿון אונדז"ן, .זיי |די ליטווישע יידןן זײַנען אִי
פֿון שכּרות און פֿון אױיסגעלאַסנהײט" ,אמד,
ערהייט,דיא יודען אין ליטא ,ווילנע 1781
-קייט.

דוד

קטיצא",

אין

װעלטבּאַנק

,2391

אִיע קלאַנגען פֿון דער פֿידלײ ,סוצ ,פּאָעטישע

װערק

זי .623

-ערהייט , --האַלט דעם

קאָפּ אִי אונטערן אָרעם" ,יאַ ,די גענאַרטע װעלט.

קייט , --דער װייטיק פֿון אָי ,הלל זײַך-מאַן ,טמז 2691 ,ווע ,02

אָפּגעװאַרטעװעם  --אַדי ,פּאַר אָפּהאַרטע-
װען .+
איער שטאָל .קאִי אין דער מלחמה
מיט אַלערהאַנט אומשטענדן און אַלערלײ אָנ"
שיקענישן" ,ממוס ,שלמה; .אויף איינער און
דער זעלבּער שװערער געשעעניש װעלן פֿאַר-
שיידן רעאַגירן טעמפּיאע אָדער צאַרטע נאַ-
טורן",

פֿישל

שניאורסאָן,

די

צײַטן און די װאַקסנדיקע
קייט,יערהייט.

קאַטאַסטראַפֿאַלע

דורות,

בּערלין.

אָפּגעהאַָרעװעט  --אַדי ,פּאַר אָפּהאָרעװען
 = .6-אֶיער בּעל-מלאָכה .אַי פֿערדל .אִיע יאָרן,

,די

;,דאָס װײַבּ איז אַמאָל שיין געװען ,אַ הויך-
געװאַקסענע יידענע ...נאָר שטארק אֵי" ,יאַ,
שטערנטיכל- .ערהייט .קקייט,

אָפּגעהאַמערט  --אַדי ,פאַר אָפּהאַמערן .?--

אָפּגעהוכּל|ט  --אַדי ,פּאַר אָפּהובּלען ,6-

אָפּנעהאָלפֿן  --אַדי ,פאַר אָפּהעלפֿן .+

מאַמע איז געקומען און איך בִּין אַן אַ'ענץ".
הקקייט,
ערהייט.אִי אײַזן .אֶיע לאָזונגען.

-ערהייט.

-קייט,

אָפּהענגען.
פאר
אָפּגעהאַנגען  --אַזי,
 1בּלויז פּאַר ,קורצע פֿאָרעם .אָפּהענגיק, .ער
וָה .לייװויק) איז מאטעריעל נאָך אַלץ געוען אַי
פֿון פֿיזישער ארבּעט" ,שנ ,ה .לייוויק ,זי ,822
 .2אַדי .װאָס הענגט אראָפּ, .אויסגעצויגן דער
האַלדז ,אויסגעשפּיצט די אִיע אויערן" ,יודל
יאַפֿע ,אין קעסל גרובּ ,מאַסקװע ,9291
אָפּגעהאקט  -אַדי ,פּאַר אָפּהאַקן  .+--אִץ
צװײַגן .אֶ'ער קאָפּ .אַן אִי געשריי .אִיע רייך,
אע גאַס  --אָן א דורכפֿאָר .איער קוש --

אָיטע בּרעטער .א גוט-אָיטער  ---מיט א שיינער
פֿיגור ,לײַטיש ,גוט אָנגעטאָן .אַן איער = א
סטאַטעטשנער .עאין רעסטאָראַן גייט אַרײַן
דער נידעריקער ,שלעכט-אַיטער בּחור" ,מ .דאַי
ניעל,

דערציילונגען

.5

אויך:

און

נאַװעלן וי כאַרקאָװ

דיעוועם  --קװען מע האָט נישט א בֹּאַי
זונדערע כּלי צו זאַלצן ,װאָס זי האָט היפשע
לעכלעך ,מעג מען זאַלצן אויף אַן אִי בּרעט
און מע זאָל עס לייגן א בּיסל משופּע" ,הרבֿ מ,
טײטלבוים

דק"ק

מליחה ,סימן יא

איהעל,

ספֿר

-ערהייט.

מעין

טהור,

קקייט.

יאָרן.

אַעןנע)ר ,נעמט ניט אין מויל אַרײַן קיין אי"
בּעריקן בּיסן* ,אַן אֶיע(נע)ר ייד (חסיד)=װאָס
היט אָפּ די תּרי"ג מצות .אַן אִיער חפֿץ .אַן
אִי לשון .אי זײַן אין א האַרבּער מצװה װי
אין אַ גרינגער .אֶיעננע) גרענעצן .אֶיעננע)ר
הויף .אִי זאָל מען זײַן פֿון אלדאָס בּייז (אַלעם
ערן פֿון
בּייזן) .אי װי א גוטעריייד .אַי װ
צרות (פּורעניותן ,אָנשיקענישן אע) ,אִי װערן
פֿון אָנקומען צו מענטשן, .דעם אֶיענעם היט
גאָט"; ,א לויזע צונג פֿירט אַרײַן אין גרוב,
אַן אֶע צונג פֿירט אַרױס פֿון גרובּ"; עאַן
אַ{ענ)ער ייד מוז זיצן אין דער היים" ,שװ.
,בּײַנאַכט פֿלעגט זי אַרױפֿגײן אויף אַ בּוים
כּדי זי זאָל זײַן אי פֿון די חיות" ,נחבּ ,ימעשׂה
ממלך וקיסרי .אַן אִי מענטשל = װער עס היט
שטאַרק זײַן געזונט, .ער איז א גאַנץ איידל,
אִי מענטשל און בּאַדאַרף האָבּן צו זײַן גע"
זונט א גערטנדל" ,ממוס ,װינטשפ, .זאָל יעדער
ייִד נאָכגײן נאָך ריינעם ,אֶיענעם ,כּשרן װײַן
לכּבֿוד שבּת" ,ר'י שמעון װאָלף מרגליות ,לב
שמעון ,מסץ!201מ,06230608/

רעאיש

3291

;העבּי

האָט ער געשריבּן אָיער ,פֿײַנער און

פֿרומער װי ייִדיש" ,01 ,קריטיק און קריטיקער,

(ענ)ערהייט,
מחיה

הקקייט  --עאיז ער זיך

מיט זײַן אָי" ,פרץ,

פֿאָלקסטי

געשיכטן

דנקייט . --דורך דער פּינקטלעכסטער אַי אין
די רעליגיעזע איסורים" ,דר' רפֿאל מאַהלער,
ייבּל ושא,12 ,
,איך
אָפּגעהילט  --אַדי ,פאַר אָפּהילן .+-
זע פֿונקעןצעצינד אין קאָלירױגעשפּיל פֿון
בּראשית -בּאַגין פֿאַרן אויג אָי ,בּ .לאַפּין ,דער
פֿולער

קרוג.

אָפּגעהילכט

1708

אָפּגעהילכט  --אַדי ,פּאַר אָפּהילכן  .+--אֵיץ
געשרייען .אֵיע קלאפּערײַ פֿון װעגענער איבּער
אַ שטיינערדיקן װעג ..., .אן עדות פֿון אַן
ער"
אִיער שלאַכטײ ,פמ ,מלחמה | ,זי 81.
קייט,הייט.

אָפּגעהעבּליעװעט  --דזוו אָפּגעהובּליעװעט.
;אָקערשט אִי האָלץײ ,חנה לעװין ,קלייניקייטו,
בּאַרדיטשעװו

.3391

פּאַר

אָפּגעוואויכן  --אדי,

אָפּװעגן

.6-

אִיענע סחורה, .זײַנע רייד זענען אַ'" ,י מאַר-
גענשטערן,

מעשׂה

אַחים,

מג'

װאַרשע

.0781

אי און אָפּגעמאָסטן אויף די װאָגשאָל פֿון די
תּורה",

ר' הילל

ליכטענשטיײן,

עת לעשׂות װ,

סאַטמאַר תּרל"ב, .יעדער שפּאַן איז אָפּגע-
מאָסטן ,אִי יעדער טריט" ,י .ראָלניק ,גש .האַי

פֿיז.

-ערהייםט.

אָפּגעוואוינען  --טרח .װאוין אָפּ-- ,גע-
וואוינט-- :95 .געוויינען .אין ליטרש סירוב
מיט וויז ,אין רײידשפּראַך כּמעט אומעטום מיט
בּרענגען דערצו מע זאָל אויפֿהערן צו
וי
טאָן עפּעס װאָס מע האָט אַ לענגערע צײַט
כּסדר געטאָן ,מאַכן מע זאָל פֿאַרלירן אַן אופֿן
טאָן עפּעס ,אַ שטריך פֿון דעם געװיינטלעכן
אױפֿפֿירן זיך ,בּאַנעמען זיך .אִי עמעצן פֿון
מיאוסע ניטן .אִי פֿון טרינקען .אִי פֿון זאָגן
כּסדר 'האָרכסט ?' .אִי פֿון לייענען בּיז שפּעט
אין דער נאַכט, ,כּבֿוד ..,.איז שווערליך אָפּ
צו גואוינון דער פֿון" ,עח ,יח/ב .עדי ער"
ציאונג װעט זיי אִי פֿון די אייגנהייטן,"...
קמ ,5681 ,טא , .34פרץ האָט א סך מאָל
פּרובּירט אָפּצוגעװאינען דינעזאָנען פֿון דער
פֿײַערלעכער פּאַפּיראָסן-שטאָפּערײַ" ,מוק ,פרץ
און דאָס אידישע טעאַטער.

.

אָפּגעוואױינט  --אִי װערן פֿון עסן צו
דער צײַט ,פֿון צולייגן זיך בּײַטאָג אאַזװ .אויך:
זיך אָפּפֿרעמדן, .האָבּן זיך די חברים געשריבּן
אַלע אכט טאָג בּריוו .....בּיסלעכװײַז זענען
זי אִי געװאָרן ,קהל חסידים ,לעמבּערג ,5781
;אַן איער פֿון רייכערן קען ניט פֿאַרטראָגן

-ערהייט.

-קייט,

מיט זיך  --זיך אִי פֿון רעדן צו הויך ,פֿון

איבּעריקע

תּענונים אאַזװ .עשװער זיך אָפּ

צוגעוואוינען ,זיך אָפּצורײַסן פֿון דיר"; .גע
הער איטלעכער גוטער יהודי זיך אִי פֿון צו
טרינקען אַם ערבֿ'פסח כּדי דאָס ער זאָל
חסיושלום ניט שיכּור זײַן" ,ר' צבֿי הירש
קאַידנובֿר ,קבֿ הישר ,הוראָדנאָ תּקנ"ה .עזאָל
ער זען מיט כֹּל המעגלעכקייט זיך אָפּצ"
געוואוינען דערפֿון" ,י .ל .יאַסעלאָװיץ ,תּוכחת

מוסר (רמבּ"ם) ,וילנע תּרל"ן, .זיך נאָך ניט
אָפּגעװאוינט פֿון זײַנע מיאוסע ...גענגעלעך",
דטש,

אָפּגעװאָלן  --אַד פּאַר אָפּװעלן  .)-פ:5
ג-עוועלט .אַָענע מילך,
אָפּגעװאַנדן  --אַדי ,פּאַר אָפּװענדן ;98 .+--
אַענע גזירה .אֶיענער אור-
-געווענדט..טייל פֿון געריכט .אַיענע אין א זײַט- .קייט.

 --אַדי ,פּאַר אָפּװאַקסן .=-

אָפּגעװאַקפן

אָענע האָר, .קוים
אויך- :ג-עװאָקסן.
פֿון דער ערד אֶיענע הײַזלעך" ,מר וש ,זי ,091
ענאָך פֿון דער ערד ניט אִי ,דאַרף זי שוין
מעשטעלעך מיט ספּראַנזשקעס וִיי ,ידידיה מאַר-

גאָליס ,סאָכרים ,מאָסקװע 1491.

ערהייט.

-קייט,

אָפּגעװאַרט  --אַדי ,פּאַר אָפּװאַרטן .+--
אִיע געסט .אין דער אֶיער מינוט.

די

-ערהייט,

קקייט  --די גרעסטע

מאָס אָ', .בּיאַליק. ...מיט דער וואונדערלעכער
אִי ...פֿון זײַן װאָרט אין פּאָעטישן זאַץ",
בּעמ שו.

װען אַנדערע רייכערןײ.

אָפּנעװינטיקט

װילנע.

אָפּגעװאַרעמט  --אַדי ,פּאַר אָפּװאַרעמען ,+-
אִיע שפּײַז .אִי לײַבּ .זײַן (װערן) אִי צו עמעצן.
קקייט.
-ערהייט.

אָפּגעװאָרפֿן  --אדי ,פּאַר אָפּװאַרפֿן (זיך) ,-
אַיענע גניבֿה .זיך
אַן אַיענער .די
שטראַלן, .עשׂ איז
זאָל אבּ גװארפֿן
יוסיפֿון,

אַמשט

פֿילן װי אַ פֿאַרשטױסענער,
ליכטיקייט פֿון די אָענע
איין גרושׂי שאַנד דשׂ איך
זײַן פֿון מײַן הערשאַפּט",

,3471

קעד/ב.

עדאָס

האַרץ

איז טרוקן און פֿאַרװיאַנעט װי אַן אַיענע צװייג",
פרץ ,אַ יונגן שרײַבּערס חנוכּהי- .ערהייט.
קייט,אַן
אָפּגעװואַשן  --אַדי ,פאַר אָפּװאַשן .+--
אִי פּנימל .אַיענע הענט .אַן אֶיענער װי נאָך
דער טהרה .אַי פֿון זינד .אַיענער בּרעג* .אַרױס
אַן אַ'ענער= פֿאַרלאָרן דאָס גאַנצע געלט אין
אַן אונטערנעמונג .אַן אִי (זייגערל)=א גע
גנבעט  . .. .עאַ דור װאָס ...איז אַפֿילו פֿון
זײַן פּלוהאַװצטװע נישט אָיי ,מס ,משלי תּקע"ד,
ל , ,31זי איז געװעזן אִי ,אױיסגעצװאָגן און
אָנגעטאָן",

זי 621

ספּ,

גליקליכע

-ערהייט.

און

אומגליקליכע,

קקייט,

אָפּגעוויים  --אַדי ,פּאַר אָפּװײען .+--

פפֿון

די אִיע זעמדעלעך ,װערט א דינע ,א זאַמדך"

בּערגל" .פּד-- :געווייעם , --מיט װינטל-
דיק אִיע האָר" ,װײַס ו ,א פּאָמניק,
אָפּגעװײַטערט  --אַדי ,פּאַר אָפּװײַטערן (זיך)
אַָן אֶיער קרוב .זיך האַלטן אִי פֿון
.+-
דער משפּחה, .דורך אִיע װעגן פֿון שטאָט
געקומען צו קריכן" ,שפערלינג איבּז ,דיא
קאַראַימער מיידכען ,...װארשע , .9981דער
אָיסטער וינקל פֿון ליטע איז עזשערצץ"י

ליטע | ,נ"י  ,1591זי 2061.

-/ערהייט.

-קייט,

-ערהייט,

אָפּגעוואונען  --אַדי ,פּאַר אָפּגעװינען ,+-

אָפּגעװײַכט  --אַדי ,פּאַר אָפּװײַכן  ,+--פפ;

-ערהייט,

-ער-

דאָס אִיע געלט .אִיע פֿרײַנדשאַפֿט.
-קייט,

=עוויכן.
ג

הייט.

זילבּערמאַן,

אהבֿת

ויהונתן,

דוד

אַן איער פֿון גלײַכן װעג .

-קייט.

קעשענעװ

,5

אָפּגעװוײינם , --הב איך מיך דען ניט
גיגליכן צו איין אבּ גיװינט קינד בּײַא זײַן
מוטר" ,חה ,אַמשט  ,6171קלד/א; .צו אַן
אַ'ער איז מײַן זייל גלײַך בּײַ מיר" ,חה ,ב,
זשיטאָמיר  ,8481זי , .812אי שוין לאַנג פֿון
שפּילן אין מײַן שװאַכע ,קראַנקע האנט",

פֿרוג װו ,זי .49

-קייט,

-ערהייט.

מיט זיך , --אוני זאָלשט דיך אבּ גיוינן
פֿון פֿרעשׂין אונ' זױיפֿן" ,קה ,פֿיורדא ,3471
י/ג .ער זאָל זיך אִי ...פֿון זעלכע זאַכן
װאָס דער יצר-הרע רעדט אים אָזִי ,ספֿר חס"
דים,

װילנע תּקע"ט.

דעם דרך װעט עֶר

,מיט

זיך בּיסלעכװײַז אי פֿון דעם שלעכטן רגילות",
שבֿט מוסר ,סדילקאָװ תּקצ"ג, .דער טאַבּאַק
רייכערן האָט שוין פֿיל מענטשן געהרגעט...
זיי קענען זיך בּיסלעכװײיז אִ'י דערפֿון" ,אל"ק
{קאַרטוזשינסקין,

דער

איבּז,

דאָקטער

בּוך,

װאַרשע  ,2881זי ,7
אָפּגעװוײַסט  --אַדי ,פּאַר אָפּװײַסן ; .+-די
וענט זײַנען פֿון דרויסן אָ"" ,נעתּק עלידי
רייא מ"ס ,יוסף דער יתום ,װילנע , .5681א
גאַנצע שורה נײַע דירות ...מיט קאַלך אַ",
יהודה

לייב בּינשטאַק,

בּײַא

בּערלינער,

ר' שלמה

לבֿוב , ,6981דער פֿריש-אָיער ,בּרײטבּײַכיקער,
ער"
הייסער בּאַקאויוון" ,ממוס ,ישבּתי .
קייט.הייט.
אָפּגעװייקט  --אַדי ,פּאַר אָפּװײקן --+,

אי

פֿלײיש .אִיער הערינג .איער הינעראויג .אִ'י אין
זוֹהר- .ערהייט .קייט,
אָפּגעװיפן  --דזו אָפּגעװײַכט  .+-ארכ .אִי
פֿון רעכטן װעג, .אויף יענום עולם זײַנן די
עשירים גגליכן אֲליז װיא איין נאר ,דער פֿון
דער יבּשה איזט אויף דען ים אונ' שפּײַן אבּ
גװויכן?,
תיקוני

ר'

אריה

מועדים,

ליבּ
פֿיורדא

בּר'

יהודא

תּפ"ט,

אָפּגעװין  --דער- ,ען .נעאָל.

אָפּגעװײיכט  --אַדי ,פּאַר אָפּװײכן  .+--אֶער
שטאָל ,אֶיער מעטאַל. .דער זקן קען עסן נאָר
אִי בּרויטי.

אָפּגעװוײינען  --טרח- .װיין אָפּ-- ,געוויינט.
 4-אָפּגעוואוינען .אִי עמעצן פֿון עפּעס .אַיפֿון דער בּרוסט=אַנטװײנען., .שװער זיי פֿון 
דעם מנהג אָפּצוגעװײינען" ,יפ ,זי ; .691נאָך
די קרעפּֿטן און געואוקס פֿון קינד אים גע"
ויינען צום קילערן לופֿט ,דען מיטאַמאָל אַפּ
צוגעװויינען איז זייער ניט געזונט" ,מלכּה
בּערלאַנט ,די גליקליכע מוטער ,װילנע .6381
,איטלעכער פֿאַטער און מוטער זענען מחויב
זייערע קינדער אִי פֿון בּייזע מעשׂים און רייך",
לט ,2פּג/א; .האָט וערן שוין ניט מער קין
רייד ,מיט װאָס ער זאָל קענען אִי זײַן בֹּןך
יחיד פֿון דער קויטיקער אונטערגעסל" ,בּרוך

זעליגמן,,..

קיא.

דאָס װאָס מע

געװינט אָפּ .דער אִי איז געװען גרעסער
דער אָנװער .אויך :אָ'ס  --דאָס- ,ן.
אָפּגעװינטיקט
אַן אִי פּנים .אַן
; ...דעם מעש
עק..., ,6491 ,

װי

 -אדי ,פּאַר אָפּװינטיקן ,6--איער בּוים ,כּמעט אָן בּלעטער,
פֿון אִיע ראַקיטעס קלײבּט",
בּאַגלײַך מיט דעם אומצאָליקן

אָפּגעװינען

אָפּגעזונגען
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צעזיי פֿון די חיילות ,אִ' און פֿאַרבּראָנדוט",
פּמ ,מלחמה װו ,זי ,464

אָפּגעװוינען  --טרו- .װין אָפּ'- ,געואונען.
 ,1געװינען אַלץ ,אינגאַנצן .אִי דאָס גאַנצע
געלט פֿון אַלע מיטשפּילערס, .מיטגעבּראַכט
אַ קעשענע פֿול מיט ניס און האָט געהאָפֿט אַז
ער װעט בּײַ אַלעמען אֵי" ,בּ .גאָרין ,פסח ,...
ניי  ,9981ז'  .5עס איז שוין חנוכּה .דאָס
קינד געװיינט זיך אין קאָרטן ,דער רבּי גע
ווינט אָפּײ ,ליאָנדאָר ,נײַער בֹּש ,װילנע ,4481
 .2געװינען צוריק װאָס מע האָט פֿאַרשפּילט.
,דאָס ערשטע מאָל שפּילט מען אויף פֿערדלעך
כּדי צו געווינען ,אזוי אויך דאָס צווייטע מאָל,
דאָס דריטע מאָל  --כּדי אָפּצוגעװינען". .דער
טאַטע האָט געשלאָגן ניט פֿאַר װעלן געװינען,
נאָר פֿאַרן װעלן א
 .9בּכלל קריגן צוריק װאָס מע האָט פֿאַר-
לאָרן ,אִי די פֿאַרלאָרענע טעריטאָריע ,מאַכט
אע .אִי די דעה אין פֿאַראײן ,קהל אע .אִי דעם
מײַסטער-טיטל, .די מעגלעכקייט אַז פּױלן
זאָל אי די זעלבּסטשטענדיקייט אַלס א מלוכה",

װערן" ,שע ,פֿון צװיי װעלטן
װי טוי אויף גראָז און בּלאַט",
ערהייט  --עער האָט איםארײַנגעשטעקט ניט'אָ'" ,אמד,

ט"ו כּסלו ,װילנעץ .7681

,מאָרד איז אַי
סעג ,איצטער.
|דעם שװערטן
דיא נאַכט פֿון

הקייט,

אָפּ;:עװעפט  --אַדי ,פאַר אָפּװעבּן .+
שטאָפֿן ,היימיש
-קייט,

אִי געװאַנט

אִץ

-7ערהייט,

'פּאַניטשעקי.

,מיט
אָפּגעוועגם  --זזו אָפּגעװאױגן ,נר.
זײַן אָץ ,דורכגעטראַכטן ,געלאַסענעם װאָרט," .,
א .װײַנשטײןן ,רויטע בּלעטער | ,מינסק .9291

אָפּגעװועזן  --אַדי ,פּאַר אָפּזײַן  .+-פפֿ צו
ג-עווען ,װאָס מע קען ניט ניצן אַדיעקטיויש.
די אֶיענע חדשים אין שטעטל .ער איז שין
לאַנג אַ געװעזענער ,אַן אַ'ענער,

אָפּגעװעלט  +----אָפּגעװאָלן.
אָפּנעװעלטיקט  --אַדי ,פאַר אָפּװעלטיקן.
;אַלע זונען ,בּיז אים אָ'ע ,זיי פֿלייצן" ,סוצ,
אין

פֿײַעריװאָגן

קאָש-

אָפּנעװועלקט  --אדי ,פאַר אָפּװעלקן .=-

ציושקאָ ,לאַנדאָן , .4091זען אָפּצוגעװינען
צוריק װיפֿל עס לאָזט זיך" ,מװ {סטוטש,

אע בּלום .אַ פֿריצײַטיק אֶיער, .צער פֿון אע

מ .מיכלזאָהן {מ .רובּינשטייןן ,טאַדעאוש

אוצרן.

יאָרן" ,י .ה .ראַדאָשיצקי,

ליד אין אומר.

,א

 4אַרײַנקריגן עפּעס װאָס געהערט צו אַן

גרויסע סטאַדע בּהמות גייען אַרום ,שמעקן
די האַרבּסטיקע אִיע גראָזן" ,שטער ,מינסק

דעם נגידס שותּף און

ײא , .1מיט געװאַלד אָפּצופֿרישן די אֵיץ

אַנדערן .אַרױסשטױסן

א די שתּפֿות ..., .מאג ער זיך װאָל דר
װערן ,דש אים קיין פֿײַנד אין זײַנם לאַנד ניקשׂ
אכּ גיווינן מאג" ,יוסיפֿון ,אַמשט  ,1661קל,
 9אַװעקנעמען. .כּליזמן דער טויט האָט
גאָך דאָס לעבּן ניט אָפּגעװאונען ,"...אד"ם,
דער שפּיעגעל פֿיר אַללע ,ווארשע ,3981
 .0אַרײַנקריגן דורך אַ געריכט .אַי עפּעס אין
אַ פּראַצעס, .װען מן איינם בּײַא דען בּית דין
זײַן מאַנטל אבּ גװינט ,זאָל עֶר גין אונ' זאָל
זינגן ,עֶר דיא גזילה נימר אין זײַני הענד
עפּש,

האט",

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

פֿֿ8דמ,

תמה ?

אָפּגעװיקלט  --אַדי ,פּאַר אָפּװיקלען .-
אע וינדעלעך .אִיע מגילה .איער בּאַל סחורה.
;,גראָװע קנוילן אַ'ן שפּאַגאַט" ,פמ ,װאָלין,
|
קקייט.
ערהייט.זי 82

אָפּגעװוירעס  --אַדי ,פּאַר אָפּװירען .6--

אַי

פּאַפּיר .א געגנט אִי פֿון גלײַכע גאַסן, .שײַערן,

אי דורך דער שטורמיקער ...קובּרע" ,י .קיפּי
ניס איבּז ,ל .גאָרבּונאָו ,דאָס אײַז גײט ,קלעװ
ה-ערהייט,
.0

,0

בּאַקן ,חנה לעװין ,קלייניקייטנ ,בּאַרדיטשעװ
.2

ה-ערהייט,

הקקייט,

אָפּגעװוען  --פּאַר אָפּזײַן .+--
היפשע עטלעכע אאָר" ,שע,
פֿרגל :אָפּגעװעזן,

,איז אִי דאָרט
'בּערל-אליזיקי,

אָפּגעװועפּט  --אַדי ,פאר אָפּװעפּן .+--

דזח

אויסגעװעפּט ( .)771 +--אָץער) בּיר ,מעך אע.
אַן אִי לשון ,אָן פֿאָלקסװערטלעך ,אָן אידיאָמען,
;אָפּצאַפּן פֿון מדרש אַן אִ' געטראַנק פֿאַרן
פּראָסטן המון" ,בּעמ ו- .ערהייט- .קייט,

 --אַדי ,פּאַר אָפּװעקסן

אויך- :געװועקסלט.
ציכטיקע,

אִיע שטיינערנע

,=--

אֶע דילן, .גלאַטע,
פּאָדלאָגע",

ממוס,

אין אַ שטורם' צײַט ,זי .81

אָפּגעװוישט  --אַדי ,פאַר אָפּװישן .+--
טיש.

אֶיער

גוף.

אַן

אֵעֶר

חוב,

װאָס

אֶיער
מע

מאָנט אים ניט מער .אַן אֶיער ,אויסגערייניק-
טער פֿלעק .אִי װ ער ן  --װערן אױסגעראָט,
פֿאַרטיליקט .ד,אָס שטעטל איז אי געװאָרן פֿון
דער ערד"* .אַן אִיער = א פֿאַרגעסן געװאָרע-
נער .קללה, :אי זאָלן זיי װערן ,קיין זכר זאָל
,/דאָס װאָס אין אײַן-
פֿון זי ניט בּלײַבּן!".
געזויגן מיט דער מוטערס מילך קאָן ניט אי

קקייט,

-ערהייט,

אָפּגע|זאָדן" ,זאָסן  --אַדי ,פאַר אָפּױדן .)--
אָ'ענע בּאָבּ(עס) .אַן אָי שטיקל פֿלײש .אַן אויס-
געזידלטער ,אַן אֶיענער- .ערהייט- .קייט,
;צו קאָכן דעם װאָרצל ...א דריט חלק אָפּי

געזאָטן . ..מיט צוקער טרינקען" ,תּעלה אַרו
כה ,לבוב תּר"י |ז' ,021

אָפּגעזאַלצן  --אַדי ,פאַר אָפּזאַלצן  ,)--פם:
עזאלצט .אִי פֿלײש .אַלענ)ע פֿעלן* ,אִי =ג
דורכגעפֿאַלן.,

-ערהייט.

קקייט,

אָפּגעזאַנט|ער  --דער ,אע  --מצ .אַרב
שליח ,אמבּאַסאַדאָר; .אַלי אבּ גיזאַנטי פֿון אַלי
די מלכים פֿון גוים האָבּן אלי מוזין  . ..װאַר-
טין",

ר'

זלמן

הענא

איבּז,

צמח

98פֿדמ

דוד,

תּנ"ח, .די מאַגיסטרעס און אֵץ צו שרײַבּן...
אַלי װאָך נײַע צײַטונג און גרויסע װאונדער
פֿון דען משיח",

מעשׂה

נורא

פֿון שבּתי

צבי

גע
אַדי.
ימ"ש ,אָרט? אָנהײבּ  .91י"ה?
שיקט, .איזט דער אָפּ גיזאַנט לעמלי בּלילה
אצלינו גיבּליבּן" ,גה,992 ,
אָפּגעואָרנט  --אַדי ,פּאר אָפּזאָרגן (זיך) ,6--

אָפּגעװענדס  +- --אָפּגעװאַנדן וְאַ' --
נײַערע פֿאָרעם ,אַנשטאָט דטשמ אָפּגעװענדעטץ,
אֶע גזירה .אֶשֶר אורטייל .צעשטערונגיאינס.
טינקט ,אִי אין אַ זײַט .איער דיסאָנאַנס .אאַלץ
לעבּעדיקע און ניט-לעבּעדיקע זאַכן װאָס ליגן
װײַט פֿון מיר און אָיי ,מל' ,קום ,פּשטות,. . .
קייט,יערהייט,

אָפּגעװועקסט

אַלמער (װי אַ שאַפֿע אע), ,אין זוהר האָבּן זי
אַרײַנגעקוקט װי א האַן אין בּניאָדם נאָר צו-
ליבּ דעם ס'אָל פֿאַררעכנט װערן די אֵיץ
,תנגדישעץ
בּלעטלעך" ,ממוס' ,צוריק אַהיים' .מ
יונגלעך ,סטאטיקלעך מיט די אִיע מחזורימ-
לעך אונטער די פּאַכװעס" ,זש ,שקלאַָװער קינ
דער ,זי , ,22אַן אױיסגעשלאָפֿענער ,פּרק-אָיער. . .
און אויפּס-אָפּגעגעסענער ייִד" ,יואל מאַסטבּום,

אָפּגעװערקט  --אדי ,פאַר אָפּװערקף.
װאָס האָט שוין געאַרבּעט און געװאָרן
מאַטערט, .מיר ...זײַנן ערשט אַהער
אונ' זײַן נאָך ניט אבּ גװערקט אונ'
יוסיפֿון וו ,פֿיורדא  ,4671קלח/ב.

אַרכ.
פֿאַר-
גקומן
מיך",

אִע
אָפּגעואָגט  --אַד ,פאַר אָפּואָגן .+
בּקשה .אֶיער חתן .אֶיער בּאַאַמטער .איער אַלמער
(אַיע שאַפֿע)  ---װאָס דינט שוין ניט מער װי אַן

שוין אַן אֶער ,א פֿאַרזיכערטער, .הינטער
וענט ,נאָך אַ טאָג אַן אָין ,מידן" ,רובּ ,איק,
פּסח תּשטײן- .ערהייט .הקקייט,
אָפּגעוויפן  --אַדי ,פּאַר אָפּוויגן ;98 .,4--
אֶיענע מילך ,אִץ
=עזיינט  +-אָפּזײגן,
ג
קקייט.
ערהייט.זאַפֿטן.
אָפּגעווימםט  --אַדי ,פּאַר אָפּזױמען  .+-אע
לײַלעכער .אִי קליידל, ,קוטאַסלעך ,אִי זייער
שיין" ,אלצ ,תּוכחת חיים ,ווילנע , .4981האַר"
מאָניע פֿון דעם גרינעם טאָל-שפּיגל װאָס גיסט
זיך אויס װי א פֿאַרגליוערטער טײַך און װערט
נאָר צוריקגעהאַלטן דורך די גרויסע אִיע װעל-

דער" ,אַש ,תּהילים-יוד.

הקקייט,

-ערהייט.

אִע
אָפּגעווכם  --אַד ,פאַר אָפּװכן 6
אבידה .דאָס אִיע קינד, .גינציק װי צו אַן אַן

ייגגערן בּרודער" ,חג ,צמח אַטלאַס |.
הייט.

-ער"

-קייט,

אָפּנעוומערט  --אַד פּאַר אָפּזומערן ,6-
אַן אויסגערוטער,

אַן אֶיער אין דאָרף; .אויף

וועגן לאַנג שוין אִיע" ,הל, .דער

דרויסן --

אַן אֶ'ער" ,ח .פּעט ,איק ,פּסח תּשין,

אָפּגעזונגען  --אַדי ,פּאַר אָפּזינגען .--

אִי

ליד .שוין אַן איער אַ הייזעריקער חון, .ראָי
מאַנטיזם ...האָט שוין געהאַלטן אַזױ גוט
וי אָ" ,בּעלידמיון ,הומאַניזם אין דער עלטע-
רער יד' ליטעראַטור ,בּערלין ,62 '1 ,2291
קייט.
ערהייט."'אַי = געשטאָרבּן.

אָפּגעזונדערט
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אָפּנגעוונדערט  --אַדי .פּאַר אָפּזונדערן (זיך)
אֶיער פּרוש (נזיר ,מקובּל ,מתמיד אאַ),
.4אַי פֿון דער משפּחה ,פֿון אייגענעם קרײַז אע.

האַלטן זיך אִ' .אַן אע גרופּע .דאָס אע שטעטל,
אע טעריטאָריע .איער יחיד .א ראָמאַן פֿון
אע עפּיזאָדן .אָפּגעסאַרטירטע ,אִע עפּל; .א
פֿרױ װאָס האָט בּײַם לעבּן געהאַט צװויי מאַנען,
איז מען מקבּר לעבּן דעם מאַן פֿון װעמען זי
האָט געהאט קינדער; אױיבּ זי האָט געהאַט קינ"
דער פֿון בּיידע ,איז מען זי מקבּר אָי ,אַבֿרהם
רעכטמאַן יבֹּל ווטא, .װי בּוימל מישט זיך
ניט אויס מיט קיין שום משקה ,אַזױ בּיסטו
געווען אִי פֿון אנדערע פֿעלקערײ ,ש .ג .הרכּבֿי,
די געליהענע האַק ,בּאָסטאָן ,74 '1 ,1191
,אײַנגעקריפּלט ,אִי ,פֿון יאָרהונדערט צו יאָר-
הונדערט ,טראָגט דעם גוֹרל ער דעם הארטן
לערנענדיק געדולדיק װאַרטן" ,יהואָש' ,דעם
פֿאָלקס גײַסט .איידן מיט שװאַרצע אױגן,
עפעס גאָר בּאַזונדערע ,אִיע אויגן" ,סעג ,מטנע
זיבּן יאָר אין תּל אָבֿיב, .קאָן ניט פֿאַרשטײן

אָפּנעזונ(יק)ט  --אַדי ,פּאַר אָפּזוג(יק)ן ,-
אַי פּנים? .ערגעץ װײַט פֿאַרגייט דער טאָג אויף
גאָלדענע שיפֿעלעך פֿון אֵיקטע כמאַרעלעף",
פּמ ,דאָר אויס  ---דאָר אײַן ,כאַרקאָװ ,9291

מ.

מײעראַװיטש,

ראַכמיעל

-ערהייט.

אָפּגעזידלט  --אַדי ,פאר אָפּױידלען .+-

אַן

אָפּגעזייט  --אַדי ,פאַר אָפּזײען .+-

אי

איער פֿאַר גאָרנישט .איבּערבּעטן דעם אָן

-ערהייט.

פֿעלד .אע בּייטן .סהמ פֿאַרטײַטשט אור זרוע
לצדיק' (תּהלים ,צז, ;)11 ,איין ליכט אב גיזיט
צום צדיק" |תּי; :אַ לײַכט איז פֿאַרזײט פֿאַרן
צדיק"ן, ,גאָט . . .גיבּט צו די צדיקים אַן אָפּי
געזייעטע ליכט אויף עולם הבּא" ,טבֿע זכיי
רות ,לעמבּערג ,8181
אֶע
אָפּגעזײַט  --אַדי ,פּאַר אָפּוײַען .+
קאַרטאָפֿל ,לאָקשן אאַזװ, .אומנוציקע אָדער
גאר שעדלעכע זאכן ,װאָס אין דאָס בּלוט
געפֿינט זיך ,פֿילטרירט ריין אִי אין די נירן",
בּלעטער ,יא , .73קונסט איז די אָיץ שיינקייט
פֿון

אמת",

דערהייט.

בּ .ריוקין,

אָפּגעזיסט  --אַדי,
אִי מיט סאָכאַרין.
איז זייער גוט צו
פֿיאַלקעס .. .אַלעס
צוקער",

איבּז,

קאַװע,
פּאַר אָפּזיסן .+-
אִיע רייד, .פֿאַר א טרונק
געבּן אױפֿגעבּריטע שלאַז,
אִי מיט האָניק און ניט מיט
אוצר

דער

לעבּען ,װאַרשע .8091

געזונד

פֿון

-ערהייט.

און

קקייט,

.

אָפּנעזײַטיקט  --אַדי ,פּאַר אָפּזײַטיקן (זיר)
 = 4אַ דערװײַטערטער ,אַן אִיער ...8 .אים
געוואוינט געווען צו זען  --א פֿאַרדמינטן און
אָן אָץ" ,נס ,קאַרבּאָנעס ,מאַָסקװע .3491

אַץ
אָפּנעזײפֿט  --אַדי ,פּאַר אָפּזײפֿן -+.
 קעפּלעך .אִיע לײַלעכער" .איער = אויסגעזידל"טער ,אָנגעשלאָגענער, .אַנטלויף געשוינד ,בּיסט

די מלכים אוֹן
טמז.42 | 4691 ,

אַ דריטער,

כ.דונעץ

מעל",

-ערהייט.

מינסק 9291.

אָפּגעזעהט  --אדי ,פּאַר אָפּועגן .+-

אֶע

 .1זיך פֿאָרמעל צעשיידן

מיט עמעצן װאָס פֿאָרט (גייט) אַװעק .מע גע
זעגנט זיך געוויינלעך אָפּ מיט װינטשעװאניעס,
בּרכות .זיך אי מיט זידלערײַען .זיך ארומ"
נעמען און זיך אִי .זיך אִי װי בּײַם פֿאָרן קיין
אַמעריקע, .זיך אִי מיט קושן און מיט טרערן
און דערנאָך קיין װאָרט ניט צו הערן" ,שװ.
;דער שיפֿסקאַפּיטאַן האָט דאָרטן גענומען
לאָדונג און ער האָט זיך מיט דעם בּןפּדק
אָפּגעזעגנט" ,אמד ,בּן פּדק ,װילנע  .5681עאיז
דער בּחור געקומען צום רבּי ,עֶר זאָל זיך אִי
קריגן

ואון

א

בּרכהןף,

ספֿר

שלום,

פשעמישל ,יאָר ? ,נ/ב, .ער האָט זיך אָפּגע-
זעגנט מיט זײַנע הױזלײט ,מיט זײַנע אלל
גוטע פֿרײַנד" ,א .בּ ,דער מבֿשׂר ישועה ,װאַר-

שע , .0091דאָס אָפֿיציעלע אִי זיך פֿון אַבּראַי
מאָװיטשן מיט מענדעלען ,"...ב .ריװקין
אונדזערע

ניט
אָפּגעוען  --אד ,פאַר אָפּזען .+-
געקוקט אויף ,שוין אָפּגערעדט דערפֿון װאָס י * *י
זיך ניט רעכענענדיק (מיט אַ תּנאַי ,מיט אַ
סיטואציע).

פּראַזאַאיקער,

.16

-ענונג

;אי

דער

9ון

נײטיקייט

צו

קאַנטראָלירן  .". . .אַי פֿון די אַלע נסים און
וואונדער

װיזן,"...

װאָס

השי'ת

האָט

רי'

שמעון

װאָלף

שמעון ,מסץ!20מז1ת,625018

שבּת

גע"

אַן

מרגליות,

לבֿ

, .3291די סאַ-

פֿיסטן זײַנען ,אי פֿון אַלע זייערע  . . .חסרונות,
די ערשטע ,", ...גרינ,

איד

און

װעלט,

אַן

אִי עוף .אַן אֶיער בּוים ,א געטראָפֿענער פֿון
אַ דונער* .אַן אִיער = א) װער עס איז א שטיקל
אַפּיקורס; בּ) װער עס איז אַרױיס נקי פֿון אַ
געשעפֿט* .אָי אױפֿן שׂכל (קעסטל ,דאכשטיבּל)
;ער בּלײַבּט
= גײַסטיק צוריקגעשטאַנען.
נאַקעט װי אַן אִע גאַנדז" ,פרץ ,שטעט און
שטעטלעך; .א גרובּ ,אָנגעפֿילט מיט שטיקער
א געהילץ" ,ייז ,שטאָל און אײַזף ז' 072
,האָבּן בּאַלד דערשפּירט דעם שרעקלעכן עי
פוש ...דער גערוך פֿון אִי מענטשנפֿלײש"
מ .שטריגלער ,גורלות ,ב"א , .2591אין אמתן
אִי איז איעדע שטובּ ,שאַרפֿע שׂנאה האָט זיך
אױפֿגעהױבּן קעגן פֿאָניען" י .אָקרוטני ,צוק,
סעפּטי , ,6591האָט אִיע אַרבּל פֿון די שװאַרצע
פֿײַערן",
-קייט,

בּעריש

װײנשטײן

טאָג26911 ,ע,961

אָפּגעזעפן  --אַדי ,פאַר אָפּיצן ..6-

אַן

אִי גליד .קאָ'ענע פֿאַרן כּיבּוד ,קענען מיר שוין

גיין", .איך פֿיל ניט דעם אֶיענעם פֿוס"; ,.אַי
אין אָסטראָג פֿינף יאָר ,האָט ער פֿאַרלאָרן אַלע
חבֿרים" .די פֿינף אַ'ענע יאָרן* .דאָס ברּויט
איז אי = שלעכט אױסגעבּאַקן ,דאָס אייי
ערהייט,בּערשטע האַרטע שטייט אָפּ.
דקייט,

 ,2זיך צעשיידן מיט עפּעס .זיך אִי מיט
א לאַנד (שטאָט ,געגנט אע) זיך אִי מיט א
זאַך  ---זי פֿאַרקױפֿן ,שענקען אע .אי זיך מיט
אַ טײַער בּילד* .אַי זיך מיטן לעבּן ,מיט דער
,עזעגן זיך
עלט  --נפֿטר װערן .ג
(װײַסער) װ
אָפּ מיט דײַנע יונגע יאָרן ,דו בּיסט געבּונדן",
ממוס ,װינטשפֿ, .מיט אַלע װײַטן כהאָבּ זיך
אָפּגעזעגנט ,װײַל איין איינציק לעבּן איז מיר
נאָר געגעבּן" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע ,6691
--

;מיר

-ערהייט.

אַצינד

-קייט --

אָפּגעזענגט  --אַדי ,פּאַר אָפּזענגען .+-

בּיימער ,צװײַגן אאַזו .זיך צוזעצן אויף אַן אָץ
שטאַם פֿון אַ בּוים .אִיע יונגע לעבּנס- .ער-
הייט.

זובֿר

אִיע

מיט

אַן אָפּגעפֿרעמדטקײט ,אַן אַ'.

סאָלאַװײ,

איבּז,

נ"י

,3491

פֿרײדײ ,סעג ,איצטער.

ז' ,55

דער

פּרעזידענטןי,

אָפּגעזעגנט  --אַדי ,פּאַר .אַװעק ניט קיין

געװען

קייט.

דוד

פֿלינקער,

איער, .זיך גלײַך אָפּגעטראָגן אַ געפּלעפֿטע ,אן
אָיע ,אַ דערנידערטע" ,בּ.דעמבּלין ,צװײ און

אִץ
אָפּנ;עַױיפּט  --אַדי ,פאַר אָפּױפּן +
מעל ,גרויפּן אאַזו .מ,ע פֿאַרפּאַרעט מעקענע...
און מע בּאַשיט עס מיט אִין אָפּפֿאַל פֿון קאַי

זיך --געזעגנט.

נאַכטי-שימער,

גרונטטענדענצן...

אָפּגעזילבּערט  --אַדי ,פּאַר אָפּױלבּערן ,=-
אע לײַכטערס, .געטראָגן א שטעקעלע מיט
אָן אי הענטלי ,ירחמיאל גרין ,בּאַרגיײדן ,װאָרי
שע , ,8291די אִיע פֿאַרפֿראָרענע טאָפּאָליעס"
פּ ,טראָט פֿון דוירעס ,מאָסקװע - .6691ער-
הקקייט,
הייט.

אָפּגעזעג(ענען זיך  --אוטװ- .גן זיך אָפ,

אֶיער
אָפּנעװופּט  --אַדי ,פאר אָפּװפן .+-
װײַן .איער פּזמון .אִיע ,אין אײַלעניש אָפּגע-
זאָגטע תּפֿילה, .נאָכן אֶין װאַרמעס בּלײַבּט ער
זיצן אױפֿן נידעריקן בּענקל בּײַַם ליידיקן טיש",
דער

 . ..װי אַן אֶיער הונט" ,א .בּ .רוף ,דער
שיכּור ,. . .װאַרשע - 1781ערהייט- .קייט,

רענע

;  .,דײַן װעג פֿון דער װעלט אִיד" ,דא ,אָבֿ
ערהייט  --זאָל איךהרחמים ,זי .75
וויינען . . .אָי ,תּי ,זכריה ,ז- .3 ,קייט,

כאַרקאָװ .5291

 -אָפּגעזעצט

אַ האַרציקע

אֶ'ענונג,

עניש.אַרוס-
אפגעזעגענען  --טרחװ .זףן
בּאַגלײטן און צוּװינטשעװען געסט װאָס פֿאָרן
ָט שוין אָפּגעזעגנט זײַנע געסט,
א.
אַװעק, .ה. .

אָפּגעזעצט  -אַדי ,פּאַר אָפּזעצן .+

אֶע

עמודים .אִיע סחורה .דאָס אִיע געדיכטע אױפֿן
דנאָ .אֶיע בּאַרג-מינים .אִיע צײַט אויף צו לער"
נען .געבּן אִיע קעסט = ויפֿל סאיז אין די
תּנאָים .געבּן דעם קװאַרטיראַנט דעם אִין פֿריש-
טיק .אַן אִיער שטייגער ,אע פֿירונגען --
אײַנגעשטעלט ,סטאבּיליזירט ,אָן קאָנטיקע שי"
נויים .איער מ ק ח  --װאָס איז פֿאַרקלענערט
געװאָרן .פֿאַרקױפֿן אַ בּיסל צוגעפֿולטע פּירות
לויטן (מיטן) אֵין מקח.
אי װערן  --אויך :אַראָפּגעזעצט װערף
אִי װי פֿון אַן אמט .אַן אִיער מלך װאָס מע
משפּט אים, .דער שֹׂר של מצרים װערט פֿון

אָפּגעזשאַװערט

16

זײַנר גדולה אב גיזעצט װערדן" ,מעשׂה הי
דמ תּפּב .שהכּהן הגדול) דר דז זעלבּיג
מאל איז אבּ גזעצט גוארן פֿון זײַן (כּהונה

גדולה)" ,יוסיפֿון .פֿיורדא  ,4671קכב/א .אאייי
בּיק זאָל א מענטש דאונען אויף אן אִי אָרט,

דאָס הייסט ער זאָל זיך קובֿע זײַן אַן אָרט.
ער זאָל תּמיד דאָרט דאַװנען" ,איבּז ,ר' אליהו

די װידאַש אור עולים ,יװזעפֿאָו  .6481אװען
אַ טראָגעדיקע
עסנװאַרג ... .
אויער אַרײַן
מאַנכעס מאָל

אשה שמעקט עפּעס אָן אַן
זאָל מען איר אײַנראָמען אין
אַז עס איז יום כּיפּור ,װאָרעם
װערט אִי מיט דעם די דעה",

דרך אדם ,ווילנע תּרכ"ד.

-קייט,

-ערהייט.

אָפּגעזשאַװערט  --אַדי ,פּאַר אָפּושאַװערן
אע אײַזנס .אִיע רייד ,לאָזונגען אע.
.+-
קייט,ערהייט.אָפּגעחומרט  --אַדי ,פּאַר אָפּחוֹמרן -+. אין
אִע; אַלטע ,צעריסענע בּגדים .מיט אַ צֵשָי
קנייטשט אִי פּנים .שאַ פֿרעמדער אין א צו
בּרייטן שינעל מיט אַן אַן קאפּעליוש אױפֿן
קאָפּ",

,8

ב .דעמבּלין,

ליכט,

צאַנקענדיקע

{"י

ז' ; .52אָי קװאַר ,װי ער זאָל אשטייגער

האָבן די סוכאָטעס" ,צייט ,גל װו ,זי 38
הייט,

-ער-

-קייט,

אָפּגעחושכט

 --אד

פאר אָפחוֹשכן .6-

אִיע יאָרן .אַן אָי לעבּן- .ערהייט.

-קייט,

אָפּגעחזירט  --אַדי ,פּאַר אָפּחזירן ..--
דירה .אע מלבּושים .אַ שלעכט

אִץ

געמאַכט ,אַי

שטיקל אַרבּעט .קאַליע געװאָרעגע אַע בֹּאַ
ציאונגען צװישן
קייט,הייט,

געװעזענע

פֿרײַנד.

-7עבי

אָפּגעחלומט  --אַדי ,פאַר אָפּחלומען .=-

אָפּגעחלשט  --אַדי ,פאַר אָפּחלשן .--

ליגן

אִיע .אע הענט װאָס קענען קיין זאַך ניט טאָן.
אֶיער פֿוס .בּאַגיסן װי אַן אֵץן, .פֿאַרמאַטערט
דער פֿאָלקסװילן ,װי אי די ענערגיע" ,זשיט שוי
נ"ל  ,2191ז' , .001שטיל ,אִי אין געשטאַנען
די  . . .פֿאַבּריק איין שעה פֿון נאַכטיקער מש"
מורה",

יאָפֿע ,אין קעסל

גרובּ ,מאַסקװע

 ,9ז' , .011ראַש:השנה לעת עֹרבֿ אי די
װעלט אַן אֵיץ ....און שׂמחת-תּורה בּעת בּרכת
שהחייַנו על התּורה בּאַרואיקט זיך די װעלט",

לדבּ ,נ"י  ,7591ה.

-ערהייט.

קייט,

אָפּגעהרשט  -אַדי ,פּאַר אָפּהרשן  .6--אַן
אֶיער בּײַ א מסחר ,בּײַ א משׂאיומתּן .עאַן אָפּי
גענארטער ,אַן אֶיער ,האָט עֶר ניט געהאַט קיין
חשק זיך צו משפּטן?,
אָפּגעהשבּונט  --אַדי ,פּאַר אָפּחשבּונען ,6--
אִיע חובות .אֶיע קרעדיטאָרן .אִיע דאַטעס פֿון
ליקוייחמה'ס מיט הונדערטער אאָרן צוריק,
|
קייט,דערהייט.,

אָפּגעחתמעט
.+-

-

נעמען דעם ערשטן בּויגן פּאַפּיר פֿון דעם אִן
פּריגאָװאָר" ,ממוס ,טאַקסע, .דאָס איז געװוען
פֿאַר הושענאירבּה ,איידער דאָס קװיטל אין
ערהייט,נאָך אָ" ,שע ,פֿונעם יאַריד .1
קייט,אָפּגעטאָגט  --אַדי ,פּאַר אָפּטאָגן  .+--װאָס
דער טאָג פֿון דעם איז שוין אַװעק .אַ נעכ-
טיקע ,אַן אע ידיעה, .אין װעג פֿאַרנעמענדיק
די אִיע בּלעטער ,מיט דראָבּנע טריט קומט,..

ווין צו גיין" ,יוסף ראָלניק ,גש.
אָפּגעטאָן  --אדי (בּלויז אין דער קורצער
פֿאָרעם --

בּלויז פּרעדיקאַטיו אָדער פֿאַר אַ

נייטראַלן סוב מיטן אומבּאַשטימטן אַרטיקל),
פּאַר אָפּטאָן (זיך)  .+--קאַ'י אין אָ'"; קאַי איז

פֿאַרפֿאַלן"; ,האַלבּ-אָי איז ניט-אָ'"; ,װען דער
פֿעלער איז אַ'; ,מאַכט מען ערשט איף די
אויגן" ,שװ* .סאיז אן אִי שטיקל אַרבֹּצט =
געטאָן בּכּיװון ,זיך אָפּצורעכענען, .סאיז גע
ווען אַן אָנגעזאָגט און אִי נקמה-נעמען".
אי זײַן  --אָפּגעשײדט ,אָפּגעטײלט ,דער
װײַטערט ,פֿאַרשװאונדן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט;
'סליקו' (דניאל ,ב, ;)92 ,זינט אבּא גטאָן ,ייא
זינט אוּף גנגן"( .תִּי, :זײַנען ארױפֿגעקומען"ן,
,זײַנן דײַני יסורים אונ' פּורענות אבּ גיטאן...
אוג' קומען ניט אויף אים" ,סהמ ,תּהלים ,י,5 ,
;די שמירה פֿון הקבּ"ה איז פֿון אים |דעם
רשען אבּ גיטאָן" ,נצו ,ח/ג, .װער נאָך איז
אַזױ אִי פֿון תּענוג עולם:הזה װי אַן אמתער
חסיך  ,"7קמ ,9681 ,פאן  .74עאַי איז פֿון איר
די פֿרומקײט און לײַטזעליקײט" ,בּאַש ,שׂטן
אין גאָרט,

אן אִיע יגנט .אִיע װעלט, .געהיימע טיפֿן
פֿונעם טײַך ,וואו ס'שלאָפֿט דאָס אִיע ניט-היגע
ערהייט,לעבּן" ,פּמ ,מלחמהו ,זי .762
-קייט,

יודל

אָפּגעץטופּעט

אַד ,פאַר אָפּחתמענע)ן

אַ פֿאַרשלאָסענע ,אַן אִיע קראָם .אאַראָפּי

א

װערן

 .1 --איגאנצן

פֿאַרענדיקט,

דורכגעפֿירט (װעגן עפּעס װאָס איז ניט-שיין),
;אַזױנס װערט אִי אין דער שטיל", ,אין די
קליינע שטעטלעך װערט אַלץ אִי פֿאַרנײט און

פֿאַרדעקט" ,שװ.

 .2בּאַצאָלט מידה כּנגד

מידה; ,אַזױ װי ער האָט געטאָן  --אַזוי װערט
אים אַי" ,שבֿט מוסר ,סדילקאָװ תּקצ"ג,
 8אַװי װי אִ' זײַן רײַכלין 8פֿאַרטײַטשט
'המסרים' (שמוא? א ,כא, ;)7 ,די וורדן אבֹּא
גטאָן" ותּי, :אַראָפּגענומען געװאָרן"ן, .זײַנען
בּאַלד אַלע מקטרגים פֿון ישׂראל אַי געװאָרן",
ר' יעקב קראַנץ ,נעימת יעק ,1װילנע ,6981
;עס זאָל נישט אִי װערן די תּפֿילין פֿון דײַן
קאָכּ

און

פֿון דעם

אָרעם",

מ"א

בּײלינסאַן

איבּז ,רבּינו אשר ,ארחות חיים ,אַדעס ,8981
 4נסתלק װערן ,נפֿטר װערן, .עס װערט ניט
אַפֿילו איין מענטש אַי פֿון דער װעלט ,ביז
ער זעט פֿר;ער צו אָדם הראשון" ,נוצ ,זשיי
טאָמיר תּרכ"ג ,בט/ב,
אָפּגעטאַנען  --אדי (בּלויז דער יסוד פֿאַר
,דאָס אֵץ
דער לאַנגער פֿאָרעם - .דפֿװן.
קען מען ניט צוריקכאַפּן", :דאָס אִיע נעכטן זײַ
אַ בּריה הײַנט צו פֿאַררעכטן" ,שװ, .עפּעס
נאָר טאַקע אַ כּישוף ,אַן אִיע זאך ,בּאַהיט זאָל
מען װערן" ,ממוס ,װינטשפֿ .אוער אַן אַיער
פֿון דער װעלט ,האָט זיך געלאָזט ,"...פּמ,
ער-
טראָט פֿון דוירעס ,מאָסקװע 6691.

הייט  --האָבּן חרטה אִי.
אַ נקמה ,אַן אָי

-קייט , --סאיז

אָפּגעטאַנצט  --אַדי ,פּאַר אָפּטאַנצן ,=--
;אַן אִיע ,האָט זי זיך צוגעזעצט אויף דער
קאַנאַפּע", .אָפּגעצימבּלט ,אִי און א גוטן טאָ"=
שוין אַראָפּ פֿון מאַרק ,טויג שוין צו גאָרנישט,

 -װאָס מאַכט ער?  --ער האָט שוין א(איז שוין אַן אִיער)" = איז פּלוצעם געשטאָרבּן
ערהייט,אינמיטן אַ טומלדיק לעבּן.

אָפּגעטאַקט  --אַדי ,פּאַר אָפּטאָקן  .+--אצ

גאַלקע .אֶיע שטעקעלעך .אִיע פֿיגור(קע) ,אִיע
פֿיסלעך .אַ קלאסיש אִי נעזל .איער סטיל .אַן
אע פערזענלעכקייט .טאָן אַן אַרבּעט גוט,
װי אִי .אַ קלאָרע ,אַן אע קשיא* .אַן אֶיער
ליגן= א קונציק צוגעטראַכטער און גלאַט
אַרױסגעזאָגטער, ,טאָן אַ מצווה װי אִי ,אָן שום
פּניה",

אמד,

דיא

לעבּענס

געשיכטע

נטע

פֿון

גנבֿ ,ווילנע , ,7881פֿון אויבּן אָי ,אָפּנעשניצט,
און ריין װי א שיינער קריסטאל ,אָבּער אינע-
װייניק?" ,פּרץ ,פֿאָלקסט' געשיכטן ,די גלי"
דער װי אִיע און עפּעס װי א הן ליגט אין
איטלעכער בּאוועגונג זייערער" ,ממוס ,קליאַ
טשע, .מע װערט פֿאַרמאַטערט פֿון שלינגען

די אִיע רייד פֿון ר' מענדעלען" ,בּעמ! .אער
האָט אָפּגעאַרבּעט א מלבּוש ,איז עס
פּשוט װאיַ" ,די בּיהן ,װאַרשע ,6091
;אֶיער ,געשליפֿענער קווארץ ,װי אויף
בּרעג ,פשּ.ערסאָו ,אויצרעס ,מאָסקװע
קייט.ערהייט.,

געװעזן
פא ,9
א ים"
,9391

אָפּגעטאַרג(אַנ)עט  --אַדי ,פּאַר אָפּטאַרגען
 .6-אָפּגעריסן-אָפּגעשליסן ,פֿאַרדינען שטיקערגאָלד און אַרומגײן אַ'.

אָפּגעטובלט  --אד פאַר אָפּטוֹבֿלען .=-
אַ כּשרע ,אַן אִיע אין מקווה, .װען דער
איז געקומען פֿון דער מקוה אן איער,
ער זיך אָנגעטאָן אינגאַנצן יום-טובֿדיקײ,
רודאַי ,טמז 4691 ,או  .72עדער אִיער,
געצװאָגענער

טאַטע
האָט
פּנחס
אויס-

װאַלד איז געשטאנען װי א חתן"

בּחור ,אָנגעטאָן אין אַ נײַער גרינער זופּעצץ",

ממוס ,קליאַטשע.

-ערהייט.

קקייטֿ.

אָפּגעטױט  +- --אָפּגעטײט,
אָפּגעטון

--

+-

אָפּגעטאַן, .די אָפּנעטוענע

אַרבּעט פֿון טאָג" ,מ .י .שעליובּסקי ,אין יאָרן
אַרום ,זי ,51

אָפּגעטונקט  --אַדי ,פּאַר אָפּטונקען (זיך),--
אִי אין װאַסער .אַן
אויך-- :געטונקען.
איער אין מצות .אִי אין יחוס .אַן אִיע אין
בּריליאַנטן, .קירכן ,מעטשעטן זײַנען געװעזן
אִי פֿון אױבּן בּיו אַראָפּ אין בענגאלישע
פֿײַערןײ ,אמד ,דער סולטאַן ,ווילנע , ,5981כ'נלי
פֿאַרבּײַ אַ רײַכן פּאַלאַץ ,אִי אין ליכט אין
העלן" ,אר ,אין װעג' קאַי אין דער פֿאַרי
נאַכטיקער רויטקייט" ,מק ,אַלע װערק |* .אָיער
הערינג=אָפּגעכױמלטער ,אָפּגעלאָזענער .יער-
ה-קייט,
הייט.
אָפּנעטופּעט

--

אַדי,

פאַר

אָפּטופּען

,6-

אָפּגץמוקט

7

ֿ,ינף אַלטע ייִדן מיט חרובע
אע פּאָדלאָגע .פ

אָפּנעטעמפּט  --אַז ,פּאַר אָפּטעמפן ,.=-

פֿאַרי

אִיע חושים .אִיע געפֿילן .אֵ'ער װייטיק .אֶיער
שפּיץ, .אויסגעװעפּטע ריחות ,אִיע שטימען,
הר ,געדיכטע און לידער ,אַרום טײַך, .איך
בּין נאָך דאַן געװען א יונגער פֿירער און װײניק

;מײַלער און אֵץ פֿיס" ,עליע קאַהאַן
שײידענע

דערציילונגענג,

מינסק

,0491

אַפּנעטוקט  --אַדי ,פאַר אָפּטוקן (זיך) .6-
אִיע גופֿים.

אִ' אין זוגעגשלןי

אָיץ אין מקוה,

דערהייט- .

אָפּגעטייט  --אַדי ,פּאַר אָפּטײטן .+-

אַן

אִי חיהלע .אַן אִי גליד פֿאַר אַן אָפּעראַציע.
ניט אִ' איז אונדזער גײַסט (װילן ,ענערגיע
קיט  --די אִי פֿון
קערהייט.
אע
שעפֿערישן געדאנק.

אָפּגקטײַטשט  --אַדי פּאַר אָפּטײַטשן ,=-
ער"אֶיע װערטער ,שטעלן ,פּסוקים אאַזח.
הייט  --אויך אִי בּלײַבּט די שטעל אומקלאָר,

דקייט  --אַ פֿאַלשע אַי

אָפּנעטײלט  --אַדי ,פּאַר אָפּטײלן (זיך) .6-
אִיע גרופּע .אע דירה .אִיע תּבואה .א זאך,
אִי פֿאַר זיך .צונױיפֿבּינדן די אִיע גלידער פֿון
פֿאָלק . .אִי מיט אַ פֿאָרהאַנג, .װען מען אין
דעם בּעקן העט קיין חלה גענומען און דער
טייג איז ...אַי  ---זאָל מען אַ טוך שפּרײטן
איבּער אלע די טייג ,דערנאָך זאָל מען נייערט
פֿון איינעם טײג  ...חלה נעמען" ,עפש,
דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָו תּקנ"ו; .עס
זאָל נישט אַרױפֿגײן אויף דײַן זינען אַז די

הימלען און זייער גאַנצע הערשאַפֿט ...ואיזן
אַן אע זאך פֿאַר זיך" ,תניא ,פא; .אַ גע-
מויזעכץ ...איז געשטאַנען גאַנץ אַפּאַרט,
אי פֿון דער רעשט לאָנקע" ,פרץ ,אין גע

מויזעכץי.

-ערהייט.

-קייט,

אָפּגעטײַעט  --אַד ,פּאַר אָפּטײַען --. אֶע
שױיבּן, .בּערעלע שד ...גליטשט זיך אויף
דעם

אִן בּרעג",
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אַש,

בּײַם

-ערהייט.

דנעפּער,

װילנע

קייט.

אָפּגעטינקעװעט  --אֵדי ,פּאַר אָפּטינקעװען
אָיץ װאַנט.

היש)4

;אזא מין

שטובּ

איז אויך

יענע אע צװישן דעם רינג הלזער" ,ממוס,
שלמה, .די אִיע ציגל שיילן זיך" ,אַפּאַ .די
ערהייט.טענצערין.
אָפּגעטיעט  --אַדי ,פְּאַר אָפּטיען.

אָפּגע-

גאָסן ,אָנגעפּראָפּט מיט שמאַלץ ,פֿעטס .שלעפן
דעם שװערן אִיץ בּויך .אפַֿעטער ,איער קאַרק.

אָפּגעטיען  --פד .אוקר .געװיינלעך אויס-
געלייגט

אָפּגעטוען+- .

אָפּגעטאָן ,אָפּגע-

טאָנען .ס'אַן אָיע זאך.

אָפּגעט(י)עפעט  --אַזי פאר אָפּט{יעסען
 - .+איער קלאָץ .אִיע קאָרע, .גיי רייד מיטדי ניט-אָפּגעטעסעטע סאָלדאַטןײ ,ש .בּרעגמאַן,
|

אָפּנעטרענט

אַפּו

מיזרעכ

איז

אומרואיק,

מאָסקװע

,4

מא דאַרער ,אֶ'ער  . . .פּאַרשױן" ,יוסף ראָלניק,
|
גש- .ערהייט.
זזו אָפּגאָטיש ,װאָס איז
אָפּנעְטישׁ  --אַדי.
װי צו (בּנוגע) אַן אָפּגאָט, .זי שעצט מיך
נישט אַיבּלינד ,נאָר אַזוי װײַט װי דאָס קאָן

נוצך" ,בּעמ ע.

אִי קעגן אַן אומגליק" ,ייט ,פֿײַגנבּוימער ,װאַר-
שע  .2291פאַי פֿון שרעק ,האָט זײַן געװיסן
שטיל געדרעמלט" ,רובּ ,אויף די חורבות פֿון
-ערהייט.,

װאַרשעי.

חיהשע אַ.

קקייט  --האַלבּ-

|

|

אָפּגעטעקלט -- .אַדי ,פּאַר אָפּטעקלען ,4--
אָפּנעצאַצקעט און אָי .אָפּנעטאָקט און אי קאַזאַמענטש איז בּײַ זיך אָפּגעלעקלט און אָי ,נאַד,
.טוען
אָפּגעטער  --מצ פֿון אָפּנאָט .+-
זיך בּוקן צו אִי װאָס זײיערע פֿינגער האָבּן
געמאַכט" ,ישעיה ,פירוש :עבֿרי טײַטש ,לעמ
יבּערג,7781 .

געצנדינסט,

אָפּגעטער|ײי'  --זאָס- .ען

עבודה-זרה, .זיא מײַן לנד האבּן ור שװעכט
| מיט איין אבּ גטערייײ ,שעריר ,טז- ,81 ,יש --

אַדי, .האָסט מיך אַרוסגענומען

פֿון אַישע

אונ

װינדערליכע

מאכט",

מ .ש,

איין

שיינע

ערצעהלונג פֿון משה רבּינו ,לעמבּערג ,9881

אָפּגעטערכעט  --אזי ,פאַר אָפּטערכען .=-
אי בּריוול .אִיע הײימאַרבּעט, .ס'איז אַרײַני
געקומען דער שטאָט-מגיד אין אַן אפִֿיוטערל,

און די פּאָלעס זײַנען זיך צעפֿלױגן" ,ליפּמאַן-
לעװין ,דוירעס דערװאכטע | ,מאָסקװע 4391
ערהייט .הקקייט,אָפּגעטראָגן  --אַדי ,פּאַר אָפּטראָגן  .+-אן
אַיענער קאָסטיום .אָפּגעלאָזן ,אִי װי בּײַ אַן

אמתן יורד .אִ' טעפּל .אַ פֿרױ מיט אַן אַי פּנים.
אַן אַלטער ,שװאַכער ,אִיענער גוף, .מע דאַרף

אים איבּערניצעװען

װי אַן אַיענעם מלבוש".

"אַן אֶיענער = אַן עובֿר בּטל, .אַן אִי רעקל
מיט . . .אױסגעריבּענע עלנבּויגנס ,אַן אַלט-
געזעסענער

שניפּס",

שע .,אידישע

שרײַבּער .

קרוח היהדות' ,עכט ייִדישקייט' ,ייִדישץ
עטיקי  ---דאָס אַלץ איז פֿאַרן מאָדערנעם מענטש
יאַָלט אױיסגעדראָשן ,אָי ,פרץ' ,ועגן װאָס
פֿירן אָפּ פֿון ייִדישקייטי, .און זײַן נפֿש אָי ,װי
זײַן בּלוזע" ,אַל ו' ,דער קאַריעריסטי.
קייט,הייט.

-ער-

אָפּגעטראַטן  --אַדי ,פֿאַר אָפּטרעטן ;98 ,+--
אַיענע אַרמײ .אַיענע זוילין,
ג-עטרעטן.*אַ'
אָיענע שטיגן .אן אֶיענער פֿון גלױבּן 
פֿון טאַטן (מאַמען) = ניט ענלעך לױטן
כאראקטער .קאז עס איז אַי פֿון פּלאַן ,פֿאַר-
ריכט מען זיי |די שולןן אויף קאָסט פֿון די
שולדיקע" ,איבּז ,קאַנסטאַנטין קאַלינסקי ,פֿעסט-

זעצונג װעגן יהודים ,...וילנא והוראָדנא
תּקצ"ה, .זיך אומקערן מיט אַ פּאָר אִיענע שיך",

ב .שקליאַר ,אוֹיף פאלשע װעגן קאַונאַס .9391
,די טאָכטער  --אַ טױבּ! אִי פֿון דער מאַמען
װי מזרח פֿון מערבֿײ ,ח .פעט ,איק 0691 ,ווע ,92
קייט.ערהייט.

אָפּגעטראַכּט  --אַדי ,פאַר אָפּטראַכטן (זיך)

טאָן ,זאָגן עפּעס אָי. .א ייד א קאַלטער,
6
אַ געלאַסענער ,אַן אֶיער ,אַלץ זאָל זײַן מיט
אַ שׂכל ,מיט א חשבּוןײ ,מרדכי בּן הּלל הכּהן,

אין מאַמע לשו ,װילנע .5291
 -קייט,

ערהײט.
'

-

אָפּגעטראָפּנט  --אַדי ,פּאַר אָפּטראָפּענען.

אָפּגעטריפֿט .דאָס אִיע פֿלײש פֿאַרן זאַלצן

דערחייט.

אָפּגעטרױמט  --אַדי ,פאַר אָפּטרױמען .+--
אִיע יאָרן; .אָט ליגט דאָס ! ליבּסטע שוין אַהינ"
קייט,טער אין אֶיער װאָר" ,אַל װ.

אָפּגעטרונקען  --אַדי ,פּאַר אָפּטרינקען .+-
מילך ,אִיע פֿון פֿלאַש ,איער בּראָנפֿן, ,אָיע גלע-
זער טיי אױפֿן טיש און א סאַמאָװאַר אין דער
זײַט" ,ש .קליטעניק ,װערק אונ שרײַבּער ,מאָס-
קװע - 5391ערהייט.
אָפּגעטריבֿן

 --אַד.

פּאַר

אָפּטרײַבּן

,+-

אִיענער הונט .אֶיענער שׂונא .אַיענער ולד .אַי
װאַסער, .א.ַ.ר.ײַנלײגן אין אַ טוך און אויס-

קוועטשן דערפֿון דעם סאָק . .אײַנטונקען אין
דעם אייבּערשטן אֶיענעם סאָק ,"...המאסף,
איבּז פֿון פּויליש ,װילנע ,יאַר? {ערשטע
העלפֿט  .91י"ה ,א פֿרישער ,אָקערשט איענער

גײַץ זעט אוֹיס װי אַ לאַנגע טאַשמע" ,פגעז,
וילנע  ,4291וא .2

קקייט.

ערהייט.

אָפּגעטרײסלט  --אדי ,פּאַר אָפּטרײסלען .=--
אֶיער שטויבּ .איער שניי . -ערהייט.

-קייט.

אָפּגעטריפּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּטריפען .=--
אִ-יע מלבּושים .אַן אִי פּנים, .דעם אֵין מאַנטל
האָט דער שנײַדער אָפּגעבּראַכט אין אפטייק
אַרײַן" ,בּערג.

אָפּגעטריפֿט  --אַדי פאַר אָפּטריפֿן  .+--פּרעסן
מיטן לעפֿעלע
-ערהייט,

די אִיע לײַלעכער ,אײַננעמען
אַלע צען אִיע טראָפּנס רפֿואה.

אָפּגעטריקנט  --אַדי ,פּאַר אָפּטריקענען .=--

אִיער האַנטעך .אַי בּלוט .אֶיע קעזלעך, .דער
מוטערס מילך איז נאָך ניט אַי פֿון די ליפן",
לויט אַ סל אידיאָם = נאָך צו יונג ,אָן נייטי"
 קער דערפֿאַרונג, .א פּען ,נאָך ניט רעכט איפֿונעם טינט" :,ממוס ,שלמה, .זאָגן אַז דאָס
ייַדישע פֿאָלק איז ...נאָר עטלעכע קופּקעלעך
אע צעבּראָכענע בּיינער" ,רעדי גרשם בּאַדער,
יודישער פֿאָלקסקאַלענדאַר .תּרס"א ,לעמבּערג.

פֿאַרנאַכט האָט |זין די אֶיע װעש אַרײַנגענומען

פֿון דרויסן" ,װײַס ,אַ שלעכטע פֿרױ ,ז' ,861
יערהייט,

-קייט,

,די מווזה
אָפּגעטרעטן  - --אָפּגעטראָטן.
| מוֹז זײַן אִי פֿון אױבּן לכליהפּחות איין טפֿח",
שלחן

ערוך,

אָנהײבּ

 .91י"ה,

אָרט?

,גט-

שפּרונגען איבּער שמאַלע ,איינע פֿון די אנ
 :דערע װײַט אֶיענע קלאטקעס",

ממום ,װינטשפֿ.

ערהייט- .,קייט,אָפּנעטרענט

 --אַדי ,פּאַר אָפּטרענען .=-

איער אַרבּל, .איין טייל לײַט זי אורן .. .האבּן
אַפֿילו איר זאָקן ניט אן ,גין אויך זיין אבּ

אָפּגעטרעסעט

138
לעולם הבּא,

גיטרענטי שיך" ,עפּש ,דרך הישר

שקלאָװ תּקנ"ו, .ער האָט . ..אָנגעהויכט די
אע הויט מיט דער פּאַרע פֿון מויל" ,ייז , אַלטי
שטאָטי, .דער טומל פֿון דער װעלט מיר קלינגט
אַלץ װײַטער ,אַיער" ,יהואָש ,בּײַם קבֿרס

ראַנדי.

-ערהייט.

קייט,

אָפּנעטרעטעט  --אַדי ,פּאַר אָפּטרעסען .+-
אִיע זעקלעך מעל .פּירות ,אִיע פֿון די בּיימער.
;האַרבּסט . . .די אִיע נאַקעטע בּיימערײ ,הערש
ליב

קאָזשעבּער,

וויץ .7391

קאַזיאָנע-גימנאַזיע,

טשערנאַי

-ערהייט.

אָפּגעטשיפּעט  --אַדי ,פּאר אָפּטשיפען .--
אַרומגײן אין שמאַטעס ,אָפּגעפֿליקט און אִ'
,אַן אַלטע גמרא ...מיט פֿאַרשמאַלצעװעטע,
פֿאַרגעלטע בּלעטלעך ,אִי און פֿאַרבּױגן בּײַ
די עקן" ,בּרעמי ,די ערשטע נאַכט פֿון חנכּה,
ערהייט.אַדעס 3981

אָפּגעטשירפּעםס  -אַדי ,פּאַר אָפּטשירבּען
 :99 .6-ג-עטשערבּעט .אִיער טעלער .איליימען טעפּל- .ערהייט.
אָפּגעטשעפּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּטשעפּען (זיך)

.-

אַן איער װאַגאָן.

-ערהייט.

אָפּגעטשקע  --די ,ס .שפּאָטיש .אויך :װנ
פֿון אָפּגאָט ,װי אַ פֿיגור ,הענט פֿון אַ ליימענער
אי

איער

אָפּגעיאָהט  --אַדי ,פּאַר אָפּיאָגן .+-

כּלבֿ ,אִיע טרויעריקע מחשבֿות .אִי פֿון לער"
נען = דערװײַטערט פֿון לערנען .אַזױ אויך :אַי
פֿון ישיבֿה, .דערזען דאָס אַיע ,אָפּגעמאַטערטע
פּאָרל װאָס שטייט אין גרויס פֿאַרלעגנהײט",

בּ .דעמבּלין ,צװײי און אַ דריטער, .די שטערן
ציטערדיקע גלוען װי אירע אַכט און צװאַנציק

אע

יאָר",

מאָל ,פֿרײדקע.

דערהייט,

-קייט,

אָפּגעיאַמערט

 --אַדי ,פאַר אָפּיאָמערן .--

אָ'ער הספּד .אִיע טעג

-ערהייט.

קקייט.

אָפּגעיובלט  --אד ,פאַר אָפּוֹבֿלען .)-
איער שרײַבּער, .װײַל איך בּין שוין פֿון מנין
אֵיע ,זײַט איר געװאָרן מײַנע נאָענטע און
טײַערע",

חג ,דער

דערהייט.

מענטש

פֿון פֿײַער ,זי ,711

-קייט,

אָפּגעיזװועלירט  --אַדי ,פּאַר אָפּיוװועלירן.
אַרומגעפּוצט פֿון אַ יוװעלירער; .טאַי
נעאָל.
בּעקיקעסטעלעך פֿון ריינעם גאָלד ,מיט בּריי
ליאַנטן

אָפּגעלטן

אַיי ,א .פּיאַטיגאָרסקע,

סאַװ'

ליטעראַי

טור ,קיַעװו  ,0491פאן ,9

אָפּגעיום"טובט  --אַדי ,פאַר אָפּיום-טובֿן
 = .+איער נצחון .אֶיער יובּיליי .-קייט,

-עערהייט.

אָפּגעיסורימם  --אַדי ,פּאַר אָפּיסורימען ,6--
אַן אי לעבּן, .דער גט װעט דאַך פֿאָרט פֿאַר-
בּלײַבּן דער איינציקער עדות פֿון אירע צען
אִיץ יאָר" ,אש.עכטמאַן,

ערב.

אָפּגעכשרט  --אַדי פאַר אָפּכּשרן .+--

אי

פֿלײש .אע כּלים ,אע הינטערגענגעלעך.
הייט.

-ער"י

קייט, --אַדי ,פּאַר אָפּכאָװען (זיך)

אָפּגעכאָװעטס

-ערהייט.

 = .6-אַע קינדער .אִי בּחורל.

אָפּגעלאָנטשעם  --אדי ,פאַר אָפּלאָנטשען

קייט,אָפּגעכאַפּט  --אַדי ,פּאַר אָפּכאַפּן  .+--אִֶע
רייד .אַן אִי דאַװנען .אַ ניט:אױסגעפּלאַנירט,
אַן אִי װערקל .אִי עסן, .האָט ער אַ זאָג גע
טאָן מיט אַן אִין קול" ,אי .קיפניס איבּז .ק,
גאָרבּונאָו ,דאָס אײַז גײט ,קיעװ , .0291טוט
אים אַ נעם דורך מיט איר אָין בּליקײ ,ל .אָליצקי,

װאַלינער יזן ,זי .122

-ערהייט.

קקייט,

אָפּגעכױמלט  --אַדי פד ,װרר2 .כאָפּגע-
אָפּגעריסן ,אָפּגעטראָגן,
חוֹמרט (?).
ניצט ,אָפּגעקראָכן (ועגן אַ מלבּוש) .אִי
אָפֿט אין די װערק פֿון בּאַש, .אַן איער
בּײַם איידעם שטייט נעבּעך בּײַ דער

אָפּגץ"
מעבּל.
שוער
טיר",

װאַרשע

4781

זדלמן

סאַבּעל

זחװגים,

מזאַמושטץ

,אַ דאַר ,אויסגעהונגערט מענטשעלע אין צצי
ריסענט ,געלאַטעטע לאַכעס ... .אױפֿן קאָפּ
אַן אֵין געלעכערטן הוט" ,ז .מוירער ,זײַ נישט
קיין װאוילער יונג וו ,טאַרנאָו , .5291געקומען
אָנצולױפֿן ...מיט אִע בּגדים און דאַרע װאַי
ליזעס" ,מ .שטריגלער ,אינזלען אויף דער ערד,
זי , ,701אַרומגעקראַכן אין שװוערע זעלנערשע
א פּאַר אַיע תּחתּונים" ,בּ.
ון
א.
שיך.. ,

דעמבּלין ,צאַנקענדיקע ליכט ,זי .503
קקייט

הייט,

--

,שװער

שער"

איבּערצוגעבּן

די אָפּגעריסנקײט און אַי סײַ פֿון חדר און סײַ
פֿון די קינדער" ,בּאַש ,פֿאָר,42 4 4691 ,

אָפּנעכמוימערט  +- --אָפּנעחוֹמרט,

אָפּנעכמאַליעט  --אַדי ,פּאַר אָפּכמאַליען ,+--
.דאָס טרײפֿענע אִיע פּנים" .אִיע בּאַקן.... .האָט
משהל אונטערגעהינקט אויף אַן אִ' פֿיסל",
ערהייט,אַפּא' ,מ'זוכט אַן אַמעריקאַנערי.

אָפּגעלאַנערט  --אדי ,פאַר אָפּלאַגערן .)--
אע סחורה.

-ערהייט,

אָפּגעלאָו|ט  --אַד ,פאַר אָפּלאָזן 9 .)--פ:
יפֿלעגט ער גיין אַיץ און ניט
-געלאָזן.ריין" ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה וילנש
תּר"נ .לעבּן אין אַן אָיטער דירה .אַ שמוציקץ
און אָיטע בּריאה .א חברה אַ'ענע אָרעמעלײט,
,בּײַ אַיטע הענט רעגנט פֿון די װצנט" ,ש.
אַן אֶיער זעלנער, .װעלן דען יידן תּמיד זײַן
אַזױ אָפּהענטיק ,אִי!" ,ממוס ,ננשׂרפֿים! אַן
אָפּגעלאָזענע זא ך = אַן אומרייגער מענטש,
אַן אָפּגעלאָזענער צימער = אַן אומריינער,
ערהיים , --דערנאָךמיט אומאַרדענונג .
ערשט האַנדלט ער אײַן זײַן סחורה גאַנץ אָפּ
געלאָזענערהייט" ,אמד איבּז ,ר' אַבֿרהם דאַנציג,
קקייט,
בּית אַבֿרהם ,װילנעץ .5681

אָפּגעלאַיעט  --אֵדי ,פאַר אָפּלאָיעןי .אוקר.
..:647012: 1102

אָפּגעשמירט מיט פֿעטס ,מיט

חלב .פֿעט געװאָרן (פֿון רווחים) .איער בּויך.
אָיע קופֿערטן, .איך װער אִ' ,איך שאַר מיט
לאָפּעטעס" ,בּערג, .אַז איך װעל מאַכן דאָס
געשעפֿט,

אָפּגעלאַמעװעט  --אדי ,פּאַר אָפּלאַמעװען
אֶע ,אַרומי -
- :58 ,געליאמעװועט.געזוימטע לײַלעכער, .גאָר װי מיט אַ גילדענעם
זוים איז אִי דער בּוים" ,עט ,לידער.

װעל איך ממש

אִי װערן".

(זיך) .+-

אַ בּהמה אַן אֶיע פֿון דער טשױ-
-ערהייט.

רעדע .אִיע דראָטן.

אָפּגעלאַפּעט  --אַזי פאַר אָפּלאַפּען (זיך)
אַן אָיער װי אַ

- :95 .6-געליאַפּעט.

חזיר ,פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס .אַי פֿון אַ גאָס-
רעגן .א װאַנט ,אִי מיט קאַלך,

אָפּגעלאָפֿן  --אַדי ,פאַר אָפּלױפֿן .+-

וי

אָענע יאָרן .אָיענער װעג .אִיע נעגל ,אֶיער ליגן,
,דערזען זי האָט איר אִ'י לעבּן אויף צוריק",

פמ ,מלחמה ו.
אָפּנעלאַק(יר)ט

ערהייט.--

קייט,

אַדי ,פּאַר אָפּלאַקױר)ן

 + .6אֶויר)טע פּאָדלאָגע .אָירטער חפֿץ, .דיבּיימער און גרעזער זײַנען דאָ געשטאַנען אויס-
געװאַשענע ,די בּלעטער װי אָפּגעלאַקטע" ,זש,
קיסר און רבּי װ, .די אָפּגעלאַקירטע בּיטקעס
זייערע האָבּן זיך גערירט פּאַמעלעך" ,ד .פֿערד-
מאַן איבּז ,י .בּאַבּעל ,דערציילונגען ,כאַרקאָװ
ירטקייט.
יירטערהייט.
.5

אָפּגעלאַקעװועם  --אדי ,פּאַר אָפּלאַי
עזעט פֿאַר זיך זייער אַן אָנגע-
קעװען .+-
זעענעם מענטשן ...מיט עטװאָס אִיע אויגן",
דער

ראַדיקאַלער

מאַגאַזין ,הערויסגעגעבן

פֿון

קאַהנס בּיבּל' ,נ"י ,5091

אָפּגעלאָשן  --אַדי ,פאר אָפּלעשן .+--

אֶיענע

שׂריפֿה .אַ בּאַרואיקטער ,אַן אָ'ענער .אַענע
װאַפּנע .אַ'ענע קאַלך .אֶיע מחלוקה .אָיענער

דאָרשט.

-ערהיים.

קקייט,

אָפּגעלוטשעט  --אַדי ,פּאַר אָפּלוטשען .)--
אע הויט .אִיע קאָרע .

-ערהייט,

אָפּגעלויעם  +- --אָפּגעלאַַעט,
אָפּגעלונגען  --אד; פּאַר אָפּגעלינגען .=--
אָיענער שוינדל .אֶיענע המצאָה .

-ערהייט.

אָפּגעלופּעט  --אַדי ,פאַר אָפּלופען .+-

אִיע

קאָרע .אַיע פֿעל, .ניט אַ דירה נאָר אַ חורבֿה,
די װענט אֶע ,די דילן צעבּראָכענע" .פװי אַ
אָ.ט
חיה מיט דער פֿעל האַלבּ-אָ" ,נאַד .אה..
אױפֿגעהױבּן די אויגן צום אַץ ציפֿערבּלאַט",
ב .רעסלער,

אַמעריקאַנער,

 7591וע ,82

אָפּגעלושטשעט  --אדי ,פּאַר אָפּלושטשען
.+-
אע פֿיסטאַשקעס ,מאַנדלען אע .אהויל-
קויטיקלעכע ,אִיע װענט" ,נס ,הויפטשטעט,
מאָסקװע ,4391

אָפּגעלטן  --אוטװא טרח .געלט אָפּ+ ,יגט-
פֿאַרגיטיקן מיט עפּעס ,בּאַצאָלן מיט
געלט.
געלט פֿאַר עפּעס גוטס .אִ' עמעצן פֿאַר זײַן
שיינער האַנדלונג .קאיך װיל איר כאָטש צום
טייל אִי פֿאַר איר גוטסקייט צו מיר" ,י .טיגער,
ונם,דער צדיק און דער בּעל:תּשובה.

-עניש,

אָפּגעליאַמעװעט
אָפּגעליאַמעװעס

1709
--

זזו

אָפּגעלאַמעװעט

ווילנע , .8091א יונגער סוחר ...אין א לענג-

אַפּגעלינירט  --אַדי ,פאַר אָפּלינירן .-

װאָס

לעכן ראָק ,אין אַן אַן קאָלנער און מיט אַ

-ערהייט.

 = .6אֶץע נעט  --בּוֹלטע ,קאָנטיקעשאַפֿן א מערקלעכן זוים.

האַרטן הוט אויפֿן קאָפּײ ,ל .שאַפיראָ,

אָפּגעליאַפּעס  --דזוו אָפּגעלאַפּעט  .+-זיך
אַנטװיקלט אַזױ װי אַ שיינע רויז אַז זי װערט
אי פֿון אַ רעגן" ,קמ ,6681 ,יא , .64ש,טאַרבּן
פֿאַר דעם אייגענעם אָן לעבּן" ,יג ,פֿון מײַן
גאַנצער

מי

אָפּנעליאַקירט  --זזו אָפּגעלאַקירט .=-
,מײַן רייזלס שװאַרצע לאַנגע צעפ ...מע
האָט זיי געמעגט פֿאַרגלײַכן צו אַ שװאַרץ'אַיער
פּאָדעשװע פֿון מײַנע אַ פּאָר אַרבּעט" ,בּ .בּע-
קערמאַנן,

זבּ דער

יודישער

שפיעגעל,

װאַרשע

,5

עליאַקעװעט  --דזו אָפּגעלאַקעװעט,ג
;בּאַטראַכט דעם שװאַרצן אָיץ קעסל מיט די
גראָבּע מעשענע ניטן" ,ייז' .װאַלד

אָפּגעליסטרעװעט  --אַדי ,פאַר אָפּליוס-
טרעװען  .+-אוקר.72 .
אָנגעריבּענע ,אִיע פּאָדלאָגעס.

אויסגעװעקסטע,

אָפּגעליזעװעם  --אַדי ,פאַר אָפּליזעװען ,-

אָפּנעליטן  --אַדי ,פאַר אָפּלײַדן .+-

װאַרטן .

אַן אַ'ענער אויף אַ ישועה .פאויסדערציילן
מײַנע אֶיענע צרות" ,לאל ,װילנעץ  ,7881ז' ,48
הקקייט.
יערהייט,
אָפּגעליינט  --אַדי ,פּאַר אָפּלײגן .+-

אַן

איער קאָלנער .אע לאַצן אֶע שׂמחה .אִיע
ספּראַװע .אִיע פּרעמיערע .אַ קלייד ,אִי אין
פֿאַלדן .מיט אַן אָין קראָגן .אע קאָרטן .בּרייט-
געעפֿנטע אע טויערן .וואוינען אויף א שטילער

אָער גאַס .זײַן אִי נאָר אויף גוטע ,פֿרומע
זאַכן .זײַן אִ' נאָר אױפֿן פֿרעס .אִי קניפל.
אֶיער נדן .אִיע אייעלעך אויף א בּלאַט קרויט,
;אָי איז ניט אָפּגעזאָגט"; ;אי איז ניט אָפּגץ-
נייגט"; אי איז אָנגעלייגט"; קאַו א מיידל
פֿאַרזיצט ,איז זי װי אַן אַיע סחורה" ,שװ.
,תּלמידי:חכמים און וועלט-חכמים וועלכע זײַנען
תּמיד אִי אויף תּורה וחכמה" ,רי יעקב מדובּנא,

משלי חכמה (דבֿרים) ,װילנע תּר"נ .ק/א. .חול-
מועד-צײַט ... .איז אִי .. .צו שטאָטישע זאַכן",

קמ ,0781 ,פאה , .12דאָס דאָזיקע מין היטל
מיט דעם אִין דאַשיק איז דערנאָך אָנגענומען
געװאָרן בּכל תּפֿוצות-ישׂראלײ ,ממוס ,שלמה.
,זײַן גאַנצער רעיון איז אַי נאָר צום לימוד
פֿון דאַמען-רעכט" ,אַלפֿס וו ,װילנע  ,1091זי ,71
,מע האָט זיי (די כּהנים און לוייםן ניט אײַן"
געטיילט קיין לאַנד ....זיי זאָלן קענען זײַן אַי
נאָר אויף
פּרײַסקעל,

תּורה

אָפּגעלײידיקט  --אַדי ,פּאַר אָפּלײדיקן .?--
אַיע פּאָליצעס .אָנפֿילן די אִיע פּלעצער .אִיע

גאַסן .דאָס אָיע געטאָ; .דער מאַן זאָל געדענקען
די צײַט פֿון ליכט בּענטשן און זאָל שון
דענסטמאָל זײַן אִי פֿון זײַנע עסקים" ,איבּז
לעװין,

אהרן

מקורי

װילנע

מנהגים.

,5781

,מיר שפּאַנען איבּערן פֿרײַען ,אִין מאַרקײ ,הל,
יום-טובֿ דערמאָנונגען, .האָט ער זיך אועק"
געזעצט א פֿאַרמאַטערטער ,אַן אַ'ער" ,עליע
קאַהאַן,

פֿאַרשידענע

יעץרהייט.

דערציילונגען,

מינסק

.0491

הקקייט.

אָפּגעלײזט  --אַדי ,פּאַר אָפּלײון .+
ערהייט.אֵיע געלט.

דאָס

אַן אֶיער הימל .אַן אע נשמה, .איבּער אלע
קרײַטעך די גוט שמעקן ,געברענט װאַסער אַז
װי רויזן-װאַסער ,קלאָר אַי ,מאַכט מען איבּער
די װאַסערן אַזױ גוט בּרכה װי איבּער די
קרײַטעכצער" ,שלחן ערוך אורח חיים ויורה
דעה ומנהגים של כֹּל השנה ,לעמבּערג ,אָנהײבּ

-ערהייט.

 .9י"ה

מיט

זײַט .עכאַפּ איך אויף זיך

אַן אִיע האַרץײ,

מאָל ,חשונדיקע

נעכט.

קללה; :הענט (און פֿיס) זאָלן דיר אִי װערן
קקייט.
(זײַן)!*- .ערהייט.

אַפּגעלײיקנט  --אדי ,פאַר אָפּלײקענען .+-
אע עדות-זאָגערײַען.
;אויבּ

דו

האָסט

װען

ניט קיין אִיע פֿאַקטן
ניט

אין

געהערט

צום

מין פֿון מענטש ,איז אַי גאָר די מענטשהייט",
פּמ מלחמה װ- .ערהייט .קייט.

אַפּגעלײישט  --אַדי ,פּאַר אָפּלײשן .+-

א

נאָר פֿון אױיבּן .אִיע רוקנס פֿון ספֿרים . ,מיט
די אִיע פֿאָרמען פֿאַרנאַרט מען זי תּחילת צו
יידישקייט" ,קמ+ ,6681 ,אן  .7אאָיע זינד
פֿאַר מצוות געהאַלטןײ ,פרץ' ,שטעט און שטעט-
לעך', .די מייסטע נגידים זענען נאָר אָ' ,זיי...
קנײַפּן זיך די בּאַקן זיי זאָלן רויט זײַןײ ,מ .מ.
אויזערקיס ,דער פּריװאַטלעהרער

שו ,דראָהאָבּיטש

 ,8זי , .97די דעכער פֿון די שטובּן האָבּן
געבּליאַסקעט אַזױי װי אִע מיט זוןגאָלר",
קקייבֿ.
א .ראַבּאַי ,אייגענע ערד.

אָפּגעלינגען --

אומװ ,דריטפּערזאַניק.

גע-

זיך אײַנגעבּן .אינ-
לינגט אָפּ'-- ,געלונגען.
גאַנצן זיך פֿאַרענדיקן מיט הצלחה .אן עקספּע-
רימענט װאָס געלינגט אָפּ .המצאָות ,אײַנפֿאַלן
געלינגען אָפּ .פאָפּנאַרן האָט דאָסמאָל ניט
אָפּגעלונגען".

אָפּגעלינ(י)עס  --אַדי ,פּאַר אָפּלינ(י)ען .4-

ר' אַבֿרהם

יצחק

אע שקאַפּע .

עיקרי

הדת,

אַן אִי

בּװילקאמיר,

קייט.

אָפּגעלײימט  --אַדי ,פּאַר אָפּלײמען  .+--מיט
אַן איער רעכטער

פֿראַקןײ ,ש .מאַרגאָשעס ,טמז 6691 ,וווש ,02

ועבודה",

נאָװעלן.

,מסתּמא האָט מען שוין װעגן מוניען געזונגען
אין די זומפּן און אין אַלע אֶיע װעלדלעך פֿון
רײַסן" ,מק' ,ימוניע דער פֿײגל:הענדלער"
קקייט,
-ערהייט.

אָפּגעלײַטערט  --אדי ,פאַר אָפּלײַטערן .+-

גאַליציע - .אַן אָפּגעקראָכענער ,אֶיער פֿוטער.
אַן אֶיער ,אַ יורד .אַן אױסגעדאַרטע ,אִיע
שקאַפּע, .דו אֶיער יונג ,טו א קוק סאַראַ פּנים
דו האָסט", .דאָס אִיע קליידל  --טו דיר אָן
ניט איך", .אין בּרייטן אַין בּורנעס ....טאַנצט
איבּער די גאַסן מלא גדולה" ,בּ .האַגער ,איק,
ר"ה תּשכ"ז, .פֿעטערס װאָס טראָגן אִץ

שו"בּ

אָפּגעלעגן

קייםט  --אָפּגעקראָכנקײט,

אֶיער העפֿט .אַי בּויגנס פּאַפּיר .
-קייט,

אָפּנעליש(טש)עם  --זזו אָפּגעלושטשעט.
,מיט רויטע פּנימער ,אָפּגעלישעט ...פֿון דער
זון ,װוינט ,רעגן און שניי" ,גרשון אײַנבּינדער,
פֿון יענער זײַט טײַך ,מאָסקװע  .03291עדי
אָפֿענע אויגן געװענדט צום אָפּגעלישטשעטן
סופֿיטי,

גרויען

טמז 0691 ,וא .21

בּ .רעסלער,

אָפּגשלן  --טרװ .געל אָם-- ,געגעלט.

מאַכן

געל ,אָפּפֿאַרבּן אין געל .אִי װענט.
סטעזשקעס מיט זאַמד,

אִי די

אַלט

אַפּגעלעבּט  --אַדי ,פּאַר אָפּלעבּן .+-

און אַי .אַ בּלאַס און אִי פּנים .אֶיע טעג ,יאָרן.
אַיע פּאַרטײ ,ריכטונג .אִיע אידייען .איער אופֿן
טאָן עפּעס .די אע כּוחות פֿון דעם ייִדישן
פֿאָלק = א) װאָס האָבּן ניט מער קיין לעבּן
אין זיך; ב )3די אױפֿגעלעבּטע, .פֿון תּשובה
װערט די נשמה אַ' אַזוי װי אַ גוף גשמי פֿון
טויט לעבּעדיק" ,פוקח עורים ,שקלאָװ ,2381
אות טו .עדי װײַבּל װאָס האָט אים געװאָלט
נעמען מיט אים צװאַמען האָבּן געהאַט פֿון
דער אִ'ער פֿרױ אָפּגעריסענע יאָרן" ,אמד,
דיא

ליידיגע

װילנע

װינצונגען,

עאַן

.8681

אי שטעטל :אין יוצא ואין בּאײ ,פרץ ,ידי טויטע
שטאָט', ,אַלע אִי געטער װערן הייליק" ,זשיט
שו ,נ"י , ,2191מיט דער פֿרײלעכער פֿאַרשײַט"
קייט פֿון אַן אַן בּעל-עבירהניק" ,חג צמח

אַטלאַס װו- .ערהייט.

קייט,

 .1אַלדאָס

אָפּגעלעבּטט  -זאָס .מצ נבּ.

װאָס זײַן צײַט איז שוין פֿאַרבּײַ .סכום פֿון
אַלץ װאָס מע האָט איבּערגעלעבּט ,דורכגעלעבּט.
,מע זאָל ניט זאָגן דאָס זיי זײַנען אָנהענגער

פֿון אַלטס און אַ"" ,גרשון מאיר בּאַיאַרסקי
רב אין

װאַשילקאָװא,

גראָד' גובּ' ,די פֿאַלש:

קײט פֿון דער כּפֿירה סיסטעם ,פּיעטריקאָװ
,4 ,1צוזאמען מיט אִי האָט מען אַרויס-
געװאָרפֿן אײיבּיקע נאַציאָנאַלע װערטן" ,נש
איבּז ,שד וווש.

אָפּגעלעגן  --אַדי ,פאַר אָפּליגן  +-ופֿרגל:
אין א קליין אִי געסל .א זײַטיק,
אָפּגעלײגטן.
אַן אי אָרט .בּאַזוכן די אָיסטע דערפֿער .וואוינען
אָי ,װײַט פֿון א ייִשוב .אויף אַן אֶיענער בּאַן
סטאנציע .ער זוכט אַלי אָפּ גילעגיני אורטיר
{= ערטערן",

גה,

זי

.082

אַיענע

עפּל.

אַן

מען איז אויף דעם גע
ָס
װרא =
אָיענער אב
לעגן בּײַם שלאָפֿן .אַן אי ק ול = דומפּ ,קלינגט
ניט, .אַז אַ מויד פֿאַרזיצט (אַז א מֿײדל
װערט פֿאַרזעסן) איז זי אַן אֶ'ענע סחורה",
שו .גאיזט איין שיף פֿון איין װײַט אבּ גלעגני
אינזעל אן גיקומן" ,מעשׂה של ירושלמי הומ
בּורג .}1171 ,ע,תּרפּײט אַלפֿים מײַלן אִי פֿון
אַנדערע מדינות" ,פרץ ,יצוויי װעגן ,צוויי מש-
לים', .געבּונדענע לײַדנשאַפֿטן ...טרייסלען
אויף אַלע אֶיענע אומריינלעכקייטן" ,דא ,פֿון
בּערלין

בּיז

סאַןפֿראַנציסקאַ,

װאַרשע

,.0391

;אַ קשיא פֿון תּוספֿות ערגעצװאו אין אַן
ערהיט.
אָיענער גמרא" ,ײט ,פוילןװ.

1740

אָפּגעלענט

דקייט  --עניט געקוקט אויף דער אִי פֿון
דער הױיפּטבּאַןךליניץ" ,י .זרובּבֿל ,טמז5691 ,צו .32

|

מיט

אָפּגעלענט  --אַדי ,פּאַר אָפּלענען .+-

אַן אױפֿגעשטעלט אויער צו דער א בּיסל איער
טיר",

שמעון

האָראַנטשיק,

'גאָטס

משפט',

אי אויג = װאָס קוקט פֿון אַ זײַט,
הייט,

אָפּנעמסרט

אָן

יער-

-קייט,

זיך

אָפּגעלעקט  --אַד ,פאַר אָפּלעקן .4-

װאַרפֿן אויף עפּעס װי אַ הונט אויף אַן אֵץ
בּיין .אֵיע ואונד .אֶ'ער קוכן .אַן אֶיער פּאַרי
שוין מיט גלאַט צוגעקאמטע האָר, .דריקט
| פֿעסט די האנט פֿונעם שלאנקן ,אָין ,שמייכלענ-
יקן סעקרעטאַרײ,ד

הערש

לײבּ

קאָזשעבּער,

קאַזיאָנע גימנאַזיע ,טשערנאָװיץ , .7291עס
בּלייכן זיך קאַלעכענע װענט ,אע פֿון דער
לבנה" ,פּמ ,דור-אויס ,דור-אײַן ,ז'  -- .68װי
אזוי האָט דאָס קינד בּאקומען א פּאַרך? --
ס'איז געוען אִי פֿון א קעלבּל {מוטערס פֿאַר-
קקייט,
ענטפֿערונגן- .ערהייט.

אָפּגעלעקלט  --אַד ,פאַר אָפּלעקלען .6-

קעלט אַָ ,עט ,לידער; .מײַנע קאבּצאַנסקער
זענען שיער ניט געפֿאַלן פֿון די פֿיס ,אַזוי אַי
זענען זיי געװעןי ,ממוס ,ינשׂרפֿים? ,קערט
זיך ראָבּינזאָן צו דעם שפּאַניער װעלכער אִ'
אויף דעם גראָז געלעגן איז" ,ראָבּינזאָן קראָזוע

דער יונגערער ,װאַרשע

-ערהייט,

4781.

דקייט,

אָפּגעמאַכט  --אַדי ,פּאַר אָפּמאַכן  .+-אִיע
פּונקטן פֿון קאָנטראַקט .אֶיע רייד .אַן אֶער
צייכן ,בּ,ײַ מיר איז געװען אִי אײַנהאַלטן זיך
וי װײַט מעגלעך" ,ממוס ,ספֿר הבּהמות, .לא

מיט אַן אַלף ,אִי איז אָי ,ש .הױכבּוים ,אַ יוד,
אַדעס תּר"ל ,9681 ,עניט געפֿילט די קינסט.
לעכע און אִיע אָדער נאַכגעמאַכטע איידלקייט",
א.

ל.

שװאַרצבּורג,

-ערהייט.

סיבירער

-קיים,

דערציילונגען.

|

| ענדיקט .אָפּגעשלאָסן ,מע קען שוין קיין חרטה
ניט האָבּן, .זיי גיבּן זיך די הענט  --אִיו",
אָפּנגעמאַלט  --אַדי ,פּאַר אָפּמאָלן  ,+--פּפ:

אֶע קאַרטינקע .אִיע װענט,

;אַז א מענטש איז בּײַ זיך אִי און אָפּגעטעקלט",

;ער זאָלט מיך אַלזאָ אבּ גימאלט צו איר
בּרענגן ,דא מיט װען איך אין איר לאַנד קעמי

אָפּגעלערט  --אַדי ,פּאַר אָפּלערן  ,6-פר.

דשׂ זיא מיט מעכט דר קענן" ,יוסיפֿון ,אַמשט

נאַז,

די אִיע גאַסן.

-קייט,

אָפּגעלערנט  --אַד ,פאַר אָפּלערנען .=-
פֿאַרהערן דאָס אִיע פֿאַר דער װאָך .אע מ-
פֿון דעם אַלמין װערט אָפּ
.ש
ו.א
דות., .
גלערנט צו גאָטשׂ דינסט" ,ר' אליהן הכֵּהן,
שבט מוסר .סדילקאָוו תּקצ"ג, .דאָס אין אִי
פֿון דער מעשׂה פֿון בּנימין ,"...תּנחומא,
ערהייט,בּראשית ,װאַרשע תּרמ"ו.102 ,
-קייט,

אָפּנעלצעװעם  ...{ --לעצעװעטן אַדי ,פּאַר
אֶיער סימולאַנט, .עס װאַרפֿט
! אָפּלצעװען .+-
די צײַט פֿון דער געשיכטע דיך אראָפּ אַן אָיך",
ערהייט.
פּמ' ,יצוריק אין הייל אַרײַזי .

אָפּנעמאָגערם  --אַדי ,פּאַר אָפּמאָגערן (זיר)

 = .+אַן אָפּגעצערטער ,אַן איער .אִיע שקאַפֿע.די מאַמע ,אִי און בּלאַס .א שטאַרק אַי פּנים.
;ער האָט גענומען מײַן האַנט אין זײַנע בּיידע
-קאַלטע

אִיע הענט",

יהל ,די קאָלאַניסטן

װ,

װאַרשע , .9981דער קראַנקער בּאַקומט היץ,
קאָפֿװײטיק ,װערט שװאַך און אַי ,צש ,פגעז,

ווילנע  ,3291טא 11

-ערחייט.

הקקייט,

אָפּנעמאַט  --אַדי ,פאַר אָפּמאַטן (זיך) ,=-
אָי גלאָז; .איך גיי זייער אָפּגעריסן ...און
פֿונעם הונגער בּין איך זייער אַי ,דער קרימער
מ|אַרשעליק ,לעמבּעֶרג  ,5781ז' , .34האָבּן
דעם לאַקײ ,װאָס אִי פֿון לױפֿן איז פֿון די
פֿיס געפֿאַלן ,קוים ערשט פֿאַרהאַלטן" ,קלמן
סובּיל איבּז ,דאָקטאָר אַלמאַסאַדאַ מיט זײַן

טאָכטער ,לובּלין . .4981
אָפּגעמאַטערם  --אַדי ,פּאַר אָפּמאַטערן (זיך)
אָע פֿון דער אַרבּעט ,פֿון גיין אאַזװ,
.+ ...,ציטערט און פֿלאַטערט ,פֿון גרויסער

 ,1נו; .קען דאָך זײַן ,זײַן
װעט זײַן פֿאָרנט פֿאַר דעם בּוך
,מע זעט דאָרטן אִי די מצרים
(געגאַנגען אָנגעקלײידעט" ,אַמד,
ערהייט..ווילנע .תּרכייד.

טריפֿה פּרצוף
אַ'" ,יפ ,זי ,3
װי זיי זײַנען
מסע מצרים,
קקייט,

אָפּנעמאָלן  --אדי ,פאַר אָפּמאָלן װ .פפ:
ערהייט,-געמאָלט .אַענע תּנֿואה .אַװעקפֿירן די תּבֿואה אִי .

ה-קייט,

אָפּגעמאַלקן  --אַדי ,פּאַר אָפּמעלקן  ,6--פף;

געמעלקט.הייט;

די אָענע מילך.

-

א לענגערע
רולעטקע,

/ער-
|

אָפּגעמאָנט  --אַדי ,פּאַר אָפּמאָנען  .-איער
,עגאַנגען איז דער טאנק מיט בּלוט און
חוב .ג
| זון איבּער דער אִ'ער ערד" ,פֿמ ,מלחמה װ.
קייט,-ערהייט.

צײַט.
|

נאַכט

אַי א גאַנצע

אין

אָפּגעמוחט  ...{ --מואַכטן אַדי ,פּאַר אָפּ
אֶע פּלענער ,המצאָות- .קייט,
מוֹחן .+-
אָפּגעמוטשעט  --אדי ,פּאַר אָפּמוטשען .6-
א מידער ,אַן
אַערבּעטער ,עלטערן אאז
אָיער .אִי װי אַ קרעמער נאָך א גרויסן יריד,
אִי פֿון יאָרן פֿאַרשיקונג, .צוריקגעקומען .דער
זון פֿון די שדים זייער אֵי ,נחבּ' ,מעשׂה מחכם'.

ביסלעכװײַן האָט די אָפּמאַטערונג גובר געװען
דעם

אִין פֿון טרויער",

דזשוזעפּפא

-ערחיים.

אָפּגץמאַכט !  --געניצט װי זװ .פֿאַר-

--געמאָלן .

אָפּנעמבּלען  --אוטו- .בּל אָפּ ,ג-ע-געמבּלט.
אַמ .1 .אױפֿהערן שפּילן אין אן אַזאַרט:שפּיל,
אַלץ פֿאַרלירן און ערשט דערנאָך אִי  .2שפּילן

גאַריבּאַלדי,

-קייט,

ליפּמאַך-לעװין

פּעטערבּורג

איבּז,

5091

אָפּנעמופרט  ...{ --מוסערטן אַדי ,פּאַר אָפּי
אֶער זון .אע ינגאַטשעס,
מסורן .+-

זערהייט.

-קייט,

אָפּגעמהיצהט  ...{ --מעכיצעטן אַדי ,פּאַר
יאָפּמחיצהן! .דאָס אִיע װײַבּערשע בּית-מדרשל,
ג;עס זײַנען טאַקע דאָ מאַמענטן אין יעדער
גרויסער דראַמע ,װאָס דאַרפֿן דעם תּיקון פֿון
געזאנג ,אָבּער עס איז שטרענג צעטײלט..,
אָפּגעגרענעצט און אַ ,מוק ,טעאַטער און
טעאַטער,

אידיש

אָפּגעמירט  --אַדי ,פאַר אָפּמידן (זיך) ,=-
,אויסרוען די איע בּיינער" ,יופֿאָל ,5881 ,יא ,33
;אַן אויסגערוטער ...פֿון זײַנע גרויסע מי
װאָס ער איז אִ' אַ גאַנצן טאָג" ,יצחק יחיאל
סאָנענזאָהן מעיר קאַרעליץ ,דרך האדם װילנע
, .8דערציילן די שלאפֿע קאַרליקלעך ,די

אע

שקקלאַפֿאײניקלעך,"...

יהואָש,

אַלטע

פּסוקים ,נײַ פֿאַרטײַטשט!

אָפּמידיקן.
אָפּגעמידיקט  --אַדי ,פאַר
עלעקטרישע קראַפֿט װעט זיך גיסן ...און
דערפֿרישן די אָפּגעמידיקטע האַנט" ,נאַד ,די
נייסטע

װערק

פֿון

משה

נאַדיר

,/

ג"י

,1391

זי -,732

,=-

אָפּנגעמינ(ד)ערט  --אַדי ,פאַר אָפּמינ(ד)ערן

גיין מיט לאַנגזאַמע אֶ'ענע טריט .אַ'ענע און

= אִיע מעגלעכקייטן צו לעבּן, .ד,אָס אָפּי
געמינדערטע ,געזונדערטע אַרט פֿון יִדנס

אָפּנגעמאַסטן --
אָפּגעשניטענע

אדי,

סחורה.

פאַר
"אַענע

אָפּמעסטן

=ָנ
בּיינער א

געבּראָכן (מיט אַ שטעקן .אאַלעס װאָס ער
געניסט  . . .אָפּגעװאױגן און אִי אויף די װאָג-
שאָל פֿון די תּורה" ,ר' הילל ליכטענשטײן
עת לעשׂות וו ,הקדמה װ, .סאיז פֿון פֿריער
אָי יעדער װענד און טראָט" ,יוסף ראָלניק ,גש.
-ערהייט .קקייט,

װעגן",

קלמן סובּיל איבּז ,דאָקטאָר

אַלמאַסאַדאַ

מיט זײַן טאָכטער ,לובּלין .,4981

אָפּנגעמינטערט  --אַדי ,פּאַר אָפּמינטערן ,--
די אָיע ,די אױפֿגעמונטערטע.

;זײַנען פֿון

אַד ,פאַר אָפּמאָרען (זיך)

אונדזערע בּרידער פֿיל אִי פֿוו חלשות" ,יעקבֿ
סאָטמאַן ,עבֿרי אנכי ,בּאַרדיששע  .1דער"
הייט- ,קייט| .

|  = .6-שנאָך .איר האָט זיך נאָכגעשלעפט אַ

אָפּנעמלאַכהט  --אַדי ,פּאַר אָפּמלאָכהן ,4--

אָפּגעמאָרעט

--

בּלייך אַי יינגעלץ" ,אצג ,צװישן חורבֿות ,זי ,89

זערהייט.

-קייט.

איע-= .ערהייט.

אָפּ(גע)מאַרקירט  --אדי ,פּאַר אָפּמאַרקירן
 = .+אִיע צילן .אִיע אָפּרוישטעלןהייט.

-קייט,

אַ קונציק אִי שטיקל אַרבּעט .אַרױסװאַרפֿן דאָס

דערז

-קייט,

אָפּגעמפרט { --ג.ע.מאַסערטן אַדי ,פאַר
אאַן אֵיער ,װיל ער זיך נאָך
אָפּמסרן .+-
ערהייט,! אַלץ אַרױסדרײעןי,

אָפּגעמעלט

114
די

אָפּנעמעלט  --אַדי ,פאַר אָפּמעלן .+-

אע נסיעה איבּערן נגב; .אים דעם אב גי
מעלטין יאָר שמ"ה. ..ײ ,ר' זלמן הענא איבּז,
צמח דוד ,פ9פדמ תּנ"ח .קאַז איין מענטש זאָל
זיך לעבּן  . ..דעם פֿאַלשן לעבּן דעם אֶץ אין
דעם פֿאַרשטעלטן לעבּן ,*. . .יהושע רובּינציק
ממינסק,

וחידה,

משל

וילנע

,װעסט

.5681

דערזען א קאַלטע װעלט  --דורך אין װײַסן
ערהייט,אָיי ,אַר' ,די מוטער צום קינדי.
יקייט,

:

אָפּנעמעלקט  --אד ,פאַר אָפּמעלקן .-
פּט; --נעמאָלקן, .די אע מילך רוט שווער
אין

הילצערנער

מיכאַילע

ע.

כּליי,

קאַציובּינסקי,

- - ,8291/ערהייט..

פֿינינבּערג

איבּז,

דערציילונגען,

קיעװ

קקייט.

אָפּנעמענטשלט  --אַדי ,פאַר אָפּמענטשלען
די אָע ,די פֿאַטאָגראַפֿירטע בּעת

(זיך) .+-
דער חתונה.

אָפּגעניצט

-ערהייט,

אָפּנעמעקט  --אַדי ,פּאַר אָפּמעקן .+--

אִיע

איז .אים אױפֿגעשטעלט ,האַלדזן און גאָרגל
אָפּגענאַקעט און די אויגן פֿאַרגלאַנצט" ,נס,
די

מאַשבּער,

מישפּאַכע

מאָסקװע

,9391

אָפּגענאַר  --דער , ן .אָפּנאַרערײַ .דאָס אָפַּי
גענארט װערן .אַ פֿאַרפֿירעניש ,אַן אַ', .װאָס
איז דען נאָך פֿאַר מיר געבּליבּן אַחוץ פֿון
אי דער זיג ? ,עק.

אָפּנענאַרט  --אַדי ,פאַר אָפּנאַרן (זיך) ,-
אַן אָער ,אַ בּאַשװינדלטער, .דער מאַרק מיט,,.
זײַנע אָפּנאַרער און אִיץ" ,ממוס,

װי דאָס װאָס מע בּלײַבּט אַי" ,שע,

-קייט,

מײַנע אלטע ,אִיע זעגל" ,חג ,דער מענטש
קקייט.
ערהייט.פֿוַער.

אַפּגענינלט  --אַדי .פאַר אָפּניגלען .+--

אַן

-ערהייט.

אַיעײ ,מלה , אַרלעקיף.

אָפּגענאַרטס  --דאָס .מצ נבּ .פּר( .גוטמוטיק,
שפּאַסיק) פּאַרציע ,חלק װאָס איז מער ,גרע-
סער װי מע האָט זיך געריכט; .אונטערן

שטיקל פֿלײיש נאָך אַ שטיקעלע  --אַן אַי".

זי , .21װעט עֶר צום האַרצן צולייגן זײַן אִיע
היים ,זי מיטנעמען אין װעג און טראָגן אין

אָפּגעמערקט  -אדי ,פאַר אָפּמערקן .6-
אָע צייכנס .אֶיער קרבּן .אֶיע קאָרטן אֶיער
יובּילײ .

-ערהייט.

-קייט.

אָפּנגעמצווהט  ...{ --געמיצװעטן אַדי ,פּאַר
װאָס די מצװה פֿון דעם איז
אָפּמצװהן'.
שוין אַװעק ,איז שוין פֿאַרבּײַ, .װען ...די
מצווה פֿון זיצן אין סוכּה װערט בּטל ,קלעי
טערט מען אַרױף מיט סכּנות-נפֿשות אויף די
אע סוכּותלעך ,מע װאַרפֿט אַראָפּ דעם גרינעם
סכך ,מע שלעפּט אים אַװעק מיט גרויס פּרסום
צום ליובּאַװיטשער בּית-מדרש" ,זש ,שקלאָװער
קינדער ,ז' ,11

אָפּגעניצט,

אַן אִיע מאשין,

פֿון
|

פר.

זכּרון" ,פּמ ,מלחמה וו- .ערהייט.

אָפּנענוצט  --אַזי ,פאַר אָפּנוצן .+-
אויסזען

דזחװ

אַלט און

פֿונים יאַריד , ./אינאיינעם מיטן גראָז װאָס
איבּער אים װעט ויגן זיך דאָס לעבּן זײַנס דאָס

די גנבֿטע .זי גענארט אַלע אָפּײ ,אַמעריקאַנישע
גליקן ,װאַרשע , .5981היפּערן איבּער דאָס
דאַװענען ,מאַכן ניט קיין בּרכה ,גענאַרן אָפּ"י

-קייט.

ו,װען

מע

בּאַטאַפּט

| הענט פֿון אַמת ,די קראַנקע ערטער אױפֿן לײַבּ,
װערט בּאַלד די קרענק אִי װי מיט די הענט",
קקייט,
ערהייט.דטש ,װילנע.

אָי .גרודערס אִיע מיט די כװאַליעס שוימען",
הר ,געדיכטע און לידער, .איך האָבּ אָנגעצױגן

חרפּה .אַ שילד מיט אִיע אותיות .אע טריט.
אִיע קהילות, .מײַן פֿרײַנד פֿון יענע אִיע גאַסן,
מײַן שותּף איצט צו יעדן צער" ,סעג .איצטער,

וערן בּײַ אים אָ"י ,אָפּאַ ,אין פוילישע

מיט

װעלדער.

די טויטע ,קאַלטע

קליאַטשע.

,די קלעפּ אַלין זײַנען נאָך ניט אַזױ מסו"
כּן...

| ,זאָל אים די צונג (דאָס לשון) אי װערן,
;הענט און פֿיס .מעגן דיר אִי װערן" ,אע, .עס
איז אִי געװאָרן זײַן פֿרײלעכקײט ,מיט זײַן
ניט" ,שע ,אידישע ראָמאַנען.
עד
היט
בּרען װי מ
,האָט געציטערט ,געפֿילט װי הענט און פֿים

טרח .גענאַר אָפּ-- ,גענאַרט.

אַָפּגענאַרן --

זזו אָפּנאַרן, .זי פֿאַרקױפֿט די נשמה,

אַש ,גראָסמאַן און זון.

מיט

זיך ; --איך

אַלײן האָבּ געזוכט א תּירוץ כאָטש זיך אָפּי
צוגענאַרן" ,װײַס וש ,װי דער גורל פֿירט,

זעכץ .

ער (ײן יקע)

/ענישר

עריי,אָפּגענאַשט  --אַד ,פּאַר אָפּנאַשן  .+--איער
פֿלאָדן .אִיע עבֿירה .ערהייט  --אִי ניט
|
װעלן מער עסן.
אָפּגענאַשיועט  --אַדי ,פּאַר אָפּנאַשיװען ,4--
איער װאָלענער פּאַס .איע ,אַרױפֿגענײטע בּרעגן
פֿון א קלייד.

אָפּנענדזלען זיך  --אוטװ . דזל זיך אָפּ
זיך '--געגענדזלט.

 .1דריטפערזאָניק( .גוט"

איער הויף .ניט גענוג װיסנשאַפֿטלעך אָי. .כּל-
זמן דער ליכטיקער אמת האָט דיר נישט
אַנטקעגן געשפּיגלט ,איז געװעזן יעדער חסרון
פֿאַר אַ מעלה אַי" ,זלמן סאַבּעל מזאַמושטץ,

זװגים ,װאַרשע  ,4781ז' , .23געקוקט אױפֿן
גאָרטן ,אויף די אִיע פֿרוכטנבּיימער" ,פמ ,דאָר
אויס  --דאַר אײַן כאַרקאָװ , .9291האָבּן אין
אַזױנע היצן װואו אַװעקצוליגן ס'פּיצל אִע
מאַרגאַריןײ ,בּ .דעמבּלין ,צאַנקענדיקע ליכט,
ֿ,לעגן אַרױסגעבּן מער אִיע
 -גיל  ,8591זי  .682פ

פֿאָרמולירונגעןײ ,מװ ,היטלערס

-קייט.

זי ג- .2ערחייט.

פּראָפֿעסאָרן,

אַפּגענידערט  --אַדי ,פּאַר אָפּנידערן .=--
אִיע אַמטן,, ,מעשׂה גישאַך אן איינם דער ואר
!ב גינידרט פֿון זײַן גוט אוני װאַר גאר ארום.
א
גיװאָרדן" ,מבּ ,מעשׂה קמח, .דער קיניג...
ווערט אבּ גינידרט װערדן פֿון זײַנם קיניגרײַך",
אַמשט

יוסיפֿון,

-קייט.

,1661

עבי

יעץרהייט,

אָפּגעניינגט  --אַדי ,פּאַר אָפּנײגן .+--

די

(ניט)-אִיע מסכּים צו זײַן .אאָפּגעלײגט איז ניט
אָי ,שו, .איך האָבּ מײַן מאַן פֿײַנט בּאַקומען,

אָפּגעמקלט  ...{ --מאַקלטן אַדי ,פּאַר אָפּי

מוטיק אָדער מיט בּיטול) מער ניט זיך (פֿאַר)

עדעם אִן טוט נאָך איצט װיי
מקלען .+--
דער רוקן", .חברה האָבּן אים אַרױסגעלאָזן
אַן אֵין ,זיי האָבּן בּײַ אים אָפּגעװאונען דאָס
ערהייט,גאַנצע געלט".

װעלן. .נאַך דער מפלה האָט אַן אשת-איש

איך בּין אים געװאָרן אָפּגענײגט שוין פֿון דער

 .2פֿאַרענדיקן אויס-

עגונה,

אָפּגעמשפּט  ...| --מישפּעטן אַדי ,פּאַר אָפּי
משפּטן  ,)=-אַרױס אַ דערשלאָגענער ,אַן
אִיער . . ., .װי אַן איער װאָס הערט צו דאָס
 לעצטע -מאָל אַז מע װעט אים הענגען" ,אמד,דיא אידען אין װאַרשוא ,װילנע תּרײל- .ער-
קייט.הייט.
אָפּגענאָגט  --אַדי ,פּאַר אָפּנאָגן .+

אֶיער

בּיין- .ערהייט.
הקקייט,
0
אָפּגענאָפּלט  --אַדי .פּאַר יאָפּנאָפּלען .נעאָל.
בּאַפֿרײַט,

אָפּגעטײלט,

אָפּגענומען  --אַדי ,פּאַר אָפּנעמען :98 .+--
געלט װאָס איז אִי בּיז דער
-גענעמען .לעצטער פּרוטה .איער פּאַק .דער אֶיער גרוס,
אי פֿון דער װאָג .ליגן מיט אע הענט און
פֿיס .ליגן װי אַן אָיער .בּלײַבּן שטיין אָן לשון,

װי אַן אֵיער, .האָט מען זי געפֿונען אונטער

או ,ניי  ,9191זי , .261איז קען מען אַזױ לײַכט
אַריבּערטרעטן צו יענער לויזער אֶיער שעה",
ערהייט,מל ,בּין איך פֿאַרלאָרן ?'
|
|
-קייט,

אַ בּריק מיטן אֶיעם קינד" ,פֿמ, .צו אַן אע
צונג זאָל מען מישן טשערנישקעס מיט אויגנ"

אָפּגעניצםט  --אַדי ,פּאַר אָפּניצן .+

5טמ

ארוכה

און מער פֿאַרשפּרײט װי אָפּגענוצט .

אֵער

זאַלץ און די צונג אָנרײַבֹּןי ,תעלה

לבֿובֿ , .0581איינע נעכּעך אן אַלטע ,אִיע פֿיס

נאָפּל.

,י געפֿרױרענע ,אִיע הענט האָבּ איך
שטאָטי .ד
אַרײַנגעשטעקט צװישן מײַנע פֿיס ...זיי צו
דערװאַרעמען" ,ישׂראל ראַבּאָן ,אױפֿן פֿראָנט'

װילנע , .1781די קליידער נײַ און

שימערירנדיק און דאָס פּנים אַלט און אָי ,אַר,
 . ,קומען אָן צוריק
אָן ליבּעי .פּ,עק נשמות .

,די בּאָרך

פּאַראַליזירט װערן .קללות:

פֿאַרקריפּלט ,אַלט און אָיי ,יהואָש ,אאַ הימלי"

אָפּגעריסן פֿון

אָפּגענאקעט  --אַדי ,פאַר אָפּנאַקעטן .נעאָל.
ניט-פֿאַרדעקט,

זיצן גענדזעלעך פֿון גענדזענע אייער.

ווילנע  ,5781זי , .81אַזו איז דר מענש ,אַלי
נאַכט איז עפּיס פֿון זײַן לעבּן אבּ גינייגט",
לטו ,קמט/ב, .די קריגס-פֿירנדע פֿעלקער זענען
ניט אי אַװעקצוגעבּן אונדז ארץיישׂראל" ,זשיט

דאַמף .אִיע מאַטעריאַלן ,מכשירים, ,אַ בּוך ....
רעכט אַי און פֿאַרשמאָלצןײ ,אמד ,דיא גײַסטער

;אָי פֿון זכּרוןײ ,סוצ ,אין פֿײַער-װאָגן,
ניט:אַרומגעװיקלט.

אים זיך אָפּגעגענדזלט".

ערסטע

שטונדע",

אמז,

פֿײגעלע

דיא

און

ליגט

אִי װערן

איבּעראַנאנד",

-

פרץ,

ידי

טויטע

געשיכטען,

אַפּגעניצעװעט

1742

ֿ,רישע ,לעבּעדיקע ,ניט קיין
שער אײַנפֿאַלי .פ
אע

װערטער",

ש,1

ןיטיקער,
אקור

קריטיק

,מענטש פֿון איצטער ,אֶיער ,ליג אויף דײַנץ
װיסטע רוימען" ,הל ,אין טרעבּלינקע. ...
קקייט,
זערהייט.

אָפּגעניצעוועט  --אַדי ,פּאַר אָפּניצעװען ,-
שטאַרק אִיע לאָזונגען .אע קליידער .צונויפֿ-
קױפֿן אִיע זאַכן. .די װאָכעדיקע מאַמע ...מיט
דעם אָרעם אִין טשיפּיק" ,אַש ,תּהילים ייד.
ערהייט,די
אָפּגעניקלט  --אַדי ,פאַר אָפּניקלען .+-
אִיע טיילן פֿון דער מאַשין, .געזעסן בּײַם
טעלעפֿאָן ,אױפֿגעכאַפּט דעם קלענסטן רויש
װאָס דאָס אִיע מעטאַל האָט געשפּרײט איבּער
דעם ליידיקן צימער" ,אָפּאַ" ,בּײַם טעלעפֿאָן.

אָפּגע'נעצן  --אוטו- .נעץ אָפּ"- ,געגענעצט.
פֿאַרענדיקן גענעצן .גער שפּרינגט אַרױיס פֿון
בּעט ,קנאקט אויס די פֿינגער ,גענעצט גע-
שמאק

אָפּגעפּוצט

אָפּ" ,אָפאַ ,אַ ראָמאַן פֿון אַ פֿערד'גנבֿ,

זי  .711עדער פֿאַרטאָג האָט זיך גענומען צעי
עפֿענען ,אִי מיטן גאַנצן בּלוילעכן אַרום" ,זבּ
ליטקאָמיוג ,קלעװו ,3391

אָפּנעסיט(עו)עט

--

אַדי ,פּאַר אָפּסיטע-

אֶע ,פֿעט געמאַכטע אָקסן אִ
(װע)ן .+
אויף דער אייבערשטער פּאָלע.

;עס איז אים. . .אומעטיקער געװאָרן אַליין בּײַ
דעם בּלײַענעם װאַסער ,צװישן די אִיע פֿעל-
דער" ,מק ,זעלמעניאַנער } ,מאָסקװע ,1391
זי ,901

שלאָסן .אײַנגעשטעלט אַזױ אַז מע קען עס
מער ניט בּײַטן .קלמן הײַזלער.

אָפּגעעיגולט  ...{ --איגלטן אַדי ,פאַר אָפַי

פֿעסט בֹּאַז

אָפּגעסיימט  --אַדי2 .,כסיים?

אַפּגעסילעט  --אַדי ,פּאַר אָפּסילען .+--
ערהייט,שנירלעך קרעלן.

אִיץ

אָפּגעסמאָדערט  --אַזי פאַר אָפּסמאָדערן
פֿאַרשמאָדערט.
'- :99 .6געשמאָדערט.פֿאַרבּראַקירט ,פֿאַרפֿעטסט, .קעסטניקעס אין
אע סורדוטן ...האָבּן איבּערגעגעבּן ידיעות
װעגן גרויסע געשעענישן אין לאַנד" ,מק,
זעלמעניאַנער װ ,מינסק  ,5291זי 151

-ער-

הייט,

אָפּגעסמאַל(י)עט  --אַדי ,פאַר אָפּסמאַליען
(זיך) -+.

אַן אֶיע הון .אֶיער שטאַם פֿון בּוים.

אַרױסלױפֿן

װי אַן אֶע(ר .די אױיערן  --אִי

פֿון פֿראָסט .אַן איער פֿון דער זון .אַרױס אַן
אֵיער פֿון געשעפֿט ,מיט אַ סך היזק" .ער איז
=ן געװאָרן אַן אַפּיקורס,
וי
שיער
שוין אַן אֶ
;דאָ אַ שטיקל אָי ,דאָרט אַ שורה טוג אויף

צרות" ,פֿרוג !' ,דער הױפֿן ערד', .דאָס שאָר-
.כּמעט אַלע יידן פֿון דער גאַנצער װעלט זענען

אָפּגץטאַפּעט  --אדי ,פאר אָפּסאַפּען .6--

דאָ געקומען א בּיסל אָיי ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר
ערהיים,אין תּליאָבֿיבֿ ,זי .691

צװײ און

אָפּגעסמאָקעט  --אַדי ,פּאַר אָפּסמאָקען .6--
געסמאָק-געשמאַצקעט,9

אין דער אָפֿענער טיר" ,בּ .דעמבּלין

-ערהייט,

אַ דריטער ,נ"י  ,3491זי .62

אָפּגעסאָרטירם  --אַדי ,פאַר אָפּסאָרטירן .6--
?גייען אָפּ די טראַנספּאָרטן פֿון די אִיע קאַ-
צעטלער" ,ישק ,שליאַך און אומװעג ,ו' 652
|
ה-קייט,
ערהייט,

אָפּגעסטאַיטשעט

-

אַדי,

פאַר

אפ

אֶיער בּויך, .האָט מען זיך
סטאַרטשען .+-
צוגעקוקט צו זײַן פּנים ,צו זײַן אונטערשטער,
אֶיער ליפ . . .ײ ,פּאָל עזי איבּז ,פֿון פֿראַנצייזיש,
צדקה ,לאָנדאָן ,3091

אָפּנעסטעמפּט  --אַדי ,פּאַר אָפּסטעמפּן ,6--
אע קערנער, .די אַמען װאָס זייגן קינדער
זאָלן אין װייץ ,געזאָטן אין ציגנמילך ,אָפֿט
עסן" ,תּעלה ארוכה ,לבֿובֿ ,0581

אָפּנעסטעמפלט  --אַדי ,פּאַר אָפּסטעמפלען
-- :95 .6-נגעשטעמפּלםט.

אֶע דאָק-

מענטן, .מיט דעם גאַנצן ...אָפּגלאַנץ פֿון
צװויל ., .שױיבּן" ,ממוס ,שלמה.

-ערהייט.

אָפּגעסטריוועם  --אַדי ,פּאַר אָפּסטריװען ,+--
אִיע ,אַרומגעשאָרענע האָר, .װער איך אַ פֿראַנ"
צויז ,דאָס בּערדל אִי ,האָבּן מיך בּיידע פֿײַנט,

און מײַן װײַבּ מיך גריזעט" ,גאָר ,די בּאָרד.
זערהייט,

אָפּנעסטריגעװעם  --אַדי ,פּאַר אָפּסטריגץ-
װען

.+-

זערהייט.

אֶיער

אַרבּל,

אִיע

כען פֿון די אע בּיימער" ,הל' ,דער װאָלף,

טשעט,

מאַרינארקע.

--געסמאָצקעט,

אאַ.

װאָס

פֿון דעם איז אָפּגעזױגן דער זאַפֿט. .סאָל-
דאַטישע לעפֿל האָבּן אַרומגעשװאומען אין זי
װי אָיע און אויסגעשפּיגענע בּיינער" ,פּמ ,דאָר
אויס  --דאָר אײַן ,כאַרקאָװ 9291

-ערחייט.

אָפּגעסמאָרעט  --צדי ,פאַר אָפּסמאָרען  ,-
אָפּגעשמירט מיט
= 9ינעסמאָרקעט.
שפּײַעכץ ,פֿעטס ,שנײַצעכץ אע .אין אַן אֶיער
קאַפּאָטע .עאַַ פּאָר אִיע הויון ,אויסגעריבּענע
פֿון אונטן און אויסגעצויגן אין די קני",
ז .װענדראָװ ,די בּימה ,װילנע  ,5291פא 01
ערהייט,אָפּגעסמט  ...| --סאַמטן אַדי ,פּאַר אָפּסמען
 - .+אִיע מײַז .אִי אויף טויט .אדאָס נעבּל-דיקע בּיסל װיסן פֿלעגן די קינדער פֿון די
אַרבּעטער בּאַקומען אין אַ פֿאַרקריפּלטער ,איער
פֿאָרעם" ,איבּז בּ .קאָטיק ,נ .ק .קרופּסקאַיאַ ,די
פֿרױ

אָפּגעענ(ט)פערט  --אדי ,פּאַר אָפּעננט)פֿערן

 = -+איער בּריוו .אַיע בּאַלײדיקונג.הייט- - .קיימ,
אָפּגעעקלט  --אַדי ,פאר אָפּעקלען .+-

אינעם

לאַנד

פֿון

סאַציאַליזם,

מאָסקװע

! .0זיי טראָגן טוט די אִיע אויגן ,זי
טאָרן מער נישט אָנקוקן קיין קינד" ,סעג,
קייט,
איצטער ,זי 95. -ערהייט.

אָפּגעסקראָבּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּסקראָבּען
 = .+אֶע בּלאָטע, .איבּערן געלן ,ריין אֶץ ,מ .גאָרקי ,קינדער יאָרן ן ,מאָסקװע
י.
.ש.
טי
ה-ערהייט,
.1

אָפּגעפרחנט

--

{ ..סערכנט,

אַדי ,פּאַר אָפּסרחנען .+-

ער-אַן

אִי רעאַגירן, .בּײַ אים איז רעכט צו ענדיקן
פּלוצעם אין גײַסט פֿון א פֿאַרבּײיוטן אֵץ

משׂכּילי ,בּעמ ן ,זי 921

אָפּגעטאָכנ(י)עטס  --אדי ,פּאַר אָפּסאָכנניטען
 = .6אִיע צװײַגן .אַן אֶיער ,אָפּגעטריקנטערקקייט,
שטאַם- .ערהייט.
;אָיע ,פֿאַרשװיצטע ,זײַנען זיי געבּליבּן שטיין

ר-
א..ַ.
ַֿך
פּרא
;ליטעראַרישע שפ
עיגולן .+--
שליסט זיך אין אַן אָיןץ סכום װערטער" ,נפ,
ירעפֿעראַט אויף ייַװאָקאָנפֿערענץי,9291 ,

-קייט,

אָפּגעפּאַטשט  -אַדי פּאַר אָפּפּאַטשן ,=-
זיך פֿילן װי אִי .בּלײַבּן װי אִי .אִיער בּאַלעם.
 ...,זי זאָל ח"ו גיין אין שוֹל אױבּנאָן װי
אָי ,אָן בּריליאַנט"אוירינגען ... ,אָן פֿינגער-
לעך" ,קמ ,0781 ,טא - 2ערהייט.
אָפ
ּגעפאַטשקעט  ---אַדי ,פּאַר אָפּפּאַטשקען
(ז
י
ך
)
6
.
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י
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ט
.
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י
ע
ב
ּ
ע
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הייט.

אָפּנגעפּאָליטזרט  --אַדי ,פּאַר אָפּפּאָליטורן
;מעבּל אִיע מיט בּאַפּוצערײַען" .א .ראַי
.+בּאַי ,אייגענע ערד, .איז (דער טײַךן אַזױ גוט
גלאַט ,גלאַט פּונקט װי אַ'י ,אי .קיפּניס איבּז,
אָסטאַפּ װישניאַ ,שמייכלען ,כאַרקאָוו ,9291

אָפּנעפּאָלירט  --אַדי ,פאַר אָפּפּאָלירן .)--
אִי מעבּל .אִיע חפֿצים .אֶיער בּריליאַנט, .אָפּ
געטאָקט ,אִי ,אַנגעקרײַזלט ,ערשט פֿון בּיוטי

פּאַרלאָר" ,פֿאַר 7691 ,או ,71
-קייט,

-ערהייט,

|

אָפּגעפּאַרעט  --אַדי ,פאר אָפּפּאַרען (זיך)
אֶע מיט זוד .קאיז אָפּגעשפּרונגען אָן
.+-
אַ זײַט מיט אַ קװיטש וי אַן אֶיער הונט",
ע .גאָרדאָן ,צװישנ אַזאָװער אונ שװאַרצנ

קווע 4391

ה-ערהייט.

מאָס-

קקייט.

אָפּגעשפּאַשעט  --אַדי ,פּאַר אָפּפּאַשען (זיך)
|  = 6אָיע בּהמה ,אֶיער איידעם . . ,, .א גרוי-
סער חילוק  . . .פֿון אַ זאָטן און אֵין אָרגאַניזם
בּיז אַן אױסגעדאַרטן און הונגעריקן" ,דרי
י

און

ליאַקומאַװיטש,

חאָלעראַ,

אינפֿעקציעזע

קדאַנקהייטן

,7091

ז' , .8װאָס

פּעטערבּורג

זאָגט איר אויף די אע הינטנס!
ניט אֶן,"...

אומרואיק,

ש.

בּרעגמאַן

מאָסקװע

.4291

זיי שטייט

אַפֿנ מיזרעכ

איז

זערהייט,

-קייט,

אָפּגעפּוצם  --אַדי ,פּאַר אָפּפּוצן (זיך) ,)-
ריין אָי .אע שטיול .אִיע לײַכטער .אִיע פּנימ-
לעך .אֶיער יאָלד, .אַזױ האָט מיר אויסגעװיזן
אַלץ װי עפּעס אי און אָפּגעפּולעטײ ,אמד ,החיים
הנצחיים ,װילנע  .7581אװעט אַכטונג געבן

 ...סאַרכנטן

עס זאָל זײַן ריין אַ'" ,מעשׂה

אַן איער בּעטלער.

.4781

המחבּר.,...

זשיטאָמיר

פֿון הגאון בּעל

שאַ װייכער ,א

אָפּגעפּוצקעט

1748

געלאַסענער ,אַן אִיער ,מיט אַ געליגרוילעך זא
ראָסטל אַרום די בַּאַקזי ,בּ .דעמבּלין ,צװײ און

-ערהייט,

אַ דריטער ,נ"י  ,3491זי .25
-קייט,

ווינטערדיקע לופֿטײ ,כ .דונעץ איבּז ,זמיטראָק
בּיאַדוליאַ ,דער סאַלאַװײ ,מינסק ,9291

אָפּגעפּרוום
איער בּראַנפֿן .,

אָפּגעפּוצקעם  --אַדי .פּאַר אָפּפּוצקען (זיך)
אִיע דאַמע .אִי װי חוהלע צום גט,
,4-דערהייט,
אָפּגעפטרט  ...{ --פּאַטערטן אַדי ,פּאַר אָפּי
פּטרן .+-

מיליטער-דינסט.

דאָס אִיע דאַװ(עגען

-ערהייט .

נאָכן אֶץ

קקייט,

אָפּגעפֿײַלט

--

אַדי ,פּאַר אָפּפּרוּון ,=-
-ערהייט.

אָפּגעפּרײיעט  --אַדי ,פאַר אָפּפּרײען .=-
אַיע פֿיס װאָס שטינקען, .מענטשן האָבּן זיך
אַ לאָז געטאָן ,האָט גענומען שמעקן מיט
שווייס ,רימען אִין געװאַנט" ,סיראָטינער איבּז,
נ .נאַקאַריאַקאָו ,פּעטקע דער אַדמיראַל ,מינסק
,1

אָפּגעפּלאַנט" ,פּלאַגט  --אַדי ,פאַר אָפּפּלאַגן

אָפּנעפּרעגלט  --אַד ,פּאַר אָפּפּרעגלען .6-

דאָס אִיע לאַנד,
(זיך)-- ,פּלאָגן (זיך) .+-
;איז אָבּער דאָס פֿאָלק אין יהודה שוין געװען
מיד און אַ'" ,ז .האַבּער ,בּאַאַרבּעט ,זכרונות
לבית דוד ,מאַרמאָרעש-סיגעט  .1191עדי זון
װעט זינקען ,איך װעל װידער װיסן  /אַז איך
בּין אַלײין אַן איער גוף" ,אצג ,פֿאַרנאַכטנגאָלד,
קקייט,
יערהייט.,

אע פֿיש .אִיע קאָטלעטן, .ער קױפֿט זיך װוידער
עסן ,דאָסמאָל שוין איץ הערינג מיט בּרויט",

אָפּגעפּליוכעט  --אַדי ,פאַר אָפּפליוכען .--
אַנטלאָפֿן װי אִי מיט קאַלטן װאַסער" ,מר וש,
, ,001אומשולדיקע פֿאַרבּײַגײער ,אִ' פֿון
קאָפּ בּיו די פֿיס",

ה .מאַראַט,

אידן

בּאַלטישע מלוכות ,ריגע 8291

אין

די

-ערהייט,

אָפּגעפלעפֿט  --אַד ,פאַר אָפּפּלעפֿן .=-
פיעטװוידער איז הײַנט אָי ,װײַל דער שװינדל
שטייט אין פֿאַסאָן" ,מ .שלײַפשטיין ,דער בּאַנק"

-ערהייט,

ראָט ,װאַרשע  ,4881זי .11

אָפּנעפּטלט ..| --פּאַסלטן אַדי ,פאַר אָפַי
אִע מווזות, .בּײַ די חסידים
פּסלען .-
בּין איך שוין געוען אַ'" ,פ .רודאָי ,טמז3691 ,

וװ.2

-ערהייט.

קקייט.

אָפּגעץפּסקנט  ...| --פּאַסקנטן אַדי ,פאַר אָפַּ
פֿאַרלירן
פּסקנען ;- :95 .+-געפּסקעט.
דעם חן ,זײַן אַן אִ'ער .ער איז בּײַ מיר אַן
אֵיער .אִיע הלכות, .אַלע פּראָפֿעסיעס װאָלטן
דאָך געװען בּעסער אַלס אַן אֶיער ייִדישער
מחבּר" ,ייל{ ,שטערן ,מינסק  ,9391נאת פין
,דאָס

ייִדישע

פֿאָלק איז

אָפּגעפּסקעט

בּײַ די

אומות-העולם מחמת דעם ,װײַל עס האָט אַ פּנים

װי אַ רוח" ,ממוס ,אַ סגולה....

{ער"

הייט,
אָפּגעפּעטשאַטעװעס  --אַדי ,פאַר אָפַּ
יאפֿשר װילט איר אַןפּעטשאַטעװען .+-
אָפּמאַך ,אָפּגעחתמעט און אַי אין אופּראַװץ ?",
ש .סײימאָן,

װאָרצלען,

,6591

ז' .982

אָפּגעפּראַצעװעם  --אזי ,פּאַר אָפּפּראַצע-

װען .+-

אַן אִי לעבּן אִיע יאָרן .

/ר-

הייט,

אָפּגעפּראָשעט  --אַדי ,פּאַר אָפּפּראָשען .+--
אָ'ער שטויבּ .אִיע רעפּוטאַציע .

-ערהייט.

אָפּגעפּרוזשינעוועט  --אזי ,פּאַר אָפּפּרו"
דורכגענומען מיט א פרר
זשינעװען"
זשינע, .די װאָס זײַנען געפֿאָרן אױפֿן שליטן
האָבּן געפֿילט װי זיי שנײַדן די אִיע פֿון גלאָז,

שב.ר-עגמאַן,

ניאָמקע

-ערהייט.

-קייט,

אָפּגעפּהעפט

שװאַרצ,

,53291

קֹיִעװ'

 --אַדי ,פאַר אָפּפּרעסן .=--

אִיע הויזן, .בּאַרואיק זיך ....די זאַך איז נאָך
א מעשׂה

פון

אַ דב ,..וילנע  .7291ער קושט זיך
איר ,גלעט אירע שווארצע אִיע האָר" ,מ.
שטין ,גורל ,ז' , .5דער טוב המעורב
איז טוב גמור ,טובֿ מוחלט ,אֶיעֶר טובֿײ,
קייט.
ערהייט.נײי  ,7591פז.

מיט
בּורי
ברע
לדבּ,

ניט

יּודזאָהן,
אִי בּײַ מיר" ,ב

אָפּגעפּרעפּלט  --אדי ,פּאַר אָפּפּרעפּלען .--
אָן אַיער על-חטא .אִיע װערטער פֿון דאַנקשאַפֿט.
יערהייט,

אָפּגעפֿאָדערט ווערן  --געװיינטלעך :אױפֿ
געפֿאָדערט װערן, .מוהר"ר שמעון אבּ"ד און
ראַשײישיבֿה צו פּראָג איזט אִי װאָרדן אין
דער ישיבֿה-של מעלה" |איידלסטער אויסדרוק
װעגן שטאַרבּןן ,ר' שלמה זלמן הענא איבּז,
צמח דוז ,פפדמ תּנ"ח ,לו/ב.

אַפּ(גע)פֿאַטאָגראַפֿירט  --אַדי ,פאַר אָפַּי
די אִיע פּאַנאָראַמע .אַן
פֿאָטאָגראַפֿירן .+-
אע משפּחה- .ערהייט .קקייט.

אָפּגעפֿאַלן  --אַדי ,פאַר אָפּפֿאַלן .+-

אֶענע

בּלעטער .אַן אִי שטעטל .די אַפּיקורסים ,די
איענע .איענער טינק .מלל פֿאַרטײַטשט שפֿרט
כּרמךי (ויקרא ,יט, :)01 ,די אָפּ גיפֿאַלני בּעהרן"
(תי, :דאָס אַראָפּגעפֿאַלענע פֿון דײַן װײַנ"
גאָרטן"ן, .דער נאָך האָט ער זײַן אַלקוראַן
גשריבּן דאָרך דיא הילף פֿון איין מינך דער
איין אבּ גפֿאַלינר נוצרי װאָר"; שאר ,אַמשׂט
 ,3נד .איודא מכּבּי. . .ער זוכט אַלי רשעים
אויך דיא אבּ גיפֿאַלני יהודים ,דיא ליז ער
אַלי אום בּרענגן"י ,ספֿר יהודית וספֿר יודא
מכּבּי ,אַמשט תּקכ"א ,ה/ב, .גייט אױפֿקלײַבּן
די אָ'ענע צװײַגן פֿון די בּיימער (פֿאַלהאָלץ)",
אמד ,יהודית דיא צװייטע ,װילנע  .5781עמיר
זײַנען שוין געואוינט ,אֶיענע בּרידער ,פּוסטע
טענות צו הערן" ,אַלצ ,קליין װעלטל .לאָנדאָן
קקייט.
ערהייט. ,4זי 91

אָפּגעפֿאַרבּט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿאַרבּן ;98 ,+--
פֿריש אִיע האָר ,פֿאַרפּוצטע,
געפֿאַרבּן.אע דאַמען? .אַ שיין הילצערן שװערדל אויף
תּשעה -בּאָבֿ ,אִַי מיט שװאַרצע יאַגדעסײ ,ממוס,

װינטשפ, .די פֿאָן פֿון דיזער פֿאַמיליע אין
רכילות ,אִי איז זי מיט בּזיונות" ,ט .קאַמינסקי,
אַ בּיאָגראַפֿיע פֿון אַ ישׂראליקלען ,קיִעוו ,3191
,מענטשן שװעבּן װי די שאָטנס ,גרוי די גאָסן
ער-אָפּגעפֿאָרבּןײ ,סעג ,קאַפּריזן ,זי 25.
קייט.הייט.

אָפּגעפֿאַרטיקט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿאַרטיקן .+--

אִיע בּאַשטעלונג, .װען מע האָט ....געזאָגט אַז
ער גייט ,איז ער שוין געװען אַן אַ'ער" ,יג,
-ערהייט.

8
 42א
טמז691 .

אָפּנעפֿאָרן  --אדי ,פאַר אָפּפֿאָרן .+-

שוין

אַן עובֿריבּטל ,אַן אֶיענער .אן אַיענער דײַטש
אין אַיענע שטיוול .אַן אָי ,שטאַרק צעקנייטשט
היטל .אֶיענער נאַר .אַיענער מהלך .די אַ'ענע
פּריצה, .אַ זאָרגבּאַנק . . .װאָס אויף איר זיצן
אויס .., .די אָיענע סלוזשיטעלעס" ,מ .דלוגאַטש,
קמ ,0781 ,יז , ,84אינאיינעם מיט ...אַיענעי
כּלומרשט נאָך דער מאָדע גענייטע קליידלעך",
ממוס ,װינטשפֿ, .בּאַלד נאָכדעם האָט מושע די
אענע שיינקייט אױפֿגעהערט צו גיין צום דאָק-
טער" ,אש ,בּײַם דניעפּער ,ווילנע  ,9391ז' ,822
,אַ מאַשין אן אַ'ענע ,אַ צעטרייסלטע ...האָט
געכריפּעט ,געפֿײַפֿט ,געפֿאָכעט מיט דאַמף" ,דאָס
לאַנד

זדאַרף

קענען

זײַנע

העלדן,

זבּ צונױפֿי

געשטעלט אַקש ,מאָסקװע , .2391געפּוצט די
שטובּ ,פֿאַרגלעט און פֿאַרשמירט דעם דלות
װאָס האָט זיך געקלעפּט צום אַענעם מעבּל",

-ערהייט.

ייז דערציילונגען.

קייט--

;אין די ערגסטע צײַטן פֿון זײַן אַײ ,זש .קיסר
און רבּי וו' ,ציקאָ ,זי ,471

אַפּגעפֿױלט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿױלן  .+--איער
שטאם פֿון בּוים, .ס'ערשטע שטיקל האַלבּיאָיע
קלעצל װאָס ער האָט גענומען ארײַנזעצן אין
בּאָדן",

ב .דעמבּלין,

װעסט

סײַד,

גיי  ,33291זי - = .97ערהייט.

זאמלבּיכער

װ,

קקייט.

אָפּגעפֿױשט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿושן .לאָקל
(לאָדזש).
שטובּ,

דורכגענעצט ,אין אַן אִיער קעלער"

אָפּנעפֿונען  --אַדי פּאַר אָפּגעפֿינען .+-
די אַיע אַבֿידה .דער איער פֿעטער פֿון אֲמצ-
קייט.ריקע- .ערהייט.

אָפּגעפֿורעמט  --אַדי ,פאַר אָפּפֿורעמען ,+-
אע סטאַטועטקעס .אע װערטער-שאַפֿונג,

-ערהייט.

-קייט,

אָפּנעפֿידלט  --דזוו אױסגעשפּילט ,נאָר עמ"

פֿאַטישער (און מיט גוטמוטיקן בּאַדױערן,
דער אֶיער פֿעטער,

אָפּנעפֿײַלט  --אַדי ,פאַר אָפּפֿײַלן  .+--אִיע
נעגל .אֶיער עסיי, .די װאַגט הינטערן בּוידעם"
פֿענצטער א ציגלנע ,אַלע ציגל אִי גלאַט",
מ.

מײעראָװיטש,

ראַכמיעל

דער

נאַכט-שוימער,

כאַרקאָװ , .5291זיך געהיצט ,גלעטנדיק מיט
דער האַנט דעם אֵין פּליך" ,הערשל װינאָקור,
ערהייט.אין אופקום ,מאָסקװע .23291
-קייט.

אָפּגעפֿײַנט -

114
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יי

ייט

אָפּגעפֿײַנם  --אדי ,פאַר אָפּפֿײַנען זיך ,=-
|...,,א מענטשן װאָס איז בּײַ זיך אַן אַ'ער,
װאָס בּײַ יעדער נישטיקייט פֿילט ער זיך און
זײַן כּבודיודישע

געטראָפֿן",

שפריכװערטער

דר?

פֿורמאַן,

ישׂראל

און רעדנסאַרטן ).הת"אָ

 ,8אָיע ,דעליקאַטע מענטשן, .האַלט ניט
דײַן גוף בּײַ זיך זֵייער אִי ,שעץ דיך אַלײן
בּעסער ,פּראָסטער" ,מ"א בּיילינטאָן איבּז ,רבּינו
אֲשר ,ארחות חיים ,אַדעס , ,8981ער איז שוין
אן אַ מענטשל ,א לאַלקע ,זײַן שטאָט איז
אין דער שפּיגל-װאַנט ,דאָרט אין קלויז צװישן

דעם רעכטן צימעס" ,ממוס' ,די אַלטע מעֲשׂה.
עשכנים האָבּן זי גערופֿן די אֶע זאַך .מע
האָט געוואוסט אַז אין אירע אָדערן רינט רבּניש
בּלוט" ,ירחמיאל גרין ,בּאַרגיײדן ,װאַרשע

+ .8מער .שטייט מיר אויסערלעך פֿאַר די
אויגן גלאַטיק און אִי ,מיט אַ בּערדל פֿון
זײַדעגע האָר" ,מ .גראָסיצימערמאַן ,גק ,פא ,44
-קייט,

אָפּגעפֿײַערט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿײַערן ,.=-
דערהייט.
אע יום-טובֿים ,אֵיעֶריובּיליי,
|דקייט-,

2

יי

אָפּגעפֿילטרירט  --אַד; פּאַר אָפּפֿילטרירן
 = .6-אִי װאַסער .אַן אִ' לשון .פֿון דער אֶיער

פֿליסיקײט טריפֿט אָן א פּאַר טראָפּן אויף

אַ ריין שטיקל גלאָז" ,י .בּורטיאַנסקי ,דאָס
געװיקס ,ק;עוו 9291
אָפּגעפינען

 --טרװ.

אָפּגעפֿלאָפֿן  --אַד ,פאַר אָפּפֿליסן .=-

װאַסער, .ג,עהערט האָבּן זיך אָפּקלאַנגען אין
יעדן קלאַנג פֿון אֶיענע יאָרהונדערטן" ,פמ,

דקייט.

מלחמה |- ,ערהייט,

אָפּגעפֿלױגן  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿללען .-
אַענע -בּושלען .אָיענע עראָפּלאַנען .אַענע יאָרן.

; :געטראַכט וועגן מײַן איענער קינדהייט" ,סוצ,
פאָעטישע װערקו זי  43אִי װערן --
;מען װערט פֿון דער װעלט אִי אַזױ געך װי
אַ פֿײַל פֿון בּױגןי ,געליא בּת רי משה ז"ל
פערסיץ ,חשבּון הנפֿש( ,אָרט 1יאָר  1וי 5

אָגעפֿלײצט

 ---אָד פאַר אָפּפֿלײצן ,6--.

װאַסערן.

סוצ,

אע

סיבּיר.

קאש פּנימער

-ערהייט.

פֿון טעג",

-קייט,

אָפּגעפֿליקט  --אַד ,פאַר אָפּפֿליקן .-
אַרױס אַן אֵ'ער ,אינגאַנצן נקי ,אַלץ אָנגעװאָרן,
אִי װי א האַן (הון) .אַן אֶיער האָן .ארויסגיין
(אַרוסקומען) אִי אויף לײַטיש געלעכטער .אַן
| אֶיער בּוים ,אַן אִיע מדינה .אִע הויון; .אַ' די
רויז ,נאָר .איר אָטעם שװעבּט" ,פרץ, .זאָלסט
ניט זינדיקן מיט דער נאָז און ריח ,װאָרעם
 טאָמער װעסטו זײַן אִי פֿון אַלץ דאָס גוטס",משה בּר' נתן נטע איבּז ,שבט מוסר ,סדילקאָװ
תּקצ"ג, .מע טאָר ניט ענטפֿערן קיין אמן
קטופֿה ,אמן קטופֿה הייסט אִ' װערן זײַנע

-קייט.

טעג אָי ,ר' נחום זק"ש מטעלז,

פפֿין אָפּ- ,געפֿונען

לאָרן אין הויף, .איך האָבּ אָפּגעפֿוגען װאָס

איך האָבּ אָנגעװאָרן"? .אַ פֿרײַנד האָט אים
אָפּגעפֿונען אין אײיראָפּץ און מיטגעטיילט .דיער

פאָר.1691429 ,

האָט גאָרניט

אָפּגעפֿונען און גאָרניט פֿאַרלױרן" ,מענדל מאַן,
|
אין פאַֿאַרװאַרלאָזטן דאַרף
 .2געפֿינען נאָך אלַענגערן זוכן .אִי אַ

וואויללערנער פֿאַר דעם רבֿס עלטסטער טאָכ-
טער.

אי

אמן ,װילנעץ  .6091עיונגערהייט זײַט איר
אָ ...פֿון דער װעלט ,ניט צו געניסן פֿון

 1געפֿינען װאָס עס איז פֿאַרלאָרן געגאַנגען.
א די שליסלען װאָס מע האָט געהאַט פֿאַר-

עלטערן",

אָפּגעצאַצקעט

אי די בּאהעפֿטונג פֿעדעם מיט דער

סאָציאַליסטישער בּויאונג" ,כ .דונעץ ,אַפֿ לֵי

טעראַרישע טעמעס ,מינסק  , .4391שװער איז
אָי דאָס שלעכטס װאָס איז אַרײַנגעװאַקסן און
גוטס" ,חג ,צמח אַטלאַס {

/

מיט זיך  --קומען צו זיך ,זיך בּאַטראַכטן,
אִי זיך נאָך אַן אינעװייניקסטן קאַמף.

איר

גוטס",

לקוטי תּורת

די

ּ.יעזענסקי,
אַאב
בזּ.

שװערע

צײַט שו ,װאַרשע  ,7881ז'  .44עדאָס יונגע
מיידל .װעלקט דאָ אָפּ איר מײי ,אי פֿון לעבּן",
אַר ,די יונגע קרעמערין, .צו דײַן שלאַנקן
פֿוס װעט ליגן אִי די ריינע יוגנט-בּלאט" ,דא,
'אַ חופּהילידי .קללה; :אָי זאָל ער װערן!"

זערהייט- .קייט.

|

'

אָפּגעפֿעט  --אַדי ,פאר אָפּפֿעטן :58 ,)-
--געפעצט.

!די שײַבּלעך {פֿון די לאַמ-

טערנעסן זײַנען ניט געװען פֿון גלאָז ,נאָר
 פֿון אִי פּאַפּיר" ,ירחמיאל גרין ,בּאַרגײינד,װאַרשע ,8391
אָפּגעפֿראָרן- ,פֿרױירן  --אַדי ,פאַר אָפּי
פֿרירן (זיך)  .+-אֶיענער פֿוס, .דאָס איידעלע
ייִדישע האַרץ ...איז דאָך בּײַ אים שוין אָ",

-אַן אֶער" ,מוק מײַנע בּאַגעגענישן װ ,זי ,14

ר

ד|ערהייט-= .קייט;

אָפּגעפֿרישטיקט  --אַדי ,פאַר אָפּפֿרישטיקן,
//עאַן אַיער ,כאָטש נאָך ניט זאַט ,איז
.ער אין הינער-הויף אַרײַן מיט שטאַט" ,אַלף
כּץ ,חלום עלֵיכֶם ,זי דד,

אַפּנעפֿרענט  --אַדי ,פאַר אָפּפֿרעגן .=-
זײַן מאָראַליש אָ' .זײַן אַ' בּײַ אַלע ישיבֿה-לײַט,
 ע;אַ נגיד ,קומט אויס נאָך זײַן משוגענעם שׂכל,איז אִי און אַ קבּצן  --אַ גאַנצער צימעס" ,שע,

טבֿיה, .הײַנטיקע צײַטן זײַנען טרערן אַ",
אהָ.רלאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָ , ,1391אין
אזא צײַט .װען דער רביבּאַרוף בּכלל און
יאומעטום איז געשלאָגן און אָ" ,נס ,קאָר-

בּאָנעס ,מאָסקװע  ..., .3491איז שוין אַ בֹּר'
דעת ...אָבּער דאָך איז חסידות אוֹן חסידים
אַי" ,לדב; נ"י תּשי"ז ,זי , ,873ער איז בּײַ
נער פֿון זי איז ניט אַרײַן
יי,
י אַ
קם.
ֿריזײַנע חב
אים מבקר

-ערחייט.

חולה זײַןי ,חג ,צמח

-קייט,

אַטלאַס |,

אָפּנעפֿרעמדט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿרעמדן (זיך)
אֶיער קרוב .אֶיע ייִדן װאָס װילן ניט /
==,
קיין יידישע קולטור, .דער יונגער דור װערט
אַלץ אִיער" ,חג ,צמח אַטלאַס |, .דאָס גאַנצע
לערנען ...אַזױ אִי פֿון אַלצדינג" ,קאָר װ,
די  61עאַן אומבּאַקאַנטער מענטש ,עפּעס איז
| אין אים דאָ פֿײַערלעכס  ---אָיס" ,א .סטעלמאך,
ער-
אַפֿ דאָרעם-אוראַל ,מאָסקװע 7491.
הייט.

בי

-קייט,

אָפּגעפֿרעפן  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿרעסן .)--
-ערהייט,

אָענע מאָרדע .אַיענער יונגאַטש,

קייט, .אַזא זאַטקײט ,אַזאַ אַ' ,אזא זעלבּסט-צופֿרידנקײט ,*. . .בּרוך גלאַזמאַן ,שטיינװעבּס,

מאָסקװץ ,5291

אָפּגעצאָגן  --אַנשטאָט :אָפּגעצװאָגן ,לאָקל,

מעזריטש.

אָפּגעצאָלט  --אַדי ,פֿאַר ָּאַלן  = ,6- -אָיער
חובֿ .ס'איז אַלץ אַיע זאַכן; .טעלעגראַמעס מיט
אַיע ענפֿערס" ,פה ,פֿון װײַטע לענדער, .איר
מעגט מיר גלייבּן אַז ס'וועט זײַן אַ'" ,ממוס,
 -יבּישיבֿה של מטה', .ס'ועט זיי צודעקן די

אַיע ערד פֿון בּיתהקבֿרות" ,חג ,דער מענטש
פון פֿײַער ,זי - 62ערהייט ,ה-קייט,

-עכץ,

;װײַטער' דאַרף מען מאַסירן די איענע טיילן",
| פֿגעז ,װילנע  ,9291פאן ,-.1גייט דער פֿראָסט

אָפּגעפֿינעריש  --אַזי .װאָס איז װי בײַ
אבֿע אָפּצוגעפֿינען .מיט
עמעצן װאָס האָט ט

אין נײַע שטיוול ,מיט אַן אֶיענער  נאַזײ ,יוסף
{ ראַלניק ,גש / .יערהייט .דקייט,

עיגול.

איער סיסטעמאַטישקייט .אַן אע המצאָה- .קייט,

אָפּגעפֿרישט  --אַדי ,פּאַר אָפּפֿרישן (זיך)
אַן איער פֿון ווינט .אַן אַי פּלעצל .אע
.+-
ווענט ,אע בּאַציאונגען, .די אִיע אַסימילאַציץ,

כעלעך" ,פה ,פֿון װײַטע
לע.
עִי
טא
שטאַל משיט
לענדער, .געשטאנען דאָך דער שטול אין אֶץ
אָרט ,אָט בּײַ דער שאָטן-װאַנט" ,אַל ו 'אין גאונס

דעניש= .דער (דין ,דקע)-= .ערײ,

אָפּגעפינצטערט  --אדי ,פּאַר אָפּפֿינצטערן
{ = .6-אע יגנט.

= -ערהייט.

קיט,

אָפּגעפֿינקלט  -- -אַדי ,פאַר אָפּפֿינקלען ,-
אַיע בּלעכלעך ,זשעטאָנען .אאַי מיט גרוי און
זילבּער װי קאָרע פֿון אַן אָסינע-בּוים" ,חג ,צמח
אַטלאַס װ . -קייט. .
אָפּגעפֿירט  --אַדי ,פאַר אָפּפֿירן .+-
אַלע אִיע אַהיים .אֶיער מאָגן.

-ערהייט,

די

צוגעפּאַסט
וועגונג",

צו

דער

רעװאָלוציאָנערער

{בּונדן ,אַװטאָנאָמיע

אַדער

בא
פֿעדע

ראַציע? ,לאָנדאָן , .3091װשסלעכע שטעקעלעך

פֿון דער סעלערי ,אִי מיט װאַסער" ,בּרוך גלאַזי
מאַן ,שטיינװעבּס ,מאָסקװע

, .5291די נײַ גע"

בּאָרענע אָדער װידער-אָיע קולטור ,"...זשיט וו,
נ"ל  ,2191ז' , .162ער קומט אַהײם צוריק

אָפּגעצאַמט  --אַדי ,פּאַר אָפּצאַמען (זיך),+--
אויך-- :געצאָמט- :95 .געצוימט
אע און בּאַװאַכטע אוצרות .אָט דאָ ,אין אֵץ
....צו

קלויזי .

דעם

האָטעל;

-ערהייט.

אייגנטלעך

ייט

--

אַ

אניטאָ

קיין אִי צװישן דער ליטעראַטור און די מקו-
רות אין לעבּן פֿון וועלכע זי שטראָמט אַרױס",
מאָל ,איק 8491 ,שו ,32
אָכּגעצאַצקעט  --אדי ,פּאַר אָפּצאַצקען ,+--
 .אָי שטיק

אע מיידל.

מעבּל .אַן אױיסגעסטראָנצלטע,

-ערהייט.

אַן

אָפּגעצװאָגן
אָפּנעצװאָגן

אָפּנעקאָפּירט

1749
אַדי ,פּאַר אָפּצװאָגן ,6--

--

אָענע קעפּלעך .בּלײַבּן שטיין װי אַן אַיעגעןר).
אויסזען װי אַן אַ'ענע קאַץ .אַן אֶיענע(ר) פֿון
גאָס-רעגן .אַן אָפּגענאַרטער ,אַן אַ'ענער .אדי
שטיינער זײַנען געװען װי אָ" ,רעד'י גרשם
לעמבּערג

בּאַדער,

יודישער

תּרע"א.

קאַן אֶי'ענע אַן אויסגעקעמטע,

פֿאַלקסקאַלענזאַר,

,װיפֿל שׂרהקעס האָבּן מיר אינגאַנצן ? איין אַי
אָפּאַ ,אַליין, .זי ,דאָס רײַכע אֵיץ
,
=.
.נד.
קי
טעכטערל ,האָט גאָר געהערט צו די רויטע",
בּ .דעמבּלין,

צאַנקענדיקע

נ"י ,8591

ליכט,

,7'28

-קייט,

אָפּגעצייכנם  --אַדי ,פּאַר אָפּצײכענען ,6-

אין א

אָ'ער יאָרטאָג .אַן אַרױיסגעשטעלטער ,אַן אֶיער.

אַש ,תּהיליםייוד, .בּײַ פּויערים זײַנען נאַסע,

המוסר,

נײַ סיצן קליידל ,װי עס פּאַסט פֿאַר אַ כּלה",
ַ'ענעא

בּערד",

י פֿאַליקמאַן,

בּאַרדיטשעװ .7291

סאָפּקעס,

צװישנ

הקקיט,

-ערהייט.

אָפּגעצוויטעט  --אַדי ,פּאַר אָפּצװיטען ,--
,מיטןן ....ריח פֿון דער נאָר װאָס אֶ'ער בּוזינע",
שע ,פֿונ'ם יאַריד װ, .פֿאַרשײדענע געל -און
גרינבּלעך-אָיע גראָזן" ,נאָטע לוריע ,דער לעצ"
טער אינדיװידואַל ,קלעוו ,9391

א דאַרער,

אָפּגעצױיגן  --אַדי ,פּאַר אָפּצוען .+--

אַן אָענער .די אָענע הוצאָות .אַן אַענע

,דײַנע

טעג

אֵי"י ,איבּז,

זײַנען

-ערהייט.

נועם

ווילנע 3681
אָפּגעצײילט  --אַדי ,פאַר אָפּצײלן --
נדן ,אַיל שמיץ.

קקייט.

יעץרהייט,

אֶיער

-קייט,

אָפּגעצײַקלט  --אַדי ,פאַר אָפּצײַקלען זיך
װאָס האָט געהאַט

-- :95 ,4-געצייגלט.

הינטעלעך אָדער װעלפֿעלעך, .האָט זיך פֿונעם
װילדגראָז  אױפֿגעהױבּן אן אִע װעלפֿיכע",
א .סטרעליץ איבּז ,מ .שאֲלאַכאָו ,אױיפֿגע
אַקערטע ערד ,מאַסקװץ .7291

פֿאַרבּ .גלאַטיק

אָפּגעצילט  --אַד ,פּאַר אָפּצילן (זיך) ,6-

אָענע האָר .אֶיענער אַרעסטאַנט .אֶיענע פֿון

+זזח אָנגעצילט .װאָס האָט פֿאַר זיך
פד.א ציל .אן אי אויג= װאָס היט עפּעס.
,שטייט שוין די מאַמע נאָך פֿון פֿר;ער מיט
אַן אי אויג" ,װײַס וו' ,איבּערגאנגי,

אַרבּעט.

א העלער

אי מיט

ֿ,אַראַן אַן אויסגוס ,אִי פֿון ים"סוף,
גשמיות .פ
אַזױ װי א לאַנגע האַנט" ,א .מאַלקאָו ,ספֿר
דרך אמת ,װאַרשע , .4981איר געזיכט װערט
בּלאַסער ,אַיענער" ,װײַס | ,דאָס לעבּן, .די
 .אַרבּעט אויף די לעצטע אַענע גראנקעס",
בּערג ,בּאַם דניעפּער װוו, .אין אן אַיענעם בּאַװל-

נעם זעקעלע האָט זי געטראָגן עטלעכע פפּל",
י .פֿאָליקמאַן ,אָנהײבּ פרילינג ,לװאָװ ,0491
הקקייט.
זערהייט.

אָפּגעצוימט  --אַדי ,פּאַר אָפּצױמען :99 .+--
=-בּיידע העלפֿט האַרץ ...אִי
-געצאַמט.מיט א װענטל אויף צװיי טיילן" ,ד .מאָרדװין,
די לעהרע פֿון לעבּען ,בּערלין תּרנ"ח, .א גרויס
שטיק פֿעלד ,שוין אִי אַרום מיט אײַנגעזעצטע
אייקאַליפּטוס-בּיימער" ,אַש ,דאָס געזאַנג פֿון
ֿ,ון דער צװוייטער זייט פֿון אַטעליע
טאָל .פ
װאָס איז אונטער א דין אֶיער װאַנט" ,ייז ,אין
דער פֿינצטער', .ער האָט געזען אַן אִיץ עיגול
פֿונעם טויט",

פמ,

מלחמה וו, .מײַן גאנג אין

אָי ,מײַן װעג איז אױיסגעמאָסטן"ײ,

אוצר

-ערהייט.

האַל ,מײַן

קקייט,

אֶע
אָפּנעצופּט  --אַדי ,פּאַר אָפּצופּן .+-
פּירות, .די רײפֿעלעך זײַנען געװען אױפֿגע-
צילעװעט װי די קראָגן-קאפּן בּײַ אַן אֵין האָן",
אָפּא ,די טענצערין; .אַן עסעדיקער װינט האָט
זיך געשליפֿן צװישן די אִיע צװײַגן פֿונעם שול-
סאָד",

אַבֿרהם

קיעװו 5391

די

קאַהאַן,

-ערהייט.

גאָלדענע

ראַסע,

קייט.

אָפּגעצוקערט  --אַדי ,פּאַר אָפּצוקערן ;א
זי 99

קקייט,

אַפּגעציטערם  --אַזי ,פּאַר אָפּציטערן ,6--
װאָס מע ציטערט איבּער דעם .דאָס אע ייִדישע
 .װאָרט .קליינע אִיע מיידעלעך, .זעסט דאָרט
מענטשן ? האָבּן זיי בּײַ מיר א פּנים װי אַעי
אומשולדיקע

יודישער

קינדער",

רעדי'

פֿאָלקסקאַלענדאַר,

אן אִיער,

דערחייט,

פֿון מאַרק.

אראָפּ

-קייט,

אָפּגעצינק(עװע)ט

--

אִיע חתונה,

אַדי ,פּאַר אָפּצִין

איער קעסל, .הינטער אַן אָפּי
ק(עוו)ען .+-
געצינקטן װאַליער:געפֿלעכט האָבּן אין פּאַרק
געלעבּט ...געפֿלעקטע הירשן" ,איבּז ,װל.
לידין ,גרויסער אָדער שטילער ,מינסק ,6391

אָפּגעצירקלט  --אַדי ,פּאַר אָפּצירקלען ,=--
,זײַן געזיכט

װאַר זאָ װי אַ'" ,ל .פינקלשטיין,

פֿון לאָנדאָן קיין אינדיע,
;אַפּגעגרענעצטע,

אִע

װארשע
פֿרײַהײטן,

,5981

ז' .01

ימ

איבּז,

יונגל און מיידל ,ריגעץ ,9291

אָפּנעצערט  --אַדי ,פּאַר אָפּצערן (זיך) ,+-
אַיע בּיזן בּיין? .ער גאַנץ פֿאַר מאגירט אוני
אפ גיצערט איזט" ,גה ,ז' , .082מײַן קינד
איז אַ' פֿון זאָרג" ,לאל ,װילנע  ,4481זי ,06
,זיי װאָרן פֿאַרהונגערט און אַזוי אִ' דאָס זֵיי
וי טויטע אויסגעזען האָבּן" ,ראַבּינזאָן קראוזע,
דער יונגערער ,װאַרשע  .4781עקיינמאָל אין

זײַן פּנים נישט געוען אַזױ אִי און דערשלאָגן",
יהושע פערלע ,עײַן אזייגער אינדערפֿרי, .װאָס
זעט איר אויס אַזױ שלעכט ,אַזױ מאָגער ,אַזױ
אִי?; חובֿבֿ ,איין נײַע מעטאָדע ,...װילנע ,1881

גלאַז שטאַרק אָפּגעצוקערטן טיי" ,ייט ,פוילן װו,

-ערהייט.

אָפּנעצימבּלט  --אַדי ,פאַר אָפּצימבּלען ,+--

גרשם

בּאַדער,

לעמבּערג

תרע"א,

-ערהייט,

קקייט. ,

אָפּנעצקע  --די ,יס .װרר.

פֿיגורל פֿון אַ

געץ .א געצקע .אויך :יעדער מין צלמל, .ס'איי
סתּם מיאוס רײַך װערן פֿון אָיס".

אַפּנעקאָטערט  --אַדי ,פּאַר אָפּקאָטערן ,+--
אויסזען אִי ,פֿאַרקבּצנט ,פֿאַראָרעמט, .אַן איע,
מאַכט זי א פּנימל אַז זי װייסט ניט מיט װאָס
מען עסט עס" .אַן אִיער יאַנקע"משה .קקוקט
נאָר אָן דעם דאַרן פֿאַרשימלטן קנויט ,דעם

 ...דיא

שווארצן אַין בּועזריש",
קניפּלעך ,װאַרשע ,2881

װײבּערישע

אָפּגעקאָכט  --אדי ,פּאַר אָפּקאָכן (זיך) .+--
אַװעק אַן איער װי מיט זודיק װאַסער .ער איז
אַן אֶיער ,אין גרויס סכּנה .אַן אֶיער ,א פֿאַר-

ליבּטער .אִיע קאַרטאָפֿל( ,אַרבּעס ,אינגבּערלעך
אאַזװ); ,אַז א ייָד מיינט אַז ער איז פֿאַרטיק ---
איז ער אן אַיער" ,ר' מענדל קאָצקער, .מאַכן
א ויברח ? קען מיך דאָס געריכט אונטערזוכן,
בּין איך חוץ בּושה אַן אֶיער װי א בּיין אין
בּאָרשט",

ב .זילבּערמאַן,

אַהבֿת

דוד

ויהונתן,

קעשענעוו  ,5881ז' , .44װען דאש עסין גאַנץ
אבּ גיקאָכט װער אונ עשׂ װער נאך װאַרים --
איז מותּר צו שטעלן פֿון װײַטן בּײַׁא דאש
פֿײַָאר" ,לטו ,עד/א .עעס טוט מיך אינעװײניק
פּלוצעם עפּעס א פּיק |פֿון יצריהרען און בּלײַבּ
ליגן עפעס װי אַ ,ממוס ,ספֿר הבּהמות,
זי , ,35כאַפּט זיך טאַקע שמערל האָלצהעקער
אויף נאָך האַלבּער נאכט אַן אֵיער ,אָן אָטעם",

פרץ ,פֿאָלקסטי געשיכטן.

-קייט,

-ערהייט,

אַפּגעקאַלױצעט  --אדי ,פּאַר אָפּקאַלױצען
, .4-ד.ו.ר.כצופֿילטרירן די אִיע פֿליסיקײט",ערהייט,יאַכ וו,זי .65

אָפּנעקאַלופּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּקאַלופען .+--
אַיע קאָרע, .רויטע צונגען {פֿײַערן האָבּן זיך
געריסן פֿון אַלע זײַטן און האָבּן בּאַלױכטן
דעם ...דאַך מיט די אִיע װוענט" ,שע ,אַלטינײ
כּתרילעװוקע.

,די גרינע פֿאַרבּ איז אִי און מע

זעט אַרױס דאָס געלע האָלץײ ,אַנע סטעלמאַך,

אַפֿ דאָרעמ-אוראל ,מאָסקװע

/ער"

7491.

הייט,

אָפּגעקאָלירט  --אזי ,פּאַר אָפּקאָלירן ,6--
אִיע פּאַסן פּאַפּיר; .א טייל װענט פֿון די הײַז"
לעך װעלכע זענען װײַס געװען אָ" ,אש,

טויט-אורטייל.

-ערהייט.

אָפּנעקאֿלכט  --אד

קקייט,

פאַר אָפּקאַלכן .6-

אִיע װענט .קאוױיפֿן זאַמדיקן װעג ...זענען
געווען צעװאָרפֿן לײַװנטענע געצעלטן װי אִיע
בּינשטאַקןײ ,אָפּאַ ,אַרום דער מובּר פֿון
אַריזאָנאי? .עס האָט געבּלאַנקט דער טיש און
דער

איער

אויוון",

שירע

פֿונ לעבּ ,1מאָסקװע .8491

גאָרשמאַן,

-ערהייט.

דער

קױאַכ

-קייט,

אָפּנעקאַסעט  --אַדי ,פּאַר אָפּקאָסען .6--
געקאַשעט.-געקאָסיעט,אויך:
אֵיעץ לאַנקע; .האָט ער געהייסן די אִיע גראָז
צוזאַמענלײיגן אין איין הױיפֿן אין דעם מיטן
פֿון דעם אֵץ פּלאַץײ ,אמד ,דיא דרײַא לאַנגע
װינטער נעכט ,װאַרשע ; .3681אַן אויסרוימעניש
זאָל אויף דיר קומען מיט דעם טרײפֿניאַק,
מיט דער אָפּגעקאָשעטער בּאָרד" ,לייבּ פים
סענשטײן ,תּיקון לײבּאַלע ,לעמבּערג ,4981
זי ; .03נידעריקער פֿון אָפּגעקאָשעטן היי",
ערהיים,ש .סײַמאָן ,צװײַטץ.

אָפּגעקאָפּירט  --אַדי ,פּאַר אָפּקאָפּירן .--
אִיער עקזעמפּלאַר,, .פֿרעמדע מוסטערן אָיץ",
נס ,הויפּטשטעט ,כאַרקאָװ - .4391ערהייט.
-קייט,

אָפּגעקארגט

אָפּגעקעמפֿט

1746

אַפּגעקאַרנט  --אַזי ,פאַר אָפּקאַרגן ,+--
,זי האָבּן געמאָנט דעם אָפּגעלײגטן ,אֵץ
גראָשן . . .פֿאַר שלעכטע צײַטןײ ,כלאַװנע קאַי
גאַ ,אױפֿן טײַך ,װאַרשע , .5391דיר מיט
| דאַרע דערנער צאָלן פֿאַר די אע בּלומען,
יהואָש ,יישׂמח בּחור בּילדותך; .נאָר ניט
װי אִיע קװאַלן --- ,װי יונגע ניט-געניצטע זונען
אַנטקעגן װעלן זיי מיר קומען" ,יוסף ראָלניק,

'צום שטערן נוידי.

-ערהייט.

קקייט,

-

פאר

אָפּקאָרמען

אָפּנגעקאָרמעםס

אד

אֶע בּהמות; .זײַנען דאָרטן גע"
(זיך) .+
לעגן שוין כּמה הונדערטע דוקאַטן ,געזונטע
און אַ'ע" ,אמד ,דער רענדיל ,ווילנע 7681
;אַ הונט װאָס קען זיך בּייגן און פֿאַלן כּור-
עים פֿאַר אִיע חזירים",

װינטש,

גװ וש ,ז' .42

,דער איער פֿאַרסאָפּעטער בּעל-הבּית פֿון קיי
נאָ. ..י ,קולטור און בּילדונג ,מאָסקװע ,3191
יא , .5161אַן אֶיער מענטש מיט געלע װאָנצן,

מיט א גראָבּער מאָרדע,"...
איבּז ,זומפ ,מינסק 6291

נ .קאַבּאַקאָװ
יערהייט,

קייט,אָפּגעקופּרעװועט  --אַדי ,פּאַר אָפּקובּרעװען
, .4גאז װאָס רײַסט זיך ארויס פֿון אַן אַ'פֿלעשל בּיר ,װײַן ,סאָדעװאַסער אאַ" ,ע .איזראַ,
פֿון פֿעלד צום טיש ,קֹיעוו ,62 '| ,8291

האָט מען געדונגען ,"...זבּ ,דער פֿאָלקס-
| פֿרײַנד רעד' דורך הלל װיכנין ,ווילנע תּרס"א.
;אַז צביהן . ..עסט זיך אײַן דאָס אַלטע אִיע
לעבּן ,הערט זי אויף צו עסן" ,בּערג' ,דער
קקייט.
ערהייט.,טױבּער!.

אָפּגעקופּלט  --אַדי ,פאַר אָפּקופּלען  .+--אָפּי
געשלאָסן, .כאַפּט זיך אויף פֿון שלאָף אין אַן
אָפּגעקופּלטן װאגאָן ,װעלכער האָט זיך טע
לעפּעט די גאנצע גייענדיקע נאַכט" ,אצג ,אויף
דער ערד ,װאַרשע  ,3291ז' ,09
-

אָפּגעקוצעט

אַדי ,פּאַר אָפּקוצען"

שטיבּל

מיט אַן אִי בּערדל" ,פנחס

שבּתייום טובדיקע

אֶ'ער זאַפֿט .אֶיער גראָשן .אֶיער גוז ,בײַל,
,לױפֿט דער סוחרל אויף אַלע פֿיר / ,און קערט
זיך אום װאָיענדיק צו מיר  /מיט א בּײַל אויף
אַן אָיןץ פֿוסײ ,מלה ,לידער | ,נ"י  ,4391ז' ,632
קייט,-ערהייט.

בּיזבּערג,

יידן

אָפּגעקטנט  ...{ --קאַטנטן אַדי ,פּאַר אָפַּ
אָפּגעשמדט,
קטנען!  .+--לאָקל (קרוין-פּוילן).,
אָפּגעשװענטשעט .עדער גלח האָט אִי דעם
ממזר",

אָפּגעקײיטלט  --אַדי ,פאַר אָפּקײטלען .=-
אִיע טירלעך.
אין די אִיע
;דאָס נעמט
מיט אַ קייט

זי איז געזעסן מיט איר טאַכטער
צימערלעך" ,אַפּא' ,נאַקעטע פֿיסי
מען ארום עטלעכע קװאַרטאַלן
 ---מע װעט ...זוכן אין אלע אִיץע

-ערהייט.

אָפּגעקילט  --אַדי ,פאַר אָפּקילן .+-

די אע

לופֿט .אִי פֿון קרענקלעכע פֿאַנטאַזיעס ,אַן אַי
האַרץ .אִיע זופּ .אִיע בּאַציאונגען, .מע טאָר
ניט בּאַקן מצה אין דעם טאָג װאָס מע האָט
געבּײַטלט די וייץ ,נאָר די מעל מוז אִי װערן
איין

מעת-לעת",

ר'

זאבֿ

גראָדזינסקי.

װאָלף

אָפּגעקױלט  --אַדי ,פּאַר אָפּקױלן (זיך) ,6--

חובֿת מצה ,װאַרשע , ,2781אויף דער איער

;דאָס אִיע שטרויעלע פֿון בּאַמבּוק האָט לענגער
געבּרענט פֿון אנדערע קוילענע פֿעדעם" ,בּ.

לאַװע װאוינט מען וידער" ,אל װו ,יצום לאַנדס-
מאַןי .גער איז צו איר געװאָרן נאָך אַ'ער",
חג ,צמח אַטלאַס ו, ,יעדע שיינקייט זאָל איצט
וערן שענער ,איער אש  --א נײַ געבּורט",

זשיטקאָװ,

עלעקטריע

אינדערהיים,

קיעװ ,03291

אָפּגעקױלעט  --אַדי פּאַר אָפּקױלען ,.6-
ער-| אִיע הענער .אַן אֶיער אָן אַ מעסער .
הייט.
אָפּגעקױפֿט  --אַדי ,פּאַראָפּקױפֿן -+.
מטלטלין .אֶיער בּראַװאָפּאַטשער.
-קייט.

אִיע

-ערהייט,

אָפּגעקומען  --אַדי ,פּאַר אָפּקומען ,--

אַן

אֶיער ,אַן אויסגעמאָגערטער .אִיע תּפֿיסה-שטראָף.
,בּעסער אַן אױפֿגעקומענער גביר איידער אַן
אִיער עוֹשׁר"; ,װאָס עס פֿאַרװאַלגערט זיך בּײַ
אן אִיעם גביר אין אַן װינקעלע װעט איר ניט
געפֿינען בּײַ אַן אױפֿגעקומענעם קבּצן אױבּנאָן
אין שטובּ"; עאַן אֶיער גבֿיר איז נאָך אַלץ
מער װערט װי אַן אױפֿגעקומענער אַרעמאַןף"
שװ.

;אע

נעבּעך

װאָס שעמען

זיך אָנשטעלן

די האַנט" ,ממוס ,שלמה; .איר זײַט שוין אַן
אֶ'ער אויף דע'ר װעלט ,איר דאַרפֿט זיך שוין
פֿאַר דעם מלאך:המות ניט שרעקן" ,אפ"ס,
גרונעלע

דיא

רעבּעצין ,װילנע  .4781שאַז דאָס

שיף איז אַרויס פֿון האַװר ,האָבּן אויף אים
געדינט  41מאַטראָסן ...אומגעקערט האָבּן
זיך מער וִישט װי  .9אַנשטאָט די אִיע מאַטראָסן

סוצ,

פּאָעטישע

װערק

| ,ז' ,44

אויך:

גי

ערהייט --שטאָרבּן ,לאָקל (שעדליעץ).
;אי קען זי שוין אין זיך ניט אײַנהאַלטן אַזױ
פֿיל װאסער"-פּאַרע" ,חי"ה זעלדעס ,װינטער
קייט , --א
אַבּענדען ,װאַרשע תּרנ"ח.
פּלוצלינגע אִי האָט אָפּגעגאָסן די לופֿט",
אָקרוטני ,טמז,11 16 3591 ,

אָפּגעקייצט  --אַדי ,פּאַר אָפּקירצן  .+--אע
הויזן .אֶיער װעג .אִיער אופֿן דערציילן ,אִיץ

אַרבּעט-צײַט

שײַנ קומט פונ מיזרעכ ,מאַסקװע 8491.

הייט.

-ערהייט.

קקייט,

אָפּגעקלאָגט  --אַדי ,פּאַר אָפּקלאָגן , .+--אַן
אִיער ,איז ער צוריקגעקומען אַהיים געזונט
און גאַנץ" ..., .זינקען אײַן אין תּהום פֿון
אָפּגעשאָלטענע און אִיע װערטער" ,הל ,איוב
ערהייט,ליגט אויף האַרטער ערדי.

אָפּגעקלאַפּט  --אד ,פּאַר אָפּקלאַפּן .)-
אַװעק אַן אֶיער ,אַן אָפּגעשמיסענער .אַן עובֿר-
בּטל ,אַן אִיע הושענא .אִיע װאַנט .אֵיער בּאַלעם,
בּלאָטיקע ,אע טרעפ .זיי זײַנען ניט בֹּא'
גלייבּט צו זאָגן אז דאָס אין פֿון אִיע זיתים",
זרעים ,כד/א, .אינדערפֿרי ...נאָך דער ער"

-ער-

-קייט.

אַפּגעקלונגען  --אַדי ,פּאַר אָפּקלינגען .6-
ערהייט,אעָנער פּאַטש .אע מויק,
דקייט , --קיינער ווייס שוין ניט פֿון אים,
ער איז איצט סך-הכּל אַן אַי".

אָפּגעקליבֿן  --אַדי,

אָפּקלײַבּן  .--

פאַר

אַענע תּלמידים .אַ'ענע זידלערײַען .אַיענער מאַ-
טעריאַל, .איין טאָג איז פֿאַר (די רשעיםן אָי
אַלע ערבֿ שבּת" ,ספֿר ישרי לב ,ווילנא והורדנא
תּקע"ט ,לא/א .ענעם אַ פֿונט גאַנץ שיינע
אַענע ...פּאָמעראַנץישיילעך . . .ײ ,איין בּיכל
װאשׂ

הױפֿן" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער .

אָפּגעקוועטשט  --אַדי ,פּאַר אָפּקװעטשן ,6--

.-

אַרומגעשאָרן .אָפּגעקירצט . . ., ,צו קומען אין

שטער איער טאַנקען-אַטאַקע" ,י .פֿאַליקמאַן ,די

גיפֿנט

דרינן

טשיקאַװי,

זיך זאַכין

שקלאָװו

תּקנ"ה, .דער קאמף גייט אָן ...אַלץ מיט
ערהייט,הײַפֿלעך אַיענע= ,אֵל װו ,זי 84
-קייט,

אָפּגעקליגלט

אַד ,פאַר אָפּקליגלען.

--

װאָס איז כּלומרשט קלוג ,װאָס אין מיט
המצאָהלעך; .אַז מיר הערן פֿילאָזאָפֿישע אִיץ
שמועסן ,װעלן זיי אונדז אָפּשטױסןײ ,הרב
חים

משה

לויא,

פרעשוב,

אבד"ק

אונזער

ווידוי ,לובּלין ,4391
אָפּגעקלײעט  --אַדי ,פּאַר אָפּקלײען (זיך) ,--
,עס שפּילט זיך דער װוינט מיט אַן אֵין עֶק פֿון א

פּלאַקאַט",
,6

דעכטיאַר,

מאָטיע

בּויער,

מינסק

-ערהייט,

אָפּנעקלערט  --אדי ,פאַר אָפּקלערן .=-
טאָן אַלץ כיטרע אִי .איער װײַן; .אַ ייִד אַ בּעל-
הבּית ,א פֿעסטער ,אַן אֶיער ,א געשטעלטער",
פֿשל שניאורסאַן ,קאַראַהאָד ,װילנע ,8291
געטראַכטס,

ג;קיין שום

קיין שום געטראַכטער

אינהאַלט פֿון דענקען איז ניט דענקבּאַר אַפֿילו
אין דער אֶיער פֿאָרעם פֿון דער װיסנשאַפֿט",
דרי

אַבֿרהם

זוהל,

שא.

יבּל

װאָס

גדיכטער

וערן שעפֿעריש געבּוירן אִיע און בּארואיקטעיי
ער
ש .בּיקל ,שרײַבּער פון מײַן זור!ן.
הייט.

-קייט,

אָפּנעקנאַקט  --אד פאַר אָפּקנאַקן ,6-
אע שאָסן, .צזאַמען מיטן מערן זיך פֿון
זײַן פֿאַרמעגן ,אָט אַשטײגער דער בּלויער איער
טשײַניק װאָס ער האָט נאָר װאָס געפֿונען"...י
בּ דעמבּלין,

,7

סײַז,

װעסט

זאַמלבּיכער

ז'  .48אִיע קאפּיטלעך תּהילִים.

|,

נ"י

-ער-

הייט,

אָפּנעקניפּלט  --אַדי ,פאַר אָפּקניפּלען (זיך)
אֶער פֿאָדעם .אַן אֶער פֿון זײַנע
,4לאַנדסלײַט? .איצט איז ער אינגאַנצן אִי פֿון
די

קאָמוניסטן",

זי .192

מוק,

מײַנע

בּאַגעגענישן

|,

-ערהייט,

אָפּגעקעלבּט  --אַדי ,פּאַר אָפּקעלבּן זיך ,--
אן ערשט אִיע בּהמה,

אָפּגעקעמפֿט  --אַז ,פאַר אָפּקעמפֿן .=-
די אִיע פֿרײַהײטן, .אויף ניט קיין גרויסן פּלאַץ
אינעם אָין דערפֿל האָט מען געבּראַכט צו

אָפּגעקעסטלט

1744

קבֿורה די געפֿאַלענע" ,י .פֿאַליקמאַן,
פֿון מײַן לאנד ,מאָסקװע ,5491

מענטשן

,האָבּן זיך פּלוצלינג געויון אִיע שטרעקעס
גרינס" ,י .רײַך ,פֿאָר 2691 ,ווא ,12

אָפּגעקעצלט  --אַדי ,פּאַר אָפּקעצלען זיך,)--
די קאַץ איז שוין אַן אָיע.
אָפּגעקערט  --אַדי ,פאַר אָפּקערן (זיך) ,--
אִיע פּאָדלאָגע .אַן איער פֿון שלעכטס .א ווידער"
שפּעניקער און אֶיער דור .אַ'ער קאָפּ, .דא
זאַך ער {גאָטן דז אֲלי זײַן אבּ גקערט מיט
אַננדר" ,סהמ תּהלים ,יד, ,3 ,זייא האָבּין גי"
געבּין איין אפּ גיקערטן אַקין {|= נאקןן ,כּלומר
זייאה האבּין זיך אַװעק גיקערט פֿון גאָט?,
משה בּר' נתן נטע איבּז ,שבט מוסר ,סדילקאָװ
ָ-גט
ז)א -
תּקצ"ג', .כּפֿרה סוררה' (הושע ,ד61 ,
דער פּסוק :גלײַך װי איינע אִיע קו  --אָבּער
ניט :איינע אֵיץע קו" ,נפֿתּלי שרגא
מדרש

ובּיאור

איכה

ציון,

דרכי

פֿײגענזאָהן,
והוא

העתּקה

בּלשון יהודית אַשכּנזית (עברי דײַטש) ,וילנע
,,{ ,6מיט שטויבּ איז זי בּאַשטױבּט ,פֿאַר-
װאָרפֿן . .. ,פֿאַרטריבּן און אַָי ,סליחות ,לובּי

לין תּרע"ד ,זי 181

-ערהייט.

קקייט --

,הינטער דער דאָזיקער כּלומרשט אינדיווידוא-
ליסטישער

603

אִי פֿון סדר" ,שבּ.יקל,

טמז4591 ,

/

אָפּגעקראַפן  --אַדי ,פאַר אָפּקריכן ,-
אָיענע פֿעל .אַיענע הײַזער .אַיענע מהלך, .א
גרינער איענער בּורנאָסל איז געהאַנגען אויף
אים",

ר'

מװילנא,

אבּ"א

דער

פּױימאַניק,

זשי"י

טאָמיר , ,4781שװאַרצע אֶיענע דאמענקליידער
פֿרישט מען אויף אויף אזא אופֿן ,"...ש.
שפּיראָ,

פֿאַרבּערײײַ,

קליידער

0091

װאַרשע

;אַ בּענקל ...פֿון איין זײַט א רויטלעך-צו"
געפֿאַרבּטער ,פֿון דער צווייטער זײַט אַן אָ'ענערי
פֿאַרגעלטער" ,מאָל ,פֿריידקע .פפֿון אֶיענע
פֿאַרנאַכטן אױיסגעפּליכעט:זאטע לייג איך זיך
א לאַטע" ,פּמ ,די קופּע ,װארשע  ,1291ז' ,51
קקייט,
-ערהייט,

אָפּגעקראַצט

 --אַד ,פּאַר אָפּקראַצן ,=-

אַיע הויט ,קאָרע, .דער אָפּלאַכער .. .איז דער
שימלאָפּקראַצער .נאָכן אַין שימל זעט זיך
ערשט דאָס פֿוױלע ,דאָס קראַנקע אַרױס" ,פרץ,

'שלום-עליכםי.

-ערהייט.

קייט,

אָפּגעקרײַזלט  --אַדי ,פּאַר אָפּקרײַזלען ,--
אע האָר ,לאָקן .אניט קיין אִיע װעט זי אין
טעאַטער ניט גיין".

-ערהייט.

אָפּגעקרילט  --אזי ,פּאַר אָפּקרילן .6-

אַן

אִיע האַנט ,פֿול מיט בּלעזלעך, .װען ער האָט
זיך געלאָזט פֿון איר אװעקגיין װי אַן אִיער
מיט אָקרעפּײ; העשעלעס.

אָפּגעקרימט  --אַדי ,פּאַר אָפּקרימען (זיך)
 = .4-אִי רעכטס (לינקס), .א בּיסל אִי פֿון

דער װערטיקאלער ריכטונג ...שטייט זי וֲדי
װאַנטן אין געפֿאַר אינגאַנצן אײַנצופֿאַלןײ ,דרי
אבּ .קאַספּע ,פֿיזיק ,נ"י  ,6191זי .49

אָפּגעקריצט  --אַדי ,פאַר אָפּקריצן ---

חתימה .אֶיער סימן.

אָפּנעקעסטלט  --אַדי ,פּאַר אָפּקעסטלען .?--

-קייט.

אָפּגעריבּן

אָפּגעקרישלט

-ערהייט.

--

אִץ

קקייט,

אַדי ,פּאַר אָפּקרישלען

אִיע װאַנט.
(ויך) -- :98 .+-געקרישעט.
אִי בּרויט, .אויף איין פּליטע האָבּ איך...
געטראָפֿן אן אִין װינקל" ,ש .ר .איבּז ,מ .אָל-
מינסקי ,אין טפֿיסע ,מאָסקװע , .1391אַ קליין
גרוי . . .פּאַלאַצל ,אַן אַלטס . , .מיט אומעטום
איער

מ .װינער,

שטוקאַטור",

אַשקע-

קאָלעװ

נאַזי ,מאָסקװע . .8391שטיקער ערד פֿון די
טראנשייען אָפּגעקרישעטײ ,פמ ,מלחמה װ ,נ"י

,6

זי 044.

קייט.

-ערהייט.

.+פֿאָרצם",

אמד,

געשיכטע

גנב,

פֿון נטע

אָפּגעראַטן  --אַדי ,פּאַר אָפּראָטן ( +--פד,
דרום-דדן ,אַן אַיענער שידוך ,װײַל די כּלה
האָט ניט קיין נדן- .ערהייט.

אָפּגעראָסן  --זזו געראָט, .דער חרוסת
איז אויך הײַנטיקס יאָר אָי ,פֿעטער ,מער װי
אַלע יאָר" ,שע' ,חרוסת".

/

אָפּגעראַטעװװעם  --אַדי ,פּאַר אָפּראַטעװען
קאַנסער-קראַנקע .אִיע אוצרות .אֶיע כּתבֿיידן.
זערהייט- ,קייט,
אָפּגעראַמט  --אַדי ,פּאַר אָפּראַמען  .+--אויך:
אָס אִיע
געראָמט .פ-- :99גערוימט,.מיסט .איער הויף .אִיע שטרויכלונג .עאֲיץ
דיכטער װאָס װאַלגערן זיך אין תּפֿיסות צִי
בּײִַם צפֿון"ים" ,הל ,אַ בּלאַט אויף אַן עפלבּוים.

-קייט,

אַפּגערוט  --אַדי ,פאַר אָפּרוען (זיך) .6-
אֶיער ארבּעטער .אדרום װיינט דאָס קינד בּשעת
אַז עס װערט געבּאָרן ,װײַל ער האָט פֿאַרלאָרן
אַזױ אַן אִי אָרט און איז אַרױסגעגאַנגען פֿון
אַזױ

א

איבּז,

קיצור

ילקוט,

יוזעפֿאָו , .6481זײַן קאָפּ זאָל אים זײַן אַ,
װעט ער קענען טאָן גאָטס דינסט מיט קלאָר-
ערהייט , --געלאָפֿן ניטקייט" ,לט.2
אַ";

דער

העלד

יערמאק,

איבּער

זעצט

פֿון

רוסיסן דורך בחי (בּ .יאגעחיסן ,װילנע ,4781
-קייט,

אָפּגערוטשט

 --אַדי פּאַר אָפּרוטשן (זיך)

אויף שליטעלעך אִיע קינדער .פדער"
.+
פֿילט דעם וייטיק פֿון טיף-אַיער הויט" ,בּערג,
בּאַם דניעפּער

| ,זי .021

פֿאַרגאַנגענע,

שוין

אָי

שלאַכטן",

י .בּראָנ"
רעװאָ-

,4געלט.

אִי
אָפּנערונען  --אַדי פּאַר אָפּרינען --+.
װאַסער .אִיע מורא פֿאַרן טױיט .אִיע אאָרן
יערהייט- .קייט,

אָפּגערופֿן  --אַדי ,פאַר אָפּרופֿן .+-

אַענע

פֿאָרשטעלונג ,פֿאַרזאַמלונג .אַן אַ'ענע ליצי
טאַציע .אַן אַי'ענע מטבּע װאָס מע האָט אַרויס.
גענומען פֿון פֿאַרקער ,ארויסגעצויגן פֿון ציר-
קולאציע; .אַן אַיענע {אין וילנער טעקסט:
גלאַטען מטבּע טאָן מען בּײַ זיך נישט האַלטן,..
װאָרן מע קען זיך פֿאַרגעסן און עמעצן אָנגעבּן
פֿאַר אַ גוטע מטבּע" ,חא ,װאַרשע  ,7681סז/א.
;די קליאטשע איז בּײַ מיר געװען שטאַרק אִי
נאָך אזא אױיפֿפֿירונג" ,ממוס ,קליאַטשע, .גייט

 = .-אע קינדער .מיט אַן אָפּעראַציע אִיע

גוטן

מחלוקתן, .צו דערציילן אין פֿרײידן װעגן לאַנג-

-7ערהייט,

 7591שו.41

עולם",

אָפּגערוישט  --אַדי ,פּאַר אָפּרוישן .+--

אִע

אע ליניע .אֶע פֿאָרעם .אֶיע סומע
-קייט ואָפּגערונדעט נרן,

ווילנעץ ; ,7881א יונג מיט אַ העל סאַקל און
א גלאַטיק אַ' פּנים" ,װײַש אַ שטעטל ,זי ,41
דערהייט,

יערהייט.,

עראַמט.נ

,צוגעפּאַסטע און אִע

,וממעגלעך
מיט אַן איער מאָרדע .א
,4צו דערקענען ...מיט אינעם אָן בּאָרך",
דיא

איער זאַל, .דער מאַרק איז

אָ ,מע זעט קיין לעבּעדיקע בּאַשעפֿעניש דאָרט
קקייט,
ערהייט.,ניט" ,ממוס ,שלמה.

אָפּגערונד(יק)ט  --אדי ,פּאַר אָפּרונדױק)ן

אָפּ(גע)ראַזירט  --אַדי ,פּאַר אָפּראַזירן (זיך)

לעבּענס

אָפּגערוימט  --אַדי ,פּאַר אָפּרױמען  .+--פ:8

קקייט,

אָפּגעקרעפטיקט  --אַדי ,פּאַר אָפּקרעפֿטיקן
יג ,טמז

-ערהייט.

לוציע ,מינסק , .2391דער װיסטער װינט פֿון
ערדייט.אֶע יאָרן" ,מל' ,געזיכטער.
-קייט,

-ערהייט.

אֶע שטריק.

זי 44

קקייט,

שטיײין ,זבּ ,צום  51יאָרטאָג אָקטיאַבּער

אָפּגעקרענקט  --אַדי ,פאַר אָפּקרענקען ,-

אִיע חדשים .איער נחת.

אָפּגערױיבּט  --אַדי ,פאַר אָפּרױבּן .+-

איער

פֿאַרמעגן, .אָפּגעגאַן עס איז מיט בּלוט פֿאַר
יעדער איער לאָנקע" ,פּמ ,מלחמה וו ,נ"י ,6591

עס שלעכט אויף דער װעלט אַזױ װי מיט
פֿאַרעלטערט ,אִ' געלט" ,יחיאל לערער ,מײַן
ערהייט.היים ,װאַרשע  ,72:6291זי .21
קייט,אָפּגערוקט  --אַדי ,פּאַר אָפּרוקן (זיך) ,=-
דאָס אִיע מעבּל .א שטערן װאָס איז אִי פֿון
אונדז מיט פֿיר ליכטײיאָר .אין די װײַטע אִיץ
דורות .זיצן אִי איינער פֿון צווייטן, .,די גאַנצע
סוויטע זײַנע זײַנען געשטאַנען װײַט אָי" ,יוסף
דער יתום ,נעתּק ע"י רי"א מ"ס ,װילנע ,5681
.דער קליידער:האלטער איז אַי פֿון דער װאַנט",
ר .אַדעלהײם,

דער

יערהייט,

-קייט,

אָפּגעריבן --

פּאַסאַזשיר,

װאַרשע

,4191

אַדי ,פאַר אָפּרײַבּן (זיך) ,+-

אַן אֶיענער פּאַנטאָפֿל .זיך שעמען מיט אֶיענע
מלבּושים .א ריין-אַענער סאַמאָװאַר .אַ יחסן,

אָבּער אַן אַלטער ,אַן אֶיענער .אַן אֶיענע מטבּע,
א גלאַטע .װערט זײַן אַן אַ'ענעם דרײַער .אַ
פנים פֿון אן אֶיענעם זעקסער .זעט אויס װי
אַן אֶיענער זעקסער .האָט אַ װערט פֿון אַן
אָענער (גלאַטער ,צעבּראָכענער) טינפֿע .אַװעק-
לייגן אַן אַיענעם בּעזעם פֿאַר אַ קו װאָס גייט
שװער צו קינד .װידער זיך נעמען צו אַן
אַיענער טעמע" .אַענע סוכּה = גראָבּ ,פֿרױ
מיט אַ גרויסער צאָל סעקסועלע איבּער"
ּ,יי מיר איז שוין די גאָלד אַ',
לעבּונגען .ב

אָפּגעריזעט

1748

דער רוקן צעריסן" ,לאל ,וילנע  ,4481זי .22
;איענע פֿוס פֿון א שוך  --צו קלעפּן ציבּעלעס
מיט זאַלץ און מיט האָניק און צולייגן" ,תּעלה
ארוכה ,לבֿובֿ , .0581דער אַלטער בּית-מדרש
מיט די אַיענע עטרות און דורכגעשמאָלצענע
יארמלקעסײ ,פֿרוג װו ,נ"י  ,0191ז' ; ,671אין
אונדזער עלטערן ייִדיש האָבּן מיר דאָ געניצט
נאָך דעם פּאַרטיציפּ מיטן אֶ'ענעם אױסלאָן
אָדער מיט דער לענגערער פֿאָרמע:נדיק" ,יאי,
יישפּ ווא, ,1 ,אין דרויסן שײַנט זיך אַן אֶיענע
סעקאַנד-עװעניו-זון" ,נאד ,א טאָג פֿון מײַנע

טעגי.

-ערהייט.

קקייט,
זו

אַפּנגעריועםס  --פֿטמ..

אָפּגעגריזעט.

 ...4קוקט אַרוס אַן איבּערגעבּליבּן אִי שטיקל
בּרויט",

אַבֿרהם

די

קאַהאַן,

גאָלדענע

ראָטע,

קיעוו ,5391

אָפּגערײַזט  --אַדי ,פּאַר אָפּרײַון  .+-די
אִיע געסט, .די געבּליבּענע און די אע קוקן
אָן איינע די אנדערע מיט טריבּע בּליקן",
מר וע ,זי ,8

אָפּגערײטלט  --אַדי ,פאַר אָפּרײטלען (זיך)
אֶע כּלה .אוער איזן געזעסן אַן איער
.+-
צװישן די חסידים ,זיך אײַנגעהערט װי ר'
אנרהמל זאָגט תּורה" ,אָפּאַ ,די טענצערין,
קקייט,
ערהייט.,זי 33

אָפּגערײכערט  --אדי ,פּאַר אָפּרײיכערן ,--
אויך:

:;-גערויכערט,

אע ליולקע.

אָפּגעשאָסן

איער

אִיע האַלאָװעשקע.

פּאַפּיראָס.

עזאָל מען

 :98אִי װי א לורכע ,װי אַ

זאָל ער װערף!

ליאַרװע ,װי א לורבּיס ,װי (אַ רוח ,א בּעטלער),
װי נאָך (פֿון) קריעה ,װי פֿון א תּליה ,װי
הינט װאָלטן אים בּאַפֿאַלן ,בּאַפֿאַלן װי אן
אַענער (פֿון קייט), .,איך האָבּ ניט פֿיל צום
בּעשטן און צו טאָן ,בין גאָר אב גריסן",
פּראָגבּ, ,83 ,די פּירות װאָס ליגן שבּת אִי אין
די סעדער טאָר מען אַפֿילו ניט אָנרירן ,װײַל
זיי זײַנען מוקצה" ,סשיו ,ז' ; .18איך האָב
ניט אָפּגעשײדט פֿון אִיענע אויף בּאהעפֿטע צו
דער ערד און ניט פֿון בּאַהעפֿטע צו דער ערד
אויף אַיענע" ,זרעים ,קב/ב, .דאָס קול װערט
װאָס אמאָל איענער ,װי פֿון טרערן דערשטיקט",
פּרץ ,חסידיש, .בּהדרגה שטאַרבּט אויס דער
איענער צװײַג |די קראָיםן פֿון דער ייִדישער

אומה" ,דרי י .בּרוצקוס ,יִבֹּל וווא12 ,
הייט.

הער

הקייט , --עס פֿאָרט אַרײַן די היגע

ייִדישע ליטעראַטור אין אַ טעמפן געטאָ-גלות-
ווינקל ,און אִי פֿון דער װעלט" ,בּ .ריוקין,
גרונטיטענדענצן,...

{' .833

,די

אָפּגערײגיקט

מלבּוש, .נעמט אין האנט דעם אִץ בּורנוס",

צ .דאָלגאָפּאָלסקי ,דעם זיידנס קללות ,מאָסקװע
.9

{,רי דודל טאַלנער איז שוין אִי פֿון דעם

ראָזישטשעװער פּראָצעס" ,ייל ,דאָס משלחת,

זשיטאָמיר תּרל"ו ,זי - .12ערהייט- .קיים --
;אַ שטילקייט פֿון בּאַפֿרײַאונג ,פֿון אַי" ,בּרוך
גלאַזמאַן 

שטיינװעבס,

מאָסקװע

,5

אָפּגעריכט  --אַדי ,פּאַר אָפּריכטן  .+--אָער
סדר, .אויף גיצאָגן איין יונגן שפּערבּר ,דער
װאַר גאר װאול אבּ גריכט אויף דאז יאגן",
מבּ ,מעשׂה רלח.

-ערהייםט.

אָפּגעריפן  --אדי ,פּאַר אָפּרײסן (זיך) ,6--
| גיין אִי .אין אֶיענע מלבּושים ,אִי פֿון אייגענע,
פֿון משפחה .לעבּן אִי פֿון דער גרויסער
וועלט .אַן אֶיענער קלעזמער .אִי שטיקל פּא-
פּיר ,אֶיענער טייל פֿון בּאַרג .אַ'ענע בּליקן
אֶענע געשרייען .,טענער .אַ'ענע געדאַנקען,
פֿראַזעס .אֶיענע פֿאַקטן .אַן אֶיענער אבֿר פֿון

ן
ָ=
אבּן
פֿאָלק .אִי פֿון יידישקייט* .אָי פֿון לע
אַ שייכות צו די פֿאַקטן ,צו דעם אַרום* .האָבּן
אַענע יאָרן= שלעכטע ,מיט א סך צרות.
*אן אִיענער נא ר = זייער א גרויסער שוטה.
אויך :אן אַי פֿערד* .אן אַיענער הונט =

װי ער

װאָלט זיך אָפּגעריסן פֿון א קייט .קללה :אי

|מאָנטירן ,6--

ּ,רוּװ אויס דעם
איער אױטאָ ,פ

אויף פּאַרע אִין טראַנספּאָרט-מאָטאָר" ,אַנע
סטעלמאַך ,אַפֿ דאָדעמ-אוראַל ,מאָסקװע ,7491

אַדי ,פּאַר אָפֹּ

אָפּגערעשט { --ר.א.ַ.ישטן

רעשן  .+--אָפּגעטומלטע ,אִיע יאָרן.
אִיץ

נײַנציק

זיך

יאָר

האָבּן

פאַריבּער

אָנגעלענט

מיט

כּבוד אויף זײַן שטעקןי ,פמ ,מלחמהו ,זי .6

אָפּנגעשאָבּן

אַדי,

--

אָפּשאָבּן 

פאַר

,.6-

איענע מערן ,קאַרטאַפֿליעס אע .אַיענע פֿיש.
 -אֶיענער ,אָפּגעקראַצטער ,אָפּגעריבּענער לאָקשן-

בּרעט .אֵיענער לאָקשנבּרעט=פּליכעװאַטער קאָפּ,
רויט װי אַן אַיענער בּוריק .אַ ייִדענע מיט
אַן אַענעם ,אָפּגעגאַלטן קאָפּ, ,איין קינד דז
אפ נעמין האט  --נעם איין בּיסיל שטויב,

אפּ גישאָבּין פֿון דער איבּר טיר ,גיבּ עז אים

שפּאנישעץ

קאָר וו ,זי -{ .722הייט .נר.ן
אָפּנעריסױאָפּנעשליטן

--

זייער

אַדי,

שטארק אָפּגעריסן +-- .אָפּשלײַסן ,אָ"אָי װי
אַ בּעטלער (שלעפּער), .און װאָס איו דאָס
פֿאַר אַ תּכלית אַזױ לעבּן ,אַזױ װאַנדערן ? אי
אִי און װײַט איינער פֿון דעם אַנדערן?" ,אַר,
'װאָלקן' .אייַנגלעך און מיידלעך אַענע און
אָיעְנץ" ,אמד,

גדולת

ראַטשילד,

וילנע תּרכ"ו,

אי מיט צוקער ,"...רופֿא חולים ,דער הז
 --אַדי ,פּאַר אָפּרײניקן (זיך)

אָפּגערעמאָנטירט

פאַר

אַזי,

--

אָפּרע-

יידן האָבּן זיך געמיט אָנצוקניפּן די אַ'ענע",

אויך לייגן א טרוקן טיכל אָדער א זעקעלעי

 = .6-אִיע שטובּ .אִיע װאַנט .אֶיער שטח .אֶיער

-ערהייט.

װילמרשׂדאָרף

;דו האָסט מיטגענומען דײַן אָרעמען בּרודער

דאַקטר{ ,. ..לבוב ?ן יאָר!? 

שװ.

קייט,

אין איין זופּ" ,ר' דוד טעבֿיל בּרי יעקב אַשכּנזי,

נעי"

ערהייט.

 = .-אֶיער היוק .אי איז האלב בּאַצאָלט",

אָי ,אֵַי" ,צזוק

צדיקאָװיץ

ממינסק

איבּז,

מות יעקב וֶועגן דובּנער מגיד) ,װילנץ ,9681
;ער איז אַרומגעגאַנגען אִי און אָי .סלַי זומער
סײַ װינטער האָט זײַן האַלבּינאַקעט לײַבּ אַרױס"
געקוקט פֿון די צעריסענע שמאַטעס" ,אַש,
תּהילים ייָד,

אָפּגערערט  -אַדי ,פּאַר אָפּרעדן (זיך) ,+-
אֶיער .תּנאי .אע טרעפֿונג .פֿון דעם אין אַ
אִי דערפֿון װאָס . ...שוין אִי אײינמאָל פֿאַר
ֿ,אַר שװײַגן װאָלט ער גערין דיא
אַ.לעמאָל .פ
אבּ גירעטי האַנדלונג" ,שילדבּורגר זעלצאמי
אונ' קורצװיליגי

;איז

גישיכטי,

דאָס אַלץ געװען

קאָפּי  71וָאַװע װון.

אָפּגעשטעלט

און אי

פֿון פֿריִערײ ,אמד ,דער פּרוש פֿון בּאַרדיטשוב,

װאַרשע , .6581שוין אִי פֿון דעם װאָס ניט
אַלע פֿעלדער פֿון דער קולטור זײַנען איצטער
פֿאַרטראָטן אין דער יידישער שפּראַך" ,זשיט עו,
נ"י זי  .471אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ שטעטל ואו
קיין  װערקשטאַטן זײַנען ניט געװען .פֿון
פֿאַבּריקן איז שוין אָי בּ .דעמבּלין ,צװײ

און

אַ דדיטער ,נ"י  ,3491זי -/ .6ערהייט --
עניט אִי טאָר ער אים ניט בּאַצאָלן מיט די
געלט פֿון שביעית" ,זרעים .סב/ב.

אָפּנערעװעם

-קייט,

 --אדי ,פּאַר אָפּרעװען .6-

;דער עולם זיצט אַן אֶיער ,א צעקנייטשטער
װי די פֿאַררעטערין ,די טוך" ,הל ,א בּלאַט

-אויף אַן עפלבּוים.

אָפּגערעכנט  --אַדי ,פּאַר אָפּרעכענען (זיך)

חונה

בּק"ק

אוסי,

בּית

דוד,

תּצ"ד, .זי מוז טאַנצן מיט אַ ייִדישן סטודענט
אין זײַן אֶיענעם פֿראַק" ,יִפאֵל ,6881 ,טא ,23
ערהייט .קקייט,אָפּגעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אָפּשיטן (זיך) ,+-
אַיענער צוקער .דער חתן ,אַן אַ'ענער מיט
ראָזשינקעס און מאַנדלען .אִי װי א בּעטלער
מיט לײַז .אִי מיט קרעץ .א בּוים ,אִי מיט
צײַטיקע פּירות, .דו זעסט גאָרנישט װי שלמה
װערט יעדן טאָג רײַכער און רײַכער ,ער
װערט
אָװרוטש,

אֵ"',

יעקבֿ

דער

זעליג

פֿוטערמאַן

אַריסטאַקראַטישער

צדיק,

אויס
װאַָר"

רשע , ,9881דאָרט װאו די בּיימער זײַנען...
אי מיט װײַס-ראָזע בּלימעלעך" ,בּ .ראַבּינאָװיטש
איבּז ,בּ .קעלער ,אזבּעקיסטאן ,קיִעװ' ,0391
-ערהייט .הקקייט,

אָפּגעשאָטנט  --אַדי ,פּאַר אָפּשאָטענען ,6--
;א פֿױגל ,אִי אין דעם װאַסער ,פֿלאַטערט און
פֿאַרפֿליט" ,הר ,אין שענסטן

אָפּגעשאָכטן

טאָג פֿון האַרבּסט.

 --אַדי ,פאַר אָפּשעכטן

-6,

אָיענע עופֿות .אַרױס פֿון געשעפֿט אַן איענער,
,אויף דער ערד האָבּן זיך אויסגעמישט דִי
דרײַ אֶענע בּערד .זיי זײַנען געלעגן פֿאַר-
שעמטע ,פֿאַרשװעכטע ,צעטרעטענע" ,ח .י
פּערל ,פֿאַרלאָשענע

תּשי"ח ,זי 65

ליכט אין מאַרמאָרעש,

-ערהייט.

תּיאָ

קקייט,

אָפּגעשאַלט  --אַדי ,פאַר אָפּשאַלן  .+--איער
ווידערקול .איער
פֿריערדיקן טעם.

בּריוו װאָס פֿאַרלירט
הקייט,

דעם

אָפּגעשאָלטן  --אַדי ,פאַר אָפּטעלטן  .4--אִיע-
נער המן .אַיענע
צו איובס מויל
פֿון אֶיענע און
יאיובֿ ליגט אויף
-קייט,

קאָנקורענטקע, .זי פֿאַלן צו
און זינקען אײַן אין תּהום
אָפּגעקלאָגטע װערטער" ,הל,
ערהייט,האַרטער ערדי.
|

אָפּגעשאַפֿן  --א1זי,

פאר אָפּשיסן ,6--

אַ'ענער פֿױגל .אַ'ענע פֿײַלן .קעס ליגט דער

אַפּגעשאַפֿט
פּאַװוער....

1749
און שרײַט:

אֵי ,י .קעשיניעװסקי,

אוי ,מײַן פֿוס איו

אָפּגעשאַרפֿט  --אַדי ,פּאַר אָפּשאַרפֿן ,)--

אַדעס

-קייט --

מעדליאָהן,

דער

תּרל"ו; .אַן אִיענע שטיק רעלס פֿון א מעטער
צװויי די לענג האָט א פֿלי געטאָן" ,י .רימיניק
איבּז ,מאַקס העלץ ,פֿונעמ װײַסג קרייצ צו
דער רויטער פֿאָנ ,אַדעם , .2391לעב איך אַזױ
װי דער קריגס-אינװאַליד מיט שפּירונגען פֿון
אִ'ענע פֿינגער",

חג ,דער

מענטש

פֿון פֿײַער,

זי ,74

 .2אדי .אָפּגעקראָכן (װעגן קאָליר) אָפּגע-
בּליאַקעװעט ,אָפּגעבּלאַקירט .װאָס האָט פֿאַר-
לאָרן די פֿריערדיקע פֿאַרבּ .אַרומגײן אין אַן
אִי קליידל .א פֿאַטעל ,אִי פֿון דער זון .א העמד
װאָס איז אַי פֿון צו פֿיל װאַשן. .די קליידער
װאָס זײַנען שוין גאַנץ אויסגעריבּן און אי
(אָפּגעבּלאקירט)" ,אמד ,דער אידישער פריידיי
גער ,ווילנע , ,8781האָבּ איך בּײַ אים דערזען . .
אַן אָ ,אויסגעריבּן ספּאָדיקל" ,קם,4681 ,
א , .01פֿון די שװערע געפֿאַלדעװעטע פּאָר-

טיערן פֿון די אַלטע ,איענע גאָבּעלענען" ,אָפּאַ,
'שאָטנסי, .דאָס זײַדענע כאלאַטל זײַנס איז אַ'
פֿון זון און פֿון אַלטקײט" ,ײן ,חבֿר נחמן
;דאָס גרויקייט פֿון די האָר אין אֵי ...און
זיך פֿאַרװאַנדלט אין א פֿאַרבּלאָזן גרין" ,ייט,

-ערהייט.

.
+ 7162
טאָג91 ,

קייט,

איך אִי פֿון דער שטעלע" ,ל .יאָסעלאָװיץ ,דער
פֿאַרװאָגלטער (הנדוד) ,װילנע תרמ"ן .אדער
תּמצית פֿון דעם דאָזיקן געפֿיל איז ...דער
אֵיער יומפּני חטאינויי ,שבּש | ,זי - .532ער-
הייט .קקייט,

אָפּנעשאַצט  --אַדי ,פּאַר אָפּשאַצן .+-

אע

ווערטן .דער ניט-אַָיער שרײַבּער .איער ברי-
ליאַנט, .װעדליג בּײַ אים איז אִי זײַן חשיבֿות
און זײַן גאווה ,איז דאָס אַלץ בּײַ אים וי

מוסר,

-קייט,

ר' משה

בּר' נתן נטע

תּקצ"ג.

סדילקאָװ

איבּז,

שבֿט

-ערהייט,

אָפּגעשאָקלט  --צדי ,פּאר אָפּשאָקלען .--
;דעריבּער

רופֿט מען בּבֿל שנער ,װײַל די

מענטשן{ . ..דאַרטן זענען אִי פֿון מצװת...
נאָך א פּשט :װײַל די מענטשן ...שטאַרבּן ...
זי זענען געװען אִי פֿון פֿאַרגעניגן" ,י .מ.
רבּה,

יעבֿץ איבּז,

מדרש

יערהייט.

-קייט,

מגילת

איכה,

כא/א.

אָפּגעשאָרן  --אַדי ,פאַר אָפּשערן (זיך) ,6--
פּם; --געשוירן.

אַן אִי קעפּל .דער אַיענער

פּודל* .אַרויסקומען (װערן) אַן אַענע(ר) =
א) פֿאַרלירן בּײַ אַן אַזאַרט-שפּיל; ּ) בּכלל
אָנװערן געלט, .קומט צו שפּרײַון בּלייכער
תּשרי איבּער אַיענע פֿעלדער" ,יהואָש' ,תּשרי,
;קעפּ אֶיענע ,קליידער צעריסענע ,אויגן פֿאַר-
לאָשענע ,לײַבּער צעשמיסענע" ,הל ,בבּיכער
געלעזענע!, .דער אויסגעיעטער האַלבּער בּייט
האָט אויסגעקוקט װי אַן איענע שעפּס" ,חיים

פּעט ,אַ הויז אויפן פֿעלד.

-ערהייט,

אִיע העק .אִיע שפּיצן- .ערהייט.
די אִי פֿון די פֿאָרמולירונגען.

אָפּגעשװאַכט  --אַדי ,פּאַר אָפּשװאַבן ,+-
אע באַצילן .אִיער קערפער .אע כּוחות .אַן
אִיער פֿון זיקנה ,פֿון דער חולשה .שטאַרקן
די אִיע הענט, .לעזעבּיכער פֿאַר אַן אַן גײַס-
טיקן מאָגן" ,אמד ,נטע גנב ,7881 ,זי , .5אונ-
טעֶר א הויכן ,אַ גרויסן בּוים האָבּן מיר בּיידע
זיך געטאָן אַ װאָרף שטאַרק מיד און אִי פֿון
אַזאַ בּיטערער רײַזע" ,ממוס ,קליאַטשע, .די
אִיע ראיה דערקװיקט מיט א שמעק טאַבּעק",
ער-שמעון האָראַנטשיק' ,גאָטס משפּט.

הייט.,

קקייט , --פיבּער ,היץ ,אַלגע-

מיינע אָיײ ,בּלעטער ,טא ,73

אָפּגעשװאַָנקען  --אדי ,פאַר אָפּשװענקען
יֿפֿו אַמאַלײ
-- ;99/ ,4געשווענקט.קער רויטער פֿאַרבּ װאָס איז אִי געװאָרן פֿון
די רעגנס" ,ייט ,פוילן וו
אָפּגעשװאָרן  --אַדי ,פאַר אָפּשװערן ,+-
-- 9געשוואוירן.
דאָס אֶיענע עדות-
-ערהייט.

-קייט,

אָפּגעשװאַרצט  --אדי ,פּאַר אָפּשװאַרצן ,+--
אִיץ האָר; .זײַן אַלטע ,לאַנגע קאַפּאָטע איז
ריין און ציכטיק ,זײַנע שיך ...אָי" ,ט .קאַי
מינסקי ,אַ ביאַגראַפֿיע פֿון אַ ישׂראליקלען,
קיעװו  .3191עדער שטיינערנער דיל .., ,אַי
מיט א געמיש פֿון סאַזשע מיט אייל,"...
י .רימיניק איבּז ,מאַקס העלץ ,פֿונעמ װײַסנ
קרייצ צו דער רױטער פֿאָו ,אַדעס ,2391
קקייט,
-ערהייט,

אָפּנעשװויגן

--

אַד ,פּאַר אָפּשװײַגן .=-

אַיענע באַליידיקונג .אַענע מעת לעתן
| תּפֿיסה.
קקייט.
יערהייט.

אין

אָפּגעשװענקט  --אַדי ,פּאַר אָפּשװענקען ,--
אִיע װעש .אִי פֿלײש .אַן אֶיער װעג .אװײַטער
פֿון דער ערד ,אִי מיט בּלוט און שװוייס",
ר .אַדעלהײם ,דער פּאַסאַזשיר ,װאַרשע ,4191
;אַלטע אִיע צײַטן" ,ייט ,פוילן וו

אָפּנגעשױמט

 --אַדי ,פּאַר אָפּשױמען ,=-

אֶער בּיר .אִיץ זופּ, .לאָז עז וידר מיט דיא
זאכין איין חצי שעה קאָכן ,אונ אבּ גשוימט
וואול אן זידן" ,ירושת משה .המחבּר משה
רופֿא

בּן הקדוש

בּנימין

װאָלף

מק"ק

מעזריטש,

װילהרמשׂדאָרף
דליטא..,
לבּריסק
סמוך
תּלײז, .װען פֿון דיא אויגין רינען  --אײן
סאָק פֿון רוטא זיעלא מיט האָניק אפּ גי שומט
צו מיסען אונ לאָז אַרײַן אין אוג טראָפּין",
איין

װאָשׂ

בּיכל

דרינען

גפֿינט

זיך

זאַכין

טשיקאװי ,שקלאָװ תּקנ"ה .עאָיע װאָלקנס העט

בּײַַם עק פֿעלד" ,בּעריש װײַנשטײן
הייט.

/ער-

-קייט.

אָפּגעשוירן  --אַדי ,פאר אָפּשערן  .+-פם;

-געשאָרן.

קסיאָנדז און אַן אֶיענער גלח" ,יפֿאָל2881 ,
ווע , 61קאָלישקער װאָקזאַל ...איז ווייך גצ"
ווען פֿון די יידישע אַ'ענע בּערד" ,סעג ,מײַנע

אָפּנגעשוואומען  --אַדי ,פּאַר אָפּשװימען ,+-
ערהייט.די אִיע שיף .אִיע ספּאָרטלערס .

זאָגן.,

אָפּגעשאַפֿט  --אדי ,פּאַר אָפּשאַפֿן  .+--פפ:
=עשאַפֿן,
ג
אַן אֶע פּאָזיציע, .אוב איך,
װעל זיך ניט פֿאַרבּעסערן אין קאַכן ...בִּין

דערנער",

אָפּגעשטאַנען

די אַענע לאָקן. .אַ זינדיקער

זיבּן

תּלאָבֿיבֿ,

יאָר אין

 ,9491ז1י.28

ב"א

,װיפֿל פֿאַר די האָר פֿון אַ'ענע דערשטיקטע
פֿרױען" ,פמ ,מלחמהו ,נ"י  ,6591ו' ,884
,אין שטאַל די לעמער אַענע שלאָפֿן אויף
לבֿנה-ליכט און היי" ,יעקבֿ פֿרידמאַן ,פּאַסטעכער

אין ישראל ,זי .111

-ערהייט.

קייט.

אָפּגעשונדן  --אַדי ,פּאַר אָפּשינדן +--

אַ

בּוים ,אִי פֿון קאָרע, .איך װעל אים דערקענען
(כ'װאָלט אים דערקענט) אַן אַיענעם" ,פחל.
אָיעגע פֿעל .אויסזען װי אַן אֶיענע נבלה, .ער
איז צוריקגעקומען אָפּגעריסן ,אָי ,דאָס פּנים
צעשלאָגן און צעבּײַלט" ,א .י .בּוכבּינדער ,די
שײנע ליעזע ,בּאַרדיטשעװ  .0981עאיז אַרײַן
צו אים א דיקע מיידל מיט א מאָגערע גאַנדז,

זי איז געװען אַן אַענע  --די גאַנדזײ ,א .מ.
שאַרקאַנסקי,

אַ

שפּיטצעל

פֿון

אַ

פורים

עפּײ

לער ,נ"י  ,9981ז' , .6מיט זײַנע קאָסאַקע אויגן

כאַפּט ער אַרום דעם אױבּן פֿון זײַן אענער
סוכּה .אַראָפּ פֿון איר די גאַנצע יום-טוב-
דיקייט" ,זש ,שקלאָװער קינדער, .אַלטע ציגלנע
קרומלעכע ,אֶיענע" ,מ.
שטילע,
 הײזערידלוזשנאָװסקי ,פֿאַש 2691 ,װו , .1עלנט װיינט
אין גראָז א גריל ,א גליװאָרעם פֿליט אַ'",
ערהייט , --מע קאַן זיך,אַבֿרהם לעװ.
מע װייסט זיך אָ" ,ײל ,ניט טױיט ,ניט לעז
בּעדיג ,ווילנע תּרנ"ח ,זי - 22קייט.
אָפּגעשושקעםט  -אַדי ,פּאַר אָפּשושקען  .+--לד
 - 1122: 14אָפּגעקראָכן ,אָפּגעריבּן .אַן

איער פּעלצענער קראָגן .אַן איער מענטש = אַ
שלעכטער.

אָפּנעץשטאָפן  --אַדי ,פּאַר אָפּשטעכן .=-
1

אַענער

אָענעם.

געפֿינען

חזיר.

דעם

בּאַנדיט אַן

 .2לאָקל .אָפּגעגראָבּן .איך זע

זאמאַשטש נאָך אלס פֿעסטונג ...אַרום נישט
פֿאַרלאָזטע ,נישט אָפּגעשיטע ,נישט אַענע
װאַלן" ,פרץ ,ימשיחס צײַטן . . ,, ,איז געקומען
קיין פֿראַמפּאָל נאָך די גזירות תּ"ח ותּײט און
האָט געקױפֿט א שטיקל פּלאַץ אױפֿן אֶיענעם
בּערגל ,הינטער די יאַטקעס" ,בּאַש ,גימפּל תֹּם.
זערהייט,

אָפּנגעשטאַלט  --די ,ז.
אָפּשפּיגלונג פֿון
א געשטאַלט .די אִי אין שפּיגל ,אִי אין װאַסער,
גאַרױפֿגעזעצט אויף זיך די קאַסקע מיט די
גאָלדענע סטענגעס און אױפֿמערקזאם בּאַ-
טראַכט זײַן אָיײי ,ד .פֿעלדמאן איבּז ,י .בּאַבּעל,
דערציילונגען ,כאַרקאָװ , .5291די װילדע רויז
פֿון אױיבּן  ---איז מיר װײַטלעך ,אַן אייגן
קינד  ---איר אי אין קװאַל* ,סוצ ,אין פֿײַער-

װאָגן.
אָפּנעשטאַנעפץ  --אָס ,ז .דאָס װאָס
פֿאַלט אָפּ ,װאָס שטייט אָפּ בּײַם שאָבּן ,בּײַם
,ערינג-שופּן און אִי ,װאָס בּלישטשען
שיילן ,ה
אויף איר שירץ" ,אַש.
אָפּגעשטאַנען

--

אַד ,פאַר אָפּשטײן .=-

אָפּגעשמאָרבּן
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אֶיער פֿאַניר .אַן אֶיער תּלמיד ,דאָס אַיע פֿאָלק.
אע אָרגאַניזאַציע .זאָל מען זען אַז ער איז

ניט קיין אֶיער .דאָס אע רעאַקציאָנערע לאַנד.
מאַכן קעז פֿון אֶיער זויערמילך .דאָס אִיע
אױפֿן דנאָ, .די אָיע אין טויטן-מאַרש פֿלעגן
דערשאָסן װערן אױפֿן אָרט" ,אִיע ריחות פֿון

שוין טויטער,

מעט)
כשּ=
(י
קיך* .אַיענער פֿ

קען שוין ניט שווימען" ,אי  8יי'געץ ל= 9
װאָס איז קראַנק ,שװאַך ,קען ניט נאָכהאַלטן
מיט די אַנדערע .קען שוין ניט פֿליען* .אַי
װאַסער = געשטאַנען איבּערנאַכט אין אַ װאַ
רעם צימער .אִי בּל וט = װאָס פֿליסט פּאַמע-
,ערגער און מער אַי פֿון
לעך אין די אָדערן.
דער נײַער װעלט זײַנען די קליינבּירגערלעכע
פֿרױען",
רינען

און

קלאַראַ

צעטקין

פֿרױענפֿראַגע

איבּז,
אין

דער

די אַרבּײַטע-
געגנװאַרט,

לאָנדאָן ,, .2091מײַן  . ..היים װאָס ציט זיך
נישט אויס אין דער לענג װי אַן אָער פיש",
פּרץ ,מײַנע זכרונות, .איז ער נאָר געלעגן

אויף דער פּאָדלאָגץ ,לאַנג און שמאָל װי אַן
אַ'ער שלײַען ,י פּערלע ,ייִדן פֿון אַ גאַנץ יאָר,
הקייט.
ערהייט.זי .082

אַפּגעשטאַרבן  --אדי ,פאר אָפּשטאַרבּן ,6--
אַן אִי גליד .רעדן מיט אַן אִי קול .אַן אָיענע
בּאַװעגונג .אַן אַ'ענער פֿאַר דער גאַנצער
וועלט .אַן אַענע שטילקייט .אֶ'ענער פֿוס = אַן
אײַנגעשלאָפֿענער ,אָפּגעלעגענער, .די ארמי
זעהן דעם אב גשטארבני איר ערשטי קינג אונד
גמאהל" ,איין שייני װאונדרליכי היסטאָריע
פֿון אײן פֿישערס זאָהן" ,זולצבּאַך, .קיינעם

האָט איר אִי האַרץ בּאַװעגן געמאַכטײ ,ל .לעװיץ,
רפֿאל דעם

שנײַדער'ס

טאָכטער ,װילנע ,8881

;נאָר די קענען זײַן אַ שאַנד פֿאַר דער ייִדישער
שפּראַך װאָס מיינען אַז נאָר אַ'ענע מומיעס
קאָנען זײַן שיין און פֿאַרדינען אונדזער רעס-
פּעקט" ,זשיט שו ,נ"י  ,2191זי , ,431דו װעסט
אים ניט דערקענען ...זײַן געזיכט איז עכט
בּלאַס און אָי" ,מ .יודעלסאָהן ,זער ממזר אַלס
דאָקטאַר ,ווילנע - .7291ערהייט- .קייט --

;װער איז דער ער?  --פֿרעגט ער מיט דער
זעלבּער אַ"8 ,ש ,בּײַם דניעפּער ,װילנע ,9391

זי ,483
אָפּ:עשטױפן  --אדי ,פּאַר אָפּשטױסן .=-
אָיענער אָנגריף .אֶ'ענער שׂונא .אָיענע קרובים,
יערהייט- .קייט,
אָפּ:עשטומפּט  --אַד ,פּאַר אָפּשטומפּן ,)--
אע געפֿילן, .די יידישע אינטעליגענץ ...האָט
זיך אין די אַכציקער יאָרן געפֿילט ...קאַלט
פֿאַר יעדער אײדעלער רעגונג און אִי פֿאַר
יעדן גרויסקייט" ,רעד' גרשם בּאַדער ,יודישער

פֿאַלקסקאַלענדאַר ,לעמבּערג תּרע"א, .האָבּן
מיר  . . .נאָך אַ גליד װאָס זאָל ניט זײַן אָפּגע"
שװאַכט און אִי פֿון דיזע שװערע לײַבּי און
זעל-טויטנדע ...צװאַנגסאַרבּעט ?ײ ,הגדה של
פסח על פּי נוסח חדש ,אַרױסגעגעבּן פֿון דעם

סאָציאַליסטישן

אָפֿגעשײדט

בּראָשורךפֿאַראײן,

נ"י ,4981

-קייט,

אָפּגעשטעלט  --אַדי ,פּאַר אָפּשטעלן (זיך)

אִיע בּאַװעגונג ,אִיע צײַט פֿאַרן עסן און
.4-
פֿאַרן שלאָפֿן .אִיע פּרײַזן .די אִיע אין (פֿון)
דער אַרבּעט .אִיער ט אָ ג  --אָפּגעמאַכט ,בּאַ-
שטימט פֿאָרויס, .א,יז דאָס אַלץ געװען אִי און
אָפּגערעדט פֿון פֿריער" ,אמד ,דער פרוש פֿון
בּאַרדיטשוב,

װאַרשע

.6581

,פֿאָרן קיין ארץ-

ישׂראל . . .היטן דאָרטן דאָס בּיסל אימוש.
טשעסטווע ,אִי פֿון די אַלטע צײַטן .דאָס איז
דער כּותל-מערבֿיי ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע
!דער האָט א פֿײַף געטאָן ,דאָס אין
1
געװען דער איער סיגנאַל" ,קלמן

סובּיל איבּז,

דער דאָקטאָר מיט זײַן טאַכטער ,לובּלין ,4981
*אָיער  --װער עס איז שוין געשטאַנען צום
פּריזיוו, .זײַן טאַטע װעט ניט קוקן דערויף
װאָס ער איז שוין אַ גרויסער און אַן איער
און װעט אים ...אַרײַנװאַרפֿן פּעטש" ,משה
,6291
טשערנאָװיץ
בּלענדעניש,
אַלטמאַן,
קקייט,
דערהייט,

אָפּגעשטעמפּלט  --אַדי ,פאַר אָפּשטעמפּלען
 = .+אֶע קאָנװערטן .אִיע מאַרקעס .איעדגסטריט זײַנען דײַטלעך אִי אין שניי" ,סמבּ.
יקייט +- .אויך :אָפּגע-דערהייט.
סטעמפּלט,

אָפּנעשטעקט  --אד פאַר אָפּשטעקן .)-
צוגעגנבטער און דערנאָך אֶ'ער חפֿץ .דער
בּרייטלעך אֶיער שלום'עליכם .אִ'ער פּאַטש.
,אויף פּאַראַכאָדן און אויף סטאַנציעס פֿונעם
אײַזנבּאַן מעג מען האַלטן בּראַנפֿןרמשקאות
אין אַן אֶיער כּלי פֿון  02/1חלק עמער" ,ממוס,
דער

ניטצליכער

קאַלענדאַר

אויף

שנת

תרמ"ב,

קקיט  --עדי אָי
ערהייט.ווילנע .
פֿון דער גניבה בּאַפֿרײַט נאָך ניט פֿון שטראָף
פֿאַרן פֿאַרבּרעכן",

אָפּגעשטראָפן  --אַדי ,פּאַר אָפּשטרײַכן ,6--
אַענע סומעס פֿון
-- 9געשטרייכט.
דעם חשבּון .ענעם בּיר איין זײַדל אונ איין
לעפֿל הוניק ,און איין לעפֿל פּוטר ,און איין
אי לעפֿל זלץ...ײ ,ירושת משה ,המֿחבּר משה
רופא

בּן

הקדוש

בנימין

װאַלף

מק"ק

ריטש ,...װילהרמשׂדאָרף תל"ז, .מע
איבּעראַל מעסטן װי די גאַנצע שטאָט איז
נוהג .װען דער מנהג איז צו פֿאַרקױפֿן
געשטרײַכט ,טאָר מען ניט קױפֿן הויך

אַ װערך" ,חא ,נ/א .

מעזי

מוו
זיך
אָפַּ
מיט

-ערהייט,

אָפּגעשטראַפֿירט  --אדי ,פאַר אָפּשטראַ-
איער עקאָנאָמישער פֿאַרבּרעכער.
פֿירן .+-
;האָט זיך בּאַקלאָגט דער פֿאַרשעמטער ,פֿאַר-
משפּטער און אֶיער" ,ש .גאָדינער איבּז ,װ.
סטאַװסקי ,דער איבּערבּראַך ,מאַסקװע 2391
-ערהייט,

אָפּגעשטשיפּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּשטשיפּען
.+-

אי גראָז .קאויף דעם אִין װאָרצל װעלן

אויסװאַקסן זייער פֿיל זײַטיקע װאָרצעלעך",

אָפּגעשטשערבּעט  --אַדי ,פּאַר אָפּשטשער-
בּען .+-

:99

-געשטשירבּעט,

אי

טעפּל, .דער טשוהונטשיק איז אויך דאָ אַ' א
בּיסל .מילא װעל איך אים ניט דערגיסן פֿול",
י פֿאַליקמאַן ,מענטשנ פונ מײַנ לאַנד ,מאַסקװע

ערהייט,.5
אַפּגעשִים  --אַד ,פּאַר אָפּשיטן :98 .)-
אַן איער מיט מתּנות פֿון
ג-עשאָטן ,אַלע זײַטן, .דער װעג אַהין איז אי מיט קינד
און קייט" ,ממוס ,װינטשפֿ, .אַ שטשערבּאַטע
לאָקשנטעפּל ,א סטאָליעטניק (פּיקוס) ,אִי מיט
גרויסע בּלאָטערן" ,בּלעטער ,טא , ,04מ,יט עֶפּל
קער איצט אִי שוין זײַן פּאָלטאַװע" ,פמ ,מלי
חמהו; .אַלע נעכטן אִיע שטערן ליגן איצט
פֿאַרפֿראָרענע אין רו" ,סוצ ,סיבּיר.

אָפּגעשייגעצט  --אַדי ,פּאַר אָפּשײגעצן ,--
דער אֶ'ער יונגאַטש, .דער עולם איז געבּליבּן
שטיין אַן אָיער" ,אָפאַ ,די טענצערין ,זי ,443
דערהייט,
אָפּנעשײדט  --אַד ,פּאַר אָפּשײדן (זיך) פּפֿ;

--געשידן,

--געשיידן.

אַ װײַט ,אט

אָרט אין װײַטן צפֿון .תּרומה ,די אָיטע תּבֿואה.
אַ נזיר אִיט פֿון דער װעלט, .אָיט זאָל ער
זײַן"  --בּײַם דערמאָנען אַ בּר-מינן ,א מת
!= ער זאָל זיך ניט מישן מער אין ענינים פֿון
לעבּעדיקע ,אויך ניט קומען צו חלום}; ,אַ
נפֿטר ,אִיט זאָל ער זײַן  --להבֿדיל בּין החיים
והמתּים", .דרײַ שװעסטער האָט ער געהאַט,
זאָלן זײַן װײַט אי פֿון מיר" ,שע ,טביה, .מײַן
מאמע האָט מיר אָנגעטאָן װײַסע קליידער --
א סגולה איך זאָל נישט שטאַרבּן יונג װי
מײַנע אִיטע שװעסטערלעך און בּרידערלעך",

ישׂראל ראַבּאָן ,אױפֿן פֿראָגט, .זאָל ער זײַן
אָיט פֿון זײַן טאַטן"  --װעגן אַ יתום ,זאָל
ער זײַן דערװײַטעוט פֿון דעם טױיטן ,זאָל
ַעררײ=ַןי
איט
אָ
ער זײַן אויף לאַנגע יאָר.
געלייגטער אין חרם .שודי קהילהן זאָל דער
לאָזן די אִיע צו קומען אין שול אַרײַן" ,זק,
שד ע .אַז עס שטאַרבּט אַ חתן (אַ כּלה)
שטעלט מען דעם אָרון מיטן מת אונטער א
שװאַרצער חופה לעבּן דעם אָפֿענעם קבֿר .מע
צערײַסט די תּנאָים איבּערן אָרון און מע זאָגט:
;אַזױ װי די תּנאָים װערן צעריסן ,אַזױ זאָלסטו
אָפּגעריסן און אִיט זײַן (װערן) פֿון דײַן כּלה
(חתן) לעולם ועד" .מען ענטפֿערט אָמן און
מע װאַרפֿט אַרײַן אין קבֿר די צעריסענע
תּנאָים .די כּלה (חתן) װאַרפֿט אַרײַן די ערשטע
לאָפּעטע ערד, }.זי זײַנען װײַט אִיט פֿון די
הבלי-עולם-הזה" ,ממוס' ,צוריק אַהיים!, .איך
יל ניט זײַן קיין רשע ...איך װיל ניט זײַן
אָיט חס ושלום פֿון די אחד" ,תניא ,לח, .װער
עס איז ניט עוסק אין דער תּורה װערט ער
אָנגערופֿן נזוף ,ער איז מנודה ,אַ'ט" ,פרקי
אבות,

העתק...

על לשון צח ונקי ,אוסטרהא

פֿאַרפֿלאַנץ-געװיקסלאך,

תּקע"ו .איעדער אין זײַן צעל אַן אַיטער",

פּעטראָגראַד  ,2291עאַ פֿױגל .. .א גרויער איער
װאָראָבײ" ,ש .קאַשעװניק איבּז ,קלאַוז נויי

יהואָש ,בבּאַזונדער, .אין רוחניות איז ניט
שייך אָ'ט" ,אין נאָמען פֿון ליובּאַװיטשער רבּין,
איידער ער איז אַװעק פֿון סאָװײרוסלאַנד קיין
|
ריגע.

אַגראָנאָם

א .עלבּערט,

קראַנץ ,בּאַריקאַדן אין װעדינג ,מאָסקװע ,13291

זערהייט,

 -אָפּגעשמדט

1781

אפּגעשײילט
קקייט  ..., --מיט יענער

איז מער װערט  --א פֿאַרדאַרטער לוח אָדער

אִי מיט װעלכער א לעבּעדיקער קוקט אַלעמאָל

אַן אענע הושענע  1אַן אָענע פּאָליטישע הו"

-ערהייט.

פֿונ

שענא; .די גאַנצע הושענא איז מײַנע ,די אֶיענע

אויף

טויטע",

י

די

פֿאַליקמאַן,

שײַנ

קומט

איז דײַנע"; פאַן אֶיענע כּפרה טויג אויף כּמפַּ-

מיזרעכ ,מאָסקװע ,8491
,די אבּ גשיידני ,כּלומר די לערנר דיא דא

רות" ,שװ, .זיין גלידר  . , .צו בּראכין װערין
אונ אפ גישלאגין" ,ר' יהודא חענטשינער,

סהמ ,עמוס ,בּ; .,11 ,דאש הולענדשי לשון
וועלכש ...פֿון אַלי אַנדרי לשונות אב גי
שיידן איז"' ,שיני אַרטליכי גישיכטין! ,אמשט,
תּע"א ,הקדמה וְיבּל וווא ,)5-6 ,מש פֿאַרטײַטשט
'נזיר אחיו' (בּראשית מט, ;)62 ,איין אבּ

ב/א.

ווארן אבּגשיידן פֿון עג פֿון דיא עם-הארצים",

גשיידינר פֿון זײַני בּרידער" (תּי, :דעם פֿירשט

פֿון זײַנע בּרידער"ן, .איך װיל זײַן אַ גזיר,
איין אָעעֶר מןי ,משל הקדמוני ,אוסטרהא
תּקנ"ז, .ניט דוא בִּישׁט ...אב גישיידן",
(סידורן תּפֿלה למשה ,. . .דעסוי , .6961שרײַבּט
הרב אבּרבּנאל ...דשׂ דיא שופֿטים אונ' מל-
כים זײַן גלײַך אין פֿינף ארלייא זאַכן אונ'
זײַן אבּ גישיידן אין פֿינף ערלייא זאַכן,
ר'

עטהויזן,...

אלכּסנדר

ישׂראל

בּית

ובֿית

|

הבּחירה ,אובּיבּך תּע"ט,

אָפּגעשײילט  --אַדי ,פּאַר אָפּשײלן .+-

אֶע

פּירות .אִיע בּיימער .אַן אע נאָז .אִיע װענט.
איער

אע

אויוװן.

נאַקעט

הויט.

װי

אַן אע

ציבּעלע, .אַן אִי אי קומט ניט גלײַך אין

מויל אַרײַן" ,שװ, .ממילא (הלבּינו) זינן װײַס
גווארן (שׂריגיה) אירי רעבּן ,דר װײַל די שילכט
זײַנן אבּ גשילט" ,סהמ ,יואל ,א; .7 ,האָט
אים געגעבּן אין האנט אַרײַן אַן אִַןץ צװײַג
פֿון א מאַנדלבּוים" ,פּרץ ,ימסירתינפֿשי .אועסן
קוקן אַרױס אִיע רוקנס פֿון אַלטע בּיכער",
יהושע פּערלע ,ינײַן אַזײגער אינדערפֿרײ, .װאָס
העכער אַלץ איער זײַנען געװאָרן די װענט"י
בּאַש,

פֿון

מײַן

בּ.
וין
טד
שּית
בִ

טאַטנס

;מיר

קינדער בּאָרװעסע ,מיט אִיע טריטײ ,אפא ,צוק,
קקיים,
ערהייט.דעצי 1691

אָפּגעשײינט

--

פֿאַר אָפּשײַנען .=-

אד,

מציל

נפֿשות

ישׂראל,

תי"א,

אַמשׂט

,זײַן הוייבּט אונ' זײַן הענד װארן אים אבּ
גישלאגן" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע , .39דער
שׂכר פֿון עולם-הבּא זאָל ניט זײַן אֵיײ א|ַ=ראָפּ-
גערעכנטן) ,ספֿר חסידים ,תּק"ז? ,סימן קנה.
;עװי אַ ליכטיקייט װאָלט אָפּגעגאַנגען װאו פֿון
דער װײַט אַן אַ'ענע" ,אֵל װוו' ,דער קאַפּיטל
,אָס הינטל האָט ...געקוקט א װײַלע
קייט' .ד
| אויף די אַ'ענע לאַפּקע" ,אָפּאַ ,יליליי, .די װער-
טער ...זיי קומען צוריק ,אִי פֿאַרקלעמט",

סעג ,איצטער.

קייט,

-ערהייט.

אַפּגעשלאָסן  --אזי ,פאַר אָפּשליסן .=-
אָיענע פֿעגצטער און טירן .אַן אִיענע װעלט.
אָענע געזעלשאַפֿט .פֿירן אַן אִ' לעבּן אַן

אֶיער

פֿון רײַבּונגען,"...

טענדענצן...

-ערהייט.

אַפּגעשילדערט  --אַדי ,פּאַר אָפּשילדערן ,--
אע

אע סיטואַציע.
-קייט.

ֿואתַרהעלטענישן
כפוח

יאָרן" ,אַש ,תּהיליםיוד, .יעדע קולטור האָט
איר אַ'ענע אייגנקייט" ,צייט ,טמז,161 8591 ,
;אַלע זיבּן הימלען זענען אַי װײַט און ס'האָט
די שליסלען צוגענומען ער ,דער סמך-מם",

-ערהייט.

אצג ,מעפֿיסטאָ.

קייט -

,פֿעלט אין דער טרילאָגיע ניט נאָר אַ' ,נאָר
אאויידךעאָלאָגישע קאָנקרעטקייט" ,שנ ,שלום
אֵש.

אָפּגעשלאַפֿט  --אַדי ,פאַר אָפּשלאַפֿן .+-

אָפּנעשלאַגן
אַענער

אַזױ

צו

שטאַרקן

--

אָנגריף.

אַזי ,פּאַר אָפּשלאָגן .)-
אַ'ענער

שׂונא .אֶיענע פֿאַר-

בּעטונג .קאָרן ,אַי פֿון האָגל .אַיענע טענות.
*אַן אַענע הושענא = דאָס װאָס האָט ניט מער
קיין שום װערט; שװאַך ,אָן כּוחות ,אָן האַפֿט.
אויסזען װי אַן אַיענע הושענא .חכמהלע :װאָס

די אַיע",

עברי אנכי ,בּאַרדיטשעװ
דקייט,

יעקבֿ

1091.

װי

;האָט

געבּלאַנדושעט

א סטאדע

שעפּסן,

די

אָפּגץ-

יריסענע ,אֶיענע" ,אַפאַ ,ידי מלאַװער עדה, .די
און אִי ,װי א הון
ג.ע.פֿליקט
פרּ.
ָמע
איי
בּ
װאָס איז אַרײַנגעפֿאַלן אין װאַסער" ,אַש,
תּהילים יוד, .בּאגלייט מיט קװיטשעדיקע קו"
לות פֿון צעשױיבּערטע אַ'ענע װײַבּער" ,ייז,
 :89אִי װי א ליאַרװע ,װי
שטאָל און אײַז.
אַ לורבּע ,װי א שד ,װי א בּעטלער ,װי נאָך

אָפּגעשליפֿן  --זזו אָפּגעשלײַפֿט .אענער
בּריליאַנט .אַיענער ארטיקל, .דער קוימען איז

נישט לײדיק:

אַי

ערהייט.

עטלעכע

ערדענע טעפּלעך...

אַ שטיקל אַשנער ציגל ...נאָר אָן אַ פֿונק
| פֿײַער= ,פרץ' ,די אלמנה'; .אַ גרודע ,גלאַט
און זילבּעריק און אִי ,קערט זיך אום אַקעגן
זון" ,יהואָש' ,ערד', .די האַנט די לינקע בּײַם
מוסקל האָט אַן אויסזען װי שוין צו פֿיל אַ'",

אין יענעם אַיענעם ייִדישן לעבּן פֿון אַמאָליקע

װינאָקור,

אין

אופקום,

מאַסקװע

,2391

קקייט,

אַפּגעשמאָדערט  --אַדי ,פּאַר אַפּשמאָדערן
 = .+אע בּגדים, .צעקאָרטשעטע יידן...אַיענע קינדער" ,מק ו.

-ערהייט,

אָפּגעשמאַלצן  --אַדי ,פּאַר אָפּשמעלצן .--
איענע אײַזצעפּלעך .אֶ'ענע קאַפּאָטע? .אַ פֿרױ
אין די מיטעלע יאָרן מיט אַ װייך אִי פּנים און
אַ נישט-זיכערן בּליק" ,פרץ' ,משיחס צײַטן.
;די גרויסע אַ'ענע יאָרצײַט-ליכט אין די
ערהייט.
קעסטלעך" ,חג ,דדער פּרושי .
-

-קייט,

אָפּגעשמאַנט  -אַדי פאַר אָפּשמאַנטן .=-
די אָרעמע אִיע מילך ,אַרונטערצונעמען טינט
פֿ-ון פּאַפּיר ....מע טריקנט אָפּ די פֿײַכטע

שטעלע . . .בּאַשטרײַכט מיט עטװאָס עלטערע
אַיע מילך" ,לוח לשנת תּרס"ה ,מאת תּלמוך-
| תּורה הכּללי וישיבה עץ חיים ,ירושלים,

אָפּנעשמאַקט  --אַדי ,פאַר אָפּשמאַקן .-

אַן אִיער חלף .אִיע בּאַריערן װאָס האָבּן פֿונאַנ"
דערגעטיילט די מענטשהייט, .אונדזער פֿרײד

אַ'ער געטראַנק, .דאָס שטיקל גמרא (אין רוסישן
ווערט גוט צעקײַט און נישט אִי װי אין זשאַר-
גאָן" ,קמ ,0781 ,פא , .21דורך דעם אִן רע"
כענונג ואַז איר זײַט דער עם נבחרן קענט איר
דאָך צו גאָט נישט קומען" ,אַברהם יצחק בּוכ'
בּינדער (איש אָדעסא ,דער בּלומעןגאָרטען
ווילנע , .5881דײַן שאַרפֿער װיץ ערשײַנט מיר

האַל.

פראָזע,

אָפּגעשלאָפֿן  --אד
אֶיענע צײַט.
אָפּגעשלײַפֿט

אָפּגעשיקט  --אַדי ,פּאַר אָפּשיקן  .+--ס'אָיע
געלט .אִיע מתּנות .די אֶיע אויף יענער װעלט.
אִיע אױפֿן פֿראָנט . ערהייט.

מלאװער

הערשל

איער סאַמאָװאַר .אע קופערנע פֿאַנען פאַן
בּ .ריװקין,

עדה

-ערהייט.

סאָטמאַן

קקייט.

מאַן,

ערצעהלונגען.

אַיענער מענטש ,װײַט פֿון דער געזעלשאַפֿט.
אַן אַענער אָפּמאַך .אַי אין א אײַנצל-קאַמער.
אי אין זיך .אן אַ'ענע אַרבּעט; .א מדינה װאָס
איז געװען אִי און תּרפּײט אַלפֿים מײַלן אָפּ
געלעגן פֿון אנדערע מדינות" ,פרץ ,פאַלקסטי
געשיכטןְ|,{ .איסן איז נאָר געװען צו געפֿינען

איער שטראַל, .משונהדיקע צורות ...אויף
אִיע װענט אנטקעגן" ,ממוס ,שלמה, .די פֿרײיך
פֿון ריינע ,אֶיע טעג" ,מל , איין גורלי- .ער"
הייט- .קייט.

גרונט'

אין אָפּגעריסענע ,אַיעגע שמאַטעסײ ,דוד פֿריש:

(פֿון) קריעה ,װי הינט װאָלטן אים בּאַפֿאַלן,

װערן פֿון א לאַנגער קרענק .צו אי אַרױפֿי
צוגיין אױפֿן בּאַרג, .דער אֶיער ...האָט נאָך
קיין כּוח ניט געהאַט צו גיין" ,יאַ ,שטערנטיכל.
;זענען שוין נעבּעך אִי זײַנע גלידער" ,טעיאַ
טאַר, .פֿון װעגן צעבּראַכן ,אַי פֿאַרשמאַכט",
ממוס ,יודל, .זוך איך איין עצה ,איין מיטל װי

אָפּנעשײַערט  --אַד ,פּאַר אָפּשײַערן .+-

לאָזן אַזא אָפּגעריסענעם און אַיענעם" ,פֿמ, .אַ
כאָפּטע ייִדן מיט װײַבּער ,מיט קינדער  --אָפּי
געריסענע ,אֶיענע ,פֿאַרװאָגלטע ,פֿאַרװײנטן",
ממוס' ,צוריק אַהיים, .דרייען זיך שטענדיק
אַלערלײ שכּורים ,גנבֿים ,בּעטלערס ,אָפּגעריסן,
אַ'" ,ספּ ,עניים ואבֿיונים,.דאָס איינע קינד גייט

פאַר אָפּשלאָפֿן .+-

ערהייט.--

אַדי ,פאַר אָפּשלײַפֿן .?-

פפ-- :געשליפֿן.

אִע מעסערס .שאַרף װי

איז

קאַלטער

דערהייט.

גלאַנץ

אויף

אִץ

חלף",

קקייט,

אָפּגעשליסן  --אַדי ,פּאַר אָפּשלײַסן  ,6--פד,
אָיענע עופֿות .אין אלע דד אין פֿאַרבּינדונג:
אָפּגעריסן-אָפּגעשליסן ( +--אָפּגעריסןן .אֶיענער
הילוך, .די משרתים האָבּן נישט געװאָלט אַרײַנ-

אָי"

יוסף

בּאָװשאָװער,

פּאָעזיע

און

זי , .74איך זע זי בּיז גרונט ,די װעלט אָייי ,אַר,
הקייםט  --בבּאַפֿרײַט פֿון ...אִי
ידי װעלטי.
פֿון װאָרטײ ,דער לעבּעדיקער,

טאָג 8591 ,וו .61

אָפּגעשמדט  ...| --שמאַיטן אַדי ,פּאַר אָפּשמזן
(זיך) ,=-

אַיץ אייניקלעך.

,דער

ייִדישער

אָפּגעשמועסט

1789-

'אויסלאַנדי האָט שוין לאַנג אָפּגעטרײסלט זיך
פֿון אונדזער אַיץ 'רוסיפֿיצירטן דיכטער-כאָר",
י .דאָבּרושין,

זבּ נײַערד,

יא  ,1מאָסקװע

,1291

*אָע מ ש ק ה = מיט ניט ערלעכן צומיש פֿון

װאַסער.

-ערהייט.

קקייט.

אָפּנעשמועסט  --אַדי ,פּאַר אָפּשמועסן (זיך)
= אַ ניטאָע בּאַגעגעניש .דער איער זמן-
חתונה,* .פֿון אים (אַזא איינעם) איז דאָך אִ'
= איז ניטאָ נאָך װאָס צו ריידן ,װײַל מע קען
ערהייט --אים סאַראַ נפֿש דאָס איז.
אַנטלױפֿן צוזאַמען אִי- .קייט.

אָפּגעשמידט  --אַד ,פאַר אָפּשמידן .=--
אע פּאָדקעװעס .אִיע פֿערדלעך .רעדער
מיט אײַזןײ ,בּלעטער ,וא - .3ערהייט.

אָפּגעשמיפן

אִי

 --אַדי ,פּאַר אָפּשמײַסן ,.6-

אֶיענע קינדער .אויסזען װי אַן אַָ'ענער .האָבּן
אַ פּנים פֿון אַן אָיענעם .זיך פֿילן וי אַן אַיענער.
בּלײַבּן ,אַװעקגיין (װי) אַן אֶיענער .זיך פֿילן
שולדיק ,הילפֿלאָז .ארומגיין אַן אַ'ענער .אֶיענע
צװײַגלעך" .אַן אִיענע הושענא = עפּעס װאָס
האָט קיין שום װערט ניט .אױסבּײַטן אַ פֿאַראַ
אַענץ
יאָריקן לוח אויף אַן איענער הושענא.
תורות = פֿאַרעלטערטע .אַזױ אויך :אידייען,
לערעס ,טעאָריעס אע, .אָיענער תחת מיט אַלע
בּרכות ,אויף צולהכעיס דעם רבּין קדחת ,װעט
עס אים צינדן און צום בּעט בּינדן ,און מיר
װעלן לױפֿן אַלצדינג קױפֿן ,און דו האָסט
יענע
קדחת ,אֶיענער תּחת" ,חדרילידל.

מענער און פֿרױען . . .זײַנען אַראָפּ פֿון דאָרטן
צװאַר װי אָיענע" ,אַמד ,דער אידישער פּאָסלאַי
י.ז זיך נעבּעך געקומען
א.
ניק ,ווילנע ., .0881
אַהיים װי אַן אֶיענער" ,אפ"ס גרונעלע דיא
רעבּעצין ,װילנע , ,4781קומען װי די אַיענץ
צוריק מיט אַראָפּנעלאָזטע נעז" ,ממוס ,װינטשפֿ.
,רויטע אַיענע בּעקעלעך פֿון װינט" ,װײַס,
זאָס שטעטל, .גיט אַ טיטשע מיט דער בּײַטש
צו דער חשכות אַרום װאָס דרייט מיט װינט
און שניי ,יאָגט און פֿײַפֿט ,פֿאַרשיטנדיק די
אִיענע

הירש

קוסטעס",

רוסישער ערד ,מאָסקװע

דאָבּין,

אַפֿ דער

9491.

װײַס'

ערהייט,

קייט,אָפּנעשמירט  --אַדי ,פּאַר אָפּשמירן  ,=-
אִיע װענט .אֶער נאָמען .אִיע ואונד, .געל,
פֿריש אִי מיט אָכרע איז די ערד ,די פּאָדלאָגע
הייסט עס ,און שײַנט װי דער בּעסטער גע"
ועקסטער פּאַרקעט" ,ממוס ,ישבּת, .דער
טשאָלנט איז פֿאַררוקט ,דער פּריפּעטשיק אַ"",
שע,

קלײנע

מענטשעלעך...

.

;די

מֿאֲמע

לייגט צװײי גרויסע שמעקעדיקע חלות ,מיט אַן
איי אִיע  . ..פֿאַרן טאַטןײ ,ישׂראל רוחומובסקי,

זכרונות פֿון מײַן לעבּן פּאַריז 0291.
הייט.

אָפּגעשפּײַזט

-ער-

-קייט,

מען קיין חזרה ניט געבּן" ,שװ; .אונ' זיא
װאַרן פֿר בּרענט דיא מצרים אַז דיא אבּ גשנלי
טנן דערנר" ,מחזור שלש רגלים ,אַמשׂט ,3171
קמח/א; .ווען איינער האָט געפֿונען אַ'ענע
פֿײַגן .. .מעג עֶר זיי צונעמען און עס איז ניט
קיין גזל" ,זרעים ,פח/ב, .צולייגן צו די אַיענע
נעגל דרײַ פּיצלעך שטיקלעך האָלץ זיי זאָלן
דינען פֿאַר כּשרע עדות ואַז מע האָט די פֿינגער
איבּערגעהיפּערטןײ,

אָפּגעשניטן  --אַדי ,פּאַר אָפּשנײַדן  .--אָיענע

אִי שטעקעלע, .דרײַ פּיצלעך שטיקלעך האָלץ,
צי פֿון טישי ,ממוס ,דאָס

אִי פֿון א סטענדער

קליינע מענשעלע; .פֿון אױיבּן אָפּגעטאָקט ,אִי
און ריין װי שיינער קריסטאָל ,אָבּער אינע-
ער"
װײניק?" ,פרץ ,אַראָפּגעלאָזטע אויגן .
-קייט,

הייט,

אָפּנעשעפּט  --אדי ,פּאַר אָפּשעפּן  .+-דאָס
אִיע מים שלנו .אֶיער שוים .שוין אַן איער
נחת- .ערהייט .קייט,

אָב הרחמים,34 '{ ,

אָפּגעשפּאָט  --דזוו אָפּנעשפּעט,

א זײַן ,װערן .אִי זײַן פֿון אייגענעם
פֿאָלק ,פֿון דער װעלט ,פֿון די אידייען פֿון
דער צײַט אע, .דעם װערט אי און געקירצט
זײַן לעבּן דער דאָ װיל האָבּן מן זאָל אים װילן
זײַנר תּורה הלבן אויף אים געבֹּן" ,צוכט.
;ניט זײַן פֿון פֿאָלק חלילה אַן אַ'ענער אבר,
דאַן װאָלט איך ליגן רואיק אין קבֿר" ,יצחק

אָפּגעשפּאַלטן  --אַדי ,פּאַר אָפּשפּאַלטן (זיך)
די אַ'ענע מחנה ,גרופע ,פֿראַקציע
,4-אאזוו .אַ'ענע שפּענער .װאָס װײַטער איז אַלץ

ראַבּינאָװיץ

(אויס

שירים,,..

נ"*י תּר"ן,

קאָוונא),

צװייא

פאַטריאָטישע

'האָבּן אִיענע יאָרן  --שלעכטע יאָרן מיט
א סך צרות .די יאָרן װערן אַ'  ---זיי װערן גע
קירצט ,פֿאַרקירצט, .ד,יא דעם שבּת פֿר שװעכן
 ...זײַן יאָר װערן אים חסיושלום אבּ גישניטן". ,
מחזור שלש רגלים ,אַמשט  ,3171רנג/ב, .װער
בּלוט עסט דר איז חייב כּרת ,דשׂ אים זײַנה
יאָר אָפּ גשניטן װערן ,ער מוז שטערבּן פֿר
צײַטײ,

זײַנר

ע9ש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

שקלאָװו תּקנ"ו, .בּענטש אונדז ...לאָזן אונדז
ניט װערן אונדזערע יאָרן אַ" ,שערי דמעות,
תּחינה ,בּרעסלוי תּר"י; .ער האָט געהאַט דער"
פֿאַר פֿון דער

װײַבּ אֶיענע

יאָרן" ,אמד,

בּאַי

די הענט
רוסקע דער שומר ,װילנע .1781
(פֿיס) זײַנען װי אַי  ---ניטאָ קיין כּוח אין זיי,
,בּנימין האָט געפֿילט אַ ווייטיק אין די ליטקעס,
די פֿיס זײַנען אים געװען ,לא עליכם ,װי אַ",
קֵייט --
ערהייט.ממוט ,מסעות.
,געטראַכט װעגן דער פֿאַריתומטער אִי פֿון
לעבּן" ,מאַרק ראַזומני ,אַראַנעאַ די שפין
ריגץ ,4291

אָפּנעשניטנם  --דאָס .מצ נבּ.
שניט,)105 +--( 34 ,

זזו אופֿי

אָפּגעשנײַצט  --אַזי פּאַר אָפּשנײַצן .=-

בּערג  .1981עזיי האָבּן זיך אַלע זייער גע
איין

נאָר...

גאַנץ

נײַע

איז אַװעקגעגאַנגען
מעשׂה

פֿון איין

װי אַ",

גליקליכי

אֲלי

מנה ,לעמבּערג , ,8981דער שלעכטער בּחור
איז אַװעק מיט אַן אֶיער נאָז אָדער װי אַ קאַץ

פֿון דער מילך" ,פרץ' ,ליטעראַטור אין לעבּן.
-ערהייט.

געװעזן װייניקער אִי און ממילא דיקער" ,גרשון
מאיר בּאַיאַרטקי ,רבֿ אין װאַשילקאָװע ,גראָדנער

גובּ,

דעם

1

יצר

הרע'ס

-ערהייט.

פּיעטריקאָװ

שוהלע,

הקקייט,

אָפּגעשפּאַנט  --אדי ,פאַר אָפּשפּאַנען .6-
אִיער מהלך, .עס פּאַשען זיך די איע פֿערדלעך".
אִיע נערװן, .שטייט אַ' בּײַם הינטערשטן

בּײַדל אײַער פֿערדלײ ,ממוס ,קליאַטשע .

ער"

קקייט  --אַ בּאַרואיקונג ,אַן אַי
הייט.,
נאָכן קריזיס,

אָפּגעשפּאַרט --
 / .אִי װי איןאִיע קאַמער .איער
די לאַטערניעס...
ישׂראל

אַרנשטײן

אַדי ,פּאַר אָפּשפּאַרן (זיך)
א תּפֿיסה (מאָנאַסטיר .די
אָנגריף, .די געװעלבּער אַ,
בּרענען זײער דונקל",
רעיונות

ישׂראל ,יאָס ,3981

קיט  -אַן אי װי

ז 04
קערהייט.
אין א פֿעסטונג,

אָפּגעשפּאָרט  --אדי ,פּאַר אָפּשפּאָרן .---
איער קאַפּיטאַל ,פֿאַרמעגן, .ווער עס האָט נאָך
געהאט אִיע טרערן האָט זיי אויסגעװיינט אין
ודי הייליקע טעגןי ,אמד ,דער ערשטער נאַבּאָר,
ווילנע , .1781װאָס אַ טאָג איז קלענער געװאָרן
דאָס אע קניפּל" ,פרץ' ,די אַלמנה, .די שטיצע
פֿון דעם אִין געלט װאָלט אים בּיסלעכװײַן
געבּראַכט צו אַ פֿאַרמעג" ,גזע |ז.גאַליך,
די קונסט

רײַך

צו

װערען,

װאַרשצ

,32

ז' ,71

,מע זעצט די קװאָקעס אויף די אִיע אייער",

אַװעקגיין מיט אַן איער נאָז (װי אָ') = מיט אַן
אָפּגע"
נאָז ,אױסגעלאַכט,
אַראָפּגעלאָזטער
שטויסן ,אָבל וחפֿױ ראָש .אִיץ ליכט, .רי שלום,
גייט אײַך געזונטערהייט .עס אין ניטאָ פֿון
אײַערטוועגן קיין בּראָנפֿן  . . .ר' שלום גייט
אַװעק פֿון די קרעטשמע אווי װי אַָ"' ,שכנא
האָלץ העקער און שלום װאַסערטרעגער ,לעמ"
פֿרײט,

המוציא .אֶיענע תּבואה .אֶיענע פֿעלדער .אֶיענער.
קאָנוס .אָיענע דיוויזיע פֿון שׂונא .אִי פֿון דער
וועלט, .אַן אױסגעגעבּענע טאָכטער איז װי
אַן אִי שטיקל בּרויט"; ,אַן אַיענע שטיק טאָר

ממוס ,דאָס קליינע מענשע"

לע, .וארטנדיק די נאַכט אין אָװנטפֿלאַמען
זען בּלויז א פֿעלד פֿון אֶיענע שטאַמען" ,דא,

אָפּגעשניצט  --אַדי ,פאַר אָפּשניצן .--

אַן

א .שומיאַטשער,

זערהייט.

אין

שעהען

פֿון

ליבּשאַפֿט.

-קייט,

אָפּנגעשפּולט  --אד ,פאר אָפּשפּולן .6-
איער גאַרן, .װאָס פֿאַר א פֿאַרגעניגן סאיז
געווען צו ארבּעטן די אִיע װאָל ,גלײַך פֿון די
פּעקלעך ארויס" ,ק .בּענעק ,פּאַריזער אַבּאַזשורן,
|
|
פּאַריז ,8391

אָפּגעשפּינלט  --אַדי ,פּאַר אָפּשפּיגלען (זיך)
דאָס לעבּן ,אִי אין דער ליטעראַטור,

,סװײַזט זיך אונדזער ליבּע ,אַי אין דעם בּליק",
יהואָש יצפּורהי .

ערהייט.

קייט.

אָפּגעשפּײַוטֹֿ  --אַדי ,פאַר אָפּשפּײַון +-
;אָן . . .רוסלאַנד מיט אירע אומצייליקע תּיפֿי
לות און זאַטע אִיע פּאָפּעס" ,דרי מ .דעמבּאָװסקי,

אַפּגץשפּילט
מיט

די

קאַזאקן

אָפּגרױיזיען

1709
איבּער

בּוקאַװינע

און

גְאַלֵי

ציען ,װילקאָװישק ,יאָר?

אָפּגעשפּילט  --אַד ,פּאַר אָפּשפּילן (זיך) ,+-
די אע מעלאָדיע .אִיע פּיעסע .שוין אַן אויס-

געלעגן אין אַ זײַט" ,ל .שאַפּיראָ ,נאַװעלן, .קינס
ערהייט.אע רעכטע פֿוס" ,פּמ ,די קופע.
-קייט,

--

אָפּגעשריבן

אַדי ,פּאַר אָפּשרײַבּן .=-

גענוצטע ,אַן אִיע קאָרט .ער איז שוין אַן אָער,
קייט,
ערהייט.אַ דורכגעפֿאַלענער.

אֶיענע ירושה .אִיענע דאָקומענטן ,מגילות אע.
;אַלשׂ וואז אין דער תּורה שטיט אבּ גשריבן",

אַפּנטשפּיל(י)עט  --אַדי ,פאַר אָפּשפּיל(י)ען
-- ;99 ,6-שטילעווען .אע הייזלעך .איער

ליפּמאַן העלער ,כּ"י 'מגלת איבה,

קאָלנער, .צוגעהאַלטן מחילה די אִיע תּחתּונים
/ערהייט.
מיט איין האַנטײ ,ממוס ,מסעות.

-קייט,

אַפּגעשפּעט  -אַזי פּאַר אָפּשפּעטן .-
פ; --געשפּאָט .איער לאייוצלח, .ס'צע-
פֿאַלן אַלע קייטן פֿון דעם אִין זײַן" ,בּ .לאַפּין,
צייכנס.

אָפּגעשפּראָפן  --אַדי ,פאַר אָפּשפּרעכן .+--
אַענע עין-הרע ,רויז .אֶ'ענער בּוימל .אֶיענע
מטבּע, .אַמאָל איז גענוג געווען א בּיסל אָיענער
בּוימל ,א יהי-רצונדל צו מאַכן פֿון טויט לִצָי
בּעדיקי ,פרץ ,ידי עשׂרת הדבּרות', .בּײִַם בּעלי
עגלה הינטערן העמד הענגט אן אַ'ענע מטבּע,
װאָס עס האָט אים געגעבּן דער בּילגאָרײער

ר' יומ'טוב

|אייגנטלעך :אַנגעשריבּןן; .אין שין
3
מעשׂה ...אויף טײַטש איז װאַרן אבּ גשריבּן",
מענה

לשון אויף טײַטש ,פֿיורדא {, 66714דאָס

גאַנצע 'ספֿר שני לוחות הבּרית' איז אָי ,עס
אי נישט אויסן געבּליבּן" ,עח ,שער בּלאַט.
,דאָס איז געװעזן א בּקשהבּריוו אויף זײַן
נאָמען אִי מיט דעם נוסח װי מע גיט אַרױס אַן
אָרעמען יורד",

ר' יעקב מדובּנא ,משלי חכמה

(דבֿרים) ,װילנע תּר"נ ,מד/א.
-קייט  --אַן אָי ,פֿול מיט גרײַזן.

ערהייט.

אָפּגעשריגן  --אַדי ,פּאַר אָפּשרײַען  ,+--פ9פ:
אן אֶענער חולה מסוכּן .אַן
עשרויען.ג
אִיע גזירה, .דער איז בּײַ אונדז אַן אָפּנעשרי
גענער ,א ציטעריקער" ,שע ,װאָך בּײַ פּרצן".
קייט,זערהייט.

רבֿ פֿאַר א שמירה" ,בּאַש ,ידער ייד פֿון בּבֿל'.

אָפּנגעשריפֿטם  --דאָס ,ז .פר.

,די רבּיים פֿון דער ריזשינער גזע פֿלעגן געבּן
די חסידים אֶ'ענע מטבּעות .די חסידים פֿלעגן
צװישן זיך פֿאַרקױפֿן די מטבּעות װי בײַ א
ליציטאַציץ" ,מנשה אונגער ,טמז.4121 1691 ,
קקייט,
זערהייט,

אָפּגעשרפֿעט | --ס.אַ.רפֿעטן אַדי ,פאַר
דאָס אע שטעטל .אַ בּוים
אָפּשׂרפֿען .--
מיט אַן אֶיער קרוין .אִ' פֿון דער זון, .עס
זײַנען אִי געװאָרן פֿינף יידן ,צװאַנציק יידן",

אָפּנעשפּרונגען

 --אַדי ,פּאַר אָפּשפּרינגען

אַן אִי בּרעטל פֿון אַ פֿעסל .אִיע פּילקע.
,6-
,מעביר בּקולמוס װערט אָנגערופֿן איבּער"
צושרײַבּן די אִיע בּוכשטאַבּן פֿון אַן אַלטן
כּתב" ,אמז ,ר' שמעון בּאַרבּון ,װילנע ,4781
,האָבּן מיר דאָ צו טאָן ניט מיט דעם רובֿ
בּנין פֿון דעם פֿאָלק ,נאָר מיט איינצלנע
אע קליינע פֿראגמענטן" ,זשיט א ,נ"י ,9191
זי , ,51זיך צוגעזעצט אויף א סאָפֿע ,איבּער-
געצויגן מיט אֶיעֶר לעדער" ,בּאַש ,פֿאָר7691 ,
וו, .42ערטערװײַז האָט זיך פֿון אונטער דעם
אָיעם קאַלך אַרױסגעזען דער טרוקענער מאָך",

חג ,צמח אַטלאַס ן.

-ערהייט.

-קייט.

אָפּגעשקראָבּעט  --אַדי פּאַר אָפּשקראָבּען
אֶע פּאַ
 !:98 62הגעשקראַבּעט.
טעלניע, .אױיססמאָקען פֿון װעלט דעם אָץ,
דעם פֿולן בּיין" ,פּמ ,די קופּע, .די טישלעך
נאַסע ,אִיע ,גרויסע צעריבּענע קראַצן זעט זיך
אויף זיי אַרױס" ,ש .אַלעק ,אין אָנגלי ,כאַר-
ערהייםט.קאַװ-קיעװ 2391

אָפּנעשראַקן  --אַדי פּאר אָפּשרעקן (זיך)
 = .6אַענע מענטשן ,פֿױגלען אאַזװ .אֶיענערערהייט  --צודקעגנער ,קאַנקורענט אע.
קייט , --דער רוף פֿון
ריקטרעטן אִי .
בּלוט אינמיטן זײַנע פֿרומקײטן ,אין און פֿאָר-
אורטיילן" ,ייט ,פּוילן ש.

אָפּגעשרױפֿט  --אַדי ,פאַר אָפּשרױפֿן .-
דאָס אַיע פֿיסל פֿון טיש, .די אִיע שטאנג אין

דזר'

מ .א .אײַזענשטאַדט,

נאָך

קאָפיץ.

דער

גרויסער

שׂריפֿה ,װוילנע , .1091די װערטער פֿון אַן אַץ

מײַדאַנעק-דיכטער",

-ערהייט.

הל ,אין טרעבּלינקע...

הקייט.

אָפּנעתהילימט  --אַדי ,פּאַר אָפּתּהילימען
.+דאַװנטע
װײַסבערג,

(װאָס איז דער סוף מיט די אָפּגע-
און

אִיע

יופֿאָל,

סטודענטן?",
,2881

יצחק

יעקב

פאן .05

אָפּגראַבּלען  --טרו- .בּל אָפּ-- ,געגראַבּלט.
-- 5גראַבּליע(ווע)ן ,1 .פֿאַרענדיקן גראַבּ
לען .פֿאַרטיק װערן מיטן גראַבּלען .2 .גראַבּ-
לען אַ לענגערע צײַט .8 .אָפּרײניקן ,בּאַזײַ-
טיקן מיט אַ גראַבּלע .אִי דאָס מיסט פֿון מאַרק,
אִי די בּײַטן פֿאַרן פֿאַרזעצן מערן און בּוריקעס,
 .4אָפּרײניקן ,בּאַזײַטיקן מיט יעדן מין מכשיר,
אִי מיט א מעסער

די בּלאָטע פֿון די זוילן

אײַנעםן האָט מען אָפּגעגראָבּן אַ לעבּעדיקן",
איבז ,איליא ערענבּורג,

בּ מאַרשאַק

דער צװײיטער.

דער

טאָג

 .4אױסגלײַכן מיטן אָרום א

הייכונג ,אַ בּערגל, .א טיראַנישער פּלאַן ...דעם
ייִדישן בּיתיעולם װיסט מאַכן ,די קברים אַי,
א

נײַע

מעשׂה

...

אַזוי

װי

ייִדן

זײַנען ...גע-

האָלפֿן געװאָרן ,לעמבּערג  ,5091אִי דעם בּאָדן
 --אויך :בּאַזײַטיקן דעם פֿונדאַמענט, .דער"מיט האָט ער אָפּגעגראָבּן דעם בּאָדן פֿון דער
 . .פּאָלעמישער אידייען-פֿאַרבּינדונג= ,זשיט ווו

 .8אױסגעפֿינען ,אויסזוכן .אַי פֿון אונטער דער
אַלטע

ערד .אִי עמעצנס
-עניש.

--

אָפּ(ג)ראַבּעװען

-ונג,

חטאים.

טרח .יבּעװע אָפּ=- ,

אַװעקגזלען .פּויערשע ערד
גע(ג)ראַבּעװעט .
װאָס פּריצים האָבּן אָפּגעגראַבּעװעט,
אָפּגראַגען  --אוטװ .גע אָפּ- ,יגעגראַגעט.
אױפֿהערן גראַגען װי גענדז אָדער גראַגען אַ
לענגערע צײַט .רעדן הויך און צוזאַמען װאָס
דערמאָנט דאָס גראַגען פֿון גענדז.
אָפּגראַגערן  --אַקוזװ- .ער אָפּ- ,ג-ע'גראַגערט,
 1אױפֿהערן גראַגערן מיט גראַגערס אָדער
גראַגערן א לענגערע צײַט .די יינגלעך האָבּן

אָפּגעגראַגערט המנען.

 .2רעדן הויך און

דער

ניט

צוזאַמען, .א,ויף

פֿאַרזאמלונג

איז

געװען קיין אָרדענונג .מע האָט אָפּגעגראַגערט
אַ גאַנצן אָװנט און צו קיין טאָלק איז מען ניט
געקומען".
אָפּגראָון

--

טרװ.

גראָז אָפּ- ,

געגראָזט,

 1אָפּעסן דאָס גאַנצע גראָז, .די ציגן און
שעפּסן האָבּן אָפּגעגראָזט די גאַנצע פּאשע".
 .2אָפּשנײַדן דאָס גראָז .אַי די לאָנקע .89 .בֹּאַ
גראָזן .אִי דעם גאַנצן שטח אַרּום דעם הויז,
אָפּנראַטעװען  --טרו- .טעווע אָפּ-- ,יגעגראַ-
טעװעט ..אָפּצױמען ,אָפּגרענעצן מיט גראַטעס.
אַרײַנשטעלן גראטעס .אִי איין אַרעסטאַנט פֿון
צװוייטן, .וי אין א תּפֿיסה  ...די טירן פֿאַר-
האַקט ,די פֿענצטער אָפּגעגראַטעװעט" ,נאַד.

אָפּנראַטשקע(װע)ן  --אוטו- .קענוע) אָפּ,
ג=עגראטשקע(װע)ט .אָפּטומלען ,אָפּרעשן .אָפּי

קאָכן זיך .פֿאַרענדיקן טאָן אָדער אַ לענגערע
צײַט טאָן װי אין פֿיבּער ,אין גרויס אײַלעניש,
אין יאָגעניש .אִי און אָנװערן די כּוחות,

קאַלך פֿון װאַנט" .קאַי פֿון דער זון פֿאַר יידן
מיט
א שטיקעלע" ,מלה ,די גאָלדענע פּאַװע.

אָפּ;ראַמען  --טרװ .גראם אָפּ- ,געגראַמט,
אויסגראַמען .שרײַבּן אין גראַמען .זאָגן מיט
גראַמען .אַי װי א בּדחן, .דעם דיכטער איז
געגאַנגען ניט סתּם אין אַי דעם בּיבּלישן ספֿר

זיך  --די מיז האָט זיך אָפּגעגראַבּלט אַ
/עניש.
ה-עכץ.
גאַנצע נאַכטײ.

שמואל" ,מװ ,בּילדער פֿון ייִדישער ליטעראַטור:-
געשיכטע.

 .9אָפּשאָבּן ,אָפּקראַצן מיט די נעגל פֿון אויבּן,
פֿון אײבּערפֿלאַך .ד,אָס קינד האָט אָפּגעגראַבּלט

אָפּגראַבֿן  --טרח .גראָבּ אָפּ- ,יגעגראָבּן
 .1ענדיקן גראָבּן .פֿאַרטיק װערן מיטן גראָבּן.
 .8אױסגראָבּן
 .2גראָבּן א לענגערע צײַט.
װאָס איז פֿאַרשאָטן, .ניט איין מאָל איז אויס-
געקומען אִי פֿון אונטערן שניי די פֿאַרװײטע
זעמליאַנקעס" ,ש .גאָרדאָן ,צעלינאַ, .ס'האָט
פֿאַרשאָטן מיט ערד פֿיר ערדגרעבּערסו...

אָפּנרוז(י)ען  --טרו- .זױיע אָפּ--- ,געגרוזוי)עט.
אָפּלאָדן משׂא, .גרוזעט אָפּ אין צענ-
רוסיצ.
סצר

...

זיפּן".

ר

פּאַליאַנקער,

שויעל

דער

זיפּנמאַכער ,קיעװו ,8391
אָפּ:רויזיען  --טרװ .זיע אָפּ-- ,געגרויזיעט.

דזוו אָפּגרײזען ( .)+--אָפּצױמען, .אין קוזניע
האָט עֶר זיך אָפּגעגרױזיעט א ווינקל ,אַװעק:

אָפּגרױען

1704

געשטעלט א בּעטל ,"...עליע שעכטמאן

אַפֿן

שיידװועג ,כאַרקאָװו ,0391
אָפּנרוען  --טרו .גרוי אָפּ ,ג-עיגרויט .מאַכן
,יטן ערשטן טאָג"
גרוי ,אָפּפֿאַרבּן אויף גרוי .מ
ליכט איז דער הימל אָפּגעגרױט געװאָרן"
אָפּגרונדירן  --טרו- .דיר אָפּ ,ג-ע-גרונדירט,
אָפּגרונטעװען ,בּו .אִי די דילן פֿאַרן פֿאַרבּן,
אָפּגרונט  --דער ן6 02- .מטזם-ט67: 8

.6

אָפּנריסן

 .1-גװאַלדיקע טיפֿעניש .דאָס װאָס

איז אָן א גרונט .תּהום .טיף װי דער אַ' .אַ--.
טיף ,טרײַבּן אין אִי אַרײַן .שׂבּ פֿאַרטײַטשט
'תּהום!  ---אָי, .אונ' דיא ערד ואש װישׂט אוני
לער אונ' ואש פֿינסטער אויף פֿור אַ'" ,טח.
;קרחס װײַבּ האָט אים געשטאַרקט זײַן קריג,
אַזױ האָט זי פֿאַרזינדיקט זיך ,און איר מאַן און
קינדער זענען אײַנגעזונקען געװאָרן אין דעם
אָ" ,לט, .2דער גרויסער אִי און דער טיפֿער
ים און דער מדבּר  --די אַלע זענען בּאַשאַפֿן
געװאָרן בּזכות יעקבֿ" ,מחזור לר"ה ,סלאַוװויטע
 ,2יבּ/ד, .איך פֿאַל װי אין אַן אַי און פֿאַר-
געס אַלצדינג" ,ממוס ,בּישיבה של מטה"
,ס'קומט אַמאָל אַ װאָרט צו גרייכן  .,, --צי
פֿון װײַטע בּלויע הייכן ,צי פֿון טונקעלע אַ"
טיפֿןײ ,אַר' ,דאָס װאָרט!,

 .2דנאָ אָדער טיפֿער אָרט אין ים ,אין טײַך,
אין אִי פֿון ים, .עס וארט דיך דער אִי פֿון
אײַזיים" ,סעג ,קאַפּריזן; .אָט-אָט  ...קערט
זיך דאָס שיפֿל אום און ער פֿאַלט אַרײַן אין די
טיפֿע אֵין פֿונעם טײַךײ ,ממוס,

מסעות.

,װער

װײיסט װיפֿל סודות עס געפֿינען זיך אויף די
אָן פֿון דעם דאָזיקן טײַך" ,ספ ,סודות.

 .9אַרכ .גיהנום ,ספּעצ נידעריקסטע מדורה
פֿון גיהנום, .זו װערשׂטו בּיהויט ור דער העלין
פּײַן אונ' ור אפּי גרוינדיא" ,בּנימינס שבּת-
ליד'| ,בּיר ,ייִבּל וווא172 ,ן, ,האבּן זיא גיווארפֿן
אין אבּ גרונד דשׂ גיהנם" ,לטו כט/א.

 .4טיפֿע צעטיילונג .גװאַלדיקער אונטערשייד,
גרויסע מחיצה .דער טיפֿער אַי צװישן האַר און
קנעכט, .װען װעסטו ,רבּונוישל-עולם ,פֿאַרשיטן
דעם אִי דעם טיפֿן ,װאָס טיילט דײַנע קינדער
אויף שטארקע און שוואכע" ,פרץ' ,דאָס געבּעט',
;,צװישן אים און אירע עלטערן א גאַנץ טיפֿער
|
|
אָיײ ,ממוס ,װינטשפ.
 .9פֿאַרבּאָרגעניש ,געהיימעניש ,סוד .װערן
אױפֿגעטרײסלט בּיז צו אַן פֿון דער נשמה.
;דער רצון זיך צו פֿאַרטיפֿן אין דעם אִי פֿון

מענטשלעכן לעבֹּזי ,בּעמ װו, .איך פֿיל דעם א
פֿון אַ קליינער טרער" ,סוצי פֿעסטונג, .האָט
ער זיך אָנגעהױיבּן אַראָפּצולאָזן אין די טיפֿסטע
אִיץ פֿון פּילפּולײ ,װײַס ,פֿון רבּינס שטוב'.

 .0שוװערע ,פֿאַרצװײפֿלטע לאַגע, .דאָס
ערשטע מאָל אָנגעהױיבּן צו פֿאַרשטײן אין װאָס
פֿאַר א טיפֿן אִי ער איז ארײַנגעפֿאַלן" ,ספ,
סודות, .פֿון איר פּנים האָט ארויסגעקוקט דער
יאוש און אַנגסט ,אַזױ װי זי װאָלט געװען
געזען דעם אִי װאָס װאָרט אויף איר" ,אֵש,
תּהילים-ייוד, .עס פֿינצטערט אין אי מיט גרוילן",

אַל וו; .די ערשטע טרעפּ צו אַרוסקריכן פֿון
עם אי איז דער לבֿ נִשבּר ונדכּה" ,מאמר ראשד
|
השנה ,נײי ת"ש.
 .7נידעריקסטער שטאַנד ,אונטערשטע מדרגה,
אִי פֿון דער געזעלשאַפֿט .אַן אינסטיטוציע פֿאַר
די װאָס ליגן אױפֿן אִי .טיפֿער אִי .טיף װי דער
אָ ,אױפֿן בּרעג פֿון אַי .אױפֿן (גליטשיקן)
בּרעג פֿון אִי = אױפֿן ראַנד פֿון סכּנה ,פֿון
אונטערגאַנג .טרײַבּן ,שטויסן שלײַדערן אין
אַי = אויך :דערפֿירן צום אונטערגאנג, .און זי
אַלע פֿאַלן אין אַ טיפֿן אָי אַרײַןײ ,ממוס ,שלמה.

אָפּגרונטיק  --אדי.

תּהומיק .װאָס האָט די

אײיגנשאַפֿטן פֿון אַן אָפּגרונט,, .שװוינדלט אִי די
גאַס פֿון אונטן" ,מ .טקאַטש ,אױף גאָטס
בּאַראָט ,7291 ,זי , .221ד,ורך די אָיסטע מוראס
האָם איך געװאָגלטײ ,יג ,פֿון מײַן גאַנצער מי
,אָי שווימט מײַן געהער צו די פֿיש אין כּנרת",
סוצ,

צײַטיקע

פנימער,

אָפּנרונטלעך  --אדי,
גרונט.

אַ בּלויע

װאָס איז װי אַן אָי

אִעׁ לײדיקייט

פֿענצטער

אַרײַןי,

אַ מענטש

בּאַ לײַטן ,קיִעוו ,5

אָפּגרײיזען  --טרװ .זע אָפּ-- ,געגרייזעט.
אָפּצומען אַן אָרט ,אָפּי
6ע(..::2: )42
גרענעצן מיט אַ פּלױט, .די גרעבּער האָט ער
אַ בּאַפֿעל געגעבּן זיי זאָלן דאָס אָרט בּאַלד אי
און אַ סימן אויף יפֿאַרנומען מאַכןײ ,נס ,מיש-
פּאָכע מאַשבּער ,מאָסקװע , ,9391האָט ער פֿאַר
אונדז אָפּגעגרײזעט אין הויף אַן אמת פֿוטבּאָל-
פֿעלר",

מ.

סאַװ'

קאַבּריאַנסקי,

היימלאַנד,

,3691

פאך ,1

איבּז,

אין

22גרויפּ ,גרײַפּל ,פֿר .צוטיילן דעם בּיסן .זײַן
קאַרג .אִי דעם בּיסן אין טעפּל,

מ .גאָרקי,

גריל אָפּ-- ,געגרילט.

קוקט

אָפּניונטעװשן  --טרװ- .טעװע אָפּ-- ,גע-
 .1לייגן אַ גרונט פֿאַרן פֿאַרבּן.
גרונטעװעט.
אָפּגרונדירן, .בּײַם פֿאַרבּן קומט אויס  . . .אָפּי
צוגרונטעווען אָדער צו בּייצן מיט אייל אָדער אַ

בּייץיפֿליסיקײט" ,ייִשפּ אא, .3 ,צוערשט גיט
מען די בּרעטער זיך אָנזעטיקן מיט פֿעטס ...

בּײַד אונדז פֿאַרבּער הייסט עס אַי ,בּערג ,בּיַם
דניעפער

אָפּגרײַולען  -- --אָפּקרײַזלען,

אָפּגרײַפּלען  --טרו- .פל אָפּ- ,געגרײַפלט,

,0791

נ .לוריע

און שמערלי .פֿיג :אָפּצוגריזען טערפּקע
שטיקלעך זוהר" ,ד .י .זילבּערבּוש ,סקיצען,
װוין  ,1291אַי אַ בּיינדל = פּראָפֿיטירן ,האָבּן
נוצן .כאַפּן אַ זײַטיק פֿאַרדינסטל, ,בּײַ דער
טראַנסאַקציע האָט ניט איינער אָפּגעגריזשעט אַ
מיט זיך  --זיך אָפּערגערן אִי
בּיינדל".
זיך דאָס האַרץ . עניש,

|.

 .2דערגרייכן דעם גרונט פֿון אונטערן
װאַסער .אִי דעם טײַך און אים אױיסרייניקן פֿון
שטאָפֿן װאָס קענען אומבּרענגען די פֿיש,
אָפּגרופּירן  --טרו- .פּיר אָפּ-- ,י(גע)גרופּירט,
אָפּטײלן אין בּאַזונדערע גרופּעס .אַי תּלמידים,
אִי זעלנערס .אַי זאַכן- ,נף,

אָפּנריבּלען  --טרו" .בל אָפּ-- ,געגריבּלט,
אָפּגראַבּלען ,אָפּגראָבּן ,אָפּרײַסן,
די נעגל ,מיט די פֿינגער ,מיט א
זיך ; --גראָבּע שװאַרצע הענט
לעבּן זיך אָפּגעגריבּלט מיט די

אָפּטײלן מיט
מיט
מכשיר.
װאָס האָבּן אַ
געגל אין דער

פֿײַכטער ערד" ,נאָטע לוריע ,דער סטעפּ רופט,

מאָסקװע  .2391אַי זיך אין יענעמס עסקים,

אָפּנריושען  --טרו- .זשע אָפּ ,ג-ע-גריזשעט,
-- 9גריז(י)ען .1 .פֿאַרענדיקן גריזשען,
;דער הונט האָט שוין אָפּגעגריזשעט דעם
|
גאַנצן בּיין",
 .2אָפּבּײַסן אַ שטיקל אָדער אַלץ .אַרומבּײַסן,
אָפּצופּן מיט די ציין .אִי אַ פּיצל .אִי װי דער
היישעריק, .איר גריזעט אָפּ דאָס פֿלײש פֿון
מײַן פֿאָלק ,איר רײַסט זיי אָפּ די פֿעל" ,בּ.
פֿײַגענבּױם ,די גאולה ,נ"י , .2981די קליינע
קאַקטוס-געצװײַגן זענען געװען א בּאַטעמטער
בּיסן פֿאַר זײַנע שאָף ,װאָס פֿלעגן זיי אִי בּין
 צו די סאַמע װאָרצלען" ,אַש ,משה, .װאָס ,זיװאָלט אים עפּעס אָפּגעגריזשעט" ,װײַס' ,בּערל

אָפּגרילן --

טרח.

אָפּבּרענען .אָפּבּראָטן, .דער
.:22: 01 1
פּרימוס איז אומגעפֿאַלן און דער איבּערגעקער-
טער טאָפּ מיט הייסער קאַװע האָט דעם קינדס
פּנימל ממש אָפּגעגרילט ,אַ פּנים פֿון א פֿאַר-
זעעניש ,לא עלינו" ,י .מאַניטש ,כּוח פֿון גלויבּן,

|

רמת השרון ,8691

אָפּגרילצן  --גרילץ אָפּ--- ,געגרילצט.
 .1 --פֿאַרענדיקן גרילצן,

אוטו

 .2גרילצן אַ

 ..האָט אָפּגעגרילצט
לענגערע צײַט, .אַ זינגער .

 52 . ..יאָר ,פֿײַערט ער אַ יובֿל ,עס טוט זיך
מעשׂים" ,בּלעטער ,אן  .0 .13ריידן ,שרײַען
זינגען אויף א הויכן אומאַנגענעמען קול,
,מיטאָר נישט רוען ,מענטשן!  --גרילצט לאנג
אָפּ אַ קול איבּער דער טונקלקייט" ,י .אָקרוטני,
טרו  --עפּעס
אַבּוים אין װינט ,לאָדזש 8491
אַרױסבּרענגען מיט אַ גרילצנדיקער שטים :אַי
א רעדע ,א ליד -עניש,

אָפּגרימירן  --טרוו- .מיר אָפּ(-- ,גע)גרימירט,
פֿאַרענדיקן גרימירן .אִי אַזױ אַז די אייגענע
מוטער זאָל ניט דערקענען .אויך מיט זיך.
דונג,

אָפּנרימפּלען  --טרו- .פּל אָפּ--- ,געגרימפלט,
פֿאַרענדיקן גרימפּלען .אִי אַ ניגון אַז עס כאַפּט
אָן אַ חלשות.

-עניש.

אָפּגרינען  --גרין אָפּ-- ,געגרינט .אוטװ --
 אױיפֿהערן צו גרינען, .מיטן אָנקומען פֿוןהאַרבּסט גרינען אָפּ די פֿעלדער".

טרװ --

מאַכן גרין ,אָפּפֿאַרבּן אויף גרין, .די װאַרעמע
פֿרילינג-זון האָט אָפּגעגרינט פֿעלד און בּוים".
אָפּנריפן

--

טרװ.

גריס

אָפּ,

--געגריסט,

 .1צוריקגריסן? .אָ' מיט אַ גוטײיאָר פֿאַר אַ
 .2בּאַגריסן פֿון יוצא װעגףן
גוטן-טאָג".
עאַ כאפּ געטאָן די האנט צום קעפּ ,אים אָפֹּי
געגריסט" ,אָפאַ' ,ליליי - .מיט זיך , --ער
האָט זיך גאָרנישט געהאלטן גרויס ,יעדן זיך
אָפּגעגריסטײ ,פרץ ,יבּשעת מגפֿה',

אָפּגרע'נעצן
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אָפּגרע'נעצן  --טרו- .נעץ אָפּ'-- ,געגרענעצט,
 .1דורכפֿירן א
צוים .אָפּטײלן.
גרענעץ פֿון דײַן
אָפּגעגרענעצט",

גרענעץ ,מאַכן א גרענעץ ,א
,זאָלסט ניט פֿאַררוקן דעם
חבֿר ,װאָס די פֿריערדיקע האָבּן
תּי ,דבֿרים יט, .41 ,די פּירץ-

נעאישע געבּירגע  ...גרענעצן אָפּ פֿראַנקרײַך
פֿון שפּאַניען" ,אמד ,דיא אומװעקסלונג ,ווילנע

7ם.

 22אָפּשײדן ,מאַכן ,שאַפֿן אַ חילוק,

;דער טעריטאָריאַליזם איז דער הויפּט-צײיכן ...
װאָס גרענעצט אונדז |די פּאַרטײן אָפּ פֿון
אנדערע",

י .סעקאַדער,

די פֿאָלקס

שטימע,

ג"י,

דעצ' , .0191מ,ײַן טאָג פֿון נאַכט כ'האָבּ אָפ
געגרענעצט שאַרף ,זיי זאָלן איינם אין צוייטן

זיך ניט שפּיגלען" ,האַל ,מײַן אוצר.
מיט זיך  .1 --מאַכן א גרענעץ אַרום זיך,
זיך אָפּזונדערן ,זיך אָפּטײלן פֿון אַרום .זיך
אִי מיט א מויער, .צי איז עס מעגלעך אַז
| אײיראָפּע זאָל זיך קענען אִי פֿון רוסלאַנד מיט
א ריין-פֿיזישן גרענעץ?* דער אידישער

אַרבּײ

טער ,לאָנדאָן  ,2091זי , .34דאָרטן האָבּן מיר
פֿאַר אונדז דאָס שטרעבּן פֿון איין נאַציאַנאַלער
גרופּע זיך אָפּצוגרענעצן פֿון דער אנדערער",
 .2אַראָפּנעמען
זשיט וש ,נ"י  ,2191זי .27
פֿון זיך אחריות ,ניט װעלן האַבּן קיין חלק.
ונג --
זיך אִי פֿון די לעצטע בּאַשלוסן.
;דער אַלטער ייִדישער אינסטינקט פֿון אִי ,פֿון
מחיצה צװישן גאָט און מענטש איז בײַ זי

געװען צו שטאַרק" ,קאָר ו ,זי ,812
אָפּגרעפּיץ  --דער ,ז .אויך:- :גרעפּס.
 .1אַקט אָדער פּראָצעס פֿון אָפּגרעפּצן (זיך)
 .2קלאַנג װען א גאַז װערט אַרױסגעשטױסן פֿון
מאָגן דורכן מויל; ,נאָכן עסן קומט דער אַ".

( .2אומאיידל) אָפּקלאַנג ,עכאָ .נאָכװײעניש
נאָך עפּעס װאָס איז ניט גוט .דאָס אָפּרופֿן זיך,
דאָס אַרױסכאַפּן זיך .אַן אִי פֿון דער פֿאַרגאַנגענ-
הייט, .עס איז אַן אַ' פֿון דער סלאַנסקיאַפֿער",
בּצג ,טמז 7691 ,וווש ,32
אָפּגרעפּצן  --גרעפּץ אָפּ- ,יגעגרעפּצט:98 .
=רעפּסן-- ,נרעפּצען ,אוטו  --אַרױס
ג
שטויסן גאַזן פֿון מאָגן דורכן מויל מיט א
קלאַנג .אִי נאָכן זאַטן מיטאָג .זאַט אַי

אקוזװ  ,1 --אַרױסבּרענגען עפּעס מיט אַ
גרעפּץ, .או,יבּ א קינד טרינקט צו האַסטיק {פֿון
פֿלעשלן  ...מוז מען  ...דאָס קינד א הײייבּ
טאָן און קלאַפּן אַ בּיסל אין פּלייצקע ,ס'זאָל אַי
די

לופֿט",

די

פֿלעגע

אָפּדאַכטעניש

זר'
פֿון

ריטער,

ג.
אַ

דער

זויגקינד,

אַרומגאַנג
װארשע

און
.6291

 .2אָפּשטױסן .קריגן אין מויל דורך אַ גרעפּץ
דעם נאָכטעם פֿון אויפגעגעסענעם מאכל .אִי

דעם טשאַלנט .אִַי דעם רעטעך.

( .8אומאיידל)

אָפּרופֿן זיך ,אַרױסכאַפּן זיך מיט עפּעס װאָס
מע האָט גײַסטיק ניט ריכטיק פֿאַרדײַט .אִי די
איינזײַטיקע לערע פֿון זײַן רבּין.
מיט זיך , --מיט װאָס מען עסט זיך איבּער
דערמיט גרעפּצט מען זיך אָפּ"; שװ; .נאָכן
מיטאָג שלינגט ער סאָדע :בּײַ אים גרעפּצעט
זיך אָפּ דאָס 9סן",

י .פֿרידמאן

איבּז,

ר .כ.

סענדער ,מאַגנעט ,מינסק , ,5391דאָס װעט ניט

געשאָנקען זײַן (װערן) .עס װעט זיך זיי דאָס
-עניש.

אי

אָפּדאנהן  ...{ --דײַגעןן אקוזװ .דאגה אָפּ,
 .1אַ לענגערע צײַט פֿאַרבּרענ-

ד'געדאגהט.

גען אין דאגות ,זאָרג(ענישן) .אִי א נאַכט און
 .2אױפֿהערן
ניט קענען צומאַכן אַן אויג.
דאגהן, .שוין אָפּגעדאגהט .איצט מעג מען א
הוליע טאָן".

-עניש.

אָפּדאַוו(ע)נען  --טרוו .דאַװן אָפּ ,ג-ע-דאַװנט,
 .1פֿאַרענדיקן דאָס גאנצע דאַװנען אָדער א

בּאַזונדערע תּפֿילה .מע האָט שוין אָפּגעדאַװנט
(שחרית אאַזװ) .עװען מע דאַװנט אָפּ שמונה-
עשרה ,איי {=איידערן דאָס ציבּור האָט אפ
געדאַװנט ,טאָר ער זיך נישט אומקערן מיט
דעם פּנים צום עולם ,רק האַרן בּיז דער שליח.
ציבּור גייט אויס שמונה-עשרה" ,שלחן ערוך,
א"ח ,אָרט? יאָר? {זשאַלקעװ? אָנהײבּ  ,91י"הן.
;אז דער בּע"ש האָט אָפּגעדאַװנט מוסף ,האָט
ער אים גאָר קיין תּשובה ניט געזאָגטײ ,שבחי
בּעשט, .רב ספֿרא האָט אַמאָל געהאַט צו פֿאַר-

קױפֿן סחורה .איז געקומען א סוחר צו אים
כּשעת ער האָט געדאַװנט  ...האָט אים רבֿ
ספֿרא ניט געענטפֿערט{ .האָט דער סוחר אָנ
געבּאָטן אַ גרעסערן מקחן דערנאָך אַז רב
ספֿרא האָט אָפּגעדאַװנט ,האָט ער זי אים
פֿאַרקױפֿט אויף דעם ערשטן מקח" ,ר' אליהו
די װידאַש ,איבּז ,אור עולם ,יװזעפֿאָו .6481

 .2ענדיקן דאַװ(עצען אויף דער גיך ,אָן
כּװנה, .דיזע מענטשן װילן ניט דאַװנען נאָר
אָ ,דאָס הייסט א חוב פּטרן" ,אמד ,הונדערט
פֿראַגעס

אונד אַנטװאַרטן,

װילנצ  ,9681ז' ,62

;דער פֿאָטער מוסרט אים :שוין אָפּגעדא-
װנע)נט?" .עער האָט נישט געטראַכט ,אַזױ װי
מיר ,װי נאָך שוין געשװינדער אָפּצודאַװענען
און אַהײמלױפֿן אָנבּײַסןי ,ה .ל .זשיטניצקי,
ימשהלע", .אין אָפּגעדאַװנט' שטעקט אַ זלוול
צום

דאַוװונען",י

דר'

ישראל

ררובּין,

פֿונדאַנען

אַהין ,תּ"אָ , ,2591געכאפּט דאָס תּפֿילין-זעקעלע
 ...און געלאַפֿן אין בּית-זמדרש אין דער גיך

אֵי" ,ממוס ,װינטשפֿ .0 .דאַװ(ע)נען א לענגע-
רע צײַט, .ז,יי האָבּן דאָ אַפּגעדאַװנט אַלע יאָרןי,
 1אָפּשאַפֿן ,בּטל מאַכן דורך דאַװנען.
חג.
,געהויבּן צום הימל בּעטנדיקע הענט ,אָפּרופֿן,
אָפּזינגען און אִ' געפּרוּװט א גזר װאָס האָט
געשיקט צו אים סיגנאַלן" ,צייט ,גש ו ,זי ,38

ס .אױפֿהערן שפּילן אַ ראָלע; .ער האָט שוין
אָפּגעדאַװנט ,ער איז אַראָפּ פֿון מאַרק" .0 .פּלוצ-
לינג שטאַרבּן .אִי און א גוטן טאָג,
אָפּדאַך  --דער- ,דעכער (-דאַכן) .פֿקפֿ- :דעכל

דאַכל).

| .געבּוי װאָס בּאַשטײט פֿון א דאך,

אָן װענט ,װאָס האַלט זיך אויף סלופּעס (זײַלן,
שטאַנגען) צו כּאַשיצן עפּעס אָדער עמעצן פֿון
אַטמאָספֿערישע שינוייִם .אַן אי פֿאַר היי .אַן אַי
איבּערן גאַניק .אַן אִ' בּײַם אױיטאָבּוס:אָפּשטעל,
זיך שטעלן אונטער אַן אִי .בּײַם גאָס-רעגן
צולױפֿן צום אַי, .עטלעכע הײַזער פֿאַר די
אַרבּעטער ,אָפּדעכער און שפּײַכלערס פֿאַרן
טאָרף" ,זק איבּז ,מעשׂיות װעגן ערז ,בּערלין

; ,2די לאַנגע טישן אונטערן אַי זײַנען גרייט
סערווירט" ,טאָז ,װאַרשע  ,0391א , ,778ער האָט
געמאַכט פֿינצטערניש זײַן פֿאַרבּאָרגונג רונד
אַרום אים ,זײַן אָ'" ,נגתּ ,יח, .21 ,זיך געמוזט
בּאַגײן אָן פֿיל נויטװענדיקייטן ,אָפֿטמאָל אָן
אַן אָ'" ,פֿאַש 0691 ,ש ,1

 .2אָרט וואו צו לעבּן .הויז .היים, .ד,י אַלע
ייִדן װאָס זײַנען געבּליבּן אָן אַן אַ" ,יק .עדי
אומגליקלעכע קראנקע זאָלן  ...האָבּן בּרויט
און אַן אָי" ,ש .ליװען איבּז ,דר' א .א .גאָלד-
שטיין,

און

צומישונג

פּיעטריקאָװ,

משוגעת,

וַתּרס"טן, .האָט די סיטרא-אַחרא אויף די כאַ-
פּונער בּלאָטעס איינעם פֿון אירע אָפּדעכער",
דר'

נ .בּרוסילאָװ,

בּײַ

די

טײַכן

פֿון

פּאַלעסיע.

 .9אָפּרו .אָפּשטעל, .איצט װעלן מיר שוין
יאָגן {די דײַטשן| אָן אי  . ..מיר פֿאָרן אָן אַן
אִי .א סך פֿערד װילן שוין ניט גיין" ,ש .בּרעג"
מאַן ,דורך

זי .05

קריג

און

רעװאָלוציע

| ,אַדעס

,1291

 4פֿיג .שוץ ,בּאַשירעמונג, .די ייַדישע

רעליגיע  ---דער אָיי ,בּ .ריװקין ,גרונט-טעני
דענצן....

.

אַפּדאַכט  --דער- ,ן .דזװ אָפּדוכט .--

אָפּדאַכטיק  -- --אָפּדוכטיק.
אַפּדאַכטן זיך  --אומפ .דאַכט זיך אָפּ ,זיך

-יגעדאַכט-;- :98 .דוכטן זיך.

 .1אויס-

דאַכטן זיך ( )012 +-אויף א קורצער װײַלע,
אױיסװײַזן זיך, .עס דאַכט זיך מיר אָפּ אַז ס'איז

מײַן בּאַקענטער", .עס פֿלעגט זיך שוין , . .אַ'
דאָס ער זעט דאָס מיט די אויגן ...זעלבּסט
די זאַכן װאָס איז גאָר געװעזן ניט געשטיגן
און ניט געפֿלױגן" ,אמד ,דער בּעל שם אין די
זאַרנעס ,װילנע , .9681דאָרטן (אין מוסרהן
האָבּן זי בּאַקלאָגט אַהרנען .האָט זיך אָפּגעדאַכט
גלײַך װי אַהרן װאָלט דאָרטן געשטאָרבּן" ,א.
מאָלקאָו ,ספֿר דרך אמת ,װאַרשע , .4981איך
האָבּ א טעות געהאַט ,מיר האָט זיך אָפּגעדאַכט",
אֵר' ,גבֿירה'ש מצה, .סהאָט זיך דאַן מיר
אָפּגעדאַכט אז איך אליין נאָר און דער בּוים
געפֿינען

זיך אין גאַנצן

טאָל",

יהואָש,

'דעם

בּוימס נשמה'.

 .2עס זעט אויס .עס איז מעגלעך ,אָבּער מען
איז

ניט

זיכער

בּײַם

אַרױסזאָגן

עֶפֹּעס.

,עס

דאַכט זיך מיר אָפּ ,אַז מײַן בּרודער איז אויך
געװען דערבּײַ", .איצט דאַכט זיך אים אַפּ אַז
ער האָט זיך בּאַטײליקט אין דער דעבּאטע".

 .2דריטפּערזאַניק .דערזען ,דערהערן ,דער"
פֿילן אין פֿאָרעם פֿון אַן אומקלאָרער שפּירונג,
איכּערלעבּונג, .עס דאכטן זיך אָפּ װײַטע
געשרייען", .אים האָט זיך שוין פֿריער אָפּי

געדאַכט פֿעסטע מענטשנטריט ,און דאָ זײַנען
זי בּיידע אַלײין" ,מ .גליק ,דיא
הונֹה.
װאַלד , ...װילנע 4191

סוכּה

אין

אָפּדאַכטעניש  --דאָס (די) -ן : 98 .ד=וכ-
 1דאָס װאָס עס דאכט זיך אָפּ,
טעניש.
אָדער דער עצם פּראַצעס פֿון אָפּדאַכטן זיך.
לעבּן מיט אֵין .זיך קװיקן מיט אִין; .נאַרט מען

זיך אַלײן נישט וװילנדיק . . .מע מיינט אַז מען

190

אָפּדאַכלאָז
| איז אויף א דרך ,און סך-הכּל איז עס אַן אַ",
צייט ,איק ,פּסח תּשכ"א, .די אִץ װעגן בּײַי
בּאַטײַטן {פֿון װערטערן זײַנען אַ קאַפּריזנע און
יחידישע ספֿערע אין סעמאַנטיק" ,ימ ,יושפ
צא, ,1 ,צי איז אלץ װאָס איז  . . .פֿאָרגעקומען
אויך ניט מער װי אַן אִי?* ,ל .אָליצקי ,ישיבֿה"
לײַט ,תּ"אָ ,8691
 .2מיינונג ,אַרױסוזאָגונג װאָס אין ניט
בּהסכּם מיט דער װאָר .ניט קיין שליסל צו א
רעטעניש ,נאָר אַן אַי; .אַז ער װעט געווינען בּײַ
די װאַלן איז געווען ניט מער װי אַן אַי",

אָפּדאַכלאָז  --אַדי.

װאָס איז אָן אַן

אָפּדאַך .אַן איער פּליט, ,ער האָט אי געװאַנדערט
אויף דער

װעלט",

שריפֿטן

ד .עדעלשטאַט,

לאָנדאָן  ,9091זי  ,341אויך :אָ"יק , --מע
שרײַבּט װעגן די אָיקע אין די גאַזעטןײ ,מוישע
טײַטש ,כאַװער װוּליעס טויט- .1391 ,יקייט
, -חוץ דֹעם עלנט און פּײַן און הונגער ,אִיאון פֿולשטענדיקע פֿאַראָרעמונג" ,דר' א .ירן-
שלמי ,אין גאַנג ,רוים ,אַפּריל:-מײַ 7491

אָפּדאָלבּען  --טרו" .בע אָפּ-- ,געדאָלבּעט.
פֿאַרענדיקן

אָדער

א לענגערע

דאָלבּען

צײַט

אָפּהאַקן מיט אַ דלאָטע אָדער אַן ענלעכן שארפֿן
אינסטרומענט ,אִי אַ לאַנגן שפּליטער,
אָפּדאַמבּען  --טרו .בּע אָפּ- ,געדאַמבּעט,
אָפּשטעלן ,אָפּגרענעצן א שטראָם מיט
נעאָל.
אַ דאַמבּע .בּ,ײַ אונדז לעבּן מערעטש דאַרף מען
אִי דעם ניעמאַן ,װאָלט געװען עלעקטרע פֿאַר
דער גאַנצער געגנט" ,רייד (מערעטש ,ליטע).
-ונג,

אָפּדאַמפֿן  --טרו .דאַמף אָפּ-- ,יגעדאַמפֿט,
דורכנעמען מיט דאמף ,מיט
-= 95ד-אַמפּֿן,
פּאַרע .רײניקן װאָלענע שטאָפֿן דורך א"

אָפּדאַנק  --דער- ,ען.
דאַנקען .א האַרציקן אִי.

 1אַקט פֿון אָפּ
 .2זאַך ,מתּנה װי

אַ קאָנקרעטער סימן פֿון אָפּצאָלן מיט דאַנק פֿאַר
ַקוקט דער רבּי דעם ישובניק
א.
עפּעס, .ב.ּ.
און זײַן רײַכן אֵיי ,שלום
קאַלע

אָפּדוכט

פֿאָלקסימײַסעס,

מידער ,אַנטיקלערי

מאָסקװע

,0491

אָפּדאַנקען  --דאַנק אָפּ- ,יגעדאַנקט .,אוטװ --
 .1אויסדריקן אַ דאַנק מיט װאָרט ,זשעסט
אָדער טואונג .אִי מיט די װאַרעמסטע װערטער.
אי דיר (איר) פֿאַר דער טובה .פֿאַרנײגן זיך
! פֿאַר דער דאַמע און אַזױ שטומערהייט איר אַי.
שיין אִי אים פֿאַר זײַן גוט האַרץ, .פֿאַר אַלץ
װאָס דו געניסט ,דאַנק אָפּ גאָט" ,אלצ ,תּוכחת
חיים ,װילנץ  ,5681ז'  .08מײַן ליבּע ייִדענע,
לאָזט מיך אײַך כאָטש אַ" ,ספּ ,סודות; .אַז
ער װעט אאָ הנאָה האָבּן פֿון זיי ,װעט ער דאַך
מוזן זיי לױיבּן און אִי פֿאַר דעם",

חה

װו ,זי

,{ 5זאָל אַן ערל ניט זאָגן אז| ...א יידן
װײסט ניט װי אָפּצודאַנקען" ,ממוס ,דער
חילוף",
 .2איר .אָפּטאָן שלעכטס פֿאַר גוטס .אִי מיט
שטיינער .װוייסט איר מיט װאָס אײַער טאַכטער
האָט מיר דערפֿאַר אָפּגעדאַנקט?? ,ז .פֿײַנמאַן,
חנהילע די נעהערין ,פּשעמישל  ,9091ז'' ,7

;א בּער בּלײַבּט אַ בּער ,זע נאָר ער זאָל אונדז
אַמאָל ניט אַ ,שע ,פֿון פּסח בּיז פּסח.
 .9אָנגעבּן אין דעמיסיע .רעזיגנירן פֿון א
חשובן אַמט .אבּדיקירן .אִי פֿון א שטעלל(ע)
;דער גאַנצער מיניסטאָרן-קאַבּינעט האָט אָפּי
געדאַנקט", ,די צװיי קסרים ...האָבּין אָבּ
ר'

גידאַנקט ,*; , .

זלמן

פֿדמ תּנ"ח, .גיבּן איר
דעם טראָן צו גונסטן
פּרינץ" ,קמ ,5681 ,אן
דינאַסטיע אין װוין האָט
נחלת

זיכערמאַן,

הענא

איבּז,

צמח

דוד,

אַן עצה ,זי זאָל אִי פֿון
פֿון איר יונגן קרוינ"
, .82די האַבּסבּורגער
געמוזט אָי ,הרבֿ י .י

יעקבֿ ,נ"י תּשכ"ו ,ז' .161

 .4אױפֿהערן ,װערן אויס . . , , .הײַנט האָט
ער אין מיר פֿאַרגעסן ,אונדזער ליבּע האָט שוין
לאַנג אָפּגעדאַנקטײ ,פֿל {ליבּע-לידער פֿון גנבֿים,
פֿש ון,
 ,9שטאַרבּן, .דער אַלטיטשקער האָט שטילער"
הייט אָפּגעדאַנקט",
מיט זיך  --אײַנקױפֿן פֿאַר א הבר און
זיך אַלײן אִי מיט פֿופֿציק פּראָצענט מעקלערײ,
אװעק צום בּעל-טובֿה אויף אָפּצודאַנקען זיך,
/ערי.
/עניש.
עכץ.זונג,

אָפּדאָפֿן  --טרו .דאָס אָפּ-- ,געדאָסט ,גראָבּ.
 .1פֿאַרענדיקן אָדער אַ לענגערע צײַט דאָסן
 .2בּאַמאַכן ,בּאַדאָסן .ער האָט אים אָפּגעדאָסט
 .0בּמקום-:װערב
פֿון קאָפּ בּיו צו די פֿיס
פֿאַר אַלע סיטואַציעס װאָס בּינדן זיך מיט
אָפּנאַרן, .ז,ײַן שותּף ,דער תּכשיט ,װעט אים
אַװדאי אַי", .אויבּ סיאיז מעגלעך עפּעס אִ'...
אָפּרײַסן מיין איך ,אויסדינגען . . .י ,שע ,קאָי
 .4בּמקום-װערבּ פֿאַרן פֿאַרענדיקן
מעדיעס.
אַן אַרבּעט זייער שלעכט ,אִי א שטיקל אַרבּעט,
אי א פּאַר שיך .0 .שפּאַסיק .האַלטן אין איין
זאָגן .דאָס ,דאָס  .". . .געזעסן א צװיי שעה
און אַלעמען אָפּגעדאָסט אין די אויערן ,0 .ואול.
האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער,

 ,1גע-

אָפּדאַצן  --טרו .דאַץ אָפּ--- ,געדאַצט.

ווינען בּײַ עמעצן אין א שפּיל אַלץ װאָס ער
האָט .אִי דעם מיטשפּילער ,אים לאָזן נקי .אַי
אַלע קינדער .אִי די ניס (קנעפּלעך) בּײַ אַלץ
קינדער, .ער האָט אונדז אַלע אָפּגעדאַצט בּיז
אין לעצטן גראַשן" ,ייל ,דאָס פּוילישע יונגעל,
אַדעס , ,5981בּײַ דעם ניס-שפּילן איז ער |דער
גוס דער צווילינגן אים שטאַרק מזלדיק געװען

אויף אָפּצודאַצן די קינדער" ,ממוס ,װינטשפ.
;אָי האָט געהײַסן אָפּגעװינען בּײַ יענעם דאָס
גאַנצע געלט" ,בּאַש ,פֿאָר 8591 ,ווו ; .1אָפּגץ-

ווינען דאָס גאַנצע געלט ,...אָבּער אִי איז
קרעפֿטיקער" ,אפֿא ,איק ,ר"ה תּשכ"ז,
 .2שווינדלעריש געװוינען .אױסנאַרן בּײַ אַ
שפּיל, .ס'האָט אונדז אָפּגעדאַצט אַמאָל דאָס
לעבּן ,אָפּגעװאונען אַלצ קנעפלעך" ,אפֿא,

 ...שקיעה.

 .0בּכלל אָפּנאַרן ,אַרוסקריגן

עפּעס געלט אומערלעך, .אָפּפֿרײַערן הייסט עס?
אָי? ...און טאָמער לאָמיר פּרוּװן אונדזערע
געשעפֿטן אָפּטאָן פּראָסט ,אָן שװינדלערי?",
נ :לוריע

איבּז,

קיעוו 5391

מ ,גאָרקי,

אַ מענטש

בּײַ

לײַטן

 ,4ספעצ .צוריקגעוינען .פֿרלער

פֿאַרשפּילן די קנעפּלעך (ניס) און דערנאָך זיי אי
 .8האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער מיט א פֿרױ דורך
אָפּנאַרן ,אַרײַננאַרן .אִי די נאַרישע נעכעלע.

-עניש.

-עכץ.

אָפּראַרן  --אוטװ .נײיטראַל אין פּאַס פֿאָרעם.

 .1פֿאַרטריקנט װערן

דאַר אָפּ- ,געדאַרט.

,איין בּוים דער דאָ גיפֿלאַנצט איז בּײַא איין
בּאַך װאַשֹׂר  . . .אונ זײַני בּלעטר טון ניט...
אֶבּ דאַרן",

נײַאי

תּחינות

ובּקשות,

הומבּורג,

פֿאַר תּפּיײט, .דער װאַלד האָט אָנגעהױבּן קרענ"
קען  . . .דאַרן און קווארן ,בּיז ער איז אָפּי
 .2פֿאַר"
געדאַרט געװאָרן" ,פרץ ,חסידיש.
טריקענען . . .. .האָבּן גיבּלאָטרט |=געפּאָקט),
בּרחמי ה' וברוב חסדיו  . . .היפּש אָבּ גידערט",
פּראָגב,

.;14

 .9געליימט װערן .װערן אָפּגענומען, .אויבּ
איך װעל דיר דערלאנגען א שטמיץ ,בּידנע
שקאַפּע ,לאָז מיר אִי מײַן רעכטע האנט" ,ממוס,
קללות :אִי זאָל(ך) אים די הענט
קליאַטשע.
(הענט און פֿיס); די צונג זאָל אים אָפּגעדאַרט
וערן, .זע ,טאַטע ,װי ער קושט רבֿקהן א
זאָלן אים די ליפּן" ,יעקבֿ גאָרדין ,דיא געבּרודער
לוריא ,װאַרשע  ,7091זי ,04
 4טרו .מאַכן דאַר ,אײַנטריקענען .גדעם
ווייץ צום ערשטן טוט אִי אין אויוון" ,רי אהרן
מטריבֿש ,ספֿר מצח אהרן ,װאַרשע תּר"ג ,ל/א,.
;דער קאַמף האָט אים נישט אָפּגעדאַרט",
|בּונדן ,זבּ ,פֿאַר'ן זונענ אױיפגאַנג .,8981 ,מיט
עניש,
זננ.
זיך.
 ...{ --דאַיבּערןן טרװ.

אָפּדפּרן

דבֹּר

אָפּ,

געדבּרט .1 .פֿאַרענדיקן רעדן אָדער טענהן(מיט בּיטול), ,װידער איר? נאָך נישט אָפּי
געדבּרט?" ,אפֿא ,װײַסע שטאָט .2 .פֿאַרענדיקן
 0אָפּרעדן עמעצן פֿון טאָן
אַ דרשה .איר.
עפּעס ,אַי דעם יונג ניט צו קריכן װאו מע
דאַרף ניט,
מיט זיך  .1 --אָפּשמועסן זיך .2 .אויס.
טענהן זיך (מיט בּיטול) .זיי װעלן זיך שוין אַי
װי אַזױ צו טאָן" .ניש,

אָפּדודלען  --טרוװ .דל אָפּ-- ,געדודלט.
 .1פֿאַרענדיקן שפּילן אויף א פֿײַפֿל ,אויף אַ
דודעלע .אִי מעלאָדיע.

 ,2א לענגערע צײַט

שפּילן אויף אַ דודע .8 .אָפּנאַרן ,אַרײַננאַרן.
אִי דאָס איידעמל אויף קעסט װאָס גייט צום
ערשטן מאָל אין מארק ארײַן,

אַפּדו'(י)עלים  --דער .מצ נבּ- .סע=:71/: 8
.5
גענער.

לר ,שאַקי א אומג.
אװעקשטעלן

טמטורף .מש"

זיך קריגן מיט אַן א"

אָפּדױערן  --אוטװ .ער אָפּ'- ,געדויערט.
 ,1געדויערן מער צײַט װי מע האָט געמיינט
לכתּחילה.

 ,2געדויערן און זיך פֿאַרענדיקן,

;אַזוי האָט אָפּנעדױערט א חודש" ,א .בּערגמאַן,
קאַצקער מעשׂיות ,װאַרשע  ,9291זי ,7

אָפּדוכט

 --דער- :959 .} ,ד-אַכט.

לד

אָפּדאכטעניש ( .)--אָפּדוכטעניש .אַן אַי פֿון
אמת און פֿאַלשע טענות, .אַלץ איז אִי און איז

אָפּדוכטיק

1757

אָפּדינען

װאָר" ,צייט ,גש |; .אַן אִ' נאָר פֿון א קלאַנג

אָפּדוראַקעוװושן  --טרו- .קעווע אָפּ- ,י(גע)-

ישׂק ,שליאַך

מאַכן צום נאַר(ן), .ער
דוראַקעװעט .סל.
שפּילט אַזױ גוט דעם טױיבּן דיין ,אַז ער קאָן
מיך אִי?" ,ל .פֿאָרעם ,פֿאַר 9691 ,וא ,81

היײיבּט

זיי אויף פֿון געלעגער",

און אומװעג,

.

ז' ,272

אָפּדאַכטיק .װאָס

אָפּדוכטיק  --אַדי .נעאָל.

עס דוכט זיך אָפּ .אילוזאָריש .אַן אִיע דער

-יקייט,

גרייכונג

אָפּדוכטן זיך  --זזח אָפּדאַכטן זיך .לד,
,אַלעמאָל זאָל זיך דער מענטש בּײַ זיך אִי דאָס
אַז ער האַלט שוין בּײַם שטאַרבּן" ,י .ל .יאָסע-

לאָװיץ ,תּוכחת מוסר (רמבּ"ם) ,װילנע תּרל"ו,

עס דוכט זיך מיר

ָ.ס
װטא..
פּו, ,איך זאָג ני

אָפּ ניין ,איך האָבּ דאָס געהערט מיט מײַנע
אויערן" ,אמז ,דער סולטאַן ,װילנע , ,5981דו
בּיסט אַ פֿרויענצימער מיט שװאַכע נערון ,איז
דעריבּער װייס גאָט װאָס דיר קען זיך אַ",
פֿרײלין

טױבּע

סעגאַל ,עולם

װאַרשע

המעשה,

,עס האָט זיך אים אָפּגעדוכט אַז זײַן
2
געשטאָרבּענער ייִנגעלע װויינט עס" ,י .בּודזאָהן,
דער גלאָמפּישקער פּרעזידענט ,ווילנע  ,7291ז' ,32

אָפּדוכטעניש  --די ,ן .זזו אָפּדאַכטעניש,
לד, .איר צווייטע אִי אין ליבּץ  ,". . .בּ .ריווקין,
אונזערע

פּראָזאַאיקער,

{' ,481

אָפּדוכגטעריש -אַדי .נעאָל.

װאָס עס קען

אױפֿטוען",

אָפּדוכנען

ימ ,די נײַע שול,03291 ,

--

פֿאַרפֿאַלן".

דוכן אָפּ-- ,געדוכנט,

זיך

מיט

--

רעפֿל.

אָפּדושן  --טרװ .דוש אָפּ-- ,געדושט .אָפַּ
שפּריצן מיט א דוש .געװויינטלעך מיט זיך.
עניש.זעכץ.

אָפּדושען  --טרװ- .שע אָפּ'- ,געדושעט.
 ,1דזוו אָפּדיכען ( .2 .)+--דערשטיקן, .דער
טכויר האָט אָפּגעדושעט אַלע עופֿות", .האָט
דער װאָלף א בּאַרנדל פֿאַרצוקט ,אָפּגעדושעט
אין דער פֿינצטער" ,אשט ,משלים | ,ז' ,861
אויך מיט זי ך  --אָפּרעדן צו האַלטן בּסוד,
"זיי האָבּן זיך אָפּגעדושעט ,קיינער זאָל ניט
וויסן",

אָפּדושאָבּען  --טרוו- .בּע אָפּ-- ,געדזשאָבּעט,
פּ- :דזיאָבען ,ד-זיבּען ,ד-ושובּען.

6

זיך גרינג אָפּדוכטן, ,זאָל מען פֿון חשבּון
אַראָפּװאַרפֿן די ניט מער װי אילוזאָרישע ,אִיץ
אוטװ.

אָפּדורען  --טרחו- .רע אָפּ- ,יגעדורעט .סל.
אָפּנאַרן עמעצן ,צו קלוג מע זאָל אים קענען אַ'
עער האָט אים אָפּגעדורעט און --
דעניש.

 .1אָפּגריזשען ,אָפּבּײַסן

.:2:

פּיצלעכװײַז,, ,דאָס מײַזל האָט אָפּגעדזשאָבּעט

שטיקלעך

פֿונעם ספֿר".

 ,2אָפּפּיקן מיט

אַ שנאָבּל, .עסט װי א פֿײגעלע ,דאָבּעט
פֿיג, :און נאָר מיט זײַנע
אָפּ אַ בּרעקעלע".
יבּעסערע ייִנגלעך' . . .האָט ער אויך אַמאָל אָפּ-
געדזיבּעט פּיצינקע שטיקלעך פֿון דער רש"י",

 ,1פֿאַרענדיקן דוכנען, .די כּהנים האָבּן אָפּ
געדוכנט און זײַנען אַראָפּגעגאַנגען" .2 .בּמקום-
װערבּ פֿאַר פֿאַרשײדענע טואונגען װאָס בּרענגען
ניט קיין רעזולטאַט, .איך האָבּ אָפּגעדוכנט
מיט אים צװיי שעה און גאָרניט געפּועלט,
;אָפּגעדוכנט איבּער איר |דער קון שוין בּאַלד

אַָפּשלעפּן ,אָפּשטופּן עפּעס
..=2:
64
אַ שװערס .אִי דעם קופֿערט ,אִי די זעק מעל,

א שעה ,צום לעצט דאָס מעלק-שעפֿל בּאַנעצט",

.א.כקעסן} אַקוזװ .אַ לעני
אָפּדחקותן  .{ --ד

אשט ,משלים ,תּ"אָ  ,9691זי  8 29אופֿהערן
צו שפּילן אַ ראָלע ,צו זײַן חשובֿ .4 .שטאַרבּן,

גערע צײַט לײַדן פֿון דחקות .אִי אַ לעבּן און
שטאַרבּן אין פֿרעמדע תּכריכים,

טרח  --פֿאַר"

אָפּדײַטשן  --טרוו .דײַטש אָפּ-- ,געדײַטשט,
אָפּנאַרן בּײַ אַ געשעפֿט ,בּײִַם קױפֿפֿאַרקױפֿן,
אָי פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס,

אוטה --

אָפּדולן  --דול אָפּ-- ,געדולט.

אָפּטומלען .אי און אַװעקגיין,
דרײַען א קאָפּ,
מיט ז י ך  --אַפּפּטרן צײַט מיט עמעצן אָדער
עפּעס (אָן דערפֿאַלג); .ער האָט זיך מיט אים
אָפּגעדולט צװויי שעה און ניט געקומען צו אַ
טאָלק", .דער זייגערמאַכער האָט זיך אָפּגעדולט
מיטן זייגער א האַלבּן טאָג און  --אומזיסט,
אַרױסגעװאָרפֿן",
אוטו,

אָפּדונערן  --ער אָפּ-- ,געדונערט.

דריטפערזאניק  .1 --פֿאַרענדיקן דונערן .דו"
נערן גאָר א קורצע צײַט, ,עס האָט אָפּגעדונערט
און אַ רעגן האָט אַ גאָס געטאָן", .א צװייטער
שאָס האָט בּאַלד װידער אָפּגעדונערטײ ,דר' מ.
דעמבּראָװסקי,

מיט

די קאַזאַקן

איבּער

און גאַליציען ,װילקאַװישק ,יאָר?

בּוקאָװינע

 .2דונערן

א לענגערע צײַט, .שאָסן פֿון הארמאטן דונערן
טרחװ  --ארויסגעבּן
אָפּ אַ גאַנצן מעת-לעת".

בּאַפֿעלן מיט א דונערדיקער שטים ,הויך אויס-
שרײַען, .מ,אַרש!  ---דונערט אָפּ בּערנאַרד --
די ריי גייט!י,

ישׂק ,שליאַך

און אומװעג,

ז' .042

ד.

י .זילבערבּוש,

מענשען

און

געשעהענישען

ווין ,1391

אָפּדזשװיגען  --טרוו- .גע אָפּ ,ג-ע-דזשוויגעט,

אָפּדיכען  --אוטו- .כע אָפּ- ,יגעדיכעט9 .פ;
אָפּכאַפּן דעם אָטעם ,אָפּאָטעמען.
=עכען.
ד
אַ בּיסל זיך אָפּרוען .זיך פֿילן בּאַפֿרײַט פֿון א
געשפּאַנטקײט, .מע דערלעבּט קוים דעם שבּת,
אויך מיט זזיך
אַ בּיסל אַיי ,ממוס ,טאַקסע.
, -האָט ער זיך אָנגעשפּאַרט אין זײַן רידלאום זיך עטװאָס אָפּצודיכען" ,אַ .סאַפֿיר ,דער
קליינער

קאַטערזניק,

װילנע תּרמ"ג.

אָפּדיליבּען  --טרו- .בּע אָפּ- ,געדיליבּעט.
פ-- :9ד(אַ)לובּען-- ,דליבּען.

אָפּקאַלו-

פּען ,אָפּרײַסן מיט די נעגל .אִי קאָרע פֿון בּוים,
;יעדן טאָג האָט די מאַמע פֿון אים אָפּגעדלובּעט
אַזאַ פּיצעלע" ,װײַס וו ,ידער איבּערגאַנגי ,זי ,702

אָפּדינגען  --טרה .דינג אָפּ-- ,געדונגען.
 1ענדגילטיק בּאַקומען דאָס רעכט צו ניצן
עפּעס פֿאַר אַן אָפּגערעדטן פּרײַז ,אִי די דירה
(דעם שפּײַכלער) .אִי א סאָד (אַן אַקער לאַנד).

,דער מרחץ איז ניט דעם ייִדנס . , . ,דער יהודי
האָט אָפּגעדונגען פֿון אַן עכּוים" ,ר' יצחק
מאָלצאַן איבּז ,ר' אַבֿרהם דאנציג .זכרו תּורת
משה,

װאַרשע

.8981

,צײַטנװײַז

פֿלעג

אזא

מוכר-ספֿרים אִי אין גרויסן בּית-מדרש אַ טיש
בּײַם טיר פֿאַר אַ פּאָר רובּל ,און זיך דאָרט
,יינמאָל , . .
אויסגעלייגט מיט די ספֿרים" ,יק .א
איז אַראָפּגעקומען  . . .איינער א פּאַרשױן,..
און האָט זיך אַרױסגעגעבּן ,אז עֶר איז דאָס
געקומען אִי דאָס טעאַטער" ,שע ,בּלאָנדזענדע
שטערן,

 .2אַראָפּקריגן פֿון פּרײַז דורך בּאָטן װייני-
קער" .ער האָט בּײַ אים אָפּגעדונגען צװיי
גילדן", .דער ערשטער שעמט זיך גאָרניט אויס-
צובּעטן װאָס מער און דער צװוייטער שעמט זיך
גאָרניט אָפּצודינגען װיפֿל עס לאָזט זיך נאָר",
בּלעטער ,טן , .24װוער רעדט פֿאַר א פּאָר פּאָד-
מיאָטקעס אונטערשלאָגן  --קען מען שוין בּיי
אים ניט אִי קיין גראָשן" ,אַר' ,אברהם דער
שוסטערי .פֿיג, :בּײַ אונדז ייִדן ,װאָס מיר
זײַנען דורות-לאַנג געגאַנגען אויף קידוש-השם

צוליבּ אונדזער אמונה ,װעט מען דאָך קיין שום
זאַך נישט אָפּדינגען ,מע זאָל זיך אַפֿילו שטעלן

אױפֿן קאָפּי ,צייט ,טמז 7691 ,או ,1
 .9פּד .אַנשטאָט אָנדינגען. . ., .דערנאָך האָט

זי (די שטאָטן אָפּנעדונגען די יתומים אויף
קעסט ,נאָר געצאָלט פֿאַר קעסט האָט זי נישט",
פרץ' ,ישטעט און שטעטלעך' ,פּונקט ,4
 .4אויסדינגען .פֿירלײגן מער געלט, .ער וויל

אִי די קלייט װאָס משה האָט פּרנסה פֿון איר",
מיט

זיך ..., --

זאָג דעם טאַטן אַז איך

האָבּ זיך אָפּגעדונגען צען גילן אַרבּעט-געלט",
י ,קיפּניס ,דערציילונגען ,קלעװו 0391

-עכץ,

דעניש-= .ער (יין- ,קע)-= .ערײ.

אָפּדינען  --אוטו .דין אָפּ'-- ,געדינט .1 .פֿאַר-
ענדיקן די צײַט פֿון דינען (װעגן א משרת,
זעלנער אאַזװ) .אִי דעם קייסער, .דין אָפּ פֿאָניען
און גט דיך מיט דײַן װײַבּ און קום צו אונדז
פֿאַר אַן איידעם",

פֿל, .ג,עשטעלט

זיך אין א

ווינקעלע פֿאַר אַ משרת ,אָפּגעדינט אַ סך יאָרן,
 .2דינען אַ לענגערע
שע ,יוגענדיראָמאַנען.
 .9אַלט װערן ,אָפּ
צײַט .אִי אַ לעבּן לאַנג.
געניצט װערן (װעגן אַ זאָך), .די קאפּאָטע גיט
מיר שוין אויך אָנצוהערעניש אַז זי האָט מיר
אָפּגעדינט ,געטרײַ און ערלעך ,מער װי מע
דאַרף ,עס איז שוין אין איר נעבּעך ניטאָ קיין
גאַנץ אבֿר" ,ממוס' ,צוריק אַהײם!,
 .4אָפּצאַלן מיט עפּעס פֿאַר אַ טובה" .אָט
מיט דער צײַט װעל איך דיר אין אַן אַנדער
זאך

אַ",

אמזד,

עוזר

צינקעס

און

דיא

ציג,

ּ,ײַ איר איז געבּליבּן צו זײַן אין
ווילנע  .8681ב
דער פֿרעמד ,דינען ,פֿאַרדינען און אִי די ליבּע
עלטערן אין דער נויט" ,ממוס ,װינטשפ* .אין
(אויף) אַ גוטן אופֿן אָפּצודינען = פֿאַר דעם
װאָס יענער האָט געטאָן אַ טובה אין אַ נויט
אים אָפּצאָלן ,אָבּער ניט װען יענעם װעט זײַן
שלצכט, .עס דאַרפֿן אַלע פֿאַרשטײן ,דאָס דער

אָפּדיסטילירן
װאָס װעמען
! שלעכטס

1708
טוט

קען מען אים קין

ניט אָיי ,מסדר

אגרת ,װאַרשע ,8581

גוטס

 .9לגנאַי :אָפּצאָלן מיט שלעכטס
טובֿה, ,פ.ֿ.י.לײַכט

װעט

פֿאַר א

זי זיך פֿאָרט דער-

מאַנען אַז פֿאַר גאָלד דאַרף מען ניט אי מיט
ב.

שטיינער",

אָפּדערװײַטערן

בעקערמאן,

דער

שפיע-

יודישער

ג.על ,װאַרשע ,5981
מיט ז יך  ....,--מרדכי האָט עס בּאַאַרבּעט
מיט זײַנע פֿערד ,און אַז זישע האָט געװאָלט
מכּלומרשט בּאַצאָלן ,האָט מרדכי געענטפֿערט
 . . .מיעט זיך אִי אין פֿרײדןײ ,רחל קאָרן' ,ערד',
עריי,עכץ .זונג .

איבּז ,א .אַװדײיענקאָ ,איך האָבּ ליבּ ,מאָסקװע
, ,5מיר האָבּן שוין אונדזערס אָפּגעדעזשן-
רעװעט ,און דו קאַנסט זיך שטעלן מיט דער
בּיקס ,אױיבּ ס'גלוסט זיך דיר" ,בּ .אָרלאַנד איבּז,
נ .אָסטראָװסקי ,אינ שטורעמ
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|
זירונג,
אָפּדעך  --דער ,ן.
| טאַט פֿון אָפּדעכען.
זינגט ,אָן אן אִי ,אָן
איק ,ר"ה תּשכ"ז ,זי

געבּוירענע ,אַדעס

צײַט.

אַ לענגערע

פּראָצעס אָדער רעזול.
אָפּרו, .מע טאַנצט און מע
אַן איבּעררײַס" ,בּ .האַגער,
,12

אָפּדעכל  --דאָס- ,עך .פֿקפֿ פֿון אָפּדאַך, .פֿאַר

אָפּדיסטילירן  --טרו- .ליר אָפּ('-- ,גע)דיס"

די הײַזער ,אויף די שװעלן ,האַלבּ אין שאָטן
װאָס לייגט זיך פֿון אַי אַראָפּ ,זיצן װײַבּער",
װײַס וש' ,קליינע שטעטלעך' ,זי ,021

אָפּדיסקאָנטירן  --טרו- .טיר אָפּ-- ,י(גע)דיס"
דורכפֿירן אַ דיסקאַנט-אָפּעראַציע,
קאָנטירט.

אָפּדעכען  --אוטװ- .כע אָפּ-- ,יגעדעכעט:98 .
 .1אָפּאָטעמען.
'-דיכען-- ,דעכעווען.

טילירט,

פֿאַרענדיקן דיסטילירן ,אִי דעם ספּירט,

/נת,

אויך מיט זיך.

דונג,

אִי אַלע וועקסלען,

אָפּדיפֿערענצירן  ---טרוו- .ציר אָפּ(-+ ,גע)די-
מאַכן (געפֿינען) אן אונטערשײיד,
פֿערענצירט.
א דאָס יחידישע פֿון דעם כּללישן  ...,מעק
 -אויס דעם אָפּגעטײלטן ,אָפּגעדיפֿערענצירטן אֵל-

געמיינעם בּאַגריף" ,שטערן ,מינסק ,9291 ,פא ,4
| דונג,
אָפּדיקטירן  --טרו- .טיר אָפּ-- ,י(גע)דיקטירט,

=יקטעווען ,פטמ.
 9ד
טירן, .על האָט אָפּגעדיקטירט
צום

פּראָטאָקאָל",

מאַסקװע 5691

 .1לוריע;

פֿאַרענדיקן דיק-

סאָװ' היימלאַנד ,7691 ,פא ,8

דעם אַרײַנפֿיר

 .2זיך בּאַפֿרײַען פֿון אַ שפּאַנונג, .קײַן

ערד,

סכּנה איז שוין ניט געװען און ער האָט פֿרײַ
אָפּגעדעכעט", .האָכן אָנגעהויבּן אָפּצודעכען
אַזױי װי איינער װאָס אין איבּערגעשטאַנען

הימל

און

זנג,

אָפּדירעק ,אָפּדירקע  --דזו אַבּדיריק,6 +-- ,
אויך .:אָפּדזיריק ,אָפּדזשיריק ,עאַרום
חנוכּה  --די צײַט פֿון שמאַלץ און גריבּענעס
און אָפּדירקעס" ,זש ,בּײַם זניעפער ,װילנע

 ,9די ,34

אָפּדירקעװען  --טרוו- .קעוע אָפּ-- ,געדיר-
אָפּלעכלען ,אָנלעכלען ,מאַכן
קעװעט .סל.
לעכלעך .אִי װי א ריבּאײַזן .אִי אַ מעטאלענע
זִי.

אָפּדישען  --דזח  .1אָפּדיכען  ,2 .+-אָפ

טויט-שרעק",

אָפּדליבּען  +- --אָפּדיליבּען.
אָפּלעבּן

אָפּרלפֿנען  . . .{ --דאלפֿענען| אַקוזװ.
װי אַ דלפֿן ,אָרעמאַן .אִי לאעבּן .קומען קיין
אַמעריקע און אַי אויך אין דער נײַער היים,
אָפּדעפּאַטירן  --טרו- .טיר אָפּ(- ,גע)דע-

 .1פֿאַרענדיקן דעבּאַטירן,

אַז איך װיל גאָרניט אויפֿהערן און לאָז נישט אַ
בּיסל אִי נאָכן קוגל" ,ממוס ,דאָט קליינע
מענשעלע, .װינטער האָט ער ודער חדר-יינגל}

ניט אָפּגעדעכעט און אָפּגעכאַפּט דאָס עסןײ ,קמ,
 ,6681נא .,6 4װערן רואיק .קומען צו זיך, .עס איז
שוין נאָכן 'הרי אִתּי .דאַכט זיך איצט איז שוין
דער

אומגליקלעכער

פֿאָטער זאָל אָ",

שלום-עליכם'שלום ,משוגענע װעלט נײַעס ,װאַר-
שע ,8091
אויך מיט ז יך  --ער װיל אַ בּיסל זיך אִ.
עניש,אָפּדעפּעשירן  --טרו- .שיר אָפּ- ,י(גע)דע-
 .1אָפּטעלעגראַפֿירן .אִי אַ נײַס,
פּעשירט.

 ,2דצ-

 .2אָפּדערצײַלן ,אױיספּויקן ,פֿאַרשפּרײטן ,אַרומ-
גיאזָרנישט געװאָרן,
גיין און אִי אַז פֿון שידוך א
דונג,

 --אוטװ- .רענװע) אָפּ,

 .1פּראָצעס אָדעֶר

בּאַטירן אַ לענגערע צײַט, .די פֿראַגע איז שוין

גענוג אָפּדעבּאַטירט געװאָרןי.

אָפּדעזשורע(װע)ן

י .בּ .א ,.די קליין

שטעטיל

אַסיפה,

/
לעמבּערג 3881
ס .אָפּרוען; .די מאַמע האָט אַ קוק געטאָן,

צײַט

דושען י,4

בּאַטירט.

אָפּכאַפּן דעם אָטעם .אַרױסלאָזן קלאנגען מיט
א פֿאַרכאַפּטן אָטעם, .לאָז אים כאָטש אַי פֿון
 ועג אָפּכאַפּן דעם אָטעם"" .זעט ,לאָזט איםאָפּדעכעװען אַ בּיסל ,רינגלען אים אַרום ,צופּן
פּאַסן" ,י .מ .ניימאַן ,שבּת-אויבּס ,װאַרשע ,3291
ז' , ,88געקײַכט פֿון שטיקעניש ,אָפּגעדעכעט
מיט טרערן אין די אויגן" ,מק װ ,װילנע ,9291
,ער װישט די גרויסע טראָפּנס שװייס פֿונעם
שטערן און דעכעט אָפּ אין דער הייך" ,י .יאַקיר,

זנג,

-- :99דעזשורירן,
*י(גע)דעזשורע(װע)ט.
 .1פֿאַרענדיקן שטיין אויף דער װאַך , . ., .חי"
דוש זיך ניט ,װאָס מע רופֿט אונדז װידער צו
דער אַרבּעט נאָך דעם װי מיר האָבּן שין
אָפּגעדעזשורעט א מעת-לצת" ,ע .פֿינינבּערג

אָפּדעקונג  --די- ,ען.

,אָען און אױפֿדעקונגען . .פֿון פּריװאַטע
זאַכן" ,יג ,תּוך ו .  ,2אייפ .װי אַ טו אַנשטאָט
צרווה,

אויך

בּײַ

אָפּדעקלאַמירן  --טרוו- .מיר אָפּ- ,י(גע)דץ-
אענגערע צײַט
פֿאַרענדיקן אָדער ל
קלאמירט.,
דעקלאַמירן .אי גאאנצן אָװנט;, .אין דעם שאָטן
פֿון טױיזנט-יאָריקער פֿאַרגאַנגענהײט זיצן מיר
דאָ -- ,האָט אָפּנעדעקלאַמירט איינער" ,ז.
בּרכות ,דער ירדן רוישט ,זי , ,301האָט שטאָלץ
אָפּגעדעקלאַמירט און מיט אַ טעאַטראַלן זשעסט
אויסגעשטרעקט איר דעם קראַנץ" ,שטערן
מינסק  ,9291א 1,. ,7/12

אָפּדעקן--טרו- .דעק אָפּ-- ,געדעקט .1 .אַראָפּ-
נעמען א צודעק .אי דאָס בּעט .אִי א פֿאַרדעקט
טעפּל .אִי דעם קאָפּ .אִי א טאָװל ,אִי דעם
שלייער .אִי אַ דענקמאָל ,אִי די מצבֿה; .האָט
מען אים אָפּגעדעקט דאָס פּנים ,האָט מען דערזען
אַז דאָס אין גאָר אַ מאַטראָס" ,נחבּ' ,מעשׂה
מבּערגיר והעניי, .די פּרינצעסין האָט אָפּגעדעקט
די געזיכט און האָט זיך געװיזן אין איר
גאַנצע נאַטירלעכע

מענטשלעך

זײַן" ,מ .גראָסמאַן,

געװען צוגעדעקט",

היימיש,

ממוס ,אין אַ שטורםיצײַט,

זי , ,81װערט שוין אין בּאַלעבּאַטיש-פֿאַרמעג-
לעכע הײַזער בּאַלד נאָך פּורים דער פּסחדיקער
בּאָרשט געשטעלט . . .פֿון צײַט צו צײַט קומען
די בּאַלעבּאַטים אַלײן פֿאָרזיכטיק צו ,דעקן אָפּ
די לײַװונט-שטיקער ,שוימען אָפּ ,װאָס האָט אָנ"
געיוירן פֿון אױבּן און דעקן װידער אײַן ,בּיז
אַ צװוייטן מאָל" ,נס ,די משפּחה מאַשבּער |,
נ"י .8491
 .2אינגאַנצן בּאַדעקן .אִי א דאַך .בּאַשמירן

 .4בײַ

מיט סמאָלע און אִי מיט פֿעדערן

שטריקן מאַכן שמעלער ,אַראָפּרוקן נאָדלען.
"ס'איז דאָ צו בּרייט ,מע דאַרף א בּיסל אַי.
מיט

--

זיך

און זיך אִי.

אָפּדערװײַטערן
אָדער

עפּעס.

-עכץ.

די קאַלדרע

-עניש.

--

טרח .ער אָפּ-- ,דער-

אינגאַנצן

פֿון עמעצן

ג/א.

װײַטערט.,

אַרונטערװאַרפֿן

ונג.

זאגט

הכּהן,

אָקט'

, ,1השם-יתבּרך איז יודע דעם אמת ,װי
שוער ס'איז אונדז געוען אָפּצודעקן אונדזער
קאָפּ ,װאָס זײַט מיר לעבּן  , . .איז ער בּײַ אונדז

מענש

ספֿר גדר

אמז ,דער

 .2אױפֿדעקן ,אַנטפּלעקן ,אִי אַ סוד .אִי די
וואונד --אויך פֿיג .אִי די סכּנות װאָס
זײַנען דאָ פֿאַראַןֹ* .אַ' אַ תּהום = אָנװײַזן אויף
עפּעס װאָס איז שרעקלעך, .בּילדער ועלכע
דעקן אָפּ די אמתע פֿאָרעם און מהות פֿון

גאָט בּ"ה

עולם,

שיינקייט",

סול-

טאַן ,ווילנע , .5981אַז מע װאָלט אִי די פּאָלעס
פֿון די שיינע קאָסטיומען ,װאָלט מען אונטן
דערזען תּכריכים" ,בּלעטער ,פא  * ,3242אִי די
עערװ ת {2כחומש' ,ערות ...לא תגלה'ן =
האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער,

פֿון אים

װאַרשע

גערמאזאַ,

נתיב ,ווילנע .,5381

רעזולטאַט פֿון אָפּדעקן .אויך דזוו אױפֿדעקונג,
אִי פֿון אַמצבה .אִי פֿון אַ סטאטוע .אַי פֿון אַן
אינטריגע, .אויף די אי פֿון די אָרעמס |בּײַ די
װײַבּער} זענען זיי אויך נישט מקפּיד ,י .מ.
תּרנ"ב,

יהודה' לייבּ

מאיר

אִי איין

דערװײַטערן
בּרודער

פונעם

אנדערן.

;אויך מוז ער דען פֿר שטנד האבּין ,וואן ער
זיכט
אבּ

אדיר
דער

ער

הערט

װײַטערין

מוז
דשׂ

דר
בײַא

אָפּדערלאַנגען
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אים ניט זײַן אויגין אדיר אָהרין" ,בּע ,בא/ג.
3/ג,
אויך מיט זיך.

אָפּדערלאַנגען  --לאַנג אָפּ- ,דערלאַנגט,
טרו  --געבּן אַלע זאכן אין די הענט אַרײַן
,געשטאנען אױפֿן לייטער און אָפּדערלאַנגט די
פּסחדיקע כּלים פֿונעם בּוידעם" .אויך :אָפּ
אוטװ  --שאַרף
מייקענען .אי דאָס עסן.
אָפּענטפֿערן .קומען מיט אַ קעגנטענה .אפ
זידלען פֿאַרן זידלען? .א פֿאַרבּיטערט האַרץ
האָט דאָס מיידל געהאַט ,האָט זי איר אָפּדער-
לאַנגט" ,פרץ' ,דער חשוב בּײַם קאַנאָניק,

אָפּדערציילן  --טרו- .צייל אָפּ- ,י(גע)דער-
ציילט.

 .1דערציילן

אינגאַנצן

מיט אַלע

פַּרטים .פֿאַרענדיקן דערציילן, .ער האָט אָפּי
דערציילט מיט אַלע פּיטשעװקעס װי אַזױ דאָס
איז געשען",; .נאָכדעם װי די שקאַפּץ האָט
אָפּדערצײלט איר מעשׂה ,האָבּ איך פֿון דעם
גאַנצן האַרצן א זיפֿץ געטאָן" ,ממוס ,קליאַטשע.

;אַלעס

רעדט

אױפֿאַמאָל .יעדערע

געזאָגעכץ פּטרן אין אַי ,הערצל
ישׂראל,

װיזשניצער

רבּינס

הויף,

װיל

איר

אָפּשאַן בּית

סיגצט

,9391

 .2אױסזאָגן סודות .עס איז פּואַװדע א
בּיסל נישט רעכט אִי װאָס אין שטובּ טוט זיך",
עט' ,דער פֿעטער פֿון אַמעריקע, .ער איזן
געבּליבּן זיצן דערשלאָגן .די שוועסטער ווייסט
פֿון אַלעמען ,װער האָט עס געקענט אִי?ײ ,משה
אַלטמאַן ,בּלענדעניש ,טשערנאָװיץ ,6291

 .9איבּערגעבּן עמעצן װער און װאָס עס האָט
וועגן אים גערעדט .אָפּטראָגן רכילות, .בּייוץ
צינגער

האָבּן אים

אָפּדערצײלט

װי זײַן װײַבּ

פֿירט זיך אויף װען ער פֿאָרט אַװעק" .עאַז
יענער האָט עפעס גערעדט אויף א מענטש פֿאַר
דיר ,טאָר מען דעם דאָזיקן ניט אִי ,אַז ער
האָט אויף אים גערעדט" ,סשי ו ,סט, ,וי הייסט
רכילות? אַז ער הערט װאָס פֿון דעם אַנדערן
רעדן אויף זײַן חבר און עֶר גייט און דערציילט
אים

אָפּ,

י

,.7

יאָסעלאָװיץ,

תּוכחת

מוסר

(רמבּים) ,ווילנע ,זי ,84
מיט זיך , --ער האָט אַ שם אין שטאָט. ..
עס איז פֿון אים זיך ניט אָפּצודערצײלן" ,אמד,
יעקעלע גאָלדשלעגער ,זשיטאָמיר , .8681ער
האָט נאַכדעם אין קלויז א לאַנגע צײַט זיך נישט
געקענט אִי פֿון דער חתונה" ,ספּ ,יִדישער
קאַלאָניסט.
אים",

,ער האָט ניט געקענט

מ .יודעלסאָהן,

דער

ממזר

זיך אִי פֿון

אֵלס דאָקטאָר,

ווילנע  ,7291ז' ,62

צכץ.דעריי,

אָפּדריטלען

/עניש.

דער (דין- ,קע).

אָפּדראַמאַטיזירן  --טרװ- .זיר אָפּ-- ,דראַ-
 .1איבּערגעבּן ,איבּערשרײַבּן אין
מאַטיזירט.,
אַ דראמאטישער פֿאָרעם .מאַכן א שפּיל פֿון אַן
עפּיש װערק .אִי שלום-עליכמס אַ מאָנאָלאָג,
 .2מגזם זײַן ,איבּערטרײַבּן בּיים איבּערגעבּן
עפּעס ,בּײַם דערציילן .אִ' אַ נישטיקע פּאַסירונג,
דונג,
אָפּדראַפּען  --טרו .פּע אָפּ-- ,געדראַפּעט,
 .1אָפּקראַצן מיט די נעגל (אויך מיט א שאַרפֿן

מכשיר) .,עדי קאַץ האָט אָפּגעדראַפּעט דאָס
מעבּל", .ער איז אַרױפֿגעשפּרונגען אוױפֿן
לײַװנט ...אִי די פֿאַרבּ מיט די נעגל" ,ה.

װאַרשע , ,7681די סלאַװיטער האָבּן אַפֿילו שוין
דעמאָלט אָפּגעדרוקט דעם לקח טובֿ מיט פּראָסט
עבֿרײ-טײַטש" ,קמ ,8681 ,אאן  .04אדערויף
פֿאַרלאָזן מיר זיך אויף אײַך און גאָר צום
ערשטן זאָלט איר אִי די קליאַטשע" ,ממוס,

( .2שוסטערײַ) מיט אַ מעסער אַרומשנײַדן
האַלבּיצעפֿױלטע שטיקלעך לעדער פֿאַרן לייגן
אַ לאטע,

קליאַטשע.

אָרלאַנד איבּז ,איװאַן פֿראַנקאָ ,בּאָאַ קאָנסטריקי

טאָר ,קיִעוו ,0491

 .9בּמקום-װערבּ פֿאַר פֿאַרענדיקן טאָן עפּעס
טאנדעטנע ,ספּעצ אַ גײַסטיקע אַרבּעט, .ער קאָן
קוים אִי א שטיקל בּריוול", .ער קאָן קוים אִי א
בּלעטל אין סידור", ,אײַ װאָס? טבֿיה איז נישט
קיין עהםאָ-רץ . . .און קאָן אי  . . .אַ פּרשה
חומש מיט רשי אויך?" ,שע ,טבֿיה, .בּיידע
ערלעכע יידן ,שוסטערס װאָס קענען אִי א
שטיקל משניות מיט דער הילף פֿון עבֿרי"
ש.

טײַטש",

סײַמאָן,

ז' ,981

צװײַג,

אקוים

געקאַנט אָפּלערנען אַ פּרשה חומש מיט רֹשׂי,
א א בּלעטל מדרש .זוהר האָט עֶר בּלויז
געזאָגט" ,פּ .רודאַי ,טמז 4691 ,וו ,32

מיט

{-כץ.

זיך  --אִי זיך דאָס נעזל.

עניש,
אָפּדראַקען  --טרו- .קע אָפּ- ,יגעדראקעט,
 .1אָפּטענטלען :אומקלאָר ,שלעכט אָפּשרײַבּן.
אי װערטער װאָס מע קאָן זיי ניט לייענען".
 .2אָפּפּאַטשקען .אַי די הייזעלעך .אִי דאָס
|
פנימל,
אָפּדרוק  --זער- ,ן .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּדרוקן .לאָזן נאָר עטלעכע אָפּדרוקן
 .2געניצט אַנשטאָט אָפּדריק, .אױפֿן ערשטן
שבּת נאָך פּסח בּאַקט מען פּלאַטשיקע חלות ....
מע מאכט אין דער חלה אַן אִי מיט אַ גרויסן

שליסל ,װי אַ רמז אַז די טויערן פֿון דער גאולה
װעלן בּלײַבּן אָפֿן בּיו פּסח-שני" ,אַבֿרהם
 .82קאָפּיע ,אָפּצוג,
רעכטמאַן ,יִבֹּל שוא.

פֿאַקסימילע .איבּערדרוק, .עס איז נישט געווען
קיין סטודענטין  . . .װאָס זאָל נישט האָבּן אויף
די װענט פֿון איר צימערל אַן אִי פֿון בּעקלינס
אַ בּילד" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן ,האָט ער
אַנשטאָט אן אײַנדרוק אַן אִי פֿון בּוך" ,שנ,
לעזער,

דיכטער,

קריטיקער

|.

 .4צייכן ,סימן ,איבּערבּלײַבּ, .הצעירים העומ"
דים לפֿני קאָמיסיע  . . .בּשבּת וצריכים לחתום
בּאצבּע (פֿינגער אַי)י ,הרבֿ אהרן װאַלקין ,שו"ת
זקן אהרן ,בּ ,פּינסק  ,8391זי , ,31דער שטראַל
דער לעצטער אוֹיף מײַן שטערן ,זײַן רויטן
פֿינגער-אָי שטעלט" ,סוצ ,בבּײִַם ים, .אופֿן
אַנדערן קישן איז געװען אַן אִי פֿון אַ קאָפּ",

מ .שטיקער ,טמז  2691וט 31

 .0אויסדרוק,

נר,, .האָבּ איך עפּעס בּאַמערקט אויף מענדעלעס
געזיכט אַ בּאַזונדערן אִי פֿון פֿרײיד" ,ד .ה.
האָרנשטײן זלידניעפֿקער לעגענדע ,בּארדיטשעװו

תּרנ"א,

אָפּדרוקן

--

טרװ.

דרוק אָפּ-+ ,געדרוקט,

 .1דורכפֿירן אינגאַנצן דעם פּראָצעס פֿון דרוקן
אין אַ דרוקערײַ, .דו זאָלסט דיזע גאנצע דער"
ציילונג ,װאָס איך האָבּ דיר דאָ דערציילט פֿון
מיר,

אָפּשרײַבּן

און

אָי"',

אמד,

דער

גלגגול,

 .2אָפּשיקן עפּעס װאָס מע האָט אַלײן אָנגע-
שריבּן פֿאַר אַ {פּעריאָדישער) אױסגאַבּע  --און
עס איז דאָרטן געדרוקט געװאָרן .אַי צטלעכע
לידער אין אַ זשורנאַל .אִי אַן עסיי אין יאָר-בּוך,
 ,9אָננעמען צום דרוקן דאָס אַרײַנגעשיקטע פֿאַר
אַ פּעריאָדישער אױסגאַבּע, .דער רעדאַקטאָר
האָט צוריקגעשיקט זײַן אַרטיקל ,װײַל ער װיל
אים ניט אִ'", ,איך קען נישט אִַי אײַערע
הייסע קאָמפּלימענטן" ,דר' עמנואל פּאַט ,טמז,
 .4אַרײנשטעלן עפּעס אַ זאַץ
 44וווש 31
אָדער א װאָרט אין אַ טעקסט װאָס װערט
געדרוקט .אִי ניט בּלויז דעם פּסעװדאָנים ,נאָר
אויך דעם אמתן נאָמען פֿון מחבּר, .למען"-השם
מײַן נאָמען נישט אִי ,די פֿאַנאַטיקער װעלן מיך
עוֹקר מן השוֹרש זײַןי ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,טא ,42
 ,9אויסקריצן געדרוקטע אותיות .אַ' די
 ,0אַרײַנ"
אותיות אויף דעם געדענק-טאָװל.
דרוקן, .די פֿאַרבּ-קאַטשלקע ווערט צוגעקוועטשט
צום ציץ און דרוקט אויף אים אָפּ דעם געמעל",
א .איזרא ,צײַג ,קיעוו  ,8291זי ,67

מיט זיך , --די סטענגע איז געװען נאַס
 -און

ס'האָט

צייכן",

זיך אויף

זעכץ.

איר

עניש.

אָפּגנעדרוקט

ער

דער

אָפּדריכּל  --דאָס- ,עך .רעשטל ,אָפּפֿאַל בּײַ
אַן אַרבּעט ,ספּעצ פֿון שטאָף ,פֿון פֿעדעם, .עס
טאָרן ניט בּלײַבּן אַזוי פֿיל אֶיעך" .אויך פֿיג:
עס װעלן מיר פֿעלן טעג ,װעל איך דיר אויך
אײַנטײלן אַ בּחור --- .פֿאַרװאָס זאָל איך װאַרטן
אויף די אָפּדריבּלעך?" ,שלמה סײַמאן ,ב"א
 ,0זי ,77

אָפּדריבּל  --דער- ,ען .אַקט פֿון אָפּדריבּלען.
אַן אײַליקער אָי.

אָפּדריכּלען  --טרװ- .בּל אָפּ- ,יגעדריבּלט,
9

--דריוולען .1 .פֿאַרענדיקן דריבּלען,

צענעמען א געװעבּ אויף בּאַזונדערע פֿעדעם,
,דער שנײַדער װעט אִי די פֿעדעם כּדי צו זען
צי ס'איז אַ גוט שטיקל סחורה" ,2- ,אָפּטראָגן
אַ מלבּוש ,בּיז עס הענגען אַראָפּ צויטן .אַי די
מיט זיך ; --אַ פֿאָדעם האָט פֿון
הויזן.
קנויל זיך אָפּגעדריבּלט" ,יהואָש' ,שאָטנס"

-עכץ- .עניש,

אָפּררינען --

טרחװ .הגע ,אָפּ-- ,געדריגעט,

אָפּשטױסן מיט די פֿיס .אִי דאָס שעפֿל װאַסער,
פֿיג, .מאַלע װאָס הײַנטיקע הויך-אױפֿגעקלערטעץ
דריגען אָפּ . . .דאַמען קריגן  . . .ספּאַזמען אַז
זײי דערהערן אַ װאָרט ייִדיש רעדן" ,קמ,8681 ,
א

01.

-עניש,

אָפּדריטלען  --טרו- .טל אָפּ-- ,געדריטלט.
איינטיילן אין דריי טיילן .אִי די ירושה פֿאַר
יעדערן פֿון די דריי זין.

אָפּדרייען
אָפּדרײיען

1700
--

טרװ.

דרי

אָפּ-- ,געדריט.

 ,1בּײַטן די ריכטונג .אָפּװענדן אין אַ זײַט ,אַי
דאָס פֿערדל אין א זײַט,
 .2אַראָפּדרײען ,אָפּשרױפֿן .אִי א שרויף.
,דעמלט האָט ער אַרויסגענומען פֿון קעשענע א
װײַס טיכעלע ,האָט עס אָנגעטשעפּעט אוױפֿן
בּאַגנעט ,װאָס ער האָט אָפּגעדרײַט פֿון בּיקס",

 .9אַראָפּקריגן פֿון פּרײַז .ניט דערצאָלן ,אָפּי
דינגען .אִי אַ קערבּל פֿון פּרײַז, ,לײַט לאָזן זיך
הײַנט טאַקע גוט בּאַצאָלן ,און אפֿשר װעל איך
אים קאַנען אִי א הונדערטער" ,יפֿאָל,8881 ,
פאן  ,01בּלַלאגע,
 .9טאָן ,דורכפֿירן עפּעס אויף א קונציקן,
געדרייטן .אוֹפֿן ,אִי א ליגן מיט א קנאַק; .אַז

ג .קאַבּאַקאַוו איבּז ,קוזמא טשאַרני ,היימלאַנד,

ער האָט חשק ,דרייט ער אויך אָפּ אַ נצילה",
קמ ,8681 ,טא .51

 3אומדרייען .אַרומדרייען, .און ער האָט
נערװועז געדרייט און אָפּגעדרײט דאָס קייטל
פֿון זייגער אויף זיין פֿינגער" ,דר' ה .זאַלאַי
טאַראָו ,גש | נ"י  ,4291זי ,171

 .0װי ניט איז דורכלעבן ,דורכקומען, ,אַזױ
װעט ער שוין אי ס'גאַנצע לעבּן",
 ,1אוטוו( .װעגן װינט) אַ לענגערע צײַט
זיך דרייען, .נו ,אַ װעטער ,סי'װעט שוין אָט

מינסק ,2291

 .4אױפֿעפֿענען ,היפוך פֿון פֿאַרדרײען .אַ
דעם קראַן ,עס זאָל רינען װאַסער, .װען מע
װאַשט זיך פֿון אַ האַנטפֿאַס ,מוז מען אַלע
װײַלע פֿאַרדרײען און אָ' . . . ,די װאַסער זאָל

קומען  . . .דורך איינע מענטשלעכע קראפֿט",
אמד איבּז ,הרבֿ אברהם דאַנציג ,בּית אבֿרהם,
ווילנע , .5681מע האָט יענע נאכט ניט אָפּ
געדרייט קיין איין שלעסל" ,י .פּערלאָח ,פֿאַר
 9וא .61

ס .אַראָפּדרײען אַן אבֿר ,אִי דעם קאָפּ, .דעם

אַזוי אי די ערשטע

העלפֿט אַפּריל" ,ה .דאַבּין,

זב בּירעבּידזשאַן ,מאָסקװע  ,6391זי ,211
מיט זיך  --זיך אִי אין אַ זײַט .זיך אַי דעם
קאָפּ זוכנדיק, .די נאַטור ,. ..זי דרייט זיך
קיינמאָל ניט אָפּ אָן א זײַט און האָט ניט קיין
טעות" ,בּלעטער ,שא , .12איך דריי מיך אָפּ
פֿון אלקער-טיר און בּאַמי מיך צו טראַכטן
וועגן לערנען" ,פּרץ ,אַ יונגן שרײיַבּערס חנוכּה',
ער (ין
/עעניש.
עכץ.זונג.

יקע),

-ערײ.

אָפּדריכ(נ)ען  --אוטו- .כננע אָפּ-- ,גע-

ה אַלדז דריי איך דיר אָפּ און װאַרף אראָפּ
פֿון דער הייך אוױפֿן מיסט" ,פרץ ,דראַמי
שריפֿטן, .כאַפּ דעם פֿױגל אָן בּײַ דער האַלדז
און דריי אים דעם קאָפּ אָפּ ,". , .טויזענד אונד
איין טאָג ,װאַרשע  ...,, .9381װי א טכויר
כאַפּט זיך אַרײַן אין א שטײַג מיט עופֿות און
דרייט זיי נעבּעך אָפּ די קעפּ" ,ממוס ,קליאַטשע.
*ֹא דעם ק אָ פּ = פֿאַרטומלען ,פֿאַרפֿירן, .פֿון
האָבּן צו טאָן מיט טויזנט װײַבּער קאָן מען זיך
אַפֿילו אויסלערנען דעם רוח א קאָפּ אֵי ,ייל
איבּו ,נתן החכם ,אַדעס , .4881דרייען ,אויס-
דרייען ,אַרײַנדרײען ,פֿאַרדרײען און אִי יענעם
דעם קאָפּ  --דאָס מהיכא'תּיתי" ,שע ,קליינע
מענטשעלעךֹ* ...אַי דעם שװאַרציאָר דעם
קאָפּ = א) פֿאַרטומלען ,פֿאַרפֿירן אַ פֿאַלשן
מענטשן; בּ) אױפֿטאָן אַ סך ,זײַן א בּריה .אַ'
עמעצן די נאָז  --אים א דריי טאָן פֿאַר דער
נאָז" .אָי די נ אָ ז  --זיך אָפּקערן פֿון עפּעס
מיט גאװה ,אויסדריקנדיק אומצופֿרידנקײט,
בּיטול .אִ' די נאָז פֿון יידיש, .האָבּן אייניקע
אָפּנעדרײט דעם נאָז ...פֿון נאציאָנאַליקול-

 .1מאַכן א לאָגישן אױספֿיר ,דעדוקציע ,אַפּ
לערנען, .מע דארף דערפֿון אִי אַז אויך אַ
צווייט מאָל װעט געשען דאָס אייגענע", .אויבּ
מען קען עפּעס אִי דערפֿון אויף ייִדיש ,דאָס

טורעלער אױטאָנאָמיע| ,בּונדן צו דער נאַציאָ-

איז עס די שטעלונג פֿון דעם ליטװישן דיאַלעקט,

דריכ(ג)עט .אָפּשלאָפֿן ,אָפּדרימלען (מיט בּיטול),
אִי אַ גאַנצן זומערדיקן טאָג,
אָפּדרילן  --טרוו .דריל אָפּ-- ,געדרילט ,פּפֿ;
=
דרילעווען .דזוו אויסדרילן .פֿאַרענדיקן
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אָפּדרימלען  --אוטו- .מל אָפּ-- ,געדרימלט,
59

=-ידרעמלען .1 .פֿאַרענדיקן דרימלען.

שלאָפֿן מיט א לײַכטן שלאָף .אִי אױפֿן פֿאָטער-
שטול און װידער זיך א כאַפּ טאָן צו דער
אַרבּעט .2 .דרימלען אַ לענגערע צײַט .בּ,יכער
אין פּראַכט-אײַנבּאַנדן  . , .װאָס טוען גאַרנישט
אין זייער לעבּן ,דרימלען אָפּ טעג און נעכט
אין די רײַכע שאַפֿעס" ,הערש לייבּ קאַזשבּער,
קאַזיאָנע גימנאַזיע ,טשערנאָװיץ - ,7291קעגיש.

אָפּדריננען  --טרװ .דרינג אָפּ'- ,געדרונגען,

נאַלער פֿראַגע ,זשענעוו ,5091
 0אָפּקערן, .די רעדער האָבּן זיך אָנגעהױיבּן
צו רירן ,דאָס שיף האָט אָנגעהױיבּן אָפּצודרײען
די נאָז פֿון בּרעג" ,יפֿאָל ,8881 ,נאן ,3141
בּײַלאַגע, .בּאַדאַרפֿט די אויגן אִי פֿון מאָנומענט
און איך האָבּ װידער דערזען דעם פּאָעט אָן א

אלגעמיינעם ייִדיש" ,מ .א .הערבּערט ,דאָס נײַע

פֿון רוסלאַנד

--

צעבּראַכענע

זײַלן,

ווארשע  ,0291זי ,32

 ./אָפּרײַסן דרייענדיק .אִי א צװלַגל פֿון
שטאם, .װערט דערלאַנגט א גרויסע שיסל מיט
בּראַטן און יעדער דרייט אָפּ א שטיק דערפֿון
 . . ,מיט די הוילע הענט" ,אמד ,דער בּרטנורה,

ווילנע ,7781

אומהארמאַניש.

קלאַװיר.

 .2קומען צו אַן
לעבּען ,ניי ,אַפּריל .3191
אױיספֿיר אױפֿן סמך פֿון אַ פּסוק ,א מימרא,
אִי פֿון דעם פּסוק אַז משיח דאַרף בּאַלד קומען,
 .8צונעמען דורך דריקן, .ויא איז צו שרײַאן
איבּר ישׂראל דיא דאָ  . . ,מןאזכין אן רירן איין
הויז אן אַנדרן אונ' איין פֿעלד אן אַנדרן,
כּלומר זיא דרינגן דען עני דש הויז אָבּ װאָש
ער צישן זיא האָט" ,סהמ ,ישעיה ,ה.8 ,
דעניש,

אָפּדרינ(ד)זשען  --טרוו(- .ד)זשע אָפּ- ,יגע-

דרינ(ד)זשעט .אָפּרימפלען ,אָפּשפּילן שלעכט,

אִי א װאַלס אױפֿן צעפֿאָרענעם

-עכץ.

העניש,

אָפּדריפקען  --טרו- .קע אויס'- ,געדריסקעט,
אָפּשפּריצן מיט שמוץ .אִי עמעצן װי א חזיר,

-עניש.

זעכץ,

אָפּדריפּען

--

פּע אָפּ-- ,געדריפּעט,

מרו.

מאַכן זייער בּרודיק .אי די מלבּושים ,די צימערן.
מיט זי ך  --אִי זיך פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס,
אָפּדרריקן  --טרוו .דריק אָפּ-- ,געדריקט .פרגל:
 .1שטאַרק צודריקן ,אײַנקװעטשן,
אָפּדרוקן.
,אז עס פֿעלט אויף חיונה דריקט עס אָפּ די
כּהונה" {= אַרעמקײט מאַכט בּטל דעם יחוס.
*אַ' די גאל (דאָס
דיקן אָפּשטאַם} ,שװ.
ה א ר ץ )  --פֿאַרשאַפֿן קלעמעניש ,פֿאַרדראָס,
,ואוילטאָג דריקט אויך אַמאָל דאָס האַרץ אָפּ",
שװ, .אַזא חסיד הייסט נאָר א פֿרעסער ,א קל,
אָט אַזאַ חסיד דריקט אונדז אָפ די גאַל",
מעיאַטאָר, .דו מיינסט אַז סאיז אַן צבירה ,אויבּ
מע קען מאַנסלײַט אִי די הערצער?" ,װײַס,
קנאה און תּאוה ,ז' ,22

 .2אײַנדריקן ,אײַנפּרעסן .אִי א צייכענונג,
 , , ,,די לובּ איזט צו דעם לעבּנדיגן גאָט ...
ויא גרוש זײַנה זײַן װאונדר ,אַלי מענשן איר
גשטאַלט האָט עֶר מיט איין חוֹתם אבּ גיטריקט,
אונד דאָך יעדװערדם איין אנדרי צורה געבּן",
הבחור

וועלכער וערט געמאַכט אַלט יסוד פֿאַר אונדזער

קאָפּ" ,סעג,

אָפּדרעקסלען

חנוך

בּעלי

אגרת

סג"ל

חיים,

מפֿרנקפֿורט

הענא,

דמיין

תּע"ג.

עאיין

איבּז,

מאָל

האָט מען געפונען אין דעם שיפֿערשטײן א
פֿױגל ...די פֿאַרמע פֿון אים איז געבּליבּן
ריכטיק אָפּגעדריקט אויף דעם שטיין" ,בּלעטער,

 .0אַראָפּדריקן .אִי פֿון פּרײַז ,קױפֿן

טא .12

(פֿאַר) װעלװעלער,
מיט ויך  --די פֿאָרמע קען גרינג זיך אָי
(נימנאַסטישער ט') אִי זיך  ---טיף אײַנאָטעמען
|נג ; --אין יענע צײַטן
און אױיסאָטעמען.,
;  ,װאַר איינע שאַנדע דאָס איין אַדלמאַן זאָל
קענען שרײַבּן . . .זיין חתימה װאר נור איינע
אַי פֿון זײַנער האַנט װאָס װאַר פֿריִער בּאַשמירט
מיט

טינט

מינקע,

אויף

װילנע

דעם פּאַפּיר",

.6681

אמד,

די

עכץ.

שיינע

ענישׁ.

דער (דין- ,קע).

אָפּדרעל(י)עווען  --דזוו אױסדרעליוען,
,218 6--

אָפּדרעמלען  --דזו אָפּדרימלען, .דרעמלט אָפּ
דאָס

שטעטעלע

פּמ,

אויס

דאָר

א לאנגן
--

דאָר

זומערדיקן

איין,

כאַרקאָװ

טאָג",
,9291

-עניש,

אָפּדרעפטשען - --טשע אָפּ-- ,געדרעפּטשעט,
טרװ  --אָפּואָגן צפּעס אומקלאָר, .כ'האָבּ ניט
פֿאַרשטאַנען װאָס ער האָט אָפּגעדרעפּטשעט".
אוטװ  --גיין פּאַמעלעך ,שװער ,מיט קורצע
טריט, ,אַזױ װעט ער שוין אִי בּיז ער װעט
אָנקומען".

אָפּדרעקטלען  --טרוו- .סל אָפּ--- ,געדרעקטלט,
אָפּטאָקן. .ןדער גוטער טאָקערן מיט זײַן א
אַקוראַט קען ניט אױפֿקומען קעגן די פֿוטשער

אָפּדרעשן

1701

װאָס נעמען א דריטל פּרײַזײ ,ארז ,קמ,7681 ,
פן ,23

אָפּדרעשן  --טרו .דרעש אָפּ-- ,געדראָשן
(---געדרעשט) .פֿאַרענדיקן דרעשן, .האָט גע-
האַלטן אין איין דערציילן װעגן זייער װייץ,
װאָס זיי האָבּן שוין אָפּגעדראָשן" ,נאָטע לוריע,
דער

לעצטער

אינדיװידואַל,

קִיִצוו ,9391

אָפּדררש(ע)נען  --טרח .דרשן( ,דרשע) אָפּ,
יגעדרשנט (-רידרשעט) .פֿאַרענדיקן דרש(ע)נען,;עס פֿאַרשטײט זיך ,אַז מיט אַ מעמאָראַנדום און
מיט א קאָמיטעט ,װאָס דרשנט אָפּ זײַן דרשה
און גייט אַראָפּ פֿון בּימה קאָן זיך די ייַדישע
אַרבּעטערשאַפֿט ניט בּאַנוגענען" ,זשיט או ,ג"י
 ,9זי - 102עניש.
אָפּהאָבֿן

--

אַקזחװ.

האָבּ אָפּ- ,יגעהאט.

 .1פֿאַרענדיקן דעם פּראָצעס פֿון געבּערן .זי
גייט שוין דעם צווייטן מעת-לעת צו קינד און
קען ניט אַי", ,בּײַ איר איז שוין אַרױיס דער
פּענכער װאָס נעבּן געבּורט-אָרט --- ,ליג ,בּאַלך
װעסטו אַיי ,ה .קאַמענעצקי איבּז ,מ ,גאָרקי,
אויסדערװיילטע

דערציילונגענ,

די
מינסק, ,8391 ,

געװוינערין האָט די געבּורטסווייען בּאַקומען
מיטאַמאָל און אָפּנעהאַט גיך" ,חג ,טמז,5691 ,
. 122

 .2געבּערן .געבּן געבּורט (בּײַטעם :בּסוך
פּטור װערן דערבּײַ), ,א,יצט דאַרף זי קומען
אין דאָרף אִי און פּטור וערן פֿון דער פֿרוכט",
בּ .ריווקין ,צוק ,פֿעבּי , ,7391חנהלע איז אַװעק

 .8האָבּן

אין דאָרף אָי ,זש ,ממז 3691 ,וא 01

א צאָל קינדער און אױפֿהערן, .א,יך קיין עין-
הרע אָפּגעהאַט נײַן קינדער . . .אױסגעכאָװעט
און געמאַכט פֿאַר מענטשן" ,יוסף אַלבּירט,
האַרעפּאַשניקעס ,לידע ,7391

אָפּהאַגלען  --אוטו .אומפ- .גלט אָפּ'-- ,גע-
האָגלט .אױפֿהערן האָגלען .ניט האָגלען מער.
,עס האָט שוין אָפּגעהאָגלט ,די זון װעט בּאַלך
ווידער אױפּשײנען".
אָפּהאַדען

--

דע

אָפּ,

--געהאַדעט.

:99

=אדויען ,ה=אַדוזשען .1 .,טרו .מאַכן
ה
עס זאָל אָפּעקלען .אי עמעצן פֿון די עסנס אין
דער בּיליקער קיך, .א גוט פֿלעשל קאָניאַק

װעט

אים אַי פֿון סאַמאָנאָן".

 ,2אומפ.

אָפּעקלען .עס האַדעט אָפּ פֿון מיאוסע רייד,
פֿון פּאַרנאָגראַפֿישע פֿאַטאָגראַפֿיעס ,פֿון פֿאַר"
שטונקענע שפּײַזן אאַזװ .אויך מיט זיך.
דעניש.

אָפּהאָדרעװען  --טרו- .דעווע אָפּ- ,יגעהאָדע-
װעט.

אָפּהאַלטן

 .1איגאַנצן

אױפֿהאָדעװען.

פּיקערס מיט געזונטע פיסקעס.

אַ' די

 ,2אופֿי

האַדעװען .אויסהאָדעװען א לענגערע צײַט .אִי
דעם בּײַבּאַק בּיז נאָך בּר-מצווה .אויך מיט
זיך.
אָפּהאַווירן  --טרו- .וויר אָפּ- ,י(גע)האַװירט,
גוט צוזען עמעצן .פּאַדען אַרום עמעצן אַ צײַט,
דזוו אויסהאַװירן , .912 ,+--געווען בּײַ אונדז
אַ גאַסט און מיר האָבּן אים אָפּהאַװירט אױפֿן
שענסטי אופֿן".

אָפּהאַװען  --אוטװ .װע אָפּ- ,יגעהאַװעט,
אַ לענגערע צײַט אַרומשמײַען און אָפּהאַרעװען
זיך מיען צו פֿאַרדינען (זיך װארפֿנדיק פֿון איין
מלאָכה ,געשעפֿט צו אַן אַנדער מקור פֿון חיונה),
בײַטן איין אָרט אויף אַ צװייטן בּײַם זוכן
עפֿעמערישע גליקן ,אָפּדאַכטענישן .אִי אַ טאָג
(אַקוזאַטיוו פֿון צײַטן און ניט פֿאַרדינען קיין
גראָשן? .אָפּגעהאַװעט א גאַנץ לעבּן ,איצט --
עלנט װי אַ שטיין" ,בּערג ,בֹּאַם דניעפּער !,
'עמעס',

ז' ,724

א

לעבּן

אָפּגעהאַװעט,

אַ

וועלט אײַנגעריסן פֿאַר די קינדער" ,חג טמא
 2א4א, ,21האַלבּ דעם טאָג שוין אָפּגעהאַװעט
און דעם װאַרמעס אָפּגעפּראַװעט" ,מל' ,דער
בּאַרגי- .עניש,
אָפּהאַווקען  --אוטו- .קע אָפּ ,ג-עהאַװקעט,
אַ לענגערע צײַט האַװקען ,בּילן  --און אױפֿי

הערן .אַי פֿאַר דער טיר א גאַנצע שעה ,בִּיו מע
לאָזט אַרײַן אין שטובּ.

מיט

זיך ; --האָט

דער פּאַסטעך בּייז אָנגעהױבּן . . .דער שרײַבּער
האַװקעט זיך אַפּ:ו שרעק ניט די גענרו" ,י
קיפּניס איבּז ,ק .גאַרבּונאָו ,דאָס אײַן גייט,
קיעוו ,0391
אָפּהאַטשען  --טרוו- .טשע אָפּ ,ג-ע-האַטשעט.
אָפּטשעפּען ,אָפּשפּיליען ,אָפּקײטלען .אִי דאָס
טירל פֿון די זאַװעסעס .אִי דאָס פֿערדל פֿון
מיט זיך ; --איך װייס גיט װי
קלאָטץ .
מע האַטשעט זיך עס אָפּ פֿון דעם אָנשיקעניש".

אָפּהאָטשקען

 --טרװ . טשקע

אָפּ-- ,גע-

א לענגערע צײַט װיגן ,שאָקלען
האַטשקעט ,
אַהין און אַהער .אַרוף און אַראָפּ (און אױיפֿ-
מיט
הערן) ,אִי די קינדער אױיפּן שפּילפּלאַץ.
זיך  --אִי זיך פֿאָרנדיק איבּער דער אײַ-
עניש,געפֿראַרענער בּלאָטע .

אַפּהאָלדערן  --אוטו . ער אָפּ-- ,געהאָל-
א לענגערע צײַט האָלדערן װי אַן
דערט .
אינדיק און (אָדער) אױפֿהערן צו האָלדערן .אִי
און אַרומשפּרײַזן איבּערן הויף װי דער גרעס"
טער יחסן.

אָפּהאַלט  --דער , זי

 1אַקט אָדער רע"

זולטאַט פֿון אָפּהאַלטן (זיך) ,פּלוצעמדיקער אִי
אַן אי װאָס בּרענגט צום בּאַטראַכטן זיך,, ,האָט
ער צעשטעלט האַרמאַטן אומעטום ,װאו נאָר
עס איז פֿאַראַן אַן אִי פֿאַר זײַן שיף" ,מלה
לידער װ ,נ"י  ,4391ז'  ,61אָײשפּולן(קע) אין

אַן עלעקטרישן

אַפּאַראַט.

 .2סיבּה

פֿון

אָפּהאַלטן (זיך) .אַן אִי איבּער מאָראַלישע
טעמים, ,בּײַ מיר איזן עס קין אי ניט",
 .2מכשול ,שטער ,מניעה, .קיין שום אִי װעט
ניט זײַן ,ווען מע װעט דאַרפֿן אונטערשטעלן א
פּלייצע" ,פֿ,אַר השם-יתברך איז ניטאָ קיין אַ'
צו העלפֿן מיר" ,תּפֿילה ותחנה לל"ג בּעומר,
ּ,ײַ אַ געוויסן טייל חסידים
ירושלים תּרפּײז ,ב
איז געװען אַן אִי |צון פֿאָרן אין די קאָלאָניעס,
װײַל זיי װעלן װערן װײַט פֿון ליובּאַװיטש",
לדב ,נ"י ,תשי"ז ,ריא, .אויבּ זיי װעלן בּלײַבּן

בּײַ די אַלטע מעטאָדן ...װעט זייער הילף
זײַן מער אַן אִי איידער א וװוירקלעכער אָנטרײַבּ

פֿאַר דער בּאַװעגונג" ,זשיט א ,נ"י ,9191 ,זי
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איבּעררײַס ,אַרבּעטן אָן אִי אַ גאנצן טאָג .גלייבּן
אָן אן אִי? .אַו דער שלימזל נעמט די אייבּער-
האַנט ,ווייסן שוין צרות גאָרגיט פֿון קיין אַ",
ו' ; .322די פּרײַון

ישׂק ,שליאַך און אומװעג,

אויף מגרשים ואַקסן ,אָבּער ערגעץ דארף זײַן

1

אַן אָי" אפֿא ,טמז5691 ,

 ,9אינהיבּיציע,

'העמונג' װי א פּסיכאָלאָגישער ט'

אָפּהאַלטונג  --די- ,ען.
רעזולטאַט
דורכפֿירן

 .1פּראָצעס אָדער

פֿון אָפּהאַלטן (זיך), .די אַי בּײַם
דעם

פּלאַן

האָט

געבּואַכט

א סך

היזקות" ,אורח פֿאַרטײַטשט 'מעצרי (שמואל א,
יד -- )6 ,אָי .2 .דזח אָפּהאַלט ,בֹּבּ  ,374תי
פֿאַרטײַטשט 'מעצר'  --אָפּהאַלט, .דער טויט
האָט קיין אִי ניט" ,דדכּי עולם ,װילנץ ,6681

אָפּהאַלטן  --טרו .האַלט אָפּ-- ,געהאַלטן,
0ס)6(-1424ט6772: 8

 .1צוריקהאַלטן עמעצן

פֿון טאָן עפּעס .ניט דערלאָזן אַז עמעצער זאָל
עפעס טאַן .אִי עמעצן פֿון עפּעס אין די רעכטע
געדיכטע ,אינמיטן דערינען .אִי פֿון פֿיל בּייז.
אִי פֿ ון עבירות .אַי פֿון לײַכטזיניקע אונטער-
נעמונגען .די סכּנות האַלטן ניט אָפּ פֿון פֿאָרן
דורכן װאַלד, .קיין מענש האָט קענין פֿון
אָפּהאַלטין" ,גה, 67 ,מ,ײַן פֿאָטער װעט מיך
געוויס נישט אִי פֿון דעם מענטש ,װעלכן ער
האָט דאָס לעבּן פֿון זײַן קינד צו פֿאַרדאַנקען",
איבּז הנ"ץ ,שולמית , . ..לובּלין  ,5781ז' ,82
,דאָס האַלט אָבּער קיינעם ניט אָפּ פֿון צו פֿאָרן
קיין קיעוו" ,שע ,פֿונ'ס יאריד ו ,זי , .922דער
גלח װיל אַראָפּשפּרינגען אין פֿולן גאַנג {פֿון
בּאַן} ,דער ייִד האַלט אים אָפּי ,לייבּ יפֿה ,אין
גאָפּ ,8491 ,טאן , .11ער װעט פּרוּװן אַי אין
קאַמיטעט בּיידע צדדים פֿון עקסטרעמען",
בּערג,

בּאַם דניעפער

|' ,צמעס,,

ז' / ,413צו

וועמען לױפֿט זי דאָס? איך מוז א י ר אִי אין
מיטן

װעג",

סעג,

שטילע

טדוימען,

װאַרשע

 ,9ז' , ,64װאָס קאָן אזא מויד אִי?" ,בּאש,
פֿאָר 7691 ,וו ,81

 .2שטערן עפּעס דורכצופֿירן, ,די ליבּשאַפֿט
צו די קינדער האַלט אים אָפּ (פֿון) צו פֿאַרלאָזן
די היים", .יראה און אהבה װערן גערעכנט
אַלס צװויי מצוות  . . ,און איינע האַלט ניט אָפּ די
צווייטע" ,תּניא ,נז, .קיין זאך קען אים ניט אִי
,ר.ע.נקונגען ,אומדאַנקײ ,ארז ,קמ7681 ,
ק
נא ; .61נאַך מער פֿון אַלע זאַכן װאָס האַלט
די ייִדן אָפּ ....צו װערן אליין פֿאַר זיך אַן
אומה ,איז דאָס די אלע צרות ,". ..ממוס ,אַ
סגולה ,...זי , .9סיחיות גייט אים אויס מיט-
צולױפֿן מיט די קינדער ...נאַר עפּעס אַן
לט אים אָפּ,
..
אַ
הוח.
עקשנות ,א זײַטיקער כּ
לאָזט אים נישט צו" ,ייז ,די בּרידער אַשבּנזי,
נ"י ,זי , ,62אים האַלט ניט אָפּ דאָס פֿרישע
קאַלטע װינטל װאָס פֿאַרכאפּט בּאַלד זײַן

אָטעם" ,ישׂק ,שליאַך און אומװעג ,תּ"אָ ,4691

זי ,182
 .2אָפּשטעלן עמעצן .אִי דעם שונא (אָנֵ
פֿאַלער ,אַרײַנדרינגער) .אִי דעם צוריקטריט (דעם
פֿאַרױסמאַרש) ,דער בּאַפֿעל אָפּצוהאַלטן דעם

אָפּהאַלטן זיך

1702

פֿײַנד ,בּשום אופֿן ניט קענען אִי די פֿערד װאָס
לױפֿן בארג אַראָפּ|; .כּורשן האט זיא אב
גהאַלטן דז זיא ניט נאך גיאגט האבּן דיא
שאר

פֿון מדי",

מ .מן

יוסיפֿון ,אמשט

געפֿונען בּײַ זיך דעם סאַװעסט ,נאָר אִי אים בּײַ
זיך האָט דער רב ניט געװאָלט" ,י .גױדאָ ,דער
סאָװעסט

,3471

ניט און קענען ניט" ,אמד ,דער גלגול ,װאַרשע

,4 ,7די טיפֿע אוצרות האַלטן זיי ניט אָפּ ,זי
שווימען און לאָזן זיך אַהין אראָפּי ,ממוס,
שירה.45 ,

 .8האַלטן אַ לאַנגע צײַט .בּלײַבּן אין דעם
זעלבּיקן מצבֿ .נעמען א בּוך אין בּיבּליאָטעק

און עס אִי חדשים לאַנג, .װ.י.ל.סטו

 4אָפּשטעלן עפעס .האַמעװען .אִי דעם
שטראָם ,אִי די שיסערי .אַי די ספּאַרט-פֿאַר-
מעסטונג .אַי אַ מגפֿה .,דער אורח פֿאַרטײַטשט
װויכּלא הגשם' (בּראשית ,ח; )2 ,אָפּגעהאַלטן"
ותי,, :פֿאַרהאַלטן געװאָרן"ן; .די פֿאַסאָל-בּלעטער
 לאָזן זיך אַראָפּ אָװנט:צײַט . . .בּאַדעקן זיי זיך|ניט אַזױי פֿיל מיט נאַכט-טױ און דאָס אויס-
הויכן װערט ניט אָפּגעהאַלטן" ,ד .האָכבּערג
איבּז ,אָטאָ שמײַל ,געװיקסן ,מאָסקװע  ,0291זי
, 7נישט אָפּצוהאַלטן דאָס לעבּן ,נישט אָפּ-
צוהאַלטן די הונדערטער װעגעלעך מיט די
קינדער",

מײַנע

לובּין

 .5ניט דערלאָזן צו פֿונקציאַנירן .אַי די האַנט
פֿון דערלאַנגען דעם אמתן קאַפּ, .װי אַן
אײַזערנע האנט האָט מיר מײַן מונד אָפּגעהאַלטן
ני.ט געקענט קיין װאָרט ריידן" ,אַלטער
.

נזים

טראנקען ,". . .מסדר

ב*ש ,װאַרשע ,8581
| היץ  . . .אין פֿון די
 האַלט זיי אָפּ פֿוןשטארקע משקאות",
. 3

און מכבּד זײַן" ,ג .י .ראַװיטש,

ריבֿ משפחה,

װעליזשער

בּלוטיבּלבּול,

װילנעצ ,4191

ז' ,071

 ,2דורכפֿירן .דערגרייכן .,צוזאַמען מיט אַ
סוב שאַפֿט אַן אויסדרוק (געוויינטלעך א גאַנץ
אִי א
פֿאַרשפּרײטן) ,אִי א נצ חון זיג) 
װיכּוח דעבּאַטע) אִ'א זיצונג פֿאַר-
| זאַמלונג,

פֿאָלקס-פֿאַרזאַמלונג,

מיטינג,

אסיפֿה,

אִי אַ
בּאַראַטונג ,קאָנפֿערענץ ,צוזאַמענפֿאָר).
אִי א
(רעדע ,בּאַריכט ,לעקציע)
רשה
ד
אִי א קאָנסיליום,
דין :תּור ה (אַ משפּט).
רַאמָעבןּע); אִי אַ יום-טובֿ
ּא
פז
(ק
אי ע
(שׂמחה ,בּאַנקעט ,סעודה), .בּפֿרט אין א
.ן איך מיר אַי אַ ח ת ונ ה
.ע
קרעטשמע +ק
אויך" ,ליאָנדאָר ,נײַער בּש ,װוילנע  ,4481זי ,99

אָפּהאַלטן זיך  +-- --דפח.
אַי זיך פֿון טאָן
(ריידן ,ניצן אאַזװ) .אַי זיך פֿון שטימען ,אִי זיך
פֿון עסן צו פֿיל (פֿון פֿאַרגעניגנס ,תּענוגים),
אִי זיך פֿון אַ נאַטירלעכן בּאַדאַרף, .װען ער
דאַרף נקבים גדולים אָדער נקבֿים קטנים זאָל
ער זיך ניט אָי ,י .ל .יאָסעלאָװיץ ,תּוכחת מוסר,

| מקור מים חיים" ,נוצ זו ,צבּ/א, .עס איז ניטאָ

בּײַ דעם אנדערן" ,אמד ,הלכות דרך ארץ ,װילנע

קיין זאַך װאָס האַלט אָפּ תּשובֿה" ,תּניא ,קצב.
,קיין זאַך אין דער װעלט קאַן דיר ניט אִי

8/ ,1אַז דו װעסט זען דײַן שונאס אייזל
אונטער זײַן משׂא ,זאָלסטו זיך אִי פֿון איבּער-
לאָזן צו אים" ,תּי ,שמות ,כג" .5 ,פֿאַר זי
לוינט מער נישט זיך אִי פֿון צו קוילען" ,בּערג,
אין אַ פֿאַרגרעבּטער שטאַט ,בֶּערלין ,2291
;װאַנדערנדיק אַזױ פֿון קייזערס פּאַרטרעט...
האָט ער זיך לסוף אָפּגעהאַלטן בּײַ די קליינע

ֿ,ון די שרעקלעכע
זי  .82פ
פֿיל טאבּעק װאָס זיי רויכן
פֿיל עסן און פֿון טרינקען
אמד ,מסע מצרים ,וילנע

ווילנע  ,5681ז' , ,45סאלטשע האָט אים מער
נישט אָפּגעהאַלטן ,זי האָט אויסגעזען זייער
מיד" ,ספ ,סודות ,זי , .14ענדלעך האָט דער רבֿ

,װעל

איך מאָרגן אין בּית-יהמדרש

אײַנטרעפֿן

צום געבּעט מײַן יאָרהײט אָפּצוהאַלטן" ,ל.
פּימסענשטײן ,תּיקון לײיבּאַלע ,לעמבערג ,4981
זי , .91דו מזסט אָנפֿאַנגען אָפּצוהאַלטן
תּעניתים װי פיר . ..אַלטע הונגער לײַדער,
אמתע דינער פֿון הײיליקע מווע" ,דער לאַנד
חכם ,נ"י  4981א , ,01דערנאָך ערשט איז עֶר
נעלם געװאָרן ,אָפּגעהאַלטן א פּאַר יאָר גלות און
איז נתגלה געװאָרן אין בּיאַלע" ,פרץ ,יצװישן
צוויי בּערגי .אַװעק צום רבּין אהיים אויף
קידוש און אִי בּײַ אים שבּת" ,מ .רבֿקין ,דער

דער אָרימאַן ,װאַרשע  ,9781פּו, ,מ,יט זייער ניט
ענפֿערן אָמן האָבּן זיי מיר פֿאַרלאָזן און אפ
געהאַלטן די השפּעה װאָס קומט אַרױס פֿון

יונגאַטשעס

איין נײַער

 .7פֿאַרהאַלטן .אִי דעם גאַסט בּיז שפּעט אין
דער נאַכט .אִי אַ חזן (אַ מגיד) אויף נאָך אַ
שבּת אין שטעטל .אִי דעם חשובֿן אורח אויף
| נאָך עטלעכע טעג, .װאָס קאַן דאָס זײַן ,עפּעס
דער בּעל:הבּית זאָל אַי בּײַ זיך א מענטשן...

דבּהכּ"נ

בּלונדון,

תּקנ"א.

,װאָס

אִי אַן
יום-טובֿ
שבועות
וי גאָט
געזעצט

אַזכּרה .אִי שבּת אונטערװעגנס .אִי א
צװישן פֿרעמדע לײַט, .האָבּן זי דעם
אָפּגעהאַלטן לוסטיק און פֿרײלעך ,אזוי
האָט געבּאָטן" ,ספורי מעשׂיות ,איבּער-
פֿון לשון הקודש ,לעמבּערג ,1881

| ווילנע תּרל"ו .זיך אָי אויף אַ װײַלע בּײַ עמעצן,
;דר מענש װאָשׂ אין זײַני נאַטוהר דער היצט
אוני גלושׂט האָט עבֿירות צו טהון אונ הלטיט
זיך דאָך אָב דאַפֿון ,אויף דיזען האַבּין אונזרי
חכמים גזאָגט  :לפום צערא אַגרא" ,יורה
חטאים ,פֿיורדא תּקנ"א, .מע זאָל זיך אַי װוי װײַט
מע קען נאָר דאָס מע זאָל זיך ניט אײַנגאַסטירן

 0ניט דערלאָזן צו עפּעס .אַי פֿון אָנהײבּן

אגרת

הגדולה

בּקהל

אַ טרעװאָגע מאַכן ,. . .װעט ער (דער מלך}
הייסן אִי .פֿרויער גיין מנחה אָפּדאַװענען" ,פלאי,
המזבּר בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ב ,ז'  .8עדער
סענאַט האָט אָפּגעהאַלטן זײַן צושטים לאַנגעץ
חדשים" ,בּצג ,טמז  7691וע ,42
 .0מעכּבֿ זײַן .װערן אַ מניעה .אַי דאָס
לייענען אין שול, .קלאָגט נעבּעך אויף . ..די

| = ,28אִי א מאַשין, ,ד,ער װינט האָט זיך גע
לייגט און עס האָט אָפּגעהאַלטן די מיל".

אַדער

איז",

תּקנות

הקהלה

קודש

אַשכי

גאַנצן טאָגײ ,יד ,אבן נגף, .אַז מע װעט דאַרפֿן

זי

רייכערן .אי פֿון צו שטאַרק זיך אַנשטרענגען.
אִי פֿון אויסגעבּן צו פֿיל געלט" .דעם פֿאָטר איז
מער אן גילעגן אן זײַן קינד אַז אן זיך
| זעבּלשׂט  . . .אַלי שאדן פֿון אים אָבּ צו האַלטן",
חה ,אמשט  ,6171מד/בּ, .זיי ודי קינדערן ניט
געװויינען צו נאשן און אִי פֿון שטאַרקע גע"

מבּאַקאַרעשט,

איז עס פֿאַר א גאַנג אונדז אַי מיט א מעשׂה
לאַנג" ,ממוס ,יודל ,ו' , .221דער רבּי זאָל
לעבּן האָט דעם מלאך-המות אָפּגעהאַלטן אַ

אַ חתן אויף אויסצאָהלין ! ,קעשענעװ

זילבּערבּוש,

גאָלדין

געזעצט

 ,6זי  , .51פֿון אומרעכט האָט עֶר זײַן האַנט
אָפּגעהאַלטן" ,מב"ם ,הוגה דעות וו ,ווילנע ,2191
ּ.ער
ב.
ין.
אטאָ
זי , .41אויף א רגע א װיש גע
דעם שטערן ,אזוי װי זאָל װעלן אִי איר מוח
נישט אַרױסצובּרענגען קיין שום מחשבה" ,ד .י.
שטרעכאַלעך,...

בּערג

כּעת

בּמאַי

הלובֿ ,מלאכת מחשבת ,בּארדיטשעוו {סודלקאָװ?}
תקפ"ח, .דער װאַסער פֿלעגט אין דיזע מאַנאַטן
בּיז אַ העלפֿט פֿון מײַן בּערגל שטײַגן און
פֿלעגט אַזױ אָפֿט אִי אייניקע טעג" ,אמד ,מעוז
הים ,ווילנע ,4681
 .9אָפּלײגן .אָפּצוען אויף שפּעטער .אִי דאָס
אונטערשרײַבּן דעם קאָנטראַקט ,אִי די נסיעה
קיין ארץיישׂראל בּיז פּסח-צײַט .אִי דאָס דרוקן
דעם ספֿר, .ושׂכירות אונד אנדרע אינקינפֿטי
ממנו אבּ צו האַלטן משך הזמן דאָס ער אָבּ

זיבּן יאָר אין תּל אַבֿיבֿ,

וין ,6191

ויסן

װיפֿל חדשים דו זאָלסט דאָס געלט אַי כּדי דער
סוהר זאָל דיר ניט דאַרפֿן געבּן קיין פּראַצענט?,

זי ,301

נערינסקי,

איז פֿערפֿאַללען ,װילנע .22 '{ ,4981

ייעדער צײַט וװען ער דארף אויף נקבים גדולים
אָדער נקבים קטנים זאָל ער ניט אַ" ,י .ל.
יאָסעלאָויץ ,מוכחת מוסר ,וילנע תּרל"ן ,יב,
"א יינגעלע א חוזן ...האָט אָפּגעהאַלטן אַ
בּית-מדרש מיט גבֿירים בִּיז האַלבּ איינס אַזי
גער" ,בּלעטער ,פא ,91

ד/בּ .ז,ייער גאַנצע גבֿורה איז נאָר רודף צו
אַפּצַו-
ער
ּ..
ָערב.
אריד
זײַן זייערע אייגענע בּ
האַלטן א שׂונא פֿון כּלל-ישׂראל דאָס װילן זֵיי

סעג,

אָפּהאַלטעװדיק

פֿון דער

װאָס טוען משיחן אַ" ,פּ .א .ר,

יראה

פֿאַר מיר",

שלמה

יאַנאַװסק,

ספֿר עקדת יצחק ,װאַרשע תּרע"ב ,זי ,53

1

ברעכן א געוואוינהייט .אַי פֿון רייכערן

אויף די עלטערע יאָרן .אי פֿון בּיטערן טראָפּן,
,פֿון זײַן בּאַרעדעװדיקײט װעט אים קיינער ניט
אָי, .װי ער װערט אין אָנפֿאַנג דערצו |צו דער
בּרוסט) געוואוינט ,איז נאַכדעם זייער שװער
אים {דעם יונג} דערפֿון אָפּצוהאַלטן" ,מלכּה

שאַװסקי ,כאַליאַסטרע וו ,פּאַריז  ,4291זי ,03

זעכץ.

-עניש.

דער (דין- ,קע) --

,6381

אַ שטיקל האָלץ װאָס דאַרף דינען אַלס אִי פֿאַר
די בּלעטער" ,בּער ,זי 66, -עריי.

 .21פּראַװען ,אָפּריכטן .אָפּהיטן .דורכפֿירן
עפּעס װאָס בּינדט זיך מיט אַ צערעמאָניאַל ,מיט
ספּעצ דינים ,װאָס איז לויט אײַנגעשטעלטע
מנהגים .אִי דעם סדר .אַי חצות .אִי דעם יאַרצײַט,

װאָס האָט די
פֿעאיקײט ,די מעגלעכקייט אָפּצוהאַלטן פֿון
עפּעס .אֶיע רייד .דאָס אע זיך מיישבֿ זײַן
דיקייט,

בּערלאַנט,
:

פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿון זײַנע דרײי זין" ,עוזר װאַר-

די גליקליכע

מוטער,

װילנע

זי 6

אָפּהאַלטעװדיק  --אַדי

108

אָפּהאַל(י)אַקען
אָפּהאַל(י)אַקען  --אוטו .קע אָפּ-- ,געי
רידן ,פּלאַפּלען ,שמועסן
האַלנאַקעט .װרר.
א לענגערע צײַט, .פֿלעגן רייכערן גראָבּע
מאַכאַרקע:ציגאַרן און אִי בּיזן גראָען טאָג
ארײַן",

ש.

קליטעניק,

װערק

און

שרײַבּער,

מיט זיך , --האָט מען זיך
מאָסקװע 5291
אַן אָװנט |אַקוזאַטיװו פֿון צײַט| אָפּגעהאַלאַקעט,
מיט װעמען זאָל מען בּויען דעם קאָלעקטיװ",
נאָטע לוריע ,דער סטעפּ רופֿט ,מאָסקװע ,2391
-עניש,

אָפּהאַליבּען זיך  --קזו.

ליבּען זיך אַ

לענגערע צײַט און אױפֿהערן .אִי זיך די (װי אין
עניש.
דער) קושװאָך .

אָפּהאַלמעװען  --טרח- .מעװע אָפּ-- ,גע-
אָפּשטעלן ,ניט לאָזן זיך װײַטער
האַלמעװעט.
בּאַװעגן א ראָד ,עפּעס מיט רעדער .אַראָפּצו אַי
דאָס האַנטװעגעלע װאָס קײַקלט זיך בּאַרג"
אַראָפּ .פֿרגל :אױיסהאַלמעװען,022 ,

אָפּהאָלעטן  --אוטו  6טרװ .װרר.
װילדע

לען ,אָפּשרײַען מיט
שיכּורים ,אִי די טענות.

קולות.

אָפּטומי
אי װי

אָפּהאָלען  --טרו .האָלץ אָפּ-- ,געהאָלצט.
בּאַדעקן מיט האָלץ ,אַרומקלאַפּן מיט האָלץ .אי
די אונטערשטפ העלפֿט פֿון די װענט .אִי
שטיינערנע טרעפּ.

אָפּהאַמזען  --טרו .זע אָפּ- ,יגעהאָמזעט.
אָפּבּורטשען .אָפּבּרומען .אומקלאָר( ,אָדער)
טומלדיק עפּעס אָפּכאַפּן .אִי אויף אױיסנװײניק
דאָס לידל ,אִי די אויסגעלערנטע לעקציע .אַ' די
ענטפֿערס מיט אַן אָנשטעל אַז מע װייס עפעס,
-עניש.

אָפּהאַמערן  --אוטו  8טרװ .ער אָפּ-- ,יגע-
 .1קלאָפּן עפּעס מיט א האַמער א
האַמערט.
לענגערע צײַט .אִי איבּערן בּלעך און ניט לאָזן
 ,2פֿאַר"
צומאַכן אַן אויג .אִי אין דער טיר.,
ענדיקן קלאַפּן (װוי) מיט א האַמער, .די האַנט
אין װירבּלשטורעם האַמערט אָפּ די לעצטע
 ,8דזוו אויסהאַמערן,
קלעפּײ ,הל' ,אין שנייי,
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 1222אִי די שעהן.

 0אַרױסאָגן

הויך און שטאַרק זאַצן ,לאָזונגען .אִי די סקאַר"
בּאָװע פּאַרטייאישע

װאַל-פּראָפּאַגאַנדע .

רייד .אִי די אײַנגעשטעלטע

|נב,

אָפּהאַנג  --דער- ,ען.

 .1אָפּריס .שאַרפֿער

משופּעדיקער בּאַרגיאַראַפּ .שטאָציקער אַראָפּפֿאַל,
פֿעלדזיקע איען אויף דער לינקער זײַט טײַך .אַ
זאַמדיקער אַי װאָס קען פֿאַרשיטן דעם טאָל, .אַ
דזשעט האָט זיך אָנגעשטױסן אָן אַן אַ", .א
קײַלעכדיקער פּלאַץ ,טיף בּאַשאָטנגט דורך די
הויכע אֶיען ,װעלכע האָבּן אים אַרומגערינגלט
פֿון אַלע זײַטן" ,ר .זעליגמאַן איבּז ,פּראָספּער
מערימע ,קאַרמען ,בּערלין , ,2291טייל בּערג
האָבּן זיך אויסגעשטרעקט אין דער נאָענט ,די
אָען בּאַװאַקסן מיט װעלדער װי מיט גרינע
),4
בּערד" ,בּאַש ,פאַר1 0691 ,
 .2דאָס װאָס הענגט אָפּ פֿון עפּעס .אִי פֿון

נײַע בּאדינגונגען .אין אִי פֿון גוטן ווילן, .װערן

אָפּהאַקן

יאײיבּיקע' טעמעס ניט שטענדיק אַלצאיינס
שילדערט; פֿאַרקערט ,אין אִי פֿון צײַט
קלאַסן-אַנגעהעריקײיט פֿון שרײַבּער װערן
געשילדערט פֿאַרשײזן" ,ד .האַפֿשטײן,
טעאָריע

שאַמעס,

ליטעראַטור,

פֿון

גע
און
זיי
פ.

כאַרקאָװ

,0

אָפּהאַנדלונג  --די- ,ען.

 .1פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּהאַנדלען .אן אִי א מציאה,
אַן אָי ,א משׂאיומתּן ,װאָס האָט זיך געלוינט,
 .2טראַקטאַט; חקירה .אַנאַליז .אַן אי פֿון די
פפּאָפּולער)-װיסנשאַפֿטלעכע
צײַט-פּראָבּלעמען,
אָי, .די בּאַזונדערע אֶיען זײַנען געבּויט לויט
קאַנצענטרישן פּרינציפּ ,יעדע פֿון זי שטעלט
מיט זיך פֿאָר  . . .אַ  פֿאַרענדיקטן קאַפּיטל",
רובּין,

ישראל

אַנטװיקלונג,

דער

יונגער

װאַרשע

מענטש

,7291

און

זײַן

,רעאַקציאַנער :א"

דעאַליסטישע אֶיען װעגן די קלאסיקער" ,שטערן,
מינסק  ,2391יא ,01711

אָפּהאַנדלען  --טרו .דל אָפּ'- ,געהאַנדלט,
 ,1אָפּדינגען .אָפּקױפֿן נאָכן דינגען זיך .פֿאַר-
ענדיקן אַ מסחר, .ס'איז געקומען סוחרים-ילדן,
ווילן אִי די גאַנצע לײַװנט" ,קח ,לעמבּערג ,5781
ס/בּ, .האָט ער פֿאַרלאַנגט ,זי זאָל אים געבּן
 0רובּל ,מע האָט מיט אים אָפּגעהאַנדלט פֿאַר
 2רובל" ,ייפֿאַל ,3881 ,טא , ,11איך װצל שוין
אומגעזאַמט אײַך אונטערקומען ,און איך װעל
שוין װיסן דאָ װי מיט דעם פּױיער אָפּצַ
האַנדלען" ,ליאָנדאר ,נײַער ב"ש ,װילנצ ,7881
זי , .54איז ער אװעק און האָט אָפּגעהאַנדלט
בּחצי-חינם דאָס גאַנצע ראַמשל" ,שע ,מנחם'
ָ,פּגעהאַנדלט האָט שוין דער אורח פֿאַר
מענדל .א
רובּליי ,אַמעריקאַנישע גליקן ,װאַרשע ,5981
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 .2דורכקומען .בּאַצאָלן מיט געלט אָדער
געבּן עפּעס װאָס האָט אַ װערט אין די אױגן
פֿון דעם װאָס קריגט .דורכפֿירן א בּײַט מיט
אַן אָפּדאַכטעניש פֿאַר איין צד אַז ער איז זייער
לױיניק, .קאָנפֿיסקירטע סחורות לאָזט זיך אי
אָבּער ניט װען מע קאַנפֿיסקירט בּראַנפֿן".
,גענוג פֿון אים דאָס עֶר לאָזט זיך זײַן װעלט
אַזױ װאָלװל אָי" ,אמד ,אמרי בּינה ,ווילנע ,4681
,ווען דער קונה  . . .שוין אָפּנעהאַנדלט האָט . . .
און עס װאַר אויך בּדרך היתּר" ,מ .הלױי
הורװיץ ,ספר פרשת מרזכי ,אונגװאַר ,6681
,איך האָבּ עס בּײַ אים אָפּגעהאַנדלט ,א מיטװאָך,
מײַנעם א טאָג ,אים אָפּגעטרעטןײ ,ממוס ,שלמה.
,גאָט איז נישט קיין פּריץ ,װאָס ער דאַרף
האָבּן אונטער זיך פֿאַקטוירים  . . .װאָס זאָלן אַי
פֿאַר געלט טובות בּײַ אים" ,בּ .בּעקערמאַנן ,זבּ,
דער

יודישער

-עכץ.

דעריי,

שפּיעגעל,

וארשע

ער

/עניש)-

,5981

זעתצנגהתזתגם .=40:

(ין -קע)

|

אָפּטרײַבּן ,אַי

עמעצן װי אַ זלידנע פֿליג.

אָפּהאַניקן --

טרו.

טראָגט אַ מונדירן .אִי דעם בּייזן פּריץ.
אָפּהאָפטיען זיך  --אוטו ,קזוו- .טיע זיך אָפּ,
 .1לענגער װי
זיך '--געהאָסטיעט ,סל .װרר.
גערעכנט זײַן בּײַ עמעצן א גאַסט .קומען
אויף די צוויי טעג שבועות און אִי זיך א האַלבּן
 ,2אָפּצאָלן מיט גאַסטפֿרײַנדלעכקײט
זומער.
פֿאַר גאַסטפֿרײַנדשאַפֿט, .בּלײַבּט בּײַ אונדז נאָך
עטלעכע טעג ,נישקשה ,מיר װעלן זיך אַ' בײַ
אײַך",
אָפּהאַסטיקן  --טרו .יק אָפּ- ,יגעהאַסטיקט,
האַסטיק עפּעס דורכפֿירן .פֿאַרענדיקן אין אײַלע-
ניש .אִי די אונטערהאַנדלונגען ,אי די אָפֿיציעלע
בּאנקעט-רעדע .אִי אַ בּאַזוך .אִי די זאַמל:אַרבּעט
זנג,פֿאַרן װערטערבּוך.

אָפּהאָפּען  --אוטװ  8טרו .כּע אָפּ- ,יגע-
אָפּקען ,ה-אָפּס(ל)ען.האָפּעט .פפ :ה
 .1אָפּטאַנצן ,אָפּטענצלען .אָפּשפּרינגען ,אָפּ
טאַנצן שפּרינגענדיק ,מיט שפּרינגענישן .אִי מיט
אַלטע פֿיס צװישן אַ יונגן עולם --/ .קומט
טאַנצן!  --איך קען ניט דעם נײַעם טאַנץ-- ,
,וין אָפּגעהאָפּסלט
נו ,װעט איר אים אִ'!" .ש

 2אַ לענגערע צײַט

אַלע האָפּסן" ,א .שמרי.

זיצן צונױפֿגעדרײט ,אײַנגעבּויגן .אַי בּײַ דער

מאַשין די בּעסטע יונגע יאָרן.
זיך .עניש.
אָפּהאָפֿן

--

אוטװ.

אויך מיט

האָף אָפּ-- ,געהאָפֿט,

אױפֿהערן האָפֿן, ,בּאצאָלט רבּי-געלט ,זיך
אָפּגענאַרט און אָפּגעהאָפּט", .מע האָפֿט אַזױ
לאַנג ,בּיז מע האָפֿט אָפּ",

אָפּהאָצקען  --אוטו  4טרו.
 ,1דזוו אָפַ
 .2אויך מיט זיך .זיך טרייסלען
האָפּען.
אַ לענגערע צײַט .אִי אין בּויך איבּער די
הרודעס .אַי בּיים רעדל פֿון דער מאַשין .8 ,אָפּ
שווינדלען .אָפּזשוליקן, ,לעמבּערגער קאר"
טעטשניקעס האָבּן דיך אָפּגעהאָצקעט" ,י .הע
שעלעס.

-עניש,

אָפּהאַק  --דער- ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּהאַקן .אַן איבּעררײַס אין דער פֿרײַנד"
שאַפֿט ,אַן אִי װי מיט אַ מעסער .טעמפער
(שאַרפֿער) אָי
ונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזולטאַטפֿון אָפּהאַקן, .,די כּלה האָט די גאַנצע צײַט
געזען א צעמישטקייט אין זײַנע אויגן ,אין זײַנע
אָען און בּאַװעגונגען אין מיטן רעדן" ,װײַס
ד ,יא חתן װערןי

שׂפּ' .25

אָפּהאַנײַען  --טרו .נײַע אָפּ-- ,געהאנײַעט.
אוקר.

שוחד ,מיט חניפֿה ,מיט אַ טובֿה .אִ' א קנעפּל
|=עמעצן װאָס האָט אַ רעגירונג-שטעל ,װאָס

יק אָפּ-- ,געהאָניקט,

 .1אָפּשמירן מיט האָניק .אִי א שטיקל שװאַרץ
 .2מאַכן עמעצן װייך ,גינציק מיט
בּרויט.

אָפּהאַקן  --טרח .האַק אָפּ- ,יגעהאַקט,
 .1ענדגילטיק אָפּקלאַפּן ,אָפּטײילן עפעס פֿון אַ
גאַנצקײט מיט א האַק אָדער מיט אַן ענלעכן
שאַרפֿן מכשיר .אִי צװײַגן פון שטאם מיט אַ
האַק .אִי מיט א שװערד ,מיט א האַקמעסער,
,איין ארם האט מן אים טון אבּ האַקן,
בּבאיבּון, ,681 ,דא האבּן זיא אים זײַן קאָפּף
אבּ גהאַקט אוני האבּן זיא איין גשטעקט אויף
איין דאַך" ,מ .מן ,שאר,

סז/בּ, .די הענט די

אָפּהאַרבּסטן

1764

זיך ניט האָבּן דר בּרמט איבּר דײַני די זאָלן
ווערן אָבּ גהקט" ,אין שין מעשׂה פֿון קיניג
אַרטיש הוף ,פֿיורדא, .1871 ,װען א מענטש א
הונט אַן אױיער-לעפּל אָפּהאַקט און הענגט עס
אָן דעם קראַנקן דער דאָס קדחת טוט האָבּן ,דאָ
טוט עס אים העלפֿן צום שטונד" ,משל
הקדמוני ,אוסטרהא תקנ"ז, .אין גיהנום װעסטו
אויך ניט האָבּן רו  . . .די פֿעל װעט מען פֿון
דיר אָיי ,טעיאַטאָר.

,אַזױ האָט זיך געפֿירט א

אַלכּסנדר

ובית

עטהויזן

הבּחירה,

אָפּהאַרט(עװע)ן

מגולי

פֿולדא,

בּית

אָפֿנבּאַך

תּע"ט.

גאירי

ישׂראל

דיקי

שטריק אָפּ צו האַקן אונ' דיא אַנקערן פֿון איר
שיף

אין

(ים'סוף),"...

מחזור

ר"ה

וו"כּ,

הומבּורג  ,1271קסד/א, .מע זאָל די רערן אי
דאָס די יהודים קיין װאַסער זאָלן האָבּן" ,ספֿר
וספֿר

יהודית

יודא

מכּבּי ,אַמשט

תּקכ"א; .די

סוסלעס ...פֿלעגן די זאנגען אָפּצוהאַקן אָקערשט
װי עס האָט זיך אָנגעהױבּן קערנער צו מאַכן",
אמד ,דיא שטאָט הרס ,װילנע , ,8681די קײַלעכ-
דיקייט {פֿון בּאָרדן קומט פֿון זײַן רגילות --
קײַען דעם בּאָרד אין מויל און אִי די שפּיצן מיט

צײַט ,בּיז מע האָט דעם קרוג אָפּגעהאַקט די
אויערן" ,פרץ' ,אין אײיראָפּע און בּײַ אונדז
הינטערן אויוון'.
פֿװל .מע מעג (זאָל ,דאַרף) אים אִי הענט און
פֿיס פֿאַר אַזא שפּילן (אַזא ארבּעט אא) .װעסט
רירן  --װעט מען דיר אִי די ה  9ג ט .װעסט
גיין (לױיפֿן) אַהין  ---װעט מען דיר אִי דִי
פֿיס .מע מעג זאָל ,קען) אים אי הענט און

ווילנע  ,3981זי ֹ* .17אַי ה אַל ץ  --אויך :אָנגע-
שטרענגטערהייט לערנען מיט שלעכטע תּלמ-
דים, .ממזרים ,אַ װאָך אָפּגעהאַקט האָלץ און . ..
אַרױסגעװאָרפֿן .אַרױסװאַרפֿן זאָל אײַך די צעניאַ-

פֿיס און פֿאַר א סאָלדאט אװעקגעבּן |אויך שפּאַ-

קיִעוו

פֿאַרדינט אַ גרויסע שטראָף)ן.
 -אויך :צונעמען פֿון עמעצן,ײַן בּעסטער חבר האָט אים
ז
קאָפּ ,צוגענומען פֿון אים זײַן

סיק ,גוטמוטיק:
*א דעם ק אָ פּ
דאָס טײַערסטע.
אָפּגעהאַקט דעם
קאָכאַנקע?.
*אָ די פֿליגל ען) = א) אָפּשלאָגן דעם
מוט ,ניט לאָזן זיך רוקן פֿאָרױס (זײַן א
מאַכער ,א דעהזאָגער), .די שװארצע גאַלקעס
האָבּן דעם גבּאי אָפּגעהאַקט די פֿליגלען",, ,מיט
דעם װאָס איר װעט אָפּדרוקן אונדזער בּריו,
װעט איר שוין אי די פֿליגל די װאָס װעלן זיך
אָנשטעלן צו שפּילן די מליצי-יושר" ,קמ,6681 ,
סך  .03קאַז דער מאַן פּאַטשט גוט אויס דאָס
װײַבּ דאָס ערשטע מאָל  ---הייסט :ער האָט איר
אָפּגעהאקט די פֿליגל" ,מ .דלוגאַטש ,װעלט
מסורה ,װאַרשע  ,1881זי , ,31מע האָט איר
אָפּגעהאַקט די פֿליגל אין זי געװאָרן שטיל",
שש פֿונים יאַריד װ ,זי  :05בּ) בּאַגרענעצן די
פֿאַנטאַזיע, .מיטן געבּן נאָכצומאָלן האַקט מען
אָפּ די קינדער די פֿליגלען", .גאָר אין אָנהײבּ
האָט דאָס אַרײַנטרעטן שלמהלעס אין דער
ישיבה אָפּגעהאַקט די פֿליגל פֿון דער פֿריער

פֿליַענדער פֿאַנטאַזיע זײַנער" ,ממוס ,שלמה.
*אָ די לונגצן די לעבּער ,די גאַל
מיט דער לעבּער  --אַזױ שטאַרק שלאָגן בּיזן
*אַי
שעדיקן די דערמאָנטע װיכטיקע אָרגאַנען.
די נע גל  --צונעמען די מעגלכקייט צו טאָן
*אַי די שפּיצן פֿון די קאַ-
עמעצן שלעכטס.
פּעטעס = דז שפּאַסיק ,גראָבּלעך"* .אַ' די פּאָד-
קעװעס און אַװעקלאָזן אויף גאַניקלע = ער
טויג שוין צו קיין זאַך ניט ,ער קען שוין קיין
נוציקע אַרבּעט ניט טאָן |פֿון אַן אַלט פֿערד
װאָס קען ניט שלעפּן מער ,נעמט מען אַראָפּ די
ניצלעכע פּאָדקעװעס און מע לאָזט עס זיך
פּאַשען אויף דער וויידן,
 2איבּערהאַקן ,איבּערשנײַדן .,אונטערהאַקן,
אָפּשנײַדן .אָפּטײלן אויף כּלערליי אופֿנים ,אַי
די קייט פֿון דער מסוֹרה, .איין טייטל בּוים װען
מן אין אָבּ הקט דאָ װקסט ער ניט ווידר" ,סהמ,
אופּס
ַ.ל,י
אָט.
תּהלים ,צבּ, ,31 ,טיטוס הא
בּעִם אונ' װילדי בּעם אב האַקן לאָזן" ,ר'

די ציין",

ריקע

י .גױידאָ,

קדחת",

אי.

דער

נײַער

דרוקער,

פּראָצענטניק,

קלעזמער,

אִי די שװע לן (טירן) =
 ,0זי .84
כּסדר ,אָפֿט אַרײַנקומען און צושטיין מיט א
בּקשה .אִי די שװעלן צו שליסן א שתּפֿות.
;אין די רבּישע הייף ...האָבּן שדכנים ,..
אָפּגעהאקט די שװעלן און געבּרענגט שידוכים",
ײַט ,טאָג 8591 ,ש .71
 .9איבּעררײַסן שאַרף ,פּלוצלינג ,מיט אימ-
פּעט .איבּעררײַסן די פֿאַרבּינדונג .אִ' א שות
פֿות .אִי יענעמס רייד .זען װי א דריטער קומט
אָן און אִי די אייגענע רייד .אִי אין סאַמע מיטן
שמועס .אי די װערטער .אִי אלע בּאַציאונגען װי
מיט א האַק ,װי מיט א שארפֿער שװערד.
אי דעם עלעקטרישן שטראָם ,אִי די טעלעפֿאַנישע
פֿאַרבּינדונג, .דער אַליפֿורני . . .מיט זײַנע חכ-
מים האַקן אָפּ די אַלע װאַסערן און די בּרינעם
װאָס דאָס װאַסער גייט אין שטאָט אַרײַןײ ,אוצר
הקודש ,זשאָלקעװ  ,2681זי , ,41איך האַק אָפּ
{דעם מאמרן און רוף ,און בּעט אײַך מיטרופֿן;
געזונט זאָל זײַן שלום-עליכם!" ,פרץ' ,שלום"
עליכםי .אִי עמעצן און אים בּכּיװון דערנידעריקן,
;ער האָט זיך אַרױסגערוקט מיט זײַנצ...
מסירות  . . .און האָט זיך געהאַלטן פֿאַר א
וויכטיקן פּאַרשױן .עס פֿלעגט אויסקומען אים
אָ" ,ש -ר .איבּז ,מ .אָלמינסקי ,אין טפיסע,
מאָסקװע ,1391

 .4מאַכן א הפֿסקה .אָפּשטעלן עפּעס .אִי די
שפּיל ,דעם פֿאַרמעסט; .האָט אַ מאַך געטאָן
מיטן האַנט און די קלעזמער האַבּן אָפּגעהאַקט?,
מ .ריבֿקין ,דער װעליזשער בּלוט בּלבּול ,װילנע
 ,4ז'  .191עדאָ מוז מען אַי א רגע דעם
געלויף ,איבּערכאַפּן דעם אָטעם" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער ו ,יעמעס' ,זי  ,711אִי מיט (פֿון) די ניט"
געבּעטענע טובות" ,אָט האָדיעט שוין ,האַקט
אָפּ ,לאָמיר בּעסער װײַטער פֿון אונדזער זאַך
שמועסן",

גענאַרטע

װעלט,

5191

,דער

נזיר

האָט פֿאַרלענדט זײַנע רייד און אָפּגעהאַקט זײַנע
משלים און שטראָפֿרײיד" ,איבז ,בּר"המלך וה-
נזיר ,זשאָלקעװ ,1771

זיך}" .האָבּ מיר אָפּגעהאַקט מײַן פּרנסה" ,מענה"
לשון אויף טײַטש ,פֿיורדא תּקכ"ו; .אַז מע
גנבֿעט אַרױס בּײַם פּוילישן שענקער די פֿאַר-
גראָבּענע פֿערזישע פּאָדקעװע פֿון אונטער דער
שװעל  ---ווערט בּײַ אים אָפּגעהאַקט די מחיה",
מ.

דלגגאַטש,

װעלט

מסורה,

וארשע

,1881

זי ,31
 .0זיך דערװײַטערן .ניט האָבּן מער קיין
שום עסקים .ניט ממשיך זײַן א טעטיקייט ,אַי
מיט דער חברה ליידיקגייערס, .אַזוי אויך איין
בּיז װײַבּ ,טוא זיא מיט גט פֿון דיר אבּ הקין",
עיון ,ס/א,
אָפּזאָגן שאַרף ,שרײַאיק ,ניט-טראַכטנדיק,
אִי די אײַנגעלערנטע לאָזונגען ,די אויסגעדראָ-
שענע פּראָפּאַגאַנדע-רײד ,אִי א (גראָבּן) ליגן.

 .8לאָזן אין אַ זײַט .ניט נעמען אין בּאַטראַכט
געװיסע ציפֿערן ,אַי די בּרוכצאָלן און אַלע
חשבּונות מאַכן מיט די גאַנצע צאָלן, .ווען דו
האָסט געהאַט  4251גריוונעס ,האָסטו זיי אָפּגע-
בּיטן װילסטו וויסן װי פֿיל קערבּלעך דו זאָלסט
נעמען בּײַ דעם חלפֿן  ---זאָלסטו אִי איין אות
צו דײַן רעכטער האַנט . . .ײי ,ליבּין גאָלדין בּערג
מלאכת מחשבת ,ווילנע ,4781

מבּוקאַרעשט,...

זי ,43

 .9האַקן אַ סך ,א לענגערע צײַט .גאַנצע
"אי מיטן האַרצן  --אַ
חדשים אַי שטיינער.
לאַנגע צײַט הוסטן, .דער חולה האָט אָפּגעהאַקט
(מיטן האַרצן) א גאַנצע נאַכט".,
מיט זיך  --זיך אִי די פֿיס ,כּסדר לױפֿן
צו עמעצן, .יעדע מוראשקע האַקט זיך אָפּ אַ
היפּשע שטיקל בּלעטל" ,איבּז ,בּילדער פֿון
טהיער לעבּען ,ווילנע , .8981דער שמועס האַקט

זיך אָפּי ,ממוס ,ידי אַלטע מעשׂה' ,איך מון
האָבּן א רובּל  ---ער האָט זיך אָפּגעהאַקט װי
אים װאָלט אָטעם פֿאַרפֿעלט" ,אַר' .דער לושן,
,דער געלעכטער האָט זיך תּיכֹּף אָפּנעהאַקט",
מק ,ימוניע דער פֿײיגל:הענדלערי, .דער מילנער
לאָזט פּלוצלינג אַראָפּ דעם שליוז .דער שטראָם
האַקט זיך אָפּי ,י .ראָלניק ,זכרונות.

-עכץ.,

דעריַ,

-עניש,

|

הער  --א װאָרצל=אָ.

אָפּהאַרבּפטן  --אוטװ .יבּסט אָפּ-- ,גע-
פֿאַרבּרענגען דעם הארבּסט .אִי אין
האַרבּסט .
שטעטל ,אַי בּיז איבּער אַלע יום-טובֿים צװישן
משפּחה,

אָפּהאַרט(עווע)ן  --טרו .האַרט(עװע) אָפּ,
 .1האַרט מאַכן .אָי שטאָל,
געהאַרט(עװעט).
 .2פֿאַרהאַרטעװען

פֿיזיש .אי דעם

קערפער.

 , . . ,פּעסטעט ניט די קינדער .זיי װערן גצ
|וואוינט צו רעגן און קעלט ,װערט זייער גוף
אָפּגעהאַרטעװעטײ ,רחלע די זינגערין ,זשיטאָמיר
 8מאַכן גײַסטיק שטאַרקער ,לעבּנס"
,8
פֿעאיקער, .זייער |דער יוגנטסן גייסט אָפּ
האַרטעװען ,ער זאָל ניט דאַרפֿן זײַן בּאַשטענדיק
אײַנגעשנערעװעט און געװויקלט אין קלאָטשע",

 ,9שטערן .רואינירן .ליקווידירן ,אִי מיט אַ

ארז ,קמ  ,0781יא , .02בּײַם דערװאַקסענעם

שלעכט געשעפֿט, .פֿון א שלעכטן משׂאזומתּן
האַקט מען אָפּי ,שװ {מע ענדיקט װי עס לאָזט

מענטשן װאָס דאָס לעבּן האָט אים אָפּגעהאַרטע-
װעט אין דער מלחמה מיט אַלערהאַנט אומ"

אָפּהאָרכן

1708

שטאַנדן" ,ממוס ,שלמה; .ןפּאָגראָסייתומיםן
ווערן אויף א בּאַזונדערן אופֿן אָפּגעהאַרטעװעט,
װאַכזאַם און מאָדנע לעבּנספֿעאיק" ,דרי פֿישל
שניאורסאָן,

אָפּהױפֿ(ענע)ן

די קאַטאַסטראַפֿאַלע

צײַטן און די

מיט זיך --
װאַקסנזיקע דורות ,בּערלין.
;{דעם קינדסן אָרגאַניזם האָט נאָך ניט בּאַװיזן
זיך אָפּצוהאַרטן קעגן די אַרומיקע שעדלעכ-
קייטן" ,דרי י .איפ ,פגעז ,פּאַריז  ,8491שן ,.1
עניש,אָפּהאַרטונג.

אָפּהאָרפן  --אוטו  4טרו .האָרך אָפּ'- ,גע"
 .1הערן אַ לענגערע צײַט .גאַנצע
האָרכט.
 .2אױפֿהערן האָרכן
אָװנטן אִי ראַדיאָ.
 .2אױפֿהערן געהאָרכן, .איצטיקע קינדער האָבּן
שוין צו צװעלף-דרײַצן יאָר אָפּגעהאָרכט טאַטע-
מאַמע".
אָפּהאַרן  --אוטװ  8טרו .האַר אָפּ-- ,געהאַרט,

אָפּװאַרטן (אין געהױבּענעם לשון ,אין אַרכאַ-
איזירנדיקן סטיל), ,הכּלל ,האָט עֶר אים אָפּ
געהאַרט אין װאַלד ,און װי דער פּױער איז
געקומען אין װאַלד אַרײַן ,*. ..פֿמ |בּײַ אונז
יודען ,װאַרשע  ,3291זי , ,581צװאַנציק הונדערט
יאָרן האָסטו אָפּגעהאַרט אויף דײַן אַנטפּלע-
קער" ,יהואש ,אַנטפּלעקטי.

-עניש.

|

=עהבלט,
ג
פּטרן צײַט אויף נישטיקע זאַכן
װאָס האָבּן ניט קיין גײַסטיקן װערט .אִי אַ

| לעבּן און שטאַרבּן א נאַר .אִי די יונגע יאָרן מיט
עניש.ספּאָרט.

אָפּהובּלע(װע)ן  --טרו- .עןװע) אָפּ- ,יגע-
 .1פֿאַרענדיקן הובּלען .אַי אַלע

הובּלע(װע)ט.

 2אַראָפּנעמען פֿון האָלץ סטרוזש-
בּרעטער.
קעס ,הובּלשפּענער מיט דער הילף פֿון אַ הובּל,
א אַ גאַנצן זאק סטרוזשקעס, .װײַן ,יונגער
און ניט קלאָר ,אַז זאָל זײַן אין דער גיך קלאָר,
נעם װאָס מע הובּלט אָפּ פֿון האָלץ  . . .און לאָז
אַרײַן אין פֿאַס אויף א שנור  ---װעט זיך אויס"
שטיין דורך איין טאָגײ ,איין בּיכל װאָש דרינען

געפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָוו תּקנ"ה,
;א גאַנצן טיש ,אַ בּעט ,אַ טאַבּורעט האָט ער
נ.י.ט אויסגעארבּעט .א פֿיסל ,א װענטל ,א
,
בּרעטל אָפּגעהובּלט" ,אַר ,ידי דרײַ טאַקטן,

לוקסוס ,ווילנע  ,1091זי ,11

שטימע זײַנצ...ײ ,הרבֿ לױי גליקמאַן ,זכרונות

| לבֿית לוי ,קעשענעוו .4391

 .4זײַן א לענגערע

צײַט אין אָנגעשטרענגט לערנען ,זיך
אין אַ טעאָריע ,א שיטה ,אַ לערע.
ירושלמי ,אין רמבּם .אִי אין מוסר.
יאָר אָפּגעהאָרעװעט אין חסידות . . ,ײ,
אויך מיט זיך.
תּשי"ז ,זי 683
-עניש,

פֿאַרטיפֿן
אִי אין
,א יובֿל
לדבּ ,ניי
עכץ.

אָפּחבֿלען  ...{ --העוולעןן אקוזו .הבֿל אָפּ,

טאָכטער,

 8אַראָפּשײלן ,אַראָפּשנײַדן מיט א הובּל ,אַ'
אַלע שאָרסטיקײיטן, ,אין אַלע איבּעריקע ווענט-
לעך דאַרף מען די קאַנטן שוין נישט אִ' שיף",
בּער ,זי * .46אַי סיפּנים = אָנפּאַטשן,

זיך , --װער דאָס קינד אױפֿציען װעט ,זאָל
אַלע יאָר ,בּיז דאָס קינד װעט זיבּן יאָר אַלט

 .4מאַכן גלאַט ,גלאַטיק .אִי דעם בּאַריכט,
די רעדע ,דעם אַרטיקל אע, .די אַרבּעט פֿון די
רעפֿאָרמירטע ייִדן {איז בּאַשטאַנען אין אִי און
אַראָפּנעמען  . . .מאַכן גרינגער דעם ייִדישן
עניש.
עכץ.עול" ,קאַר װ ,זי .402
דער  --ניט קיין סטאָליער ,נאָר אַן אֶיער.
-ערי,

 .1טאָן שװערע פֿיזישע אַרבּעט אַ
רעװעט.
לענגערע צײַט .אִי אין שאַפּ פֿאַרן בּעל-הבּית
פֿערצן שעה א מעת לעת {געדויער אין אַקװאַ"
טיוו פֿון צײַטן, ,מיט בּיטערן שווייס האָט מען
עטלעכע טעג אָפּגעהאַרעװעט" ,יד ..,,, .זאָל

 .3דז בּבּ  12װעגן ניט קיין פֿיזישער
אַרבּעט .אַי בּיז שפּעט אין דער נאכט אַרײַן
בּײַָם גרייטן זיך צו עקזאמענס, .דער שול-חזן
וועלכער האָט אָפּגעהאָרעװעט בּײַ אַן עמוד א
שיינע פּאָר צענדליק יאָר און אָפּגעריבּן די

צבֿי ,דעם

שענקערס

קראָקע תּרע"א.

,קומען צו מאיַרהיים  .. .אים |דעם דיפּלאָם)

אָי" ,יהל ,די ערשטע ליבּע ,ז' ,24

פֿאַרענדיקן ארויסבּרענגען הויכע ,צעצויגענע,
רוישיקע קלאנגען .אִי מיט דער בּאַסאָװער שטים
און אַװעקגײן, .די מאַשין האָט אָפּגעהודיעט,
טרה --
אָבּער זיך ניט גערירט פֿון אָרט".
מיטן אַי עפּעס אויסדריקן, .די פֿאַבּריק הודיעט
עניש.אָפּ דעם אַנהײבּ פֿון אַרבּעטסטאָגײ .

זוכן אַלערלײ מיני תּחבּולות װי אַרױסצוּװאַרפֿן

אָפּי
0ס(108ס) .6670: 08אַרכ ,דטשמ ,נר.
בּרענגען .אָפּנעמען, .א,יך װיל זעלבּשׂט נאך איר
גיין אונ' יל זיא אבּ הולין ווידר צו מיר" ,נצו,
ויקרא א/ג; .עטליכי (יחידי סגולה) האבּן צו
אים גשיקט איין (שליח) דער אים זאָל אבּ הולן
פֿון דאָרטן" ,שאר ,קמ, .מײַנע משתּדלים אויז
גריכט ,דז מן מיך האט אבּ גיהולט צום הוף
=רמע-קאָמענדאַנטןײ ,יום'טובֿ ליפּי
פּראווזין טו

מאַן העלער ,כּײי' ,מגלת איבֿה', ,3071 ,אָפּגע-

אָפּהוד(י)ען - --דױיע אָפּ-- ,געהודןעט .פ:5

 . . ,אױפֿן גאַס אַלטע לײַט  . . .װאָס אָפּגעהאָרץ-
װעט פֿאַר אים זייער גאַנצן לעבּןײ ,דער שטאָדט-
 .2פֿאַרענדיקן ,אױפֿהערן
מגיד ,װילנע .7981
האָרעװען .אִי אַלײן בּיז עס קומען די געהילפֿן,
,אַז ער האָרעװעט נעבּעך אָפּ דעם טאָג ,פֿילט
ער דאָך קיין אבר ניט" ,ה .קליבּאַנאָו ,דער

אָפּהוילן  --טרח .הױל אָפּ-- ,געהוילט.

שיקט קיין לעמבּערג פּאַסט-רעסטאַנט ,כּדִי זֵיי
צו קענען אַ' . . .וען זי װעט דאָרט זײַן" ,בּן

אָפּהאָרן  --טרוו .האָר אָפּ ,ג-ע-האָרט .אַראָפּ
נעמען די האָר .אִי פֿיס .אִי א פּנים מיט
עלעקטראָליז .,אִי פֿעלן נאָכן אויסװייקן זי
אין װאַפּנע, .דער פּראָצעס פֿון אִי פֿעל מיט אַ
שאָבּאײַזן אין ליטע אָדער מיט רידעלעך אין
קרעמענטשוג",

אָפּהאָרעװען  --אוטו- .עװע אָפּ'- ,געהאָ

אױפֿן שײַבּלײ ,אַש ,תּהילים יידֹ* .אַי דאָס אָרט
וואו עמעצער זיצט (שטייט) = האַלטן אין
כּבוד ,שטענדיק זײַן גרייט צוצודינען.

ה=ודז(י)ן,

--הו(ד)זשען.,

אטו --

אָפּהױבֿן  --נר +-- .אָפּהײבּן,
אָפּהױדען

--

טרװ.

דע אָפּ-- ,געהוידעט.

וויגן אויף אַ הוידע ,הוידלקע ,אַ לענגערע צײַט
אָדער (און) אױפֿהערן הוידען .אִי די קינדער.
געוויינטלעך מיט זיך .דו האָסט זיך שוין
אָפּגעהױדעט .לאָז אַן אַנדער קינד זיך הוידען".
וְאין אוקר װערט אַי זיך געניצט אויך מיטן ב:

זיך מיישב זײַן איבּערן זיך שאַקלען בּעת אַן
ערנסטן שמועס , --אַז מע האָט זיך אָפּגעהו-
דעט ,זאָל גאָט העלפֿן אַז אונדזער החלטה זאָל
זײַן צום גוטןי;ן  -עניש.

זײַן ,אַי הונדערט
דערליכע

פּיאסטער",
פֿון

היסטאָריע

עמינדבֿ ,װאַרשע ,5581

אויך מיט

איין שײינע

דעם

װאונ'

אומגליקליכען

|

אָפֿהױלן  --טרוו .הויל אָפּ--- ,געהוילט? .כהויל,
אָפּדעקן.
אַדי2 ,כאַלטיטשעכיש  --עוֹסם.
מאַכן נאַקעט ,הויל, .אויף דעם שלאַכטפֿעלד. . .
האָבּן זי בּלויז געװאַרט  . . .זי זאָלן קענען אַ'
די געפֿאַלענע= ,ירחמיאל גרין ,בּאַרגייִדן ,װאַר"

שע , .8391עס האָט דער עולם אָפּגעהױלט די
קעפּ אױפֿן רעגן" ,יודל יאָפֿע ,פֿרישע קויכעס,

מאָסקװע .0491

מיט

זיך ; --איר װאונד

| האָט זיך אָפּגעהױלט און שמערצט" ,יודל יאָפֿע,
אין קעסל גרובּ ,מאָסקװע .9291
אָפּהויען  --טרװ .הוי אָפּ-- ,געהויט'-- ,גע"
הויען .אַרכ .דטשמ,

נר.

אָפּהאַקן .רײַכלין 8

פֿאַרטײַטשט 'וקצתה' (דבֿרים ,כה :)21 ,עדו
זולט אבּהוון" |תּי, :זאָלסטו אָפּהאַקן"ן .מלל
פֿאַרטײַטשט יואַשריהם

,אפּהויאן"

תּגדעון (דברים ,ז:)5 ,

|תִּי, :אָפּהאַקןן, .ד.א.ָ.שׂ

האָרן

מואֿ איז אָבּ גיהויאן ,דשׂ מיינט דאָשׂ מלכות",
שערטיר ,מח, ,52 ,דא צוג ער אויז זײַן שװערט
אונ' ער הויאט אבּ דשׂ הויבּט פֿון איינם חזיר",
יוסיפֿון ,אַמשט  ,1661פּ ..., .שטיין דז מען
אבּ הויט פֿון דיא זײַטן בּלײַבּט דאָך איין
שטיין" ,נצו ,יח/א, .פֿריד צו דיר ,ריינע נשמה,
דאָס דו בּיסט אָפּגעהױען געװאָרן פֿון כּסא
הכּבוד" , מענה לשון אויף טײַטש ,פֿיורדא
תּקכ"ו, ,אין שטאַנד מיט זײַנע גרויסע שװערד,
אַלע קעפ פֿון מײַן חייל אָפּצוהויען" ,מעשׂה
מג' אַחים ,װאַרשע ,0781

אַקט פֿון אָפּהױכן .א
אָפּהויך  --דער. ,
פּראָצעס
שװאַכער אִי . |נג  --די ,ען.
פֿון אָפּהױכן .סיסטעמאַטישע שטויבּ-אָונג.

אַפּהױפֿ(ענע)ן  --טרװ .הויף ,הױפֿן אָפּ

אָפּ
אָפּהױפֿן  --טרוו .הויך אָפּ-- ,געהויכט.
בּלאָזן מיט דער לופֿט װאָס מע אָטעמט אַרױס.
אִי אין דער פֿאַרפֿרױרענער שויבּ א רעדעלע.
,די מאַמע הויכט אָפּ דאָס פֿינגערל װאָס דאָס
קינד האָט פֿאַרקלעמט אין טיר", .זי האָט מיט
דער פּאַרע פֿון איר מויל אָפּגעהױכט און מיט
אירע נעגל פֿרײַ געמאַכט א געפֿרױרענעם בּלויז

=-געהױפֿ(נ)ט .אַראָפּנעמען מיטן הױפֿן ,הױפֿנ-
װײַז .אַי מעל (צוקער) פֿון זאַק .אִי קיכלעך און
געבּן די קינדער, .װוען ער האָט פֿון די װאַסער
גענומען מיטן הױפֿן און ער רײַבּט די הענט צו
רייניקן זיי מיט די װאַסער װאָס ער האָט אָפּ
געהױפֿט ,זענען די {איבּערגעבּליבּענען װאַסער
אין דער כּלי . . .כּשר צו װאַשן זיך מיט זיי",

אָפּהולטײַ'עווען
איבּז ,הרב

100

ש .ז .שניאורסאָן ,ספֿר בּרכות

הנהנין ,װאַרשע  ,4781זי ,8

אוטח- .טײַ'עװע אָפּ,

אָפּהולטײַ 'עווען

--געהולטײַעװעט-- :99 ,הו'לטעווען.

אַ

לענגערע צײַט הולטײַעװען ,פֿירן א לעבּן פֿון א
הולטײַ  --און אױפֿהערן .אַי בּיזן פּטרן אינ"
|
גאַנצן די ירושה.

אָפּהול(י)ען  --אוטװ- .ל(ע אָפּ-- ,געהו-
א לענגערע צײַט
לועט .לד :ה=ולענען.
(כּסדר) הוליען .אַי אויף אַלע שׂמחות .אבַיּיזן
,עהוליעט און אָפּגע"
פֿרימאָרגן .אִי אַ לעבּן .ג

הוליעט ,בּיז מע האָט אױפֿגעהערט אים פֿאַר"
בּעטן אויף שׂמחות" .אי װי דעם נגידס בּןדיחיד,
אַי אַ לעבּן װי אַן עובר-בּטלער סולטאַן, .אָפּ
געהוליעט אַ גאַנץ יום טובֿײ ,פּלאי ,המדבּר
בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ב ,זי " .13אָפּטמאָל טאַנצט
מען דאָרט און מע הוליעט אָפּ אַ גאַנצע נאַכט",

שע ,יוגענד ראַמאַנען ,זי , .89איר פֿאָרט צום
רבּין ,דאָרט װעט איר שוין . . .אִי דעם גאַנצן
שבּת" ,ספּ ,גליקליכע און אומגליקליכע ,זי ,29
;נאָך אַזא נאַכט אָפּהולענען  . . .פֿאָדערן אידעאַ-
!יזם
ל

פֿון אונדז!" ,בּ .שקליאַר ,אויף פֿאַלשע

װעגן ,קאַונאס , .9391עס האָט שוין די פֿאַר"
פֿלײצונג אָפּגעהוליעט" {פֿיג ,געװילדעװעטן ,חג,
דער

מענטש

זיך.

פֿון פֿײַער ,זי .721

מיט

איך

עניש.

שאַלאַטן-שמש",

אין דער פֿרעמד ,אי א האַלבּ לעבּן .געס אין

ניט געװען קיין כּשרע קיך און ער האָט אָפּגע-
הונגערט די נסיעה זײַנע", .א נס װאָס די
שוויגער האָט זיך דערמאָנט אַז מענדל האָט
נאַך ניט געפֿרישטיקט ,אַז ניט װאָלט ער אָפּגע-

הונגערט גאָט ווייס בּיז װי לאַנג" ,י .גוידאָ ,דער
איך
נײַער פּראָצענטניק ,װילנע  ,3981זי .45
מיט זיך  --זיך אִי און פֿאַרלירן א סך װאָג.

י.י

:

,

אַקט פֿון אָפּהוסטן
אָפּהוסט  --דער ,ן.
(זיך) .אַ שװערער אִי -מיט אַ .שטעכעניש אין
|
:
בּרוסט.

אָפּהוסטלען  --דזוו אָפּהוסטן ,נאָר מיט קליינע,
| מיט דראָבּנע הוסטעלעך, .דערנאָך הוסטלט ער
אָפּ און טוט א שפרונג" ,חג ,דער מאַמעס
שבּתים, .א גאַנץ פֿײַן בּית-מדרש!  --האָט
אָפּגעהוסטלט  ...אין זײַן גראָ בּערדעלע אַרײַן",
מיט זיך--
ז .דיאַמאַנט ,איק ,ר"ה תּשט"ו.
,זיך אָפּגעהוסטלט און בּזה הלשון זיך הייזעריק
צו די דיכטער געװענדט" ,ייס ,ספר אידיש,
מאַנטרעאָל

זיך אָנגעגוידערט",

פנחס

 --מיטן הוסטן עפּעס אַרױסשפּײַען

איבּערפֿרעג",

|

אַרויסקריגן פֿון האַלדז ,פֿון מויל .אִי אַ בּיינדל
פֿון האַלדז ,אַ בּרעקל .אִי שטיקלעך בּלוט .אַי
לייכעץ, .ד,ער

מחותּן הוסט אָפּ ,װי עֶר װאָלט

געװאָלט בּײַטן דאָס קול" ,חג ,דער

מאַמעס

שבּתים.

מיט זיך , --דער גזלן דער מאָגן װיײיסט
פֿון עפּעס?  --האָט זי גערעדט אַידיק זיך",
-פינסקער

 ,/װוילנע תרס"ד,

שטאַדט:לוח

.2091

,זייער נוצלעך איז אויך דער אֵרט הוסט,
װאָס דער מענטש רופֿט אַליין אַרױס בּײַ זיך;
דאָס איז דאָס אַי ,אָפּכראַקענען ,בּעת סישטעלט
זיך װאָס ס'איז אין האַלדז" ,ד"ר צ .שאַבאַד,
די זעלבּסשוץ פֿון מענשלעכן אָרגאַניזם ,ווארשע

 ,5ז' ,, .21אויסגעשטרעקט זײַנע דינע הענט,
נאָכאמאָל זיך אָפּגעהוסט און אָנגעהױיבּן" ,ש.
אַפֿנ מיזרעכ

איז

מאָסקװל

אומרואיק,

הער  --ניט קיין הוסטער,
עניש..4
עריי.נאָר אַן איער

-הוסן זיך)  --זזװ אָפּהוסטן ,פטמ.,כ'זאָל נאָר קענען אִי!ֵײ, ,איידער ער האָט זיך
גענומען צו דער אַרבּעט ,האָט ער זיך געמוזט
ווידער

ז' .653

אוטװ --
אָפּהופטן  --הוסט אָפּ-- ,געהוסט
 .1הוסטן אַ לענגערע צײַט .אַי אַ גאַנצע נאַכט

אָפּהיט  --דער- ,ן.

אַקט פֿון אָפּהיטן .אבּסאָי

גאָלדהאַר ,גש ,מעל"

בּורן ,9391
טרװ

רעכטן טאָג ניט געהאַט", .ער האָט נעבּעך
אָפּגעהיבּעט זײַן לעבּן .אַצינד ,װען ער האָט
שוין געקענט האָבּן א בּיסל נחת ,איז ער אַװעק
פֿון דער וועלט", ,זי האָט בּײַ אים אָפּגעהיבּעט
צען יאָר ,מער האָט זי שוין ניט געקענט איבּער-
י
טראָגן".,

לוטער אִי פֿון געזעץ, .די זיכערסטע בּאַװאָרעי
ניש קעגן זינד . . .דער אַי פֿון זײַנע געבּאָטן

זײַנס

אַפּהיסן",

יודישער

קאַלענדאַר

לשנת תּרע"ב {רעדי משה פֿראָסטיגן ,לעמבּערג

אָפּהונגערן  --אַקוזװ- .גער אָפּ'-- ,געהונגערט,
הונגערן אַ לענגערע צײַט (און אױפֿהערן) .אַי

,0591

בּלוט,
יט
און ניט צומאַכן אַן אויג .אִי מ
 .2אַ בּיסל אַ הוסט טאָן .אָי ,אױיסשפּײַען און
אַװעקלײגן די פּיפּקע, .גרינשטיין ,אָידיק און
אױסגלײַכנדיק זיך אין זײַן גאַנצער פֿיגור ,האָט
זיך געקליבּן שוין אַרײַנצוגײן" ,װײַס  ,דער
לערער גרינשטיין, .דער ראַבּײַ האָט זיך
טרוקן אָפּגעהוסט און דער האַלדז בּײַ אים האָט

ברעגמאַן,

אַפּהולכן  . ..| --הויילעכןן אוטו ,אַקוזװ .הוֹלך
אָפּ- ,יגעהולכט ,1 .אָפּגײן אַ גרעסערן שטח,
אִי מײַלן און מײַלן .2 ,אַװעקגײן .זיך אפ
טראָגן, .נו ,הולך שוין אָפּ :אַז מע װעט דיך
בּאַדאַרפֿן ,װעט מען שיקן נאָך דיר דעם

-ניש.

אָפּהיטן

921

אָפּהוקען - --קע אָפּ ,ג-עיהוקעט,

אוטו

--

אַרױסגעבּן א לענגערע צײַט אומקלאָרע (און
אַזױ װי בּייזט) קלאַנגען ,ענלעכע צו הוה
אָפּבּורטשען און אִי אַז מע זאָל עס װיסן װאָס
ער װיל, .אויף דעם ימים:נוראימדיקן בּעלי

אָן דעם מינדסטן רעבּעלישן
אָ-מיטל,
שבּש ו ז3י06

אָפּהיטונג  --די- ,ען

 ,1פּראָצעס פֿון אָפַּי

היטן ,כּסדרדיקע אַי .די אויסערגעוויינלעכע אִי
פפּֿוןרעזידענט, .תּורה בּרענגט צו אִי און אַי
בּרענגט צו זיטלעכע ריינקייט" ,גרשון מאיר
בּאָיאַרסקי ,רב אין װאַשילקאָװע ,דעם יצריהרעיס
 .2אָבּיעקט פֿון
שוהלע ,פּיעטריקאָװ 1191
אָפּהיטן, .,און ער |דער שעפּסן דער זאָל בּײַ
אײַך זײַן אן אִי בּיזן פֿערצנטן טאָג פֿון דעם
דאָזיקן חודש" ,תּי ,שמות יבּ .6 ,אַ"קאַמער.

אָפּהיטיק  --אַדי .נעאָל.

װאָס איז פֿאָרזיכטיק,

ניט-לײַכטזיניק ,װאָס היט אָפּ אײַנגעשטעלטע
אַרדענונג .אַיע מענטשן, .דער שׂונא איז ניט
צעשלאָגן  . . ,גלײיבּט ניט! זײַט אָיײי ,סיראַטינער
איבּז ,נ .נאַקאַריאַקאָו,

פעטקע

דער

אַדמיראַל,

מינסק ,1391

אָפּהיטן  --טרוו .היט אָפּ--- ,געהיט--- ,געהיטן
(אין פר ,גאַליציע ,אין טעקסטן בּיז  .02י"ה),
 .1גוט היטן .דערהיטן .אַי װי דער שװאַרצאַפּל

(פֿון אויג) .אִי װי אַן אויג אין קאָפּ .אָי װי דאָס
אייגענע לעבּן, .גאָט ,היט אָפּ פֿאַר א שקר".

בּלבּול!" ,גאָט ,היט אָפּ פֿון איין זאָרב!"
|געוויינטלעך האָט מען אַ סך זאָרגן .איין
זאָרג איז אַ סימן אַז זי איז זייער אַ שװערען,
שװ, .גאָטעניו ,היט אָפּ פֿאַר גויאישע הענט און
פֿאַר יידישע מײַלער"; ,שומר ישׂראל ,היט אָפּ

דײַן פֿאָלק ישׂראל"; ג,אָט ,זאָלסט מיך אי פֿאַר
מײַנע פֿרײַנד ,פֿאַר די שׂונאים װעל איך זיך
אַלײין היטן"; ,ריינקייט היט אָפּ דאָס געזונט",

 -תּפֿילה װאָס האָט זיי {דאַטיוו| אָפּגעהוקעט אין

שװ, .דאָס מויל פֿון ערלעכע מענטשן היט זי

שנײַדערשן שולכל די הייליקע דרײַ טעג,"...

אָפּי ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,יבּ, .6 ,אָן װענט ,אָן
טויערן ,אָן שװערע ריגלען די גרענעצן װערן

וירחמיאל גרין ,בּאַרגייידן ,װאַרשע ,8391

טרװ

-הוקענדיק עפּעס אַרױסבּרענגען .אִי בּאַפֿעלן,
אִי דאָס גאַנצע דאַװנען .מיט זיך .עכץן
י

-עניש,

|

אָפּהורן  --טרו .הור אָפּ'- ,געהורט .װאול.
מיט זיך --
דורכפֿירן סעקסועלן אַקט.
קזװ .אויך :אַ לענגערע צײַט ,פֿילמאָליק. .

אָפּהיבֿן  --טרװ .היבּ אָפּ- ,יגעהיבּט .אַרכ.
אָפּהאַקן .טח פֿאַר-
תסטס(8ס)ט.60742: 2
טײַטשט 'מחקה ראשוי (שופֿטים ,ה :)62 ,עהובּ
אים

אבּ

זײַן

הויפּט"| .תּי:

,צעקלאַפּט

זײַן

קאָפּין.

אָפּחיפּען  --אוטו ,אקוזו- .בּע אָפּ-- ,געהי-
אָנלײַדן זיך,
בּעט .אעעסעז  .:87012:מג.
אָפּמאַטערן זיך ,פּײַניקן זיך (שטילערהייט),
;אַלע יאָרן האָט זי בּײַ אים אָפּגעהיבּעט ,קיין

אָפּגעהיט" ,האַל ,מײַן אוצר ,זי ,75

 .2גוט בּאַװאַכן עמעצן .אי װי דעם בּן-מלך,
װי די בּת-מלכּה ,װי דעם פּרינץ ,די פּרינצעסין,
אִי װי די הייבּאַם דאָס קינד, .דרײַ זאַכן מוזן
וערן אָפּגעהיט :אַ חתן ,אַ כּלה און אַ חולה",

שװ| .שלשה צריכין שימור :חולה ,חתן וכּלה",
בּרכות נד/בּן, ,די נשמה איז איין רוחני זאַך,
אַזױ װי אַ מלאך ...נאָר גאָט בּ"ה האָט זי
אָנגעקניפּט אָן גוף ,מוז זי דאָך זען דעם אָפּצַו-
היטן" ,קיצור חובֿות הלבֿבֿות ,עם עבֿרי טײַטש,
יוזעפֿאָף ,4481 ,אווען דו נעמסט זיך אונטער אַז
דו זאָלסט אים זײַן לעבּן אִי װעט עֶר בּלײַבּן

לעבּן" ,שׂמחה בּרייטמאַן ,דיא געשיכטע פֿון
אַ לאָנדאָנער רב ,װאַרשע ; .2881אַ פֿירער
יודלען גיט ער מיט װאָס האָט אין װעג אים
אָפּגעהיט*,

ממוס,

יודל, .פֿאַרנאכט דארף מען

אָפּהיטן

1707

אים אִי .ווען ער גייט  . . .אַהײם ,קען מען אים
אין גאַס ,אָנלייגן א קאַרק" ,ש .בּעקערמאַנן,
דיא

געהיימניסע

פֿון

אַדעס,

אַדעס

.5881

עדײַן

חייל ,דײַנע פֿוסגײער און רײַטער  . . .אויף אַי
דײַן צעלט ,דײַן שװעל ,דײַן טיר  --כּדי דײַן
סוף ניט צולאָזן צו דיר" ,האַל ,מײַן אוצר,
זי ,842

 ,9אופֿהיטן ,האַלטן אַן אויג אויף עפּעס,
זען עס זאָל ניט פֿאַרלאָרן גיין ,ניט געמינערט
װערן .אִי דעם אוצר .אַ פֿאַרמעגן אִ'י װי אַ
בּריליאַנט .אִי דעם גראָשן (דאָס קערבּל) אִי
 דאָס געזונט ,אי דאָס געשעפֿט ,די אונטערנעמונג,די אינסטיטוציע וואו מען אַרבּעט .אי די ירושה.
;אַז מע היט אָפּ פֿרעמדס קומט מען צו אייגנס",
שװ, .שפּיל און לאַך  ---און היט אָפּ די זאַך",
שװ |צו אַ מיידל :מעגסט שטיפֿן מיט בּחורים,
אָבּער היט אָפּ די בּתוליםן; .ער {|דער מענטשן
זאָל זיך אָפּלערנען פֿון א פֿוקס ...צו זוכן
זײַן שפּײַז און אָפּצוהיטן זײַן לעבּן" ,משה בּרי
נתן נטע איבּז ,שבֿט מוסר ,סודלקאָװ תּקצ"גי
מענטש איז טרוד אָפּצוהיטן דאָס
ר
ד.ע.
.,
געלט  . . .עס זאָל פֿון אים ניט איבּערגעפֿירט
ווערן ,". . .קיצור

חובֿות

הלבֿבֿות

מיט

עבֿרי

טײַטש ,יװעפֿאָף  .4481עדער װאָס ליבּט צו
טרינקען קען דאָס געשעפֿט ניט גוט אָי ,מסדר
אגרת

אָפּהימן

אָדער

איין

נײַער

,3"0

וארשע

,8581

ז'  , ,38בּלײַבּט אַמינאָ אָפּצוהיטן טרײַ דעם רינג
און טרײַ דעם טויער" ,יהואש' ,דער בּלומען-
קראנץ', ,איך בּין אַן אָפּגעדינטער קאוואלעריסט
 , , .מײַן בּיקס האָבּ איך אָפּגעהיטן" ,א .גאָלַדי
בּערג ,נאָך דער שחיטה ,פּשעמישל  ,7291זי ,31

בּכל חומר-הדין .אִי די תּורה .אִי שבּת ,יום-
טובֿ .אִי אַלע תּעניתים .אִי אבֿלות .אִי ליכט"
בּענטשן .אִי קידוש .אִי א טראַדיציע .אִי ייִדיש-
קייט ,אַי טהרת-המשפּחה .אִי שטאַט ,אִי געזעצן
פֿון לאַנד .אִי אַלע פֿירונגען .אִי עטיקעט .אִי
 :88אִי װי שבּת ,דעם טאָג
רעגולאציעס.
שבּת ,די מלכּה שבּת :אִי וי א פֿרומער ייַד
אַשרי (דעם אשר-יצר) ,אי װי נעגלװאַסער, .מ,ע
היט אָפּ אַ דין און מע טוט אַ מצווה ,אָבּער מע
קען אויך :אִי אַ מצווה", .דרײַ כּללים זאָל דער
מענטש אִי :טאָן  --ניט נאָכטאָן ,טאָן  --ניט
אָפּטאָן ,טאָן  --ניט אױפֿטאָן" ,ר' ישׂראל

סאַלאַנטער, .איך היט אָפּ מײַן רעליגיע און
װיל ניט עסן װאָס מע טאָר נישט" ,ממוס,
ישם און יפֿתי, .די אַרבּעטער מוזן פֿאָלגן און
אִי יענע געזעצן װאָס זייערע עקספּלואַטאַטאָרס
האָבּן אַרױסגעגעבּן" ,יבּונדי ,װאָס װיללען די
סאָציאַלדעמאָקראַטען אין רוסלאנד ,זשענעװ
,, ,9מלין אִי דעם יאָרצײַט קאָן ניט בּעסער
זײַן" ,ש .ג .הרכּבֿי ,די געליהענע האק ,בּאָסטאָן
 ,1ז' , .12גראָד מיט דעם אִי זייערע אייגנ-
טימלעכקייטן קענען די נאציעס בּרענגען דעם
גרעסטן נוצן" ,זשיט װשע ,נ"י  ,7191ז' .102
,האָט אָפּגעהיט דעם נײַעם קינסטלערס כּללים",
שנ ,קריטיק

און קריטיקער.

 .0זען ,זאָרגן זיך אַז אַ צווייטער זאָל דורכ-
פֿירן ,זאָל טאָן (אָדער מיט אים זאָל געטאָן
וערן) װאָס און װי עס איז אײַנגעשטעלט ,אַי
אַז דער מאַן זאָל ניט פֿאַרשפּעטיקן צו דער
אַרבּעט ,ער זאָל קריגן זײַנע מאָלצײַטן צו דער
צײַט .אִי אַז די תּלמידים זאָלן קומען צוגע-
גרייטע צו די עקזאַמענעס .אַי אַז דער יתום זאָל
זאָגן קדיש .אִי די צײַטן װען דער קראַנקער
,אָס גאַנצע שטעטל
דאַרף נעמען זײַנע רפֿואות .ד
ייִדן האָבּן אָפּגעהיט ,איך זאָל זײַן פֿרום", ,די
בּאָבּע מרים מיט די גרויסע בּרילן האָט אָפּ
געהיט מײַן דאַװנען און געקװעלט" ,סעג,
איצטער ,8491 ,ז' .64

 4זז בּשייכות מיט גײַסטיקע װערטן ,מיט
מאָראַל .אִי די מידה פֿון בּאַשײרנקײט .אי
צניעות .אִי דעם ייחוס פֿון דער משפּחה .אִי אַלע
לעבּנס-אַנװײַזונגען פֿון דער צוואה .אִי די
פּרינציפּן פֿון דער עטישער לערע .געטרײ אִי
דעם לערערס געדאנקען .אִי דעם צווייטגס כּבֿוד,
גיעקבֿ האָט געשיקט צוויי יונג-פֿרױען . . .צום
הויז פֿון שכם ,זיי זאָלן זיצן בּײַ דינה כּדי זי
זאָלן זי אָי ,סיפּורי מלחמות בּניייעקבֿ ,טשער"
נאָװיץ  .4681עדרך-ארץ איינער פֿאַר דעם
אַנדערן װאָס װערט בּײַ צװיי גלײַכע צדדים
אָפּגעהיט" ,ממוס ,אַ סגולה; ....עס איז
אונדזער זאַך אָפּצוהיטן דעם כּבוד פֿון דעם
שיינעם ערלעכן מיידל" ,ספּ ,ידישער קאַלאַי

מײַדן עפּעס שלעכטס .אִי עמעצן פֿון א
סכּנה ,פֿון אַ קראַנקײט ,פֿון אַן אומגליק ,פֿון
אַלעם שלעכטן .אִי פֿון א בּייז'אויג .אִי פֿון אַ
טעות ,פֿון א פֿאַלשן בּאַשלוס ,פֿון א שלעכטער
עצה אע .אִי פֿון דורכפֿאַלן ,פֿון זינד ,אִי פֿון
גניבֿות.

ניסט ,זי , .81ניט אונדזערע לײַדן װיל איך

*גאָט זאָל אִי  ---א) הלוואי זאָל ניט געשען:

איצט באַװויינען / .אזעלכע טרערן פֿאַלן ניט
אַראָפּ / --- ,זיי װערן אָפּגעהיט װי פּערל אין די
קרויגען  /װאָס נאָר מארטירער טראָגן אױפֿן
קאָפּי ,דא ,אָבֿ הרחמים ,ז' ; .25א בּיסעלע
נשמה און שטאָלץ אָפּגעהיט פֿאַר װירדע ,פֿאַר
מענטש און פֿאַר ייִד"י ,סעג ,איצטער,8491 ,
זי ,761

ב) אַרױסצוהײבּן די אומגעװיינלעכקייט ,די
שװעריקייט פֿון א מצבֿ ,דאָס געטומל אע.
,גאָט זאָל אִי סאַרא געשלעג עס איז געװאָרן".
,גאָט זאָל אִי װאָס בּײַ מיר האָט זיך צעטאָן אין
.חמה",
דעם זיבּעציקסטן יאָר בּשעת דער . מל
יק, .עלנט ,אַרעמקײט . . .גאָט זאָל דיך אי
,אָט זאָל
צו בּאגעגענען מיט זייײ ,יד ,אבֿן נגף .ג

פ .אױספֿאָלגן ,דורכפֿירן אין לעבּן װאָס עס
איז געזעצלעך ,מאָראַליש ,געזעלשאַפֿטלעך און
(אָדער) רעליגיעז אלַנגעשטעלט .היפוך פֿון
עובר זײַן ,אִי די דינים פֿון שולחן-ערוך .אִי
דעם שולחן-ערוך .אִי די האַרבּע און די גרינגע
מצוות .אִי אַלץ בּין אָדם למקום (לחבֿרו) .אִי

 .7פֿאַרהיטן ,זיך בּאַמיִען אױסמײַדן ,פֿאַר"

דיך אִי פֿון דערהרגענען איין מענטשן" ,מס,
גליקליכע

און

אומגליקליכע.

ֿ,אַר װײַסע יאַרמלקעס"
,גאָט זאָל אֵי" :א) פ
{געווען ערטער וואו אבֿלים פֿלעגן טראָגן װײַסע
יאַרמלקעס ,אויך די װאָס האָבּן גענומען אויף
ֿ,אַר גויאישן כּוה און ייִדישן
זיך אַ נדר} :בּ) פ

מו'ח" {װאָס קענען טאָן שלעכטסן :ג) ,פֿאַר
ייִדישער גאה און פֿאַר גויאישער תּאוה";

ד) פֿ,אַר קליינע פֿלעשעלעך {פֿאַר רפֿואות װאָס
קומען אין קליינע פֿלעשעלעךן .האַלבּ-שפּאַסיק:
,גאָט זאָל אִי  ---פֿאַר קאַמענעצער כאָדאָטײַעס
פֿאַר

און

אַדעסער

,,..,

הולטײַעס";

פֿאַר

עשׂוקעס קלעפּ און ליטווישע קעפּ";  . . . ,פֿאַר

װאַרשעװער פֿרעסער און פֿאַר קראָקעװער װאָס
/

ווייסן בּעסער".

,מע האָט אײַך געשוכט און געקליידט ,אָפּי

געהיטן פֿאַר צרות ,פֿאַר לײַד" ,עט ,לידער.
,דאָס קינד איז קליינערהייט געלעגן זייער שטיל,
 . . ,פֿון א גוטן-אויג האָט מען עס אָפּגעהיט",
 ממוס ,יודל, .און זאָלסט מיך אִי אַז איך זאָלחלילה ניט אַרױפֿלײגן מײַן האַנט אויף אים
{אױיפֿן עופֿעלע| בּשעת שלאָפֿן ,אַז איך זאָל אים
חלילה קיין טויט ניט מֿאַכןײ ,הנהגות הנשים,
ווילנע תּר"ה, .היט אים אָפּ ,ער זאָל גניט
אָפּגעבּרענט װערן" ,װז ,בּריוו ןפֿש וו}, .אונדזער
לאַגע פֿאָדערט אַ ניכטערן קריטיציזם װאָס זאָל
אונדז אַי פֿון  . . .ניט-בּאַגרינדעטע האָפֿענונגען",
זשיט עו ,נ"י  ,2191זי , .701מ,ע דאַרף אויס"
מײַדן בּאַרירונג מיט קראַנקע ,אַלערשטנס דאַרפֿן
דערפֿון אָפּגעהיט װערן קינדער" ,יאַן אױפֿרוף
וועגן טובּערקולאָזי ,װאַרשע , ,3391אײַנשטעלן
ווייכע קישעלעך װאָס װאָלטן אָפּגעהיט די
האַרץ-קאַמער פֿון די ארבּעטער בּײַם אָנדריקן
זיייי,

אויף

די

און

גאַרבּער

בערשטער

שטימע,

מאָסקװע  ,8291פֵאן , .2די שטרענגע פּאָליטישע
ערלעכקייט האָט זיי אָפּגעהיטן פֿון יענעם אמעי
ריקאַנעם פּאַליטישן זומפּ" ,דא ,פון בּערלין בּיז
סאַן-פֿראַנציסקאָ ,װאַרשע  ,03291זי , ,041אויבּ
איסורי-עריות װאָלטן געקענט חתונה האָבּן אין
ארץ-ישׂראל ,װאָלטן מיר אין גלות בּכלל ניט
געהאַט קיין מעגלעכקייטן אָפּצוהיטן ייִדן פֿון
אזעלכע

איסורים",

הרבֿ

י .ד .סאָלאָװיײיטשיק,

ידרשהי ,אַטלאַנטיק-סיטי ,כּסלו תּשכ"ב.
 .8מקפּיד זײַן ,פּינקטלעך זײַן אין אַלע
פּרטים .זײַן פֿאָרזיכטיק .אי דעם אָפּמאַך ,דעם
קאָנטראַקט .אִי אַלע בּאַדינגונגען ,תּנאים ,אַ'
דעם אַרױסרײד פֿון אַלע קלאַנגען .אִי אַלע
כּללים פֿון אויסלייג .אִי אַן אײַנגעשטעלטן
סדר .אִי זײַן ריי ,זײַן אָטשערעד,
*א דאָס מויל (די צונג)  --א) זיך
היטן מיט אַן איבּעריק אָדער אומפּאַסיק װאָרט;
בּ) ניט זינדיקן מיט רייד, .דער װאָס היט אָפּ
זײַן מויל דער היט אָפּ זײַן נפֿש פֿון אַלע זינד",
א .לאַנדאָ ,ספֿר הדרת אליהו ,וין ,יאָר? ,ז' ,71

,װען איין מענטש שטייט פֿאַר דעם קיניג ,װעט
ער געוויס אַי יעדן װאָרט און יעדן טריט ,ער
זאָל דעם קיניגס געזעץ ניט איבּערטרעטן" ,חא,
ד/בּ, .דער מענטש װאָס ער װיל לאַנג לעבּן
דאַרף אָפּצוהיטן זײַן צונג פֿון לשון-הרע" ,הרב
א.

,3

ל.

בּראַנדיס

איבּז,

ספֿר

ספֿונים,

שׂיח

יאָס

,,פֿון דײַן װײַב אַפֿילו היט אָפּ דײַן מויל",

מ .א .בּײלינסאַן

איבּז ,רבּינו

ארחות

אשר,

|

חיים,

אַדעס .8981
| גאַלע עסנװאַרג האָט אברהם אָפּגעהיט עס
זאָל זײַן טהור" ,נצ ,2לבּ/א, .זעלכע מענטשן

אָפּהיטן זיך

1708

װאָס זוכן אויסצוקלערן זייער לייענען ,זיי זאָלן
זאָגן די װערטער גוט און ניט קיין גרײַזן און
אָפּצוהיטן די נקודות" ,חה ,8481 ,זי , ,412מע
פֿלעגט אִי ניט צו רירן דעם כּסא של אליהו פֿון
אָרט בּיז דרײַ טעג נאָכן בּרית ,װײַל עס איז דאָ
דערבּײַ אַ סכּנה" ,אַבֿרהם רעכטמאַן ,יבל וווא.

 .9אָפּװאַרטן עמעצן אָדער דעם פּאַסיקן מאָ-
מענט .אַי װען דער רבּי װעט זײַן אַלײן ,אִי דעם
בּעליהבּית פֿון צו בּעטן אַ הוספֿה .אי די
ריכטיקע צײַט זיך דורכצוריידן מיט  . . .אי ניט
דורכצולאָזן אַ שעת-הכּושר ,אי די סוחרים ,די
פּויערים װאָס פֿאָרן אױפֿן מאַרק, .אַ גלאַװנע
פֿון קרעמער-יונגען אום
ו.ל
פזֿ.,
אַכסניא אי
אָפּצוהיטן אן אורח אָדער א פּריץ װאָס דאַרף
עפּעס קױפֿןײ ,אמד ,די אורחים אין דוראַצעסאָק,

ווילנע , ,2781האָט ער װידער אָפּגעהיט װען
קיינער איז ניט געװוען און האָט אַרױסגענומען
פון

קאַסע

פֿינף

פֿונט",

מ .אַחון,

די

צװיי

שװעגער ,ווילנע תּרס ,זי ,47
 .0שאַנעװען .אִי די נײַע קליידער .אִי די
שטיוועלעך .בּכלל אִי מלבּושים .אַי די כּלים פֿון
טײַערן פֿאַיאַנס,
.1

מיט

ניט .ניט לײגן קיין אַכט ,זיך

ניט קימערן .ניט אִי װאָס מען עסט ,ואו מע
נעכטיקט איבּער ,װי מע גייט אָנגעטאָן, .מײַן
וואוינונג װאו צו שטעלן האָבּ איך ניט אָפַּ
געהיט" ,אַר' ,אין מיטי,
אִי זיך פֿון סכּנות,

אָפּהיטן זיך  --זפֿח.

אִי זיך פֿון יצר-הרעס .אי זיך פֿון שלעכטע
מענטשן .זיך אִי װי א ציטעריקער בּן"יחיד בּײַ
דער מאמען, .דער גרעסטער מאַן אַפֿילו ,אַז
ער היט זיך ניט אָפּ פֿון אַ טרונק ,טאָר מען
זיך ניט פֿאַרלאָזן אויף אים" ,יוסף פּערל,
הקדמה צו מגלה טמירין; .אַז עס קומט אים
אַן עבירה צוהאַנדן ,איז ער געװאָרנט ,ער זאָל

זיך אָי ,ער זאָל זי ניט טאָן" ,חה ,בּ ,זשיטאָמיר
 ,8ז' , .522דער מענטש ...איז ניט אין
שטאַנד זיך געהעריק אַי פֿון מותרות" ,אמז,
ספורי חכמי יון ,װילנע תרכ"ד, ,הלכות תּשעה-
בּאָב האָט זיך אָפּגעהיט מיט אַלע פּרטי-דינים",
לדבּ ,נײי  ,7591קטז,

-עץכץ.

אָפּהײַלן

עניש

 --פפֿאַר צו פֿיל אִי

פֿאַרפּלאָנטערט זיך אים די צונג" ,ממוס,
װינטשפֿ, .דער סופֿר האָט אים אָנגעשריבּן אַן
אָי פֿאַר שדים" ,בּאַש ,פֿאָר.1691:112 ,

-ער

(דין" ,קע) , --זי איז אַן אֵיין אַ בּעל-הבּיתטע

 . . .אַן אמתע אשת"-חיל" ,יפֿאָל ,8881 ,ך ,01

בײַלאַגע, .די מלבּושים האָט ער נאָך געהאַט
פֿון זײַן חתונה  . .ע.ר איז אַזאַ אָי אַז זי זעען
אויס גלײַך װי זײי זענען ערשט אױפֿגענײט
געװאָרן" ,שאַמער'ס װעלט קאַלענדאַר אויף דעם
יאָהר תּרע"ד ,בּאַרדיטשעװ .

-עריי.

פּראָצעס אָדער רע-
אָפּהײבונג  --די- ,ען,
זולטאַט פֿון אָפּהײבּן .אִי פֿון אַן אייבּערשטער
שיכט, .לאָזט דעם בּר-מינן ליגן א פֿערטל שעה.
מאַכט ניט גלײיַך די אָ'י' ,תּנופֿהי (ויקרא ,ז)03 ,
 --מלמדשער טליטש :אִי |תִּי :אױפֿהײבּונגן,

אָפּהײבּן  --טרוו .הייבּ אָפּ-- ,געהויבּן| .אויס-

לייג אָפֿט -יהויבּן ,נרן .1 .אַראָפּנעמען פֿון
אױיבּן .אִי די בּיכער פֿון דער איבּערשטער
פּאָליצע .אִי די פּסחדיקע כּלים פֿון בּוידעם ,אַי
,יבּ אָפּ די קרון
דעם שטויבּ מיט אַ שמאַטקע .ה

פֿון מלך צדקיה" ,סהמ ,יחזקאל כא, .13 ,װעסט
אַרײַנגײן צום פּאָטשטמײַסטער ,װעסט שוין אי
דאָס היטל" ,עט ,סערקעלע; .אַז דו װעסט אַהין

וֹצו דער מאַמזעלן קומען בּשלום ,דאַרפֿסטו
בּאַלד אִי די הוט פֿונעם קאָפּ פּאַװאָליע ,מיט
ישוב-הדעת",

מ.

דלוגאַטש ,

װעלט

מסורה,

,ײיבּ איך פֿאַר אים אָפּ
װארשע  ,1881ז'  ,45ה
דאָס היטל און פֿרעג" ,פרץ 'דער קאַנאַניק,
 .2אראָפּנעמען ,צונעמען אַ טייל אַי דאָס דינע
זאַמד און איבּערלאָזן זשװיר ,אִי נאָר די
שוועמלעך .מס פֿאַרטײַטשט 'ולשׂאת את חלקוי
(קהלת ,ה, :)81 ,זײַן חלק דערפֿון אָפּצוהײבּן"
וְתּי, :צו נעמען זײַן חלק"ן,
 .9צוגנבֿענען .אי פֿון שופֿלאָדל עטלעכע
מטבּעות .אַרײַנקומען ,קיינעם ניט געפֿינען און
אִי די זילבּערנע בּענטשלײַכטערס,
 4ספּעצ .אַרונטערנעמען די סמעטענע פֿון
איבּער דער זויערמילך, .װען די לאַדישקעס
שטעלן זיך {= די מילך אין זיי װערט אײַנ-
געזײַערט} ,הייבּ איך אָפּ די סמעטענע און שלאָג
אויס פּוטער" .אִי די סמעטענע* .אַי אַ קריגל,
*אָי די סמעטענע  --א) האָבּן צו טאָן מיט אַ
בּתולה; בּ) אױיפֿעסן דאָס געשמאַקסטע ,דאָס
פֿעטסטע און איבּערלאָון פֿאַר אַנדערע דאָס
מאָגערע ,דאָס דאַרע .אדעם קרײַרבּודזשעט
בּאַשטימט מען אין צענטער .בּיז ער בּאַקומט
זיך אין קרײַז ,הײבּן אָפּ די סמעטענע די
רעגירונגס-בּאַאַמטע פֿון צענטער  . ..בּלײַבּט
שוין גאָרנישט פֿון די אַסיגנירונגען" ,ס .װעריי
טע,

אונטער

דער

בּאָיאַרישער

כאַר-

הערשאַפֿט,

אויך :אַי דאָס פֿעטע (דאָס פֿעטס),
קאָװו 0391
דאָז שמאַלץ הייבּן זיא אבּ . . .אוני עשׂין עס
מיט בּראָט" ,בּראַנט ,פּרק נבּ,

 .9אַראָפּהײבּן דעם מת ,דעם בר-מינן ,פֿון
געלעגער און אַװעקלײגן אויף דער עֶרד ,אױפֿן
דיל, .בּיציאת נשמות מעכט זײַן זאָלל מן איהם
ליגן לאָזין לכל הפּחות איין רבֿיע שעה ואח"כּ
זאָלל מן אבּ העבִּין"' ,תּקנות פֿון פּראָגער
חברה קדישא' ,תנ"ב { 20120431גונתסמסםן.
,שמשים  . . .בּײַא אבּ הייבּן צו זײַן . . .להודיע
לשמשית דח"ק דנשים תּוך שני שעות נאך אבּ
הייבּן אודות תּכריכין" ,תּקנות מחברא
 . . .בלונדון

שנתחדשו

בשנת

תק"ע.

קדישא
,ויא

מן

דש (מת) זאָל אב היבּן ...מן נעמט שטרויא
אוני ליגט דשׂ (מת) ארויף אויף דר ערד אוני
איין

קיסן

ליגט

מן אונטר

זיין קאָפּף",

ש.

פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים ,זולצבּאַך תּקנ"א ,ז/בּ,
,אוי ,רבּונודשל-עולם ,זאָל מען אים שוין אַ'!
 -האָט זי זיך צעזונגען" ,אַר' ,דער פֿאַרבּטערטערי, .מע האָט אים אַנידערגעלײיגט אופֿין
האַרטן דיל ,אים אונטערגעלייגט זיבּן צעפֿולטע
שטרוי און אים פֿונדאָסנײַ צוגעדעקט מיט דער
אַטלעסענער קאַפּאָטע? ,ייט ,פוילן שו, .שוין

אָפּגעהױבּן פֿון דער ערד דעם טױיטן  /און
אומגעדרייט די שפּיגלען אויף די װענט / ,שוין
אָפּגעקלאָגט האָט דער װאָס דאַרף בּאַװײינען/ ,
די ליכט צוקאָפּנס אַלע אויסגעבּרענט" ,הל,
'נאָך אַלעמען,
 .0אַראָפּנעמען פֿון אױיבּן אַ צאָל קאָרטן
נאָכן דורכטאַשן און אַנידערלײגן זי פֿון אונטן,
אִי די טאַליע קאָרטן .אַי דאָס טעשל (פּעשל)
קאָרטן, ,איך האָבּ שוין דורכגעפּאַשט די
קאָרטן ,דו דאַרפֿסט זיי אַ'", .נעמט די קאָרטן
און מישט ,הייבּט אַליין אָפּ און גיט דער
מאַדאַם  . . .פֿאָרהאַנט" ,קמ ,7681 ,יַאן , .7האָט
דאָס פּעקל קאָרטן אזוי פֿאַרמישט אַז די דאַמע
זאָל פֿאַר אים אַרויסקומען .יודל האָט אָבּער
איין קאָרט אָפּגעהױיבּן" ,יצחק משה בּאַדער,
צבֿיה פֿון אָדעסאַ ,לעמבּערג ,5091

יעכץ.

ער (ין ,יקע) -

/עניש.

;ער איז אַן אִי ,װאָס עס ליגט ניט גוט --
נעמט ער צו", .מע האָט געשיקט נאָך שלמה
דעם אִי פֿון דער חברה:קדישא" ,אַש ,טױט-
ערי.אורטייל .

אָפּהײַטלען  --טרח .טל אָפּ-- ,געהײַטלט,
אַראָפּנעמען אַ הײַטל ,אַראָפּשינדן די הויט ,אִי
די זשאַבּע בּײַם פּאַלמעסן אין בּיאָלאָגישן קאַבּי-
מיט זיך  --זיך בּאפֿרײַען פֿון הויט,
נעט.
,נאָכדעם װי די רויפע װאַקסט אונטער און
הײַטלט זיך אָפּ עטלעכע מאָל ,װאַקסן אויס בּײַ
איר פֿליגל" ,דרי איסעל איבּז ,אָטטאָ שמײַל,
זנג,
זאָטָלאָגיע ,װילנע ,4291
אָפּהײייך  --דער- ,ן .הויכער און משופּעדיקער
בּרעג פֿון אַ טײַך אָדער פֿון ים .פֿעלדזיקער אַי,
,זי גייען נאָך אַלץ לענג-אויס דעם בּרעג...
בּײַנאַנד מיט דעם שאַרף אָפּגעשניטענעם אִי פֿון
טונקל-גרוילעכער

ליים",

פֿאָטער ,לװאָװ 0491

נאַטאַנ זאַבּאַרע ,דער

//נג,

אָפּהײפן  --אוטװ .הייך אָפּ--- ,געהייכט .נעאָל.
אַרױסשטאַרצן פֿון בּאָדן .זיך אַרױסהײבּן הע"
ֿ,עלדזן הייכן דאָ אָפּ".
כער װי דאָס אַרומיקע .פ
די זעקס -און זיבּןשטאָקיקע בּנינים הייכן אָפ
צװישן די צװייי און דרײַ עטאַזשיקע אלטע
אויך מיט זיך.
הײַזער".

אָפּהײליקן  --טרװ .יק אָפּ'- ,געהייליקט,
 1מאַכן הײליק, .אַ קריסטלעך יינגל האָט
דערציילט אַז דאָ האָט זיך אים בּאַװיזן די
הײיליקע מאַריִע .האָט מען גלײַך אָפּגעהײליקט

דאָס אָרט" ,רייד (נ"י).

 .2מאַכן אויס הייליק,

אי דער בּאַבּעס זאַבּאַבּאָנעס .אִי אַזױנס װאָס
האָט זיך אַרויסגעװויזן אַז עס איז אַ פֿעלשונג,
-ונג,

אָפּהײילן  --טרוו .הייל אָפּ--- ,געהיילט ,  ,1אַ
לענגערע צײַט
לאַנגע חדשים
שיך אויף זי
אויסהיילן .אִי
ונג.
מחלה.

היילן .אִי די געשװאָלענע פֿיס
און נאָך אַלץ ניט קענען אָנטאָן
 .2אַ בּיסל ,נאָר אױיבּנאויף
די דרויסנדיקע סימנים פֿון דער
-עניש.

אָפּהײַלן  --דזוו אוסהײַלן,422 +- ,

אָפּהיימען

109

אָפּהעלפֿן

אָפּהײמען  --טרוו- .מע אָפּ--- ,געהיימעט .פּד.

,שומר ,מה מלילה? שומר ,מה מליל? --
! שטילע יאָמערקלאַנגען הילכן אָפּ אין הייל",

הײַע אָפּ-- ,געהײַעט.

? .בּאַראָװיק ,פֿאַש 2691 ,א , ,51אין יעדן ליד

שטארק אָנשלאָגן ,אָנבּרעכן די בּיינער,

אָפּהײַען

--

אוטװ.

פּטרן צײַט אויף גאָרנישט .אִי אַ גאנצן טאָג
!ןאַקוזאַטיװ פֿון צײַטן און ניט קענען זען דעם
מנהל .אויך מיט זיך  --גדי דײַטשן האָבּן
אָנגעהױיבּן גראָבּן דעם זאַמד און זיי .האָבּן זיך
אָפּגעהײַעט אַקעגן א שעה" ,ר .װ .איבּז ,יו
י-אַנאָװוסקי ,רײַטער ,בּאַרדיטשעװ ,7391

אָפּהײַפֿלען  --טרו .פֿל אָפּ-- ,געהײַפֿלט,
אַראָפּנעמען הײַפֿעלעכװײַז אָדער הױפֿנװײַז .אִי
ניסלעך פֿון זאַק ,אִי ראָזשינקעס,

אָפּהײַפֿלען  --טרו .פֿ8ל אָפּ-- ,געהײַפֿלט.
 ,1הייצן אַ לענגערע צײַט, .מע האָט אָפּגץ-
הייצט די אויוונס חדשים-לאַנג און אַז עס זײַנען
געקומען די אמתע פֿרעסט איז שוין קיין האָלץ
ניט געבּליבּן" ,2 .נאָר א בּיסל הייצן, .די
שטובּ האָט מען אָפּגעהײצט ,אָבּער עס איז נאָך
אַלץ קאַלטײ,

זנב,

אָפּהילונג  --די ,יען ,פּראָצעס פֿון אָפּהילן,
|
אױפֿדעקונג ,אִיפֿון דענקמאָל,
אָפּהילך  --דער .} ,אַקט פֿון אָפּהילכן
אָפּקלאַנג .אַין פֿון װײַטע דונערן .אַי פֿון טריט
אויף אַ שטיינערדיקן בּאָדן אִי פֿון די העק
אין װאַלד .אן אַ' ,אן עכאַ פֿון א פֿײַערונג,
אַן אִי פֿון אַן אַװעקגעגאַנגענער עפּאַכע .פֿרעמ"
דער אַי פֿון אן אומבּאַקאַנטער װעלט, .אין די
פֿינצטערע נעכט האָט מען געהערט כּסדרדיקע
שיסערײַען ,קולות פֿון געפּײַניקטע ,הילף-רופֿן
און אָין פֿון מאַשין-געװוער" ,ייז ,דערציילונגען,
זי , ,72דער קלוגער האָט פֿאַרנומען?  /א גראָז,
אַ קינד ,אַ רינד!  / --אַן אִי איז געקומען /
פֿון װאָלקן מיטן וװוינט" ,מל ,ידער פֿײַפֿערי, .ער

הערט דעם אַ' ,דער שװײַגנדער שמיד ,פֿון
דונערן-רייד" ,אַל װוו' ,ידער שמיד', .און ס'האָט
דער װינט געלאַכט ,צעקאַטשענדיק די בּיימער.
דער װײַסער רוים פֿון אִי האָט געפּלאַצטײ ,פמ,
מלחמה | ,זי ,332

דונג , --אַך מײַנע טײַערע!  --האָט ער
געשריען .עס האָבּן אים דיזע װערטער צוריק
אָפּגעקלונגען פֿון טיפֿן װאַלד ,דאָס וואר אָבּער
מערניט װי אַ װידערהאָל (אָץי ,אמד ,איינע
/
רױבּער געשיכטע ,װילנץ 4681

אָפּהילכן  --הילך אָפּ- ,יגעהילכט,

אוטח --

זיך אָפּרופֿן ,צוריקקלינגען װי אן עכאָ ,א
ווידערקול .אִי װי טריט אין ליידיקע צימערן
שטראָפֿרײד װאָס הילכן אָפּ אין הערצער .דער
מאַרש הילכט אָפּ, ,דעם ייִדנס געשריי הילכט
אָפּ מיט א קרעכץ"; ,װי מע שרײַט אין װאַלד

 --אַזױ הילכט עֶס אַפַּ" ,שװ .ד,יזן ליד האָט דיפֿרױ געזונגען  --אַז עס האָט אָפּגעהילכט
זייער

װײַט

אין װאַלד",

אמד,

הנסיון,

,6581

זי , .8און זײַן |משה רבּינוסן שטים איז געװען
אַזױ שטאַרק אַז איבּער דער גאַנצער ערד האָט
זי אָפּגעהילכט" ,יהואָש' ,משה רבּינוס טויט.
;אַרום דורך אַלע צאַמען הילכט אָפּ דאָס שװוייגן
פֿון דער

װעלט",

נחום

,
3א
361
יוד ,פֿאַר91 ,

װאָס װעט זיך לאָזן הערן זאָל אִי טרעבּלינקעס
אַן אַקאָרד" ,סעג ,איצטער ,ז' , .33ד,ער לעצטער
אָמן הילכעט

בּונם

אָפּ בּציבּורײ,

העלער,

אַ

בּוים אין אַװנט ,תּליאָבֿיבֿ  ,1791זי ,517
טרוו  --אָפּשפּיגלען ,צוריקקלינגען דורך אַן
עכאָ, .דער װאַלד הילכט אָפּ די געשרייען פֿון
די קרבּנות", .צי הילכט אונדזער געשיכטע אפ
די רייד פֿון די נבֿיאים?", .דער בּאַשײדלעכער

װאַלד דער נאַסער הילכט אָפּ די הוקערט פֿון
די קוקאַװקעס" ,מק ו ,וילנץ ,9291
עניש.יעריי,

עער

אוך

--

אַן אַפּאַראַט,

אָפּהילן  --טרו .היל אָפּ- ,געהילט .אָפּדעקן.
אַראָפּנעמען א הילע .אִי דעם דענקמאָל .אִי און
װײַזן אַלעמען דעם געוואונענעם אױטאָמאָבּיל.
אִי דאָס פֿאַרדעקטע פּנים .אִי דעם שלייער .אִי
ווערטער און אַנטפּלעקן סודות, .סאיז צײַט,
היל אָפּ דײַן לײַבּ און נידער צום קװאַל זיך
טובֿלען" ,יפֿ ,נפֿילים ,תּ"אָ  ,3691זי ז , יונב,
יעניש,

טײלװײַזע ,צײַטװײַליקע

אָפהילף  --די ,ן.

הילף +-- .אָפּהעלפֿן ,בּו .דאַנקען פֿאַר דער אַ',
מע קען דערװײַל אָפּכאַפּן דעם אָטעם,

אָפּהימלען - --מל אָפּ-- ,געהימלט.

אוטח

 -אָפּשטאַרבּן (אומאיידל), .דער אַלטער האָטטרו  .1 --אַװעקגנבֿענען,
שוין אָפּגעהימלט",
אָפּגנבֿענען .אִי אַ טײַסטער פֿון קעשענע אַרױס,
 .2אָפּגיסן ,אָפּשיטן מיט עפּעס װאָס מאַכט
שמוציק .אִי אַ יאָט מיט סאַזשע ,מיט אומריין
עניש.װאַסער.

אָפּהינ(י)ען  --אוטוו- .ננטע אָפּ-- ,געהינ(טעט,
| א לענגערע צײַט בּלײַבּן אויף איין אָרט און

גאָרנישט טאָן ,פּטרן צײַט אין חלומות אָדער
אין פּוסטע פּלאַפּלערײַען .אַי די טעג אין שענק
(קאפֿע) ,גאנצע אָװנטן אִי אין פּלוידערײיען, .זיך
אומגעקערט צו זיך אין שטוב  . . .גאַנציקע טעג
האָט ער דאָ אָפּגעהיניעט און קיינעם זיך ניט

געװיזן אויף די אויגן" ,נ .קאַבּאַקאָו איבּז,
יאַקובּ קאָלאָס ,זומפ ,מינסק , ,6391זי פֿלעגן
דאָ אִי טעג נאָכאַנאַנד ,דערװאַרטנדיק אַ בַּעל
מלאָכה װאָס אַָנגעהױבּן הוליען כּדי אלץ פֿון
אים

צו

פֿאַרטרינקען",

ה.

קאַמענעצקי

איבּז,

גאָרקי ,אױיסדערװײַלטע דערציילונגענ ו ,מינסק
,, ,8מירן שוין אונדזער װעלטל אַי װי מיר
האָבּן אָנגעהויבּן",

1

אוך מיט

פּה,

זיך.

רטע

פֿעלדער

} ,ז'

עגיש.

אָפּהינקען  --אַקזװ .הינק אָפּ-- ,געהונקען
דערװײַטערן זיך פֿון א
(אויך--- :געהינקט),
פּונקט הינקענדיק .אִי עטלעכע גאַסן פֿון קלובּ
עניש.צו זיך אין קאַנורע.

אָפּהיפּערן  --אַקוזװ- .ער אָפּ- ,יגעהיפּערט.
אָפּשפּרינגען .איבּערשפּרינגען .דורכלאָזן אין
אַ רײי +- .איבּערהיפּן ,איבּערהיפּערן,229 ,
זאָגן תּהילים אִידיק בּײַ יעדן יום אפֿשר א

האַלבּע שעה, .שטיל אַזױ און ניט זיכער האָט
 .מען אין לאָדן געקלאַפּט ,אָפּגעהיפּערט אַלעמאָלאַ נײַע װאַרטנדיקע װײַלע און װידעראמאָל
געגעבּן עטלעכע  ...קלעפּ" ,בּערג ,אָפּגאַנג,
בּערלין ,זי ,622

זיך --

אָפּהיצן

יגעהיצט.געהיצט

אוטװ.

זיך אָפּ ,זיך

היץ

אוױפֿהערן זיך צו היצן; .זיך

און געשריֶען

און געװען

גרייט

דורס

צו זײַן איינער דעם צװײטן ,אָבּער מע האָט
זיך

אָפּגעהיצט

און

װידער

געשמועסט

וי

פֿרײַנך".

אָפהיקען  --זזו אָפּהוקען | .+--אין לד איז
אין אָפּהיקען ניטאָ קיין שום בּייזקייט ,נאָר
אויך מיט זיך.
בּלויז אומבּאַהאָלפֿנקײטן.
-עכץ- .עניש,

אָפּהירזשען  --אוטו- .זשע אָפּ ,ג-ע-הירזשעט,
 1אַ לענגערע צײַט הילכיק און נאַריש לאַכן,
 .2אוױפֿהערן הירזשען
א אַ גאַנצע שעה.
איך
,גענוג .האָסט שוין אָפּגעהירזשעט?".
עניש.
מיט זיך.

אָפַּהכשׂרן  ..{ --העיכשערןן אוטװ  6טרו.
אַ לענגערע צײַט אַרױסגעבּן הכשרים ניט גענוג
אָפּגעהיט, ,די

פֿירמעס

דינגען

זיך

רבּנימלעך

װאָס הכשרן אַלץ אָפּײ ,רייד (נ"י) .אִי אויף אַלץ
מיט

אַ לאַנגער

רבּנישער

אונטערשריפֿט.

אָפּהלכענען  ...{ --האַלכענעןן אקוזו .הלכע
(הלכן) אָפּ:- ,געהלכעט (--געהלכנט) ,1 ,אָפּי
גיין ,דורכגיין (מיט בּײַטעם פֿון בּיטול) אִי
לאַנגע מײַלן.

 .2אָפּטראָגן זיך, .הלכן אָפּ,

מע דאַרף דיך ניט צום מזומן (מנין)",
אָפּהנאה"האָבּן  . . .{ --האַנאָצן אוטו .אומפּ?
איצ? אָפּהנאה געהאַט{ .נעאָל? ניט לויט די
פֿורעמס פֿון ילִדישער װאָרטשאַפֿונג .נר.ן האָבּן
מער הנאה װי פֿריער, .יידן האָבּן זיך אַ
שטאַרקן רוק געטאָן צו עולם-הזה  . . .װי ועלנ-
דיק אָהי פֿאַר די הונדערטער יאָרן פֿון מאָגערן
לעבּן" ,י .לעשצינסקי ,װאוהין גייען מיר! ,נ"י
 ,4ז' ,74

אָפּהעבּלעװען  --דזו אָפּהובּלעװע)ך .=-

אָפּהעלפֿן  --אוטח .העלף אָפּ-- ,געהאָלפֿן
 1אַ בּיסל צוהעלפֿן .,העלפֿן אויף אַ געוויסער
צײַט, .איך װעל דיר אִי מיט א גמילות-חסד,
אָבּער װאָס איז די פּעולה?", .געקומען אַהײם
פֿאַרפֿרױרן און פֿאַרהונגערט ,האָט מיר אפ
געהאָלפֿן דער אײַנגעהייצטער אויוון ,אָבּער קיין
בּרעקל בּרויט אין שטובּ ניט געפֿונען", .װער
נון פֿון זולכי (צרות) בּיגעגינט  . . .װירד , ..
װי איזט דיזן אבּ צו העלפֿן?" ,ספֿר מבֿחר
הפּנינים ,הומבּורג תּצ"ט ,מג/א, .װאָס דער נדן
בּאַטרעפֿט קען איך אײַך אַי ,אפ"ד ,דיא צוריק"
געקאַמענע ליעבּע ,װילנע  ,4981ז' 35

 .2אינגאַנצן אַרױסהעלפֿן .בּרענגען די אמתע
הילף, .געלט קען ניט אִי  --מע קען ניט
קױפֿן דעם בּאַשערטן" ,שװ .. , .די גאנצע
מעשׂה דעם רבּין צו דערציילן און עֶר װעט
אוודאי {אין} דעם גאנצן אינטערעס אַ" ,ים,

אָפּהענגונג

170

ַ.זעל-
זי , ,781איז געבּליבּן אַן עגונה זיצן  . .א
כע זאַכן אָפּצוהעלפֿן װאַר בּײַ (איםן גאָר אַ
קלייניקייט ,עֶר פֿלעגט שוין האָבּן דערצו פֿאַר-
טיקצ

אמד,

קמיעות",

ליידיגע

דיא

װינצונגען,

ווילנע , ,8681זעלטן איז דער שוין געהאָלפֿן
.ד.ו.רך צדקה  . . .אין דיזעם אומגליקלעכן
אונד שלעכטן צושטאַנד אָפּצוהעלפֿן מוון

שטאַרקערע מיטל באַנוצט װערן" ,װאַרשױער
יודישע

צײַטונג.7681 ,

טן .1

געזונד

דונג .

כינאַ

רינדי",

איבּז,

און לעבּען ,װאַרשע

-עכץ.

װאַרשע  8291ווא , ,52ד,י אופֿנים פֿון פֿאַר"
ען . . .אִי פֿון געשמאַק ,דער"
נ. .
ַ.
ײנג
זַלו
װײ
ציאונג",

ש,1

קריטיק

און

ב"א

קריטיקער,

 ,9זי ,891
 .4אומפֿרײַ ,פּאָליטיש ניט-זעלבּשטענדיק,
אִיע טעריטאָריעס .דער בּאַשטרעבּ ניט צו זײַן
א פֿון דער אימפּעריע .אִי נאָר אין דער
אויסערן-פּאָליטיק ,אִי װי אַלע קאָלאָניעס.

| ( ,9מאט) װאָס איז פֿאַרבּונדן אין אַ פֿונקציאָ

מיט זיך ; --אַזױ װי כינין איז אַ טײַער
מיטל ,קאַנען אָרעמע קראַנקע זיך אִי מיט
געלבּע

אָפּהעצן

דער

אוצר

פֿאַרענדערלעכע פֿונקציע.

פֿון

 ,8091ו' ,62

-עניש.

נאַלער שייכות .אִיע גרייס .אָיע ,בּײַטעװדיקע,
( ,0גראַמ) װאָס קען ניט זײַן פֿאַר זיך ,אָן
פֿאַרבּינדונג מיט אַן אַנדעֶר גליד פֿון זאַץ ,אָדער

הער (ין

פֿון אַן אַנדער זאַץ אין אַ צונױפֿגעזעצטן זאַץ,

 .1פּראָצעס פֿון אָפּ-

אַן אַטריבּוט אָדער אַן אַדיעקטיוו זײַנען בּײַגלֵי
דער ,אִיע גלידער פֿון אַ זאַץ .אַ בּײַזאַץ איז אי
פֿון הױפּטזאַץ אָדער פֿון אַן אַנדער בּײַזאַץ.

אמד ,די אידען אין װאַרשוױא ,װילנע .9681
"אי פֿון די דערשײַנונגען" ,בּרידער גאָרדין ,די

אָפּהענגיקיים  --די (דאָס)- ,ן .אײיגנשאַפֿט,
מצב אָדער פּרט-פֿאַל פֿון זײַן אָפּהענגיק ,קאָנ"
דיציאָנעלקײט .בּאַדינגיקייט .סובּאָרדינירטקײיט,
אִי פֿון דיקטאַטאָרישער מאַכט .אִי פֿון בּאַװע-
גונג ,פֿון דעם פֿאָרשערס פּאָזיציע, .די אִי פֿון
דעם קאַפּיטאַל שאַפֿט ניט אָפּ די קאָנקורענץ

|-קע)= .הערנ.

אָפּהענגונג  --די- ,ען.

הענגען .אַי בּמשך פֿון אַ גאַנצער נאַכט  .2דאָס
זײַן אָפּהענגיק .אָפּהענגיקײט, .מע װיל מער
נישט װי די פֿרײַהײט און ניט אִי פֿון רוסלאַנד",

טריאומפֿעדיע ,ווילנע  ,4191זי .5

אָפּהענניק  --אַדי .1 .װאָס אין געװענדט
אָן (אין) א צװייטן, .זײַן פֿאָרן זיך לערנען איז
אִי פֿון טאַטן", .די פרנסה איז אַ' פֿון די

שכנות".

זײַן

אִי פֿון פֿרעמדע

מענטשף

מאַכן די יונגע אִי פֿון די עלטערע .חנפֿענען
זיך צו די פֿון װעמען מען איז אִי, .איך בִּין
פֿון קיינעם ניט אַי ,לעבּ איך מיר װי איך וויל".

;אַ נעבּעכל ,אַן איער פֿון אַלץ און אַלעמען",
אאַי צו זײַן איז ניט גוט ,אַפֿילן ניט פֿון אייגן

בּלוט" ,שװ, .אוי ,ניט גוט אָנצוקומען צו
פֿרעמדע און זײַן אִי פֿון יענעם" ,ממוס,
װינטשפֿ, .מיט יעדער קליניקייט האָבּן זי
געװאָלט אַז איך זאָל זײַן אִ' פֿון זיי" ,ספּ,
גליקליכע און אומגליקליכע ,זי , .16די פֿרױען

ווילן שוין ניט זײַן אִי פֿון שטאַרקן געשלעכט",
בּלעטער ,יַאן , .24כּפֿיכול אַלײין האָט זיך גופֿא
געמאַכט אִי פֿון אָדם השלם ,װי מיר ווייסן עס
על" פּי קבּלה" ,חג ,טמז 9591 ,ווו ,82

 .2װאָס איז געװענדט אָן (אין) אַ דרויסנדיקן
,ונדזער שפּאַציר
אומשטאַנד ,אין א בּאַדינג .א
איז אִי פֿון ווצטער", .דאָס לעבּן פֿון די פּא-
סאַזשירן אין אִי פֿון דעם צי דער ים װעט
בּלײַבּן רואיק", .די מאָס שאַרפֿקײט אָדער אינ-
טענסיווקייט פֿון דעם דאָזיקן {גלותן-געפֿיל איז
געװען אִי פֿון די בּאַזונדערע סבֿיבֿות און צֵי
װיליזאַציעס אין װעלכע ייִדן האָבּן געלעבּט",
גרין ,איד און װעלט ,ז' , .033די פּריװיליגיעס
פֿאַרלענגערט מען נאָר אין זעלטענע פֿאַלן ,אַי
כּמובֿן פֿון דער גרייס פֿון דער סומע פֿאַר
טאָלעראַנץיגעלט" ,ימ ,דובּ װע ,זי ,381
 9װאָס איז געװענדט אָן (אין) אַן אינעװיי-
ניקסטן אומשטאַנד ,מצבֿ-רוח .אִי פֿון געזונט,
פֿון די כּוחות .אִי פֿון די גענען ,די האָרמאַנען
אאַזװ .אַי פֿון אינטעלעקטועלער אָדער פֿיזישער
,ינדער-אנעמיעס זײַנען ניט זעלטן
ארבּעט .ק
אִי פֿון כראָנישע נירן-אָנצינדונגען" ,טאָזיידיעוּת,

צװישן די קליינע און מיטעלע בּעליבּתּים",
,יי האָבּן פֿאַרבּיטן
זשיט וש ,נ"י  ,7191זי  322ז
איין אִי מיט אַ צװייטער ,געזוכט שוץ בײַ
רוים אַקעגן די סעלעווקידן" ,קאָר װ ,זי ,68

אָפּהענגלעך  --אַדי .דזוו
יפֿון איר געזונט
2
גליק", .פֿון פּרנסה איז
;דאָס געװוינען די פּאַרטיע

שפּיל"-= ,קייט,

אָפּהענגיק ,ספּעצ בּבּ
װערן איז אַי זײַן
אִי דער שלום בּית",
שאָך איז אַי פֿון ענד-

אָפּהענגען  --הענג אָפּ ,געהאַנגען (אױיך:
געזהיאָנגען,
אַי פֿון יענעמס ווילן .אִי אין אַלע פּרטים פֿון
אלטן קאָנטראַקט .אִי פֿון פּריץ און פֿון זײַנע
קאַפּריזן .אַי פֿון אויסלאַנד כּליזמן די טעכניק
איז אַן אָפּגעשטאַנענע .עבּשעת פּױלן . , .װעט

ניט אִי פֿון רוסלאַנד ,װעט מען אונדז אויך ניט
פֿאַרזען" ,אמד ,דיא אידען אין װאַרשויא ,וילנע
, ,9היסטאָריע און לשון קענען זײַן דאָס
דאָס פֿאָלק
עת
..
בַןּ.ש
װאָס זיי בּאַדאַרפֿן זײ
הענגט אָפּ פֿון זיך ,פֿון זײַן װילך" ,ממוס ,ספֿר
,די

מאָס

פֿון פֿרײַהײט

װאָס

פּראָלעטאַריאַט

װעט

בּאַקומען --

דאָס אַלץ

דער

הענגט אָפּ פֿון אים אַלײין" ,בבּּ.יקי ,װאָס איז
אַ

פֿערזאַמלונג,

קאָנסטיטואירענדע

זשענעוו

,,{ ,5צאַנבּערשטלעך און נאָזטיכלעך געהערן
טאקע צו דער קולטור ,אָבּער ניט פֿון זי

הענגט אָפּ איר גורל" ,זשיט א ,נ"י ' ,9191
,4

,אין װאָסער זין איז די נײַע ליטעראַטור

געװען

אָפּגעהאַנגען

העברעאישער,"...

סאָװ"רוסלאַנד,

פֿון
שנ,

דער
ידי

אַלְטער,

דער

שרײַבּער

אין

נ"י  ,8591ז' ,071

 ,2אַראָפּהענגען .א,ויבּ די אונטערשטע ליפּ
הענגט שטאַרק אָפּ בּײַם פֿערד ,אין דאָס שוין
אַ סימן אַז ער איז אַן אַלטער" ,אַגראָנאָם ק.
גוטמאַן,

די

 2הענגען א לענגערע
אױפֿגעהאַנגען

נויטיקסטע

אַגראַנאָמישע

יעדיעס

טשערקאַס

צײַט, .מע האָט

די פֿאָרהאַנגען ערבֿ פּסח און

זי זײַנען אָפּגעהאַנגען אַזש בּיז ראָש:השנה",
טרח  ---אַרונטערנעמען װאָס עס הענגט ,אִי
די פֿאָרהאַנגען.
ער  1 -װער עס
עכץ- .עניש.הענגט אָפּ פֿון עמעצן .גזייערע אַי זײַנען קאַי
פּאַבּל אָפּצוטאָן כּל דבֿר אסור" ,ימ ,נײַס,
 ,2צירונג װאָס מע טראָגט
קאָװנע ,3291
אויף דער בּרוסט ,הענגט אַראָפּ פֿון האַלדז,
010060-608

אָפּהענטיק  --אַד.

.6040:

װאָס איז אַזױ װי מיט אַראָפּגעלאָזטע הענט,
וי אָן הענט .װאָס האָט ניט מער קיין מוט,
אונטערנעמערישקייט ,װאָס איז פֿאַרצאָגט ,אומ"
טעטיק .װערן בּײַ זיך אָי .אַן אומזיכערער ,אַן
איער ענטפֿער .װערן אַי פֿון צרות .עװער עס
חזר יענעם אָבּער פֿיר קען דעם בּעסטן פֿרײַנט
אויך אִי מאַכן" ,מס ,משלי תּקע"ד ,יז{ 9 ,תּי:
;צעשיידט גוטע פֿרײַנט"}, ,װערן זיי אִי אַלס

זי בּאַגעגענען אַ ליידיקן עמער  . . .אָדער װען
זי דערװיסן שליסעלעך אויף דעם טיש ,און
ווען די יום-כּיפּור-ליכט לעשט זיך אויס" ,אמד,
דיא גײַסטער געשיכטען ,װילנץע  ,1781ז' ,4
,װערט דער צעיושעטער פֿערדל (דער חוֹמר)
אִי און דער שׂכל קומט צו אײַן קרעפֿטײ ,אַלפֿס,
הערצליכע ליבּע ! װילנע  ,0091ז' , ,83טעטף-
ריווקער לופֿט מאַכט בּטבע פֿױל ,אִי און שלעּ-
פֿעריקײ ,ממוס ,מסעות, .תּחילת איז ער געװאָרן
אַ בּיסל װי מטושטש און אַיי ,שע' ,מעשיות
פֿון  1001נאַכטי, .א,ין מיטן שטובּ בּלײַבּט ער
שטיין װי אַי און נישט

אוטװ  ,1 --זײַן אָפּהענגיק,

הבּהמות.

פֿאַר נײַע איבּערװאַנדערער,

,9291

װײַם,

אַ שלעטכע

היימלעך װערט

פֿרוי ,װאַָרשע

,0291

אים",
ז' ,951

;איז געװען זיכער אַז אַלע לאַכן פֿון אים און
ער איז גאָר אִ' געװאָרן" ,ייז . . ,קאַרנאָװסקי,
|

וי ,553

אָפּהענטיקײט  --די (דאָס)" ,ן .אײגנשאַפֿט,
מצבֿ ,פּרט-פֿאַל פֿון זײַן אָפּהענטיק .אַפּאַטיע,
שרעקעודיקייט .פֿאַרצאָגטקײט ,מוטלאַָזיקײט,
אומטעטיקייט ,צעפּלאַשעניש ,פּאַסיװוקײט .זיך
אונטערגעבּן (אונטערװאַרפֿן) דער אִי, .אַז מע
ראַנגלט זיך מיט אִי  --איז מען שון ניט
אָפּהענטיק", .אין תּוך איז עס נישט געװען
קיין מיזאַנטראָפּישקײט  --בּעלימחשבֿות אין
געווען בּטבע א פֿרײַנדלעכער מענטש ,אגוטער

חבֿר ,דאָס איז געװוען עצבות ,אַי" ,שנ ,קריטיק
אקורןיטיקער ,בּ"א  ,9591זי ,773

אָפהעפטן

 --טרו.

(-געהאָפֿטן) .

העפֿט אָפּ-- ,געהעפֿט

 .1פֿאַרענדיקן העפֿטן אַ,

אָפּשטיקן אַ העלפֿט פֿון טישטעכל פֿון שפּיצן,
 .2היפוך פֿון צוהעפֿטן ,צובּינדן ,צוקניפּן,
,דאָס סאַמע הארץ פֿון שטילקייט אױפֿגעריסן
און אָפּגעהעפט אויך מײַן צונג פֿונעם גומען
כ'זאָל טאָרן פֿרעגן װאָס איך טאָר ניט ויסן",

הל ,טמז 8591 ,וו 2

ונג,

|

אָפּהעצן  --טרו.
העצן און אױפֿהערן .אַי
דעם װילדן המון, .ער האָט אָפּנעהעצט זײַנס

אָפּהעצקען

אָפּוואונדערן זיך

1771

אָפּהעצקען (זיך)  --אוטװ- .קע (זיך) אָפּ,

 .9אױסהאָרכן אַ קראַנקן .אִי די לונגען און
דאָס האַרץ ,אויך מיט זיך.
.
ש
י
נ
ע
אָפּהער ,דצר .ונג.
דער,

אַ לענגערע צײַט האָצקען
(זיך) --געהעצקעט.
(זיך) ,האָפּקען (זיך) .אִי זיך אין בּויד,

אָפּהערש(עווע)ן  --אוטװ .הערש(עװע) אָפּ,

און אַװעק צום ים ,װאו ער האָט געפּראַװעט
װאַסער-ספּאָרט" ,איק ,יא

0611.

קניש,.

אָפּהעקלען  --טרװ- .קל אָפּ-- ,געהעקלט,
 1העקלען אַ לענגערע צײַט און אױפֿהערן
 2אפ
אָפּשטריקן קראָשע .אִי טיכעלעך.
שפּיליען .אַראָפּנעמען ,בּאַפֿרײַען פֿון אַ העקע-
לע. .שמשון נורעט אַרײַן זײַן קאָפּ אין איר
האַלדז ,שפּילעט בּשעת מעשׂה איף איר
בּלוזקע ,העקלט אָפּ איר קלייד" ,אָפּאַ ,ראָמאַן

דערי,

 .1אַ לענגערע צײַט
=--געהערש(עװע)ט.
הערשן ,קאָמאַנדעװען .אִי איבּערן עולם ביר"

חזקה.

 .2אוױפֿהערן הערשעװען, .איר האָט

שוין אויף זיי אַזױ אויך גענוג זיך אָנגעשרוען
אין דער אַלטער צײַט ,אָפּגעהערשעװעט און
גענוג" ,א .סטרעליץ איבּז ,מ .שאָלאָכאָה,
רויערד,

אופֿגעאַקערטע

בּארדיטשעװו

.73291

פֿון אַ פֿערדיגנבֿ ,זי , ,821האָסט זי געגנבט ...

אָפּהעשען  --אוטו- .שע אָפּ- ,יגעהעשעט.

װי אַזױ?  --איך האָבּ עס איר אָפּגעהעקלט
מיט
פֿון דער שובּע" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,צו 1
זיך , --דער לאַנגער שלעפּער פֿון איר זײַדן
קלייד האָט זיך אָפּגעהעקלט" ,יחיאל לעדער,
(ניש.מײַן היים ,װאַרשע .7391

צײַט שוער אָטעמען און אויפֿהערן.

אַ לענגערע

אִי נאַכן גיין בּאַרג-אַרױף, .האָט זיך געפֿילט
װי אַן אַפּנעהעשעטע שיף װאָס איז אָנגעקומען
אין האפֿן",

אַש,

אויך

טױיט:אורטײיל.

מיט

זיך.

אָפּהפֿקרן { --ה.ע.פֿ.קערןן .אַקוזװ .הפֿקר
אָפּהיגענען  ...{ --האַירגענעןן .טרװ .דזװ

הערן .אױספֿרעגן .װי מע איז זיך נוהג מיט
עדות ,מיט פֿרעגענישן און איבּערפֿרעגענישן.

אױבּ די פּאַרטײי צװינגט
אָפּטײיטן .+-
אָנצונעמען געװויסע אמתן מיט געװאַלט ,הרגעט
זי אָפּ בּײַם מיטגליד די מעגלעכקייט פֿון

,דא האט מן איהם אויף אונטר שידליכה מאהל

אבּ גיהערט אויף דיא עגינים װאשׂ העדים
האבּין מעיד גיוװועזין" . .. , :העט שלא כּהגון
גיטאן ,ווייל ער צו גילאזין העט החסיד אונ'
עידות שלו העט לאזין אב הערין .עז גבּירט
איהם זאָלכש ניט אליינט צו טאן" ,כּ"י װעגן
מעצער עלילת-דם'{ 9661 ,פֿש װון, .בּכן האָבּן
מיר  . . .די צוויי ליצנים אָפּגעהערט איינם נאָך
דעם אַנדערן" ,שו"תּ חוט השני ,פֿפדמ ,9761
זי  932וְהש }, ,האבּ דא זעלבּי שולחנת
ןש=ליחטען לֹאשׂן אבּ הערן ואר עדים ,האט זיא
מודה גיװועזין" ,גה, ,653 ,דער קיניג האָט
געשיקט גאר בּאלד דאס מען זעלט דאס עדות
אָי" ,משל הקדמוני ,אוסטרהא תּקנ"ז.
 .2פֿאַרהערן .אויסהערן װי מע הערט אויס
צִי מע קען אִי װאָס מע האָט געלערנט די
גאַנצע װאָך, .דער רבּי האָט מיך אָפּגעהערט אַ
פּרשה חומש ,נאָר אַנשטאָט מיר אַ קניפ צו
געבן אין בּעקעלע . ..האָט עֶר מיר גאָר א
פֿרעג געגעבּן א קלאָץ-קשיא" ,יפֿאָל,1881 ,
מאן ,8

 .2הערן אַ סך ,אַ לענגערע צײַט .אִי אַזױ
פֿיל קאַנצערטן אין לעבּן און גאָרנישט פֿאַר"
שטיין אין מוויק, ,אינטעליגענטע פֿירער װעל-
כע מוזן פֿריִער אַי ,אָפּשטודירן אום צו פֿאַר-
שטיין",

דא,

פֿון בּערלין

בּיז

ראַנציסקאָ,
ספאַֿן

װאַרשע  ,0391זי ,041
 .4פֿאַרענדיקן הערן .אִי די אַלע געשרייען
און זיך פֿאַרשטאָפּן די אויערן, .אויסגעזען
װי אַן ענדיק װאָס האָט שוין אָפּגעהערט די
עשׂרה מכּות |ד"ה איבּערגעלעבּט פּסח} ,נאָר
קיין אַקדמות ניט {ניט דערלעבּט בּיז שבֿועותן",
אמד,

דער

ליטװאַק

אין

װאַליניען,

ווילנל 099

אָפּ- ,יגעהפֿקערט ,דזוו אויסהפֿקרן ,622 ,+--

יצחק

קאַנספּיראַציעץ",

ראָזענבּוים,

פּאָליטישע

מעדיצין ,װאַרשע ,6391
אָפּהריושען  --זזװ אָפּגריזשען  .6--אויך :
די בּערן האָבּן זיי ודי פֿישן
=--הריזען.
אהין בּאַהאַלטן ,אַידיק דעם קאָפּײ ,א .קוש:
ניראָו איבּז ,ר ,פֿרײַערמאַן ,ניקיטשען ,מאָסקװע

, ,4ווען דאָס װעט דערגיין צו דעם װײַב,
װעט זי אים אִי דעם קאָפּי ,יודל יאָפֿע ,פֿרישע
קויכעס ,מאָסקװע , .0491האָט דען א מויז
ניט אָפּגעהריזעט בּײַ אַ לײבּ דעם קאָפּ בּײַם
װיינענדיקן ניעמאַן אונטער װערבּעס גרינץ?",
פּמ ,מלחמה װו ,נ"י  ,6591ז' ,925
אַפּודושאַם,

"זשעס,

בּײַם אװעקטרײַבּן

"ושעץ.

אַ הונט.

.22912

אוסרוף
פר,

עאַז

מע האָט אַ טאַטע א הונט ,זאָגט מען אים (מעג

מען אים זאָגן) אַי" ,שו.

אַפּו'דעלע  --די ,יס .סחפּהצָתס.=404:
 ,1סטראַשידלע .אױסגעשטאָפּטע פֿיגור װי פֿון
אַ מענטשן ,געשטעלט אויף א פֿעלד אָפּצושרעקן
די פֿײיגל, .האָ,בּן זי אַנגעשטאָפּט שטרוי אין אַ
שינעל ,געמאַכט אַן אִי ,אָנגעטאָן דערויף א
היטל און אַװעקגעשטעלט לעבּן דער טיר אויף
װאַך" ,איבּז ,אי .מיקיטענקאָ ,פֿרילינג ,קלעװ
,5

ז יך" --עפּעס אַ קלייניקייט ,זעקס קײַלעכ-
דיקע חדשים זיך אִי װעגן א דירה" ,פינסקער
עגיש.שטאָדט:לוח ,װילנע תּרס"ד.

אָפּוואַלן זיך  --אוטװ .דצשמ .נר.
דערוועגן
זיך; .ענדלעך האָבּן זיך דרײַ פֿון זיי אָפּגע-
װאָגט און אַרײַנגעגאַנגעןײ ,אמד ,דער גרויסער
רױבּער

זעכּס

אַלי מיט

פֿינגער,

װארשע

,.4681

,ענדלעך האָבּן זיך דרײַ קרעפּקע סאָלדאַטן
אָפּגעװאױגן!ִזי ,איינע רױבּער געשיכטע ,װילי
גנע ,4681

אָפּװאַדזגען  --טרו- .גע אָפּ-- ,געװאַדוגעט.
אָפּשמירן מיט בּלאַטע,
-- 9וואצקען.
מיט בּרוד .אִי עמעצן פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס.

זעכץ- .עניש,

אָפּוואױנען  --אוטו .װאוין אָפּ ,ג-עוואוינט,

אָפּהעקערן  --טרו- .ער אָפּ"- ,געהעקערט,
פֿאַרענדיקן אױספֿאַרקױפֿן לאַחדים .אִי דעם
גאַנצן ראמש,
אָפּהערן  --טרוו .הער אָפּ ,ג-ע-הערט ,1 ,אויס-

אָפּװאָגלען  --אוטו- .גל אָפּ-- ,געװאָגלט.
 .2װאָג-
 ,1ענדיקן װאָגלען .מערניט װאָגלען.
לען א לענגערע צײַט .אִי יאָרן און יאָרן .מיט

ז' .4032

 .2געניצט

צו בּאַצײיכענען

עמעצן (ספּעצ אַ קינד) װאָס איז אַזױ שטאַרק
אָנגעפּעלצט אַז ער קען קוים זיך רירן .אָנגע-
פּעלצט װי אַן אִי .רירן זיך װאיַן אִי,, .מאַך
ניט פֿון קינד אַן אַ'".
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּואָג  --דער ,ן.
פֿון אָפּװעגן? .א צו האַסטיקער אִי גיט ניט די
פּינקטלעכע װאָג", .דער אִי האָט געוויזן אַז מיר
האָבּן זיך ניט טועה געווען".

 ,1פֿאַרענדיקן וואוינען .מער ניט װאוינען .אִ'
דעם גאַנצן טערמין {אַקזאַטיו פֿון צײַטן און
אַרױסקלײַבּן זיך, .די ערשטע יאָרן נאָך דער
מחלוקת פֿלעגט נאָך ליב אַמאָל קומען אויף
פּסח אַהיים ,אִי עטלעכע װאָכן" ,ספ.
 .2וואוינען אַ לענגערט צײַט, ,אַז מע וואוינט
אָפּ דרײַ יאָר מיט א שכן  --װען מיציט זיך
אַרױס ,טוט דאָך אויך בּאַנג" ,פֿל, .מע זאָל אִי
יאָרן א טיר לעבּן אַ טיר און מע זאָל זיך ניט
אײַנעסן איינער דעם אנדערן אין די בּיינער?",
יודי

בּודעמי,

פֿאַלקסבּיבּליאָטעק,

קֹיַצְוו ,8881

;אַלטער גלױיכּן ,אַלטע האָפֿנונג / ,ציט זיך פֿון
מײַן האַרץ ארויס  / --אָפּגעװאוינט האָט איר
דאָרט יאָרן ,איצט איז אײַער צײַט שוין אויס",
אַר' ,אַלטער גלויבּן'.

 3וואוינען בּײַ עמעצן פֿאַרן געלט װאָס ער
קומט, .איך האָבּ א לײדיקע דירה און איר
קענט בּײַ מיר אַי .איר װעט אִי אַ האַלבּ יאָר
און מיר װעלן זײַן קוויט",

 4ניט האָבן מער צו טאָן מיט עמעצן,
אָפּטשעפּען זיך, .איך האָבּ אים שוין אַלץ
אָפּגעגעבּן .זאָל ער איצט אִי פֿון מיר .איך

װיל מיט אים ניט האָבּן קיין עסקים".
מיט זיך  --געניצט אויך אַנשטאָט אָפּגע-
וואוינען זיך .צום ים דאַרף מען זיך צוגעוואויגען
און קיינמאָל זיך ניט אָי ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר
אין תּל-אָבֿיבֿ ,ב"א ,9491
אָפּוואונדערן זיך  --אוטװ- .ער זיך אָפּ ,זיך

אױפֿהערן בּאַװאונדערן .ניט
ג=עוואונדערט.
קענען זיך אִי פֿון עפּעס (עמעצן) .אִי זיך
דערפֿון .ניט קענען זיך אִי איבּער איר שיינקייט,
,האָבּ איך מיך ניט געקענט גענוג אִי דאָס אַזױ
איינע  . . .זאָל זײַן א ייִדיש קינד" ,משה אהרן
גליקמאַן

,דער

מליקאָװאַ,

גרויסער

בּרכי

קענער

נפֿשי ,װאַרשע

.8981

זעלבּסט האָט זיך אויך

ניט געקענט אִי אויף זײַן שיינעם שפּילן" ,ר'
שמעלקע דער קלעזמער ,װאַרשע תּרע"א ,ז' .4
זן אויך אָן זיך ,אַקוזװ :אִי זײַנע מעלות,
איר שיינקייט אאַזו.

אָפּוואונטשעוען

1772

אָפּוואונטשעװוען

--

=עוואונטשעװעט.
ג

דזו

אוטװ.

-טשעװע

אָפּװינטשעװען .

אפ
אָפּי

ווינטשן .אָנװינטשן, ,נאַכן דאַװנען איינער דעם
אַנדערן

א בּרייטלעכן

אָפּגעװאונטשעװעט

יום-טובֿ" ,ד .י .זילבּערבּוש,
ווין  ,6191זי ,531

גוט"

שטרעכאַלעך,. ..

אָפּוואוקש  --דער ,ן .דאָס װאָס װאַקסט אָפּ,
װאקסט אַרוס (זײַטיק און שטאַרצט אַרױס)
אַן אִי פֿון אַ צװײַגועלע) .אַ געװיקס מיט אַלץ
אֵין, .אַין פֿון װילדע װײַנטרױבּ בּײימלעך" ,איבּז,
װל ,לידין ,שטילער אָדער גרויסער ,מינסק
,6

אָפּװאָו(י)ען זיך  --אוטו- .זױי)ע זיך אָפּ ,זיך
-גע-װאָזני)עט.

:99

-וואַזשען

זזזההנהם ,מזזובם  .::8:װרר.

זיך ,על,

אַ לענ"

גערע צײַט זיך אָפּגעבּן מיט עפּעס (עמעצן)
זיך ניאַנטשען .אִי זיך מיטן גערטנדל .אַי זיך
עניש.מיטן אַלטיטשקן.,

אָפּװאַזשען  --טרו . זשע אָפּ-- ,יגעװאַזשעט,
ס4740ר.=:2:

סל .פּר.

אָפּװעגן.

אָפּואַטירן  --טרו- .טיר אָפּ- ,י(גע)װאַטירט,
אַרײַנלײגן ,אַרײנטאָן א סך װאַטע .אִי א טולופּל,
אִי אויך די אַרבּל .ונב,

אָפּוואָיעװען  --אוטו- .יעװע אָפּ ,ג-עװאָיע-
 .1פֿאַראַרבּעטן מעשׂים און אױפֿהערן,
װעט.
 .2אַ לענגערע
אִי בּיז מע פֿאַרלירט די כּוחות.
צײַט װאָיעװען .אי פֿון אינדערפֿרי בּיז שפּעט
בּײַנאַכט; .האָבּ איך  ...אָפּגעװאיעװעט,..
ממש איבּערגעקערט די װעלט" ,ייל ,דאָס פּױי

לישע יונגעל ,אַדעס 5981

 .8אַקחװ .עֶפּעס

דורכפֿירן מיט גרויס טומל ,מיט רעש ,געשרײַען
אע .אִי אַ חתונה ,א שׂמחה .אִי אַ קערמעשל,
 4טרו .אויסקעמפֿן ,אױספֿירן .אָפּראַטעװען
מיט געשרייען(? .די מאַמע האָטן} אויסגעגלעט
 . ..דאָס לעצטע רעשטל פֿון די פּאהלעך װאָס
זי האָט קוים אָפּגעװאַיעװעט בּײַ איר זוןײ ,שע,
 ,09רוסיצ .ענדיקן פֿירן מלחמה,
פֿונים יאַריד.
;אָפּגעװאָיעװעט שוין  . . .האָבּן זיי איצט פֿאַר-
געסן אַז מע דאַרף געבּן עסן" ,סיראָטינער
איבז,

פּעטקע

מיט
אָנפֿאַל,

דער

אַדמיראַל,

מינסק

,1391

זיך  --זיך פֿאַרטײדיקן ,אָפּשלאָגן אַן

פּאַסן אויף אַ קראַנקן .אִי דעם חולה .אִי איבּער
/נ,8
די קראַנקע אין שפּיטאָל-קאַמער .

אִי זיך אין ישיבֿות, ,געװאָלט מאַכן די קינדער
פֿאַר לומדים און האָבּן זיײי געהאַלטן . ,.אין
ישיבֿות ,אין בּתּיימדרשים ,ואו זיי האָבּן זיך

זײַן אַ װאָכערניק ,אַ פּראָצענטניק אַ לענגערע

טן , .61דער

אָפּװאַכערן  --אוטו- .ער אָפּ-- ,יגעװאָכערט.
צײַט, .איך האָבּ אָפּגעװאָכערט צויי יאָרײ ,עוזר
בּלאַשטײן ,דער כֹּהן ,וילנעץ ,6981

אָפּװאָלאַװאָדיען זיך  --אוטװ .דיע זיך
אָפּ ,זיך --װאָלאָװאָדיעט- .,זעקס8: 80108ז='1
סעתי .סל .פּטרן איבּעריקע צײַט אויף עמעצן.
ניאַנטשען זיך אומזיסט:אומנישט מיט עמעצן
,אָפּגעװאָלאָװאָדיעט זיך מיט אים אַ גאַנצע
שעה" .1 ,הייקין ,יידי קולטור ,נ"י  ,2691נאן ,7

אָפּװאָלאָטשען זיך  --אוטװ- .טשע זיך אָפּ
זיך -געװאָלאָטשעט ,ציסזעצעציסתסם :אז=.
אַרומשלעפּן זיך אַ געוויסע צײַט .אַרומדרײען
זיך פּוסט-או פּאס .אִי זיך פֿון שטעטל אין
,איז מיר
שטעטל איבּערן גאַנצן געגנט .ס
איבּערדריסיק געװאָרן אַי זיך און װאַרטן אױפֿן
פּריזיוו ,בּין איך אַװעק קין אַמעריקף.
-עניש,

אָפּװאַלגער  --דער. ,

 1אַקט אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּװאַלגערן (זיך) אין דעם אומ-

ניציקן אִי.
גרויסער

 2אָפּרײַס פֿון א בּאַרג ,פֿון אַ
קופּע.

אִי פֿון

זאַמד.

פֿלעגן

;זיי

בּאַגראָבּן ווערן אונטער די שטיינער פֿון די אָין",
ר .קאָסיק איבּז ,סטאך גאַנעצקי  6אַריק פּאַליאַ-
קאָװ .מיר אַפֿן פּאַמיר ,מאָסקװע ,3391

יוֹנג  --די ,יען.

 .1פּראָצעס אָדער רעזול.

--

אַזי .נעאָל.

װאָס מע קען

(דאַרף) אָפּװאַכן ,אָפּהיטן .אַן אִיע פּאָזיציע.
דיקייט,

אָפּװאַפן  --טרח  4אוטח .װאַך אָפ-- ,גץ-
 .1פֿאַרענדיקן שטיין (זײַן) אויף דער
װאַכט.

װאַך אָדער װאַכן אויף א פּאָזיציע א לענגערע
צײַט ,אַי בּיז אַזײגער זעקס אינדערפֿרי .2 .אױיפֿ-

אָפּגעװאַלגערט

יאָרן" ,בּלעטער,

ראש-ישיבֿה איז דאָך א ייִד אַ צדיק ,װי דער"
לאָזט ער עס אַז יונגעלײַט זאָלן זיך דאָ אִי אָן
די װײַבּער חדשים-לאנג?" ,אַפּאַ ,יא שאלה"

 ,9אָפּליגן אַ לענגערע צײַט אָן נוצן אַי
זיך אין אַ װינקעלע ,אין שפּײַכלער ,אין װאַר-
שטאַט ,אאַזװ, .בּײַ {איםן קען זיך אַ'י דער
אַקער חדשימװײַז ניט קיין פֿאַרריכטערײ ,עליע
שעכטמאַן ,אַפֿן שידװעג ,כאַרקאָװ ,03291

 4זיך אַרומדרײען

אָדער אויך ליגן אָן

אַרבּעט .אִי זיך איבּער דגיאַסן .אַי
דער קאַנאַפּקע, .פֿלעגן זיך דאָרטן
מענטשן אִי זיך א בּיסל אין פֿעלד",
קאָוו ,איבּז פֿון װײַסרוסיש ,קוזמא
|
היײמלאַנז ,מינסק ,2391

זיך אויף
אונדזערע
נ .קאַבּאַ
טשארני,

ס .אָפּקײַקלען זיך, ,האָט זיך דער הימל
צעשפּאָלטן אויף צויי .איין זײַט האָט זיך
אָפּגעװאַלגערט װי א שװאַרצער בּאַרג"1 ,
לוריע ,בּריקן בּרענען ,כאַרקאָװ 9291,. -עניש,

אָפּוװואַלונטירן  --אוטװ- .טיר אָפּ-+ ,װאָלונ-
ניט קענען (װעלן) מער צו
טירט.,
װי אַ װאָלונטיר ,אָן שום שׂכר.
װאָלונטירט ,גענוג געהאָרעװעט װי
אונדזער פֿאָרזיצער זאָל אַרײַנקריגן
נב,אויך מיט זיך.,

טאָן עפּעס
,שוין אַפּ-
אַן איזל,
נאַך כּבֿוד".

אָפּוװואַליאיען זיך  --אוטו .איצ אימפ נבּ,

טאַט פֿון אַראָפּװאַלגערן (זיך) .2 .דזװ אַראָפּ
װאַלגער .32 ,שנייאָ'ען . .., .קלאַנגען .זי
זײַנען געװען ענלעך צום קראַכן פֿון װײַטע

אָפּװאַלגערן זיך,
זיך -געװאַליאַיעט .רוסיצ.
אַרומשלעפּן זיך .אי זיך אין (איבּער) שענקען,

דאָס

אָפּוװואַל(י)שן  --טרו .ל(טץ אָפּ-+ ,גץ-

בּאַרג-אָ'ען",

איבּז,

ק.

פֿאַוסטאָװסקי,

שטערנבּילד פֿון די יאַגיהינט ,מאָסקװע ,8391

אָפּװאַלנערן  --טרו- .ער אָפּ ,ג-ע-װאַלגערט.
9

--וועלגערן.

 .1אוױפֿהערן דין ,פֿלאַך

מאַכן מיט א װאַלגערהאָלץ .אִי א בּלאַט לאָקשן.

 .2װאַלגערן אַ לענגערע צײַט ,אִי טייג אין
בּעקערלי,
 .9אָפּמאַנגלען

װעש.

פשע-

אַי די גאַנצע

מיווקע.

 4אַװעקנעמען און אַראָפּקײַקלען .אִ' אַ
שטיין פֿון דער קופּע שטיינער, .האָט ער אַ

אָפּואיען  --אוטװ .ייע אָפּ-- ,געװאַיעט.
 .1פֿאַרערנדיקן װאָיען .2 .אַ לענגערע צײַט
 .8בּכלל אַרױסגעבּן קלאַנגען פֿון
װאָיען.
װײיטיק אָדער בּרומען װי אַ חיה, .פֿלעג ער
{דער משוגענערן אַזױ אִי אױפֿן בּריקל בּײַם
גאַניק ,װי בּײַ די בּוינעס" ,פּמ ,דאָר אויס ,דאָר
אײַן ,כאַרקאָװ - 9291ו-ואָי ,דער- .עניש,
אָפּװאַכיק

אָפּװאַנדערן

ציגל אָפּגעװאַלגערט און אַרויסגענומען א קעס.

אַראָפּװאַרפֿן .אַראָפּקײַקלען .אַראָפּ"

װאַל(י)עט.

רײַסן .אִי בּינטלעך היי פֿון בּוידעם .אַי צװײַגן
אָפֿט מיט זיך , --ציגל װאַליען
פֿון בּוים.
זיך אָפּ פֿון דער צעבּראַכענער װאַנט", .אַ
שטיקל ליים פֿון קוימען האָט זיך אָפּגעװאַלעט
און  . . ,דער רויך האָט ניט געקענט ארויס",
בּרעמי,

די

ערשטע

נאַכט

פֿון

חנוכּה,

אַדעס

,- ,3פֿון איר פּנים האָט אָנגעהױבּן זיך אַי
שטיקערװײַז שטוקאַטורקע" ,ספ ,גליקליכע און
אומגליקליכע,

אָפּװאַלצן  --טרו .װאַלץ אָפּ-- ,געװאַלצט,

טעלע פֿון אונטערן ציגל" ,ד .פֿעלדמאַן איבּז,

פֿאַרענדיקן אַרבּעטן מיט װאַלצן .אִי היימישע
ונג- ,עגיש,
שטאָפּן,

ס .פֿיג .אײַנקװעטשן ,צעקװועטשן (װי טייג).
,געכאַפּט האָט דער בּער אַ קלאָץ  --און א
װאַלגער אָפּ די יאַפּאַנער" ,פֿמ |דאָס געזאַנג
פֿון די פֿעלקער ,זבּ ,מאָסקװע  ,9391זי 19ן,

אָפּװאַלקעװען  --טרו- .קעווע אָפּ--- ,געװאַל-

י .בּאַבּעל ,דערציילונגען ,כאַרקאָו ,5291

אָפּװאַלגערן זיך  +- --דפו.
לענגערע
שלעכטע

 1זײַן א

צײַט אָן א היים און לעבּן אין
בּאַדינגונגען .אָפּקומען .אִי זיך אין

 .1זזח אָפּװאַלצן
קעװצט.::88:288::8 .
 .2אָפּהאַקן ,דערפֿירן צו אַ טײַך און אַראָפּלאַזן
אין װאַסער (צו מאַכן פּליטן) .אי בּיימער .אִי
קלעצער.

אָפּוואַנדערן  --אוטו- .ער אָפּ--- ,געװאַנדערט,
 .1פֿאַרענדיקן װאַנדערן .2 .אַ לענגערע צײַט

תּפֿיסות" .האָט ער אאָרן אָפּנעשמאַכט אויף
קאַטאָרגע ,אָפּגעװאַלגערט זיך אין סיבּיר",

װאנדערן איבּער פֿאַרשײדענע ערטער ,אַרומ"
,8
װאָגלען .אִי איבּער גאַנץ דרום-אַמעריקע.
אַװעקװאַנדערן ,אַװעקװאָגלען .שאַך גאָט ,זעלין

 .2לעבּן אין דער פֿרעמד אַ לענגערע צײַט,

מיר דען פֿון אונזרה קהילה הקדושה אַזו אָבּ

חיים גילדין ,פליגל ,קלעװו ,9391

|

אָפּװאָנכען
וואנדרן",

סג"ל,

1779
הבּחור

איין

נײַא

זעקלי

קלאָג

כּהר"ר

בּן

ליך

ליבּרמן

אָפּװאַרפן  --טרו .װאַרג אָפּ-- ,געװאָרגן9 ,פ;

פ .אַקוזװ .זיך גרייטן צו אַ בּאַשטימט גע

ק"ק

 .אָפּדרײען דעם האַלדז פֿון

שעעניש .אִי דעם נצחון .אִי עמעצנס חתונה,
אי די געלעגנהייט ארײַנצוקומען צו זיי, .מיר
אַלי מאָלט גימיינט האָבּין אים דאָז ענד אָפּ
צו ואַרטין" ,גה ,ז' , ,761מ,חנות לאַפּיטוטן
װאַרטן אָפּ זײַן טויט" ,בּאַש' ,דער יד פֿון

פֿון חורבּן

וורמיישׂא ,אַמשׂט  3271וְפֹש װון/ .נם,
אָפּװאָנכען  --טרחװ- .כע אָפּ-- ,געװאָנכעט,
 ,1שמעקן ,ניוכען עפּעס װאָס האָט אַ שלעכטן
ריח .אִ' װאָס יענער האָט אַנגעשטונקען.
 ,2בּכּלל אָפּניוכען, .דער הונט װעט אִי דעם
מיט
װעג װאו די צויג אין דורכגעלאָפֿן".
עניש.זיך  --קזחװ .זיך אַ' װי כּלבֿים.

אָפּװאַפֿענען  --טרוו .װאָפֿן אָפּ-- ,געװאָפֿנט,
אַנטװאַפֿענען .אַװעקנעמען פֿון עמעצן זײַן
װאָפֿן ,אִי דעם איבּערפֿאַלער ,אינגאנצן אִי דאָס

זיך  --רעפֿל אָדער

מיט

בּאַזיגטע לאַנד.,
קזח

/נה,

אָפּװאַצקען  --טרו . קע אָפּ-+ ,געװאַצקעט,
 1אָפּבּרודיקן
- 9ואַדונען (.)+-
 .2אָפּזידלען .אַזױ אי
אָפּשמירן מיט בּלאָטע.
אַז מע זאָל ניט קענען דעם קאָפּ אױפֿהײבּן ,מע
זאָל ניט װיסן װאו זיך אַהינצוטאָן ,מע זאָל
פֿאַרלירן ס'לשון .אִ' פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס --
מיט זיך  --קזװ אָדער
מיט בּיידע בֹּבּ.
עניש.
עבכץ.רעפּל.

אָפּװאַקלען זיך  --אוטװ- .קל זיך אָפּ ,זיך
זיך װאַקלען אַ לענגערע

=עװאַקלט.
ג

צײַט

און אױפֿהערן .אִי זיך און אָננעמען א פֿעסטן
בּאַשלוס- .עניש.

אָפּװאַקפֿן  --װאַקס אָפּ ,האָבּ און אויך בּ ין
 .1אוטװ .צוריק
ריגעװאַקסן (--געװאָקסן) .אויסװאקסן (פֿון זיך ,אָן שום טרחה) װאָס מע
האָט אָפּגעשניטן ,אָפּגעהאַקט ,אָפּגעזעגט אע.
;די אָפּגעזעגטע צװײַגן װעלן אַ" .אנעגל און
האָר װאַקסן אָפּ ,אָבּער ניט קיין פֿינגער" ,שװ.
,קלאָג ניט אויף דעם װאָס קען אָי ,שװ (אַזױ
טרייסט מען אויך עמעצן װאָס פֿאַרלירט געלט
אין א געשעפֿטן, .זײַנען איר די האָר אָפּגע-
װאַקסן אין טרוקענע ,שוארצע ,משונהדיקע
גרויזן" ,זש ,נח פּאַנדרע,, .מיר זײַנען געמלט,
איר ניט ,בּײַ אונדז קען שוין ניט אִי צוריק,
אָבּער איר זיך מאַלן קענט"{ ,לױט סנהדרין
לט/אן,

חיים

ליבּערמאן,

טאָל ,נ"י ,0491

די

זבּ

אויך מיט

פֿון

שטימע

זיך.

 ,2אַקוזװ .בּכּיוון לאָזן אַי .לאָזן אי אַ בּאָרד.
,פאות האָט זי זיך בּיסלעכװײַז געלאָזט אַי",
אפֿיס,

גרונעלע

דיא

רעבּעצין,

װילנע ,4781

יונג , --פֿון דער דינער קישקע ציט זיך
דביּ,ל,י.נדע אַי ,אַבֿרהם משה ראשי ,אַ
גוטע

עצה

אָפּװאַרטן

װי צו

לעבּען

און

געזונד

זײַן

אַדעס,

יאָר? זי .61

אָפּװאַקפֿן  --טרו .װאַקס אָפּ--- ,געװאַקסט,
אָפּרײַבּן מיט װאַקס .אִי די
-- 9וועקסן.
דילן,

אָפּװאַקעװען זיך  --אוטװ- .קעװע זיך אָפּ,
זיך ---געװאַקעװעט .פּר .דזוו אָפּװאַקלען זיך,

אָפּוו(אַ)ראָושען  --טרװ .זשע אָפ-- ,גע-
אָפּכּישופֿן .אָפּטאָן װי אַ
װ(אָ)ראָזשעט .סל.
כּישוף-מאַכער, .ער האָט זי אָפּגעװאָראָזשעט,
פֿאָרט זי ,די נאַרישע קאַטשקע ,אַװעק מיט אים",

--ווערגן.

אַן עוף װאָס מע בּרענגט פֿאַר א קרבּן, .ומלק
את ראשו וויקרא ,א ,}51 ,ותּרגום יוימלוק ית
רישיה'

---

אַשכּנז

בּלשון

אבּ

װארגן"

{תי:

;און אָפּקנײַפּן זײַן קאָפּ"ן ,אב ,ספֿר מתּורגמן,
איזנע ש"א ,פּ/א .וווארגן איז אייגנטלעך צו"
נויפֿקװעטשן בּײַ דער קעל ,אָבּער דאָס װאָרט
מלק האָט אין יִדיש אָנגענומען אַן אַנדער
בּאַטײַט װײַל לויטן דין טאָר מען ניט דער"
גאיין עוף דער צו קרבּן
שטיקן קיין עוףן.
זײַני
ט
י.
מהן.
ווערט געבּראַכט ,זאָל דר כֹּ
נעגל פֿון הינטן דאש

שלש

גניק אבּ װירגן" ,מחזור

רגלים ,אַמשׂט  ,3171רלג/בּ.

 .2דזוו דערװערגן.
-עניש,

אִי א צאָל קעצעלעך.

אַקט פֿון אָפּװאַרטן.
אָפּװאַרט  --דער- ,ז.
א לענגערער אַי .אַן אומגעדולדיקער אָי. .בּלוד
טיקט אַלץ די ערד אין אִי פֿון פֿאַרטאָג" ,רובּ,
ונג  --די- ,ען .פּראָצעס
איק ,פּסח תּשכ"א.
פֿון אָפּװאַרטן, ,פֿאַרגאַפֿט אַזױ ,מיט אֶיונג
עס אָטעמט די גאַליאָרקע" ,רובּ ,איק ,ר"ה
תּשיייח.
אָפּװאַרטן  --טרװ .װאַרט אָפּ- ,געװאַרט.
 .1װאַרטן אויף עמעצנס אָנקומען (װאָס מע
האָט אָפּגערעדט זיך צו טרעפֿן מיט אים).
,װאַרט מיך אָפּ דאָרטן  . . .און איך װעל שוין
אומגעזאַמט אויך אַנקומען" ,לאַל ,װילנע ,7881
זי , ,54ער װאָלט אָפּגעװאַרט גיטעלען װאָס
דאַרף,

מוז

אומבּאַדינגט

בּאַלד אַרוסקומען,

װײַס װו' ,דער איבּערגאַנגי ,זי  ,97ער װארט
מיט זײַן פֿערד מיך שוין אָפּײ ,סעג ,איצטער,

זי , ,891האָט מיך
מיר דאַכט זיך ,זי
אָפּנעװאַרט" ,מאָל,
זי , .22עס האָבּן

געטראָפֿן אויף די שטיגן,
האָט מיך אַפֿילו אומישנע
פֿון לובּלין בּיז ניריאָרק,
אָפּגעװאַרט אין אונטערערד

די פֿרײַנדײ ,פּמ ,מלחמה

| ,ג"י  ,6591ז' ,452

 .2װאַרטן אױפֿן אָנקומען מקבּל פּנים צו
זײַן .אַרױס אִי דעם רבּין .אִי דעם העלדס
אָנקום ,אָי אַ חתן צי אַ כּלה איז די שׂמחה
געווען גרויס" ,יק .עגוטע מֿלאָכים שװעבּן
אַרום ,אִידיק דעם גבֿיר מיט זײַנע קינדער בּײַם
אַרױסגײן פֿון שול" ,ממוס ,שלמה .אָפּגעװאַרט
א נײַעם װעלךעסקאדראָן  . . .מײַנע פֿלינקע
װאַסער-געסטײ ,יהואָש3 ,בּאַרג און אָקעאַןי
,7

 9זיך גרייטן אָנצופֿאַלן ,לויערן, .ער האָט
זי פֿאַרן טויער אָפּגעװאַרט און האָט זי מיט א
מעסער דערשטאָכן ,פל, .כ'האָבּ אַ קעצל אין
מײַן צימער  . . .זי װאַרט אָפּ אַ מוין בּײַם
װאַנטײ ,סעג ,לירישע לידער ,קלעוו  ,9191זי ,63
 4אַקוזװ .בּאַגעגענען אַן אָנקומענדיקן פֿאַר-
קער-מיטל, .די שטעטלשע מיידלעך פּוצן זיך
אויס און גייען אִי די בּאַן"; .זיך אנידערגע-
שטעלט אױפֿן פּאַסטװעג אָפּצוּװאַרטן אַ פֿור",
 אמד ,דער סיום התּורה ,װוילנע ; .8681א המוןמענטשן איז געקומען אִי די שיף" ,בּאַש ,גימפּל
|
תֹּם ,נ"י  ,3691זי ,013

|

בּבֿלי,

 .0דערװאַרטן .זיך ריכטן אויף א בּאַשטימט
רעאגירן .אִי דעם (קעגנאַנגריף .אִי דעם ענט"
פֿער {שע :עאַי אויף ענטפֿער" ,סאָװי היימלאַנד,

 ,1פזאן , .}2איך װאַרט אָפּ אײַער זיסן אַנט"
װאָרטײ ,לאַל ,ווילנע  ,7881זי  ,44גאָפּגעװאַרט
דאָס ווען ער װעט אָנהײבּן בּלאָזן און װאַרפֿן
דעם שופֿר ,זאָל איך קענען  ,". . .י .ל .שפּירא,
דער

גײַסט,

אידישער

.2391

מונקאַטש

שאר"

בּעטן און אַי דאָס שטיקל דאַרע בּרויט" ,סעג,
איצטער ,ז' , .72װאָס װאַרט דיך אָפּ אין דײַן
צוקונפֿט?",

ש.

צימערמאַן

ענג

איבּז,

ותּקוה,

לובּלין תּרס"ב,
 4אַקזװ ,אויך אוטװ .װאַרטן בּיז עס
קומט אַ געוויסע דאַטע ,בּיז עס גייט אַװעק א
געוויסער טערמין .אִי דעם יום טובֿ  6אִי
בּיון יוםטובֿ .אי די בּאַשטימטע מינוט .אַי
דעם קאַיאָר ,די געבּורט פֿון טאָג .גיעקב...
זאָל ערשט דיא ערשטי חתונה װאָך אָבּ וװואַרטן,
ספֿר המנהגים ,אַמשׂט  ,3271נח/בּ, .האָט אויך
נישט אָפּגעװאַרט די נײַנציק טעג ,װי דער דין
איז",

בּאַש,

דער

שׂטן

אין

,אָפּגעװארט

גאָרט.

אַ שעת-הכּושר ,אַ גוטע מינוט ,אַז דער רבּי זאָל
אים אױפֿנעמען" ,אַש ,תהיליםייוד.

 .8אַקוזװ .אויך אוטה.

אָפּציֶען ,אָפּלײגן.

איבּערװאַרטן ,אִי זײַן קומען  6אִי בּיז ער
װעט קומען .אִי די בּאַשלוסן פֿון דער קאָנפֿע-
רענץ אויף צו בּאַשטימען ; . . . .ער װעט מיט
זײַן שרײַבּן

אֵָיי ,שנ,

קריטיק

און

קריטיקער,

ב"א  ,9591ז' ,68
 .9װאַרטן א לענגערע צײַט .אי א גאַנצע
שעה אַקאַטיו פֿון צײַטן, ,װאַרטן שמנה
שנה אַז ער זאָל צו כּ"ק {=כּשר קהלן קומען
 ..,דאָס ערסט קרבּני ,מקדם מוס װאָל אֲבּי
װאַרטעןײ' ,תּקנות פֿון פּראָגער חפֿרה קדישאי,
תנ"ב (21 2012411נ, .068081איך האָבּ דאָרט

אָפּגעװאַרטעט מער אַלס איינע האַלבּע שטונד",
אמד ,דאָס קינד אין װאַלד ,װילנע תּרל"ו, ,מע
קאָן אַזױ אַי אן אָנדערהאַלבּן מעת-לעת אויך",
קיפניס ,סאָװ'

אי.

היימלאנד,

,8691

פאן

,06

פֿ,אַלט צו די נאַכט ,טראַכט מען ...מע װעט
בּלײַבּן שטיין און אי ב יז טאָג"ײ ,פרץ,
פֿאָלקסטי געשיכטףן

( .0אין קאַרטנשפיל) פּאַסן ,איבּערװאַרטן
צו הערן װאָס דער צװייטער צד װעט מעלדן
,איך װאַרט אָפּ ,איך פּאַס".

1

אַרכ .משמש זײַן .בּאדינען .טאָן דאָס

נייטיקע לטובת עמעצן אָדער עפּעס .פאַבֿרהם
אָבֿינו . . .ער האָט זיא ודי אורחיםן אַלינט
אָפּ גיװאַרט ,װען גלײַך אַז ער האָט גמיינט זיא
זענן (ערבֿיים)" ,עח ,עבּ/ד, .ער זײַני עסקים
אַך קן דר בּײַא אָבּ װאַרטן אונ קן תּורה...
|
לערנן" ,לטו ,סבּ/א.

אָפּװאָרטען

1774

 ,2אָפּהיטן; דורכפֿירן װי עס בּאַדאַרף צו
זײַן ,כּדבּעי, .װעלכר איין למדן איז מוז זײַן
תּורה אָכּ װאַרטן" ,שה ,אמשט  ,3271לט/ד,
,האָבּ איך ניט אָבּ גװאַרט דיא קדושה פֿון
הש"י אוני ויא זאָל איך מײַן פּנים קענין אויף
היבּן,"...

רי'י

אריה

זעליגמן ,..תיקוני

;דר

בּרי'

ליב

מוֹעדים,

יהודא

מכונה

פֿיורדא

תּפּ"ט,

מענש זאָל ...זײַנן דינשׂט אָבּ װאַרטן

קאן",

דרך

עפּש,

הישר

הבּא,

לעולם

99דמ,

תּמ"ה? יב/בּ.
,שטײט אקעגן איר א
אַ'דיק  --אַזי.
בּיסל אַן אִידיקער ,א צעטומלטער" ,י .אָקרוטני,
א בּױים אין װינט ,לאָדזש ,8491

ענייש , --אַז ער איז אַנטשװיגן

זעכץ.

געװאָרן ,האָט א שווער אִי געדריקט די לופֿט",
ק .בּראַקער איבּז ,רענע מאַראַן ,בּאַטואַלא,

װאַרשע 9291

דער (יין ,קע

בּאַפֿרײַען פֿון װאָרצלען,

דערנער,

װילדגראָז,

| אי א פֿעלד,
אָפּװאַרטער

 --דער' ,ס .װנ .יין קקע ,ס,

 .1װער עס װאַרט אָפּ .דער אַ' בּײַ דער בּאַן
סטאַנציע .דער לעצטער ,דער אִ' אין דער
 .2צוזעער .אױפּפּאַסער
רשימה קאַנדידאַטן
עריי.אשיפןּאיַטאָל,

אָפּװואַרטערין  --די' ,ס.
 .2װאַרטערין.
טער.
קראַנקע ,צוזעערין,
אָפּוװאַרטעריש  --אַדי.
סיטואַציע פֿון אָפּװאַרטן.
אָפּצוּװאַרטן .,אין אַן איער
;,אַלץ אין מײַן לעבּן איז

 .1קראַנקנשװעס-
אױפֿפאַסערקע

אָפּוואַיטשען

אויף

ואָס איז אין אַ
װאָס איז מסוגל
אומאַנטשלאָסנקײט,
געװאָרן צײַטװײַליק,

אָי" ,בּאַש ,פֿאַר 4691 ,א .9

קקייט,

 --אוסו- .טשע אָפּ-- ,גץ-

אָפּבּורטשען .פֿאַרענדיקן אָדער אַ
װאָרטשעט.
לענגערע צײַט װאָרטשען .אִי מיט א פּראָטעסט,
אִי בּרוגזערהייט, .דער סוף װעט זײַן אַז איך
װעל אופֿהערן קאָכן -- .האָסט שוין אָפּגע:
װאָרטשעט? . ..טאָ גיבּ 9סן" ,ש .בּרעגמאַן
זיך.

שװאַרץ,

קיִעװ'

,5391

פֿײַער" ,יוסף דער יתום ,נעמק ע"י רי"א מ"ס,

וילגע 5681

/נב,

אָפּװאַר(ע)נען  ---טרװ .דזװ װאָרנע)נען נאָר

עמפֿאַטישער,
אָפֿװאַרף  --דער- ,ן .אקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּװאַרפֿן ,אָפּזאָג .אָפּשלאָג .בּאַזײַטיקונג,
דאָס מבֿטל זײַן, .די מענטשלעכע אַין דאַרפֿן
זיך ניט געפֿינען נאָענט פֿון ואוינונג" ,דר'
י .פֿײַגענבּערג9 ,געז ,װילנע  ,4291שן ,1
;אַרױסװאַרפֿן פֿון זאַװאָד װי דעם אִי ,װי דעם
שלאק

פֿון װאַגראַנקע",

פֿײַװל

סיטאָ,

דער

ציילונגען ,כאַרקאָװ , .0291איז שאַפֿונג פֿאַר-
בּונדן מיט אױיסקלײַבּ און אַ" ,צײַט ,טמז,
"האָבּן די אײַנגעפֿלאַנצטע פּאַנק-
.401
3
רעאס זיך גוט צוגעפּאַסט און האָבּן ניט אַרויס-
געװיזן קיין אָי ,דרי י .גלען ,פֿאָר 8691 ,שו .82

אֵי -אָ ר ט.

אָפּװאָרטען  --טרו- .טע אָפּ-- ,געװאָרטעט.

ניאָמקע

אָפּװאַרפֿן

אויך

מיט

-עניש.

אָפּװאַרעמען  --טרוו- .עם אָפּ- ,געװאַרעמט,
 .1מאַכן װידער װאָרעם .אִי די יויך .אִי דעם
קאַלט-געװאָרענעם מאָלצײַט .אִי די אָפּגעקילטע
פֿרײַנדשאַפֿט,
 .2אָנװאַרעמען װאָס איז פֿאַרפֿרױרן, ,געזען
דעם שלאנג  . . .בּאַלד גאַנץ פֿאַרפֿראָרן  . . .האָט
,צוּ
ּ,
ָ.פֹ
אים אין בוּזן אַרײַנגענומען אאים
ווארעמען" ,ליאַנדאַר ,בּריפֿנשטעלער ,װילנץ
 ,4ז' , ,64מע האָט געזעצט דעם שוללערער
| נעבּן אויװון אִי פֿון קעלט" ,י .ג .מונק איבּז,
מסתּרי פּאַריז ,װאַרשע , ,5681מ,יט פֿײַערדיקץ
אויגן װאָס װאַרן נאָך אים שטאַנדע אָפּצוּ
| װאַרעמען אן אַײַזיקאַלט הערץ" ,אמד ,די אור-
חים פֿון דוראַצעסאַק ,װילנע ,2781
מיט זיך  --אזיך א בּיסעלע אִי בּײַם

אָפּװאָרף  --דער. ,
אָפּפֿאַל פֿון דער
געזעלשאַפֿט {--װאורף נרן, .דאָס מיין איך
אײַך ,שיכּורים ,פֿרעסער ,אִי נבֿזהדיקער" ,נ.
לוריע איבּז ,מ .גאָרקי ,אַ מענטש בּאַ לײַטה
קִיְעוו ,5391

אָפּװאַרפֿן  --טרו .װאַרף אָפּ-- ,געװאָרפֿן,
 .1אַראָפּװאַרפֿן פֿון אױבּן אויף אונטן ,אִ
שטיינער פֿון בּאַרג .אִ' האָלץ פֿון װעגעלע.
;בּשלכת  --דז אין דער צײַט דז זי װאַרפֿן
אבּ די בּלעטר" ,סהמ ,ישעיה ,ו ,31 ,פאָפּגץ-
װאָרפֿן די זעקלעך מעל" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער
'עמעסי ,זי , .853פֿלינק פֿאַרשלאָסן דאָס
פֿולע פּאַקעטל און אָפּגעװאָרפֿן עס אין קאַסטן
אונטערן

טיש",

יודל

יאָפֿע,

פֿרישע

קויכעס,

מאָסקװע ,0491
 .2אַראָפּװאַרפֿן פֿון זיך .אױסטאָן ,אַי די
קליידער און אַרײַנשפּרינגען אין טײַך, .דען
קינדר הוט די הױבּליך אונטר דען קין צו
גיבּונדן ,דז זי ניט האבּן קיינן אבּ װאוירפֿן",
בּראַנט ,פּרק מג, .ער שטונד אויף פֿון זײַן
שטול אונ' װערפֿט אבּ זײַן קרון" ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271רכא/בּ, .װערף אב דײַן
פּנציר פֿון דיר" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא  ,4671נבּ/בּ.
;די גרינע װערעם ...װערן מיט דער צײַט
װאַרפֿן
אָ.ך
רץ.נ.
עעכ
דּינ
אײַנגעװיקלט אין שפ
זי פֿון זיך דיזע װינדעלעך אַפּ" ,אמד ,דער
שדכן ,װוילנע .4781
 .9בּאַװאַרפֿן .אִי עמעצן מיט בּלאָטע פֿון
קאָפּ בּיז די פֿיס .אִי מיט תּשעה-בּאַבֿישישקעס,
 .4אַװעקװאַרפֿן .,בּײַם לױפֿן אִי דאָס געװוער,
| ע;שנײַט

אָפּ דען בּום .א.ו.ני

װרפֿט

אבּ זִלנַי

צווייגן" ,סהמ ,דניאל ,ג| 44 ,די פּסוקים זײַנען
טעותדיק נומערירט .אין תּי  ,}11 ,3 --לובּלין
שפּ"ו; .זא בּלד דער קירבּיז דיא בּליד ב{ּ=ליטן
אָפּ װערפֿין טוט ,זא קענט מן אין אובּ צעֶר װיל
ד=ורכ-
װערדין בּיז אָדר גוט" ,צוכט, .געמאַכט {
געלאָפֿן} דרײַ גאַסן ,אַלץ געמוזט אִי |דאָס גע-
גנבעטען

פֿון זיך",

בּימקאָ,

גנבים,

ליע ד =
 ,9ז' ֹ* ,73אַי (אַ) ס
סימנים פֿון פֿוסטריט,

װאַרשע

פֿאַרװישן

 .9װאַרפֿן אין א זײַט, .די פֿערד זײַנען אַרײַן
א!ין קילן װאַלד . . .און אָפּגעװאָרפֿן מיט קאָי
פּעטעס שטיקער ווייכע ערד מיט מאָך" ,אָפּאַ,
אַלײן ,זי , .811אויטאָס קומען אלע װײַלע און
װאַרפֿן אָפּ הױפֿנס שטיינער און מיסט און
ערד" ,בּ .דעמבּלין ,װעסט סיידי ,זאַמלבּיכער וו,
נַ"י  ,7391זי , ,27געבּראַכט מיט זיך לאָפּעטעס

| און אַלע האָבּן זיך אַ נעם געטאָן אִי דעם שגיי",
קמאַ.בּריאַנסקי ,סאָװ' היײימלאַנד ,3691 ,טן ,1
,פֿון דאָרטן האָט דאָס ליכט אָפּגעװאָרפֿן א
שװאַכע,

בּלאַסט

דר'

שײַן",

ה.

זאָלאָטאַראָר,

גש ! ,ניי  ,4291זי ,241
 .0אויסשיידן פֿון קערפּער .אִי ליחות .לײַדן
פֿון שלשול און כּסדר גיין אִי .אִי איבּעריקע
 . .שפּײַזט
שטאָפֿן בּײַם שװויצן|? .די אַמעבּע| .
זיך  . . .װאַרפֿט אָפּ צוֹאה ,זי לעבּט" ,ש .בּלום,
דער בּױים פֿון לעבּן ,נ"י  ,1391ז'  ,22װײַסל

(אײיװײַס) װאָס װערט אָפּגעװאָרפֿן ניט אין אַ
דירעקטער פֿאָרעם ,נאָר  . . .אין פֿאַרעם פֿון
אַזאָט  . . .דער שטיקשטאָף געפֿינט זיך אינעם
אורין ,אינעם שטולגאַנג" ,פֿגעז ,װילנץ ,4291
פאן ,8

 ./געבּערן (װועגן בּאַשעפֿענישן .װעגן מענטשן
 --גראַבּ) ,אִי אַ בּרוין לאַשיקל .אִי דעם ממזר,

| ,גענומען טאַפּן דעם בּויך און אָנטאַפּן דאָס
קעלבּל -- .הער אויף ,זי קען אַי" ,ע .גאָרדאָן,
אינגול בּאַיאַר ,מאָסקװע ,5391
 .8מפּיל זײַן .אויך :אַבּאָרטירן ,אורח,91 ,
פֿאַרטײַטשט 'לא שכּלה, :האָבּן ניכט אָפּגץ-
װאָרפֿן" |תּי, :פֿאַרװאָרפֿן"ן, .דעם איגומענס
שיקסע האָט זיך דאָ אזוי איבּערגעשראָקן אַז
זי האָט  . . .אָפּגעװאָרפֿן" ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע
 ,6ז' , ,35הער זיך אויף נאַריש מאַכן...
װעסט דען ניט װעלן אִ'? דאָס אין נאָר דעם
ערשטן מאָל סטראַשנע" ,איבּז ,ק .גאָרבּונאָו,
דאָס אײַז גייט ,קִיעוו ,0391

 9זיך בּאַפֿרײַען פֿון עפּעס װאָס דריקט
(עמאָציאָנעל ,פּאָליטיש ,סאָציאַל) .אִי קנעכט-
שאַפֿט ,די טיראַנישע מאַכט ,די הערשאַפֿט פֿון
פֿרעמדע אע .אִי דעם יאָך פֿון התחײַבֿותן,
;דער דוכּס פֿון זאקסין  . . .האָט זיך אבּ גיריסן
פֿון די רומיים אונ' איר יאָך פֿון איהנן אָבּ
גיװאָרפֿין" ,ר' זלמן הענא איבּז ,ר' דוד גאַנו,

צמח דוד99 ,דמ תּנ"ח, ,בּײַא מיר פֿר בּליבּן איז
דעם שװערן לאשׂט פֿון מיר אָבּ צו װערפֿן אוני
דשׂ ספֿר שטין צו לאזן" ,חה ,אַמשׂט  ,6171ז/בּ,
-ּ.
צ.ו
פןּ.
אוװָעזי
;בּיז עס איז נגמר בּדעתּו גי
װאַרפֿן פֿון זיך די שװערע משׂא פֿון זײַנע
זינד" ,דיא גן עדן בּחורים ,װאַרשע ,5881
,יעדער זײַן משׂא וויל אִי גערן ,דעם פּרעס פֿון
געמיט",

יחיאל

לערער,

מײַן היים.

 ,0אַראָפּזעצן .אַראָפּװאַרפֿן פֿון אַמט, ,די
בּונטאָװשטשיקעס ווילן אִי ניקאָלײַקען", .מע
פֿלעגט פֿאַר געלט קױפֿן די העכסטע אַמטן און
אִי אַפֿילו אַ כּהן-גדול", ,איזט מלך גיװועזין צו
זײַן צוייא בּרידר ,.+
נ'.
ו.
אָר.
זעכצעהן יא
האבּין איהן װעלין אָבּ װאַרפֿין" ,ר' זלמן הענא
איבּז ,ר' דוד גאַנז ,צמח דוד ,פ5פֿדמ תּנ"ח,

אָפּװאַרפֿן זיך

אָפּװאַשן

1779

;מענכי מלאָכים װאָשׂ מן זיא אָפּ װאַרפֿט פֿון
אירי גדולה" ,עח ,כד/א, .עֶר איז געװעזן אין
בּאַגדאַד אַ גאָבּערנער .דער קאַדי האָט זיך
אָבּער מיט אים צעקריגט און האָט אים בּײַ דעם
מלך געמסרט .דרום איז עֶר אַפּגעװאָרפֿן גע
װאָרן" ,טויזענד אונד איין טאָג ,װאַרשע ,93281
;נאָך דעם יאָר װעלן זיי אים אִי פֿון צו זײַן
אַ פֿאַרװאַלטער" ,חה; .962 ,הרבֿ בּצ"ש...
האָט ער געהערט אַ כּרוז אין הימל אַז ער

דאַרף אִי דעם שוֹהט" ,ספֿר שבֿחי בּעש"ט,

זי מיטן בּליק װאַרפֿט עֶר זיי אָפּ --- ,ער װיל
קיין שלום נישט" ,פרץ ,װאָס אין פֿידעלע
שטעקט, ,אָפּגעװאָרפֿן דעם  ....ןשלום-זאָנבּאָט",

,אָבּ איך
רעקרוטי {אױיסגאַבּע  ,13291זי 651ן ,ה
אים געראַטן אַז ער זאָל שװערן אום עֶר זאָל
זיך ניט אִי פֿון די געלט" ,י .בּודזאָהן ,אַ גי
טראייע װײַבּיל חלעבּין ,װילנע  ,2981ז' ,83

 .0דערװײַטערן, .דער רבּי װאַרפֿט אָפּ זײַנע
מקורבֿים, .ישׂראל דיא דא װאַרן אבּ גװאָרפֿן
פֿון בּית'המקדש מיט דײַנס ליכט" ,מחזור שלש
רגלים ,אַמשׂט  ,3171קמבּ/בּ, .אל תּשליכנו
מלפֿניך זאָלסט ניט אִי אונדז פֿון דיר ,רבּונו"
של-עולם" ,ממוס ,שלמה,

 4פֿאַרלײקענען .ניט אָנערקענען מער .אָפּ
טרייסלען זיך .אי זיך פֿון אַ צוזאָג ,פֿון אַחריות,
אִי זיך אַפֿילו פֿון אַ שבֿועה .אַי זיך פֿון שטיצן
די קרובֿים ,אִי זיך פֿון אַמאָליקע רייד ,מיינונ-
ּ,ײַ כאשיען איז געוען א פֿאַרשטערטער
גען .ב
| שבּת .זי האָט זיך לכתּחילה געװאָלט אִי פֿון
טשאָלנט ,נאָר דערמיט האָט זי נאָך ערגער
געמאַכט" ,אַר, ,די שפּראַך פֿון װעלכער מיר
קענען זיך אִי װען מיר ווילן" ,ייבּל עא,4 ,

ננ :סװערדלין,

זשאַלקעװ תּרײי,

טמז,

5691

וא ,71

אָפּשפּיגלען ,רעפֿלעקטירן (װעגן שטראַ-

 1אַנולירן .ניט אָננעמען (מיט א מערהייט
שטימען) .אִי א געזעץפּראָיעקט אין אַ קאָמיסיע
פֿון פּאַרלאַמענט .אִי דעם אַלטן געזעץ װעגן
גטן זיך. .א קאַמף דורך אִי די מיליטאַריסטישע
בּודזשעטן" ,זשיט ווש ,נ"י  ,7191זי ,181

לן) ,װײַסער מירמלשטיין װאָס װארפֿט אָפּ
שטראַלן ,אויך װעגן קלאנ-כװאַליעס .עדי
דאָזיקע כװאַליעס דערגרייכן צום אויער-מושל,
וערן זיי אָפּגעװאָרפֿן פֿון דעם מושל" ,ט.
בּערלס ,מענטש-מאַשין ,קיעוו  ,7291ז' ,601

 2זיך ניט רעכענען מיט עפּעס .ניט נעמען
אין בּאַטראַכט .אִי דאָס אומגינסטיקע .אִי אומ"
מ|אָטיװוירטע מיינונגען .אי השערות ,בּויך-
סבֿרות .אַי דעם פֿריערדיקן פּלאַן .אִי אַן אָנ"
גענומענע טעאָריע .אַי אַ היפּאָטעז און אַרוס"
שטעלן אַן אַנדערע, .װאַרפֿט ער אָפּ די עצה
פֿון די טרײַסטע לײַט  --פֿון צוריקטריט פֿון
דערװײַליקן" ,אַל װו ,יהודה המכּבּיס טויט',
,יסודות קען מען ניט דעבּאַטירן  ---אָדער מע
נעמט זיי אָן אָדעֶר מע װאַרפֿט זיי אָפּ ,הרבֿ
י .ד .סאָלאַװײטשיק' ,דרשהי ,אַטלאַנטיק-סיטי
תּשכ"ב, .די ענדגילטיקע צוגרייטונג צו אונדזער
גאולה  ---דורך ענדגילטיק אִי די פֿאַרשײדענע

אַראָפּלאָזן פֿון א װאָגן .צופֿירן צו א
8
בּאַשטימט אָרט און לאָזן אַראָפּגײן .אִי די פּאַר-
שוינען פֿון בּויד, .װואו װעט איר זיך אַשטײ-
גער ,כּדומה-למשל ,מײַנע ליבּע װײַבּער ,הייסן
אָי ,שע ,טבֿיה.

עבֿודה-זרות פֿון אונדזער צײַט" ,ליובּאַװיטשער

רבּי ,ציטירט טמז  7691שו  .42קאַי דאָס װאָס
איז אילוזאָריש און אָפּמערקן דאָס װאָס איז
רעאַל און אמתדיק",

,

דװקא,

װן ,06

אַפּלײקענען .פּראָטעסטירן קעגן עפּעס.

א אַ חשד ,אַ בּאַשולדיקונג ,אַ בּייזװיליקע
אויסטראכטעניש .אַי די רכילותן װאָס מע פֿאַר-
שפּרײט, .װאַרפֿט אָפּ אַלע בּלבּולים און שקרים
װ-אָס פּרעה און זײַנע חרטומים רעדן אויס",
ש .בּיקל ,טמז 7691 ,א ,31

 4בּאַזײַטיקן עמעצן אָדער עפּעס .אִי דעם
גאַנצן אָפּפֿאַל ,אִי די איבּעריקע אָנגעשטעלטע,
אִי די װאָס בּאַרעכטיקן ניט דעם צוטרוי ,אִי
דעם בּאַנוץ פֿון א דײַטשמעריש װאָרט .צדי
נייטיקייט אָפּצוּװאַרפֿן די דעטאַלן כּדי זיך צו
דערקלײַבּן

עצם

צום

{פֿון דער

טעאָריען",

.ע.װאָרפֿן
גוטו ,זי , .3די שפּראַך האאָָטפּ.ג
דאָס װאָס איז איר געװען פֿרעמד" ,מ .ליט:
װאַקאָו ,אין אומרו װו ,מאָסקװע , .6291איז
פֿאָרגעשטעלט א װאַגראַנקע אין לענגשניט ...
די פֿעדערשטע טייל אינגאַנצן אָפּגעװאָרפֿן",
סאַכאַרני
װיסן

איבּז ,ל .פֿרומין ,װאָס דאַרף מען

װעגן...

אַ

װאַגראַנקע,

כאַרקאָװ

,2

ז' ,6

|

 ,81/אָפּזאָגן .בּטל מאַכן .מבֿטל זײַן אִי אַ

בּקשה .אי אַן אָנבּאָט ,אַ פֿאָרלײג .אִי אַן אָפּמאַך,

אַ פּראַיעקט, :דיא װאָשׂ בּצרכיציבּור ערנצט

זײַן  . . .זאָלשׂט ניט זיא אָפּ צו װאַרפֿין לאָזן פֿר

העצין" ,עיון ,נג/בּ, .ער  --װי ער קוקט אויף

( .9שנײַדעריש) (אָפּטרענען און) צונייען
נידעריקער .אִי א לײַסטל ,אַ זוים,
 0אַװעקװאַרפֿן אַ קלאַנג אָדער קלאַנגען
פֿון סוף װאָרט אָדער פֿון מיטן װאָרט (סינקאָי
פּירן) :אַנשטאָט מאַשינע  --מאַשין ,אַנשטאָט
פּראָבּלעמע  --פּראָבּלעם;
זירן  ---אינסצענירן.

1

אַנשטאָט

אינסצעניי

(קאָרטנשפּיל) .מאַכן אַזױ (אַװעקװאַרפֿן)

אַז א קאָרט (אָדער קאָרטן) זאָלן ניט נעמען
קיין אַנטײל אין שפּיל אָדער ניט אַריבּערנעמען.
,זי האָט נעבּעך איין-און-איינציקן קעניג טרומף,
װאָס טוט מען? אַי  --איז אן עבֿירה ,שפּילן --
האָט

זי

מורא",

שע,

פֿון

פסח

בּיז

9סח,

ג"י

 ,7ז' ,002

(דין ,דקע) . --דער ראַדיקאַלסטער אֵיער פֿון
דער נײַ-הױיכדײַטשער השפּעה אין יִדיש אין
ש .בּירנבּוים" ,מ .שעכטער ,יִשפ וְאא,2 ,
-עריי,

אִי זיך מיט בּיטול (עקל) .אִי זיך מיט הענט און
(מיט) פֿיס פֿון עמעצן אָדער פֿון עפּעס.

אִי זיך מיט
יושמטתּה וּבֹך
װעסט זיך אִי
,ער האָט זיך

פֿון שותּפֿות אָפּגעװאָרפֿןײ ,קלמן סובּיל ,דער
דאַקטאָר מיט זײַן טאָכטער ,לובּלין ,4981

,דאָס ייִנגל אונדזערס  . . .װאַרפֿט זיך אָפּ פֿון
ועסן און האָט עפּעס קאָפּװײטיק" ,צבֿי הירש-
קאַן ,צוויי וועלטן ,בּערלין ,3291

 .2זיך צעקריגן .װערן װידערשפּעניק, .דוכּס
היינריך  . . .דער זיך אָבּ גיװאָרפֿין האָט מיט
דעם קיסר אוני איהם צו װידרן גיװעזין" ,ר'
זלמן הענא איבּז ,ר' דוד גאַנז ,צמח דוד ,פפֿדמ
|
תּנ"ח,
 .3ניט אָננעמען .אָפּזאָגן זיך .אִי זיך פֿון אַ
מתּנה .אי זיך פֿון געבּן אים די האַנט, .װאַרף
דיך אָפּ פֿון פּרנס-חודששאַפֿט . . .גענוג געװעזן
פּרנס-חודש" ,יא' ,דער ערשטער אידישער

אוטו

אָפּװאָרקען - --קע אָפּ- ,יגעװאָרקעט.

 --אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט װאָרקעןטרו  --אויסדריקן צערטלעכקייט ,ליבּשאַפֿט
אע .אָי :טײַבעלע ,זיסעלע ,ליבּעלע . ...אויך
עניש,
מיט זיך.

אָפּװאַשבּאַר  --אַדי .דײַטשמ .נר.
קען אָפּװאַשן .אִיע פֿלעקן,

װאָס מע

אָפּװואַשיק  --אַדי .נעאָל .װאָס מע קען אָפּ-

װאַשן .אע פֿלעקן.

-יקייט,

אָפּוואַשן  --טרוו .ואש אָפּ ,ג-עוואשן{ .פֿרגל;

וועשןן.קערפּער

 .1װאַשן און מאַכן ריין דעם

אָדער

אײַנגעריכטע
דריק

אַ טייל

פֿון קערפּער.

אי דאָס

מטהר
פּנים .אִי א בּרימיגן (= )+--

זײַן; .ואש

אָפּװאַרפֿן זיך  +-- --דפֿו ,1 .אָפּקערן זיך,
אַװעקדרײיען זיך .ניט װעלן מער האָבּן צו טאָן.
אִי זיך פֿון אַן אונטערנעמונג.
הי פֿאַרטײַטשט
טיפֿער חרטה.
מנחלתךי (ירמיה ,יז, :)4 ,און
פֿון זיך אַלײין פֿון דײַן נחלה".

עכיץ , --װאָס הייסט ,זאָגן זיי,דונג,
אָפּװאַרפֿן? {381 +--ן װאָס אין פֿאַר אַן אָפּי
/7ער
עניש.
װאַרפֿעכץ?ײ ,שע ,טבֿיה

דיר אָפּ דײַנע צוויי װײַסע הענט און

זיי פֿעסט

צו

מײַן האַרצן

צו",

פֿל; .אַי

קען מען נאָר דעם גוף( ,אָבּער) ניט די נשמה",
שװ. .זיך אך מכין זין |צו שבּתן ,מיט זויבּר
אבּ װעשין

הענט

אוני פֿיס אונ' פּנים מיט

שין

װאַרים װאַשׂיר" ,רי אריה ליבּ בּרי יהודא מכונה
זעליגמן ,תּיקוני מועדים ,פֿיורדא תּפּײט(, .רחצ"

תּי את רגלי) אַז איך האָבּ שוין אָפּגעװאַשן
מײַנע

פֿיס" ,איבּז

הרבֿ א .ל .בּראַנדעס,

ספֿר

שיח ספֿונים ,יאָס  ,2481ז' , .14איידער מע
גיט די בּרוסט פֿון די זויגערקע גוט ריין מאַכן
די הענט ,אַי די אָפּלען  ,*. . .דרי ג .ריטער ,דער
אַרומגאַנג
,6

און די פֿלעגע

;,וואו

אָפּצווװואשן

עס
דעם

פֿון זויגקינד,
'רחיצה'

שטייט
קערפער

פֿון

װאַרשע

מיינט

שמוץ",

עס
פֿאַר,

 4שו , .,11די מלאָכה צו בּאַלזאַמירן ...
נאָכדעם פֿלעגן זיי אִי דעם גוף אין א לויג",
אמד ,מסע מצרים ,ווילנע תּרכּ"ד.
 .2ריין מאַכן

אַ זאַך מיט

װאַסער

און

(אָדער) אַנדערע רייניקונג-מיטלען .אִי דעם טיש.

אי די בּענקלעך .אִי די גרינסן פֿאַרן צוגרייטן
דעם סאַלאַט, .זאָ בּאַלד די קעכין דיא בּיזעלטי
פֿיש

אבּ

װאַנדזבּעק

גװעשין...

תּע"ח.

",

,איין

מראות

טעם

הצבבֿאות,

דשׂ מן דשׂ

אָפּװאַשן זיך

1770

ואַשִׂיר אויז גישט ואוו איין בֹּר מינן אי...
דער מלאך המות װעשׂט זײַן מעסר אין זעלבּיגן
װאַשׂיר

;,װען
ווידר
מיט
חיים,
פּסח

אבּ",

יורה

פֿיורדא

חטאים,

תקנ"א.

מן גיבּאַקן האָט |מצהן אונ' מן
בּאַקן ,מוז מן די װעלגר העלצר
קאַלט וַאֲשׂר אִי אונ' אַבּטריקנן",
זשאָלקעװו ,תפ"ג?, .עטלעכע טעג
האָט מען גוט אויסגערידלעװעט און

װיל
װאָל
דרך
פֿאַר
אָפּ

געװאַשן די פּאָדלאָגע (פּאָל)* ,איש יהודי ,ייפֿאָל,

 ,5שא , .11קלײַנט אויס קליינע קאַרטאָפֿל,
װאַשט גוט אָפּ ,גיסט אָן ,"...מישולאָװ,
װעגעטי

קאָךיבּוך ,נ"י ,6291

ז' .59

 .9אַראָפּואַשן עפּעס .אַי פֿלעקן .אִי זאַלץ
פֿון פֿלײש .אִי דעם שטױבּ און די בּלאָטע.
,עס איז מיט קיין צען װאַסערן ניט אָמּ
צוּװאַשן" ,פֿװל .אלאנגזאם אָפּגעװאַשן פֿון
געזיכט די אָבֿל-פֿאַרבּן" ,יהואָש ,הײַאַװאַטאַ .עדי
גימנאַזיע מיט דער פּיאַנאַ האָבּן זייך איר
אַװעקגעלײגט אויף די װײַסע הענט מיט אזא
עקשנות אז קיין פּאָמעשאַף װעט דאָס שין
ניט אי"1 ,

דעמבלין,

צװיי

און

אַ דריטער,

ג"י

 ,3ז'  ,01אװאַשט אָפּ כאָטש פֿון זיך דאָס
פֿאַרגאָסענע בּלוט" ,הל ,א בּלאַט אױף אַן
,

עפּלבוים,

 4אַראָפּטראָגן מיטן װאַסער .אװעקשװענקעך.
ש.ן
..
אסַ
װעגע
,טײַכן גייען אַרױיס פֿון די בּר
אָפ די פֿרוכטבּאַרע ערד" ,בּלעטער ,מאך ,21
;דאָס זאַמד װערט אָפּגעװאשן און עס בּלײַבּן
אפֿשר שטיקעלעך-בּרעקעלעך גאָלדײ .מלל פֿאַר-
טײַטשט 'הדיחניי (ירמיה ,נא, )43 ,אָפּגיװאַשין"
ותּי, :אַװעקגעשװענקט"ן,
 .9ניצן װאַסער לויטן דין .מטהר זײַן ,א
מצווה װאָס פֿיל לײַט מוזן טאַן ,דהײַנו אַ מת
אָפּצוּװאַשן" ,ספֿר חסידים ,װילנע תּקע"ט, .מן
זאָל דשׂ פֿלײיש וואול אָפּ װאַשן אונ' בּגיסן,". . .

עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָװ תּקנ"ו,סא/בּ, .בּריכה הצאן אודר שאָף טײַך ,װײַל
אַלי שאָף אוני אַלי בּהמות וועלכי מן זאָלטי צו
קרבּן בּרענגן דא אב גיװאַשן װאַרן" ,ר'
אלכּסנדר

אָפּװײַזן

עטהויזן,

בּית ישׂראל

ובֿית הבּחירה,

| אובּיבּאַך תּע"ט .קללה :אַי זאָל מען דיך שוין
| מיט טהרה-װאַסער,

 0אָפּבּלײכן ,מאַכן בּלאַסער א קאָליר מיט
װאַסער אָדער אַן אַנדער פֿליסיקײט .אִי דאָס
בּלויע,
 .7פֿאַרװאַשן .אָפּמעקן דאָס אָנגעשריבּענע
דורך װאַשן .אִי דעם פּאַרמעט .אִי א גאַנצע
מגילה,

 .8פֿיג .אָפּרײניקן .אָפּװאַשן אין גײַסטיקן
זינען .אִי דאָס אומרעכט פֿון די הענט .אַי
שׂנאה און קנאה, .איין גרוישׂירי שנד מויכט דר
פֿון קומן דז ערש אֵל זײַן טאג ניט קוינט אבּ
וואושׂין" ,בּראַנט ,פּרק כח . אונזרי מיסטויט
זאָלשׂט אבּ װעשן"| ,סידורן תּפֿלה למשה...
דעסוי  ,6961שנג/א, .מיט װאש זאָלן מיר
דען אבּ שװענקן אונ' אבּ װעשן דאש אונזויבּר-
{ייט אונזרש לאשׂטר אוני מיסטאַט" ,מחזור
ק
ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271רו/א, .ליבּער גאָט,

ן
ו.
אר..
נייג דײַן בּאַרעמהערציקייט אויף מי
אויף מײַן מאַן און קינדער און װעש אָפּ
אונדזערע עבֿירות בּרחמיך הרבּים" ,שערי
דמעות תחינה ,בּרעסלע תּר"י ,ז' , .61װי די
זינד זאָל זײַן נישט שװער ,אִי װעט תּמיד קענען

זי דער מאַמעס ריינע טרער" ,דא ,געזאַמלטע
שריפטן ו ,װאַרשע  ,0291זי ,841
זיך ניט קענען אִ
אָפּוואַשן זיך  --זפו.
מיט קיין זיבּן (צען) װאַסערן ,פװל, .אַ נאַר

גייט אין בּאָד אַרײַן און פֿאַרגעסט זיך דאָס
פּנים אָפּצוּװאַשן", :פֿון ייִדישע רייד קען מען
זיך ניט אִי מיט צען װאַסערן" ,שו, .איין דור
| דז זיך פֿר ריין האַלט אין זײַן אויגן אוני האָט
זיך פֿון זײַן צוֹאה {תּי :קויטן ניט אָפּגעװאַשן!,
חה ,אַמשׂט  ,6171צה/בּ (איבּערזעצונג פֿון
משלי,

ל; .|21 ,גם

די שנײַדערס

װאָס קילן

אָפּ דאָס אײַזן און די בּעקערס װאָס װאַשן זיך
אָפּ די הענט אין װאַסער  ---טאָר מען זיך שוין
מיט דעם װאַסער ניט װאַשן" ,ספֿר שלחן ערוך,
ח"ב ,ג/בּ אָנהײבּ  .91י"הן, .די װײַבּער זאָלן
זיך אִי און שיינע קליידער אָנטאָן פֿאַר ליכט-
בּענְטשן .אָבּער װען איינע קומט שפּעט אַהײם
פֿון גאַס ,זאָל זי פֿריער ליכט בּענטשן און
דערנאָך זיך אי און שיין אָנטאָן ,חא ,נה/בּ.
,װיבּאַלד איר װעט װעלן מאַכן קעגן מיר אַ
פּראָצעס ,װעל איך מיך אִי פֿון אַלע מײַנע
פֿאַרפֿליכטונגען קעגן אײַך" ,קמ ,0781 ,שן ,63
;מע זאָל חס-וחלילה בּײַ איר ניט זײַן ,קאָן מען
זיך שוין פֿון איר ניט אַי מיט צען װאַסערן",
דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' ,361
,דער אָפּצוג דאַרף זײַן אַזױ :זי זאָל זיך אִי
דעם אָרט און ארום דעם אָרט ...און נעמען

 . .נאָר א ווייך טיכל  . . .זי זאָל אַכטונג געבּן
עס זאָל זײַן גאַנץ ריין און גאַנץ װײַס"( ,קול
קורא) 'טהרת בּנות ישׂראל' ,װארשע תּרס"ב,
*אָי זיך די הענט  5ון עמעצן אָדער עפּעס --
אָפּטרײסלען זיך ,אָפּװאַרפֿן זיך, .אָפּגעװאַשן
פֿון איר האָט מען זיך די הענט ,אויסגעדרייט
זיך װײַט װי נאָר מע האָט געקענט" ,ממוס,

יודל .ער װאַשט זיך ניט אָפּ די הענט חלילה
פֿון זיי" ,שע ,פֿונים יאַריד װו.

זנ, -- 2נאָך דעם דריטן חודש קילע אֶיען
פֿאַרן שלאָפֿן גיין" ,דרי ג .ריטער ,דער אַרומי

גאַנג און די פלעגע פֿון װיגקינד ,וארשע ,6291

זעכץ.

זעריי.

/עניש.
יי

רער (ין  -קע)

װאָס מע קען
אָפּוװאַשעװדיק  --אַדי.
אָפּװאַשן .אֶיע פֿלעקן .אויך :אָפּװאַשיק,

נעאָל.

-יקייט,

אָפּװיאַל(י)ען  --דזו אָפּװיאַנען .--

אָפּװיאָנדזלען  --טרו- .דזל אָפּ-- ,געװיאָנ-
פֿאַרענדיקן רייכערן (װעגן
דזלט .לד .אוקר.
פֿישן) ,אינגאנצן אױיסװיאָנדזלען .אִי פֿלאָנדער-
קעס . עניש.

אָפּװיאַנען  --אוטו .ינע אָפּ-- ,געװאאַנעט,
אָפּװעלקן ,בּלומען װיאַנען אָפּ .דער גאַנצער סוד
װעט בּאַלד אִי .זײַן אין די יאָרן פֿון אַ', .די

אויגן אירע האָבּן געבּליאַסקעט . . .דאָס אויג
אירס האָט בּאַלד װידער אָפּגעװיאַנעט" ,ד.
פֿנלדמאַן איבּז ,אַ .סליסאַרענקאָ ,דער

שװאַרי

צער מאַלעך ,כאַרקאָו ,יאָר? ,די בּאַקן האָבּן
אָפּגעװיאַנעט ,די ליטקעס האָבּן אויסגעבּרענט",
אױיך מיט
מ .שִטיקער ,איק ר"ה תּשכ"ז.

זיך .

עניש.

אָפּװיאַען  --אוטו .װאאָע אָפּ- ,געװיאָעט.
|אַ לענגערע צײַט מאַכן װאָ-װיאָ בּײַם אָנטרײַבּן
פֿערד, .אָפּגעפֿאָרן אַ װיאָרסט און אָפּגעװיאָעט
פֿאַר צען" ,װערטל.

אָפּװיפּרירן  --אוטו- .ריר אָפּ('- ,גע)װיבּי
רירט ,גלײַכמעסיק און גיך ,ריטמיש זיך
בּאַװעגן אין א ציטער אַהין און צוריק און
1/ג,
אױפֿהערן .אִי װי א סטרונע.

אָפּוויגן  --טרו .ויג אָפּ-- ,געוויגט .1 .ויגן
אַ לענגערע צײַט .אִי דאָס קינד כּמעט אַ שעה
 ,2אופֿ
און אויסזינגען אַלע ויגלידעלעך.,
'הערן ויגן .אִי אויף דער הוידלקע ,װען עס
פֿאַרדרײט זיך דאָס קעפּל,
ערץ אָפּ-- ,געװי

אָפּוי"דערצן  --טרו.

דערצט .אָפּנודיען .אִי עמעצן ,ער זאָל שוין
װײַכן פֿון אַזאַ קאָמפּאַניע.
אפַּװידרערשפּעניקן  --אוטח .איצ ,אומפּ.
נבּ; -יװידערשפּעניקט .דז װידערשפּעניקן,
נאָר עמפֿאַטישער .אִי דעם מלכות |אין דאַטיװ},
אַ לענגערע צײַט
אָפּוװויטען זיך  --אוטװ.
זיך שאָקלען אַהין און אַהער בּײַם בּאַגריסן
זיך ,בּלַם אָנװינטשעװען זיך .אויך אױפֿהערן
וויטען זיך .אִי זיך בּײִַם טויער װי צוויי בּאַבּעס.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּויי  --דער- ,ען.
ּ,ײַנ-
פֿון אָפּװײען .אָפּבּלאָז .אִי פֿון פּלעװע .פ
לעך איז געװוען דער שטומער וי און אַײ ,פֿײַנ,

גרויס-שטאָט ,נ"י  ,8291זי .86

/נב,

אָפּוויידלען  --טרװ .דל אָפּ-- ,געװיידלט,

דרייען אַהין און אַהער כּדי אָפּצושוינדלען.
וויידלען װי אַ הונט און אַי עמעצן װי אַן אייזל,
אָפּװײידן  --טרוו .װייד אָפּ--- ,געװיידט ,איני
גאַנצן אָפּעסן דאָס גראָז אויף (פֿון) אַ װייד ,א
פּאַשע .שװב פֿאַרטײַטשט בבּער' פֿיך אב
וויידן".,

פֿאַרטײַטשט

אורח

בבּער' (שמות,

כבּ,

, :4װעט אִי |תּי :גאָפּעסן"ן אַזױ אויך חחתּ.
,בּישאַפֿן דען גרושׂן אוקסן דר דא אַלי טאָג
טויזנט בּערג אבּ װיידןטן ,דער דא היישׂט
שור הבּר" ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג ,1271
קמה/א,.

אָפּוװוײז  --דער ,ז .אַקט פֿון אָפּװײַזן.
אײַנװענדוונג) .פֿאַרקערטע טענה .אָפּפֿרעג.
װאָס מע קען
אָפּװײַזיק  --אַדי .נעאָל.
אָפּװײַזן ,נעגירן ,אָפּװאַרפֿן מיט לאָגישע טענות,
א גרינג-אַיע טעאָריע.

היקייט.

 ,1אָפּ
אָפּוײַזן  --טרוו .װײַז אָפּ-- ,יגעװיזן.
זאָגן .ניט אָננעמען ,אָפּלײגן .מעכּבֿ זײַן ,אָפ
האַלטן ,אִי א בּקשה, .השׂר ...ער זיא אָב
==

אָפּװײמיקן

1777

גװיזין האָט אוני גיזאָגט װי זאָלכשׂ שקר װער",
יכּײי װעגן מעצער עלילת-דם'{ 9661 ,פֿש װו
, .0װער דיך אויף איינה לנגי צײַט אָבּ
װײַזט אונ' הינטר הלט פֿון דיר זיין גוטץ
טואן,". . .

מבחר

ספֿר

הומבּורג

הפנינים,

תּצ"ט ,נ/בּ, .דיא רבֿקה אָבּיר זיך ניט װאָלין
אָפּ װײַזין לאָזין אונ' גיזאָנט ,"...גה,932 ,
,איין אָרים מאַן גיבּ פֿון דײַני שפּײַז אוני
אים ניט אָפּ װײַזײ ,שׂה וו ,פיורדא תּפּ"ז ,טו.
,אָבּער זי האָט אַלעמען אָפּגעװיזן ,װײַל ניט
איינער פֿון די אַלע פּאַרטיען האָבּן געהאַט
אירע גוטע מידות",

װאָגלטער

ל .יאָסעלאָװיץ ,דער פֿערי

(הנדוד) ,װילנע תרמ"ו,

האָט אים מרים
די

ו' , .6דאַ

זייער זאַנפֿט (איידל און לאַ-

גאָדנע) אָפּגעװיזן צוריק
שפּערלינג,

קאַראַימישע

|די מתּנותן" ,איבּז
מיידכען,

װאַרשע

,+ ,9װעט אין שפּעטער ניט אִי װען ער
װעט אונדז אַרױסהעלפֿן פֿון די צרות" ,בּןךצבֿי,
דעם

אָפּװיינען

שענקער'ס

טאָכטער,

קראָקע

תּרע"א.

 .2אָפּװענדן .אָפּקערן פֿון עפּעס ,פֿון עמעצן,
אָפּשטױסן,, .מיר גיפֿינדן אין אונורר תּורה
דז דיא װײַבּר האָבּן פֿר שטאַנד  . . .אָן צו װײַזן
צו גוטן אוני אָבּ צו װײַזן פֿון בּויזײ ,בּראַנט,
פּרק יבּ, .איין גאַנץ יאָר איז דער (שׂטן מקטרג)
פֿר הקבּ"ה איבּר ישׂראל ,װײַזט אים הקבּ"ה אָבּ
בִּיו אויף ראש-השנה" ,מחזור ר"ה וו"כּ,
הומבּורג  ,1271יט/א, .האָפֿערט און בּייזע
געדאַנקען  . . .זאָלן {ניטן אִי פֿון דינען דײַן
הײיליקן נאָמען" ,תּחינות ובּקשות ,װילנע ,8581
כז/א |איבּערדרוק פֿון דירנפֿורט , ,09711װען
איך װאָלט מיך נישט געפֿאָרכטן פֿאַר מײַנע
עלטערן ,װאָלט איך {מיין בּרודערן אינגאַנצן

דער אָײמוסטער בּײַ די היגעבּוירענע
יבל שוצאא ,זי ,841

יִדן",

אָפּװוײַכונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּװײַכן .אָפּװענדונג ,אָפּנײגונג .דיפֿ-
ראַקציע (פֿיזיק) .אַבּעראַציע .אַי פֿון שטראַלן,
אַי פֿון טאָן .אַי פֿון דער פּאַרטײ-ליניע ,פּאָזיטי-
וע (נעגאטיווע) אַי, .נערװועזע קינדער  . . .צוליבּ
פֿאַרשידענע אֶ'ען פֿון געפֿיל און װילן שטערן
זיי דאָס נאָרמאַלע שול-לעבּן",
סאָן,

הייל-פּעדאַגאַגיק,

אינטימע

שניאורי

פֿישל
ווארשע

,5391

;אַרױסװאַרפֿן דעם מוסר מיט די משכּילישע
דרשות ,מיט די מגידישע אַיצן" ,שנ ,דערצייי
לערס

ראָמאַניסטן

און

| ,ו' ,21

אָפַּװײַפיק  --אַדי .נעאָל.
װאָס קען (איז
מסוגל ,איז ראָוי) אָפּןצוּ)װײַכן .אומצופֿרידענע
און אַיע פּאַרטיי-מיטגלידער,

אָפּװײפן

טרו.

--

װייך אָפּ-- ,געװייכט.

 .1מאַכן װייכער װאָס איז צו האַרט ,צו פֿאַר"
טריקנט .אִי דאָס פֿאַרדאַרטע בּרויט .אִי מיט
פּוטער, .גאָר אַלטע ,פֿאַרדאַרטע פֿלעקן ווייכט
פֿריער

מען

אָפּ" ,ש.

שפירא,

קליידער

פֿאַרי

בּערײַ ,ווארשע  ,0091ז' , .72דאָס פּנים אײַנ-
.אַזעלין  . . .עס ווייכט אָפּ די
שמירן מיט  . .װ
הויט און מאַכט לײַכטער דאָס אַראָפּנעמען דעם
גרים",

חבֿל

בּוזגאַן,

האַנטבּוך

פֿאַר

אַקטיאָרן,

 ,2מאַכן אויס װייך .מאַכן
װאַרשע .7391
האַרטער. .אויף פּאַמעלעך אויסקילן אָנגעגליט
שטאָל זאָגט מען  --אִי ש טאַ ל" ,יאַכ װ,
זי * .44אֵי דעם מאָגן  --פּטור װערן פֿון א
לויזן מאָגן ,פֿון אַ שלשול (אין לײַפּציקער
/נה,
ייִדיש ,אָנהײבּ  .02י"ה)

פֿון מיר אָפּגעװיזן" ,נײַאי טויזענד אונד איינע

אָפֿוװײפן  --אוטוו .װײַך אָפּ-- ,געװײַכט-- ,יגע-
וויכן (אַרכ  8דיאַלעקטיש) .1 .אָפּנײגן רעכטס

מיט ז יך , --אין זײַניר שטרײַטיקייט שטיט
ער גאָר פֿעשט ,דאפֿון לאָשׂט ער זיך ניט אָבּ
װײַזין" ,ספֿר משלים99 ,דמ תּמ"ז ,לה/א,
הער , --זײַא קיין אָבּ װײַזיר  , . .גיבּ
יונג,
זיא פֿון אֵלים גוטין" ,שֹׂה ,פֿיורדא תּפּ"ז,

אָדער לינקס פֿון א ועג .אִי פֿון װעג און פֿאַר-
בּלאַנדזשען אין א װאַלד, .זאָ זאָל היעניראַל
שולטץ מיט פֿלײַס אָבּ גװויכן זײַן אוני זיך אויף
זײַטן אַרום בּגעבּיזײ ,בּאַלעגערניש, .דער בי
בּער בּײַ זײַן צוריקקערן זיך  . . .מוז עֶר גיין
אין די זעלבּיקע טריט װאָס ער איז הינגעגאַנ-
גען און װײַכט קיין האָר ניט אָפּ פֿון זיייי ,אמד,
קאַרטוכע ,ווילנע  ,8781זי " ,71אָי פֿון ג ל יי -
כ ן (אמתן ,ריכטיקן) װעג  --װערן מאָראַליש
פֿאַרדאָרבּן* .אָי פֿון ייִדישן װעג  --ניט אָפּי
היטן מער דינים ,ייִדישע פֿירונגען, .האָסט
נאָך דערצו אָפּגעװיכן אינגאַנצן פֿון ייִדישן
װעג" ,לאַל ,ווילנע  ,7881זי ,811

נאַכט ,װאַרשע ,2581

אָפּװייטיקן  --אוטוו- .טיק אָפּ-- ,געװײיטיקט,
 .1װײטיקן א לענגערע
;-- 9װוייטאָגן.,
צײַט .אִי עטלעכע יאָר און אויסהויכן דעם
 .2אױפֿהערן װייטיקן .עדי
לעצטן אָטעם.
וואונד פֿאַרהײלט זיך .זי װעט בּאַלד אָי"
אָפּוזײַטערן  --טרו- .ער אָפּ- ,יגעװײַטערט,
דערװײַטערן .אָפּשטױסן .אִי א לײַבּלעכן בּרודער.
מיט זיך , --בּאַקומען אַ צושטים אָפּצוּװײ-
טערן זיך א װײַלע פֿון די רייען" ,ישׂק ,שליאַך
זנג , --קינסטלערישע
און אומװעג ,ז.י282
שאַפֿונג פֿאַרלאַנגט אָי ,דיסטאַנץײ ,ע .פּֿער:
שלייסער ,פֿאַש 2591 ,ווא ,91
אקט אָדער רעזולטאַט
אָפּװײַך  --דער ,ז.
פֿון אָפּװײַכן ,פּלוצעמדיקער אִי .אִי פֿון כּלל,
בּפֿירושער אִי .אַ' פֿון אַחרײרבּים-להטוֹת,
או.י.בּ עס איז פֿאַראַן עפּעס אַן אִי פֿון
,
דעם אַלגעמײנעם בּאַטײַט פֿון װאָרט" ,יוסף
טשערניאַק ,יישפ ואא  .1אעס האָט זיך געבּיטן

 ,9אָפּטרעטן .אַנטלױפֿן, ,דער דוכּס  . . .מיט

 .2אויסמײַדן אַ בּאַשטימטן אָרט .אַװעקגײן
אין אַ זײַט .אָפּרוקן זיך .שװבּ פֿאַרטײַטשט 'סוגי
ש 'רחקי  ---אִי .מלל פֿאַרטײַטשט יוהענן סר
מעל האהל' (בּמדבּר ,יבּ :)01 ,פאָפּגיוויכיןײ |תּי:
,זיך אָפּגעטאָן"ן, .דער װײַל נחש װיל ניט אבּ
װײַכן ,זיא מוז זיא נאָך איין שליחות פֿאַר
ריכטןײ ,ספֿר מעשׂה השם( 8961 ,אַװע װו064 ,ן,

גרושׂי חרפּה הט ער מוזן אָבּ װײַכןײ ,ספֿר
מעשׂה ה' ,אַמשט { 5271הש וו ,זי 02ן . . ., .דאַ

װײַכנט דער גורגיושׂ מיט זײַן פֿאָלק אָבּי ,ספֿר
יהודית

יודא

וספֿר

מכּבי,

תּקכב"א.

אַמשׂט

זײַנן די װילדי חיות אָב גװיכן",
היסטאָריע

פֿון

איינם

פֿון קונסטאַנטינאַפּל,

מעכטיגן

,זאָ

איין שיני

רבֿס

טאָכטער

אָרט? { .81אָדער אָנהײבּ

 .9י"ה}, .פֿון דעם טאָג אָן און װײַטער איז
דער רבּי חיים ניט פֿון אים אָפּגעװיכן" ,גדלות
יצחק ,ווילנע תּקס"א,
 .4דערװײַטערן זיך .אַװעקקוקן .אַי פֿון אַ
סביבֿה, .ווען גאָט איינים איבּילשׂ טון װיל...
אָפּ װײַכין פֿון אים",
.ן
י
ר.
עד .
װײַנ
זײַני פֿר
גה, ,65 ,דיא לײַט פֿון מײַן דור זײַנן פֿון מיר
אָבּ גוויכך" ,מהמ ,אַמשט  ,2271קעבּ/בּ{, .גאָטן
ניט איז מין {=מיין ,מער} צװישן אײַך ,דען
ער איז אָבּ גװיכן פֿון אײַך",

,1

יוסיפֿון ,אַמשׂט

רצד/ב,

ס .ניט אױספֿאָלגן .ניט ממשיך צו זײַן װאָס
מע האָט אײַנגעשטעלט .אָפּקערן זיך .אַי פֿון אַן
עצה .אִי פֿון (פֿריערדיקן) ציל .אי פֿון דעם
רבּינס תורה .אַי פֿון אַ פּאָר מנהגים, .דיא גאָט
האָט טובֿות צו גשיקט אונ' זײַנן דר נאָך אָבּ
גוויכן פֿון גאָטשׂ דינשׁט" ,חה ,אַמשט ,6171
סא/א, .װען מן |איםן  . , ,פּײַניקט  . . .וערט
ער דאָך ניט אָבּ װײַכין פֿון גאָטשׂ װילן",
אבֿרהם יגל ,תּורה לקח טובֿ ,װילהרמרשדאָרף
תּפּ"ד, .איך װיל דיר איצונד איין ראט געבּן
אונ' דוא זאָלשׂט דאָ פֿון ניט אָבּ װײַכן,
יוסיפון | ,פֿיורדא  ,4671נה/בּ, .די שטעלונג
װ.ײַ.כט זייער שטאַרק אָפּ פֿון יענע יסו"
,
דות  ,". . .זשיט וש ,נ"י  ,2191זי ,93
 .0גיין קעגן אַ כּלל ,קעגן אַן אײַנגעשטעלטן
סדר .זײַן ,איבּערגעבּן אומפּינקטלעך .אִי פֿון
טעקסט .אִי פֿון איבּערגעבּן װאָרט נאָך װאָרט,
אי פֿון סטאַנדאַרד .אִי פֿון אַ מאָדעל .אַי פֿון
עטיקעט, .דער גרויסער װערטערבּוך פֿון דער
ייִדישער שפּראַך װײַכט אָפּ פֿון עטלעכע תּקנות

פֿון ייִװאָאױסלײג",

עניש- .ער.אָפּװײַכעריש  --אַדי
בּונדן

-קייט,

מיטן

אָפּװײַכן.

װאָס איז בּטבע פֿאַר-
אע נײַע אױפֿטוען

אָפּװײיניקן  --טרװ- .ניק אָפּ-- ,געװייניקט,
נעאָל .דורכפֿירן עפּעס צו װײניק, .מיר האָבּן
שבּת אָפּגעװײניקט און אפֿשר אָפּגעסכט",
אפא ...,שקיעה ,זי ,06
אָפּװוײינען  --װיין אָפּ-- ,געװיינט .אוטװ --
 1אַ לענגערע צײַט װיינען .אִי אַ גאַנצע נאַכט
ואַקוזאַטיו פֿון צײַטן ,אִי אַלע יאָרן נאָכן מאן.
;בּײַנאַכט ,װען דאָס קינד האָט געדאַרפֿט אִי
א דרײַ אָדער פֿיר מינוט אויף אױפֿװעקן וועמען

,דער הונד האָט ניט װעלן אָפּ װײַכן פֿון דאָז
הויז" ,קה ,פֿיורדא  ,3471לז/ג, .ער מעכט פֿון

מע

ריע פֿון איין פישערס זאָהן ,זולצבּאַך {לעמ"
בּערג?) ,יאָר?

 22אופֿהערן װיינען, .ס'קינד האָט
0
אָפּגעװײנט און שמייכלט שוין וידער"; .זי
וויינען אָפּ און מיינען אַז דערמיט האָבּן זי

דיזן

הויז

אֵי",

איין

שייני

װאונדרלעכי

היסטאַ"

דארף",

י.

קיפּנים,

דערציילונגען,

קיעוו

אָפּװײַסן

1778

שוין יוצא געװען" ,אלי אבֿיון ,יודישע קינדער,

2טעס העפֿט ,בּאַרדיטשעװ תּרנײט,
אַקוזװ  .1 --עפּעס פּועלן דורך װינען אַי
א שטראָף |מע האָט זי אַראָפּגענומעןן; .ער
װעט נעבּעך אװדאי קומען אִי זײַנע אָרעמע
פֿערציק רײַניש" ,ספֿר שבֿחי רמ"ל ,לעמבּערג,

יאָר? זי .81

 ,2גרינגער מאַכן דאָס געמיט

דורך וויינען .אי דאָס האַרץ" .אי דעם ק אָפּ
 -פֿאַרמאַטערן מיט וויינען .קאזוי זאָגט גאָל-| דעלע און װיינט מיר אָפּ דעם קאָפּײ ,שע ,מאָטל,.

 .9בּאַװיינען .אִי דעם נפֿטר, ,די ינאָרמאַלץי
 אומגליקן  ---וויינט מען אָפּ און מע מוטשעטזיך װײַטער" ,מ .גראָס:צימערמאַן ,פֿאַש,
 5זא , .51עס װאָלט געװאָרן א ליאַרעם ,א
געפּילדער .זי װאָלט אים אָפּגעװײנט מיט טרע-
רןײ ,ממוס ,מסעות.

יעכץ.

/עניש.

דעריי,

--

אַפּװײפֿן

טרה.

רער (ײן קע)
אָפּ-- ,געװײַסט.

װײַס

 .1מאַכן װײַס ,ריין ,ציכטיק .אָפּפֿאַרבּן אויף
װײַס, .דער שניי װעט אִי די בּלאָטיקע װעגן".
,מיט דעם פֿײַכטן טוי  ,,.אָפּגעװײַסט די
שפּענדלעך און שטרויען" ,װײַס ,אַ שטעטל,
װאַרשע  ,0391ז' ; ,96אַלצדינג צו פֿאַרזאָרגן
 . . .בּײַם עסן פֿון הײַנט און מאָרגן צי אַפֿילו
בּײַם קוימען אַ" ,עט ,לידער ,װילנע ,5291
זי * ,22אַי דעם קוימען = מאַכן אַן אָנשטעל אַז
אַלץ איז גוט ,אַפֿילו װען מע האָט צרות ,צער,
 .2אָפּקאַלכן .אי די װענט, .ס'איז דער שניי
דער ערשטער  /הײַנט אַרױסגעפֿאַלן / ,אָפ
געקאַלכט די שטיבּער / ,אָפּגעװײַסט די
שטאַלןײ ,יוסף ראָלניק' ,דער ערשטער שנייי,
 .8בּאַדעקן מיט צין ,אַי אַ כּלי..
 .4אַריבּערפֿירן פֿון נעגאַטיוו אויף פּאָזיטיװו
בּײַם פֿאַטאָגראַפֿירן,
מיט זי ך  --אויך :אָפּפֿאַרבּן די האָר העל-
עניש.
ה-עכץ.
הונג.
בּלאַנד .

 --טרװ .װיי אָפּ-- ,געװייט{ .פד,

אָפּווייען

װײע

אוקר:

אַװעקבּלאָזן.
אַבֿרם'

אָפּ,

--געװייעט}

אַראָפּװײען.
(בּראשית,

אָפּבּלאָון,

אי פּלעװע.
טו,

)11

יוישבֿ

פֿאַרטײַטשט

מלל :װעהט אָפּ |תִּי :אַװעקגעטריבּן"ן, .איין
זומר הוט דער ניט טיף איז ,דאָז ניט זײַן
קאָפּף הניין גיט ,דאָ טאָר מן ניט דרינן דער

מיט גין אויז דען עירובֿ ,דען עשׂ איז צו
בּיזאָרגן דז אים דר װינט װערט אָבּ װעהן,
לטן,

סז/א.

,דיזע

רייד  . . .דער

שטורעם

װאָס

איז געװאָרן אין שטעטל דורך דיזע צעפּוחאַ...
האָט זי

שער פּאָסלאַניק ,װילנע ; .0881מיר זײַנען
מענטשן פּשוטע ,מיר'ן העלפֿן ,מירץ אִי .און
אַ װײעלקע האָט איר?" ,א .סטרעליץ אבּז,
שאָלאָכאָו ,אױפֿגעאַקערטע רױיערד ,בּאַרד
אויך מיט זיך , --דער
טשעװ .7391
עניש.
שטויבּ װעט זיך אֵיי- .עכבץ.

אָפּווײיקן  --טרו .ווייק אָפּ ,ג-עװייקט.

אָפּגעװײהעט

פֿון

אירעם

הערצן

וי

ליידיקע שפּרײיע (מעקענע)" ,אמד ,דער אידיי

אָפֹּי

אָפּװינטיקן  --טרו- .טיק אָפּ- ,געװוינטיקט,

 .1מאַכן עס זאָל זײַן א װוינט אויף ריינער צו
מאַכן די לופֿט .דורכװינטיקן .אִי דאָס צימער,
 .2אָפּרײניקן מיט דער

א דאָס געשטאַנק.

הילף פֿון װינט .אִי דעם שטויבּ ,די אָנגעװאָר-
מיט זיך  --לאָזן דעם
פֿענע פּאַפּירלעך .
ווינט בּלאָזן אױפֿן (נאַקעטן) קערפּער, .אַרױס
פֿון ים און זיך ניט אַרומגעװישט ,נאָר זיך

טיילן דורך האַלטן אין װאַסער אָדער בּאַגיסן
מיט װאַסער עפּעס װאָס איז צוגעקלעפּט ,צוגע-
שטאַנען אָדער אָפּזונדערן איין טייל שטאָף
(מאַטעריאַל) פֿון אַנדערן .אִי די פֿאַרהאַרטץ-
װעטע בּלאָטע .אִי פֿלײש, .װען אָט די פֿעלן,
בּאַאַרבּעט מיט זאַלץ ,קומען שוין אין גאַרבּערײַ
אַרײַן ,דאַרף מען זיי פֿריִער ,איידער מע נעמט
זיי אין דער אַרבּעט ,אִי אָדער אויסװייקן פֿון זי

לעם דער פּאָטשט ,געװאַרט  ...איז גאָרניט

קאַלאָשן,

ניטאָ?  ---ניין .אַזױ אָפּגעװינטערט מיט ציין",

קיִעװוו  ,8291ז' , ,02בּײַ געפֿאַנירטע אַרבּעט
דאַרף מען זײַן פֿאָרזיכטיק און נישט גיסן צו
פֿיל װאַסער; דאָס קאָן אִי דעם פֿאַניר" ,בּער,
נה.אויך מיט זיך.
זי .511

קיִעװ

די

מיט ויך , --ער גייט אין א בּאַונדער
חדר און װיינט זיך שטאַרק אָפּי ,טױזענד און
איין טאָג ,װאַרשע  .9281אויך :זיך גרינגער
מאַכן מיטן וויינען ; --זאָל זי זיך אָי ,אונדזער
אומגליקלעכע טאָכטער"* ,זאָל זיך עס אים אַ'
 -זאָל ער האָבּן צרות ,צער פֿאר די טרערןװאָס ער האָט בּײַ אונדז אַרױסגערופֿן,

אותם

;אָפּװיסטן

זאַלץ",

ע.

איזראַ,

שיך

און

אָפּוײיקען  --אוטװ .קע אָפּ-- ,געװייקעט.
זיך קלאָגן .האַלטן אין זאָגן וויי-וויי א לענגערע
צײַט .אָפּקרעכצן און אִי א גאַנץ לעבּן
 .2אױפֿהערן צו קרעכצן, .ווען װעט ער שוין
אֵי? עֶר איז גאָרניט אַזאַ חולה װי ער מאַכט
עניש.
אויך מיט זיך.
זיך".

אַ'פוויַ /רעכן  --טרו . רעך אָפּ-- ,געװל-
 .1אָפּרײיכערן מיט װײַרעך .אָפּלױבּן
רעכט.
איבּער יעדער מאָס .אִי עמעצן מסתּמא אין אַ
בּאַצאָלטן אַרטיקל . |-נה,
אָפּויכּון { --װיקואַכןן אוטװ .ויכוח אָפּ,
א לענגערע צײַט פֿירן א
ג-ע-װיכּוחט ,
דעבּאַטע אָדער פֿאַרענדיקן דעבּאַטירן .אַי װעגן
מיט זיך  --קזת..
אַכצן און דרייצן.,

אָ'פווי 'כערן  --אוטו- .ער אָפּ-- ,געוויכערט,
|טורעמען ,ויכערן א לענגערע צײַט אָדער
ש
פֿאַרענדיקן וויכערן, .עס האָט אָפּגעװיכערט
כּמעט א גאנצע װאָך" .אָפּגעװיכערט ,אָפּגץ-
רעגנט און דאָס װעטער איז מילד ,אַ מחיה".

אָפּװילדעװוען  --אוטו- .דעוע אָפּ-- ,יגעוויל-
אַ לענגערע צײַט זײַן װילד און
דעװעט.
(אָדער) אױפֿהערן װילדעװוען .אי װי די אַמאָליקע
רעקרוטן,

אָפּװילישן  --אַקוזװ- .ליע אָפּ- ,יגעויליעט,

6עט  .::2:פּטרן מיט גאָרנישט ,אומזיסט
אויסבּרענגען .אִי די צײַט .אִי די כּוחות.

אָפּװוימלען  --אוטו .איצ ,אימפ נבּ; +יגע-
דרייען זיך אַהין און אַהער ארום
װימלט.
,אָבּן נאָר װאָס אָפּגעװימלט די װײַבּער
עפּעס .ה
אַרום גרינס אין מאַרק" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער
ו ,יעמעסי ,זי ,161

אָפּװוינדלשן  --טרו .דל אָפּ-- ,געװינדלט,
בּאַפֿרײַען ,ארויסנעמען פֿון די וינדעלעך .אַי
מיט זיך ( --שפּאַ
:דאָס עופֿעלע ,סיקינד .
סיק) זיך כּאפֿרײַען פֿון א סך מלבּושים,

אָפּגעװינטיקט":,

/

/נ.2

אָפּװינטערן  --אוטו .ער אָפּ ,ג-ע-ווינטערט,
פֿאַרבּרענגען דעם װינטער .אי ערגעץ אין אַ
העק .אִי אין מיאמי, .זי (די טורקלטױבּן
ווינטערט אָפּ  ---ער װייסט וואו זי װוינטערט?",
אפֿא . .. ,סטעפ, .שעהנװײַז איז זי געשטאַנען

מ.

אַראַנסקי,

9

קאָמבּל

פֿײַנט,

און זײַנע

-נם,

אָפּװוינטשן  --דזװ אָנװינטשן .+-

,װינטשן

אָפּ טאַטע-מאַמע מגול צו זײַן זייער ישׂראָליק
לתּורה ולחופה ולמעשׂים טובֿים" ,ד .י .זיל:
בּערבּוש ,סקיצען ,װין  ,1291זי  ,3מיט זיך
ה-עניש.
 -קזװ.וינטשעווען  --דזוו אָנװינטשעװען.+--ו
;ער איז געקומען צו גיין דעם ערשטן טאָג
חגא  . . .אָפּגעװינטשעװעט . . .יי ,משה אַלטמאַן,
בּלענדעניש ,טשערנאָװיץ , .6291ער ,דער װינער
ױב ,דאַרף הַי א מזל-טופ צו דעם נײַ-געבּאָרענעם
קריסטלעכן מיידל בּײַ אַ ייִדישן טאַטן" ,י .ד.
זילבּערבּוש,

מענשען

און

געשעהענישען

 ,/ווין

 ,1ז' .95

אָפּװויניען --

טרװ.

ניע אָפּ-- ,געװיניעט.

אָפּדרײען .אָפּשרױפֿן ,אי אַ שרײַפֿל ,אי
קעפּל פֿון שטעקן .אִי דעם אײיבּערשטן טייל
מיט זיך  --אָפּדרײען
דער מאַשינקע.
אין א זײַט .אַװעקדרייען זיך .אִי זיך פֿון
חבֿרה בּויאַנעס,

דאָס
פֿון
זיך
דער

אַפּוװוינקען  --טרו .װינק אָפּ- ,יגעואונקען.
מיט אַ וואונק מיט די אויגן ,מיט א דריי מיטן
ק-אָפּ אַנװײַזן מע זאָל אװעקגיין ,אָפּטרעטן,
אָפּרוקן זיך פֿון אָרט װאו מען איז .אִי דעם
מיט זיך -ק-זח.
חבֿר ער זאָל מיטגיין.
זיך ווינקען עטלעכע מאָל .געבּן אָנצוהערענישן
|
עניש,אָן װערטער.

אָפּװיסטן  --אוטו  6אקוזו .װיסט אָפּ-- ,יגע-
װיסט.

לעבּן אין א מצבֿ פֿון װיסט:און-װײי.

אָפּחושכן .אָפּפֿינצטערן .אַי א יאָר װי אַ װיסטע
אַלמנה, ,אזא מאַמע װעלכע האָט איר גאַנצע
װעלט אָפּגעװיסט צוליבּ איר קינד" ,משה
ריכטער ,צו שפעט ,לעמבּערג , ,4191און דוי
װאָס דו האָסט אָפּגעװיסט דײַן לעבּן לעבּן מיר
אומזיסט" ,מלה ,אין ניהיאָרק ,נ"י  ,4591ז'
,, 4איך װעל מײַנע יאָרן שוין אזוי אָ' ,ניט
געדאַכט

זאָל דאָס

דער גרעניץ,
געװאָלט זײַן
האָבּן דאָרטן
צבֿי אײַזנמאַן

זײַן",

א.

װעװיאָרקע,

אַף

מאָסקװװע  .8291עזיי האָבּן נאָר
װאָס ווייטער פֿון לאַגער ,וואו זי
זייער גאנץ לעבּן אָפּגעװיסט",
(יגור) ,צוק ,סעפּטי |- ,8591נג,

אָפּויען

1779

אָפּויען  ---װיִע אָפּ--- ,געװויעט51 ,טעם .=8/1:
אוקר .טרװ  --אָפּבּלאָזן ,אָפּװינטיקן .אִי דעם

 .רויך .אִי שאָלעכץ פֿון קערעלעך.
אַװעקפּטרן

אַקחװ --

אויף גאָרנישט .אִי די צײַט מיט
אויסװיען זיך+-- ,

גאָרנישט .אָפּװיליען ,פרגל:

נדר  . . .אַלע מײַנע בּיז ואַזהעריקע הלוואות אָ'",
ד.

י .זילבּערבּוש,

שטרעכאַלעך

 , , , ,װין ,6191

זי , ,86פֿונעם האַקן אין װאַלד בּיז צום אי די
פֿאַרטיקע סחורה דויערט תּמיד מער װי אַ יאָר
צײַטיײ,

הערצל

אפּשאן,

בית

ישׂראל

--

װישניצער

רבּייס הויף ,סיגעט ,93291

,3

אָפּװיפֿלען  --טרװ .פֿל אָפּ-- ,געװפֿלט,
כּפֿלען, .דו דאַרפֿסט ניט קיין בּלײַער און
פּאַפּיר אויף  .32װיפֿל אָפּ די צאָל אויף ,02
שפּעטער אויף  3און לייג צוזאַמען"( ,בּײַ
קינדער פֿון װילקאָמירער ייִדישער רעאַל-גימ"
נאַזיע)- .ונב,

אָפּװויצלען זיך  --אוטװ- .צל זיך אָפּ ,זיך
ג=עוויצלט.

 .1וויצלען זיך א לענגערע צײַט,

אִי זיך אַ לעבּךלאַנג מיט צװײידײַטיקע װיצן.
אִי זיך און אִי זיך און ניט װערן קיין װיצלינג,
 .2אַרױסדרײען זיך פֿון אַן אומבּאַקװעמער
סיטואַציע מיט א חכמהלע ,אַ װערטל ,א װיץ,
,האָט ניט געוואוסט ואוהין ער זאָל בּאַהאַלטן
די אויגן פֿאַר װײיטיק און חרפּה ...נאָר ער
האָט אַרױפֿגעצױגן אויף זײַן פּנים אַ שמייכל
פֿון אַ ייִד אַ חכם און זיך אָפּגעװיצלט" ,פמ,
(עניש.
טראָט פֿון דוירעס ,מאָסקװע 6691.

אָפּװיקלונג  --די ,יען.

פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּװיקלען --( .דװװ) .צעוויק-
לונג .פֿונאַנדערויקלונג .ליקווידירונג, .מע קאָן
 . .פֿאַרגלײַכן דאָס אינערלעכע לעבּן מיט דער
.
אִי פֿון א ספּרענזשינע",

װ .נאַטאַנסאָן

איבּז,

אַנרי בּערגסאָן ,אַרײַנפֿיר אין דער מעטאַפֿיזיק,
װאַרשע , .3291אװען מיר רעדן װעגן דעם
לאָזונג 'מיטן פּנים צום גלות' ,מיינען מיר די
אַנטװיקלונג ,נישט די אִי פֿון גלות" ,ש .מאַרי
גאָשעס ,טמז 4691 ,ווע ,92

אָפּװיקלען  --טרו .יקל אָפּ-- ,געװיקלט.
 .1אַראָפּװיקלען .היפּוך פֿון אַרױפֿװיקלען,
אױפֿװיקלען .אִי פֿאָדעם פֿון אַ שפּולקע .אִ'
די שפּולקע .אִי שטריק װאָס איז אַרומגעװיקלט
אַרום אַ שטאַנג, .צום ערשטן װיקל איך אָפּ
| די רצועה פֿון די פֿינגער און דערנאָך טו איך
אויס מיט דער לינקער האַנט דעם של-ראָש און
דערנאָך דעם של-יד" ,סש | ,זי , .32האָבּ איך
איר אָפּגעװיקלט דעם שלייער און האָבּ בּאַי
טוראכט

אָפּוװוישן

איר

געזיכט",

אמד,

איינע

רױבּער

גע"

שיכטע ,װילנע  ,4681אויך פֿיג, :אין חושך
אַלײין איז אויך ליכט פֿאַראַן .נאַר עס פֿעלט
דער װאָס זאָל קאָנען דעם חושך אָיײי ,אַלכּסנדר
פֿאַרבּאָ ,מײַן שטענדער ,העפֿט װו ,װאַרשע 6291
זי ,61
 .2צעוויקלען ,פֿונאַנדערװיקלען .אִי א ספּרונ-
זשינע .אִי א קנויל, .איך װיקל אָפּ ,װי מע
וויקלט פֿונאַנדער שפּולן ,מײַנע טעג פֿון דעם
גאַנצן אָנגעקנוילטן כלאַם" ,הל' ,לידער צו אַ
װײַטן פֿרײַנט',

 .2פֿאַרענדיקן דורכפֿירן א צאָל אָפּעראַציעס,
געשעפֿטלעכע אַקציעס .קומען צו אַ סוף ,צו אַ
תּכלית .אױספּלאָנטערן .אִי אונטערהאַנדלונגען,
אִי אַ שותּפֿות .אי אַ גרויס געשעפֿט .כּ,מעט א

 .4ליקווידירן ,בּאַנקראָטירן און אִי אַלע
געשעפֿטן, .,מע גיט זיי זעקס חדשים צײַט
אָפּצוּװיקלען זייערע געשעפֿטן און נאָך דער
צײַט װעט קיין איינציקע {לײַקאַסען נישט
דאַרפֿן עקזיסטירן" ,יפֿאָל ,5881 ,אאן , .1זי
האָט מיטן לעבּן אלע השבּונות אָפּגעװיקלט,
געלעבּט װי איינער װאָס לעבּט שוין נישט",
שמעון האָראָנטשיק' ,גאָטס משפּט'

ס .אָפּקנעטן און אָפּשנײַדן, .ש,כנות פֿאַר-
ספֿלעכטן דעם פּורים-
והערן זיך אין .א.ױ.
קוילעטש און אָפּצוּװיקלען קדישעלעך" ,ממוס,
|
|
װינטשפ.

מיט זיך  ,1 --צו די בּבּ , ,3 -- 1וויקלט
זיך אָפּ דער שנור מיט גװיס געשװינדקייט",
אמד ,פלאי ה' ,װילנע , .6581װיקלט זיך בּײַ
אים קוים אָפּ איין געשעפֿטל ,און דערװײַל

זענען געפֿאַלן פֿיל שפּעזן |= הוצאותן" ,ארז,
קמ ,7681 ,נאן  .03עאַז איך װעל זיך אִי מיט
מײַן פּאַרטעפֿעל' און װעל זען די אונטערשטע
שורה" ,שע ,מנחםימענדל, .דער קריג האָט זיך

אַזױ אָפּגעװיקלט אַז די רעגירונג האָט זיך ניט
צעקריגט מיט קיין אַנדער מדינה" ,קמ,5681 ,
א +4

 .2פֿאָרקומען ,געשען (ועגן אַ פּראָצעס ואו
עס װערן דורכגעמאכט פֿאַרשײדענע סטאַדיעס).
;בּשעת דער פּאוזץ ...װיקלען זיך אָפּ די
די פֿאַרשידענע
ן
ש.
י ..
װגען
ציאונ
פֿרײַע באַצ
קינדער-גרופּעס" ,פֿישל שניאורסאַן ,אינטימע
הײליפּעדאַגאָגיק ,װאַרשע , .5391האָט טאָמאַס
מאַסאַריק  . . .פֿאָרױסגעזען די געשעענישן און
זי האָבּן זיך אין די װײַטערדיקע פּאָר צענדליק
יאָר אָפּגעװיקלט ,"...צִ .ה .װאַקסמאַן ,אין
לאַנד פֿון מהר"ל

און מאַסאַריק ,װארשע .6391

,אין קאָראַלניקס עסיי האָט זיך דער סימבּאָי
לישער קאַמף צװישן יעקבֿן און גאָטס מלאך
אָפּגעװיקלט אַנדערש װי אין דעם גוט בּאַקאַנטן
חומש-עפּיזאָד" ,שבּש | ,זי ,302
ונג.

-עכץ.

-עניש.

-ער.

אָפּוויקפן  --טרװ .װיקס אָפּ-- ,געװיקסט.
+זזו אָפּװעקסן אָפּפּאָלירן .אִי
(סטאָליערײַ).
די בּרעט פֿון טיש,

אָפּװיױבּלען זיך  --אוטװ .בבל זיך אָפ,
דרייען זיך ,טומלען זיך,
 זיך ---יגעװירבּלט.|
ן אױפֿהערן . -
אךו--
קאָכן זי

ארפּטװושיאַפֿטן  --אוטו- .שאַפֿט אָפּ ,ג=ע="
'
װירטשאַפֿט .קורלאַנד ,זאַמעט.
אַנגעבּן מעשׂים .אָנמאַכן א

קאָמאנדעװעןן,
הקדש  --און

אויפהערן" .ער האָט שוין אָפּגעװירטשאַפֿט!" =
(אומאיידל)

אַװעק

פֿון דער

װעלט,

אַפּװוירען  --טרװ .ירע אָפּ-- ,געװירעט,
פֿאַרענדיקן מאַכן ליניעס מיט א װירע .אי

עטלעכע בּויגנס און געבּן די קינדער פֿון
ערשטן קלאַס אַרײַנצושרײַבּן ענטפֿערס .אִי דעם
טאָװל מיט א גריפֿל,

אָפּווירצ(לע)ן  --טרו .װירצןל) אָפּ- ,גע-

װירצ{ל)ט .אַ בּיסל בּאַװירצן .צוגעבּן נאָך אַ
ביסל געווירץ .אָי אַ שפּײַז.

אָפּווירקן  --אוטװ .װירק אָפּ-- ,געװירקט,
אױפֿהערן ווירקן ,ניט האָבּן מער קיין השפּעה,
מיט זיך.

-נג,

אָפּװויש  --דער ,ן .אַקט אָדער רעװולטאַט
פֿון אָפּװישן (זיך) .א פֿולקומער אַי פֿון לעבּן
אויף אונדזער פּלאַנעט,
פּראָצעס אָדער רע-
אָפּווישונת  --די- ,ען.
זולטאַט פֿון אָפּװישן (זיך) .בּיסלעכװײַזע אִ'
פֿון חובות, .די דריטע װעלט:מלחמה  --אַ
מלחמה פֿון אִי פֿון הונדערטער מילאָנען
לעבּנס", .דער פֿלי צו דער לבֿנה ,די אִי פֿון
הימלשע מרחקים", .אוני' צו אבּ װישונג דער
זינד דיא (להכעיס) גישעהן" ,מחזור ר"ה
ויויכּ ,הומבּורג  ,1271ר/א, .כּדי מוחל צו זײַן
די חטאים  . . .און צו אַן אִי פֿון זינדי ,מחזור
ח"בּ ,פֿפֿדמ  ,5881זי ,512
אָפּװישׂן  --טרחװ .װיש אָפּ-- ,געווישט.
 .1מאַכן טרוקן װאָס איז נאַס ,אײַנגענעצט ,מיט
א שטיק(ל) שטאָף (װאָס איז פֿאַר דעם בֹּאַי
שטימט) ,זיך ארומװאַשן און אִי דאָס פּנים מיט
אַ האַנטעך .אִי דעם שווייס פֿון .שטערן מיטן
טאַשנטיכל, ,אַז מע קומט צוריק פֿון א לויה,
װאַשט מען זיך די הענט אין גאַס . . .די נאַסע
הענט װישט מען ניט אָפּ מיט א האַנטעך ,נאָר
מע רײַבּט זיי אין א װאַנט ,אין א צוים אָדער
מע װישט זיי אָפּ מיט בּלעטער ,נאָך בּעסער
איז צו לאָזן די הענט זיך אָפּטריקענען",
אַבֹֿרהם רעכטמאַן יבֹּל וווא .עװען אויף דעם
טיש איז פֿיל װאַסער אויסגעשיט איז אָסור
שבּת אָפּצוּװישן מיט אַזאַ האַנטעך װאָס מען
מקפּיד איז דערויף :װען נאָר װיײיניק װאַסער
איז פֿאַרשיט איז מוֹתּר אוסצוּװישן" ,הרבֿ א.
בּרױדאָ ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681מו/א,
איינעם איז פֿאַרגאָסן געװאָרן טינט אויף זײַן
ספֿר ,האָט ער אָפּגעװישט מיט זאַ אַ קליך
װאָס חשוב איז .האָט איינער צו אים געזאָגט:
װאָרן װישסטו דאָס ניט אָפּ מיט דײַן העמד?",
ספר חסידים ,װילנע תקע"ט- .בּאַלד נאָך
דעם בּאָדן דאַרף מען |דאָס קינדן אִי מיט אַ
טרוקענע װאַרעמע טוך" ,מלכּה בּערלאנט ,די
גליקליכע

מוטער,

װילנע ,6381

ז'

15, פֿאָר-

זיכטיק האָט ער מיט דער נאָזטיכל אָפּגעװישט
דעם פֿאַרבּלוטיקטן ראַנד פֿון אוניפֿאָרעם" ,ש.
קאַשעװניק

קווע .1391

איבּז ,בּאַריקאַדזן

אין װעדינג,

מאָס"

'

 .2אַװעקנעמען ,אָפּרײניקן עפּעס פֿון עפּעס.
אָפּרײַבּן ,אָפּבּאַרשטן .בּאַזײַטיקן װאָס מאַכט
שמוציק .אַי די בּלאָטע פֿון דיי שטיװל .אַי די
בּרעקלעך פֿון טיש .אִי פֿון גאַרטנדל די פֿאַר-
ועלקטע בּלעטער, .ואו א נאַר איז געזעסן
זאָל מען דעם שטול אָיי ,טענדלאו ,918 ,א,װען

אָפּװישן זיך

180

זלטץ אבּר פֿעפֿער לעג
גוססן מג מעןשׂ װאל
בּר-מינן| ,אבּר װען עשׂ
טאָר מן ניט אבּ קרצן",

אויף זײַן מויל {פֿון
אבּ װישן (איך פֿון
האַרט אן אים קלעבּט
ר' שמעון פֿראַנקפֿורט,

ספֿר החיים ,קיטן תּע"ז ,ד/א, .װען איינר העטאן זײַנם שוך אן קלעבּן ערד אודר זאַנד ,טאָר
עֶר ניט זײַן שוך אָבּ װישן אן דיא ערד װאָ עז
ניט גיפֿלשטירט איז ,אַך ניט אן די װאַנט",
לטו ,סז/בּ, .װער זאיױךיסשנײַצט און זײַנע
פֿינגער זענען אײַנגעריכט , . ..זאָל ער קיין
| ספֿר אָנרירן ,בּיז ער זײַנע פֿינגער אָפּװישט",
ספר חסידים ,ווילנע תּקע"ט, .און איר ,פֿרומע
װײַבּער ,װערט ניט בּייז ,װישט אײַך גאַנץ פֿײַן

אָפּ די פֿאַרסמאַרקעטע נעז" ,אבּג ,דער דעקטוך,
װאַרשע  ,6781זי , ,94קיין זאַכױרבּערשטל אין
בּײַ אונדז ניט געװוען ,האָבּ איך די פֿלעקן אָפּ
געקראַצט מיט די נעגל ,אָנגעשפּײַט און מיטן
אַרבּל

אָפּגעװישט",

ישׂראל

רוכומובֿסקי,

זב'

רונות פֿון מײַן לעבּן ,פּאַריז , .0391די הויכץ
יאָדלעס װישן .מיט די שאָטנס אָפּ דעם גרויען
שטויבּ פֿון מײַנע

אָפּװעבּן

טריט",

רחל

זשיכלינסקי,

שװײַגנדיקע טירן ,נ"י " .2691נאָך ניט אָפּגץ-
װישט דעם שטויבּ פֿון די שיך (פֿיס)  --אָנ"
געקומען נאָר מיט אַ קורצער צײַט צוריק,
זיך נאָך ניט אײַנגעהײימישט,
 9דזו  -- 32פיג .א) אִי די זינד .פיסו-
רים װישן אָפּ די זינד (חטאים)" װײיסורים ממר-
קין עוונותיו של אָדםי ,לוט יומא ,פּו/אן ,רײַכ-
לין  8פֿאַרטײַטשט יאַכפּרהי' (שמות ,לבּ:)03 ,
,איך װיל אַבֹּא װשןי |אַ שורוק אונטער די
צװיי וו} .שב ,יד/ב פֿאַרבּינדט 'כּפרה' מיט
אָי, .כּפּרה איז א לשון פֿון אִי װאָס ער װישט
אָפּ דעם שמוץ פֿון די זינד" ,תּניא ,צא, .אַלײן
תּשובֿה ניט דעם כּוח האָט דעם פּגם פֿון די
נשמה גאַנץ אָפּצוּװישן און אָפּצומעקן ,ר'
הילל ליכטענשטיין ,עת לעשׂות װ ,סאַטמאַר
תּרפּ"ה ,כז/א .ב) אִי דעם (גרימ)צ אָ רן
(רוגז ,כּעס) ,אים אײַנשטילן, .איך װיל אָבּ
װישן זײַן {עשׂוסן צאָרין מיט דער פּריזנט",
טח ,בּראשית ,לבּ, .91 ,דער צאָרן פֿון מלך
הקבּ"ה איז אַז (מלאכי) דיא שלוחים פֿון טוט,
אבֹּר איין חכם (יכפּרנה) דער װישט אָבּ אוני
איבּר בּעט דען מלך" ,סהמ ,משלי ,טו,21 ,
אויך :אִי די בּיטערקייט ,דעם פֿאַראיבּל אע.
ג) די שאַנד (די חרפּה ,חרפּות), .אוני וואו מיט
וילשׂטו אָבּ װישן דײַן שאַנד אונ' שמאַך",
יוסיפֿון ,אַמשט  ,3471קס/בּ, .די קלעפּ האָבּן
שוין געהאַט געשטילט זײַן כּעס ,אָפּגעװישט די
חרפּות װאָס ער איז אויסגעשטאנען דורך זײַן
גאנץ לעבּן" ,אָפאַ ,אין פוילישע װעלדער,
ווילנע  ,8291זי ,38
 .4אָפּשאַפֿן .אָפּמעקן .מאַכן עס זאָל מער
ניט זײַן ,אִי די אײַנגעשטעלטע

ג רע נעצן.

אִי דעם
גע בּאָטן.
אי די מאָראַלישע
לעצטן זכ ר פֿון אַ חבֿרה ,פֿון אַ תּקופֿה),
אָי אַ בּרכה (קללה) .אִי א כאַראַקטער-שטריך,
,אויף אַלע איז אָנגעשריבּן גלופּסק ,אויף אַלע

איז דאָס אויסגעקריצט מיט טיפֿע צייכנס ניט
אָפּצוּװישן" ,ממוס ,צוריק אַהײם .אדעמאָלט

לאָזט די בּאָבּע יאַכנע די אויגן אַראָפּ און
װישט אָפּ דאָס שמייכל פֿון פּנים מיט אַ בּיינער-
דיקער האַנט" ,פרץ' ,די בּאָבּע יאַכנעי, .איצטער
בּין איך אויף דײַן ערד ...צו בּאַזיגן צײַט
דורך צײַט און מרחקים אָפּצוּװישן" ,הל ,ידי
בּאַלאַזע פֿון מדבּרי, .ער האָט אָפּגעװישט די

גלליך מע בּרויכט נישט שלאָפֿן" ,א.

נ-עכט,

שחיטה,

גאַלדבּערג; נאָך דער

,7291

פּשעמישל

זי " .11זי קאָן ניט נעמען אַ האַרטן ,קאַלטן
'ניין! און מיט
| װאַרעמע

אים

טאָן א װיש

האַרציקײיט",

אָפּ די גאנצע

בּ .דעמבּלטץ,

צװײי

און אַ

דריטער ,נ"י  ,3491ז' , .21פֿאַרשװײַגן א
װערק מיינט נאָך ניט אִי די עקזיסטענץ פֿון
,װישן
דעם װערק" ,בּצ ,טמז  .61 14 4691צ
זאַמד און זאַמד די פֿרעמדקײט אָפּגעװישט",
האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691ז' 962
,ס'װעט אַי די זאָרגן" ,פֿאָר 0691 ,ווא , .9װער
זשע װעט ...אַי דאָס שקיעה-בּלוט פֿון זײַנע
אויגן?" ,פמ ,כאַליאַסטרע |ו ,4291 ,ז' ,41

 .8ליקווידירן .אִי אַ פֿליכט װאָס מע האָט
גענומען

אויף זיך .אִי אַן אָפּמאַך ,אַ קאָני

טראַקט .אִי די דיקטאַטור ,די געזעלשאַפֿטלעכע
 אָרדענונג .אִי אַ ח ו  -- 3בּאַצאָלן אָדער דורכ-קומען מיטן קרעדיטאָר, ,אַ,נשטאָט דאָס די צײַט
איז מיט מיר געגאַנגען בּשלום און רעכטפֿער-
טיק בּײַ מײַנעם לעבּן ,דער טויט אָבּער װישט
 אַלעסעולם,
בּחינות
איבז,
אָפּ" ,אַ .פּאַריר

זשאָלקעװ תּקס"ה ,לבּ/בּ.

-

 .0אומבּרענגען .אִי פֿון דער ערד הונדערטער
קהילות .אִי די גאַנצע מערבדיקע ציוװיליזאַציע,
אָי אַלץ און אַלעם ,ניט איבּערלאָזן קיין אַנטרי-
נונג, .זיי זאָלן װערן אבּ גיוישט פֿון פּוך
!= בּוך} דיש לעבּן"{ ,סידורן תּפֿלה למשה,, ..
דעסוי  ,6961שנו/א, .איך ויל אָבּ װישן דיא
שטאָט ירושלים אַז ער אָפּװישט איין מאַן דיא

שיסל",

סהמ ,מלכים בּ ,כא .31 ,פאָרעמע

ילדישע הײַזלעך  --האָט מען זציעיקלאַפּט . . .
צעמאָלן און אָפּגעװישט  --אויס ,נישטאָ קרול-
ניק!",

שע,

מעשׂיות

און פֿאַנטאַזיעס,

ז' ,291

,קיין מבּול קען ניט קומען צו אִי דעם סדום",
הל ,אין טרעבּלינקע, . . ..איז אָפּגעװישט די
שטאָט פֿון טאַטנס טאַטן",

סעג ,איצטער,

נ"י

די

װי סאיזן

ליפּן גלײַך

געשען",

גאָרניט

אֵבּג ,דער יוד אין קועבֿ |הש |ן, .האָבּן אָפּגצ-

װישט די ליפּן און זאָגן :מיר האָבּן נישט
געטאָן קיין אומרעכט" ,שע ,אָרעמע און
פריילעכע

| ,ז' ,35

ג) אִי די װאָנצע ס װאָנצן)  --דזחװ
פֿריער; .אָפּגעװישט די װאָנצעס ,אַראָפּגעשלונ-
גען דבּיאַליידיקונג", .זײַנע מאמינים  --א
טייל האָבּן אָפּגעװישט די װאָנצעס און אַ טייל
זײַנען פֿאַרקראָכן אין די מײַזלעכער" ,אמד,
דיא כּלה פֿון מאַראַקאָ ,װילנע ,; .8681איך
האָבּ אָפּגעװישט די װאָנצן און געמאַכט אַ
שװײַג",

א .שאַצקעס ,יודי פֿאָלקסבּיבּליאָטעק

|,

ק;עװו  ,8881זי ,411
ד) אִי די ט ר ע ר ן (אויגן)  --אין ערשטיקן

 בּ און טרייסטן, ,די ניט-גוטע װעלן פֿאַרלירןזייער כּוחת און עס װעט אָפּגעװישט װערן
טרערן פֿון איטלעכנס פּנים" ,ממוס ,קליאַטשע.
,אונדזער .װאָרט ניט אָפּגעװישט קיינעמס טרער
פֿון אויגן" ,אַר' ,אונדזער װאָרט; .ייִדישץ
טרערן איז שװוער אָפּצוּװישן" ,י .יאַנישעװסקי,
דער

געפֿונענער

בּרודער,

בּארדיטשעוו

תּרס"ה,

זי ,8
ה) אִי די נאָז  --מיטן ערשטן ב און
געבּן א פּסק ,דערלאַנגען א גאָבּ, .זאָל ער

פֿריער דעם קינד די נאָז אָ"" ,ספֿר חסידים,
ווילנע תּקע"ט, .נו ,ער האָט אונדז אָפּגעװישט

די נאָז" ,ואָפּגענאַרטן ,שע ,קאָמעדיעס' ,יקנה"זי.
ניט קענען אִי די נאָז = ניט זײַן דערװאַקסן.
אִי די נאָז  --אַרײַנפֿאַלן ,קריגן א פּסק.

זיך

.ער האָט שוין דרײַ מאָל אָנגעזעצט ...און
זיך אַפֿילו נאָך ניט איין מאָל די נאָז אָפּ'
געװוישט" ,ייל ,מײַן ספֿר הזכרונות ,יא  ,4אַדעס

,3
) אַי פֿון זכּרון ( --מאַכן) פֿאַרגעסן
אויך :זען בּכּיוון צו פֿאַרגעסן .ניט אָפּצוּװישן
פֿון זכּרון; .אַזאַ נאָמען האָט די צײַט אָפּגעװישט
פֿון מײַן

זכּרון",

דא,

בּיז

פֿון בּערלין

סאַן

פֿראַנציסקאַ ,װאַרשע  ,0391זי ,862
אָפּװישן
אָנגערירט

+-

זפֿו .פאַז מע האָט

די געװאשענע

אומ-

זיך -

האנט

מיט

דער

געװאַשענער האַנט ,מוז מען זיך אִי די האַנט

 ,8ז' ,35
אין אַ צאָל אידיאָמאַטישע אויסדרוקן :א) אַי

דאָס מ ויל = פֿאַרשװײַגן ,ניט אַרױסװײַזן קיין
סימן, .װען דיא מאָל צײַט אויז איזט זוא גינין
זיא דאַר פֿון אוני װישן דאָז מויל אָפּײ ,גה,502 ,
און מיט זיך , :האָט געגעסן ,האָט זיך דאָס
מויל אָפּגעװישט און זאָגט :איך האָבּ קיין בּייז
נישט געטאָן" ,מס ,משלי תּקע"ד ,ל, .02 ,ער
איז מיך בּאַפֿאַלקן מיט זידלערײַען .איך האָבּ
(מיר) אָפּגעװישט ס'מויל און בּין אַװעק" ,בּער
י ראָזען ,יישפ וש, ,6--3 ,ער װישט זיך אָפּ

סימויל און גייט דערפֿון" ,טענדלאו,573 ,
בּ) אִי (זיך) די ל יפ ן  --דזװ אַי דאָס מויל,
;אָי די ליפּן און מאַכן א שװײַג",

מיט א גרויס געוויין"9 ,ל, .איך װיש מיר אָפּ

פֿװל, .און

שפּעטער גיי איך צו מײַן אַרבּעט / ,זע איך
מײַן געליבּטן מיט א צװייטער גיין / ,איך האָבּ
אָפּגעװישט מײַנע ליפּעלעך  /און בּין אַװעק

און נאָכאַמאָל װאַשן" ,חא ,לד/בּ, .די בּאַבּע
יאַכנע ציט אַרױיס פֿון איר אונטערטאַש א
גרויס פֿולאַרן טיכל און װישט זיך אָפּ דעם
שטערן" ,פרץ ,ידי בּאָבּע יאַכנעי, .דער עטישער
אים אין פּנים ,װישט ער זיך
ּ.ײַ.
פ.
שטלן
בּ
רואיק אָפּ און טריסט זיך מיט דעם אַז
איבּערמאָרגן װעלן אַלע פֿעלקער פֿאַרשװינדן",
זשיט װ ,נ"י  ,2191ז'  .571קא מע װישט זיך
אָפּ דאָס אונטער |לײַבּן מיט אַ שערבּל,",..
ספֿך

הנהגות

| *זיך אִי מיט

טובֿות,

װאַרשע

עמעצן

=

תּרנ"ב,

ז' ,76

װאַרפֿן די שולד

אויף יענעם,

זעכץ.

-עריי.

עניש.

דער (יין- ,קע).

אָפּװעבּן  --טרחװ .װעב אָפּ-- ,געװעבּט.
װעבּן א בּיסל ,װיפֿל עס אין ניטיק, .בײַ

אָפּוועג

1781

פֿרױען (אין דאָרף} איז די אַרבּעט ניט קיין
שװערע  . . .װי נאָר מע שטייט אויף ,מעלקט
זי אויס די בּהמות  . . .האָדעװעט אָן די קינדער,
צעגראָבּט דעם גאָרטן . . ,נייט אָפּ ,שטריקט
אויף ,שפּינט אָפּ ,װעבּט אָפּ ,שמירט אַרום,
קאָכט אָפּ ,"...א .קיפניס איבּז ,אָסטאַפּ
ווישניא  , . . .כאַרקאָו ,9291
אָפּצװײַג פֿון א װעגי

אָפּוֹעם  --דער ,ז.

זײַטיקער ,בּאַזונדערער אִי .קאחר חצות נמצא
על דרך עקומה הנקרא אָבּװעג יהודי אחד שוכבֿ
שם

מת",

שוי"ית

הרבֿ

משלם

מהרז"ך

זלמן בּרי
חלק

והואא.

שני

שלמה

כֹּהן,

מספֿר

בּגדי

כּהונה ,פֿיורדא תּקס"ז ,מט/בּ, .ריאיז אַװעק
אויף אַן אַנדער אָי" ,מלך ראַװיטש ,מײַן לעקסי"
קאָן,, .זײַנע װאַלד-פֿאַרבּאַרגענע ,פֿעלד-פֿאַרלױ-
רענע אָיץ" ,קאַר ו ,זי ,662
אַקט ארועןזולטאַט
אָפּועף  --דער ,ן.
פֿון אָפּװעגן אויף אַ װאָנשאָל ,אַן אִי בּיז א
טויזנטל פֿון א גראם,
פּראָצעס און רעזול-
אָפּוװועגונג  --די ,יען.
טאַט פֿון אָפּװעגן, .בּײַ זייער פֿיל אֶיען...
זײַנען גאַנץ בּאַקװעם פּרוזשין-װאָג מיט דינע
פּרוזשינעס" ,מ .שולמאן איבּז ,א .װ .צינגער,
. ..עלעמענטאַרע

.3291

פֿיזיק ,מאַסקװע

;עס

פֿאָדערט זיך אַ פּרטימדיקע אִי און אויסנוצונג
פֿון זײַן דיאַלעקטאָלאָגישן רויװאַרג" ,מװ,
ייֶשפּ וווא,273 ,

אָפּװעפן

טרהװ.

--

װעג

אָפּ-- ,געהאויגן

 .1פֿאַרענדיקן דעם פּראָצעס פֿון װעגן .אִי בּײַם
פֿאַרקױפֿן אויף דער װאָג .אַי צוויי פֿונט צוקער,
אִי די צונג, .גאָט ,גאָט ,גיבּ אַ רעגן פֿון די
קליינע קינדערס װעגן ,א לעבּעלע בּרויט אָפּ
צוּװעגן ,אן אָרעמאן אַװעקצוגעבּן" ,פֿל,* .מע
קען זי בּיידן אויף איין שאָל אִי = זיי זײַנען
גאָר ענלעך ,גלײַך ,עגאֵל, .הושענא-רבּה װעגט
ער אָפּ גוט"  --איר װעגן א קרעמער װאָס
פֿאַלשעװעט בּײַם אִ' :נאָר איין טאָג אין יאָר,
וען מע שטעמפּלט אָפּ דאָס קויטל ,איז ער
ערלעך.
 .2װעגן בּײַם אָפּגעבּן .װעגן עס זאָל זײַן
גלײַך ,פּינקטלעך .אַי דאָס גאָלד און אָפּגעבּן
דעם יוװעלירער צו מאַכן א פֿינגערל .אִי זילבּער
בּײַַם בּאַשטעלן זילבּערנע לײַכטערס, .דער
קיניג זאָל מיר די זאַך געבּן געשריבּן און
געזיגלט  , . . .דאָ װיל איך אַזױ בּאַלד אִי דעם
קיניג די אַכט צענטן זילבּער" ,ר' אליקום חזן
מקאָמאַרנאַ

איבּז,

שי,

אמשט

ת"ס.

,עזרא

הסופֿר האָט געגעבּן דאָס זילבּער װאָס האָט
געקערט צו דעם בּית-המקדש ,צו די נאמנים
האָט ער אָפּגעװאויגןי ,ספֿר חסידים ,װילנע
תּקע"ט, .דו האָסט דאָך געגעבּן דעם מענטשן
די בּחירה .דו האָסט גלײַך אָפּגעװאױיגן דעם
יצר-הרע מיט דעם יצר'טובֿ אַז דער מענטש
זאָל שטיין אויף איין װאָגשאָלײ ,ר' חיים בַּר'
אבֿרהם

אָפּװועלן

הכּהן,

װיכּוח

דער

רוֹכל

מיט

דעם

יצך'י

הרע ,ירושלים , .2091װען איר פֿאָטער װעט
זי ניט װעלן געבּן צו אים ,זאָל צִו געלט אִי

גלײַך אַז װי די גאָבּ פֿון די יונגפֿרױען" ,חחת,
שמות ,כד ,61 ,מו/א,
 .9ציען אויף אַראָפּ .אַראָפּשלעפּן איבּער דער
',וועגט אָפּ דעם אַקסל פֿון דעם
שווערקייט .ס
קלומיק

װאָס

מע

שלעפט".

,די

זילבּערנע

מטבּעות װעגן אָפּ די קעשענע", .אַ מלאכה
װעגט ניט אָפּ די פּלײיצע" ,שװ; .בּאָרװעסע
פֿרױען  . . .זײַנען געגאַנגען אײַנגעהויקערט-- ,
 ס'האָט זיי אָפּגעװאױגן די הענט די גרויסעצינענע עמער פֿול װי אַן אויג מיט ליטאָװע
װײַנשל" ,ה .אַרלאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָוו ,1391

געבּןי,

פֿריילין

טױבּע

װאַרשע 3881

סעגאַל,

-עכץ.

המעשה,

עולם

עניש.

אָפּוֹעהן  --אוטװ .איצ ,אימפ נב-- ,גץ-
וועגט .אָפּקערן ,אָפּנײגן פֿון ריכטיקן װעג,
ס פֿאַרטײַטשט 'יארח חיים פּתןּפֿלס' משל,מ
בּ, :6 ,דעם לעבּנסוועג זאָלסטו דעמאָלט ערשט
אָי" {תּי :כּ,די זי זאָל ניט גיין דעם גלײַכן װעג

י
פֿון לעבּןין.
אָפּוועגעטירן  --אוטװ- .טיר אָפּ-- ,װעגץ-

 ,4ועגן אַזױ אַז אויף איין װאָגשאָל זאָל זײַן

א לענגערע צײַט לעבּן אינגאנצן
טירט.
פּאַסיוו און אומפֿעאיק צו טראַכטן .אִי עטלעכע
/נג,
יאָר אין אַ מושבֿ-זקנים .

גאָלד .עֶר (זי)

 .1װאָס אי

עפּעס גאָר טײַערס,

געװיינלעך

גאָלד אָפּצוּװועגן  --אויף אין
איז מיט
װאָגשאָל ער (זי) און אויף דער צװייטער --
גאָלד ,עֶר לאָזט זיך אִי מיט גאָלד  --עֶר װיל
זײער א גרויסן נדן .אַ :עמעצן מיט גאַלד --
זיך לאָזן בּאַצאָלן פֿאַר עפּעס זייער א גרויסע
סומע ,לאָזן נאָך זיך ספֿרים װאָס זײַנען װערט
מיט פּערל (דימענטן) אָפּצוּװעגן; .מײַן מי
ועט גוט בּאַלױנט װערן :דער פּרינץ װעט איר
אַי מיט גאָלדײ ,אמד ,דער סולטאַן ,ווילנע ,5981
,האָט איינער געהאַט א בּיסל װוייץ אָדער קאָרן,
האָט מען ס'אים געמוזט מיט רויטע רענדלעך
אָי" ,עט ,סערקעלע.

 .9איבּערװעגן .װעגן שװערער ,מער װי אַן
אנדער זאַך ,מאָטיו .איין סבֿרא װעגט איבּער
א צווייטע, .מיט איין מצווה קען מען אִי דעם
װאָגשאָל צום גוטןי ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי
חכמה (ויקרא) ,װילנע תּר"ן ,ל/בּ, .די ליב
שאַפֿט װאָס עֶר האָט געהאַט צו זײַנע עלטערן
האָט אין אָפּגעװאויגן זײַן צילײ ,מ"בּ |מ ,בּרץ-
גאָװוסקין מקאָװנאָ ,היסטאָריע דער תּנאים אָן אַ

חתן ,װילנע  ,6781ז' " .7זאָלן זײַן צװאַנציק
הענט אָרעמע אויף איין װאָג און זײַנע אויף
דער צװייטער  --װעט זי אָ ,בּלעטער ,שן ,8

 ,0בּאַטראַכטן.

פּינקטלעך

אָפּשאַצן

דעם

אָפּװשזנד  --אַדי .דטשמ .נר.

דערבּײַ ניטאָ .װאָס פֿעלט אויס אויף א בֹּאַי
שטימטן אָרט אין א בּאַשטימטער צײַט .די אע
 .2פֿאַרטראַכט,
מיטגלידער פֿון פֿאַראײן.
פֿאַרחלומט, ,לאה שטייט אין דער אָפֿענער
אַרקאַדע ,אַי פֿאַרקוקט אין דער אײַנגאַנגסטיר",
פּרץ' ,װאָס אין פֿידעלע שטעקטי.

אָפּװעזנ|דיק  --אַדי .פּרוּװּ צו פֿאַרמינערן
,ער האָט
דאָס דײַטשמערישע פֿון דפֿװ .נר.
סאַלוטירט לכּבֿוד דעם אַין פּולקאָװניק" ,עוזר
כאַליאַסטרע

װאַרשאַװסקי,

פּאַריו

וו,

,4291

זי

, 6האָט ער שטענדיק װי אי געשמייכלט",
יקייט  --עדי
ייט ,טאָג 7591 ,װו,31
כּמעט אִ'י פֿונעם פבּאַלעבּנדיקן דערציילערישן
עלעמענט'",
שפּיגל

ש.

פֿונ

בּריאַסקי,

דער

ד .בּערגעלסאַנ
קלִצװ

קריטיק,

,4391

אינ
אויך;

אָ'קייט  --נר, .דער שלאָף איז ניט בּלויז
די

אִי פֿון

7

ווו ,42

װאַך זײַן",

י.

דר'

פֿאַר,

גלען

אָפּוועזנהייט  --די ,ין .אַרכ ,דזשמ ,נר .דאָס
ניט זײַן דערבּײַ .דאָס ניט בּײַזײַן .דאָס אַװעק-
זײַן .דאָס אַװעקבּלײַבּן .שײַנען מיט אִי  --עס
װאַרפֿט זיך אין די אויגן אַז ...פֿעלט אויס,
,עשׂ בּעלי אין זײַניר אָפּװעזינהײט צו פֿאַר
ווארין געבּין",

גה, ,103 ,זויא

זונשטין

ואש

אן זײַנר אבּ װעזנהייט דיהנן קאן" ,אגרת
שלמה ,ט/בּ, .א,ין דיזע עטלעכע שטונדן פֿון

ווערט .אִי און אָפּמעסטן .אִי יעדער װאָרט ,אַי
אלע פּרטים ,אַלע דעטאַלן .אִי אין די געדאַנקען
װעמען עס איז נייטיק צו העלפֿן .עאַקעגן
גאָטס אויגן שטייען דאָך אַלע די גענג פֿונעם
מענטשן ,ער װעגט אָפּ אלע זײַנע פּלידעס",
מס ,משלי תּקע"ד ,ה, .12 ,דאַרף איטלעכער
אָרט און מדרגה און
ַ.ן
ײ.
זיט,
מענטש לו
עבֿודת:השם אִי און פּרוּװן  . . .צי דינט ער דעם

טײַטשװאָרט פֿאַרן שורש 'גלל' (בּראשית ,כט,

לויט דעם ערך" ,תּניא, ,67 ,האָט

 --אַזױ אין מש ,צאינה ,צור ,מחזור,

אייבּערשטן

זי גענומען אִי אירע שאַנסן" ,מ .טײַטש ,אַרום
דער פֿאַבּריק ,4291 ,ז'  .712עאַ האַרץ און א
ַטרוײ,ַ,נ.געזעצט ,כּדי ער
שׂכל-הישר האאָס
זאָל קאַנען אִי און אָפּמעסטן ,פֿילן און פֿאַר"
שטיין װאָס גוט און שלעכט איז" ,אַש ,דער
תּהילים-ייד .תּ,קנות פֿון 'צעריבּעלי-חייםי ,פֿון
אִי און אָפּמעסטן פֿיזישן װייטיק און פֿון רחמ-
נות האָבּן" ,גרינ ,איד און װעלט ,נ"י  ,3591זי
; ,4נאָר קיינער איז ניטאָ אַרום די קניען זיך
צו וויקלען און אִ' מײַן לעבּן" ,סוצ | ,זי ,823
מיט זיך ; --װילן זיך אִי מיט גאָלד ,און
אַזעלכע גאָלד קען יעצט דער פֿאָטער ניט

מײַנער אָייי ,אמד,

װוילנע תּר"ן, .די

עװגעניע,

לאַנדאַנער אַריסטאָקראַטיע האָבּן געפֿונען פֿאַר
נייטיק צו שײַנען מיט זייער העדר ,מיט זייער
אָיײ ,בּלעטער ,טן ,32-42

אַפּװועלנערן (זיך)  --דזו אָפּװאַלגערן (זיך.
)3

הומבּורג
פֿאַרטײַטשן

,2371
'גל

קדמ/א.
מעלי

אַזוֹי אויך
חרפּה

ובֿוז"

בּײַם

(תּהלים,

קיט, --- )22 ,וועלגר אבּ פֿון מיר שנד אונ'
שמאַכהייט" ,סהמ; ,וועלגר אבּ פֿון מיר שאַנד
אוני שמאַכהייט" ,עפש ,סידור תּפֿילות װ,
אַמשׂט ,תּק"ח ,קכא/א,

אָפּװשלן  --טרװ .װעל אָפּ-- ,געװעלט( .זן:
אָפּקאָכן (וועגן מילך) ,פּד ,אוקר.
גע-װאָלן),מע זאָגט :פֿאַרבּריען טיי ,אָפּקאָכן קאַװע און
אִי מילך .אין ליטע בּריט מען מילך, .זיי וילן
אפֿשר אי א בּיסל מילך פֿאַרן קינד?" ,בּ.
דעמבלין,

צאַנקענדיק

ליכט,

נ"י

,8591

{' .201

אָפּװועלן זיך

102

אָפּװעלן זיך  --אוטח .דריטפערזאָניק .איצ,
אימפּ נבּ :זיך --געװאָלט (זאַמעט + --יגע-
װעלט) .אָפּגלוסטן זיך .מערניט װעלן ---, .װעסט
עפּעס צובּײַסן?  --סהאָט זיך מיר שון
אָפּגעװאָלט" --, .דו װילסט זייער שטאַרק?
 ---װאַרט ,עס װעט זיך דיר שוין אַ".

אָפּװעלקן  --װעלק אָפּ-- ,געװעלקט.

אוטח

( .1 -װעגן געװיקסן) זײַן אין פּראָצעס פֿוןאינגאַנצן פֿאַרלירן פֿרישקײט ,קאָליר בּײַם
װאַקסן .פֿאַרװיאַנען ,אָפּװיאַנען .די בּלומען (די
בּלעטער) װעלן בּאַלד אִי, .דאָס װאָס בּליט
( .2װעגן מענטשן)
אויף מוז אויך אָ".
פֿאַרלירן דאָס אויסזען פֿון יונגשאַפֿט און מיטל-
יעריקייט .פֿאַרלירן פֿיזישע און גײַסטיקע
פֿעאיקײטן .עלטערן זיך, .איז די פֿאַרליבּט-
קייט ,צוזאַמען מיט איר ראַשן אִ'י גאָר גע
װאַקסן" ,ה .ד .נאַמבּערג ,ידאָס רבּישע אייניקל'.
( .8וועגן אידייען) פֿיג, .די גאַנצע שיטה
װעלקט שוין אָפּ", .די אידיי האָט שוין אפ
געװעלקט און האָט פֿאַרלאָרן דעם כּוה צו
פֿאַראינטערעסירן די יוגנט",
טרװ  --מאַכן עס זאָל אִ', .און דאָס יונגץ
מיידל װעלקט דאָ אָפּ איר מײַ" ,אַר' ,די יונגע
קרעמערין,

וועלק , --דעם מענטש אָנצױאָגן מיטאומעט פֿון טרויעריק-נאַכטישן אָ" ,ש .שנהוד,
איק ,פּסח תּשי"ט.47/2 ,

ה-עניש.

!//נג.

אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּוװענר  --דער , ן.
פֿון אָפּװענדן .אָפּנײג .אָפּפֿרעג, .געבּן אים א
נײַעם אִי  --דאָס קען מען יאָ" ,נאַד .סאיז
אָבּער ניט קיין גאַנג ,אױיבּ דער דאָזיקער אִי
גייט

אַװעק

אָפּווענדן זיך

אַזױ װײַט",

מװ

איבז,

ז ,פֿרױד,

אַרײַנפֿיר אין פּסיכאָאַואַליז ,ז'  .551מ|דין
געשטאַלטיקונג פֿון דעם נישט-פֿאַרענדיקטן , . .
װערק איז אַ היפּשער אִי פֿון דרך  ,". . .שבּש |,

האט זיא גימכט אבּ װענדיג" |= האָט זי
אָפּגעװענדט פֿון אונדזן ,מגילת װינץ ,אַמשׂט,
תּ"ח.

,ער

װיל

גאָטשׂ דינשׂט",

אבּ

זיא

עפּש,

װענדיג

סידור

מאַכן

פֿון

תּפֿילות ,אַמשׂט

תּק"ח ,הקדמה, .װילן דורכויס אִי מאַכן דאָס
כינעזישע פֿאָלק פֿון זייער אַלטער רעליגיאָן",
יודישער פֿאָלקס-קאַלענדאַר תּרס"א ,רעדי גרשם

בּאַדער.

אָפּװענדלעך  --אַדי

װאָס מע קען אָפּ

ווענדן ,אָפּפֿרעגן .אִיער פּשט .אִיע אויסטײַטשונג,

-קייט.

אָפּוענדן

-געװאַנדן .

--

טרװ.

װענד אָפּ-- ,געװענדט,

 .1אָפּקערן .אַװעקקערן .אַװעק-

ווענדן .זיך פֿאַרשעמען און אִי די אויגן .אַ'
דעם בּליק פֿון עפּעס ,פֿון עמעצן .ניט אִי דאָס
געזיכט פֿון דער שיינער פּאַנאָראַמע .אורח
פֿאַרטײַטשט 'הסבתי (מלכים א ,יח, :)73 ,האָסט
אָפּגעװענדט" |תּי, :קערסטו אָפּײן, ,װענד דײַן
אויגן ניט אבּ פֿון דעם נויט בּדרפֿטיגן" ,יוסף
מאַרשן איבּז ,יהושע בּן סירק |=סיראן ,אַמשט
תּע"ב, .א,יטליכר פּנים זעלט װענדן פֿון דען
לײַטן אבּ און מעכט זיך קערן צו דער װאַנט צו,
אַז דער דין איז" ,לטו ,כ/א, .װענד נאָר אָפּ
דײַן אויג פֿון מיר  --עס איבּערװעלטיקט מיך
דײַן אויג!" ,פרץ' ,דאָס ליד דער לידער שלמהס',
;זי האָט אָבּער אירע אויגן ניט געקאַנט אִי
פֿון דער זײַט הימל" ,יד ,אבֿן נגף .א,ויף גאָר
דער לענג פֿון לאַנד בּיז װײַטסטן ראַנד  . . .ווענד
אָפּ דײַן האַנט" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע
 ,6ז' , ,801שװײַגנדיק-טעמפּ האָבּן אַלע די
צורות פֿון איר אָפּגעװענדט" ,מק ,פּאָעמען,

ווילנע  ,9291זי , .961איטע האָט ניט אָפּגץ-
ווענדט אויף קיין איין רגע די אוגן פֿון
בּיילטשען" ,רחל קאָרן ,ערד .אִי די אױפֿמערק-
זאַמקײט פֿון  . . .און עפֿענען די אויגן אויף אַן
אַנדער זאַך.

זי ,1232

אָפּװענדבּאַר

--

אַדי .דטשמ,

נר.

ואָס

מע קען אָפּװענדן .אָפּװענדיק .א
,יז דאָך לאַנג
שוין דײַן ווירקונג װי אַ נישט-אָיער כּישוף אויף
מיר געפֿאַלן" ,ש .ח .קעלמאַן ,בּאַגינען,13291 ,
זי ,68
פּראָצעס אָדער
אָפּווענדונג  --די ,יען.
רעזולטאַט פֿון אָפּװענדן .אָפּװײַכונג ,אָפּנײיגונג,
ּ,ײַם מענטש-בּאַשאַף
דערװידערונג .דיווערסיע .ב
איז דאָ אַן אִי פֿונעם פֿריִערדיקן נוסח" ,גע
טראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,זי , .612קײַן שלאָף
בּײַנאַכט ,קיין אִי בּײַטאָג" ,פמ ,מלחמה |,
נ"י  ,6591ז' , .113װאַסער פֿון דער אִי {פֿון
טײַכן| דאַרפֿן די אַראַבישע לענדער ניט" ,בּצג,
טמז 4691 ,טו ,02

אָפּװוענדזלען  --זזוו אָפּװיאָנדזלען.
װאָס מע קען אָפּװענדן.
אָפּװוענדיק  --אַדי.
אַן אע מיינונג ,שיטה אע .אִי מ אַ כ ן  ---מאַכן
מע זאָל זיך אָפּװענדן ,זיך אָפּקערן, .עז נימט
זיא אבּ װענדיג קאָן מאַכין" ,שעכטיר ,ח.5 ,
;,השם יתבּרך האָבּן מיר פֿר טרויאט ,דער

 .2מאַכן טראַכטן ,פֿילן ,טאָן אַנדערש װי
פֿריִער .אָפּקערן פֿון עפּעס װאָס איז נעגאטיו.
אִי דעם מענטשן פֿון זינד ,פֿון שלעכטע גע-
דאַנקען, .ער זעלט זיך בּיפֿלײַסיגן זײַן הערץ
אבּ צו װענדן  . . .פֿון איבּריגה אוני אין ניצ-
ליכה זאַכןײ ,חה ,אַמשׂט  ,6171הקדמה, .דיזר
קיסר האָט  . . .פֿאַר פֿאָלגיט דיא דא גלויבּן אן
דען נוצרי אונ' האט זיא דר פֿון אבּ גיװענט
פֿון זולכיר אמונה" ,ר' זלמן הענא איבּז ,ר'

זאָלסט ניט זיצן אויף זייער אָרט און ניט אִי
זײיערע רייד" ,ספֿר היראה ,7781 ,אָרֹט? עאַז
יענער װענדט אים אָפּ רעכט איז ער מודה",
פּרקי אָבֿות ,העתּק מלשון קודש עֶל לשון לעז
בּלשון צח ונקי ,אוסטרהא תּקע"ו, .דו זאָלסט
װויסן װאָס צו ענטפֿערן  . . .דעם אַפּיקורס . . .
זאָלסט אים מיט שֹׂכל אָיי ,הרבֿ י .געלבּאַרט,
ספֿר מעשׂה אָבֿות ,ווילנע  ,0881כא, .ג,עלערנט
נאָר פּלפּול און קונצן װי אַזױ אַלץ אָפּצוּ
,ין אַ װעג װאַגט
וענדן" ,פּרץ ,ימסירת-נפֿשי ,א
ניט קיין פּאַרשױן עפּעס אָפּצוּװענדן אָדער זיך
שפּאַרן

מיטן

בּעל:עגלה",

ספ,

גליקליכע

און

אומגליקליכע ,זי , 78דער פּריץ  . . .האָט גאָר-
נישט געטאָן די קלאַנגען אָפּצוּװענדן" ,אַש ,דער
תּהילים:יוד.

 .4אָפּנײגן אין א זײַט .אָפּשאַפֿן ,בּטל מאַכן,
אי די סכּנה ,אַלע געפֿאַרן .אִי דעם (גרימ)צאָרן,
אִי א גזירה,

א צרה.

מלל

פֿארטײַטשט:

ילא

תוכלי כּפּרה' (ישעיה ,מז, :)11 ,אב װענדן"
וָתּי :פאָפּטאָן"ן, .האבּין מיר װידר איין אן
שטיסכן {|=מכשולן גיהאַט װעלכישׂ המקום
בּ"ה נאָך אַך מיט גנאדין אָפּ גיװענט האָט",
גה, .762 ,זוא טוט עֶר אים איין (התראה) אונ'
איז אים (מזהיר) דז ער זיך היטן זאָל אוני
וואול פֿר זעהן זאָל דשׂ (שלים מזל) פֿון זיך
אבּ צו װענדן" ,עפש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט
תּק"ח ,עג/ג, .האָבּ איך מיר גענומען גלײַך
אָפּצוּװענדן די סכּנה" ,אמד ,דיא אידען אין
װאַרשויא ,ווילנע תּר"ל, .זעט דאָ כעלעם אַז
דער בּורא האָט דאָ אָפּגעװענדט די גזירה" ,מל,
'ליטווישע מײַזי, .מיר זענען געקומען דיך
בּעטן ,דו זאָלסט אִי דעם אומווילן פֿון פֿאַר דעם

זון דײַנעם ,"...צײַט ,יעקבֿ פֿראַנק ,זי ,55
*עס איז ניט אָפּצוּװענדן = אַזױ איז בּאַשערט,
עס איז פֿאַרפֿאַלן,

פ .בּײַטן די ריכטונג .אִי דעם שאָסײ ,ער
זאָל ניט דורכשנײַדן דאָס שטעטל .אִי זײַנע
כּוחות פֿון אומניצלעכע אונטערנעמונגען" .דא
הבּן זי אבּ גיװוענדט דען בּאַך תּיבּרו צו אַנדרי
ערטר" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא  ,5671ה/א ..., .סטראַ-
שען אַז זי װעלן אִי די טײַכן װאָס פֿליסן אַרײַן
אין ירדן" ,בּצג ,טמז 4691 ,צו , .02געקאָנט אַי
אַפֿילו אַ טייל פֿון זײַן קאָלאָסאַלער ענערגיע
פֿאַר זײַטיקע זאַכן" ,גרין ,מענטשן און װערטןן,

נ"י  ,3591ז' . ,581

דוד גאַנז ,צמח דוד9 ,פדמ תּנ"ח, .א,יז דען גאָר

 .0אַנשטאָט אָנװענדן .נר, .דו האָסט אַפ

קיינער ניט געװען װאָס זאָל זי אִי און איר א

געװענדעט אַלע דײַנע קרעפֿטן צו פֿאַרשליסן די

פֿון

עגל

בּיסל

אויסרעדן?",

עט,

דער

פֿעטער

אַמעריקע', .עס װעט אים גאָרניט שװער אָנ"
קומען זי פֿון איר קאפּריז אָפּצוּװענדן" ,יה"ל,
די קאַלאָניסטן  ,1װאַרשע תּר"ץ ,זי , ,42אַי
די געדאַנקען פֿון דעם ייִדישן פֿאָלק פֿון זײַנע
נייטיקע צילן" ,זשיט ש ,נ"י  ,7191ו' ,66

 .9אָפּפֿרעגן .אָפּװאַרפֿן אַ מיינונג .אַי אַ
פֿאַלשע שיטה .אִי אַלע טענות, .דער פֿױלער
האַלט זיך פֿאַר קליגער פֿון זיבּן אירע װאָס
ווענדן אים אָפּי ,מס ,משלי תּקע"ד ,כו,61 ,
,פֿאָטער און מוטער האַלט זיי ערלעך...

טויזנטער מײַלער.

. .י ,א .מאָרגענשטערן,

הזהב ,װאַרשע  ,8981זי ,48

אָפּווענדן זיך  +-- --דפֿו.
אִי זיך פֿון װעג,
פֿון ציל װאָס מע האָט זיך געשטעלט .אִי זיך
פֿון א פֿרײַנד, .דאָס האַרץ פֿון דעם פֿרומען
ט
ע..
װן.
מאַ

זיך אַי פֿון זײַן |דער װעלטסן

גלוסטיקייט" ,חה ,זשיטאָמיר  ,8481ח"בּ ,זי
 ,8זי האָט זיך מיט אים געראנגלט און האָט
געװאָלט זיך פֿון אים אַי ,איבּז שפּערלינג ,דיא
קאַראַימישע

מיידכען,

װאָרשע

,9981

'

,03

;צוליבּ מיר מוזן זיי זיך אי פֿון ציון" ,בּלעטער,

אָפּווענטילירן
,3

1768

תענדלעך האָבּן זיי זיך צוריק אָפּגע-

וװענדעט

פֿון פֿענצטער",

| ,איינער

װײַס

א

מענטש'י ,ז' , ,391איך האָבּ מיט קנאה זיך
אָפּנעװענדט פֿון ערנסטן געלערנטן" ,דא ,פֿון
בּערלין

בּיז

ראַנציסקאַ,
ֿן
ספאַ

װאַרשע

ז' ,521

,0391

|

עניש ; --א שפּאַרעניש ,אַ
זעץכץ.
כאַפּעניש ,א קריגעניש ,א װידעראנאַנדפֿרעגע-
ניש ,אַן אִי ,אַ חוזק-מאכעניש" ,ממוס ,די

אַלטע מעשׂהי.
א

8

אָפּװערן

-עְר  --עאַ פּובּליציסטישער

פֿון פֿרעמדע

אידייען",

ש.

בּיקל,

טמז,

וווש ,13

אָפּװוענטילירן  --טרח .ליר אָפּ-- ,װענטי-
לירט ..פֿאַרענדיקן אַרײַנבּרענגען פֿרישע לופֿט,
וואו די לופּֿט איז שטיקנדיק ,האָט אין זיך עפּעס
װאָס אין שעדלעך .אַי די קוילן"מינעס ,דאָס
אויך מיט זיך,
אָנגערײיכערטע צימער.
|
-ונג,

אַשפּאַ ,בּית

 ,2פֿאַרמינערן
לען פֿון כּלערליי שטאָפֿן,
פֿאַרקלענערן אָדער אינגאַנצן אָפּװאַרפֿן אַ גײַס-
טיקן װערט .אִי די עשׂרת:הדבּרות און זיך
פֿאַרלאָזן אױפֿן כּוח פֿון פֿױסט, ,דא האָבּן אלי
די יהודים די זאַכן |בּשייכות מיט אַ משיחן

בּײַטאָג און בּײַנאַכט" ,הערצל

מיט עפּעס װאָס איז ענלעך אויף װאַקס .אַי די

 -אָבּ געװורט אונ' האָבּן זיא בּװויזן דש עֵשׂ אייטל

ישׂראל  --וויזשעניצער

רבּייס

הויף ,סיגעט

.9391

אויך מיט זיך,
אָפּװעקפֿן  --טרו .װעקס אָפּ-- ,געװעקסט,
אָפּשמירן מיט װאַקס אָדער
-- 9וואַקסן.
פּאָדלאָגע,
אָפּווער  --דער. ,
אקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּװערן (זיך) .אָפּשטױס ,אָפּשלאָג פֿון אַן
אָנגריף .דער ייִדישער אִי .גײַסטיקער אַ .א
תּיכּפֿדיקער אִי .אַיאַרטיקל .אֵיימיטל,, ,אין דעם

אָי קעגן ַאַרבּעטעריקלאַסן האָט די אָנפֿירנדיקע
ראָלע שוין פֿון לאנג איבּערגענומען דער גרויס-
קאַפּיטאַל" ,דוד רויכל איבּז ,רודאָלף הילפֿער-
דינג ,פֿינאַנץ-קאַפּיטאַל ,װילנע, .האָט אין קאַר-
פּאַטאָרוס שוין עקזיסטירט א ציוניסטישע אָר-
גאַניזאַציע װאָס האָט אָנגעפֿירט אַן עקשנותדיקן
א  . .. --קאַמף קעגן דעם מונקאַטשער רבּין",

אָפּ-- ,געװעפּט.

ש .י .האַרענדאַרף ,טעאַטעריקאַראַװאַנען ,לאָנדאָן

אינגאַנצן פֿאַרלירן לכתּחילהדיקע שטאַרקײט,
פֿריערדיקן טעם ,ריח, .טרינק אויס דײַן בּיר,
עֶר װעפּט דאָך אַָפּ אַז דו לאָזסט אים שטיין",
אויך פֿיג, .ער איז שוין א בּן-שבעים און האָט
אויך מיט זיך.
שוין אָפּגעװעפּט".

, ,5די עצם אַרבּעט מאַכט מיד דעם קערפּער
ַ.ן אַײפֿעאיקײטײ ,פגעז,
ײ.
זפּ.
און שװאַכט אָ
פּאַריז  ,9491פאן ,9

אָפּוועפֿן

--

אוטװ.

װעפ

אָפּװועצן  --טרו .װעץ אָפּ- ,ג-עװעצט4711: ,

אָפּװערבּירן  --טרו- .בּיר אָפּ- .י(גע)װער-
בּירט .פֿאַרענדיקן װערבּירן .אִי פֿרײַיװיליקע,

6סטט .אָפּשאַרפֿן .אָפּשלײַפֿן ,אִי אַ גאָלמע-
סער .אַי א שער,

אָפ-

פֿאַרטײַטשט 'ומלק את ראשוי' (ויקרא ,א;)51 ,
,און ער זאָל אִי זײַן קאָפּײ, .דעם קראָפּ פֿון
(עולת העוף)  . . .זאָל דר כּהן אװועק װאַרפֿן אונ
זאָל עש אָפּ ווערגן מיט זײַנע נעגל" ,מחזור, ...
הומבּורג  ,1271קצט/בּ, .דער כֹּהן זאָל אִי מיט
זײַנע נעגל די קאָפּ פֿון חטאת העוף" ,הרבֿ
שבּתי כֹּהן ,פּועל צדק ,װילנע , ,7381צ-9
שמעטערן די גלידער ,אִי דעם קאָפּ ,פּלעטן דעם
מוח  --דאָס זײַנען זאלץ און געװוירצן ,מיט
וועלכע עס זענען דורכגענומען אריהס שמוע-
סן" ,משה טײַטש איבּז ,ח .נ .בּיאַליק ,אריה

אָפּועצן  --טרו .אַרכ.062000008:2 .

רה פֿאַרטײַטשט *לחכו' (בּמדבּר ,כבּ, ;)4 ,זי
װעלן אָפּװעצן" |תּי :קאָפּעסןײן .פטֿחאַרטײַטשט
יכּי יבֿער איש שׂדה' (שמות ,כבּ, ;)4 ,אן עֶר אבּ

וועצט איין ועלד" |תּי, :װעט לאָזן אָפּעסן"ן,
אַזױ אויך מש.

אָפּוועקסלונג  --די , ען.

פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּװעקסלען (זיך) .אָפּבּײַט,
איבּערבּײַט .פֿאַרבּײַט; .אַן אַי פֿאַר איינעם װאָס
אַזױ זעט עֶר רק געבּראָכענע מענטשן" ,מ.
ווינטשעװסקי ו ,נ"י  ,0291ז' , .132די בּאַגעגע-
ניש איז דעמאָלט געװען א בּאַשערטע אַ",
בּ .רעסלער ,טמז 1691 ,או; .2נאָך די אומ-
געהויערע נשמה-שפּאַנונג . ...האָט דער מוח
געפֿאָדערט אַי און פֿאַרװײַלונגײ ,דרי אהרן פּרץ
(פּערציקאָװיץ),

דעם

גורל

אַנטקעגן

יאָהאניס-

בּורג ,2591

אָפּװעקטלען  --טרו- .סל אָפּ-- ,געװעקסלט,
אָפּבּײַטן .איבּערבּײַטן ,פֿאַרטוישן .אִי דעם פֿאַר-
קױפֿער אין קראָם װאָס אַרבּעט שון פֿון
אינדערפֿרי, .װעקסל ניט אבּ איין נײַאן (חבֿר)
קעגן איין אַלטון פֿרײַנד" ,ספר מבֿחר פנינים,
הומבּורג תּצײט ,כ/א, .איך האָבּ פֿיל געלט צו
פֿר װעקסלן אוני איך האבּ קיינם דער מיר עז
קאן אבּ װעקסלן" ,מהמ ,אַמשׂט  ,2271נו/בּ,
פֿ,אַרטאָג ,מע קומט אים |דעם זעלנערן אִי ,מײַן
סאָלדאַט מיטן גאַנצן געװער ליגט אין א זאַק
געבּונדן" ,פרץ' ,מײַנע זכרונות; .די ביידע
| זיצן בּײַם רבּין אין צימער ,אָפּגעװעקסלט

אָפּװערטלען זיך  --אוטװ- .טל זיך אָפּ,
ארויסדרייען זיך פֿון אַן
יגעווערטלט,אומבּאַקװעמער סיטואציע מיט אַ וערטל ,אָפּי
קומען מיט א װערטל אַנשטאָט אַ זאַכלעכן
ענטפֿער .אויף װערטל ,אויף אַ שטאָך ענטפֿערן
מיט אַ ווערטל, .װער ,ואו און װען מע פלעגט
אים בּאַגעגענען ,פֿלעגט מען אים אָנרוקן דאָס
היטל איבּער די אויגן ,שנעלן אין נאָז אָדער
אַנדערש עפּעס אָפּטאָן ,און ער איז קיינמאָל
אויף קיינעם ניט בּרוגז געװאָרן ,פּלעגט זיך אָ,
צוֹריק אָפּטאָן  --קויט" ,נס ,די מישפּאַכע
{(ניש.מאַשבּער ,מאָסקװע 9291
אָפּוערן  --טרו .װער אָפּ-- ,יגעװערט .1 .אָפּ
נייגן .אָפּקערן .אָפּװענדן .אִי עמעצן פֿון עפּעס,
;זיא האבּן אונש פֿאר גימאלט ,מיר מוזן דעם
פֿאָלק אָפּ װערן" ,װינץ, .אונ' זעלשט זײַן
({דעם יצר'הרעסן פֿײַלן פֿון די אבּ װעהרן",
חה ,אַמשׂט  ,6171צבּ/בּ, .גאָט זאָל דײַן שמערץ

דונע.

אֲפּווֹערהן  --טרח .וערג אָפּ-- ,געװאָרגן ,פ;8
בּאר התורה ,בּאר משה
-װאַרגן (.)+-

פֿרעסן ,אָפּעסן ,פֿארצערן ,פֿאַרצוקן ,בּאר התּר

נאַרהײט איז" ,שאר ,סז,

בּעליגוף.

-עניש,

אָפּוװוערזען  --טרװ .זע אָפּ-- ,געװערזעט.
 .1בּאַשמוצן מיט מייקעכץ (אויך מיט צוֹאה),
אַי פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס, .א ניט-גוטקייט איז
אים בּאַפֿאַלן ,און עֶר האָט זיך מיטן קאָפּ אין
דער מצבה אָנגעשפּאַרט  . . .ער האָט גלײַך אויף
דער מצבה א בּראַך געטאָן און זי פֿון אויבּן
בּיז אַראָפּ אָפּגעװערזעט" ,נס ,די מישפּאָכע

מאַשבּער ,מאָסקװע .,9391

 .2מיאוס אָפּנאַרן

עניש,אָפּװערטויק)ונג  --די- ,ען .פּראָצעס אַדער
רעזולטאַט פֿון אָפּװערטיק)ן .דאָס בּטל מאַכן
ווערטן, ,די מאָראלישע פֿאַרניכטונג ,די אָפּי
ווערטונג פֿון אַלע װערטן שרײַט אַרױס פֿון ,..
בּוך" ,מ.ליטװין ,גק ,טן  ,44זי ,411

אָפּװוערט(יק)ן  --טרו .װערטיק) אָפּ-- ,יגע-
 .1פֿאַרקלע-
װערטויקט) ,דזו אַנטװערטיקן.
נערן ,רעדוצירן דעם פּרײַז ,דעם װערט בּײַם
קױפֿפֿאַרקױפֿן ,אִי די װאַלוטע .אִי די אַרטיק-

פֿון דיר

אֵיי ,מכירת

שפיל,

יוסף

לעמבּערג

/ ,0איז גאָר קיינער ניטאָ װער סזאָל די
חיה-רעה אִי פֿון פֿאַרצוקונג?" ,אַש ,משה, .זוך
אין פֿאַרענטפֿערונג  --שולד אָפּצוּװערן .ליגט
גראָד דאָס װאָרט איצט פֿאַרשטומט ערגעצוואו",
.

הל ,אין טרעבּלינקע....

 .2פֿאַרמײַדן .,אוױיסמײַדן ,ניט דערלאָזן .אַי
א קריגערײַ ,א מחלוקת, .דיא לײַט  . . .פֿרײיליך
צו מאַכין קאן מיר נימץ מיט רעכט אָפּ װערין",
צוכט, .לאָז דײַן קול ניט פֿר מאַנשפּאַרשון
הערין אונ' דײַן האר צו זעהן לאָז דיר אָפ
װערין" ,שֹׂה װו ,פֿיורדא תּפּיז ,טו .ד,אָ צאַנקט
זיך דר וידר מיט די װירטן ,דאָ הבּ איך
װעלן אִי .דאָ שלאָגט מיר דר װירט מיט די
װוירטן איין גרושׂן ואונד" ,קה ,פֿיורדא ,3471
|
כה/בּ.
 .8װאָרנע)נען .שטראָפֿן ,אָפּהאַלטן פֿון טאָן
עטעס װאָס איז שלעכט .אִי עמעצן פֿון אַ
פֿאַרבּרעך, .װעלכר איין רשע ...ניט אָבּ
ווערט פֿון זײַני בּיזי מעשׂים . . .דער דר צירנט
גאָט",

עפּש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

95דמ,

תּמ"ה? כג/א(, .אַבֿנר) איז אום זײַן חיות קומן,
װײַל ער האָט (שאול) זעלן אָבּ װערן ...אוני
ער האָט עשׂ ניט גטאָן" ,מהמ ,אַמשׂט ,2771
יבּ/א, .װילשׂטו דײַן חכֿר פֿון איין עבֿירה
אָפּ װערן ,מאַנשׂטו אים איין שװערט אַנטקעגן
,ױפֿן בּית-עולם האַבּן
שטעהלן" ,עיון ,מה/בּ .א
זי |די קינדערן גענוג פּלאַץ געהאַט זיך צו
י.נגען
..
ּר
פלן
שּי
שפ

און

זיך

נאָכיאָגן,

און

ווער האָט זיי געקענט אִי דערפֿון?ײ ,אפ"ד ,דיא
צוריקגעקאָמענע ליעבּע ,װילנע ,4981

 .4פֿאַרטײדיקן .אָפּראַטעװען .אַי עמעצן פֿון
אַ בּלבּול ,פֿון אַ סכּנה, .די צדקה איז אַװױ

אָפּװערן זיך
גרויס,

זי קען

1764
מענטש

דעם

טויט

פֿונעם

אֵי",

דער קרימער מאַרשעליק ,...לעמבּערג ,5781

זי , .82מיט דעם אִי האָט זי אומגערן יענע
קאַװע אויסגעקערט",

גענאַרטע

װעלט

(,)?5181

זי , .46חבֿרה קונדייסים האָבּן שוין חשק
געהאַט אים מכבּד צו זײַן מיט אַ צונאָמען
אָכּער
רחמנות

זײַנע
אים

געװעזענע

תּלמידים

אָפּגעװוערט",

שטרעכאַלעך,...

ד.

װין ,6191

י.

האָבּן

אויס

זילבּערבּוש,
,קייווקע

ז' .941

האָט אַ יאָר שפּעטער אַװעקגעגעבּן זײַן לעבּן,
אָידיק איינער אַליין דאָס שטעטל פֿון א פּאָנ"
ראָם" ,שבּש ן ,זי ,452

אָפּװערן זיך  +- --זפװ.

 .פֿאַרטײדיקן

זיך .אָפּראַטעװען זיך .זיך אנטקעגנשטעלן .אַי
זיך פֿון אַלע סכּנוֹת; .זיי האַבּן געזען אַז זי
קענען זיך שוין גיט אִ' ,זײַנען זי אַנטלאָפֿן
געװאָרן אויס דעם חזקת אַרױס" ,חײקל הלױי
הורװיץ ...צפֿנת פענח ,בּאַרדיטשע ,7181
,גאָט האָט בּאַשאַפֿן הערנער צו די בּהמות װאָס
טהור זענען ,אַז זיך קענען אִ'י פֿון די חיות

װאָס װילן זי פֿאַרצוקן" ,ספֿר חסידים ,תּק"ז?
סימן קנה, ,א,ון מיט דעם בּיסל װערט ער זיך
אָפּ פֿון זײַנע פֿײַנד" ,א .ג ,דער פּראָצעס,...

װאַרשע  ,5881זי ,31
 .2אָפּקערן זיך .אָפּװענדן
אײַנהאַלטן זיך .זיך אַי פֿון
זיא די בּערט בּוצין פ|ּ=וצןן
רעכט ריבּית אונ' לוזין זיך

זיך .אָפּהאַלטן זיך.
עמעצן, .אַך טונין
אוני שערין ,נעמן
ניט אָפּװערין" ,שׂה

וו ,פֿיורדא תּפּ"ז ,יז/בּ .אַלס איך בּין אַרײַן
אין דעם בּית-מדרש . . .איך האָבּ מיך קוים
געקענט פֿון לאַכן אַָ" ,אמז ,דיא שטאָט הרס,
ווילנע , ,8681מיט װאָס פֿאַר כּליזין זאָל ער
זײַן אויסגעלערנט אִי זיך פֿון צו זײַן אַ רע לבֿ,
א רע עין" ,מש"ש

מפּאַניעװיעז,

װילנע ,2881

זי מז,
 .9אַרױסדרײען זיך, .װען מע טרעפֿט אָן
אַ גנבֿ בּײַ דעם לאָך  ---זאָל ער זיך קאָנען מיט
דעם אָ ,װײַל ער שפּילט אויף אַ פֿידל?" ,א.
פּאַװיר ,גדולת יוסף ,בּ ,יוזעפֿאָו תּקצ"ח ,יג/ב,
,אייגענע קרובֿים האַלט ער מערניט אין מויל
פֿאַר אַן אויסרייד אָפּצוּװערן זיך פֿון פֿרעמדש",
יי מ .אַלפּעראָװיץ,

דיא

װעלט

מלחמה,

װילנע

 ,5ד' ,56
עניש  --עאַי פֿון זעלבּסטדער-ונג,האַלט" ,מ .גראָסמאַן ,היימיש ,אַקט' ,1691
דער , --האָט די פּאָליצײ בּאַקומען פּאַנצערס,
װאָס בּאַשטײען פֿון אַ בּרוסט-שוצער ,אַן אַ'
און א העלעם" ,נ .קאַבּאַקאָו איבּז ,ל .יאַקאָװ"
לעוו ,מײַרעװ-װײַסרוסלאַנד ,מינסק ,1391

אָפּװועשן  --דזו אָפּװאַשן (כ .)+-אַרכ, .מיט
דיא הנט און װֹאֲרם וואַשֹׂר אָפּ גיוועשן אוני מיט
איין טרוקן טוך אָפּ גיווישט" ,ש .פֿראַנקפֿורט,
ספֿר החיים וו ,קייטן תּע"ז ,לבּ.., .

 .דא זיא

זיך דען װאָהל אָבּ װעשן אוני אָבּ בּאָדן לאָזן
קענן" ,מראות הצובֿאות ,װאַנזבּעק תּע"ח.

אָפּװוראָזשען  -- --אָפּוװןאָ)ָראָזשען.
אָפּוזשניע'ן  --טרה .נניע ,אָפּוזשניעט.
6

אָפּזאָגן.

ס  - ==:אָפּהאַלטן ,פֿאַרשלעפּן ,פֿאַר-

צוען .אָפּלײגן, .דער סטאַראָסטע האַלט בּײַ זיך
די פּאַפּירן און אָטפּוזשנעט דעם גאַנצן ענין",
אַ'ניץ
אויך מיט זיך  --פֿאַרשפּעטיקן
 --די,פֿסאַ-ר-שפּעטיקונג .

שיינע

אַפּוטרופּופֿ  +-- --אַפּיטרופּוס,

אַפּױ(קע)  --די ,יס .סל.

פֿעלכל פֿון אַ

קעלבּל .שיך פֿון אַ'.

אָפּולע'נט  --אַדי .אי 22ל = .װאָס איז מיט
שפֿע .אִיער פֿאַרמער.
אָזערע.

אִיע בּרעגן

פֿון דער

אַפּונטאָד|אָר  --דער- ,ס .שפּאַ- .חטקם 73:
 +-װער עט גיט אַכטונג .פֿירזאָגער ,בּאַ-

זאָרגער .פֿאַרװאַלטער, .דער אי האָט עס פֿאַר"

געסן צו בּאַזאָרגן" .אין טעאטער-לשון:

סופֿי

ליאָר . א'ע  --די' ,ס .אָנמערקונג .אָנציי
כענונג .אָנװײַז . -ירן  --אויך :טרעפֿן אין

אִ"" ,ש.

הויכבּוים,

אַ יוד ,אַדעס

,9681

,ער גייט שוין ניט  . . .אין בּית-המדרש ,מסתּמא
האָט ער בּאַקומען א היפּשע אַ'" ,ג .ח .לעוונער,
דער

אָפּן 'בליאַק  --דער" ,עס842100 .טמס .=2:
אָנגעשװאָלענער (פֿון הונגער ,פֿון א
סל.
קראַנקייט),

1

אַן אַי .מאַכן אַן אַי .פֿאַרדינען (איבּערלאָזן,
אָפּשפּאָרן) אַן אַי .אן אי מיט געלט, .מיר
האָבּן אים פֿאָרגעשלאָגן  . . .ער זאָל אונדז געבּן
זײַנע פֿערד  . . .און מיר װעלן שוין מאַכן אַ

אמתער

פֿעטער ,װילנע , .7981מיר דער"

װאַרטן פֿון אײַך אַן א' ,אַזױ א פּאָר טויזנטער",
יעקבֿ

גאָרדין,

מירעלע

אפֿרת.

,װער

עס איו

געווען א קבּצן איז געבּליבּן א קבּצן ,און װער
עס האָט געהאַט אַן א'  ---האָט װידער געמאַכט
געלט" ,יײז. ,

 .אַשכּנזי ,זי ,815

אָפֿואָג  --דער ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּזאָגן .אַי פֿון אַ בּקשה .אִי פֿון אַ פּאָסטן,
אִי פֿון אַ ירושה, .כ'וויל אי פֿון לעבּן" ,סעג,
קאַפריזן ,װאַרשע  .1291אָי פֿון די נאַציאָנאַלע
אינטערעסן",

ח .שװאַרצמאַן ,די קהילה

און די

ציוניסטן ,װילנע תּרע"ט; .בּאַלד אַן אַ' ,בּאַלך

אַ צוזאָגײ ,יהואש' ,װענוס און שולמיתי .א

בּריוו  --פּב  5851הש װון.

אַ'-געלט,

ציל,

 .1מוזקאַלישע
אָפֿוֹפֿ  --דער} ,ן22 .ל.
קאָמפּאָזיציע ,ספּעצ אַזאַ װאָס האָט ניט קיין
ספּעציעלן נאָמען ,נאָר װערט נומערירט 3 ,2 ,1
 .2זן .יעדער מין ליטעראַריש װערק,
אאז
אַ' פּאָסטהומום  --אָי ,אַרױסגעגעבּן נאָכן

טויט פֿון קאָמפּאָזיטאָר ,פֿון מחבּר,
--

אַפּושט
נסעהס.

9+ :2102:טמס ='2:

דער,

'ן.

שליון

אַרױסצולאָזן

די צו הויכע

אָנגעזאַמלטע װאַסערן אין אָזערעס ,סטאַװן ,אויך
.ם אָי ,װאָס
ּןײִ.ַ.
בטיי
,עבּליבּן ש
אין טײַכן .ג
לעבּן דער שטייענדיקער מיל" ,בּערג ,געקליי
בּענע

װערק

|ו,

װילנע

,9291

{' .621

אַפּועסטע  --די ,יס .שפּאַ2180 .ט.=:25: 08

געװעט .מאַכן אַיס און שטענדיק פֿאַרלירן,
אָפּוקלינע  --די" ,ס2 .מ114טקס  .=:2:אויסי
הוילונג אין אַ בּוים װי אַ רעזולטאַט פֿון פֿױלן,
אַן אָי מיט שװאַמען.
אָפּושקע  --1די' ,ס2428 .טטס ( .:22:שוס-
טערײַ) שנײַדקאַם .געניצט צו שיצן די אייבּער-
לעדער בּײַם אַרומשנײַדן די זויל .די ליניע פֿון
שנײַדקאַם אַ בּיסל ענלעך אויף דער ליניע פֿון
ווייכן אײיבּערשטן טייל פֿון גראָבּן פֿינגער,

ראַנד ,בּרעג
אָפּושׂקע זז  --די ,יס ,רוסיצ.
פֿון װאַלד ,װאו די בּיימער זײַנען שוין אַ סך
שיטערער װי אין װאַלד ,געװײַנלעך מיט קוסטעס
אַנשטאָט בּיימער,
אַפּותּיקי ( --אַפּויטיקען די .מצ: :קאות
!אַפּויטיקעסן- .ס :98 .אַפּותּיקא2 .כגיטין,

ד ,ד .היפּאָטעק| .תּלמודישער טי .שריפֿטלעכע
התחײַבֿות מצד דעם לװה ,טאָמער צאָלט ער
ניט אָפּ דעם חובֿ .,זײַנען זײַנע נכסים צו דער
דיספּאָזיציע פֿון מלווהן .געניצט מיטן ב :אַ סך
געלט ,גרויסער סכום ,פֿאַרמעגן .אַן אמתע
(היפּשע ,שיינע) אַ' .די רעכטע אַי( .אַרײַנ)כאַפּן

אָפּזאָנן  --טרו .זאָג אָפּ-- ,יגעזאָגט .

 .1זאָגן

אַלצדינג ,זאָגן בּיזן סוף .פֿאַרענדיקן זאָגן .אַי
שמונה-עשׂרה .אִי די הגדה .אַי תּהילִים .אַי אַ
מזמור .אִי אַ סליחה ,אִי דעם גאנצן מאמר ,אַי
די פּיוטים .אִי עמעצן אַלע זײַנע שבֿחים ,אַי
עפּעס אין איין אָטעם .אִי דאָס לעצטע װאָרט,
*ֹאי (רבּנ)קדיש = האַלטן אז עס איז שוין
פֿאַרלאָרן ,שוין אָנגעװאָרן, .א פּסוק ,א פּסוק,
איך זאָג דיר אָפּ אַ פּסוק ,אַז איך בּין מיט דיר
בּרוֹגז" ,פֿל, .ל,עבּן א לעבּן מיט א מאַן אין
נישט אִי אַ בּלאַט גמרא" ,שװ, .מע זאָל ניט
אָנצינדן אַ ליכט מוצאי-שבּת בּיז דער עולם
זאָגט אָפּ ויהי נועם ואַתֹּה קדוש'" ,דרך
הישרים{ ,קעניגסבּערגן , .7581מע טאָר ניט
אָפּלײיגן די תּפֿילין בּיז מע זאָגט אָפּ גאַנץ
יובֿא לציון'" ,חא ,ט/א, .אָפּזאָגנדיק דעם געזינד
'גוט שבּתי ,לעבּעדיק ,פֿרײלעך ,נעמט זיך
סענדערל בּאַגריסן די געסט ,די הייליקע מלאָ-
כים" ,ממוס ,ישבּתי, .אָפּגעזאָגט בּרכות ,פֿלעג
איך זיך מיר אָנשטעלן דעם סאָמאָװאַר" ,אנכי,
ילאהי, .דעם לעצטן קדיש אָפּגעזאָגט ,מען
שליסט שוין דעם בּית-עולם" ,יהואש ,נאָך
דער לוויה',

 .2זאָגן אַ סך .רעדן אַ סך .אִי איר מענה-
לשון און פֿאַרדרײען אַ קאָפּ .א,ינאיינעם מיט
די חבֿרים פֿלעגן מיר פֿון אַזעלכע קלייניקייטן
אַמאָל גאָר חוזק מאַכן ,אַי  . . .גלײַכװערטלעך",
ממוס ,הבּהמות, .זאָג מיר ,מוטער ,דעם אמת,
פֿאַר װועלכן רופּט מען מיר זודאַק ,זי זאָגט אים
אָפּ אַ פּזמון" ,מעשׂה פֿון אַ רבֿ , . . .זשיטאָמיר

,4

|

 9אַרױסזאָגן ,אַרױסבּרענגען פֿון מױַל,
;אָפּגעזאָגט איז פֿאַרפֿאַלן" ,שװ, .דאָס װאָרט
דאַרף טײַער זײַן איידער מע זאָגט עס אַרױס,
װאָרן אַז מע האָט שוין אָפּגעזאָגט קאָן מען
דאָס װאָרט נישט צוריקנעמען" ,מדרש עשׂרת
הדבּרות,

לעמבּערג , .2681און דו קומסט און

אָפּזאָגן זיך

188

זאָגסט אָפּ אַן עס איז גאָר ניטאָ קיין מזל!",
= מ .אַלפּעראָװיטש ,די װעלט-מלחמה ,װילנע
,,/ ,5חנה האָט װײַטער בּײַ יעדער מאָלצײַט
אָפּגעזאָגט איר שפּרוך" ,ש .האָראַנטשיק' ,גאָטס
|
משפּטי,
 .4איבּערזאָגן ,איבּערגעבּן רייד ,פֿאַרמסרן,
,ענען זיי געגאַנ-
אָפּדערצײילן ,אָפּטראָגן רייד ,ז
גען און האָבּן אָפּגעזאָגט דעם מכשף אַז זי
לאָקערן אויף אים ,כּדי ער זאָל זיך היטן",
| נחבּ ,ימעשׂה מחכםי, .ער קומט נאָר עפּעס צו
 :זען פֿון אונדז און אונדזער פֿאָטער אָפּצוזאָגן",
א .פּאַװיר ,גדולת יוסף ,יוזעפֿאָו , .8281פֿרוען

| זענען געקומען אִי רבקהלען אַז קאָפּל נאַרט זי
אָפּי ,בּאַש ,פֿאַר 1691 ,ווא  .8אִי א מזמור (סלי-
חה ,פּזֹמון) = מסרן ,אויסקלערן אַ בּלבּול,
איבּל אִי  --רעדן שלעכטס ועגן עמעצן,

 .9זאָגן כֹּדי יוצא צו זײַן ,פּטור .צו ווערן.
דיאָס
אויף גיך אִ

גאַנצע דאַװנען.

זײַנס אָפּגעזאָגט, .א,יז

ער האָט

מען געפֿאַלן אויף אַזא

עצה ,בּכן מע זאָל עס אִי שטיל צװישן די ציין",
ממוס,

ישירה',

טטקעגנקומען ,ניט אָננעמען עפּעס,
0אַ,נני
זאָגן ניין .ניט האַלטן פֿון עפּעס .אִי א בּקשה,
אִי א טובֿה .ניט האָבּן ס'געהײיַ אָפּצװאָגן .אַ'

װי טויטן = אינגאַנצן ,ענדגילטיק אָי ,י,יִדישע
ט.אָכטער,

פֿאַרליר ניט דעם קאָפּ ,אַז אַ גי

פֿאַרליבּט זיך ,זאָג אים אָפּ" ,שװ, .זאָל איך
דער אמונה אינגאַנצן אִי װײַל זי לאָזט דעם
שׂכל גאָר ניט קיין מֿנוחה?" ,עט ,לידער,
ווילנע , ,5291דאַרף אײַער גוט האַרץ אים עס
ניט אִי און אים טאָן דעם געפֿאַלן ,זיך צו לאָזן
אים ערקענען צו געבּן" ,ליאַנדאָר ,נײַער בּש,
װוילנץ , .4481מען דארף אים |דעם קינדן
אָפֿט אִי פֿון זײַן בּאַגער ,אַפֿילו דאַמאָלס וען
זיי קאָנען אים ניט מאַכן קיין שום שאָדן,
מלכּה

אָפּזאָטלען

בּערלאַנט,

די גליקליכע

מוטער,

װילנע

,{ ,6דערצו װאַר מיר זייער בּיטער אָפּצוזאָגן
אים די ערשטע בּקשה זײַנע" ,אמד ,דער גואל,
| ווילנע  ,6681עאַי האָבּ איך ניט געקענט ,איך
 בּין בּײַ אים געווען אין האַנט" ,אלצ ,תּוכחתחיים ,ווילנע ; .5681אָי זאָגט ער ניט אָפּ ,נאָר

ער הייסט קומען מאָרגן ,איבּערמאָרגן" ,שע,
לכּבֿוד יום'טובֿ, .ער האָט זײַן טאָכטער ניט
| געקענט אִי און איז בּאַשטאַנען אױפֿן שידוך",
ס ,9סודות, .פּאָלעמישע קריטיק  . . .האָט אויך
מעלות און בּײַ געװיסע אומשטאַנדן קאָן זיך
פֿון איר ניט אאִיַ..פֿ.ילו דער װאָס בּטבֿע
זוכט ער װערטן ,נישט אומװערטן" ,שנ ,קריטיק
און קריטיקער.

די 'טעג! און כּדי צו ערהאלטן דאָס לעבּן ,האָט
יעפֿים גענומען בּאַשעפֿטיקן זיך מיט לערערלי",
י גוידאָ ,דער סאָװעסט איז פֿערפֿאַללען ,װילנע
- ,4אַפֿילו דער פּרעזידענט פֿון דער רע"
פּובּליק איז ניט קיין בּעל:הבּית איבּערן פֿאָלק,
נאָר א דינער פֿון פֿאָלק ,װעמען מע שטעלט אָן

און מע זאָגט אָפּ ,בּצג; טמז,4 | 4691 ,
*א פֿון טיש

=

אופֿהערן אויסצוהאַלטן

 :פּוילן װעט אונדז צונעמען װי אירע בּרידער
; און װעט אונדז ניט אִי פֿון טיש בּשעת זי װעט

מאַכן דעם גרויסן בּאַל (מאָלצײַט)" ,אמד ,די
יודען

אין

װאַרשױ,

װילנע

9681

אִי אַ

 פּלצט = ניט אָננעמען צו געבּן עסן אַןאַי אַ
אָרעמאַן װאָס קהל האָט אים געשיקט .
טאָג = ניט אָננעמען צו געבּן עסן א ישיבֿה-
בּ-חור װאָס קהל האָט אים געשיקט ,.., .טוט
אונז קינר אָבּ זאָגין ,װען מיר אונזרי רע"
קמדציאָן אָבּ טראָגין"' ,בּחורים לידי8 ,פֿדמ
 0וְייבֹּל ווואן.

 .8איבּערלאָזן ירושה .אָפּשרײַבּן אין דער
צװאָה .אי ירושה .אַי אין דער צװאָה .אִי און
בּלײַבּן לעבּן, .דו מיינסט אפֿשר דאָס ,װאָס
ער האָט אויף דער מומען דאָס גאַנצע פֿאַרמעגן
אָפּגעזאָגט?" ,עט ,סערקעלע ,װילנ ,5291
,דער װאָס מאַכט די צוואה קאָן דירעקט אָנװײַזן
די פּערזאַנען װעמען ער װיל אִ' זײַן אייג
טום",

בּ.

האַלפּערן,

אַ

האַנט

ֿ.ו.ן
פוך.
בּ

פֿאָלקסבּאַנק ,ווילנע ,2291

א-י9ב-ּ,ערלאָזן,

אַ

|

אָפּשרײַבּן פֿאַר א קהלשן,

פֿאַר א געזעלשאַפֿטלעכן צוועק .אִי אויף יידישע
אַנשטאַלטן, .א,ון נאָך אִי עוֹלמות-געלט אויף די
חבֿרות ,אין ועלכע עס איז געװויס א מצװה,"...
ה.

! צ.

זלידניעפֿקער

האָרנשטײן,

לעבּענדע

פֿאַי

טאָגראַפֿיע ,בּאַרדיטשעוו , .1981אויף געבּן תּיכּף

(צדקהן האָט ער דאָך קיין שליטה ניט ,אױפֿן
גוטן אופֿן זאָגט עֶר אָפּ פֿאַרן שטאַרבּן" ,פלאי,
| המדבּר

בּצדקה,

װאַרשע

.2981

,געװיס

האָט

| ר' לייזער א צװאָה געלאָזן און אָפּגעזאָגט אַן
אייגנס

אויף צדקה",

יד ,אבֿן נגף, .שטאַרבּט,

= ייִדן ,און זאָגט אָפּ עולמות געלט!" ,ממוס,
| טאַקסע, .און נאָך הונדערט יאָר ,אויבּ מעגלעך,
| װעל איך עס (דאָס רײַכקײטן געװיס אִי אויף
ייִדישע אַנשטאַלטן"ײ ,ש .ג .הרכּבֿי ,די געליהענע
האַק ,בּאָסטאָן ,1191

0

ניט געבּן ,ניט דערלאָזן קיין האָפֿענונג,

א דאָס לעבּן .דער דאָקטער האָט אים שוין
אָפּגעזאָגט, .ש,וין אָפּגעזאָגט דער דאַקטער
האָט דאָס לעבּן און װאָס ער האָט געמוזט איז
שוין געשען" ,הל ,ינאָך אלעמען.

 7הייסן עמעצן גיין ,אַװעקשיקן פֿון אַן

 .1שטאַרבּן .ער האָט שוין אַלץ אָפּגעזאָגט
= שוין געשטאָרבּן .געניצט אין די אויסדרוקן:
אִי די
א דעם פּ סוק ,אִי די צען גילנד)ן.
פּאָר (די לעצטע) גילדן = א) שטאַרבּן)3 :
האַלטן בּײַם שטאַרבּן :ג) אָפּגעבּן דאָס לעצטע
בּיסל געזונט צוליבּ עפּעס (לאַקל ,קיעװוער אומ-
אִי דעם
געגנט) ,אִי די ספּאָדקעס (אומאיידל).

,איז געבּליבּן מע זאָל אים אִי פֿון דער

פֿון דער װעלט  --אָנזאָגן דעם מת אַז

אַרבּעט ,אָפּשאַפֿן ,אִי פֿון אַ שטעל .אַי פֿון דער
 פּאַכט ,אַרענדע ,סלוזשבּע .אִי פֿון פּאָסטן ,פֿוןאַ דירה, .אַ רב איז גוט אָפּצוקלױבּן .,אָבּער ניט
אָפּצוזאָגן" ,שח, .און אוב װאויל ער האָט
מיר פֿון טאָכטערײַ אָפּגעזאָגט ,װעל איך אים
דאָך ניט אִי פֿון טאַטערײַ" ,אמז ,ספּורי מוסר,

,5
מלוכה

און

מע

זאָל אים

פֿאַרטרײַבּן",

נדבּ,

ימעשׂה ממלך וקיסר',, .מען האָט אים אָפּגעזאָגט

|מת

ער געהער
לעבּעדיקע.

שוין ניט צו דער װעלט פֿון די

אויך אין אויסדרוקן :אי דעם פּ סוק
ומיטן װאָרט ישקנין = א) מע רעכנט זיך ניט
מיט יענעם; ב) מע זעצט אָןְ; אִ' זײַן פּסוק
= אַרױסבּרענגען אַן אידיי-פֿיקס .,זײַן שטענ-
דיקן שטאַנדפּונקט; אַי זײַן פּומון  --דז; אַי
;ידוי
ו

זיך געזעגענען מיטן לעבּן .אי הכּל

=

יודוך = אָנקלאָגן צום ונתנה תּוקף .אִ' א האַנט

מיט אַ פֿוס = טאָן יענעם שלעכטס (גאַליציע).

אָפּואָגן זיך  }-- --דפֿו.

 .1ניט װעלן אָנ-

נעמען עפּעס ,אויסמײַדן .אִי זיך פֿון משקה,

פֿון עולם-הוה ,פֿון מענטשן ,פֿון אַ נײַער
מאָדע ,פֿון אַ נסיעה ,פֿון אידעאַלן ,פֿון גאַנצן
עסק .אִי זיך אָנצוקניפּן דיפּלאָמאַטישע בּאַצי-
אונגען, .אַפֿילו אויף דעם פֿינצטערן טויט זאָג
ֿ,ון אַ גלעזל בּראָנפֿן
איך אויך ניט אָפּײ ,פֿל .פ
און אַ שמעק טאַבּעק טאָר מען זיך נישט אָי,
שװ, .פֿון אַ מרחץ זאָגט זיך א ייִד קיינמאָל ניט
אָפּײ ,ממוס ,מסעות; .אַי זיך פֿון די פֿאַרגעניגנס
פֿון דער ועלט" ,אַש ,תּהילים יָד, .צוליבּ
קדושה אָדער עטישער דערהויבּנקייט איז ניט
נייטיק

שנ ,קריטיק

אִי זיך פֿון קונסט",

און

קריטיקער ,בּוענאָס-אײַרעס ,9591
 .2רעזיגנירן ,אױפֿגעבּן ,צוריקציען זיך ,אי
על,
שוןטא
זיך פֿון טראָן ,פֿון דער אַרבּעט ,פֿ
פֿון שחיטה ,פֿון רבּנות ,פֿון פּראָטעקציע ,פֿון
אונטערשטיצונג .אַי זיך פֿון אַרבּעטן ,פֿון
פּסקענען שאלות .אִי זיך פֿון גאָרנישט, ,גי
טראָג אויף זיך יענע לײַט ,אַז ס'איז ניטאָ. ..
קיין פֿיס ,אַז זיי זאָגן דיר אָפּ צו דינען" ,ממוס,
יִספֿר הבּהמותי, .סוף כּל-סוף האָבּ איך מיך
פֿולשטענדיק אָפּגעזאָגט פֿון דעם דאָזיקן אומ"
פֿרוכפּערן װעג" ,נפ ,יִפֿאַ ,9391 ,שאן , .1פֿע-
ליקס איז געװען מיד נאָך דער װאַכנאַכט ,די
פֿיס האָבּן זיך אָפּגעזאָגט פֿון אַ װײַטערן
טראָט",

דעמבּלין,

ב

צװיי

און

א

דריטער,

{"י

,1943
 .9אַרױסזאָגן ,אַרױסבּרענגען סתּם אַזױ ,אָן
א טיף געפֿיל, .עס זאָגט זיך אים אָפּ  --זיך
,ו זאָגסט זיך אַזױ אָפּ  --װעט
אונטערגעבּן" .ד
מען פֿאָרן צוריק אהיים", .מ,ע זאָגט זיך 9ס
גאַנץ לײַכט אָפּ ,די װעלט איז אַן 'אין-סוף",
שמואל

הירשבּערג

איבּז,

ע .דעננערט,

יהו,

לאָדן ,3291

ונג,עמעצער

-עכץ,

ֿ,לעגט אַמאָל
-/עניש  --פ

אָנהײיבּן מיט אָפּזאָגענישן און מסי"

רות" ,בּאַש ,דער שׂטן אין גאָרײַ.

הער (דין,

דקע)- .ערײ.
אַפֿואָט  --דער ,ן :95 .אָפּויד
אַקט אָדער
רעזולטאַט פֿון אַפּזידן ,אָפּזאָטן .דאָס װאָס
בּלײַבּט אױפֿן דעק ,אױפֿן דנאָ נאָכן אָפּוידן,
אױפֿקאָכן .אַן אִי נאָכן אױפֿקאָכן אומריין װאַ-
סער .אַן אִי פֿון קאװע, .זייער געפֿערלעך איז
דער אִי פֿון אומרײַפֿע מאָך-קעפּ ,דיזן אִי גיבּן
געוויינלעך אַמען די קליינע קינדער אום זי
זאָלן בּעסער שלאַפֿון" ,װי דארף אַ מענש פֿער-
היטען זײַן געזונד ,װאַרשע ויאָר?ן.

אָפּזאַטלען  --טרװ- .טל אֶפּ--+ ,יגעזאַטלט,
אָפּבּינדן ,אַראָפּנעמען דעם זאַטל ,אַי די פֿערד,

16

אָפּזאָטן
אָפּזאָטן  --טרוו .זאָט אָפּ-- ,געזאָט .1 .אױיפֿ
קאָכן ,איבּערקאַכן בּיז עס הייבּט אָן צו זידן,
בּיז עס װערט פֿאַרטיק .אִי שפּײַזן .אִ' קאַר-
טאָפֿל 2 ,אָפּבּריַען .אִי די האַנט מיט אָקרעפּ,
אויך מיט זיך.
טרװ .זאַלבּ אָפּ-- ,געזאַלבּט.

אַפּואַלבּן --

אָפּשמירן מיט זאַלבּ, .דוא זאָלשט קליידן זיא
..

אוני אוך זולשט

כח.14 ,

אויך מיט

זאלבּן זיא" ,טח ,שמות,

-נג.

זיך.

אָפּואַלצן  --טרח .זאַלץ אָפּ-+ ,געזאַלצט,
ג=עזאַלצן .פֿאַרענדיקן זאַלצן .אִי דאָס פֿלײיש,
-ונג- ,עניש.

אָפּואַמלען  --טרװ- .מל אָפּ-- ,געזאַמלט,
צונױפֿקלײַבּן,

אױפֿזאַמלען,

;בּײַם אי איז דער יונגצרמאן
צוגעגאנגען

אויך

בּערבּוש,

מאַנען

צווזאמענמאַכן
צו בּיילע-גיטעלען

א נדבֿה",

שטרעכאַלאַךן,...

י .זילי

ד.

װין ,6191

אָפּואַמען זיך  --אוטװ .זאַם זיך אָפּ ,זיך
איבּערבּלײַי
ג-עיזאַמט :98 ,זיך -ז-אָמען.,
בּן .ניט צוריקקומען א לענגערע צײַט .אִי זיך
שעהױלאַנג בּײַ דער חבֿרטע; .א מאַן איז
אַװעק פֿון א יונגער פֿרױ . . .ער איז פֿון איר
אַװעקגעפֿאַרן און האָט זיך אָפּגעזאַמט א ים
מיט יאָרן" ,פֿל, .אַז מע שיקט אים אַװעק
אויף אַ פּאָר מינוט ,זאַמט ער זיך אָפּ דרײַ
זייגער:שעה",

יצחק

שלש

װיערניקאָװסקי,

סעו

דות צײַט ,בּאַרדיטשעװ , .9981א,ון מיר װעלן
זיך אִי אין װעג צװעלף װאָכן בּיז די װײַבּער
װעלן מעגן חתונה האָבּן" ,ש .בּעקערמאַן ,די
יודישע

קאָזאַקין,

אַדעס

.6881

אאַװעקגעפֿאָרן

קיין ראַסײ און האָבּן זיך אָפּגעזאַמט לערך א
שנה

מעשׂה

תּמימה",

מרי

יחזקאל

בּעל

צדקה,

זשיטאָמיר ,3781
אָפּואַמשן  --טרװ .זאַמש אָפּ-- ,געזאַמשט.
בּאַדעקן מיט זאַמש .אִי שיכעלעך .אִי הענטש-
קעס- .

אָפּואַפֿטן  --טרו .זאַפֿט אָפּ-- ,געזאַפֿט.
אַרײַנגעבּן ,אַרײַנטאָן ,אַרײַנגיסן זאַפֿט .אִי אַ
געטראַנק .אִי װאַסער און אַרײַנשטעלן אין
פֿרירקאַסטן// .,נג.

אָפּזאַפֿערן  --טרװ .ער אָפּ- ,געזאַפֿערט,
 .1אַרײַנטאָן ,אַרײַנגעבּן ,אָפּשיטן מיט זאַפֿראַן.
 .2צרר

אָי די שבּת-חלות .אִי געפֿילטע פֿיש.

געבּן ,בּאַשיטן מיט יעדער מין געווירץ,
אפּואַיץ  --דער , זעץ ,ז .פפ :אָפּזעץץ ,דער,
 .1רעזולטאַט פֿון אָפּזעצן זיך ,אײַנשטעלן זיך,
אָפּגעזעצטע שװערע מאסע פֿון א מישונג .אַי
פֿון משקה .אַ"זאַלץ ,אָײשטײנער .דעקאָ,
הייוון"אָ= ,מאַלץיאָ ,קאַלך-אָי ,צאָץאָי, .איך
האָבּ עטלעכע מאָל אױסגעפֿאַרשט מײַן גורל
אין דעם אִי פֿון קאַװע און איך האָבּ דאָרט
געזען אז מיר װעלן שטאַרבּן צוזאמען" ,ר.
זעליגמאַן

אָפּזױמען זיך

איבּז,

פּראָספּער

מערימע,

קאַרמען,

בּערלין , ,2291צום סוף ,זעצט זיך אױפֿן דנאָ
פֿון פּראָבּיר'גלעזל א רויטלעכער אַ' ,יאַכ 4
 .2פּסולת.

אומניציקס ,איבּעריקס.

,הכּלל,

די מעלאָדראַמע איז די פּסולת ,דער אִי פֿון
דער אַמאָליקער גוטער דראַמעײ ,מוק ,טעאַטער
און אידיש טעאַטער, .אַלעץ אומניציקע ,איבּע
ריקע  . . .זאַכן װאָס אין דאָס בּלוט געפֿינט זיך,
אין די נירן װערט דאָס פֿילטרירט  . , .און דאָס
גי.י.י.ט אַרױס" ,בּלעטער; ,אן .73
גאַנצע אִ
"וואו געזעצטקייט ,איז אויך דאָ אַ שװאַרצער
אָיײ ,קאָר |,
 .32גײַסטיקער דעפֿעקט, .בּלײַבּט אויף דער
נשמה אַ פֿלעק ,אַן אִי ,אַ טעם לפּגם" ,פרץ,

ימסירת"-נפֿשי,
 4דאָס װאָס פֿאַלט אַראָפּ אויף דער ערד,
אַטמאָספֿערישע אֵין? .א גענוגע צאָל אֵין (רעגן
און שניי) דורכן יאָר כּדי צו בּאַקומען א
גוטע גערעטעניש" ,ק .גוטמאַן ,די נויטיקסטע
אַגראַנאַמישע יעדיעס ,...טשערקאַס ,9291
,דער װאַסערדאַמף ,װעלכן דער װינט װעט
דורכיאָגן ,קען זיך בּײַ אונדז אָפּקילן און דאַן
קומען אַטמאָספֿערישע אין ,רעגן אָדער שניי",
דרי י .בּיבּער ,פ9געז ,װילנע  ,2391שאן ,12
 .8אָפּצאַס ,קנאַפֿל ,הויכע קנאַפֿל, .װײַבּער
האָבּן דרײַ זעץ :אַן אײַנזאַץ ,אַן אִי און אַן
אױפֿזאַץ" ,שװ, .הויכע אִין היבּן אויף די
פּיאַטע העכער פֿאַר דפיֿינגער און בּייגן אויס
דעם

פּאָפּולערע

פֿוס" ,דר' מג.אַטליעבּ,

אֲֵלַי

געמיינע היגיענע ,װאָרשע  ,8091זי , ,33זי
האָבּן שוין בּאַצײַטנט געוואוסט װי מע האַקט
אַרײַן א פֿלעקל און מע שאָבּט אָפּ אַן אַ",
בּאש ,גימפּל תּם ,נ"י ,3691

( .0גוטער ,אײַליקער) פֿאַרקױף .מעגלעכ-
קייט צו פֿאַרקױפֿן, ,גוטע סחורה האָט אַ גוטן
אָיי ,סוחריש

װערטל.

מאַרק, .דאָס בּלוט
עקספּאָנירט אויף
געווען נאָר" ,פמ,
ליסטישע גרופּן . .
און דעם זעלבּיקן

לעולם

הבּא,

9פדמ

תמ"ה?

לאַנד-אויסצייכענונגען",

ע .װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע וו ,פּאַריז  ,4291זי , .03האַלטנדיק
שטײַף מיט בּיידע הענט די גלאָז ,זופּנדיק די
. .איבּערהאַקנדיק אַלע
הייסע טיי מיט אַן אִ'. ,
װײַלע מיט א טרוקענעם הוסט" ,י .ל .שאַצקי,
קאָרנבּלומען,

פֿון

י

װאַרשע - ,7391

 .9גלײַכע טעראַסע אין אַ בּאַרג .אָפּרוק פֿון
טרעפּ, .אַלשׂ מאַן שטאפּיל װײַו נאָך גיוישׂי
אָבּזאַץ איטליכר איין גנג אודר עזרות  . . .אודר
טרעפּין האָט מוזן גין" ,אלכּסנדר עטהויזן
מגולי פֿולדא ,בּית ישׂראל ובּית הבּחירה ,אָפֿן"

בּאַך תּע"ט, ,דאָרט גייט דער בּאַרג מיט אָפּזאַץ,
אַזױ גלײַך װי אַ װאַנט" ,קמ ,4681 ,מאן ,83
;אַז ער האָט זיך אומגעדרייט בּײַ אַן אִי פֿון די
טרעפּ ,איז אַרױסגעקומען א דינסטמויד פֿון אַ
קליין טירל" ,קמ ,3681 ,פַאן ,53
( ,0סטאַלערײיַ) אָרט װאו עס
הובּלט ניט גלײַך,

1

איז אָפּגע-

אַנשטאָט אָנזעץ .נר.

ניט
אָפּזאָרגן  --טרוו .זאָרג אָפּ- ,יגעזאָרגט..
דאַרפֿן זאָרגן מער, .נישט דאָס ערשטע מאָל,
װאָס מע משפּט אליהון .הײַנט פֿאַרמשפּט מען
אים און מאָרגן איז ער װידער מיט זײַן בּאַנדע
א.י.ר האָט אָפּגעזאָרגט פֿאַר אים" ,אָפּאַ ,אַ
;
ראָמאַן

אויך מיט

פֿון אַ פֿערדיגנבֿ.

זיך.

אָפּוויפן  --טרװ .זױג אָפּ-- ,געזויגן:58 .
 ,1אַרױסוױגן די (גאַנצע) מילך.
-זייגן., -אויסזויגן מילך (בּיזן סוף) ,דערבּײַ פֿאַרגרינ"

צום אָ ,אַ זײַג"

ג-ערן די בּריסט .אַ ה יטנל

פֿון געטאָ האָט גערמאניע
אַלע מערק ,װאו אִי איז
מלחמה |, .בּיידע קאַפּיטאַ-
.שטרעבּן צו פֿאַרכאַפּן איין
אמָאיַרקײ ,זשיט ,שריפֿטן

נה/א, .דאָ שטיט איין מפֿסיק צװישן צוייא
ווערטר ,דאָ מוז מן אַװינג רואהן אים רידן און
איין אָבּ זאַץ מאַכן" ,אבן ישׂראל ,מצץ ,6671
ח/א,, .װײַטער זענען אויך אין אַ בּכּבֿודיקן אִי
געהאנגען  --שיין אײַנגעראַמטע  --די כּלער-
ליי

גרונטשטריכן

דער

ידישער

פֿילאָסאָפֿיע,

געפינען א גוטן אָפּזאַץי

פּאַוזע .לייענען מיט אַן אָי ,אָן אַן אָ, .אין אַ
טייל תּפֿילות שטייט אַן אתנחתּא װאו אין
אָבּזאַץ איז ,דשׂ מן עשׂ אַנו גיהערט צו זאָגן",
עפּש,

גיטליץ,

הינטל  --אַמכשיר פֿון גלאָז מיט גומי אַרוס-

וצ ,נײי  ,7191ז' ,76

דרך

שורות

רופֿט זיך אַי" ,מ.

פּראָזאַיש:

געשעפטלעכע שפּראַכ ,מאָסקװע  ,2391פפֿיל
אֵין אין תּנך זענען אַרױסגעזאָגט געװאָרן אין
אַן אַלעגאַרישער פֿאָרעםײ ,לעאָ פֿינקעלשטײן

צופּאָמפּען איבּעריקע מילך פֿון דער בּרוסט.
אויבּ עס האָט זיך אין בּרוסט פֿאַרזאַמלט צו
פֿיל מילך און מע האָט די מילך ניט אָפּגץ-

 .7גרענעץ ,גבֿול ,ראַם ,אָפּשטעל ,הפֿסקה,

הישר

װערט יעדע קלענערע פֿראַגע אײַנגעשלאָסן אין
איין אי  ...די שטיק צװישן אָפּגערוקטען

בּיאַליסטאָק

.53291

 8עטלעכע זאַצן (אָדער זאַץ) װאָס איני
איינעם שטעלן זיי צונויף איין פּאַראַגראַף.
טייל ,סטראָפֿע (אין א שיר) ,איבּערלייענען
נאָר איין אי פֿון גאַנצן אַרטיקל, .זייער אָפֿט

מלאך רפֿאל,...

זויגן  ,". . ,דער

פּשפמישל

תּרע"ד ,זי , .13די ערשטע טעג נאָך פּאַװליקס
און מײַן געבּורט ,װען אַגאַפֿיעס בּריסט זיינען
 צעשפּאַרט .געװאָרן פֿון צו פֿיל מילך ,האָטמען מיך צו איר געבּראַכט אי זיײ ,ז .װענדראָף,
סאָװעטישע

ליטעראַטור ,קיעוו  ,0491מאן .01

 .2אויסזויגן אַ בּיסל ,נאָר אַ טייל,
 .9אָפּגעװײנען פֿון זייגן .אִי אַ קינד ,דזװ
אַנטװײנען.
דעראוייןך ,מיט זיך- : .עכיץ- .,עניש,

אָפּווימען  --טרו .זוים אָפּ- ,יגעזוימט:98 ,
 .1פֿאַרזױמען ,צונייען אַ זוים,
-זיימען.אי בּרעגן .אי אַ לײַלעך,

 .2אָפּועגן פֿון אַ קלאָץ לאַטן ,בּרעטלעך
| מיט קאָרע , ,זיי האָבּן אַרױפֿגעלײגט די קלע-
צער אויף .די ראָלװעגעלעך. ,ג.ע.טראָגן די
דינע בּרעטער ,װאָס די גאָטערס האָבּן אַרױס-
געשפּיגן צו די קרייצזעגן ,אָפּגעזױמט פֿון זי
די לאַטן",

8391

ירחמיאל

יוֹנם,

/

גרין ,בּאַרג-יודן,

װאַרשע

|

אָפּװוימען זיך  --דח אָפּואַמען זיך ).

אָפּזױפֿן

187

,סיקען גאָר מעגלעך זײַן אַז זיי זאָלן זיך
מוזן אַי אױפֿן װעג די גאַנצע װאָך" ,ד .י .זיל-
מענשען

 -בערבּוש.,

 ,1וי 44.

און

זנג.

וין

געשעהענישען,

עניש. .1זױפֿן

אָפּזױפֿן  --טרוו .זויף אָפּ-- ,געזױפֿט.

א טייל פֿון עפּעס .אִי א העלפט פֿון פֿלצשל.
 .2זױפֿן אַ לענגערע

צײַט.

בּלאַטץ

זיצן מיט

יונגען און אִי בּיז מע פֿאַלט אַװעק.

 .1זוכן

אָפּזופן  --טרח .זוך אָפּ-- ,געזוכט.

און האָבּן א פּעולה ,געפֿינען ,צוריקגעפֿינעןף
"דער שאָדן האָט זיך אָפּגעזוכט = א) דִי
פֿאַרפֿאַלענע זאַך האָט זיך צוריקגעפֿונען .ב)
איר װעגן א מענטשן װאָס איז צוריקגעקומען.
אי די טאָכטער װאָס איז אַנטלאָפֿן פֿון דער
בּת-מלכּה.

היים ,אִי די פֿאַרלאָרענע

"וואו

מע

האָט געלט פֿאַרלױרן  --דאָרט מוז מען עס
אָ'" ,שװ.

,איך װעל דיך אודאי

אִ'י ,דו יפת-

תּואר" ,נחב' ,מעשׂה מבּערגיר והעניי, .אין
געגאַנגען דער בּעשײט אויף דעם יריד און האָט
אָפּגעזוכט דעם יִד דעם אָקסןסוחר" ,אין
װאַהרע

אונ'

װאונדערבּאַרע

געשיכטע

פֿון

איין

כּישוף-מאַכער ,לעמבּערג , ,3091ער איז װי אין

װאַסער אַרײַן ,װייס איך נישט װי איך קען
אים אָיי ,יפ ,זי , ,71אָפּגעזוכט בּײַ די לײַט א
כּלה װאָס זיי |די ניט-גוטען האָבּן זי אױפֿגץ-
כאַפּט? ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע  ,6781ז' ,24
;אַז דער זון װאַר גרויס איז עֶר געפֿאָרן אין
דעם לאַנד ואו זײַן פֿאָטער איז געשטאָרבּן
אָפּצוזוכן דאָס געלט" ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד?
תּקע"ז ,סימן קנ"ה, .אין לוטרינגה  . . .איז איין
תּינוק אַװעק גינומין ווארין אונ' הרכּבֿ העט
אים אָב גיזוכט אוני לאמו ווידר גבּראכט" ,יכּיי
וועגן דעם מעצער עלילת-דם'( 9661 ,פֿש וון.
;װאָס טוט מען אַצינד ,אַז דער ערשטער גוף
זאָל אױפֿשטײן (לתּחית:המתיםן און איך זאָל
מיר מײַן שאָדן אָי ,א .ל .בּראַנדיס איבּז ,ספֿר

שׂיח ספֿונים ,יאַס  ,3481ז' ,76
 .2געפֿינען װאָס מע האָט פֿריער כּלל ניט
געהאַט ,ניט פֿאַרמאָגט ,אִי א חתן .אִי א האַר-
ציקן חבֿר ,אִי אַן אָרט זיך צו בּאַהאַלטן; ,אין
בּלאָטעס אַרומצוקריכן ,זײַן פּרנסה אָפּצוזיכן",
עט ,לידער, .איך װעל דיר בּװדאי אִי אַן אָרט
דו זאָלסט דערפֿון קענען ציען פּרנסה" ,ספֿר
אהלי

צדיק ,פּשעמישל

(אָר?ן}; .איך מוז זײַן

אין װאַרשע אַי מײַן גליק" ,בּ .בּעקערמאַן ,דיא
גליקליכע הויזען ,װאַרשע ; ,5981װי גרינג עס
איז צו כאַפּן טױזנטער מלאָכים אין הימל
איידער אָפּצוזוכן אַן אָרעמאַן צו שטיצן אויף
דער

אָפּזונדערלעך

ערד",

יל

איבּז ,ג .לעסינג,

נתן

החכם,

אַדעס  ,4881זי ,21

 9אויסװויילן ,אױיסקלײַבּן ,אָפּקלײַבּן, ,און
| לויט װי עס װײַזט זיך שפּעטער אַרױס ,האָט
דער יצר-הרע קיין בּעסערן חבֿר פֿאַר שלמהלען
טאַקע ניט געקענט אַי" ,ממוס ,שלמה, .און
וועמען זוכט ער אָפּ פֿאַר אַ טאָװאַרישץ ,מײַן
שמואלקן" ,צ .ז .רובּינשטין ,דער שרעקליכער
| קנס-מאָל ,אַדעס  ,3881זי , ,3גערעכנט משׂמח

זײַן אים מיט דער בּשׂורה ,אַז מע האָט שוין

אָפּגעזוכט פֿאַר אים אַ כּלה ,װי ער אליין פֿאַר-
לאַנגט",

דער

י .גודאָ,

פּראָצענטניק,

נײער

ווילגע  ,3981זי ,72
 .4אויסזוכן ,אױסגעפֿינען .אִי דעם סוד פֿון
זייער פֿרײַנדשאַפֿט, .עס איז אַ טאַפּעלע מצווה:
משיבֿ אבֿידה ,דעם סוחר זײַן געלט אָפּצוזוכן
און אויך אַן עגונה אױפֿצובּינדן" ,קמ,7681 ,
סז , .21אז די בּייזצ מהומה האָט זיך איבּער-
גענומען ,האָבּ איך מיר אָפּגעזוכט ערגעץ א
ווינקל" ,ממוס ,פֿישקע, .איז דער יונגערמאַן
געגאנגען אִי א שמוגל װאָס דורכצופּירן מאָרגן
אין דער

דאָס פּוױלישע

פּודלע" ,אַ .בּערגמאַן,

שטעטיל ,װאַרשע  ,6291זי , ,14קוים א שטעגל
אָפּגעזוכט ,נאָר די פֿיס צו בּײַטן" ,האַל ,מײַן
אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי , ,58א,ויף דער װעלט
זוך אָפּ א קירזשנער װאָס זאָל טױבּער היטלען
זיאַמע

נייען",

אַף

טעלעסין,

אַכרײַעס,

מײַנע

| מאָסקװע ,8691
אָפּוופן זיך  +-- --דפֿו.

 1מיט די בּבּ פֿון

אָפּזוכן, .זוך ,זוך ,װעסט דיר אָ" ,פֿװל
וגעזאָגט מיט אַ סטראַשוניק אז מע װעט אַרײַנ
פֿאַלן ,מע װעט קריגן דעם פֿאַרדינטן פּסק,
,סיאיז מצא מין את מינו ,זיי האָבּן זיך בּיידע
אָפּגעזוכט" ,פֿװל, .דער װאָס זעט גוטס צו טאָן
זוכט זיך בּײַ לײַטן אָפּ חן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד,
.אָבּן מיר זיך אָפּגעזוכט
א,, .72 ,מיט מי  . .ה
אַן אַכסניא װעדליק אונדזער גראַד" ,ממוס,
אין

;נאָר

אַ שטורם צײַט.

פֿרײַע

א

מינוט,

מיט

תּפֿילות,

מוסר",

אָדער

אבּג ,דער

גלגול,

תּרנ"ן,

זי .72

דער יורש ...װעלן מיר מער ניט בּאַקומען
װי אונדזערע צװיי הלקים" ,נעַתּק על ידי
י"א מ"ס ,יוסף דער יתום ,ווילנע ; .5681אַז
דאָס געלט האָט געזען אַז דאָס גליק האָט זיך
אָפּגעזוכט בּײַ ר' נחמן  . . ,האָט עס אויך אַהין
מירל,...

בּוקארעשט

 ,8ז' , .5ער איז דערװײַל אין מײַן רוקזאק
געװאַקסן  . . .דער געץ װאָס האָט אָפּגעזוכט
זיך אין רואינען",

חג ,דער

זי ,31

מענטש

פֿון פֿײַער,

י

 4געפֿינען פֿאַר זיך עפּעס װאָס מע מיינט
אַז מע האָט ניט .אִי זיך אַ װוינקעלע װאו צו
לערנען מוסר .קאז מע װיל קאָן מען זיך אי

צײַט און מיר שרײַבּן אייניקע װערטער" ,נ.
פּאַליאַק-הילמאַן,

דער

נײַער אָבּראַזצאָװער

בּאַרדיטשעװ  ,4091ז' ,5
/נג.
--זוך ,דער .

זומער .אִי אין דאָרף, .זי קוקט אויף די...
נאָדלבּײימער א פֿאַרגאַפֿטע און פֿאַרבּענקטע.
װי זי װאָלט צװישן זי אָפּגעזומערט אירע
יונגע יאָרן" ,חג ,צמח

אַטלאַס

װ .קעס דארף

מײַן קאָפּ אַ קרוין פֿון אױבּן מיט אַ פֿלעכטל,
געגליכן צו א רויז װאָס האָט שוין אָפּגע-
זומערט",

מלה ,לידער

| ,נ"י  ,4391זי .091

אָפּזונדער  --דער" ,ן ,אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּזונדערן (זיך) .פֿאַרבּאָט פֿון ראַסע-אָי
אין די עפֿנטלעכע שולן, .אָפּשאַפֿנדיק דעם אִיי
האָט דאָס געריכט פֿאַקטיש בּלויז אָנערקענט
דעם פֿאַקט  --אז דער אִי איז אָפּגעלעבּט,
אַרכאַאיש" ,בּצג ,טמז 8691 ,צו ,01

 .1פּראָצעס אָדער

אָפּוונדערונג  --די- ,ען.

רעזולטאַט פֿון אָפּזונדערן (זיך)? .אן ארומ"
גערינגלט לאַנד קען דורכבּרעכן די אַי פֿון

װעלכן עס לײַדט" ,טמז 4691 ,א .01

ער

ב"ש,

(י קע)

-עריי.

אָפּווכעניש  --דאָס  8די ,זי

אבּ

;סעפּאַראַציע,

 ,2אָפַּ

;אין דער

זונדרונג",

יוסף

חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,כ/א, .ועסן} װעט
ניט אַנטפּלעקט װערן דער שלום ...און די
אי פֿון דעם שלעכטס פֿון דעם גוטס בּיז דער
צײַט פֿון דעם קץ" ,תניא.,632 ,
 .8אויסשיידונג, .װ,ײַן אָדער קאָניאַק רופט
אַרױס אַ גרעסערע אִי פֿון מאָגן און געדערים-
זאַפֿט . . .ײ ,דרי

 .9זיך אײַנגעפֿינען; .אַז עס װעט זיך אַ'

געצויגן",

זומערט..

*ער האָט

די גניבֿהת װעט זיך אַ'
האָט מיר געקאָסט געלט;
מיר דאָס דאָזיקע געלט
װײַט איך האָבּ געקענט",

שפרינצע

אָפּוומערן  --אוטװ  6אַקוזװ- .מער אָפּ- ,יגע-
פֿאַרבּרענגען ,דורכלעבּן דעם גאַנצן

זיך אַרײַן אין

זיך אָפּגעזוכט מפֿטיר = ער האָט נישט געהאַט
קיין צרות ,האָט עֶר זיך זיי אליין אָפּגעזוכט,

װאַרשע

רופֿט

יע,

הערות פֿון עורך ,רשומות ,אַדעס תּרע"ח.

מאַרשי,

ישׂק ,שליאַך און אומװעג.

 .2צוריקקריגן.
,ילא ,דער רבּי
מ
פֿונדעסטװעגן האָבּ
אויך אָפּגעזוכט װי

|ײַזעס
ר

מען

אַי",

ממנהגי

ישׂראל,

טיילונג ,אָפּשײדונג ,סעפּאַראציע ,סעגרעגאַציע,
איזאָלירונג .אַי צװישן מלוכה און רעליגיע.

! זוכט ער זיך אָפּ אַ װינקל און איז זיך מתיחד

טראַכט

צװישנצײיט פֿון די תּנאים בּיז דער חתונה ,פֿירן
זיך דער כּלהס עלטערן אײַנצולאדן צו גאַסט
 -אויבּ חתן און כּלה זענען ניט פֿון דערזעלבּער שטאָט  --דעם חתן אויף יום-טובֿ ,װי
אויף פּסח ,סוכּות און מע גיט מתּנות דעם חתן
און דער חתן בּרענגט מתּנות דער כּלה .אָט די

בּאָגאָלובּסקי און ד .שװאַרץ,

װײַן אַלס הייל מיטעל ,װאַרשע 7291

' .4עת

נדתה' (ויקרא ,טו -- )52 ,טראַדיציאָנעל און
,יר אָי", .זאָל זי |די פֿרױ) זײַן אומריין
תּי :א
צוויי װאָכן אַזױ װי איר אָי ,תּי ,ויקרא ,יבּ ,ד,

אָפּזונדעריש  --אַדי.
װאָס האָט די נטיה,
די טבֿע זיך אָפּצוזונדערן .איער אײַנשטעל.
אַיע מוסולמענער.

-קייט,

אָפּװונדערלעך  --אדי .אַרב
בּאַזונדער,
ספּעציעל ,אַנדערשדיק, .אויבּ איך נון שױן
דיא גנצי אשׂטוריא {=געשיכטען מן יששכר
זולטי פֿיל פֿריאיר גישריבּן . ..זוא װיל עש
שפּאָהרין אונ' אים אָפּ זונדירליך בּישרײַבּן,
גה, ,261 ,אַלי לשונות קומן ניט אַננדר איבּר
אינש כּפֿי הדקדוק נייארט דשׂ הולענדש אין
אָבּ זונדרליך :דרום איז עשׂ שװער צו איבּר
זעצין",

יוסף

מאַרשין,

שיני

אַרטליכי

גישיכטין,

אַמשׂט תּע"א .ויבּל ווא, .|56 ,איך זעלט
| נאָר צו איר קומען װען איך װיל . ..וואו זיא
איר בּוואנונג האָט אָבּ זונדרליך ניט אים שלאָס
בּ.ייא דער פּרינצעסין ,",..מראות הצובֿאות,

אָפּזונדערן

188

װאנזבּעק תּע"ח, .דוא מוזט בּײַא דיר האָבּן
איין גרושׂי אָבּ .זונדרליכי עבֿירה ,דרום בּידענק
זי אונ' זאָג מיר עָשׂ" ,אלכּסנדר בּר'י משה
מגולי

עטהויזן

בּית

פֿולדא,

ישׂראל

ובּית

הבּחי"

רה ,אָפֿנבּאַך תּע"ט, .אוני (הש"י) דורך זײַן דר
בּאַרמונג דשׂ ער האָט צו ישׂראל מיט אַננדר
אוני אָבּ זונדרליך צו דיא גוטי לײַט די אונטר
זי זײַן",

פֿראַנקפֿורט

משה

איבּז,

אַמשׂט

מהמ,

,, ,2דרום גיהער איטליכר מענש נזהר זײַן
שרול גיט אונ'
אָפּ זונדרליך שוך הבּן װען ע
מיט די זעלבּי שוך ניט אין בּית כּסא גין" ,קה,
פֿיורדא  ,3471מו/א, .קאן מן איין איטליכשׂ
ליכט אָבּ זונדרליך ער קענן {= דערקענעזן",
הקהלת

אַמשׂט  ,4471צב/ג.

שלמה,

אָפּוונדערן  --טרװ .דער אָפּ-- ,געזונדערט,
אָפּטײלן ,אָפּשײדן ,סעפּאַרירן ,איזאָלירן, .און
אָרעמע-יתומים ,עלנטע װערן אָפּגעזונדערט אין
תּלמוד:תּורות ,פּונקט װי אָרעמע קראַנקע אין
הקדשים" ,ממוס ,שלמה .אַזױי װערט אויס.
געקליבּן דאָס גוטס און עס װערט אָפּגעזונדערט
דאָס שלעכטס ,אזוי װי עס װערט אויסגעקליבּן
און אָפּגעזונדערט דער אָפּפֿאַל פֿון זילבּער און
גאָלד" ,תּניא ,קיח, .דען גאָט האָט אונש פֿיל
גוטש גיטאָן מיט דעם דז ער האָט אונשׂ שֹׂכל

אָפּזײַט

טענע און איבּערלאָזן די זויערמילך, ,קינדער-
לעך ,שלאָפֿט ניט ,האָט פּלטיאל געזאָגט און
גענומען מאכן קידוש .ער האָט אָפּגעזופּט אַ
רוב

בּ .גאָרין,

כּוסע",

בּרענגט

זי , .81מע

נ"י ,9981

פסח,...

טי,

אַרײַן צװיי גלעזער

איינס פֿאַר מיר און איינס פֿאַר אים .ער קוקט
אַרײַן אין גלאָז פֿאַרמחשבֿהט ,זופּט אַבּיסל אָפּ,

 און זאָגט בּאַלד װײַטער",שטרעכאַלאַך,...

ד .י .זילבּערבּוש,

װין  ,6191ז' ,161

 ,2פֿיג .אָפּלערנען ,אָפּדאַװנען ,אָפּזאָגן אויף
| גיך .אי א האַלבּע הגדה, ,דאָס שטיקל 'לייע-
נען פֿאַר דעם טאַטן מאַכט עֶר נאָך װי עס איז,
זופּט אָפּ אַ בּלעטל גמרא אין כאַפּעניש ,אין
אײַלעניש ,עט ,אַװױ" ,ממוס ,שלמה; .זונטאָג
אָבּער ,מוז מען פֿריער װי אַלע טאָג אָפּדאַװענען,
אִי דעם שיעור חוק לישׂראל ,אין דער גיך
אװעקלויפֿן אַהיים" ,אַר' ,דער גבּור', .אין א
װײַלע אַרום האָט זיך בּאַװיזן דער געריכט ,אַלע
האָבּן זיך אַ שטעל געטאָן ,דער ריכטער האָט
גיך אָפּגעוופּט די שטענדיקע עטלעכע פֿראַזן
און האָט זיך געזעצט",
הומאָרעסקעס ,מינסק ,3391

קאַצאָװיטש,

לײיזער

-

אַפּױנלען

און קענהייט גיגעבּן ,מיט וילכי מעלות ער

 1אַרױפֿטאָן ,אַרױפֿלײגן א זיגל ,פֿאַרחתמענען.

אונש אָבּ גיזונדרט אוני אונטר שיידן האָט פֿון
די אַנדרי לעבּנדיגה בּישעפֿניש" ,חה ,אַמשׂט
 ,6לט/א, .פֿרײַזיניקײט איז אַזא קראַנקייט
װאָס עס איז ניט מעגלעך צו קורירן . . .דערי-
בּער דאַרף מען דיך ...אַי פֿון דער גאַנצער
וועלט" ,אמד ,דער סולטאן ,וילנע , ,5981אין
שלום-עליכמען זענען פֿאַקטיש פֿאַראײניקט אָט
די בּיידע סתּירות ,ער האָט די פֿעאיקייט
אויסצוטיילן און אָפּצוזונדערן יעדן פּאַרשױן

מיטן

פֿון דער

קופּע

שרײַבּער

מענטשן",

שנ,

יודישע

װעגן

ו ,זי ,031

יוסיפֿון ,אַמשׂט

,3471

כֹּה .עאַפּגעזונ-

דערט זיך אין שטובּ צו זיצן האָט א טיט
בּײַ איר געהייסן" ,ממוס ,יודל, .131 ,איך מיין
מיך אָפּצוזונדערן

עמטלעכן

לעגיטימאַציעס

ָםפ.ּ.נ.עזיגלט
חאות

געשריבּן?",
װיזשניצער

הערצל
רבּייס

אָפּשאַן,
הויף,

און אונטער-
בּית

סיגעט

,9

ישׂראל
,מע

-האָט

זיי ,די קאפּאָטע-ייִדן ,אָפּגעזיגלט מיט א שטעמ"
פּעלע :יפֿאַנאַטיקער". , .ײ ,סעג ,געבּרענטע ערד,

בּ"א  ,7491זי , ,341אים |דעם װאַגאָן| פֿאַר-
ריגלט ,פֿאַרשלאָסן מיט שװערע שלעסער און
אים אָפּגעזיגלט צום טראַנספּאָרט" ,ח. .
פּועןר?,

פֿאַרלאָשענע

ליכט

אין

מאַרמאָרעש,

און האַלטן

פֿון

זיך װײַט

 .2דזוו אױפֿזיגלען,934 +-- ,
מיט זיך , --די בּילדער פֿון גאַסן און
מאַסן / ,זיי זיגלען זיך אָפּ אין מײַן זינען",
סעג,

אַ בּוים

פֿון פּוילן,

ב"א

,5491

{' ,55

אָפּזיד  --דזוו אָפּזאָט (,)+--

טרהװ.

אָפּױדלען --

דל אָפּ-+ ,געזידלט.

אים" ,װײַס וש ,וי דער גורל פֿירט', .װאָס
טיפֿער אין די הינטערגעסלעך ,אַלץ נעענטער
דער טײַך ,אַלץ מער זונדערן זיך אָפּ די אַרצמע
הײַזער ,צעװאַרפֿן זיך ,פּראַװען יחידות" ,בּערג,

 1דזו אויסזידלען ( )--אָדער גוט אָנזידלען
(, .)+-זײַ נישט גיך צו קריגן זיך ,װאָרן
דערנאָך האָסטו אַ בּרירה דיר גאָר קיין עצה

אָפּצוונדערן:

נישט קענען געבן אַז יענער װעט דיך אַ",
מס ,משלי ,תּקע"ד ,כה, .8 ,װען מע פֿלעגט

בּאַם

דניעפער,

אַ

| געהאַט

'עמעס,

ז'  .432ער

זיך

בּאַדערפֿעניש

האָט ,..

אַװעקצוגיין אויף א װײַלע פֿונעם קהלשן יאַ-

 -אים אִי אָדער מבֿזה זײַן ,פֿלעגט עֶר זייער קלוג

ז'

מאַכן דערפֿון אַ שפּאַס" ,אמז ,ספורי חכמי יוף

זיך אַפּ פֿון

ווילנע תּרכ"ד, .דאָרט {אין אַ ספֿרלן האָבּ איך

ריד",

שנ,

8

,דער

דערציילערס

און

ראָמאַניסטן

טלית ...זונדערט

!,

אַלע אײַנהילן און װערט דער טלית פֿון אַ ייָד

א בּעליתּורה" ,שבּש |- ,

דניש.

דער.

-/ערײַ  --די איערײַ פֿון

ראַסן אין דרוםיאַפֿריקע.
אָפַּוופֿן  --טרוו .זופ אָפּ- ,געזופּט .1 .אַרײַננע-
מען ,אַרײַנציַען מיטן .מויל אַ טייל פֿליסיקײט
פֿין אַ כּלי .אִי פֿון קידוש-בּעכער .אַי די סמע-

מײַן גאַנצע גאַל אױסגעגאָסן  . . .אָפּגעזידלט די
בּאַרימטע מחבּרים" ,אבּג ,גלגול ,ווארשע תּרנ"ו,
זי , .24ער האָט דעם ראָש:הקהל גוט אָפּגע-
זידלט

פֿאַרװאָס

ער

איזן

מבֿזה

די

תּורה-

הקדושה" ,לדבּ ,ניי ,תּשי"ז ,רכא, .אירע אויגן
זידלען

אָפּ אַ מענטשן

בּײַם דניעפּער

| מיט

זיך.

אָן װערטער",

בּערג,

|.

,דער

מיט

בּיקס ,מאָסקװע ,4391
 2:צוריקזידלען .ענטפֿערן מיט זידלערט,
לען ניט אָפּ,
ד.
י.
זי.
,עס איז נאָך גוט אַז זי
שיטן ניט אָפּ מיט פּריסיק זייערע פֿריערדיקע
גוטע

פֿרײַנד",

קליאַטשע.

ממום,

עֶר

;אַז

ענטפֿערט שוין יאָ ,זידלט ער אָפּי ,א .בּיילין,
יזכרונות' {רויטע

אָפּוידן --

בּלעטער

טרו.

ו ,מינסק / .|9291

זיד אָפּ-- ,געזאָדן.

-יגעזאָטן-- ,געזידט).

(אויך:

 .1זזח אָפּואָטן ,6-

אִי מילך ,אִי אַרבּעס ,אִי אַ פּאָר אייער

אויף

פֿרישטיק, .איז זי בּאַלד אַראָפּגעקראָכן פֿון
בּעט ,צעלייגט א פֿײַער אױפֿן פּריפּעטשיק און
אים אָפּגעזאָדן הייסע מילך" ,גרשון אײַנבּינדער,

פֿון יענער זײַט טײַך ,מאָסקװע .0291
ג-יק -אָפּקאָכן ,װײניק זידן,
צונױפֿקאָכן .,אִי מילך.,
מיט

מיט

 2װייי

 ,9אײַנקאַכן,
זיך  --ספּעצ

בט.

אַקט אָדער רעזולטאַט

אָפּזײַַאונג  --די- ,ען.
פּראָצעס אַדער רע"
זולטאט פֿון אָפּזײַען (זיך), .פּאָעטישער א"
פּראָצעס" ,בּ .ריװקין ,ה .לייװיק ,...זי ,641

װאָס איז

אָפּזיַָאיק  --אַדי .נעאָל ,סטוטש.
ניטאָ דערבּײַ ,װאָס פֿעלט .די אִיע מיטגלידער
דיקייט.
פֿון פֿאַראײן ,אַװעקזײַאיק,

אָפּזײיגן  --דזו אָפּוױגן ( ..., .)+--מוז מען
(די װאָרצלען פֿון די בּריסטן פֿאַרגרעסערן
דורך אָי ,װעלכעס עס װערט געמאַכט מיט אַ
| גלעזערנע רורקע אָדער לולקע" ,מלכּה בּערי
לאַנט ,די גליקליכע מוטער ,װילנע  ,6381זי ,51

;אויך פֿלעגט זי פֿאַרשאַפֿן אַ זייגהינטל אום

ת"אַ ,תשיייח ,זי ,48

מיט זיך  --אדר װײַל דער דיזי קלוגהייט
זוכט ,דער מוז זיך אָבּ זונדרן פֿון אַלי מענשן",
מ .מן

;ער

מענטש

דער

פֿון אָפּזײַען .אַייװאַסער,

גל אָפּ-- ,געזיגלט,

האָט אויסגעשטעלט

אַי זיר",

ש.

גאָדינער,

דער

אָפּזײַ  --דער- ,ען.

עכץ- .עניש . -ערײַ.טרו.

טאָג צו טאָג ,פֿון יאָר צו יאָר ,פֿון אַלעמען
געלאָזט בּאַעװלען זיך ,פֿון אַלעמען געלאָזט

יִד האָט געװאַרט

פֿון

אָפּצוזײגן די װאָרצלען פֿון אַן ערשטלינג
רײַכעצ" ,אמזד ,ר' שמעיה

אַ

גוט יום טובֿ בּיטער,

ווילנע  ,5191פֿאַרלאַג מאַץ ,זי 61

-

עניש,עכיץ,אויך מיט זיך,
ערין , --בּאַטראַכט נאָר װאָס דעם געמיינעם
בּעל-הבּית קאָסט נעבּעך דאָס נגײעַבּוױרענע
יינגעלע :אַ בּאבּע ,א װאַרטאָרין ,אַן אָ" ,א.
זאַלאַטאַראָו ,יִפֿאָל ,2881 ,שן ,41
אָפּזײיגערן  --טרוו" .גער אָפּ-- ,געזייגערט,
אױסגלײַכן זײַגערס ,זיי זאָלן װײַזן
נעאָל.
| פּונקט די זעלבּיקע צײַט,
אויך מיט זיך --
זיך אַ' כּדי אַלע זאָלן קומען צו דער צײַט,

אָפּזײַט  --די- ,ן.

צובּוי ,אָנבּױ .דאָס װאָס
וװוערט צוגעבּויט אין א זײַט .בּאר משה טײַטשט

/היציעי( .מלכים א' ,ו --- )6 ,די אבּ זייט .ותִּי:
 ,אָנבּוי"ן, .אוני ער בּויאט אָן .װאַנט פֿון דעםהויז אײַן אָבּ זײַט  . . .דרײַא נעמין האָט די אָבּ
זײַט ,זי היישׂט (יציע ,תּא ,צלצ)( ...היציע)
די אָבּ זײַט די אונטרשטי װאַר פֿינף אילן
|
בּרייטײ ,סהמ ,מלכים א ,א,56 ,

,ין אַ זײַט פֿון די
| =אויך אַדװ .אין אַ זײַט ,א
פּלאַנען פשֿאוןַפֿערישקײט און מחשבֿה-שטחים

אָפּזײַטיקן

אָפּזינגען

1789

װאָס ליגן גאָר אַ' פֿון די שלאאַכן פֿון דער
פּראַקטישער רעאליטעט" ,ייט.
אָפּוײַטיקן  --טרו- .טיק אָפּ-- ,געזײַטיקט,
אָפּרוקן אין אַ זײַט .אִי עמעצן װאָס מישט
זיך אַרײַן אומגעבּעטענערהייט,

-נם.

ומיט זיך.

אַפּזײמען (זיך)  +- --אָפּזױמען (זיך..
אֿפּוײַיְן  --טרװ .איצ נבּ{ ,זן בּלוֹיז ג ,2פּער-
זאָז} .זײַ אָפּ- ,יגעװען- .יגעװעזן .1 .אַװעק-
זײַן ,אַװעקבּלײַבּן ,זײַן אַ לענגערע צײַט אין אַן
אָרט ,אִי עטלעכע חדשים, .הענער געפּענטעטע
װאַרפֿן זיך אין די װאָגנס ,קרייען שטאַרק אין
כּעס  --אַזאַ צײַט אָפּגעװען צעשיידט פֿון
זײיערע װײַבּער" ,ממוס ,שלמה .אָט דער
בּערל-אײזיק איז אַװעק קיין אַמעריקע ,אָפּגץ-
װען דאָרט היפשע עטלעכע איאָר און אין
געקומען צוריק" ,שע ,בבּערל-אײַזיק! ,זי קאָן
נאָך אִי בּײַ אײַך א פּאָר יאָר ,אויבּ איר װילט
זי נאָר האַלטן" ,דפ װו ,זי , .31ס'אין אָבּער

אַ צופֿאַל |דאָס טרעפֿן זיךן ,מע קען דאָ אִ
יאָרן און זיך נישט טרעפֿן" ,אַפּאַ ,6391 ,ז' ,52
,הייסט ער זיך פֿריער אויסזוכן דעם פֿױגל
װאָס ווייס וואו דאָס װערעמל איז אָפּ די גאַנצע

געקאָכט .חַ' לאָקשן .אִי בּולבּעס .אִי בּאָבּ, .ג,ם
אַז מען קאָכט אַ סך בּצים אינאיינעם קער מען
נישט אִי כּליזמן דאָס װאַסער איז הייס" ,ספֿר
שלחן ערוך ,ח"בּ {זשאָלקעװע ,אַנהײבּ  ,91י"ה),
ט/בּ, .אויך קאַװע טאָר מען ניט אִי |אום
שבּתן אינגאַנצן פֿון גרינד ,אָדער שלאַכעצקע
בִּיר פֿון די הייװן" ,דרך אדם ,װאַרשע ,0681
,איר ווייסט ניט ,װאָס הייסט א דורכשלאָג?
אַזאַ כּלי װאָס מע זײַעט אָפּ אויף דעם די
לאָקשן" ,שע ,מאַטל ...ו ,ז' , .09קאַרטאָפֿל
אַז עס װערט פֿערטיק ,זײַט מען עס אָפּ ,װאָס
דען ,לאָזן איבּערקאַכן זיך?" ,אַר ,אַ דראַמץ
|
איבּער פֿיִנף קאַרטאַפֿלס"..
 .2אָפּפֿילטערן ,איבּערזײַען .ענדיקן דורכ-
זײַען אויף א דורכשלאַק בּיז די פֿליסיקײט
איז קלאָר ,אַי בּראָנפֿן ,אַי בּיז דער האַרטער
*אַ' דאָס
שטאָף בּלײַבּט אין דורכשלאַק.
שיטערע = אַרױיסװאַרפֿן דאָס שטעכטע, .טוא
עז אין איינן זױיבּר פּפֿענדל ...אונ' לאָז
אונטר אייננדר צו שמאַלצין .דאן זייד עז איבּר
אָבּ אוני לאָז קלט װערן" ,ספֿר רפֿואות ,יעסניץ
תּפּב, .נעם איין טייל װאַפּנע און צוויי אָדער
דרײַ טייל גוטן אֵש ,איבּערגעזיפּט ,גיס דערויף
װאַסער  . . .דערנאָך זאָלסט אִי ,זאָל זײַן קלאָר",

צײַטי ,פֿעליקס פֿאַלק ,ייִבּל וווא; ,א , ,374אָבּער

איין

אָפּזײַענדיק בּײַ זי בּלויז א פּאַר טעג האַבּן

קאַװ' ,שקלאָוו תּקנ"ה, ,קנאָבּל-זאָמען זאָל מען
איבּערקאַכן  . . .דאָס זאָל מען אִי אין אַ פֿלעשל
אַרײַן ,פֿון דעם זאָל דער קראַנקער טרינקען
אַלע צװיי שעה אַן עסלעפֿל" ,דער מלאך
ָ,פּפֿיל-
רפאל , . . .פּשעמישל תּרע"ד ,זי  .51א
טערן (אי) דעם ספּירט ,צוגעבּן צו אים בּענזין,
צעבּויטען דאָס" ,ז .װײַסמאַן איבּז ,י .פּאָליאַנ"
סקי ,בּלי פֿון געװיקסן ,קיִעװו .7291

מיר

אָנגעהױיבּן

פֿילן ,אַז דער

פּלאץ

אונדז ענג" ,טמז 1691 ,ווא ,41

װערט

|

 .2אָפּגעבּן צײַט פֿאַר אַן אַרבּעט ,דינען אין
מיליטער .זיצן אין תּפֿיסה .אִי א צײַט אין
דינסט בּײַ יענעם .אָפּזיצן, .צי זענען זיי (די
ראַבּינער} ניט אִי יאָרךלאַנג בּײַ ייִדן ,און די
שטאָט איז פֿון זיי זייער צופֿרידן?" ,יל,
װעלט לוח ,אַדעס תּרמ"ג ,זי , .03זיי זענען װי
די פֿאַרמשפּטע  . . .װאָס װייסן ,אַז זיי מוזן אַי

זייער שטיקל צײַט" ,שע ,זומער לעבּן א,יצט

בּיכל

דרינן

װאַשׂ

זיך

גפֿינט

זאַכין

טש"

נאָכן אַי צװאַנציק יאָר גרײַפּעװער רבּיצין װעט

זי װערן א קרעמערקע פֿון הייוון" ,חג ,טמז,

וו ,כאַרקאָװ ,5391

 .1 1 5אַנדערהאַלבּן יאָר אַי אין קאינדער-
הויז און זיך אַלץ ניט קאָנען אָפּגעװאױנען",
פֿײַװל

סיטאָ,

אָט

דאָס

זײַנען

מיר,

כאַרקאָװ-

|

קלִעװו  ,2391זי ,39

 ,9ניט זײַן דערבּײַ .אױספֿעלן, .אין פּאָליטיק-
זאַכן זײַנען די ייִדן גאָר פֿאָרזיכטיק און
בּאַנוצן זייערע פֿאַרשטעלטע ווערטער אויך בּײַם
אִי פֿון א פֿרעמדן
אומװעג,

אויער",

ישׂק ,שליאַך

און

ז' .022

 .4ארכ .אַראָפּזײַן, .דא שלוג אים יואבֿ זײַן
ק!אָפּף אָבּ ,דא שפּראַך יואבֿ װידר דעם שמיד
ויא איז דיר ,דען דער קאָפּף איז אים נאָך גאָר
אָבּ גיװועזין" ,מבּ ,אַמשׂט  ,1071מִעֲשׂה קמה,
אויך סובּ, :שטילקייט ,דאָס אפִיֿון אויסער-

-לעכע אײַנדרוקן --

מאַכן שלעפֿעריק" ,מ.

בּערלס ,מענטשימאַשין ,קִיִעוו  ,7291זי ,021

מיט

זיך

--

אָפּזײַערן

/יעכץ.

טרח .ער

ערײ.

אָפּ-- ,געזײַערט,

קאלך דאַרֵף מען גרינדלעך אוױיסװאַשן ,אִי און

װאַשן כּדי דער שטאָף זאָל ניט

קאַליע װערן" ,ש .שפּיראַ ,קליידער פֿאַרבּערט,

װאַרשע  ,0091זי 33,

ינת,

אָפזײפֿן  --טרוו .זייף אָפּ-- ,געזײפֿט.

 ,1אָפּי

רײַבּן ,אָפּװאַשן מיט זייף .אִי די בּרודיקע הענט,
 ,2פֿאַרענדיקן זײפֿן,

|

ס .פיג .אָפּזידלען ,אָפּשײגעצן .אִי אַ מאַרדע,
,אים האָט נאָר זלאַטע עטלעכע מאָל אָפּגץ-
זײיפֿט" ,שע ,יוסעלע סאַלאַװײ.

מיט זיך  --פזיך לאַנג געזײיפֿט די הענט

פֿאַרענ-

| מיט זייף  . . .און נישט געקאָנט אִי זיך" ,שע,
עניש.
עכץ.'דער אתרוגי.

אָפּזײַען  --טרו .זײַ אָפּ-- ,געזײַט (--יגעזיגן),
 .1אָפּגיסן דאָס װאַסער ,װאָס מע האָט אין דעם

מיין.

אָפּזײיען  --טרװ .זי אָפּ-- ,געזייט.
דיקן זייען .פֿאַרזײען .אִי אַלע פֿעלדער.

אָפּויכט

 ..װ.עט

--

די,

ן.

דטשמ .

כּװנה,

קומען אִי נעבּן א שול אום יום-כּיפּור רייכערן
א סיגאַרעטײ ,מר ש ,זי ,171

אָפּזילבּערן  --טרו- .בּער אָפּ--- ,געזילבּערט,
בּאַדעקן מיט זילבּער .אִי אַ לעפֿל , .די עטלעכע
װײַבּער  . . .קומען צו אים אִי זייערע מעשענע
/נ.2
לײַכטער" ,חג ,טמז2691 ,ו6ש.22

פּראָצעס אָדער רעזול-

אָפּזינג  --דער- ,ען.

טאָט פֿון אָפּזינגען,, .איך הער װי ס'האַלט מיך
אין פֿאַרװיגן ,אַן אִי פֿון א ניגון" ,הל ,אַ בּלאַט
אויף

אַן עפּלבּוים,

--

אָפּוינגען

בּ"א

טרו.

,5591

זינג

ז' ,79

--געזונגען.

אָפּ,

 1פֿאַרענדיקן זינגען, .דער טאַטע האָט אָנגע-
הױיבּן זינגען און אַלע האָבּן נאָכגעזונגען .װען
מע האָט אָפּגעזונגען ,האָט דער טאַטע מבֿאר
געװען" ,לדב ,ניי תּשין ,זי , 433האָט זיך
פֿאַרזאמט דאָרט . . .בּיז דער חזן האָט אָפּגץ-
זונגען" ,אמז ,דער ליטװאַק אין װאָליניען?
*אַ' זײַן לידל = פֿאַרענדיקן די

ווילנע 0781

קאַריערע, .איר קאָנט זיך אַװדאי חבֿרים וואונ-
דערן ,װאָס מע זעט ניט די לעצטע צײַט
דובּראָװן? װעל איך אײַך דערציילן ,אַז דובּראָװ
האָט שוין זײַן לידל אָפּגעזונגען ,און איצט איז
 ער דאָרט ,װאו עס דאַרף זיך אַזאַ פֿוגלהערשל

װיאָקור,

אין

אופקום,

|

 .2אויסזינגען .דורכזינגען .אִי אן אריע ,אַ
לידל ,א דרשה, .װאַר אָפּגעזונגען מיט גרויס
 .התלהבֿות דער שלום'עליכם" ,אמז ,מלכּה
והדסה ,װילנע תּרמ"ח, .דערצו זײַן זיס לשון
מיט זײַן שיין ניגונדל װי ער זינגט אָפּ אַ
דרשה" ,קמ ,0781 ,אן  .12ער איז צוגעלאָפֿן,

בּאַפֿרײַען פֿון זײַערס ,אִי מיט א זאַלץ|, ,בּײַם
װאַשן פֿלעקן מיט כלאָר-קאַלך} נאָך דיזן כלאָר-

/נאָכמאַלס

אָפּזיכטלעך  --אַדי .דטשמ .װאָס איז מיט
אַ כּיוון .בּכּיוונדיק; .עס איז אַ משוגעת צו

מאָסקװע ,2391

|
/עניש.

פֿעלקער מײַנע אַין" ,דפ,
דיאָגענעס ,װוילנע  ,0391זי ,49

געפֿינען" ,

 .2דערװײַטערן, .וי אַזױ זי |די קאָמונען
האָט אײַנגעזאַפּט אין זיך אַלץ נײַע און נײַע
קאָמונאַרן ,אָפּגעזײַט טויגעניכצן און ספּעקו"

ליאַנטן" ,מ .דאַניעל ,דערציילונגען און נאָװעלן

אַלעקסאַנדער

און

די דאָזיקע קליידונג דערקלערן די

אָפּגעזונגען א בּרכה און געװאַרט אַז מע זאָל
ענטפֿערן

יאָמך ,ספ ,גליקליכע

און אומגליקי

ליכע ,זי  ,58אָפּגעזונגען קאַטאָרגע ,סיבּירן,
אויסגעזונגען בּיינער מיט דער הויט" ,פּמ,
בּרידער ,ז' ; .611אי קען איטלעכער װער עס
האָט נאָר א שטים" ,נ .לוריע איבּז ,מ .גאָרקי,
אַ מענטש

בּאַ לײַטנ,

קיִצוו

,5391

 .9אױפֿזינגען, .זיצט נאָך א בּיסל אַנידער!
איך װעל נאָר גיין דאָס װײַסע קאָטערל אַרײַנ"
לאָזן צו דעם שװאַרצן קאָטערל ,װעט איר הערן
װי זי װעלן דאָ אײַך אִי א שיין חסידיש
| ניגונדליי ,עט' ,דער פֿעטער פֿון אמעריקע.
 .4אָפּצאָלן מיטן זינגען, .װײַל כ'האָבּ גע"

קענט שיין זינגען ,האָבּן אַלע בּעליבּתּים גע-
װאָלט איך זאָל עסן בּײַ זיי שבּת און אִי פֿאַר
דעם

עסן".

י.

זיכערמאַן,

נחלת

יעקבֿ,

ג"י

תּשכ"ו ,זי ,441
.9
רופֿן,
האָט
 8ז3י,
|

אָפּשאַפֿן ,בּטל מאַכן דורך זינגען. .אָפּ
אִי און אָפּדאַװונען געפּרוּװט אַ גזר װאָס
געשיקט צו אים סיגנאַלן" ,צייט ,גש !
יי
יי

אָפּזיצן

190

אָפּזינדיקן
אויך מיט

עכץ.

זין --

דער (יין- ,קע)-= .עריַ.

עניש.

פֿאַרשװינדט",

בּיטערניש

סאָװ'

י .קאָטליאַר,

פּאָנדענציע* ,י .גוידאָ ,דער נײַער פּראַצענטניק,

אָפּזינדיקן  --טרח .דיק אָפּ'- ,געזינדיקט,

אָפּויפֿצן  --אוטו .זיפֿץ אָפּ-- ,געזיפֿצט .פף:

ווילנע  ,3981ז' , .22מע זיצט אָפּ נעכט און
מע דרייט די אויסגעטריקנטע מאָזגעס פֿון

 1פֿאַרענדיקן זינדיקן .אױפֿהערן זינדיקן.
,שוין אָפּגעזינדיקט .חתונה געהאַט און געװאָרן

אַ זיפֿץ ,װאָס

אַדרעס

אַ סטאַטעטשנע

בּאַלעבּעסל,

היימלאַנד ,7691 ,מאן .9

 ,2זינדיקן אַ

לענגערע צײַט .אי אַ לעבּן-לאַנג און שטאַרבּן אָן
|נב,װידוי.

זים

אָפַּזיפֿן  --טרח .זיס אָפּ-- ,געויסט.

מאַכן .אָפּצוקערן .פֿאַרצוקערן ,פֿאַרזיסן .אִי אַ
גלאָז טיי .אִי מיט סאַכאַרין .אִי מיט פֿאַרין אָדער
װערפֿל; .אַז דו װעסט דאָס דאַרפֿן קאָנסטו ,װען
דו װילסט ,מיט סיראָפּ אָפּצוזיסן" ,אײַן בּיכל
װאָשׂ זרינן גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװ' ,שקלאָװ
תּקנ"ה .א,ױפֿגעבּריטע גערשטן-װאַסער ,אָפּגץ-
זיסט

מיט

האָניק",

דער

אוצר

פֿון

געזונד

און

לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי ,61
/נב,
אויך מיט זיך.
אָפזיפֿ  --דער ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון
אָפּזיפן .אָפּפֿאַל בּײַם אָפּזיפּן .אִי פֿון קלײַען.

אָפּזיפֿן  --טרוו .זיפּ אָפּ-- ,יגעזיפּט.

 ,1דורכ-

לאָזן דורך אַ זיפּ און בּאַזײַטיקן אָפּפֿאַל .אִי
דאָס בּיסל מעל, .עס װאָלט דען עפעס געקאָסט
טײַערער װען מע זאָל . . .גוט אִי די מעל פֿון
די קלײַען" ,ג .ראַװיטש ,דער גװאַלד ריס,
װילנע  ,3881זי , .85מע קען אָבּער דאָס דאָזיקע
הײַטל {פֿון די קערנערן ניט אָפּשײלן. . , ,קומט
דעריבּער אויס צעמאָלן דעם גאַנצן קערן און
דערנאָך אִי דערפֿון  . . ,די מעל" ,י .בּורטיאַנסקי,
דאָס געװיקס ,קלעוו  ,9291איונגע קוקורוזע קאָן
מען . . .אִי און קאַכן װי קליינעם ,גרינעם
אַרבּעס" ,בּ .שאַפֿראַ ,יודישע קוך ,װאַרשע

,0

זי .42

 .2פֿאַרענדיקן זיפּן .אױפֿהערן

זיפּן .אִי פּסולת אַז בּלײַבּן זאָל בּלויז סולת,

בּאַזײַטיקן .אָפּזונדערן .אי די אומפּראָ-
דוקטיווע עלעמענטן .אִי די טומלערס,
מיט זיך , --זײַנען אין די קאַלעקטיון
געװען פּערזאָנען װעלכע זײַנען ניט געװען
צוגעוואוינט און האָבּן זיך ניט געקענט צו'
געוואוינען צו דאָרפֿישער װירטשאַפֿט .דער
דאָזיקער עלעמענט האָט אויך אָפּגעזיפּט" ,סאַ-
כבאַקלען פֿון דער אַרבּעט איבּער דער ערד
אײַנאָרדענונג  , . . .האָמעל , ,7291ער זיפּט זיך
תּמיד אָפּ דאָס סאַמע רעאקצאאַנערסטע" ,ש.
גיטעלים,

קאַמפֿ אַפֿ צװיי

פֿראַנטנ אינ דער

עכץ.

גאַגיק ,בּאַרדיטשעװ 2391

פּעדאַ

עניש,

,יפּט מען עס פֿריער דורך דורך אַ
דער  --ז
גאַנצע ריי פּלאַטשיקע אָדער קײַלעכיקע זיפּן
(בּוראַטן און אָ" ,ע .איזראַ ,פֿון פֿעלד צום
טיש ,קיְעוו  ,8291זי ,48

אָפּױֹיפּען  +- --אַפּזשיפּען.

אָפּזיפֿיץ  --דער ,ן.

אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּזיפֿצן (זיך), .די רוסישע רעװאַלוציץ
האָט דערפֿרײט אַלעמענס הערצער ..,.אַלע
| האָבּן זי בּאַגעגנט מיט א פֿאַרלײַכטערטן

אַ',

זשיט א ,נ"י  ,9191ז' , .9זאָל זײַן מײַן װאָרט
 ---דער אָטעם פֿונעם װינט ,דער אִי ,װען די

אַרױסבּרענגען

--זיפֿצען.,

דריקט אויס (און מילדערט) בּיטערניש ,טרויער,
;נעמי ,נעבּעך ,האָט אָפּגעזיפֿצט  . . .דאָס אָרע-
מע קינד איז כמעט װי אָן חיות שטיין גע
סובּיל ,דער

בּליבּן" ,קלמן

מיט

דאַסטאָר

זײַן

טאָכטער ,לובּלין , ,4981איצט אָבּער האָבּן זי
איר גאָר נישט געקעגט העלפֿן ,נאָר אָפּגעזיפֿצט,
אָפּגעקרעכצט און שוין" ,בּױצבֿי ,דעם שעני
קעריס טאָכטער ,קראָקע תּרע"א, .דעם װאַלד
האָט ער טרויעריק געפֿרעגט :איז דיר נאָך א
בּלאַט פֿון דעם זומער געבּליבּן?' דער װאַלד
האָט אים אָפּגעזיפֿצט מאַט : איך האָבּ נעכטן אַן
איינציקס געהאַט ,האָט הײַנט עס דער שטורעם
יהואש,

פֿאַרטריבּן",

און

זון

'ישנייי

נעבּל,

לעגענדע!, .בּײַ דעם לייענען פֿון זייערע בּיטערע
בּאַמערקן האַבּ איך געמוזט אַ ,זשיט או ,ג"י
 ,9ז' , ,74זי האָט אָפּנעזיפֿצט און פֿאַר-
שעמט צוריקגעצויגן אַ האנט" ,נאָמ ,דדאָס
רבּישע אייניקל', .זע איך דאָך  --האָט ער
אָפּגעזיפֿצט  --מיט אײַך בּיידן אױיסגעזאָרגט,
אָבּער װי קום איך צו אַרבּעטן אין אַ פּרדס?",
 3דעמבּלין ,צאַנקענדיק

ליכט ,נ"י  ,8591זי ,381

;אויך דו {מאַרקישן פֿלעגסט אִי' :איך קען ניט
| אײַנשלאָפֿן פֿון גרויליי ,חג ,דער מענטש פֿון
פֿײַער ,נ"י  ,2691זי ,701
מיט זיך, .אַך בּין אויך אומגליקלעך,
זיפֿצעט זיך אָפּ שלמה" ,פראקטיקע איז אַ
לערער ,איבּז ,װילנע תרל"ח, .אַך אַמעריקע,
זיפֿצעט ער זיך אָפּ און נעמט זאָגן די הגדה
נאָך שטילער" ,בּ .גאָרין ,פסח ,...נ"י ,9981
ז' , ,8גיטל האָט זיך שװוער אָפּגעזיפֿצט ,וען
זי האָט איר מאַנס ערקלערונג דערהערט",
ה.

עהרמאַן,

דאָס

תּרפּ"ה ,זי 21
אָפּזיצן --

אוטו.

גרויסע

-עניש.

געװינס,

װאַרשע

-ערי.

זיץ אָפּ,

בּין

*-געזעסן

 .1זיצן אַ לענגערע צײַט .זיצן ,זײַן ,בּלײַבּן
אָדער וואוינען אַ געוויסע צײַט אין אַן אָרט,
,דאָרט איז עס דעם גאַנצן טאָג אָפּגעזעסן אויף
איין אָרט ,אײַנגעהויקערט אין צענטן און מע
האָט ניט געטאָרט הערן פֿון איר קיין פּיפּס",

ממוס ,פישקע .קקאָן אִ' אַ קטלעכיקן יאָר
| אין דער שענסטער דירה  . . .און פֿאַרגעסן אַז
פֿאַר אַ דירה דאַרף מען צאָלן דירה-געלט" ,שע,
זומערילעבּן.
צוקאָפּן

,זי איז גאַנצע נעכט נעבּן איר

אָפּגעזעסן",

ל.

לעװיץ,

רפֿאל

דעם

שנײַדעריס טאָכטער ,װילנע  ,8881ז' , .33מיר
זײַנען אַװעק צום בּרעג פֿון יִם און שעהלאַנג
אָפּגעזעסן אין אַ קאַפֿע:-הױז" ,סעג ,מײַנע זיבּן
יאָר אין תּלאֲבֿיבֿ ,ב"א  ,9491זי , .921ער

האָט אָנגעהױבּן אַרײַנצוקומען צום קאָמיסאַר
אין הויז  . . .און פֿלעגט אַ סך צײַט אַי צוזאַמען
מיט דער קאָמיסאַרס פֿאַמיליע" ,יק.
 .2זײַן ערגעצוואו אַ לענגערע צײַט און עפּעס
טאָן ,דורכפֿירן אַן אַרבּעט .אִי איבּער דער
גמרא ,עאַ גאַנצע װאָך איז ער אָפּגעזעסן אין
שטובּ און געהאָרעװעט אויף דער קאָרעסי

דאגות

פּרנסה",

קאַלענדאַר

יוסף

אָרוך ,אַדעססער

אויף דעם יאָהר תּרנ"ח, .זיצן די

רבּנים אָפּ פֿיל שעהן .זיי מאַטערן זיך אין די
הלכות" ,א .מאָרגענשטערן,

עגל הזהבֿ ,װאַרשע

 ,8ז' ; .33און וְדי אַרבּעטער) פֿלעגן אַי װי
קרוקעס בּיז צוועלף בּײַנאַכט בּײַ דער ארבּעט",
יי

מ.

אַלפּעראַװיץ,

דיא

װעלט

מלחמה,...

ווילנע  ,5091זי , ,35פֿיל מאָל זיצט מען אָפּ אַ
גאַנצן טאָג אין געשעפֿט און מע זעט אַ גראָשן
אין די אויגן ניט" ,ישׂראל בּרי"ף ,מײַן זיידע'ס
הגדה ,װילנע  ,8091זי , .04מע זיצט אָפ אַ
ווינטער-נאַכט

און מע קען זיך אַרײַנטאָן אין

אַ טיפֿן ענין" ,לדבּ ,נײי תּשי"ז ,סח, .ער איז
אָפּגעזעסן בּײַ די אָרעמעלײַט און געפּריײידיקט
פֿאַר זי אָרעמקײיט" ,מק ,ימאָנטיק!,

 .9זײַן ,לעבּן אָן שום שינוי .אִי (װי) אַן
אַלטער בַּחור בּיז אין די פֿופֿציקער, .א װײַבּל
זיצט אָפּ יאָרן אָן קינדער ,און אַז גאָט
העלפֿט הייבּט זי אָן קינדלען ,שיט און שיט װי
אַ קװאָטשקע" ,שע ,יוסעלע סאָלאָװײ.

 .4אױפֿהערן ,ענדיקן זיצן אַ געװיסע צײַט
אין אַן אָרט .אידן זענען אָבּער אלץ ניט
אָפּגעזעסן בּיז עס איז געקומען דער איס-
פּראַװניק און ערשט קעגן אָװנט זענען זיי זיך
צעגאַנגען" ,יפֿאָל 1881 ,א  ,1אויך * :אַי פֿון א
פֿערד  ---אראָפּגײן ,אראָפּקריכן פֿון א פֿערד,

 .9זיצן אַ טערמין אין טורמע ,זיצן כֹּדי
אָפּצוקומען א שטראַף .אִי טורמע .אַי א שטראָף.
אִי א חובֿ  --אַי דעם צוגעמשפּטן טערמין פֿאַר
א חובֿ װאָס מע קען אים ניט בּאַצאָלן אַ'
וועזשע .אַי אין תּפֿיסה; .נאָכן אִי עטלעכע
חדשים אין תּפֿיסה ,האָט מען זיי בּאַפֿרײַט".
 . .,הייסט דאָס געזעץ מע זאָל אים אײַנזעצן
כּדי ער זאָל אִי װאָס ער האָט אָנגעזעצט" ,עט,
שריפֿטן ,ווילנע  ,5291ו' , .745װוען דו פֿאַר-
שפּילסט די ספּראַװע פֿאַר דײַן כיטראָשטש צום
געלט ,דו גייסט אַװעק אִי אייניקע יאָר דעם

װיראָק" ,א .מאָרגענשטערן ,עגל הזהבֿ ,װאַרשע
,8

ז' , ,33געשאָסן אויף חיות אַפֿילו אין

 די צײַטן פֿון יאָר ווען יאַגד איז ניט דערלױיבּט , ,פֿון צײַט צו צײַט געגאנגען אִי א קורצן
טערמין" ,יין ,דערציילונגען ז' , .142איצט גי

זיץ אָפּ אין קאַלטער קאַטאַלאַזשקע דרײַ טעג
און זאָג א דאַנק װאָס נאָך ניט מער" ,אַקש,
| מזרח

און מערבֿ ,מאָסקװע  ,0491ז' ,51

 .0זיצן אין תּפֿיסה פֿאַר אַן אגדערן ,פֿאַר

בּאַצאָלט .ט,אָמער װאָלט ער בּײַ מײַן משוגענעם
געפּועלט אַז ער זאָל נעמען געלט און אָ",

ממוס ,טאַקסע.
? .בּלײַבּן זיצן לענגער פֿאַר (צוליבּ) עפּעס.
אִי פֿאַרן כּיבּוד ,נאָכן בּאַקומען כּיבּוד, .מע
זיצט אָפּ א גאַנץ מעת-לעת און מע רעדט --
און פֿרעגט בּײַ מיר מיט װאָס ער האַנדלט!",
| שע ,טבֿיה.

8

(ניטאָ אין לדן אױפֿהערן

טאָן עפּעס.
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אָפּהאַקן מיט עפּעס אָדער עמעצן אָפּלאָזן.
אָפּטשעפּען זיך .אָפּשטײן ,צוריקציען זיך .אמ
טרעטן, .איך זאָג דיר מיט גוטן ,זיץ אָפּ פֿון
,יץ אָפּ ,אַניט קריגסטו אַ פֿאַרפֿאָר אין
מיר" .ז
די ציין" .אַ' פֿון מחלוקת .אִי פֿון די טענץ.
,אויבּ איך װעל אַרױס מיט גאַנצע בּיינער ,װצל
איך אִי לכל-הפּחות אויף א פּאָר װאָכן"* .זיץ
אָפּ און טו ניט = לאָז איבּער אַלץ און הער
אויף טאָן, .לאָמיר פֿון די יהודים אִי װאָרום
| מיר האַלטן ניט מלחמה מיט קיין מענשן נאָר
מיט ליבּין און לעמפּרטין" ,שי ,ד/א ,בּ; .עשׂ
איז אײַן כּבֿוד צום מַן דז ער זאָל אָבּ זיצן פֿון
קריג" ,סהמ ,משלי ,כ ,ד, .ער |{דער חתןן װערט
בּײַ איר קיין חן האָבּן ,װערט זי מזנה זײַן
מיט אַננדרן ,דרום זאָל דר שדכן פֿון אַזוני
זאַכן אָפּ זיצן |און ניט דורכפֿירן דעם שידוך,
אויבּ די כּלה װויל דווקא אַ שיינעם בּחור!ײ ,ספֿר
חסידים ,רוסלאַנד? תּק"ז?! תּקע"ז? סימן קנה,
,אײַן אַנדר שונא װען מן אים בּיצװינגט צויי
דרײַא מאָל ,זיצט ער נון אָבּ ,אָבּר דער יצֶר-
הרע װען אים דער מענש גלײַך הונדרט מאָל
בּיצװינגט ,זיצט עֶר ניט אָבּי ,שֵׂה | אַמשׂט
 ,3לח/ג, .איינער דעם אַנדערן טיט עפּעס
פּוגם בּכבֿודו זײַן  . . ,און קיין איינציקער פֿין
זיי װויל {ניטן אֵי ,װײַל לויט זייער פֿאַרריקטן
פֿאַרשטאַנד ,הייסט דאָס אַ שפֿלות און פּחיתות
הכּבֿוד יענעם נישט צו עֶנטפֿערן" ,רי יצחק
האַמבּורגער

מילדי

ותּוֹשבֿי

קראָקא,

שׂיח

צדיק

|איבּז פֿון ,ספֿר פלא יועץ"ן ,קראָקע .2881
;ניין קדיש ,האָט זיך רוכטשע אַרוסגענומען
פֿון זײַנע . ...הענט  . . .ער האָט געפּדואװט מיט
כּוח . . ,זי האָט געזאָגט ,אַז אויבּ ער װעט ניט
אָי ,װעט זי אױפֿרײַסן טיר און פֿענצטער און
מאַכן אַ געװאַלד" ,י .פּערלע ,גילדענע פּאַװע,
:
זי ,212
 ,9אַקוזװ .אײַנשלעפֿן אַן אבֿר .אָפּליגן אַן
אבֿר ,אִי אַ פֿוס .דריקן מיט דער האַנט און
זי אָ.

אויך מיט זיך.

(יין- ,קע) .דעריי,

עכץ.

עניש.

-ער

אָפּזעגלען  --אוטו- .גל אָפּ-- ,געזעגלט .דזוו

 -פֿערװאָרפֿענע

נאַכט האָט
מדינה און
מען" ,דאָס
מיט זיך.

פֿרוי ,װאַרשע

,אוני זיא הויאטן אונ' זיא שנידן אונ' זיא
זעגטן אָבּ דיא פֿיס דער זעלבּיגן טירנן",
יוסיפֿון ,אַמעֹט  ,1661רצ/בּ,

 .2אָפּטײלן ,אָפּרײַטן .אָפּבּינדן .אִי די פֿאַר-
בּינדונגען .אִי די משפּחה-קייט, .געפֿירט פֿון
זײַן קלאסלאַגע און פֿון די אינטערעסן װאָס
פֿליסן פֿון איר אַרױס  . , .קאַן דער ענגלישער
פּראָלעטאַריאַט ניט אי יענעם צװײג ,אויף
וועלכן ער זיצט" ,זשיט ש ,נ"י  ,7191זי ,221
ס .פֿיג .טאָן ,דורכפֿירן עפּעס מיט אַ סקריפּען
און ריטמיש .כּליימיו אַ חלוש און אָפּגעזעגט
זיבּעציק יאָר מיטן האַרץ װי א זייגער" ,חג,
דער

מענטש

.8781

,די זעלבּע

אָפּגעזעגלט אַ שיף אין אַן אַנדער
זיי זיינען אַהין גליקלעך אָנגעקו-
פֿאַלשע װײַב ,לעמבּערג תּרס"ז.
67/גג,

אָפַּזֹעגן  --טרו .זעג אָפּ- ,יגעזעגט.

 .1אָפּ-

שנײַדן מיט אַ זעג .אַי אַ צװײַג ,אַ בּרעטל.

נ"י ,2691

פֿון פֿײַער,

ז' .211

אויך מיט זיך  --אי זיך צװיי פֿינגער בּאַי
פֿרײַט צו ווערן פֿון פּריזיוו,

עכץ , --אוני עשׂ װערט זײַן דער װאַלדאַז דאָז אָבּ זעגיכט פֿון דען װערמל דו דאָשׂ
האָלץ זעגט" ,סהמ ,ישעיה .81 ,' ,אויך :זעג-
שטויבּ ,פּאָלאָװינעס.

אָפּועגענען זיך  --אוטװ  4טרװ- .גן זיך אָפ,
 .1זיך געזעגענען ,זיך שיידן
זיך -יגעזעגנט.
מיט עמעצן, .איך האָבּ זיך ערשט מיט מענדלען
אָפּגעזעגנט / .געגעבּן האָט ער מיר זײַן
האַנט / ,געשואוירן האָט ער מיר בײַ זײַן
לעבּן  /אַז בּיז אייבּיק װעלן מיר זײַן בּײַנאַנד",
פֿל, .דער טאָג האָט זיך שוין אָפּגעזעגנט און
גאָט װייסט צי איך זע אים נאָך מיין!" ,פֿל.
,נאָך דער חתונה איז ארײַנגעקומען דער זון
דער עושר אִי זיך" ,דובּנער מגיד ,נעימות יעקבֿ,
איבּז צדוק צזיקאָװיץ ממינסק ,װילנע ,9681

,דאָס װײַבּ . . .האָט פֿיל געװיינט און האָט
זיך אָפּנעזעגנט מיט איר איינציק קינד" ,מ .א.
ספֿר בּרכי

גליקמאַן,

נפֿשי,

װאַרשע

,8981

זי ,12

;,דאָס פֿײַערל ציט זיך צום בּרעג און זעגנט
זיך אָפּ מיט דער ליטא" ,סעג ,שטילע טרוימען
װאַרשע

 ,9091ז' , .11דער

מאמעס

טרערן אײַנגעזויגן ,װען זי האָט זיך

מאַנטל האָט מײַן

מיט מיר אויף תּמיד אָפּגעזעגנט" ,חג ,דער
מענטש

שאורדר געבּן , . .זוא בּלך
אַװעקזעגלען .+--
דער װינד גוט איז דז מאַן קאָן אײַלנדיג אָבּ
זיגלין" ,מראות הצובאות ,װאַנזבּעק תּע"ה.,דערנאָך ,אַז דאָס שיף האָט שוין מיט די
אומגליקלעכע פֿון דעם גאַװאַן אָפּגעזעגלט ,האָט
זיך דער  . . .מלך מיט דעם געלט . . .געטיילט",
קמ; ,5681 ,אן , .81װי א שיף זעגלט נאָר אָפּ
פֿון דעם האַװן ,שטייט זי אונטער דעם שוץ פֿון
שיפֿס קאַפּיטײן" ,אמז ,מעוז הים ,װילנע ,4681
;וי דער קאַפּיטאַן האָט דאָס דערהערט ,האָט
ער בּאַלד געהייסן אָפּאַנקערן און אִי פֿונדאַנען",

אָפּוענגען

פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691ז' .51

 .2זיך שיידן מיט עפּעס .זיך אִי מיטן װאַלד,
מיטן אָפּרופּלאַץ ,זיך אִי מיט דער פּונסה,

מיט דער מלאָכה, .און דאן דאַרף איך זיך שוין .
אָי מיט מײַן שחיטה ,דען די גאַנצע שטאָט
זײַנען אַנגעשטױסן אויף מיר" ,אי .סאַפֿיר
אויס מינסק ,חטאת הקהל ,...װילנע ,1881

א,ו,ן
זי 15

אין גאַס איז ער אַרױס ,ער זאָל

זיך אִי מיט אַלע בּאַקאַנטע פּלעצער פֿון זײַן
קינדהייט",

ב.

גאָרין,

דיא

מזיקים,...

ג"י

 .2זיך אָפּזאָגן פֿון עפּעס .מותּר זײַן אויף

עפּעס .זיך אִי מיט די עטלעכע גראַשנס, .מיטן
טעאַטער מעג זי זיך שוין אַ'" ,שע, .דעם
װירט דאַרף מען צאָלן פֿאַר דער דירה ,די
קליידער זעגענען זיך אָפּ מיט אונדז ,זי האָבּן
 שוין גענוג געדינט" ,ש .לעדערער ,דער שרעקיליכער

אָפּוען  --טרו .זע אָפּ'- ,געזען.
 1אַרכ.
אָפּלערנען .מאכן אַן אויספֿיר . ,דעם מענשיגס
װישנשאַפֿט קען מאַן אָבּ זעהן אָן זײַנן טואן",
ספֿר מבחר הפּנינים ,הומבּורג תּצ"ט ,יז/א, .דאַ

פֿון קאָן מן אָבּ זעהן ויא גרויש איז די מצוה
פֿון ציצית",

שלמה

זלמן לונדן ,קהלת

שלמה,

אַמשׂט תּק"ד,
 .2אַרכ .ניט זאָרגן זיך, .קאַן איך מיין
בּדענקן אונד וואול גפֿאַלין מיט גלעגנהייט אָבּ
זעהן אונד ניט מוכרח זײַן  --אָן רמאים המעות
צו פֿר גינן" ,אגרת שלמה ,װאַנזבּעק  ,2371ח/א,
|
 +--אָפּגעזען.

אָפּזען  --דאָס? דער? .אַרכ,
כּונה, .הויא צו,
זאַגטי ער |דער קיניגן צום דעם שאַרף ריכטר
ב.ּ.פֿ.רײַ מיך דאַ דורך פֿון איינם טרײַא
לאָזן ,דר אויז קיינם אנדרן אָבּ זעהן זיר היר
אײַן גשליכן אַלז נור דורך אײַנר ליסט מיך
דען לעבּנס פֿאָדים אָבּ צו שנײַדן" ,מראות
הצובֿאות ,װאַנזבּעק תּע"ח.

אַפּועננען  --טרו .זענג אָפּ- ,יגעזענגט;95 .
--זענקען( .אין לד ניטאָן,

אָפּסמאַליען.

אָפּפֿליקן עופֿות און זיי אִי דערנאָך .אִי די ניט-
דערפֿליקטע פעדערלעך .אִי די פּענקעס פֿון די
פֿעדערן, .עש האָט אָן זיא ניט גיװועלטיגט קיין
פֿײַאר . . .דיא האָר פֿון איר קאָפּ (לא התחרך)
זײַן ניט אָבּ גיזענגט גיװאָרן" ,סהמ ,דניאל ,ג,
, .7רב יוסף) װאַר אײַן (פּרנס) אונן אײַן
קעשׂטליכר רבֿ ,אוני װאַר אַם ערבֿ שבּת זעלבּרט

אָבּ זענגן דען קאָפּפֿא פֿון איינם אַ קןאַזלבּ",
,ען איינער האָט די שטיק
צאינה ,כּי תשׂא .װ
קלייד צו הויף גידרייט און האָט זי גימאַכט
פֿאַר אַ קנוט (ולא הבֿהבֿה) אין האָט זי ניט אָפּ
גיזיינגט ,כּלומר ער האָט ניט אַרום גיסמאַליט
כּדי זי זאָל בּעסיר בּרענען" ,תּקוני שבּת ,איבּז,
אוסטרהא , ,8181קאָכט מען פֿרישע פֿיש,
זענגט מען אַפּ פֿרישע עופֿות" ,פּרץ' ,מלוה
מלכּה', .מע זאָל אַרוסנעמען דעם קראָפּ פֿון
דעם עוף איידער מע סמאַליעט אָפּ דאָס עוף י..
און מע זאָל עס ניט אִי מיט שטרוי נאָר מיט
היי" ,ספֿר מקור הבּרכה װ ,מונקאַטש תּרנ"ה,
װי
טעל
ר.ש..
ַעך
אטעל
ֿליכ
פּת-
ד/א, ,בּײַ  שב
ס'קומט די אייגעלעך ,נאָר זענג נישט אָפּ די
האָר" ,אול ,ידי שבּת-ליכטעלעך'? .א הויכער,
שלאַנקער בּחור ,מיט שװאַרצע בּרענענדיקע
אויגן און בּרוינע האָר ,װי זיי װאָלטן אפ"
געזענגט געװאָרן פֿון דער גליַענדיקער זון",
ש .ראָזענבּערג ,די כּוזרים ,ז' , .21זײַט נישט

 ,0ז' ,23

פֿערבּרעכער,

כּוחות ניט אין דער יִדישער
ניי,2191

היים" ,זשיט

װ,

,ערי"
װילנצ  ,7981זי  .9ד

בּער זאָלן מיר  . . .זיך אִי מיט יעדן געדאַנק,
ווידער אָפּצופֿרישן די ייִדישע בּאַשאַפֿונגס-

דאָס פֿליגעלע אַרום פֿלאַם-פֿײַער ,װײַל איר װעט
סוף-כּל-סוף אָפּגעזענגט װערן"י' ,מענער און
*מע דארף דיר גיט
פֿרױען ,טמז121 3691 ,
א די פֿליגל = מע דאַרף ניט אָפּשלאָגן די
פֿליגלען ,אָפּשלאָגן מוט {פליגל ממש דאַרף מען

|
טאַקע ניט אִין.
מיט זיך , --צומאָל האָט איינס פֿון זי
זיך אָנגעשטױסן אין פֿלעמל און זיך אָפּגעזענגט
א פֿליגל ,אָדער עס איז אינגאַנצן פֿאַרבּרענט

אַפּזענדער
געװאָרן",

1792
בּאַש ,גימפל

תּּם ,נ"ל ,3691

-עכץ- .עניש.

אָפּוענדער  --דער: ,ס.
! בּריוו) דטשמ .נר,

ז' ,206

אָפּשיקער (פֿון א

אָפּוע'ץל  --דער ,ז .דזו אָפּואַץ .+-- ,צום בּו

 בל יאַב ,זי ,751צוֹם , .36איך האָבּ דאָ אויף זיי אַן אַי" ,שע,
אין

שטורם.

מער דער

,װאָס

פֿאַר-

קאַפּיטאַל

גרעסערט די פּראָדוקציאָן  ...אַלץ בּרייטער
| װוערט דער תּהום צװישן פּראָדוקציאָן און אַי",
מ.

שיפּפֿעל;,

די

איבּערקעהרענישן,

עקאַנאָמישע

זשענעו , ,4191מאַכט גאַנץ אוממעגלעך די
אַנטװיקלונג פֿון דעם האַנדל און דעם אִפיֿון

אינדוסטרי-פּראָדוקטן" ,זשיט
זי  ,491דער אַד מאַ רק,
| = צום ב,17

,אין אַ טייל

װש ,נ"י ,7191

תּפֿילות

אֵיין

שטיט

אתְנחתּא ואו איין אָפּ זעץ איז דשׂ מן גהערט

{ אָפּזץצן

 .2זוכן און געפֿינען אַ מעגלעכקייט צו
פֿאַרקױפֿן, .װען עזסאָל ניט זײַן קיין סוחרים,
װאָלט קיין בּעלײַמלאָכות אויך ניט געװעזן
װאָרעם זיי װאָלטן ניט געהאַט װאו אָפּ צו זעצן
 -די אַרבּעטײ,

דער

חיים

שטאָדט

בּראָדאַװסקי,

עציוךןגבֿר,

די אַסיפה און

,9881

בּאַרדיטשעװ

;דער סוחר פֿאַרזעצט די פּערל . . .און נעמט
סחורת אױפֿגעזעצט און קומט אַהים און קען
זיי ניט אַיי ,עט ,שריפֿטן ,װילנע  ,5291ז' ,745
ער האָט געוואוסט בּעסער פֿון אַלע שרײַבּער
וואו צו אי אַ דערציילונג און װי אַזױ צו

 בּאַקומען פֿאַר איר דעם מאַקסימום האַנאָראַר",מוק ,אין װאַרשע

און אין לאָדזש.03 7 ,

9פֿ.אַרשפּרײטן .אִי די אָפּגעדרוקטע בּראָשור,
;מע דאַרף אגענטן ,אָפּצוזעצן ...אַ סחורה
װאָס האָט אַ גרויסן אָפּגאַנג" ,קמ ,6681 ,טא .64
, -פֿאָרט ער אַרום אין גאַנץ פּוילן ,װעט ער אים

טאַראָו ,יופֿאָל ,2881 ,יאן ,74

 .8אָפּזאָגן ,אַראָפּזעצן ,בּאַזײַטיקן .אִי פֿון
אַמט ,פֿון א שטעל ,פֿון דינסטֹ* ,אַ' די דצָה =

זיך בּאַמען אַז די מיינונג ,דער בּאַנער זאָל
זיך בּײַטן, ,ותּיכף אַחר מנוי ראָשים וטובֿים
.א.ָ.לין כּל הקהל מנויים הנ"ל איבֹּר זעהן
ז
אויף צו זעצן אודר אָפּ צו זעצין כּפֿיאַשר יראה
 בּעיניהם" ,תּקק, .זײַט װישׂן אַז מען האָט| אונזר

רואָזשים

פֿונעם קהלן

{= פֿירער

פֿר

נײַארט אֶבֹּר מען האָט ניט ויל פֿר ענדרט
נײַ{ע|רט מהר"ר חיים װאָל איז אָבּ גיזעצט
װאָרן" ,פּראָגבּ ,זי , .51קומט מיר װעלן רבּן
גמליאל אָבּ זעצן פֿון זײַן נשׂיאות ,אָבֹּר װעם
װעלן מיר אָן זײַן פּלאַץ זעצן?" ,מבּ ,משׂה

דאָס קליינע

,ייענט בּקול רם און מיט אַ
שקלאָװ תּקנ"ו .ל

מענשעלע.

צום , .301ער לעבּט זיך הײַנט װי אַ פּריץ.
ער איז אָבּער יעדע מינוט גרייט צום אַָ" ,מ.

 .4דיסקאָנטירן, .ז,אָל ער גיין אָי בּײַ אַנדערע
די װעקסלען פֿון די נײַע סוחרים זײַנע בּשעת
ער װיײיסט די גרויסע סכּנה" ,ממוס ,װינטשפֿ.
;דאָ איז מען פֿאַרבּונדן מיט די בּענק ,מע

פֿיורדא  ,4671ו/א, .דערװײַל האָט מען דער-
לאַנגט צום מלך מסירות אויף דעם גאָבּערניר

קוויטש און מיט אַן אָי" ,שע ,אין שטורם.

שלײַפֿשטײן,

בּאַנקראַט,

דער

,4881

װאַרשע

זי ,51
אָפּועצונג  --די ,זען.

פּראָצעס אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּזעצן (זיך) .דזו אָפּזאַץ בּו, .דער
גאַזיקער שטאָף . . .האָט נאַכדעם װי עס איז
אַרײַנגעפֿירט געװאָרן אין א פֿלאַש מיט קאַלך-

װאַסער ,געבּילדט א װײַסער אַי ,אַזאַ מין אַ
בּאַמערקן מיר אין מײערקעפּלעך ,קאָראַלן און
אַנדערע מינעראַלן" ,י .א .לעפּשין איבּז ,מ.
פֿאַראַדײי; די געשיכטע פֿון א ליכט ,ווילנע ,2291
,בּײַ דער עפֿענונג פֿון דעם אורין-קאַנאַל גע-
ויטע אֵיען פֿון
..
לל.-ר
עמאָ
גיל
| פֿינען זיך טײ
דער השתּנה"9 ,געז אאן  ,2ווילנע - ,5291

אָפּועצלעך  --אַזי.

װאָס מע קען אָפּזעצן

אע סחורות, .די אִע לאַנדװירטשאַפֿטלעכע
 קאָאָפּעראַציע און געבּרויך-קאָאָפּעראַציע {זײַנען)געװוען יענע גרונט-קאַנאַלן ,דורך װעלכע די
| מלוכה האָט דורכגעפֿירט אירע צענטראַליזירטע
 -פֿאַרגרײטונגען",

סאָרקיס,

װעגנ

סאָװעטישנ

 ,1פֿאַר-

קױפֿן (פּטור צו װערן) ,אִי צוגעלעגענע סחורה.
;ער האָט אײַנגעהאַנדלט פֿאַר מיליאָנען פּערל
און איידלגעשטיין  , , .און האָט עס אָפּגעזעצט
פֿאַר זייער גוטע פּרײַזן" ,אמז ,דיא קרעמערי

קעס ,ווילנע , .5681א,ון איטלעכער {סוחרן טוט
אויף נײַע המצאות װי אַזױ . . .פֿיל סחורה אַי
װען אויך מיט װײניק פֿאַרדינסט" ,קמ,4681 ,
א

.33

,מיטגעפֿירט א בּיסל

| זעצן עס אין גלײַכן געלט

סחורה

דאַרף לײַען געלט ,אִי װעקסלען און צאָלן
וועקסלען" ,י .א .קאַצאָװיטש 06 ,יאָר לעבּן,

ז' ,882
,ונה
( .9אויף גיך) רעאַליזירן ,ליקװידירן .י
| און שלום זאָלן אויף גיך אִ'י אַלץ װאָס אויך
זייערע חלקים נעמט זיך אָן פֿון פֿאָטערס
בּערג,

ירושה",

,

בּאָם דניעפּער

זי .352

 .0אַרױסגעבּן ,אָפּגעבּן (פֿון זיך), ,או,ני צום
װינציקשׂטן ,זוא קען דאָך קיין מענש ניט לעבּין
ווען ער ניט עסט ,אונ' דען אָבּ גאַנג ניט אָבּ
| זעצט" ,תּלמיד צחקן מוסרי ,איבּז אליהו בּר'
ליזר

ממשפחת

חוזן

קוטנים,

אמשט

תּל"ח.

 ./אָפּשטױסן ,אָפּקלאַפּן .אִי די פּילקע,

 .8אָפּטראָגן ,צערײַסן שיך .אִי די לעדערנע

זוילן.
ה( .9סטאָליערלי) אָפּועגן די בּעקלעך ,עס זאָל
בּלײַבּן דער צאַפּן -

|

אָפּצו-

דאָרט" ,ממוס,

װינטשפֿ, .איין בּריה אויף אִי אַ שטיקל סחורה
אֹין דער פֿרעמדײ ,שע ,קליינע מענטשעלעך,...
זי , .44אויך האָבּן זיך אָנגעהױיבּן װײַזן נײַע
מערק אין די שכנישע אַגראַר-לענדער ,ואו
מע קען אִי לאָדזשער סחורה" ,יז ,אַשכּנז,
|
|
{ זי ,136

 :שומרים

די ירבֿעם בּן נבט גזעצט

הט ...אַבּ

גזעצט" ,עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָװ
תּקנ"ן; ,װען א טראָגעדיקע

לו
פגֿ.י..
ַאַר
אנװ
אָן אַן עס

אשה

שמעקט

עפּעס

זי זאָגט ניט ,זאָל

 מען איר אײַנראַמען אין אויער אַרײַן אַז עסאיז יום כּיפּור ,װאָרעם מאַנכעס מאָל װערט
אָפּגעזעצט מיט דעם די דעה" ,דרך אדם ,וילנע
תּרכ"ד,

.1

(גאַרבּערל)

אַראָפּנעמען דאָס גראָבּע

פֿ9טס .אִי (דעם) שפּיגל,
 2הייסן אַרונטערגיין .אַראָפּװאַרפֿן .אִי פֿון
װאַגאָן, .מעניך מאָל אויף דען װאָגין גפֿינד מן
אים {|דעם חולהן טוט ,אוני מעניך מאָל זעצט
אים אָפּ דער פֿורמן אונ' בּהאַלד דאָז געלט אוני
אים גפֿינד מן ליגין טוט אויף דען פֿעלד" ,שׂה
ו!ו ,פֿיורדא

תּפּ"ג ,יז/בּ, .אַװדאי

געפֿינט

בּאשר

מען

ער טוט

פֿאַלטשקײט.

האָט דער מלך

אים אָפּגעזעצט" ,נחבּ ,ימעשׂה בּחכם ותּםי .ד,וד
האָט אים אָפּגעזעצט פֿון צו זײַן קיין כּהן גדול
| מער" ,צור,

חייישׂרה.

הפֿטרת

,דעמלט

האָט

מײַן פֿאָטער בּאַשלאָסן ,אַז ער פוז זען צו
פּועלן מע זאָל אײַער טאַטן אי פֿון רבּנות",

הקמ ,3681 ,לא * ,53אָי די שליפֿעס = דעגראָדירן
אין אַמט אָדער גאָר אָפּזאָגן.

,14

 0אָפּשאַפֿן, .ער {הושע בּן אלהן האָט די

האַנדל אַפֿו איצטיקנ עטאַפּ ,מינסק ,2391

אָפּזעצן  --טרוו .זעץ אָפּ- ,יגעזעצט.

{ -דעם

אויף .דער װײַסער װעלט אָן געלט" ,א .זאַלאָ

קכ"בּ, .ןגאָט| אין זײַן מאַכט און (מלכים) אָבּ צו
זעצין אונ' אַך אויף צו שטעלן" ,יוסיפֿון !,

עשׂ זו זאָגן" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא,

חיבּור}

קאָנען אָי" ,ממוס,

לײַכט אַן אויסרייד די ניט פּראַקטישע קינדער
אָפּצוזעצן פֿון די קעסט און זיי אַרוסצושיקן

אײַנשטעלן,

,די

בּאַשטימען.

מולות

װאָז הש"י האָט אָבּ גיזעצט ,דיא זײַנין ניקש
אנדרשט אַלז אייטל װאַרהײט" ,ר' אריה'ליב
בּרי'

יהודה.

תּיקוני

 . .זעליגמן,

מועדים,

פֿיור-

דא תּפּ"ה, .האָט גאָט אָפּגעועצט דעם טאָג
ראש-השנה אין אַ בּוך ,ער זאָל אין איטלעכן
דור געדענקען דעם זכות פֿון די ישׂראלײי ,מחזור
לראש השנה ,סלאַװיטע  ,2381מ/א, .אַ מלך
האָט אים געגעבּן צו בּאַהאַלטן א פּקדון און
האָט אים ניט אָפּגעזעצט קיין צײַט װען עֶר זאָל
אים עס װידער אָפּגעבּן" ,חה ,זשיטאָמיר ,8481
ֿ,ונװאַנען איז געדרונגען דאָס ווען
בּ ,זי  .802פ
אַפֿילו איינער זיצט און לערנט תּורה שהקבּ"ה

 -קובֿע לו שׂכר ,אַז גאָט זעצט אָפּ פֿון זײַנטװעגן

שׂכר" ,הרבֿ י .געלבּאָרט ,ספֿר מעשׂה אַבֿות,
ווילנע  ,0881זי כד,

 8ליגן ,אָפּלײגן ,מאַכן עס זאָל אָפּשטײן,
זיך אָפּטײילן, .אויך װאָלט יעקבֿ דיא קינדר פֿון
כש
ל .
ון..
זענש
יוסף בּ

בּײַא דיא שבֿטים פֿר

דרוס אַלז קנאה אָבּ זעצט דז ניט אירי קינדרדערא גלײַכן גיבּענשט" ,איבּז ,יוסף דאַרמ'
שטאַדט ,ר' משה אַלשיך ,תּורת משה ,קאַרלסרוא

 ,0קעאין איר אויסגעמאַטערט פּנים האָט דאָס
לעבּן אָפּגעזעצט א סך מער װי צװאנציק נײַן
יאָר" ,מ .דאַניעל ,דערציילונגענ אונ נאַװעלנ ו,
כאַרקאָװו , .5391די היסטאָרישע אָפּשטױס:
כּוחות האַלטן אין איין אִ' די יידישע מאַסן
זינט

גלות

בּבֿל",

פּאָלעסיע ,זי ,7

בּרוס,

בּײַ

די

טײַכן

פֿון

1709

אָפּזץצן
 0אַװעקלײיגן ,אָפּלאַגערן, .ער שרײַבּט מיר
.ד.אָ.ס ער אָפּגעזעצט האָט בּײַ הערן בּענ'
דענזאָן פֿאַר מיר בּאַזונדערע וארע" ,לאַל,
װוילנע  ,7881ז' , ,02װער עס האָט געהאַט
עפּעס פֿון דער דאָזיקער סחורה ,פֿלעגט קומען
און צס אַי בּײַ פּרצן" ,מוק ,י .ל .פּרץ און דאָס
יודישע

טעאַטער,

' .552

 ,7אױסשפּרײטן און אײַנשטעלן (אַ נעץ)
,ער איז געווען דאָרט פֿון די ערשטע פֿישערס,
זײַן זאַװאָדעװען ,זײַן אִי אַ נעץ האָט געהאַט
אֹ שם",

א.

קאַרפּינאָװיטש,

בּײַם

װילנער

דורכי

הויף ,תּ"אַ ,7691
 ,8אײַנזעצן ,אײַנפֿלאַנצן|, .אַזן אָפּועצער
איז  . . .ואַן צװײַגל ,װאָס װערט אָפּגעזעצט
(אײַנגעפֿלאַנצט) בּאַזונדער און . . .סאַנטװיקלט
זיך |פֿון איםן א נײַער פֿלאַנץײ ,י .ראַסײן ,די
שענסטע צימער בּלומען ,קאָװנץ ,2391

 ,9פֿאַרענדיקן זעצן .אויסזעצן .אִי דעם
גאַנצן מאַנוסקריפּט,

אָפּזשאַרען

געפֿעס זעצט זיך דאַבּײַ אָפּ אן 9טװאַס געלב
לעכער קערפּער ,װעלכן מיר רופֿן :הייוון",
ישׂראל

צינבּערג,

זיך אויף

װאָס טוט

דער

װעלט,

קראָקע תּר"ס, .9981 ,װען אין דער אורין
געפֿינט זיך אײַן װײַסל .... ,זעצט זיך דאָס
דאַן אױפֿן דעק פֿון רערל אין געדיכטע װײַסע
פֿלעקן אין דער פֿאָרמע פֿון שטיקלעך שניי",
בּלעטער ,טא , .73די קיך-אויסדונסטונגען און
דער דאַמף פֿאַרדאַרבּן די לופּט און זעצן זיך אָפּ
אויף אַלע זאַכןײ ,דרי מ .גאָטליעבּ ,פּאַפּולער
אַלגעמײינע היגעניע ,װאַרשע  ,8091זי  ,61א,ויבּ
די הארטקייט פֿון װאַסער קומט פֿאַר פֿון דעם
װאָס ס'געפֿינען זיך אין אים קוילנזויער קאַלך
 ...װעט דער קז"ק בּשעתן איבּערזידן דאָס
װאַספר און אַרױסטײלן דעם קו"ק זיך אי
בּצורת אָנזוד ,זיד'שוים ,און דאָס װאַסער װעט
װערן ווייך" ,ל .מאַלטשעװסקי און ג .יאַקאָבּ-
סאָן,

אייניקע

9שוטסטע

|לעמענטאַרילימוד,
ע

עקספּערימענטן

פֿאַרן

דער

רעד,

איבּז,

אונטער

בְּרוֹך אָפּצוזעצן צװישן (מלך) העולם ,דאָס מאַן

פֿון ד .האָכבּערג ,מאָסקװע  ,0291פֿיג, .ער איז
אַװעק און אַ היפּש בּיסל בּיטערקייט האָט זיך
אָפּגעזעצט אין אָט דער יום-טובֿדיקער שטוב",

ניט זאָל זאָגן מלך חולם" ,א .בּרודא ,הליכות

ז'

0

מאַכן אַן אָפּשטעל ,א הפֿסקה.

,מאַן

עולם ,אונגװאַר  ,4681ה/בּ.
 1פֿר .דזוו אָנזעצן ,נר .הכּה שאול בּאַלפֿיו
ודוד בּרבֿבותיו  --ר' שאול האָט אָפּגעזעצט
פֿילע טויזנטער ,ר' דוד פֿילע צען טויזנטער",
יודישע צײַטונג ,7681 ,פאן ,62
װאַרשױער

זײַן יכולת
ּ.ער
ב.
י.
אּית
,מרבּה בּהוצאות הב
' ..מיו ער פֿיל געלט אַ" ,יצחק האַמבּורגער
איבּז ,שׂיח יצחק ,לעמבּערג , ,6781װאָס האָט דען
מיר געשאַט ,אַז דער קאָמיסיאָנער האָט דאָרט
אָפּגעזעצט און איך האָבּ אים געיַרשנט בּחייו",
א.

מאַרגענשטערן,

עגל

הזהב,

װארשע

,8981

זי ,39

אָפּועצן זיך  --אוטװ  +-דפֿװ.

 .1אײַנ

שטעלן זיך .אָפּטײלן זיך פֿון דער שװערערער
מאַסע אין א מישונג, .װען דער מאַטעריאל
װערט צעלאָזן אין א פֿליסיקײט זעצט זיך
אונטן אָפּ דער שװערערער בּאַשטאַנדטײל".
פֿאַרן אײַננעמען  ---אױפֿטרײסלען די מיקסטור

כּדי דאָס געדיכטע װאָס האָט זיך אָפּגעזעצט
אונטן אין פֿלעשעלע זאָל אויך זײַן אין דעם
לעפֿעלע מעדיצין", .די פֿײַכטקײט אין דער
זיך אָפּ אין געשטאַלט פֿון
צ.ט
ע,
זֿט.
לופ
טראָפּן  . . .און דאָס איז דער טוי" ,פרץ ,יפֿעך
דע-סיעקלי .אָט דאָס זײַנען די טראָפּנס װאָס
האָבּן זיך אָפּגעזעצט אויף די וענטלעך פֿון
פֿלאַשײ ,חיה זעלדעס ,װינטער אבּענדען ,װאַרשע
תּרנ"ה ,ז' , ,801װאָס װערט פֿון מילך אַז זי
ווערט זויער? זי זעצט זיך אָפּ און װערט צע'
טיילט אויף  . . .זויערמילך און  . . .סיראָװאָטקע,

מיט בּלוט פּאַסירט דאָס זעלבּע .פֿריש בּלוט
ווערט אין א פּאַר מינוט אַרום פֿאַרבּאַקן ,זעצט
זיך אָפּ װי מילך אויף צװיי טיילן" ,ד .מאָרדפֿין
(בּעאַרבּײַטעט נאָך לונקעװויטש) ,די לעהרע פֿון
לעבּען ,בּערלין תּרנ"ח, .דער זאַפֿט פֿון טרויבּן
 ...הייבּט אָן צו גערן {=יערןן  . . .עס בּילדעט
זיך אין אים ספּירט און אויף דעם דנאָ פֿון

יי יאָפֿע ,אין קעסל

גרובּ,

מאַסקװע

,9291

, .6דאָס געפֿיל האָט זיך שוין  . . ,אָפּגעזעצט,
געװאָרן מער אבּסטראַקציע" ,קאָר װ ,ז' ,871
בּרענגען אין רוסיש גע"
נ.
ַ,
ַגרטײ.
,מ,ע פֿאלע
װיסן טערמינאָלאָגישן װאָרטשטאָף , . . .טײַל-
מ|אָל מעכאַניש אריבּערנעמענדיק עס .,,האָט
זיך אין רוסיש טאַקע אָפּגעזעצט אַזא בּיסל אָנ"
געהויערטע ,אָנגעװאַלגערטע טערמינעס" ,ע.
ספּיװאַק' ,טערמינאָלאָגיעי ,אַפֿנ שפּראַכפֿראַנט
;א  ,34קִיעוו , ,5391ניין ,צו זיי |די שׂונאיםן
כ'האָבּ ניט געטענהט  --צו פֿיל זיך געשעצט;
זיײיער שאָטן אויף מײַן שײַן האָט זיך ניט
אָפּגעזעצט" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע ,6691
זי ,79

 .2זיך גרינג פֿאַרקױפֿן ,זיך פֿאַרשפּרײטן,
;די סחורה זעצט זיך גיך אָפּ ,ממש מע צעצו"
קערט

זי".

אי זיך אין גלײַכן

געלט,

עדי

טויזנטער פֿלוגיבּלעטער האָבּן זיך אָפּגעזעצט
אין איין װאָך".
9

אײַנפֿונדעװען

זיך ,פֿאַרפֿעסטיקן

זיך,

;נאָך דער תּקופֿה פֿון מאַסךרעמיגראַציע האָט
אין לאַנד זיך אָפּגעזעצט א נײַער שטייגער
,ין עטלעכע טעג אַרום ,אַז די ערד
לעבּן" .א
זעצט זיך אָפּ אַ בּיסל ,רוקט מען איבּער א
בּיסעלע דעם ערשטן איבּערבּונד"ײ ,מ .װעללער,
װי מען פֿלאַנצט אַ סאַד ,װוילנל  ,0091זי ,03

|  ,4/צוזעצן זיך .זעצן זיך אָפּרוען, .קינדער
זעצט זיך אָפּ דאָ אױפֿן גראָז זיך אָפּצורוען
נאָכן לאַנגן מאַרש", .עס האָט זיך אים אָנ"
געטראָפֿן אַ בּענקל אויף אַ בּולװאַר און ער האָט
זיך אָפּגעזעצטײ ,מ .טײַטש ,אַרום זעם פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291זי ,51

|

 .8זעצן זיך בּאַזונדער ,אָפּגעזונדערט, .זוא
איז (רבּי עקיבֿא) גנגין אוני האָט זיך שװאַרצי
קליידר אָן גטאָן אונ' האָט זיך מיט אײַן
שװאַרצן טוך בּדעקט . ..אוני האָט זיך פֿון

ר' אליעזר אָבּ גזעצט פֿיר אילן ,דען מן טאָר
אין דיא פֿיר אילן ניט גין פֿון איינם דער

(מנודה) איז" ,מהמ ,אַמשׂט  ,2271נו/א,
 0בּאַזעצן זיך .אײַנאַרדענען זיך, .די דאַכ-
לאָזע ,אָפּגעריסענע קינדער האָבּן בּיסלעכװײַז

זיך אָפּגעזעצט אין קינדערהיימען" ,מ .דאַניעל,
דערציילונגענ

נאַװעלנ

אונ

כאַרקאַװ

|,

,5

;די אַרבּעטקראַפֿט {פֿון די דערפֿער| האָט זיך
אָנגעהױבּן אַי זיך אין די קאָלװירטן" ,א .קאַנ-
טאָר

שמועסן

איבז,

װעגן

לעניניזם,

מאָסקװע

 ,32ז' ,281
 .4אָפּגעטראָגן װערן .זיך צערײַסן .די זוילן
זעצן זיך גיך אָפּ,
 .8זיך אָפּקלאַפּן, ,די פּילקע האָט זיך
אָפּנעזעצט אין (אָן) שטאַנג פֿון טויער",
ונג- .,שכץ- .עניש. 14פר אָנזעצער,
אַפּועצער  --דער ,ס,
בּאַנקראָטשיק ,נר, .איך האָבּ מיר פֿאָרגענומען
עס זאָל מיך נישט אַרן יענעמס געװיין ,כאָטש
מע װעט אויף מיר שרײַען דו אָי ,דו רוצח",
שלײַפֿשטײן,

מ.

דער

באַנקראָט,

װאַרשע

ז ; ,12א מֿעשׂה נורא פֿון שמערל

,4881

אִי ,װי

זשאַנדאַרן און פּאָליצײי זענען צו אים געקומען
און בּײַ אים אַװעקגענומען קישן און איבּער"
בּעטן ,טישן און בּענק" ,ז .מוירער ,זײַ נישט
קיין ואוילער יונג װו ,טאַרנאָו  ,5291זי . ,63
 .2פּאַסער .װער עס קױפֿט געגנבֿעטע סחו

רות,
 .2אָפּפֿלאַנץ +-- .אָפּצװײַג .טייל פֿון אַ
געװיקס ,װאָס פֿון דעם קען ארויסװאַקסן דאָס
גאַנצע געוויקס .טייל פֿון אַ געװיקס װאָס מע
פֿאַרפֿלאַנצט אין א טאָפּ, ,האָבּ איך בּײַ בּאַשען
געזען אַ װאַזאָן ! זי האָט מיר צוגעזאָגט צו
געבּן דערפֿון אן אַי", .וי אַזױ שאַפֿט מען זיך
אײַן נײַע צימערבּלומען?  . ..פֿאַרמערן די
אייגענע פֿלאַנצן מיט זאָט ,מיט אָפּגעקנײַפּטץ
יונגע פֿלאנצן (שפּראָצן) ,אָדער ,װי מע רופֿט
זי פּינקטלעכער ,מיט אִיס אָדער אָפּפּלאַנצן,
י

ראַסײן,

די

שענסטע

בּלומען,

צימער

קאָװונע

,2

אָפּועצעריי  --די ,ען.
בּאַנקראָטירן.
זעצרײַא אין
גזעלטין זיך
די עז מיט

 .1דאָס אַנזעצן,

,אונ' דורך זײַן רובּונג אוני אַבּ
ער זער בּקענט גװאָרן אוני עֶשׂ
צו אים פֿיל שעלמין אוני גנבים
אים וארן האַלטן" ,שׂאֹר ,כג/בּ,

 .2די קונסט פֿון פֿאַרקױיף,
אָפּושאַוערן  --טר
ג=עזשאַװערט,
ראָסטן,

 8אוטװ .װער אָפּ

ראָסטן אָדעֶר מאכן עס זאָל

אָפּזשאַלעװען  --טרו- .װע אָם + ,געזשאַלע-
 .1זשאַלעװען ,ניט װעלן אױסגעבּן
װעט.
אָפּשפּאָרן, .ער ,פֿרידמאַן ,קען אים יעצט העלפֿן,
ער דאַרף נאָר אִי דעם רובּל" ,אַר' ,דער ליגן,

 .2סל .אַפּעלירן צו אַ העכער געריכט- ,
אָפּושאַרען  --טרװ- .רע אָפּ-- ,געזשאַרעט,
סל.

אָפּבּרענען ,אָפּסמאַליען/ ,

אָפּזשומען

1704

אָפּושומען  --אוטװ- .מע ,אָפּ- ,יגעזשומעט.
אױפֿהערן זשומען, .זי האָט רעכט  . . .האָבּן די
פּויערים אָפּנעזשומעט און זײַנען אַװעק" ,מ.
אַראָנסקי,

אָפּחזרן

קאַמבּל און זײַנע

פֿײַנט ,קִיִצָװו ,9391

,אירע װערטער  , ..האָבּן אָפּגעזשומעט" ,י
יאַנאַסאָװיטש ,אַ שטובּ אין שטעטל,

אָפּושיגאַנגעװען  --אוטו- .נעווע אָפּ'- ,גע-
אָפּי
זשיגאַנעװעט .,געזעאמת .=/8:
קנאַלן .אָפּקנאַקן .אױסװײַזן בּריהשקייט .זיך
ארויסשטעלן

װי

א

קנאַקער.

עהאָבּן

|זייער

שלאָפֿצימרן בּאַהאַנגען מיט פֿאַרשידן-קאָליריקץ
דעקן .ס'האָבּן זיך אַ שאָט געטאָן צו זיי יאַטן
פֿון די איבּעריקע צימערן .יעדערן האָט זיך
געװאָלט א קוק טאָן אויף זייער שלאָפֿצימער.
 --אָט אָפּגעזשיגאַנעװעט אַ בּיסל!" ,איבּז ,אי

מיקיטענקאָ ,פֿרילינג ,קיעוו ,5391
אָפּושימען  --אַקוזװ- .מע אָפּ- ,יגעזשימעט,
אָפּהוליען; .אַז אויף א חתונה
בּעס .רומ.
האָט מען זיך אָנגעהוליעט ,גיט מען א זאָג
אָפּגעזשימעט א חתונה" ,אפֿא ,איק ,ר"ה
תּשב"ז,

אָפּושיפּען  --אוטװ- .פּע אָפּ'- ,געזשיפּעט,
קוים אָפּעטעמען .קוים
-- 9זשיפּניען.,
איבערכאפּן דעם אָטעם .אָפּדיכען .מע לאָזט
מיך ניט אַי נאָך דער שװערער אַרבּעט,
אָפּושירען  --טרוװ .ירע אָפּ-- ,געזשירעט,
גאַראַנטירן מיט א חתימה
--+ 9זשירירן.
מיט
אויף דער צווייטער זײַט פֿון װעקסל.
ז יך  --אײַנשטעלן זיך ,אָפּזעצן זיך- .,רירונג,

אָפּזשירען  --טרװ .רע ,אָפּ'- ,געזשירעט,
שטאַרק פֿעט מאכן .אַי דאָס ייִנגעלע װי
סל.
א פּאַמפּעשקע .אִי גענדז.
אָפּזשמיקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געזשמיקעט.
 .1אָפּקײַען,
= זעע'םזעזאאוג  .8/126:אוקר.

 2אָפּקװעטשן.,

 .8אויסקוועטשן ,אי וועש.

אָפּושערעכּען ויך  --אוטװ .בּע זיך אָפּ
געבּערן א זשערעבּטשיק.
זיך '-געזשערעבּעט.
,דערויף האָבּ איך אים געלערנט פֿאַר אַ בַּעְלי
מלאָכה ,כײַ װאָלט ער בּעסער א קוזניע געעפֿנט,
ער װאָלט פֿאַרדינט .כ'װאָלט געקױפֿט נאָך א
פֿערדל ,די שקאַפּע װעט

זיך אַ'" ,ע .גאָרדאָן,

אינגול בּאֵיאַר ,מאַסקװע ,53291

אָפּחפּדעװען  . . .{ --כאבּאַידעװעןן ,1 .אַקוזװ
אָפּטײַטשן אַלץ אױפֿן שטייגער פֿון דער חבּדי-
שער שיטה .אִי חסידות .אִי שיטת האר"י.
 .2אוטװ .אַ לענגערע צײַט זאיױךפֿפֿירן װי
א חבּדניק .אִי פֿון די יונגע יאָרן אָן.

אָפּחבר  --אָפּכאַװערן דער- ,ים { . . ,כאַװײ
אינכּעסער ,בּרוֹנז גע
ריםן ,װנ  --טע- ,ס.
װאָרענער װאָס װיל ניט קענען מער געװעזע-
נעם חבֿר .װערן אִי, .צװישן זיי איז געװאָרן
אָי", .זײַט איר געקומען אונדז צו מעלדן דאָס
איר זײַט שוין מיט אונדז ,װי מע זאָגט ,אַי?",
אמד ,דער סולטאַן ,װילנע , ,5981דו בּיסט מיר
אַ שלעכטער ,און מער נישט ,גענוג / ,איך װיל

דײַנע טרוימען נישט הערן / .און װעסטו מיר
װײַטער נאָך זײַן אַזױ קלוג / ,אִי װעל איך מיט
דיר װערן" ,דא' ,צערינענע טרוימען.

אָפּחברן זיך  --אוטו.

אױפֿהערן זיך חבֿרן.

,מיר זײַנען אַריבּער אין אַן אַנדער געגנט
און אונדזערע מיידעלעך האָבּן זיך אָפּנעחפֿרט?,
זיך פֿאַרליבּן אין דער זעלבּיקער מיידל און
זיך אַ
אַפּחנאן  ...{ --כאָגעןן .אוטװ .חגא אָפּ,
חגאן א לענגערע צײַט אָדער
דיגעחנאט.
אױפֿהערן חגאן .זיך װאַלגערן אין רינשטאָק
נאָכן אִי מיט אַ בּוטל בּראַנפֿן.

אָפּחד"נדיאָן  . . .{ --כאַדגאַדיעןן .אוטו .חד"
אָפּזיצן אין קאָזע,
גדיא אָפּ--- ,געחד-גדיאט.
אין תּפֿיסה .אִי עטלעכע װאָכן פֿאַר גאָרנישט.

אָפּחובֿן { --כ.ו.י.ווןן טרו .חובֿ אָפּ'-- ,גע-
חובֿט-- :99 .חובען .אַנטחובֿען .בּאַפֿרײַען
פֿון אַ חוב ,פֿון חובֿות, .אַנשטאָט דעם |אנט-
חובֿען) איז אוודאי א סך בּעסער צו ניצן אָפַ
חובֿען  . . .ממילא אויך אָ'י ,מװ ,יפֿא ,)41( 4
זי ,101

אָפּחווקן  ...{ --כויזעקןן אוטװו .חוֹזק אָפּ,
יגעחוזקט . .בּייז אָפּלאַכן .אָפּשפּעטן ,אָפַּישפּאָטן, .,דער שטאַרקער חוזקט אָפּ פֿון
שװאַכן" .שטעכװערטלעך װאָס חוזקן אָפּ, .די
יוגנט לאַכט פֿון דער עלטער ,די עלטער חוזקט
אָפּ פֿון דער יוגנט" ,שװ, .דער שלאַפֿער ייאוש
פֿון אַ פֿאָלק װאָס זײַן לעבּן איז געװאָרן ...
גוט נאָר אויף אָפּצוחוֹזקן דערפֿון" ,בּעמם !
זי , ,94האָסטו געמאַכט אים אויסצודרייען,
אָפּגעחוֹזקט ,אָפּגעשפּעטיײ ,הר ,הרודעס3 ,בּער
האָט חתונה בּשתּיקה',
זוֹנג , --ניט קיין װאָלװעלע װאָדעװילישע
אָ'" ,א .גאַרדין ,יאַנאָװסקי ,...ל"א ,7591
הער  --אַן אַי פֿון ייִדישן לעבּן",
זי .282
 -פֿאַר 2691 ,ווו ,21

אָפּחולהן  ...{ --כוילעזן אוטװ .חוֹלה אָפּ,
א לענגערע צײַט זײַן א חולה.
יגעחולהט.אִי עטלעכע יאָר און זיך אָפּטראָגן +-- .אָפּי

כאָליען,

|

|

אָפּהומראן  ...{ --כומרעןן טרו  4אוטו.
אָפּפּסקענען לויט
חומרא אָפּ-- ,יגעחומראט.,
דער האַרבּקײיט פֿון דין .כּסדר פּסקענען לחומ"
רא .אִי בּײִַם פּרק װער איז אַ ייָד .אִי (אין) די
פֿאַמיליע-פֿאַרהעלטענישן.

אָפּהומרן  ...{ --כוימערןן אוטװ  8טרו.
 .1אָפּעסן זאַט .זיך
חוֹמר אָפּ- ,יגעחומרט.
 ,2צע-
גוט אָנעסן, ,נו ,שוין אָפּגעחומרט!
רײַסן,

צעפֿליקן.,

אָפּטראָגן.

צעטראָגן,

אי א

מלבּוש ,מאַכן פֿון אים א שמאַטע ,פרל :אָפּי
עיש.
כוימלען .אויך מיט זיך.

אָפּחונפֿן { --כ.ױ.י.נ.עפֿןן
דיגעחונפֿט .

זײַן כּסדר

א חוֹנף .אי דעם

זײַן טאָכטער.

אוטו .חוֹנף אָפּ,
אַן אונטערלעקער,

רײַכן שער

און אַפמּשעלטן

אָפּחופֿשן  .. { --כוײפֿעשן) אוטוו .חוֹפֿש אָפּ,

ג=עחופֿשט ,א"י ,פֿאַרענדיקן די װאַקאַציע(ס).
ן
מ,ע. .
,די מנהיגים האָבּן אָפּגעחופֿשט און
אַמפּערט זיך שוין װידער אַרום די מיניסטאָרן-
בּענקלעך" ,בּליצן ,אויגי-סעפט'
{ --כ..וצ.פּעןן

אָפהוצפהן

,1691
טרװ.

פֹּה אָפּי

אָפּנאַרן ,אַרײַננאַרן מיט חוצ-
--געחוצפהט..פַּה .אִי דעם קונד ,אים נעמען אויף נומער זיכער,
ניש,אָפהוקרן  ..{ --כו.ייקערןן טרו .חוֹקר אָפּ,
אָפּרעכענען ,איבּעררעכענען .אָפּ
געחוקרט.
געהויקערט איבּער די בּיכער און אָפּגעחוקרט
אַלע חשבּונות".
אָפּהורשן  ...{ --כויירעשןן טרוו .חוֹרש אָפּ,
אוטערקױפֿן,
-געחורשט:- :;98 .חרשׁן.געבּן כאַבּאַר ,שװײַג-געלט .אִי דעם סטראַזשניק,
דעם ספּראַװניק ,דעם פּאַליציסט .אזא װאָס מע
קען מיט קיין געלט נישט אִי .אִי דעם אָדון
הגדול אַלײן ,ער זאָל װערן בּלינד און טױבּ,
אִי מיט א פֿלעשעלע י"ש .אִי אַ קנעפּל מיט א
קערבּל. .א הונט קען מען ניט אִי מיט א
טרוקענעם בּיין" ,שח, .אַ גרעסערער . . .װערט
אָפּנעחורשט

מיט

בּ.

אַ צענערל",

דעמבּלין

ערב נאַכט ,תּ"אָ  ,4591ז' , .17האָט געמוזט אי

שׂררות ,אָפּשרײַען גזירות ,ארײַנרוקן לאזיחרץ-
געלט

אַן אַסעסאָר,
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אַ מאַרשאַל",

בּאַש,

גק,

-נג,

אָפּהושפן .{ --כ.וי.ישעכןן

אַקוזװ ,אוטו.

אָפּפֿינצטערן .לעבּן
חוֹשׁךְ אָפּ- ,יגעחושכט..
אין מאַטערניש ,אין פֿינצטערניש .אִי אַ לעבּן.
אִי די יאָרן .אִי אין תּלמוד-תּורה .אִי אַלס לערי
לינג בּײַם בּעל-מלאָכה, .מער װי  71יאָר האָבּ
איך אָפּגעחושכט א פֿינצטערע אומגליקלעכע
עגונה",

ע.ב.

וְעוזר

בּלאָשטײן),

אונטער

דער

חופה ,װילנע  ,3981ז' , .5הונדערטער ערלעכע
אַרבּעטער װאָס חוֹשכן אָפּ זייער גאַנצן לעבּן
אין פֿאַבּריק איבּער די שטיקל טרוקענע בּרויט",
דער שטאָדט:מגיז ,װילנע { :8981לאַנדאָן?ן.
.נעחוֹשכט בּײַ די מאַשינעס אין ענגע
,א.ָ.פּ
צימערן" ,בּעמ שעו ,ז' , .421דער למדן און
כּשרער ייד האָט בּײַם נגיד אין גאַרבּערײַ
אָפּגעחושכט זײַנע טעג פֿאַר רובּלעס דרלי",
יחיאל לערער ,מײַן היים ,װארשע .73:6391
ניש,אָפּחזירן

--

ריגעחזירט.

חזיר

אָפּ,

 .1אָפּבּרודיקן .שטאַרק

אפ

{ ...כאַיזערןן טרװ.

שמוציקן .אִי דאָס פּנימל .אִי די מלבּושים אַז עס
 .2אָפּפֿושערן,
איז אַ בּזיון זיי אָנצוטאָן.
קאַליע מאַכן אַ שטיק אַרבּעט .אִי אַ פּאָר שיך,
א מלבּוש ,א שטיקל מעבּל אאַזװ.

זיך

-נג.

ציש,

אויך מיט

|

אָפּחורן  . . .{ --כאַיזערן) טרוו .חזר אָפּ-- ,יגע-
פֿאַרענדיקן אײַנחזרן ,אײַנלערנען
חזרט.
| איבּערחזרן .אִי די סדרה פֿאַרן פֿאַרהער ,אַי די
פּרשה .אִי א בּלאַט גמרא,; .נאַכדעם װי ער
פֿלעגט אִי די חסידות ,פֿלעגט ער זינגען א
ניגון און גיין א ריקוד" ,לדבּ ,נײי תּשיז ,קצד,

אָפּחיבּורן

198

אָפּהיפּורן  . .{ --כ.ייבּערן} אוטו .חיבּור אָפּ,

 .1אַ לענגערע צײַט זיך פֿאַר-
ג=עחיבּורט.
נעמען מיט שאַפֿן (שרײַבּן) אַ חיבּור אָדער
חיבּורים .אי די אַלע אאָרן פֿון זיצן אױפֿן
 ,2אױפֿהערן צו שרײַבּן חי"
כּסא-הרבּנות.
בּורים .אויך מיט זיך.
אָפּחידושן זיך  .. .{ --כיידעשןן אוטװ.

זיך

שטאַרק ואונדערן .בּאַטראַכטן 9פעס װי א
חידוש ,װי אַ נײַס ,אויך װי עפּעס װאָס דאַרף
ניט זײַן .געװויינטלעך אין פֿאַרבּינדונג מיט;
ניט קענען .קװעטשן מיט די פּלײיצעס
און ניט קענען זיך אִי פֿון משונהדיקע גענגע-
לעך, .האָבּן זיך ניט געקענט אִי װי אַװױ...
האָט זוכה געװען צו בּאַקומען פֿון אים א
כּתבֿ" ,אמד ,דער שנאָרער ,װילנע , ,6681די
פֿראַנקפֿורטער ייִדן האָבּן נישט געקענט אִי זיך
פֿון ר' נפֿתּליס צידקות" ,פּסח מאַרקוס ,טמז,
 3וט ,41

אָפּחיהטשען  ...{ --כײַטשעןן טרװ- .טשע
אָפּ- ,ג-עחיהטשעט- :59 .ח-ײַטשען .פּטמ.
,עטלעכע מאָל אָפּגעשריגן,
דזו אָפּחיהן,
פּשוט אָפּגעשריגן פֿון טויט ,אָפּגעחיהטשעט װי
מע חיהטשעט אָפּ אַ קליין צעטראָטן הינדצלץ",
שע ,טבֿיה' ,חוהי .אויך מיט זיך  --אִי זיך
מיט אַ בּיסל בּראנפֿן,
אָפּהיהן  ....{ --כײַעןן טרוו .חיה אָפּ-- ,גע-

חיהט +-- .דפו +-- .אָטכאַיען268 ,

 .1בּרענ"

| גען צוריק צום לעבּן .אױפֿלעבּן ,אַי אַ האַלבּ-
דערפֿרױרענעם .אִי אַ פֿאַרהונגערטן ,א פֿאַר-
וואונדיקטן .אִי עמעצן װאָס האַלט שוין בּײַ דער
גסיסה ,אִי מיט טרייסטװערטער ,מיט א גוטער
בּשׂורה .אִי די שטובּ מיטן אײַנהײצן די רובּע,

,מע האָט דעם פּאַציענט געשטעלט בּאַנקעס,
געריבּן מיט ספּירט און קוים אָפּחיהט". ,
קאָפּעלאָו ,אַמאָל איז געװען 4אַ קװאַטירעלע
בּראַנפֿן  . . .אויף שבּת ,איציק זאָל אַי זײַן
פֿאַרשמאַכטע

י .בּודזאָהן ,דער

נשמה",

גלאָמ"

פישקער פּרעזידענט ,װילנע  ,7291זי , .81האָט
זיך אויף זיי מרחם געוען און האָט זיי אָפּ-
געחיהט" ,נס' ,מוסרי,, .װאָס איז מיט די דער-
פֿראָרענע הערצער און זייערע מיליאָנען װאָס
ער ,און נאָר ער װאָלט געקאָנט דערװאַרעמען
און אִי?ײ ,ח .ליבּערמאַן ,פֿאָר 1691 ,וא ,71
 .2ספּעצ .אָפּמינטערן .אִי דעם פֿאַרחלשטן
מיט יוםכּיפּור-טראָפּנס, ,מע האָט איר געריבּן

די שלייפֿן מיט עסיק און שפּירטעס און קאַם
װאָס מע האָט זי אָפּגעחיהט",
אויס מינסק ,חלאת

הקהל..

א .י .סאַפֿיר

| .ו ,װילנע ,1881

זי , ,93אַװעקגעלייגט אים אױפֿן סאָפֿקע ,גע
מאַכט אַ גלאָז װאַרעמס ,אים געגעבּן צו שמעקן
קאַמפֿער און קוים-קוים אִים אָפּגעחיהט" ,פ.
שטײנװאַקס,

טאָג,

9591

ווא ,31

מיט ויך  --כאַפּן דעם אָטעם און זיך אַי
אַ בּיסל .קומען צו זיך .און זיך אַי .אַרײַנקומען
פֿון פֿראָסט און זיך אי מיט א הייסער גלאָז טיי,
,האָט זיך אָפּגערופֿן דער לאַקײ װאָס האָט זיך
אָפּגעחיהט פֿון זײַן ערשטן שרעק" ,אמד, .מע
גיט דער קימפּעטאָרין אַי זיך מיט אײַנגץ-

אָפּחמע(װע)ז

מאכטס" ,ישׂראל רוחמובֿסקי ,זכרונות פֿון מײַ

לעבּן ,פּאַריז ,0291

-עניש,

אָפּחילופֿן { --כ.ײ..ל.עפֿןן טרו .חילוף אָפּ,
אָפּבּײַטן ,אִי זלאָטעס אויף
יגעחילופֿט,דאָלאַרן .אִי צענערלעך אויף אַ הונדערטער ,אַי
אַ הונדערטער אויף צענערלעך .איין טאָג קױפֿן
קליידלעך און אויף מאָרגן אי צוריק די
קליידלעך.

אָפּחיפורן  . . .{ --כייסערןן טרו .חיסור אָפּ,
-יגעחיסורט( .סוחריש) אַראָפּנעמען פֿון פּרײַז,פֿון חשבּון .אִי די הנחה װאָס מע קריגט פֿאַרן
צאָלן בּמזומנים .אִי די געוויינלעכע  51פּראָצענט
װאָס עס קריגט אַ לערןאַנשטאַלט.

,1/

אָפּחיריקן  --טרו .חיריק אָפּ'-- ,געחיריקט,
בּעס ,רומ.

אָפּנאַרן .בּאַשװינדלען.

אָפּחיתוכענ(נע)ן  +- --אָפּכיטכענען.
אָפּחכמהן זיך  .. .{ --כאָכמען} אוטו .חכמה

ז!יך אָפּ ,זיך '--געחכמהט.

 .1אָפּװערן זיך,

זיך אַרױסדרײען מיט אַ חכמהלע ,אִי זיך אין
א פֿאַרלעגנהײט .אִי זיך וען מע טוט עפעס לא

כּדבּעי .אִי זיך ,װען דער שטריק איז שין
אױפֿן האַלדז,

 .2ענטפֿערן מיט אַ חכמהןלע) אױף אַ
חכמהןלע), ,איז זיך מיישבֿ גאָלדפֿאַדן און גיט
מיר אױסגאָבּ  ---איך איין חכמה און ער צוויי,
זיך אָפּגעחכמהט" ,אי .דרוקער ,קלעזמער,
קיעװו  ,0491זי ,431
 9חכמהן זיך א לענגערע צײַט אָדער
אױפֿהערן חכמהן זיך,

אָפּחלבֿן  ...{ --כייילעװןן טרװ .חלבֿ אָפּ,
אָפּשמירן מיט חלב .אִי די פֿאַן
יגעחלבֿט,און זי טרייף מאַכן,

אָפּהלומען  ...{ --כאַלעמען| אוטו ,אַקוזח.
 .1כּסדר אָדער א
חלום אָפּ'- ,געחלומט.
לענגערע צײַט פֿאַרבּרענגען אין חלומות ,פֿאַנ-
טאַזירנדיק ,זיך פֿאָרשטעלנדיק גוטס ,גליקן אין

דער צוקונפֿט .אַי אַלע יונגע יאָרן, .און איך
/ין זוכעניש
און דו  --מיר האָבּן לאַנג א
פֿאַרבּראַכט / ,און אָפּגעחלומט גאַנצע טעג /
און גאַנצע נעכט געװאַכט" ,יהואש ,בּלומען און
דערנער ,זי ,712
2פֿ.אַרחלומטערהײט 3סדר טראַכטן װעגן
עפּעס .אַי בּײַ דער גמרא וװעגן א כּלה מיט נדן,
,האָבּן אָפּגעחלומט װעגן {װאָס האָבּן געפֿירט
פֿון שטעטלן פֿון יאַרידן מיט פֿולע דאָרפֿישע
עחלומט פֿון בּאָרװעסע שיקסע"
..
פּ.ג
ָנס
אָג
װא
פֿיס מיט שיך ,פֿאַרװאַרפֿענע אױפֿן אַקסל" ,פמ,
דאָר אויס  --דאָר אײַן ,כאַרקאָװ ,9291

מיט זיך , --דער סטעפּ האָט זיך שוין
אָפּגעחלומט כֹּדי קיינמאָל מער ניט חלומען
זיך" ,י .פֿרידמאַן איבּז ,װל .לידין ,שטילער

אָדער גרויסער ,מינסק ,6391

אָפּחלוצן { --כ.אַ.לעצןן

קומען אַהער אָפּגעחלוצט דרײַסיק יאָר ,אָבּער
מײַנע קינדער ווילן ניט אַזאַ לעבּןײ ,רייד (ירו"
שלים),
אָפּחלפֿנען  . . .{ --כאילפֿענען| דזוו אָפּחילופֿן,
אָבּעֶר נאָר בּשייכות מיט געלט,

אָפּחלקן  ...{ --כאַלאַקון טרח .חלק אָפּ
דיגעחלקט .א"י = צום ערשטן מאָל אָפּשערן
אויף א צערעמאָניאַלן אופֿן אַ ייִנגל פֿון דרײַ
יאָר און אָפּגלעטן די איבּערגעלאָזענע פּאהלעך,
וָאין צ פֿ ת פֿלעגט די צערעמאַניע פֿאָרקומען
ל"ג בּעומר בּײַ דער הילולא דר' שמעון בֹּר
יוחאי אין מירון .מע נעמט צונויף אַלע דרי"
יאָריקע ייִנגלעך און מע שערט זיי אָפּ :די האָר
װאַרפֿט מען אין פֿײַער .מע טיילט כּיבּוד פֿאַר
קרובֿים און געסט ,דערבּײַ קריגן זיי דעם כּבֿוד
אָפּצושערן עטלעכע הערעלעך און א גלעט טאָן
די פּאהלעך.ן אִי ס'קינד .אִי דאָס ייִנגל ,אִי די
|
פּאהלעך,

אָפּחלשן { --כ.א.ַ.לעשןן .חלש אָפּ-+ ,גע-
אוטװ ( .1 --װעגן א גליד פֿון
חלשט.
קערפּער) דורכגענומען װערן פֿון א שטעכע-
ניש און ניט קענען מער בּאַװעגן א גליד ,װי
עס װאָלט אַרײַנגעפֿאַלקן אין חלשות .גיין אַזױ
לאַנג בּיז די פֿיס חלשן אָפּ .אַזױ לאַנג זיך
פֿאַרנעמען מיט פּיאַנאָיגעניטונגען בּיז עס חלשן
אָפּ די פֿינגער, .בּיידע הענט האָבּן פֿלינק
פֿאַרשלאָסן דאָס פֿולע פּאַקעטל און אָפּגע-
װאָרפֿן עס  . . .נאָר פֿאַרװאָס האָבּן עס ראַפּטעם
אָנגעהױבּן אִי די הענט?" ,יודל יאָפֿע ,פרישע
קויכעס ,מאָסקװע ,0491
 .2אױפֿהערן צו זײַן שעפֿעריש .אַרײַנפֿאַלן
אין א מצבֿ פֿון פֿאַרגליװערטקייט .אַ בּאַװעגונג
װאָס חלשט שוין אָפּ, .אַ טעאַטער:קריטיקער
האָט ניט װאָס צו טאָן ,װען דאָס טעאַטער
פֿון זײַן צײַט  . . .װערט אויף א װײַלע אָפּגע-
חלשט",

שנ ,לעזער ,דיכטער,

קריטיקער

װ ,ז'

8

 .9ניט קענען זיך צורירן |?, ./די הענט
האָבּן אָפּגעחלשט פֿון איר און זי איז געבּליבּן
שטיין אומבּאַרירט פֿון אים" ,בּ .בּאָטװיניק,
געקליבּענע ערצעהלונגען ,נ"י ,14 '{ ,8491

טרװ  ,1 ---אַרױסבּרענגען פֿון צושטאַנד פֿון
חלשות .אִי עמעצן מיט חלשות-טראָפּנס .אִי מיט
א שעפֿל קאַלט װאַסער, .טראָג אים צו אַ
גלעזעלע קאָניאַק מיט א קיכל אויף אָפּצוחלשן
דאָס האַרץ" ,בּעמ ץ ,זי  .2 ,28אַרײַנבּרענגען
אין א צושטאַנד װאָס דערמאַנט אין חלשות,
זיצן פֿאַרלײגט אַ פֿוס אויף א פֿוס און אַי אַ
נג,איך מיט זיך.
פֿוס.
אָפּחמורן { --כ.א.י.מערןן טרוו .חמור אָפּ,
אָפּנאַרן,
2כחמור = אײזל.
'געחמורט.מאכן צום גאררן) .אִי עמעצן, .ס'איז גרינג
אָפּצוחמורן דעם אָנגעבּלאָזענעם אַלרײַטניק ,ער

פֿאַרשטײט ניט קיין װיצן" .אִי בּיזן האַלבּן טאָג,

אוטװ ,אַקוזח.

אָפּלעבּן װי אַ
חלוץ אָפּ- ,יגעחלוצט .א"י
חלוץ, .איך האָבּ פֿאַרן קומען אַהער און נאָכן

אָפּחמע(וע)ן  ...{ --כאַמ }...אוטו .חמע-
א לענגערע צײַט)
(ווע) אָפּ ,ג-עיחמענװע)ט.
זיך אױפֿפֿירן װי אַ חם ,אַ גראָבּער-יונג , .מע

אָפּחמצן

1790

טאָר אים ניט פֿאַרבּעטן אין אַ לײַטישער מסיבּה,
ער קומט אָי
אָפּחמצן

כ.אָ.מעצןן

--

טרװ.

חמץ אָפּ

מאַכן חמצדיק .אי די געכּשרטע
י'געחמצט.כּלים, .גיי ניט אַהין אין װינקל ,װאו עס
שטייט דער פּסחדיקער בּאָרשט ,װעסט אים א
חלילה".

{. ..כאַימערןן אוטװ .חמר אָפּ,

אָפּחמרן =

יגעחמרט2 ,כחומר = שטאָףן?ן2 ,כחמר =אָפּשלאָפֿן ,אָפּפּאָפֿן .זיך אָנשיכּורן
װײַןן?ן
און אִי א נאכט און א טאָג, .זיך אַװעקלײגן
אויף אַ בּאַנק אין פּאַרק און אִי צען שעה דורכ-
אַנאַנדײ ,בּאַש ,פֿאָר 0791 ,ע ,1
אַפּחנפֿנען  . . .{ --כאַעפֿענעןן אוטװ  6טרח.
חנפֿן  8חנפֿע אָפּ-- ,געחנפֿנט  6געחנפֿעט ,פפ:

כּסדר ,נאָכאַנאַנד חנפֿנען ,אונ-
ניפֿהן,ח
טערלעקן זיך, .נאָך דרײַסיק יאָר אונטערטעניקער
קריכערישער לעקער'דינסטע פֿון אונדזערע
ימאָשקעס'!  . ..צוליבּ אִי דעם פּריץ" ,גרשם
בּאַדער ,יודישער פֿאָלקס-קאַלענדאַר ,לעמבּערג
:
תּרע"ב,

אָפּחקרנען  . . .{ --כאַיקרענען| טרוו .חקרן אָפּ,
געיחקרנט;- :95 .חקירהן .1 .,אויף א טיפֿןאופֿן דורכאַנאַליזירן אַן ענין .אִי די איצט פּאָ

פולערע שיטה.

 ,2אָפּשאַפֿן ,פֿאַרגײנען עפּעס

דורך א חקירה .דזו אַװעקחקירהונע)ן ,48 +-
אִי די װעלט װאָס מיר קענען זי דורך אונדזערע
געװיינטלעך מיט זזיך  --אַ לענגערע
חושים.
צײַט זײַן אַרײַנגעטאַן אין חקירות .אַי זיך װעגן
זאַכן װאָס זײַנען װערט אַן אױסגעבּלאָזן איי.
(-ע)ניש.

אָפּהרפּח(נע)ן

ן . . .כאַירפּע(נע)ז}

טרו.

חרפּה אָפּ-- ,געחרפּהט( .זאַמעט ,בּיזן סוף ,91
אָפּװישן א חרפּה .אִי מיט געלט דעם
י"ה),
נידעריקן אָפּשטאַם .אִי מיט צדקה די אַמאָליקע

זינד,
אָפּחרשן  ...{ --כייירעשןן טרװ .חרש אָפּ,
אָפּנאַרן
דיגעחרשט?2 ,כחרש ,שוטה וקטן.
פֿון קאָס בִּיז דִי פֿיס .אינגאַנצן צעטומלען
עמעצן .אִי דעם בּאַלעבּעסל װאָס איז נאָר װאָס

אַראָפּ פֿון קעסט.

אויך מיט זיך  --װעלן

זײַן קליגער װי די גאַנצע װעלט און זיך אַלײן
אִי .ונב,

אָפּהשפּונען  ...{ --כעיזשבּענען} טרװו .חש-
 .1אַראָפּנעמען פֿון
בּון אַפּ-- ,געחשבּונט.
חשבּון .אִי די  01פּראָצענט פֿאַר דעם װאָס
איז אין װעג צעבּראָכן געװאָרן .אי כאָטש א
הונדערטער

פֿאַרן פֿאַרשפּעטיקן די ערשטע

לי-

ווערונג,
 .2ענדגילטיק ,לעצטגילטיק דורכפֿירן די
חשבּונות .פֿאַרענדיקן אַלע חשבּונות* .א,יך
האָב נאָך מיר דיר (מײַנע חשבּונות) ניט אָפּי
געחשבּונט" = איך װעל נאָך זיך אָפּרעכענען
מיט דיר, .לאַחר זה האָבּ איך עם הקצין...
אָפּ גיחשבּונת אוני אים װאָלין זײַן פּריװיסיאַן
 .פ{ּ=ראָװיזיע} כּראוי צאָלין" ,גה, .392 ,דיא

אָפּטאַמיוו

דרײַסיג ארלייא גישטאַלט פֿון חשבּונות דיא דר
מענש האָט אָבּ צו חשבּנן מיט זײַן זיל פֿון

י
גאָטש וועגן" ,חהו ,קמ/בּ,
 9ליקווידירן חובֿות .אי אַלץ װאָס מע קומט
 פֿאַרן אַװעקפֿאָרן, .אובּ איין יורש װער אַנדערשוואו אוני װעלט זײַן חלק ירושה אַװעק נעמין,
דא איז ער מחויבֿ .פֿור מיט דעם קהל אָפּ
|
חשבּנין" ,תּקק.
 .4צונױפֿרעכענען .מאַכן אַ סך-הכּל, .כּמה
אַשטײגער קאַנען אַזױנע זאַכענעס אן ערך

אים אִי :א מרכּבֿה ,סוסים 

מ.יר
אן?ָ.,
לָבּ
הא

כּך"וכּך ,אַ שווייצער  . . .עולה סך-הכּל כּך-וכּך",

שמואל שײַן דיא ירושה ,דראָהאָביטש ,2091
זי ,12
מיט

זיך  --זיך אִי מיטן לעבּן, .אַרײַנ"

שפּאַרן מײַן סחורה . . .זיך אִי . . .און זאָגן
אַז איך דאַרף שוין פֿאָרןײ ,ש .בּעקערמאַן ,דער

טרײַער משרת ,װאַרשע תּרמ"ג ,ז5י, .4אָי זיך
עפֿנטלעך
קראַנטיש",

מיט אַ ליטעראַט
פרץ,

יציקאָ ,זי 6

או,

קומט

געדאַנקען

-נג.

אויס עפּעס
און

אידייען,

ניש,

אָפּחשלן { --כ,י.י.ישעקן)}

טרװ .דריטפּערי

פֿאַרלירן דעם חשק .ניט װעלן
זאָניק .מײַ.
אין
מער ,ס'האָט מ י ך אָפּגעחשקט דערפֿון.
מזרח-ילדיש :מיט זיך  --סהאָט זיך מיר
אָפּגעחשקט דערפֿון.

אָפּהתכן  . ..{ --כאיטעכןן טרו.
חתּך אָפּ,
=-געחתּכט .מיו .1 .אָפּשנײַדן אָפּכיטכענען
א א שטיקל עפּל ,אִי אַ המוציא

פֿון לאַבּן

 ,2שלעכט ,אומגעראָטן אָפּשנײַדן
בּרויט.
קרום אי א שטיק שטאָף,
אָפּחתמע(נע)ן  .. .| --כאַסמען} טרוו .חתמע
 .1אונטערשרײַבּן (אונטער
אָפּ-- ,געחתמעט.
א דאָקומענט) .אָי ,אַװעקלײגן דעם טאַטן .אַי אַ
וועקסל ,א זשירע .אִי דעם אָפּמאַך,/ .איך זאָל
האָבּן אַזױ פֿיל װיפֿל מע װאָלט מיט דעם טינט
 2אָפּ
געקענט אַי טראַטעס" ,ממוס ,װינטשפ.
זיגלען ,פֿאַרזיגלען,, .ראש-השנה װערט דער גזר
אָנגעשריבּן ,יום-כּיפּור װערט ער אָפּגעחתמצט".
 3פֿאַרזיגלען .פֿאַרחתמען .אִי דעם געפֿונענעם

קאָנטראַבּאַנד .אִי די אָרעמע בּעבּעכעס .אִי די
קראָם פֿאַר די ניט-געצאָלטע שטײַערן.
מיט זיך  --זיך אִי װי צו פֿירן דאָס
בּשותּפֿישע געשעפֿט, .דער מלך מיט אַלע שׂרים
האָבּן זיך געחתמעט אויף דעם כֹּתבֿ ....װי זי
האָבּן זיך אַלע אָפּגעחתמעט . . .ײ ,איבּז ,סיפורי
מעשׂיות ,לעמבּערג , ,1881אַז איר װעט אָפּ
שרײַבּן ,װעל איך זיך אָפּחתמענען" ,שע,
וויגרישנע בּילעט'.

אפֿט  --גנ
ייִדישער נאָמען פֿון דער קרײַז"
שטאָט  ,666800ראָדעמער געגנט ,פּוילן
{|שטאַמט ניט פֿון דײַטש ,לוט מװג שו ,זי },292
פֿון די עלטערע אײַנגעפֿונדעװעטע ייִד' קהילות
אין פּולן,
איער צונעמענישן :איער גנבֿים; קלעזמאָרים;

! פֿליאַקעס; שליאַכעס :שמאָדערס; מושבֿים; שק-
צים; מתים; געבּאַרקעװעטע.

אֵפֹּטֹ  -אַדי.:142:042 .

װאָס איז

רומ.

פֿעאיק ,ראוי,
אַפּט  --דער" ,ן.06712: 604 .

הױפט פֿון אַ

קאטוילישן קלויסטער .ע;איין קליין מונכליין
זאך צום וענשׂטר אויש  . ,.אוני זאגט דעם אַפּט
מיט שרייאן אונ' װיינן .עשׂ שטיט איינר בֿור

 .דער טויר ,דער גיט אויף ויר בּיינן" ,בּבֿא-בּוך,
,6

אָפּטאַ דיי אַדי ,אינװאַריאַנט .אויך :דער' ,ס,
פֿעאיק ,פּאַסיק מסוגל .צוגעפּאַסט, .ער
שפּאַ.
איז אַ' צו אלע אַרבּעטן", ,די פּיעסע װאָס מץ

שפּילט הײַנט אין טעאַטער איז נישט אַי פֿאַר
מינעריעריקע".
אָפּטאָגן  --אוטװ .אומפּ .טאָג אָפּ- ,געטאָגט,
 ,1דורכלעבּן א טאָג .אִי און אָפּנעכטיקן בּײַ אַ
 2נעאָל .אױפֿהערן זײַן טאָג, .ס'האָט
חבֿר,
שוין אָפּגעטאָגט ,נאָר נישט גענידערט האָט נאָך
די נאַכט" ,אפֿא . .. ,שקיעה.

אָפּטאָוולען  --טרװ .חל אָפּ-- ,געטאָװלט.
נעאָל .1 .אַרײַננעמען אין טאָװלען ,אײַנבּינדן,
;דאָס בּוך איז שוין אָפּגעדרוקט .מע דאַרף עס
נאָר אַי און פֿונאַנדערשיקן" ,2 .אָפּדרוקן אין
א בּוך .א,יר מעגט אִי אײַערע אינטערעסאַנטע
עסייען".

אָפּטאָוו|ע  --אַדי .סל ,1 .הורטאָװנע ,אַנגראָ.
(היפּוך :לאחדים) .אַן אִיע געשעפֿט .פֿאַרקױפֿן
מעל אִי, .אױפֿן אָפּטאָװאָי מאַגאַזינער שטעלט
זיך דער מדרש פּאַיפּערעק. :װ.אָ.ס דאַרסטו
זיך אַזױ אויס דעם קאָפּ מיט די בּעלי-חובֿות?",
מ .דלוגאַטש ,װעלט מסורה ,װאַרשע ,1881
 ,2כּוללדיק ,ניט-אויסגעטיילט

זי ,83

(בֹּע

סערע טיילן פֿון ערגערע), .אונדזער זאַװאָד ..
אַרבּעט אויס ווייכע לעדער ,אִיע און האַמבּורגער
ק.אַמפּלעקטן" ,די גאַרבּער און
שטימע ,מאָסקװע  ,8291טן ,)11( 3

דניק.,

-שטשיק

בּערשטערי

 --דער; .אַ שכן...

פֿירט מיך אַרײַן צו זײַנעם אַ בּאַקאַנטן אַ
שטשיק און בּעט אים ער זאָל מיך בּאַהאַנדלען
פֿײַן" ,י .א .קאַצאָװיטש 06 ,יאָר לעבּן ,נ"י
 ,9ז' ,022

אָפּטאָם  --אדװ.

,אין לאהדים פֿאַרדינט

מען מער װי װען מע פֿאַרקױפֿט אָי ,י .טרובּי
ניק,

זשאַרגאָן

לערער,

װארשע

,6881

ז' .62

,אין אַ גוטע פֿאַרמעגלעכע װירטשאַפֿט,..
| קױפּט מען צוליבּ עקאָנאָמיע יעדער זאַך אַי און
דאָס טראָגט אויס פֿיל בּיליקער" ,פינסקער
! שטאָדט-לוח,

תּרס"ג,

אָפּטאַון  +- --אַפּטאַץ,

אָפּטאַטיוז  --דער" ,ן .אי .227

ספּעציע-

לער מאָדוס פֿון װערבּ װאָס דינט אויסצודריקן
אַ וואונטש ,אַ פֿאַרלאַנג ,א בּאַגער .אין ייִדיש
װערט דער אִי אויסגעדריקט מיט דעם הילפֿס-
װערבּ זאָ לן (אױיך :לאָזן) ;זאָל ער
מיך מיטנעמען קיין ארץ:ישׂראל!", .זאָלן זי
קומען ,די הענקער ,די װערגער ,די קוילער,
װאָס האָבּן דיר אלע היסטאָרישע װעגן מיט

אָפּטאַטשען

1797

בּלוטן פֿאַרטרונקען  --איך שטרעק מיט א
שׂמחה דעם האַלדז זיי אַנטקעגן! און װאָרעם
זאָל פֿליסן אויך מײַן בּלוט אַהין אין די ריינע,
אהין אין די הייליקע בּלוטיקע ימען פֿון דײַנע
מיליאָנען גיבּורים און קדושים און פֿליסן צו"
זאמען!" ,אל װו .דאָס װאָרט ה לװ אַי גיט
איבּער אין ייִדיש די כּװנה פֿון אַי
אָפּטאָטשען  --טרוו- .טשע אָפּ-- ,געטאָטשעט,

 .1אָפּשאַרפֿן .אָפּשלײַפֿן ,אִי אַ מעסער, .קוים
קען ער אַי א בּאַליאַסקע מיט אַ העלצל פֿון אַ

קנאָפּ  ---אַהאָ ,ער איז שוין אויס לערן-יינגל",
אַרז ,קם  ,7681מאן 23
דליבּען . עניש,

 2אָפּגריזשען .אַפּ-

אָפּטאַָ'כעפן  +-- --אָפּתחתן.

אָפּטאַלעפּען  --אוטו- .פּע אָפּ-- ,געטאַלע-
אַ לענגערע צײַט אַרומגײן ,אַרומשלעפּן זיך
מיט שװערע טריט ,אין צעריסענע בּגדים, .א,יך
האָבּ בּײַ דיר נישט א רעכט קליידל און נישט
א שטיקל צירונג און איך טאַלעפּע שוין אָפּ דרײַ
יאָר אין דעם אַלטן שקראַפּ אַז דאָס פֿלײיש פֿאַלט
פֿון מיר" ,ז .מוירער ,זײַ נישט

יונג וו ,טאַרנאָו  ,5291זי .,34

קיין װאוילער

-עניש.

אָפּטאַלקעװען  --טרװ . קעװע אָפּ-+ ,גע-
אָפּ-
טאַלקעװעט ,סל( .גראָדנע און אומגעגנט).,
ֶ,ר האָט אַלעמען אָפּנעטאַלקעװעט פֿון
שטויסן .ע
זיך און געבּליבּן אָן פֿרײַנד".

אָפּטאַלקעװען  --אוטו- .קעװע אָפּ'- ,גע-
טאָלקעװעט.

סל.

א לענגערע

צײַט

כּסדר

בּאַטראַכטן ,בּאַהאַנדלען אַן ענין .אאָפּגעטאָל-
קעװעט א גאנצן טאָג אין סוד אַהין און אַהער

און אָן א רעשעניע".
אָפּטאָ'מעט|עֹר  --דער- ,ס2 .כאיי 22גר.
אַפּאַראַט צו מעסטן די זעקראַפֿט פון אויג.
דריסט ,דער  --ספּעציאַליסט אין אָפּטאָמעט.-
ריע

-ריע ,די  --פּראַקטיק אָדער פּראָפֿעסיע

צו מעסטן די זע-קראפֿט כּדי צו פֿאַרשרײַבּן די
נייטיקע בּרילן,

אָפּטאַ'ן  --אַדו .דער- ,ס .אַמ .פּ9פּ :אַפּטאַון,
משסזקט

.=:4:

שטאָט-ארויף .אַרױפֿשטאָט,

העכערער טייל אין א שטאָט (געוויינלעך דער
מיוחסדיקער טייל) ,פֿאָרן אי .זיך ארױפֿאַרבּעטן
און זיך אריבּערקלײַבּן א', .אַז איך האָבּ מיך
ארומגעקוקט ,האָבּ איך דערזען אַז איך בּין אַ',
י .בּאַװשאַװער,

בּילדער

און

גוטע (שרעקלעכע) זאַך .דערזען ,פֿאַרשטײן
װאָס מע האָט אָפּגעטאָן, .װאָס מע האָט אָפּ
געטאָן איז פֿאַרפֿאַלן" ,שװ, .ער האָט שוױן
אלצדינג אָפּגעטאָן און איז װי אַן אָפּגעשמיסן
קינד נאָכן אויסװיינען זיך" ,ממוס ,פֿישקע.
;איידער דו קוקסט זיך אום ,האָסטו עס אָפּי
געטאָן און פֿאַרפֿאַלן  ---כאָטש קנײַפּ זיך אויס
די בּאַקן" ,פרץ ,װעבּערליבּע'י, .עס האָט
עפּעס א װערדע בּײַ אַזא עולם אִ' אַ גרויסע
שטיקל אַרבּעט :דורכלייגן א װעג ,אויסבּויען
אַ גרויסע הויז ,אָנקלײַבּן אַ סך בּהמות?" ,די
מעשׂה פֿון פֿיער בּרידער ,װאַרשעץ  ,6091ז' ,6
,אין דער פֿאַרװאַלטונג זענען אָפּגעטאָן געװאָרן
פֿאַרשידענע נישט-אינגאַנצן כּשרע מעשׂים",
מוק,

פּעט-- :98 .ט עלעפּען ,גי;861נסיי .=4/1:

געדאַנקען,

ז' .73

,דער פּעדלער האָט אין זײַן האנדלען-וואנדלען
פֿון העסטער סטריט פֿאַרקליבּן זיך אַרױף א",
מל' ,געוויין אויף מאַמע-לשוף, .מיטן װאַקסן
פֿון מײַן פּראַקטיק האָבּ איך איבּערגעמופֿט אַי,
ה .אַטלאַס ,טמז 5691 ,וו 11. /עֵָֹר ,דער --
װער עס וואוינט אי

 .1פֿאַרענדיקן טאָן .דורכפֿירן בּיזן סוף .אִי
א שטיקל אַרבּעט .אִי אַלע געשעפֿטן אִי א

מײַנע

ז' .611

בּאַגעגענישן,

;װען

ער

פֿלעגט אי זײַן אַרבּעט אין בּית-מדרש ,פֿלעגט
ער קומען אויף עטלעכע שעה צו זיך אֲהיים",
מ.

װײַסמאַן,

פֿון בּריסק

בּיז

סעמיאַטיטש.

קאן

אומגעניטער װעט פֿאַר אַ טאָג אִי אין בּעסטן
פֿאַל מערניט װי  0058פֿון דער אַרבּעט װאָס
דער געניטער װעט מאכן פֿאַר דעם זעלבּיקן
טאָג" ,ט .בּערלס ,מענטש-מאַשין ,קיְעוו ,7291
זי , ,67א,ון טויט איז װי אַ חיה װילד געקראָכן
און אָפּגעטאָן װאָס װילדע חיה טוט" ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491ז' ֹ* .12אַי עמעצן זײַן
לעצט(ע) רעכט = אים צוגרייטן צו קבֿורה,
מטהר זײַן ,אָנטאָן תּכריכים אע* .אָפּגעטאָן
װערן = שטאַרבּן |איידל ,בּלויזן װעגן אן
אלטער פֿרױ .פּר.ן,

,האָבּ איך אַלײן אויף זיך גענומען צו אִי כּל
עבֿודת-פּרך ,נאָר איר פֿאַרגרינגערן דאָס לעבּן",
,עכטן
האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי  .912נ
האָט זי אַלץ אָפּגעטאָן :איבּערגעװאַשן דאָס
װעש נאָכן בּאָדן זיך ,פֿאַררוקט אין אויון אַ
טשאָלנט און אַפֿילו א פֿײַנקוכן אָפּגעבּאַקן.
הײַנט קאָנען זיי שפּאַצירן װי די פּריצים",
סאָװ! היימלאַנד ,5691 ,פאן ,6

 3דורכפֿירן עפּעס .פֿאַרענדיקן טאָן אויף גיך
(אָן איבּערקלערענישן ,אָן װאַקלענישן) .אִ
עפּעס איינס-צװויי-דרײַ .אי  --און אַראָפּ פֿון
מאַרק; .אַז עס גייט אַן עסק  --טו אָפּ אויף
גיך" ,שװ, .פֿריִער אִי און דערנאָך א טראַכט
טאָן פֿירט פֿאַר דער צײַט אװעק פֿון דער
וועלט" ,שװ, .דרײַ כּללים זאָל דער מענטש אַפּ-
היטן :טאָן  --ניט נאָכטאָן ,טאָן  --ניט אַי
טאָן --

ניט אױיפֿטאָן",

ר' ישׂראל

סאַלאַנטער.

,בּאַדענק דיך א לאַנגע צײַט איבּער יעדער זאך
װאָס דו װילסט טאָן ,און דערנאָך טו עס אָפּ,
גיך און בּאַלד" ,אַמד ,ספורי חכמי יון ,װילנץ
,ײַדאַ! פֿליט גאַלאָפּ ,גאַלאָפּ ,פֿלינק
תּרכּ"ד ,ה
טוט אונדזער ארבּעט אָפּי ,ממוס ,יודל.
 .4אָפּצאָלן .צוריקצאָלן .טאָן עמעצן גוטס
פֿאַר גוטס ,שלעכטס פֿאַר שלעכטס .קאָמפּענ-
סירן .פֿאַרגיטיקן ,נקמה נעמען .אִי שלעכטס
פֿאַר גוטס ,אִי גוטס פֿאַר שלעכטס, .קענסט מיר
גאָרנישט אֵ"", .מע האָט אים אָפּגעטאָן א
שלעכטע זאַך :בּאַגראָבּן אין אָנטאָן" ,ריד
(לויצק), ,טאָן טאָר מען ניט ,אַי מעג מען"
(לכתּחילה טאַן עמעצן שלעכטס טאָר מען ניט,
אָבּער אָפּצאָלן מיט שלעכטס פֿאַר שלעכטס
מעג מעז|, :קיינער טוט ניט אַפּ יענעם ,נאַר
זיך אַלײין" ,שװ, .זאָלסט ניט זאָגן :אַזױ װי ער
האָט מיר געטאָן ,אַזױ װעל איך אים אָ'...
איך װעֶל איטלעכן מענטש אִי אַזױ װי ער האָט

 .2דורכפֿירן װאָס מע דאַרף טאָן ,מע האָט
אַלײן גענומען אויף זיך אָדער מע האָט אויפֿי
געגעבּן .דורכפֿירן א שליחות ,א בּאַשטימטע,
קאָנקרעטע ארבּעט, .זאָרג זיך נישט ,איך װעל
אי מײַנס", .װען װעסטו אי דנײַס ?".
;ער קען שוין גיין ,ער האָט זײַ גס שין
אָפּגעטאַן", .א פֿײַנע (שיינע) מעשׂה אָפּגעטאָן!",
"אי עמעצן זײַן רעפכט = א) װעגן א
איר.
לעבּעדיקן  ---בּאַשטראָפֿן װי ער האָט פֿאַרדינט,
אָנבּרעכן די בּיינער ,אָפּשמײַסן, ,איך האָבּ אים
אַרײַנגענאַרט אין צימער ארײַן .און אַז איר
װעט אָפּעסן אָװנטבּרױט װעט איר אים אַ' זײַן

דעם פּריץ אַרױסגעהאָלפֿן אויס א ניט ,טוט
נע קינדער אָפּ טובֿות" ,י ,5זי ,041
ַ.
עזרײ. .
,דער װאָס איז מעבֿיר אויף זײַנע מידות ,דאָס
הייסט אַז איינער טוט אים שלעכטס ,טוט ער
אים ניט אָפּ קיין שלעכטס ,דאָס איז מען מוחל

רעכט" ,ל .יאָסעלאָװיץ ,ר' עזריאל ,...וילנע,

אַלע זײַנע

איבּז,

ז'  .6ב) װעגן א בּרימינן  +- --בּו, .דער-
בּאַרעמדיקער גאָט! איך האָבּ אָפּגעטאָן מײַנס,
אַלצדינג אַזוֹי װי דו האָסט מיר געהייסן",
ממוס' ,צוריק אַהים', ,מיר װעלן טאַקע געבּן
אונדזער זשאַרגאָן א 'טשיסטע אָסטאַװקע' װי

שבֿט מוסר ,סדילקאָו תּקצ"ג, .זײַנע עלטערן
װעלן אִי זייער פֿיל גוטעס דעם װער עס װעט
אים העלפֿן" ,אמד ,איין שײינע אונ רעכטיגע
בּעשרײַבּונג פֿון ארץ ישׂראל ,װילנע תּרכ"ד.
,האָבּ איך אָנגעטראַכט א רעה אויף דיר אַז דו
זאָלסט מיר אַזױ אִ'?!" ,ישרי לב ,װילנץ ,7681
מג/א,

אַן  . . .אינװאַליד .ער מעג זײַן א גאַנץ בּכּבֿודי-

קער ,אָבּער {ער}ן ...האָט שוין זײַנס אָפּגע-
טאָן" ,א קאָטיק,
װינטער

הקדמה

אָבּענדען,

אין :חי"ה
תּרנ"ח,

וארשע

זעלדעס,
ז' ; .5די

שאַפֿונגס-שכינה איז װי א מלאָך :אָפּגעטאָן
איר שליחות ,גייט זי אַװעק און קערט זיך מער
ניט

אָפּטאָן  --טרװ .טו אָפּ ,טוען אָפּ-- :געטאָן,
יטוענדיק .מסט} { 6742 602אויסלייג אָפּ-טוןי נר .אַרױסרײד :לאַנגע *י ,װאָו; אין לד אָן,

אָפּטאָן

אום",

אבּאָ

גאָרדין

|שנ,

קריטיק

און

קר"

טיקער ,בּ"א  ,9591זי 302ן, .די ציפֿער האָבּן
אָפּגעטאָן זייערס דורך ארויסבּרענגען אָנװײַזיקע
צאָלן" ,מװ,

דער

װעג

צו

אונדזער

יוגנט,

ז' ,08

גער האָט שוין אָפּגעטאָן אינגאַנצן די עבֿודה
פֿון דער מלחמה מיטן שלעכטס" ,תּניא ,זי ,08

געטאָן" ,מס ,משלי תּקע"ד, ,האָט איר פֿאָטער

זינד",

משה

בּרי

נתן

נטע

 .9טאָן שלעכטס .פֿאַרשאַפֿן שאָדן ,מאַטף-
ריעלן אָדער גײַסטיקן .אִי עפּעס אין קאַלט
בּלוט .אִי מע זאָל האָבּן זיך צו קראַצן און צו
'פּאַצן .אִי צודלהכעיס .אִי אַ פֿאַרבּרעך .אִי אַן
עוולה ,אַן אומװערדיקייט ,אִי עפּעס א רשעות,
אַ רציחה .אִי אַ זינד .אִי אַן אַקציע .אִי אַלדאָס
בּייז ,כּליהבּייז .אִי כּל התּועבֿות שבּעולם ,אַי
א סקאַנדאַל אין דער װעלט .אִי סתּם א חזירלי,
אי א(מיאוסע) נבֿלה (בּישׂראל),
*אַ אַ  מע שׂ ה  --דורכפֿירן עפּעס אַן

אָפּטאָן
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אַפֿערע ,עפּעס װאָס איז אוממאָראַליש אָדער
"אי מ ע שׂ ים  --װילדע זאַכן,
אומגעריכט.,
*אַי עמעצן זײַן רעכט --
יונגאַטשערײַען.
א} דזװ אִי עמעצן זײַן לעצט(ע) רעכט ,בּו;
אי
ב) בּאַשװינדלען ,אַרױסנאַרן אַ סך געלט.
זײַן זאַך  --עפּעס שלעכטס װאָס מע האָט זיך
געריכט פֿון דעם מענטשן; װעגן א סוחר --
בּאַנקראַטירן ,אַָנזעצן.
א אַ ש פּיצל .אִי די גרעסטע שפּיצלעך.
;אַז מע

װיל

אִי דעם

בּעל:עגלה

א שפּיצל,

גייט מען בּײַם װאָגן צו פֿוס" ,שװ, .דער כּל-
בּוניק האָט דאָ אָפּגעטאָן אַ שפּיצל :ער האָט
דעם שופֿר

פֿאַרשטאָפּט" ,דער

לאַנד חכם,

נ"י

 ,4הא  ,11קאָט מסרט עֶר ,אָט טוט עֶר אָפּ
אַ שפּיצל און נעמט לאייחרץ'געלט וכּדומה",
יהודה

אָפּטאָן זיך

ליבּ בּינשטאָק,

בּײַא

ר' שלמה

בּערלינער,

לבֿובֿ , ,6981געשיכטע קען אַמאָל אי א שפּיצל",
י .פֿאָגעל ,פֿאָר 5691 ,ווע  .41אויך :אִי א
קונץ ,אִי אַ שטוקע ,א שטיקל.
א אױף טע ר קיש  --אבּערכיטרעװען,
אי אויף צו-להכעיס; אִי א שפּיצל, .אַז איינער
טוט אָפּ דעם חבֿר א שפּיצל ,נאַרט בּײַ אים
אויס דעם יאָ מיטן ניין און גיט אים נאָך א
שנאָל אין דער נאָז ,זאָגט מען :יער האָט אים
אָפּגעטאַן אויף טערקיש'" ,אשט ,מײַסעלען,
אויף
זי  .162אויך :אִי אויף רײַ סיש,
צנגליש (קמ ,6681 ,פאן  23אויף כי-
נצזיש.
א אַ כּישוף  --פֿאַרכּישופֿן .א) בּרענגען
דערצו מע זאָל זייער שטאַרק זיך פֿאַרליבּן
,זי האָט אים (ער האָט איר) אָפּגעטאָן א כּישוף".
,טאַדעק האָט איר בּײַ דער ערשטער בּאַגעגעניש
וי אָפּגעטאָן אַ כּישוף" .י .מעצקער ,פֿאָר7691 ,
א  )3 ;1דורך צױבּערײַ דורך שװאַרצקונסט שע-
נײַ
ען
מ..
ע.
נשוף
דיקן עמעצן, .אָפּצוטאָן כּי
װאַקס ,ג' שטאָלענע נאָדלען . ..קװעקזילבּער,
זאַלץ און בּרויט  . . .נײַ בּלײַ און ווייץ ,אַלץ אָנ-
געהאנגען.

. .ײ,

ר' מרדכי

בּרי

אריה

ליבּ ,מקוה

יש ראל ,נאָװידװאָר תּקנ"ד {קומט צוזאַמען מיטן
ספֿר סוד ה'ן, .איך װאָלט זיי אָפּגעטאָן אַ
כּישוף ,איז ווער ווייס װאָסערע שװאַרציאָרן עס
װעלן קומען אויף זייער אָרט?" ,ש .סײַמאָן,
איךֹ" :אִי מיט אַ ש פ רוך, .ער
צװײַגן.
האָט אַ קוק געטאָן אויף מיר מיט רציחה ,ער
האָט געמיינט אַז דאָס װיל איך אים עפּעס אי
מיט אַ שפּרוך" ,ממוס ,קליאַטשע.

 0אָפּקערן .אָפּװענדן .פֿאַרלאָזן .מרחיק זײַן.
ניט אִי קיין אויג פֿון עמעצן  --פֿאַרכאַפּט װערן
פֿון עמעצנס שיינקייט אָדער אנדערצ מעלות.
,רבּונוישל-עולם ,װי האָסטו פֿון אונדז אָפּגעטאָן
דײַנע אויגן" ,מעשׂה אומן, .דער איבּערשטער
זאָל זײַן חסד (רחמנות ,גוטסקייט) ניט אִי פֿון
אונדז", .דער אייבּערשטער זאָל אִי פֿײַנדשאַפֿט
(קנאָה ,זינדיקע געדאַנקען) פֿון אונדזערע הער"
צער", .טוא אבּ צאָרן פֿון דײַנעם הערצן",
טח ,קהלת יא, .01 ,װיא דוא אין גװינשׂט עשׂ
זײַא צו גוטן אודר צו בּיזן ,װען ער אַלט
װערט ,דאָ טוט ער ניט אָבּ פֿון זעלבּיגן װעג",
סהמ ,משלי ,כבּ .6 ,עדער זײַן גינאָד אֲונ'

בּאַרימהערציקייט ניט פֿון אונש אָפּ גיטאָן",
גה ,ז' , ,661ויא טוט מן דשׂ מן דיא האָפֿרט
פֿון זיך אָבּ טוט" ,לטו ,קיא/בּ, .ער זאָל ניט
אַי זײַן מחשבֿה און זײַן רצון פֿון צו לערנען
דײַן הײליקע תּורה" ,הנהגות הנשים ,וילנע
ג.אָ.ט טוט פֿון מיר
תּר"ה, .די ערד זאָגט.. :
די השגחה זײַנע נישט אַפּ" ,ממוס ,שירה.
אילדן זאָלן אִי פֿון זיך דעם טרויער און זיך
אָנגורטן

מיט בּטחון און פֿרייד",

בּאַש ,דער

שטן אין גאַרײַ.

 .7אָפּשאַפֿן ,בּטל מאַכן ,רײַכלין  8פֿאַר-
טײַטשט' :לצלותי (איוב ,לו :)02 ,אאַבּטואנדא,
לי 'להסיר'" {תּי, :װערן פֿאַרשװאונדן"ן, ,און
זי האָט געזאָגט :גאָט האָט אָפּגעטאָן ויאסףיץן
מײַן חרפּה" ,תּי ,בּראשית ,ל, ;32 ,און איך װעל
אִי ויוהסרתי'ן קראַנקשאַפֿט פֿון צװישן דיר",
דאָרטן ,שמות ,כג, ;52 ,גאָט האָט אויך אָפּי
געטאָן {'העבֿיר'ן דײַן זינד" ,דאָרטן ,שמואל בי
יבּ,, ,31 ,הקבּ"ה װעט הימל און ערד אִי אין די
זעלבּיקע טויזנט יאָר" ,צור ,הפֿטרת לךלך,
,תּשובֿה צו טאָן  . . .עשׂ װער אויף אים נגזר
גיװאָרין מיתה  . . .דא װערט אַלץ בּטל אוני אבּ
גיטאָן פֿון אים" ,נצו ,לה/ג, .ער זאָל פֿון זיך
אָבּ טון דיא גילושטן אוני און רעכט געלט צו
האָבּן" ,מהמ ,רכט/א, .קיסר קונסטנטינוס.. .
האָט װידרום אַלי דיא בּילדר אָבּ גיטאָן" ,ר'
זלמן הענא איבּז ,צמח דוד ,פפדמ תּנ"ח, .זאָלסט
ניט אַרױסרײַסן אומזיסט קיין שום גרעזל,
סײַדן

פֿון

אַ רפֿואה

װעגן ...צו

איטלעכן

גרעזל איז פֿאַרהאַנדן א מלאך װאָס איז ממונה
דערויף .ממילא אַז דו רײַסט אויס דאָס גרצזל,
טוסטו

אָפּ דעם מלאך פֿון זײַן ממשלה

אומ-

זיסט" ,שבֿט מוסר ,סדילקאָוו תּקצ"ג, .טו אָס
פֿון דײַן האַרץ די דעק פֿון דעם יצר-הרע",
חה ,וו בּ, ,402 ,הש"י זאָל אִי די בּייזע צרה
פֿון אײַך" ,קח ,מט/בּ, .די לײַט פֿון דער שטאָט
פֿלעגן צו דינען צו דער זון ,אָבּער זי האָט דאָס
אָפּגעטאָן",

טויזענד

אונד

איין

טאָג,

װאַרשע

,9

 .9אַװעקנעמען .צונעמען .בּאַזײַטיקן .אַרונ-
טערנעמען .אַראָפּנעמען .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'גלי (תהלים ,קיט, :)22 ,טו אבּא", .איך װעל
דורכגיין הײַנט דורך אַלע דײַנע שאָף אָפּצוטאָן
וַהסר'ן פֿון דאָרטן איטלעך געשפּרענקלט און
געפֿלעקט לאַם" ,תּי ,בּראשית ,ל, ;23 ,טו אָפּ
{|'הסיריי} דעם װײַן פֿון זיך" ,דאַרטן ,שמואל א,
א, ,41 ,דער האַר ...טוט אָפּ |ימסיר'ן פֿון
ירושלים און פֿון יהודה אַן אונטערלען און אַן
אָנלען" ,דאָרטן ,ישעיה ,ג, .1 ,דוא װערשׂט ניט
קענין בּשטין פֿר דײַן פֿײַנט בּיז אײַער אָבּ טאָן
דען (חרם) פֿון צװישן אײַַך" ,סהמ ,יהושע ,ז,
'{ 3עד הסירכם החרם מקרבּכם' ,תּי, :אוב
איר װעט ניט פֿאַרטיליקן דעם חרם ". . .ן, .װער
װאָלט געבּין דש דאָזיג פֿאָלק אין מײַן האַנט אַזו

װאָלט איך אָבּ טאָן {װאָסירה'ן דען אַכֿימלך",
סהמ ,שופֿטים ,ט( ,92 ,תּי, :איך װאָלט שוין
אָפּגעשאַפֿט"ן ,מש פֿאַרשטײַטשט :ויגל את
האבֿןי (בּראשית ,כט ;)01 ,א,וני ער אָב טעט",
ותי :אאַראָפּגעקײַקלטײן, .טו אָפּ צװישן דיר

אונ' צװישן אונש דיא אײַזרני מויאר ואש דאָ
האָבּן גמאַכט די קליפּות דאָרך אונזרי זינד",
עח ,סט/בּ {פֿון א תּחינה נאָכן שלאָגן הושענותן.
,האָט מאַן איין בּן מלך אָבּ גיזאַלבּט כּדי מן
דען ספֿק אָבּ טוט" ,בּית ישׂראל ,אַמשׂט ,3271

יג/בּ, .לאָז דאָך אָבּ טאָן די קעטן פֿון אַלי די
יהודים די בּייא מיר זײַנן אין רומא" ,יוסיפון
פֿיורדא  ,! ,4671קכא/בּ, .אַז דײַן מאַן ישמעאל
אים אַזױ זאָגן :דו
סטו
..
ָל
אן.
זמע
װעט קו
זאָלסט אִי דעם פֿלאָקן פֿון דעם געצעלט און
זאָלסט מאַכן אן אַנדערן פֿלאָקן צום געצעלט",
מעשׂה אבֿרהם אבֿינו ע"ה .גיעקבֿ . . .האָט אפ
געטאָן דעם שטיין פֿון דעם בּרונען װאַסער",
מחזור שלש רגלים ,טשערנאָװיץ תּר"ח' ,תּפֿילת
נשם",
אָפּגעטאָן ווערן  --צוגענומען װערף
,דיא ממשלה פֿון מצרים איז אָבּ געטאָן גי-
װאָרין" ,נצו ,שמות ,ב/ג.

,לײַך אַז
 .9אױסטאָן .אַראָפּנעמען א בּגד .ג
איין צו ריסן קלייד דז מן זאָל . , .אָבּ טון ,", . .
סהמ ,משלי ,כה{ 02 ,תּי :אװי דער װאָס טוט
אויס דעם בּגד אין א קאַלטן טאָג". ...ן, .מן
היבּט װידר אײַן אונ' זאָגט אַשרי ובֿא לציון
אוני טוט דיא תּפֿילין אָבּ אונ' אורט מוסף",
ספֿר

המנהגים,

אַמשׂט

,3271

ז/בּ; .אן

איין

בּרית מילה זאָל מן די תּפֿילין ניט אָבּ טאָן
בּיז נאָך דען יודשן" ,ר' שלמה זלמן לונדן
קהלת שלמה ,אַמשׂט תּק"ד, .הסר מעלי הבּגדים
הצואים  ---טו אָפּ פֿון מיר די אומריינפ קליי-
דער ,די אומציכטיקע שמאַטעס" ,מרדכי אָס-
טראָווסקי,

אַמענטש

אָהן אַקאַפּ ,זשיטאָמיר

,6

,האָט זי אָפּגעטאָן אין שײַן פֿון אַװנט דאָס
קלייד װאָס זי האָט אויף זיך געהאַט" ,מלה,
לידער ו ,נ"י  ,4391זי ,29

 .0שעכטן .קוילען +- .אַװעקמאַכן ,בּ7
זי  ,59אִי אַן עוף אויף שבּת ,א גאַנדז אויף
יום-טובֿ.

{,איר מוטער

פֿלעגט שטאַרק

מקפּיד

זײַן נישט צו זאָגן 'מע גייט צום שוחט ,נאָר
'מע גייט די עופֿות אֵיי .װי א קינד האָט זי
געפֿרעגט' :מאַמעשי ,פֿאַרװאָס עפּעס אַ'?" --
איז איר מוטערס תּשובֿה געװען' :מע זאָגט אַז
זי פֿאַרשטײען ,טאָר מען זיי נישט מצער זײַף,
געזוכט און געפֿונען אַז איר פֿעטער הרבֿ אבידץ
(יהודה עלזעט) האָט נאָך מיט  04יאָר צוריק
פֿאַרצײיכנט

אין זײַנע

מנהגי

ישׂראל

אָט דעם

געהױבּענעם הומאַנעם לאָקאַליזם' :אין אומרים
בּפֿני עוף שישחטוהו ,אלא שיתּקנוהו (אָפ-
טהיען') כּי העוף מבֿין ומצטערי" ,ריבּ ,יישפ
וווצא,}1 ,
 ,1גיין אויף צורך ,אויף בּאַדערפֿענישן.
האָבּן שטולגאַנג .אַװעק אי עפעס אין פֿעלדך,
הינטער א קוסט ,אויף יענער זײַט װאנט אע.
,שװײַגט װי אַ קליין קינד מחילה אַז סהאָט
אָפּגעטאָן

דאָס עסק",

יוסף

גראַבּ,

געזאַמלטע

שריפּטן ,װין ,9191
אָפּטאָן זיך  +-- --דפֿו.
 .1זיך טאָן אַ סך,
פֿאַרשײדנס, .װאָס עס האָט זיך דאָרטן אָפּ
געטאָן ,אַ גאַנצע חתונה!", ,עס טוען זיך אָפּ

אָפּטאַנדעטעװען
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מעשׂים!", .װאָס עס טוט זיך נאָר אַפּ אין די
פֿאַנטאַסטישע ראָמאַנען!", .װאָס עס טוט זיך
אָפּ אין די עולמות העליונים ,וען דער רבּי איז
מתפּלל", ,צװישן |מילה און קבֿורה} טוט זיך אָפּ
מעשִׂים שלא כּתּורה" ,אמד ,אמרי בּינה ,װילנע
תּרכּ"ד, .קנאַפּ פֿלעגט זיך אִי .דאָ פֿלעגט זיין
יצלות",

פֿרײלין

ט.

סעגאַל,

עולם

המעשה,

װאַרשע , ,3881די אַלע שערוריות װאָס עס טוט
זיך אָפּ מיט דעם מאַכן די מקװה הייסע מיט
קאַלטע װאַסער צװאַמען" ,שמו פלאי ,ספֿר
האמת והשלום ,לעמבּערג  ,3981זי , ,04אַזעלכעץ
אקטן טוען זיך אָפּ בּײַ ייִדן לרובֿ" |צװויי טעג
פֿאַר דער חופּה װערן א חתן פֿון אַן אנדערערן,
ג .ח.

לעװנער,

דער

צװייענדיגער

תנאים,

ווילנע

- ,7א דבֿריקטן װאָס ס'האָט זיך דאַמאָלס
אין הויף אָפּגעטאָן ,װען זי איז קראַנק גע"
לעגן!" ,א .װיעװיאָרקאַ ,הימעל

און ערד ,לעמ"

בּערג  ,9981זי , .6װען עס איז אַרױס . ..די
'גזירהי פֿון פּאַספּאָרטן מיט פֿאָטאַגראַפֿיעס האָט
זיך אָפּגעטאָן ח וש ך אין די ייִדישע שטעט-
לצך",

אַבֿיעזר

אָפּטאַפֿן

בּורשטיי,

אמעריקאַנער,

ג"י

,8
 .2פֿאַרשװינדן ,ניט װערן .אױפֿהערן זײַן.
פֿאַרלאָזן .אָפּשײדן זיך .אָפּטײלן זיך, .דער
ש ל אָף האָט זיך אָפּגעטאָן פֿון אים" .זיך אַי
פֿון גאַנצן געזעמל, .דער אַ פּ 9טיט קען
זיך נאָך אָי ,װען מע דערלאנגט אַזעלכע מאַכ-
לים", .די שכינה טוט זיך אָפּ פֿון פֿאָלק ישׂראל
(פֿון דעם נבֿיא ,פֿון דעם שעפֿערישן מענטש)?",
;עס װעט זיך ניט אִי דער אָרעמאַן פֿון צװישן
דיר"; .דאָ האָט זיך שוין לאַנג אָפּגעטאָן דער
שלום בּית", .טרייסט (האָפֿענונג ,פֿרידן ,וואוג-
דער אע) טוט זיך אָפּ פֿון אונדזער שװעל".
,סישרעטעלע האָט זיך אָפּגעטאָן און צוזאַמען
מיט אים די מזל-בּרכה" ,פֿמ, .אַז דער (דאָס)
מזל טוט זיך אָפּ ,בּלײַבּט מען סײַװי אַן א
קאָפּי ,שװ, .אָפּגעטאָן האָט זיך {'גלה'ן דער
כּבֿוד פֿון ישׂראל װעגן דער אװעקנעמונג פֿון
דעם אָרון פֿון גאָט" ,תּי ,שמואל א ,ד.12 ,
זאָ.לט מגלה
ע..
גָט
;,אַז יעקב אָבֿינו ע"ה הא
זײַן דעם קץ הגאולה ,האָט זיך די נבֿואה אַפַּי
געטאָן פֿון אים" ,שׂרה בּת טובֿים ,תּחנה שלשם

שערים ,וילנע  .8581אָפּגעטאָן האָט זיך זי
פֿרײד פֿון אונדזער לאַנד" ,אַר ,אָן פֿרײרי
,עס איז אים געשען אַן ?עין" {=עי"הרע}|...
האָט זיך די קבּלה פֿון אים אָפּגעטאָן" ,ײט,
,ס'האָט זיך אָפּגעטאָן פֿון
.
 0162ש
טאַג91 ,
דער װעלט דער כּוח פֿון השפּעה" ,יחיאל
האַפֿער ,צוק ,מײיַייוני , .6691די נאַכט האָט זיך
נאָך ניט אָפּגעטאָן" ,פֿרומע האַלפער ,גע-
בּענטשטע הענט ,נ"י  ,3691זי .101
 .9אָפּקערן זיך .אָפּװענדן זיך,, .מײַן חסך
װעט זיך ניט אִי ןײיסוּרין פֿון אים" ,תּי ,שמואל
בּ ,ז" ,51 ,האָט גיזאָגט בּועז  . . .טוא דיך אָבּ
{'סוּרה'ן פּלוני פֿור הולנר אונ' ער טעט זיך

אָבּ ויויסר'ן ,טח ,רות ,ד .1 ,מש פֿאַרטײַטשט
יויעל אלהים מעל אַבֿרהם' (בּראשית ,יז:)22 ,
,אָט גאָט זיך
,אוני ער טעט זיך אָבּ" |תי :ה
אױפֿגעהויבּן"ן ,רַּאר משה פֿאַרטײַטשט' :מטרף

בּני עלית' (בּראשית ,מט, )9 ,פֿון דאָס פֿארצו-
קונג פֿון מײַן זון האָסטו דיך אָפּגעטאָן" |תי:
,פֿון פֿאַרצוקונג ,מײַן זון ,בּיסטו אױפֿגע-
װאַקסן"ן, .און גאָט האָט געזען אַז משה האָט
זיך אָפּגעטאָן {'כּי סר לראות' ,שמות ,ג }4 ,צו
דעם

זען

פֿלאַָם",

מלמדישער

פּאָד,

טײַטש,

אָנהײבּ  ,02י"ה |תּי, :ער האָט אָפּגעקערט צו
זען"ן, .הוט משה רבּינו לושׂן אוישׂ שרלאן:
טוט אײַךְ אָבּ פֿון דען גיצעלט דער בּויז
וויכטר" ,בּראַנט ,פּרק יא; .ער זאָל עוסק
בּתּורה זײַן יומם ולילה אונ' זאָל זיך ניט אָבּ
טאָן דער פֿון" ,נצו ,דבֿרים ,לו/ג, .װאַן שוהן
דוא בּיז נאָך שטאַרק עבירות צו טהון  --דו
טוהשׂט דיך אָבֹּר דאַפֿון אָבּ ,װײַל דו דיך
פֿר הקבּ"ה",

פֿערכסט

יורה

פֿיורדא

חטאים,

תּקנ"א, .מע זאָל זיך אִי פֿון יעדע ארבּעט ,װען
דער שבּת קימט" ,ר' שמעון װאָלף מרגליות,
לבֿ שמעון 3291 ,מסץ!20ו0ז, .40629008דאָס

געוויטער װעט אַריבּער און פֿון הימל װעט
זיך ניט אִי דער רעגנבּויגן" ,א .קאַציזנע ,זבּ,
שטימע

די

פֿון טאָל ,נ"י ,0491

ו' .422

 .71אָפּטאָן אַן אַרבּעט אויף אַ
טאַנדעטעװעט.
טאַנדעטן אופֿן .אִי די בּענקלעך מע זאָל ניט
קענען זיצן אויף זיי .אִי א שלאָס װאָס פֿאַר-

 .2אַקוזװ .דורכלעבּן ,אַפּ

לעבּן װי אַ שלימוזל .אִי די יאָרן אויף קעסט
און דערנאָך בּלײַבּן אָן פּרנסה .אִי אַ לעבּן אָן
אַ קינד ,אָן אַ רינד,

אָפּט|אַ'נט  --דער- ,ן .ככאיי ?כל.
װער עס
קען אױיסקלײַבּן .װער עס האָט א בּרירה .אַן
אַלט-געזעסענער אין א לאַנד אָדער שטאָט װאָס
איז איבּערגעגאַנגען אין רשות פֿון א נײַער
מאַכט און האָט די בּרירה אָנצונעמען די נײַע
בּירגערשאפֿט אָדער בּלײַבּן בּײַ דער פֿריער-
יירן  --טרו.
אציע ,די
דיקער.
אָפּטאַנצן  --אקוזו  8טרו .טאַנץ אָפּ'-- ,גע-

טאַנצט.

 .1פֿאַרענדיקן טאַנצן .אִי איין טאַנץ

און אַרױסגײן זיך אָפּקילן, ,אַידיק פֿריער דאָס
בּאַקאַנטע פֿליגן-טענצל . ...שטרעקט זי אויס
דאָס פּיסקעלע און טוט אַ בּיס ,א קוש הייסט
עס" ,ממוס ,בּהמות.

 .,.,איז ניט געװען

פֿון

די גרויסע טענצערינס ,האָט זי ניט מער װי איין
מאָל אָפּגעטאַנצט א פּאָלקע מיטן בּעסטן טענ"
צער",

יעדידיע

מאַרגאָליס,

פויערים,

מאָסקװע

"ער (זי) האָט שוין אָפּגעטאַנצט --
9
שוין פֿאַרענדיקט די גוטע תּקופּֿה אין לעבּן
(שוין בּדלות געװאָרן ,שוין געשטאָרבּן) ,גאַלע
לעבּעדיקע מוזן שטאַרבּן  . . .און דער װאָס איז
געשטאָרבּן האָט אָפּגעטאנצט דעם טאַנץ ,געפּטרט
די נאַרישע װעלטל" ,ספֿר בִּית רבּי ,ווילנע ,4091
זי ,93
 .2טאַנצן א לענגערע צײַט ,אִי אַלע טענץ און
ממש פֿאַלן פֿון די פֿיס, .אָ,פּגעטאַנצט אין פּראָג,
איז

יחיאל

אַהיים

געפֿאָרן",

פרץ,

צוזאמען" ,ל .אַליצקי ,ישיבֿה-לײַט ,תּ"אָ ,8691

 4אִי האָט פֿאַרשײדענע פיג בֹּבּ .אִי א לעבן
אין נחת און פֿרײדן .אַי אויף אַלע
לונגען פֿון פֿאַראײן,, .איר האָט נאָך
געטאַנצט {|=נאָך ניט אָפּגעקומען,
לעבּטן .די קללה פֿון אן אלמנה און
ווערט מקויים" ,חג ,ר' צמח אַטלאַס
טיט זיך.
תונה.
(גאנצע) ח

פֿאַרזאַמ-
ניט אָפּ
דורכגע-
א יתומה
| .אִי די
עניש.

אָפּטאַסקע(װע)ן  --טרו- .קעוווע) אָפּ-- ,יגע-
אַָפּשלעפּן אִי פֿון איין
טאסקע(װע)ט .סל..
אָרט אױפֿן צװייטן די שטיינער ,די זעקלעך
מעל ,די קלעצער אאַזו.

אָפּטאָפּטשען - --טשע אָפּ-- ,געטאָפּטשעט.

אָפּטאַנדעטעװװוען  --טרו- .טעווע אָפּ- ,ג-ע-

שליסט זיך ניט.

האָט אויף איין פֿוס צוגעטאַנצט ,צעשטופּט די
האָט זי זיך געכאַפּט אַז זי
לד
ּםא..ַ.
בֿרי
חב
האָט עס געטאָן . . .האָט זי א פֿאַרשעמטע אָפ-
געטאַנצט אין אַ זײַט" ,ש .אַלעק ,אין אָנגל,
כאַרקאָװ-קיִעװ , .2391דער ראש-ישיבֿה טאנצט
אים אַקעגן ...זיי טאַנצן אָפּ אויף צוריק
איינער פֿונעם צװייטן און טאַנצן זיך צוריק

פֿאָלקסט'

געשיכטן' ,קלעצקין' ,זי ={ 76אָפּגעהוליעטן.

 .2אַװעקטאַנצן אין אַ זײַט, .די הינקעדיקע

אוטװ  --אַ לענגערע צײַט טרעטן אַהין און
אהער מיט שװערע פֿיס .אִי דעם גאַנצן טאָג
איבּער בּלאָטיקע וועגן, .א פּראַסטע ייִדענצ.. .
אַ גאַנץ לעבּן אָפּגעטאָפּטשעט אין קיך און
שטענדיק נאָר צו טאָן מיט די קינדער" ,סאָװ'
ליטעראַטור ,ק;יעװ  8391טן .11

טרו זעעיםמּענצתעסעום

..6806:

בּאַפֿרוכ-

פּערן (וועגן עופֿות ,זן װעגן ציגן ,שאָף); .איין

האַן קען אִי א גאנצן הויף הינער".

זיך.

עניש.

אויך מיט

אָפּטאָפּיען  --טרװ .פּיע אָפּ'- ,געטאָפּיעט.

 .אָפּשמעלצן ,מאַכן

אויך :- :טאָפּען.

עס זאָל אָפּרינען טראָפּנװײַז .אי א בּיסל חלבֿענע
 .2אַרײַנשטופּן אונטערן װאַסער בּײַם
ליכט.
דערטרינקען .אַי די קעצלעך ,היטנלעך .8 .אַפּ
קאַכן ,דורכקאַכן ,דורכװאַרעמען בּײַם מאַכן קעז.
געזיעעסיתגם

:80::.

אויך מיט זיך.

אַי סמעטענע ,אִי קעז.

עניש.

אָפּטאָפּליווען  --טרו- .ליווע אָפּ ,ג-ע-טאָפּ-
ליוועט .פּד( .סטאָלערײַ) ,צופּאַסן ,צונױיפֿפּאַסן.
אי בּרעטלעך ,לײַסטלעך .אַי די בּרעטער פֿאַרן
טיש,

אָפּטאַפֿן  --טרװ .טאַפּ אָפּ- ,געטאַפּט

אַ

ביסל אָדער גרינטלעך דורכטאפן .בּײַ דער
גרענעץ אִי אלץ װאָס מע געפֿינט אין די
עכץ.
 מיט זקיךזװ.-
טשעמאָדאַנעס.
-עניש,

אָפּטאַפּעצירן

--

טרהװ .ציר אָפּ(-- ,גע)

 .1בּאַדעקן מיט טאַפּעטן .אַי די
טאַפּעצירט.
 .2דורכפֿירן די אַרבּעט פֿון אַ טאַפּע-
װענט.
צירער װאָס מאַכט ווייך מעבּל .אִי די קאַנאַפּעס,
זנג,
דעם פֿאָטערשטול אע.

אָפּטאַפֿן  --טרחװ .טאַף אָפּ-- ,געטאַפֿט .מג.
פֿאַרענדיקן טאַפֿן ,האַמערן בּלעך
(בּלעכערײַ).
און בּכּלל מעטאַלענע פּלאַטעס מיט א ספּעציעלן
|
טאף-האַמער .אַי בּלעך- .

אַפּטױכן

100

אַפּטאַצ(לע)ן
אָפּטאַצ(לע)ן  --טרװ .פפ- :טאַצקען.

 .9אָפּרײדן צװישן זיך אָדער פֿעסט בּאַשליסן,

אִי דאָס גאַנצע
דזוו אָפּדאַצן ( .+--אָפּ)געװינען.
מע האָט זיך געזעצט
געלט בּײַָם שפּילן אָקע, .
גאָר פֿונדאָסנײַ שפּילן אין קאָרטן  . . .מײַן הער
האָט בּײַ זי אָפּגעטאַצט א טאָלער דרטסיק",

אָפּמאַכן בּײַ זיך, .ער האָט שוין אָפּגעטאַק-
סירט  ---און פֿאַרטיק ,װעסט ניט איבּעררעדן
אים" .ינג,

אמד ,דער רענדיעל ,װילנע ,7681

אָפּטאָקן  --טרו .טאָק אָפּ--- ,געטאָקט.

 .1אָפ-

דרעקסלען ,ארומשנײַדן מיט א מעסער אויף א
דרײיבּאַנק .אָפּרונדיקן .אַי די העלצלעך פֿאַר דער
שפּיל .אִי די פֿיסלעך און הענטלעך פֿאַר
ליאַלקעס, .דערגאַן א נײַעם שׂכל בּײַם אִי די
װאַלן" ,זב ליטקאָמיוג ,קיִעװו ,3391

 .2אַרױסזאָגן ,אָפּזאָגן עפּעס זייער קלאָר
און שאַרף .אִי אן ענטפֿער ,אַ גלאַטע תּשובֿה,
,איך פֿיל זיך גוטי ,האָבּ איך בּאַלד דער טאַנטע

אָפּגעטאָקט א תּשובֿה" ,מאָל ,פֿון לובּלין בּיז
ניריאָרק ,ז' , .02דאָס ייִנגל האָט אָפּגעטאַקט
יעדעס װאָרט בּאזונדערט און זײַנע װערטער
האָבּן בּײַָם עולם אַרױסגערופֿן לעבּעדיקע בּיל-
דצר",

סיפאָ,

פֿײַװל

אָט

זײַנען

דאָס

מיר,

כאַרקאָװ-קיעװ  ,2391זי ,321
 ,9ספּעצ אָפּזאָגן א גלאַטן ליגן ,אי אַ ליגן
מיט אַ פֿאַרשטאַכן פּנים, .חידושן נאָר מוז מען
זיך װי זיי מאַכן אַמאַל יענעם אַ לפּ9מל
און טאָקן אָפּ זאַכן עפעס גאָר שלא כּדרך
הטבֿץײ ,ממוס ,מסעות, .איך האָבּ איר געמוזט

אִי פֿון דרך-שלום װעגן א ליגן" ,שע ,טבֿיה.
,כּדי צו בּאַװאָרענען זיך מיט א פֿרײַען ארײַני
גאַנג . ..האָט ער גלײַך אָפּגעטאַקט א פֿײַנעם
ליגן" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער

| ,יצמעס' ,ז' ,694

( .4גנבים-שפּראַך) איבּערגעבּן אַ גניבֿה פֿון
האַנט צו האַנט .אִי דאָס זייגערל,
 .9בּמקום-װערבּ פֿאַר יעדער מין אַרבּעט װאָס
ווערט אָפּגעטאָן גוט ,גלאַטיק ,מיט אַ הנאה פֿון
דעם טוער .אִי א בּריוועלע .אַי א פּאָר שיך .אַי
אַ מאָרדע = גוט אוױיספּאַטשןן אִי די זײַטן =
,אָבּ דעם
זעצן אין די זײַטן מיט די פֿױסטן ,ה
גראָבּן פֿינגער אַרײַנגערוקט אין דעם קאָפּ
פֿון דעם גאָרגל און האָב אָפּגעטאָקט מיט זײַנץ
צוויי משוררים אַ בּפֿי ישרימל' מיט א פּאָלאָ
נעז" ,אבּג ,דער גלגול ,װאַרשע תּרנ"ו ,זי .91
אויך מיט

זיך.

(יין ,דקע)= .דערנו.

-עכץ.

-עניש.

הער

אָפּטאַקטירן  --טרו- .סיר אָפּ(-- ,גע)טאַק-
 ./אָפּשאַצן דעם װערט .אַי אַ הלוואה,
סירט.
אִי ויפל מע דארף קריגן פֿאַר דער קאָנפֿיס-
קירטער סחורה .אִי װיפֿל פּאַשלינע צו צאָלן.
אי װאָס דער שוֹתּף דאַרף אַרױסצאָלן .אַװעק-
זעצן מענטשן אָפּצוטאַקסירן,
,לענדער װעלכע
אָפּטאַקסירט  --אַדי.
זענען צוגעשטאַנען צום מדובּר װעגן איבּער-
שיקן צװישן זיך פּאַקעטן מיט דעם אַין װערט
דערפֿון",

ממוס,

דער

ניטצליכער

קאַלענדאַר,

תּרמ"ב ,ווילנע.
 2אַרױפֿלײגן שטײַערן לויט אַן אָפּשאַצונג,
,איינער פֿון א בּראַנזשע איז געװען אין דער
קאָמיסיע בּײִַם אִי די קהילה-שטײַערן",

אָפּטאַקטעװען  --זזו זפֿװ ,בּו .פטמ .בֹּאַ
שטימען דעם פּרײַז ,זיך טועה זײַן אין אִי די
רעצעפּטן,

זעעיגעצנ80

טיוט

אָפּטוֹ  --דער ,ען.

אַקט פֿון אָפּטאָן (זיך).

 .1אָפּקלאַפּן אויף

 .2פֿאַרענדיקן טאָן

די מאַסקע

איבּז,

.:6101:2:

עפּעס װאָס דערמאַָנט אין בּאַראַבּאַנעװען .אַ' א
סקאַרבּאָװוע װאַל-רעדע,
אַ לענגערע
אָפּטאַראַכקען  --אוטװ.
טאַראַכקען און אױפֿהערן .קלאַפּן אַזױ
װאָגן װאָס פֿאָרט אויף גרודעס .טומלען
אויך אָפּפּלאַפּלען
װי מיט א גראגער.
אויף א קול- .עניש.

צײַט
װי אַ
אַזױ
הויך

אָפּטאַראַראַמע(װע)ן  --אוטו- .ראַמעװע)
אָפּטומלען .אָפּ-
אָפּ- ,י(גע)טאַראַראַמועװע)ט.
שמײַען .אִי א לעבּן-לאַנג און שטאַרבּן א פֿאַר-
אויך מיט זיך,
געסענער פֿון אַלעמען.,

אָפּטאַרגאַנגיעץ  --דער , עס1- .ג)טס ='?:
 - .0וװער עס גייט אָפּנעריסןאָפּגעשליסן,
װער עס טראָגט מלבּושים װי (פֿון) א שלעפּער.
אָפּטאַרגען--.טרו 1 .=:2: 68812100 .צצָי
רײַסן מלבּושים ,זיך צעשלאָגן מיט די קינדער
 ,2אָפּרײַסן פֿון
און אִי דאָס נײַ גאַרניטערל.
פּרײַז .אִי עטלעכע גראַשנס און זיך האַלטן פֿאַר
/עעניש,
אַ גװאַלדאָװנער סוחר.

אָפּטאַרגעװען  --טרװ . געוע אָפּ'- ,געטאָר-
(מיט בּיטול) אָפּקופֿן ,אָפּהאַנדלען.
געװעט.
ספּעצ אָפּקױפֿן פֿון אַן אַקציע .אִי אַנטיקן נאָר
אויף אַרױסצוּװאַרפֿן,

אָפּטאַרן  --טרו .טאַר אָפּ-- ,געטאַרט.
שמירן
שיפֿלעך,

מיט

טאַר,

אָפּטאָר(ק)ען  --טרו- .קע אָפּ--- ,געטאָרקעט,
אָפּשטױסן ,אַפּשטופּן מיט אַ האַנט אָדער מיט
א פֿינגער .אִי עמעצן ,עֶר זאָל זיך אָפּרוקן
עניש.מיט זיך.

אומגעריכטער אֵי .אַן אִי אַזש אין בּיין אַרײַן,
אַן אִי צו בּאַװײַזן אַז מע קען טאָן װאָס מע ויל,
;דער לעצטער אִי זײַנער געװען מסוגל אַראָפּ

אָפּטאַראַבּאַנ(י)ען  --טרוו- .נױיע אָפּ ,ג=ע-
טאַראַבּאַננעט-- :59 .טאַראבּאַנ(י)עווען.

אַ פּויק .אי אַ מאַרש.

ספּעצ בּעסער אַרײַנפּאַסן דעם דעק פֿון א פֿאַס,
עס זאָל ניט רינען .אִי דאָס פֿעסל,

סמאָלע.

אָפ-

אִי די פֿישער-

אָפּטארע(װע)ן  --טרו- .רעווע) אָפּ- ,יגע-
 .1אױסגלײַכן בּיידע װאָגשאָלן
טאַרע(װע)ט.
פֿון אַ װאָג ,דאָס צינגל זאָל זײַן פּונקט אין
סאַמע מיטן .אִי אַ װאָג מיט שטיינדלעך ,מיט
געװיכט ,2 .אױסבּאַלאַנסירן, .קיין קאָפּ האָט
ער טאקע ניט ,אָבּער ער טאַרעװעט אָפּ מיט אַ
הינטן .ער זיצט איבּער זײַנע אוראָקן בּיז שפּעט
אויך מיט זיך.
אין דער נאַכט",
אָפּטאַרע(װע)ן  --טרו- .רע(וע) אָפּ- ,יגע-
 .1אײַנטרעטן אַ װעג (שטעג)
טאָרע(װעט).
 ,2אָמפּ
אַי אַ דורכגאַנג צװישן די פעלדער.
שלעפּן ,אַװעקשלעפּן עפּעס װאָס איזן שװער
אָדער לאָזט זיך ניט .אי דעם קלאָץ, .פֿאַרװאָס
האָסטו ניט מיטגענומען דײַן צירלען אויף דער
מאַניפֿעסטאַציע?  ---לאָז זי . . .היטן די שטובּ,
װײַל . . .די בּורזשויען קענען מיר אָפּטאָרען די
ציג" != אַרעסטירן די װײַבּן ,סאַװי הײַמלאַנד,
 .8אוקר .פֿאַרריכטן אַ פֿאַס,
 ,8יֵאן .7

צורײַסן
יאראָסלאַװ

האַשעק,

פֿון זײַן
דער

פּנים",

בּראַװער

סאָלדאַט

שװייק ,קיעװ? , ,1391ער האָט זיך קוים גע
האַלטן אויף די פֿיס פֿון אַזאַ אַ ,פֿון אַזאַ
שרעקלעכער פֿאַרשװעכונג" ,יג ,טמז,11 7691 ,
פּראַצעס פֿון אָפּטאָן
אָפּטואונג  --די- ,ען.
(זיך) .אָפּשאַפֿונג ,פֿאַרריכטן עפּעס נאָך אַן אַ'
,װאָס איז דעם מענטשן די שװוערסטע זאַך צו
ודזערטראָגן? די אַי פֿון דער הצלחה פֿון אים",
אמז ,ספורי חכמי יון ,װילנע תּרכּ"ד,

אָפּטובֿלען  ... .{ --טױיװלעזן טרו .טובֿל אָפּ,
 .1פֿאַרענדיקן טובֿלען .אַי כּלים,

-געטופֿלט,

,זעט אויס װי אַ גייענדיקע מצבֿה ,גלײַך מע
װאָלט אים אָפּגעטובֿלט אין א קאַרלסבּאַדער
הייסן שטרודל" ,פרץ ,געדאַנקען און אידייען,
ציקאָ ,ז' , .662א וירקונג האָבּן די בּיכער
גלײַך װי מע װאָלט אונדז אָפּגעטובלט אין אַ
*אַי
פֿרישן קװאַל װאַסער" ,בּעמ װ ,זי .42
עמעצן אין קאלט װאַסער  --אויך :װײַון װאו
ער האַלט אין דער ועלט" .אי די נש מה --

נעמען אַ גוטן טרונק בּראַנפֿן,

 .2אָפּשמדן

;אָפּגעטוֹבֿלט זיי און אָפּגעקריסטלט" ,זש ,בּײַם
דניעפּער ,ווילנץ  ,9391זי ,883
מיט זיך  --זיך אִי אין מקווה .זיך אִי אין
טײַכל; ,אַן אָפּשײַן פֿון דער זון װאָס האָט
געלאָזט אִי זיך א ליכטיקן שטראַל אין די
שע ,בּלאָנדזענדע
װאַסערן",
צעפּלעסקעטע
שטערן װו ,װאַרשע  ,2291זי , ,501די לבֿנ...
טובֿלט זיך אָפּ אין דער װאַסער-קאַסקאַדץ",
חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער ,זי 641. {(ְניש.

אָפּטױבּן

--

טרהװ.

טױב

אָפ-- ,געטױבּט.

מאַכן מע זאָל ניט פֿילן (קיין װײיטיק) .אִי אַלץ
חושים .אִי די נערוון .אִי נאָר דעם טייל קערפּער
מיט
װאָס איז נייטיק פֿאר דער אָפּעראציע.
 -- 712עאין א פֿאַררישונג ,אַ",
זיך.
װײַס וש' ,װי דער גורל פֿירט' ,זי ,541

אָפּטױטן  -- --אָפּטײטן,
אָפּטויטשען  --טרו- .טשע אַפּ-- ,גץ-
אָפּשטױסן .אָפּרוקן מיט א פֿוס
טויטשעט..
(אויך אַ האַנט ,אַ שטעקן) .אִי די קאָלדרע און
אַרױסרוקן די פֿיס .געוויינטלעך מיט זיך --
( .1שפּאַסיק ,אין א שפּיל) זיך שטופּן ,זיך
( .2גראָבּ) האָבּן
שלאָגן מיט די פֿױסטן.
סעקסועלן פֿאַרקער.
אָפּטוֹיפן  --אוטװ .טוױך אָפּ-- ,געטױיכט,
אַראָפּקומען פֿון אַן אײבּערפֿלאַך אין א טיפֿע-

אָפּטױפֿן

אָפּטושירן

1801

ניש .אָפּטונקען .אִי אין װאַסער .אִי אין א הייל,
מיט

זיך בּאַהאַלטן פֿון דער בּרענענדיקער זון.

זיך,--הערן מעשׂיות ,אִי זיך אין די טרוימען
ןײ ,י .אַקרוטני ,אַ בּוים
ּ.
װאָס מהענאטשָן.ב .
אין װינט ,לאָדזש ,8491

אויך :פּלאַנטערן זיך .,פּטרן צײַט אויף עפּעס
װאָס בּרענגט ניט קיין נוצן; .האָט ער זיך
איז געװאָרן
ְן
וז..
אער.
ונט
אָפּגעטומלט אַ װי
אויס גימנאזיסטײ,

-עניש.

שטערן,

מינסק  ,0491פאן ,778

 .2דטשמ .אָפּשמדן, .בּײַ דעם

לישע נאמנה.

זי אֵי" ,מעשׂה

מפּראָג ,אָרט? יאָר?

פֿונים מהר"ל

,ע װעט אים דאָרט אִי װי זײַן בּרודער",
ז'  .04מ
ב.

זבּ,

בּעקערמאנן,

יודישער

דער

שפיעגעל,

װאַרשע  ,5981שפּי ,68
מיט זיך  --זיך אִי אויס נויט.
-יעניש.

אָפּטױישן --

טיש

טרװ.

/נב,

אָפּ'-- ,געטוישט.

מער

זיכערהייט",

י .ג.

מונק

איבּז,

מסתּרי

פּאַריז ,װאַרשע ; .5681זי האָט שוין כּמעט
געהאַט אָפּגעטוישט די גילדענע רענדלעך אירע

אויף אַ גאַנצן הונדערטער" ,י .קײיטעלמאַן
פֿאַר  5691װוט  .12מיט זיך-- .טישט,
/עניש.
עכץ.ונג.
דער

אָפּטול(י)ען  --טרוו- .ל(י)ע אָפּ--- ,געטול(י)עט,
אָפּרוקן .אָפּטײלן ,אָפּשײדן אַ טייל פֿון קערפּער
פֿון אַ צווייטנס קערפּער .היפּוך פֿון צוטוליען.
אִי די האַנט פֿון איר טאַליע,, .האָט אָפּגעטוליעט
זײַן אָנגעבּלאָזענע אונטערשטע ליפ און אַ
געמוטשעטן שמייכל געטאָן" ,י .פֿאליקמאַן ,די
שײַנ קומט פֿונ מיזרעכ ,מאָסקװע .8491
געװויינטלעך מיט זיך  --זיך צוטוליען
און דערנאָך זיך אִי פֿון עמעצן ,זי האָט
געפֿילט אַז זי קען זיך שוין אִי ,אָבּער |ערן
האָט זי געהאַלטן שטילניע אין זײַנע שטײַפֿע
אָרעמס" ,מ .אלבּערטאָן ,שאַכטעס ,מאָסקװע
ה-עניש.
.4

אָפּטומלען  --אוטװ- .מל אָפּ- ,יגעטומלט,
א לענגערע צײַט טומלען און אױפֿהערן.
,נישקשה ,די קינדער װעלן בּאלד אַ" .אִי א
טאָג און אַװעקפֿאַלן א פֿאַרמאַטערטער, .אָפּי
געטומלט האָט דער שטורעם ,האָט זײַן כּעס
שוין אױיסגעלאָזן" ,יהואש' ,זומער-נעכטי, .די
אַרױסגעטראַטענע פֿלעגן אִי און אװעקגיין",
אָ .סטרעליץ איבּז ,שאָלאָכאָװ ,אױפֿגעאַקערטע
רויערד,

בּערדיטשעוו

.7391

מיט

אָפּטונקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געטונקלט,
 .1מאַכן (עס זאָל װערן) טונקל ,אִי די גאַסן,
אי אַלע פֿענצטער בּיזן סיגנאַל אַלץ קלאָרי
 2מאַכן טונקעלער .אִי די העלע קאָלירן.
,שװאַרץ טונקלט אָפּ די בּלוי" , ש .שפיראָ,
קליידער פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091ז' 601

אויך מיט זיך.
אָפּטונקען

אָפּבּײַטן, .איך האָבּ דז עֹשׂן אן (שבּת) אויז דר
רער אַרױז גנומן אוני אָבּ גטוישט דז הינטן
פֿאָרנן גשטעלט אוני דז פֿעדרשטי היגטר",
עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,סט/ג {פֿון
א ווידוי פֿון אַן אשה א שכיבֿימרע גנאַכט
אום נאַכט האָבּן זיי אָפּגעטױישט דאָס איינער
פֿון זיי האָט געמוזט ואכן און דער אַנדערער
געשלאָפֿןײ ,מעשׂה אַבֿינדבֿ ,פּפדא תּקנ"א .אַ,לע
דרײַ חדשים מוז איך אים אִי דעם װעקסל װעגן

זיך

--

--

עניש.
טרװ.

טונק אָפּ- ,יגעטונקט

אַראָפּנידערן אין אַ װאַסער
(ג-ע-טונקען) .
אַדער אין יעדער מין פֿליסיקײט װאָס זאָל
אַרומנעמען פֿון אַלע זײַטן ,אָפּטובֿלען ,אִי די
הענט אין קואלװאַסער ,אי די המוציא אין
הערינג-ראָסל .אִי אַ רעטעכל אין זאלצואסער.
;אַז ער האָט ניט קין כֹּלי מיט װאָס צו
װאַשן זיך ,מעג ער אַי די הענט אין א טײַכל
װאָס זי האַלט פֿערציק סאה" ,בּרכות מנחם
{קעניגסבּערג תּרייחן זי ח/א, .מיר װעלן זי
אי גוט אין װאַסער! . . .דאָס װעט איר לערנען
װי צו מישן זיך צװישן ערלעכע לײַט" ,י ג.
מונק

רוחות",

דאָס

װאַרשע  ,5981זי ,011

פּראָצעס אָדער
אָפּטועניש  --דאָס (די) , ן.
רעזולטאַט פֿון אָפּטאָן ( .)+--ספעצ שפּיצל,
צודלהכעיסל .מיד װערן פֿון אֵין .זײַן פֿאַרנומען

אָפּטױפֿן  --טרװ .טױף אָפּ =יגעטױפֿט , אָפּטומפֿיקן  --טרו- .יק אָפּ-- ,געטומפּיקט,
מאַכן טומפּיק ,אָפּטעמפּן ,אי אַ האַק ,שער,
 .1פֿאַרענדיקן דורכפֿירן די פּראָצעדור פֿון
זעג אע.
בּאַשפּריצן מיט געהײיליקט װאַסער ,בּײַם אַרײַן-
בּרענגען אין א קריסטלעכער קירכלעכער גע-
אָפּטון (זיך)  +- --אָפּטאָן (זיך), .נון הוט
מיינדע .אִי דאָס קינד .אִי די פֿרױ די פּראָ-
זיך גוט יתבּרך דער אַלמעכטיג פֿון מיר אָבּ
טעסטאַנטין װאָס האָט אוױיסגעקליבּן די קאַטו-
גיטון" ,שמואל-בּוך ,סטראָפֿעץ ,537
צווייטן בּאַל איז בּאַשטימט געװאָרן אַז אין
צוויי מאָנאַטן אַרום זאָל דער קאַרדינאַל זעלבּסט

בּייזעל

ייל,

פילישע

יונגעל,

איבּז,

מסתרי

פּאֲריז,

װאַָרשעץ

.5681

תּיכֹּף נאָכן אָפּשנײַדן דאַרף מען אִי די װאָרצלען
אין א געמישעכץ פֿון ליים מיט בּהמהשע מיסט
מיט װאַסצר" ,מ .װעללער ,װי מען פֿלאַנצט אַ
סאַד ,ווילנץ  ,0091ז' 72

פֿיג, .דער ראָמאַנ-

טיקער טונקט אָפּ די װירקלעכקייט

אין דער

מיט אָין, .אַפֿילו א דערװאָרגענע קאַץ האָט אירע
אֶידי ,שװ, .ס',איז נישט חלילה קיין אָי ,נאָר
זי פֿאַרגעסט",

בּאַש,

גימפּל?

ז' ,862

תם,

װער
אָפּטוער  --דער- ,ס .װנ יין -קע' ,ס.
עס טוט אָפּ ,ספעצ װער עס קאָן טאָן שלעכטס
מיט דער הילף פֿון כּישוף ,פֿון מאגישע שפּרוכן
אע .קמ ,8681 ,פאן , ,.643 ,74אַ שעלמע ,אַן
אַיין ,א חוזק-מאַכערין" ,בּאַש ,פֿאָר  9591שו ,81
-עריי.

אָפּטופּען  --אקוזװ  8טרו- .פּע אָפּ-- ,גץ-
 .1אָפּגין א גצ
טופּעט-- :95 ,טופּקען.
וויסן שטח מיט שװערע טריט און קלאַפּנדיק,
אי מיט די שטיװול דעם גאַנצן װעג בּיזן בּית-
מדרש .אִי אין בּלאָטע ,איבּער די גרודעס.
 .2דזוו אָפּטאַנצן (מיט בּיטול) ,אִי א קאַזאַצקע,
,טריט פֿאַרהילכטע  . . .פֿון די טענצער  . . .אפ
געטופּעט און אוועק" ,אֵל וו' ,נאָכן מאַסקאַראַד,
 9אָפּטרײסלען ,אָפּקלאַפּן פֿון די שטיװל
(שיך) װאָס עס איז צוגעשטאַנען צו זיי .אִי דעם
שניי און אַרײַנגײן אין שטובּ,
מיט זיך  --אויך :פּלאַנטערן זיך ,דרייען
זיך 33, .אאָר זיך אָפּגעטופּקעט אין דער
עקאָנאָמיע" ,אי .קיפניס איבּז ,אָסטאַפּ װישניאַ,
עניש,שמייכלען ,כארקאָװּ 9291.
אִי אין װאַסער,
אָפּטוקן  --דזו אָפּטונקען.
,גענוג זיך אָפּגעבּאָדן און די קעפּלעך אָפּי
געטוקט",

פרץ,

לידער

און

פּאָעמען,

ציקאָ,

זי , ,714דער אַלטער האָט דאָס קינד אויפֿ-
געהויבּן פֿאַרן קעפּל און עטלעכע מאָל אָפּי
געטוקט אין װאַסער" ,אָפּאַ' ,ציגײַנערי.
מיט זיך  --אַי זיך אין מקווה, ,די גאַנצע

טיפֿקײט פֿון זײַן געמיט" ,בּ .ריװוקין ,דאָס נײַע

שטובּ

*אַי די נשמה --
לעבּען ,נ"י אפריל ג.191
דזװ אָפּטובֿלען די נשמה" .אי זײיער גאָט --
אַפּשװיענטשען א הײיליק קריסטלעך בּילד* .אַי
דעם זכר (דעם זיין ,דעם כּליזין) = װאול
וועגן א מאַן ,דורכפֿירן א סעקסועלן אקט,

געטוקט זיך  . . .און אװועקגעשוואומען װי נחס

מיט זיך , --בּיז עֶר האָט זיך אָפּגעטונקט
אין װאַסער ,האָט עֶר ניט געטאָרט אַרײַנגיין אין
בּית:המקדש" ,בּלעטער ,ת , .4ער האָט זיך
אָפּגעטונקען אין דעם גרויסן װאַסער װאו מע
װייסט שוין נישט קיין חילוק צװישן ייִד און
גוי" ,בּעמ ט ,זי , .27אירע מחשבֿות טונקען זיך
אָפּ בּײַ איר אױפֿן געזיכט" ,בֹּר כּוכבֿא ,דער
,ין דער לויטער-
פֿוטער ,ווילנע  ,4981זי  .4א

קייט פֿון הימל טונק זיך אָפּ ריין און בּאַפֿרײַ
זיך פֿון דעם גיפֿטיק-שװערן אָטעם" ,סעג,
שטילע

טרוימען

-עכץ , -עניש- = .עריי.

אַקט פֿון
אָפּטועפיץ  --זאָס .ן| 7ער)
אָפּטאָן ( .)+--ספעצ כּישוף, .זאָלן מיר טאַקע
אויסגעלייזט װערן  . . .פֿון אַן אִי און פֿון אַלדי

אָפּי

האָט געגעבּן א פֿאַל אין װאַסער,

קאַסטן" ,י .א .קאַצאָװיטש 06 ,יאָר לעבּן ז' 93

זיך אָפּ אין דער שטור.
ק.ט
טכטו. .
,די נאַ
מישער איינזאַמקײט פֿון גרויסן אָקעאַן" ,דא,
פֿון בּערלין

בּיז

סאַן-פֿראַנציסקאָ,

ווארשע

,03291

זי , .99װער װעט ארויסשלאָגן פֿון מײַן האַרצן
דעם שטאַרקן קװאַל אין װעלכן דו װעסט זיך
א און געפֿינען די ריינקייט" ,י .דאָבּרושין
איבּז ,אַנאַטאָל פֿראַנס ,טאַיס ,מאָסקװע ,7391
/עניש.
עכץ.אָפּטוקען  --אוטװ .קקע אָפּ-- ,געטוקעט.
אָפּקלאַפּן טוק-טוק-טוק .אִי אין פֿענצטער (טיר)
ערײ.עניש.מיט אַ פֿינגער.
אָפּטורמײטערן

 +- --אָפּטרומײטערן.

אָפּטורעװשן  --זזו אָפּטאָרע(װע)ן.33 ,
אָפּטור(ק)ען  --דזו אָפּטאָרקען .+-
אָפּטושירן  --טרו- .שיר אָפּ(--- ,גע)טושירט,
פֿאַרענדיקן טושירן .אִי די עטלעכע פֿאַטאַי
גראַפֿיעס , ונב.

אָפּטושן
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אָפּטושן  --טרו .טוש אָפּ-- ,געטושט.

 .1דזה

אָפּוושן  .2 .+--אָפּשרײַבּן אָדער אָפּצײיכענען
מיט טוש .אי דאָס אַנגעצײיכנטע מיט אַ בּלײַער.

אָפּטושען
רוסיצ.

אָפּטײלן

--

-שע אָפּ'- ,געטושעט.

טרו.

אָפּלעשן .אִי די קוילן,

אָפּטיאָפּקען  --דזו אָפּטאָפּטשען  .}--ספּעצ
וועגן אָפּטאָפּטשען אין בּלאָטע,

אָפּטיאָקען  --טרװ .קע אָפּ-- ,געטיאָקעט.
אָפּשלאָגן ,אָפּהרגענען
פּם-- :טיאָכ(ק)ען.
מיט קורצע און גיכע קלעפּ פֿון אַ פֿױסט ,אַי
עמעצן (אין) בּיידע זײַטן .אי די לונגען.

אַפּטיווקע  --גנ

שטעטל בּײַ קאָליש,

אַפּטיוקען  --טרװ.
אָפּטרײַבּן אַ הונט
קלאַנגען טיוק-טיוק.

קע אָפּ-- ,געטיוקעט.
(אַ חזיר ,א גאָנער) מיט

אָפּטיטו'ד  --די ,יעס ,שפאַ: 401008 .קף=.
פֿעאיקייט, ,איך קען אים נישט רעקאָמענדירן,
װײַל איך װייס ניט זײַנע אִיעס".

אָפּטיטלען  --טרװ- .טל אָפּ-- ,געטיטלט.
(אָפּפּטרן עמעצן מיטן) געבּן א טיטל .אי
עמעצן דאָקטאָר .מ,יר האָבּן אים אָפּגעטיטלט
רי פֿעטער ,אָבּער צו זײַן עצה זיך ניט צוגע-
הערט".
אָפּטיטשן  --טרו .טיטש אָפּ ,ג-ע-טיטשט .אמ.
 ./פֿאַרענדיקן לערנען .שנו,
.80:22
שוין פּטור ,שוין אָפּגעטיטשט אין פּאַבּליק-
סקול" ,2 .אַ לענגערע צײַט לערנען .אִי אין
היבּרו עטלעכע צענדליק יאָר,
אָפּטיטשנע  --אַזי.

װאָס איז פֿון (האָט אַ

שייכות צו) אַן אָפּטיקער, .פֿאַבּריק פֿון אַ'
אַרבּלט",

װאַרשױיער

יודישע

צײַטונג,

,7681

סן ,63

אָפּטיטשען

--

דגיעטיטשעט..

אוטװ

 8טרחװ- .טשע

אָפ,

אויף אַן אומאינטערעסאַנטן אופֿן, .פֿ,אַר אונדז
איז קונסט ניט שפּיל ,קיין מיטל אָפּצוטײטן די
צײַטײ,

פּאַריזער

א קלאנג

צײַטשריפֿט,

,4591

שן

* ,.7אַי

 --אים דערשטיקן, .סיבּות װאָס

טייטן אָפּ די אַרבּעט-פֿרײד  ,=. , .מחװ ,דער װעג

צו אונדזער יוגנט ,ז' , .88בּאַהערשט געװאָרן
פֿון יענער קאַלטער  . . .רואיקייט װאָס פֿלעגט
שטענדיק אִי אַלע איבּעריקע געפֿילןײ ,חיים
גילדין,

פֿליגל ,קיַעװו .9391

,האַלטן איבּערגע-

װאָס טיט אָפּ .װאָס
אָפּטײטעריש  --אַדי.
איז אין דער טבֿע פֿון אַן אָפּטײטער .אִיץ
מיטלען .אַן אִיע אײַנשפּריצונג,

װאָס מע

אָפּטײַטש  --דער ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּטײַטשן .געבּן אַן אי נאָר פֿון יוצא װעגן,
אַן אִי אין א פּשוטער און פֿאַרשטענדלעכער
שפּראַך, .פֿאַר זיי איז דער ענדגילטיקער אַ'
נישט קיין איינהייטלעכער" ,תּניא ,פֿאַרװאָרט,
 ....,אַרױסצוגעבּן טיילן פֿון דער קלאַסישער
העבּרעאישער ליטעראַטור מיט אַ . . .װאָרט-אָי
אויף ענגליש" ,בצג ,טמז 7691 ,א ,91

אָפּטייטשׂונג  --די ,ען.

פּראָצעס אָדער

רעזולטאט פֿון אָפּטײַטשן .ריבכטיקע (פֿאַלשע)
אִי, .שװער אָפּצוטײלן אָט די  . , ,פֿאַרװאַרצלטע
טיפֿער אַי" ,קאָר | ,נ"י
ר
ע..
דן.
מיינונג פֿו
 ,8ז' ,592

אָפּטײַטשן  --טרוו .טײַטש אָפּ- ,יגעטײַטשט,
געבּן בקיצור (מיט איין אָדעֶר בּלויז אַ פּאָר
װערטער) דעם בּאַטײַט אין דער זעלבּיקער
שפּראַך אָדער איבּערזעצן אויף אַן אַנדער לשון,
קורץ אינטערפּרעטירן ,אִי ריכטיק (פֿאַלש) .אִי

וי שטעכן מיט אַ פֿינגער אין די אויגן .אי װער
עס איז דאָ שולדיק .אי אַ ליגן (אין די
אויגן),

,ער פֿלעגט מיט זײַן זינגעכץ כּמעט אִי דאָס
װאָרט ,ער האָט אַפּנים גוט פֿאַרשטאַנען פּירוש-
המילות" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע ,1881
זי , .121אין דעם בּריוו טײַטשט אָפּ דער טאַטץ
די משנה" ,לדבּ ,נ"י תּשי"ז ,קכה, .דאָס ייַנגל
איז געווען אַ גרויסער ידען אין תּנך און האָט
געקענט אִי דעם שװערסטן פּסוק פֿון איוב

אָפּטײטן  --טרװ .טיט אָפּ-- ,געטייט,

--טויטן ,נר.

 .1מאַכן מע זאָל מער ניט

פֿילן ,ניט שפּירן .פֿאַרטױבּן ,בּאַטױבּן .אַ' אַ
נערוו .אִי דעם װוילן צום לעבּן .אַי אַן אבֿר ,אַ
גליד פֿון קערפּער.

 .2מאַכן עס זאָל אָפּשטאַרבּן ,עס זאָל ניט
וערן .אִי די געפֿילן ,די עמאָציעס ,אַי רחמנות
צו מענטשן .אַי די קראַפּט פֿון די הענט ,פֿון די
מוסקלען .אַי זינדיקע גלוסטענישן .אִי דעם גוף,
דעם חוֹמֵר = װערן אסקעטיש .עאַי זײַן קערפּער
און װערן אַן אַסקעט" ,ח .קאַהאַן איבּז,8 ,
ענגעלס ,װעגן היסטאָרישן מאַטעריאַליזם ,מינסק

"אָי די צ ײַ ט  --פּטרן צײַט ,אָנפֿילן
,3
זי מיט אומניצלעכע טוענישן ,פֿאַרבּרענגען

קינדער",

צויגן די פֿאַרװאונדעטע האַנט אָדער פֿוס מיט
א זשגוט ,מיט אַ זאקרוטקע בּערך צװיי שעה
צײַט טאָר מען ניט ,װײַל . . .אָן בּלוט קען דער
אבר אָנהײיבּן אָפּגעטײט װערן" ,איבּז ,ט ,אי.
מאַסלינקאָװסקי ,װײיס װי צו געבּנ ערשטע הילפֿ,
ערה
עניש.
מאַסקװע .1491

אָנװײַזן מיט א פֿינגער ,אַזױ

פּ9פ:

וויקלונג

פֿון די

ימ,

שול גראַמאַי

טיק ,3291 ,...הקדמה; .נאָך אין מאַרץ 1491
איז בּײַַם שול-אַי געגרינדעט געװאָרן אַן אומ-
שיכטונגס-קאָמיסיע ,װאָס איר אױפֿגאַבּץ אין
געװוען אײַנצוגלידערן יוגנטלעכע  . . .אין ווירט-
שאַפֿטלעכן לעבּןי ,ישעיה טרונק ,לאָדזשער
געטאָ.

א פּאַראַגראַף פֿון א געזעץ .אַי דורך א משל,

פּראָצעס אָדער רע-
אָפּטייטונג  --די ,יען.
זולטאַט פֿון אָפּטײטן .אִי פֿון אַ נערוו .אִי פֿון
מענטשלעכע געפֿילן ,אַן אִי פֿון גלוסטיקייטן,

שפּעטערע װאָרט ,לויטן מוסטער פֿון רוסיש:
זנסהעיסן .סעקציע .סעקטאָר ,אָפּצװײַג .דיוויזיע,
טייל .,דעפּאַרטעמענט פֿון אַן אנשטאַלט ,פֿון אן
אינסטיטוציע .אַן אָפּטײל פֿון מיניסטעריום ,אַי
פֿון אוניווערסיטעט .אִי פֿון בּילדונג פֿאַר דער"
װאַקסענע .לײַ-אָי .קרעדיט-אָי .סטראַכיר-אָי ,גע"
זונט-אַי, .יעדער לערער מוז צופּאַסן דעם סדר
פֿון דורכנעמען געוויסע אָץ . . .צו דער אַנט-

אָדער יחזקאל" ,זלמן שזר ,טמז  4691ווא .6
אויך מיט ז י'ך , --די שטעל האָט זיך אָפּגץ-
עכץ- .עניש,טײַטשט אָן שװעריקייטןי.
יער.

אָפּטײַטשעריש

 --אַדי.

װאָס טײַטשט

אָפּ .װאָס איז װי בּײַ אַן אָפּטײַטשער .נייטיקע
קייט.(איבּעריקע) אִיע ריד

אָפּטײל  --דער ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּטײלן .דורכפֿירן אַן אײַליקן אָ .אָפַּ-
שיידונג ,אָפּזונדערונג, .א,ין אונדזער לעבּן
שטייגער איז נישט געווען קיין אִי צװישן לשון-
קודש

און

ייִדיש",

טײַטש ,ז' ,371

אפֿא,

געטראַכט

מיט

עבֿרי-

 :2אָפּטײלונג{ .אִי איז דאָס

אַפּטײלבּאַר  --אַדי .דטשמ .נר.

קען אָפּטײלן .אָפּטײליק .אָפּטײלעװדיק, .די
שלייערס {פֿון גאַטהײטן זײַנען ניט אִי פֿון
דער גאָטהײט װי די פֿעל פֿונעם הירש איז ניט
אִי פֿון אים גופֿאײ ,ט .הײיליקמאַן ,געשיכטע פֿון
דער געזעלשאַפֿטלעכער בּאַװעגונג פֿון די יודן
אין פוילן און רוסלאַנד,

מאָסקװע

אַפּטײלונג  --די- ,ען.

.6291

 .1פּראָצעס אַדער

רעזולטאט פֿון אָפּטײלן (זיך) .אַ דויערדיקע אָי
,איז דאָך אֶבּר אין פֿונדאַמענט איר אָבּ טיילונג
נור אין צווייא טיילן" ,אבֿן ישׂראל ,מצץ ,6671

יא/בּ, ,טיילט אַזױ אָפּ די פֿינגער אַז עס זאָלן
צװישן זיי זײַן פֿיר אַ'ען" ,חא ,כג/בּ, .דער

פֿלעק ,די אֶיען {פֿון| אָרעמע קינדער פֿון רײַכע
איז נאָך אַלץ טאקע געבּליבּן" ,ממוס ,שלמה.
;אַיען און התבּודדות זענען ניט מעגלעך",
מ.

אונגער,

 .2זזו

טמז,

4691

וֵשׁ .71

אָפּטײל וְאִי איז דאָס פֿריערדיקע

װאָרטן .פֿרױעךאַי.
צײַטונג .דאָרפֿישע,
שטאָטיקע אִי .מ,יר,
ילדישן קיום", .עס
אֶיען  . . ,בּאזונדער",

מיליטער-אָיען .אֶיען אין א
אונטערשטאָטיקע ,הינטער-
אַן אִי אין דער ארמיי פֿאַרן
װאַרן {אין אַכסניאן צען
אמד,

דער

פֿאַרטעפּיאַניסט,

ווילנע , .8781זעט אײַנצוריכטן אֶיען צו אונ
טערשטיצן אַלמנות מיט יתומים" ,קמ,6681 ,
קאן , ,53פֿאַר די פֿרומע קריסטן אַן אִי אין
גןדעדן התּחתּון" ,ממוס ,ישם און יפֿת', ,א,ין א
זונטיק-טאָג אַהײמפֿירן זײַן מיידל אין אא שכנות-
דיקער אֵי" ,עוזר װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע

װ,

פּאַריז  ,4291זי , ,13א,ין  1491איז אין לאָדזשער
געטאָ אַנטשטאנען א ספּעציעלע אִי פֿון דער
מיליץ { . . .צון בּאַשיצן די פּערזאָן פֿון רומ"
קאָװסקין" ,ל .ג .הורװיץ ,כּ"י ,ייִדישער היס'
טאָרישער אינסטיטוט |בּלומ ,ייִשפ ושא2 ,

אָפּטײלונגענװײַז  --אַדו .לוט בּאַזונדערע
אָפּטײלונגען, .זיי האָבּן מאַרשירט איבּער די
גאַסן אָ" ,ש .בּרעגמאַ ,סרײפֿעס ,מאָסקװע
,5
אָפּטײליק  --אַדי .נעאָל.

װאָס מע קען

אָפּטײילן .אִיע גרופּעס .אִיע גרייסן.

-יקייט,

אָפּטײילן  --טרוו .טייל אָפּ--- ,געטיילט .1 .אָפּ-
זונדערן א חלק פֿון א גאַנצקײט .סעגרעגירן,

אָפּטײלן זיך

אַפּטיי"ק

109
פֿון אֹ

פֿונאַנדערטײלן ,אִי עטלעכע מענטשן
גרופע .אַי אַ גרופע פֿון גאַנצן ציבּור ,אִי א
שטיקל טייג פֿון דער דייזשע .אַי אַן אַלקער פֿאַרן
פּאַרפֿאָלק .אִי אין פּאַלאַץ עטלעכע חדרים פֿאַר
געסט .אִי די האָר פֿון קאָפּ אין בּאזונדערע

לאָקן? .אָי אין אַלע שטעט ...פֿעלד אויף אַ
א .עװי קאַן
הײיליק אָרט" ,יד ,יִפֹאָל8 1881 ,
מען אַ געשעעניש ...אַן עפּיזאָד װאָס האָט
פֿאַרכאַפּט אַ שטיק פֿון מײַן נשמה אִי פֿון זיך?",
יק, .דער אױיסגעװאַקסענער ייִדישער אָרגאַניזם
האָט אָפּגעטײלט פֿון זיך אַ קאַטעגאָריע מענטשן
װאָס מיר רופֿן  . . .איבּערגאַנגס-טיפּן" ,בּעמ שו,
זי ,33
 .2אָפּשײדן ,סעפּאַרירן ,אָפּזונדערן .אַי ח ל ה.
אִי ווייץ פֿון קלײַען .אִי א בּעסערן סאָרט פֿון
אַן ערגערן .אי די גוטע תּלמידים אין אַ בּאַזונ"
דערער גרופּע .אִי אונדזער תּקפֿה פֿון די
פֿריִערדיקע .אַי אין דער צײַטונג א שפּאַלט פֿאַר
שאָך .מלל פֿאַרטײַטשט בּהפריזו בּני אדם'
(דבֿרים ,לבּ; ;)8 ,אב גיטיילט" |תּי, :צע-
שיידט"}, ,אַ קראַנקע בּהמה זאָל מען בּאלד
אָי פֿון די געזונטע" ,המאסף ,איבּז פֿון פּויליש,
ווילנע {|עפרשטע העלפֿט  .91י"הן, .דער װאָס
הייליקע פֿון װאָכנטעג טיילט אָפּ" ,ממוס,
זמירות, .טײלט אָפּ די געלעכלעך פֿון די
װײַסלעך" ,מישולאָו ,װעגעט' קאָך בּוך ,ג"י
 ,6ז' ; ,471האָט דאָס ערשטע פֿאַרטאָגנ"
דיקע וינטל אָפּגעטײלט דורך נעפּלען דעם

געמיינעם פֿון דעם קאַנקרעטן" ,שטערן ,מינסק
 ,9פאן ; .4אַז מע טיילט אָפּ ,אַז ס'איז דאָ
אַ חילוק ,צי די עבֿודה איז אין דער המשכה . ..
אָדער די עבֿודה איז אין דעם תּיקון פֿון וועלט",
לדבּ ,ניי תּשי"ז ,זי , ,492דער געדאַנק און די
איבּערלעבּונג װערן אינעם ליד אַזױ צונױפֿגע-
לעבּט אַז איר קענט נישט אִי איינס פֿון אַני
אָפאַ,

דעצרן",

איז

װאַך

דער

סטעפֿ.

 .0אײַנטײלן .אויסטיילן ,צוטיילן ,אי מעשׂר
פֿאַר אַרעמעלײַט, .דיא אַלי האָבּ איך נשמה אָבּ

גטיילט פֿון מײַן כּבֿוד" ,בּע ,כד/בּ, .אין
טובֿה איז אים אָפּגעטײלט געװאָרן :דאָס איז
די ליבּשאַפֿט פֿון דעם בּאַשעפֿער" ,משה בר
נתן נטע איבּז ,שבֿט מוסר ,סדילקאָו תּקצ"ג
;װער האָט אים דען אָפּגעטײלט א שײַן װי
דײַנעם?ײ ,עט ,לידער, .וויי איז מיר! גאָט האָט
מיר אָפּגעטײלט נישקשה פֿון אַ חלק" ,קמ,
 ,8שֵן , ,11פֿלײַס זיך |שבּת און יום-טובן
ערלעך צו האַלטן . . .זיך פֿאַרגעניגן אָנצוטאָן
סײַ אין עסן סײַ אין טרינקען ,נאָר טייל דיר
אָפּ אַ האַלכּן טאָג אויך פֿאַר דעם בּית:המדרש",
מ"א

בּיײלינסאָן

איבּז,

ארחות

חיים,

אדעס

, ,8זי די מתנגדיםן װילן פֿרײלעך זײַן
גאָרנישט אָפּגעטײלט פֿאַר אַ מצווה-זאַך" ,פרץ,
חסידיש' ,קלעצקין' ,זי ,06

אָפּטײילן זיך  --דפו.
אִי זיך פֿון א גאַנצ-
קייט .אִי זיך פֿון דער חבֿרה און מאַכן שבּת
פֿאַר זיך .אַ גרופּע עולים טיילט זיך אָפּ פֿון די
טאָג פֿון דער נאַכט" ,רחל קאַרן ,ערד .עדי
יוצאי-פּוילן .אִי זיך פֿון דער װעלט ,פֿון דער
שס"ה לא-תעשׂה אויף אָפּצוטײלן די  563אָדערן
,יז אָבּער צװישן זיי געװען
אייגענער סבֿיבֿה .א
פֿון דעם בּלוט פֿון נפֿש החיונית" ,תניא ,צד- .
גרויס אַחדות ,האָבּן זיי זיך ניט געװאָלט אִי
 .9אָפּגרענעצן .אָפּצױמען .אן אײַזערנער
איינער פֿון דעם אנדערן" ,נחבּ' ,מעשה מן
פֿאָרהאַנג װאָס טיילט אָפּ די פפֿאָלקס-דעמאַי
ּ,יז ער |דאָס קינדן טיילט זיך אָפּ
בּעטלירסי .ב
קראַטיעסי פֿון דער מערבֿ-אײראָפּע .דער סועץ"
פֿון דער צוזאמענבּינדונג מיט דער מוטער און
קאַנאַל װאָס טיילט אָפּ אזיע פֿון אַפֿריקע; .אַ
גייט אַרױס דורך דער געבּורט" ,מלכּה בּערי
בּלויזײַדן פּרוכת װאָס מיר רופֿן הימל טיילט
לאַנט ,די גליקליכע מוטער ,װילנע  ,6381זי .1
אָפּ איין װעלט פֿון דער צװייטער" ,פרץ ,יפֿעך
,װעלנדיק זיך אַי פֿון שותּפֿות ,האָט פּלוני בֹּן
דע-סיעקלי, .אָט דאָ איז געפֿאַלן א װאַנט װאָס

האָט אונדז אָפּגעטײלט פֿון פֿאָלק" ,זשיט אוו
ניי  ,9191ז' , .55גייט דורך דער איסאָגלאָס
װאָס טיילט אָפּ איין אױיסשפּראַך פֿון דער
אנדערער" ,מװ ייבֹּל ווא ,זי  . .., ,301געפֿילט
אַז אַן אומדורכדרינגבּאַרע מחיצה טיילט אים
אָפּ פֿון פּרעזידענט",

אָפאַ ,היבּרו,

; ,44 '/א

האַרבּסטיקער פֿײַכטער נעפּל האָט . . ..זי אָפּי
געטיילט פֿון שטאָטישן אַרום" ,יוסף סמאָלאַזש,
'בּײִַם אַפֿענעם קבֿר',
 .4אונטערשיידן .דיפֿערענצירן .מבֿחין זײַן.
אִי דאָס פֿעסטגעשטעלטע פֿון סתּם סבֿרות .אִי
דאָס װערטפֿולע בּאַזונדער .אִי די פּלעװעס פֿון
דעם ווייץ (דעם קאָרן) .אִי דאָס סולת פֿונעם
פּסולת .אַי דאָס רעליגיעזע פֿון דעם פֿאָלקלאָי
ריסטישן, .איז שװער אין דער דעמערונג אַ
טויטן-פֿאַקל אָפּצוטײלן פֿון אַ חתונה פֿאַקל",
דאָ ,שװאַרץ-רויט ,װאַרשע  ,0191ז' , .521שװער
אָפּצוטײלן אָט די אײַנגעזאַפּטע ,פֿאַרװאָרצלטע
.נונג פֿון דעם אמת-קריטישן צוגאַנג",
,מ.יי
קאַר ו ,נ"י  ,8391ו' , .592די מעכאַניסטן...
טן פֿונאַנדער דעם אַל-
ַ.
רּײ..
טיילן אויך אָפ

פּלוני אַרױסגעצאָלט פֿאַר מיר" ,צװײ ערליכע
יונגלעך  , .פּיעטריקאָװ  ,1291זי  ..., .31דער
כּלל-גדול אַז יחיד און קיבּוץ לאָזן זיך ניט אַי",
מװ ,דער װעג צו אונדזער יוגנט ,ז' , .56שמעלץ

װי גאָלד מיך איבּער אין דײַן פֿורעם  /די
פּסולת זאָל זיך אִי און בּלײַבּן זאָל געזאַנג",
"די נשמה טײלט זיך אָפּ
סוצ | ,זי .682
פֿונעם גוף = מע לעבּט איבּער גאָר א גרויסן
שרעק,

יעניש.

-עכץ,

הער (} .קע

-עריי.

לאריע

האַרמאָניק" ,נ .װײַנהױז.

טיילן ,דזו

אַפּטײליק.

אִיע גרייסן.

אִיע חדרים

װאָס מע קען אָפּי
אִיץע יחידים ,גרופעס.
פֿאַר בּאַזונדערע

פּאָרי

-יקייט.

װאָס איז װי בּײַ אַן
אָפּטײלעריש  --אַדי
אָפּטײלער .אִיע נטיות ,כּוונות .איער פֿראַקציאָ
נאַליזם- .קייט.
קאָמיסאַר
אָפּטײלקאַם  --דער- ,ען .סאַװ.
פֿון אָפּטײל, ,עפֿנט זיך די טיר פֿון קאנצע-

אַפֿ דער

װאַכ ,מינסק

,2

אָפּטײַען

--

אוטװ.

טײַע אָפּ-- ,געטײַעט.

אָפּגײן (װאָס עס איז בּאַדעקט מיט אײַז) .,צעגיין
פֿון װאַרעמקײט, ,דאָס פֿאַרפֿרױרענע פֿלײש
,וגערוקט זיך
ועט אִי בּיז מאָרגן אינדערפּֿרי ,צ
צום אויוון די פֿיס זאָלן אַ בּיסל אָי.

אָפּטײַפּן  --טרו .טײַפּ אָפּ-- ,געטײַפּט .אַמ.
אָפּשרײַבּן אויף אַ שרײַבּמאַשין,
סע .:22:
אִי דעם מאַנוסקריפּט,

אָפּטיי"ק  --די ,ז .אויכ אַפּאָטײיק? ,כאיי
געשעפֿט װאו עס
2כגר' .אויפֿהיטונג-אָרטי.
װערן צוגעגרייט רפֿואות לויטן רעצעפּט פֿון
אויך :קראָם פֿון אַלערלײ היל
דאָקטער.,
מיטלען :88 .ראיעל װי אַן א'? .א גליק האָט

פּאַָטראַסקעט ,װי א כאַלערע פֿאַר אַן א"י
,תּהילים זאָל זײַן א רפֿואה װאָלט מען עס
געקױפֿט אין דער א ,"'8פֿװל, .אַז א פּוער גייט
אין אן אי אַרײַן ,בּאַקומט דער אַפּטײיקער דעם
קאַטער" ,פֿװל. .עסן איז אן א' = עס קאָסט
זייער טײַער", ,גי ניט אין יענער קראַם ,דאָרטן
איז אַן א" |= מע רעכנט אלץ זייער טײַערן.
פֿאַרקױפֿן לוט אַײפּרײַזן, .צו װישׂן דז אַל דיא
פֿרעמדי זאַכן װאָשׂ מן גיפֿינט אין דיזן בּיכל
דיא זײַן אַלי צו קויף אין דער אַפּוטיק",
קונשט בּיכל ,אַמשׂט ,תּע"ח, .װען איינר גיט
אין איין גיװועלבּ ואו מן בּשׂמים צו פֿר קױפֿן
האָט מוז עֶר בּרכה מאַכן בּורא מיני בּשׂמים . . .
אֲבֹּר אין איין אפּטײיק אוני דר גלײַכן די בּשׂמים
זײַנן ניט פֿון דען גירוך װעגן . . .בּידאַרף ער
ניט בּרכה צו מאַכן" ,שׂה  ,נח/בּ, .ע"א װעל
אודותן הנ"ל נעם אין דר אַפּטיק (עקסטראַקטום
קאַטוליקום) פֿר איין אַלטן פּרשוין צוויי דריטל
פֿון איין קװוינט ,אוני פֿר איין קינט בּיז (יבּ
שנים) איין האַלבּ קװינט" ,סור װ ,יט .אין
קללות, :זאָל דאָס עלטסטע קינד לױפֿן אין
אַפּטײיק און דאָס ייַנגסטע איר נאָכיאָגן = מע
דאַרף שוין נישט"; ,בּײַ זײַן הויז זאָלן שטיין
דרײַ איזװאָזשטשיקעס ,מיט איינעם זאָל מען
לױפֿן צום דאַקטער ,מיטן צווייטן אין אַי און
מיטן דריטן זאָל מען לױפֿן אָנזאָגן  --אַז מע
דאַרף שוין נישט", .כּליזמן מע װעט אין די
אַיןץ נישט קאָנען ארױיסגעבּן טראָפּנס גליק און
דאָזעס פֿרײד ,איז אַלץ בּלאָטע" ,ספ ,סודות.
פֿיג, :די דאָקטוירים האָבּן פֿאַרשריבּן כּלערלײי
רעצעפּטן ,אַלטע השׂכּלה-מעדיצין און רפֿואות
פֿון דער

אָפּטײלעװודיק  --אַדי.
פֿאָלקן.

און עס

גייט

אַרױס

דער

אִ' מיט

אַ

שלום

נײַער

נאַציאָנאַליסטישער

אַ'",

שה,

אַש.

ןאַ
טרוקענע א''
אמטלעכע

דערלויבּעניש

אי װאָס האָט ניט די
אױסצופֿארטיקן

רפֿו-

נאַ ס 3
אות לויטן רעצעפּט פֿון א דאָקטער .
אי  --אַן אי װאָס האָט יאָ אזא דערלױבּעניש.
נאָס אל  --קרעמל מיט פֿאַרשײדענע לאָבּונ'
גען ,זיסקייטן ,אויך מיט קרייטעכצער ,געװירצן
און פּאַפּולערע היילמיטלען װי ריצנאייל ,חל-
שות-טראָפּנס אע ,און 'בּאַבּסקעי רפֿואות .אויך:
יעדע קראַם וואו מע רעכנט צו טײַער, .מע טאָר

אַפּטייקאַריש

104

דאָרטן די שװעל ניט איבּערטרעטן  ---סאַן א'!"
שפּאַסיק :יעדער דאָ מאַ שנע אי (רוסיצ)
= היימישע ,פּריװאַטע אי בּײַ אַ הייל-אַנשטאַלט
פֿאַר פּריװאַטן בּאַנוץ, .די די אַ' בּײַם ייִדישן
שפּיטאָל".
א" ס ק לא ד  --אד ק ר אַ ם  ,ואו מפֿעאַר-
קױפֿט אַלץ װאָס איז נייטיק פֿאַר אַ קראַנקן
אָדער זאַכן אױפֿצוהיטן דאָס געזונט און װאָס
פֿאַר דעם איז ניט נייטיק קיין רעצעפּט פֿון
אַ דאָקטער, .א ספּעציעלן אינהילאַטאָר װאָס מע
קען קױפֿן אין יעדן אַײסײ ,פֿגעז ,װוילנע ,8291
קאן  .22אי בּ וד , --איך בּין מער ניט װי א
פּריקאַזטשיק אין אַן אַ"בּוד און קען נאָך
הײַנט ניט הײיראַטן" ,ע .בּלאַשטײן ,דאָס עלע-
גאַנטע פֿרײלין ,װילנע  ,5981ז' ,13
װאָס איז שייךְ צו

אַפּטײיקאַריש  --אַזי.

אַן אפּטײיק אָדער צו אַן אַפּטײיקער .אַיע װאָג.
אע פּינקטלעכקייט, .װען די ציין זענען געלץ-
כערט איז גלײַכער צו רייניקן זיי מיט אַיץ זייף
אַנשטאָט פּולװער" ,דרי מ .גאָטליעבּ ,פּאָפּולערע

אַלגעמײנע היגעניע ,װאַרשע  ,8091ז' 85

אַפּטייק|ער  --דער- ,ס .װנ יין יקע ס.
דפּלאָמירטער ספּץ-
אויך- :אַ'ר ,אַ'רעס.
ציאַליסט אָנצופֿירן אַן אפּטייק װאָס איז בּאַרעכ-
טיקט צוצוגרייטן רפֿואות לויט דעם רעצעפט
פֿון אַ דאָקטער .פּראָװיזאָר .פֿאַרמאַצעװט ,בֹּעל-
הבּית פֿון אַן אַפּטײק, ,צוויי קלוגע און איין
אֵי ,פֿװל .איר לויט דעם אײַנרעדעניש אַז אַן א'
איז בּדרך-כּלל א טיפש, .ער איז אן איער" --
וועגן א קרעמער װאָס נעמט צו טײַערע פּרײַזן,
רייכלין

 8פֿאַרטײַטשט

'רוֹכלי

(שיר

השירים,

ג ;)6 ,אִי .מש פֿאַרטײַטשט' :מעשׂה רוקח'
(שמות ,ל; -- )52 ,איין אָפּטייקר" {תיי:
,בּשׂמים-מישער"ן.,

מלל

פֿאַרטײַטשט:

אַבֿקת

רוכלי (שיר השירים ,ג, -- )6 ,אַפּטעקר" (תּי:
שרפֿט ג-
,װירצשטויבּ פֿון קרעמער"ן.
לערנטי ,בּוימיינשטרש ,דאקטרש ,אַפּטיקרש אוני
קרעמירש דיא דא בּורגן ,קיניגן און פֿירשטן,
אונ' זונשׂט אַנדרי גוט װענדיגי אמפּטן,..
דיא צום מענשליך לעבּין אין דער װעלט ניטיג
זיין",

אליהו

בּר'

ליזר,

תּלמיד

צחקן

מוסרי,

קוטניס ,אַמשׂט | 2961איבּערדרוקן, .הצרי אין
בּנלעד  --איז דען ניט איין רפֿואה פֿון דען
אַפּטיקר אויז שטאָט גלעד צו היילן ישׂראל",
צאינה,

איך
איך
אה,
װאָס

קנה/ד.

אָפּטיפן

,דא

שפּראַך

דר װאַנדרש

מן;

בּין איין אַפּטיקיר ,אין דען גלאָז האָבּ
טריאַקוס {'ווילדע חיה' (גר) ,אַנטיקע רפֿו-
אַ שמירעכץ אויף דער בּאזע פֿון אָפּיום
מע פֿלעגט ניצן דער עיקר קעגן אַ בּיס

פֿון א װוילדער חיהן" ,משל הקדמוני ,אוסטרהא

תּקנ"ד, .דער װיסטער אִי ,איין ייד נאָר אין
שטאָט װאָס האָט ניט געװאָלט גאָרניט װויסן פֿון
אַ'עריג  9ה ילף =
גאָט" ,פֿרוג װ ,זי 202
װאָס ארבּעט ניט אין זײַנער אַן אַפּטײיק .אַיער-
װאָג.

אַפּטײיקערײ  --די  8דאָס' ,ץ.

 .1די .לאַגער

פֿון סחורות פֿאַר אַפּטײיקן .כעמישע אונטער-
נעמונג וואו מע אַרבּעט אויס פֿאַרשײדענע

פּראָדוקטן װאָס װערן געװיינטלעך
אין אַפּטײיקן אָדער אַפּטייק-סקלאַדן.

פֿאַרקױפֿט

 .2דאָס .סכום זאַכן װאָס מע געפֿינט אין אַן
אַפּטײיק ,פֿאַרמאַצעװטישע פּראָדוקטן .פּרעפּאַראַט
װאָס מע קען קריגן אין אַן אַפּטײיק, .דאש
אַפּטיקרײַא ואש היישט טריאַקה ואש דאש איז
צו מושט פֿון פֿיל קרײַטעכציר ,דאָשׂ האָטשי
איטליכש קרײַטעכץ האָט זעך בּזונדר א סגולה
צו היילין איין קראַנקהײט ,אבּר אז זיי קומן
זעך אַלי צום הוף בּאננדר װערט פֿון זייא
בּנייאט א נייאי סגולה ואש העלפט צו אַלירלײא
קראַנקהייט" ,משה בּרי נתן נטע איבּז ,רי אליהו
הכּהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָוו תּקצ"ג.,
 .9דאָס בּאַשעפֿטיקונג פֿון אַן אַפּטײיקער,

אַפּטײקעריש" ,ערש  --אַדי
אַיערשע
װאָג; אַ'ערשע מאָס .אַיישע פֿליסיקײט-מאָסן
 ....,און אין בּאַינע האַלט קושקע בּיינערדיקע
רעדעס מיט אַישע װערטער" ,א .קאַרפּינאָװיטש,
בּײִַם װילנער דורכהויף ,תּ"אַ ,7691

וועלט-געפֿיל נוטה
אַ האַלבּ פֿלעשל
זאָנט :יאַ האַלבּ
,מיר זײַנען אַין
זײַנען ייִדן װײַל
פֿראָסטיג,

צו אַייזם, ,דער אִי זאָגט:
איז פֿולי ,דער פּעסימיסט
פֿלעשל איז לידיק'" ,שװ.
װײַל מיר זײַנען יִדן .מיר
מיר זײַנען אַין" ,רעדי' משה
קאלענדאָר

יודישער

תרע"ב,

לשנת

לעמבּערג , .1191מאָדנע האַרציקע אָין זײַנען
דאָס! מע ליגט אין געהאקטע ואונדן און מע
טרייסט זיך מיט אַנאָדין-טראָפּנס" ,אַלטער
קאַציזנע,

די

פֿון טאָל,

שטימע

זב,

נ"י

.0491

דיי'ש  ---אַדי .אַן אָיישע אָפּשאַצונג .אַן אַיישע
,בֿועות גיט דעם נײטיקן אִישן
אײפֿאָריע .ש
בּאַלאַנס :ער װײַזט אַז דער קאַמף פֿון דער
מענטשהייט בּיז אַהער איז ניט געװען אומ-
זיסט" ,זשיט שו ,נ"י  ,2191ז' ,352

עווען  --אוטװ .נעאָל .איר .זיך אַרוס-שטעלן װי אַן אִי ,רעדן אָדער טראַכטן אויף
אַן אָנגעבּלאָזן אָפּטימיסטישן שטייגער ,בּײַ
א .גאָלאָמבּ ,טאָג 8691 ,װו ,61

אָפּטימאַ|ט  --דער- ,ן| .געוויינלעך אין מצן,

אָפּטינקע(װוע)ן  --טרו .טינקעווע אָפּ'-- ,גע-

אדעליקער ,אַריסטאָקראָט אין
2כאיי /.227
אַנטיקן הערשנדיקן קלאַס אין דער רוימישער
בֿויע  --די .הערשאפֿט פֿון דירעפּובּליק.
אֵיטן,

פֿאַרענדיקן בּאַדעקן מיט טינק,
טינק(עװע)ט..
װאַפּנע (װי ניט איז) ,אִי די ווענט .אַי די גאַנצע
שטובּ .אִי מיט א פּאַסטע פֿון װאַסער ,קאַלך און
זאַמד, .אַ הילצערנע שטוב מיט א גאַניקל ,כּמעט
איין פֿאַסאָן  . . .מיט די אלע אַנדערע הײַזער
דאָרט ,ניט מער װאָס זי איז אָפּגעטינקעװעט,
עעווערװײַס אָפּגעשמירט"ײ ,ממוס ,שלמה.
 ---דער.

אָפּטימאַ'ל  --אַדי .ק?איי 2כל.
װאָס איז
זייער גוט .װאָס איז דאָס בּעסטע .די אִיץ
בּאַדינגונגען פֿאַר דער אַנטװיקלונג פֿון שװערער
אינדוסטריע .קקאָלװירטן װעלכע כאפּן אֲרום
דעם אָץ ערד-שטח ,בּײַ דער געגעבּענער טעכ"
ניק" ,די רויטע וועלט ,כארקאָװ  ,0291זן ,11721
,יעדן מיקראָבּ אַנטשפּרעכט אן אַנדער טעמ"
פּעראטור אין וועלכער דער געגעבּענער מיקראָבּ
אנטװיקלט זיך אמבּעסטן .מיר רופֿן דאָס די
אע טעמפּעראַטור" ,פֿגעז ,פּאַריז  ,0591פאן :4"5
אָ'פטימום  --דער- ,ס .דאָס בּעסטע ,פּרוּװן
דערגרייכן דעם אָי .זיך בּאַפֿרידיקן נאָר מיטן א

אָפּטימיזם  --דער ,בּא? .כאיי 22ל.

היפּוך

פֿון פּעסימיזם ,נטיה ,נייגונג צו זען ,צו פֿילן
אַז דאָס גוטע װעט (מוזן) קריגן די אײיבּערהאנט
איבּער דאָס שלעכטע .שיטה װאָס האַלט אַז
גוטס און יושר מוז זיגן איבּער שלעכטס און
אומיושר ,אַז דאָס גוטע אין לעבּן איז אָדער
װעט זײַן א סך מער װי דאָס שלעכטע; .יידן
גלייבּן און וארטן אויף דעם יום שכּולו טובֿ",
;די װעלט איז בּאשאפֿן געװאָרן מיטן בֹּאַי
שעפֿערס ככּי טובֿ'י .קאַ'  --דער סוד פֿון
אונדזער נצח-ישׂראלדיקייט", .אַי דאַרף זיך
דערנערן ניט מיט ליגן ,נאָר מיט אמת" ,איבּז,
מ .ראַזענבּליום ,יוליוס פֿוטשעק ,מיט אַ שטריק
אֵפֿו האַלדז ,מאָסקװע

,8491

,אַז ער {|רינגעל-

בּלומן װאָלט ניט געװען בּאַװאָפֿנט מיטן היס"
טאָרישן אִי אונדזערן ,װאָלט ער נישט געהאַט
דעם גײַסטיקן כּוח אַזוי געטרײַ צו פֿאַרצײכע-
נען .ער האָט אָבּער געגליײיבּט אז א יַדישׁ
פֿאָלק װעט בּלײַבּן" ,אפֿא ,טמז 4691 ,ווו ,03
אָפּטימיסט  --דער" ,ז .װנ -ין ,יקע' ,ס . װער
עס איז אן אָנהענגער פֿון אַייזם ,איז לויט זײַן

אָפּטיעסען  +- --אָפּטעסען,
אָפּטיקשען זיך  --אוטװ- .שע זיך אָפּ ,זיך
אופֿהערן זיך צו טיעשען
ייגעטיעשעט.
אָדער א לענגערע צײַט זיך פֿאַרװײַלן ,זיך
אַרומשפּילן און דערבּײַ זיך טרייסטן און הנאה
האָבּן .אִי זיך מיט די אייניקלעך .אַי זיך מיט
עניש.דער אַרבּעט אין פֿאַראײן .

 .1לד

אָפּטיפֿן  --טרו .טיפּ אָפּ-- ,געטיפּט.

אָפּפֿאָטאָגראַפֿירן .אִי די גאנצע משפּחה, .ל,ייגט
מען אַװעק פֿאַר דער פּלאסטינקע אויף װעלכער
עס װערט אָפּגעטיפּט א שטערן ...אַ געלע
שטיקל מאַטעריע" ,בּלעטער ,שן ,72
2

שאַפֿן א טיפּ,

אַ כאַראַקטעריסטישע

גצ"

שטאַלט אויף דער בּינע, .דער טעאַטער האָט
בּאַדאַרפֿט אִי יוסטע אָדער פֿאַרצאָגטע בּירגער
אין זייערע מלבּושים ,מיט זייער אָרטיקן
ערע קאַפּריזן" ,מוק,
זטי.י..
דיאַלעקט און מי
טעאַטער

און

טעאַטער,

אידיש

ז' ,21

 .9בּכלל אימיטירן ,נאָכמאַכן. .ער האָט מיר
יעדע

אָפּגעטיפּט
מעשׂה אַלפֿס,
מיט ז יך , --דער זון איז געקומען ,בּין איך
מיט

מײַן אלטע

תּנועה

געגאַנגען

מיט

אזא

שׂמחה",

אי זיך מיט

אים",

-ונג,

אָפּטיפֿן  --אוטו  4טרו .טיפּ אָפּ'-- ,געטיפט.
אַמ 410 .מג .:22: 04
איבּערגעבּן

װאָס

איז

געבּן אָנצוהערעניש,
ניט

אַלעמען

בּאַוואוסט,

כּדי אָנצוּװײַזן װי זיך אױפֿצופֿירן ,װי עפּעס
אויסצוניצן, .די קליגערע אַקטריסעס פֿלעגן

אָפּטיפֿוסן

1809

איינע די אַנדערע אִי װי (יענעםן אָפּצונאַרן,
נ.

זאַלאַָװיץ,

פֿאָר,

.81
 0691ש

אָפּטיפֿופֿן  --אוטח .נעאנעאָלָ.ל .דורכמאכן אַ
טיפֿוס-קראַנקײט .ש,טיבּער האָבּן אָפּגעטיפֿוסט,
אָפּגעהונגערט אַ גאַנצן װינטער" ,בּערג ,בּאַם
דניעפער ו' ,עמעס ,,זי ,274
אָפּטיפֿן  --טרו .טיף אָפּ- ,יגעטיפֿט,
טיפֿער .אִי דעם ריוו ,די גרובּ.

מאַכן

/נג,

אָפּטיצ(י)ען  --טרו- .צויע אָפּ-- ,געטיצוי)עט.
 .1אָפּנאַרן .אָפּשװינדלען .אִי װי אַ קינד, .צי
פֿירט ער עס קעגן מיר אויך זײַן אַמבּיציע און
מיינט מיך אפֿשר אָפּצוטיציען?" ,ייל ,דאָס
פּוילישע יונגעל ,אַדעס  ,5981זי  ,2 ,941אַרײַנ-
רוקן .ארײַנשטעקן .אַרײַנזאָגן .אִי אַ פֿינגער
אין די אויגן .אִ' אַ פֿײַג אונטער דער נאָז.
אי אַז די שװעסטער איז אַ הור .אִי אַ פֿױסט
אין די ריפּן אַרײַן .ה,אָט מען מיר ,אָפּגעטיצעט
גלײַך אין די ציין אַ פֿײַג :װאָן ,אַפּיקורס!",
ייל ,פּריטשעפע | ,אַדעס  ,6781זי .04
מיט זי ך , --טיצע זיך אָפּ פֿון יאָלד ,װײַל
ער קנאַסט ,קענסט פֿאַרשיט װערן" (אונטער-
וועלט ,װאַרשע) = טראָג זיך אָפּ פֿון דעם
נאַאיוון ,ער דערשפּירט עפּעס ,ער האָט אַ חשד,
עכץ,דו קענסט ארײַנפֿאַלן אין תּפֿיסה .
-עניש,

אָפּטויק  --די ,יס ?איי 22גר.
לערע װעגן ליכט.

( 1פֿיויק)

 .2פֿיזיאָלאָגיע) לערץ

וועגן זעעװודיקייט און װעגן מעסטונג פֿון דער
זעקראַפֿט, ,דער בּוים און דער בּאַרג  --לערנען
אונדז די אִי און די נערװען פֿיזיאָלאָגיע --
בּלײַבּן דרויסן ואו זיי שטייען" ,זשיט װ ,ג"י
 ,2זי ,73
דיקער ,דער ,יס  --געלערנטער ספּעציאַליסט
אומצוגיין מיט אינסטרומענטן װאָס האָבּן צו
טאָן מיט אָפּטיק .ספעצ ,װער עס פּאַסט צו
בּרילן צו אינדיווידועלער זעקראפֿט, .פֿון דאָרטן
האָט זיך די חבֿרה געװאַרפֿן אויף א קלייט פֿון
אַן אָפּטיקער (א פֿאַבּריקאַנט פֿון בּרילן ,שפּאַק-

טיוון אאַזו)" ,ייִפֿאָל ,59881 ,ואן  .6אַפּטי'שן
--

 ,2דעקלאַרירן אַז מע װיל אָנ-
בּײַ אַ בּרירה.
נעמען א נײַע בּירגערשאַפֿט .אַי פֿאַר קאַנאַדער
בּירגערשאַפֿט ,פֿאַר ישׂראל-בּירנערשאַפֿט ,פֿאַר
/נג,
,װעלט-בּירגערשאַפֿטײ .
אָפּטירפּענען  --אַקוזװ- .פּע אָפּ ,ג-ע-טירפּעט,
לד  .=172/: 0601אין פֿאַרבּינדוגג מיט פֿוס.
אָפּזיצן אַ פֿוס, .עס האָט מיר אָפּגעטירפּעט א
פֿוס ,מע דאַרף זיך א בּיסל דורכגיין --- .װאָס
איז עס אָפּגעטירפּעט?  --עס האָט מיר אַמ-
גענומען א פֿוס ,אַ פֿוס איז מיר אײַנגעשלאָפֿן",
ריד (אַניקשט ,ליטע),

אָפּטלומאַטשען  --טרו- .טשע אָפּ-+ ,גע-
טלומאַטשעט- :99 .טאָלמאַטשען.

אַפּ

טײַטשן ,מיט אַ סך רייד אױפֿקלערן .אִי אומ"י
קלאָרע רייד,

אָפּטליען  --אוטװ .טל;ע אָפּ-- ,געטל;עט.
אױפֿהערן טלוען, .די קוילן האָבּן שוין אָפּגע-
טליעט ,אין אַשׁ זענען מער ניטאָ קיין פֿונקען",

אָפּטליקען  --טרו" .קע אָפּ-- ,געטליקעט.
פֿאַרענדיקן א סעקסועלן פֿאַרקער, .ער
װאול.
האָט זי אָפּגעטליקעט און מער ניט געװאָלט
געװיינלעך מיט זיך  --אַ
וויסן פֿון איר".
סך מאָל ,א לענגערע צײַט ,נאָר װעגן א פֿרױ,

אָפּטעותן -

{ ...טאָיעסןן ,אוטװ  4טרו.

מאכן א סך טעותים,
טעות אָפּ-- ,יגעטעותט.
קאליע מאַכן דורך א צאָל טעותים .אִי אין לעבּן
בּײַ יעדן װיכטיקן שריט .אַזױ אִי א חשבּון מץ
זאָל דאַרפֿן איבּעררעכענען פֿונדאָסנײײ,

אָפּטעטשנע --אַדי .צת?ס .1 .::2: 6608װאָס
 .2אַפּטייקאַריש,
איז אין אַפּטײק ,אי סחורות.
אַפּטײקעריש .אַן אַץר) סקלאַד .איע פּרײַון,

אָפּטעטשעקע(לע)  --די (דאָס) .ספעצ .אַזױ
רופֿן סטאָליאַרעס אָן די פּאָליצע וואו מע האַלט
אויך :דאָס אַפּטײקל.
שמירעכצן ,קלייען אע.

אָפּטעכערן  --טרװ . ער אָפּ'- ,געטעכערט.
 ,1אוקר .אָפּפּלאַנירן ,אױספּלאַנירן .אִי װאו
פֿריער צו זײַן און װאו שפּעטער .אִי װי צו
גנבֿענען די גרענעץ.

 .2אָפּטערכען ,שלעכט

אָפּשרײַבּן .מיאוס אָפּשמירן ,אִי א בּריוול מיט

אַמ,

דיש  --אַדי .אָיישער נערוו .אַ'ע אקס .אִיע
אילוזיע .אִיע אײַנבּילדונג .אַיע מכשירים .איער
צענטער .אַן איער אָנצילער פֿון אַ בּיקס, .דורך
קיין אֵָישן אינסטרומענט קענען מיר נישט
דערזען די אויסערלעכע װעלט אין אַזעלכע
שיינע פֿאָרמען װי דורך די אויגן פֿון א יונגן
מענטשן וועלכער פֿירט אַן אײַנגעהאלטן לעבּן",
דרי ט .קאָרניג,

היגעניע

פֿאַר אונפּֿערהייראַטעטע,

װאַרשע  ,8091זי ,23
אָפּטיקען

אָפּטענטלען

--

טרװ.

קקע

 1אוקר .דזו אָפּטיצנ)ען.

אָפּ-- ,געטיקעט.

 .2דזװ אָפּטי

טשען .+-

אַפּטֿיר  --דער- ,ס.

? .קליין ריטשקעלע

(טײַכל) ,א מין שמירעכץ.

אָפּטירן  --אוטװ .אָפּטיר ,אָפּטירט? ,כאיי .227
 ,1אױסקלײַבּן צװישן צוויי מעגלעכקייטן ,אִי

די װילדסטע גרײַזן .אִי די װענט מיט א מיתה-

משונה-קאָליר .

-7עניש.

ערײ.

אָפּטעם  ...{ --טאיעמן דער ,ען .נעאָל .טעם
װאָס בּלײַבּט איבּער ,נאָכטעם, .דער אַי געװעזן
איז האַמעטנע פֿלײשיק" ,סוצ ו זי - .884יק
דידי

אדי.

אָפּטעמען  ...{ --טאַיעמען} טרװ .טעם אָפּ,
פֿאַרזוכן דעם טעם פֿון א צאָל
יגעטעמט..שפּײַזן ,געטראַנקען .אִי דאָס געקעכטס .אִי פֿון
אַלע טעלער .קאַ קעכין עסט ניט ,זי טעמט נאָר
אָפּי- .עניש,

אָפּטעמפֿן  --טרװ .טעמפ אָפּ-- ,יגעטעמפּט.
 .1אָפּשטומפּיקן .אָפּשװאַכן די שאַרפֿקײט ,אִי
די האַק ,דאָס מעסער ,די שֹעֶר אע.
 ,2מאַכן װײיניקער שפּירעװדיק ,ניט אַזױ
פֿילעװדיק װי פֿריִער .מאַכן װײיניקער קאַנטיק,

װײיניקער בּולט ,אִי די געפֿילן ,אַי די נערװן.
אִי דעם חוש פֿון גערעכטיקייט ,דאָס געװיסן ,אַי
די װאַכזאמקײט .אי די חילוק"דעות .אַי די
..
נ.ט
איאָן
בּושה, .בּײַ דער הערשנדער נאצ
װיקלט זיך שאָװויניזם ,דער געפֿיל פֿון גערעכ-
טיקייט װערט אָפּגעטעמפּעט" ,בּ .גיקי ,אונזערע
ּ,ײַ פֿענצטער האָבּן
פֿאָדערונגען ,זשענעוו  ,5091ב

מאַמעס אָפּגעטעמפּט דעם װוינד-און-װיי און
קינדער אײַנגעשטילט מיט שמעטערלעך" ,פּמ,
מלחמה ו ,נ"י ,ז' , ,884די צײַטן װאָס מיר
לעבּן איצט איבּער טעמפּן אין אונדו אָפּ די
פֿעאיקײיט צו זאָגן קדיש" ,גרינ ,בּלעטלעך

פֿון

אַ טאַגיבּוך ,זי , .853אָפּצוטעמפּן די אידעאָלאַ-
גישע קאַנפֿליקטן אין ייִדישן לעבּן און אײַנ
צושטעלן אַן אוניפֿאָרעמקײט" ,דרי מאַרגאַשעס,
טאָג 2691 ,ווא , .51יעדע איבּערטרײַבּונג טעמפּט
אָפּ די שפּראַך" ,בּאַש ,פֿאָר 6691 ,ווצ ,01
מיט זיך  --יאַפֿילו היפּוכים טעמפּן זיך
אָפּ, .אַפֿילו גרוילן טעמפן זיך אָפּ" ,עדי
שאַרף פֿון ערשטן װייטיק האָט זיך אָפּגץ-
טעמפּט" ,הר ,פֿאַרנאַכט.

/נֹה,

אָפּטעמפּנדיק  --גערונדיו ,אַזי .

אן אִץ

אַרבּעט .די אִיע יאָרן אין דער תּפֿיסה.
-ערהייט,

-יקייט,

אָפּטענדלען - --דל אָפּ-- ,געטענדלט.

אוטח

 -אױפֿהערן האַנדלען מיט אַלטע זאַכן אָדעראַ לענגערע צײַט האַנדלען מיט זיי .אִי א גאַנץ
,ענוג ,שוין אָפּגץ
לעבּן איבּער די הױפֿן ,ג
טענדלט",

טרװ

--

פֿאַרקױפֿן לאחדים

און

בּיליקער װי עס איז דער פּרײַז ,כּדי פּטור צו
װערן פֿון דער סחורה .אִי די מאַרינאַרקעס ,די
שיך אאַזװ.

-עניש.

אָפּטענהן  ..{ --טײַנעןן אוטװ  4טרו.
 .1טענהן אַ לענגערע צײַט .אִי עטלעכע שעה
און גאָרנישט אױיספּועלן, .דײַן לערער האָט
נעכטן בּיז די הענער |= אַ גאַנצע נאַכטן מיט
די יונגען אַפּגעטענהט פֿיזיקע און דער שוארצ-
יאָר ווייס נאָך װעגן װאָס" ,חי"ה זעלדעס,
װינטער אָבענדען ,װאַרשע תּרנ"ח ,זי ,24
 .2אױפֿהערן טענהן, .ס'איז מיר שוין טרוקן
אין מויל .איך האָבּ שוין אָפּנעטענהט", ,נו ,עֶר
האָט שוין בּרוך'השם אָפּגעטענהט ,דער גנב,
דער

מאָשעניק",

אמד,

יעקעלע

גאָלדשלעגער,

זשיטאָמיר ,8681
 .9מיט רייד ,מיט טענות אָפּװענדן ,אָפּשלאָגן,
אִי די אַלע כּלומרשטע בּאַשולדיקונגען .אִי א
שטראָף,
אויך מיט זיך , --זי װאָלט זיך אָפּגץ-
טענהט אַפֿילו מיטן מלאך-דומה" -- ,זי קען
אַזױ פֿיל טענהן אַז זי קען פּועלן בּײִַם ערגסטן,

דעניש.

דער (דין ,דקע).

-//ערי.

אָפּטענטלשן  --טרו- .טל אָפּ- ,געטענטלט.
 .1בּאַפֿלעקן ,אָפּפֿלעקן מיט טינט .אִי דעם
 2אָפּשרײַבּן גיך און שלעכט ,אַי
טישטעך.
אַ בּריוו מע זאָל אים ניט קענען דורכלייענען.
 .9אָפּשמירן .אַי מיט פֿאַרבּ ,עס זאָל אויסזען
 .4אױפֿהערן טענטלען אָדער טענ
חלשות.
|
טלען א לענגערע צײַט,

אָפּטענצלען

אָפּטראָגן

100

יעניש.

זעכץ,

-עריי.

דער (יין- ,קע).

 .1אָפּשמירן .אָפּפּאַטשקען .אִי די װענט .אִי די

מאקסל ,טראָג נאָר אָפּ אַ טוץ צום אײַנבּינדער",
ייז ,יאין דער פֿינצטערי.

 .2בּכּלל אָפּפֿושוער)ן .אָפּטאַנדעטעװען .אִ' א
שטיקל אַרבּעט װי א לערןיינגל, .ס'איז ניט
הויזן ,סאיז א זאַק .װער האָט עס אַזױ אָפּ
געטערכעט?",

 .2בּרענגען צו טראָגן .אִי אַ בריוו ,א טץ-
לעגראַם אע .אִי שלח-מנות .אִי מתּנות, .פֿױיגל,
פֿױגל ,פֿײיגעלע / ,פֿאָלג מיך ,פֿאָלג אַ שליחות,
 /נעם זשע אָט דאָס בּייגעלע / ,טראָג עס אָפּ

הײימאַרבּעט,

אָפּטענצלען  --זח .אָפּטאַנצן ( )-מיט
קליינע ,דראָבּנע טריטעלעך.

אָפּטעסטירן  --טרו- .טיר אָפּ(-- ,גע)טעס-
אױפֿהערן ,ניט דאַרפֿן מער טעסטירן
טירט.
אָדער טעסטירן א לענגערע צײַט .אִי די פֿעאי
קייט אױפֿצונעמען מעלאָדיעס, .װיפֿל דאַרף
מען האָבּן אָפּטעסטירט בּכדי מע זאָל קענען
האַלטן אז דער טעסט

איז אױיסגעפּרוּװט",

דער װעג צו אונדזער יוגנט ,ז' .69

מװ,

/נב,

אָפּטעפען  --טרװ- .סע אָפּ ,ג-עטעסעט:98 .

--ט(י)עס(י)ען.

אַרומהאַקן ,אָפּהאַקן מיט

א שאַרפֿן אינסטרומענט .אַי א שטיין פֿאַר אַ
מצבֿה ,אִי די קלעצער מיט אַ האק .אַי און דינער

*ֹאַי די ה ע ר נע ר  --צונעמען פֿון
מאכן.
*אַ
עמעצן די מעגלעכקייט צו טאָן שלעכטס.
די  8ל יגל  --שטערן דורכפֿירן א בּאַהאַרצטן
פּלאַן; .חכמה האָט אױסגעבּויט איר הויז ,האָט
זיך אירע זיבּן זײַלן אָפּגעטעסעטײ ,מס ,משלי
תּקע"ד ,ט, .1 ,דער מזבּח זאָל זײַן פֿון שטיינער
 . . ,זאָלסט ניט אױפֿהײבּן אויף זיי קיין אײַזן
איך
אָפּצוטעסען זיי" ,חעט ,דברים ,כז .5
מיט זיך , --בּשעת גאָט האָט געטעסיעט די
זײַט . . .בּײַ אָדם:הראשון  . . .האָט זיך אָפּגץ-
טעסיעט שטיקלעך פֿלײש און בּיין" ,חיים
בּראָדאָװוסקי ,די אַסיפֿה אין דער

גבֿר ,בּאַרדיטשעװ .9881

שטאָדט עציון

-עניש.

|

 9אַקוזו .װי ניט איז אָפּלעבּן ,דורכלעבּן.
דורכשטופּן די אאָרן; .איך װיל ניט װי
מײַן טאַטע ע"ה אִי מײַן לעבּן אין קליינעם
שטעטל", .װאָלט איך עס פֿאַרקױפֿט ,געמאַכט
א שיין קאַפּיטאַל ,װאָלט געלעבּט נגידיש אויף
קאשע מיט יויך און אָפּנעטערכעט אזוי מײַנע
עניש.
יאָרן" ,ממוס ,קליאטשע.

אָפּטערעכּענ|דען  --טרו- .דע אָפּ(-- ,גע)-
טערעבּענדעט- :99 .ד(ז)יען .פֿאַרענדיקן רעדן
אַ סך ,מיט א טומל און גאָרניט זאָגן .אָפּי
פּלאַפּלען, .ע,ר האָט אָפּגעטערעבּענדעט העכער
אַ שעה און פֿרעגט מיך בּחרם װאָס ער האָט
געזאָגט",

 .1הײַקין,

ידי

קולטור,

נ"י ,2691

פאן .7

אָפּט(ע)רעלייקען  --טרו- .קע אָפּ- ,גע-
אַפּזינגען (אומגעראָטן און
ט(ע)רעלייקעט..
צעצויגן ,אויך ציטערדיק) ,אִי די גויאישע לידע-
לעך, .דער חזן האָט שוין אָפּגעלײענט די כּתובּה
און אָפּגעטערעלײקעט דעם לעצטן מיאַדיר",
ייל,

דאָס

פוילישע

יונגעל,

אַדלס

,5981

|' .99

מיט זיך.

אָפּטערעפּיען  --טרװ- .פיע אָפּ'- ,געטע-

אַפּטעקאַרפקע  --אַדי .רוסיצ .דזו אַפּטײ-
;זי האָט פֿײַנט איסקע

אוטשעניקעס,

אָפּצופּן .אָפּפֿליקן .אִי די צויטן,
רעפּיעט .סל.
אִי א האַלבּן אַרבּל,

פֿון זי שטענדיק

מיט רפֿואות",

אָפּטעשען ויך  --אוטװ- .שע זיך אָפּ ,זיך

קצריש,

; . .עס שמעקט
פּאַריזער
9

צײַטשריפֿט,

ד ס ט װ ע --

,75:6591
די.

שן

,51:61

פֿאַרמאַצעװטיק,

ז'
,ער

בּרויכט עס צו לערנען צו זײַן איסטווע" ,אמד,
דער שבֿעים-מאָלצײַט ,װילנץ ,7781

אָפּטעקלען  --טרחװ- .קל אָפּ-- ,געטעקלט.
 .1אָפּטאָקן .אָפּדרעקסלען.

אִי די עץ'חיימס.

 .2אָפּצאַצקען א רעדע ,אַ בּאַגריסונג אע .אַי א
אויך מיט זיך
שריפֿט לכּבֿוד דעם יובּילאַר.,
,אָט זיך אָפּגעטעקלט א דרשהלע ,צו קושן
 -העניש.יעדער װאָרטײ.
אַפּטעקער

--

זזו

אַפטיקער.

אַװוי איך:

אַפּטעקערין ,אַפּטעקערײַ,
אַפּטעראַ 'ל(יש)  --אַדי? .אי 22גר( .אַר-
װאָס האָט ניט קיין קאָלאָנאדע.
כיטעקטור).
אַן אַלטער ,איער טעמפּל,

אָפּטעריגיאַ'ל(יש)  --אַדי?? .איי 22גר
(זאָאָלאָגיע) - .װאָס האָט ניט קיין פֿליגלען .אע
אינסעקטן,

אַפּטעריקש

 --דער ,ן.

קיװפֿױגל .פֿױגל

פֿון נײַזעלאַנד און אױסטראַליע ,כּמעט אָן
פֿליגלען און אָן אַן עק ,מיט א לאַנגן שנאָבּל.

די פֿעדערן זעען אויס װי האָר ,אויף די קורצע
פֿיס דרײַ פֿינגער 8112:4504 ,צעזס!טץ./

אָפּטערכען

 --טרו- .כע אָפּ'- ,געטערכעט.

דיגעטעשעט ,אויך :טיעשען זיך .סל .אָפּ
פֿרײען זיך .אִי זיך מיט די אייניקלעך .הנאה
האָבּן װי אַ פֿאַרגיטיקונג פֿאַר צרות .נאָכן
פֿריצײַטיקן טוט פֿון זון זיך אִי מיט די
אייניקלעך.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּטראַג  --דער ,ן.
פֿון אָפּטראָגן (זיך) .אִי פֿון תּבֿואה פֿון אונטער
דעם דרעשער; .ער טאָר אים ניט אונטר זײַן
(פּנים) קומן ,דען ער מושט פֿאַר וואול איין אָבּ
טראָג טון דשׂ מן אים ואול בּיוויליגט" ,לטן
ב/א,
זונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּטראָגן (זיך) ,אִי פֿון סחורה, .די מעלה
פֿון שבּת ויום-הכּפּורים  . . .אָבּער ניט די אויפֿ-
הײבּונג און אִי פֿון די אורות חס'ושלום",
תּניא,413 ,

אָפּטראָגן  --טרח.

טראָג אָפּ-- ,געטראָגן

 ,1איבּערטראָגן פֿון איין אָרט אױפֿן אַנדערן.
אָי די שטיינער צום עק פֿון פֿעלד .אַי פּעק ,זעק
אע, ,װאו געפֿינט מען א גאַסנמענטש אָפּצו-
טראָגן די סחורה?", .ער טראָגט אָפּ די מצות
פֿון פּאָדראַד צו די בּעליבּתִּים און קריגט
עטלעכע גראָשנס", .מע זעט ניט עס זאָל עמע-
| צער קומען סחורה קױפֿן ,עס ואָל זײַן װאָס
אָפּצוטראָגן" ,פרץ ,זיבּן גוטע אאָר ;אֲנו,

גיכער",

װאָס

פֿל

{|סאָװעטישע

יודישע

פֿאָלקס:

,נוים טוט אונז קיינר
לידער ,מאָסקװע 9391ן .מ
אָבּ זאָגין ,װען מיר אונזרי רעקמוציאָהן אָב
טראָגין" ,בּחורים ליד ,פפֿדמ ְ| 0571יבּל וואן.

;איך האָבּ בּאַקומען א בּינטל פֿריש היי אָפּצו-
טראָגן עס דער אומגליקלעכער שקאַפּץײ ,ממוס,
קליאַטשע, .א דאָקטער װאָס גייט מיט דער לוויה
נאָך זײַן חולה איז געגליכן צום שנײַדער װאָס
טראָגט אָפּ אַ שטיקל אַרבּעט" ,שמואל רובּינ-
שטיין פֿגעז ,װילנע  ,1391פאן ,8
 .9צוריקטראָגן .,צוריקבּרענגען .אַי אַ געליגן
טעפּל .אִי אַ חובֿ; .ער נעמט די טאַץ און
בּרענגט זי אַהיים צו זײַנער פֿרױ .זי זאָגט:
וואו האָסטו דיזע טאַץ געשטילן .טראָג זי
בּאַלד אָפּ ,איך יל קיינע געשטוילענע זאַכן
נישט
טויזענד

האָבּןי,

פֿ.

אונד

איינע

זאַנדמאַן
נאַכט,

איבּז,
װארשע

נײַאי

אַ
.2581

עדי

שטיוול װיל דער שייגעץ ניט אָפּבּרענגען ,בּיז
מע װעט אים אִי אַהיים די מטבּע" ,אני שלשום
בֹּר יענטע {ש .בּערנשטייןן ,רי יאָכצי דל גאה,
קעשענעוו , .8981טייל שנײַדער טראָגן אָפּ דעם
ייַתּור" ,פרץ ,יבּשעת מגפֿה' .ער נעמט דאָס
ייַנגעלע אויף די פּלייצעס און טראָגט עס אָפּ
אַהיים" ,סמבּ, .נעם מיך ,ערד ,אויף די הענט
פֿון װעגן און טראָג מיך אָפּ אַהיים" ,אַקש,
בּרויז ,מינסק  ,8291זי ,36
 .4אַװעקטראָגן ,אַװעקנעמען .צונעמען (בּשתּי-
קה) .אִי עפּעס פֿון שטובּ* .אָי די בּ יי'נער ,די
פֿיס  --אװעקלױפֿן .אָפּטראָגן זיך ,בּו, .יהודי
בּלא ,טראָגט אָפּ די עצמות און הלכנט אַװעק",
ייט ,טאָג 1691 ,ווש , .1דאַז מן דאָשׂ בּעקן מיט
דיא (מצות) אין דיא היך היבּט  --איז דער
(טעם) דז דיא קינדר װערן מיינן מן װאָלט שוין
פֿון טיש אָבּ טראָגן אונ' װערן פֿראָגן,"...
סידור

עפּש,

תפֿילות,

אמשׂט

תּק"ס,

קמד/ג,

,דערװײַל װי מע האָט אין שטובּ . . .געקלאָגט,
האָט עֶר געקענט עפּעס אַי ,אַ לעפֿל ,אַ פֿענדל,
א שטייסל" ,ייל ,קמ ,7681 ,מאן , .72זענען פֿון
פריץ חייל געקומען ,האָבּן די משכּנות פֿיל
גענומען ,אָפּגעטראָגן עס צו אים אין סקאַרבּ",
ממוס ,יודל, .אַז ער כאַפּט איינעם טראָגט ער
אים אָפּ  . . ,גלײַך אין אוטשאַסטאָק אַרײַןײ ,שע,
מנחם מענדל ,לאָנדאָ, .דער בּאַלאָן האָט זיך
אױפֿגעהויבּן אין דער לופֿט . . .אַזױ האָט עס
זי אָפּגעטראָגן גאַנצע  05מײַל" ,בּלעטער,
פא ,44

 .9אָפּניצן פֿון (בּײַַם) טראָגן א קליידונג .אַי
די קאַפּאָטע װאָס מע האָט אױפֿגענײט צו דער
חתונה .אִי די שבּתדיקע מלבּושים .אִי די שטיוול
אין די האַרבּסטיקע בּלאָטעס .פֿיג, .כ'האָבּ די
האַרבּסטן שוין אָפּגעטראָגן ,געבּליבּן מיט שניי
אין

די

תּשכ"א,

האָר",

בּעריש

װײַנשטײן,

איק,

פ"ה

אָפּטראָגן זיך
 ,0איבּערגעבּן.
איז אַן אינטימער
פּאַסט ניט ,װאָס
רכילותל ,אַ סוד,

1807
אינפֿאָרמירן װעגן עפּעס װאָס
ענין .איבּערדערציילן װאָס עס
דאַוף בּלײַבּן בּסוד .אִי א
א פּליאָטקע אע .אִי די גאַנצע

מעשׂה אין יענעמס אויערן.

"אי אַ פּץ-

ק ל  --פֿאַרמסרןֹ* .אָי א פּ אָט ש ט  --איבּער"
געבּן אַ בּלבּול ,א רכילות . איין איטלכש
דינשׂט זאָל אירן הערן געטרוי דינן ,ניט אָבּ
טראָגן עשׂ זאָל זײַן װאָשׂ װאו אירן הערן צו
גיהרט" ,עפּש ,דרך הישר לעולם הבֹּא ,שקלאָװ

תּקנ"ו, .איז ער זיך דערגאַנגען דורך זײַנע
לײַט װאָס האָבּן אים אָפּגעטראָגן מיט זייערץ
אייגענע צוגעלייגטע פּזמונותיי ,ממוס ,ידי אַלטע
מעשׂהי, .װעסטו דאָך אוודאי װעלן אִי מײַן װײַבּ
װאָס איך שרײַבּ דיר אַצינדײ ,שע ,זומערילעבּן.
 7איבּערגעבּן עפּעס װאָס איז גוט .אִי דעם
רבּינס בּרכה .אַי די גוטע רייד װאָס מע האָט
וועגן אים געהערט, ,גי אַזש אַהין אויף אַפּי
צוטראָגן דעם מזליטובֿ .פ .שטיינװאקס ,טמז,
 1ש,41
 .8אַריבּערבּרענגען בּאַצילן ,א סיבּה פֿון א
קראַנקיט .אָנשטעקן .אִי פּאָקן .אִי די כאָלערע
פֿון כינע קיין אײראָפּע; .אַז מע טראָגט אָפ
ווערט אן איבּערגאַנג" ,פֿװל |װש מיט .}316

 ,9אײַנטראָגן .אײַנבּרענגען .אַ קרעמל װאָס
טראָגט ניט אָפּ, .מע רעכנט אויס צום צענטן
מאָל װיפֿל װעט אשטייגער אִי די תּבֿואה און
צי װעט קלעקן אויף א יאַר לעבּןיי ,י .דאַבּרושין,
ערד-לעבּן ,כאַרקאָװ ,יאָר?

אָפּטראָגן זיך  +- --זפו.

( .1אומאיידל)

אַװעקגײן ,אַנטלױפֿן ,אַװעקפֿאָרן אין אײַלעניש.
זיך אַרױסקלײַבּן.

אָפּטראַסקען

נעלם װערן, .ט,ראָג זיך אָפּ,

אַניט , ,". . .טראָג זיך אָפּ אָדער מע װעט דיך
אַרויסמשלחן" .כאַפּן די פֿיס אויף די פּלייצעס
און אִי זיך .אִי זיך פֿון אַ סכּנה .אִי זיך בֹּאַי
צײַטנס .אָפּטראָגן זיך מיט גאַנצע בּיינער .אַ'
זיך אין איין העמדו ,אָט װי מע שטײט,
האָבּן שׂכל זיך אָפּצוטראָגן אין דער ריכטיקער
צײַט .זיך אִי פֿון שטאָט .אִי זיך מיט בּושה,
ּ,אַסט דאָס היטעלע צום קאָפּ ,טו
בּחרפּתו .פ
עס אָן און טראָג זיך אָפּײ ,פֿװל, .ער האָט זיך
שטאַרק דערשראָקן און האָט אָנגעהױבּן שרײַען
גװאַלד{ ,זין האָט זיך דערװײַל אָפּגעטראָגן,
י .קעשיניעװסקי ,דער מעדאַליאָהן ,אַדעס תּרל"ן,

,טאַדעאוש האָט זיך געמוזט אִי פֿון דער היים,
פֿון זײַן נחלה" ,מ .מיכלזאָהן {מ .רובּינשטין}
טאַדעאוש קאַשציושקאַ ,לאָנדאָן  ,4091ז' .8
,קוים װיל אים דער פֿאָטער מקיים פּסק זײַן,
טראָגט עֶר זיך אָפּ  ---והילד איננו" ,שע ,פֿונים
יאַריד װו ,זי , ,352גראָד איצט איז די פּאַסיקע
צײַט אָפּצוטראָגן זיך מיט דער פֿולער זיכער-
קייט" ,בּערג ,בּײַם דניעפּער וו ,יעמעס' ,זי ,534
( .2אומאיידל) שטאַרבּן .אִי זיך און שאַפֿן
שטעלעס פֿאַר ייִנגערע, .טאָמער װעט ער זיך
אָי ,איו דאָך פֿאַר מיר אַ סך גללכער" ,װ.
שפּיראָ ,דער צבועק ,אַדעס  ,6981זי , .341בּײַם

אויסשנײַדן זיך אים ציינדלעך האָט ער זיך
מיישבֿ געוען און זיך אָפּגעטראָגן" ,ממוס,
װינטשפֿ, .שעמען מעגט איר זיך! מילא ,יענע

צװײַ עלטערע האָבּן זיך אָפּגעטראָגן" ,שע,
יצעזייט און צעשפּרײטי, .מען איז זיך מצער
אויף דעם יונגן 'המעורר' װאָס האָט זיך אַזױ
גיך אָפּגעטראָגן פֿון דער ועלט" ,בּעמ ו, .מע
האָט דערצו בּאַנוצט פֿאַרשידענע בּאַבּסקע סגו"
לות און שפּרעכערײַ  . . .און דאָס קינד האָט זיך
שטילינקערהייט אָפּגעטראָגןײ ,ישׂראל רוחמובֿי
סקי,

זכרונות

פֿון

לעבּן,

מײַן

,0391

פּאַריז

ָט זיך געשעמט מיט איר פֿאָטער .זי
,ה.א..
פֿלעגט דאַנקען גאָט װען דער אַלטער האָט זיך
אָפּגעטראָגןײ ,רחל קאָרן ,ערד.

 .2אָפּגענוצט װערן פֿון טראָגן, ,די גוטע
,דער בּאָבּעס
אָפּגעטראָגן".
דאָס פֿינצטער-
איבּז ,װיקטאָר

מלבּושים טראָגן זיך שוין אָפּ".
פּעלערינע האָט זיך גאָרניט
,טרויער-קליידער טראָגן זיך אָפּ,
ניש אין האַרץ אָבּער בּלײַבּט" ,נס
הוגאָ ,נאַטר דאַם ,קִיִעװו .9291
 4אָפּגעטראָגן װערן פֿון זיך .שלעכטע
ידיעות טראָגן זיך אָפּ .די קרענק קען זיך אִ"

דעכץ.

דער (זין ,זקע) --

-עניש.

ריי.

א מסור ,אַן אָי ,רכילותניק .

אָפּטראַטװען  --דזו אָפּדראַטװען ,+-
 ,1פֿאַרענדיקן
אָפּטראַכטן  --אוטו  8טרו.
טראַכטן, ,האַבּן שוין זייערס אָפּגעטאָן און
אָפּגעטראַכט" ,װאָלף יונין ,טמז  7691צו ,61
 .2טראַכטן אַ לענגערע צײַט, .ער האָט אַזױ
אָפּגעטראַכט די גאַנצע נאַכטײ ,מ .אַחון ,די צװיי
שװעגער ,ווילנע תּר"ס ,זי , .42אַזוי האָט בּײַ
די
יגן
ו.
צט..
ראַכ
עעטר
דפּג
זיך דאָס מיידל אָ
פֿינצטערע
מאַסקעראַדן

נאכט",

בּ.

בּאַל ,ווארשע

א.

אָסטראָװסקי,

דער

 ,4881ז' ,27

 .2פּלאַנירן .דורכטראַכטן .איבּערטראַכטן ,אִי
װי זיך צו פֿירן, ,וי ער האָט אָפּנעטראַכט --
אַזוי איז געװען" ,ש .בּעקערמאַןן ,דער

מאָרגען

שטערן ,אדעס  ,4881ז'  ,73גיענע ארבּעטער
וועלכע קומען זיך צונויף אום אָפּצוטראַכטן און
אויסצוזוכן עפּעס א װעג װי צו פֿאַרבּעסערן
זײיער עלנט לעבּן"| ,בּונד} ,װאָס װילען די
סאַציאַלדעמאַקראַטען ,זשענעוו  .9981ער פֿאַר"

געסט זיך װאָס ער האָט אָפּגעטראַכט" ,י .װיער-
ניקאָװסקי,

שלשיסעודות

צײט,

בּאַרדיטשעװ

, .11 '/ ,9אַלצדינג װאָס מע האָט געקאָנט
פֿילן אָדער טראַכטן װעגן זיי איז שוין אָפּי
געפֿילט און אָפּגעטראַכט געװאָרן" ,קאַר װו,
זי ,88
אויך מיט זיך- .ונג- .עכץ .עניש.
אָפּטראַכקען  --אוטח- .קע אָפּ-- ,געטראַכ-
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
קעט.
טראַכקען ,ארויסגעבּן הילכיקע קלעפּ ,ענלעך צו
טראַך-טראַך.

אָפּטראַלאַלײיקען ("לײַקען))--טרו- .קע אָפּ,
ג=עטראַלאַלײ(-לײַ)-קעט .דזוו אָפּט(ע)רעלייקען
 ,נאָר אָן פֿאַרבּינדונג מיט פֿרײלעך זײַן,אָן פֿאַרבּינדונג אַז עס איז אומגעראָטן .אִ'
אויך מיט זיך.
פּאַפּולערע ניגונימלעך.

אָפּטראַמאַסקען  --טרו/ .קע אָפּ- ,גע-
אפ
טראָמאַסקעט-- :95 .טראַמאַסען.

טרייסלען ,אָפּשאַקלען מיט אַ געהילך ,.אִי די
שטיינדלעך,

אָכּטראַמײט(ער)ן  +- --אָפּטרומײטער)ן.
אויך'- :טראַָמפּײט(ער)ן.
אָפּטראַנזשירן  --טרו .זשיר אָפּ- ,יגע-
אַָפּרײַבּן ,אָפּניצן א מלבּוש, .אָנ"
טראַנזשירט..
געטאָן נײַע הייזלעך ,אַרױס זיך שפּילן אין הויף
אויך מיט זיך.
און שוין אָפּגעטראַנזשירט!".

אָפּטראַנטשען  --טרװ- .טשע אָפּ-- ,גע-
אָפּשטױסן .אַװעקשטױסן, .ער
טראָנטשעט..
האָט זיך געװאָרפֿן שלאָגן .האָבּ איך אים געגעבּן
אזא טראָנטשע אָפּ אַז ער איז געפֿאַל.
עניש,אָפּטראַנסטעפּאַרירן
-יטראַנססעפּאַרירט.,

אויסטיילן
,זולכי

--

בּאַזונדער,

אום

ריר

טרו.

10/2065-80811

בּיליכע

אָפּטײלן.
זאַָך אצל

אָפּ,

:ץ.=:1

אַרױסהײבּן
השׂררה ...אן

קלאגין מוזט אונד דעם גנצן אמת מהחרם דרבּנן
מפּולין וגם דשׂ רשעות מהמדפּיסים אַמשׂטרדם
אין לשון טײַטש אָפּ טראַנצעפּירירין אונד פֿר
שטעלין גצואונגן זײַן מוז" ,משולם זלמן
מדפּיס,

זולצבּאַך,
ועד

היילפרין,

בּריוו

ארבּע

פֿון

ארצות,

6571

|ישׂראל

ירושלים

תּש"ה,

זי 219ן,
אָפּטראַנספּאַָרטירן  --טרװ .טיר אָפּ,
 .1אָפּשיקן ,אָפּפֿירן.
(-גע)טראַנספּאָרטירט.אַריבּערפֿירן מיט אַ טראַנספּאָרט-מיטל .אִי סחו"
רה .אִי מעבֿר לים, .װאָכלאַנג זענען די אומ"

גליקלעכע שפּעטער אָפּגעלעגן אונטערן פֿרײַען
דערנאָך

ש.ט
..
עלר
הימ

מען

האָט

אָפּ-

זיי

טראַנספּאַרטירט אין די אינערלעכע גובּערניעס",
זבּ ,זי מזרחייודען ,װאַרשע  .6191עהאָט מען
גענומען אָפּצוטראַנספּאָרטירן די פֿוסגײער-טײלן
מיטן

בּאַזי,

מ.

דר'

דעמבּראָװסקי,

מיט

די

קאָזאַקן איבּער בּוקאָװינע און גאַליציען ,װיל-
קאָװישק ,יאָר? ,זיי זײַנען שוין פֿון לאַנג
אָפּטראַנספּאָרטירט געװאָרן ערגעץ אַנדערש",
עדיסאַן,

מײַנע

פֿיר

יאָר אין

סאָװעטן-רוסלאַנד,

זי ,67
 .2ספּעצ .אָפּשיקן פֿון געטאָס אין נאַצישע
אויסראַט -און אויך אין אַרבּעטס-לאַגערן ,אָדער
פֿון די

ארבּעטסלאַגערן

צו

פֿאַרגאַזונג.

;א

קליינער חלק װאַרט צו װערן אָפּטראַנספּאָר-
טירט",

געטאַ.

הערמאַן

,די

קרוק,

טאָגבּוך

שוואכערע ...װעלן

פֿון

װילנער

װערן

אָפּגע-

טראַנספּאָרטירט צו די גאַזקאַמערן",
/נֹב,
שליאַך און אומװעג ,זי .902

ישׂק,

אָפּטראַנספֿערירן ---טרו- .ריר אָפּ--- ,טראַנס"
פֿערירט.

ענדגילטיק איבּערשיקן ,איבּערטראָגן,

איבּערגעבּן .אִי זאַכן ,דאָקומענטן .אִי רעכט אויף
אַ נחלה.

//נג,

אָפּטראַסקען

--

קע

אָפּ-- ,געטראַסקעט.

אוטװ  ---דזו אָפּטראַכקען ( .)+-בּלויז מיט אַ

קליינעם אונטערשייד פֿון אָנאָמאַטאָפּעאישן
יסוד .אַ' בּײַם אױיסגלײַכן דעם בּאָדן מיט אַ
גראָבּ-מאַשין, .,א,יז עמעצער מיט אײַליקער
טראַסקערײַ געפֿאָרן .אָפּגעהילכט ,אָפּגעטראַס"

אָפּטראָפּן
קעט,

איז

1808
די פֿור ערגעץ

ניט

געװאָרן",

ע.

גאָרדאָנ ,אינגול בּאֵיאַר ,מאָסקװע ,5391
טרו  .1 --בּמקום-װערבּ פֿאַר עפּעס אָפּטאָן,
דורכפֿירן מיט קוראַזש ,מיט טומל ,מיט היל-
כערײַ .אִי א מאַרש .אִי אַ רעדע .אִי דעם גאַנצן
רעפּערטואַר,, .שקר אין לו רגלים  ---פֿאַרט ער
אין א קאַרעטע און טראַסקעט אָפּ |= שפּריצט
אָפּ מיט בּלאָטען דעם אמת װאָס שלעפּט זיך
נעבּעך צו פֿוסײ ,פֿװל, .מיעט מוזן אִי די סדרה
בּיז פֿאַרטאָגלעך" ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י ,6591
זי ,9324
*אָ די װ ע לט  --דורכלעבּן מיט גרויסן
פֿאַרנעם און אַָנשטעל .עקען איך דיר װײַזן
דעם בּאלאַנס פֿונעם סוחר ,דעם ספּעקולאַנט:
אָפּגעטראַסקעט די װעלט  . . .געזעסן אין חדרים
סג.ע.פֿאָרן אין
ױן.
רעט
ַרק
אאַ
מיט געפּוצטע פּ
די טײַערסטע עקיפּאַזשן" ,א .זאָלאַטאַראָו,
*אֵי עטלעכע יאָר --
יפֿאָל ,5881 ,פָאן 93
דורכלעבּן די צײַט מיט אַ קנאַק ,מיט קוראַזש,
אִי די יאָרן פֿון קעסט װי דעם גבֿירס איידעם,
 . . .,איז געקומען פֿון סלוזשבּע ,ואו ער האָט
אָפּגעטראַסקעט

פֿיר יאָר" ,אַבֿרהם

ראָזענפֿעלד,

די גרינע בּריק ,װאַרשע ,4291
 .2מאַכן עס זאָל אָפּשפּרינגען ,זיך אָפּשײלן,
װאַרפֿן אַ שטיינדל און אִי די גלאַזור פֿון טאָפ,
געװיינלעך מיט זיך  --עמאַל טראַסקעט זיך
ערי.ה-עניש.
אָפּ . -עכץ.
אוטװ
אָפּטראַפֿן  --טראָפּ אָפּ-- ,געטראָפּט.
 --אָפּרינען ,אָפּפֿליסן טראָפּנװײַז, .עס טראָפּנטאָפּ פֿון די נאַסע לײַלעכער װאָס הענגען אויף
טרח  --מאַכן ,לאָזן עס זאָל
די שטריק".
אַראָפּרינען טראָפּנװײַז, .פֿל װײַבּר אונ מיידן
דז זי דז פֿלײיש אוישׂ דען װייק װאַשֹׂר אַרױז
ציהן זי לאָזן עשׂ גאָר ניט אָפּ טראָפּן אוג
זאַלצן דשׂ פֿלײיש גלײַך" ,עפש ,דרך הישר
אויך מיט זיך.
לעולם הבּא ,שקלאָו תּקנ"ו.

אָפּטראַקטירן  --טרוו- .טיר אָפּ('-- ,גע)טראַק-
טראַקטירן ,געבּן כּיבּוד פֿאַר טראַקטאַ-
טירט
מענטן װאָס מע האָט פֿריער געהאט בּאַקומען.
אִי מיט לעקעך און בּראַנפֿן פֿאַר די פּירות.
-ונג,

אָפּטרובּע(װע)ן  --אוטװ  8טרװ .בּעווע)
אָפּ-- ,יגעטרובּע(װע)ט9 .פ-- :מרובּירן (זאַ-
פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט
מעט) .
טרובּען .אי אַלע מאַרשן װאָס מע קען זיי פֿון
דער סלוזשבּע .אִי און אָפּשײַערן די טרובע.
אָפּטרױפבּערן

--

זזו

אָפּטרײבּערן.

לאָקל

פֿון מינסק און אומגעגנט ,פֿון בּריסק,
אָפּטרױפן  --דזוו אָפּטריקענען .ארכ,, .מן זול
די שויסל נאָך טעלר ניט מיט בּראָט אָב
טרויכן" ,בּראַנט ,פֿפֿדמ תּלײן,
אוױפֿהערן טרוימען
אָפּטרױמען  --אוטװ.
אָדער טרוימען אַ לענגערע צײַט .אִי אַ לעבּך
לאַנג וועגן פֿאַנטאַסטישע גליקן, .געמעגט שוין
אִי און געמעגט טראַכטן װעגן אַ תכלית".
אויך מיט זיך.

אָפּטרײַבּן

אָפּטריערן  --אוטו" .ער אָפּ--- ,געטרויערט.

 .1טרויערן אַ לענגערע צײַט .אַי צוויי טויזנט
יאָר אױפֿן חורבּן בּית-שני, .ער האָט אָפּגע-
טרויערט א לאַנגן זומערדיקן תּשעהבּאָב",
אפֿא ,געטראַכט מיט עבֿרי טײַטש ,זי  ,321א,ומ'"

זיסט האָט אָפּגעטרױערט גאַנצע טעג און נעכט
דער אַלטער האָרבּאַטער װעג" ,פמ ,דור-אויס
דוריאײַן ,ז' , .382דרײַ שמיטות האָבּ איך
אָפּגעטרױערט שוין אין בּבֿל פֿון שטיינערנעם
ניויאָרק  ---און בִּיז נאָך אַלץ אַן אָבֿלײ ,חג,

 .2אױפֿהערן טרויערן .אַי

טמז 3691 ,װ .42

נאָכן חורבּן און אױפֿשטעלן א נײַ לעבּן.

אָפּטרומײיט(ער)ן - --מייטער) אָפּ'- ,גע-

טרומייטערט;- :99 .טרומפּײיט(ער)ן .אוטװ
 8טרװ  --אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
שפּילן אויף אַ טרומייט .אַ' די מיליטערישץ
טרו  --אָפּדערצײלן אויף א קנאַליקן
מאַרשן.
אופֿן ,אַזױ װי געבּלאָזן אויף אַ טרומייט ,אִי
די נײַסן פֿון פֿראָנט ,אִי די ישועות װאָס מע
זאָגט צו.

אָפּטרומפֿן  --טרו .טרומף אָפּ--- ,געטרומפֿט,
שלאָגן מיט א טרומף א קאָרט װאָס איז העכער,
אִי מיט אַ צוייטעלע א יחוסדיקן טוין, .א
פּױיער קען אִי א מלך" ,װערטל בּײַ קאָרטנ-
שפּילערס,
אָפּטרוען  --אוטו .פד .אַנשטאָט אָנטרױען .נר.

מיט זיך , --ער האָט טאַקע אַװעקגענומען די
האַנט פֿון האַרץ און ער האָט זיך אָפּגעטרױעט
אינגאַנצן

צו

זיי",

בּעקערמאַן,

ש.

בּינטשע

די

צדקתטע ,װאַרשע  ,3881זי ,72

אָפּטריאומפֿירן  --אוטװ .פֿיר אָפּ-+ ,טרי-
טריאומפֿירן אַ לענגערע צײַט אָדער
אומפֿירט.
אױפֿהערן טריאומפֿירן .אִי איבּער אָפּדאַכטענישן,
יונב,
ניט איבּער נצחונות.,

אָפּטריפּן --

טרח.

טריב

אָפּ-- ,געטריבּט.

מאַכן טריבּער ,עס זאָל שאַפֿן אַ טרויעריקערן
אײַנדרוק .מאַכן טונקעלער ,שװאַרצער .אי די
קאָלירן פֿון די ווענט .אִי א בּילד ,די דערציילונג,

אָפּטריט  --דער- ,ך ,1 .דזוו אָפּטרעט .אַקט,
כ ,מאַכן אַן
טואונג פֿון אָפּטרעטן .אִי מ אַ ן
אָי  --אַנטלױפֿן ,צווינגען צו אַן אִי פֿון די
פּאָזיציעס,, .געמוזט אַנטלױפֿן  . . .און מאַכן אַן
אָ ,און אַװעקפֿאָרן אַהין  . . .קיין אַמעריקע
"נעמען אַ' --
הייסט עס" ,שע' ,ילךילך.,
אַװעקגײן אין א זײַט ,אָפּרוען זיך; .לעבּן
קאַנטאָר  --אַ חדרל וואו דער בּאַלעבּאָס נעמט
אִי יעדן נאָכמיטאָג", .אין גיצעלט ...װערט
מוסך-השבּת גינענט װאו די כּהנים האָבּן אירן
אבּ טריט גנומן אם שבּת" ,ר' אלכּסנדר
עטהויזן.

 , . .בּית

ישׂראל

ובית

הבחירה,

אובּיבֿך

תּע"ט,
 .2בּית-הכּסא .קליין שטיבּעלע פֿאַר מענטש-
לעכע בּאַדערפֿענישן .אויך :אָפּטרעט .אַ ריח
װי פֿון קהלשן אָי אַן אִי אויף הינערשע
(הינערנע) פֿיסלעך .א בּעל-הבּתּישער אִי מיט
*װאַרטן אַזױ װי בּײַם (קהלשן)
אַ שלעסל.
א = זײיער אומגעדולדיק" .מאַכן פֿון עמעצן

אַן אִי = צעבּלוטיקן ,צעממיתן" .פֿאַרמאַך דײַן
אִי = דײַן הינטיש מויל* .איז דאָס אן אִי! =
זי האָבּן
אַ מיאוסער ,פּאַסקודנער מענטש.
צעבּראָכן דאָס הויז פֿון בּעל און האָבּן עס
געמאַכט פֿאַר אֵץ בּיז אויף הײַנטיקן טאָג",
תּי ,מלכים בּ; ,62 ,* ,אין די אִין זאָל מען
גיסן אײַזן:װיטריאָל צו רײניקן די לופֿט" ,קמ,
 ,5פאן ,23

 8אַבּאָרט .מאַכן אַן אָי.
אָפּטריט"געלט  --דאָס .מצ נבּ .פפ :אָפּ-
 1געלט מע זאָל אָפּטרעטן ,זיך
טרעט.
אָפּזאָגן פֿון בּאַטײליקן זיך אין א טאָרג ,אין אַ
שותפֿות ,בּכּלל פֿון נעמען אַן אָנטײל אין יעדן

מין געשעפֿט .געבּן אָדער קריגן אַ"גי .לױפֿן
אויף טאָרגעס אַרײַנצוכאפּן עטלעכע גילדן אַ"ג',
,ער זיצט עטלעכע װאָכן און װאַרט / ,בּיז עס
יאַװעט זיך א טאָרג / .אָט דאָ לויפט ער און
מאַכט די קונץ / ,כאַפּט אָפּטרעט גי אַ בּיסעלע
מינץ" ,אבּג נא .פרידקין ,ז .רייזען ,א .בּ.
גאָטלאָבּערס

װערק

ייִדישע

װ ,ווילנצ  ,7291ז'

, .,0געהאנדלט אַ שטיקל װאַלד ,געכאַפּט
אָייגי עטלעכע קערבּלעך און אַנטלאָפֿן" ,שע,
דאָס 'גרויסע געווינסי,

 .2ספּעצ .געלט מע זאָל זיך אָפּזאָגן ,מוותּר
זײַן אויף חזקה, .אם נתינת אָפּטרעט גי בּאופֿן

אם יבֿוא בּשטעטיגט  . .ײ ,רי יוסף חנניא ליפא
מײַזילש ,שו"ת תּפֿארת יוסף ,פּרעמיסלע תּרכּײט,

קלבּ/בּ.

אָפּטריטלשָן  --אוטו- .טל אָפּ--- ,געטריטלט,
דזװ אָפּטרעטן ( ,)+--מיט קליינע טריטעלעך.
,זי  --נישט װי זי מיינט מען  --טריטלט אָפּ,
טריטלט אָפּ ,ער נאָך איר" ,לע ,אָפּקלײבּ ,נַיי
 ,8ז' ,882
אָפּטרײַם  --דער- ,ן ,אקט און טואונג פֿון
אָפּטרײַבּן .אָדמיטל בּײַַם װערן שװאַנגער אָדער
פֿאַרן מאָגן,
זונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּטרײַבּן .אִי פֿון פֿליגעלעך און בּאַבּעלעך.
אַן אומגעלונגענע אִי .גיעדער אִי איז אַ שװערע
אָפּעראַציע ,בּשעת דאָס לעבּן פֿון דער פֿרױ
קען געשטעלט װערן אין קאָן" ,ימ איבּז ,יינגל
און מיידל ,ריגע ,9291

אָפּטרײבּן  --טרחװ .טרײַבּ אָפּ-- ,געטריבּן,
 .1אָפּיאָגן .אַװעקטרײַבּן .מאַכן מע זאָל פֿאַר-
לאָזן אַן אָרט .אִי די
אי דעם בּעטלער .אִי
,עס קאָסט מיר שוין
טאָטערן ,מכשפֿים .עס
אמד ,דיא גײַסטער

קינדער װאָס לױפֿן נאָך.
א כוליגאַן .אִי די הינט,
גענוג געלט בּעלי-שמות,
איז זיי ניט אָפּצוטרײַבּן",

געשיכטן,

װילנע  .1781די

פֿירשטן פֿון די שבֿטים זיך געזאַמלט און
אָפּגץ-
ן
..
א.ו
צענדליקע משרתים הינטער זיי
טריבּן האָבּן זיי דאָס פֿאָלק" ,יהואָש' ,עומר
לגולגלתי,, .מיט שפּרוכן צו אִי די מויקים",
פ רודאַי ,טמז 1691 ,ווו , .62די אָפּגעפּאַשעטע
מיט די װויידלען,
.נדיק
מןײ.ַ,ס
פֿערד האשָבּ
אָפּגעטריבּן פֿון זיך די פֿליגן" ,עליע גאַרדאָנ,

דרײַ בּרידער ,מאַסקװע ,8391
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 .2מאַכן עס זאָל אַרױס פֿון קערפּער אומ"
ניצלעכס אָדעֶר שעדלעכס .ס'האָט מיך אָפּגץ"
טריבּן  --איך האָבּ געהאַט דעם מאָגן .אִי די
השתּנה װאָס האָט זיך פֿאַרהאַלטן, .דער כּוח
דער דש פּסולת אָבּ טרײַבּט װאָשׂ דאָ איז איבּר
גיבּליבּן נאָך דעם אז דש עשׂן אין מאָגן
גיקאָכט" ,חהו ,לח/בּ, .דאָס בּעסטע מיטל צו
.ך אים א צעפּל פֿון
מ.אַ.
ווערעם זענען די
זײַד ,פֿיל מאָל טרײַבּן שוין די מיטל אָפּ די
ווערעם" ,איבּז ,פּראָפֿי שלייניץ ,מרפא לעם,
זשיטאָמיר , 4781געקאָכטע מערן מאַכן וייך
דעם בּויך ,און עס מאַכט גרינג די השתּנה ,און
עס טרײַבּט אויך אָפּ דאָס גרינקייט פֿון א
מענטשן",

אל"ק,

דער

דאָקטער

 ,2אי דעם סאָליטער
גרינגע זאַך" ,טאַר וו ,זי
אויף גײַצן זאָל זיך תּיכף
און זיי אָי ,פֿגעז ,װילנעץ

בּוך,

װאַרשע

איז נישט אַזױ קיין
 ,15גיעדער קראַנקער
װעגדן צו אַ דאָקטער
 ,4291ן ,2

 ,9ספּעצ .בּכּיוון איבּעררײַסן שװאַנגערשאַפֿט,
אַי אַ קינד מיט בּאַבּסקע מיטלען .אִי קינדער
בּײַן װײַבּער, .יעדע דריטע אָדער פֿערטע שװאַנ-
גערשאַפֿט פֿאַרענדיקט זיך מיט אֵַי", .װאָס פֿאַר
אַ מײַסטער עֶר איז אָפּצוטרײַבּן בּײַ אַ שװאַנ"
גערע פֿרױ װאָס װיל ניט האָבּן" ,אמז ,דער
סולטאַן ,װילנע , ,5981מפּיליקינדער אִי מיט
געװאַלט  . . .װעלן קראַנקע עקרות בּלײַבּן,
פרץ,

'שטעט

און

שטעטלעך,

ז' , .82דאָס

קינסטלעכע אִי פֿאַרשפּרײט זיך אַלץ מער און
מער צװישן אונדזערע פֿרױען ,פגעז ,װילנע
מיט זיך , --ס'טוט בּאַנג
/ ,7אן .12
אַפֿילו .איך װאָלט זיך נישט אָפּגעטריבּן ,געהאַט
א קינדיי ,ל .מלאך ,אָפּפֿאַל ,װאַרשע  ,2291די ,06
 .4פֿאַריאָגן ,אָפּשאַפֿן .מאַכן עס זאָל ניט
ווערן עפּעס װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט אַ געפֿיל,
מיטן געמיט ,מיט שטימונג .אִי עצבֿות פֿון
האַרצן .אִי דעם עסנדיקן װײיטיק .אִי די ספֿקות.
אִי די טונקעלע שאָטנס פֿון פּנים .אִי ליבּע פֿון
דער יונגער נשמה .עװײַן טרײַבּט אָפּ דעם
שרעק" ,שװ, .הונגער און זאָרג טרײַבּן אָפּ
דעם שלאָף" ,שװ, .זײַן קומער האָט ער אָבּער
פֿון זיך ניט געקענט אַי ,בּחייי |ב .יאַגיכעסן
איבּז ,דער העלד יערמאַק ,ווילנע  4781ט,רײיבּ
אָפּ דײַן רצון צוליבּ דײַן חֹבֿרס רצון" ,זעליג"
מאַן איבּז ,מסכת דרך ארץ זוטא ,וילנע ,8781
,איז זאָדעװאַסער . . .אַ רפֿואה ,עס טרײַבּט
אָפּ נודנאָסט" ,מ .א .שאַצקעס ,פבּילדער פֿון
דער

ליטאי,

אָפּטרײסלען זיך

יודי

פֿאַלקסבּיבּליאָטעק

|,8881 ,

ת-משה...
זי , ,971די מלאָכימדיקע בדנ"
טרײַבּן פֿון זיך אָפּ מיט עקל די אידייע פֿון
אַרמײ און פּאָליצײיי ,פרץ ,פֿאַר די צוריק-
געקומענע א דריטע עצה', .די געראַטעװעטע....
זי פֿאַרלײַכטערן אין אִי די פֿינצטערע זכרונות
פֿון זייער געמיט" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאַר אין
תּליאַביבֿ.

 .אָפּרײניקן .בּאַפֿרײַען
אַי מאָיל פֿון פֿוטער .אִי
שטאָף .אִי אַ שלעכטן ריח.
(פּאַרמעט-מאַכערײ) .מע זאָל
פֿון אײַזן  . . .בּאַשמיר מיט

עפּעס פֿון עפּעס.
פֿעטע פֿלעקן פֿון
אַי האָר פֿון פֿעל
אִי ארזא {ר=אָסט}
װײַסן װאַקס און

האַלט װידער בּײַם פֿײַעֶר  ,*. ..איין בּיחל װאש
גפֿינט

דרינען

זאַכין

זיך

שקלאָװ

טשיקאַװי,

תּקנ"ה, .ער קאַן אִי כּישוף װאָס צױבּערער
װאַרפֿן אַז" ,א .קיפניס ,איבּז ,מאַרק טװען
העקלבּערי פֿין ,קיעוו ,9291
מיט זיך , --איך װיל ניט קיין ריצנאייל,
עס װעט זיך אַי".

יעכץ.

רער (יײין- ,קע)

/עניש.

עריי , --עס פֿאַרנעמען זיך מיט אִי אין דישוידערלעכסטע בּאַדינגונגען גאַנצע לעגיאַנען
פֿון בּאַבּעס" ,פֿגעז ,ווילנע  ,1391אן ,32

אָפּטרײבּערן  --טרו- .בּער אָפּ-- ,געטרייי
בּערט.

פֿאַרענדיקן

אינגאַנצן

צו וײַן

מנקר

פֿיג  ---אָפּטײלן ,אָפּשנײַדערן .אִי דעם זאָדיקי
,די מילץ מוז מען פֿריִער טרײיבּערן

און אַז מע

זאַלצן,

מוז

אָפּגעטרײבּערט,

האָט

פֿאַר דעם

זי נישט

פֿריִער

א

שאלה",

מען

פֿרעגן

דק"ק

אוהעל,

א) בּאַנעמען אַז מע האָט געזינדיקט און זיך
מיען ניט צו זינדיקן מער :בּ) גיין צו תּשליך,
,אַראָפּצוּװאַרפֿן פֿון זיך די בּאַלאַסטעטע בּערג
עבירות מיט דעם אִי זיי מיט דער בּרעג פּאָלע
אין טײַך איין מאָל אין יאָר" ,י .מ .אַלפּעראָװיץ,
*אַי
דיא װעלט מלחמה ,װילנע  ,5091ו' 72
די הענט פֿון אן ענין = ניט האָבּן מער צו טאָן
מיט אַן ענין.
 .4דריטפּערזאַניק .אָפּרוקן ,אָפּשטופּן מיט א
געפֿיל פֿון שרעק אָדער עקל, .פּשוטע מענטש"-
לעכע רשעות האָט מיך אָפּגעטרײסלט פֿון זייער
חבֿרותא", .די ווילדע זאבּאַבּאָנעס טרייסלען אָפּ
פֿון די אַפּגעשטאנענע שבֿטים" .אויך אומפּ:
;עס האָט פּשוט געעקלט אויף איר צו קוקן...
עס האָט אים אָפּגעטרײסלט אַזױ װי פֿון אַ
טויטן קאָפּי ,אמד ,דער סולטאַן ,װילנע ,5981

אָפּטרײסלען זיך  +-- --דפֿו.

 .1אָפּקערן

מעין

זיך ,אָפּװענדן זיך מיט אַ געפֿיל פֿון שרעק

טהור ,אָרט? יאָר? מליחה ,סימן כא, .ער
פֿלעגט דאָס עם-הארצות אַזױ קונציק אִי פֿון

אָדער עקל .אַי זיך פֿון מערדערײַען אִי זיך

הרבֿ

טײטלבּױם

מ.

עם:הארץ",

פּרעשאָבּ
,4

משה

הרבֿ

(סלובקי),
אויך

מיט

חייא

אונזער
זיך

--

ספֿר

לוא,

ודוי,
זיך

אבּד"ק

לרובּלין,
אָפּרײניקן

זיך אַ'

אָפּטרײיפטן  --טרו .טרייסט אָפּ ,ג-ע-טרייסט,
דזוו אויסטרייסטן,252 +-- ,
אָפּטרײפלען  --טרוו- .סל אָפּ ,ג-ע-טרייסלט,

 .1אָפּשאָקלען .אַראָפּשאַרן .אַראָפּואַרפֿן שאָק-
לענדיק .אִי די בּרעקלעך פֿון טישטעך .אִי די
פּירות פֿון בּוים .אִי דעם שניי פֿון מאַנטל ,אִי
דעם שטויבּ, .די ערד שטייט צו שטאַרק צו די
דינע איידעלע װאַרצלען און װי שװער עס איז
זי אָפּצוטרײיסלען" ,בּלעטער ,ן  .41פאין
וועסנע טרייסלט דער װינט אָפּ די בּליעכץ",
מ.

װעללער,

װי

מען

פֿלאַנצט

אַ סאָד ,וילנע

 ,0זי , .01בּײַ דעם טאַקער לייגט מען שוין
אַװעק די ארבּעט ,אָידיק פֿון זיך די שפּענדלעך",
יר ,גש ו, ,מיר זײַנען תּמיד געװען אָנגעגרײט
אָפּצוטרײסלען פֿון אונדזערע פֿיס דעם שטויבּ
פֿון יענעם לאַנד װאָס האָט ניט געקענט אַריבּער-
טראָגן אונדזער בּאַזונדערע עקזיסטענץ װי א
פֿאָלק" ,זשיט א ,נ"י  ,9191זי , ,78ער האָט בּײַ
דער טיר אָפּגעטרײסלט פֿון זיך די נעץ פֿון
זײַנע מלבּושים" ,הערשל װינאָקור ,אין אופּקום,

מאָסקװע ,2391
 2אָפּרוקן ,אָפּשאַרן פֿון זיך .אויסשליסן פֿון
קרײַז ,אַי פֿון זיך דעם מסור (פֿאַררעטער ,פּראָי
װאָקאַטאָר אע), ,די מענטשלעכע געזעלשאַפֿט
האָט אים פֿון זיך אָפּגעטרײסלט" ,אמז ,די
צװייא

אונגלײַכע

בּרידער

מאַטקע

און

הערשקע,

ווילנע ,3781

 .2מיט אַ בּאַמיאונג זיך בּאַפֿרײַען פֿון עפּעס,
אַזױ
דעם
פֿאַר
זיך

װי אָפּשאַקלענדיק .אױפֿכאַפּן זיך און אִי
שלאָף .אִי פֿון זיך דעם אַמאָליקן דרךיארץ
כּלומרשטער װיסנשאַפֿט, .ער האָט פֿון
דעם חשד אָפּגעטרײסלט" ,אַש ,תהיליםיייד.

פֿיג, .די ערד זאָל טאָן אַ ציטער און אִי פֿון זיך

דאָס שלעכטסײ ,ח .נ .בּיאַליק* .אָי די עפֿירות --

פֿון בּלינדער אפּיקורסות .אִי זיך פֿון עפּעס װי
פֿון אַ גרויסער מיאוסקייט; .אַנדערע פֿעלקער
װאָלטן  . . .זיך אָפּגעטרײסלט פֿון אַזאַ פּלוצעמ-
דיק צושטראָם פֿון טויזנטער סאַדיסטן" ,יג,
טמז 4691 ,וא ,92
 .2אינגאַנצן אָפּרוקן זיך פֿון עמעצן .ניט
װעלן מער האָבּן צו טאָן מיט עמעצן .אִי זיך
פֿון א געװעזענעם חבֿר, .ער האָט זיך אָפּגע-
טרייסלט פֿון דער יפֿת-תּואר" ,זש ,שקלאַװער
האָט
קינדער, .דער י'יַאִדוישױערי.,סנ.לאַנדי

שוין לאַנג אָפּגעטרײסלט זיך פֿון אונדזער אפ
געשמדטן ,ירוסיפֿיצירטןי דיכטער-דור" ,י .דאָבּי
רושין ,נײַערה ,זב  ,1מאָסקװע ; .5291גבֿירים
האָבּן זיך געקליבּן מבֿטל מאַכן זײַן מאַנדאַט
און אִי זיך פֿון  . . .דעם בּאָלשעװיק" ,י .יאָפֿע,
אין קעסלגרוב ,מאָסקװע  ,9291ז' ,62
 .8בּפֿירוש ניט װעלן מער האָבּן צו טאָן מיט
עפּעס .אָפּזאָגן זיך מיט אַ געפֿיל פֿון חרטה,
אִי זיך פֿון דער פּארטיי ,פֿון דער שיטה ,די
פֿריערדיקע געדאַנקען .אִי זיך פֿון פֿאַרדעכטיקן
ענין, .איז דעם עובֿר-איסורניק מיאוס געװאָרן
צולייגן געלט צו דער קאָראָבּקע און ער האָט
זיך דערפֿון אָפּגעטרײסלט" ,א .י .סאַפֿיר אויס
מינסק ,חטאת הקהל ,| ...וילנע  ,1881זי ,68
,איך פֿון מײַן תּווה דאָבּ זיך גיך אָפּגע-
טרייסלט" ,נ .לוריע ,סאַװ'י הײימלאַנד,6691 ,
,אָט געפּרײידיקט פּראָלעטארישקײט און
אן  ,9ה
 . . .זיך אָפּגעטרײסלט פֿון דער פּרץיטראַדיציץ"י
שנ,

ידי

שרײַבּער

פֿון

סאָװו פֿאַרבּאַנד,

ג"י

,8

 .4באַפֿרײַען זיך פֿון עפּעס איבּער אומ"-
צופֿרידנקײט .אי זיך פֿון דינסט .אִי זיך פֿון
שעװערער האָרעװאַניע, .דער מאַן אירער ,ניט
קענענדיק אַי זיך פֿון קיך  . . .אַזױ פֿיל אַרבּעט
ליגט אויף אים דאָרט" ,ממוס ,שלמה.
ס( .אַזױ װי) אָפּשאַקלען זיך פֿון אַ ציטער
װאָס נעמט דורך .אִי זיך פֿון שרעק ,פֿון אַ
שװערער איבּערלעבּונג, .איך האָבּ אױפֿגעהױבּן
דעם .צעקאַטעװעטן אָחור ,אָפּגעטרײסלט זיך

1810

אָפּטריל(ער)ן
און אַרױפֿגעשלעפּט די היזן צוריק" ,הל.
 . .,געשטאַנען אָן א היטל ,געפֿילט װי דאָס
האַרץ פּלאַצט פֿון װוייטיק  . . .האָט זיך אָפּגע-
טרייסלט און א צעבּראָכענער  . . .האָט ער זיך
געשאַרט װי אַ שאָטן" ,אָפּאַ ,יציגײַנער.

אָפּטרײסל

 --דער

עכץ.

זנג.

עניש,אָפּזינגען מיט א פֿײַגל-
ג=עטריל(ער)ט .
געזאַנג .אִי דין-דין װי פֿײגעלעך, .די פֿײגל
טרילערן אָפּ זינט זונאױפֿגאַנג" .ג,יבּ א טרילער
אָפּ דאָס דאַװנען װי א פֿײגעלע" יג ,פֿון מײַן
מי ,ז' .281

אָפּטריניק  --אַדי .ס10מ.4712: 08+-311

שפּעניג",

װאָס

יוסיפֿון,

אַמשׂט

,1

רמד/ב.

גלייבּ ניט ,אַלטיטשקע כּנסת-ישׂראל ,אִי בִּין
איך געװאָרן פֿון דיר" ,װינטש װ ,זי ,281
געניצט געװיינטלעך װי א סובּ, .מאַכט פֿון
די אַיע תּל ,בּאַשטראָפֿט זיי אַלץ מיט כּעס אויף
דער שטעל" ,ממוס ,שירה; .די צאָל פֿון די
אַיע ,פֿון די איבּערלױיפֿער פֿון יענעם צד
בּאַװײַזט עס מיר :איידער א שיף גייט אונטער
אַנטלױפֿן

די

מײַז",

קריטשעװסקי,

יודען

אונד

יודענטהום,

בַּאר-

דיטשעוו , .4981די ערשטע צײַט פֿלעג איך מיר
אַזױ קומען אַהיים אָפּעסן ,אִי און גאָרניט",
ממוס' ,גלגולים'---, .ס'איז דאָ נאָך א גלאָז טײַ?
בּרענג אַהער ,װעל איך אִי און װעל גין
שלאָפֿן" ,אַר ,אַן איבּעריקער מענטשי- .קעניש,

אָפּטריפּען  --טרװ- .פע אָפּ-- ,געטריפּעט.

לױפֿט אַװעק ,װאָס טרעט אָפּ .װאָס איז אומ-
געטרײַ דעם גלויבּן ,דעם פֿאָלק .אפּאָסטאַטיש,
מאכן
אַ' זײַן ,װערן.
סכיזמאַטיש
אָי , --ער װעט אִי ניט װערן!  --װאָס הייסט?
ער איז שוין אַ'", .איין מוטװיליגר מענש אוני
איין שאַלקהאַפֿטיגר אוני עֶר איז אָבּטריניג אוני
ווידר

,אָט זאָל זיי נישט רעכענען ,גאָט זאָל
גאַנצן .ג
זי נישט שטראָפֿן ,אָפּגעגעסן און אָפּגעטרונקען
און אַהײמגעלאַפֿן שלאָפֿן" ,פֿל, .דאָס ציגעלע
איז צום װאַסער צוגעלאָפֿן און זיך אָפּנעשטעלט
טרינקען  . . .אַז דאָס ציגעלע האָט אָפּגעטרונקען
האָט עס משה אויף זײַנע הענט . ..געטראָגן",
מ.

אָפּטריל(ער)ן  --אוטו  6טרו .טריל(ער) אָפּ

גאַנצער

אָפּטרעט

פרץ,

אויף

א מיטינג"

,געטראַפֿן א יונגן גאַליצישן בֹּחור װעלכער
איז צוריקגעפֿאָרן פֿון ארץ-ישׂראל  . . .אין אונ-
דזערע אויגן איז ער געװוען אן אִיער" ,מענדעל
זינגער ,פֿון מײַן הײמלאַנד ,װין , ,9191צוריק-
געקומען אַהײים ,א פֿאַרשטױסענער פֿון אייגענע,
אַן אויסגעלאַכטער ,אַן אֶ'ער" ,צײַט ,יעקבֿ
פֿראַנק, .אין לעצטן מעטאַפֿיזישן השבּון גױ-
הערט ער דאָך צום זעלבּיקן קיניגרייך װאָס
איך :ער איז בּלויז אַן אֵיער ,ער קאָן תּשובֿה
טאָן און זיך אומקערן אהיים" ,גרינ ,מענטשן
יקייט ; --איז די
און װערטן זי .22
געפֿאַר פֿון אַי א כּסדרדיקע בּאַגלייט{-ד{זערשי-
נונג פֿון ייִדישן ללֹבּןי ,א .מענעס ,פֿאָר,
 6שז , .2אונדזערע אִיץ  --דו װעסט זײ
דיקער  -ער
מכפּר זײַן" ,נגתּ ,סה.4 ,
איז אַן אָפּטריניקער און אַן אָפּרײדער פֿון
ייִדישן גאָט" ,אַש ,דער מאַן פֿון נצרת װו,3491 ,
זי ,742
אָפּטרינקען  --טרו .טרינק אָפּ ,ג-ע-טרונקען.
( .1אויס)טרינקען נאָר אַ טייל פֿון דער פֿל-
סיקייט װאָס איז דאָ אין כּלי .אִי נאָר אַ האַלבּן
בּעכער װײַן .אִי פֿון גלאָז נאָר א בּיסל מילך.
,אײַנגעגאָסן זיך א פֿול קענדל ואסער און
אָפּגעטרונקען א פּאָר שלוקן" .פֿיג .מאַכן
װײיניקער ,קלענער , --אונזר גיהאַבּטן דיפֿרענט
עוד פּעם אָבּ טרינקן" ,אגרת שלמה ,יח/בּ.
,האָבּ מחסר געווען אַזױ װי איינער טרינקט
אָפּ פֿון דעם ים" ,נצ ,2לח/בּ.
 ,2פֿאַרענדיקן טרינקען .אויסטרינקען

אינ-

אוקר ,עש'םנוגץשי  .:4702:אָפּקלאַפּן ,אָפּטרע-
סען .אָפּטרײסלען .,אויסטרייסלען .אִי מעל פֿון
זאַק .אִי דעם שניי פֿון די שטיװל.

אָפּטריפֿן  --טריף אָפּ--- ,געטריפֿט,

אוטןן --

ּ,לוט טריפֿט
אָפּרינען טראָפּנװײַז ,אָפּקאַפּען .ב
אָפּ פֿון דער ואונד"( .דלפֿה) זיא האָט אָבּ
גטריפֿט אוני איז גיבּרעך גיװאָרן מײַן לײַבּ
(מתּוגה) פֿון װעגן טרויארן" ,סהמ ,תּהילים,
קיט, ,82 ,לושטש |דאָס געװייקטע פֿלײישן אָבּ
טריפֿן ,דאַָך דז עֵשׂ ניט צו טרוקין װערט",
בּראַנט ,פּרק יו, .פֿון דעם אייל װאָס טריפֿט
אָפּ טאָר מען ניט קיין הנאה האָבּן אום שבּת",
איבּז ,תּקוני שבּת ,אוסטרהא , .8181אויף א
שטריק האָבּן געהאַנגען נאַסע שטיקער װעש,
אָפּגעטריפֿט אױפֿן דיל אין גריבּלעך װאַסער",
אָפּאַ ,די טענצערין ,װילנע  ,0391ז' .642
טרו  ---מאַכן ,לאָזן עס זאָל אָפּרינען טראָפּנ-
װײַז{ .פרגל :אָפּטראָפּן;} ,די ואונד טריפֿט
אָפּ בּלוט", .נאָך דעם װייקן זאָל מען ניט
תּיכף זאַלצן ,װײַל ..,דאָס זאלץ שמעלצט,
מע מוז . . .אַי  ---און אויך ניט צו טרוקן לאָזן
וװערן",

ערוך

שלחן

אורח

חיים

דעה

יורה

ומנהגים של כֹּל השנה ,לעמבּערג (אָנהײבּ ,91
י"הן" ,א ייִנגל האָט געװאָלט ,אויסרעכענענדיק
די נעמען פֿון ר' עקיבֿא ,ר' טרפֿון אאַזו ,אַי

וװײַןן פֿונעם כּוס ,האָט דער פֿאָטער נישט
געלאָזט ,װײַל דאָס זענען אַלץ גרויסע רבּנים.
בּײַ די מכּות האָט ס'ינגל נישט געװאָלט אִיי
װײַל ער האָט געמיינט אַז אויך דאָס זענען
,ײ,
רבּנים . .

יודישער

יע,

דער

װאונדער -אוצר

פֿון

דער

שפּראַך ,װאַרשע תּרע"ח ,ז' ,78

אויך מיט זזיך-- .טריף.

ונג.

-עכץ.

יעניש,געפֿעס ,כּלים.
דארף איבּער-
אִי די װעל-
אִי מיט צדקה

די טרערן פֿון אַרעמעלײַטס אויגן,, .אונ' מן זאָל

דיא שיסל נאַָך טעלר ניט מיט בּראָט
טריקנן" ,בּראַנט ,פפדמ תּס"ו {פֿרגל:
טרויכן), .װער בּרוט עסט אונ טריקנט
הענד ניט אָפּ אַז זיא זאָלן זײַן רעכט
האָט ער איין עונש" ,עיון ,מבּ/בּ, .זי
אָפּװאַשן מיט װאַרעם װאַסער ,װען שוין

אָבּ
אָפּי
דיא
ריין,
זאָל
דאָס

עפּש,

טריקענען",

הישר

דרך

הבא,

לעולם

שקלאָװ תּקנ"ו, .װען דער קראַנקער האָט שוין
אַפּנעשװיצט ,מוז מען אים אִי מיט אוס.
געווארעמטע

פֿון געזונד

וועש" ,איבּז ,דער אוצר

און לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי .6
 .2לאָזן ,העלפֿן טרוקן װערן .װען זיא |די
הענטן שוין רעכט גיװעשן זײַנן ,אױבּ ער זיא
אָפּ טריקנט ,זאָל ער דיא הענד און דיא הייך
היבּן" ,עח ,כד/ג, .אויבּ ער האָט פֿאַרגעסן צו
מאַכן די בּרכה על נטילת ידיםן פֿאַר דעם אַ'י
זאָל ער מאַכן נאָך דעם אֵַיי ,איבּז ,הרבֿ ש .ז.
שניאורסאָן ,ספֿר בּרכת הנהנין ,װאַרשע ,4781
זי , ,4װי גוט איז צו זײַן רײַך אַזױ װי איר!
צו זײַן אין שטאנד אָפּצוטריקענען טרערן",
ג .י .ראַװיטש ,ריבֿ משפחה ,ווילנץ  ,5681זי ,55
מיט זיך  --זיך אױסבּאָדן און זיך א"
מאַכן די בּרכה יל נטילת ידים' בּײַם אִי זיך
מיט א האַנטעך, .די נאסע הענט נאָך קבֿורה)
װישט מען ניט אָפּ מיט אַ האנטעך ,נאָר מע
רײַבּט זיי אין א װאַנט ,אין א צוים ,אָדער מע
װישט זי אָפּ מיט בּלעטער .נאָך בּעסער איז
צו

לאָזן

הענט

די

אַ'".

זיך

מוז

,מן

דשׂ

מאָרגנש דרײַא מאָל איבּר דיא הענד גיסן...
אונ' זאָל דיא (בּרכה) זאָגן װי מן זיך אָבּ
מחזור

טריקנט",

שלש

ח"בּ,

אַמשׂט

רגלים,

 ,3ד/בּ,, .איין קאַמין  . . .פֿאַר די כּהנים דיא
זיך אימר האָבּן מוזן טוֹבֿל זײַן אוני ווידר אָבּ
טרוקנין אונ' װערמין קענן" ,ר' אַלכּסנדר
יעטהויזן,

ישׂראל

בּית

ובֿית הבּחירה,

תּע"ט, .האָט זיך אַנידערגעזעצט
זיך אָפּצוטריקענען

און

אובֿיבּך,

לעבּן אויװן

אָנצוּװאַרעמען",

אמד,

דער ליטװאַק אין װאָליניען ,װילנע , .0781דער
רעגן

האָט

אױפֿגעהערט..

אײבּערמאַנטל
ער גייט

אָפּגעטריקנט

װײַטער

זײַן װעג",

 .ער
אויף

זיך דעם

האָט
דער

מעשׂה

מג'

זון און
אחים,

װאַרשע ,2781

אָפּטרעבּע(װע)ן  --טרו- .בּעןווע) אָפּ'-- ,גע-
 .1אָפּפֿאָדערן .אַרױספֿאָדערן.
טרעבּע(װע)ט.
אִי דעם זון ער זאָל צוריקקומען אהיים פֿון
ישיבֿה ,פֿון קאָלעדזש אע .אי דעם חלק װאָס
 .2אָפּ
מע האָט אַרײַנגעלײגט אין געשעפֿט.
רייניקן , ,װיפֿל מע זאָל אים נישט אַרומװאַשן,
קען מען אים נישט אִי פֿון דעם שמוץ אין
ועלכן

מג

אָפּטריקענען  --טרו- .קן ,אָפּ ,ג-ע-טריקנט.
 .1מאַכן טרוקן דורך וישן .אִי
אַי דאָס קינד מיט א האַנטעך; .מע
לייגן און אִי דעם 'חתךבּחור'".
גערהעלצער בּײַם בּאַקן מצה .פיג:

פֿעטס צעגייט שאַט נישט ,דערנאָך זאָל מען
נעמען א טרוקן ליינען טוך דאַמיט אָפּצ

ער

איז

אַרײַנגעפֿאַלןײ,

רייד

(ריישע,

עניש.

אָפּטרעגער  --דער' ,ס .װנ :יי -קע ,סי
װער עס טראָגט
דעריי,

אָפּ .אַן אַ' פֿון רכילותן

אָפּטרעט  --דער ,ן .דזוו אָפּטריט (? .)+--ער

איז געזעסן אין אִי און געלייענט טרייף-פּסולע
בּיכלעך" ,רייד (מינסק), .א,ין יענער צײַט װאַר
נאָך קיינע אָפּטרעטן אין יעדער הויף װי בּײַ
אונדז יעצט" ,אמד ,צעהען

דרייערלאַך,

ווילגע,

תּרמ"ז ,זי , ,4איך װאָלט בּעסער געזעסן אין
אַן אִי איידער אין דעם עיפּוש" ,דער יודי פֿאַר
פּסח ,װאַרשצ  ,6981ז' , ,66מע טאָר ניט שטעלן

אָפּטרעט-געלט

אָפּטרעטן

1811

קיין אִי נאָענט פֿון דירה ,װײַל דאָס פֿאַרפּעסטעט

דערציילונגען פֿון אױסטראליע ,מעלבּורן ,9391

די לופֿט" ,דרי מ .גאַטליעבּ ,פּאָפּולערע אַלגע-

ָט
..
,ה.א

פֿון איין פֿוס

מיינע היגעניע ,װאַרשע  ,8091ז' , .61פֿון די
אֵין האָט זיך געהערט א קרעכצן פֿון מענטשן
װאָס לײַדן אויף עצירות אָדער אויף דורכפֿאַל",

אויף דעם אַנדערן און נישט אָפּגעטרעטן פֿון

בּערג,

בּאַם

|,

דניעפּער

ו' .61

'צמעס,

אער

זאָל קענען געפֿינען אַן אויסװעג ,רייכערט ער
אָדער אין גאס אָדער אין אָיי ,פֿײַװל סיטאָ ,אָט
דאָס זײַנען מיר ,כאַרקאַװ-קיעװ  ,2291ז' ,39
ייירניקער.
אַ"ר אַ מ ע ר  .אָ

אָפּטרעטיגעלט  --דזו אָפּטריט-געלט (,)-
;אַגעלט פֿאַר דער דירה" ,רייד (פֿון אַ גט
בּאָרענעם אין מינסק), .זאָלסט  . . .געבּן אַ"גי
איצט אָדער זאָלסט אים דערנאָך געבּן תּבֿואה",
יפ ,זי , ,731בּדין האָ"גי הנהוג בּין הסוח-
רים. ...ײ ,ר' דוד טעבֿיל בּרי משה,

דוד ,װאַרשע תּריד,
גיט דעם אַנדערן א
אָפּלאָזן דאָס ייִנגל",
האָבּן געדאַרפֿט זײַן
ריכט

שו"ת בּית

,יין משחית (מלמד)
ה/א .א
קערבּל אָ"ג' ,ער זאָל אים
קמ ,4681 ,נַאן , .41דאָרט
טאָרגעס . . .האָבּ זיך גע

נעמען א מנה יפֿה אֵַײגיי ,אלצ,

תּוכחת

חיים ,ווילנץ  ,5681ז' , .24שטאַרבּט אים תּוך-
כּדי-דיבּור דאָס װײַבּ ,און ער קױפֿט זיך א
צווייטע פֿאַר  006רובּל אֵײגיי ,פּרץ' ,שטעט
און שטעטלעך' ,זי ,81
פּראָצעס אָדער
אָפּטרעטונג  --די- ,ען.
רעזולטאַט פֿון אָפּטרעטן .אַן אִי אין א זײַט,
אַי פֿון אייגענע פּרינציפּן . . ., ,ניט צולאָזן קיין
שום המצאה אָדֶעֶר איין פֿאַרלאָזונג און איין אַי
וועלכע עס זאָלן קענען שלאַף מאַכן די שבֿועה",

דער

זיך איבּערגעשטעלט
י .עלבּערג,

ריי",

איק,

ר"ה

פֿיג:

תּשכּ"ן,

;אש איז אָפּגעטרעטן פֿון רעאַלן צעריסענעם
לעבּן פֿון שטעטל אַ מהלך װעגס" ,בּעמ וו
זי ,61

 .2אַװעקגײן פֿון אַן אָרט (פּאָזיציע) .עס
אָפּגעבּן ,עס אױפֿגעבּן ,בּײַ קיין שום אומשטאַנד
ניט אִי פֿון אייגענעם אָרט ,אִי פֿון אָרט דער-
שראָקענערהייט, .פֿאַרנעם ניט אַ פּלאַץ װאָס
דו װעסט מוזן אִי פֿון אים איבּער אַן אַנדערן";
;װעמען עס איז צו ענג דער זאָל אִי!"; עאַ פֿונט
מוז אִי דעם פּוד" ,שו, .רבּש"ע ,איין שעמ-
האַפֿטיקער האָט צו טאָן מיט אַן אומשעמהאַפֿ-
טיקן אָדער אַ צדיק מיט אַ רשע  --װער מוז
אַי?" ,איבּז ,גדולת יונה ,װאַרשע , ,7581מײַנע
צרות װייסט איר דאָך און אִי פֿון שטובּ טאָר
איך ניט" ,יִפֿאָל  ,4881טאן , .81געמוזט פֿאַר
צרות

ממוס,

אִי פֿונעם אָרט",

װינטשפֿ.

,נײַע

פֿאָרמען מוזן װערן בּאשאַפֿן ,אַלטע מוזן אַי",
פּרץ ,און אַז מע קומט צוריק', .ער װעט פֿון
אָרט נישט אִי בּיז די ישועה װעט נישט קומען
איבּערגװאַלד" ,י .א .לייזעראָװיטש ,דער זינדי"
קער ,פּעטראָגראַד  ,9191זי ,8

 .9צוריקטרעטן (בּײַ אַ מלחמה ,געראַנגל,
קאַמף) .אִי
פּאָזיציעס.
שװערן ניט
חייל זאָל

פֿאַרן שטאַרקערן שׂונא .אי צו נײַע
די אַרטילעריע דעקט דאָס אַ'
,ײַן גאַנץ
אָפּצוטרעטן אויף אַ האָר .ז
אִ'י פֿון די ערטער װאָס מענטשן

פֿעסט:

דארפֿן פֿאָרן אָדער גיין" ,איבּז ,די גליקליכע

זעצונג װעגן יהודים ,װילנא והורדנא ,תּקצ"ה.

כּלה ,װאַרשע ; .5681אַ טייל בּאַהערצטערע
זענען לאַנגזאַם אָפּגעטרעטן און ניט אױפֿגע-

קאָנסטאַנטין

אָפּטרעטיק

קאַלינסקי

געזעץ ,פֿון ריכטיקן
'המה

היו

בּװילנא

 -אזי.בּמרדי

איבּז,

װאָס טרעט אָפּ פֿון
װעג .מלל פֿאַרטײַטשט:

אור'

(איובֿ ,כד, :)31 ,אָפּ

טרעטיג |תּי, :װידערשפּעניקער אָן ליכט"ן.
אָפּטרעסן  --טרעט אָפּ ,בּ ין

+געיטראָטן-- ,געטרעטן,

(אויך האָבּ)

אוטװ  ,1 ---אָפּגײן

אין אַ זײַט פֿון דעם װעג וואו מע גייט (פֿאָרט)
אָדער פֿון דעם אָרט וואו מע שטייט .אִי רעכטס
אָדער לינקס פֿון שאַסײ .אִי פֿון װעג און אויס-
שפּאַנען די פֿערדלעך .אִי אַהינטער מיט צע-
שפּרײטע הענט ,אִי טיפֿער אין װאַלד .אי װי צו
יעושׂה שלום', .בּייטעט דיא פּרינצעסין דאָשׂ
זיא אירה לײַט אָבּ טרעטין לאָזט ,װאָלט איר
אַלייניג שפּרעכןי ,מראות הצוֹבֿאות ,װאַנזבּעק
תּע"ח, .װען א מענטש גייט אונטערװעגן און
אייגער קומט אים אַקעגן און טראָגט אויף זיך
אַ משׂא ,זאָל ער אים אי אויס דעם װעג ,װען
שוין אָן דעם זײַט פֿון דעם װעג איז ליימיק און
קויטןיק" ,ספֿר חסידים ,ווילנע תּקע"ט, .האָט
דיאָגענעס געענטפֿערט . .. :ווען דער קיניג װיל
זײַן גנעדיק ,זאָל ער אִי אָן א זײַט אַ בּיסל,
דען דו פֿאַרשטעלסט מיר די זון" ,אמז ,ספורי
חכמי יון ,װילנע תּרכּ"ד, .ערשט װען די שויבּן
זײַנען אינגאַנצן שוארץ געװאָרן און די נאַכט
;  . .האָט זיך אײַנגעװיקלט אין חושך ,איז וערן
אָפּגעטרעטן

פֿון פֿענצטער",

פנחס

גאָלדהאַר,

זיך אָבּאָראָניצן",

הצרט

יונה

איבּז

טרובּניק

ז .מאזאָח ,די שיינע יהודית ,בּאַרדיטשעוו ,8881
זי , ,75דער דײַטש האָט אונדז געהאָט גוט
אָנגעריבּן די זײַטן און מיר זײַנען אָפּגעטראָטן",
בּרעגמאַ,

ש.

מיזרעכ

אויפֿנ

אומרוק,

איז

מאָסקװע  ,4391ז' , .861קלעפּ אין איבּונגס-
שטעקן ,אין בּאַװעגונג  ---פֿאַרױסגײענדיק און
אָפּטרעטנדיק",

מינכן,
די

פּראָגראַם

יאָר? פֿיג, .איין

צװוייטע

אָפּ",

טרצט

לערנען

אין

כמאַרע
האַל,

ר"י,

גרײַפֿט

ערדישע

אָן

װעגן,

מאָסקװע  ,1491ז'  .461פֿיג, .נאָך פטלעכע
מינוטן האָט די טיר אָפּגעטראָטן פֿאַר זײַנע
כּוחות",

איבז

י.

ג.

מונק,

מסתרי

פּאַריז,

לאַץן"' ,די היסטאָרישע לעגענדע פֿון רי מאיר
ש"ץי ,פֿירט { 4961פֿט װו ,שפּ' 61ן, .,װײַך אים
אויס ...טרעט פֿון אים אָפּי ,מס ,משלי
תּקע"ד ,ד .51 ,ער װעט אים װײַזן ... .װי ער
זאָל קענען אִי פֿון זינד" ,חה װו ,בּ ,זי .051
אָפּ-
ט
ָ.
א. .
הועץ
;האָט געמאַכט אַ גרויסן אָנ
געטראָטן ,אַװעק פֿון די אויגן אויף אַ פּאַר
חדשים

צײַט",

ג .ח .לעװנער,

דיא

פֿאַלשע

חתן

כּלה ,װילנע , .7981דער אַלטער טרעט אָס...

צו גיין אַװעק איז אים שװער געװען" ,ממוס,
יודל, .די עצבֿות אָבּער טרעט

ניט אָפּי ,פרץ,

'מסירת-נפֿשי .ש,ופֿרות שאַלן  . . .און דער שטן
אָפּגעטראָטן ,רעדן שלעכטס אים ניט געראָטן,
אַר' ,שופֿרות, .דער סוף איז אָפּגעטראָטן
הינטער אונדזער בּיידנס ליכט" ,מל ,יפֿרײַנט-
שאַפֿט',

 .9אָפּשטײן פֿון עמעצן אָדער פֿון עפּעס.
אָפּרוקן זיך .אָפּטשעפּען זיך .אױפֿהערן כּסדר
צו זײַן מיט עמעצן .געניצט געװיינטלעך מיט
ניט .ניט אִי פֿון בּרודער ,פֿון חבֿר ,פֿון
רבּין .אִי פֿון איר אויס מורא אַז זי װעט רופֿן
פּאָליצײי, .דער גרויסער הונט טרעט ניט אָפּ
פֿון אים אויף קיין טריט", .לִיבּר גאָט ,בּאַרים
הערציגער פֿאָטיר ,מיר טונין דיך בּעטין / ,הילף
דשׂ דער יצר הרע פֿון אונז ט|וןט אָפּ טרעטין",
שֹׂה װו ,פֿיורדא  ,3271ה', .פֿון גאָטס כּסא-
הכּבֿוד װעֶל איך ניט אִי ,בּיז ער װעט דערהערן
מײַן שרײַען און בּעטן" ,גאָר ,שירי  ---יודישע
לידער ,ווארשע  ,9881זי |, .14דערן מלאך-המות
איז אַ האַרבּער שליח  . . .דו װעסט נישט קאָנען
 . .טרעט אָפּ פֿון מיר" ,אורחות
צו אים זאָגן. :
צדיקים ,הוראָדנא תּקנ"ה, .איז געװאָרן אין איר
פֿאַרקאָכט ,אַלץ קוצעניו-מוצעניו ,ניט אַ'דיק
טאָג און נאַכט",

פֿון איר

קליאַטשע.

ממוס,

טאָמער חלילה איז עמעצער קראַנק געװאָרן
אַזױ איז שוין די מאַמע ניט אָפּגעטראָטן פֿון
בּעטל" ,שע ,פֿונים יאַריד.

 0פֿאַרבּײַגײענדיק אָדער אָפּקערנדיק זיך פֿון
וועג אַרײַנגײן צו עמעצן אָדער ערגעצואו .אַי
בּײַַם רבּין ,אים פֿרעגן װאָס ער מאַכט .אױפֿן
ועג אַהיים אִי אין שענק, .פֿאַר װעלכן הויז מע
גייט פֿאַרבּײַ מוז מען דאָרט אַרײַנגײן ,אי און
מיט גרויס געװויין און גרויס געשריי איטלעכן
מענטשן איבּערבּעטןײ ,עט ,לידער ,ווילנעץ ,5291
זי , .92די  . . .חסידים זענען פֿאַרבּײַגעגאַנגען
פֿון מלוה-מלכּה  . . .געװאָלט אַי ,מאַכן אַ כּוסע-

װאַרשע ,5681
 .4סתּם אַװעקגײן .דערװײַטערן זיך .פֿאַר-
שווינדן :98 .אִי װי א קאַץ פֿון סמעטענע ,װי
אַ מויד פֿונעם טאַנץ ,װי אַ כּלה פֿון אַ שטערנ-
טיכל = אומויליק .אִי מיט (אָן) אַן אויסרייד,
דער װײיטיק טרעט ניט אָפּ .אִי אויף אַ רגע און
דערנאָך װוידער זיך בּאַװײַזן,, .דאָס װאָרט מזוזה
מאַכט יזז מות'  --דאָס הייסט דער טויט זאָל

טיי",

,יישן זי
ומנהגים טובֿים ,טשערנאָװיץ  .4681ה
מיך אָבּ טרעטין אוני נאַמן קיין ור ענטװורונג
אן" ,גה, .463 ,זאָגט דער קיניג ער זאָלט אָבּ
טרעטן .דאָ טרצטט עֶר אָבּ פֿון פּאַלשׂ {=פּאַי

תּרס"ז ,זי ,31
 .4אױפֿהערן עפּעס טאָן .איבּעררײַסן אַ
טעטיקייט ,אַ טואונג ,אִי פֿון א געשעפֿט ,פֿון א
שליחות ,פֿון א פֿאַרמעסט .ע,רבֿ סוכּות ,בּשעת
בּויען און דעקן און אויסהענגען די סוכּה,

אָי",

ר'

ליבּוש

לוחמאַן

מבּאַרדיטשובֿ,

דינים

לע נאָך קידוש-לבֿנה" ,קמ ,8681 ,מן , .11ער
איז געגאַנגען פֿון איין שטאָט אין דער אַנדערער
און אין יעדער שטאָט האָט ער אָפּגעטרעטן
בּײַם רבֿ" ,איין װינדערליכע
גרויסע

עשירים

מיט

איין

מעשׂה
בּת

פֿון צװײא

תלמיד

חכם,

לעמבּערג , .5981גייענדיק װעל איך אַ' בּײַ
אונדזער שכן און אים פֿאַרבּעטן צו אונדז אויף
ה.

עפּפֿעלבּערג,

דער

שדכן,

װאַרשע

אָפּטרעטן

1812

דעמאָלט טרעט ער ניט אָפּ פֿון דער ארבּעט",
שע ,פֿון פּסח בּיז פּסח, .דער שווארצער פֿויגל

טרעט נישט אָפּ פֿון זײַן בּייזן שריט און פֿרעסט
דעם אױפֿגעאַקערטן װאָרעם" ,מלך ראַװיטש,
נאַקעטע לידער ,װין  ...., .1291נישט געװען
פֿון די מענטשן װאָס הייבּן אָן עפּעס צו טאָן
פֿאַר עמעצן און טרעטן אָפּ" ,בּאַש ,פֿאַר,
 2וא , ,3אונטערטראָגן אַן עבֿירהלע און ניט
אי בּיז דאָס עבֿירהלע װעט אױסגעפֿירט װערן
בּשלימות" ,מ .דלוזשנאָװסקי ,פֿאַר 3691 ,ווא ,6
 .8דעמיסיאַנירן .זיך אָפּזאָגן פֿון אַן אַמט,
אי פֿון א שטעל ..., .אויף גיבּט אונ' מאַן
דהוא אָפּ טרעטין ' ,". . .תּקנות ק"ק ניקאָלס-
בּורג , ,'6761טוט דיר איינר צו מוטן איינם
פֿון זײַן שירות אָפּ צו טרעטן ,". . .עיון ,נד/בּ,
,מידי שנה בּשנה בּחול:המועד סוכּות גישיכט
הבּחירה ע"י פּרנסים וציין למלא מקום מנהיגי
ח"ק {= הברה קדישאן דיא בּאוֹתו זמן אָבּ

טרעטין  ,". . .תּקנות החבֿרה קדישא גמילות
חסדים

דק"ק

אַשכּנזים

בּהאָללאַנד

בּאַמשׂטרדם,

,ען ער איז אַװעק צו אַן אַנדערן אין
תּק"ע .װ
האַנדל,

דאַרף

מען

װויסן

פֿאַרװאָס

ער

האָט

אָפּגעטראָטן" ,לאַל ,7881 ,זי ,85

 .9בּײַטן װאָס עס איז פֿאַרבּונדן מיט גלױיבּן,
אִי פֿון גאָטס געבּאָט ,פֿון דער תּורה .פֿירן צום
שײַטער פֿאַרן אִי פֿון קריסטלעכן גלויבּן .,ניט
אִי פֿון דער אמונה, .אֲבֹּר דאָז איר אַזו פֿרום
בּלײַבּט  . . .אוני טרעטס פֿון אים |דעם רבּש"ען

 ,יהיסטאָרישע אַלעגאָריע פֿון ר'
ּ.י.,
ניט אָפ
מאיר ש"ץי ,פֿירט { 4961פֿש װון, ,לישׂ פֿר
זיך רופֿן דיא זעלבּיגן יודן די דאָ װאַרן אָבּ
גיטרעטן פֿון דעם יודישן גלויבּן" ,איבּז ,רי
אליקום חזן מק"ק קאָמאַרנאָ ,שי ,אַמשׂט תּיס.
;א מענש איז ח"ו מחלל שבּת ,װאַרפֿט ער פֿון
זיך אַראָפּ דעם אות איז גלײַך עֶר װאַלט חלילה
תּורה",
ר
ע.
דן..
אָפּגעטרעטן פֿון הש"י או
סשי | ,זי , .78געלאָפֿן צו די יהודים און האָט
געשריגן אָן לעבּעדיקן גאָט און אים ניט
אָפּצוטרעטן" ,מעשׂה אומאַן, .ער האָט אָפּ
געטרעטן פֿון אונדזער גלױיבּן ,ד"ה זיך גע-
טױפֿט",

אָפּטרעטן

בּ.

בּעקערמאַן,

זב,

דער

יודישער

שפּיעגעל ,װאַרשע  ,5981שפּי  ,88אין לשון פֿון
פֿרומע פֿרױען (לאָדזש), :װער עס טרעט אָפּ
פֿון לעבּעדיקן גאָט זאָל אַזױ אויסזען" וֶוען
עמעצער האָט א מיאוס פּנים ,אויסגעקרענקט,
,ײַנט אויף װעמעס תּקיפֿות
אויסגעצערט אען .ה
טרעט איך אָפּ פֿון דיר?ײ{ ,צײַט ,טמז,92 | 5691 ,
ציטירט פֿון אַ בּראַצלעװער תּפֿילה אויף ייִדישן,

אָפּזאָגן זיך פֿון עפּעס װאָס איז פֿריער
געװען װערטיק .אי פֿון א שיטה ,סיסטעם,
פּרינציפּן ,געדאַנקען ,איבּערצײַגונגען אע .אִי
פֿון רבּינס דרכים .אי פֿון געזעץ ,אִי פֿון אייגע-
נעם װאָרט .ניט אִי קיין קוצו-של-יוד ,ניט אַי
כּחוט:השׂערה, .טרעט נישט אָפּ פֿון די רייד
אויס מײַן מויל" ,מס ,משלי תּקע"ד ,ד, .5 ,דער
דאָזיקער מנהג פֿון אונדזערע תּלמידי:חכמים אין
בּײַ מיר הײיליק און איך טרעט פֿון אים ניט
אָפּי ,ממוס' ,יבּישיבֿה של מטה'.

 ,1געניצט אַנשטאָט אָפּפֿאַלן .דאָס װאַסער

האַלט שוין אין אִי, .די פּאַננע אין גאָט צו
דאַנקען בּעסער ,די היץ האָט אָפּגעטראָטן,
מ .אַחון ,צװי שװעגער ,װילנע תּר"ס ,זי ,221
טרח  ,1 --טרעטן און דערבּײַ עפּעס קאליע
מאַכן .אִי די דילן מיט די שמוציקע שטיװל,
אי די פֿעלדער װי א טאַבּון פֿערד .אִי די בּייטן,
די

פֿאַרזײטע

תּבֿואה

אע.

,ער

פֿלעגט

זיך

געפֿינען אונטער אַלעמענס פֿיס  . . .און ניט איין
מאָל האָט מען אים אָפּגעטראָטן זײַנע פֿינגער",
שבּתי מאַצקעװיטש ,בּערציק דער יתום ,וילנע
*+ניט אי די לאָנקעס = איר ,ניט
3
בּרענגען קיין שום שאָדן ,קיין שום היזק, .א,יך
װעל אים חלילה ניט אִי די לאָנקעס ,אוב איך
װעל בּאַקוקן װי מע האָט געבּויט זײַן פֿונ'
אויך אַרױפֿטרעטן ,אַנטרעטן :ייִדן,
דאַמענט".
שטופּט אײַך נישט ,איכ'ל חלילה עמעצן אִי א
פֿוס  . . .מיט מײַנע גרויסע רעדער" ,הערצל
אָפּשאַן,

בּית ישׂראל

--

װיזשניצער

רבּייס

הויף,

סיגעט ,9391
 .2אָפּניצן בּײַם טרעטן ,בּײַם טראָגן ,אִי די
זוילן ,די פּאָדעשװעס,
 .9איבּערגעבּן ,אָפּגעבּן אויף דערװײַל אָדער
אויף שטענדיק .לאָזן נוצן .אִ'י דעם פּלאַץ .אַי
עמעצן די אייגענע פּאָזיציע .אִ' די בּעט דעם
גאַסט (אורח) ,פֿאַרכאַפּן יענעמס הויז און אים
א א פֿינצטער אלקערל, .ער האָט איר אָפּ
געטרעטן זײַן שיפֿלײ ,איבּז ,א .ראַװינסקי ,דער
פֿאַלשער שלדבּריעף ,װאַרשע  ,5881ז' ,28
אָפּגעטראַטן זײַן הויז פֿאַר דער
,ה.אָ..ט
פֿירשטין מיט דער טאַכטער" ,יבּ"ץ בּערך ,רבּי
קאַשמאַן דער נעלם ,װילנע תּרנ"ו ,זי , .9דער
בּעשט האָט אים תּמיד אָפּגעטרעטן זײַן התבּוד"
דות-שטיבּל ,אַז ער אין בּײַ אים צו גאַסט
געווען" ,י ,5זי ,, ,421בּײַ טייל פֿעלקער קען ער
וֶדער מאַזן זי {זײַן װײַבּן אִי און מכבּד זײַן
מיט איר יעדן גאסט" ,פּרץ' ,שרײַבּ אַ פֿעליע-

טאָן, .ער האָט זיך דאָ בּאַזעצט אין א קליין
צימערל װאָס א פֿאַמיליע האָט אים אָפּגעטראָטן
פֿאַר צען רובּל א חודש" ,אר' ,אויפֿן גרינעם
גראָזי
 .4מותּר זײַן אויף עפּעס ,עס איבּערלאָזן
לכּבֿוד עמעצן .אִי אַ פּסוק פֿון אַתֹּה'הראית,
מפטיר יונה אע .אִי די גבּאות .אִי די פֿירער-
שאַפֿט ,אִי די שטאָט אין מזרחװאַנט ,דעם
כּסא-הרבּנות, ,איך האָבּ עס בּײַ אים אָפּגע-
האַנדלט ,מיטװאָך ,מײַנעם א טאָג ,אים אָפּגץ-
טרעטן האָבּ דערפֿאַר אים" ,ממוס ,שלמה, .דעם

זיידן ר' מענדעלע האָבּן מיר אָפּגעטראָטן דעם
אױבּנאָן",

שע,

אידישע

שרײַבּער.

עהאָט

מען

עס אויך נישט געקאַנט מוחל זײַן דעם מיידל,
איר מוטער און אויך נישט  . . .דעם געװועזענעם
חתן ,װאָס האָט זײַן כּלה אָפּגעטרעטן דעם
פֿאָטער" ,ש .האַראַנטשיק' ,גאָטס משפּט', ,איך

בּין גרייט יעדן אונטערשמש אִי מײַן זכות פֿון
סנדקאות אויף בּריתן" ,חג ,טמז.51 1 8691 ,
ס ,איבּערגעבּן רעכט .אַי די ח זק ה, .דער
רבּי האָט אָפּגעטראָטן זײַן שטול (דאָס רבּיס"
טווע) צו זײַן זון", .א,יך בּאדאַרף אַװדאי מיט
אים {|דעם מאַן װאָס וויל אָפּגטן} טענהן .שדים

זאָלן מיט אים רעדן .איך װעל אים גאָר אי
זאָל ער זיך שלאָגן קאָפּ אין װאַנט מיט זײַנע
ממזרים" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װארשע ,1881
זי , ,32איר מוזט אײַך פֿאַרפֿליכטן אים אָפּצו"
טרעטן די קרעטשמע און אײַערע עסקים אין
דאָרף",

שענקערי'ס

בּן צבֿי ,דעם

טאַכטער,

קראָ"

קע תּרע"ט/ .זײַן פֿאַטער ...האָט זיי |די
פּראָװינצן| אָפּגעטראָטן פֿאַר געלט דעם קעניג
פֿון דענמאַרק" ,קמ ,5681 ,מאן , .52שפּאַניע
האָט אונדז געװאָלט אִי אַנגאָלאַ" ,זשיט או ,נ"י
 ,9ז' ,78
 ,0אין אויסדרוק :אִי דעם װ ע ג  --אָפּרוקן
.
זיך און מיטן זינען פֿון בּבּ ,, ,375אונדזערצ . .
פּאַרשױינען זײַנען געגאַנגען מיט א פֿאַרקלעמט
האַרץ און בּהכנעה אָפּגעטרעטן פֿאַר איטלעכן
דעם וועג" ,ממוס ,מסעות, .איך בּייג אײַן מײַן
קאָפּ  מיט הכנעה ,מיט אונטערטעניקייט און
טרעט אָפּ דעם װעג פֿאַר דעם קלענסטן שי
געצל",

מר

װו ,נ"י ,8091

ז' , .27מיר

יידן

טרעטן  . . .אָפּ יענעם דעם װעג ,כאָטש אויף
יעדן שפּאַן אָבּידעט מען אונדז" ,א .מאַמאַ
ראָװוסקי,

די

הגדה

פֿון

דער

לינקער

זײַט,...

אדעס  ,8091ז'  .51פאָרעמע קינדער אין
נישט אז ער איז דער
.ן
י.ס
י.
ועס
ואַט
שמ
הױפּטװירט און טרעטן אים נישט אָפּ דעִם
וועגיי ,אַפֿרים קאַגאַנאַװסקי' ,לאָקאַטאָר נומ' ,'88
פֿאַרװאָס זשע טרעט די נאַכט דעם װעג ניט
אָפּ?ײ ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691ז' ,75

 ./אין אויסדרוק :אִי דעם (דאָס) אָ רט --
פֿאַרבּײַטן ,קומען אנשטאָט דעם װאָס איז געווען
פֿריֵער, .די אַלטע שמאָלע פּראָפֿעסיאָנעלע פֿראָגן
האָבּן אָפּגעטראָטן זייער אָרט אַלמלוכהשע
פֿראַגן",

די

גאַרבּער

שטימע.

מאָסקװע

,4291

;א , ,4'5א,ין די מיטלמעסיקע לענדער האָט פֿצל
און לעדער שפּעטער אָפּגעטראָטן דאָס אָרט פֿון
הלבּשה פֿאַר אַנדערלײי שטאָפֿן" ,י .יאַכינסאַן,
מיט געניטע הענט ,קיִעוו , .5291די ליבּע האָט
אָפּגעטראָטן איר פּלאץ פֿאַר זאָרגן און אַנגסטןי,
פּ .רודאָי ,טמז;42 1 5691 ,
 .8אױסמײַדן, .,דער גאַנצער עולם װערט
פֿאַרבּעטן ,דער שמש װויל קיינעם אַ" ,עט,
לידער ,װילנץ  ,5291זי .8

,וי פֿאָטער ,אוי
 .9קומט אַנשטאָט אוטו .א
פֿאָטער ,מיר װעלן דיך {= פֿון דירן נישט אִי
ָג אונדז ואו אונדזער מוטער ליגט,
א,
ז.
.
װעלן מיר לױפֿן בּעטן" ,פֿל, .דעם הײַנטיקן
טאָג זאָלסטו האַלטן פֿאַר אַ פֿאַלשן געזעלן,
װײַל ער טוט דיך {= פֿון דירן בּאַלד אַי ,איבּז,
בּן המלך והנזיר ,זשאָלקעװ ,1771
מיט זיך  --קזו, .צװיי שטראָמען...
שטויסן זיך אָן איינער אָן דעם אנדערן בּיז זי
טרעטן זיך אָפּ די װעג" ,אמד ,מעוז הים,
זיך אָפּ
.ן
ט
ע.
רך .
טדלע
ווילנע , .4681די מיי
די פֿיס און שװיצן" ,רעד' משה פֿראָסטיג,
יודישער

קאַלענדאַר

לשנת

תרע"ב,

לעמבּערג

,1

זעכץ.

/עניש.

ער (יין- ,קע) -

,װעל איך ניט מקיים זײַן די שבֿועה װאָס איך
שווער איצונד ,אַזױ װעל איך זײַן אַן אִי פֿון

אָפּטרעלן -

אָפּטשאַמטעװען

1818

דער אמונה (עובֿר דת) און װעל ניט גערופֿן
ווערן מיט דעם נאָמען יהודי" ,איבּ! קאַנסטאַנ-
טין קאַלינסקי ,פֿעסטזעצונג װעגן יהודים ,װוילנע

והוראָדנאָ ,תּקצ"ה.
אָפּטרעלן  --אוטו  8טרװ .טרעל אָפּ- ,יגע-
טרעלט .1 .דזו אָפּטרל(ער)ן  .2 .+--אָפּ
זינגען זיך צעלאָזנדיק אין א סך טרעלן ;די
מעצאָסאָפּראַנאָ האָט אָפּגעטרעלט די אַריצ".
,הײַנט קומט אַראָפּ עפּעס א צוציק ...און
טרעלט אָפּ אַ שבּת פֿאַרן עמוד און נעמט אויס
בּײַם עולם" ,הרבֿ לוי גליקמאַן ,זכרונות לבּית

לוי ,קעשענעוו תּרצ"ד ,זי .56

( .אָפּנאַרן.

;זיי קאָנען קיינעם ניט אֵי" ,בּאַש,
עניש.
איך מיט זיך.
7 4ש.2

פֿאָר,

אָפּטרעמבּע(װע)ן  --אקוזו- .בּעוווע) אָפּ,

מאַכן ,פֿאַרשאַפֿן זיך א
געטרעמבּעװע)ט.טרעמבע ,א גראָבּן בּויך .אִי דעם זומער,

אַזױ",

ֿ8ל,

אונטערװעלט,

|בּײַ

אונז

יודען,

װאַרשע  ,3291זי 42ן,

 .8װאול (ועגן אַ מאַן) ,האָבּן אסעקסועלן
פֿאַרקער,
( 4אומאיידל) .בּמקום-װערבּ װעגן אַ טואונג
װאָס מע פֿירט דורך מיט אַ קנאַק ,מיט אַ
טראַסק, .האָט ער אים אָפּגעטרענט ,אָפּגעזידלט
פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס"; .אָפּגעטרענט אים אַז
קיין גאַנצער בּיין איז ניט געבּליבּן", ,אַן זי
װעלן מיך צולאָזן צום עמוד װעֶל איך אִי אַ
מוסף אַז מע װעט לעקן די פֿינגער" .אַי א
( -חוניש) צונעמען א זינגער פֿוןזינגער
א כאָר פֿאַר אן אַנדער כאָר,
מיט זיך  --אין היז האָט זיך אָפּגע:
ערה
/עניש.
ה-עכץ.
וונג.
טרענט.
-עריי,

אָפּטרעסלען (זיך)  +-- --אָפּטרײסלען (זיד).

פֿאַרי

אָפּטרעסנען  --אוטו- .נע אָפּ-- ,געטרעסנעט,

בּרענגען צײַט װי א טרעמפּ +-- .אױיסטרעמפּע-
ווען, .452 ,די װעלט איז בּרייט און דאָס געלט
װעט זײַן גענוג פֿאר אונדז בּיידע אָפּצוטרעמ-

אָפּפּלאַצן ,אָפּקנאַלן, .די בּאַמבּעץע האָט
סל.
אױפֿגעריסן און עס האָט אָפּגעטרעסנעט אויך
אין אונדזער קװארטאַל"

פֿון אַ

אָפּטרעפען  --טרװ- .סע אָפּ- ,יגעטרעסעט.
*אַ
אָפּשאָקלען .אִי די עפּל פֿון די בּיימער .
פֿון זיך דעם דאָרפֿס-יונג ,דעם ישיבֿה-בּחור אע
 --זיך בּאַפֿרײַען פֿון שטריכן און אײיגנשאַפֿטןפֿון פֿריערדיקן שטייגער לעבּן;, .אַז מע האָט
פֿאַרגעסן |שבּתן געלט אויף דעם בּעטגעװאנט
זאָל מען אִי דאָס געלט ,און אַז ער האָט געלאָזט
דאָס געלט מיט זײַן װילן  --טאָר מען אַפֿילו
ניט אַיי ,ר' ליבּוש לוחמאן מבּןאןרדיטשוב,

אָפּטרעמפּעװען  --אוטװ  8אַקחװ.

פּעוען

א יאָר צײַט",

גרינ,

בּלעטלעך

טאָגיבּוך ,ניי  ,4591זי ,261

אָפּטרען  --דער- ,ען .אַקט אָדעֶר רעזולטאַט
פֿון אָפּטרענען .אַ גרינגער אַי .פֿאַרנײען דעם א
ונג,אָפּטרענירן  --טרו- .ניר אָפּ(- ,גע)טרענירט,
פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט טרענירן.
/נב,
אַי די ספּאָרטלערס ,די זעלנערס אאַ.

אָפּטרענען  --טרװ .טרען אָפּ- ,יגעטרענט,
 ,1אָפּרײַסן װאָס עס איז צוגענייט .מיט כּוח,
מיט אַ ריס אָפּטײלן א שטיק שטאָף, .אַז מע
טרענט אָפּ די קנעפּלעך ,פֿאַלן די הויזן אַלײן
אַראָפּײ ,,שװ; .זנבֿים מרדיר ומרדיר בּהילש
אונטן איין רום איז אָסור לכּל אוני מוז זיא
אָפּ טרענן" ,תקנות מלבּושים ,פּוונא ,6461
,זעו. 91110:1 6,1ז2ע יזסזזט | 062
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װ660095 66 )6/0510/00550/2/ 6601, .4/60051ווען מן דיא (עטרה) אָבֹּר דיא (כּנ-
פֿות) אָפּ טרענט ,װײַל זִילבּר אָבֹּר גאָלט דראן
איז ,דען מן גיט קיין טוטן ניקשׂ מיט װאָשׂ
זילבּר אָבֹּר גאָלד דיראָן איז" ,ש .פֿראַנקפֿורט,
ספֿר החיים װו ,אַמשׂט תּע"ז ,י/בּ; .די זילבּערנע
צטרה פֿונעם טאַטנס טלית אַז מע האָט בּאדאַרפֿט

אַי" ,שע ,מאָטל ,נ"י  ,7391ז'  .41עאַלעמען
אױיסגעטאָן מוטער'נאקעט  --געזוכט װי עס
בּאַדאַרף צו זײַן ,אָפּגעטרענט די נעט פֿון די
רעקלעך ,געקוקט אין די פּאָדקלאַדקעס פֿון די
שטיװל אאזװ" ,אַ .בּיילין ,יזכרונות' ,רויטע
בּלעטער ,מינסק  ,9291בּוך * .1אָי די עפּאָלעטן
(געליינדלעך)  ---אראָפּװאַרפֿן פֿון מיליטערישן
ראַנג ,אויך :אַראָפּװאַרפֿן פֿון יעדער מין אמט,

 .2בּכלל אָפּרײַסן .אִי אַ בּרעט פֿון פּאַרקאַן.
אִי עטלעכע שינדלען פֿון דאַך; .איך װאָלט
געװאָלט זײַן  /א גנבֿ פֿון גאָלד / ,נאָר איך
ווייס נישט װי אַזױי / .איך װאָלט געװאָלט
קענען  /שלעסער אִי  /נאָר איך ווייס נישט װי

דינים ומנהגים טובֿים ,טשערנאָװיץ , .4681דאָס

בּעסטע אָפּגיסן איז מע זאָל אִי דאָס פֿלײיש פֿון
דעם זאַלץ און אָפּגיסן איין מאָל און אַרײַנטאָן
װאַסער אין אַ כּלי און אַרײַנלײגן דאָס פֿלײיש",
ספֿר מקור הבּרכה װו ,מונקאַטש תּרנ"ה ,קבּ/בּ.

,מיר װעלן פֿון זיך אִי די שטרויענע מנהגים און
מיר װעלן אױפֿהערן זײַן בּבחינת 'הינדיק",
ֿ,לעגן
דער יודי פֿאַר פסח ,װאַרשע  ,1881זי  .8פ
בּייזע װינטן דעם צויט אִי און קיין פֿלױמען
זענען שוין נישט געװאַקסן" ,ה .אַקערמאַן ,טמז,
ווא , .032װעלדער טרעסען אָפּ די ראָטץ".
7
מיט זיך --
פֿון אַחריות .זיך
נאַכט .אַי זיך װי
און טרעסעט זיך
גענאַרטע װעלט,

זיך אִי פֿון אַלטע פֿירונגען,
אִי אין בּויד א טאָג מיט א
,רשט אָנגעקומען
פֿון שניי .ע
אָפּ פֿונעם שטויבּ" ,יאַ | ,די
סאָװּ איסגאַבּע,412 '| ,

עכץ- .עניש.אָפּטרעפּ(ק)ען  --טרו- .פּק)ע אָפּ-- ,גע-

שטאַרק אָפּטראָגן עס זאָל
טרעפּ(ק)עט .סל .
ווערן צעריסן .אִי אויך די שבּתדיקע מלבּושים,
אויך מיט זיך.
אִי די שיך אין די בּלאָטעס.
|
יעניש,

אָפּטרעפֿן  --טרעף אָפּ-- ,געטראָפֿן,

אוטװ

 ,1 --פּינקטלעך טרעפֿן .אִי אין ציל,

 ,2צִו-

טרעפֿן עמעצן .אִי עמעצן |דאַטיװו} אין װאָסער
 .2בּאַטרעפֿן אין װערט,
לוינע ער איז.
,זײַנע מסחרים טרעפֿן אָפּ אין די מילאאָנען

רובּל",

' .ל .שפיראַ,

דער ייִדישער

גײַסט,

 .4טרעפֿן .כאַפּן זיך צו
מונקאַטש .2391
טאָן עפעס .אי װען אװעקצופֿאָרן און װען
צוריקצוקומען.
טרװ  ,1 --זזח אוטװ בּו .אִי דעם ציל,
 ,2דזוו אוטװ  .12אָי יענעמס לוינע איז זייער
בּיטער" ,בּלעטער ,ין  .82 .63אִי דעם אָרט
אין װאַלד .טרעפֿן ,געפֿינען .אי {דעם סכום}

בּענזין אָדער סקיפּידאַר אַרײַנצוגיסן" ,י .מ.
בּערמאַן ,די טישלער-אַרבּעט ,פּעטערבּורג ,3191
זי , ,932מ,ע זאָל אין אַלעס אִי די גוטע צײַט",

פלאי ,המדבּר בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ה ,זי ,71
מיט זיך , --זיך אָפּצוטרעפֿן װאָס פֿאַר אַ
פּאַסטקע ער גרייט אים" ,ה .קאַמענעצקי איבּז,
מיט פֿעסטנ טראָט ,מינסק .6291

זעכץ.

/עניש.

דעריי,

ער (ין -קע)

אָפּטרערן  --אוטװ .טרער אָפּ-- ,געטרערט,
 .1אױפֿהערן פֿאַרגיסן טרערן, .אירע שיינע
 .2לאָן
אויגן האָבּן שוין אָפּגעטרערט".
אָפּגײין די טרערן, .עס מאַכט ניט אויס װען א
קינד טרערט אָפּי .אויך מיט זיך.
אָפּטרעשטשען  --שטשע אָפּ- ,יגעטרעש-
אוטח  --אופֿהערן טרעשטשען ,אָדער
טשעט,
אַ לענגערע צײַט טראַסקען בּײַם שפּאַלטן זיך,
טרחװ  --אָפּהאַקן מיט א
אִי פֿון פֿראָסט .
קנאַק ,א טראסק .אִי די צװײַגן,
אָפּטשאַבּען  --טרו- .בּע אָפּ-- ,געטשאָבּעט.

װי ניט איז ,נאָר אױבּנאויף פֿאַרריכטן ,פֿאַר-
צירעווען .אִי דעם מאַנס צעריסענע סקאַרפּעטן,
עניש,אוטװ
אָפּטשאַדען  --ידע אָפּ ,ג-ע-טשאַדעט.
 ,1 -טשאַדען אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿ-הערן טשאדען, .דאָס לעמפּל האָט אָפּנעטשאַדעט
אַ גאַנצע נאַכט" .2 ,אָפּפּלאַפּלען .אָפּפּלױדערן.
אִי װעגן די גליקן אין . , . .טרח  ,1 --פֿאַר-
טשאַדען .פֿאַרדרײען דעם קאָפּ; .א שמייכל ,אַ
בּליץ מיט די אויגן  --און זי האָט אים שוין
אָפּנעטשאַדעט" .2 .בּאַשװינדלען .בּאַגנבענען.
אויך מיט

זיך.

עכבץ.

עניש.

אָפּטשאַטעװען - --טעוע אָפּ-- ,געטשאַטץ-
װעט:- :95 .טשיאַטעװען ,בּעס ,רומ.
טרח  .1 --אָפּװאַרטן עמעצן אין (פֿון) א בּאַי
העלטעניש ,לויערן אויף עמעצן און דערװאַרטן
זיך ,בּאַפֿאַלן ,ליגן בּאַהאַלטן אין שטאַל און אַי
די פֿערד-גנבֿים ,אי װי רױיבּערס, .מאָרגן  . . .אַז
מ'עט דערלעבּן מיט געזונט ,װעסטו אִי ערגעץ
אין א זײַטיק געסל . . .און אים אויסבּרעכן א
פֿוס מיט אַ שײַט האָלץ" ,נאַד; .האָט ער זי
אָפּגעטשאַטעװעט ,וען זי איז געגאנגען אַהיים,
אַ כאַפּ געטאָן זי אין זײַנע אײַזערנע לא-
פּישטשעס",

ש .בּרעגמאַנ,

שלוימקע

גוטערמאַנ,

מאָסקװע , ,9291אַ װאַנזיניקער װאָס האָט בּכּיװן
אָפּגעטשאַטעװעט זיך ארײַנצוקריגן צו א פֿרױ
אין צימער ,וען קיינער חוץ איר איז דאָרטן
ניטאָ",

בּ.

 ,8ז' ,9

דעמבּלין,

צאַנקענדיק

ליכט,

ג"י

1814

אָפּטשאַָטשלען
 .2סתּם װאַרטן אויף עמעצן אָדער עפּעס אַ
לענגערע צײַט און זיך דערװאַרטן .שטיין אױפֿן
שליאַך און אִי א פֿור (אַן אױיטאָ) כּדי מיטצן-
פֿאָרן; .איך װעל זי אָי ,איך זאָל אַפֿילו דאַרפֿן
װאַרטן בּיז צװעלף בּײַנאַכט".
אַקוזװ  ---אָפּװאַרטן און דערווארטן זיך צו
א בּאַשטימטן טערמין אָדער מאָמענט אין מעת-
לעת .אִי די שעה װען מע גײט אַהײם פֿון
דער פֿאַבּריק .אִי די רגע ,װען? . . ..מע דאַרף
נאָר אִי דעם מאָמענט װען מע װאַרפֿט זי
אַרויס" ,יר |; .האָט ער אַפּגעטשאַטעװעט א
צײַט  /בּײַנאַכט װען זיי זײַנען געשלאָפֿן /
מ'איז

אָפּטשירבּען

נאָך דעמאָלט

געשלאָפֿן

שטייענדיק

/

9

=--טשאָרנען.

סל.

אָפּבּרודיקן .אָפּי

שמירן .אִי די פּנימלעך מיט פּעכיקס און קלץ"
אויך
פּיקס ,מע זאָל ניט קענען אָפּװאַשן.
מיט זיך.

אָפּטשובּען  --טרװ .בּע אָפּ-- ,געטשובּעט.
אוקר .זעעסעציחום .::0/:אָפּרײַסן .אָפּ
פֿליקן .אָפּצופּן .אִי האָר .אִי א שטיק בּרויט
פֿונעם לאַבּן, .איך װעל אַי די {|הינערשען קעפּי
לעך איינס און צוויי" ,אי .קיפּניס איבּז ,אָסטאַפּ
אויך מיט
ווישניאַ ,שמייכלען ,כאַרקאָװ 9291
זיך  --זיך אִי און װידער װערן פֿרײַנד,
-עניש,

מיט מײַלער און אויגן אָפֿן" ,מלה ,די גאָלדענע

אָפּטשװאַקען  --דזו אָפּטשמאַקען.

פּאַװע ,זי ,781

אָפּטשװעקע(װע)ן  --טרו- .קענוע) אָפּ,
 .1אַרױסשלעפּן נעגל,
ג=עטשװעקע(װע)ט.
טשװעקעס פֿון עפעס .אִי די בּרעטער ,דעם

אָפּטשאָטשלען  --אוטװ  6טרוו22 .טשאָטשע
אָפּשפּילן זיך,
 --שפּילכל( .אונטערװעלט).אַנשפּילן זיך .עפּעס אָפּטאָן זיך שפּילנדיק, ,א
חבֿר ,אַ מיאוסער יאַט / ,קיין לונג שוין נישט
געהאַט  /פֿון טיטון . ..און װי רויזן זענען

געװען מײַנע בּעק / ,און ער  --אָפּגעטשאָטשלט
און אַװעק" ,ל .מלאך ,אָפּפֿאַל ,װאַרשע ,2291
זי ,32

אָפּטשאַטשקען

(זיך) +- --

אָפּצאַצקען

(זיך).
אָפּטשאַכטשען  --טרחװ- .טשע אָפּ-- ,גע-
אָפּשמײַסן .ארײַנצימבּלען .אַ'
טשאַכטשעט.,.
אױפֿן פּליקן .,אויך מיט זיך , --װאָס? ער
האָט אַליין זיך אָפּגעטשאַכטשעט? גענוג אַז ער
האָט אַליין אָפּגעשפּילעט די הייזלעך"- .עניש.
-עריי,

אָפּטשאַכנען  --דזוו אויסטשאַכנען ,452 +--
אָפּטשאָכען  --אוטװ  8טרו- .כע אָפּ- ,יגע-
אָפּשפּאָרן עפּעס װאָס בּײַ אַן
טשאָכעט .פר.
אָרעם לעבּן .ניט דערעסן און אִי שטיוועלעך
פֿאַרן ייִנגל .אִי עטלעכע גראָשנס פֿאַרן מלמד,
אָפּטשאַמקען  --טרװ- .קע אָפּ-- ,געטשאמ-

 .1אָפּקײַען (מיט קלאַנגען װאָס דער

קעט.

מאַנען טשאַם-טשאַם) .אִי א שטיק דאַר בּרויט.
 .2אָפּזאָגן עפּעס אומקלאַר, .קײַענדיק די צונג,
אויך
האָט ער אָפּנעטשאַמקעט דעם ענטפֿער".
עניש.
מיט זיך.

אָפּטשאַקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געטשאַקעט,
 .1כּמקום-װערבּ פֿאַרן אָפּטאָן עפּעס גלאַטיק,
מיט

אַ קנאַק,

אַזױ

װי

שטיקל אַרבּעט אָן שום

טשאַק-טשאַק.

אִי א

פּגם, .לערער ,האָבּ

איך אײַך גוט אָפּגעטשאַקעט די אױפֿגאַבּץ?",
רייד( ,װילקאָמיר ,ליטע) ,2 ,ספעצ .אָפּנאַרן,
אָפּשװינדלען, .מיך װעלן זיי נישט אַי" ,בּאַש,
קז.
אויך מיט זיך.
פֿאַר 4691 ,ש .1

-עניש.

אָפּטשאַרעװען  --טרװ . רעװע אָפּ'-- ,גע-
טשאַרעװעט .סל .אָפּכּישופֿן .אי די בּחורימלעך
מיט די בּרענעדיקע אויגן, .ער האָט אָפּגע-
וואונען אלע ניס ,סײַדן אונדז אָפּנעטשאַרעװעט?,
אָפּטשאָרען  --טרו- .רע אָפּ-- ,געטשאָרעט,

פּאַרקאַן ,דעם קאַסטן אאזװ.

 ,2בּאַקלאַפּן,

בּאַפֿעסטיקן מיט טשװעקעס .אִי די קאַסטנס
איידער מע שיקט זיי אַװעק .אִי די לאָדגס פֿון
דעם ליידיקן הויז,

אָפּטשוכען  --טרחװ- .כע אָפּ- ,יגעטשוכעט,
װרר.

לד.

/2זז8ע.938:86

ברענגען

אינ-

גאַנצן צום צושטאַנד פֿון זײַן װאַך .בּרענגען
דערצו מע זאָל קומען צו זיך .אָפּניכטערן ,אִי
דעם פֿאַרשלאָפֿענעם ,דעם געחלשטן ,דעם שי
כּורן, .עטלעכע איינוואוינערס פֿון א דערבּײַאיק
דערפֿל האַבּן דעם פֿאַרחלשטן אָפּגעטשוכעט",
טמז ,01| 5691 ,עאַי אים פֿון ערשטן שרעק,
פֿון זײַן צעטומלעניש און אַמעריקעס גער"
דער",

בּ.

גרונט

ריװקין,

טענדענצן,...

ז' .75

,דער פֿעלדשער האָט  . . .קוים אָפּגעטשוכעט",
בּײַם

אַ .קאַרפּינאַָװיטש,

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ

אָפֿט מיט זיך  --אַי זיך פֿון שלאָף,
,7
;אַז זי האָט זיך א בּיסל אָפּנעטשוכעט ,האָט
זי זיך בּאַגאָסן מיט בּלוטיקע טרערן" ,יכּנהז,
עגיש.ייפֿאָל ,0781 ,מאן .2
אָפּטשי"  --פ :9אַפּטשיך ,אַפּטשיק,
אַטשכי' ,אַפּטשכי' ,אינטעריעקציע .קלאַנ-
גען בּײִַם פּלוצעמדיקן אָנגעשטרענגטן אומוי-
ליקן ניסן מיטן אַרױסלאָזן די לופֿט פֿון מויל
און נאָז גלײַכצײַטיק.

אָפּטשיבּען  --טרו- .בּע אָפּ- ,יגעטשיבּעט,
אָפּהאַקן ,אָפּקלאַפּן,
פּד{ .פֿרגל :אָפּטשובּען.ן
א שטיקער פֿון א פֿעלדז, .װיפֿל קוילן אָפּגע-
טשיבּעט ,ויפֿל פּלאַסטן!" ,מ .אַלבּערטאָן,
בּיראָבּידזשאַן ,מאָסקװע ,4391

אָפּטשיכען (זיך)  --אוטח- .כע (זיך) אָפּ,

אָפּניסן (װעגן א פֿערד,
(זיך) --געטשיכעט.
א בּהמה), .דאָס פֿערד האָט אָפּגעקײַט ,אָפ
געטשיכעט זיך" ,פרץ ,ידרשה-געשאַנק,
אָפּטשימפען  --טרוו- .כע אָפּ ,ג--עטשימכעט,

-+סקאָבּען.

בּעס ,רומ .דזװ

 .1/איף גיך

אָפּפֿליקן ,אָפּרײניקן און דערבּײַ אױסרײַסן אַ
שטיק פֿלײש ,הויט .אַי אַ הון ,אַ גאַנדן,
|,טשימכע מיר ניט אָפּ שטיקער הויט פֿון קאָפּ!"
(א מיידל צו אַ מוטער װאָס צװאָגט זי),
=

 2שלעכט אָפּשערן ,ניט גלײַך ,מיט 'טרעפּי
שלעכט אָפּגאָלן ,פֿאַר אַזאַ אִי פֿאַרלאַנגען װי
 .9אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען.
פֿאַרן אָפּשערן.,
אויך מיט ז י ך  --זיך אִי אין אײַלעניש און
פֿאַרבּלוטיקן די מאָרדע.

אָפּטשיסטען  --טרװ- .טע אָפּ-- ,געטשיס-
אָפּרײניקן אִי די שטיול .אִי די

טעט .סל.
בּהמה.

פד

אָפּטשיסלע  --אַדי .קָנפוסטס .=2:

(וװועגן א מלבּוש) צוגעפּאַסט צום לײַבּ ,װאָס
ליגט גוט .אַן אִי קלייד ,ליגט װי אױסגעגאָסן.

אָפּטשיפּען  --טרװ .פּע אָפּ-- ,געטשיפּעט.
 .1אָפּשטשיפּען ,אָפּטשיבּען .אָפּרײַסן .אָפ
קנײַפּן ,אָפּפֿליקן .,מיט די יצר'הרע קניפ אי
שטיקער פֿלײיש .ד,ארף מען די שפּיצן בּײַ (די
געזעצטע שפּראַצן-שטענגלעך פֿון קאַרטאָפֿלן
אִי . . .כּדי עס זאָל אױיסװאַקסן אַ גוטער קוסט",
י .קאַמענעצקי

און

י .צעגעלניצקי,

גרינס.

דער

גאָרטן ,פּעטערבּורג , .0291ער האָט שוין אויך
געװאָלט אִי בּײַ בּערלען א שטיקל און נעמען
קײַען",

פֿײַװל

סיטאָ,

אָט

דאָס

זײַנען

מיר,

כאַרקאָװ-קיעװ  ,2391זי ,221

 .2אָפּרײַסן פֿון אַן אַנדער הוצאה און אָפּ
שפּאָרן פֿאַר אַ װיכטיקן ענין .אִי עפעס פֿון
דער אַכילה (אויף) רבּײגעלט; .אַז איר װעט
ווידער שיקן געלט ,װעלן מיר אִי דערפֿון רחלען
אויף אַ װוינטער-מאַנטל" ,בּריװ, .װען איך װעל
נאָר האָבּן א מעגלעכקייט ,טשיפּע איך אָפ פֿאַר
איר א טשערװאָנעץ?.

אָפּטשיפֿערן  --טרװ .פפֿער אָפּ- ,געטשיי
אָפּװאַרטן .אויס-
פֿערט2 .72 .כאָפּציפֿערן?
װאַרטן .אויסחשבּונען .אָפּטשאַטעװען דעם ריב"
טיקן מאָמענט, .דער גנבֿ האָט דאָס נאָך אָפ-
געטשיפֿערט ,װײַל ער האָט געװאוסט אַז עס
קומט אין דעם טאָג קיין שום שטיקל צירונג
נישט אויף מײַן לײַבּ אַרױיף" ,עט ,סערקעלע,
וְאין אויסגאבּע װילנע  ,5291ז' 68גן, .אין אַ
פּאָר טעג אַרום װידער זיך געיאַװעט ,אָפּגע-
טשפֿערט ווען איך בּין אויסגעקומען לעבּן אים,
אַראָפּגעכאַפּט װוידער די קוטשמע און שין
גלײַך צו מיר ,"...משה אַלטמאַן ,שמעטער-
לינגען ,בּוקארעשט ,יאָר? ,זי ,3211

אָפּטשיק ,אַפּטשׂי'
עס
און

 .1קלאַנגען בּײַם ניסן,

האָט דאָס מײַזעלע קיין גליק! נאָר אַ'
א'",

פרץ,

לידער

און

פּאַעמען,

'

,024

 .2קלאַנגען בּײַם אַװעקטרײַבּן ,אַרױסטרײבּן פֿון
ץ.
אַּאַ
קוב
שט
אָפּטשיקען  --טרװ- .קע אָפּ-- ,געטשיקעט.
אָפּהאַקן ,אָפּשנײַדן מיט איין מאָל, ,אין ענג"
לאנד פֿלעגט מען אִי א האַנט פֿאַרן גנבֿענען".

,די בּאבּ ...טשיקעט אָפּ דעם פּופּיק בּײַם
נײַ:געבּאָרענעם" ,אי .קיפניס איבּז ,אָסטאַפּ
ווישניא ,שמייכלען ,כארקאָװ , ,9291מ,יט אַן
אָפּצװענג טוט ער אַ טשיק אָפּ דעם פֿאַרבּרעכער
ידעם רעכטן אויער" ,נס ,הויפּטשטעט ,מאָסקװע
,4

אָכּטשירבּען  +- --אָפּטשערבּען.
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אָפּטשיר(י)קען
אָפּטשיר(י)קען  --אוטװ .קע אָפּ-- ,גע-
טשיר(י)קעט-- :99 .טשירטשען.

 1א לענ-

גערע צײַט טשיר(י)קען װי א פֿויגל .אויפֿהערן
טשיר(י)קען .אִי דעם גאנצן פֿרימאָרגן ,2 ,אָפּ
ענטפֿערן מיט א טשיר(י)קען. .ער האָט געוונ"
גען און געסװישטשעט . , .צו די פֿײיגלעך .. .
די פֿײיגלעך האָבּן פֿרײלעך אָפּגעטשירקעט",
יהואָש ,הײיאַװאַטא.

אָפּטשישטשען

 --זזו אָפּטשיסטען .=-

אָפּטשמאָקען  --טרו- .קע אָפּ- ,יגעטשמאָי

קעט.

זזחו אָפּסמאָקטשען  +-אָפּטמאַטשקען.

אַפּיאַווען

אַלץ ניט" ,ממוס ,אין אַ שטורם צײַט ,זי ,71
,איך טראַכט אים אויס א נאָמען פֿון דער
הגדה און טשעפּע מיך אָפּ פֿון אים" ,שע,
כּתרילעוקע,

אַלט'נײַ

ז'

.86

,מע

גיט

זיי

א

נדבֿה זיי זאָלן װאָס גיכער אִי זיך" ,ספּ ,גליק-
ליכע און אומגליקליכע ,ז' , ,021פֿרידמאַן האָט

ניט געוואוסט װי אַזױ זיך אַָפּצוטשעפּען פֿון
זײַן חבֿר" ,אַר' ,דער ליגן.
 .2זיך בּאַפֿרײַען .פּטור װערן .אַי זיך פֿון אַן
אידיי-פֿיקס .זיך אִי פֿון יצר-הרע, .עס דאַכט
זיך איר אַז די מאַמע װעט אויך גיך שטאַרבּן,
זי װיל זיך אָפּטשעפּען פֿון די געדאנקען ,נאָר
װי אויף להכעיס קלערט זיך בּײַ איר װײַטער",
,יך װער געהרגעט'  --די פֿראַזע
יר ,גש ו .א
האָט זיך פֿון מיר נישט אָפּנעטשעפּעט" ,סעג,

אָפּטשעבּוטשען  --אוטו- .טשע אָפּ-- ,יגע-
טשעבּוטשעט .אוקר .ענגגיעססציהום .=40:
אָפּטאָן א שפּיצל, .ער האָט מיר גאָר װאַזשנע
אָפּנעטשעבּוטשעט  --און גיי כאַפּ אים".

געבּרענטע

אָפּטשעכעװען  --טרו- .כעװע אָפּ-- ,גע-
טשעכעװעט ,װרר .אָפּקראַצן .אי מיט די נעגל
די דינע הויט אױפֿן פּרישטשיקל ,אִי דעם
פּרישטש .אויך מיט זיך.

מיט זיך .אַלין זיך בּאַפֿרײַען פֿון זײַן
צוגעבּונדן; ,איין אַרעסטאַנט האָט בּײַנאַכט זיך
אָפּגעטשעפּעט פֿון דער קייט און איז אַנטלאָפֿן",
;דער הונט קען נאָך זיך אִי פֿון זײַן בּודע".

 --די ,ס ,פֿטמ .דזו אָב

עעניש  --עװי אױף אִי אים

אָפּטשעסטװע

שטשעסטװע ( .)71 +--געזעלשאַפֿט ,סאַציאַלע
גרופּע ,אָרגאַניזאַציע . . ., .בּײַ זי אין דאָ א
טאינע != געהיימצן אִי װאָס װויל אַראָפּװאַרפֿן
דעם קייסער" ,שטערן ,מינסק  ,6291א .4

אַ'פּטשעסקעם  --די ,מצ.

148010טס .=2:

שפּענער װאָס פֿאַלן אַראָפּ בּיים טעסיען.

אָפּטשעפּינעלט  --זאָס.

,נתינה פּטור צו

ווערן פֿון אַן אָנשיקענישײ{ ,ריבֿ ,ייִדישע געלט,
זי , .}62אויך אין א"י זײַנען דעמאָלט ייַדן
געווען אין גלות ,האָט מען אים געגעבּן אָיגי,
אויך :אע"
אַבֿרהם שאַפּיראָ ,ממז 6591 ,שו 1
געלט  --טמז 3691 ,וט ,9

אָפּטשעפּען  --טרו . פּע אָפּ ,ג-ע-טשעפּעט,
אָפּבּינדן ,אָפּטײלן ,אָפּשײדן װאָס עס איז צו"
געטשעפּעט מיט א האָקן ,צוגעשרױפֿט ,צוגע-
קייטלט אע .אי דעם לאָקאָמאָטיו .אִי דעם
אָנלען פֿון קאנאפּע .אִי פֿון װאַנט די העכסטע
פּאָליצע, .כּמעט העלדיש אָפּגעטשעפּעט עט-
לעכע

װאַגאָנעס

בּלוט

פֿאַרשמירטע

מגילות",

*אַי
פּמ ,כאַליאַסטרע ,פּאַריו  ,4291זי .91
דעם אָרטשיק (דעם גאַרטל) = זיך װאַרפֿן
שלאָגן,

אָפּטשעפּען זיך  --אוטװ +- .דפו.

 .1אָפּי

בּינדן זיך .אָפּלאָנטשען זיך .היפוך פֿון צו"
טשעפען זיך .אָפּלאָזן .אױיפֿהערן דערקוטשעןן.
,טשעפּע זיך אָפּ פֿון מײַן לעבּן!" .קוים זיך
אִי פֿון דעם נודניק . . ., .איבּעררעדן דעם עולם
ער זאָל זיך אִי פֿון די ייִדן .נאָר דער װילדער
עולם האָט זיי נאָר אויסגעלאכט" ,אבֿרהם יצחק
בוכבּינדער,

דער

יודישער

פֿאַלקס

קאַלענדאַר

אויף דעם איאָר תּרנ"ה ,אדעס ,ז' , .73דער
אַדװאָקאַט האָט זי שוין ניט אָפּגעלאָזט ,זי האָט
זיך שוין נישט געקאָנט אִי פֿון אים" ,א .מאָרי
גענשטערן ,עגל הזהב ,װארשע  ,8981זי ,99

,וואוהין לױפֿט איר?  --פֿרעגט דער מעקלער
ו.עגן אִי זיך פֿון אונדז טראַכט ער נאָך
ו.
.

זץכץ.

טריט,

אָפּגעענטפֿערטײ,

ב"א

,1491

ו' .25

פמ ,טראָט פֿון דוירעס,

מאָס-

קווצ ,6691
אָפּטשעקן  --פרו .טשעק אָפּ-- ,געטשעקט.
נאָכקאַנטראָלירן אִי
אַמ .קט .0680:2:6/
די חשבּונות,

אָפּטשערפּען  --טרו .בּע אָפּ- ,יגעטשער-

עלנט, .איך װעל דיך שוין װויגן,
שלאָף זשע מײַן גילדן קינד",
ווילנע  ,5291זי , .79ער שטעלט
העכערן פּרײַז ,אַרעמע מענטשן
דערפֿון

אָפּגעיאָגט",

צבֿי

אִי די פֿליגן,
עט ,לידער,
אויף דעם א
װערן שין
גאָלאָמבּ,

ניסן

די

 .8מיט אַן אָנ"
בּורזשואַזיע ,װאַרשע 6091
שטרענג פֿון װוילן בּײַטן עפּעס אין זיך .פֿאַריאָגן
עפּעס װאָס דריקט ,בּאַאומרואיקט אע, .הײַנט
אַפֿילו אַז דו בּיסט שוין טויט ,קען איך אויך
די ליבּע נישט אָייי ,פֿל, .יאָג פֿון זיך טרויערס
אָפּ ,דעק בּלינדע שלייערס אָפּי ,צײַט ,גל װ,
,/ ,5האָט עֶר געװאַלט אַי די געדאנקען װאָס
האָבּן אים פֿריש געמאַטערט" ,בּ .עליס ,שרעק,

בּאַנוגנט און
מיט שפּאַס",
אִי געדאנקען
זײַן בֹּרכּת-

מינסק  .1491אַן עמך-מענטש,
צופֿרידן ,און אַלע צרות אָפּגעיאָגט
סעג ,איצטער ,ז' ; .12ער װיל
װאָס פּלאַנטערן זיך אַרײַן אין
המזון" ,חג ,טמז 7691 ,וצ ,61

*אי דאָס מ ויל  --װי ניט זיך בּאַפֿרידיקן
די בּאַדערפֿענישן פֿון שפּײַון זיך (אין די
משפּחה)* ,אָי דאָס ק י נ ד  --מאַכן אן אבּאָרט.
*עס יאָנט אים אָפּ  --האָט דעם מאָגן נאָכן
אײַננעמען אן אָפּפֿיר-מיטל,
מיט זיך , --מהדאָך איצט ...קען מען
זיך ניט אִי פֿון זייערע קבּצנים ,מכּלישכּן,". . .
קמ ,0781 ,טאן , ,73געגאַנגען האַלבּ:נאקעט מיט
א דובּינע אין האַנט זיך אָפּצױאָגן פֿון װילדע
חיות",

זב ,דער

כֹּל בוניק,

קליינער

אַדעס

,5881

אָפּקראַצן
טשערבּען.בּעט .אויך :ש
אָפּסקראָבּען .אָפּשפּליטערן ,אִי גלאַזור ,עמאֵל
אע .אִי פֿון אױיבּן א ליימענעם טאָפּ, ,א סנאָריאַד
קאָן זיך נאָך פֿאַרטשעפּען פֿאַר דײַן בּאַרג סיני

זי , .53די אלמנה האָט זיך נישט געקאָנט אי
פֿון שדכנים מיט חתנים" ,פרץ' ,שטעט און
עניש.
עכץ.
שטעטלעךי ,פּונקט .52

און אי דעם שפּיץײ ,כאַים גילדינ ,פֿליגל ,קִיִעװו

אוטװ
אָפּיאָדלען  --יאָדל אָפּ-- ,געיאָדלט,
 -יאָדלען א לענגערע צײַט אָדער אויפֿהערןטרחװ --
יאָדלען .אִי אין די טיראָלער בּערג.
אָפזינגען עפּעס יאָדלענדיק .אִי שװײיצערישע
ניגונימלעך.

,9

אויך מיט זיך.

אָפּטשעש(לעוו)ען  --טרו- .שלעוו)ע אָפּ,
אָפּטעסען .אִי די סוקעס.
-געטשעשולעוו)עט..,זענען {מחותּניסן געבּליבּן שטיין בּײַ סענקעס
װאָס עס איז געװען שװער אָפּצוטשעשען און
עס האָט געהאַלטן דערבּײַ אַז אַ שידוך זאָל
חלילה אָפּגיין" ,פֿ'י שטיינװאַקס ,טאָג,3 | 0691 ,

אָפּטשעשען זיך  +-אָפּטעשען זיך.

אַפּיאַ'כּעדען  --טרו- .דע אָפּ ,ג-ע-יאַבּעדעט.
אָפּקריגן עפּעס דורך פֿאַלשקײט, .דער שותּף
האָט אים בּאַגנבֿעט און ער האָט דערנאָך אָפּ
געיאַבּעדעט פֿון אים דעם װאַלד".

אָפּיאָבּ(ע)ן  --טרוו .יאָב(ע) אָפּ- ,געיאָבּ(ע)ט.

 .1זייער מיאוס אָפּזידלען מיטן רוסיש-סאָל-
דאַטישן מי-שבּרך .2 .ואול .האָבּן סעקסועלן
פֿאַרקער .אויך מיט זיך.

אָפּיאָג  --דער ,ן.

אַקט פֿון אָפּיאָגן (זיך).

אָפּשטױס .אָפּטרײַבּ .אִי פֿון דער אַרײַנדרינגער.
דונג,
אָפּיאָגן  --טרו .יאָג אָפּ- ,געיאָגט .1 .אַועק-

דער (דין- ,קע)= .העריד,

אָפַ
אָפּיאָרן  --טרו .יאָד אָפּ-- ,געיאָדט.
שמירן מיט יאָד .אִי די קראַצן פֿון דער קאַץ.

אָפּיאַדען  --טרװ .דע אָפּ-- ,געיאַדעט:95 .

אָפּעסן דאָס האַרץ .דער"

-יאַד(ו)יען.

קוטשען .פֿאַרמאַטערן מיט טענות ,פֿאָרװאורפֿן.
אויך מיט זיך --
אִי עמעצן מיט בּלבּולים,
,עס יאדעט זיך אָפּ ס'האַרץ מיט אים"- .עניש,
אָפּיאַוען  --טרװ .יאַװע אָפּ-- ,געיאַװעט.
אָפּמעלדן .איבּערגעבּן אַז עמעצער איו דאָ,
בּאַטײליקט זיך אין עפּעס .אִי דעם חבֿר פֿאַר
זײַן משפּחה װאָס האָט געמיינט אַז עֶר איז
אומגעקומען.
געװויינטלעך
,איצטער האָט
בּרודער ,פֿון
געוואוסט .א

מיט זיך  --פּלוצעם אִי זיך.
זיך פּלוצלונג אָפּגעיאַװעט אֲַוא
װעלכן מע האָט כּמעט גאָרניט
שפּאס אזאַ בּרודער!" .9 ,ט.

יאָגן .מאַכן מע זאָל אַװעק .אִי די הינט .אִי דעם

{טױבּען

פֿײַנד, ,איילין שפּיגל װאַלט אינן ודי אַפֿןן ...
אבּ יאגן" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה ,זי ,62

,דערװײַלע האָט זיך אָפּגעיאַװעט זײַן בּרודער
יהושע . . .װאָס האָט איבּערגעבּיטן זײַן ייַדישן

סעגאַל,

 ,2פֿאַרטרײַבּן .אַי נויט .חתונה האָבּן אָפּצױאָגן

האַרקאַװ,

ף
..
י
ו.
אמען
נאָ

עולם

המעשׂה,

יאזאָן",

װאַרשע

אַלכּסנדר

,5881

אָפּיאַ ם
דיא

אַפּיטרופּ(ו)ם

16

יודישע

רעװאָלוציאָן,

נ"י ,2981

,און איר

אָפּיוכלען --{ --יויוולעןן .יוֹבֹל אָפּ- ,גע-

זײַט מוכן ומזומן צו בּאַצאָלן די געלט שמער-
לען ,אױיבּ ער װעט זיך אַ" ,י .בּודזאָהן אַ
כּדאַיע זאַך כלעבּן ,װילנע  ,3191זי - .32עניש.

יוֹבֿלט ,אוטחו  --פֿאַרענדיקן יוֹבֿלען ,דורכפֿירן
עמעצנס יוֹבֿל, ,אױיסגעבּאַנקעטעװעט ,אָפּגעיובֿלט
טרװ  --אָפּפֿײַערן
און אַראָפּ פֿון מאַרק" .
עמעצנס אַ יום-טובֿ .אַי דעם בּן-שבֿעים,

מעדיקאַמענט ,אַרױסבּאַקומען פֿון אָפּיום ,װאָס
דינט װי א מיטל צום שלאַף און צו בּאַרואיקן,
דיש  --אַדי,

אָפּיוטשען  --אוטו- .טשע אָפּ-- ,געיוטשעט,

אָפּיאַ 'ט  --דער ,ז2 ,כאיי  .222נאַרקאָטישער

מעדיקאַ-

אַפּיאי'ן  --דער ,בּא? .כאיי 22ל .

מענט װאָס מע בּאַקומט אַרױיס פֿון טייל
גרינצייג ,ספּעצ פֿון דער משפחה שירעם-.
בּלומיקע (פּעטרושקע ,סעלעריע אע), ,פּעט"

יוטשען ,ארוױיסגעבּן קלאנגען פֿון א חזיר א
טרװ
לענגערע צײַט אָדער ניט יוטשען מער.,

 -אויסדריקן עפּעס דורך יוטשען .אִי די אומ-צופֿרידנקײט װי אַ חזיר,

אָפּיוירן  --יויר אָפּ--- ,געיוירט ,פ- :5יעירן.

שטשאַװ און אַי ,װירקט בּאַרואיקנדיק ,אורין"
טרײַבּעריש און אָנרעגנדיק"9 ,געז ,ווילנע ,0491

אוטװ  --פֿאַרענדיקן יוירן .ניט
י-ירן,קענען (דאַרפֿן) מער פֿערמענטירן, .עס האָט
מײַן בּלוט שוין אָפּגעיוירט ,מײַן לוסט װי
קרישטאָל דורכזיכטיק" ,דא ,װיאָלעט ,פּאַריז,
טרחו  --פּראָדוצירן עפּעס מיט
 ,7291זי 52

אָפּ-- ,געיאַכמערט.

דער הילף פֿון פֿערמענטירונג .אִי װײַן .אִי מעד,

אוטװ  --אַ לענגערע צײַט יאכמערן ,הויך אױפֿן
טרו  --דורך גע"
קול קלאָגן און װיינען.
וויינען און געשרייען איבּערגעבּן ,אויסדריקן

.--

רושקע

טערפען,

אַנטהאַלט

װאַפנע,

אייל,

מאן .8

אָפּיאַכמערן

+מער

--

אַ צרה ,אַן אומגליק .אי דעם מאַנס טויט.
מיט זיך.
אָפּיאָכן  --טרו .יאָך אָפּ ,ג-ע-יאַכט.

אויך
אַראָפּ-

נעמען א יאָך .אִי די פֿערד .אִי פֿון די פֿערר די
שװערע

משׂא.

אויך

מיט

זי ר ,

אָפּיאָכצ(ע)ן  --אוטו  4טרה.
און אָפּקרעכצן גלײַכצײַטיק.

אָפּװײנען

אָפּנאַרן .מאַכן דעם צווייטן פֿאַר אַ
דעװעט..
יאָלד .אִי דעם 'סאָקער' ,פֿירן אים אין בֹּאָר
חבֿר-לאַפּ,
עװ.אָ,רן
גט.
אַרײַן, .בּין איך מי
איך האָבּ לחלוטין אָפּגעיאָלדעװעט די סאָלדאַ-
טן" ,שטערן ,מינסק  ,8391מן ,3

אוטװ

אָפּיאָמערן - --מער אָפּ ,ג-ע-יאַמערט.

 --יאָמערן א לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערןיאָמערן, .זיבּן װאָכן אָפּגעיאַמערט" ,יהואָש,
טרװ .מיט געיאָמער אויסדריקן
הײיאַװאַטא .
פּײַן ,װייטיק אע .אִי זײַן בּלײַבּן אַלין,
אָפּיאֶען  --אוטװ  8טרװ| .בּלױיז אינפ און די
פֿאָרמען מיט אינפֿ }.ענטפֿערן כּסדר מיט אאָ .אַי
(אויף) פֿראַגעס פֿון געהיים-פּאַליצײ און אויס-
מײַדן פּײַניקונגען.
אָפּיאַרידעװען  +-- --אָפּירידעװען,
פֿאַר-

אָפּיאָרן  --אוטו .יאָר אָפּ-- ,געיאָרט.

בּרענגען ערגעצוואו אַ יאָר אָדער א צאָל יאָרן
ש,וין אָפּגעיאָרט אין פיצעלע שטעטעלע מער
װי א יאָר .איצט װעל איך קריגן אַרבּעט אין אַ
גרעסערער שטאָט".

אוטװ --

יובּלען א לענגערע צײַט אָדער אױיפֿהערן יובּ-
לען .ענאָך ניט בּאַװיזן אָפּצױובּלען ,שוין בּאַי
װײַזט

זיך א נײַער

שׂונא".

--

מיט

עקסטאז אויסדריקן אַזױנס װאָס רופֿט אַרױס
יובּלעניש .אִי דעם נצחון .אי דאָס אָנקומען אין
לאַנד.

-עניש,

אוטװ --

אָפּיושען - --שע אָפּ-- ,געיושעט.
 .1אױפֿהערן װילדעװען.

 .2טומלען ,װילדע-

װען א לענגערע צײַט.

 .8האַלטן און אָפּ

רינען.

,בּלוט

אַפּ פֿון די

יושעט

װאונדן",

טרו  ---צעשלאָגן בּיז בּלוט .צעממיתן .אִי דעם
שיכּור װאָס איז אָנגעפֿאַלן,
אַפּיומענט  --דער ,יס ,אַמ6540- .ס=?/: 008
בּאַרואיקונג ,אײַנשטילונג פֿון אַ שׂונא
+מסנם.
דורכן נאָכגעבּן ,אַפֿילו ווען דאָס איז פֿאַרבּונדן
מיטן פֿאַרקוקן מאָראַלישע פּרינציפּן .דאָס נאָכ-
געבּן מצד אַ מלוכה; דאָס אַנטקעגנקומען מאָי
נונגען אָדער פֿאָדערונגען װאָס איין מלוכה
שטעלט אַ צווייטער מלוכה כּדי אויסצומײַדן אַ
פֿאַרשאַרפֿטן קאָנפֿליקט, .די נאַציס ימ"ש האָבּן
זיך װאָס װײַטער אַלץ מער איבּערצײַגט ,אַז
פֿאַר ייִדן װעט מען זיך ניט אָננעמען .דער
אי האָט אַרײַנגעשפּילט אין זייערע שמוציקע
הענט" ,צײַט ,טמז 7691 ,ווו ,71

אָפיוֹם  --דער ,בּא2? .איי 22גר' .מאָנזאַפֿט,
אָדער געדיכט געװאָרענער
אײַנגעטריקנטער
זאַפֿט פֿון ניט-צײַטיקע קערנער פֿון װײַסן מאָן,
װאָס דורך כעמישע פּראָצעסן בּאַקומט מען

אַפּיזירן  --טרו- .יר ,אַפּיזירט .בּאַרואיקן,
אײַנשטילן .נאָכגעבּן כּדי עס זאָל װערן רואיק,
כּדי אױיסצומײַדן אַ קאָנפֿליקט,

4092/20

-עריש

,ער האָט אָבּער געשלאָפֿן װי

גזט611/מ0ת.08

א טויטער  . . .ער האָט זיך אײַנגעשיכּורט פֿון

אָפּיאָלרעװען  --טרו- .דעװע אָפּ-- ,געיאָל-

טרח

--

ארויס פֿון אים א שאַרפֿן נאַרקאָז.

-עניש.

אָפּיובּלען - --בּל אָפּ-- ,געיובּלט .

אַפּיוכצ(ע)ן

 .1זו

אַפּיאַכצען

 .2אַרױסבּרענגען קלאַנגען פֿון פֿרײד,
טריאומף ,אִי פֿון גװאַלדיקער הנאה,

פֿון

אָפּשמוצן .מאַכן אַז עפּעס זאָל
זאַמעט.
פֿאַרלירן דעם װערט .אִי א שטובּ .צעבּרעכן,
צעשטערן און אִי אַלץ מעבּל,

אָ'" ,אמד ,דער סולטאַן ,װילנע , .5981און איז

נאָך װײיניק װײַן ,רייכערט מען אִי און מע
שמעקט

קאָקאַאיןי ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַן-

פֿראַנציסקאָ ,װאַרשע  ,0391ז'  ,422פֿיג, :א
טרוימער װען ער רעדט װעגן געשעפֿטן...
טראָגט אים דער קאָפּ . . .ער איז שיכּור פֿון
דער
יודישע

האָפֿענונג ...װי
שרײַבּער

פֿון אַ",

שנ,

װעגן

| ,ז' ,021

דיזם  ,1 --פּאַטאָלאָגישע דערשיינונג(ען) װי
אַ רעזולטאַט פֿון בּאַשטענדיקן רייכערן אַ
 .2דאָס בּאשטענדיקע רייכערן אִ
זירן  --טרװ .אײַנשפּריצן אָי .אַרײַנמישן
אִי .אויך מיט זיך.

{א.נ.טעװןן ,יום-טוב אָפּ,
אָפּיומײטובן  --י
אוטװ  --פֿאַרענדיקן יום"
יגעיום-טובֿט,טובֿן אָדער יום"טובֿן אַ לענגערע צײַט .אִי
לאַנגע װאָכן, .אָפּגעיום-טובֿט ,איז ער ערגעץ
אַװעקגעפֿאָרן",

שע,

פֿונים

יאַריד.

טרחו

--

אויסיום-טובֿן עפּעס אָדער עמעצן .אִי דעם
712
נצחון .אי דעם יובּילײי ., מיט זיך.

אָפּיונגאַטשעװען - --טשעוע אָפּ-- ,יגעיונ-
גאַטשעװעט,

אוטח

 --אַ לענגערע

צײַט זיך

אױפֿפֿירן װי אַ יונגאַטש .אִי דאָס גאַנצע יאָר
טרװ  --אָפּזידלען עמעצן,
פֿאַרן פּריזיו.
רופֿנדיק אים ייונגאַטש,

אָפּיועצן  ...{ --יוייעצןן .טרו .יועץ אָפּ,
יגעיועצט - .געבּן אַן עצה ניט צו טאָן.אָפּראָטן .אִי דעם פֿרײַנד פֿון עמיגרירן,
אָפּיוקשן  --טרוו .יוקס אָפּ- ,יגעיוקסט ,לאַקל

אַפּיזן  --טרו .אַמ- .ער ,דער
 --אַדי .אַיע פּאָליטיק,

פּרוּו ,עקספערי-

אַ'פּיט  --דער ,ז .רוסיצ.

מענט .געניטשאַפֿט ,בּאַהאַװנטקײט ,מֿאַכן אִץ
מיט דער נײַער מאַשין, .ענדלעך בּאַשולדיקט
איך נעם אָנטײל בַּיַל די
ָ.ס
א.
װך .
מען מי

אַרבּעטן פֿון אַן אינזשענער װאָס מאַכט אַיץ צו
פֿאַרבּעסערן אַרטילעריסקי געווער" ,קמ,9681 ,

א .02

-לעכקייט ,די--

-לעך  -אזי.

;אין אים געפֿינט זיך אַלערלײ נײטיקסטע
סוויעדיניעס און אי צו יעדן אַרט מסחר און
ו!ועלט-זאַכן" ,ייל ,דער פּראַקטישער פֿאָלקס
קאַלענדאַר

תרל"ז

אויף

לפ"ק,

אַדצס

,6781

ָ.ט
א.
הנג.
יצע  --אי  ..., --בּיו ניט לאַ
די רעגירונג  . . .נאָר דערלױיבּט סוחרים װאָס
מע האַלט געװיינלעך . . .פֿאַר איידעלער ,אָיר,
וועלטלעכער  . . .זיך דאָרטן צו בּאַזעצן" ,קמ,
 ,5פָא ,94
אַפּיטושען +-- --אַפּעטוזען,

אַפּיטרופּ(ו)ם

--

אַפּיטראָפּעסן

דער,

יים

(אָפּיטראָפּסיםן בּבֿא מציעא ,לט/א2 ,כג.
 .1אױפֿפּאַסער ,אָפּעקון איבּער א מינעריאָריקן
יתום און פֿאַרװאַלטער איבּער זײַן פֿאַרמעגן,
װאָס װערט אָפֿיציעל בּאַשטימט (פֿון געריכט,
בּית-דין ,קהילה ,משפּחה-קרײיז), .ווען איינר ח"ו
נפֿטר װערט ,אונג לאָזט יורשים קטנים . . .דאָ
זאָלן רבּנים ורו"ט |!= וראשים וטוֹבֿים}ן ממנה
זײַן אַייים" ,תּקק .א'  --קאַן אױפֿזעער איבּער

א יתום װעלכער פֿאַרװאַלטעט מיט דעם יתומס
פאַרמעגן" ,פִּיעט ,בּכּורים ,א ,ה, .ער |אבֹּר-
בּנאלן  . , .האָט זיי |פדֿיאַרטריבּענע פֿון שפּאַ-
ניע)} געפֿירט װי אַ טרײַער אי פֿירט די יתומים",

1817

אַפּיטרופּסות
אמד,

טויט

שרעקענישט

בּײַא

דעם

ערשטן

סדר,

קעניגסבּערג?  ,681
 .2אױפֿפּאַסער איבּער א מינעריאָריקן און
זײַן פֿאַרמעגן ,בּאַשטימט פֿון פֿאָטער ,מוטער
װאָס דארף איבּערלאָזן ערגעץ דאָס קינד,
 .9יעדער מין פֿאַרװאַלטער .עקאָנאָם, .עובֿדיה
דער ואר איין גרויסער עשיר און ואר אַן א'
אין הויז פֿון אַחאָבֿ" ,צור ,משפּטים.
 .4מנהיג ,ראָש ,הױפּט ,פּרנס .אין רומעניע

ראַש:הקהל, ,א,יטליכר

ר
..
אַ.
װיא
נשׂ

אַי פֿון

זײַנם שבֿט" ,טח ,בּמדבּר ,לד ,71 ,רש"י
,אײַערע בּעלי-טובות מיט אײַערע א"ם --
שרײַט דערויף ויפֿל איר װוילט" ,ממוס,
קליאַטשע, .עס האָבּן זיך פֿאַרזאמלט די שטאַ-
טישע אַיים אין קהל-שטיבּל" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך"

 9בּכּלל דעה-זאָגער ,אָנװײַזער װי זיך צו
פֿירן ,אָפֿט איר, .װער האָט אײַך געמאַכט פֿאַר
אָן אי איבּער מיר?"; ,איך װיל ניט זי זאָל
זײַן איר אַי" ,שע,

מאַריענבּאַד.

א '8הנדול  ...{ --האַגאָדלן דער ,מצ נבּ.
בּצַשיצער ,מליץייושר ,פֿירשפּרעכער, .מיכאל
השׂר הגדול . . .ער איז אַי ה' פֿון ישׂראל",
נצו ,בּראשית ,ר/ג |בּאַזירט אויף דניאל ,יבּ,}1 ,
אַפּיטרופּסות ( --אַפּיטראָפּסעסן די (דאָס) , ן.
ככתוספתא ,בּבֿא בּתרא ,ב ,ה +- .דפֿו.
 ,1אָפֿיציעלע השגחה איבּער א יתום .אַ מינער-
יאָריקן און דאָס פֿאַרװאַלטן זײַן פֿאַרמעגן
,אוב זיך איינר װאָלט אוישׂריכטן איין אַ' על
דאָז ניט צו גישטןאזטן",
זן
י..
א,
{יים
ידי גו
תקק.

 .2פֿונקציע ,רעכט און טעטיקייט פֿון יעדן
מין

אפּיטרופּוס.

אַ' איבּער

װילדע

שבֿטים,

.
,יק"א און ראָטשילד הרגענען די קאָלאָניעס . .
דאָס א' איז סם:המוות" ,פרץ' ,ציקא' װוש,
זי ,231
 .9פּאַטראָנאַזש ,העגעמאָניע ,פּראָטעקטאָראַט,
,ארץיישׂראל איז געווען אונטער דער א' פֿון
ענגלאַנד", ,די גײַסטיקע אַ" . . .איבּער דעם מוח
פֿון דער ייִדישער ארבּעטערשאַפֿט" ,זשיט וש,
נ'י  ,7191ז' , .812די װאָס האָבּן ...אָנגע-
הױבּן שרײַבּן אויף עבֿרײטײַטש האָבּן ניט
געזאָגט  . . .אַז זיי ווילן בּאַפֿרײַען די געמיינע
לײַט און פֿרױען פֿון עפּעס אן אי" ,שנ ,קריטיק
און קריטיקער.

,דער ייִדישיזם האָט גענומען די

אי איבּערן ייִדישן טעאַטער" ,מוק ,טעאַטער און
אידיש

אַפּיטרופּ|פן  --אוטו- .פוס ,געאַפּיטרופּוסט,
- 59סעווען.
פּוס.

זיך אױפֿפֿירן װי אַן אַפּיטרו-

בּאַלעבּאַטעװען,

קירעוען,

קאָנטראָלירן,

פֿירן די גרענדע, .רוסישע ייִדן האָבּן כּסדר
געהאַלטן אין איין אַי די קאָנװענשאָןײ ,גרשום
בּאַדער,

יודישער פֿאָלקס קאַלענדאַר,

לעמבּערג

תּרע"ב.
אַפּיטרופּטשע  --די- ,ס .װנ פֿון אַפּיטרופּוס.
ְ,אין בּבֿלן האָבּן ייִדן גענומען זיך מתחתּן צו
זײַן מיט נשים נכריות ,נאָר  . . .וְדי שכינהן איז
געװוען אַן אי האָט מליץ געוען פֿאַר זיי" ,נוצ,
מֹה/בּ,

אָפֿײי ,אָפּהײי  --זו .אויסרוף צו דערמוטיקן
צום טאַנץ .אָי אִי! הייבּט פֿיס!" .אויך :דער"
מונטערונג פֿאַר אַ קינד בּײַ זײַן שטעלן די
ערשטע אומזיכערע טריט,
אָפּייִדישן  --טרהו .דיש אָפּ'- ,געיידישט,
מאַכן פֿאַר א ייִד דורך מל זײַן, .רעדט איר פֿון
כּלייקודש ,כאַפּט צװישן אונדזערע רבּנים אַ
/מאַצאָךי ,צװישן די רבּיצינס א 'גאַספּאָדינע. ..
כאַפּט אַ גבּאיטע ,װען זי גנבֿעט א פֿרעמד קינד
צום אַי" ,פרץ ,פֿאַר די צוריקגעקומענע א
דריטע עצה'.
אָפּייחופֿן

/נה,

אָפּייִשובן זיך  --וייִשעון אוטו .ייַשובֿ זיך
א לענגערע צײַט זיך
אָפּ ,זיך --יגעייִשובּט .
ייִשובֿן ,זיך שלאָגן מיט דער דעה .אִי זיך צִי
מע זאָל אַװעק פֿון דער שטעל,

אַפּיך  --דער .אַרכ .מסנממס  .=60422:דזװ
סעלעריע,, .נעם אַפּיך אודר פּיטר זיל אוני טונק
עס אין זאַלץ ואֲשֹׂר אונ' זאָג די בּרכה",
האַמבּורגער

אָפּיכלען
-ג-עיכלט.

,1371

{ -י,א.ָ.כלעןןניט

קענען

אוטװ.
מער.

טעאַטער,.

יכל אָפּ,

גשוין

אויס

װאָס איז פֿון (אַזױ
אַפּיטרופּסיש  --אדי.
װי בּײַ) אַן אַפּיטרופוס .אַיע תּקיפֿות .אֵיץ
ֿ,לעגט חיים א' אים צושאַרן
ערלעכקייט (איר) .פ
צענער",

פּנחס

גאָלדהאַר,

דער.

ציילונגען פֿון אויסטראליע ,מעלבּורן ,9391

אַפֿי"ל }  --דער- ,ס .אַמ .דזוו אַפּעל- .ק=": 8
 .בקשה .אַפּעלאַציע צו אַ העכערער
.1
געריכט-אינסטאַנץ

אָפּילעניע  --די ,מצ נבּ .רוסיצ.
 . . 2אוגערקעס,

בּאַשטױבּונג,

דיניעס און קאווענעס,

װען מע

האָדעװעט זיי אין פּאַרניקעס ,גיבּן נאָר פֿרוכט
מיט קינסטלעכע אָיי ,דער לאַנדאַרבּײטער ,לוח
פֿאַר קאָלאָניסטען ,ערשטער אאָהרגאַנג ,װילנא
,1

זי .701

אָפּילעק  --דער- ,לקעס .פפ :אָפּילקע --
די' ,ס,

802עחס

=680:

אס1מץס

.=22:

דרויסנדיקע בּרעט ,אָפּגעזעגט פֿון א זײַט פֿון א
קלאָץ ,פֿון איין זײַט איז דער אִי בּאַדעקט מיט
קאָרע און נאָר פֿון אַ צווייטער זײַט איז דער

אוטו.

אָפּייִנגערן  --טרװ" .ער אָפּ-- ,געלינגערט,
מאַכן (עס זאָל אויסזען) ייִנגער .אִי דאָס פּנים
מיט מאַסאַזש ,מיט אױסגלײַכן די קנייטשן
געװויינטלעך מיט זי ך  --אִי זיך מיטן פּאַרוק

הגדה,

פאַכן
אָפּילן  --אוטװ .אַפּיל ,פּאַר נבּ .אַמ.
אַן אפּיל .זיך װענדן צום געװויסן .אי צו זײַנע
קרופים זיי זאָלן אים העלפֿן,

 .1אױפֿהערן

זיך ייָחוֹסן .עס זײַנען געװאָרן בּעליבּתּים
דער פּראָסטער המון און ער האָט זיך אָפּגץ-
 .2זיך
ייַחוסט מיט זײַן רבּנישער משפּחה".
ייַחוסן כּסדר א לענגערע צײַט,

צו פֿאַרדעקן דעם פּליך,

אַפּיל  -- 1די' ,ס (שנײַדערײי) .דער רונד פֿון
אַרבּל בּײַַם אַקסל (לאָקל ,ראָדעם),

אָפּילקעס  --די ,בּמ1811 22: .עץס ?.=/
זעסנננזעזתס .זעגעכץ ,זעגשפּענער ,פּאַלאָװינעס,
טראָטשינעס .דינער אָפּפֿאַל פֿון אונטער דער
זעג בּײַם זעגן, .די אָפּילקי וואז מן דשׂ פֿלײש
דרינן זאַלצן טוט איז איין איסור פּירות וירקות
דרינן צו נעמן ,האָטשי די אָפּילקי אושׂ
גשװענקט איז העלפֿט ניט" ,שלחן ערוך אורח

זיך .{ --י.י.יכעסן|...

-חוס זיך אָפּ ,זיך --געילחוסט.

קאָלעגן װאָס שטרײַקן שוין איבּער א חודש",
אַ"מאכ ע ר ,דער
אָפּא ,היבּרו ,ז' .602
, -די סומען האָבּן זיך בּײַ אים  , ..דאָ געהױיבּן ,דאָ געפֿאַלן לוט עס האָט זיך געהויבּן
און געפֿאַלן די שטים פֿון דעם אַײמיי ,אַר ,ידי
מתּנה,

אִי גלאַט .אַ פּאָר אָיס פֿאַרן צעבּראָכענעם פּלױט.

בּריה ,שוין אָפּגעיכלט".

 .4שמירה ,װאַך ,אױפֿפּאַסונג, ,ניטאָ א' בּײַ
אים אויף עריות" ,אַל וו ,יאַ מעשׂהי ,כןּ2תובּות,
יג/בּ' :אין אי לעריות' , .}+--האָט מיט פֿאַר"
דראָס געטראכט װעגן דער ...א' ,װאָס ער
טראָגט אויף זײַן נאַקן" ,י .יאָפֿע ,אין קעסל
גרובּ ,מאָסקװע  ,9291ז' ,621

אַ קופּערנעם

אָפּינטשע

בּטל צו מאַכן פּסק'דין פֿון

א נידעריקער אינסטאַנץ.
 .2װענדונג ,רוף צו געבּן געלט פֿאַר א
געזעלשאַפֿטלעכן ענין .אי לטובֿת דעם שפּיטאָל,
דער תּלמוד-תּורה ,דער ייִדישער מדינה אאַזו.
דאַרפֿן
,בײַשטײַערונגען  . . .און א"געלטער
געשיקט װערן צום צענטראַלן אָפֿיס" ,טמז
,יר דאַנקען אײַך װאָס איר
(מודעה) 0691 ,א  .5מ
האָט זיך אָפּגערופֿן אױפֿן א' פֿון אײַערע

חײים

ויורה

דעה

ומנהגים

של

כּל

השנה,

לעמבּערג אַרום אָנהײבּ  .91י"הן, .בּאַזײַטיקן
דעם איבּעריקן אייל װאָס איז פֿאַרבּליבּן פֿון
אײַנפֿעטן  . . .מאַכט מען מיט טראָצינעס (אִיס,
פּאַלאָװינעס ,זעגשפּענער)" ,בּער.
אָפּינטשע  --די- ,ס .פפ :אַפּאַנטשע.
2ציצו81זס  .::4871:בּרייטער אײיבּערמלבּוש מיט
אָדער אָן ארבּל, .דער יהודי האָט איין לאזו"ר
יופּ"ן אַן גיהאט אין איין העמד מיט קרײזליך
אויז גינייט אין איין װייסי אָפּינטשי אַז",
ישו"תּ פּני יהושעי ,אַמשׂט  ,5171סימן נג,
וָהשׁ ון, .און ער האָט זיך גענומען א פּראָסטע
מלבּוש װי סוחרים דהיינו אַן אָפּינטשע און איז
געפֿאָרן אויף דעם יריד" ,נחבּ ,ימעשה מבּן מלך
ובּן שפֿחה שנתחלפֿוי" ,האָבּ איך האַלבּע נאַכט
 ...מיר אָנגעטאָן אויף צװויי גרויסע שטעקנס
װאָס איך האָבּ צו מײַנע אַקסלען צוגעבּונדן ,פֿון
אױיבּן אַ שווארצע אֵי" ,יא | ,גענאַרטע װעלט,

סאָװ'  ,1291זי , .403א פּראָסטאַק האָט ניט
געטאָרט טראָגן קיין שטרײַמל ...נאָר {אן
קײַלעכדיקע היטל און אַן אָפּינצע" ,אמד ,א
משׂכּילס אוטאָפּיע| ,יַבּל עואאא ,|841 ,עדי
אַכט:דראָטענע דעליע און די געניצעװעטע קאמ"
לעטענע זופּיצע ,דײַן אָפּינצע און דײַן שװאַרצן
פּעלץ איז װערט זיבּדאַכט טאָלער" ,מסדר
אגרת ,תּקפּיה,

אַפּיניץ

8181

מיננונג,
אָפּינויע  --די' ,ס21 .מומץס .::2:
אָפּשאַצונג .אַרױסזאָגן אַן אִי .האָבּן אַן אָ', .די
שלעכטע אִי (מיינונג) װועלכע דער הער האָט
געסטראַשעט צו געבּן אויף מיר װאָלט מיך ניט
לאָזן ארײַנטרעטן אין אַנדערע שטעלעס" ,איבּז,
י .ג .מונק ,מסתּרי פאַריז ,װאַרשע / ,5681אַז
ער האָט חתונה געהאַט ,איז די אִי װײכער
געװאָרן און ער פֿלעגט שוין הייסן :מענד
תֹּם" ,פּרץ' ,מענדל בּרײַנעסי, .דאָס אינערן-
מיניסטעריום ועלכע גיט אַרױס איר אִ' װעגן
די גרינדער און װועגן דעם אַז אין דער שטאָט איז
ווירקלעך נייטיק א קרעדיט-קאָאָפּעראַטיװ ,". . .
האַלפּערן,

בּ.

פֿון

פּנקס

בּאַנק,

יידישן

ווילנע

 ,6זי ,12

דירן  --אוטו .מיינען,, .אופּינירון ,מיינן",
יוסף

מאַרשן,

חנוך

לנער,

פֿיורדא

כב/א.

4771

געניצט אין שפּאַ.
אָפּי'ניען זיך  --רעפֿל .אוק ,װר=80: .
צסעעיזעזועננס .זיך דערזען (פּלוצעם ערגעצוואו),
זיך געפֿינען ,זיך אָנשטױיסן (אין עפּעס), ,מע
האָט זיך אַ קערעװע געטאָן אין אַן ענגן דורכ-
גאַנג . . .און ער האָט זיך אָפּיניצט אין א

קײַלעכדיקער

קליינער

קאבּאַקאָװ,

קאַמערע",

איבּז ,יאַקובּ קאָלאַס ,זומפּ ,מינמק ,63291
אָפּינקע  --די ,יס (אויך- :נטשעס) ,בּעס רומ.
פּאָסטעלע .סאָרט פּויער-
8001מ06ס ..=:002:
שע לאַפּטשע ,סאַנדאָל ,מערסטנס פֿון חזיר-
פֿעל ,דורכגעצילעט מיט דינע רימענדלעך װאָס
װערן ארומגעבּונדן אַרום פֿוס, .זי האַבּן נישט
געטראָגן  . . .אויף די פֿיס קיין אִיס (פּויערשע
לאַטשן)" ,א .ש .פֿעלד ,אַמעריקאַנער,3 | 8591 ,

פֿאַרהײליקטער
אַפּיפֿ  --דער ,ז( .מיטאָל) 
בּול אין אַלט-מצרים .אָפּבּילד פֿון אַ בּול מיט
אַ רינג איבּערן קאָפּ ,אַי איז געווען דער סימבּאָל
פֿון שלימותדיקער קראַפֿט און אידענטיפֿיצירט
,רגעצ-
מיטן גאָט פּטאַ ,שפּעטער מיט אָזיריס .ע
וואו טיף לעבּן אין דיר די זכרונות פֿון די
עגיפּטישע פּיראַמידן ,פֿון ריזן-גרויסע ספֿינקסן
 .. ,און אַיזײ ,בּעמ ו ,זי ,571

אָפֿיפֿ  --דער ,ז .רוסיצ .אָפּשרײַבּי.

כּולל-

דיקע רשימה פֿון אַלע זאַכן װאָס װערן גע-
שטעלט צו פֿאַרקױפֿן (אויף ליציטאַציע) .אַן אי
פֿון אַלץ װאָס עס אין דאָ אין דעם פּריצישן
גוט, .א,יך האָבּ אויך א צװיי-דרײַ אַן בּײַ זיך
אין קעסטעלע

פֿון די רײַכע אימעניעס ,מיט די

שיינע וועלדער" ,שע ,ידי פֿרײלעכע קאָמפּאַי
ניעי,/ .װאָס גייט אים |דעם מלאך:המותן אָן
אַלע מײַנע זאַכן? ער גייט שוין אַן אַי אין מײַן
קערפער
נע),

צװײי

מאַכן" ,יצחק
פּאַטריאָטישע

ראַבּינאַװיץ (אויס קאַװ-
שירים,

נ"י

תּר"ן.

אַ'ר  --אָפּשרײַבּער ,דער װאָס מאַכט אַןאָי, .א,ויף קלאָפּאָטעס און שטשאָטעס װעט זײַן
אַן אָי" ,גאָר ,די בּאָרד ,זשיטאָמיר ,8681
דעווען  --טרו, .די פּאַליצײ האָט געטאָן
אירס און מען איז געקומען אִי זײַן שטובּ ,נאַר
ער האָט זיך אָפּגעבּעטן" ,יַפֿאָל ,7881 ,נאן ,82
,זייערע װײַבּער און קינדער ,די פֿאַרשמאַכטע,
פֿאַרמאָרצטע ,בּעטן מע זאָל זייערע הײַולעך

אַפּיקורןו)ס

אָרער קרעמלעך ניט אַי ,עוזר בּלאָשטײן ,דער
כּהן ,ווילנע ,6981

א
אָפּיסורימען { --י.י.ִ.סורימעןן אוטװ .
לענגערע צײַט האָבּן יסורים .אִי יאָרן-לאַנג בִּיז
דער פּטירה,
פֿאַר"

אָפּיעטן  --טרװ .יעט אָפּ-- ,געיעט.

ענדיקן יעטן ,בּאַפֿרײַען פֿוז װילדגראָז .אִי אַלע

בּייטן,
אָפּיעהלן { --י,א.ַ.ילעןן אוטװ .יעלה אָפ,
אַ לענגערע צײַט יעלהן ,קלאָגן,
=עיעלהט..
ג
וויינען און שרײַען .אִי דעם גאַנצן יום כּיפּור.

אָפּיענטשען  +- --אָפּקרעכצ(ע)ן ,אָפּזיפֿצ(ע)ן.
אַפַּיעֶנצן  --טרװ .יענץ אָפּ-- ,געיענצט,
(גראָבּ)) פֿאַרענדיקן סעקסועלן פֿאַרקער.

אָפּ(י)עק|ון  --דער ,יעס .װנ -קע- .שע- ,ס,
צצעאסםס ; 2:מטאס1טס  .::2:זזוו אַפּיט-
רופּס; .האָסט אָנגעהױבּן געװעלטיקן מיט
אונדזער גאַנץ פֿאַרמעגן און האָסט אַראָפּגץ:
בּראַכט נײַע פֿאַרװאַלטערס

ספ,

,".
ָי.ס
אט.
מי

יודישער קאָלאָניסט, ,782 '1 ,זײַנען גאָרניט
געבּליבּן קיין אָיעס ,קיין משפּחה װאָס זאָל
אַכטונג געבּן אויף די קינדער" ,מר װו ,נ"י
 ,8ז' , ,93די קעניגן פֿון יענער מדינה ,..

איז די אַיקע פֿון אַלע יתומים" ,אמז ,דיא
שטיפֿמוטער,

װאַרשע

.5681

פֿאַר-

שפאסיקע

דרייענישן אַנשטאָט אָי :אָפּיעקעליק (2כפּע-
ק(עליקן ,אָפּיקומן {אַפֿיקומןן.
ויען  --אוטװ  6טרו( .שפּאָטיש) זיין אַן
אָפּ(י)עקון .האָבּן די אַפּ(י)עקע, .װער בּעט דיך
אַי איבּער מיר?",

קונסטווע  ---די" ,ס .סשזפתטאס1מס .==2:די גאַנצע

דזוו אָפּיעקע? .א גבֿיר אַדיר --
שטאָט איז אונטער זײַן אַי",
זע  --די ,י'ס .1 .זזו אַפּיטרופּסות .נע-
מען עמעצן אונטער דער אִיע; .אַז איך בּין אַ
בּיסעלע גרעסער געװאָרן ,בּין איך אַרױס פֿון
מײַנע עלטערנס אֶיע און בּין אַרײַן אונטערן
רבּינס

קאַנטשיק",

משה

װײַנבּערג,

די

חרטה,

בּאַרדיטשעװ , ,8981װאָס זאָלן זיי נעבּעך טאָן
אַז זי זײַנען אונטער אַזאַ פֿינצטערער אִיץ?",
 ,2אַחריות, .גייט ,ר' קרובֿ,
ממום ,טאַקסע.
אַהײים און הייסט דעם װײַבּ קאָכן װעטשערע
אויף מײַן אָיע" ,מ .דלוגאַטש,

מסורה,

װעלט

װאַרשע  ,1881זי ,15

דעווען  --אוטװ  8טרו .אִי (איבּער) דעם
ינגערן בּרודער .אָפֿט מיט זיך , --איז נאָך
ניטאָ אַזאַ חבֿרה װאָס זאָל זיך אַ'עװען מיט די
אָרעצמע

קינדער

און זיי ארויסשיקן

לאַנד" ,דר' א .גאַטטליעבּ,
װאַרשע  ,3091זי ,62

זײַט

זומער

צו

געזונד

װ,

אָפּיעקן  --אוטו .יעק אָפּ-- ,געיעקט.

אָפֹּ

לאַכן .אָפּשפּאָטן ,אָפּחוזקן .אִי פֿון דעם שוטה
בּן פּיקהאָלץ,
אָפּיערן  --זזוװ אָפּיוירן , .+-טו אַרײן,..
אין פֿעסל און זאָל  . . .אין דער װאַרעם שטיין
זעקס טאָג . . .און עס װעט אַ'  --צאַפּ אָפּ אין

אַן אנדער פֿעסל קלענער ...און אַז עס װעט
אי װאויל צו פֿאַרשפּונטן ,איין בּיחל װאש
דרינן גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ

תּקנ"ה,
אַפּיפֿיור  --ואַפּיפֿיאָרן דער , ים ,ז .פפֿ:
פּויפסט), .דער אי װאַר
אַפֿיפֿיור 2כגר.
מַשיבֿ :דוא בּישט גאַ)נגן פֿון שטודיר דער
נוצרים אוני בּישט גאַנגן און שטודיר דער
יהודים" ,שי ,אַמשׂט , ,0771מאַכט זיך אין אָט
דער צײַט אַ מעשׂה אַז דער אי (דער פּופּס) איז
גוזר  ,". , ,יצחק

אַפּיקאַ'ל  --אַדי.

שיפּער,

יִבֹּל ווא ,וי ,332

 .1װאָס איז פֿון ,געהערט

,עמאָלט הייבּן
צום אפּעקס ,דעם סאַמע שפּיץ .ד
זי |די גאַזן אין צאָןן צו שפּאַרן דורך דער
אַ'ער עפֿענונג (דורך דער עפֿענונג פֿון װאָרצל,
אַדער פֿון אַלע װאָרצלען) אויף דאָס װאָרצל-
הײַטל װאָס רינגלט אַרום דעם צאָן און צאָך
 .2פֿאַי
גריבּל"8 ,געז ,װילנע  ,6391מאן .5
נעטיק) װאָס װערט געשאפֿן דערעיקר מיטן
שפּיץ צונג| .דן און {ט}ן  --די איע קלאַנגען.

אַפּיקולטוף  --די .ככאיי 22ל.
דאָס האָרץ-
ווען בּינען װי אַ געשעפֿטלעכע אונטערנעמונג,
דיסט,
אַפּיקור(ו)פ ( --אַפּיקױרעסן דער ,מצ- :סים
{ק.א.ָ.רסיםן

2כסנהדר'ן י/א :צט/א אאַ {פֿון

נאָמען פֿון גריכישן פֿילאָסאָף עפּיקורן,

 .1ייד

װאָס גלײיבּט ניט אין אן עיקר פֿון דער ייִדישער
אמונה .אַן אי װאָס גלייבּט ניט ,אַז די תּורה איז
מן השמים; אַן א' װאָס האָט ספֿקות אין
מציאות-הבּורא; אַן א' װאָס זאָגט אַז גאָט
פֿירט ניט די װעלט .געבּראַטענער ,פֿאַרבּרענ-
טער ,ויסטער ,אָפּגעריסענער אא אַי .גלאַט
(סתּם) אַן אַי .פֿײַנט האָבּן װי אַן אַי .אַן אַ'
ג מור ,א גאַנצער א' ,א פּאָלנער א' .זײַן אַ
שטיקל אַי ,א האַלבּער אי .זײַן אין (צו) עמעצן
אן א'  --ניט גלײיבּן אין יענעמס ערלעכקייט,
גרויסקייט וכּדומה, .אַז מע גלײבּט ניט אין אים
(אין דעם ,אין דער געשיכטע ,מעשה) איז מען
,יי זײַנען אַים ,דו
אויך ניט קיין אַ" ,פֿװל .ז
בּיסט אַ פּראָסטער גוי (אַ גראָבּער יונג ,אע)"
= יענע זײַנען לומדים ,דו בּיסט אַן עם:הארץ,
א הפֿקר-יונג) ,פֿװל, .אַ ייד אַ למדן קען קיין
חסיד ניט זײַן ,און אַן עם:הארץ קען קיין אַי
ניט זײַן", :אַז אַן אָרעם בּחור װערט אַן אַ'י --
עסט ער אויף א חלבֿן ליכטל (עסט עֶר בּייגל
מיט חלבֿ); ,גאָט זאָל היטן  . . .פֿאַר מאָהילע-
וער אַיים" ,שװ, .ווען עמעצער בּעט ,דו זאָלסט
אים העלפֿן  --זײַ אַן אִי ,טראַכט ניט :גאָט
װעט אים העלפֿן -- ,העלף אַליין" ,אין נאָמען
פֿון ר' זישע אַניפּאָלער, .רי אלי שרײַבּט אין
זײַן ספֿר תּשבּי, :דז מין און אַי זיינן צװיא
לײט גיװעזין די האבּין אלי בּיידן ניקשׂ אויף
דעם דת גיהאַלטין" ,ר' זלמן הענא איבּז,
ר' דוד גאַנז ,צמח דוד ,פפדמ תּנ"ח, .װעלן
ניט אױפֿשטײן קיין תּחית:המתים די מינים און
די אַים און די װאָס זאָגן עס איז ניט איבּער-
געװויזן אויס דער תּורה ארויס אַז עס װעט
זיין תּחית'המתים",, .מע גיט אַרײַן קינדער אין
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אפּיקור(ו)ם
די קלאַסן ,װערן זי בּפּשיטות גלאטע אַיים צי
פֿילאָזאָפֿן ריל {= רחמנא ליצלןן" ,קמ ,8681
אצ ; .14ער איז געװען געכאַפּט אין דער
מעשׂה ,װי מע פֿלעגט זיך אַמאָל אויסדריקן,
מע האָט אים געהאַלטן פֿאַר אַן א'" ,יק, .װאָס
מײַן זיידע האָט דערציילט פֿון עבֿרדיקע דורות
דאָס מעגט איר הערן ,כאָטש איר זײַט אַ
װיסטער

א'י"י ,יהואש,

אָפּכּישופֿן

ידי אַלטע שול' .אן א'

מדאורײתא  --אַן אַי װאָס האָט א טבֿע
צו אילוסטרירן זײַנע אַפּיקורסישע געדאנקען
מיט פּסוקים פֿון דער תּורה,
 .2װער עס איז אַנדערש פֿון זײַן פֿרומער
סבֿיבֿה ,װער עס װײַכט אָפּ פֿון טראַדיציאָנעלן
פֿיר ,פֿון אײַנגעשטעלטן שטייגער .אױפֿגע:
קלערטער .פֿאַראינטערעסירטער אין ועלט-עני"
נים,, ,אין חסידישע שטעטלעך איו אַ מתנגר
געווען אין דער בּחינה פֿון אַן א'",, .צװישן די
פֿאַרבּיסענע מתנגדים איז א חסיד פֿאַררעכנט
געװאָרן װי אן א" .אן א' א בּעלתּנך .א
משכּיל אַן אִי .אַן אי מיטן בּיאור .אַן א'
װאָס לייענט הצפֿירה .אַן א' װאָס שנײַדט די
נעגל ניט איבּערגעהיפּערט .אײַנװיגן עמעצן
װאָס פֿירט א
ע
ס
יכ
פֿאַר אַן אַי .אן א' לה
שטענדיקע מלחמה מיט פֿרומע יַדן .אונטער-
שמועסן אַז דער געראָטענער איידעם איז א
שטיקל אִי; .אַז זיי הערן {מען  . . .שרײַט אויף
איינעם ער איז אַן אַי ,א רשע  --גליײבּט מען

תּיכֹּף" ,יפ, .האָבּן פֿיל תּפֿילות און פּדיונות
פֿאַרבּראַכט דעם אַי אויסצוקאריניען"|{ ,חיים מאַ-
לאַגאַן יגדולת רי װאָלף  '. . .ויפּן . . ., .דורכויס
אַים און פּשוט הולטײַעס ,גאָר אויסגעטאָן
ממש ,געמאַכט אַ מחק פֿון אָסור ומותּר ,בּכּלל
פֿון תּרייג" ,פֿרוג ו' ,דער נײַער ראבּינער"
;אַ גליק װאָס איך האָבּ פלוצלינג בּאַקומען . ..
אַ שלעכטן שם אַז איך װאַקס אן א און
קיינער האָט מיך נישט געװאָלט אױיסכאַפּן {פֿאַר
אַ חתן" ,פרץ,, ,מײַנע זכרונותי, .דער אי איז
שטענדיק געװען אן אומגעװינטשטער מיטגליך
אין דער קהילהי ,מר צ ,זי .471

 9סקעפּטיקער .צװײפֿלער .װער עס גלײיבּט
ניט אין אַן אַנגענומענער ,פֿאַרשפּרײטער אי"

דיי(ע) ,טעאָריע .אַן אַי אין (די גליקן פֿון) דער
נײַער קאַנסטיטוציע .אַן א' אין דער טעאָריע
פֿון כּסדרדיקן פּראַגרעס, .די לעצטע יאָרן ...
האָבּן מיך געמאַכט פֿאַר א שטיקל אי װאָס שייך

די הכּחשות  . . .פֿאַרן דעת-הקהל" ,איק5691 ,
צו ; .4אַן אי קאָן װערן קעגן אידייען ,אָבּער
ניט קעגן קונסט" ,ש .בּיקל ,טמז 7691 ,שו ,92
,איך בּלײַבּ א בּפֿירושער אַי אין אָט די ישועות
ונחמות פֿון װאַטיקאַן!" ,צײַט ,טמז 9691 ,ש ,61
דיק  --אַדי .װאָס איז א בּיסל אַפּיקורסיש.אַיע גענגעלעך.
אַפּיקור()ם פּמפחר מאַי עבידתּיה --
{ . . .בּעמיסכער  . . .אַװײדעטײן זאַץ ,תּח.
2כויקרא רבּה ה' ח' .װאָס האָט געטאָן דער אי
אין מסחר?י געניצט מיטן ב :װאָסער שייכות
האָט איינס מיטן אַנדערן? ,װאָס האָט אזא
בּעזדיעלניק צו קריכן צום האַנדל? אי ב' מֿי
ציל" ,מ .דלוגאַטש ,קמ ,0781 ,מן ,13

--

אַפּיקורסות

(זן) 2כקיזוש'ן,

(אפּיקאָרסעסן

סו/א.

די (דאָס)| ,

 .1געדאַנקעןגאַנג

פֿון אַן אַפּיקור(ו)ס .טרייף װי אִי .זײַן פֿאַרכאַפּט
פֿון אַי .אָנגעשטעקט מיט אַי .עס שטעקט אין
דעם א שטיק אַ --, .צו װאָס ניצט אַ'? --
האָט א תּלמיד געפֿרעגט -- .מע בּאַדאַרף עס
ניצן -- ,ענטפֿערט דער רבּי :אַז ס'קומט צו
דיר אַן אַרעמאַן ,טאָר מען זיך ניט פֿאַרלאָזן
אַז השםיתבּרך װעט שוין העללפֿן ,נאָר מע
בּרויך אַלײן טאָן" ,אין נאָמען פֿון ר' משהילייבּ
סאָסעװער.

{פֿרגל

אַפּיקורס,

אין

נאָמען

פֿון

ר' זישע אַניפּאָלער. }.זיי גלײיבּן דאָס אין יעדע
זאַך װאָס עס איז אײיראָפּעאיש ליגט  . .אַי און
זײַנען עס מַחרים" ,אמז ,שוד ורצח ,װילנע
, ,0ער האָט געװאָלט בּאַװײַזן מיר ,װי װײַט
די אַ' האָט מיך פֿארפֿירט",

ממוס,

קילאַטשע.

,מ,יט די אייגענע אותיות שרײַבּט מען סודות
התּורה און להבֿדיל דאָס גרעסטע אַ'' ,פרץ,
אַ גלגול פֿון א ניגוןי, .ער האָט אַ סך װער-

פֿאַרשטאַנען און
י.ש.ט
נך..
תּו
ֿ.ו.ן
פר.
טע
איבּערגעהיפּערט זיי װי מע מײַדט אויס אַ",
,ויף דער גרויסער מאַסע
ייז ,יאַשע קאַלבּ .א
װעלן שוין קיין  . . .ניכטערע אַין ניט האָבּן די
מינדסטע ווירקונג" ,איק 6691 ,ווו .81
 .2אײגנשאַפֿט אָדער מצבֿ פֿון זײַן אַן
אפּיקור(ו)ס .פּראַװען אַי, .און איר זאָלט ניט
אױיסשפּײַען נאָך אײַערע הערצער נאָך און נאָך
אײַערע אויגן ,כּלומר דאָס איז אַי ,הרבֿ שבּתי
כּהן איבּז ,פּועל צדק ,װילנע , .73281די װעלט
 . , .פֿאַרדאַרבּן װערט און דאָס אי איז גובֿר",
מרדכי

,6

הורװיץ,

ספֿר

פרשת

מרדכי,

אונגװאַר

מו/א.

,די צײַט איז די גרעסטע
ימ,

אי אין דער װעלט",

פֿאַלקשול,

.2291

קאַ-
אַפּיקורפים"פאַרבּאַנד  --דער ,סאָו.
מוניסטישער פֿאַראײן װאָס קעמפֿט קעגן רע-
ליגיע .אַיק ע מ ע רל --

קליינע

גרופע

פֿון

דעם פֿאַרבּאַנד,
װאָס איז שייך צו אַן
אַפּיקורסיש  --אַדי.
אַפּיקורס .װאָס האָט אין זיך אַפּיקורסות, .איך
האָבּ מיך קאַרג איבּערגענען מיט די אַיע רבּנים
דאָרטן אין יענעם װינקל?" ,קמ ,0781 ,טאן ,91
,ס'איז מיר אַרײַן אַן א'ער געדאַנק אין מײַן
גלײבּן דער מאַמעס װערטער" ,ממוס ,דאָס
קייט , --זי זעט אויךקליינע מענשעלע.
אין אים אַי" ,יפ ,זי ,171

אַפּיקורשן  --אומו .אַפּיקורס ,געאַפּיקורסט,
- 9קורסעווען .נעאָל .זײַן אַן אַפּיקור(ו)ס.
זיך אױפֿפֿירן װי אַן אפּיקור(ו)ס .כאַפּן אַ
כּלומרשטן גרײַז אין פּסוק און אָנהײבּן אַיעװען.
;װען איך לײַד ,װען מײַן װייטיק אפּיקורסט",
|
צײַט ,מטטרון.

אָפּי"ר  --דזוו אופּיר , .118 ,+--אַז קיינער זעט

{ ...יאַרידעװען}

( --אַפּיריען נעמאַטײן

אָפּ(י)ריון נמטייה

פֿראַזץ ,בּבֹא מציעא ,סוף' .לאָמיר געבּן אַ חופּה
פֿאַר אַ יום-טופדיקן מאַרשי ,ד"ה לאָמיר אויס-
דריקן אונדזער דאַנק .געניצט בּײַם אָפּגעבּן
כּבֿוד עמעצן ,בּײַם לױיבּן און דאַנקען .אי ני צו
אונדזער יובּיליאַר,

דאָס אויס-

אַפּירע ניץ  --די ין .אֵרכ229 .ר.

זען .די משמעות, .בּיום ה' דאר נאָך האָט זולין
דיא בּרית מילה זײַן ,אבּר מיר האָבּן קיין אַי
דאר צו גיזעהין ,דען דאָז קינד איזט אֲלי יום
שלאַפֿיר גיװאָרן" ,גה,781 ,

אָפּירש(ע)נען  . . .{ --יאַרשענעזן טרוו .ירשן
אָפּ-- ,יגעירשנט ( --ירשעט)-- :98 .,יר'שען.
אַרײַנקריגן דורך ירושה .אִי דעם רײַכן פֿעטער.
;עס מעג אַרײַן אין אַן אַלגעמײנעם שפּריכ-
װאָרט :דער יצר-הרע בּויעט אימער פֿעסטונגען
און דער יצר'הרע ירשנט זיי אָפּי ,ר' גרשון
מאיר

דעם

בּאַיאַרסקי,...

שוהלע,

יצר:הרע'ס

פּעטריקאָװ , ,1191פֿר אַלי (חולי) דז קיינר
קאן אבּ (ירשן)  --נעם איין קלאָ פֿון איין בּאָק
אוני ליג אויף קולין ,לאָזין זיך בּןאַןץרײכרן
דער מיט" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים װ,
קיטן תּע"ז ,סא/ב; .נאָכן אלטנס טויט האָט

ער אָפּגעירשנט זײַן גרויס פֿאַרמעגן" ,אמ"ש
איבּז,

אַפּיקוױסטע  --די ,יס .װנ פֿון אַפּיקור(ו)ס.
איינהייטלעכע

אָפּירידעװען

--

אוטװ.

 .1פֿאַרענדיקן
דעװוע אָפּ-- ,געירידעװעט.זיך אױפֿפֿירן װי אויף אַ יריד .אָפּטומלען ,אַפּ
שמײַען א לענגערע צײַט .אִי א לעבּךלאנג.
 .2אױפֿהערן צו ירידעװען, .שוין אָפּגעירידע-
װעט .איך גיי אַװעק אין א מושבֿ-זקנים",

דיא

רבּצין,

פֿאַרליבּטע

זי , ,02פֿונעם שטערן

װילנע

אָפּגעירשנט

האַרץ דאָס גאַנצע פֿײַצר",

יהואש,

תּרמ"ט,

האָט זײַן
הײַאַװאַטאַ.

;,איך שטיי פֿאַרשעמט פֿאַר אים ,דעם פֿאָטערל
פֿון כּוש ,װאָס האָט בּײַ מײַנע בּרידער אָפּי
געירשנט גאָט" ,אפֿא ... ,שקיעה.

אָפּישבע(נע)ן

 ...{ --יאַשװענעןן אַקוזװ.

ישבֿן (ישבֿע) אָפּ-- ,געישבנט ( --ישבעט)
אָפּזיצן אין אַ תּפֿיסה .אִ' אַלץ צוגעמשפטע
פֿינף יאָר,
אָפּישׁקע  --די' ,ס2425 .טמס

.=2:

הדאָס

אייגענע װי שנײַדקאַם ,א שטיקל קאַם צו פֿאַר-
זיכערן אײבּערלעדער בּײַם בּאַשנײַדן די זויל",
שמואל װינטער' ,צו דער טערמנאָלאָגיע פֿון
מלאכותי ,פֿש װ ,שפי ,914

אָפּכּובֿנען  ...{ --קאַיזװענעןן אוטװ .כּזבֿן
אָפּ-- ,געכּזבֿנט .אָפּליגנערן .זאָגן אַ סך ליגנס,
א לענגערע צײַט, .געשװאָרן צו זאָגן דעם
אמת און דערנאָך אָפּגעכּזבנט אויף אַלע פֿראַגעס

פֿון ריכטער" .אויך -כּ-יזובן.
אָפּכּיסלערן  ...{ --קייסלערןן טרװ . לער
אָפּ,

--געכּיסלערט.

(גנבֿים-לשון)

דזו

אויס-

כּיסלערן.852 +-- ,

ניט ,װערט ער גאָר אַן אָי ,אָן א קאָפּ לױפּֿט ער

אָפּכּישופֿן . . .{ --קיישעפֿןן טרו .כּישוף אָפּ,

װעלט{ .אפֿשר דאָ נאָר

פֿאַרכּישופֿן,

אַרום" ,יא ,די גענאַרטע

אַ חילוק אין אויסלייג ,ניט אין אַרױסרײדן.

ג=עכּישופֿט.

 .1בּאַצױבּערן,

בּאַװירקן װי מע װאָלט אַ כּישוף אָנגעטאָן.

אָפּכּלבטען

1820

,אירע אויגן האָבּן אים אַזױ אָפּגעכּישופֿט ,אַז
ער האָט װעגן אנדערע מיידלעך גאָרניט גע"
װאָלט הערן".
 .2בּאַפֿרײַען

פֿון כּישוף.

אַראָפּנעמען

אַ

כּישוף .אויסניכטערן, ,דער ערשטער בּליק האָט
אים אָפּגעכּישופֿט פֿון אַלעם ,אַלע זיסע פֿאַנ'
טאזיעס זײַנען צעפֿלױגן געװאָרןײ ,ט .קאַמינסקי,
אַ בּיאָגראַפֿיע פֿון אַ ישׂראליקלען ,קיצ ,3191

דונג,

אָפּכּלבטען  . . .{ --קלאַװטען אוטו- .טע אָפּ,
ג-עיכּלבֿטעט.

א לענגערע צײַט זיך אױפֿפֿירן

װי א כּלבטע,

װי אַ צויג .אַזױ לאַנג אִ' בּיז

דער מאַן האָט געמוזט זי אָפּגטן.
זיך.

אויך מיט

אַפּכּעפֿן  ...| --קאַאַסן ,ק'אַעסןן טרװ .איצ,
 .1אַרײַנבּרענגען אין
אימפ נב-- ,געכּעסט.
גרויס כּעס .אִי דעם פֿעטער ער זאָל אויס-
שטרײַכן

פֿון דער

אלע

צװאה

פּלימעניקעס.

 .2בּאַפֿרײַען פֿון כּעס .אִי די עלטערן מיטן
מיט זיך --
צוזאָג זיך נעמען צום לערנען .
א לענגערע

צײַט זיך כּעסן .אִי זיך איבּער א

גאָרנישט .

-ענ"ש,

אָפּכעסנען  ...{ -קײַיסענעןן אוטװ .כּעסן
אַ לענגערע צײַט
{קײַסןן אָפּ-- ,געכּעסנט.
געװיינטלעך
זײַן (זיך אױפֿפֿירן װוי) אַ כּעסן.
מיט זיך  --אִי זיך און זיך ניט אַרומזען װי
נאַריש דאָס איז- .עניש,

אָפּכּפּרה(נע)ן  . . . { --קאַפּאָירע(נע)ןן אַקוזװ.
אימפ

איצ,

נב,

--געכּפּרהט.

ברענגען

פֿאַר

אַ כּפּרה .אָפּגעבּן פֿאַר עפּעס אָן שום װערט ,אָן
נוצן .אָפּבּידעװען .אַי די יונגע יאָרן צו לערנען
זאַכן װאָס בּרענגען ניט קיין נוצן אין לעבּן.
,אָל מוזן איצט
אִי דרײַ יאָר אין דער ארמיי .ז
אִי אירע יאָרן מיט יאָנטעלע פּוטיפֿר" ,י.

העשעלעס.

ה-עניש.

אָפּכשרן  ...{ --קאַישערןן טרװ .כֹּשר אָפּ,
=עכּשרט .דזוו אױיסכּשרן .852 +-- ,אַי געפֿעס.
ג
,דעם קעסל װאַשׂ מן כּשרט דרינען מוז מן
פֿאָר כּשרן ,אוך דר נאָך אַז מן שון אילץ אבּ
גיכּשרת האָט ,מוז מן װידר אַמאָל כּשרן דעם
קעסל" ,דרך חיים ,זשאָלקעװ? תפ"ג? ,מאיז
ארויס אױפֿן הויף ,אָפּגעכּשרט די כּלים" ,פינס-
קער שטאָדטילוח ,תּרס"ג, .נו ,קומט גיכער! --

אָט װעל איך אִי די פֿלײש  --זאָגט די קעכין",
מרדכי בּן הלל הכּהן ,אין מאַמע לשן ,װילנע
נב, .5אויך מיט זיך.

אָפּכּתב(ע)נען  ... --קאיסװענעןן טרו.
כּתבֿע,

כּתבֿן

אָפּ,

-געכּתבעט,

--געכּתבנט,

דזוו אָפּשרײַבּן ,אָבּער מיט אַן איר בּײַטעם,
,ער האָט דאָך בּײַ מיר פֿאַר פּאָדאַטקעס אָפּגץ-
קאַספֿעט א פֿעל" ,ז .סקאַלאָו ,צײַטן בּײַטן זיך,
ווילנע ,8391

אָפּכּתיבה(נע)} { --ק.ס.יו.ועןנע)ןן טרו.
דזוו

אָפּכאַפּן

אויסכּתיבֿה(נע)ן,

,+--

,852

אָפּכאָר  --דער ,ן .סל .=804860:8 .דזװ
אָבּכאָד ,זי  .01דאָס דורכגיין א געוויסע געגנט

אַ קװאַרטאַל ,אַ גרענעץפּאַס פֿון פּאָליציסטן
צי סטראַזשניקעס אָדער נאכטװעכטער צו זען
צי אַלץ איז אין אָרדענונג .בּײַם אִ' כאַפּן
קאַנטראבּאַנד .אֵין צו כאַפּן ייִדן װאָס האָבּן אין
די צאַרישע צײַטן ניט געהאט קיין רעכט צו
וואוינען מחוצן תּחום,

אָפּכאָושען  --אוטח  8טרװ .פז .גײן אַרום
אַ קראַנקן .בּאַדינען ,אױפֿפּאַסן אויף אַ קראַנקן,
אָפּכאַדאַטײַען  --אוטװ- .טײַע אָפּ- ,יגע-
א לענגערע צײַט זיך משתּדל
כאָדאַטאַיעט
זײַן פֿאַר עמעצן ,פֿאַר עפּעס .אִי צו קריגן בּײַ
דער צארישער רעגירונג אַ דערלױיבּעניש .אִ'
פֿאַר אַן אומשולדיק אַרעסטירטן ,אִי און גאָר-
ניט פּועלן,

אָפּכאָדז(י)ען  --אוטו . דוע אָפּ- ,יכאָד-
זױעט .פ :9ּ9אָפּכאָדזשען .זזו3ה.=0868:2
סל.

 .1אומגיין אַרום עמעצן ,אים בּאַהילפֿיק

,אָפּגעכאָליעט דאָרטן קנאפּע דרײַ מעת-לעת",
הר ,הרודעס ,ידי מומע דבֿורה"

אַפּכאָל(י)ערן  --אוטו- .לייערע אָפּ'- ,גע-
אָפּקרענקען שװער,
כאָל(י)ערעט( .אומאיידל).,
בּיטער ,מיט א סך װײיטיקן .אִי אין שפּיטאָל בּיז
מע ציט אויס די פֿיס,

אָפּכאַמאַרקען  --טרו- .קע אָפּ- ,יגעכאַמאַר-
אָפּלײַץ
קעט ,עשיפאקפּוג8א  .:4702:אוקר.
נען ,אָפּזאָגן עפּעס אומקלאָר ,אונטער דער נאָז
און גיך .אַי דאָס דאַװנען .אַנשטאָט צו ענ(ט)פֿערן
קלאָר ,אִי דעם עננט)פער .אִי דעם מינדלעכן
עקזאמען און דורכפֿאַלן,
אָפּכאָמכען  --טרו- .כע אָפּ- ,יגעכאָמכעט.
-- :9כאַמקען .אָפּמורמלען .אָפּשטאַמלען.
(עניש.אי דאָס מודה זײַן זיך.
אפּכא מסתברא

 +- --איפכא מסתּבּרא,

זײַן ,אים צודינען .אִי אַרום אַ שװאַכן ,א

אָפּכאַמעלישן  --טרו .ליע אָפּ-- ,געכאַ-

 .2אױפֿפּאַסן אויף אַ

אָפּקײַען

קראַנקן ,אַ קאַליקע אע.

פֿאַרמעגן .אִי אָרום אַ בּאַלעבּאַטישקײט . דער

פֿאָטער איז קראַנק געװאָרן און דער יונגער
זון האָט צו פֿרי אָנגעהױבּן אִי אַרום געשעפֿט".
טרװ.

אָפּכאַוװען --

װע

אָפּ-- ,געכאַװעט.

 1א לענגערע צײַט ,גוט ,זאָרגעװדיק כאָװען,
האָדעװען ,אַרױסװײַון ליבּשאפֿט ,זאָרג .אַי די

 .2אױפֿהערן

יתומימלעך װי אייגענע קינדער.

כאָװען .א בּײַבּאַק פֿון פֿופֿצן יאָר ,צײַט אים
עניש.
אויך מיט זיך.
אָפּצוכאָװען.
אָפּפאָוען  --טרװ .זע אָפּ-- ,געכאָזצט .רומ.
ליגן אַכט אויף בּעלהבּתּישקייט,
22כסל.
ספּעצ אויף די בּהמות ,אונטערלייגן שטרוי אע,
האָדעװען זיי ,אִי די קי און די פֿערד,

אָפּכאַטולען  --אוטו  8טרו" .לע אָפּ ,גע
אָפּלאַכן ,אָפּ
כאַטולעט2 .כחוכא וטלולא.
שפּאָטן ,אָפּשפּעטן .אַי (פֿון) דעם כּלומרשטן

ווייסער .אִי פֿון דעם שוטה.

-עניש,

-עכץ.

יעריי,

אָפּטאַיען

--

+-

אָפּחיהן.

פֿרגל:

אָטכאַיען,

2

אָפּכאַכאַטשען  --אוטװ- .טשע אָפּ-- ,גץ-
כאָכאָטשעט.

סל.

אָפּלאַכן הויך ,געדויערנדיק,

אויך אָן אַ סיבּה .אִי װי נאַרישע מיידלעך,

אָפּכאַלאָפּטשען  --דזוו אָפּכליאָבּען.

אָפּכאַלטורעװען  --טרו- .רעוע אָפּ-- ,יגץ-
אָפּטאָן ,אָפּפּראָדוצירן ,דורב-
כאַלטורעװעט..
פֿירן עפּעס אויף אַן אופֿן װאָס איז דער היפוך
פֿון קינסטלעריש ,גוט ,געראָטן .אִי אַ פיעסע,
זי צושנײַדן פֿון א ראָמאן איינס און צװיי,
א אַ פֿאָרשטעלונג ,עס זאָל עקלען דעם אינ-
טעליגענטן טעאַטער-בּאַזוכער .אַי אַן אָװנט מיט

אַלטע װיצן .אי אַן אַרטיקל ,אַן עסיי אע .אי
די כּלומרשטע אױספֿאָרשונג .אַי די נייטיקסטע
זאַכן פֿאַרן געבּרויך,

אָפּכאָלישן  --זזו אָפּחליען.

אָפּקרענקעף

מעליעט ,געיעתסז .26 80: :8:אוקר.

עפּעס מיט שװעריקייט .אִי אָן ציין ,נאָר מיט
די יאַסלעס .אִי דאָס דאַרע שטיקל בּרויט,
אָפּכאַמערן  --ער אָפּ- ,יגעכאמערט ,דזװ
אוטו  --אָפּפּאַפֿן .אָפּשלאָפֿן .אַפּי
אָפּחמרן.,
ליגן ,אָפּװאַלגערן זיך און גאָרניט טאָן .אװען
כ'בּין געװען יונג ,האָבּ איך געקאַנט אַי צװעלף
שעה מיט איין קנאַק" ,בּאַש ,פֿאַר 5691 ,וא ,91
טרו  ---אָפּנאַרן,
אָפּכאַנטען  --אוטװ- .טע אָפּ- ,געכאַנטעט,
א לענגערע צײַט זיך אױפּפֿירן װי
(גראָבּ),
א כאַנטע ,א זונה .אִי אין דער גרויסער שטאָט
און דערנאָך קומען אהיים און חתונה האַבּן,

אָפּכאַפּ  --דער ,ן.

 .1אַקט אָדער רעוולטאַט

פֿון אָפּכאַפּן (זיך) .ניט קיין דאַװנען ,נאָר אַן אַ.

אַן אָי מיט כּוח.

 .2אָפּרו אַן אִ' נאָך אַ

שװערן טאָג אַרבּעט .אָטעם-אָי .8 .דאָס נעמען
אויף צוריק עפּעס װאָס מע האָט אַרױסגעזאָגט,
אַן אִי נאָך די צו אײַליקע בּאַשולדיקונגען, ,צום
סוף ,װי א מין אָי ,האָט ער געזאָגט .". . .
אָפּכאַפּן---טרו .כאַפּ אָפּ ,ג-ע-כאַפּט .1 .אַװעק-
כאַפּן ,צוכאַפּן ,אויף גיך צונעמען מיט כּוח.
אִי פֿון עמעצן א בּײַטל מיט געלט, ,דער װינט
כאַפּט אָפּ די בּלעטער װאָס מע האָט צונויפ-
געקערט" .אִי איר אומשולד ,אי א שטיק טערי-
טאָריע פֿונעם שׂונא .אִי יענעמס אַרגומענטן
אִי מאַטעריאַלן ,דאָקומענטן אע, .דער פֿאַר"
דרוס אַלעמײַ האָט ער אָן איר װיסן אָפּגעכאַפּט
דאָס װאַזשנע שטיקל אַרבּעט ,". ...בּערג ,בּאַם
דניעפּער וו ,יצמעס' ,זי ,874

 .2צוריכקאפּן װאָס מע האָט פֿריִער געגעבּן
אָפּנעמען מיט כּוח .אִי דעם עפּל ,דאָס שפּילכל
פֿון קינדס האַנט .געבּן א מתּנה און אַ װײַלע
שפּעטער זי אָי
 .9אָפּטאָן עפּעס אין (גרויס) אײַלעניש ,אויף
גיך, .די אַרבּעט נעמט לאַנג ,מע קען זי ניט
אָי" .קװינטער האָט עֶר ניט אָפּגעדעכעט און
אָפּגעכאַפּט דאָס 9סן" ,קמ ,6681 ,מאן , ,6מיר

אָפּכאַפּץריש

1841

האָבּן קיינמאָל קיין צײַט ניט און כאַפּן אָפּ דאָס
גאַנצע װערק על רגל אחת" ,שע ,אידישע ראָי
מאַנען ,זי , ,521ער האָט שלעכט בּאַזוכט זײַנץ
חולאים ,אָפּגעכאפּט זײַן אַרבּעט אין שפּיטאָל",
בּערג ,אָפּגאַנג | ,בּערלין  ,2291ז' , 231פֿאַר-

נאכט האָט דאָס שטעטל אין אײַלעניש אָפּגע:
כאַפּט די סעודה המפֿסקת ,א מאָגער ,אן אָרעם
מאָלצײַט" ,ש .ערדבּערג 4691 ,ווש * .71אַי דעם
אָבּדירוק = (שערעריש) אָפּשערן די האָר ,אַי
עפּעס װי קאַלטע לאָקשן פֿאַרפֿל)  --אויך
צום .34
 4ספּעצ .אויף גיך אָפּזאָגן ,אָן כּװנה ,אַי
דאָס דאַװנען ,דעם קדיש ,דעם קידוש .אִי דעם
שחרית ,מוסף אאַזװ, .כּל עצמותי תּאמרנה --
אַלע בּיינער און גלידער העלפֿן מיטזאָגן צו
השי"ת ,אָבּער ניט מיטן בּלויזן מויל געשוינד
אַי אָן כּװנה" ,סשי ו ,זי , ,33גלײַכער מע זאָל
זיך אַליין מתוודה זײַן . ..און מע זאָל ניט אַ'
דעם

ר'

וידוי",

יעקבֿ

איבּז

קראַנץ,

צדיקאָװיץ

צדוק

יעק,1

נעימות

ממינסק,

װילנע

,9681

;צום בּײַשפּיל 'בּרוך אתּה'  --איז אויבּ מע
כאפּט אָפּ הערט זיך װי מע זאָגט בּרוכתּ ,איזן
מען

פֿאַרפֿעלט
יצחקייחיאל

אי

דעם

סאַנענזאָהן

פֿון

װאָרט
דרך

מקאַרעליץ,

אַתֹּה",
האדם,

וילנע  , .8091מזרח לײַט מיט דיקע בּײַכלעך
הא.ָ.בּן פֿאַר זיך אָפּגעכאַפּט מוסף" ,מרדכי
בּן הלל הכּהן ,אין מאַמע-לשון ,װילנע ,5391
;האָט זיך געשמאַק צעוויינט  . . .אָידיק דערװײַל
די װערטער אונטערן נאַז" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי , .19קוים דערלעבּט הערן די מגילה ,רעכט
נוקם געווען זיך אין המנען און אָפּנעכאַפּט דעם
'יהרבֿ

את

ריבנו'",

שע,

אַלטינײַ

כּתרילעװקע,

זי * .981אֵי א (דעם) שלום'עליכם = זיך
בּאַגריסן ,אין אײַלעניש ,אָן די געװיינלעכע
װינטשענישן און נאָכפֿרעגענישן .אי װי די
עשׂרת בּנייהמן  --אַזױ גיך װי מע זאָגט אַרױס
אין איין אָטעם די נעמען פֿון המנס צען זין
בּײַם לייענען די מגילה,
 .9אָפֿט געניצט אין אידיאָמאַטישע אויס-
טעם  --זזװ איבּערכאַפּן
דרוקן .אִי דעם אָ
דעם אָטעם 159 +-- ,אַי דעם אָטעם נאָכן לױפֿן,
נאָכן װיינען, .א דאַנק גאָט װאָס איך האָבּ דיך,
מײַן האַרץ!  --האָט זי אויסגערעדט קוים דעם
אָטעם אִידיק פֿון שׂמחה" ,יד ,אבֿן נגף, .זאָל
| ער  . . .זיך ניט רירן פֿונעם אָרט ,בּיז ער װעט
א בּיסל אִי דעם אָטעם און זיך צוגעואוינען
צו דער פֿינצטערניש" ,ממוס ,בבּישיבֿה של
מעלה,

ז'  .5אדעם

אַטעם

אִי פֿון פּײַן פֿון

גרויליקן" ,אַל װו ,זי , ,111ווען ער האָט שוין
אינגאנצן געהאט אָפּגעכאַפּט דעם אַטעם ,האָט
ער ערשט דערזען א געל יידל" ,עוזר װאַר-
שאַװסקי,

שמוגלאַרס,

װארשע

.2291

א דאָס ה א ר ץ  --א בּיסל זיך קרעפֿטיקן,
זיך שטאַרקן.

אִי דאָס הארץ

מיט א שנעפּסל.

נאָך א תּענית אִי דאָס האַרץ מיט אַ געשמאַקן
בּיסן, .די גאַנצע נאַכט נאָר שלאָפֿן ,מע דאַרף
דאָך די האַרץ אויך אֵי" ,א .נורהאַם ,דער
מילכיקער בַּאַל ,קאַונאַס , .2391איר װעט זיך
אויסרוען און אִי דאָס האַרץ" ,פסח מאַרקוס,

אָפּכלאַמען

טמז 2691 ,ווא , .7דאָס לעצטע שטיקל בּרויט
האָט ער געהאַלטן אויף הײַנט פֿרי  ---אִי דאָס
הארץ!",

מיט

ז' ,472

ישׂק ,שליאַך און אומװעג,

זיך  .1 --קומען צו זיך ,אָטכאַיען

זיך .חלשן א װײַלע און גיך אַ' זיך, .דער
דאָקטער זעט ,ער האַלט ניט אויס |די קלעפּן,

דערלאַנגט ער אים טראָפּנס צום נאָז ,ער זאָל
זיך אַי" ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה ,װילנע

קװאַר װי א
ר,
א..ָ.
דַר
תּר"נ ,ח/ב, .ער װא
שפּאָן  . . .אין שטובּ אָבּער האָט ער זיך אין אַ
קורצע

צײַט אָפּגעכאַפּט",

ישובֿניק,

אמז ,דער

ווילנע , .7681מע היבּט אים |ְא פֿלאַנץן אָן
צו בּאַניסן כּדי ער זאָל זיך אֵי" ,אַגראָנאָם
י

ראַסײן,

די

שענסטע

צימער

,2

בּלומען,

קאָוונע

|

,י האָט
 .2צוריק-ציען זיך .אָפּרוקן זיך .ז
זיך צוריקס אָפּגעכאַפּט ,דען ער ואַר נאָך
כּמעט האלבּ אויסגעקליידעט" ,אמד ,איינע פֿער-
דרייענעס ,ווילנע , .4781איינער פֿון די ייִנגלעך
האָט געהאָלפֿן דעם רבּין ,די איבּעריקע האַבּן
זיך אויך אָפּגעכאַפּט פֿון די חומשים" ,פינסקער
שטאָדט-לוח וו ,ווילנע תּרס"ד.

-ונג .

-עכץ.

/עניש

דער (יין ,דקע) .דער

--

האַרץאַץ.

װאָס איז װי בּײַ (פֿון)
אָפּכאַפּעריש  --אַדי.
אן אָפּכאַפּער .מיט אֶיער געשוינדקייט, .אין
אַזא איער פֿאַרעם װערן אזעלכע ענינים פֿונסנײַ
פּראָכּלעמאַטיש",
-קייט,

גראָסיצימערמאַן,

גק ,שן ,06

אָפּגעכױמלט" ,שע ,בּלאָנדזענדע שטערן ,װאַרשע

 22אָפּניצן .אַי בּגדים .אי מעבּל,

,,2

 3סעקסועל
מיידלעך.

מעג עס אִי װאָס ער האָט אױיסגענאַרט בּײַי מיר",
אָפּכאַראַקטעריזירן

--

טרח.

ייר

אָפּ

יכאַראַקטעריזירט .אָפּשילדערן דעם כאַראַק-טער .אָפּמאָלן ,אָפּמשלען װאָס פֿאַר א מענטש
מען איז .אי אַלע קרובֿים .אִי די העלדן פֿון
נבג,.ראָמאַן .אויך מיט זיך.

אָפּכאָרכלען  --אוטו- .כל אָפּ-- ,געכאָרכלט.
כאָרכלען אַ לענגערע צײַט .אִי עטלעכע שעה
-עניש.

אָפּכאַרקען  +- --אָפּכראַקען.
אָפּכתװאָרען  --אוטו- .רע אָפּ-- ,געכװאָרעט,
דזוו אָפּכאַראָבּען.

אָפּכגואַָשטשען  --טרו- .שטשע אָפּ-- ,גץ-
אָפּשמײַסן ,אָפּבּײַטשן .אִי מיט
כװאָשטשעט..
אַ נאַהײַקע ,נאַגײַקע.
אָפּכױכען  --טרװ- .כע אָפּ- ,יגעכויכעט .לר

פֿאַרקערן,

פּראַװינצער

אִי די

אָפּכױירעשן  +-- --אָפּחורשן .אָפּחרשן .אוב.-
טערקויפֿן ,געבּן עפּעס מע זאָל שװײַגן .איענע
װאָס האָבּן אים אָפּגעכוױרעשט מיט א דרײַער,
האָט

5

עֶר

אַרײַנגעלאָזט

בּאַש,

פֿריער",

פֿאַר,

וא ,21

אָפּכוכען  --טרו- .כע אָפּ'- ,געכוכעט;98 .
 .1אָפּטרײַבּן ,אָפּיאָגן מיט קלאַנ-
-כוקען.גען ענלעכע צו כו"כו .אִי דעם חזיר װאָס איז
 ,2אָפּבּלאָזן מיטן אָטעם,
אַרײַן אין גאָרטן.
מיט אַ װאַרעמען גאַז אע .אַי די פֿעדערלעך
עניש.װאָס האָבּן זיך געהאַט צוגעקלעפּט.

אָפּכוליגאַנעװען  --אוטוו- .נעווע אָפּ* ,רי(גע)-
א לענגערע צײַט זיך אױפֿפֿירן
כוליגאַנעװעט.
װי אַ כוליגאַן .זיך װאַרפֿן שלאָגן ,בּרעכן
שויבּן ,בּכלל אִי װי א װילדער,

אָפּכיטכע(נע)ן  --טרו .כיטכע אָפּ- ,גע-
כיטכעט? .כחיתּוך.
המוציאס פֿון דער
אַהער

אָפּשנײַדן ,אִי עטלעכע
גרויסער חלה, .געקומען

ניט קיין געמלטער,

מלן ערשט

האָט מען געמוזט

צו צװאַנציג יאָר .האָט מען ניט

גענוג אָפּגעכיטכעטײ,

רייד (ירושלים),

אָפּכיטרעװען  --טרו- .טרעװע אָפּ'- ,גץ-
כיטרעוועט.

אָפּכאַראָכּען  --אוטו- .בּע אָפּ- ,יגעכאַראָ
אָפּקרענקען. .ער
בּעט- :99 .כ-אָראָבּען.

אין דער גסיסה.

לעכע מעשׂיות  . . .װי אַזױ מע האָט זיי נעבּעך

איבּערכיטרעװען.

אִי די

גרע-

געץבּאַאַמטע.
אָפּכײַקען  -זזו אָפּחיהן ( )--אָבּער מיט
בּיטול ,ליבּ האָבּן צו חלשן ,מע זאָל גלײַך אָ,

אָפּכיכ(יק)ען  --אוטו .כיכויק)ע אָפּ- ,יגץ-
אָפּלאַכן מיט א דין ,קװיטשיק
כיכ(יק)עט..
געלעכטערל .אִי פֿון דעם פֿרעמדן יונגנמאַן.

אָפּכיליען  --אוטו- .ליע אָפּ-- ,געכיליעט ,סל.
א לענגערע צײַט זײַן שװאַך (און קראַנק) .אִי
יאָרן"לאַנג,

אַפּ
אָפּכיקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געכיקעט.
כיטכען .אָפּשנײַדן .אִי קעפּ, .אין איין אויגנ-

בּליק האָט ער אַ כאַפּ געטאָן א ראַזירמעסערל
און געגעבּן אַ כיק אָפּ די קײַלעכדיקע קנעפּ פֿון
פּאַלטאָי ,י .שרײַבּמאַן ,סאַװי היימלאַנד,8691 ,
פאן ,6

אָפּכירע(נע)ן  --אוטו- .רע אָפּ- ,יגעכירעט,
 .1אַ לענגערע צײַט קרענקען ,ליגן קראַנקער-

 .2בּכּלל ליגן ,דרעמלען ,שָפֿן אַ
הייט.
צו לאַנגע צײַט .אִי גאַנצע טעג ,גאָרנישט טאָן.

(ווילנע)( ,וואויל-יונגעריש) .אָפּנאַרן .אָפּשװינד-
לען .צורעדן צו קױפֿן אומנייטיקס ,שלעכטע
סחורה .אִי די יאָלדן,

מיט זיך , --איז ער די לעצטע צײַט ,נאָכן

אָפּכױמלען  --טרװ- .מל אָפּ-- ,געכוימלט.

אִי זיך מיט רחלס געקעכטסן ,געװאָרן זייער

 .1אויסניצן.
פּפ:- :כומלען .אָפּחומרן?
אָפּנאַרן .אִי דעם קונה ,דעם פֿאַרקױפֿער .ניט
קענען אִי, .אַז מע כוימלט ניט אָפּ  ---פֿאַרדינט
ֿ,לעגט זי מיר דערציילן שרעק-
מען ניט" .פ

 .9אױפֿהערן כירען ,קרענקען,

שטאַרק

בּײַ זיך",

א.

קאַרפּינאָװיטש,

נער דורכהויף ,תּ"אָ 7691

בּײַם

װיל'

-עניש.

אָפּכלאַמען  --טרוו- .מע) אָפּ-- ,געכלאַמע)ט.
בּאַפֿרײַען פֿון כלאַם .אִי דעם גאַנצן הויף.

אָפּכלאָפּאָטשען

אָפּלאָג

1822

אָפּכלאָפּאָטשען  --אומו- .טשע אָפּ+ ,יגע-
 -כלאָפּאָטשעט :99 .כ=לאַפּאָטשען .דזוו אָפי

כאָדאַטאַיען ,+-
אָפּכליאָבּען  --טרוו- .בּע אָפּ ,ג-ע-כליאָבּעט,

אָפּװײינען צו בּיסלעך ,אָפּשטעלנדיק און כּסדר
װײַטער אָנהײבּנדיק .אִי װי אַ צעבּאַלעװעט קינד.
אויך
אִי בּיז מע קריגט אַרױס די צוקערקע.
מיט

זיך.

עניש.

עכץ.

אָפּזופּן פֿון אַ גע-

אָפּכעכל(י)ען  --טרו .כעכלייע אָפּ-- ,יגע-

קעכטס אויף אן אומאיידעלן אופֿן .גיך ,מיט
בּולט גלוסטעניש ,מיט קלאַנגען .אָפּזשליאָקען.
עניש.אִי דעם בּאָרשט.

אָפּטאָן אן אַרבּעט שלעכט,
כעכל(יעט פד.
טאַנדעטנע .אִי מלבּושים (שיך ,מעבּל אאַזװ)
און קאַליע מאַכן דעם מאַטעריאַל,

9

--כליאָפּטשען.

אָפּכליאַנען  --דזו אָפּכיליען.
אָפּכליאַסטערן  --טרװ.

אָפּכעמלען  --טרו .ימל אָפּ-- ,געכעמלט.

דער אָפּ- ,יגעכ-

שלעכט ,אומגעראָטן אָפּמאָלן
ליאַסטערט.
אָפּשמירן .אָפּפּאַטשקען מיט פֿאַרבּ, .און שטעלן
זיי זיך שוין אנידער אִי א שילדל ,גיבּ זיי גאָר
א פֿאַרטעך",

ז .מױירער,

נישט

זײַ

װאוילער

קײן

יונג וו ,טאַרנאָו  ,1191זי ,5
אָפּכליאַסקען  --טרװ" .קע אָפּ- ,געכליאַסי
אָפּפּאַטשן אין פּנים ,עס זאָל זיך הערן
קעט.

אִי די פֿעטע

א כליאַסק.
=

אױך:

בּאַקן.

-כליושקען.

כליוסקען,

טרװ

אָפּכליאַפּען - --פע אָפּ-- ,געכליאַפּעט.

 --אָפּגיסן מיט א סך װאַסער .אָפּגיסן מיט אַגעהילך .אָפּפּליוכען .אִי עמעצן מיט דער פּאָי
מעשאַף .אַי פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס, .אָפּגעכליאַי
פּעט די דעפּוטאַטן מיט עמערס בּזיונות" ,בּ.
אויך מיט זיך.
רעסלער ,טמז 7691 ,וט .42
אוטװ ,דריטפערזאָניק .שטאַרק אָפּרעגענעןף
,ס'האָט אָפּגעכליאַפּעט דרײַ טעג נאָכאַנאַנד".

אָפּכלינען  --אוטװ- .נע אָפּ-- ,געכלינעט.
אָפּרינען גיך ,שטראַמענדיק .דאָס בּלוט כלינשט
אָפּ פֿון פּנים, .עס כלינעט אָפּ דאָס בּלוט פֿון
האַרצן?",

ב.

אַרשאַנסקי,

אַף

מאָסי

כװאַליעס,

קװע ,4291

אַפּכליפּען  --אוטװ- .פע אָפּ- ,געכליפּעט.
 .1אַ לענגערע צײַט כליפּען ,שטאַרק װיינען
 ,2אוױפֿי

אי פֿון װײיטיק אַ האַלבּע נאַכט

הערן כליפּען" .דאָס קינד האָט קוים געקענט
זין.

אֵיײ .אויך מיט

ערײ.

עניש.

אָפּכמאַליען  --טרו- .ליע אָפּ--- ,געכמאַליעט.
אָנפּאַטשן ,אָנשלאָגן .אִי דעם לאָבּוס ,ער
פד.
מיט
זאָל ניט קענען אליין זיך אױפֿהײבּן.
זיך  --עזעסט ,טאַטע . ..דאָס האָבּ איך מיר
אָן שטיין אָפּגעכמאַליעט  . . .עֶר װײַזט אים אַ
רויטע ואונד פֿון רױפֿלײיש" ,װײַםש אַ טאַטע
עניש.
ה-עכץ.
מיט בּנים ,זי .15

אַפּכמעליען  --טרו- .ליע אָפּ--- ,געכמעליעט.
בּאַפֿרײַען פֿון ווירקונג פֿון אַלקאָהאָל ,אַי למעצן
מיט א קאלטן עמער װאסער .אַװעקלײגן אים
שלאָפֿן און אים אִי.

-זיך

,גיי גריזשע
אַ'",

א.

דעם

ל.

געװיינטלעך

אַמורער

שװאַרצבּערג,

מיט

זיך

אײַז ,װעסטו
סיבּירער

דער"

ציילונגען.

אָפּכניאָקען  --אוטו- .קע אָפּ ,ג-ע-כניאָקעט.
אַ לענגערע

צײַט

זײַן (זיך אױפֿפֿירן

װי) אַ

כניאָק .זיך וואלגערן ,אִי אין קליינע ישיבֿות.
אָפּכניקען

--

אוטװ.

קקע אָפּ-- ,געכניקעט.

אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען.
דזוו אָפּכױמלען.
עניש.
מיט זיך.

אויך

אָפּכראַמטקען  --טרו .קקע אָפּ'- ,געכ-
אָפּבּײַסן,
ראָמסקעט-- :98 .כראַָמשקען.
אָפּקײַען מיט א ציין-קנאַקערײ .אִי אַ בּיין .אי אַ
פֿאַרבּרענט שטיקל פֿלײש ,װי מע װאָלט געקײַט
כראַמסקע,

אָפּעראָניקן  --אַקוזװ- .ניק אָפּ ,ג-ע-כראָניקט,
דורכלעבּן ,פֿאַרבּרענגען די צײַט, .אַ װעלט האָט
זיך אױפֿגעכאַפּט גאַנץ פֿרי ,אָפּגעכראַניקט א
טאָג און זיך געלייגט שלאָפֿן" ,בּערג ,בּאַם
דניעפער

ון' ,עמעס' ,זי ,371

נישן און לעבּ ,און מײַן צוּװײַזונג אַזױ װי דאָס
אי פֿון דײַן אויג",

מס,

משלי

תּקצ"ד,

ז,2 ,

,דורך די דיקע גלעזער פֿון די בּרילן ,װאָס
האָבּן זײַנע אֵ'ען צװײיפֿאַך פֿאַרגרעסערט" ,ייז
חבֿר

נזמן,

ז' .832

;אַלע ייִדן לעסטערן

--

זאָגט טיטוס בּיטער ,די אויגא'ען גליען אים
פּלוצלינג אויף אין טיפֿן צאָרן" ,ייט' ,טיטור
און יאָזעפֿוסי
 .2סינאָנים פֿאַר אויג, .משה דער
גלאַצט צו יהושען די פֿרומע שאָפֿענע
בּערג, .גייט אַרוֹיס דער שטערן נגה
אקעגן זײַנע אויגן ,גלאַנצט להכעיס

קאַסיר
א'ען,
פּונקט
אין די

א'יען" ,אצג ,פֿאַרנאַכטנגאָלד ,יפֿאַר גאָט!, .װאָס

ווייס איך ,און װאָס װײיסטו ,פֿון דעם דער װאָס
מאכט זײַן נעסט אין דײַנע אַען?" ,יהואָש,
יאויגי, ,0291 ,װ,אָס קוקט אַזױ נפֿיל אויף מִיר
מיט זײַנע אֵ'ען?" ,יפֿ ,נפֿילים ,תּ"אָ  ,3691זי
, ,3און זעט מיט א'ען ,זעאיקער פֿון טויט,
דײַן יעדער טואונג",

סוצ ,געהיימשטאָט,

ז' 5

 .2זײער װויכטיקע זאַך .דאָס צענטראַלסטע,
דאָס טײַערסטע, .ער איז בּײַ איר דער אי פֿון

אויג",, .איך האָבּ אָנגעװאָרן דאָס קינד ,ס'אַי פֿון
| אויג",

אָפּכראָפּען  --אוטח- .פּע אָפּ-- ,געכראָפּעט,

 4זזו עפל (מצ  --עפּל) אַרכ, .תּפּוה --

 .1כראָפּען א לענגערע צײַט .אִי דעם גאַנצן
שבּתדיקן טאָג .2 .אױפֿהערן כראָפּען,, .צײַט
שוין אָפּצוכראָפּען .הײיבּ זיך שוין אויף ,טי
אויך מיט זיך .עניש.
איז אױפֿן טיש".

דבֿרים ,איזנע , .2451דען

אָפּכראַקען  --טרו .קע אָפּ- ,יגעכראַקעט.
אָפּשפּײַען פֿון טיפֿן גאָרגל מיט א געהילך
כריכר ,אִי יענעם אין פּאַרצע אַרײַן, .זייער
אָפּהוסטן ,אִי ,בֹּעֶת עס
ָ.ס
א.
דז .
ניצלעך אי
שטעלט זיך װאָס ס'איו אין האַלדז" ,דר' צ.
שאַבּאַד,

די זעלבּסשוץ

פֿון מענשליכן

אָרגאַניזם,

װאַרשע  ,5291ז' ; .21נאָך די װערטער האָט
וער} שוין געװאָלט דעם צו-דער-גאַל-שלאָגנדיקן
פּאָדראַטשיק אויך אַ' פֿון קאָסּ בּיז די פֿיס",
מ .אַלבּערטאָן,

שאַכטעס ,מאָסקװע  .4391עקיי-

נעם ניט זאָגן אַז יענער האָט אים אָפּגעכראַ-
קעט" ,חג ,צמח אַטלאַס װ .אויך מיט זיך.
-עניש.

אָפּכר(י)וקען  --אוטװ- .קע אָפּ-- ,געכר(יו-
אַ לענגערע צײַט כריוקען ,אַרױסגעבּן
קעט.
קלאנגען פֿון (ווי) אַ חזיר,
אָפּכריפּען  --אוטװ  8טרװ- .פּע אָפּ- ,יגץ-
כריפּעט.

אַרויסבּרענגען

א

לענגערע

צײַט

סקריפּעדיקע ,כריפּעדיקע קלאַנגען, .די טירן
כריפען אָפּ סלי בּיַַם עפֿענען ,סײ בּײַם פֿאַר-
מאַכן" .אִי עפּעס מיט א היזעריקער שטים.
אויך
אִי װי מע װאָלט געהאַט דיפֿטעריט.
עניש.
מיט זיך.

אַפֿל  --דער (דאָס ,ען.

 .1שפּעלטל װאָס

שפּרײַט זיך אויס און ציט זיך צוזאַמען אין
איריס פֿון אויג און װאָס דורך אים דערגרייכט
דאָס ליכט פֿון דרויסן די רעטינע ,דאָס נעץ-
הייטל .שװאַרצאַפּל פֿון אויג' .דאָס קליינע
מענטשעלע' אין אויג, .פּילנעװע מײַנע אָנזאָגע-

אַפּפֿיל" ,אבּ ,שמות

דער אַי פֿאַלט ניט װײַט פֿון בּוים" ,הילל
ליכטענשטיײן ,עת לעשׂות װ ,סאַטמאַר תּרפּ"ה,
יב/א,

אֲפֹּל  --דער , ען.

 .1אײגנטלעך  --נאָפּל.

ןכא נאָפּל  --אַן אָפּלן בּרוסטנאָפּל ,ציץ,
שטופּן דעם אִי אין מויל אַרײַן, .אייניקע עצהן
אַז שוין פֿון 8טן חודש שװאַנגערשאַפֿט זאָל
מען יעדן טאָג אײַנרײַבּן די אֶיען מיט ספּיריט",
פֿגעז ,ווילנע  ,5291טא ,8
ּ,ײַם געבּוירן דאָס קינד,
 .2פּופּיק ,נאָפּל .ב
האָט די הייבּאַם אָפּגעשניטן דעם אִי װאָס איז
צוגעװאַקסן צו דער מוטערס בּויך", .אויבּ דער
בּויך שמערצט אין דער מיט אונטן ,אַרום דעם
אָי ,איז די אורזאך א געדערים-קאַטאַר" ,טאַר וו,
זי , ,52קינדער מיט געבּאַרענע שװאַכע מוסקולן
בּאַקומען פֿון שרײַען געבּריכן אין אִי און
דערנאָך אויך אין די פּאַכװעס" ,פֿגעז ,װילנע
 ,4פַאן .2

אָפּלאַג  --דער ,ן.

( .1אױסבּאַהאַלטעניש.

אָפּלײג-לאַגער,/ .חוץ דעם װאָס דאָס |קא-
בּאַטשנע} געשעפֿט פֿירט שוין אַז אַלע גנבֿים
האָבּן אַן אִי אין אַ קאַבּאַק ,און אַלע גנבֿות
,פֿנט
ווערן דאָרט בּאַהאַלטן" ,קמ ,0781 ,א  ,94ע
זיך אויף דער בּוים און זיי רײַטן אַלע אין דעם
בּוים אַרײַן . . .האָט ער פֿאַרשטאַנען אַז דאָס
זענען אַ בּאַנדע רױבּער און זיי האָבּן דאָ אַן
אִי אין דעם בּוים אינעװייניק" ,פֿמ |ש .לעהמאַן,
'גנבים און גנכבֿה' ,בּײַ אונז יודן ,װאַרשע ,3291
זי 97ן, ,די מיט דאַאַנע ריידעלעך  --מיינסט
יעך װייס נישט פֿין זאאַן נײַעם אַ'?" ,בּ.
דעמבּלין ,ערבֿ נאַכט ,תּ"אָ  ,4591ז' ,422

 2סטאַנציע ,אָפּלעגער ,רו-אָרט .צײַטװײילי-
קער מקום מנוחה, .עמעצער קומט אין אַ

אָפּלאַגער

1829

פֿרעמדער שטאָט ארײַן ,האָט ער אִי בּײַ זײַן
ידיד ,ער שטייט אײַן בּײַ אים" .קאיז אויך
אומעדום דער אִי פֿין װאַנדראָװנע חסידים על-
פּיירובֿ גאָר בּײַ שוחטים געווען"| ,חיים מאלאַ
גען' ,גדולת ר' װאָלף' ויפ ,ז' ; .722זינט
דער שװאַרצער איז אַראָפּנעקומען האָט זיך
יחבֿרה' געמאכט אַן אִי (א רו-אָרט) אין יאָנישע-
װער װאָלד" ,י .פערלע ,די גילדענע פּאַװע ,זי
, ,5די פּליטים ,װאָס האָבּן אִי אין בּית-מדרש,
זײַנען פֿול . . .מיט היים-טרוים" ,י .אָקרוטני,
אַ בּױים

אין

לאָדזש

װינט,

 2צוזאַמענטרעף,

.8491

צונויפֿקום, .גנבֿים און

גזלנים האַבּן בּײַ איר געהאַט זייער אַי (צוזא"
איז קלמן ראָזענבּלומס מעד-סאַלאָן אויך געוען
דער אַי פֿון מסדרי-קידושין און בּדחנים  --און
װער סע האָט געדאַרפֿט א מסדר-קידושין ,רע"
וערענד אַדער בּדחן  --האָט אים דאָרט לײַכט
געפֿינען",

מ.

ה.

שטיגליץ,

טמז,

,; 14 0זיי האָבּן אים געזען אין קאַפֿעטע-
ריעס װאו סאיז אַן אִי פֿון קאָמוניסטן".? ,
טרײסטער,

טמז,

6691

וו .11

 .1אָרט װאו מע

לאגערט אָפּ זאַכן ,װאו מע דעפּאָנירט סחורה
אויף אױפֿצוהיטן, ,זי האָבּן בּאַלעבּאַטיש זיך
אײַנגעאָרדגט אױפֿן אִי און האַלטן אים פֿאַר"
זיגלט
פֿאַר

און פֿאַרריגלט",
אומגליבּיקע,

בּ .ריוקין,

אַ גלויבּן

ז' .58

 .2פּלאַסט ,שיכט .אִי פֿון זאַלץ, .אין גאַליציע
זײַנען פֿאַראַן אָ'ן פֿון אײַזזדאַרץ אין ראַיאָן פֿון
טרזשעבּינע און קרזשעשאָװעץ" ,ד .מאַרשאַק
איבּז ,פּוילן ,מינסק ,13291

אָפּלאַגערונג  --די- ,ען.

 .1טראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּלאַגערן (זיך) .כּסדרדיקע אִי
פֿון די גרויסע אָנגרײטן .פֿ,ון וועלכע מאָמענטן
איז אָפּהענגיק די איבּערמאָסיקע אִי פֿון פֿעטס
אין קערפּער

פֿונעם

אָפּלאָרונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּלאָרן .אִי פֿון סחורות, .אין דער

גירעט האטן אָבּ גילאדן" ,בּבֿאיבּוך, ,664 ,ער

מענטשן?",

9געז,

װילנע

 ,1קיָאן ,91
 .2דזו אָפּלאַגער , .32די קוילןאַ'ען טראָגן

אַ ספּעציפֿישן כאַראַקטער .דאָס זײַנען זייער
גראָבּע קוילן-שיכטן" ,ד .מאַרשאַק איבּז ,פּוילן,

מינסק ,1291

אָפּלאַנערן  --טרו .ער אָפּ-- ,געלאַגערט,
 .1אױפֿשטעלן א לאַגער ,מאַכן אַן אָפּלאָג-
אָרט, .דאָרט בּײַ דעם ניריאָרקער האַפֿן ...
האָט מען אָפּגעלאַגערט {|מיליאָנען מענטשןן אין
די טענעמענט-הײַזער פֿון דער איסט-סײיד" ,דא,
פֿון בּערלין בּיז סאַפֿראַנציסקאָ ,װאַרשע ,0391
זי ,54
 ,2דזו אױסלאַגערן  ,--דעפּאַנירן .אי די
סחורה,
 .9אוסליידיקן (פֿאַרלאָזן) א לאגער,
מיט ז י ך  --צונױפֿקלײַבּן זיך ,אָפּזעצן זיך
ניש.פֿון אַ שװערערער מאַסע.

וואו מאַן לאַנגי צײַט מיט

איזאַבּעל בּוואונונג,

דער אִי דער קישׂטן צו טון האָט",
הצובאות,

װאַנזבּעק

מראות

תּע"ח,

אָפּלאָדיסמע'נט  --די ,דער- ,ן{ .געוויינטלעך
.22591

האַנט קלאַפּן ,פּא-

טשערײַ .דאָס אַפּלאָדירן .איבּעררײַסן א רעדע
מיט אַין .בּאַגעגענען דעם אַקטיאָר מיט אַין, .די
געשװאָרענע ריכטער טראָגן אַרױס . . .אַ ווער'
דיקט  . . .און די פּובּליקע פּאַטשט בּראַװאָ בּיז
מען דערמאָנט איר ,אַז דאָ איז ניט קין
טעאטער און קיין אַ'ן פּאַסן דאָ נישט" ,בּלע
טער,

ין , .62דעם

װערטער

אַלטן דיכטערס

האָט בּאַגלייט א דונער פֿון אֵין ,אונטערגעהאַלטן
פֿון פֿאַבּריק-אָרקעסטער" ,די גאַרבּער-שטימע,
מאַסקװע
האָבּן

אַיאָרט , --אַזױ װי קרעטשמעס און שענ-
קען אין דערפֿער זענען אַן אַ"אָי פֿאַר גנבים,
גזלנים ,פֿערדס-גנבֿים" ,ייִפֿאָל 1881 ,א .51

אָפּלאַנער  --דער' ,ס ,ן.

אָפּלאַר  --דער- ,ז.
אָקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּלאָדן .אי פֿון בּהמות ,פֿון פּירות,
געהילץ אאַזװ.

אַראָפּלאָדן .אַראָפּנעמען א משׂא .אָפּלײגן סחורה,
אִי װאַגאָנען מעל .אִי אַן אייול, .ויא עשׂ אים
װאַר גאַנגען זאָגט אים פּעליקן אונ' דא זי דשׂ

אין מצ}ן 2כאיי

מענטרעף)" ,קייטעלמאן ,פֿאַר 7591 ,א , .02אַגבֿ

געקאַנט

אָפּלאַן

,5291

די

טא

איבּעריקע

67. אויף
אויך

אים

קוקנדיק

גענומען

פּאַטשן

מיט די הענט .די אַן װאַלטן געװיס איבּער-
געגאַנגען אין אן אָװאַציע" ,לייזער קאַצאָװיטש,
הומאָרעסקעס ,מינסק ,3291

אַפּלאָדירלעך  --אַדי
רופֿן אַפּלאָדיסמענטן, .די
טמז  2691וע ,51

װאָס קען אַרוס-
אִיע רעדצס" ,יג,

אַקלאַמירן .פּליעסקען ,פּאַטשן אָדער קלאַפּן מיט
די הענט אין אויסדרוק פֿון אַנערקענונג ,דאַנק-
בּאַרקייט אָדער איינשטימיקייט .בּאַדאַנקען מיט
אַפּלאָדיסמענטן, .דאָס װוירד געשעצט אונד אפ
לאָדיהרט" ,יאַקבּ דעסיר ,דיא מוזיקאַנטען,
אַמשׂט  ,9971ז' , .6די אַקטאָרן בּלײַבּן העכסט
צופֿוידן מיט זיך זעלבּסט ,װײַל זיי װאַרן
אַפּלאָדירט (בּאַפּאַטשט מיט בּראַװאָ) און העכסט
בּאוואונדערט",

אמד,

הונד

אַלס

שדכןן,

ווילנע " .,8781אונדזער ערשטער לוח האָט
געמאַכט ניט קיין קליינעם רושם אין שטאָט,
פֿון אַלע זײַטן האָט מען אים אפּלאָדירט",
פינסקער שטאָדט-לוח .2 ,יאָרגאַנג ,ווילנע תּרס"ד,
, ,3דאָס העכסטע אידעאַל אין לעבּן איז בּיי
אײַךְ ,צו האָבּן אונטער זיך א פֿאָלק ,א קיניגרײַך
 ..,צו

װערן

אַפּלאָדירט",

יצפּורה.

יהואָש,

,דער עולם אין גאַס אַפּלאָדירט ,די פּאַליצײ
סטראַשעט כּלומרשט  . ..אָבּער זי טשעפּעט
ניט" ,מר ,ש ,ג"י  ,0191ז' , .65כאָטש אויס
מצווה האָט מען איר יאָ אַפּלאָדירט" ,אַר ,אַ
צנועה אין קאַבּאַרעט, .האָט אָנגעהױיבּן א"
אויף אים קוקנדיק האָבּן די איבּעריקע אויך
גענומען

פּאַטשן

מיט

די הענט",

לייזער

קאַצאָ

ונג.
װיטש ,הומאָרעסקעס ,מינסק ג.33291
דער , --בּאַרואיקן די סאַמע בּאַגײַסטערטע
און צעהיצטע אַיי ,װאַרשע ,אילוסטרירטער
חודש-זשורנאַל ,0391 ,טא  ,3זי ,82

אָפּלאָלן  --טרװ .לאָד אָפּ- ,געלאָדן .פפ :
אַדעװען,ל

בּראַנט ,6761 ,פּרק כ"ח, .אונ' דוא זיכשׂט דז

ער צו שװער גלאָדן האָט אוני זײַני פֿערד ניט
פֿאָרט קענן ,זאָלשׂטו אים העלפֿן אבּ צו לאדן",
מחזור

שלש

רגלים ,אַמשׂט  ,3171רכח/א, .וען

זײַן פֿאָטר אונ' זײַן רבּי זעלטן אײַן לאַשט
טראגן ,זוא מוז ער ערשט זײַן רבּי אבּ לאדן
דיא לאַשׂט ,אוני דר נאָך זײַן פֿאָטר" ,משה
פֿרנקפֿורט איבּז ,מהמ ,אַמשׂט  ,2271ז' רכא.
,די שיף װעט גיין נור איינע קליינע שטרעקע
בּיז דעם בּאַװל-פֿאַבּריק ,אום דאָרט אָפּצולאָדן
פֿינף הונדערט בּאַלן בּאַװלײ ,אמד ,בּן פּדק,
ווילנע , .5681זאָל  . . .קיין אינו-נימול גטראָגין
ווערן .װען שון דער יהודי העלפֿט אים אויף
לארין אוני לאדיט אוך װידר אבּ ,זאָל דאָך קיין
אינו-גימול טראגין" ,ר' שלמה זלמן לונדן
קהלת שלמה ,אַמשׂט תּק"ד, .קנעכט נעמען אַי
די שפּײַזן און װײַנען ,צעשטעלן ריזיקע טישן
און נעמען זיי גרייטן מיט כּליטובֿ" ,יפֿ,
נפֿילים ,תּ"אָ  ,3691זי , 26מיט פטלעכע טעג
צוריק האָט מען בּײַ אים אָפּגעלאָדעװעט
בּערנאַרד

לעדער",

װאַרשעװער

גאָלדשטײן,

בּונד, .מע

02

אָדענען.ל

אױסלאָדן.

יאָר

אין

זאָל צוהעלפֿן אָפּלאָ

דענען די משׂא פֿון אַ געפֿאַלענעםײ,

אַפּלאָדירן  --אוטו  8טרװ- .דיר ,אַפּלאָדירט,

איין

קאַם צו גין אונ' טרוג אײַן לשׂט מיט הלץ.
זיא שטונדן אויף אונ' האַלפֿין אים אבּ לאדן",

ספֿר מיני

תּרגימ"א ,לאָדז ,װיאָר?} ,זי , .8מע זאָל העלפֿן
אָפּלאָדענען די משׂא אויף דער בּהמה" ,ספֿר
המצוות ,װראָנאָױ ,נ' ט' , .5391דרויסן דער-

פֿילט זיך אַבֿרהם-ישׂראל מיטאַמאָל לײַכט ,װי
איינער

װאָס האָט פֿון זיך אַ גרויסע

אַפּגעלאָדנט",

שמעון

האָראָנטשיק,

גאָטס

משׂא
מש-

פט',
מיט זיך  --רעפֿל, .דאָס רעדט אַן אָנגץ-
לאָדעװעט געמיט װאָס דאַרף זיך אַ'" ,בּעמ עי

-עכץ,

-עניש,

אָפּלאָדן זיך } -- 1אוטװ.

 .1ענדיקן זיך

משפּטן, ,פֿאַרלאָזט מען אויף מענטשן זיך,
גייט מען צום רבֿ ,מען לאָדט זיך אָפּ ,מען
גלײַכט זיך אויס" ,הירש רײַטמאַן ,זער קיטטעל.

 .2האַלטן אין משפּטן זיך בּײַ אַ דיךתּורה
(געריכט) א לענגערע צײַט .אִי זיך עטלעכע יאָר,

עכץ . -עניש,אָפּלאַװע  --די ,ס.
 1צשגנקט .=12:
פֿלוס .אומנאָרמאַלע ,קרענקלעכע אויסשיידונג
פֿון אַן אָרגאַן, .אויבּ די 'געבּור-מוטערי פֿליסט
מיט געלע בּרענענדיקע אָ'ס ,דאַרף מען מאַכן
צװיי מאָל טעגלעך שפּריצעװאַניעס" ,טאַר װ,
 +- .2אופּלאַװעס (,)118
ז .,43
אַפּלאַ'ז --

דער ,ן .אַמ.

.=:6: 645021004

דזו אַפּלאָדיסמענטן, .ער |{הערצלן טרעט אויף,
און  . . .אַלע הענט הייבּן זיך אליין צו אַ שטור-
מישן אֵיי ,מר װוו ,זי , .43עס האָט ניט געקאָנט
זײַן בּלויז אונטערצושפּילן  . . .אָדער צו קריגן

אָפּלאַז

1824

אן אי פֿון זײַנע צוהערער",

בצג,

טמז4691 ,

ש.5
1

אָפּלאָז  --דער ,ץ.

 1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּלאָזן (זיך) .אִי פֿון שטראָם .,אניטאָ
קיין אִי אין מלחמה" ,נגמ .קהלת ,ח.8 ,
 .2ספּעצ .מחילה ,פֿאַרגעבּונג; .דא זיא |די
מענטשןן אָבֹּר אָהני אבּלאז זולכש פֿון מיר
בּגערט",

ספֿר

מבֿחר

הומבּורג,

הפנינים,

תּצ"ט,

הקדמה, ,אינדולגענץ ,אִי ,דאָס איז א קאַטױלל-
שער מנהג :דער פּאַפּסט קען פֿאַר געלט איינעם
מוחל זײַן זײַנע עװנות" ,קמ ,8681 ,שן .02
-ונג,

אַ'-צעמםל  --דער ,ען.

אידולגענץ,

מחילה-צעטל, ,אין 41טן י"ה פֿלעגט דער
רוימישער פּאַפּסט אַרומשיקן אויף דער װעלט
זײַנע קאַרדינאַלן און גלחים זיי זאָלן פֿאַרקופֿן
זײַנע אַײציען ,די אַײציען פֿלעגן קױפֿן די
און מערדער" ,זוד יעליק,
ים
ֿ..
ב.
נַרן
גָיא
בּא
האמונה והחקירה ,אַדעס  ,4091זי ,84
אָ'-ישרויף  --דער" ,ן( .שנײַדערײ) שרײַפֿל
װאָס בּאַפֿרײַט דעם פֿאָדעם אין דער ניימאשין.

אַפּלאַזיע  --די" ,ס .ככאיי 22גר( .פּאַטאָלאָגיע)
דעפֿעקטיװע

אַנטװיקלונג אָדער דאָס פֿעלן פֿון

אַן אָרנאַן אָדער א געװעבּ אין קערפּער.
װאָס מע קען אָפּלאָזן.
אָפּלאַזיק  --אדי.
װאָס מע לאָזט אָפּ .אִיע בּאַדינגונגען.

,זעני

מיר דען אבּ לאסיג אַדער שװײַגן דער פֿון דשׂ
מיר אין גלושׂטיקייט ניט זוכין צו רעגירן",
בּע ,כד/ד,

אָפּלאָזן  --מרּוו .לאָז אָפּ ,ג-ע-לאָזן--- ,געלאָזט,
 .1ניט אָנהאַלטן מער,
.6012: 0672102
א דעם שטריק און אראָפּפֿאַלן ,אַי דעם
אַרױסגעצױגענעם עמער װאָס פֿאַלט צוריק
אַרײַן אין בּרונעם .אִי דעם טאַטנס האַנט,
אי דעם הייסן טעלער זופּ* .ניט אִי פֿון פֿלעק
= ניט לאָזן אַװעקגיין .ניט לאָזן בּײַטן אַ
טענה ,אַ מיינונג װאָס מע האָט געהאט אַרוסגע-
זאָגט; .און ס'האָט דאָך דעמאַלט אויך א
זיצערקע אין װעג פֿון מאַרק אהיים ,א קויש
מיט אייער אָפּגעלאָוט" ,מלה ,א מעשׂה ,ג"י
, ,4ער האָט געהאַלטן דעם פֿאָטערס האַנט
און זי מער נישט אָפּגעלאָזט" ,אַש ,תּהילים-יוָד.

 .2ניט האַלטן זיך בּײַ עמעצן .אָפּשטײן פֿון
עמעצן .אִי איין מלמד און געפֿינען אַן אנדערן,
אַ בּעסערן .כאַפּן דעם גנבֿ און אים אִי מיט
גאַנצע בּיינער, .איך װיל אִי דעם אַדװאָקאַט,
אָבּער יענער װיל מיך ניט אַ'", .לאָז אָפּ דעם
שיכּור ,ער װעט אַלײן פֿאַלן" ,שװ" .זיא טאָן
דינן דער עבֿודה זרה ,לוש אָבּ און טוט אין
ניקש" ,בּראנט ,פּרק יט; .אַזױ לאנג װי ער
{איזן נאָך מודה דאָס ער איז מזרע היהודים מוז
ער זיי צאָלן קאָראָבּקע . . .זיי לאָזן אים אָפּ
נור

אָפּלאָזן

װען

ער

טױפֿט

זיך",

אמד

{איבּזן,

דער

גלגול ,װאַרשע " .7681יענער לאָזט מיר |= מיך)
אָבּער ניט אָפּ ,ער מאַכט פֿון מיר חוזק ,און
שטעלט מיר אַרױס א צונג" ,ממוס ,יבּישיבֿה
של מטה' ,ז' , .93דער דײַטש האָט אים ניט

אָפּגעלאָזט און אים איבּערגעחזרט די װערטער
דרײַ מאָלײ ,פּרץ ,פֿאָלקסטי געשיכטן' ,קלעצקין',
זי , ,24האָט אים געבּעטן ,אַז ער זאָל שוין
פֿאַרבּלײַבּן בּײַ אים כּליזמן ער װעט לעבּן
װאָרעם עֶר װעט אים פֿאַר קיין פֿאַל נישט אִי
פֿון זיך" ,יק, .איך װעל אײַך נישט אִי ,איך
זוך אײַך שוין ארום זינט װאָכן" ,אַש ,תּהילים"
יד.

 .9טרו  6אוטװ .ניט האַלטן זיך מער בּײַ
עפּעס .ניט פֿאַרנעמען זיך מער מיט עפּעס.
צוריקטרעטן .מֿותּר זײַן אויף עפּעס .אִי די
תּורה פֿון גאָט .אִי א נדר .אי אײַנגעװאָרצלטע
עבירות .אי  9ון צאָרן ,שטרײַט ,אַ מחלוקת
אאַזװ .ניט אִי פֿון די רייד (פֿון אָפּמאַך) קיין
קוצו-של-יוד .ניט אי פֿון ייַדישקייט אַפֿילו אויף
א האָר .קלאָזט אָבּ פֿון דיזי נבֿלות (אונ'
שענקטס איהנן דיס מאָהל)" ,ספר מבֿחר הפּנײ
נים ,הומבּורג תּצ"ט ,י/ב, .גאָט ,דוא זאָלסט
איר און אירן זין געבּן ,דשׂ זיא אבּ לאָוט
פֿון אירם בּיזן לעַבּוי ,איין שיין מעשׂה פֿון
קיניג אַרטיש

הוף,

פֿיורדא

תּקמ"א.

,דען זיא

(די ייִדן| לושן ניט אָבּ פֿון אירן בּיון זיטן",
שעריר ,ב, .42 ,דער איין עבֿירה גיטאָן האָט
איין מאָל אודר דרײַא ,ניט בּלד לאָזט ער מין
אָבּ דער פֿוןײ ,צוכט, .אוני האָשט ניט גיזאָגט
איך לוז נון אָבּ אוני יל מיך מיאש זײַן פון
מײַני עסקים אונ' װיל ליבּרשט לערנן תּורה",
סהמ ,ישעיה ,נז; ,01 ,אַזױ װעט ער זיך יעדן
טאָג בּײַ יעדן עסן און טרינקען זיך דערמאָנען
אָן גאָט און װעט אִי זײַן תּאװה פֿון גאָטס
כּבוד

װצגן",

מחזור

אמרי

נועם,

ראש

השנה,

פּיעטריקאָװ , ,5981כ'האָבּ אַלץ גליקן אָפּגעלאָזט
און קום צו דיר צוריק" ,פּרץ' ,ראָמאַנצעראָי
,לעבּן האָט פֿאַרלױרן נײַן און נײַנציק פּראַצענט
פֿון זײַן װערט ,אַבּער דעם לעצטן פּראָצענט. ..
האָט קיינער אויף דער װעלט נישט געװאָלט אַי,
סעג ,מײַנע זיבּן יאַר אין תאָּלבֿיב ,בּ"א ,7491

*ניט אִי פֿאַר קיין שום געלט,
זי .501
פֿאַר קיין שום זאַך אין דער ועלט ,פֿאַר קיין
שום גליקן)  --ממשיך זײַן עפּעס מיט דער
גרעסטער מי ,אָנשטרענגונג ,מיט גרייטקייט צו
גיין אויף קרבּנות* .לאָז אָפּ! = הער אויף ,רעד
ניט (פֿאָדער ניט) מער.

 .4בּטל מאַכן ,אַנולירן .אִי דצם שידוך,
אִי א קאָנטראַקט ,אי דעם גאַנצן משאזומתּן
,מיט וועמען אָפּצולאָזן א שידוך איז װויכטיקער
װי מיט װעמען צו טאַן א שידוך" ,שװ, .איז
גלאַט אַ זינד אָפּצולאַזן א שידוך װעגן געלט
זאַכן . ..דען שידוכים זײַנען פֿון גאָט און
װאָס עֶר פֿאַרקניפּט דאַרף קיין מענטש ניט
אָפּקניפּן",

אמד,

ר' שלומעלע

דער

פּער

פֿון

דער קהלה נ ,װילנע , .0781זיך געקריגט,
תּמיד געװאָלט אִי דעם שידוך פֿאַר דער חופה,
תּמיד זיך איבּערגעבּעטן" ,אָפּאַ ,אין פּוילישע
װעלדער' ,קלעצקיךן ,זי ,11
 .9אויך אוטװ .לויז מאַכן (ווערן) .אױפֿבּינדן.
אִי דעם הונט פֿון קייט .אִי דעם אײַנגעקלא-
מערטן קעגנער ,ער זאָל אָפּכאַפּן דעם אָטעם,
אִי דאָס צינגל פֿון רעװאָלװער .אִי דעם גאַרטל

נאָך דעם פֿעטן מיטאָג .אִי דעם פּאַס אונטערן
פֿערדס בּויך .די שפּאנונג (דער געדריקטער
"אָי די
מצב ,דער יאוש אע) לאָזט אָפּ.
ל יי צ ע ס {און זאָל דאָס פֿערדל לױפֿן פּאַ-
מעליך .גיין וואו עס װוילן  --אָפּשװאַכן די
דיסציפּלין ,זיך וייניקער מישן בּײַם (אָנ)פֿירן
פּונקט װי זי װאָלט
צנג
עפּעס* .אַי די ו
געווען צוגעבּונדןן  --ריידן א סך און זאָגן
קקע  --פֿאַר-
װאָס מע ויל* .אַי א קאַ שט
שפּרײיטן דורך א נײַסאַגענטור א סענסאציאַנעלן
האָן (דאָס רויטע
ליגן .אִי דעם רויטן
הענדל)  --אונטערצינדן ,אָנמאַכן א גרויסע
שׂריפֿה* .דאָס אײַ ז לאָזט אָפּ (אַזױ װי עס
װאָלט געהאַלטן פֿארבּונדן דעם שטראָמ}  --עס
שפּאַלט זיך ,עס הייבּן אַן גיין קריעס .דאָס אײַז
הייבּט אָן צעגיין* ,דער ק ל יי (אע) לאָזט אָפּ
 -צעגייט ,האלט ניט מער צוזאמען *ֹאַי דיק אַנטן ( --סטאַליערײַ) אַרומהובּלען (אַרומ-
רײַבּן מיט זאַמדפּאַפּיר ,אַרומשניצן) עס זאָל זיך
ארײַנפּאַסן גרינגער אין א רינוע; .אַלע מידות-
טובֿות צוזאמען מיט יראַת-שמים איז װי אַ סך
פּערל אויף א פֿאָדעם ,װאָס אונטן איז א קניפּל,
לאָזט אָפּ דעם קניפּל ,צעשיטן זיך אַלע פּערל",
ג .ח .לעװנער,

פֿון פּראַװינציע

אַ פֿאָטאָגראַפֿיע

אָדער די צוואה ,אַדעס , .4881נאָר די דאַמע האָט
בּאַלד אָפּגעלאָזן איר צינגל . ,װי זי װאָלט
געקומען נישט צו אַן אקושערקע ...נאָר
פּראָסט צו א פֿרײַנדין" ,א .ז .אַ ודױ פֿון אַן
אַקושערקע ,װאַרשע  ,9091ז' , ,87פֿונאַנדער-
שפּיליענדיק אַרום דעם פֿערד רימענס און
רימענדלעך  . . .בּײַם אִי דעם שטײַףפֿאַרצױ"
גענעם פּאַס אונטערן פֿערדס בּויך" ,בּערג ,בּאַם

דניעפּער װו' ,עמעס' ,זי , ,79קענסט דאַך אַ'
די נעט װאָס איף דער געסטקע ,װעלן זי
ווערן א פֿערטל בּרייטער" ,ש .בּערגמאַן ,דורך
קריג

און רעװאָלוציע

 ,1291ז' ,181

| ,אדעס

;דער בּעסטער לערער ,אַז עֶר קומט אָן אין
תּ"תּ ,פֿאַרלירט עֶר זיך ,װערט אָן די װעג,
לאָזט אָפּ די לייצעס און שװוימט צוזאַמען אין
דעם שטראָם מיט די פֿריערדיקע מלמדים",
פּינסקער

שטאָדט-לוח,

תּרס"ג,

,א געוויסע צײַט

האָט זיך געדוכט . ..אַז אין די מלחמה-יאָרן
האָט מען אין סאַװעט-רוסלאַנד אָפּגעלאָון די
ליטערארישע
אין

לייצעס",

סאָװעט-רוסלאַנד,

שנ,

יזישע

נ"י ,8591

שרײַבּער

ז' ,523

,דער

ים הקרח  . . ,אין אלול הייבט ער שוין אָן צו
פֿרירן און לאָזט אָפּ ערשט אין סיון" ,אמד,
פּלאי ה' ,װילנעץ - .6581בּײַם פֿײַלן אָדער
שלײַפֿן דאַרף מען ניט רײַבּן לאַנג אויף איין
אָרט ,װײַל דער מעטאַל דערװאַרעמט זיך זייער
גיך און דער קליי קען אֵי" ,י .מ .בּערמאַן ,די
טישלערײ-אַרבּעט ,פּעטערבּורג  ,3191ז' ,95
 .0אויך אַקוזװ .פֿרײַ מאַכן .בּאַפֿרײַען ,אַי
עמעצן פֿון מיליטערדינסט .אַָנמאַטערן אין
תּפֿיסה און דערנאָך אִי .אִי די פֿאַנטאַזיע ,זאָל
זי פֿאַרפֿל:יען אין די הימלען; .די קאץ שפּילט
זיך מיט דער מױיז ,אָבּער אִי לאָזט זי זי ניט
אָפּי ,שװ; .און יאָגט נאָך די רשעים צו
שטראָפֿן זיי  . , .און לאָזט זיי ניט אָפּ טאָג און

אָפּלאָזן

|

נאַכט" ,נצ ,2לג/ד, ,אונדזערע יידעלעך האָבּן
דאָך ווייכע הערצעלעך ,האָבּן זי אים אָפּגעלאָזט
און געזאָגט :לאָז ער איבּערקומען אויף אַנדערע
הענט",

בּרוך װאָלאָדערסקי,

ייִפֿאָל,4881 ,

מאן ,41

,דו מיינסט טאַטע ,מע האָט מיך פּשוטו
כּמשמעו אָפּגעלאָזט? דו מיינסט מע האָט גע"
זאָגט גלאַט :גיי דיר?" ,ממוס ,דער פריזיו,
זי , ,12די גרויסע מלכיות האָבּן חסד געטאָן
מיט געוויסע אומות ,דערנידעריקטע ,דערשלאָ
גענע ,און אָפּנעלאָזט זי פֿרײַ פֿאַר זיך אַלײן
זייער שטעטל צו בּאַשטײן" ,ממוס ,אַ סג
לה, ...
 .7אַװעקלאָזן .אִי פֿון שול .אִי פֿון קיניגלעכן
ל.
עט
הויף .אִי פֿון אַ ש

צוהאַלטן

פֿאַר א

קנעפּל און ניט אִי .בּאַשעפֿטיקן נאָר צװיי אַר"
*דער פֿ יבּע ר
בּעטער און אִי די איבּעריקע.
(רעװמאַטיזם ,פּאָדאַגרע אע) לאָזט אָפּ  --מאַי
טערט ניט מער" .דער יצ ר ה רע (תּאװה,
לײַדנשאַפֿט אע) לאָזט אָפּ  --פֿאַרשװינדט,
*ניט אִי פֿון די אויגן (פֿון אויג) {פֿון שטח
װאָס די אויגן זעען)  --אָפּהיטן ,אַכטונג געבּן.
,װער שמועסט פֿון ווענעציע ,האָט זי {עסטרײַך}
גאָר נישט געטאָרט קיין אויג אֵי" ,קמ,6681 ,
קאן , .01איך װעל דיך הײַנט פֿון דעם אויג
ניט אָי ,מע זאָל חלילה ניט אָפּמאַכן אָן מיר די
גאַנצע חתונה" ,ממוס ,טאַקסע, .מיט די װער"
טער האָט דער נאַמיעסטניק אָפּגעלאָנט דעם
אַלטן" ,אמז ,זיא אידען אין װאַרשו ,װילנע
, ,9די תּלמידים לאָזט מען אָפּ צום טײַך
זיך בּאָדן ,פּליעסקען זיך אין דער בּלאָטע" ,שע,
יוסילע

סאָלאַװײ,

ז' ,; ,34זיי האָבּן אים אָפּי

געלאָזט אין די בּיטערע מלחמה-יאָרן כּדי ער
זאָל אין דער ישיבֿה אויסשטײגן אין לערנען
און פֿרומקײט" ,חג ,די צמח אַטלאַס.

 .8אַרױסלאָזן .אַרױסגיסן .אִי פֿון מויל אַ
בּייז װאָרט .אִי איבּעריק בּלוט פֿון די אָדערן.
אי די השתּנה* .אַי װ אַ ס ע ר  --משתּין זײַן.
*אָ זרע  --א) בּײַם ניט פֿאַרענדיקן דעם
סעקסועלן אַקט; בּ) בּײִַם אָנאַניזם ,אִי ז א פּ א ס
 --אַרױסלאָזן דעם פֿאַרבּױגענעם שטאָף פֿון אַמלבּוש, .ד,י קינדר פֿון דיא בּריסט האָבּן אָפּ
גלאָזין ,ויא זיא האָבּן גאָט געזהן" ,שׂה װ,
ָל װערן װי אויף
..
פֿיורדא תּפּ"ז ,יא/ב, .ז.א
קעז דאָס מילך און אַז װעט פֿאַרקילט װערן
אָפּצולאָזן די סעראָװעטקע" ,איין בּיחל װאָשׂ
דרינן גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ
,טרענג פֿאַרבּאָטן . . .דער מיקווה מע
תּקנ"ה ,ש
זאָל נישט אִי אין גאַס אַרײַן דאָס אָפּגעאַרבּעטע
וואסער" ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך ,פּונקט
. 2אַ מלך  --פֿלעגט מען זאָגן  --אַפֿילו בּײַ
דיר אין שלאָפֿצימער קיין בּייז װאָרט לאָז ניט
אָפּ אויף אים ,אַ מלך הערט" ,אַשט ,מײַסעלעך,
זי ,081
 .9אַראָפּלאָזן .אַראָפּװאַרפֿן .אַראָפּנעמען.
אַרונטערלאָזן .אָפּשטעלן די בּאַן און אִי פאַ-
סאַזשירן ,אִי די פּאַרשױנען פֿון בּויד .אִי אַ
גראָשן פֿון פּרײַז .אָי די זעגלען .אִי דעם אמתן
ענט (הענט און פֿיס)
פּאַטש .יא די ה

אָפּלאָזן

1828

 -א) זיך מייאש זײַן צו קענען עפעס טאָןדערגרייכן; בּ) װערן אינגאַנצן אפּאַטיש* .אַ' אַ
האַנט פֿון עמעצן  --א) זיך ניט אינטערעסירן
מער מיט עמעצן .קיין זאַך אים ניט טאָן;
אִ' אַן אײיגל +-
 )3לאָזן אים צו רו.
302

אויג,

(,)031

אייגל

34

ארו"ט

(.)2601

|= ראשים וטובֿים| האָבּן ניט מ|אַןכט אין
מסים צו ריידן ,איינם אָפּ צו לאָשׂין אודר איינם
,אָ דער
צו הכין {|=העכערןן דען מס" ,תּקק .ד
קינג זאַך דשׂ זיא אַלי פֿר גנומן האָבּן אום
אײַן פֿר בּונד צו מאַכן אויף דניאל ,דאָ לאָזט
ער זײַן הענט פֿון אים אָבּ אונ' איבּער ענטפֿערט
אים אין איר הענד" ,יוסיפון ,אֲמשׂט ,3471
;קוים האָט {ערן דערזען דעם פּאַן ,האָט ער
אָפּגעלאָזט הענט און פֿיס און געבּליבּן שטיין
װי אַ קלאָץ" ,ארז ,קמ ,0781 ,שן  .94עדער
עושר האָט אָפּגעלאָזט די פּאַרוסן ,אָבּער עס
העלפֿט ניט .דער װינט איז זייער שטאַרק און
טראָגט די שיף" ,חוסן ישועות ,װאַרשע ,9781
זי , ,2לאָזט אָפּ זײַנע פֿײַלן ...שיסט אַראָפּ
בּליצן אין דער לענג ,אין דער בּרייט" ,ממוס,
ָ.רבּן,
.א
ע.שט
שירה ,זי , ,92און אַז זי אגיז
האָט ער אָפּגעלאָזט ,הענט און פֿיס און לײַבּ
און לעבּן" ,שע ,מאָנאַלאָגן ,זי  .51אין פֿאַר-
בּינדונג מיט ה א ר  --אָפּשערן, .צװישן
גדליהס שטענדיקע קונדן אויף אַי די האָר זענען
אויך דאָ עטלעכע גוטע ייִדן רבּיים" ,בּ .רעסלער,
אַמעריקאַנער,

7591

ושע ,82

 ,01איבּערלאָזן .איבּערגעבּן .איבּערענטפֿערן.
אָפּטרעטן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :אאֵל תּפּל
,ויט לאָשׂ אַבּא"| .תִיי
דבֿרי (אסתר ;)01 ,9 ,נ
;זאָלסט ניט לאָזן אָפּפֿאַלן אַ װאָרט"ן .אִי אַ
געשעפֿט ,עס איבּערגעבּן דעם שותּף .אִי די
גרויסע שטובּ דעם אאיידעם און אַלײן זיך
בּאַזעצן אין קאַמער .אִי גאָר װאָלװל אַ װעגעלע
האָלץ,
א געלט פֿון קאָראָבּקע פֿאַר א שפּיטאָל.
אִי יעדן קונה נאָר צו איין פֿונט צוקער .אִ' די
ח ז ק ה  .אִי מפֿטיר-יונה פֿאַרן אױפֿגעקומענעם
גבֿיר(, ,ובֿרכה לראש מַשבּיר) דער װאָס פֿאַר-
האַלט תּבֿואה  --פֿאַרשעלט אים דער עולם,
אַ בּרכה קומט אויף דעמס קאָפּ װאָס ער לאָזט

,יין משחית
אָפּי ,מס ,משלי תּקע"ד ,יא 62 ,א
(מלמד) גיט דעם אַנדערן אַ קערבּל אָפּטרעט-
געלט ,ער זאָל אים אִי דאָס יינגל" ,קמ,4681 ,
?א , ,41װער האנדלט הײַנט אֹתֹּה הראית? איך
װעל אים אײַך אִי אין גלײַכן געלט" ,קמ,7681 ,
קאן , .9איך האָבּ דװאָסיען געמוזט אִ'י צװײי
שטיקלעך העכט ,נאָר מיר װעלן האָבּן גענוג",
י.

ל.

בּינשטאַק,

בגײַא

שלמה

ר'

בּערלינער,

,ײַנע צרות װעל איך אײַך
לװאָוו  ,6981ז'  .8מ

אִי!  ---זאָגט יאָסל קאָנדוקטאָר" ,שע ,אַלטינט
כּתרילעװקע ,זי , ,96מע זאָל אױפֿהענגען א
שלאָס אױפֿן זייף-לאַגער און קיינעם ניט אִי אַ
פֿונט" ,י .יאָפֿע ,אין קעסל גרובּ ,מאָסקװע ,9291

זי ,7

1

|

|

פֿאַרװאָרלאָזן .אִי א געשעפֿט ,עס זאָל

גיין צו גרונט .אִי דעם הילוך .אִי אַ הויז ,עס
זאָל װערן ממש אַ חורבֿה, ,מיאוס װערט דאָס

גוט זײַנס אָפּגעלאָזט ,ס'בּעליהבּתּישקייט שטאַרק
פֿאַרװאַרלאָזט" ,ממוס ,יודל ,ז' ,16
 2אויך אוטװו .שװאַכער מאַכן אָדער װערן
פֿון אַ קלענערן גראד .אָפּגײן .דער שטורעם
(דער װינט ,די היץ ,דער פֿראָסט) לאָזט אָפּ.
דער כּעס (דער צאָרן ,דער בּרוגז ,דער פֿאַראיבּל)
לאָזט אָפּ .דער מוט (די בּאהאַרצטקייט ,דִי
ענערגיע אע) לאָזט אָפּ ,דער פּחד (די מורא)
לאָזט ניט אָפּ .אי אַן א ו יװ ן  --אים אָפּקילן,
;נאָך פֿאַרן שטרײַק האָבּן די מעטאַלורגיסטן
אָפּגעלאָזט די אויוונס", .אונ' ויא שטיט בּײַא
יונה דז זיא |די שיפֿפֿירער} זעהן דז ים װיל
ניט אָבּ לאָזין פֿון שטאָרמן" ,ספֿר שׂיח שׂדה,
פֿיורדא תּצ"ז ,פּרק אי, .װײַל דער פֿראָסט
האָט אָנגעהױבּן שטאַרק אָפּצולאָזן  . . .װיל ער
בּעסער מיט א װאָגן ניט מיט א שליטן פֿאָרן",
יאַ ,שטערנטיכל ,לײַבּציג  ,1681ו' , .28שין
דערלאָפֿן אױיבּן צו דער כאטע! נאָר די שפּאַנונג
מאניעט ,לאָזט ניט אָפּי ,סוצ ,סיבּיר ,זי ,11
 ,8אױפֿהערן עפּעס טאָן .זיך אָפּזאָגן פֿון
עפּעס .איבּעררײַסן אַ טואונג, .דער אידיל
קויניג דוד זיכר ניט אבּ לישׂ .ער טעט מיט
זײַנן לוייטן װי אין גוט יתבּרך הישׂ" ,שמואל-
בּוך ,סטראָפֿע  ..,,, ,7601אוני ער אונטר
שיידט אינן דשׂ זיא אבּ ליסן זיא בּיידי פֿון דעם
שטרײַט" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661כט/ב, ,אוני צו
'גאל ישׂראלי פֿון דער הגדה אַפּ לאָז און
טרינקט אויז אָן גלאנט דאָשׂ אַנדרי כּוס" ,שׂה וו,
פֿיורדא תּפּ"ז ,יי, .גאָט ווערט וואול אײַער תּפֿלה
הערן ,װען איר ניט אבּ לאָזט פֿון פֿאַשׂטין אוני
פֿון בּעטןי,

ספֿר

יהודית

וספֿר

יודא

מכּבּי,

אַמשׂט תּקכ"א, .אוני זאָל ווייקן דורך נײַן טעג
אוני אוף דער נאָך אָפּלאָזין" ,איין בּיחל װאָש
דרינן גפֿינט

זיך

זאַכין

שקלאָװ

טשיקאַװי,

:

תּקנ"ה,
"א די ה אַ נט פֿון עפּעס  --ניט זײַן מער
אַקטיוו אין אַן ענין, .אוני װען דו {דער מלך)}
 . . ,װעלשׂטו נאָר איין וייניג אָפּ גלאָזט דײַן
האַנט פֿון צו נייגן אוף זיא אונ' צו בּגיטיגן
זיא  . . .זעלסט דו זעהן ויא זיער גישטלט פֿר
ענדרט אונ' זייער פּנים צאָרניג" ,בּן המלך
והנזיר ,זשאָלקעװ  .1771װי א גלח גייט
פֿאַרױס א טויטן װאָגן / ,װאָלט איך מיט אויגן
בּלוט-פֿאַרלאַפֿענע אינגאַנצן  /נישט אָפּגעלאָזט
א רגעלע פֿון תּהילים-זאָגןײ ,מלה ,לידער,4291 ,
,דער שׂטן האָט אָבֹּר ניט אָפּגעלאָזט זײַן קטרוג
און האָט אַזױ לאַנג מקטרג געװען בּיז ער האָט
מבֿלבּל געווען די גאנצע שׂמחה" ,נצ ,2קסז/ג,
,ומי שהוא נמנה בּתוך פּקודי העדה ...איז
עשׂ נור זאָ לאַנג דשׂ ער קונטינואירט השמונה
גינת לשנה צו צאָלין  . . .אַבּר זוא בּלד דשׂ ער
אָבּ לאָזט הסך זו צו צאָלין ,יצא מכלל פקודי
העדה",
דבהכ"נ

תּקנות
הגדולה

מחבֿרא

קדישא

בּלונדון..

גמילות

 .בּשנת

חסדים
תק"ע.

 4אַקוזװ .אױפֿהערן צו טראַכטן .בּײַטן די
פֿריערדיקע מחשבֿות ,אײַנשטעלונגען אע .יא
משונהדיקער געדאַנק לאָוט ניט אָפּ אויף א
רגע", .מע בּאַדאַרף זייער נזהר זײַן נישט
אָפּצולאָזן אין דעה פֿון די תּפֿילין ,װײַל מע

100

אָפּלאָזן זיך

אָפּלאַכן

מאַכט דערמיט א גרויסן פּגם" ,א .י .שפערלינג,

? .דזו דפֿװ בּ, .9ער האָט בּאַאַרבּעט איין
ייִדן נאָכן צװוייטן ,װאָס זענען געקומען זיך אַ

 ,8רעזיגנירן .אױפֿגעבּן .אִי א שטעל ,אַן
אַמט ,א פּאָזיציע,

די האָר לכּבֿוד יום-טובֿ און אייניקע אויך לאָזן

װו ,לעמבּערג

ליקוטים

תּרס"ט,

אָפּלאָון ויך  - --זפח.

כא,

 ,1דזו דפֿװ 32

*זיך ניט אִי = ניט װערן אָפּהענטיק ,ניט פֿאַר-
לירן דעם מוט; .נאָך דעם עושר ...זאָלסטו
נאָכגײין  . . .און זאָלסט דיך פֿון אים נישט אַ'י
װײַל ער איז אַ בּרימזל ,װעסטו דורך אים אויך
מצליח

זײַן",

א.

י.

שפערלינג,

ליקוטים

װ

(טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרסײט ,טו, .סיהאָט
װער זיך אָפּגעלאָזט אויף גאָטס בּאַראָט ,און
וועמען ס'האָט דער װעג װי מיט אַ שליף
פֿאַרפּלאָנטערט" ,פּמ ,מלחמה ,מאַסקװע ,8491
זי ,98
 .2דזו דפֿװ בּ, .5לאָז דיך אָפּ פֿון שװינדל!
ד"ה לאָו דיך אָפּ פֿון דעם געשעפֿט!" ,פבּ
(בּ"א) ,פֿ,ון אמתקייט און גוטקייט זאָלסטו דיך
קיינמאָל נישט אִי ,בּינד דיר זי צו צו דײַן
האַלדז ,שרײַבּ דיר זיי אָן אױיפֿן טאָװל פֿון דײַן
האַרצן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,ג ,ד, .װאָס דער
מענטש געװיינט זיך אין דער יוגנט ,בּפֿרט א
מצווה צו טאָן ,לאָזט ער זיך ניט אָפּ דערפֿון
אויף דער עלטער" ,ספֿר חסידים ,װילנע תּקע"ט.
"געהער אַלץ דער מענטש עוסק זײַן אין אַזעל-
כע זאכן ,ער זאָל דורך זיי קאַנען געשפּײַזט
ווערן און זאָל זיך ניט אַי פֿון נאַכצוזוכן נאָך
זיי" ,חה ,ּ3זי , ,153פֿונדעסטװעגן װיל ער זיך
נישט אִי |דער דורכגעפֿאַלענער גנבֿן און
נאָכאַמאָל פּראָבּירן ,און האָפֿט אַז הש"י װעט
אים דאָס צװוייטע מאָל מצליח זײַןײ ,ספֿר שבּתי
רמ"ל ,לעמבּערג ,װיאָר?ן ,זי ,53
 .9דזװ דפֿו , .35אויבּ עס האָט זיך אַפּ
געלאָזט דער בּונד {פֿון די מינים און לולבֿן
טאָר מען יוט-טובֿ ניט אָפּרײַסן אַ שטיקל לולבֿ
צו פֿאַרבּינדן" ,סשי | ,ז' , .121פֿון אויסן
זײַנען די קינבּאַקן אַרומגעלײגט מיט געזיכט-
מוסקולן ,וועלכע פֿאַרקירצן זיך און לאָזן זיך
אָפּ,

י.

נאָפּעלבּאום,

ינער-היגיענע,
יל
מצוי

מינסק ,1391

 4זזו דפֿװ בּוו .אי זיך אינעם הולך".
,לאָז זיך אַזױ ניט אָפּ", .ער טרײסט ,ער
אָרגאַניזירט און העלפֿט די װאָס זײַנען אויף

אים אָנגעװיזן ניט אינגאַנצן זיך אָפּצולאָזן",
יובֿל זאַמלבּוך

לכּבֿוד דר'

אַ .מוקדוני,

ז' ,4

,ײַן פֿאָטער האָט זיך אויך
 ,8דזוו דפֿוו  .321מ
אָפּגעלאָזט .מיר אַלע װאָס האָבּן מיטגעמאַכט
דעם דאָזיקן טראַגישן קאַמף זענען עפּעס וי
אויסגעלענקט" ,בּאַש ,פֿאָר 3591 ,װן ,92
 0זזחװ דפֿו בּ5ו .אַרבּעט אין דײַנע
יונגע יאָרן און לאָז דיך ניט אָפּ אין דײַנע
לעצטע אאָרן" ,אמד ,בּן פדק ,װילנע .5681
"שנה ופּירש איז טײַטש :דער װאָס האָט
געלערנט און לאַזט זיך אָפּ פֿון לערנען װערט
נאָך מער ערגער פֿון דעם װאָס ער האָט נישט
געלערנט" ,דיא גרעדן בּחורים ,װאַרשע ,5881
,איך זאָג אײַך דעם אמת ,איך האָבּ מיך
אַצינד גאָר פֿונעם האַנדל אָפּגעלאָזט" ,עט,
סערקעלע ,ווילנע  ,5291זי ,434

צו דער אָדער ,פּטור װוערן פֿון איבּעריק בּלוט",
 9רדאֵי ,טמז 5691 ,א .71
זעכץ.

ער

/עניש.

(ין -קע)

-עריי.

כאָװ ,אױפֿגעאַקערטע

װאָס לאָזט אָפּ ,פֿאַר-

אָפּלאָזנדיק  --אַדי.

לאָזט, .א נײַע שרעק האָט אים אָנגענומען פֿון
דעם דאָפּלטן שעפּטשענדיקן בּאַפֿעל און אָנגע-
בּײַטשט זײַנע אִיע כּוחות" ,אַש ,טמז2691 ,
או ,.51

אָפּלאַטכענען  --טרו- .כן אָפּ ,ג-ע-לאַטכנט,
זזוװ אָפּלקחנען ,געניצט אין האַלבּ-
פֿטמ .
פֿאַרשטעלטן לשון אַנשטאָט אָפּגנבֿענען, .האָט
דער רבֿ דעם מחותּן אויך עפּעס אַראָפּגעגעבּן
װאָס ער האָט אָפּגעלאַטכנט
ו.ץ
ַןח..
אפֿו
דער
פֿונעם

אָפּלאַכיק  --אַדי.
װאָס לאַכט אָפּ ,װאָס
האָט א טבֿע אָפּצולאַכן, .אין איר שטים האָבּן
געציטערט אִיע און ארױיסרופֿערישע נאָטקעס,
װען זי האָט צעצויגן געפֿרעגט -- :אפֿשר
װאָלט איר פֿאַר מיר געפֿינען עפּעס אַ פֿאַר-
לעגענעם חתן?" ,א .סטרעליץ איבּז ,מ .שאָלאָ

רבֿ

בּלֹא

ראיה",

יל,

פּוילישע

דאָס

יונגעל ,אַדעס  ,5981זי , ,87קום מיט אונדז,
מיר װעלן אױפֿן מאַרק קריכן .כ'האָבּ נעכטן
אױפֿן מאַרק אָט אַזאַיאָ שטיק בּרויט אָפּגע-
לאַטכנט  . . .קום מיר'ן דיך אויך אויסלערנען",
איבּז ,אי .מיקיטענקאָ ,פֿרײמאַרג ,1קיעוו ,5391

אָפּצאָל,

אָפּלאַטע  --די' ,ס .גוגוץס :2::.

אן אִי פֿאַר אַן אַרבּעט ,פֿאַר א טובֿה, .אין
דער צײַט װאָס בּײַ אלע פֿעלקער קאָסטן די
אָנפֿאַנגסשולן קיין געלט ניט ,אָדער עס קאָסט

גאָר אַ קליינע אִי ,קאָסט אונדז א קינד פֿון 5
יאָר אָן עטלעכע צענדליק רובּל שׂכר-לימוד
יאָרלעך" ,פּינסקער שטאָדט-לוח ,תּרס"ג.

אָפּלאַטעק  --דער/ ,טקאס.

זזח אב

לאַט(ק)ע, .01 +-- ,די גויים עסן אָיטקעס און
די ייִדן לאַטקעס" ,פֿװל ... , .האָט געטיילט
די קינדער שפּילעכצער און געגעבּן די בּאַבּעס
װײַס מעל אויף צו בּאַקן דעם אַײ ,בּאַש ,פֿאָר,
 0וא / .91

אָפּלאַטקע  --די ,ס.

דזװ אָבּלאַטקפ בּו

 ,01 +--אויך א פּיל,

בּאַרדיטשעוו

-יקייט,

אָפּלאַכן  --אוטוו .לאַך אָפּ--- ,געלאַכט .

 .1אָפּ

שפּעטן .אָפּשפּאָטן .אָפּחוזקן .װיצלען זיך אויף
עמעצנס חשבּון .אִי פֿון שׂונא ,פֿון קאַנקורענט,
א פֿון א מנהג .אִי פֿון די זאבּאבּאַנעס, .א
מאַמע האָט נאָך קײינמאָל ניט אָפּגעלאַכט פֿון
איר קינד"; :לאַכן איז געזונט ,אַי איז אַן
עבֿירה" ,שװ, .אפֿשר מאַכט  . . .זיך פֿאַר טויט,
כּדי

פֿון אונדז",

נאָר אָפּצולאַכן

דער

אמז,

סולטאַן ,װילנע , .5981ער האָט גערעדט מיט
זיי אויף זיער לשון ,אָפּגעלאַכט פֿון ייַדן
גלײַך מיט זיי ,חוזק געמאַכט און געזאָגט
װערטלעך" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטה', ,איצטער
װעלן אַלע מיידלעך  /אִי פֿון דיר / ,איצטער
וועסטו לאַנגע שעהן  /װאַרטן בּײַ מײַן טיר",
,װען די

סעג' ,מירקעס ליבּעי ,אין קאַזמערזש.

גאַנצע װעלט  . . .האָט אָפּגעלאַכט פֿון איר האָט
ער געקוקט איר אין די אויגן און אויסגעלעקט
אירס

א װאָרט",
אַרײַן

װעלט

מ.

י .שעליובּסקי,

ז' ,45

אָפּצולאַכן

אין דער
פֿון בּצָלי

עבירות איז  . . .א גרויסע לײַכטזיניקײיט" ,גרינ,

איד און װעלט" ,נ"י  ,3591ו' ג .39אניט בּלויז
אִי און אויסלאכן איז ניצלעך ,אויך לאַכן,
אײנפֿאַך

לאַכן איז

געזונט",

שנ,

אַש,

שלום

ניי  ,0691זי .333
 .2נאָכשפּאָטן.

מימיקירן,

נאָכמאַכן

(נאָכ-

קרימען) עמעצן אַז מע זאָל לאַכן אִי פֿון אַ
רעדנער .קאַז מע לאַכט אָפּ פֿון אַן
װערט מען אַלײן אַן אָרעמאַן {לאַכט
פֿון גאָט}" ,שװ, .ניט לערנען זיי {די
נאָכקרימען אַ פֿרעמדן און אַי  . . .און
אזעלכעס",
פּראָװינציע

אָפּלאיען  --טרוו- .יע אָפּ-- .יגעלאָיעט .אוקר.
מאַכן פֿעט .אַרומשמירן
4026:
וס
מיט פֿעטס .אִי די גענדז ,די קאטשקעס, .אַז איך
װעל מאַכן דאָס געשעפֿט ,װעל איך ממש אָפּי
געלאָיעט װערן".

רויערד,

,7391

ג .ח .לעװנער,
אָדער

די

אָרעמאַף
מען אָפּ
קינדערן
נאַך פֿיל

אַ פֿאָטאָגראַפּיע פֿון
צװאה,

אַדצס

.4881

.ט זיך גלײַך גענומען קאָכן ,װאַרפֿן,
ה.אָ.
,
שרײַען און אפֿילו אי פֿונעם מגיד" ,יק.

 .8פּאַראָדירן .אָנשרײַבּן װעגן עמעצן עפּעס
װאָס רופֿט אַרױס געלעכטער, .אַ לאַכערײַקע
איז צו לאכן ,ניט אָפּצולאַכן" ,אייבּ קאַהאַן

פֿון אָפּלאַכן; .אַ לעסטער ,אַן אַי פֿון איינעם אַ

 .4אױפֿהערן לאַכן, .איך קאַן ניט מער קיין
שמייכל זיך פֿאַרגינען  . ...איך האָבּ שױן
אָפּגעלאַכט" ,סעג ,אַ בּױױם פֿון פוילן ,ב"א
 ,5ז' .321

,,זײַן הילפֿלאָזיקײט איז פֿון קדמונים געװען אַ

זיצן אין א

אָפּלאַך  --דער ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿרעגער ,װאָס קומט ניט בּײַנאַכט צו זײַן מידן
געלעגער",
געלעגנהייט

סעג,

איצטער,

נ"י ,8491

פֿאַר אָיי ,רחל קאַרן,

{' ,68

טאָג3591 ,

א, .2אַ בּייזער און צינישער אַי ,ימ ,נײַע
2
װעגן ,ריגע ,7291
זנג  --פּראַצעס אָדער רעזולטאַט פֿון
אָפּלאַכן, .די אֶיען פֿון איר ,האָבּן איר מאַנכע
צײַטן אַפֿילו בּײַ לעאָנען אין הויז אויך פֿאַר-
פֿאָלגט" ,ל .לעװיץ ,רפֿאל דעם שנײַדער'ס
טאָכטער ,ווילנע  ,8881זי ,83

פ .לאַכן אַ לענגערע
פֿרײלעכער

צײַט.

מסיבּה און אִי אַ גאנצן אָװנט.

 .6טרח .אַראָפּנעמען דורך לאַכן ,איר.
;כּעס פֿון אַזעלכע נאַרישקייטןן| האַלט ניט
לאַנג .מילא װאָס יענער לאַכט ,דערמיט לאַכט

ער ניט אָפּ ניט קיין האַנט ,ניט קיין פֿוס",
י .מ .אַלפּעראָװיץ ,דיא װעלט
,5

מלחמה,

וילנע

ז' ,72

-עני'ש  --די- ,ן, .די דאָזיקע אַרײַנזאָגע-

אָפּלאַכער

1827

נישן און אָין האָבּן ארױיסגערופֿן ניט װײניק
קינדערשע טרערן" ,ח .שעסקין ,יישפ אא ,3

עריי  --דאָס .ציניש אִי, .די גאַנצע װעלטהאַלט אין אַרומגעכאַפּט װערן פֿון א כװאַליע
פֿון ניט-גלויבּן ,פֿון ציניזם און אַ" ,פֿאָר,
 6ע,71

אָפּלאַכער  --דער' ,ס .װו  --יי -קע- ,ס,
װער עס לאַכט אָפּ .אָפּשפּעטער ,אױסלאַכער.
בּייזער (גוטמוטיקער) אִי .א פּנים פֿון אַן אַ"
,דער אִי שפּילט זײַן גרויסע סאָציאַלע ראָלע ---
ער איז דער שימלאָפּקראַצער" ,פרץ' ,שלום-
עליכם'|{ .בּעלימחשבותן איז נישט געװאָרן
קיין אִי כאָטש ער האָט פֿון צײַט צו צײַט
געשריבּן זײַנע איראָנישע מעשׂהלעך" ,ש,
קריטיק

אָפּלױבּן

און

קריטיקער,

,9591

ב"א

אָפּלאַכערײַקע  --די -ס .נעאָל.

אָפּלאַכעריש

--

גלײַכע

בּרידער

מאָטקע

הערשקע,

און

ווילנע

אױפֿן װצג...
צ.פֿ.ט
טנטר .
,, ,3דער וי
צעשיטע סטעבּליעס היי ,שיריים פֿון אַ פֿערדל
און אַ װאָגן ,װאָס האָט זיך נעכטן דאָ אָפּגט-
לאַנגװײַלט אַ גאַנצן טאָגײ ,ירחמיאל גרין ,בּאַרג
ונג,
ייִדן ,װאַרשע 8391

אָפּלאַנטרירן  --טרו- .ריר אָפּ-- ,געלאַנט-

רירט( ?22 .שנײַדעריש) אָפּפּרעסן ,אויסגלעטן
אַז די נעט זאָלן זײַן װײיניקער קאָנטיק .אַ'
|

דאָס צוגענייטע לאָך.

אָפּלאָנטשען  --טרװ- .טשע אָפּ-- ,געלאָנ-

ז' .913

,קליינער

פֿעליעטאָן װאָס פֿאַרנעמט זיך מיט אָפּלאַכן פֿון
עפּעס אָדער עמעצן" ,צאַג ,פֿאָר 8691 ,וו ,22

אַדי.

מיט זיך " --פֿון נאָך חנוכּה בּיז פּסח האָט
זיך אונדזער מאָטקע אָפּגעלאנגװײַלט אין דעם
בּית'המדרש װי אן עכטער בּטלן װאָס שאָקלט
זיך איבּער דער גמרא" ,אמז ,די צװייא אוו"

װאָס איז אױפֿן

שטייגער פֿון אַן אָפּלאַכער .אִיע גוזמא, .דער
געװאָרפֿן זײַן אַי'ןץ קוק אױפֿן
אָ.ט
ה..
לץ
יאָלדעװאַטן רעשט און געזאָגט זײַן לעצט
לצנות" ,ב .3שקליאָר ,אויף פֿאַלשע װעגן ,קאַונאַס
, ,9דער גרונטאַָװנער מין דערפֿון איז נתפּעל

וערן ,נאָר אַן אַנדער מין התפּעלות  --מיט
אַן אִי שמייכעלע ,מיט אַ בּיסל אַרױס פֿון די
כּלים" ,אפֿא ,טמז 6691 ,וע ,6
קייט , --הומאָר  . . .װאָס גרענעצט זיךטיילמאָל מיט אַ בּיסל אִי .די אִי איז אָבּער
װײַט ניט לשם הנאה ועגן ,נאָר זי פֿירט אויס
אירע פֿונקציעס" ,הערץ בּערגנער' ,הקדמה'
|פנחס גאָלדהאַר ,גש ,מעלבּורן 9491

(גע"
אַפּלאַ מבּ  --דער ,ז2 .כאײ 2291
מאַכטע) זיכערקייט ,אױיטאָריטעטישקײט .פּרעס-
טיזש .רעדן מיט אַי ,זיך צעלאָזן מיט אַי ,מיט
אױטאָריטעט.
אַפּלאַמעװען  --טרו- .מעווע אָפּ ,ג-ע-לאַמע-
אַפּװימען די
װעט-- :95 .ליאַמעװוען.
בּרעגן פֿון א מלבּוש מיט א בּענדל ,מיט אַ

טאַשמע ,מיט א פּאַס שטאָף .אִי דעם מאַנטל,

טשעט.

| .אָפּטשעפּען .אָפּרײַסן .אָפּטײלן

דערװײַטערן.

אִי די צװיי עלעקטרישע

דראָטן,

ט
ָ.
הדא.,
ֿ,רומע די מוי
 .2אָפּגעװאױינען .פ
אים |דעם הונטן אָפּגעלאָנטשעט ...דערפֿון
וְפֿון אַרײַנגײן אין קיךן מיט אַן אָקרעפּיזודיק
װאַסער" ,שע ,פֿונים יאַריד' ,חבֿר סירקאַ.
מיט

זיך  --די קו האָט זיך אָפּגעלאַנטשעט

פֿון דער טשערעדע .

(ניש.

אַפּלאַסטי'רן  --טרו- .טיר ,אַפּלאַסטירט,
װאַרפֿן צום דיל,
שפּאַ.=75: 2452102/ .
דערשלאָגן דעם מוט .דערנידע-
צעקװעטשן.
ריקן .אַי מאָראַליש ,עקאָנאָמיש .אַי דעם בּעל-
װיכּוח מיט א נײַעם אַרגומענט,

אַפּלאַסטיש  --אַדי| .אין פֿאַרבּינדונג מיט
פּאַטאָלאָגיע) װאָס איז שאַרף אנע-
אנעמיע}.
מיש װי אַ רעזולטאַט פֿון שלעכטן פֿונקציאָנירן
פֿון מאַרך אין די בּיינער.

אָפּלאַסטן  --טרחװ .לאַסט אָפּ-- ,געלאַסט.
נעאָל.

אַנשטאָט

אַנטלאַסטן

(4)+--

גרינגער

מאַכן די משׂא .פֿאַרגרינגערן דעם עול .כּדאַי א

בּיסל אָפּצולאַסטן די סחורה פֿון דער מאַשין,
,אַנטלאַסטן  . . .װאָלט גרינג געקאָנט אױיספֿאַר-
ריכט װערן אויף אָי ,אויבּ מיר זאָלן קומען צום
כּאַשלוס אַז לאַסט איז רעכט ייִדיש װאָרט",
מװ ,יפֿאַ ,)441 ,זי .401

 28וע  ,8 ,52אָפּפּאַטשן מיט לאַפּעס ,מיט
גרויסע הענט .אַ' די פּאַסקודנע צורה זײַנע.

-עכץ- ,עניש,

אַפּלאַפּ(ע)פירן  --טרו: .סיר אָפּ-+ ,גע-
דזו אױסלאַפּסירן ,462 +--

לאַפּ(ע)סירט.

אָפּלאַפּקעװען  --טרו .קעװע אָפּ-+ ,גע-
אָפּקױפֿן עמעצן מיט
לאַפּקעװעט..
מיט לאַפּוװקע .אִי אַפֿילו דעם ריכטער,

אַפּלאַצענטאַל  --אַדי? .אי 2כגר .אַאָז
לאָגיע)
ריקסטע

װאָס איז אָן א פּלאַצענטע,
זויגערס

זײַנען

אָפּלאקירן  --טרו .לאַקיר אָפּ-- ,געלאַקירט,
אָפּשמירן
פ-- :לאַקן- ,לאַקעװען.
(איבּערגיין פֿון אויבּן) מיט לאַק .אִי דעם טיש,
אי די שטיוועלעך, .די גרעסטע קונסט בּאַװײַזן
די יאַפּאַנער ,דערהויפּט אין אִי אַ זאַך" ,מ.
ריװעסמאַ,

יאפּאַן ,פּעטערבּורג .4091

אָפּלאַקפירן  --טרו- .סיר אָפּ-- ,געלאַקסירט,
 1אָפּבּרעכן .אָפּגעבּן װאָס מע האָט געגעסן
 2אָפּפֿירן .גורם
אי דעם פֿעטן טשאָלנט.
נג,עכץ.זײַן שטולגאַנג .
אָפּלאַקערן  --אוטװ  6טרװ . ער אָפּ-- ,גע-
לאָקערט( .אָפּלױערן

-+).

אָפּלאָרבּערן  --טרו- .ער אָפּ- ,געלאָרבּערט.
אָפּרײַבּן מיט לאָרבּערבּלעטער ,.אִי אַ צונג פֿאַרן
אָפּקאָכן.

אָפּלאַשטשען  --טרװ- .שטשע אָפּ-- ,גע-
לאַשטשעט.
בּת-יחידהלע.

אָפּצערטלען .אָפּגלעטן
מיט זיך  --קזו.

אַפּלװײַן  --דער .עפּלװײַן .װײַן געמאַכט פֿון
עפּל, .װאַסער מיט װײַן ,לײַכט בּיר ,אַפּלװײַן,

די אַלע משקאות זענען גוט צו טרינקען בּשעת
עפּידעמיע"| ,איבּזן ,דער אוצר פֿון געזונד און

אָפּלאַמפּאַ'פן  --טרו .פּאַס אָפּ-- ,געלאַמ-
אַרײַננײיען לאַמפּאַסן,
פּאַסט( .שנײַדעריש)
מע דאַרף די הויזן אַי .אִי רויט די בּלויע הויזן.
װאָס איז

פֿרײַ

גלאָז,

אָפּלאַנגװײַלן  --איצ .אימפ נבּ- .יגעלאַנג-
װײַלט;- :98 ,לאַנגװײַליקן.

טרח  --אַ

לענגערע צײַט מאכן עס זאָל זײַן לאַנגװײַליק.
אִי דעם

עולם

מיטן

נודנעם

רעפֿעראַט.

עדי

צעצויגענע פֿאָרשטעלונג האָט אונדז אָפּגעלאַנג-
אוטװ  --לעבּן אין
װײַליקט בּיז טויט".
לאַנגװײַל, .לאַנג נאָך ,לאנג נאָך װעלן מיר דאָ
אי טעג און אאָרן" ,א .ניסענזאָן ,הונדערט
לידער ,זי .02

אָפּלאָפּטשען  --טרװ- .טשע אָפ-- ,געלאָפ-
אַפּגריזשען ,אָפּפֿרעסן .טראָגן אַהיים
טשעט.
בּרויט און אונטערװעגס אִי אַ האַלבּן לעַבַּל.

אַפּלאַפּען  --טרו- .פע אָפּ- ,יגעלאַפּעט .פ:5
ל=יאַפּען.

 .1אָפּשמירן מיט בּלאָטע .אַי

עמעצן פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס .אי װי א חזיר.
 .2פֿעסט בּאַדעקן .ארומ
אָפֿט מיט זיך.
דעקן, .נאָכן אָפּשטױבּן אַרױפֿציען אױפֿן טאָפּ
אַ בּעג {=זעקלן און גוט אִי דעם טאָפּײ ,פֿאָר,

אִי די

אפּלבּױים  --דער ,דזחו עפּלבּוים .רײַכלין ,8
שה"ש ,בּ,3 ,

אַפּלאַפֿירן  --טרו- .סיר ,אַפּלאַסירט .שפאַ.

פֿון ספֿערישער

א לענגערע צײַט

לאָקערן .אִי אױפֿן (דעם) שׂונא אַ גאַנצע נאַכט,

 ..-252: 1108אָפּשטופּן אויף אן אַנדער
צײַט ,אויף אַן אַנדער געלעגנהייט .אי די פֿאַר-
זאמלונג, .מע האָט אים {דעם סטודענט) אַפּי
לאַסירט אין די עקזאַמענס אויף צװיי מאַ-
/נג,
טעריעס {|=לימודיםן".

אַבּעראציע.

/נב,

-לאַקירט  --אע שטיוועלעך- .ערהייט,-קייט,

לױב

אפּלאַנאַטיש  --אַדי22 .איי 22גר( .אָפּטיק),

,די נידע-

א'".

לעבּען ,װאַרשע  ,8091די ,93

א'

כאַבאַר,

אַפּלױבּן --

טרװ.

אָפּ-- ,געלױבט.

 .1ענדיקן רימען ,זאָגן אַלע שבֿחים, .עס איז
זייער קלוג געשריבּן ,און מיט א בּאַרעכענונג,
איך האָבּ געלערנטע מענער געװיזן ,האָבּן אלע
אִי ניט געקענט ,מע האָט זייער גערימט" ,לאַל,
 ,7זי ,36
 .2זאָגן ,דערציילן א סך (גרויסע) שבֿחים
וועגן עמעצן אָדער עפּעס, .װען מע וויל אָבּער
גוט בּאַטראַכטן דאָס גאַנצע װאָס מיר האָבּן דאָ
אָפּגעלױבּט דאָס געלט ,זעט מען דעם חסרון
דערפֿון" ,חא ,מה/א .יאָבּער װאָס װעט זײַן
אַז דער ייִד איז טאַקע װירקלעך אַזוי ערהאָבּן
וי ןמען האָט אים דיר אָפּגעלױבּט?" ,ייל איבּז,
לעסינג ,נתן החכם ,אַדעס  ,4881ז' ; .83און
דער לערער מיט דעם פּאַסטער (גלח) פֿלעגן אים

1828

אפּלױז
גאָרניט קענען גענוג אָ'" ,דאָס גיטױיפֿטע יונגיל,
לעמבּערג , .4881און װײַל מע האָט מיך
ער מיך דער"
מ.ט
ע.
נם .
אָפּגעלױבּט פֿאַר אי
א.ַ.ל.ס גלײַכער שותּף צו דעם גע"
פֿאַר צו
ש.

שעפֿט",

בּעקערמאַן,

אדעס

הדסה,

,4881

זי , .8דער רבּי האָט זיך פֿאַרקוקט אויף גאָטס
וועלטל און אָנגעהויבּן אִי גאָטס ואונדער" ,א.
בּערגמאַן,

קאָצקער

װאַרשע

מעשׂיות,

,9291

זי .12
*אָי אין טאָג אַרײַן (בּיז אין הימל אַריין) =
רימען אָן א שיעור, .מיר לױיבּן אָפּ פֿישקעס
קאָכן אין טאָג אַרײַן .עס האָט דעם ייִדישן טעם,
דער מלכות מעג זײַנע קאַרטאָפֿלעס עסן",
אִי פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס.
ממוס ,פֿישקע.
זיך

מיט

 ,1 --רעפֿל, .װי ער לױבּט זיך

פֿאַר אים אָפּ ,װײַזט פּאַפּירן
פֿון אים עפּעס" ,ממוס ,מסעות.

פֿאַרלאַנגט

און

 .2גװאַלדיק לױיבּן ,פֿון גרויס התפּעלות ניט
ענדיקן בּײַַם אויסרעכענען מעלות ,בּײַם צוטיילן
*ניט קענען זיך אִ' פֿון . ...עדי
שבֿחים.
מצרים האַלטן די שטאָט |קאהירן פֿאַר הײליק
און קענען זיך ניט אִי פֿון איר שיינהייט",
אמז ,מסע מצרים ,װילנע , ,3681די קאַבּצאַני
סקער מלמדים קענען זיך ניט זאַט אִי זײַן גוט
קעפּל ,זײַן תּפֿיסה" ,ממוס ,װינטשפֿ, .און מײַנע
אורחים קאַנען זיך גאַרנישט אִ'י פֿון די
בּלינצעס" ,שע ,טבֿיה.
זונג .

-עכץ.

יקע)- .עריַ:

אַפּלױז  --דער ,ץ.

ער (דין,

דעניש.

זוח אַפּלאָז; .דער דאַזי-

קער ארגומענט האָט אַרױסגערופֿן גאָר
שטאַרקן א'" ,שע ,פֿון כּתרילעװקע ,זי ,95

לויזט.אָפּלױיזן  --טרוו .לויז אָפּ ,גע
דיקן לויזן .אִי אַ בּגד.

א

 .1ענ-

 2אָפּרײניקן א

קערפּער אָדער קליידער פֿון לײַז.
זיך.

אויך מיט

אַפּלױזן זיך  --אוטו .לויז זיך אָפּ ,זיך '--גע-
בּאַפֿרײַען
זזח אָפּלאָזן זיך.
לויזט .אַרכ.
זיך, .צװישן הימיל אונ' ערדן אָן איינש בּוימש
אֵשׂט / .ער |אבֿשלוםן קונט זיך ניט אָבּ לויזן.
ער װאַר בור ואַרן {=פֿאַרװיקלטן ואַשׂט",
שמואליבּוך ,סטראַפֿעץ ,1651

אָפּלױן  --טרו .לוט אָפּ--- ,געלויט .דטשמ.
נר.

אַפּלױפֿן

0 ,1ס.:002: 1842102

061ט .=:2: 4108גראמ.
קאל אָדער א דיפֿטאַנג,

אָפּקלינגען.

,2

איבּערבּײַטן א װאָ-

אַפּלױיטערן  --טרח- .ער אָפּ- ,געלויטערט,
דזוו אָפּלײַטערן ,+--

אָפּלױכטן  --טרװ .לױכט אָפּ-- ,געלויכטן,
אָפּשײַנען .אָפּגלאַנצן.
-- 59לייכטן .-
;דאָס נידעריקע װאַסער זײַנס {פֿונעם לימאַןן
איז געװען אַזױ געדיכט און בּלוי ,אַז עס האָט
אַפֿילו אָפּגעלוױיכטן
װאַלענטין קאַטאַײעװ,

מיט

רויטן",

אַ זעגל

אַקש

איינזאַמ

איבּז,
שעמע-

רירט ,מאָסקװע  .8391גערגעץ אין פֿאַר-
שאָטענעם בּאַװאוסטזײַן לויכט נאָך אָפּ דאָס

פֿאַרגאַנגענע מיט טריבּן שײַן ,לויכט װי א יש
װאָס

שרומפּט",

י .אַקרוטני,

אַ בּוים

אין

װינט,

לאָדזש .8491

מיט זיך-- .לויכט ,דער.
-עניש.

-/ער.

ונג.

-עכץ,

ה-ערי.

אָפּלױנען  --טרו .לוין אָפּ-- ,געלוינט.

באז

צאָלן .אָפּגעבּן דעם שׂכר .בּאַלױנען מיט עפּעס
פֿאַר אַן אַרבּעט ,פֿאַר א טובֿה .אי מיט געלט,
//נם.
אִי מיט א פּראָטעקציע

אָפּלוױערן  --אוטװ  8טרװ . ער ,אָפּ- ,גע-
אָפּװאַרטן ,אָפּהיטן כּדי פּלוצעם
לויערט.
אָנצופֿאַלן אויף עמעצן אָדער עפּעס, .זי האָבּן
דאָרט איינע די אנדערע אָפּגעלױערט די מינוט,
די רגע דאָס ער זאָל מאַכן א הפֿסק דאַמיט אַן
אַנדערער זאָל זיך שוין לאָזן הערן" ,אמד ,עוזר
צינקעס און דיא ציג ,װילנע , ,8681ניט גרינג

איז אָפּצולױערן אַ שטילע שעה / ,װען קיינער
זאָל ניט ריידן אָדער לאַכן / ,אָדער שװײַגנדיק
דיר איבּעררײַסן  /דאָס שפּינען פֿון דײַן אייגע-
/ונג,
נער נשמה" ,יהואָש ,זומערנאַכט.

דער (חן- ,קע).

דעניש.

אָפּלוף  --דער" ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאט

פֿון אָפּלױפֿן,
 .2אִי פֿון יאָרן  --צײַטאָפּשניט, ,וועלכעס
אָבּער נאָך אִי פֿון צען טאַגע ערשט געשאהע",
'גזירה העבב! ,אָנהײבּ  .91י"ה |ײִבּל צוא,|1:2 ,
,שפּראַכלעך בּאַצייכענען אַזעלכע דערציילונגען
דעם אִי פֿון שלום-עליכמען בּיז אונדזער צײַט",
יג ,תּוך ,ו ,זי , 644נאָך איצט ,נאָך אַן אַ' פֿון
בּאַלד  05יאָר" ,לע ,טמז 3591 ,או .81
 .9אי פֿון װאַסער .אִי און צולויף פֿון ים,
;בּפעלט דער קיניג איין גרוסן גראָבּין נעבּן די
וויזן צו מאַכן ,דאַמיט די װאַשֹׂר אירן אָבּ לויף
האָבּן זאָלן" ,איין שייני װאונדרלעכי היסטאָריע
פֿון איין פֿישערס זאָהן ,זולצבּאַך |לבֿובֿ? סוף
 ,8אָדער אָנהייבּ  .91י"הן, .אויף א קרום
פֿעלד װאו דאָס װאַסער האָט א שטאַרקן אַ,
זאָל מען דאָס מיסט בּאַלד פֿאַראַקערן ,כּדי דער
רעגן זאָל עס ניט אָפּשװענקע" ,מ .װעבּער,
דער יודישער פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע ,1981
י.ן
קטי..
זי , ,34דאָס װאַסער {(אין טאָלן האָ
אי װי א געוויינלעכער טײַך .אויבּ דאָס װאַסער
טריקנט נישט אויס און בּלײַבּט ...אַ קליינע
צײַט  . . .דאָס וואסער װערט גרין" ,ד .י .װינער,
ספֿר בּית יעקבֿ ,מאָנטרעאַל  ,9291זי ,48
 4פֿאַרמינערונג (פֿון אָנגרײט), .דער אָפּמאַך
װעט אויך געבּן אַמעריקע די מעגלעכקייט צו
פֿאַרמײַדן דעם אַי פֿון די גאָלד-רעזערוון" ,טמז,
,9 | 2
 .9שנעלער פֿאַרקױף .אִי פֿון סחורה .גרויסע
קונדשאַפֿט, .דער נײַער רעסטאָראַן האָט א
גרויסן אָי".
 .0דאָס אַרײַנרינען אין א רעזערװאואַר .עאון
דער חכם האָט אומיסנע געפֿירט דעם מלך אויף
אַזױ אַן אָרט ,װאָס עס איז דאָרט געװען אַן
אִי פֿון

אַ בֿית-הכסא",

י.

געלבּאַרט,

ספֿר

מעשׂה אָבֿות ,װילנע  ,0881ז' , .42פֿון נאַָענטן

אַי האָט װי אַלע גאַנצפֿרי געשמעקט מיט
נעכטיקע פּאָמוניצעס ,מיט מיסטקאַסטן" ,בּערג,
בּאַם דניעפּער ו' ,עמעסי ,זי ,291
 ./רעגרעס .צוריקטריט, .אַנשטאָט פֿאָרשריט
איז פֿאָרגעקומען אַן אַ' אין דער בּאַװעגונג,
 .8אָפּגאַנג .אָפּפֿאָר אין אײַלעניש,
 .9פּחת אין װאָג און מאָס,
אָיט רובּע .אַירינע .אָײרצר.
אָפּלױפֿן  ---אוטװ  6אַקוזװ .לויף אָפּ ,בִּין
(וועגן ה אָ בּ  +--אױסלױפֿן562 ,ן -יגעלאָפֿן,

 .1דורכלױפֿן אַ מהלך ,אִי אַ שטיק װעג .אַי
עטלעכע מײַל און פֿאַלן פֿון די פֿיס, .זי איז
דורכגעקראָכן אַ פֿלאַכע װאַסער און האָט װײַט
אָפּגעלאָפֿן פֿון בּרעג" ,שפּערלינג איבּז ,דיא
קאַראַומישע מיידכען , ...װאָרשע  ,9981ז' ,81

;טיף זאָל שוין אָט דער רשע אין דער אַדמה
אַרײַן ,װיפֿל א האָז קאָן אִי אין א זומערטאָג!",
ישׂק,

און

שליאַך

אומװעג,

תּ"אָ ,4

ז' .212

(פֿיג), :זיי קענען מײַלנװײַט אין זייער פּלפּול-
געיעג אָי ,ניט אָפּשטעלנדיק זיך די גאַנצע צײַט,
כּדי אַרײַנצוקוקן אויף אַ מאָמענט אין דער
שר צ.

גמרא",

.. .

זעצער,

ממונות

דיני

און

דיני נפֿשות ,נ"י  ,4391ז' ,84
 ,2אַריבּערגײן (צײַט) .פאָפּגעלאָפֿן איזן די
יוגנט איר ניט שטיל  /אױיסגעשטאַנען איז זי
גרויסע צרות פֿילײ ,ממוס ,יודל ,ז' , ,231און
אַזױ קלערנדיק לױפֿט אָפּ אַ חודש און נאָך
א חודש ,און װאָס װעט זײַן דער סוף?" ,ש.
בּעקערמאַן ,הדסה ,אַדעס  ,4881ז' , .8קורץ,
אָפּגעלאָפֿן איז א קליינע צײַט ,און דאָס װײַבּל
װאָס האָט גאנצע צען יאָר ניט געוואוסט דעם
טעם פֿון טראָגן  . .. .איז פּלוצלינג שװאַנגער
בּ.

געװאָרן",

בּעקערמאַנן,

זבּ,

יודישער

דער

שפּיעגעל ,װאַרשע  ,5981שפּ' " .54מחמת דער
דאָקטער האָט געזאָגט אַז ער זאָל רלען
וְרוען ,אונגילן איין טאָג ,װאַרט עֶר מיט דער
ארבּעט בּיז די צײַט לױפֿט נישט אָפּ ,אין
ריט

{און רוטן" ,שמעון

װאָלף מרגליות ,לבֿ

שמעון; .3291 ,אָפּגעלאָפֿן א פּאַר װאָכן און
די נײַסן זענען אלט געװאָרן" ,שמעון האָראָנ-
טשיק' ,גאָטס משפּטי, .עס איז אָפּגעלאָפֿן נאָך
א שעה ,די דערווארטונג איז געװען א פֿיבּער-
דיקצ",

מ.

דלוזשנאָװסקי,

פֿאַר,

2691

|| ,82

 .9פֿאַרבּײַגײן א טערמין ,א בּאַשטימטע
דאַטע, .דיזער טאָג אָפּגעלאָפֿן איז ,גליקמאן איז
צו אַדעליע ניט געקומען" ,א .בּ .רוף ,אַדעליע-

ראַזע ,װאַרשע  ,5681זי , ,43אין דער לעצטער
צײַט האָבּן זיי |די מלוכות פֿון צאָלפֿאַראײן}
דערנײַערט דעם צאָלפֿאַראײן װאָס זײַן צײַט
איז אָפּגעלאָפֿן" ,קמ6 ,5681 ,ן , ,432אום צו
בּאצאָלן

מיט

דיזער

סומע

זײַנע

שולדן

בּײַ

אײַערע עלטערן ,װאָס זייערע טערמינען זײַנען
ניט לאַנג אָפּגעלאָפֿן" ,אמז,

די צװײא

קליינע

קאַטערינסציקעס ,וילנע , .4781דעם 1טן אָק-
טאָכּער  0981איז אָפּגעלאָפֿן דער טערמין פֿון
דעם געזעץ קעגן סאַציאַליסטן (אין דײַטשי
לאַנדן" ,װל .קאַסאָוסקי ,צײַטפֿראַגן װו ,ווילגע,
מערץ  ,0191ז' ,25

אָפּלױפֿן זיך

1829

 .4אָפּפֿליסן ,אָפּרינען* .אַ סך װאַסערן זענען
פֿון דעמאַלט שוין אָפּגעלאָפֿן = עס איו שין
גאַנץ לאַנג זינט ס'איז געשען* .ס'ועט נאָך
גענוג װאַסער אִי = עס װעט נאַך לאַנג דויערן
בּיז עס װעט געשען, .די איבּרשטן װסר ...
זײַן גבּליבּן שטין אַז איין מויאר ,ממילא זײַן
די ואונטערשטע} װוסר אָבּ גלאָפֿן און איין לידגר
פּלאַץ איז גבּליבּן" ,סהמ ,חבֿקוק ,ג, .9 ,איצט
איז דאָס װאַסער אָפּגעלאָפֿן און נאָר בּשעת
גרויס געוויסער איז דאָרטן דאָ עטװאָס װאַסער",
אמד ,מסע מצרים ,װילנע , .3681טאָרף מאַכט
זיך אין טיפֿע ערטער װאָס דאָס װאַסער קען
פֿון דאָרט

ניט

אָפּליאמעװען

אִי",

מ.

װעבער,

דער

יודישער

פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע  ,1981ז' ,91

 9אָפּטרעטן (װעגן װאַסער), .אוני דען זאָל
מן דז (מטהר) בּרעט צו קאָפּנשׂ אין דר היך
הלטן דז דאָשׂ װאשׂר אָפּ לפֿטײ ,ש .פֿראַנקפֿורט,
ספֿר החיים וו ,קיטן תּע"ז ,ט, .2/ער זאָל זײַני
בּיידי הענד ברח צו אַננדר דרוקן דז דשׂ
וואשׂר פֿאַר װאול אָבּ לױפֿט ,דר נאָך זאָל ער
זיך אָבּטריקנן אָן איין טוך" ,לטו ,סח/א.
,איין טייל האָבּן אייגני זאלץ בּרעטער די
גמאַכט זענן משופּע ,דז דשׂ זאַלץ ואֲשׂר קאָן
אָבּ לױפֿן" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא,
שקלאָוו  ,6971פּרק לת,, .אין די צײַט װען דער
טײַך גיסט זיך פֿאַרנאַנדער . . .און די מצרים
פֿילן אָן מיט די װאַסער קריגן און טונען ,און
האַלטן דאָס קאַלט צו טרינקען אין די צײַט וען
דער טײַך לױפּט שוין אָפּי ,אמד ,מסע מצרים,
ווילנע , ,3681װי נאָר דאָס װאַסער איז אָפּגע-
לאָפֿן האָט נח אַרױסגעשיקט אַ טויבּ" ,פ .מאַר-
קוס ,טמז 2691 ,וא ,03
 ,0געשען .פֿאַרקומען .דורכגיין, .די זעלבּי
בּיידין זולין איזהו ימיןם| בּײַא זיא בּלײַבּין,
בּיזקין מאַן זיכט װיא עֹשׂ אָפּלאַפֿט |לויפט
אָפּ|" ,גה ,זי , .88אָבֹּר אין פֿרײַאטאָג צו נאַכט
זאָל גאָר קיין קנס מאָל גמאַכט װערין ,װײַל
אָהני חילול שבּת ניכט אָבּלױפֿן טוהט" ,יפּראָ
גער תּקנות קעגן לוקסוסי תּקכ"ז{ 7671 ,יַבּל ו,
זי , ,}043איינע יונגע און שיינע קרעמערין.
זי מוז אָננעמען פֿאַר א הוילן שפּאַס ,װאָס בּײַ
איינער היימיקע דאַמע װאָלט עס אָפּגעלאָפֿן
מיט איינעם פּיץ-פּאַץײ ,לאַל  ,7881זי  .79קאָט
אַזױ איז אָפּגעלאָפֿן דאָס דאַװנען דעם ערשטן
טאָג ראָשיהשנה" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי  .19עדי
חתונה איז אָפּגעלאָפֿן װי אַלע ייַדישע חתונות",
שע ,אידישע ראָמאַנען ,ז' , ,561עס קען נאָך
אִי אָן סקאַנדאַלן ,מען דאַרף אים נאָר ער"
קלערן" ,יהל ,די קאַלאָניסטן ,װאַרשע תּר"ץ,
די ,69
 .7פֿאַרבּײַגײן גוט ,גלאט ,דורכגיין אָן צרות,
אָן קאַמפּליקאַציעס .ס'וועט אִי בּשלום; .עס װעט
דיר אַזױ ניט אַי", ,סװאָלט אָפּגעלאָפֿן ניט
שלעכט אויבּ מע װאָלט ניט. ..ײ .ס'איז אָפּי
אִי ט ר וק |  --אָן שאָדן,
געלאָפֿן מיט חסד.
אָן געשלעג, .אַלזו איזט דיזושׂ אַלישׂ צו גוטין
אָפּ גילאָפֿין אוני און {|=אָזְן יהודיןם} שאַדין
אָפּ גנגין" ,גה ,ז' , .642װעלכש אויך איין
גרוש כּלבּול געװעזן װער ,װעלכש אָבּו דורך

מחותּני , , .פֿר גליכן ווארדן איז אוני בּעזרת
האל ג"כ (גםכּןן גליקלך אָבּ גלופֿין" ,א
פּראָגער פֿאַמיליען מגילה' ( 2371יבּל וווא ,זי
, 6אוני איז דשׂ קיין (נס) דשׂ דיא זאך איו
זונדר שאָדן אָבּ גלאָפֿין אוני האָט קיין געלט
גקאָשׂט" ,שאר ,קג/ב, .דאָס איז אלץ גערעדט
אַז עס לױפֿט אָבּ |דאָס האָבּןן מיט חסד :חס
קינד האָט היץ  --דאַרף מען
ס
ָ.
א.
דלם.
וש
שוין א דאַקטער מיט אַן אפּטייק" ,א .זאַלאַ
טאַראָו ,יפֿאָל ,2881 ,נאן , ,44װאָס גייט אים
אָן זײַן ערשטער דעבּיוט  . . .װאָס װעט געװיס
 .,,אִי מיטן זעלבּן טריאומף  ...װי בִּיז
אַהער?" ,שע ,בּלאָנדזענדע שטערן וו ,װאַרשע
 ,2ז' ; ,232הלואַי עס זאָל נאָר גוט אָי
טאַטע אין הימל!" ,אַש ,תּהיליםייד, .דער
צװוייטער טאָג יום-טוב איז אָפּגעלאָפֿן גלאַט"
כּשר ,אָן שום אינצידענט" ,ש .װיגאָדאַ ,פֿאָר,
,91 | 4
 .8פֿאַרבּלַגײן אָן נוצן ,אָן א ציל, .זוא פֿר
נעם מײַן תּפֿלה ,לאָזן מײַנע טרעהרן ניט לעהר
אָבּ לױפֿן" ,תחנה תּפֿלת החיים ,פפֿאַ תּק"ן.
,דער זכות פֿון די דרײַצן מידות ,די װאָס דו
האָסט פֿאַרזיכערט דורך משה דײַן קנעכט ,זי
זאָלן ניט לעֶר אַ" ,נכאי

חודש

ראָש

בּענשין

תּחנה ,נאַװידװאָר תּקע"א; .אַז מײַנע טרערן
זאָלןן| ניט לער אִי .דער מידת-הדין זאָל זײַן
געאיינציקט מיט מידת:הרחמים" ,שׂרה בּת'
טובַים ,תחנה שלשה שערים ,װילנע ,4681
,ס'זאָל די עשׂוס ,גאָט! אִי ניט אומזיסט יענער
טאָג ,װען ס'הוין מײַנס אין געװאָרן װיסט",
ממוס,

יודל ,ז' ,08

*אִי מיט
 .9אָפּגײן מיט (שווייס ,בּלוט).
שװוייס* .אָי מיט בּלוט, .אים זייער שטאַרק
געשלאָגן אויף די ריפּן מיט אַ בּלויזן שװערד,
דאָס ער איז אָפּגעלאָפֿן מיט בּלוט" ,אמד ,בּן
פּדק ,ווילנע ,5681
 .01בּאַלױפֿן, .אין אָקטיאַבּער האָט זיך
אָנגעהױיבּן די צײַט פֿון אִי .טאָג און נאַכט
האָבּן געטרומייטערט ,גערעװעט די הירשן...
דאָס זײַנען געװען יונגע ערן ,וועלכע האָבּן דאָס
ערשטע מאָל אָנגעהױיבּן אָפּצולױפֿן" ,י .פֿרידי
אַדער גרויסער,

מאַן ,איבּז ,װל .לידינ ,שטילער

מינסק ,, ,6291מײַן קו איז אָפּגעלאָפֿן = מע
האָט זי געפֿירט צום בּוהײַ} ,װעט זי אינגיכן
האָבּן א קעלבּל", .דער פּאַסטעך דאַרף בּלויז
בּאַמערקן ,װאָסער קו װיל אִי ,זי אַרוסנעמען
פֿון דער טשערעדע און זי צוטרײַבּן צום בּוהלי",
ק.

סורין,

װאָס

דאַרפֿ

װיסנ

אַ

פּאַסטעב,...

פּאָלטאַװע ,2291
 ,1מפּיל זײַן (וועגן א בּהמח; בּעס) ,אונדזער
קו איז (האָט) נעכטן אָפּגעלאָפֿן.
 ,2לאָזן אַי  ---לאָזן גיין כּדי אױסצופּרוּװן.
(אַ זייגער), .מע האָט דעם זייגער געלאָזט אִי
א פּאַר טעג  --און איצט גייט ער גוט",
 ,2אַראָפּלױפֿן .,אַראָפּדרײיען זיך? .דען
זאַנסט װאָלט ער |{דער שנור} זיך זייער דער"
היצט אָפּלױפֿנדיק פֿון דעם װאַלעק אין איינער
סעקונדע און װאָלט פֿאַרבּרענט געװאָרן" ,אמד,
דער װאַלפֿיש ,ווילנע תּרכ"ו.

אָפּרינען,
4
| קאַנאַליזאַציע.

פֿון שמוץ

אָפּפֿליסן

דורך

 ,5ענדיקן ,אױפֿהערן לױפֿן,
אָפּלױפֿן זיך  --טרו +-- .דפֿװ .אִי זיך די פֿיט.
 .1האַלטן אין אַרומלױפֿן זיך בּיז צו בּאַשע-
 .2ניט אײַנרוען .האַלטן אין
דיקן די פֿיס.
איין אַרומשמײַען, .אין די דרײַסיקער ,װען
קאָניעץ האָט געקריגן דאָס גוט ירושה נאָך זײַן
פֿאַטער ,האָט ער זיך שוין געהאט אָפּגעלאָפֿן,
געװען איבּערזעטיקט מיט ליבּע" ,אָפּא' ,זאָשץ.
-עניש- .עריי.

אָפּלױפֿער  --דער- ,ס .נײַישפּראָצל=? ,
נס.60

אַ יונגע צװײַג ,א פֿרישער אַרוס-

װאַקס פֿון א בּוים אָדער א קוסט, .מעסט אויס
אין פֿרילינג אַלע װאַך מיט אַ סאַנטימעטריש
ווירעלע

דעם

צוּװאַקס

אין דער

לענג פֿון א

װערטיקאַלן אִי (צװײַגל) אויף אַ קוסט בּעז",
יאַכ וו ,זי ,39

אָפּלוֹמרן  --אוטװ .לוֹמר אָפּ-- ,געלומרט,
דזוו אויסלאמרן , .312אָ-װאַ ,אָט אָפּגעלומרט אַ
בּיסל! ...נו גיב זשע איך װעל דיר אַ קוש
טאָן" ,ש .גאָדינער איבּז ,גלאַדקאָ ,צעמענט,
מאַסקװע  ,7291ז' ,24

אָפּלופּען  --טרו- .פע אָפּ-- ,געלופעט=:8: .
 .1אַראָפּנעמען דורך אָפּשאָבּן (אָפּ"
8168
שיילן ,אָפּשינדן) .אראָפּקראַצן די אייבּערשטע
שיכט .אי די הויט .אִי די קאָרע.
 ,2אַראָפּנעמען דורך אָפּבּרעכן (אָפּרײַסן ,אָפּי
בּרעקלען), .הלל האָט אָפּגעלופּעט א שטיקל
קאַלך פֿון װאַנט" ,חיים פּעט ,אַ הז אױפֿן
פֿעלד,
 .3פֿאַרשאַפֿן בּושות, .זע װי דו גייסט אַרום,
ץכץ.דו לופּעסט מיר דאָך אָפּ דאָס פּנים".
,

יעץניש.

אָפּלושטשען  --טרו .שטשע אָפּ- ,גע-
לושטשעט-- :98 .לוסטשען-- ,לוטשען.
 ,1דזוו אָפּלופּען .אִי די קאָרע.
 .2אָפּשײלן ,אִי קערעלעך.

 .2אָפּבּרעכן .אִי אַ שטיקל פֿון דער סטאַ-
טועטקע.
מיט זיך , --דער גאָט האָט אין פֿאַלן זיך
אָפּנעלושטשעט אַ שטיקל נאַזײ ,נאַד .

-עניש.

אַפּלטאַן-שיכט  --דער{ .לוטן נאָמען פֿון
ענגלישן פֿיזיקערן העכסטע שיכט פֿון ראַדיאָי
רעפֿלעקטיװע יאָנאָספֿערישע שיבטן .די פּאַ
סיקסטע שיכט פֿאַר גאָר װײַטע ראַדיאָפֿאַר-
בּינדונגען,
אָפּליאַמזען  --טרו- .זע אָפּ-- ,געליאַמזעט,
אָפּלקחענען .אָפּטאָן א קליין גנבֿהלע; .איך רעכן

זי פֿאַר א ספעץ אויף ליאַמזען פֿון די טיש-

לעך  . . .האָראַבּעץ זאָגט :אָן שטייט איינע און

פֿאַרקױפֿט לאַטקעס ,איז גיי צו און ליאַמזע בּײַ

איר

אָפּ אֹ פּאָר",

כאַרקאָוו ,0391

פֿײַװל

סיטאַ,

דערציילונגען,

אָפּליאַמעװען  --טרו- .װע אָפּ-- ,געליאַמע

1880

אָפּליאַמעק
װעט ,מנ288ע .1 ..82: 262:אָפּזומען די
בּרעגן פֿון אַ מלבּוש מיט א טאַשמע ,בּענדל,
 .2אַרומצוימען (אַרום) עפּעס .אִי א הוױז
(פֿעלד),

אָפּליאַמעק  --דער- ,מקעס( .שוסטערל ,װר)
טייל פֿון פּאָדעשװע ,צװישן זויל און טראָט.

אָפּליאַפּען  --טרװ- .פע אָפּ-- ,געלאַפּעט.
זעע .1 .::670: 8260אָפּגיסן מיטאמאָל ,מיט
א שטאַרקן גאָס .אַי מיט זודיק (בּרודיק) װאַסער.
אי מיט א פּאַמױניצע, .מ'האָט אַמאָל אָפּגץ-
ליאַפּעט די טרײפֿענע צורה זײַנע ,די רוצחישע,
מיט שװעבּליזויער ,פֿאַר אומגליקלעך מאַכן אַן
אַרעמע

יתומה",

בּריװלאַך,

אליהו

בּראָנבּערג,

לוצק .7291

אַדעקלאַדער

( 22בּעל-מלאָכיש)

אָפּפּאַרטאַטשעװען ,אָפּפֿושערן א שטיקל אַרבּעט.

זזח אָפּלאַקירט .+-

אָפּליאַקירט  --אַזי.

,ער האָט שוין לאנג דאָ ניט פֿאַרװיגט קיין
אָפֿיצער מיט װײַסע הענטשקעלעך און אע
שטיוול" ,פּמ ,מלחמה ו ,נ"י  ,6591ז' ,704
-ערהייט.

קקייט,

דזוו אָפּלאַקירן , .+--ד,י נאָבּליפּרעמיע האָט אים
אַזױ װי אָפּנעליאַקירט מיט דערפֿאָלג" ,ק .א.
איבּז ,י ,טשאַפּסקי ,היימיש ,דעצי |- .0691נה,

אָפּליאַקעװען  --טרו- .װע אָפּ-- ,געליאַקע-
+זזו אָפּבּליאַקעװען .6-

עדי גאַרדינען

 . .זײַנען נאָך פֿון בּײַטאָג געװען אַראָפּגעלאָזט,
די זון זאָל ניט אִי דאָס געבּעטע מעבּל" ,י
רייזמאַן,

אַמעריקאַנער,

8591

ווושׁ .8

אָפּליאַרעמען  --אוטװ- .רעם אָפ-+ ,גע-
 .1פֿאַרענדיקן ליאַרעמען .עדער
ליאַרעמט.
תּוך פֿון אַזױנע אסיפות איז נאָר דער טומל
און די שטיקעניש ,און אַז מע האָט אָפּגע-
ליאַרעמט און אָפּגעקװעטשט זיך די זײַטן...
צעגייט מען זיך בּשלום" ,ממוס ,צוריק אַהײם,
זי ,57
 .2ליאַרעמען א לענגערע צײַט,

אופֿ

אָפּליבּן  --אוטו .ליבּ אָפּ-- ,געליבּט .
הערן פֿירן ליבּעס, .קאָן זײַן אַז אייניקע
זיך טאַקע אויף דערפֿאַר . . .אומציכטיק,
זיי אײַלן זיך אַי' . . .און בּלײַבּן אַ מענטש
איז שוין בּאַפֿרײַט פֿון די גװאַלדטאַטן
אינסטינקט",

ש.

מזרח יודען ,זבּ ,װארשע ; .6191אין קיַעװ,
אין דער טיפֿוס-עפּידעמיע  . . .מתים פֿלעגן אַי
װאָכן ,בּיז מ'האָט זיי אָפּגעטאָן זייער לעצטע

גאָדינער

איבּז,

מ.

פֿירן
װײַל
װאָס
פֿון

גאָרקי,

קלימ סאָמגינס לעבּנ ,מאָסקװע ,7391
 ,.1פֿירן אַ ליבּע אַ
מיט זיך  --קזװ.
לענגערע צײַט .זיך אַי אַ פּאַר יאָר און דערנאָך
,וין
זיך צעגײַן .2 .אױפֿהערן פֿירן אַ ליבּע .ש
עניש,זיך אָפּגעליבּט מיטן רויטן בּחור?".

אָפּליג  --דער ,ז .פעיאַ .פר .אָרט װאו מע
ליגט ,וואו מע געפֿינט זיך כּסדר .האָבּן אַן אַ'
אין שענק ,אין בּתּייזונות,
-געלעגןאָפּליגן  --אוטװ .ליג אָפּ ,ביּן
 .1ליגן אַ לענגערע צײַט, .װאַכךדלאַנג זענען
די אומגליקלעכע שפּעטער אָפּגעלעגן אונטערן
פֿרײַען הימל בּײַ די טויערן פֿון ריגע" ,די

נש ,פֿגעז ,3291 ,יאן , ,5:6ער פֿלעגט

רעכט",

אַי אויף דער אייבּערשטער בּאַנק {אין בּאָדן צו
צוויי שעה .ער פֿלעגט דערלאנגען אזוי פֿיל
פּאַרע אַז אַלע פֿלעגן זיך צעלױפֿן" ,א .בּיילין,
יזכרונותי ,רויטע בּלעטער | ,מינסק , ,9291יענע
נאַכט איז ער ארײַנגעקראָכן אין בּעט ,איבּער-
געדעקט זיך מיט דער קאָלדרע און אָפּגעלעגן
בּיז בּאַגינען מיט אָפֿענע אויגן" ,מק' ,מוניע
דער פֿייגל:הענדלער.
 .2זײַן קראַנק
אִי אין א העליש
,אין שפּיטאָל איז
.יי מאָנאַט
.ו
,װ
צ
געװאָרן",

ד.

ז.

און ליגן א צײַט אין בּעט,
פֿײַער  --אין גרויסע היץ,
די אומגליקלעכע אָפּגעלעגן
בּיז זי איז רעכט געזונט
דער

רובּינשטײן,

שרעקליכער

קנס-מאָל ,אַדעס  ,3881זי , .11איך האָבּ דאַמאָלס
בּאַקומען א שטאַרקן טיפֿוס פֿון ועלכן איך בּין
אָפּגעלעגן א קײַלעכדיקן חודש" ,ישעיה בּריאַנ
סקי,

אָפּליאַקירן  --טרו- .קיר אָפּ(-- ,גע)ליאַקירט,

װעט.

אָפּלײניק

די

ערשטע

עבֿירה,

פּעטערבּורג

,.7881

;,נאָך דעם קימפּעט איז רבקה אָפּגעלעגן 6
װאָכן מסוכּן-שלאַף" ,ט .קאַמינסקי ,א בּיאָ
גראַפֿיע פֿון אַ ישׂראליקלען ,קלעװ ,3191

 .8פּעיאָ .זיך געפֿינען א לענגערע צײַט אין
אַ בּאַשטימט אָרט ,אִי אין שענק גאַנצע אַװנטן,
;ער (דער מאַןן איז גאָר א שלימזלניק ,ליגט
אָפּ װאָכלאַנג בּײַם רבּין און גאַנצע טעג אין
קלויז ,מוז זי נעבּעך אומגעלערנט װערן אן
אשת-חיל" ,צעד ,זי ; ,31נתן האָט די מעשׂה
פֿאַרדראָסן ,א 'חבֿרה-מאַן' איז ער פֿון לאנג,
און פּאָװיאַט פֿלעגט ער אִי טעג און נעכט",
פּרץ ,ינומער ,'24
 4אַ לענגערע צײַט זיך פֿאַרנעמען מיט
עפּעס (געפֿינענדיק זיך אױיפֿן זעלבּיקן אָרט),
אִי אין קאַנטאָר איבּער די בּיכער בּיו שפּעט אין
אָװנט ,אַי אין רעדאקציע האַלבּע נעכט, .אויף
די פּאַסקודסטװע ליגט מען דאָס אַפּ און מע
בּלענדט דאָס אָפּ די אויגן שעהןלאַנג!" ,פ .ט.
סעגאַל,

עולם

המעשה,

װארשע

,32881

( .9אקוזוו) .אָפּזיצן אַ גליד ,פֿאַרטערפּען.
פֿאַרשטאַרן .מאַכן אײַנשלאָפֿן .אִי אַן אבֿר ,אַ
פֿוס ,אַ האַנט .אויך :דער קראנקער טאָר ניט
ליגן אויף איין זײַט כּדי עס זאָלן ניט װערן
קיין וואונדן פֿון אָי ,בּאַאַרבּעט דרי א .יאַבּראָו,
פֿלעקיטיפֿוס ,ווילנע  ,0291ז' ,6

מיט זיך  --אויסליגן זיך, .ווייץ האָט ליבּ
א פֿעלד װאָס מע האָט עס פֿאַראַקערט עטלעכע
װאָכן פֿאַר די זריעה ,כּדי די ערד זאָל זיך גוט
אי"

מ.

װאַרשע
-עריי.

װעבּער,

,1981

דער

וי .56

יודישער

פֿעלדאַרבּײטער,

/עכץ.

עניש.

אָפּליננערן  --אוטו  8טרװ- .נער אָפּ-- ,גע-
אָפּזאָגן א סך ליגנס .אַי א בּאַריכט,
ליגנערט,
א דעם ריכטער (דאַטיון, .נישקשה! אין א
שידוך איז איטלעכער

בּאַגלױבּט אויף א ליגן,

א ייִדענע א שדכנטע מעג אַי װי א ייד מיט אַ
בּאָרדײ ,ממוס ,דער פריזיװ, .דעם טאַטן בֹּאַי

גנבֿעט  . . .פֿון דער היים אַנטלאָפֿן . . .די מאַמע
געהרגעט  ...האָלצמאַנען אָפּגעליגנערט ...
זלאַטקען אָפּגענארט" ,שע ,בּלאַנדזענדע שטערן
 1װאַרשע  ,2291זי ,811
אָפּהילך ,אָפַּי
אֲפּליר  --דער- ,ער .נעאָל.
קלאַנג ,עכאָ פֿון אַ ליד, .אויף הערצער קלאַ-
פּענדע פֿון יַמען / ,מײַן אָטעם  ---מינטן ,מײַן
אי װעלן" ,פמ ,סתּם ,ז' ,31

אָפּליווערן  --טרװ . װער אָפּ-- ,געליווערט,
אויך- :ל-יפֿערן.

אָפּשיקן אָדער אָפּטראָגן

סחורה .צושטעלן לויט אַן אָנגעװיזענעם אַדרעס.
;אַדרעסירן ,אָבּליװורן ,צוזענדן" ,י .מאַרשין,
חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,כ/א, .װ,ען א סוחר
קױפֿט אָפּ א גרויסן טראַנספּאָרט סחורה און ער
קען מיט איין מאָל ניט אִי |די סחורהן צו זיך",
ר' יעקבֿ מדובּנא,

משלי

חכמה,

שמות,

װילנע

ֿ,רײד פֿילסטו  . . .בּעת דו פֿאָרסט
תּר"ן ,כה/ב .פ

צוריק אַהיים  . . .דאָס האַלץ איז אָפּגעליװוערט,
דאָס גאָלד איז אין בּײַטל ,דו בּיסט געזונט",
מאַרק ראַקאָװסקי איבּז ,פּאַנאאיט איסטראַטי
/נג,
די הײַדוקן ,װאַרשע .0391
אַפּליוסטרעווען  --טרוו- .רעווע אָפּ- ,יגע-
אָפּפּאָלירן ,אָפּגלאַנצן אִ'
ליוסטרעװעט..72 .
די קופּערנע כּלים .אִי דעם הענגלאָמפּ,

אָפּליזעװשן  --טרװ .זעװע אָפּ-- ,געליזע-
װעט( .קריבן) געבּגת  .1 .=:40:פֿאַרבּײַטן
איבּערנעמען, .בּקיצור ,ער |דער רבּין איז
צוריקגעגאַנגען אין דער תּפֿיסה .עס האָט נאָך
ניט געדויערט אַפֿילו איין רגע ,װאָס מע האָט
פֿאַרשלאָסן ,איז אָנגעקומען די אנדערע זעלנער
אִי די װאַך ,און די זעלנער האָבּן געבּעטן פֿון
אים ער זאָל זיי מוחל זײַן" ,קח ,סו/ב .2 .אָפּ
ניצן (װעגן מלבּושים) .אִי דעם מאַנטל ,דעם
פֿוטער.

אפּלײט  --דער ,מצ נבּ?2 .איי 22גר.
קערנדיקער

דריבּנע-

גראַניט װאָס בּאצשטייט דערעיקר

פֿון

קװארץ.

אַפּלײית  --דער- ,ן .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּלײגן (זיך) .רעאַגירן אויף עפּעס אָן אָ.
 .2דאָס װאָס עס לייגט זיך אָפּ אױפֿן דנאָ,
אויף װענטלעך פֿון אַ כּלי ,אויף א בּרעג אאַזו.
אי פֿון קאַװע ,פֿון טיי-בּלעטלעך .אַי פֿון זאַמד
אויף די ווענטלעך פֿון טרײַבּל ,אִי פֿון אײיװײַס
בּיַַם אַנאַליזירן אורין .אויך פֿיג .בּ,ײַ אים אין
דאָ אַן אִי אין נפֿש ,אַז אויבּ מען איז בּפּועל
ניט װי אמיתּת-רצונו יתן|בּרך} ,איז מען ח"ו
{=חס ושלום} היפּך רצונו ית" ,לדבּ ,נ"י,
תּשי"ז ,קפּד ,אַ-אַפּאַראַט .אַײאָרט .אַיפּלאַץ,
אָי-קאַמער.
דזװ אָפּלײג .6-
אַפּלײינונג  --די ,דען
אִי פֿון בּאַזונדערע טיילן פֿון אַ געאָמעטרישער

פֿיגור, .זי האָט װאָס נייטיקס און דרינגענדעס
װאָס לײַדט קיין אױפֿשובּ (אָ)י ,אמז ,זיא
צװײא קאַטערינסציקעס ,װילנע  ,4781ז' .6

אָפּלײגיק  --אַדי.

װאָס לייגט זיך אָפּ .װאָס

דאָרטן לייגט זיך עס אָפּ ,אִיע יגםראָזן .אַיץ

אָפּלײיגן

1881

ערטער פֿאַר די ים-גראָזן.
האָט זיך געטראָגן דער
פֿון די כװאַליעס ,װאָס
אַנדערע געלאָפֿן אױפֿן
זאמדיקער לאנדצונג" ,ה.
גאָרקי

אָפּלײגן

אויסדערװיילטע

,,צװישן ים און הימל
פֿרײלעכער געפּליעסק
זײַנען איינע נאָך די
אַין בּרעג פֿון דער
קאַמענעצקי איבּז ,מ,

דערציילונגען

| ,מינסק

,8

אָפּלײיגן  --טרוו .לייג אָפּ--- ,געלייגט .1 .לאָזן
אויף שפּעטער צו טאָן עפּעס ,מַדחה זײַן .מאַכן,
בּאַשטימען אַז דער טערמין זאָל זײַן (קומען)
ניט איצט ,נאָר שפּעטער .אָפּשלעפּן ,אָפּשטופּן,
אִי פֿון טאָג צו טאָג,
אָפּציען אויף װײַטער.
אִי אויף (בּיז) א בּעסערער צײַט .אִי אַן אונ-
טערנעמונג (פֿאַרזאַמלונג ,קאָנפֿערענץ אאַזװ),
אִי דעם פּסק ,די שטראָף ,די גזירה אע .אִי דעם
תּענוג ,די שׂמחה אע .אִי דעם קאמף אִי צו
בּאַצאָלן א חובֿ .אי אונטערצושרײַבּן דעם
אָפּמאַך .די װאָס לייגן אַפּ דעם שבּת אויף
ילייג ניט אָפּ אויף מאָרגן װאָס דו
זונטיק.
קענסט הײַנט בּאַזאָרגן" ,שװ| .שפּאַסיקער
נוסח, :לייג ניט אָפּ אויף מאַרגן װאָס דו
קענסט טאָן איבּערמאָרגן", |.שׂכר-טרחה ,שׂכר-
עגלה און שׂכר-לימוד טאָר מען ניט אִי אויף
שפּעטער" ,שװ ={ .דעם אַרבּעטער ,דעם
פֿורמאַן און דעם מלמד טאָר מען ניט אָפּלײגן
זייער לויןן? .אַי איז נאָר גוט קעז" ,פֿװל ,װש
,ענטװרט דר (תּובֿע):
מיטן ב :אַװעקלייגן.
אֲלי דינים זאָגשטו אַזו בּלד אויז אונ' מײַן דין
ליגשטו אבּ" ,טח ,דבֿרים ,טז, ,81 ,גיפֿאַלט
שבעה עשר בּתּמוו שבּת  --זאַ ליגט מן עשׂ
אָבּ אויף מאַרגין אָן זונטאָג .אך אז א תּשעה-
בּאָב אם שבּת זאָ ליגט מן עֶש אָבּ אויף זונטאָג",
ספֿר המנהגים ,אַמשׂט  ,3271ל/ב; .אַז אַ מצווה
קומט צו די הענט זאָל מען זי ניט אי אויף
אַן אַנדערש מאָל" ,ספֿר חסידים ,ווילנע תּקע"ט,
,געשריבּן תּנאים און דעם זמ"החתונה האָבּ
איך אָפּגעלײגט אויף שבּת נאָך שבֿוצות" ,װ.
שפּיראָ ,דער צבֿועק. .

 ,אַדעס  ,6981זי ,301

;בּשעת דער קניה בּאַצאָלט מען האַנטגעלט און
דאָס איבּעריקע לייגט מען אָפּ אויף א זמן צי
גלאָט אַזױ בּיז דער אייבּערשטער װעט העלפֿן",
ממוס' ,יבּישיבֿה של מטה', .איך האָבּ פֿײַנט א
בּײַ מיר איז אומר ואוכל {פּאַראָדיע אויף 'אומר
ועושׂה'266 + ,ן  --אױפֿגענײט און אויס.
געפּרעסט!" ,שע' ,דאָס גרויסע געװוינס"
*אַ אין דער לאַנגער בּאַנק  ---אויף אַן אומ"
בּאַשטימטער צײַט ,העט שפּעטער; .אי א ויף
דער לאַנגער בּאַנק טאָר מען פֿאָרט נישט ,עליכּן
מוז מען צוזאַמעננעמען א נדבֿה" ,פרץ' ,דער
פֿאַרשאָלטענער בּרונעם'.
 ,2/לייגן אין אַ זײַט און דערװײַל עס ניט
ניצן .אָנקלײַבּן שפּעטער אויסצוניצן .אִ' א
גראָשן אויף מאָרגן און איבּערמאָרגן ,אויף אַ
רעגנדיקן טאָג .אי שפּײַז .,װײַל די מלחמה קען
בּאַלד אויסבּרעכן .אִי אין א נעסט גאָלדענע
מטבּעות .אַי א פּאַר ספֿרים (בּיכער) זיך פֿאַר"
אין זיא גנגין
נעמען מיט זי זומער-צײַט.
אוני האָטש גצילט אוני האָט דז מעשׂר דער פֿון
אָפּגליגט'?,

טנקת

רבֿקה ,קראַקע

שע"ח.

;איר

לעבּט יעצט אין אזא צײַט װאָס מיר |מ{=יך ,די
תּורהן לייגט מען אָפּ אָן אַ זײַט" ,ישׂראל
ברי"ף,

מײַן

הגדה,

זיידעס

!{' .82

ווילנע ,8

,מײַן װײַבּ האָט איר בּיסלעכװײַז אָפּגעלײגט א
בּיסל גרעט  , . . .העמדער לײַלעכער ,ציכלעך",
שע ,ימע טאָר ניט זײַן קיין גוטער', .מע זאָל
ניט בּאַמערקן  . . .אַז ער פֿירט בּרויט .ער האָט
שוין געהאט זײַן אָרט װאו עס אָפּצולײגן",

שטייענדיק ,מע װויקלט אָפּ די רצועה פֿון פֿינגער
און {מען נעמט אַראָפּ דעם של-ראָש .דערנאַך
לייגט מען אָפּ דעם שללייד ,און עס איז רעכט
אַראָפּצונעמען דעם של-ראַש מיט דער לינקעןרן
האַנט" ,חא ,ט/א, .זאָל אין זין האָבּן אז ער
טראָגט אויף זיך תּפֿילין און זאָל ניט מסיח
דעת זײַן פֿון זי בּיז ער לייגט זיי אָפּ ,ספֿר
היראה ,7781 ,זי ,94

װארשצ

 .9אַראָפּנעמען און אַװעקלײגן .סתּם אַװעק-

, .511 '/ ,6א רובּל גיט ער דעם זון...
און פֿופֿציק קאָפּיקעס לייגט ער אָפּ אויף
תּכריכים און אויף יאָרצײַט-ליכט" ,בּערג ,בּאַם
דניעפער |' ,עמעס ,,ז' ,884

לייגן ,צונױפֿלײגן .אִי סחורה פֿון גאַנצן װאַגאַן.
אִי האָלץ ,געהילץ ,קלעצער אע .אִי אין קעלער
גהײסט דער הער די
אײַז אויף זומער.
סחורה פֿון די קעמלעך אִי אין א געװעלבּ

 .9פֿאַרגרײטן ,פֿאַראיבּעריקן .אָפּשפּאָרן .אִי

,9381

בּערגמאַן,

א.

דאָס

שטעטיל,

פוילישע

אַ האַלבּן שפּײַכלער תּבֿואה .אײַנלײגן יאַגנדעס
און זיי אִי אויף װוינטער .דערשלאָגן זיך צו א
שטיקל תּכלית און אָנהײבּן אִי אַ קערבּל אין
בּאַנק .אי אויף זיך פֿעטס װי א בּער אוױפֿן
,װינטער װאָלט זי אָפּגעלײגט
לאַנגן װינטער.
פֿאַר אָרעמעלײַט",

קאַרטאַפֿל

פרץ,

אַ קשיא

אַרײַן" ,טויזענד
;אונטערן

און איין טאָג ,װאַרשע

שטאָט

זײַנען

דאָ ...

זייער

פֿיל

שפּײַכלער פֿאַר אַלערלײ סחורות אָפּצולײגן",
אמד ,מסע מצרים ,װילנע  ..., .3681האָט
שוין קיין סך קשיות נישט געמאַכט ,די
ֿגע-
ױ.פ.
רר.
ַטע
ארע
פֿעסער אָפּגעלײגט ,די בּ
לייגט" ,ספֿר שבֿחי רמ"ל ,לעמבּערג ,יאָר?,

אויף יעַנע לײַט', .דער קאַסטן איז געװען בּײַ

זי , .12מע

זלאַטען  . . .א בּאַנק ,וואוהין זי האָט בּיסלעכ-

שטאַק ,האָט מען אָפּגעלײגט ליים פֿאַרן הויז",
פּרץ ,ימײַנע זכרונותי, .ער קלויבּט זיך בּויען
א שטובּ ,האָט עֶר צוגעגרייט קלעצער ,האָט ער
ניט וואו זי אָפּצולײגן" ,שע ,מאַטל  1זי ,02
אי ס חור ה  --א) פֿאַרקױופֿן  . . . ,דאָרטן
די סחורה אָפּצולײגן ,מע זאָל אים גרויסע
מטבּעות געבּן" ,יא ,שטערנטיכל ,לײַפּציג ,1681
זי  :71בּ) בּאַהאַלטן ניט-כּשרע זאַכן ,געגנבעטע
אָדער קאָנטראבּאַנד, .האָט זיך געדונגען אַ
קליינעם קעלער און דאָרט אָפּגעלײנט זײַנץ
סחורה און אַליײן פּלעגט ער שטײן מיט א
קאָשיק אױפּס אויף דעם בּריק" ,אמד ,בּן פּדק,
ווילנץ ,5681

װײַז אָפּגעלײגט איר פֿאַרמעגן פֿון אסתּרס
װעגן" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ ,נ"י  ,7391ז' ,081
,פּרנסה האָט אָט דער שטעלמאַך געהאַט...
שׂכל געהאַט . . .א רובּל אָפּצולײגן" ,בּערג,
'דער לעצטער ראָש:השנה', .דאָס איז געװוען,
װען דער שטעטלשער גביר האָט געהאט אָפּי
געלייגט עטלעכע פֿערטלען האָלץײ ,בּ .דעמבּלין,
צװײי

און

אַ

נ"י

דריטער,

,3491

|'

.7

;דאָס

שעפּסנבּלימל לייגט נאָך אֶפּ אַן אָנקלײַבּ פֿון
נער-מאַטעריאַלן אין אן אנדער אָרט" ,ד .האַכ-
בּערג

איבּז,

אָטאָ שמײַל,

געװיקסן,

מאָסקװע

 ,0ז' ,6
 .4אַראָפּנעמען פֿון זיך און אַװעקלײגן אָדער
אַװעקגעבּן .אױסטאָן ,אִי א לאַסט פֿון די
פּלייצעס .אִי דעם קלומיק און גיין זיך װאַשן.
שװבּ פֿאַרטײַטשט יפרק'  --אָבּליגן", .דאָ
טרוג אינר איין גרונט האָלץ אונ'י ליגט דשׂ
האָלץ אָבּ אונ' רואט" ,בּראַנט ,פּרק ל, .דאָס
גאנצע פֿאָלק האָט פֿון זיך אָפּגעלײגט די
גאָלדענע רינגען װאָס זענען געװען אין זייערע
אויערן און זיי האָבּן זיי געבּרענגט צו אַהרן",
חחת ,אָרט?  ,9281בּײַם פֿאַרטײַטשן שמות,
לב, ,3 ,פֿאָלגט מיין ראָט ,לייגט אָפּ אייערע
קליידער און פֿאַרקלײדט אײַך פֿאַר א בּעטלער",
איינע

שעהנע

געשיכטע

פֿון הרבֿ

הגאון

הש"ך,

פּרעסבּורג , .3681האָט אירע קליידער און
אַלעס שמוק אָפּגעלײגט און זיך אין טרויער-
קליידער אָנגעצויגן" ,יצחק משה בּאַדער ,הייני
ריך ,קראַקע , ,3981ער שטעלט אַװעק די
קאנען ,לייגט אָפּ די יאָך ,זיפֿצט אָפּ , . .ײ ,פּרץ,
'דער תּעניתי, .עס עפֿנט זיך די טיר ,עס קומט
אַרײַן . , .א ייִד ,לייגט אָפּ דאָס פּעקל" ,שע,
אָרעמע

און

פֿרײלעכע

*א די תּ פֿילין
ותּפֿילין ,דעם קיטל
,מע טאָר ניט אִי די
גאַנץ זבֿא לציון'. .

| ,ז' .901

(דעם טלית ,דעם טלית
און טלית)  --אױסטאָן.
תּפֿילין בּיז מע זאָנט אָפּ
 .מע מוז די תּפֿילין אַ'

אַ נײַעם

האָט געזאָלט אַרױפֿצוען

 0אַװעקלײגן .אנידערלייגן .אַנידערװאַרפֿן.
זיך ראַנגלען מיט עמעצן און אים אִי אויף דער
ערד .אִי דאָס געװער און זיך אונטערגעבּן; .האָט

ער דיא מויארן פֿון ירושלים אָבּ גיליגט צו דער
ערדין אונ' ער איז פֿליכטיג גיװאָרדן" ,ר' זלמן
הענא

איבּז,

ר'

דוד

גאַנן,

צמח

דוד,

פ95פֿדמ,

תּנ"ח, .זיא בּליבּן אופֿנבּאַרליך אונ' זיא מוזטן

אָבּ ליגן איר שװערט" |= געבּליבּן אָן שוץ
און געמוזט זיך אונטערגעבּןן ,צאינה ,אַמשׂט
זאָל ערגעץ אװעקפֿירן
.
ער
תּל"א ,קפּ/ד.., .
דעם שלאַפֿן טאַטן .דאָ איז קיין הקדש ניט
אָפּצולײגן א קראַנקן ייִדן" ,יא ,שטערנטיכל,
לײַפציג  ,1681ז' , .611װען עס איז א גאַסט
געװען ,האָט מען די 'קאַנאפּעי וְדי לאנגע בּאַנק
מיט אַ װענטלן געקענט אִי און שלאָפֿן אויף
איר",

ישׂראל

רוחמובֿסקי,

זכרונות

פֿון

מײַן

לעבּן ,פּאַריז , .0291געכאַפּט א קאַסע און
האָט זיך אַװעקגעלאָזט אין די הויכע גראָזן אַי
א װאָל היי" ,מ .ג .גאָלדשטײן ,בּירעבּידזשאַנער

*אֵי אויף
אױפֿן אַמור ,מאָסקװע  ,4291זי 531
קאַלט  ---דערהרגענען .אי דעם פּראָװאָקאַטאָר,
,אַזױנע װאָס זײַנען סתּם ניט פֿױל אָפּצולײגן
עמעצן אויף קאַלט" ,ש .האַלקין איבּז ,יע.
בּיװאַלאָװ ,פּאָלונדרע ,מאָסקװע ,1391

 .1בּאַזײַטיקן .אָפּװענדן .אַי אַן אַלטן פֿעלער,

אָפּלײַגן

אָפּלײידיקן

182

אִי די חרפּה און זיך נעמען צו שװאַרצאַרבּעט,

װי א זײַל" ,שע ,בּלאַנדזענדע שטערן  ,1װאַרשע

,מע זאָל זיי ניט לאָזן פֿאַלן ,איידער זיי זינקען

 ,2ז' , .24א טרויער האָט זיך אָפּגעלײגט
בּײַ די הויכע אַרטילעריע-פֿערד און ער דריקט
זי אויף די רוקנס" ,עוזר װאַרשאַװסקי ,כאַי

און מוזן אִי די בּושה די האַנט אויסצושטעלן",
קמ ,6681 ,פאן , .01אפּשר װעט איר װעלן אַי די
זינד איינער אויף דעם אַנדערן" ,ר' משה
שמואל

הילף,

אגרת

המוסר,

װארשע

,0391

איף עמעצן  --אַראָפּנע"
*אָי דעם בּ יגיל
מען פֿון זיך די שולד ,בּאַשולדיקונג און װאַרפֿן
אויף אַן אַנדערן.
 ,8פֿאַרבּײגן .אָפּבּײגן ,אי די דראַטן ,די
שטעכלדראָטן .אִי די פּאות .אִי האָר אין לאָקן,

( .9שנײַדעריש) אִי אַ ז וים  --פֿאַרבּײגן
און דורכנייען,
 0אַמ 440 .צגן ( .=02: 014צײַטװײַליק)
אָפּזאָגן פֿון דער אַרבּעט, .ס'איז סלעק און מע
האָט אַלע ארבּעטער

מאַכן עס זאָל אָפּליגן ,)435--( .אַי די

רעכטע (לינקע) האנט .אִי אַ פֿוס.
( ,2מאַט) אין פּראָצעס פֿון אויסרעכענען,
איבּערגרופּירן ,דערװײַזן  --צײַטװײליק ניט
נעמען אין בּאַטראַכט אַ טייל,

 ,9אַנשטאָט אָפּגעבּן .מאַכן ,אויסהאַלטן אאַ

|| ,פּאַרין

,מײַנע

 4אָפּזעצן זיך .אַראָפּזעצן זיך, .דאָ זעט
מען װי יעדער בּיסן לייגט זיך אָפּ אין מאָגן",
י .יאָפֿע ,אין קעסל

גרובּ ,מאַָסקװע  ,9291ז' ,48

,פעטס ,װאָס לייגט זיך אָבּ אין די אונטערהויט-
געװעבּן ,קען אַ לענגערע צײַט ניט אַרױסרופֿן
קיין שװערע שפּירונגען" ,פֿגעז ,װילנץ ,1391
פאן ,71

אָפּגעלײגט בּײַ אונדז אין

שאַפּ",

1

ליאַסטרע

,4291

ז' .33

אכט

און צװאַנציק יאָר האָבּן זיך נאָך װײיניק אָפּגץ-
לייגט אויף מײַן לײַבּ" ,יודל אאָפֿע ,דאָס
איידעמל ,מאַָסקװע ,6391

 .8האָבּן אַ װירקונג אויף די חושים ,אױפֿן
זכּרון; .דער ריח פֿון מיסטקאַסטן און בּית"
הכּסא לייגט זיך שװוער אָפּ אין שטובּ" ,ייז ,חבֿר
נחמן ,ז' , .501אין זייער זכּרון האָבּן זיך
אָפּגעלײגט די אָפּגעלערנטע בּלעטער גמרא" ,חג.
 .0האָבּן אװַירקונג אױפֿן געמיט ,אויף די
געפֿילן, ,דעם רבּינס טיף װאָרט האָט זיך
אָפּגעלײגט אויף מיר", ,די געשרייען פֿון די
קראַנקע לייגן זיך אָפּ אױפֿן האַרצן", .אַ שאָטן
לייגט זיך מיר אָפּ אויף מײַן געמיט", .דאָס
װאַרעמקײט ,װאָס האָט אַרױסגעשטראַלט פֿון
די פֿרעמדע חסידים ,האָט אויף אַלע זיך אֲפּי
געלייגט ,אַלעמען אַרומגענומען און געאײניקט
צוזאַמען" ,אַש ,תּהיליםייוד, .מיט דער הילף
פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור ,פֿון דער ירושה
װאָס האָט זיך אָפּגעלײגט אין ייִדישן געמיט",

אָנגערעגט ,ווען זי האָט זיך אָפּגעלײגט" ,מלה,
לידער װ ,נ"י  ,4391זי ,39
 .1געבוירן (װעגן בּעלי-חיים ,װאולגאַר
װעגן מענטשן), ,די ציג האָט זיך אָפּגעלײגט?
 ,2צוריקלייגן זיך אויף אַ צװייטער זײַט,
פֿונאַנדערנעמען זיך אין צװייען, .װעט יענס
שטיקל פֿאָרנט ניט צוגענייט זײַן צום װערכל,
נאָר מיט אַן אונטערשטער זײַט אַלײן ,אַזױ אַז
עס זאָל זיך קענען אַ'" ,ממוס ,שלמה ,זי ,02
,אַ קליינער טישל און אַ בּיורע ...די
בּיורע האָט זיך אָפּנעלײגט אום צו דינען פֿאַר
אַ שרײַבּטיש

אויך",

טױבּע

עולם

סעגאַל,

המעשה ,װאַרשע ,3881
-יעכיץ.

צװיי

עעניש , --די סעסיע האָט נאָך

אַ'ץ זיך געעפֿנט",

.5621

מ.

טמ

ריבֿלין,

-ערי.

אָפּלײינער  --דער- ,ס.

 ,1װנ יין ,יקע- ,ס,

װער עס לייגט אָפּ אויף שפּעטער,
 .2פֿאַרבּײַטער ,ממלא-מקום, .אויבּ עפּעס
דאַרף אים חלילה געשען ,זאָל איך זײַן דער אַיי
בּאַש ,פֿאַר 1691 ,װווץ ,52
 .9אַן אַראָפּגעבּױגן און אײַנגעגראָבּן צװײַגל,
סיזאָל לאָזן װאָרצלען און זײַן דער אָנהײבּ
פֿאַר נאָך אַ בּוים , .צימער -פֿלאַנצן װערן אויך
פֿאַרמערט מיט אָ'ס ...אַ יונג גגיטעבּליט
צװײַגל בּייגט מען אָפּ אָן אַ זײַט (דערפֿאַר רופֿט
מען אים אִי ,מע ליײגט אים אַפּ) ...מיט אַ
שארפֿן מעסער מאַכט מען אין אים א שניט,
דער אי בּלײַבּט פֿאַרבּונדן מיט זײַן מוטער-פֿלאַנץ
בּיז ער װערט בּאַװאָרצלט אין אָרט פֿון שניט",

װערבּן .אַרכ מיו .פֿאַר כּללישפּראַך  --דטשמ.
אִי ח שבּון  ..., --חשבּון מיט זיך זעלבּרט
אָבּ ליגן" ,אריה ליב בּרי יהודא זעליגמן,...
תּיקוני מועדים ,פֿיורדא תּפּ"ט .אִי א שבֿו-
אִי ת פֿילה געבּעט ,גאָטעסדינסט),
עה.
,איך האָבּ
אָי די שולד ,דאָס מודה זײַן זיך.
מײַן דאַנקזאָגונג פֿאַר זולכן גרוש כּבֿוד אוני
טרחה אַן אינען אָבּ גיליגט" ,גה ,ו' , .692זײַן
קומפּלימענטן אָפּ גיליגט בּשבֿיל בּעליי ,דאָרטן,
זי , ,492האָט אָנגעהױבּן פֿאַרשידענע פּלאַנען
אָפּצולײגן און פּראָיעקטן מכּוח דעם געפֿאַ-

קייט",

גענעם מיידל" ,קלמן סובּיל ,דער דאַקטאָר און

פּאַריז  ,4291ז' ,35

,אױפֿגעקומען דורך דעם ,װאָס מע האָט די

 1אַרײַנטאָן זיך .אַרײַנטראַכטן זיך .פֿאַר"
לייגן זיך אויף עפּעס .אַי זיך מיט אַלע כּחות,
;ער האָט זיך אָפּגעלײגט אױפֿן ענין" .אִי זיך
אין א פּראָבּלעם ,אין אַ פֿאָרשונג .אִי זיך אויף
עולם-הזה,, .און ער האָט זיך אָפּגעלײגט אויף
זוכן גאָט אין די טעג פֿון זכריהו' ,"...תי,
דבֿריהימים ב ,כו, .5 ,נאָכדעם װי דער ענין
לייגט זיך בּײַ אים גוט אָפּ ,קוקט ער אויף
דעם ענין װי איינער קוקט אויף אַ דבֿר-
המצויר" ,לדבּ ,קנז,

צוויי מינים {פּירותן מרכּיבֿ געװען ...ד"ה
מע האָט אין אַ געװעקס פֿון איין מין אַרײַן-
געפֿלאַנצט א צװײַגל (אַן אִי הייסט עס אין
לובּלין  ). . .אױפֿן געװעקס פֿון דעם אַנדערן
מין" ,יפֿאַ ,8291 ,פאן ,4
פ .פֿיש װאָס לײגט אָפּ רױגן ,איקרע.
,האָסטו אָבּער ניט אַזא טיש ,מוזסטו שטומען

זײַן טאַכטער ,לובּלין  .4981אִי אַ מאַ ס --
אִי עקוא-
אויסמעסטן ,אִי מאַ טורע,
,אַרף
מע ן  --האַלטן ,אויסהאַלטן (גאַליציע) .ד
דער רב קיין עקזאַמען אִי אין דער לאַנד-
שפּראַכע" ,יִפֿאָל 2881 ,וון ,81

אָפּליַַגן  --צַקוזוו .לײַג אָפּ-- ,יגעלײַגט - ,אָפַ-
זאָגן ליגנס .אָפּליגנערן .אִי די מיאוסטע ליגנס,
;כמאַרע און װינט און קיין רעגן קומט נישט,
אַזױ איז דער מענטש װאָס בּאַרימט זיך מיט
זײַן גאָבּ און צום סוף האָט ער גאָר אָפּגץ-
לײַגט" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,כה.41 ,

אָפּלײיגן זיך  +-- --אָפּלײגן.

 .1אַװעקלײגן

זיך .פֿאַרבּלײַבּן א געװויסע צײַט .אַי זיך אויף
ֿ,ישקע
אַ בּאַנק און איבּערנעכטיקן אין פּאַרק .פ
װעט זיך בּײַ אײַך אִי מיט דער טאָרבּע" ,ממוס,
פֿישקע.

 .2אַנידערלייגן זיך (אין אַ קראַנקנבּעט) ,נ,אַך
דער אײַנשפּריצונג

מוז די פֿרױ ליגן עטלעכע

װאָכן אין בּעט אָדער זיך אִי אין אַ קליניק",
פֿגעז ,װוילנע  ,1391מאן ,32
 .9אַראָפּלײגן זיך, .אָפּגעלײגט האָט זיך
דער שטויבּ װאָס איז געשטאַנען א גאַנצן טאָג

בּ.

ריווקין,

גרונטיטענדענצן...

;אין

 ,ז' ,.252

אים האָט זיך ניט אָפּגעלײגט מער די שטיל-
עוזר

כאַליאַסטרע

װאַרשאַװסקי,

 .8אָפּגעבּן זיך .איבּערגעבּן

|,

י.

ראַסײן,

די

שענסטע

צימער

בּלומען

קאָװנע

,2
( 4לאָקל) .צװײַגל פֿון א בּעסערן אָדער
בּכלל נאָענטן מין פֿרוכטבּױם ,װאָס װערט
אַרײַנגעזעצט אין אַ בּוים פֿון אַן ערגערן מין,

װי אַ פֿיש אן אִ" ,א .שטיימאן,

אינטים

מיט

דער װעלט ,תּ"אָ  ,1791זי ,75

אָפּליידיקונג  --די ,ען

פּראָצעס אָדער

זיך ,לטובֿת

רעזולטאַט פֿון אָפּלײדיקן (זיך) ,א גרינטלעכצ
אָי פֿון א גאנצן אָנגרײט,

 9זיך מַדחה זײַן ,זיך אָפּשטופן אויף
שפּעטער, .פֿאַר אַלע עבֿירות װאָס זײַנען נגד
תּורת-משה לייגט זיך אָפּ די שטראָף צום
=וייטן) און דריטן דור  . . .נאָר פֿאַר
אַנדערן צו
העבֿרת-שבֿועה װערט ער געשטראָפֿט ניטיגץ-

אָפּליידיקן  --טרװ . דיק אָפּ- ,יגעלײידיקט,

עמעצן,

זאַמט",

|

קאָנסטאַנטין

קאַלינסקי,

איבּז,

פֿעסט:

זעצונג װעגן יהודים ,װילנא והוראדנא תּקצ"ה,
 ,0אױפֿהערן לייגן אייער .אַ לענגערע צײַט
לייגן .אי זיך לענגער װי די אַנדערע הינער.
,סע ליאַרעמט ניט די הון ,פֿון בּיסל אייגנס

 .1אױסליידיקן ,ליידיק מאַכן .אוױסרײיניקן אַן
אַרט פֿון עפּעס .אִי דאָס צימער

פֿון מעבּל.

,אָט שלעפּט א מוראַשקע א ריטל אָדער אַ
טויטן װערעמל . . .אַז עס האָט איר עפּעס אין
וועג געשטערט ,פֿלעג איך פֿאַר רחמנות אַי איר
דעם

װעג",

ישׂראל

רוחמובֿסקי,

זכרונות

פֿון

מײַן לעבּן ,פּאַריזן , .0391די דײַטשן דאַרפֿן
אונדז אִי אונדזער טעריטאָריע ,בּאצאָלן די
היזקות װאָס זיי האָבּן אונדז אָנגעמאַכט",

1888

אָפּלײַדן
ש.

אָפֿנ

בּערגמאַן,

מיזרעכ

אין

אומרואיק,

מאָסקװע ,4391
 .2מאַכן פֿרײַ פֿאַר עפּעס אָדער פֿאַר עמעצן,
אִי דעם מאַרקפּלאַץ פֿאַר א גרויסער פֿאָלקס-
פֿאַרזאַמלונג .אִי דאָס צימער װײַל עס איז פֿאַר"
דונגען, .די בּאַדינגונגען אָבּער בּײַטן זיך...
ממילא מוז אויך אַלץ װאָס איז ארױסגערופֿן
געװאָרן פֿון זי  . . .פֿאַרשװינדן פֿון דער װעלט
און אִי דעם פּלאַץ פֿאַר דערשײַנונגען װאָס
שטימען בּעסער צונויף מיט דעם נײַעם סדר",
זשיט װו ,נ"י  ,1291זי .7
 3אַרכ .אַראָפּנעמען אַן עול .אראָפּװאַרפֿן אַ
יאָך ,בּאַפֿרײַען פֿון א משׂא .שׂב יג/א און מש
נב/ב פֿאַרטײַטשן יפּרק' :אָי,, .אין דער זעלבּיגן
 צײַט האָבּין אָבּ גיליידיגט פֿון אירן האַלץה=אַלדז| דיא זאַקסין אוני דש פֿאָלק קאטין,
דשׂ איזט דש פֿאָלק העסין דש יאָך פֿון די
רומיים",

ר'

דוד

גאַנז,

צמח

דוד,

פ9פֿדמ

תּנ"ח.

,דיא האָבּן אַלי דשׂ יאָך פֿון דיא יהודים
אָבּגלידיקט פֿון זיך ,אוני האָבּן װידר שפּעניגט
קיגן דיא גװעלטיגונג פֿון ירושלים" ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,3471קנג/ב, .ניט צו מויל בּינדן איין
בּהמה וען זיא דרעשט אוני אָפּ צו ליידגן איין
שווערי לאַסט פֿון דער בּהמה" ,מחזור ר"ה
ויויכּ ,הומבּורג  ,1271קצו/ב.
 4אַרכ .אַראָפּװאַרפֿן דעם עול-שמים .אַראָפּ-
נעמען פֿון זיך זינד ,פֿײַנדשאַפֿט אע, .פֿאָלג מיר
אוני דייני זינד מיט (צדקה פּרוֹק) לידג
{=ליידיקן זיא אָבּ פֿון דײַן הלז" ,סהמ,
דניאל ,ג, .72 ,גלײַך װי מיר גילערנט האָבּין
אין פּרקיאָבֿות :װער זיך טוט מײַון פֿון
ריכטן דער זעלבּיג ליידיגט אָפּ פֿון זיך פֿײַנט-
שאַפֿט ,רוב  . . .וְהחושׂך עצמו מן הדין ,פּורק
ממנו איבֿה וגזלן" ,אליהו בּר' ליזר חזן ממש'
 -פחת

אָפּלײיזערין

קוטניס,

איבּז,

תּלמיד

צחקן

מוסרי,

אַמשׂט

תּע"ח, ,אוני דער פֿון זיך אָבּ לידיגט דש יאָך
פֿון דר תּורה {וכל הפּורק ממנו עול תּורהן
זוא גיבּט מן אױיף אים דש יאָך פֿון דיא
(שׂררה)" ,משה פֿרנקפֿורט איבּז ,מהמ ,אַמשׂט
 ,2רה/א, .דאָש מאַכט דיא פֿוױלהײט אוני
טרעגהייט אז זי ניט גלייבּן אָן הש"י {= השם
יתבּרך} אונ' לידיגן דש יאָך פֿון גאָטשׂ גיבּאָט
פֿון זיך אָפּי ,עח ,י/ד.
מיט זיך  --עויתנצלו  --האָבּן זיך אָפּי
געליידיקט" ,אורח ,שמות ,לג{ .6 ,תִּי; :האָבּן
אױיסגעטאָן".ן ,דערנאָך האָט זיך דער הויף און
די שטובּ אָפּגעלײידיקט" ,חג ,טמז,16 7691 ,

אָפּליַיִדן  --אוטו .לײַד אָפּ-- ,געליטן.

דורכ-

מאַכן (דורכלעבּן) לײַדן אַ צײַט .אָפּקומען א
צײַט .האָט זיך דערװײַל בּאַרעכנט זײַן שטאַנד,
װאָס עֶר האָט דאָ אָפּגעליטן צײַט ער איז אװעק
פֿון זײַנע עלטערן" ,אפֿיס ,אשת חיל ,אייטקונען
/- ,3און נאָכן אִי גלות איז נאָך אויך די
צײַט ניט געקומען נתגלה צו װערן" ,פּרץ,
'ס'אי גוט', .װאַרף אַראָפּ די טרויער קליידער,
אָרעם פֿאָלק ,האָסט אָפּגעליטן / ,בּיסט געװען
די כּפּרה  /פֿאַר די זינד פֿון אַלע פֿעלקער",
אויך מיט זיך.
יהואָש ,ישבּת נחמוי.
-עניש,

אָפּלײיז  --דער- ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון
אַפּלײזן ,לייזונג, .ז,יי האָבּן נאָך אַזא אִי קוים

געקראָגן אַנדערע ליידיקע שאַכטעלעך" ,זש,
קינדער,

שקלאָװער

,1591

ז' .701

אַפּלייזיגעלט  ---דאָס (די)" ,ן (דער) .1 .געלט
װאָס מע לייזט אָפּ בּמשך פֿון אַ געװויסער צײַט,
אָיגי אין א מאַרקטאָג, .אַ"גי בּמשך פֿון דער
גאַנצער װאָך קלעקט נישט איף צו מאַכן
|
שבּת".
 ..2נדבֿה .מתּנה .געשאַנק, .דערמיט בּאַדינען
זיך די נעגער און קומען איינער נאָך דעם
אנדערן אין א רעסטאָראַציע ,קריגן זייער אי"ג'
און גייען װײַטער אין אַנדערן װאו נאָר די
גרויסע לײַט עסן" ,קמ ,5681 ,מאן ,13

 .9דזוו אָפּלײזונג ,--
כּופֿר .אויסלייז-געלט,
אָפּלײיזונג  --די- ,ען.
אויסקויף .געלט אָפּצוקױפֿן זיך, .איין בּרודר
ניט לאָזן ער קאָן לאָזן איין מאַן אוני ניט ער
קאָן געבּן צו גאָט אָבּליזונג" {תהלים ,מט.8 ,

תּי, :אויסלייז")| ,סידורן תּפֿלה למשה,...
דעסוי  ,6961שמו/ב .גאונדזערע שלאַכצעצן
ש|ל=יאַכטשיצן| האָבּן די פּלינדערונגען בײַ
'זייערע" ייִדן בּאַטראַכט אַלס אַן אִי פֿאַר זיך,
פֿאַר זייערע װײַבּער און קינדער" ,גרשם
בּאַדער,

יודישער

רעד',

לעמ-

פֿאָלקסקאַלענדאַר,

בּערג תּרנ"ט.

 ,0זֵאן , .64און וען איינער װיל פֿאַר אים
בּאַצאָלן |= פֿאַרן פֿאַרמשפּטן} ,קען מען אים
אִי?י ,טױזנט און איין טאָג ,װילנע ,8781
זי ,83

 .9פֿאַרבּײַטן עמעצן ,פֿאַרנעמען יענעמס אָרט,
פֿאַרטרעטן יענעם, .דער זעלנער קומט אִי דעם
װאָס שטייט אויף דער װאך", .ז,י לייזט אים אָפּ,
נעמט בּײַ אים איבּער די ארבּעט",
( 4איר) .בּאַשטראָפֿט װערן ,קריגן פּעטש.
כאַפּן אַ פּאָרציע מוסר אָדער זידלערײ, .אוי,
האָט ער אַרײַנגעכאַפּט! האָט ער אָפּגעלײזט זײַן
חלק!" ;ער האָט אָפּגעלײזט זײַנס"; .בּײַם
פֿעטער איצע איז אויך דער עולם געװען שלאַף
און ער האָט אָפּגעלײזט ,פֿאַר דער מומע בּלומע
 --זי איז געשטאַרבּן פֿון סיפּנאָי טיף פ{ֿ=לעק-טיפֿוסן" ,פּבּ, .אוי ,חבֿרים ,האָבּ איך מורא,
עמעצער זאָל דאָ ניט אִי .מע כוליגאַנעװעט",
מ .אַלבּערטאָן ,שאַכטעס ,מאָסקװע  ,4391עדי
פויערים האָבּן זיך אָנגעיאַרידעװעט ,זיך אָנגעזען
און אָנגעהערט  . . .און בּײַ א היפּשן טייל האָבּן
נאָך אויף די פּלײיצעס געפֿײַערט די קאַרבּן פֿון
די נאַהײַקעס ,װאָס זיי האָבּן אָפּגעלײזט",
איבּז ,אַ .האַלאָװקאַ ,פּראָלאָג ,קיעװו ,5391
פ .לויז מאַכן .בּאַפֿרײַען פֿון אַ דריקעניש,
 .. .,געבּן צו טרינקען זאָלכע זאַכן װאָס
לינדערן און לייזן אָפּ פֿון דער בּרוסט...
מילעך ,האָניק ,אויפגעבּריטע קרײַטער,"...
שלג,

 .1ארײַנ-

אָפּלייזן---טרוו .לייז אָפּ-- ,געלייזט.

קריגן געלט בּײַם פֿאַרקױפֿן .אִי אַ בּיסל סחורה,
,וען זיי װאָלטן אַזױ פֿאַרקױפּֿט יעדערער מיט
זײַן מקח ,װאָלטן זי אָפּגעלײזט צוזאַמען פֿינף

 און צװאַנציק דוקאַטן" ,אמז ,מלאכת מחשבֿת,ווילנעץ ; .4681און אין איין שעה ,אַז דער
בּורא איז מצליח ,לייזט מען אָפּ פֿאַר א גאנצן
טאָג" . ,ישׂראל

ווילנע  ,8091זי
אין װעלכע עס
אַרבּעטער ,און
פֿאַר זײַן בּיסל
אויף

| הרע'ס

איר

ניט",

שוהלע,

ברי"ף,

מײַן

הגדה,

זיידעס

, .04ער האָט א קליינע שאַפּ,
אַרבּעטן ניט מער װי פֿינף
פֿונדעסטװעגן קען ער ניט אִי
סחורה ,װאָרעם קיינער פֿרעגט
ג.

מ.

באַָיאַרסקי,

פּיעטריקאָװ

.1191

דעם

יצר

,דער

מאַן

איז שוין מער נישט אַהיים געקומען מיט א
רוישיקן קלינג פֿון אויסשיטן די קעשגע-געלט
אױפֿן טיש ,נאָך דעם אַי פֿאַר דער קויקע פֿיש",
װײַס !' ,שרעבּערקי ,זי ,421-521
 .2אויסלייזן .בּאַפֿרײַען .אױיסקױפֿן (מיט
געלט), ,דר שׂררה האָט אים געשענקט א גאַנצי
שטאָט פֿר דעם װײַל ער האָט אים פֿון דעם
טויט אָפּ גלייזט" ,איין װינדרליכי מעשׂה פֿון
מדינות אַפֿריקי ,אָרט? {סוף  .81אָדער אָנהײיבּ
 .9י"הן, .װער װעט מיר העלפֿן אין מײַנע
נויטן ,אַז דער בּעל-פּקדון װעט שיקן נאָך מײַן
נשמה ,מײַן האָבּיאון-גוט װעט מיך ניט קענען
אָיי ,ממלא

בּת

ר' צבֿי הירש,

תּחנה

תּשובה

ותּפֿלה וצדקה ,לאַשטשעװ תּקע"ו, .דער טאַטע
און דאָס קינד ,אַז זיי װעלן וויסן  . . .קיין אָפּי
קױפֿגעלט ,קיין קװיטאַנציע ,קיין נאַיאַמשטשיק

| קען ניט אִי פֿונעם {מיליטערן דינסט" ,קמ,

איבּז,

דער

אוצר

פֿון

געזונד

און

לעבּען,

װאַרשע  ,8091זי ,41
מיט זיך  --דזװ אִי  .32ע(כּופֿר) דאָשׂ אויש
ליזונג פֿון מן איז (עשרו) זײַן עשירות ,דהײַנו
מן גפֿינד דז איינר קאָן זיך מיט זײַנום געלט
פֿון טוט אָבּ ליזן דורך דער צדקה דז ער דער
פֿון גיבּט" ,סהמ ,משלי ,יג, ,8 ,מכּל שכּן װען
איינר מיט זײַנר האַנט דר שלאָגט ,װיא גרושׂ
איז דיא עבֿירה ,דרום זאָל ער זיך מיט קין
געלט אָבּ ליזן" ,צאינה ,מסעי ,קכו/א, .װען דו
װעשׂט דערציילן איין זאך פֿון דען װאָשׂ דו
וועשט הערן אַזו װעט בּלד איין טויט אויף דיר
קומן אוני װועשט זיך מיט קיין געלט אָפּ לייזין",
בּן המלך והנזיר ,זשאָלקעװ , .1771מלאך המות
מ=ענטשן װעסט
 .איז א האַרבּער שליח ,דו {
זיך ניט קאָנען אִי פֿון אים" ,אורחות

צדיקים,

גראָדנע תּקנ"ה,

עכץ , --די  . . .ליכטצלערין :כ'האָבּ נסים,אַז סיזאָל מיר זײַן אַן אָי" ,י .מ .נײַמאַן ,שבּת"
עניש.אױבּס ,װאַרשע  ,3291זי .21
אָפּלייזער  --דער" ,ס .1 .דער װאָס פֿאַרבּײַט
א צװוייטן ,פֿאַרנעמט זײַן אָרט .פֿאַרבּײַטער.
,דער וװעכטער האָט מיט אומגעדולד געװאַרט
 .2כּפּרה, .עץ מעגט אַלע זײַן
אױפֿן אָי".
,אָל זײַן דײַן װילן אַז מײַן טוט זאָל
אָי" .ז
זײַן אַן אִי פֿאַר אַלע מײַנע זינד" ,בּאַש ,פֿאַר,
0

וא

.52

אַפּלייזערין  --די- ,ס .פּפ- :קע.

 .1װנ .פֿון

אַפּלײזער .גיעדעס מאָל װאָס עמעץ איז גע-
װאָרן קראַנק האָבּן די װײַבּער געבּעטן גאָט אַז
פֿרײדע זאָל זײַן יענעמס אִי" ,בּאַש ,פֿאָר,

אָפּלײטן

1884

 .2לוט פֿר65001140 :עע .זונה,
.112 8
,ען האָט ליסען גערופֿן זונה,
פּראָסטיטוטקע .מ
הור  . . .אָי ,בּאַש.
אָפּלײיטן  --טרוו .לייט אָפּ'-- ,געלייט .1 .אָפּ
טיילן עפּעס דורך לייטן ,אָפּשמעלצן .אָפֿט מיט
זיך , ---מע דארף בּײַ זיך האָבּן אַן אַלומיניום-
טשײיַניק ,װײַל אַ בּלעכענער מיט אַ צוגעלייטן
הענטל װעט אויף דעם ערשטן פֿײַער זיך גלײַך
אָי",

ע.

האַנטבּוך

מעשטשינסקי,

טעריטוריסט ,מאָסקװע .23291
צולייטן מיט צין,

פֿאַרן

אַרבּע-

 .2אױסלײטן

/-נג,

אָפּלייטער  --דער- ,ס.

בּאַגעגענישן,

דנעראָי .בּליץ-אָ.

{' ,81

אָפּלײַטערן  --טרו- .טער אָפּ- ,געלײַטערט,
דיסטילירן ,אױיסקלאָרן ,אויסרײיניקן (א פֿליסי-
קייט) .לאָזן א פֿליסיקײט אָפּשטײן בּיז זי װערט
| דורכזיכטיק .אַ,ז מע טרינקט קאַװע |אום שבּתן,
טאָר מען ניט אִי די ריינע קאַװע אינגאַנצן פֿון
דעם געדעכטן" ,קונטרס חבֿרה שומרי שבּת,
פּשעמישל ,1091 ,י/ב, .נעמען א שטיקל גענדזנ-
פֿעטס און אַ שטיקל הינערפֿעטס אומגעזאַלצן,
אױיסצולאָזן דאָס פֿעטס  . . .אױפֿן פֿײַער ,נאַכער
אָפּצולײַטערן דאָס פֿעטס אין אַ גלעזל" ,טאַר װו,
פֿיג, :װען ס'זאָל זײַן לויטער צדיקים
זי .91
און לויטער רשעים ,װאָלט דער בּורא גיך
אָפּגעלײַטערט און גרינג .אָבּער אַז ס'איז פֿאַראַן
װינציק צדיקים און פֿול ניט קיין רשעים ,דאַן
מוז זיך לײַטערן צוזאַמען בּיז אלע זאָלן װערן
איין שטאַנד ,מען קען קיינעם ניט מדחה זײַףי,
פֿאַמיליאַן,

אַתה

ֿילטע פֿיש און פֿישי
..
ננגגטע.פ
ָאַ
ארל
מען דע
יויך ,וואו מיט פּערלמוטערס האָבּן אָפּנעלײַכט
ציטראָנענע סאזשלקעס" ,ד .פֿעלדמאַן איבּז ,י.
בּאַבּעל ,דערציילונגען ,כאַרקאָװ , ,5291אין
פֿרימאָרגן האָבּן די בּלעטער פֿון די עפּלבּיימער,
פֿײַכטער פֿון טוי ,אָפּגעלױכטן װי פֿלעמלעך
פֿון ליכט" ,בּאש ,פֿאָר 9591 ,צו ,81
מיט זיך ; --אויף מעריבֿ האָבּן זיך אָפּי
געלײַכט אין גאָלד די ראָזלעכע קיזלשטיינער
פֿון די סאָפּקעסײ ,מ .ליפֿשיץ איבּז ,װסעװאָלאָד
איװאַנאָװ,

אײַזערנער שטאַנג ,העכער פֿון די דעכער ,װאָס
פֿירט אָפּ (לייט אָפּ) די בּליצן צו דער ערדי
,אין די הױיפּטשטעט פֿון אַמעריקע איזן אויף
אַלע הײַזער געװען אײַנגעסטראיעט דונער'
אָץסן" ,יד ,דער דונער און דער בּליטץ ,װילנע
, ,4אין מיטן בּײַכיק-בּרוקירטן מאַרק שטייט
אַ געמויערטער סטויפּ . . .מיט אַ דונער-אַי אין
דער שפּיץ . . .װײַבּער רופֿן דעם דונעראַי
דונער-אָפּשפּרעכער" ,ידידיה מאַרגאָליס ,סאָב:
|
רים ,מאָסקװע ,1491
 -- 9אַן אִי פֿאַר די איפגעבּרויזטע
עמאָציעס, .װי אַן אִי בּין איך פֿאַר דיר /
אין געפֿאַר פֿון א בּליץ און אַ דונער / :אַלע
קלעפּ שלאָגן אָפּ זיך אָן מיר / ,אַלע קלעפּ,
װאָס צו דיר װעלן קומען" ,בּ .לאַפּין ,דער
פולער קרוג ,אאַ פּאַנצער', .ער איז געװען דער
אִי פֿון אַלע מײַנע תּרעומותן אויף מענטשן,
פֿון אַלע מײַנע טענות קעגן זיי" ,מוק ,מײַנע

יצחק

אָפּלײיקענונג

בּחרתנו,

אַדצס

תרס"ח .

מיט זיך , --די לופֿט לײַטערט זיך אָפּ און
בִישׁ.
עס װערט שייןי! ,נג.
אָפּלײַכטונג  --דער ,יען .פּראָצעס אָדער
רעזולטאַט פֿון אָפּלײַכטן .אַ העלע אָי .צ,ו מאַכן
זי בּאַלעבּן דעם עיקר פֿון זייער חיות ,נאָר
עטװאָס אַן אִי טוט זיך אָן אין זיי" ,תּניא,
י-
|
זי ,88
אָפּלײַכטן  --טרו .לײַכט אָפּ--+ ,געלויכטן,

ג=עלײַכט :95 ,ל-ויכטן  .+-צוריקשײַנען,

אָפּשלאָגן ליכט, .צו דער חופּה-װעטשערע האָט

פּאַנצערצוג

=ײיכט,
ל

,96:41

-ונג.

דער.

מינסק

,8391

-עכץ.

-עניש,

דער- .ערײ,
אָפּלײמען  --אוטו .דריטפערזאַניק .ליימט אָפּ,

אָפּנעמען, .עס האָט אים

ג-עליימט .װר.

אָפּגעלײמט די הענט און פֿיס",

אָפּלײַען  --טרוו .לײַ אָפּ ,ג-ע-לען-- ,געליגן,
 .1צוריקלײַען .לײַען געלט אויף אַ געװיסער
צײַט עמעצן פֿריִער ,און פֿון דעם װאָס האָט
געליען קריגן אַ (גלײַכע) הלואה, .איך האָבּ
דיר אַנטליגן  001קערבּלעך און האָסט זײ
געהאַלטן  5חדשים אָן פריצענט .הײַנט...
בּאַדאַרף איך אויך געלט ,לײַ מיר אָפּ 001
קערבּלעך אויף  5חדשים" ,ליבּין אַלדין בּערג,
{סדלקאָװ?ן
מחשבֿת ,בּאַרדיטשעװ
מלאכת
תּקפּ"ח, ,עס איז אָסור צו לײַען דעם אנדערן
געלט בּתּנאַי דאָס ער זאָל אים דערנאָך אַ'
אענגערע
צוריק צוויי מאָל אַזױ פֿיל און אויף ל
|אמז,

צײַט",

איבּזן,

אַבֿרהם

דאַנציג,

אַבֿרהם ,ווילנע ,5681

 ,2אױסלײַען .אַװעקלײַען .געבּן עמעצן צו
ניצן אויף אַ געװיסער צײַט, .הקבּ"ה האָט
געהיישׂן ישׂראל זי זאָלן דען מצרים אֵל איר
זִילבּר אוני גאָלד אָבּ לײַאן ,זיא זעלן זאָגן זיא
װעלן אין דער מדבּר נאָר איין עטליכי טאָג
פֿײַָארן אוני דער נאָך עשׂ װידר צו שטעלן",
 -מחזור ...שלש

מיט

די

רגלים ,אַמשׂט  ,3171קס/ב.

ענישׁ.

מגילה",

בודזאָהן,

י.

װײַבּיל 

אַגיטראַײיע

חלעבּין ,ווילנץ  ,2981זי ,11
אָי א פר שה  --פֿון חומש .אויך :אויס-
לייגן די טענות ,די ראיות, ,און האָט אים אָפַּ-
געלייענט זײַן פּרשה" ,מעשׂה נורא מהצדיק
המפֿורסם ר' מאירל מפּרימישלאַן ,לעמבּערג
אי אַ בּלאַט גמרא  --לייענען און
,8
אױיסטײַטשן דעם פּשט ,אָן פּלפּולים,; .װיפֿל
לייענסטו אָפּ אויף איין מאָל?  --װי גאָט גיט
 -האָט אָפּגעענטפֿערט דער מלמד  --אַמאָלאיין צמוד און אַמאָל מער" ,אמד ,יעקעלע
גאָלדשלעגער ,זשיטאָמיר , .8681א,יך װאַר דאַן
האָבּ שוין גע-
ך
אן.י. .
אַלט צװעלף יאָר או
קאַנט אִי א בּלאַט גמרא מיט תּוספֿות" ,אמד,
דיא יודען אין ליטא ,װילנע ,1781
אָי די ק ללה -בּ-ײַם אָפּגעבּן א שבֿועה,
,איינער פֿון די גבּאים לייענט די קללה...
נאָך דעם אַז ער לייענט אָפּ ,זאָגט ער תּקיעה,
דער בּעלל-
אה.ו.ן.ן
|קיע
שבֿרים ,תּרועה ,תּ
תּקיעה בּלאָזט אויף דעם שופֿר" ,קאַנסטאַנטין
קאַלינסקי,

איבּז,

פֿעסטזעצונג

יהודים,

װעגן

ווילנע והוראָדנע תּקצ"ה,
אײַט, .ער לייענט
 .2האַלטן אין לייענען צ
אָפּ דאָס בּוך בּיז עס װערט אים נמאס".

 9דורכלייענען .אִי בּיידע צײַטונגען.

בּית

|

זיך  --קזװ.

 ,1ז'  ,461אויך :אַרױיסבּרענגען זייער א
סך טענות .בּכּלל רעדן זייער לאַנג, .אַזױ האָט
זיך בּרײַנדעלע אויף איר איבּערקולכל אָפּגץ-
רעדט  ---אָדער גלײַכער צו זאָגן  ---אָפּגעלײענט

 .4פֿאַרשטײן ,דערקענען עפּעס אין אַ קול,
אין א שטימע , .זיי האָבּן געװאָלט דערקאָנען
אין דעם געוויין אַ בּאַקאַנטע שטימע ,אין דעם
געוויין אִי א גרוס פֿון דעם ,װאָס עס טוט זיך

דאָרטן אין דער אָפֿענער ,כּלומרשט פֿרײַער
וועלט"| ,בּונדן ,אים קאַמפּף ,זשענעוו ,0091
זיך ; --איז אַרױפֿגעקראָכן אויף
מיט
דעם אויוון ,האָט זיך אָפּגעלײענט קריאת-שמע
מיט אַלע זיבּן זאַכן מיט גרויס כּװנה און האָט

אָפּלײענען  --טרו  6אקוזװ- .ען אָפּ- ,יגץ-

פֿאַרבּיסן מיט דעם פּסוק :בּידך אַפֿקיד רוחי",

 .1פֿאַרענדיקן לייענען .דורכלייענען
לייענט.
בּיזן סוף .אִ' א בּריוו און דאָך ניט פֿאַרשטײן
װאָס מע װויל דאָ, .דרום מאַכט מען צו די ספֿר-

,4781

תּורה ,אַז מע האָט שוין איינעם אָפּגעלײענט"
וְאויבּ מע נעמט אַרױס צוויי ספֿר:-תּורותן ,לט,2
נג/ב, ,ד,ער רבֿ האָט אָפּגעלײענט אינגאַנצן און
אַנידערגעלײגט די פּאַפּירן" ,ממוס ,דאָס קליינע
מענשעלע,

ספּעצ אין פֿאַרבּינדונג מיט אִי ק ריא ת-
ש מ ע ,אויך װען מע זאָגט אויף אױיסנװייניק,
;אַז מע לײענט קריאת-שמע שלאָפֿט מען

רואיק" ,שװ, .שטיל װעט זי |די נאַכטן אִי
'יקריאת-שמע' און װעט אײַנשלאָפֿן" ,שע ,אי
אִי די
דישע שרײַבּער ,נ"י  ,7391ז' 261
;שא װאָס האָסטו זיך אַװױי צע-
מגילה.
װיינט / ,מ'האָט דאָך שוין די מגילה אָפּגץ-
לייןע}נט" ,פֿל, .ער האָט הײַנטיקן פּורים נאָכן
תּענית אָפּגעלײענט די מגילה אין  52מינוט
אױפֿן

זייגער",

דער

יודי'

פֿאַר פּסח,

װאַרשע

אמד,

קליינער

דער

װאַרשע

בּעל:תּשובֿה,

אָפּלײיקנבּאַר  --אַדי ,דטשמ .נר.
װאָס מע
קען אָפּלײקענען, .דאָס אַלץ און ענלעכס...
שאַפֿט אַ נישט אִי בּילד פֿון רעגרעסיע פֿון דער
גײַסטיקער

טעטיקייט",

זיגמונד

פֿרױד,

די

ווארשע

.8291

,ראשט

| אומדערװאַרטע

שׂרה

לערמאַן

איבּז,

פֿון די

מאַסן,

פסיכאָלאָגיע
אונדן

איבּער

װי

אַן

און דאָך ניט אִיע אסאָציאַציץ",

א זאַרעצקי|נש ,ישפ.)01( 3 ,

דקייט , --פֿריער פֿון אַלץ דאַרפֿן מיר
| אָנװלַזן אויף די שװאַכקײט און אַי פֿון דעם
(קינדס
די

אױפֿמערקזאַמקײט",

קאַטאַסטראָפֿאַלע

פֿישל
און

צײַטן

די

שניאורסאָן,
װאַקסנדיקע

דורות ,בּערלין ,יאָר? ,זי ,95

אַפּלײיקענונג  --די" ,ען
פּראָצעס פֿון אָפּ
לייקענען, .זיי זײַנען אריבּערגעגאַנגען פֿון
דער אִי דורך חקירה צו דער אִי דורך עמפּירי-
קע",

ג.

מ.

בּאָיאַרסקי,

די

פֿאַלשקײט

פון דער

1858

אָפּלײיקענען
כּפירהיסיסטעם,

פּיעטרקוֹבֿ

.1191

,דער

אידע-

אַליסטישער בּליק אויף רוים און צײַט ,די אַי
פֿון זייער רעאַלער עקזיסטענץ דרויסן פֿון דעם
מענטשלעכן גײַסט ,בּרענגט אַרױס די דיאַלעק-
טישע לאָגיק" ,זשיט ווש ,נ"י  ,7191ז' , .88די
פֿאַנטאַזיע איז .גיכער פֿאַר דער װיסנשאַפֿט . . .
און די װיסנשאַפֿט איז ניט קיין אִי פֿון דער
פֿאַנטאַזיעץ" ,איבּז ,בּרונאָ יאַסענסקי ,דער
מענטש

בּײַט

אַפּליקאַטור

די

הויט,

מינסק

הכּהן,

שבֿט

איינער

װעט אָבּער זאָגן :דאָס אי

אָפּלײיקענען  --טרו  6אוטװ- .קן אָפּ-- ,גע-
 .1לייקענען .זאָגן אויף עפּעס אַז
לייקנט.
עס עקסיסטירט נישט .ניט אָנערקענען עֶפּעס,
,און אפֿשר װעט ער מיר דאָס אויך אִי? האָבּ
איך דען נישט מיט מײַנע אייגענע אויערן
געהערט?" ,עט ,סערקעלע ,ווילנע  ,5291ז' ,604
,װאָס איך האָבּ מיט מײַנע אויגן געלייענט,
װעט דאָך מיר קיינער נישט אַ" ,יפ ,מגלה
טמירין' ,הקדמהי .וְיִבֹּל ווא7-8 ,ן .עשװײַגן
פּאַסט ניט ,װאָרעם דאָס װאָלט געהייסן אַז איך
לייקן גאָר אָפּ גלופּסקער װײַבּער ,אַקוראַט װי
זי װאָלטן גאָרניט געװען אויף דער ועלט",
ממום ,צוריק אַהײם ,ז' , .56בּנוגע צו דער
פֿאַרגאַנגענהײט דאַרפֿן מיר קוקן גאנץ אַנדערש
אויף די דאָזיקע עלעמענטן ,אַפֿילו װען מיר
זאָלן זיי אָי לגמרי" ,זשיט װו ,ניי  ,2191זי ,151
,װי עלנט מיר זײַנען אין אונדזערע צילן/ :
פֿאַרשפּילטע ,װאָס לייקענען אָפּ דאָס פֿאַרשפּי
לןײ ,סעג ,איצטער( ,פּאָעמען) ,נ"י  ,8491ו' ,37

,מיטאָר נישט אִי דעם ייִדישן שטאַם אַפֿילו
װען עס דרויעט א סכּנה" ,שמירת הנפֿש,
ירושלים תּשי"ג ,זי ,41

מוסר,

תּקצ"ג.
מחמת

עס

האָט זיך אױיסגעגאָסן טינט אויף דעם פּאַפּיר,
איז אַלײין געװאָרן אַזױ א כֹּתבֿ און אַזױ א
לשון ,קאָנען מיר אים עס ניט אִי ,און בּאַװײַזן
מיט אַ מוֹפֿת חותך אַז עס האָט געמוזט א
מענטש שרײיבּן" ,חהכֿ ,זי , .03איך לייקן ניט
אָפּ ,דאָס דו בּיסט א הייליקער מאַן און קאָנסט
בּאַשװערן

,6

סדילקאָוו

עאַז

רוחות",

דער

אמד,

סולטאַן,

,5

װילנע

|

( .8אונגיל) פֿאַרלײקענען אַ חובֿ, .מען זאָל
ניש שװוערן פֿאַלש ,אִי געלט פֿאַר דעם אַנדערן",
ספֿר המצות ,װראָנאָו ,ניט' ,5391
מיט זיך  --ניט װעלן אָנערקענען (א זאַך,
אַ מענטש)); .אַ דו מערדער ,האָט בּערקע
ן!" ,גאַדיל
י.י .
נ'.
געזאָגט .דו װילסט זיך אִ
קערשינקאָרין ,דער טיראַנישער פֿעטער ,ווארשע

, .56 '! ,6דער שטייגער פֿון א מענטשן
איז :אַז ער האָט א קרובֿ א רײַכן ,איז עֶר זיך
מתיחס מיט אים :יענער גבֿיר איז מײַנער א
א קרובֿ! װען אָבּער ער האָט א קרובֿ א
געמיינעם מאַן ,לייקנט ער זיך אָפּ פֿון אים",
מחזור כּל בּו עם פּירוש עבֿרי טײַטש בּשם בּית

ישׂראל ,נ"י ,יאָר?
עניש , --װאָס שטײַפֿער זי האָט זיךגעהאלטן אין איר אִי ,אַלץ גרינגער איז אים
געװאָרן אױפֿן האַרצן" ,בּ .גאָרין ,שפֿרהת,...

ניי  ,0191זי 42

ערײיי,

-ער.

װאָס לייקנט אָפּ.
אָפּלײ'קענעריש  --אַדי.
,די גאַנצע געזעלשאַפֿט איז אן אומװירדיקע . . .
מע פֿרעגט אַלץ אָפּ ,עס בּלײַבּט נאָר די אייגענע
אָפּפֿרעגערישע אִיע פּערזענלעכקייט" ,ע .קליי

קייט ליכטיקט אָפּ מיט אַ שמייכל אויף אַלױ
מענס פּנימער",
מיט זיך  --אליכטיקט זיך אָפּ א בּלוי
רויטער פֿײַערפֿונק" ,נאַד . /נג,

אָפּלינירן  --טרו . ניר אָפּ(-- ,גע)לינירט.
אָפּװירען .אויסווירען .מאַכן ליניעס מיט אַ
ונםב,

ווירע.

אָפּלינען  --טרו- .נע אָפּ-- ,געלינעט ,1 .אָפֵּי
בּליאַקעװען .פֿאַרלירן דעם פֿריִערדיקן קאָליר,,אונטער דער זון לינעט אָפּ כּמעט יעדער

שטאָף מיט בּולטע העלע קאָלירן".

 2פֿאַר-

לירן האָר פֿון פֿעל ,פֿאַרלירן פֿעדערן .עס קומט
פֿרילינג און די פֿערד לינען אָפּ, .די טױבּן
האָבּן אינגאַנצן אָפּגעלינעט"; .נאָכן אַנטװײנען
נעמען די קראָליקלעך צום ערשטן מאָל אֵ'...
צום אי דאַרפֿן זיי זײַן צוגעגרייט ,און האָבּן
אַ מונטערן און אײַנגעפֿיטערטן אויסזען",
בּאַהערשנ די טעכניק ,כאַרקאָװ  ,2391טא ,1
זנג  --תכֹּדי צו פֿאַר-אָפֿט מיט זיך.
גיכערן דעם פּראָצעס פֿון אָפּלינען ,דאַרף מען
בּיזן אָפּלינונגס-פּעריאָד דעם יונגװאַרג און די
דערוואקסענע {קראָליקלעך| געבּן זונרויז בּלע-
טער" ,בּאַהערשנ די טעכניק ,...כאַרקאָװ
 ,2הא .1

אָפּליפּען  --זזו אָפּלופען , .+-אונדזערע
חכמים האַבּן געזאָגט :זאָלסט אִי אַ נבֿלה אױפֿן
מאַרק ,אַבּי זאָלסט צו קיין מענטש דאַרפֿן,
מ.

מ.

דער

אויזערקיס,

/וו

פריװאַטלעהרער

דראָהאָבּיטש  ,8981ז' , ,53איך האָבּ אָפּגץ-
ליפּעט אַ שטיינדעלע פֿון דער װאנט פֿונעם
בּרונעם און האָבּ עס אַרײַנגעװאָרפֿן אין בּרו"
נעם" ,איבּז ,עדגאַר עלען פּאָ' ,די אינקוויזיציץי

*יאָי שטיין און בּיין --
אי װי אַ הונט.
אִי אינגאַנצן; .װי שלעכט ער האָט רוסיש
גערעדט ,לײַגן װי א הונט האָט ער שוױן
געקענט ,ער האָט אָפּגעלײקנט שטיין און בּיין",
קמ; ,0781 ,אן ; .42אַ טענה האָט ער געהאַט צו
דעם חלפֿן ,װײַל עֶר האָט אים געגעבּן װערט-
זאַכן צו בּאַהאַלטן ,נאָר ער האָט ניט אַרויס"
גענומען בּײַ אים קיין שליש:-צעטל אויף דעם
פּקדון  . . .האָט דער חלפֿן אָפּגעלײקנט שטיין

אָפּי

אֲפּליפֿערן  --זזו  --אָפּליװערן , .+-חלק

גילדן .אָנזאַמלען פֿאַלשע מטבּעות און זי א
בּיסל אִי, .װען זאָלסט ערגעץ קריגן עטלעכעץ
בּלעטעלעך ליישגאָלד און אִי די אותיות װאָלט
דאָס ספֿרל אויסגעקוקט זייער שיין" ,חנוך ה.
האַלפּערין (מזרח-גאַליציע), .זיי האָבּן אויס-

מסדר זרעים ר"ח {= ראָש-חודש| אלול
נגמר אונד אָבּ גליפֿרט איזט ,וחלק שני
עירובֿין ר"ח אָדר סמוך הבּע"ל {= הבּא
לטובֿהן אָבּליפֿרן אי"ה {= אם ירצה
װערדי" ,משלם זלמן מדפיס ,פּבּ ,זולצ"

און בּייןי ,יצחק משה בּאַדער ,צביה פון אָדעסא,

אַ פּסל פֿון

לעמבּערג ,5091

 .2ניט מסכּים זײַן מיט דער ריכטיקייט פֿון
(אין) דער זאך .זאָגן אויף עפּעס אַז סאיז

פֿאַלש ,אַ ליגן ,ניט אמת .ניט אִי און ניט
צושטימען, .דער סוחר הובּ אָן צו שרײַאן...
דיא פֿלאַש . . .דיא איז פֿול מיט אַזו פֿיל
אַלפֿים טוקאַטן דרינן געװוזן אונ' דער װירט
װאַר אים אַלץ אָבּ לייקנן" ,בּילה {=בּיילען. ..
ממשפּחת

הורװיץ,

רחל

בּת

האלוף

נתן

רויזניץ,

איין שין מעשה{ ,פּראָג , .00711צו עולם-הבּא
האָשׂטו אך שלום דאָשׂ דו נימנץ בּיטרינשׂט
אוני נימנץ נישט אָבּ לייקנשט"7 ,טו ,קז/ב.
,װיפֿל גאָט בּ"ה |=בּרוך הוא} האָט געװאַרט
צו די לײַט פֿון דור-המבּול כּדי זיי זאָלן ניט
שטאַרבּן רשעים .און דאָס אַלץ לייקנט אָפּ דִי
סברא פֿון די אַפּיקורסים ,װאָס זיי זאָגן...
אַז דער מענטש איז נאָר בּאַשאפֿן געװאָרן אַז
גאָט בּ"ה זאָל זיך אין אים נוקם זײַן" ,אליהו

טעניק,

װערק

און

שרײַבּער,

מאַסקװץ

אָפּליישׁן  --טרו .לייש אָפּי --געליישט.

געשניצט

א הילצערנע

געשטאַלט,

.5391

שבּתי-צבי ,אַ געץ ,האָבּן אים אָפּגעלײישט מיט
גאָלד" ,ב .3רעסלער ,טמז 4691 ,וע ,6
אָפּליכּט  --דאָס- ,ן- ,עֶר ,נעאָל . .ליכט װאָס
שלאָגט אָפּ פֿון עפּעס .אָפּשײַן .אָפּגלאַנץ.
װידערשײַן .רעפֿלעקס, .און שלאָפֿט װי אַ מיד
קעצל אינעם אַי פֿון אַ פֿרישער װײַסער ציך",
נאַד, .בּשעת דאָס װאָרט װעט ,א פֿאַרבּאָרגנס/ ,
דאָרט געבּן אין דער נאַכט אַן עפֿן  /און װיין
פֿאַרזוכן ,װעט עס טרעפֿן  /אַן אִי פֿון מיליאָנען
מאָרגנס" ,סוצ ,װאַלדיקס ,װילנע  .0491עװי
ס'שלאָגט אָפּ דער נעפּל צוריק פֿון זײַן אִי
אַן אַי" ,מאַניק ,מעטאַלענע

קװײיטן

אָפּליכטיקן  --אוטװ  4טרו" .טיק אָפּ'- ,גע-
אָפּשײַנען .אָפּגלאַנצן .רעפֿלעקטירן.
ליכטיקט..
אִי פֿרײד ,אִי דעם אומגעריכטן טריאומף, .דער
בּנין איז פֿאַרגאָסן מיט ליכט און עס ליכטיקט
אָפּ בּײַנאַכט אין אַלע גאַסן אַרום", .איר שיינ-

וְאין דער פֿרעמד ,אַדעס 4091ן}.

ראשון
העבֿר
משבּת
עלינו
השם}
בּאַך

וישׂראל

תּקט"ז

היילפרין,

אַרבּע

ועד

ּ,ויערים פֿון
אַרצות ,ירושלים תּש"ה ,זי  .}014פ
דער לאָדזשער אונגעגנט פֿלעגן אַרוסנעמען
אַרבּעט און בּײַ זיך אויף װעבּשטולן אויס-
פֿאַרטיקן די רויע סחורה און איין מאָל אין
װאָך

זי אָי",

ב"א ,8591

פ.

מינץ,

לאָדזש

אין

מײַן

זכּרון,

/נם,

אָפּליציטירן  --טרח- .טיר אָפּ(-- ,גע)לי
פֿאַרקױפֿן אויף אַ ליציטאַציע .אי די
ציטירט,
קאָנפֿיסקירטע סחורות .אִי נאָכן בּאַנקראָט אַפֿילו
!נף.דעם טאָמבּאַנק פֿון קראָם.

אַפּלי"ק  --דער , ן.
צו דער װאַנט.

און צין ,

 .1לאָמפּ צוגעפֿעסטיקט

 .2צונויפֿשמעלץ

פֿון בּלײַ

אַ'ן  --אַדי .אַ'ענע לײַכטער.

אַפּליקאַטאָר  --דער ,ז.

אַפּאַראַט אויף

אָנצוּװענדן אַ הייל-סיסטעם- .

אַפּליקאַטו'ר  --די- ,ן( .מוזיק).

 .1פֿינגער-

אַפּליקאַנט

1080

זאַץ ,פֿינגער-טעכניק .אופֿן װי אַזױ צו בּאַװעגן

 .2די

די פֿינגער אויף אן אינסטרומענט.

צייכנס װאָס װערן אָנגעגעבּן אין די נאָטן פֿאַר
דער פֿינגער-טעכניק אויף צו שפּילן אַ בֹּאַ-
שטימטן פּאַסאַזש,

 .1װער עס גיט אָן

אַפּליקאַ'נט  --דער ,ן.

אַן אַפּליקאַציע ,בּקשה ,אַפּעלאַציע.
 .2װער עס זוכט אַ שטעל אין אַן אַמט ,אין
אַן אינסטיטוציע און װענדט זיך װעגן דעם
לויטן אײַנגעשטעלטן אופֿן.

.:22: 4044:108 ,9

יונגער ,נאָר-װאָס גע"

ענדיקטער אַדװאָקאַט װאָס פּראַקטיקירט בּײַ אַן
עלטערן, .יוסף האַלטער איז געװען אין פּױלן
אַן אי פֿון אַן אַדװאָקאַט" ,בּאש ,פֿאָר 2691 ,צו ,1
ו'ר ,די ,אַרבּעט ,פּראַקטיק ,שטעל פֿון אַןאַפּליקאַנט,

אַפּליקאַסיאַ'ץן --
,861
גוטע אֵיעס",

די- ,עס( .שפּאַ)

=:6/5:

לערנט

זיך מיט

פֿלײַס .גער

אַפּליקאַציע  --די' ,ס ,1 .בּקשה ,אַפּעלאַציע,

פּעטיציע .װענדונג צו קריגן אַ שטעל ,אָנגענומען
צו װערן אין אַ העכער לערן-אינסטיטוציע,
 .2אָנװענדונג .,אוטיליזאציע .שימוש,

 .9צופּאַסונג פֿון אַ פֿאַרטיקן גאַרדעראָבּ צו
אַ טעאַטער-פֿאָרשטעלונג פֿון אַן אַנדער צײַט,
אַן אנדער פֿאָלק אע, .בּכּלל מוז א דראַמקרײַז
זיך אָריענטירן אױפֿן פּרינציפ פֿון אַ'יס .ער
בּאַשטײט אין דעם ,װאָס צו אַ געװיסן שטאָף
אָדער צו א געװיסן מלבּוש ,נייט מען צו
שטיקער צײַג פֿון פֿאַרשײדענער פֿאָרעם פֿון
פֿאַרשײדענער בּאפֿאַרבּונג .אָט די צוגעשטוקע-
װעטע טיילן גיבּן צו דער שטאָף ,דעם קלייד

גאָר אַ נײַעם כאַראַקטער" ,י .ליובּאָמירסקי,
װי אַזױ צוגרייטנ א ספּעקטאַקל ,מאָסקװע ,7391

עלטערע פֿאָרעם :אַפּליקאַציאָץ,

אַפּליקירן --

טרוװ .אַפּליקײר ,אַפּליקײרט.

 .1דערלאַנגען אַן אַפּליקאַציע ,אױיספֿילן דעם
אַפּליקירבּױיגן ,2 .,אָנװענדן .אוטיליזירן ,אויס-

ניצן.
אים

 ,9שפּאַ .אַרױפֿלײגן .אָנװענדן, .מ'האָט
אַפּליקירט

אַ שטראָף

פֿון 001

פּעזעס".

פֿ,אַר אומגעוואונטשענע אויסלענדער אַפּליקירט
די רעגירונג דעם דעפּאַרטאַציע-געזפץ".

אַפּלישטשען  --זזו אָפּלושטשען ,=-
אַפּלישען

--

 .2אָפּשמײַסן.
משהלען".

 .1זו
,דער

אַפּלושטשען

.6-

רבּי האָט אָפּגעלישעט

אַפּלפין  --דער- ,ען .פּ :8אַפּלצין.

מאַראַנץ.

פּאָמעראַנץ, ,א,ין דיא אַנדרי {זײַנען געװען)
ריא בּעשׂטי פּירות זוא ואול פֿון אויז לענדישי
אַלישׂ לימוניש אַפּיל זיניס אַלישׂ די בּעשטי אין

לענדישי פּירות" ,גה ,זי , .792װעלכי (פירות)
דיא ואול

אָפּלעבּן

שמעקן

אונ' וװאקסין

דאָשׂ מן זיא

עסן קאָן אלש אתרוג ,בּומראַנצין ,ציטרונין,
אַפּליסינן ,לימונים ,מושקאַט:ניס ,צימרינד ,נעג-

ליך ,קיטן .מאַכט מן די (בּרכה) {הנותן ריח
טובֿ בּפֿירותן" ,עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט
תּק"ח ,קעב/ג, .זי רײַסט מיט פֿלינקע הענט
די הויט פֿון אַ' ...אונ שטעכט די קליינע
װײַסע ציין אין רויטן פֿלײש ,און זויגט",
יהואָש ,ידוכטענישן-װאַמפּיר,

אָפּלעבּונג  --די- ,ען.

 ,1פּראָצעס פֿון אָפּ

| לעבּן .א רואיקע אִי פֿון די עלטערע אאָרן
ֿ,ון דאַן אָן קען מען זאָגן,
 .2אױפֿלעבּונג .פ
הייבּט זיך אָן די אי פֿון פּוילן" ,מ .מיכלזאָהן
ופּסעװדאָנים פֿון מ .רובּינשטייןן ,טאַדיאוש
קאָציושקאָ ,לאָנדאָן  ,4091זי , .82דעם פֿאָלק
אױפֿמונטערן און פֿאַרשפּרײטן צװישן אים די
אידעע

אָפּלעבן

פֿון אַי ,פּינסקער

--

אוטװ.

שטאָדט-לוח,

תּרס"ג,

לעב אָפּ-* ,געלעבט.

 .1אויסלעבּן אַ לע אאָרן .אַי די יאָרן גליק-
לעך .אי זײַן (איר) צײַט גוט און פֿײַן, .איך
לעבּ מיר אָפּ זייער גוט ,און אַרבּעטן דאַרף איך
ניטײ ,חיים ליבּערמאַן ,יפֿון בּדחנישן רעפּער-
טואַר ,יֶשפּ ווא ,ז' ; .4ןדער צדיק) האָט
אָפּגעלעבּט פֿרום גאָר זײַן צײַט ,אַזױ װי גאָט
הייסט ,װי גאָט האָט ליבּ" ,עט ,לידער ,װילנץ
 ,5ז' , .15בּײַ דעם רשע ,כאַטשע עֶר לעבּט
דאָך אויך אָפּ זיבּעציק יאָר ,פֿונדעסטװעגן האָט
ער מער ניט װי טעג אין װעלכע ער האָט
צויק צדיקאַװיץ
געטאָן א מצװה",
עפעס
ממינסק איבּז ,ר' יעקבֿ קראַנץ ,נעימות יעקב,

ן
י..
ארן.
ווילנע  .9681עאַי אונדזער בּיסל יאָ
עלנט און דחקות" ,ח .ש .סליװקין ,הנודד ,דער
נע ונדניק ,װאַרשע תּרנ"ג ,זי  .46עעס װאָלט
געוען א זינד ,זאָלסט דײַנע יאָר אַי אין קלויז",
ח.

ל.

היײילפֿערין,

הײַנט מאָדישע

דיא

בִּיל'

דונג ,...ווילנע תּרנ"ו ,ז' , .02מילך און
האָניק פֿליסט א סך ,פֿאַרהאַן גענוג אי ווייץ אי
קאָרן ,מע קען גוט אַי די יאָרן" ,ממוס ,יודל,
אִיא לעבּן :פכּדי דער חתן זאָל
זי .01
גלױיבּן אַז מיט דעם װײַבּ דאַרף מען אִ'י די
װעלט ,האָט ער אויסגעדרונגען פֿון א סך
ערטער

פֿון דער

תּורה",

ספּ,

גליקליכע

און

אומגליקליכע ,ז' , ,511דער האָרעפּאַשניק ,דער

בּעל-מלאָכה ,האָט אַמאָל  . . .אָפּנעלעבּט א לעבּן
און פֿאַר זיך קיין ליכטיקן שיין אפֿילן ניט
געזען",

ה .פּאַליאַנקער,

שויעל

דער

זיפּומאַכער,

אמד ,דער

;אַי א שבּת

סולטאַן ,װילנע .5981

וי גאָט אין אַדעס" ,ספ ,עניים ואביונים ,ז' ,85

;אַ גאַנצן יובֿל אָפּגעלעבּט / .איצט װען דײַן
האָר שוין גרוי איזן / ,געקומען בּיסטו צום
בּאַשלוס / :דו האָסט געלעבּט אין טעות",
יהואָש ,ישטענדיק אין חדר', ,5091 ,די ייִדישע
רעליגנע האָט געהאַט מזל אָפּצולעבּן א פּעריאָד
פֿון קדושה ,אַ לענגערן איידער אַלע איבּעריקע
רעליגיעס" ,זשיט שו ,נ"י  ,2191ז'  ,012עאָפּי
געלעבּט אַ װעלט אין שטעטל ,קינדער אויסגע-
געבּן און פּלוצלינג גאָר כאַפּן די פֿיס אויף די
פלייצעס" ,סמבּ, .אַ גרויסע פּאַסיווע העלדיש-
קייט האָט אַרױסגעװיזן יעדער ייִד שוין דערמיט
אַליין ,װאָס ער האָט געהאַט די גבֿורה װי עס
איז אָפּצולעבּן אַ טאָג אין דעם בּלוטיקן תּהום
פֿון א געטאָ" ,צײַט ,טמז 4691 ,ווא ,11
 .2לעבּן מיט א מאַן אָדער מיט אַ װלַבּ.
ג;ער האָט מיט איר אָפּגעלעבּט צען אאָר".
,אָפּצולעבּן א לעבּן מיט א מאן  --איז נישט
אָפּצוזאָגן א בּלאַט גמרא" ,שו, .איך האָבּ שוין
מיט איר אָפּגעלעבּט עטלעכע אאָרן ,איך האָבּ
שוין בּאַלד מיט איר א שאָק קינדערלעך ,פֿונ'
דעסטװועגן קוק איך זי רעכט נישט אָן" ,א.
נוסבּאַום,

פעסעלע

די

װאַרשע

גאַבּעטע,

,5881

,עהאָפֿט אז דו װעסט ענדיקן  . . .װוערן
זי  .23ג
א יוריסט װעל איך פֿאַר דיר אִ' א רעכטן
לעבּן" ,ש .בּעקערמאַן ,די קאָרטןװאַרפֿערקע,
אַדעס  ,8881זי , .62װי זשע דען . . .קען מען
האַנדלען מיט אַ מאַן ,מיט װעלכן מע האָט
ו' ,שרעבּערקי,

אָפּגעלעבּט פֿופֿצן יאָר?" ,װײַס

זי , ,502אויך דער מיט װעמען זי האָט אַפּי
געלעבּט אַ לעבּן אַ גאנצעס איז אַװעקגעגאַנגען
פֿון איר",

עוזר

װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע

װו,

פּאַריז  ,4291ז' , 84איך בּין ניט שולדיק. ...
פֿאַר דעם שװערן לעבּן ,װאָס דו האָסט פֿאַר מיר
אָפּגעלעבּט" ,אי .דרוקער ,קלעזמער ,קיַעװ
 ,0ז' ,53
 .4פֿאַרעלטערט װערן, .ער איז שוין אַפּ
געלעבּט {=עובֿר"בּטלן", .זעט נאָר װי אונדזע-
רע ייִדישע טעכטער לעבּן גיך אָפּ ,װערן גיך
אַלט" .ק .ג .שטינבּערג ,הינדא אידעלסאַן,
קראָקע תּרס"ד,
פ .ואוינען אין א בּאַשטימטן אָרט, .ער האָט
דאָרט אָפּגעלעבּט אַ צײַט מיט אאָרן", .לאָזן
קינדס-קינדער װיסן ,אין װעלכע הײַזער די
זיידעס זײַנען געזעסן און האָבּן אָפּגעלעבּט
זייערע יאָרן אינאיינעם מיט קינדער" ,ממוס,
שלמה } ,זי , ,11אין א מירמלנעם פּאַלאַץ בּײַם
ים האָט זי {די עלטער-בּאָבּען אָפּנעלעבּט מיטן

לעוו , ,8291געקומען אויף דער װעלט אין
מוטער"בּלוט / ,א לעבּן אָפּגעלעבּט ,װי אונטער
רוט / ,נאָר אָנגענומען אַלדאָס בּייז פֿאַר גוט/ ,
זיך מיט דער װעלט געשיידט אין גוטן מוט",
*אַי
האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691ו' 471
א װעלט  --דורכלעבּן דאָס גאַנצע לעבן.
 ....,איז מען שוין א פֿאַרטיקער ,א פֿאַרזאָרג"
טער מענטש ,מען קען שוין גליקלעך אִי זײַן
| וועלט" ,ממום ,װינטשפֿ ,זי , .78מיט אים
בּאַדאַרף זי אִי אַ װעלט ,דאָס גאַנצע לעבּן...
אויף אייבּיק!" שע ,יוסילע סאַלאָװײ ,זי .302

 ./אָפּװעלקן .אױפֿהערן לעבּן .שטאַרבּן, ,ד,י

 .2דורכלעבּן א צאָל אאָרן ,אַ טייל פֿון
לעבּן .כ',האָבּ אָפּגעלעבּט מײַנע יונגע אאָרן
װי אין אַ פֿינצטערע כמאַרע" ,פֿל, .מיט דיזע
האָפֿענונג ,האָבּן אזָיפּגעלעבּט נאָך צוויי טעג",

מאָדע האָט שוין אויך אָפּגעלעבּט", .ער האָט
שוין אָפּגעלעבּט זײַן צײַט", .אין טיפֿן צער
גיבּן מיר די טרויעריקע ידיעה פֿונעם אִי פֿון
אונדזער אומפֿאַרגעסלעכן . . .ײ- ,אַנאָנסי ,קאָ-

זיידן זאנזאַני בּיז הונדערט און צװאַנציק יאָר",

יפ ,ליבּשאַפּט ,תּ"אָ  ,7691זי ,23
 .0אויסקומען ,דורכקומען .אִידעם טאָג אָן
א גראָשן .אִי מיט אַ קבֿ חרובֿים,

ָפּלענאַטשען זיך

1897

,י פֿרום-נאַציאָנאַלע װעלט האָט אָפּי
לאָמײ .ד
געלעבּט איר צײַט .איר געשיכטלעכע ראָליע
האָט זי געמוזט איבּערגעבּן צו איר יורש ,דער
פּראָגרעסיװוער אַסימילאַציע" ,זשיט או ,נ"י
 ,9זי , .231טאָמער יאָ ,דאָס ערגסטע טאָי
מער  / --אין מײַן ליד די ליד ניטאָ מער/ ,
דאָס געזאנג  --זיך אױסגעװעפּט  / --הייסט
עס ,דײַנס האָסט אָפּגעלעבּטײ ,האַל ,מײַן אוצר,
מאָסקװע  ,6691זי ,941
 .8װערן פֿון טויט לעבּעדיק, .דעם נאָמען
ײַ מענטשן װאָס עס האָט זיך
ר.
ד.
|י.
פֿון זי
ניט געטראָפֿן בּײַ זי אַ טוט פֿאַלן זאָל מען
אױפֿשרײַבּן אויף דער מצבֿה פֿון דײַן געשטאָר-
בּענע פֿרױ ,װעט זי דאַן אֵי"; אמד ,ספורי חכמי

יון ,ווילנע תּרכ"ד,
 9אָנהײבּן בּעסער צו לעבּן .צוריקקריגן
כּוחות .װערן מונטער ,פֿרײלעך ,ענערגיש,
קומען אַהיים און אָי, .אַז ער דערזעט זי ,לעבּט
ער אָפּײ, .ר' שמואל האָט זיך שטאַרק פֿאַר"
וואונדערט ,און האָט אויך דערבּײַ אָפּגעלעבּט",
ג .י .ראַװיטש ,ריבֿ שמפחה ,וילנע  ,5681ז' ,65
,אַלע זײַנע קרעפֿטע און זײַן לעבּן האָבּן זיך
צו אים צוריקגעקערט ,עֶר האָט אינגאַנצן װוידער
אָפּגעלעבּט" ,אמד ,זיא אידען אין װאַרשוא,
ווילנע , ,9681איך האָבּ װוידער אָפּגעלעבּט ,אַז
איך האָבּ דערהערט ...אַז דו ...האָסט זיך
אַלײן ערצויגן" ,לאַל ,7881 ,זי , .58איך האָבּ
געקלערט אַז איך װעל כאָטשע דאָ {|אויף קעסטן
אי אַ בּיסל" ,בּ .א .זאַבּיעזענסקי,

די שװערע

צײַט ,װאַרשע  ,7881ז' ; .62אַלע האָבּן נײַ
אָפּגעלעבּט |נאָך דעם װי די געװינערין איז
איבּערגעקומען די װייען) ,א שװערער בּאַרג
האָט זיך אַראָפּנעקײַקלט פֿון די פּלייצעס",
י .גוידאָ ,דער נײַער פּראַצענטניק ,װילנע ,3981
,אָס פֿעלד ,דאָס לעבּן װוערט מיר ליבּער,
ז'  45ד
און יעדער גראָז לעבּט אָפּ צוריק" ,סעג,

ירעגינאַי ,פּאָעמען, ,5191:6191 ,איז קום צו
אונדז {אין ישׂראל} ,װעסט דאָ אַ" ,א .קאַרפּי
נאָויטש,

בּײַם

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ

אָפּלענקען

ממוס ,װינטשפֿ ,זי  ,.761פפֿיל יאָרן האָבּן
אַװעקגעשװעבּט / ,בּיז איך האָבּ זיך װײַטער
אָפּגעלעבּט" ,ישׂראל בּרי"ף ,מײַן זיידעס הגדה,
ווילנע  ,8091ז' 9, .61ס איז פֿאַראַן אַן אָרעמאַן
 /ער לעבּט זיך אָפּ פֿרײלעך זײַן װעלט /
זאָרגט ניט ,אים אין שטענדיק גוט  /כאָטש
ער האָט נישט קיין גראָשן געלט" ,נײַע פֿרעה-י
לעכע פֿאָלקס ליעדער.

-עכץ.
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 , . .פשעמישל  ,0191זי

-עניש,

אַפּלעגאַטשען זיך  --טרװ- .טשעט זיך אָפּ,
זיך ל-ע-גאַטשעט .װרר . :4018ע.=:8: 6268
זיך אָנשפּאַרן אויף די עלנבּויגנס .זיך אִי און
מיט אַ שפּאַקטיװו לייענען.
צײַטװײַליקער
אָפּלעגער  --דער- ,ס (ן.
שלאָף-אָרט ,אויך :צײַטװײַליקער רױאָרט .ליגן
אָי, .און איבּערהויפּט װיל איך האָבּן אַ היים --
און נישט וואוינען אַזױ װי אויף אִי . . .אַ פֿולע
היים וואו מע נעמט אָן װאָרצלען" ,מ .אײַזמאַן,
טאָג 8591 ,ווו , ,81צװישן אֵין און מיסט נעמען
שפּאַנען די פֿיס מיט די געשפּאַנטע אויערן אין

איין געצי צו קלאנגען אזוי מונטערדיקע ,מיט
התרוממות",

ישׂק,

תּ"אָ 

געשלײַדער,

ז' ,651

,0791
|

אָפּלעגערן  .1 --דזוו אָפּלאַגערן  ,2 .+--ספּעצ.
אַרױפֿלײגן א שיכט ,אִי זאַלץ .אִי אַרץ, .דער ים
לעגערט אָפּ זײַנע גראָזן איינס אויף דאָס
אַנדערע", .דאָס נײַע געשטיין װערט אָפּגץ:
לעגערט אױפֿן אַלטן ,און דערפֿאַר רופֿט מען
אַלע געשטיינען אָפּלעגערונגען" ,איבּז ,זק,
מעשׂיות װעגן ערד ,בּערלין  ,2291זי  .03אויך
מיט זיך  --זיך אִי אונטערן פֿרײַען הימל,
הוֹנג , --געפֿינען אין אִי פֿאַרגראָבּענע רעשטן
פֿון פֿאַרשײדענע בּעלי-חיים און געװיקסן,, .אין
 ...1האָט מען אין דײַטשלאַנד אין די
יורער-אַיען געפֿונען צוויי אָפּשטעמפּלונגען פֿון
אַ פֿויגל מיט אַ וואונדערלעכן געבּוי" ,מ .יא.
צוזמער ,זאָאָלאָגיע ,קיעװ  .3391ניש.

,7691

 ,0אויך טרװ .אױפֿלעבּן ,אִי דעם אײַנגע-
שלאָפֿענעם פֿאַראײן, .עס איז געװיס זייער
אינטערעסאַנט צו זען ,װי עס לעבּן אָפּ אין אַ
נײַער פֿאָרעם רעיונות װאָז זײַנען שוין ,דאַכט
זיך ,צעפֿױלט געװאָרן אין זייערע קבֿרים",

|
זשיט ע ,נ"י  ,7191די ,76
 1אַפּהוליען .װאוילטאָן זיך .משׂמח זײַן
לעבּן א טאָג .מאַכן אַ לעבּן, ,האָסט ליבּ
אָפּצולעבּן נאָר מיט תּענוגים װאָס דער יצה"ר
{|= יצר-הרען רייצט דיך אָן" ,א .ל .בּראַנדיס
איבּז ,ספֿר שׂיח ספונים ,יאָס  ,3481זי , ,85איר
פֿאָרט צום רבּין ,דאָרט װעט איר שוין אִ' און
אָפּהוליען דעם גאַנצן שבּת" ,ספּ ,גליקליכע
און אומגליקליכע ,זי , ,29א גאנצע װאָך זענען
זײ ודי איידעמסן צעזייט און צעשפּרײט...
נאָר צום שבּתדיקן טיש קומען זיי צום שװער,
לעבּן אָפּ א פֿרײילעכן שבּת און פֿאָרן אַװעק",
יואל מאַסטבּױם ,פּאַניטשעק.
| מיט זיך ; --ער װעט אויף דער עלטער
זיך אי זײַנע יאָרן אין גרויס נחת און כּבֿוד",

אָפּלעזן  -- 1טרװ .לעז אָפּ'- ,געלעזן .דזװ
אָפּלײענען .==41141: 06961: =02: 0601 .+--
(שו אאַ מאַכן
פֿאַר כּללישפּראַך  --דטשמ.
אֲזאא אונטערשייד :פֿאַרן לייענען בּאַשטענדיק
וועלטלעכע בּיכער אָדער פּעריאָדישע אויסגאַבּעס
--

לעזן,

אַנדערע

דורכלעזן,

פֿאַלן --

אִי אאַזװ,

לײענען,

אין

אלע

אָפּלײענען

אאַזװ, }.װי דער פּרעזידענט האָט געענדיקט
רעדן ,האָט מען |איםן אָפּגעפֿירט אין געפֿענ
געניש ,װי מע בּאַגײיט זיך אימער מיט פֿאַר"
בּרעכער נאָך דעם װי מע לעזט פֿאַר זיי אָפּ
זײיער

דעקרעט",

,5

אמז,

דער

סולטאַן,

װילנע

|

אָפּלעון זן  --טרװ .לעז אָפּ'+ ,געלעזט.
803

22:

-864601, 6861:ט.=611161: 8

שׂלאַטין .לעזין טוט דשׂ מן אַלי מאָל גוטי אָבּ
לעזין טוט אונ' ניט דאָשׂ שלעכט אָבּ לעזין
אוני דאָשׂ גוטי זאָל בּלײַבּן" ,שׂה ו ,אַמשׂט ,3271
סג/ג, .אין פֿירדין יאָר {װאָס פּירות װאַקסן
אויף א בּויםן דען זאָל מן די פּירות . ..ניט

עשִׂין בּיז זיא פֿעלוג צײַטיג זײַנן .דען זאָל מן
זיא מיט איין מאָל אָבּ לעזן" ,שלמה זלמן לונדן,
קהלת שלמה ,אַמשׂט תּק"ד .לא תבֿצר --
זאָלסטו ניט אָי ,קלײַבּן ,רײַסןי ,אורח ,ויקרא,
כה| 5 ,תּי, :האַרבּסטןײן,

 2לאָקל (קורלאַנד ,זאַמעט) .אָפּגיסן בּײַם
צוגרייטן צום עסן .אִי דעם סאַלאַט מיט אַ
בּיסל עסיק .אִי די יאַגדעס מיט װאַסער און
צוגעבּן שמאַנט,

אַפּלען  --אוטו .אַפּל ,געאַפּלט .נעאֵל.

אַרױס-

קוקן, .נאָר אַדורכלױפֿן די גרענעץ .כ'ווייס מען
היט  --מײַן בּענקשאַפֿט אַפּלט / ,כ'שטײ

פֿאַרגאַפֿט  /די פֿרײַהײט רופֿט מיך דאָ בּאַהאַלטן
ואו נישט װײַט" ,רוב ,מגילת רוסלאַנד,0691 ,
די ,721

אָפּלען  --דער- ,ען.

 1אַקט פֿון אָפּלענען

 22אָנלען .דאָס אויף װאָס מע לענט
(זיך).
זיך אָפּ, ,אַן אִי איז ניט נייטיק בּשעת דעם
שרײַבּן ,דאָך דאַרף זײַן אַן אִי בּײַ דער שטול,
אויף וועלכער דער שרײַבּענדער זיצט ,אום ער
זאָל זיך קענען אָפּלענען װען ער רוט" ,װי
דאַרף

אַ מענש

פֿערהיטען

זײַן

געזונד,

װארשע,

יאָר?
אָפּלענען  ---טרוו .לען אָפּ--- ,געלענט.

אָנלענען .+-

 ,1דזו

 .2אױפֿעפֿענען א בּיסל ,אָפַּ

נייגן .אִי אַ טיר בּלויז מיט אַ שפּאַלט-עפֿענונג,
 .9אַװעקנעמען .צונעמען, .זײַנע האָפֿענונגען
זענען גיך אָפּגעלענט געװאָרןײ ,עוזר װאַרשאַװ-

סקי ,כאַליאַסטרע ,פּאַריו  ,4291זי 06,  ,4אָפּ
רוקן אין אַ זײַט.
מיו, .א,יך זולכישׂ
מענט װאַלין אפּ
טרחה ניט אנזינין
זונג,

אִי א שפּאַניש וענטל ,אַרב.
שוין מיט היפֿליכי קומפּלי
לינין אוני' אים זולכי גרושׂי
זײַן" ,גה .652 ,מיט זיך.

אָפּלענקען  --לענק אָפּ-- ,געלענקט.

אוטװ

 --אַװעקגיין אָדער אַװעקפֿאָרן אין א זײַט,פֿאַרלאָזן די פֿרנערדיקע ריכטונג .אַי פֿון װעג,
טרו  --אַװעק-
אָי פֿון אָנגענומענע פֿירונגען.
פֿירן ,אָפּװענדן אין א זײַט .מאַכן פֿאַרלאָזן די
פֿריערדיקע ריכטונג .אִי א געשפּרעך פֿון דער
וויכטיקער טעמע, .האָט די אנטדעקונג פֿון
אַמעריקע אָפּגעלענקט די האַנדלסװעגן פֿון
צפֿון-אײראָפּע און דורך דעם איז דער האַנדל
פֿון די דײַטשע שטעט געפֿאַלן בּיו צו דער
ערד" ,איבּז ,גוסטאַװו יעקקה ,װאָס איז אַ
קאַנסטיטוציע? ,זשענעוו ,{ .5091ואן ארבּעטער

פֿון אַן אונטערדריקטער נאציאָן| זעט אַז דער
נאַציאָנאַלער דרוק רופֿט זיך אָפּ אויף דער
בּורזשואַזיע אויך ,און דאָס קען אִ' זײַן אױיפֿי
מערקזאַמקײט פֿון די געגענזעצן צװישן פֿאַר"

 .1ארכ .אָפּקלײַבּן .אָפּרײַסן .האַרבּסטן, ,איך
וויל אײַן זאַמילן װיל זיא אָבּ לעזין ,שפּריכט
גאָט ,דז קיין טרױיבּן אַם װײַן שטאָק אוני קיין
פֿײַגן אַם פֿײַגן בּוים בּלײַבּן זולן" ,שעריר ,ח,

זשענעוו , .5091דו האָסט ...מײַן גליק מיר

; ,31אַך מוז מן נזהר זײַן װען מן אם שבּת

זאָס נײַע

שידענע קלאַסן" ,בּ .בּיקי ,אונזערע פֿאָדערונגען,
אַפּגעלענקט!",

דפ,

יבּערגשטײַגער',

1898

אָפּלעקלען
לעבּען ,נ"י מערץ  ,3191זי , ,21די טײַכן װאָס
פֿליסן איצט אַרײַן אין ים'המלח און בּרענגען
ארײַן זיס װאַסער ,דארפֿן אָפּגעלענקט װערן פֿון
דאָרט אין אַן אנדער ריכטונג און בּאַנוצט
װערן פֿאַר װאַסער צום טרינקען" ,א .אַלפּערין,
טמז,

וע .03

4691

|וציט',

דר'

הערצלס

טאָגבּוך,

 6וווש , .321וי אַזױ וישׂראל} װעט האַנדלען
אין פֿאַל װען די אַראַוער װעלן בּאמת אִי די
ירדן-קװאַלן און צוגזלען דאָס װאַסער װאָס
געהערט

5

ישׂראל",

צו

דוד

פֿלינקער,

טמז,

וו .01

/נג , --די מאָנאַט:
אויך מיט זיך.
לעכע קומען אלע  82-03טעג ,בּײַ אַנדערע אויך
אַלע  3װאָכן ,ס'יקענען אויך זײַן אֶיען פֿון נאָר-
מאַלן טיפּי ,פֿגעז ,ווילנץ  ,4291טן .5
אָפּלעקלען

--

טרװ.

-קל אָפּ'- ,געלעקלט.

| אָפּלאָקן אין קליינע לעקעלעך .אַי דעם קאָפּ האָר.
אָפּלעקן  --טרו .לעק אָפּ-- ,געלעקט .1 .אינ"
גאַנצן אױפֿעסן ,ניט איבּערלאָזנדיק קיין זאַך.
אָפּנאָגן .אָפּעסן און אַזש דעם טעלער אִי אִי
אַלע בּיינער פֿון אינדיק .אָי ,אױסנאָגן אַלע
מאַרכבּיינער, .אוני זול די שויסל |ש=יסלן ניט
אויז לעקן אוני מן זול די פֿינגר ניט אָבּ
לעקן" ,בּראַנט ,6261 ,קמז/ב, .זאָל א מענטש
בּײַ דעם עסן תּמיד עפּעס איבּערלאָזן  . . .אויך
זאָל ער ניט אִי די הענט װאָס ער עסט מיט זיי,
װאָרעם דאָס איז ניט שיין פֿאר אַ בּר'דעת",
איבּז,
דער

הנהגות
פֿוקס

טובֿות,

מיט

װארשע

א הניפֿה:חנדל

.7981

,מאַכט

|פֿון װעמען

מאַכט איר עס א װאַרע?ן טאָמער פֿון א קו א
דאָרן אָפּגעלעקט אמאָל א בּיינדל?יײ ,ר' מרדכי"י
לע ,משלים' ,די מגיפה:אַסיפֿה'
 .2אַראָפּלעקן פֿון אױבּן, .מיר װילן קיין
רפואות נעמען ,האָט ער (דער דאָקטערן אונדן
די רפֿואות פֿאַרמישט מִיט צוקער  . . .דער עולם

זע איך לעקט אָפּ דעם צוקער און די רפֿואות
רירן זיי נישט אָן" ,יפ ,ימגלה טמיריןי ,הקדמה,
;,האָט ער זיך אײַנגעבּױיגן ,אַרױסגעשטעקט דעם
צונג און אָפּגעלעקט דאָס פֿעטס פֿונעם בּרויט",
ה.

אָפּלערנען

אַרלאַנד,

הרעבּליעס,

כאַרקאָװ

,1

 .2אָפּװישן ,אַרומװישן דורך לעקן מיט דער
צונג; ,עװאָלטן די בּני-אָדם װישׂן דעם כּבֿוד גדול
פֿון יעִקבֿ  . . .זיא מאכטין קושין אוני אָבּלעקין
דיא ערד בּיז דרלַא מײַל צו זײַנם קבֿר" ,נצו,
שמות ,ב/א, .ד,אָס מעקעט עס |דאָס קעלבּלן,
בּעט זיך צו דער מאַמע ,זי זאָל עס אױיסצװאָגן,
אי מיט דער צונג" ,ממוס, ,דאָס תּוספֿות-יום-
טובֿ-קעלבּל" ,ז' , ,64דאָס איינציקע װאָס אַ
קאַלבּ דאַרף ,עס זאָל װערן א לײַט ,אין די
מוטער זאָל עס אֵָי" ,פרץ ,יאויך א פֿעליעטאָך.

;אַן אוהבֿ:ישׂראל איז דער װאָס קען צוגיין צו
ייִדישע קינדער און אִי א פּאַרך" ,אין נאָמען
*ֹאַי די ליפּן
פֿון רי משהילייבּ סאַסאָװער.
 -א) מיטן ערשטיקן בּ .בּ) אַרױסװײַזן הנאה.זיך בּאַלעקן .ג) אָפּנעצן די ליפּן,
 .4מיט פיג בּ :3א) דער רעגן ,דאָס געװויסער
לעקן אָפּ דעם שניי, .אָפּנעלעקט בּרודיקן שׁנַיי

שפּענדלעך

פֿון די בּרעגן ,מיטגעשלעפּט

און

צװײַגן" ,סעג ,פּאַעמען .:6291 ,בּ) א פֿײַער ,א

שׂריפֿה לעקט אַלץ אָפּ, .די קוילן -און פּולװער-
לאַגער אױפֿגעריסן .דאָס פֿײַער קאָן די שטאָט
אֵי" ,יודל יאָפֿע ,אין קעסל גרובּ ,מאָסקװעץ ,9291

זי , .61פֿלאַמען העלע האָבּן אָפּגעלעקט די
שװאַרצקײט פֿון א נאַכט :אַרום האָט געבּרענט",
עליע שעכטמאןן,

אַפֿן שיידװעג ,כאַרקאָװ .0391

ג) אִי מיט די צינגער  --בּאַרעדן .ד) קריגן
עפּעס טועם צו זײַן,, .בּיסט זאַט ,גיבּ דעם הונט
דאָס מויל אָפּצולעקן ,שװ {= װען מע האָט
פֿאַר זיך גענוג ,דאַרף מען ניט קאַרגןן.
 .5מיטן אידיאָמאַטישן אויסדרוק אִ' א
בּײן א בּיינדל) :א) מיטן ערשטיקן בּ.
,אומזיסט רירט זיך ניט קיין שטאָטישער הונט
זײַן לאייחרץי
.ר
אַ
ֿט..
פיס
פֿון אָרט ,עֶר װי
בּאַקומען צום אִי אַ בּיין" ,ממוס ,שלמה װ,
זי  .71בּ) ארײַנכאַפּן א פֿאַרדינסט(ל) .אַרײַנ-
קריגן געלט ,געװוינען עפּעס פֿאַר זיך; .און
װוידער האָט זי געמיינט אַז זי װעט פֿון מײַן
פֿאָטער אַי א בּיינדל ,זי װעט פֿון מיר נתעשר
װערן",

א.

ב.

זאַבּיעזענסקי,

די

שװערע

צײַט

שו ,װאַרשע  ,7881זי , ,32פֿון װעמען דען זאָל
חבֿרה אִי אַ בּיינדל ,אַז נישט פֿון אַ פֿעטן בּר-
מינן?" ,ממוס ,דאָס קליינע מענשעלע, .װיפֿל
מעקלערס האָבּן געלעבּט אַרום מיר ,אָפּגעלעקט
א בּיינדל" ,שע ,מנחם

מענדל ,זי , .73העלפֿט

מיר מזווג זיווגים זײַן! לעקט אויך אָפּ אַ בּיין.
איך בּין חס:-ושלום ,קיין צר עִין נישט!ײ ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך ,,פּונקט , .91זיי װעלן
אִי אַ בּיין ,רײַך װערן אויף דעם חשבּון פֿון
די קרעדיטן" ,ייז ,אַשכּנזי ,זי , .056איצט האָט
סראָלײזער געוואוסט מיט װעמען ער האָט דאָ
צו טאָן ,און אז ער דאַרף זײַן אינמיטן ,װעט ער
אי אַ בּיינדל" ,חג ,צמח אַטלאַס ו .ג) בּכלל
האָבּן יעדן מין פֿיזישע הנאה .אִי א בּיין בּײַ
אַ סעודה .אַי א בּיין פֿון די שיריים', .מאַכ-
טייסע'  --האָט ער געזאָגט  --זאָל אַן אשה
אויך דערפֿון א בּיינדל אָיי" ,אמד ,דער סיום
התורה ,ווילנע , .8681איצט װעט מען קאָנען
אי אַ בּיינדל .שוין גענוג בּין איך פֿאַרשװאַרצט
געװאָרן" ,א .מאַרגאָליס ,די געהיימניסע ,װאַרשע

 ,2ז' , .62כּמעט דאָס גאנצע שטעטל יידן
האָט זיך געגרייט צו דער דאָזיקער שׂמחה...
ער װעט אויך אִי א בּיינדלײ ,יקיר װאַרשאַװסקי,
ירי יוסף מינץ', .װען עס פֿאַלט איצט אַהער
אזא מין עבֿירהלע ,װאָלט איך ,כלעבּן ,אויך
געװען א בּעלן אַ פּרוּװ טאָן אִי א בּיינדל",
ש .פֿרוג װו ,נ"י  ,0191ז'  .931אויך :אִי א
בּיין (א פֿעט בּיינדל) = דז נאָר א סך,
פעטן
אויך מיט זיך  --זיך אָנעסן און זיך אי

עכץ .

-עניש.

אַפּלעקער  --דער" ,ס .װנ דין- ,קע" ,ס.

װער

עס לעקט אָפּ ,געניסער פֿון אַן איבּערבּלײַבּ,
אִי פֿון פֿרעמדע טעלער,; .בּיידע זײַנען זי
אָפֿטע בּאַזוכער פֿון זײַן איינזאמער דירה ,אַי
פֿון טיש",

ישׂק,

שליאַך

און

אומװעג,

תּ"אָ

 ,6זי ,36

אָפּלערן  --טרו .לער אָפּ--- ,געלערט .1 .פר.

מאַכן לער .אָפּלײדיקן.
אלעם בּייזן, .און זיא
אָפּרײניקן} דען אופּפֿר
שפּרײטן אויף אים איין
טח ,בּמדבֹּר ד, ,31 ,ווען
און רייני פֿון דײַן ערבּ
מחזור

אויסרײיניקן .אִי פֿון
זולן אָבּ לערן |תּי:
שטול אונ' זיא זולן
קלייך פּורפּל זײַך",
דוא דיא פֿאַליש דער
װערשט אָבּ לעהרן",

ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271קמד/ב; .זא

אויך איז אֶסור דעם שווארצן קאַפֿע אינגאַנצן
אָפּצוזײַען בּיז צום גרונד ,אָדער װײַן אינגאַנצן
אָפּצולערן פֿון (לאַגער)" ,א .בּרודא ,הליכות
עולם ,אונגוואר  ,4681מג/ב.
 .2אױסטאָן .אַראָפּנעמען, .און זיא אָבּ לערטן
קינדר ישׂראל איר צירונג פֿון כבּערג חורבֿ
ן= װאָס זיי האָבּן געטראָגן בּײַ דעם בּאַרג
חורבֿ קודם חטא'העגלן" ,טח ,שמות לג.6 ,
ויתנצלו (שמות ,לג  )6פֿאַרטײַטשט מש:
;,און זי װאַרן אָבּ גילערט |תּי :זיי האָבּן זיך
אױיסגעטאָן!" .ז,אָלשט דוא אָפּ ציהען דײַן שיין
העמד ,אוני זאָלשׂט אָפּ לעהרין דײַן צירונג
זאָלשט דיך אָן קליידין אין
נ.י
ארו..
פֿון די
נזירים קליידר" ,איבּז ,בּן המלך והנזיר,
זשאָלקעװ ,1771
מיט זיך ; --האָט די קראנקע אין בּעט
גענאָגט אַ װײַנטרױבּ ,װאָס זי האָט מיט פֿאַר-
שאָטנטע פֿינגער אָפּגעצופּט פֿון א הענגל װאָס
לערט זיך אָפּ װי א הינעריש פֿיסל" ,י .אַקרוטני,
אַ בּױים אין װענט ,לאָדזש .8491
ונג , --מיר ווייסן אַז די גיפֿט-אײעלעך.ע.פֿ.ינען זיך  . . .בּײַ אייניקע קראַנקײטן
ג
(טיפֿוס ,כאַלערע) אין די אֶיען פֿון די געדערים
(לאַקסירן)" ,מ .זוסמאַנאָװיטש ,דיא הויזליכע
מעדיצין ,ווילנע ,7881

אָפּלערנעװדיק  --אַדי.

װאָס מע קען

אָפּלערנען דערפֿון .נתן זיסקינד ,פּבּ.

אָפּלערנען  --טרװ .לערן אָפּ'- ,געלערנט.
 .1לערנען עפּעס און פֿאַרענדיקן װאָס מע
לערנט .אִי א בּלאַט גמרא ,אַ משנה ,א פּסוק.
;וערן} האָט געקענט אַרײַנקוקן אין די קליינע
אותיותלעך ,אִי אַ בּלאַט גמרא ,און קיין חשק
ניט געהאַט צום לערנען" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,39

;ער האָט צײַט אַרײַנקוקן אין א ספֿר ,צי אִ' א
פּרשה חומש מיט רשי" ,שע' ,קטנתּ", .מען
לערנט

אָפּ א בּלאַט גמרא

אָפּגעאַרבּעט

א טאָג :אַ חוק!

װי א שׂכיר-יום",

פּרץ ,חסידיש,

יקלעצקין ,ז' , .,57סאיז גלײַכער אין דער
זעלבּער צײַט אָפּצולערנען א שטיק 'שער המלךי
אױפֿן רמבּ"ם ,אָדעֶר ארײַנצוקוקן אין דעם
ישאגת

אריה'",

געשעהענישען,

ד.

י .זילבּערבּוש,

ווין ,1

מענשען

און

ז' ; .9א שפּאַס,

דער

איידעם װעט אַ פּרק משניות אַי און דערצו אַ
קדיש זאָגן ,װעט עֶר זי פֿאַר די האָר אַפֿילו
פֿון גיהנום
מקח טעות,

אַרױסשלעפּן" ,י .בּודזאָהן,
װילנע  ,7291זי .9

דער

 .2לערנען זיך ,שטודירן אַ צײַט .אַי אין
ישיבֿות בּיז צו דער חתונה .אִי אין אוני
ווערסיטעט כּמה אאָרן און ניט קריגן קין
דיפּלאָם; .אָבּער װען מען איז געקומען אַהיים
פֿון דער {מלוכה{-שולע ,האָט דעם ייִנגל דער-
װאַרט דער ענגער חדר ,דער בּייזער רבּי ,און

אָפּלערנען זיך

אָפּלעשן

1889

זייער אָפֿט האָט זיך דאָס אִי פֿאַרענדיקט מיט
שלאָגן דעם תּלמיד" ,פֿאַר 8591 ,ווו .51

 .9אָפּפּטרן דאָס לערנען .לערנען נאָר פֿון
יוצא װעגן, .שוין אַזױ גיך אָפּגעלערנט? אָפּי
געשריבּן? דאַכט זיך עס איז נאָך ניטאָ קיין
פֿערטל שעה" ,בּלעטער ,נאן , ,53ער האָט קוים
געקאָנט אִי א פּרשה חומש מיט רשי ,אָפּדראַפּען
א בּלעטל מדרש" ,פ .רודאַי ,טמז 4691 ,וו ,32

די תּורה  . . .איז שוין אַ כּלישכּן ,אַז איטלעכער
דיבּור איז  . . .כּמה רזין וסודות עליונים" ,נוצ,
פּ/ב,
אִי אַ מוסר .אִי אַ מוסר-השכּל  )+--אִי אַ
פּשט ( ,)--אַי פֿון פּרט ( )+--אױפֿן כּלל (,)+--
? .אָפּגעװאױינען .אִי פֿון רייכערן .אִי פֿון
שפּײַען בּײַם רעדן, .גענעכטיקט האָבּן אָפֿט בּײַ
מיר די שטערן / ,בּײַ מיר אין האַרץ צוזאַמען
מיט דער נאַכט / .,.די צײַט האָט מיך פֿון
טרוימען אָפּגעלערנט  /און גאָר נישקשה אויס-
געלאַכט" ,סעג ,נײַע שורות אַכט ,דאָס ערג-
סטע",
 .8אַנלערנען .אָי די ס ד ר ה (מיט עמעצן)

 .4זיך אויסלערנען נאָכטאָן, .דוא זאָלשׂט
אֵל דײַן דינר ארשלאָגין דאַר מיט דאָשׂ דײַן
קאַמיר דינר  . . .דיא אום טרײַא ניט פֿון אינין
זאָל אָפּ לערנין" ,גה, ,802 ,היט דוא זיא
{= די קינדערן פֿר דען בּיזן דור ,דהײַנו דז
זיא זאָלן ניט אָבּ לערנן רכילות צו טרײַבּן",
סהמ תּהלים ,יב, .8 ,רבּש"ע |=רבּונוישל-
עולםן זײַא מיר מוחל אַלשׂ איך האָבּ ניט בּגערט
אָפּ צו לערנן דיא גוטע מעשִׂים פֿון דיא
פֿרומע לײַט ,אוני איך האָבּ דר פֿאַר גטאָן פֿיל
(מעשׂים רעים)" ,תּחנות ובּקשות ,װילנע 8581
(איבּערדרוק פֿון דיהרנפֿורט  ,|0971כח/א.
,אין דעם חודש האָבּ איך אָפּגעלערנט זייער
שפּראַך דאָס איך האָבּ שוין געקאָנט מיט זי

 .9אָפּדינען ,אָפּצאָלן מיט לערנען עמעצף
אַי מיט די קינדער פֿאַרן געליענעם געלט ,אִי

גוט שפּרעכן"ײ| ,איבּזן מעשׂה פליאות מג' אחים,

פֿאַרן חוב.

|
װאַרשע  ,5781זי ,9
 .9אַרויסדרינגען ,אַרױסלערנען, .אין דער
הישטאָריע דיא מיר גשריבּן האָבּן ,קאָן דער
מענש אָבּ לערנן ,װען אים שוין הקבּ"ה
שטראַפֿט ,דז ער אלץ מקבּל בּאַהבֿה זײַן זאָ
העלפּט אים הקבּ"ה װידר" ,מראות הצובֿאות,
װאַנזבּעק תּע"ח .עעל כּן איר ליבּה לײַט ,זיכט
װאָשׂ דאָשׂ מעשׂה אָנטײט ,אום אָבּ צו לערנן
דער פֿון ,דאָשׂ דער מענש זאָל פֿיל מצות
|=מצװתן טון ,און זיך היטן פֿר צו טון
עבירות",

שלמה

זלמן

לונזן,

קהלת

שלמה,

אַמשׂט תּק"ד, .גיי צו א מורישקע פֿױלער ,זע
צו איר הנהיגהן!} און לערן אָפּ קלוג צו זײַן",
מס ,משלי,

תּקע"ד ,ו, .6 ,פֿון דעם קען מען

אַ' אז עס איז ניט גוט דער װאָס דאַװנט און
װיײיסט ניט די טײַטש דערפֿון" ,לט ,2יג/ב.
,הקבּ"ה האָט געזאָגט (ימי עולם משה עמו)
פֿון דאַנען לערנען מיר אָפּ אַז משה איז גלײַך
װי דאָס גאַנצע װעלט ,און װידער לערנען מִיר

אָפּ אַז דער רועה און מנהיג פֿון דעם פֿאָלק איז
גלײַך װי דאָס גאַנצע פֿאָלק" ,נצ ,2סח/א.

 .0מאַכן אַ לאָגישן אוױיספֿיר, .א פֿרעמדע
שאלה װאָס זי בּאַדאַרף אָפּגעלערנט װערן אויס
אַנדערע דינים" ,חה ,2זי , ,13מע קען אִי דרײַ
זאַכן פֿון א בּאַן :אויבּ מע פֿאַרשפּעטיקט אויף
איין מינוט  ---פֿאַרזאַמט מען; אַן אָפּנײג פֿון די
-רעלסן פֿירט צו אַ קאַטאסטראַפֿע; מע טאָר ניט

פֿ:אָרן אָן א בּילעט" ,אין נאָמען פֿון רי ישׂראל
סאַלאַנטער,

אליוחומר (,/ )+-דערפון איז אָפַּי
ײא ק
צולערנען אַ קל-וחומר' :מה'דאָך אַ מילבּ ,אַ
וערעמל אַזױ ,הײַנט לא כּלישכּן שוין א
מענטש ,און לא כּל-שכּן א ייִדו" ,שע ,קליינע
מענשעלעך מיט קליינע השׂגות, .הײַנט לערנען
מיר אָפּ אַ קל-וחומר :ומה'דאָך שלמה ...אַ
בּשׂריודם זײַנען זײַנע רייד אַזױ טיף געװען

א בל ק (בּאָלעקן (; .)+-אַלע שלעק װאַקסן
נאָר פֿון אים ,דאָס איז אַ זשוליק ,נאָר איך האָף
אַז איך װעל מיט אים אִי בּלק" ,צ .ז .רובּיני
שטין,

דער

שרעקליכער

קנס

מאָהל ,אַדעס ,3881

זי , .5אָט װעל איך אײַך דערציילן װי אַזױ מע
האָט אָפּנעלערנט בּלק מיט א כאַפּער" ,ל .בּינ"
שטאַק ,בּײַא ר' שלמה בּערלינער ,לבֿובֿ ,6981

 .2בּאַפֿרײַען פֿון אַ שפּירונג פֿון בּרענען .אַי
דעם דאָרשט מיט (אַ בּיסל װאַסער) ;זי האָט
מיט אַ בּיסל װאַסער אָפּגעלאָשן איר דורשט,
און עטװאָס געקילט אירע בּרענענדיקע וואונדן",
אמ דער סולטאַן ,װילנע ,5981

 .2ניצן װאַסער (פֿליסיקײט) בּײִַם פּראָדוצירן,
צוגיסן װאַסער בּײַם קאָכן א שפּײַז .אַי בּראָנפֿן,

אי קאַלך, .מען זאָל קאָנען מאַכין בּײַ אונז
סיראָפּ צו אִי בּראָנפֿן
קאַנען טרינקען מיט
װאָשׂ דרינן גפֿינט זיך
תּקנ"ה, .דער עיקר

פֿאַרשפּרײט די גײַצן פֿון פֿיש ,הגם ייִדיש
פֿיש' װערט גינוג לאַנג געקאָכט און אייניקץ
מאָל אָפּגעלאָשן" ,פֿגעז ,װילנל  ,4291שא .1

 .4אָפּקילן אַ גליענדיקן אײַון .ענעמען אַ .. .
{האַלבּע טאָפּן װאַסער פֿון א שמיד װאָס ער
לעשט אָפּ דערינען די אײַזן" ,איבּז פֿון פּױליש,
,ו
המאסף ,ווילנע .1| ,העלפֿט פֿון  .91י"הן .צ
פֿאַרניכטן װאָרצלען :זאָל מען זיך פֿאַרנאכט
װאַשן דאָס אָרט פֿון די װאָרצלען אין װאַסער
װאָס מען |האָטן אין דעם אָפּגעלאָשן אײַוזף",
דער מלאך רפֿאל.

אָפּלערנען זיך  +-- --זפֿו.

אָננעמען װי אַ

מוסטער פֿאַר זיך און לויט דעם זיך פֿירן
אַי זיך פֿון גוטע און פֿרומע לײַט .זיך אִי פֿון
דעם צוקוקן זיך, .כּבֿר האָט הקבּ"ה זיך
גיפֿעדרט אוני האָט זעלבּערט איין מלאָכה
גיטאָן  . . .מען זאָל זיך פֿון אים אָבּ לערנין
אַך צו טאָן איין מלאָכה" ,נצו ,בּראשית ,יד/גי
,די דאָזיקע מידות :זעלבסטליבּע  . . .אַהבֿת-בּצע
און אייטלקייט לערנט זיך דאָס קינד אויך אָפּ
פֿון זײַנע דערציער" ,קמ ,0781 ,טן  ,72אייִדן
אַז זי רעדן ,איז תּמיד דאָ װאָס צו הערן און
פֿון װאָס זיך אָפּצולערנען ,װאָרעם זייער שמועס
איז פֿול מיט װיץ און מיט חכמה" ,ממוס,
יבּישיבֿה של מעלה' ,ז'  .9גדורך שנײַעך
פֿעלדער פֿון קאַנאדע  /די בּאַן יאָגט ,יאָגט צום
לאַנד פֿון זון;  /איך טראַכט איך װאָלט גצ
דאַרפֿט אַװדאי  /אַ טרייסט זיך אִי דערפֿוןײ ,הל,
ּ,די ,װי זײַן געוואוינ"
'די שעה פֿון גענאָדי .כ
הייט איז געװען ,אָפּצולערנען זיך א מוסר פֿון
די פֿײגעלעך ,װי זיי זאָגן שירה ,האָט ער
דערזען די װעלט ,װי זי ליגט אױיסגעשפּרײט
איבּער די בּרייטע לאָנקעס" ,אַש ,תּהילים-יוד.
,דער עיקר איז ניט לערנען תּורה ,דער עיקר
איז זיך אַ' פֿון דער תּורה" ,אין נאָמען פֿון
קאָצקער רבּין.

און ליקװער און מע זאָל
זיי קאַװש" ,איין בּיחל
זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ
זײַנען אָבּער בּײַ אונדז

 , . .פּשעמישל תּרצ"ד ,זי ,54

,ןאין קוזניען פּאָדקעװעס לעשט מען דאָ אָפּ
א

מיט

זיאַמע

'פשיק",

טעלעסין,

אַף

מײַנע

אַכרײַעס ,מאָסקװע ,8691
 .2צודושען .פֿאַרדושען ,פֿאַרשטיקן ,אַי
קוילן ,אַרױפֿװאַרפֿן א קאַלדרע און אִי אַ
פֿײַער .אַי מיט זאַמד',, .מכבּיי איז טײַטש לעשן,
און ער ויהודה המכּבּין פֿלעגט הרגענען די
שׂונאים אַזױי וי איינער לעשט אָפּ קוילן",
ספּורי מלחמות ,װאַרשע  ,3681ח/א.
 .0אײַנשטילן ,בּאַרואיקן .אָפּקילן .אָפּשטעלן
דאָס בּרענען פֿון האַרצן .אִי דעם כּעס .אִי א
,אַמעני-לעבּן ,געטרײַע / ,מאך מיר
תּאווה ,מ
שוין מײַן קאָפּ נישט דיל / ,לעש שוין אָפּ
דאַָס

העלישע

פֿײַעֶר

 /און

גיבּ

מיר

שוין,

וועמען איך וויל" ,פֿל, .קלוגע רייד מיט וועלכע
ער זאָל אִי דאָס פֿונקעלע קינדערליבּץ" ,בּ.
זילבּערמאַן ,אַהבֿת דוד ויונתן ,קעשענעוװ

זי , .9אַפֿילו פֿיל װאַסערן

,5881

קענען ניט אַ'י די

ליבּשאַפֿט װאָס ר' יוחנן האָט געהאַט צו דער
תּורה" ,ח .ש .זילבּערמאַן ,שלחן שבּת ,חלק ג',
סוּװאַלק תּרפֿײח,

דערשטיקן.

 .7אָפּטױבּן.

אִי טריט

מֿיט

גומענע קאַלאָשן .אִי אַ קלאנג .אִי אַ רכילות,

 .8יאי קוילן  --מאַכן כּישוף מיט דער

דער (יין,

הילף פֿון אַי קוילן| .מע האָט גענומען א גלאָז
װאַסער ,אַרײַנגעשיט זאַלץ און אַרײַנגעװאָרפֿן
בּרענענדיקע האָלצקוילן .דערנאָך האָט מען

אָפּלעשן }  --טרו .לעש אָפּ-- ,געלאָשן

בּאַשפּריצט די װענט און געװאַשן דעם חולהס

-ונג,

-עכץ,

קע)= .דערײ.

-עניש.

|

 .1אָפּשטעלן דאָס בּרענען פֿון פֿײַער מיט דער
הילף פֿון װאַסער .פֿאַרלעשן ,אויסלעשן .אִי אַ
שׂריפֿה .אִי בּרענענדיקע קוילן, .אַז דער בּעזעם
בּרענט ,לעשט מען א(יאםָפּ) אין אַ פּאָמעשאַף",
שװ, .מע האָט די שׂריפֿה בּאַלד אָפּנעלאָשן ,און
מע האָט די סחורה אָפּגעראַטעװעט" ,ספ,
יודישער

קאַלאַניסט,

ו' .03

שטערן און די בּרוסט מיט דעם װאַסער און
צולעצט

האָט

דער

חולה

געמוזט

נעמען

א

שלונג פֿון דעם געטראַנקן, .שיקט מען נאָך אַ
רבּין ,לאָזט אים א פּדיון מאַכן ,װאַקס גיסן,
אָנשפּרעכן ,קוילן אִי ,אָדער .װאָס" ,גענאַרטע
װעלט{ ?5181 ,סאָװ .אויסגאַבּע  ,0491זי 09ן,

מיט

זיך --

,מע זאָל נעמען

שטיקלעך

אָפּמאַטערן

1840

אָפּלעשן
קאַלעך אומגעלאָשענעם  . . .אויף דעם קאַלעך
 . . .אַרױפֿגיסן װאַסער גענוג ,דער קאלעך זאָל
זיך אַי און עס זאָל נאָך בּלײַבּן וואסער העכער
װי דער קאלעך" ,טאר װו ,זי , ,03װעסט איבּער-

נעכטיקן דאָ אויף מלונה עטלעכע נעכט בִּיז
ס'וועט זיך א בּיסל אִי  . .סאיז דאָך אַ מורא
בּימקאָ,

אַרױסצוגיין",

גנבֿים,

װאַרשע

,9191

זי ,45

אָפּלעשן זז  --טרװ .לעש אָפּ '+געלעשט.
אָפּקלעקן דאָס פֿריש-אָנגעשריבּענע

דטשמ.

מיט קלעקפּאַפּיר, .ער הױבּט צוריק אויף דעם
מאַנוסקריפּט ,לעשט אָפּ א טינטפֿלעק מיט א
װערפֿל צוקער" ,נאַד ,טינט און פֿעדער ,נ"י
עָר
נג. ,6זי .4/

זזח אַפּעלסין }-

אַפּלצי"ן --

פטמ.

,א

| גאַנצן טאָג װאַר ער בּאַשעפֿטיקט אום דאָס
אי אײַנפּאַקן" ,אמד ,בּן פדק ,װילנע .5681
|,װידער װעט דײַן אתרוג שמעקן / ,גלאנצן
װעט דײַן אַפּעלצין" ,מר | ,נ"י  ,8091זי ,911
,א האלבּע גלאָז װאַסער און  2לעפֿל אַפּעלצינע-
זאפֿט" ,מישילאָװ ,װעגעט' קאָךיבּוך ,נ"י ,6291

אָפמאָלערן  --טרװ" .ער אָפּ-- ,געמאָגערט.
 .1דזו אױסמאָגערן +-
- ;59ימעגערן.
, 4דערנאָך האָבּן אים די פֿיס גענומען אִ,
בּיז זיי האָכּן אים אינגאַנצן אױפֿגעהערט צו
דינען" ,זש ,פֿעטער זשאַמע ,װילנע ,0391
ז' , ,861דער בּאָדן איז נידעריק און פֿײַכט
און װערט דורך קטנית ניט אָפּגעמאָגערט",
בּבֹֿא מציעא ,קז/א, .סאיז אַרבּעט-צײַט ,די
לײַבּער  --אָפּגעמאָגערט ,הויל" ,פּמ ,מילכאָמע
!! מאַסקװע  ,8491זי ,44

 .2אַרכ .אויסמאָגערן זיך, .װען דו טואשט
צו פֿיל זאָרגן / ,מושׂטו אָפּמאָגרן הײַנט אונ'
מאָרגן" ,עיון כב/ב-{ .ימאַגערן נר.ן .מיט
זיך  --אַי זיך פֿאַרן פּריזיוו,
ונג  --די ,דען .גדורך אינטואיציע ...ײ.לק.ראַפֿט פֿון װײַן,
פֿילט דאָס פֿאָלק דהי.
איבּערהויפּט בּײַ די קראַנקייטן װאָס בּרענגען
צו אָפּצערונג און אָי ,װי שוינדזוכט ,בּלוט-
אַרמוט אדג"ל" ,י .בּאַגאַלובֿסקי און צ .שװאַרץ,

װײַן אַלס הייל-מיטעל ,װאַרשע , .7291אַשטײ
גער די אַלע מעדיקאַמענטן װאָס פֿירן צו א
שנעלער אָי ,פֿגעז ,ווילנע  ,8291טן ,32

זי ,191

אָפּלצן  ...{ --לעצןן אוטװ  4טרװ .לץ אָפּ,
דיגעלצט - .אָפּשפּעטן ,אָפּשפּאָטן ,מאכן א
געלעכטער ,חוזק מאַכן פֿון עמעצן/ .אַי אאָ
סיאיז גוטע יאָרן!  ---אליין געמאכט אַ פּויליש
יינגל װאָס לצט אָפּ דעם פּױלישן חסיד פֿון
קאָפּ בּיז די פֿיס* ,ייל ,דאָס משולחת ,זשיטאָמיר
תּרל"ו ,זי , .72איז רעכט פֿאַר א האָן אויך
זיך פֿאַרמאַסקירן און אַבּי אי און שרעקן
מענטשן" ,מ .א .שאַצקעס ,יבּילדער פֿון דער
ליטא' ,יודישע

פֿאָלקסבּיבּליאָטעק ,8881 ,שן ,1

זי , .071אַזױ מלמדים װי דו ,קענען נאָר אִי
פון יענעם און חוזק מאַכןײ ,אליהו בּראַנבּערג,
אַצעקלאָצער בּריװעלאַך ,לוצק ,7291

- 9לצעווען  --אִי פֿון אַלטן רבּין און
פֿרעגן אים אַ קלאָץ-קשיא, .האָבּן זיי זיך
די צינגלעך
ֿן
פ. .
ר.
ַװען
אלצע
שּצו
גענומען אָפ
און איבּערװאַרפֿן זיך מיט פֿליגלדיקע שטעכ-
ווערטלעך",

שע ,בּלאַנזענדע

שטערן

| ,װאַרשע

 ,2ז' , ,532איך האָבּ שטאַרק פּאָלעמיזירט
אַקעגן די התלהפֿותדיקע רעדעס . . .איך האָבּ
שטאַרק חשק געהאַט זיי אלע אָפּצולצעװען,
מענדל

זינגער,

פֿון

מײַן

הײימלאַנד,

ווין ,9

אָפּלקע  --זזו אָפּאַלקע  .+--אַ זאַלצבּרעט אַן
אָ; .די פּויערטע האָט אַרײַנגעבּרענגט פֿונעם
ֿ,אַר-
גאָרטן אַ פֿולע אִי מיט נײַע קאַרטאָפֿל" .פ
טאָג געשלעפּט די אִי בּרויט פֿון בּעקער" ,יד,

אַפּ"ם , --אַן איבּערבּלײַבּ פֿון מנהג צרפֿת,
געבּראַכט קיין איטאַליע דורך די גולײצרפֿת,

איז דער אג מנהג אַפּ"ם .די רת בּאַצײיכענען
ד!רײַ קהילות אַסטי ,פּאָסאַנאָ און מאָנקאַלװאָ",
מװ ,געש,

הערות.

אָפּמאַנליעװוען  --טרו .ליעווע אָפּ-- ,יגע-
מאַגליעװעט ,1 .װרר .דזחװ אָפּמאַנגלען .+-
 .2אָנבּרעכן די בּיינער,

אָפּמאַדעיען  --אוטװ ,דעיע אָפּ-- ,געמאַ-
אָפּװײַלן
דעיעט-- :95 .מאַדזייען .װרר.
פֿאַרבּרענגען צײַט אָן אַ ציל און אָן פֿאַרגעניגן.
אִי אַלע אָװנטן אַליין בּײַ זיך אין צימערל,
מיט זי ך  --אָפּנודיען (זיך).

אָפּמאַוען  --טרח- .וע אָפּ- ,יגעמאָװעט .פר.
אָפּזאָגן .אָפּדבּרן .אָפּסלאַפּלען,, .ניט קיין רעדן
איז עס געוען ,נאָר א נאַריש אָיו"; .א יֵד,
זאָגט קריסטשן סײַענס ,קאָן זיך בּלײַבּן א ייד
און פֿונדעסטװעגן אַרײַנקומען צו זיי אך
קלויסטער און אַי ,י .ל.טעלער ,מז 7491 ,וע ,6

זזו אָפּמױערן .=-

אָפּמאַװערן  --אוקר.

אָפּמאָזלען  --אוטװ .זל אָפּ-- ,געמאָזלט,
פֿאַרענדיקן

מאָזלען.

,קוים

האָט

דאָס קינד

אָפּגעפּאָקט ,האָט דאָס אַנדערע אָנגעהױיבּן צו
מאָזלען ,און קוים האָט עס אָפּגעמאָזלט ,האָט
דאָס דריטע קינד סקאַרלאַטין בּאַקומען" ,אמד,
דער

אידישער

פאָסלאַניק,

װילנע .0881

,ער

האָט אָפּגעפּאָקט און אָפּגעמאָזלט און װאַקסט
ווידער" ,פרץ' ,ידער בּעש"ט.'. ..

אויך מיט

זיך.
אָפּמאַזשען  --טרו- .זשע אָפּ-- ,געמאזשעט,
-- 9מאַדז(ש)גען-- ,מאַז(י)ען .סל.
אָפּשמירן .אָפּפּאַטשקען .אָפּבּרודיקן .אִי די
קליידער װאָס מע טראָגט .אִי מיט טינט (פֿאַרבּ,
אָפֿט מיט ויך.
בּלאָטע) די הענטלעך.
-עניש,

אָפּמאַטלען  --טרװ- .טל אָפּ-- ,געמאַטלט,
זזחװ אָפּמאַטן ; .+-אֲבֹּר די זעלבּי
אַרכ.
רפֿואות אוני רעגול זיא שטאַרק אוני גרײַפֿן
דיא לײַט צו זעהר אָהן דשׂ זיך מענכר חולי
האָט בּקלאָגט עֶר װערט אָבּגעמאַטלט פֿון דיא
פֿילי כּללים דאָשׂ פֿיל מענשן װעלן זיא ניט
אָן הערן" ,אבֿן ישׂראל ,מצץ  ,6671י/ב,

אָפּמאַטלען  --אוטװ  8טרװ- .טל אָפּ-- ,גע-
 ,1אַ לענגערע צײַט פּלאַפּלען.
מאָטלט .פּד.
רעדן סתּם אין דער װעלט אַרײַן ,אָנדערצײלן
מעשׂיות ,טרײַבּן רכילות, .אַז די קאָלעזשאַנקעס
קומען זיך צוזאמען ,מאָטלען זיי אָפּ בּיו טיף
אין דער נאַכט", .װוידער געפּטרט אטאָג ,אָהאָ,
זי

קאָנען

דאָס אֵָיי ,מענדל

מאַן ,דאָס

צװישן דערנער ,תּ"אָ .0691

הויז

 .2אוױפֿהערן

מאָטלען, ,נ,ו ,שוין אָפּגעמאָטלט ,מע דאַרף צו
,וויי
 ,2אָפּנאַרן ,אַרױסנאַרן ,צ
גיין אַהײים".,
געבּיפֿטע יונגען און אינער װיל אִי דעם
צווייטן",
מאַכן
אָפּמאַטן  --טרו .מאַט אָפּ-- ,געמאַט.
מאַט .אָפּשװאַכן .אָפּמוטשען .אָפּמאַטערן און
דערמיט שוואכער מאַכן .אִי דעם פּאַציענט מיט
צו פֿיל פּילן און פּראָשקעס .אִי די געפֿאַנגענע,
האַלטן זיי אויף א הונגער ד;יעטע .אִי דעם
שונא מיט כּסדרדיקע אָנפֿאַלן, .,דער אָגראָדניק
טוט אַ סך פּעולות ,ר'זאָל די װערעם אַי" ,מ .נ.
אויך מיט
לאַנגערמאַן ,די מלחמה ,וין .0291
נג,זיך.
אָפּמאַטעװען  --טרװ- .טעוע אָפּ- ,געמאַ-
 .1מאַכן בּלאַסער א קאָליר .עאַזאַ
טעװעט.

רויט רײַסט די אויגן .מע מוז אִי דעם שרײַאיקן
 ,2בּכּיוון מאַכן עס זאָל ניט זײַן
קאָליר".
גלאט .אִי א שטאָף .אִַי די טירלעך פֿון בּופֿעט,

אָפּמאַטערן  --טרו- .ער אָפּ-- ,געמאַטערט,
אָפּשװאַכן ,אָפַּ
אַרכ-- :95 .מארטערן.
מוטשען דורך פֿאַרשאַפֿן װײיטיקן ,פּײַן אָדער
צווינגען צו ארבּעטן איבּער די כּוחות .אִי אין
תּפֿיסות ,אין ארבּעטס-לאגערן .אִי מיט אויס.
פֿרעגענישן אָן אן ענד .אִי די קנעכט מיט
עבֿודת-פּרך, .ווען איך עשׂ {דאָס קדחתן למחרת
בּיקומין האָבּ איך די גאַנצי שעות קעלט גיהאַט,
לאחר זה ד' שעות היטץ בּיקומין  . . .נון איזט
וואול צו גידענקין ויא מיך דאָז אָפּ גימאַרטירט
האָט" ,גה ,ז' ; ,091איר זאָלט אײַך מיט
עטװאָס אִי איידער איר װעט עסן און אויס.
צורוען

נאָך אײַער

עסן",

איבּז,

נועם

המוסר,

ווילנע , ,3681יאָ איך האָבּ אים אָפּגעמאַטערט
{= דעם שמײַסער אין בּאָד} ,דערפֿאַר האָבּ איך
אים הײַנט גוט בּאַלױנט" ,י .ל .בּינשטאָק ,בּײַא
רי שלמה בּערלינער ,לבֿובֿ  ,6981ז' , ,9זיך
גריבּלען צו פֿיל מאַטערט אָפּ דעם לײַב" ,תּי/
קהלת ,יבּ,21 ,
מיט זיך ,--בּיזקין ער אָן גיפֿאַנגין גרושׂי
רײַזין צו טון אוני זיך בּעו"ה {= בּעװנותינו

הרבּים} זער אָן גיפֿאַנגין אָפּ צו מאַרטירין דאָז
ער ע"ה {= עליו השלוםן בּימי נעוריו גאָר
קרענקליך גיװעזין אוני פֿיל גידאָקדירט {== גע"
דאָקטערטן" ,גה ,זי , .96מיר

װעלן דעם אייזל

טראָגן אויף דרענגער ,אום דאָס ער זאָל זיך
ניט אויף דעם װעג שטארק אַי ,מסדר אגרת
אָדער דער נײַער בֹּש ,װאַרשע  ,8581זי .101
,אין דער גמרא געפֿינען מיר :דער נזיר האָט
געמוזט א כּפּרה האָבּן װײַל ער מיט דען
|=דעם} געזינדיקט האָט װאָס ער זיך אָפּגץ:
מאַרטערט האָט" ,ע .י .שלעזינגער ,אל העדרים

אָפּמאַכן

1841

אָפּמאָטשען
השני ,לבוף , .9681האָט זיך אָפּגעמאַטערט,
דאָס זי האָט קוים געקענט צוקריכן צוריק צו
איר האַרטן געלעגער" ,אמד ,דער סולטאַן,
ווילנע ,5981

לוט אָיי ,ממוס ,שלמה װ ,ו' , .42דאָס אין
אַרוױסגעקומען אינסטינקטיוו ,אומדערװאַרטעט,
להיפך צו אַלע טעאָריעס און אֶיען" ,זשיט או,
ניי  ,9191ו' ,591

דער מענטש
און צו זײַן
טרויערקייט
יעקבֿ ,װילנע

אָפּמאַכלעװען  --טרוו- .לעוע אָפּ--- ,געמאַכ-

יונג {, --אין שבּתן קען דאָךגעפֿינען אַ רואונג צו זײַן גוף
נשמה און א טרייסטונג צו זײַנע
און אַי ,ר' יעקבֿ קראַנץ ,נעימות
ערה
ניש.
.9

אָפּמאָטשען

 --טרו- .טשע אָפּ-- ,געמאָי

אָפּװײקן אַ'
טשעט;- :98 .מאָצען .סל.
בּלאָטע װאָס האָט זיך צוגעקלעפּט .אִי פֿאַר-
טריקנט בּלוט .אִי די שטײַף געװאָרענע ,פֿאַר-
אויך מיט זיך .עניש.
פֿראָרענט טיכער.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּמאַך  --דער ,ן.
פֿון אָפּמאַכן .קאַנטראַקט ,בּאַשלוס .הסכּם ,אָפַּ-
רייד (אָפּשמועס) װעגן עפּעס .שריפטלעכער אָי
געשעפּט-אַי .שותּפֿות-אָי .שליסן (מאַכן) אַן אָי
האַלטן (בּרעכן) אַן אַי .דערלױבּט (פֿאַרבּאָטן)
לויטן אִי .עליפּי דעם אי קומט אויס. ...
,איידער מע שליסט אַן אי פֿון שותּפֿות מיט א
מענטשן ,דאַרף מען מיט אים אױיפֿעסן א טון
זאַלץ", .איך װעל בּרעכן דעם קאָפּ ,אױיבּ איך
װעל ניט בּרעכן דעם אֵי", .ניטאָ װאָס מורא צו
האָבּן .דאָס האָבּ איך בּאַװאָרנט בּאַלד טאַקע בײַ
אונדזער אַי ,בּאַלד טאַקע בּײַם שליסן אונדזער
שותּפֿות",

אָפּמאַכּן  --טרו .מאַך אָפּ-- ,געמאַכט.

 .1אָפַי

ענדיקן .אָפּפֿאַרטיקן .פֿאַרענדיקן (אַן אַרבּעט).
,נאַ ,האָטס נישט קיין פֿאַראיבּל ,איך דאַרף נאָך
אויף איין אָרט צוגיין ,א גייטיק געשעפֿט אַפּ
צומאַכןײ ,עט ,דער פֿעטער פֿון אַמעריקע ,װוילנע

+ ,5ז' , .605װאָס? נאָך נישט אָפּנעמאַכט
דאָס געשעפֿט?  --װענדט זי זיך צום עקאָנאָם,
 --װאָס איז? קיין לעבּעדיקן װעט ער דאָך דיךנישט אױפֿעסן?" ,אַש ,תּהיליםייוד, .זיך בֹּא:
רימט ,װי די מאַשין רוקט זיך רעגלמעסיק;
יעדער מינוט א מעטער ,װען א קויל-האקער
איז מיט פֿופֿציק הענט ,מאַכט ער אַזױ ניט
אָפּ ,מ .אַלבּערטאָן ,שאַכטעס ,מאָסקװע ,43291
,עמאַכט ,אָפּגעמאַכט
 .2דורכפֿירן אַן עסק .ג
און פּטור אַן ע9סק!" װערטל .אַי אַ גיל
ואש מ ח (קײַלעכדיק און שפּיציק) = גוט,
גלאַט דורכפֿירן, .ער מאכט אָפּ איין געשעפֿט
מיט א פּריץ ,איז שוין גענוג אויף  01יאָר צו

לעבּן" ,קמ ,8681 ,יא , .11איר גיט מיר נאָר

ז' ,25

אַן עצה ,װי די זאַך זאָל צוגיין ,װעל איך דאָס

,מע דאַרף געדענקען ,אַז די איבּערשליסונג פֿון
די קאָל|עקטיווען אִין פֿאַלט הײַיאָר צונויף
מיט געוויסע דערנערונגס-שװעריקייטןײ ,די גאַר-

און

בּער

און

ממוס,

אין אַ שטורם'צײט,

אָפּנאַרן, .ער האָט אים אָפּגעמאַכלע-
לעװעט.
װעט ,אָפּגענאַרט ,פֿאַרנאַרט ,בּאַשװינדלט".

בּערשטער

שטימע,

מאָסקװע

,8

אײַך שוין אִי אַגיל ואשׂמח,
שפּיציק",

י.

טישער צדיק.

ז.

פּוטערמאַן,

קײַלעכדיק
דער

אַריסטאָקראַ-

ֿ,ירט
 , .װאַרשע  ,9881ז'  ,14פ

מען עפעס א זשידלאַק אָן א בּילעט ,אָן אַ

שליח און דער פֿאָטער פֿון די פֿרױ שיקט פֿון
זיך א שליח און די בּיידע שלוחים מאכן אָפּ
דעם שידוך" ,אמד ,מסע מצרים ,וילנע ,3681

זי |= די קייסעריןן האָט גאר אָנגעהויבּן
שטודירן  . . .טעאָלאָגישע פֿראַגן ,זי זאָל קענען
אי אַ קאָנקאַרדאַט מיט דעם פּופּסט" ,קמ,
= ,6אן , .54מיר האָבּן אָפּגעמאַכט מיט אַ
מקיעת-כּף און א נקיטת-חפֿץ אַז אַלצדינג װאָס
דער אייבּערשטער װעט אונדז צושיקן . . .זאָל
זײַן אונדזער בּיידנס" ,ממוס ,אין אַ שטורם:

,ון אינמיטן דער נאַכט  /האָבּן
צײַט ,זי  ,8א
זי אָפּגעמאַכט  /זיי זאָלן די קייטן צעטראַטע-
ווען  /און ראַטעװען" ,עט ,לידער ,װילנע ,5291
ז' , .06טאַטע ,כ'האָבּ אַ  שטעלע

בּײַ ר' דאָדי

לובּלינער .קום אִי א װאָרט" ,ייז ,חבֿר נחמן
זי ,44
 .8אָפּרעדן (אָן דער פֿעסטקײט פֿון אַן אָפּי
מאָך) .אַי װעגן א צונויפֿקום .אָפּשמועסן זיך
וועגן א צונױפֿטרעף .אִי אויף א װיזיט, .זי
|= קהלסלײַטן האָבּן מיט אים אָפּגעמאַכט אַז
ער זאָל זײַן זייער בּעלישחרית" ,י .מ .קערשט,
פֿאַר ,3 7691
 .0אָננעמען א בּאַשלוס פֿאַר זיך .בּאַשליסן
נאָך אַן איבּערטראַכטן ,נאָך א קוענקלען זיך.
אֵי בּײַ זיך .אִי דעם געדאנק .ניט קענען אִ'
בּײַ זיך, .בּײַ זיך האָבּ איך אָפּגעמאַכט אַז אין
אַמעריקע לערן איך מיך אויס דרײַ זאַכן,"...
שע ,מאַטל פּייסי...

| ,ז' , .522ער האָט אֶפּי

געמאַכט בּײַ זיך צו פֿאָלגן זײַן רבּינס עצה",
אַש ,תהילים-ייד, .ער האָט בּײַ זיך אָפּנעמאַכט:
איך װעל נישט אַראָפּ פֿון בּוים בּיז גאָט װעט
מיר העלפֿן" ,א .בּערגמאַן ,קאָצקער מעשׂיות,
װאַרשע  ,9291ז' , .201א,יין מאָל האָט זי בּײַ
זיך אָפּגעמאַכט' :אויס מיטן פּוסטן ייִחוס' --

אן , .2דער מקור פֿון דעם דאָזיקן אײַנרעדע-
ניש שטאַמט מך-הסתּם פֿון דעם אײַנפֿעליקן אַי
װאָס יעקבֿ האָט געמאַכט מיט לבֿנעןי ,פגעז,
ווילנעץ  ,4291פאן , .8אפֿשר האָט מען אן אִי
געשלאָסן ,בּעת מע האָט כּלומרשט געקוקט צו
די שטערן" ,מלה ,די גאָלדענע פּאַװע ,קליו"
לאַנד ,זי , .211רעכט פֿון אַ פֿרײַען אִי מיט די

 ,4ז'  ,02אדעם ננאַר' מיין איך ,אַז איר
װעט מוזן שענקען דער רבּיצין אײַער װײַבּס
אוירינג מיטן בּראָשי ,און װי אַזױ דאָס אָפּצַ"
מאַכן אָגיל ואשׂמח?  --זאָלט איר מיר נאָר

לויןאַרבּעטערײ ,זשיט װע ,נ"י  ,7191זי ,81

פֿאָלגן" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגעל ,אַדעס ,5981

פֿאַרענדיקן אזוי װי אָפּצוקומען .אִי בּקיצור ,אִי

װערן

זי , ,941איך װעל דיך הײַנט פֿון דעם אויג ניט
אָפּלאָזן ,מע זאָל חלילה ניט אִ'י אָן מיר די
גאַנצע חתונה" ,ממוס ,די טאַקסע; .אָט אַז,
זאָג איך דיר זאָלסטו אִי דעם עסק ,גלאַט און
קײַלעכדיק" ,די מעשׂה פֿון פֿיער בּדידער,
װאַרשע  ,6091זי ,12

ער אָפּ

 ..,,אמת"פֿאַלש קען נישט
דורך קיין אָיײ ,דװקא ,ן .46

בּאַשטימט

אָ"פּאַפּירןל) .אַײצײכן ,אַיישליסונג .אַ"שליי
סער .אִי פֿון זאלץ' ; --בּײַ בּיבּלישע יידן
פֿלעגט 'עסן זאַלץ מיט עמעצן בּאדײַטן דאָס
זעלבּע װאָס 'בּאפֿרײַנדן זיךי  . . .אין תּנך װערט
געזאָגט ,אַז גאָט האָט געגעבּן צו דודן דאָס
קעניגרײַך דורך אַן אי פֿון זאַלץיי ,א .יאַקובּי

זאָן ,פֿאַר 1691 ,וע { ,11אלוהי ישׂראל נתן
ממלכה לדויד על ישׂראל לעולם לו ולבֿניו בּרית
מלחי ,דבֿרייהימים  ,1יג ,5 ,תּי, :דער גאָט פֿון
ישׂראל האָט געגעבּן די מלוכה איבּער ישׂראל
צו דודן אויף אייבּיק ,צו אים און צו זײַנע
קינדער אין א בּונד פֿון זאַלץײן.

אָפּמאַכוֹנא  --די ,יען +- .זפו.

פּראָצעס

אָדער רעזולטאַט פֿון אָפּמאַכן .געהיימע אֶיען.
,די װײַבּער די בּריות האָבּן זיי געשפּײַוט ,גע"
שוכט ,האָפֿנדיק דערפֿאַר ,איבּער הונדערט אאָר,
אַ חלק ,אָדער אַ העלפֿט פֿון זייער עולם-הבּא,

פּאַס ,מער װי צװאַנציק סטאנציעס איז עֶר אָפּי
געפֿאַרן ,האָט אָפּגעמאַכט שאַכער-מאַכער מיט
די קאָנדוקטאָרן",

אלצ ,קליין

װעלטל,

לאָנדאָן

 9אוסאַרבּעטן .בּאַאַרבּעטן .דורכפֿירן א בּאַ
שטימטן פּראָצעס פֿון אַרבּעט (שנײַדערל,
דרוקערײַ ,אא) ,אַי בּענקלעך .אִי די ערשטע
זײַט פֿון בּלאַט ,אִי דעם מאַנטל,
 ,4צונױפֿרעדן זיך ועגן אַן אָפּמאַך ,אַ הסכּם,
א תּנאי .אִי א קאַנטראַקט .אִי א פּשרה אע.
,הכּלל ,אָפּגערעדט ,אָפּגעמאַכט!" .שאַי בּרחל
בּתֹּך הקטנה"  ---גענוי ,מיט אלע פּרטים|{ .אויך
,ון ניט לאה די גרויסע"ן
מיט אַ צוגאָבּ :א
איר אויך, :אַי בּרחל בֹּתּךְ הנאַקעטע"? .א צק,
אַ סוף ,נו ,צוגעשלאָגן ,אָפּגעמאַכט ,זאָל זײַן
מיט מזל!" ,ממוס ,שלמה װוו ,זי , ,04זיי נעמען
פֿרױען דורך שלוחים ,ד"ה דער מאַן שיקט אַ

איז

אויס!",

בּ .דעמבּלין,

צװיי

און

אַ דריטער,

ניי  ,3491זי , .9איך מיט זיך האָבּ אָפּגעמאכט
 / -מער ניט נארן זיך איך װעל" ,האַל ,מײַןאוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,51

 .7אָפּטאָן א זאַך גיך ,װי יוצא זײַן .שנעל
פֿון דער

האַנט.

,שלום-עליכם,

מאַכט

בּקיצור ,א שמעק נאָר פֿון יוצא װעגן ,דרייט
זיך בּאַלד טאַקע אויס און לױפֿט װײַטער",
ממוס ,שלמה ו ,זי , .42אים פֿאַרדריסט װאָס עֶר
מאַכט דעם שלש-סעודות אָפּ עפּעס גאָר אַזױ
פֿון דער האַנט" ,י .װיערניקאָװסקי,
סעודות צײַט ,בּאַרדיטשעװו  ,9981ז' ,9

שלש"

 .8אָפּצאָלן ,צוריקצאָלן ,צוריקקריגן .אִי אַ
זאָך פֿאַר א זאַך; .דער פֿירשט האָט אים ...
העפֿלעך אױפֿגענומען ,מיר האָבּן אַ סימן ,אַז
דער פֿירשט האָט אים נאָכדעם אָפּגעמאַכט אַ
וויזיט" ,קמ ,9681 ,פאן , .02װעל איך בּאַװײַזן
אָפּצומאַכן די הוצאות  ---איז דאָך גוט ,טאָמער
ניט  ---איז אויך ניט קיין גרויסער אומגליק",
ש .װיגאָדאַ ,פֿאָר 3691 ,װוו ,3
 .9פֿאַרגיטיקן ,פֿאַרגיטיקט װערן .אָפּקריגן
מיט אַ רװח .אָפּמאַכן פֿאַרן שאָדן, .דער מאַכן
װי דער מאַכן ,נאָר דער אִי" ,שװ; .אַז מע
פֿאַרטשעפּעט א ייִדן א העקעלע ,װיל ער מע

אָפּמאַכער

1842

זאָל אים אַי א גאַנצן קאַפֿטן" ,שװ .ד,ען דורך
דער סיבּה װאָס די ערשטע קלידער זײַנען
געגנבֿעט געװאָרן ,האָט מען געמוזט  . . .אַנדערע
אי"

ר'

אָפּמאַלן

יעקבֿ

מדובּנא,

משלי

חכמה,

יבּמדבּר',

ווילנע תּר"ן ,פּ/ב, .האָטעלן און רעסטאָראַנען
מאַכן איצט אָפּ פֿאַר דער שלעכטער

צײַט פֿון

דעם לעצטן קריזיס און װאָלטן שוין געװאָלט
פֿאַר איינס אַי פֿאַר דעם קומענדן קריזיס אויך",
מר וש ,נ"י  ,0191ז' , .303מײַן פֿאָטער האָט
מיר שוין צוגעזאָגט ,עֶר װעט מיר אִי נאָך
בּעסערע מלבּושים פֿאַר די מלבּושים (ועלכע
כ'האָבּ פֿאַרפֿלעקטןײ ,סדר סליחות ,לובּלין
תּרצ"ד ,זי .56

פֿון פֿיער בּרידער,

מאַכט אָפּי ,די מעשׂה
ווארשע  ,6091ז' .82
 4אָפּנאַרן .אַרײַננאַרן* --- .אַי א ק א נע
= א) פֿאַררוקן אַ קאַנע ,אָפּטאָן אויף טערקיש:
ב) אָפּטאַן שלעכטס, .עס װעט אונדז ניט
העלפֿן אונדזער טענהן װען מע װעט אונדז
אי די קאַנע ,װעט מען הייסן שקאָלעס זאָל
זײַן ,װעט אונדזער שרײַען אַזױ פֿיל העלפֿן װי
א טוטן בּאַנקעס" ,י .ל .בּינשטאַק ,בּײַא רי'
שלמה בּערלינער ,לבֿופֿ  ,6981זי .02

 ,8נאָכמאַכן .נאָכקרימען .אָפּשפּעטן ,אפ
,ײַ ,א קלאָג נאָך חיה בּיילען ,װי זי
חוֹזקן .א
מאכט דאָס אָפּ א בּיסל!" ,אַר ,יאָרעמע מצה.

 .0אָפּװישן .אָפּרײניקן .אָפּקראַצן .אִי דעם
װאַלגערהאָלץ, .אַך אזו דיא נעגל בּידרף מן
ניט הרט צו קרצן נײַארט דאָשׂ לאָס איז מאַכט
מן אָבּי ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים װו ,קיטן
תּע"ז ,טו/ב, .איין שוך דר קויטיג װער ,טאָר
מן ניט {אום שבּתן אָבּ מאַכן מיט זײַנם נאָגל
פֿון פֿינגר .מכּלישכּן ניט מיט איינם מֿעסר,
דען עשׂ איז אָסור" ,לטו ,סז/ב, .װען ואקש
װער אויף איין ספֿר גטריפֿט ,אַזו טאָר מן

וייפֿאַ ,װאַרשע  ,8391מאן 3ן, ,א,ון האָט געבּאָטן
אַ מטבּע מע זאָל אים אִי די דעפּוטאַטסטװע,
נאָר מע האָט שוין ניט געקאָנט" ,אַ .סאַפּיר,

דאָשׂ װאַקשׂ אַן שבּת ניט אָפּ מאַכן זונשט איז

דער קליינער קאַטערזניק,

װילנע תּרמ"ג ,זי .4

מן (חײבֿ קרבּן חטאת)" ,עח ,מז/ג, .האָט
צוגעפּױזעט צו דעם שאַרפֿן אײַזן װאָס אין
אַרײַנגעשלאָגן בּײַ דער טיר אום אָפּצומאַכן
די פֿיס" ,אמד ,איינע רױבּער געשיכטע ,װילנע
תּרכ"ד--, .דו בּיסט אין מעל אײַנגעריכט ,זאָגט
ער מיט א געלעכטער -- ,וואו? ער מאַכט איר

 .1בּאַמאכן .אָפּשמוצן, .ער האָט אים אפ
געמאכט פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס",
 8פֿאַרענדיקן סילעבּן .שטאַרבּן* ,אַי א ן
עוף  --שיקן קוילען אַן עוף .אװאָס מאַכט
ער?  --ער האָט שוין אָפּגעמאַכט ,זיפֿצט אָפּ

אָפּ די מעל פֿון מויל" ,י .גױדאָ ,דער
פּראָצענטניק ,װילנע  ,3981זי ,54

נײַער

 1אַװעקשאַרן .אָפּרוקן, .ןדאָסן קינד האָט
מיט זײַן הענטל אָפּגעמאַכט די גאָלדענע לאָקן
(גרײַזלעך) פֿון זײַן פֿרומען פּנימלײ ,אמד ,דער
גואל ,ווילנע  .6681עןערן האָט אָפּגעמאַכט מיט
דער רעכטער האנט דאָס בּרייטע און געדיכטע
בּאַרד {פֿון די בּרעקלעךן" ,בּ .גאָרין ,שפֿרה, . . .
נ"י  ,0191ז' ,3
 2אָפּפּראװען .אָפּריכטן .דורכפֿירן ,אִי א
װײַטע נסיעה .אִי א תּפֿילה .אִי די חתונה .אִ'
קידוש, .האָט זי אױיסגעטאָצעט דעם מאַן די
מאַרך פֿון די בּיינער ,דאָס ער האָט קוים
דערלעבּט אָפּצומאַכן הבֿדלה" ,אמד ,עוזר צינ'
קעס אוני דיא ציג ,װילנע ; .8681איך קאָן
נישט יוצא זײַן מיט אײַער שיינעם חון מיטן
ספּאָדיק ,װאָס האָט אָפּנעמאַכט אין שול קידוש
פֿאַר אַלע ייִדן" ,שע ,מעשׂיות און פֿאַנטאַזיעס,

זי , .69ערשט שבּת-צונאַכטס ,אז ר' זיינוול
האָט אָפּנעמאַכט הבֿדלה און מיר האָבּן זיך
אַנידערגעזעצט אַרום טיש טרינקען טיי ,האָט
ר' זיינװול נאָכאַמאָל געמאַכט אַ שמועס" ,י .ל.
בּינשטאַק,

בּײַא

ר'

שלמה

בּערלינער,

לבֿוב

, ,6די חתונה האָט מען אָפּגעמאַכט גאַנץ
שטיל ,אונטער אייגענע מענטשן" ,מ .אַחון,
די צװיי שװעגער ,װילנע תּר"ס ,ז' ,95

אָפּפֿאַנטאַזירן .,אױסטראַכטן פֿון קאָפּ,
2
,װֹי איך האָבּ זיך פֿון זיי = פֿון די פּויעריםן
אָנגעהערט ,לעבּן זיי ניט אַזױ גוט װי איר

 0בּטל מאַכן .אָפּשאַפֿן ,אָפּמעקן .אַנולירן.
,אוני וען איינר זיך בּרענט מאַכט ער עשׂ אָבּ
מיט זײַן הענט אוני רײַבּט דרויף צו פֿר קילן",
חהו ,מ/א, .דשׂ רוטיל פֿון איין איי ,דז גליגט
איז װען די לבנה פֿול איו ,די מאַכן אָבּ
פֿלעקן פֿון פּנים" ,שבט מוסר ,דיהרנפֿורט 4081

כאַצקל און לױפֿט אין זײַן געװעלבּ" ,חג ,טמז
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די פֿליגן,
מיט זיך.

.2:=1:

אִי מיט דער האַנט

עניש.

אָפּמאַכער  --דער- ,ס,
פּשרה-מאַכער ,אויס-
גלײַכער .אַרבּיטראַטאָר ,בּורר, .זײַן פּרנסה אין
געװען ,צו צײַטן אַ סרסור ,אויף חתונות א
סאַרװער ,בּײַ לעבּעדיקע א שדכן ,איף בּית"
עולם בּײַ די טויטע אַן אַי בּײַ קבֿורה-געלט",
לאַל  ,7881זי , ,77ניט אומזיסט זײַט איר א
ווילדער בּוֹרר און א גוטער אֵי ,ממוס ,טאַקסע.

,ר' קלונימוס איז געװען אויך אַן אַ' בּײַ אַ
דין-תּורה ,דען דער רבֿ זאָל לעבּן אָן ר' קלוני-
מוסן איז געווען װי אַן עסן אָן פֿעפֿער". ,
בּודזאָהן ,דער מקח טעות ,װילנע  ,7291זי ,31

-עריי.

אָפּמאַכעריש  --אַדי

פּשרהדיק .װאָס אין
פֿון (װי בּײַ) אן אָפּמאַכער .מיט אִיע גענג.

-קייט,

אָפּמאַל(י)עװוען  --טרו .װע אָפּ-- ,געמא-
ל(י)עװועט6200012 .נתט == 2: 5120108- ==:

אָפּשמירן מיט אַ קאָליר .אָפּפֿאַרבּן,
588
אָבּער ניט אויף א פּראָפֿעסיאָנעלן אופֿן .אַי
די װענט מיט קרײַד, .די בּענק זײַנען פּראָס-
טע ,װײַסע ,מע דאַרף זיי אָ ,ז .דיאַמאַנט ,איק,
ר"ה תּשט"ו,

אָפּמאָלן  --1טרוו .מאָל אָפּ'-- ,געמאָלט'-- ,גע-

מאָלן-- :98 ,מעלן.

 .1שאַפֿן אַ בּילד מיט

פֿאַרבּ(ן), .שיין  ---נאָר אָפּצומאָלן", .דעם
קייסערס אוצרות איז גאָרנישט אָפּצוצאָלן ,דאָס
שיינקייט פֿון מײַן קינד איז גאָרנישט אָפּצַ"
מאָלןײ ,פֿל, .לקצר ווען מאן איין אַלטין שינין
מאַן זולטי אָפּ מאַלין ,העט מאַן אין ניט שיניר
קענין אָפּ מאָלין" ,גה ,ז' , ,651אַ זיס לעבּן איז
דאָרט / ,װאָס פֿאַר א שיין אָרט / :װאַסער,
בּערג און טאָלן  /נאָר אָפּצומאָלן" ,אבּג' ,דער
יוד אין קיעבֿי |הש ון, ,איינער פֿון די גרעסטע
מאַלערס איז געװען צעקאָכט װאָס ער האָט איו
דערזען  . . .און האָט בּאַקומען די ערלױבּעניש
אָפּצומאָלן איר" ,אמז ,גדולת ראָטשילד ,װילנע
, ,5זי איז זיך געװען אַ גרויסע יפֿת-תּואר,
האָט ער געהייסן די מאַלערעס {!| אַז זי
זאָלן אַי איר צורה אויף דער װאַנט" ,נצ ,2כ/א.
;האָט אים דער חכם געזען ,האָט ער אָפּגעמאָלט 
זײַן פּאַרטרעט און האָט אים געבּראַכט צום
מלך" ,נחבּ ,ימעשׂה בּמלך וחכם'.
 .2אָפּשילדערן אַן אויסזען מיט װערטער.
אִי מיט אַלע פּיטשעװוקעס דעם רבּינס אויסזען.
,דו האָסט אים ניט בּאַגעגנט .װעל איך דיר
אים אִי אין דעם בריװ", .װי הייסט אײַער
מלמד און װאָס פֿאַר א פּנים האָט עֶר? דער
דאַרפֿסמאַן האָט אים געזאָגט װי ער הייסט,
און האָט אים גאַנץ אָפּגעמאָלט" ,יפ' ,ימגלה
טמיריןי ,הקדמה| ,ייבּל וווא, 778 ,דעם דונער
לײַד איך ניט ,דער בּליץ קען מיר נישט
טאָן ,דער רעגנבּויגן אַרט מיר ניט ,אָבּער אִי
קען איך אים" ,לאַל ,7881 ,ז' , .26נא ,שרײַב!
מאָל זי אָפּ פֿון דײַן הנאה װעגן און פֿון דעם
עולמס הנאה װעגן" ,ממוס ,שלמה, .ער האָט
אונדז אין זײַן בּילדערשפּראַך אָפּגעמאָלט האָר
בּײַ האָר מיט די פֿאַרבּן און שאָטנס" ,בּעמ !,
זי , ,02ער איז אין אדעס . ..ער הייסט משה
און דערבּײַ האָט ער זיי אָפּגעמאָלט זײַן גע
זיכט",

גאָדיל

קערשינקאָרין,

דער

טיראַנישער

פֿעטער ,װאַרשע  ,8881זי ; ,85אָט האָט איר זי
װי אָפּגעמאָלט / ,די קאַרטןװארפֿערקע ,א
זקנה / ,נישטאָ  --זוכט אויס די גאַנצע װעלט
 / -נישטאָ איר גלײַכן ,זי איז איינע" ,פֿרוג וו,ידי קאָרטן-װאַרפֿערקע*
 9געבּן צו פֿאַרשטײן מיט דער הילף פֿון
קאַנקרעטע ,בילדערישע פֿאָרשטעלונגען .עדי
הייליגע תּורה רעט אלי צײַט / ,דאָז זיא זאָלן
פֿר שטיין גימייני לײַט / ,דער מיט אַז זיך נימץ
וואונדרן זאָלט / ,דאָז די תּורה השי"ת אָבּ
מאָלט / ,יד ה' ,עין ה' ...גלײַך אלשׂ העט
הש"י הנט אוני פֿיס" ,צוכט, .אין ערשטן פֿון
די צװויי ראָמאױבּענד' ,ר' עקיבֿאי ,איז דער
קינסטלער מער פֿאַרטאָן אין אִי סצענעס פֿון
קולטור-היסטאָרישן הינטערגרונט" ,שבּש !,
זי ,313

מיט זיך  --פֿאָרשטעלן זיך, .פֿאַר איר
מאָלט זיך אָפּ װי גוט און מילד עס לעבן
זיך איר פֿאָטער און מוטער",

י .ל .אָסטרינסקי,

ליעבּע נאַכץ טויט ,װילנע  ,7291ז' , .81דאָס

טאַנצט מאַנקע { . . .זין מאָלט זיך אָפּ אַז זי

אָפּמאָלן
איז

1842

אַ בּאלערינע",

סיטאָ,

.8

דערציילונגען,

כאַרקאָוו ,4391
ונג,דעריי.

אָפּמבינען
װערן

דאָס בּידנע שטיקל דאװונען ,דאָרט קריגט ער
ותּפֿילין אויך" ,ייל ,ניט טיט
י.ת
טיןל. .
שו
ניט לעבּעדיק ,װילנע תּרנ"ח ,ז' , .56נאָר אַז
עס קומט צו 'עזי וזמרת י"'  . , .פֿאַרפּלאַנטערט
ער זיך אין דער עבֿרי און מאָרקעט אָפ אַ
גאַנצע שטיק אונטער דער נאָז" ,שע ,בּלאָנדזענ-
עניש.דע שטערן | ,װאַרשע  ,2291זי 821

און דאָס 'בּאַשערטעי

א שטעקן ,מיט א פֿלאָקן, .דער רעװיזאָר האָט
זיך אָנגעשיכּורט װי לוט און עֶר האָט אפ
געמאקלט די בּיינער איר ,דער ליובּאָװניצע זי"
 .2אַרױסציען בּײַ
נער" ,חיים קרול ,כּתנים.
איינעם געלט דורך קאָרטן שפּילן, .מע האָט
אים הײַנט אַזױ אָפּגעמאַקלט ,אַז עֶר װעט שוין
פֿאַרזאָגן א צענטן צו שפּילן (אין) קיין קאָרטן?,

אָפּמאַרש  --דער ,ז ,אקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּמאַרשירן .,מארש אויף צוריק .אִַ' פֿון
געשלאָגענעם שׂונא, .עלטסטער האָט בּאַפֿױלן:
 -אִי צום אַלטן לאַגער!" ,א .פרץ (פּערציקאַװיץ) ,דעם גורל אַנטקעגן יאָהאַניסבּורג ,2591
,און איר ,פֿאַרגאַפֿטע ,אומעטיקע פֿידלערס,

פֿאַר די הענקער",

דער (דין- ,קע).

דעניש,

אָפּמאָלן  -- 1טרװ .מאָל אָפּ- ,געמאָלט,

אָפּגעשאַפֿט װעט

פּמ ,מלחמה

װ ,נ"י ,6591

זי ,715

זיך.

מיט

-עכץ.

-זנג.

דער (ײין ,דקע)= .דער.

-עניש.

 ,1צע-

אָפּמאַקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געמאַקלט.

מאָלן קערנער אין א מיל .גראַנולירן, .דער
שוסטער האָט אױפֿגענײט דעם מילנער א פּאַר
שטיוול ,און דערפֿאַר האָט אים דער מילנער
אָפּגעמאָלן א קאָרעץ קאָרןײ ,ח .בּראַדאָװסקי ,די

 .1אָנשלאָגן מיט

ג=עמאָלן ,דזוו אויסמאָלן .772 +-- 1

אַסיפֿה אין דער שטאָדט עציון גבֿר ,בּאַרדיטשעװ

, ,9דער מילנער האַקט דורך ס'אײַז פֿון די
לעטאָקעס און פֿון די רעדער אין װאַסער ,מע
זאָל קענען אָנלאָון דעם שטיין ,אִי אַ פֿערטל
מאַלײַ ,אָדער א מעסטל קאָרן" ,ה .אָפּשאַן,
בּית

ישׂראל

--

װיזשניצער

רבּייס

הויף ,סיגעט

,, ,9פֿאַרשטײט זיך ,ס'ערשטע זיך געמאָלט:
 /אַ זאַק מיט מעל ,ערשט אָפּגעמאָלט / ,װאָס
שמעקט מיט פֿרישן קלײַען-שטױבּ" ,האַל ,מײַן
אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,022
 .2פֿיג :טרעטן מיט שװערע פֿיס, .זיך גוט
אָנגעמאַטערט ,פֿון סאָבּאַר בּיז די לאַװרעס
אָפּגעמאָלן מיט די פֿאַרמאַטערטע פֿיס" ,ש.
בּרעגמאַן,

דורך

קריג

און

רעװאָלוציע,

אַדעס

 ,2ז' ,682
 .9אָפּכאַפּן .אָפּזאָגן אויף שנעל .אִי דאָס
דאַו(ע)נען; .האָט זיך האַמעטנע אַן עפֿן געטאָן
די טיר ,און פֿאַרסאָפּעט איז אַרײַנגעלאָפֿן דאָס
לערן-מיידל פֿון איר מאָדיסטקע ,גיך אָפּמאָלן-
דיק --- :אוי ראָכעניו ,קומט ,ראָזע דאַרף אײַך
נייטיק האָבּן" ,פֿרױען ,זבּ ,מאָסקװע ,8291
מיט זיך , --װאָס מע װאַרפֿט אַרױף אױפֿן
מילשטיין ,מאָלט זיך אַלץ אָפּ" ,שװ.
זנג,

-עכץ.

דקע)= .דערײַ,

-עניש.

דער (דין,

אָפּמאַלפּעװען  --טרוו- .פּעוע אָפּ--- ,געמאַל-
פּעװעט,

דזו אויסמאַלפּעװען,772 +- .

אָפּמאַננלען  --טרו- .גל אָפּ-- ,געמאַנגלט.
פֿאַרענדיקן מאַנגלען ,פּרעסן, .די מאַמע האָט
אָפּגעמאַנגלט א פּאָר לײַלעכער".

אָפּמאַנען

--

טרװ.

מאָן אָפּ-- ,געמאָנט.

 ,1אױפֿמאַנען .צונױפֿמאָנען ,צוריקבּעטן װאָס
עס קומט .אִי די געבּאָרגטע בּיכער, .דען ער
(דער רבּש"ען האָט בּײַ דיר אַן אַלט װעקסל
אָפּצומאָנען" ,א .בּ .רוף ,אַדעליע-ראָזע ,װאַרשע
 ,5ז' , ,64זיי פֿלעגן שוין אָפֿט אַרױיס אין
גאַס מיט אָפֿענע געשלעגן ,אִי דאָס ,כּלומרשט
וְװאָסן זי קומט" ,נס ,קאָרבּאַנעס ,מאָסקװע
,, ,3שוין זשע האָט איר זיך געאײַלט ניט
פֿאַרשפּעטיקן ניאָמעס בּר-מצווה ,צי איר זײַט
געקומען אִי די ניט-געגעבּענע דרשה ,װאָס די
דײַטשע בּאָמבּעס האָבּן מיר איבּערגעריסן אויף
אײַער חתונה" ,פמ ,טראָט פֿון דוירעס ,מאַסקװע

,6
 .2אַרײַנקריגן ,צוריקקריגן װאָס עס קומט,
אִי אַן אַלטן חובֿ .אִי די דורכגעלאָזענע ראַטעס,
,פֿאַר יעדן דור װעט אָפּנעמאָנט װערן צוריק,

אויך :מ=קלען .כמקל.

אָפּמאַראָטשען  --אקוזו- .טשע אָפּ+ ,יגע-
מאָראָטשעט .סל .אָפּנאַרן .בּאַשװינדלען .פֿאַר-
דרייען א קאָפּ, ,כיװעל בּײַ דיר דאָס געלט נישט
אױסנאַרן ,חיים ,און כ'װעל דיך נישט אַי (בּא-
שווינדלען) .כ'דאַרף די צען קאַרבּאַװאַנצעס פֿאַר
מײַן אױיסשטאַטונג נאָכן טויט" ,בּרוס ,די
שטילע ערד ,זי ,221
אָפּמאַרדעװען  --טרח .דעװע אָפּ-- ,גע-
זזחו אָפּמאַטערן  .+--ד,י האָרע-
מאָרדעװעט..
װאַניע פֿון א נאַר מאָרדעװעט אים אָפּי ,מס,
קהלת ,תּקע"ט ,י,51 ,
מיט זיך  --קאַי זיך אַ גאַנצן טאָג און
קומען אַהים אָן אַ גראָשן".
אָפּמאַרטערן (זיך)  +--אָפּמאַטערן (זיך).
אָפּמאַרמערן  --טרװ- .מער אָפּ- ,יגעמאַר-

מערט .בּאַדעקן מיט מאַרמאָר ,מאַרמער ,מיר-
מלשטיין .אִי דעם צוגאַנג צום פּאַלאַץ,
אָפּמאַרען --

טרה.

דע

אָפּ-- ,געמאָרעט.

אָפּמאַטערן .פֿאַרמוטשען ,פֿאַרהונגערן .אַ'י די
מיט זיך  --זיך אִי און פֿאַר'
געפֿאַנגענע.
עניש.לירן אפֿשר צװאַנציק פֿונט.

אָפּמאַרקי'רן  --טרו .קייר אָפּ- ,יגעמאַר-
קיירט;- :95 .מאַרקן .אויך-- :מאַרקע-
 .1אָפּמעסטן ,אָפּשאַצן מיטן אױג,
ווען.
אױפֿן אויג,

װאָס בּײַנאכט פֿלעגט איר זיך אַרױסגנבֿען אין

לויערדיקן דרויסן  ...און אױיסגראָבּן פֿון
דרערד אײַערע פֿידלען ,אײַנגעפֿלאַנצטע ערבֿ
אײַער אִי דאָ אַהער" ,סוצ ,די פעסטונג' ,צום
נה,יאָרטאָג פֿון געטאָיטעאַטערי.

אָפּמאַרשירן  --אוטװ- .שייר אָפּ- ,י(גע)מאַר-
 .1אָפּגײן ,אַװעקגײן מאַרשירנדיק װי
שירט.
זעלנער .אִי צום פּֿראָנט, .וי איך ווייס מאַרשירן
מאָרגן אָפּ די גאנצע פּוילישע מיליטער צום
קריגספּלאַץײ 

אמז,

,7781

,איין

ווילנע

שבֿעים

דער
אָפֿיצער

מאָלצײַט,
דִי

האָט געלאָוט

וואכע אִי אין א צימער

װאָס איז אין הויף

געלעגן" ,דער שרעקליכע

מאָרד דעס קעניג פֿון

פּערסיען ,לעמבּערג , .3091דעם זעלבּן טאָג
האָבּן אַלע ייִדן געקוקט װי שלמה סאָלדאַט

אָפּ פֿון שטאָט מיט דער שטראָף

מאַרשירט

עקספּעדיציע",

א .גאַלדבּערג ,נאָך דער שחיטה,

פּשעמישל  ,7291זי ,31
 .2דורכמאַרשירן װי אַ שטראָף ,װי אַן אָפּ
צאָלן פֿאַר עפּעס װאָס מע האָט שלעכט געטאָן.
,בּאַװעגט זיך װער שלעכט ,ניט לויטן געגע-
בּענעם מאַרש ,װעט ער פֿאַר יעדן מאָל אין דער
בּרייט דאַרפֿן אי דורך די זעלבּע |שטעכיקען
געװיקסן א צווייט מאָל אין דער לענג ,צירקאַ
נײַנצן

ישׂק,

מעטער",

און

שליאַך

ז' ,042

אומװעג,

|

 .9אַװעקגײן .אָפּגיין( .פיג .פֿאַר שטאַרבּן).
,דאָס פֿישל איז געשטאָרבּן  . . .אַן אײנפֿאַכער

 .2אָפּגרענעצן מיט סימנים .אָפּצײיכענען א
גרענעץ .בּאגרענעצן .אִי א גרענעץ .קאָבּער אין
אִי דאָס פֿעלד און אין שטעלן די פּראַגעס זײַנען

נאַד ,איבּז ,אלטענבּערג ,װי איך זע עס ,ז' ,9

מיר בּפֿירוש אויסן צו טון פֿאַרן לעבּן" ,מװ,

אָפּמאַשענ(י)עװען  --טרו( .יעװע אָפּ,

דער

װעג

צו אונדזער

יוגנט,

ז' .882

אַרױיסבּרענגען

אומ-

קלאַרע קלאנגען, .בּין איך אַרוס  . . .מיט אן
ערנסטער מינע  . . .און אָפּגעמאָרקעט דעם שאַנ-
סאַנעט" ,אַ .גאָלדפֿאַדן |ז .זילבּערצװײַג ,לעק"-
סיקאָן

פֿון איד'

צופֿאַל בּרענגט

אים

טאַנץ צו טאָן .עס האָט גלאַט אַזױ אָפּמאַרשירט",

אָפּשװינדלען; .אַז איר

האַלט מיך יאָ פֿאַר אַ מאַשעניק ,װעל איך שוין
טאַקע אַי" ,נ .הערשענהאָרן ,קמ ,0781 ,טאן ,73
,ידער

ייד

איז

א

מאַשעניק'

זאָגט

איר,

לאָז

נאַרן װאָס לאָזן זיך אִי?" ,פּ .קריטשעװסט,

אָפּמאַרקען  --אַקוזװ  8טרוו" .קע אָפּ'-- ,גע-

טעאַטער,

פֿאַרגעסן

זײַן עס איז אמת ,נאָר װאָס זאָגט איר די

אָפּמאַרקן  +-אָפּמאַרקירן,
מאַרקעט..

שטילער

ג-עמאַשענני)עװעט.

 .2צוגרייטן ,אָפּפּלאַנירן א װעג; .זאָלסט דיר
אי דעם װעג" ,תּי ,דבֿרים יט,2 ,
,712
מיט זיך.

אָפּזאָגן דורכן

טויט.

עס

האָט

אפֿילו

אַ

| ,ז' , ,|792וי דער

דורכן טאָג אָפּצומאָרקען

יודען

אונד

יודענטהום,

בּאַרדיטשעוו

.4981

אָפּמבּולן  ...{ --מאַבּלעןן אוטװ .מבּול אָפּ,
אָפּרעגענען זייער שטאַרק ,אָן
--געמבּולט.אױפֿהער ,גיסן װי מיט צעבּערס, .עס האָט אָפּי
געמבּולט צװויי מעת-לעת נאָכאנאַנך".

אָפּמבֿינען  ..{ --מ.ייווענעןן טרו .מכֿין (-חזן

אָפּמדבּרן

481

אָפּשאַצן .אַרױסװײַזן מבֿי
אָפּ-- ,געמבֿינט.
נות .אִי צום גוטן, ,זײַנע ערשטע פּרוּװן האָט
דער צעניאָריקער דיכטער געלאָזט אִי פֿון דער
בּאָבּען" ,שבּש

די שאפֿונג
| ,ניי  ,8391זי , ,172

צו משפּטן ,צו דערקלערן אָדער אָפּצומבֿינען
לויט זײַן געשמאַק" ,יצחק יאַנאַסאָװיטש ,שלמה-
בּיקלייובֿליבּוך ,נ"י, .7691 ,האָט זיך אָנגעהויבּן

ליפֿשע

אַן אָ ,א בּאַטראַכטן ,אַ בּאַשמעקן",

גאָטעסמאן-װידמאַן ,אויפן שװעל ,מײַ-יוני ,8691
אָפּזײַן
יד.בּערןן אוטח.
אָפּמדבֿרן { --מ..
אין אַ מדבּר ,אין אַן אָרט װאָס מע קען צו"
גלײַכן צו אַ מדבּר ,אִי אין אריזאָנא .אִי אין א
העק כּמעט א גאַנץ לעבּן.

אָפּדאַנקען? .אפ

אָפּמודה"אַניץ  --נעאָל.

געמודה-אנייט מיט א דאַנק צו מײַנע לאנגע
פֿיס" ,נאַד ,די נײַסטע װערק פֿון משה נאַדיר װ,
ניי  ,1391זי .632

אָפּמוטיקן  --טרװ- .טיק אָפּ-- ,געמוטיקט,
אָפּראָטן .אַראָפּשלאָגן פֿון מוט (צו טאָן עפּעס),
ד|יסקוראַזשירן, ,מוטיקט אים ניט אָפּ ,ער
מעג אויך פּרובּירן אַרױפֿקריכן אױפֿן בּאַרג",
-ונג,

אָפּמוטשען  --טרו- .טשע אָפּ--- ,געמוטשעט,
אָפּמאַטערן (דורך אַרבּעט ,צרות ,איבּערלעבּונ"
גען ,אָנשטרענגונגען אע) ,פֿאַרשאַפֿן פֿיזישע
אָדער גײַסטיקע לײַדן, ,זי אָבּער נישט שטאַרק
צו דאָקוטשען  /מיט א סך אַרבּעטן און טוען
 /האָט גאָט ,נאָך דעם אִ'י  /זיי געהייסן שבּת
אָפּרוען" ,עט ,לידער ,װילנע  ,12 '| ,5291אװי
ער איז שוין פֿאַרטיק געװאָרן מיט דעם אַראָפּ
טראָגן ,און האָט זיך גאַנץ גוט אָפּנעמוטשעט",
מעשה

נורא

מהצדיק

המפורסים

רבּי

ר'

מאירל

מפּרימישלאַן ,לעמבּערג , .8781שלעכט איו
דעם עלנטן װאָס דאַרף אִי זײַן לעבּן מיט צרות
און לײַדן" ,ב .בּעקערמאַנן ,דער יודישער
שפּיעגעל |זבּן ,װאַרשע  ,5981שפּ'  ,84אאָבּער
אַ נישטיקע קרענק ,א צוקילונג ,א בּיסל היץ,
װאָס האָבּן מיר אָפּגעמוטשעט אַ קאַרגע װאָך
סאַװ'
צײַט" ,אי .קיפּניס ,אונטערװעגנס',
היימלאַנד ,8691 ,יא ,5

מיט זיך , .1 --מע זאָל זיך ניט אִי מיט
ּעטן |בּשעת כאַלערען ,װאָרעם
ב.
..
ַר
איל
צו פֿ
מיט דעם װאָס מע שװעכט דעם גוף און דעם
מוח איז מען גיכער אָנקרײטיק ,עס זאָלן זיך
צוטשעפּען אַלע ארט קראנקייטן" ,יפֿאָל,4881 ,

נאן , ,92װיפֿל ייִדן מוטשען זיך אָפּ אַלע זייערע
יאָרן ,װערן פֿאַרשװאַרצט ,פֿאַרפֿינצטערט",
ממוס,

אין אַ שטורם:צײַט,

ז' , .52אָנגעהױבּן

קרענקען און אָידיק זיך עטלעכע אאָר ,אַזױ אין
זי אַװעקגעשטאָרבּן ,איבּערלאָזנדיק פֿיר פּיצלעך
קינדער",

אָפּמידן

ט .קאַמינסקי,

ישׂראליקלען,

קִלִעװו

אַ בּיאָגראַפיע

פֿון אַ

.3191

 .2אַרײַנטאָן זיך אין אַן ענין .זיך פֿאַרדרײיען
עניש.
עכץ.א קאָפּ מיט עפּעס.

אָפּמױערן  --טרװ  8אוטו" .ער אָפּ-- ,גע-
 1אָפּבּױען
מויערט-- :95 .מאַָװערן.

אױפֿהערן בּויען ,מויערן אַ מויער.
בּויען אַ מויער אױפֿסנ.,

 ,2אויפ-

/נג,

אָפּמוליען  --טרו- .ליע אָפּ-- ,געמוליעט:98 .
 .1אָפּרײַבּן
מ-ו.ליעווען ,סל .אוקר.
אָפּשװעטשן .אָפּדריקן ,אַי אַ לאָך אין די הויזן,
אַרײַנרוקן א האַנט אין אַ שפּאַלט און זי אַי
מיט זיך --
א א פֿוס צװישן שטיינער .
טראָגן ענגע שיך און זיך אִי א פֿינגער.
-עניש.

 .2אָפּזײפֿן .אײַנזײפֿן .

אָפּמולירן  --טרװ .ליר אָפּ-- ,געמולירט.
אָפּנאַרן ,אָפּשװינדלען.

עעֹר , --א

/נג.

גנבֿ ,אַ װײַסל אויסן (פֿון) אויג ,אַן אֶיער".

אָפּמונדי'ר(עװוע)ן  --טרװ .דיר(עווע) אָפּ,
בּאַקליידן (אָנטאָן) מיט
י'(גע)מונדיר(עװע)ט..מונדירן,, ,אויף אי (בּאַקליידן) זאָל מען נעמען
בּײַ די אַטואַטשיקעס געלט לוט די פּרײַזן
װאָס די בּאַקלײדונג קאָסט דעם װאָיענע מיניס-
,12/
טעריום" ,קמ ,7681 ,פאן .74

אָפּמונטערן  --אַקחװ- .טער אָפּ-- ,געמונ-
מאַכן װידער מונטער .צוגעבּן מוט,
טערט.
אי די פֿאַרשלאָפֿענע ,די גלײַכגילטיקע ,די פֿאַר-
קלעמטע, ,דאָס אָנקומען זייערס האָט אויפ-
גערירט דאָס שטעטל ,אָפּגעמונטערט" ,ממוס,
הנג,
מיט זיך.
שלמה  ,זי .92
פֿרגל :אָפּמינטערן,

אָפּמופירן  --אוטװ- .סיר אָפּ(- ,גע)מוסירט.
אָפּװעפּן .אױפֿהערן צו בּלעזלען, .זעלצער-
װאסער װאָס האָט אָפּמוסירט האָט דער בּאָבּעס
סעם".

הייט- .קייט.
אָפּמוסירט

יי

פֿאַר,

אַדי

אִי בּיר,

זער-

אָפּמופֿתן  . . .{ --מויפֿעסזן אוטװ .מוֹפֿת אָפּ,
אַ לענגערע

מופֿתים {מאָפֿסיםן .קומען
דאָרטן אַי יאָרצענדליקער,

צײַט

אַרױסװײַזן

קיין שפּאָלץ און

אָפּשעפּטשען .אָפּזאָגן עפּעס שטיל ,גיך און
אומקלאָר .אָפּזאָגן בּורטשענדיק .אִי א שפּרוך.
ן
א.ו..
אִי די װינטשעװאַניעס, .ז,יי אײַלן זיך
לייגן גאָר בּלויז תּפֿילין און מורמלען אָפּ
דאָס דאַװנען געשװינד" ,דרך אָדם ,װאַרשעץ
; ,0אֵיעדער האָט שוין מנחה אין יחידות
אָפּגעמורמלט ,אַ קדושה שפּרינגט מען  --און
בּאַלד ,נאָך שנעלער װי א בּליץ ,נעמט מען זיך
צו מעריבֿ",

.0

טרייף-פּסולען" ,י .בּודזאָהן ,דער מקח
ווילנע  ,7291זי - 4עגיש,

אָפּמורקען  --קע אָפּ'- ,געמורקעט.
אוטװ  --אױפֿהערן

.-מרוקען .

:98

אָדער א

לענגערע צײַט ארויסבּרענגען קלאנגען ענלעכע

טרח  --דזח
צו מור-מור .אִי װי אַ קאַץ.
אָפּמורמלען ; ,+--א גאַנצע װאָך ...מורקעט
מען אָפּ דאָס בּיסל דאַװנען אויף דער קעלניע",
י .ל .בּינשטאָק ,בּײַא ר'י שלמה בּערלינער ,לבוב
,6

מיט

ז' .11

-ץכץ.

זיך.

-עניש.

אָפּמושבן . . .{ --מויישעוון| טרוו .מוֹשבֿ אָפ,
*ג-עימוֹשבֿט .

אָפּבּרודיקן .אִי אַלעץ שטיבּער,

אָפּמושטירן  --טרװ- .טיר אָפּ(-- ,גע)מוש-

אױפֿהערן מוש-

טירט ,פ-- :98מושטרירן.

טירן אָדער עס טאָן א לענגערע צײַט ,אִי
אויך מיט זיך.
זעלנערס .אִי ספּאָרטלערס.
-ונג- ,עכץ,

אָפּמחיהן (זיך)  . . .{ --מעכאַיען  }. . .אוטו.
אַ לעב
מחיה (זיך) אָפּ( ,זיך) -יגעמחיהט.
גערע צײַט זיך מחיה זײַן ,זיך דערקװיקן
,מיט דריי מאַך מיט דער האַנט װאָלט איך
אויסגעקאָסעט אַזא שטיק ,מיאָל זיך קענען
דאָרט פֿרײַ לייגן און זיך אוסצלען? . . .א טאָג
װעסטו אַזוי אַ" ,אי .קיפניס ,איבּז ,אָסטאַפּ
ווישניאַ ,שמייכלען ,כאַרקאָװו ,9291

אָפּמיאַוטשען  --דזוו אָפּמיאַוקען; .מע האָט
די קאַץ געשלאָגן  . . .שלעק נעמט זי פֿאַר ליבּ
 . . .זי האָט פֿרום אָפּגעקרעכצט ,אָפּגעמיאַו

איך דערצעהל,

,וואו דאַװנען? װען דאונען?

אָפּמיאופֿן { --מ.י.י.עסזן טרו .מיאוס אָפּ,
 .1פֿאַרמיאוסן א זאַך .מאַכן
יגעמיאוסט.,אַז עפּעס אָדער עמעצער זאָל מיאוס אויסזען.
,דו האָסט אים מיר אָפּגעמיאוסט" ,ל .טרייסי
טער,

צוק,

סעפט'

.4691

*ֹאֲי אַ

רויז

=

לשון נקיה פֿאַר משתּין זײַן אויף אַ רויז ,אַן
אָנצינדונג 5216215 ---ע ,10װי א הייל-מיטל אין

דער פֿאָלקס-מעדיצין| .די השתּנה האָט גצ
דארפֿט זײַן פֿון אינדערפֿרי ,איידער מע האָט
עפּעס געטרונקען
אָפּפּסלען .;-- 33

אָדער געגעסןן.
ינג,

 .2דזו

אָפּמיאַוקען  --אוטו- .קע אָפּ- ,יגעמיאַוקעט,
א לענגערע צײַט אַרױסבּרענגען קלאַנגען (וי)
פֿון א קאַץ ,ענלעכע צו מיאַו-מיאו.

אָפּמורמלען  --טרו- .מל אָפּ-- ,געמורמלט,

א .ראַבּאַי,

טעות,

טשעט" ,פרץ' ,די פֿרומע קאַץי

אָפּמופרן { --מ.ו.י.סערןן טרװ .מוסר אָפּ,
גוט אויסריידן עמעצן .דער"
-יגעמוסרט,לאַנגען א פּאַרציע מוסר, .א דו שמויגער
בּעזנאַסע!  ...הײבּ איך אָן װינענדיק צו
שרײַען אויף מֿײַן בּרודער  --פֿאַר װאָס
שעלטסטו די מאַמע? מע מעג דען? האַר אויס,
גאָט װעט דיך שטראָפֿן אויף יענער װעלט!
און אָפּנעמוסרט אַזױי מײַן בּרודער" ,בּךעמי,
די ערשטע נאַכט פֿון חנכּה ,אַדעס - ,3981ונם.
יניש,
-יגעמופֿתט,

אָפּ ,כאַפּט אָפּ ...און זעצט

זיך אויף די

אָרט?

מורמלט

אָפּמינלען  --אוטװ .גל אָפּ-- ,געמיגלט,
אָפּעקלען,, .פֿון אַזא שלומפּער מיגלט אָפּ".
מאַכן
אָפּמידן  --טרו .מיד אָפּ"- ,געמידט.
שטאַרק מיד .אָפּמוען .בּאַמיצן, .װײַטר בּרימט
זיך איובֿ װיא גוֹט ווייש דז זײַני גזינד האָבּן אין
פֿײַנט גיהט מֹכּח דז ער זיא האָט אָבּ גימיט
וְאפֿשר פֿון -מ-יעןן מיט געסטונג ,דז ער
האָט אין זײַנים הויז מכניס אורחים גיועזן",
סהמ ,איוב ,ל"א, .13 ,ער {פּיטאַגאָרן פֿלעגט
אַלע מאָל זײַנע תּלמידים צוריידן | . . .זיין זאָלן

אָפּמיטאָגן

1848

אַלע טאָג אִי זייער קערפּער מיט בּאַװעגונג
(דאָס הייסט מיט גיין אָדער מיט אַרבּעט)" ,אמד,
/נג,
ספּורי חכמי יון ,װילנע .4681
אָפּמיטאָגהן  --אוטו- .טאָג אָפּ-- ,געמיטאָגט,
אָפּעסן מיטאָג, .איינמאָל
-- 9מיטיקן.
 . .,איז אונדזער לוח-עקספּאָרטער  . . .געזעסן
אין זײַן ילדישן רעסטאָראַן װאו ער האָט גאַנץ
שע ,לכּבֿוד יום'טובֿ ו א

פֿײַן אָפּגעמיטאָגט",

פֿרוער פּסח; .א כאָפּטע טרעגער ...האָבּן
שוין אָפּגעמיטיקט און געװאַלגערט זיך אויף
דער ערד אָפּרוענדיק" ,ה .קאַמענעצקי איבּז,
בֿ.

אויסדערװיילטע

גאָרקי,

דערציילונגענ

!,

מינסק ,8391
אָפּמיפן --

טרװ.

קורלאנד..

מיט אָפּ-- ,געמיט.

לאַקל,

פֿאַרדינגען א דירה .אַי אַ האַלבּע

שטוב,

אָפּמײידלען  --טרו .דל אָפּ- ,געמיידלט,
װרר.

מֿאַכן אויס מיידל .מאַנס זײַן

אָפּמײַסטערן  --טרו- .טער אָפּ- ,יגעמײַס-
אופֿהערן
טערט;- :99 .מײַסטרעווען.
מײַסטערן אָדער עס טאָן אַ לענגערע צײַט .אִי
דעם קאַליע-געװאָרענעם מעכאַניזם און דערנאָך
ונב,אים אַװעקװאַרפֿן.

אָפּמײיקען  --טרו- .קע אָפּ- ,יגעמייקעט:98 ,
--מייקערן,

(,1 +--

וו
מיט

זי

אָפּבּרעכן,
ד '

אויסמייקען

-עכץ,

אָפּמילדערן  --טרוו- .דער אָפּ--- ,געמילדערט,

אָפּמיל(י)ען  ---דזוו אָפּמוליען.

-- :95מי-

מיט ויך.

אָפּמימעאַגראַפֿירן  --טרו- .פֿיר אָפּ-- ,ימי-
מעאָגראַפֿירט ,פֿאַרענדיקן מימעאָגראַפֿירן אַדער
/נב,
עס טאָן א לענגערע צײַט

אָפּמינטערן  --טרוו- .טער אָפּ-- ,געמינטערט,
 .1דערמינטערן ,אַרױסבּרענגען פֿון צושטאַנד
פֿון חלשות, .האָט זי געגעבּן א געשריי און איז
געבּליבּן אין חלשות ,מע האָט זי אַפּגעמינ-
טצרט",

אמד,

יעקעלע

זשיטאָמיר

גאָלדשלעגער,

,/ ,8דאַמאָלסט האָבּן זיי זיך געװאָרפֿן אויף
אים |שלאָגןן . . .בּיז ער איז געבּליבּן ליגן
טויט .ערשט נאָך שעהן האָט אים געפֿונען די
טוקערין ,און  . . .אים אָפּגעמינטערט" ,בּאַש,
דער שׂטן אין גאָרײַ, .די מאַמע האָט געחלשט,
מע האָט זי קוים אָפּגעמינטערטײ ,נאַד ,טעג אין
נאַראַיעװ, .ער האָט געחלשט ,מע האָט אים
אָפּגעמינטערט ,האָט ער װידער געחלשט" ,סעג,
געבּרענטע ערד ,בּ"א  ,7491זי ,731
 .2אױפֿלעבּן ,אָפּלעבּן .ס,ענדערלס לעצטע
ווערטער האָבּן אַזױ װי טראָפּנס אָפּגעמינטערט
בּנימינען" ,ממוס ,מסעות ,זי ,, ,83מינטערט אָפּ
דעם בּיינערדיקן אַלטיטשקן פֿון דער פֿאַרחלשט-
קייט און אימה" ,חג ,טמז 7691 ,וא .01

 .9דזוו אָפּמונטערן ,+--

רייף געװען די אִי פֿון דעם ייִדישן נאציאָנאַלן
געפֿיל" ,זשיט ץ ,נ"י  ,7191ז' 701

אָפּמיניען  --אוטו  6טרװ- .ניע אָפּ'-- ,געמי-
אָפּבּײַטן (זיך), .א בּאַן איז דורכגט-
ניעט,
לאָפֿן ,דורכגעטראָגן זיך מיט א טראַסק און
געליאַרעם ,רעלסן האָבּן געציטערט ,סיגנאַלן
האָבּן געאײַלט זײער ליכט אַ'' ,א .מײַזל,
געקליבּענע

מיט

דערציילונגען,

נ"י

,9391

ז'

.8/

זיך.

אָפּמיניר|ן  --טרח- .ניר אָפּ- ,י(גע)מינירט.
אָפּלײגן ,אויסלייגן מינעס .אַי אַ וועג .אי א שטח
/נםב.
אֵַישיף.
צװישן בּיידע אַרמײען.

|

,ין דעם פֿאַל איז דער אײַזערנער
יונג  --א

;דו פֿאָרסט דאָך אַהיים -- ,איך רעכן ניט
אַנדערש ,בּרידערלעך ,אָפּגעמלחמהװעט ,איצט
דאַרף {מעןן| זיך א נעם טון צו דער אַרבּעט",
נח לוריע ,עליע יאָרש ,בּאַרדיטשע .0491
 .2פֿירן מלחמות א לענגערע צײַט, .פֿאַראַן
שבטים װאָס קענען אִי דורות לאַנג", .דאָס
האָט מען זי בּאַצאָלט פֿאַר דעם װאָס זיי האָבּן
.ָ.פּ.נעמלחמהװעט" ,ש .בּרעגמאַ ,אַפֿו מיזי
א
רעכ איז אומרווק ,מאָסקװע  ,4391ז' .712

אָפּמלן  ...{ --מאַלזן טרו .מל אָפּ--- ,געמלט,
-ימלען.

פפ:

,שוין אָפּגעמלט

געקומען

פֿאַרענדיקן דאָס מל זײַן
די פּאָר ייִנגלעך װאָס זײַנען

פֿון סאָװעטןפֿאַרבּאַנד",

אָפּמינצן  --טרוו .מינץ אָפּ-- ,יגעמינצט;98 ,
אָפּשטאַמפּן ,אִי מטבּעות.
-מ.ינצעווען.

אָפּממורן  . . .{ --מאַמזערן| ממזר אָפּ-- ,גץ-
אוטװ  --אַ לענ
ממזרט-- :95 .ממזירן,

מיט זיך.

גערע צײַט זיך אױפֿפֿירן װי אַ שווינדלער ,מיט
כיטרע גענגלעך אָדער סתּם אָפּטאָן כּלערלײ
טרװ  --אָפּשװינדלען עמעצן אָפּי
שפּיצלעך.
נאָרן .אִי אַן אייגענעם קרובֿ,

אִי זשעטאָנען .אִי אַ מעדאַליאָן .
דונג- .עניש.

אָפּטיסטיקן  --טרו- .טיק אָפּ--+ ,געמיסטיקט,
בּאדעקן מיט מיסט כּדי דער בּאָדן זאָל װערן
/נג,
פֿרוכטיקער .אי די פֿעלדער.
אָפּמיפיקן  --טרו .ססיק אָפּ'- ,געמיסיקט.
סונ  .:::461242:מאַכן מע זאָל זײַן פֿרײי,
מיט זיך , --דרום
ניט זײַן פֿאַרנומען.
זאָל דיך איין איטליכר די רשעים גאנץ אוני
גאָר אָבּ מיסיגן ,ער זאָל גאָר קיין עסקים
מיט זיא האָבּןי ,לטו ,ק"ג/א.

-עניש,

מאַכן מילדער .אִי דעם טאָן פֿון בּאפעל .אִי
/נג,
דעם נוסח פֿון בּריוו : .מיט זיך.

לעווען.

אָפּמעזדרעװוען

פֿאַרשאַפֿן
אָפּמיען  --טרוו .מי אָפּ ,ג-ע-מיט.
צו פֿיל מי .שטאַרק בֹּאַמיֶען .אָפּמאַטערן, .א,יוב
אָבּ גימיט מיט געס-
ט
..
אָ.
הנד
ײַ.ני גזי
ז.
טונגי,

סהמ,

איובֿ ,לא.13 ,

,דו

האָסט

דײַן

לעבּן אָפּגעמיט" ,מלך ראַװיטש 76 ,לידער.
מיט ז י ך , --ד,י פֿאָלקלאָריסטישע װיסנשאַפֿט
מיט זיך גענוג אָפּ צוניפֿזאַמלען װײניקסטנס
דעם מאַטעריאַל פֿון דער קולטור שבּעל-פה",
פֿרגל:
{נג.
זשיט װ ,נ"י  ,2191זי .272
אָפּמידן.

אָפּמלאַכהן  ...{ --מעלאָכען) טרוו .מלאָכה
אָפּ-- ,יגעמלאָכהט :95 .מ-לאָכהווען .אָפּ
טאָן א שטיקל אַרבּעט ניט װי עס בּאַדאַרף צו
זײַן .ש,וין פֿארטיק? אָפּגעשמירט ,אָפּגעמלאָכהט
אלע פֿיר װענט?" .אַזױ אַ טונכל (טונדל)
די בּרעטלעך זאָלן זיך צעפֿאַלן איינס און
ניש.
צוויי? מיט זיך.

אָפּמלויטשען  --טרו- .טשע אָפּ-- ,געמלוי-
טשעט.

:58

'-מליטשען,

-מלויצען,--מליצען .

מלייצעןפֿאַרענדיקן

מלויצען, .מ,יר האָבּן זיך אַרױסגעריסן פֿון
דער היים ,אַז ס'איז נאָך געװען וארעם ,סאמע
צום מלויצען .אָפּגעמלױצעט ,האָבּן מיר זיך
גענומען גראָבּן בּוריקעס" ,איבּז פֿון אוק .א.
האָלאָװקאָ ,בּוריאַן ,כאַרקאָװ ,9291

אָפּמלחמהװען  ... .{ --מילכאַמעװעזן אוטח.
 .1פֿאַרענ"
מלחמהווע אָפּ-- ,געמלחמהװעט.
דיקן פֿירן אַ מלחמה, .דו האָסט שוין דײַנס
אָפּגעמלחמהװעט ,מענטש איינער" ,איבּז פֿון
אוק .יו ,יאַנאָוסקי ,רײַטער ,בּאַרדיטשעװ ,7391

אָפּממיתן  .. .| --מייימעסןן טרו .ממית אָפּ,
ג=עממיתט .אָפּטײטן .אַי יעדן בּאַגער- .ונג,
אָפּמסשהחרן { --מ.י.י.סכערןן אוטװ  8טרו.
זזחו אָפּהאַנדלען.
מסחר אָפּ-- ,געמסחרט.
איר .אַי און אַראָפּ פֿון מאַרק מיט אונטער-
געהאַקטע אויגן (זײַטן) .צולייגן א העלפֿט פֿון
נדן און אַ'
אַפּמשױן  ...{ --מאַיסערןן טרװ .מסר אָפ,
איבּערגעבן װעגן עמעצנס א
-יגעמסרט .זינד ,א פֿאַרבּרעך ,אן עובֿר זײַן קעגן עפּעס
צו אַ מאַכט ,אָפּטראָגן ,בּאֲקלאָגן זיך אויף
עמעצן װאָס מע רעכנט פֿאַראַנטװאָרטלעך ,שול-
דיק פֿאַר עפּעס, .האָט זיך דאָך געפֿונען אַ רבֿל
װאָס האָט אָפּנעמסרט זײַן אייגן קהל מיט
כּלל ישׂראל צוזאַמען" ,פרץ ,ליטעראַטור און
לעבּן', .אַמער האָט ער בּעסער אָפּגעמסרט
קרוטשיקן צום מיליציאָנער און אָנגעזאָגט מיט
אַלע סימנים ,װי אַזױ מע זאָל אים דערהיטן",
קיפניס,

אי.

דערציילונגען,

זיך --קזװ.

קִיִעװ .,0391

מיט

ניש.

אָפּמענגערן  --טרחװ- .גער אָפּ- ,יגעמעגערט.
דזוו אָפּמאָגערן ; .+-איך האָבּ אָבּער אַלע
טאָג ניט מער געגעסן .נאָר דאָס לעבּן צו
דערהאַלטן ,בּין איך זייער אָפּגעמעגערט גע"
װאָרן ,עס איז מיר נאָר געבּליבּן די הויט אויף
די

בּיינער",

מאַרגענשטערן,

מעשׂה

מג'

אַחים,

װאַרשע , .3781װען עס װערט בּאַמערקט אַ
בּאַדײַטנדיקע ענדערונג פֿון דער װאָג ,הן װען
מע מעגערט אָפּ ,הן װען מע װערט דיק"8 ,געז,
,1

פאן .3"5

אָפּמעדל(י)עװען  --טרח .לסעװע אָפ
-ג-עמעדל(י)עװעט.

סל .

פֿאַרשלעפּן אַן ענין.

מאַכן אַז אַן עסק זאָל זיך ציען לענגער .אִי
די אונטערהאנדלונגען.

אַי אַן אַרבּעט-פּראָצעס.

אָפּמעזדרעװען  --טרװ . רעװע אָפּ-- ,גע-
מעזדרעװעט .סל .אָפּפֿאַרטיקן ,פֿאַרענדיקן אַן
אַרבּעט מיטאַמאָל, .ער האָט  . . .ניט איבּער-

אָפּמעסטן

1840

אָפּמעטען
געלאָזט קיין שטיקל אַרבּעט אויף מאָרגן...

ער װיל עפּעס דערציילן ,אַרױסזאָגן זײַנע מייי

אַן אַרבּעט האָט ליבּ ,אַז מע 'מעזדרעװעט' זי
אָפּ מיטאַמאָל" ,מ .אַלבּערטאַן ,בּירע בּידזשאַן,
כאַרקאָװ ,1391

אָפּמענטשלען  --טרװ- .טשל אָפּ-+ ,גע-

אָפּמעטען  --טר .טע אָפּ-- ,געמעטעט.
.=22:

24

זזו אָפּצײיכענען אִ' מיט

סל.

שטיינער די גרענעצן פֿון די פֿעלדער,

אַקט אָדער רעזולטאַט

אַפּמעל  --דער ,ן.

פֿון אָפּמאָלן ,אָפּמעלן, ,און זאָלסט אױפֿשטעלן
דעם משכּן אַזױ וי זײַן אִי װאָס אין דיר
בּאַװויזן געװאָרן אױפֿן בּאַרג" ,תּי :שמות ,כו,
, .0װעלן מיר בּאקומען צוויי גלײַכע העלפֿטן
װאָס זײַנען ענלעך צואַנאַנד ,װי אַ זאַך און איר
אִי אין שפּיגל" ,א .גאָלאָמבּ איבּז ,ג .בּאָטש,
} ,װאַרשע

געװיקסן

,0291

ז' ,82

אָפּמעלרן  --טרװ .מעלד אָפּ-- ,געמאָלדן
דזוו אויסמעלדן (, .)382 +--דאָס קאָנען מיר
זיך לײַכט דערקונדיקן  . . ,זי װעט דאָס אונדז
בּיז

א

אויף

א האָר",

אמד,

דער

סולטאן,

ווילנע , ,5981האָט דאָס דער נאָטאַר אָפּגעמאָלדן
דעם געריכט",
װיזשניצער

זיך.

הערצל

רבּייס

אַפּשאַן ,בּית ישׂראל --

הויף,

סיגנעצט

.9291

מיט

6נג,

אָפּמעלן  --דזו אָפּמאָלן !, .+--ער האָט אים
דעם

פּרדס

אָפּגעמעלט

אינגאַנצן,

װי מע האָט

אין אים אַלע זאכן געטאָן שטעלן און אין
דעם פּרדס טוט גאָר נישט פֿעלן" ,יהושע רובּין-
ציק ממינסק ,משל וחידה ,װילנע , ,5681די
זיך מודה געװען דאָס אין
ּן
ב..
אערָ.
הרד
מע
א קורצע צײַט האָבּן זי געטייט איבּער נײַנציק
מאַן און האָבּן אָפּנעמעלט װאו זיי ליגן אין
װאַלד" ,מ .גליק ,די סוכּה אין װאַלד ,װילנע
,4

ז' , ,61װעסט דערזען א קאַלטע װעלט --

 /דורך אין װײַסן אָפּנעמעלט / .האָלץ אין

שטובּ קיין שײַטעלע  /און קין געלט אין
בּײַטעלע" ,אר ,ידי מוטער צום קינד',
מיט זיך , --דער יצר'הרע . ..מעלט זיך
אָפּ װי אַ האָר אָבּער װי אַ בּאַרג און א מויער
איז ער דערנאָך דיק" ,נועם המוסר ,װילנץ
,3

אָפּמעלקן  --טרו .מעלק אָפּ'- ,געמעלקט,
אָפּצזֶען ,אַרױסקװעטשן אַ טייל
ג=עמאָלקן,
מילך פֿון אײַטער, .צ,ו װאָס טויג איר קיעלעך?
 /מילך אָפּצומעלקן / .צו װאָס טויג איר מילך?
 /קינדערלעך צו געבּן" ,פֿל; .אַן אשה טאָר
ניט אַי מילך אין א כֹּלי אַרײַן פֿון איר קינד
געזונט ועגן ,אָבּער זי מאָג װאויל אִי אויף
דער ערד ,כּדי דאָס קינד זאָל קענען די בּריסט
אָננעמען"7 ,ט ,2ע/ב,, .מיט די פֿיס קװועטשט
ער צונויף דאָס מעלקמולטערל . ..די אומגע-
דולדיקע  . . .װאָס ס'איז בּײַ זיי מילך אָנגעלאָ
פֿן ,שטופּן זיך פֿון דער פֿאַרצאַמונג אין בּײַדל
אַרײַן ,מע זאָל זיי גיכער אַ" ,ע .פֿינינבּערג,
איבּז פֿון אוק ,מיכאַילאַ קאַציובּינסקי ,דער
ציילונגען ,קיעוו ,8291
מיט

זיך " --ער װיל זיך א בּיסל אַ' =

נונגען אע.
מענטשלט,
מיט איר
-עניש,

זונג.

עניש.

-עכץ.

אָפּפֿאָטאָגראַפֿירן .אָפּפּאַרטרעטלען.
+הנג,.
מיט זיך.
בּײַטעם.

אָפּמענטשן  --אוטװ .מענטש אָפּ-- ,גע-
אויפֿהערן זײַן מענטש .גאַז
מענטשט ,נעאָל.
מענטש האָט אָפּנעמענטשט ,די ערד ליגט טויט,
דער הימל פֿרירט ,װער דאַרף דעם בּלייכן רך-
הנולד ,דעם מולד?" ,צײַט ,גל |ו' ,6291 ,בּרא-
שית",
מיט ז י ך  --אָפּפֿאָטאָגראַפֿירן זיך ,אָפּשפּיג"
לען זיך, .נסתּרס חלום האָט זיך אָפּנעמענטשט
אין די 'ליטעראַרישע מאַנאַטס-שריפֿטןי ,דטש,
װילנע .קאַ סנה איז דאָס װאַסער פֿון ליימיקן
בּרונעם / ,װאו צופֿעליק אָפּגעמענטשט האָט
זיך

מײַן

װאָגל",

סוצי'

ז'

פֿײַערװאָגן,

,76

-ונג,

אָפּמענטשעווען

--

אוטװ- .טשעװע

אָפּ

װערן אויס מענטש.
יגעמענטשעועט .נעאָל .,עווען אמאָל אַ מענטש,
אױפֿהערן עקסיסטירן .ג
א שקלאף ,געפֿאַלן שטיל בּײַ דער מאַשין ,שוין
אָפּגעמענטשעװעט" ,א .י .קריזאָװסקי,9191 ,

אָפּמעסט  --דער. ,
אַקט אָדער רעזול-
א"מ 9כ אַניזם .עדי
טאַט פֿון אָפּמעסטן.
מיטן דאָזיקן אינסטרומענט
בּאַקאַנטשאַפֿט
{ש|ט=אַנגעןצירקלן איז אומבּאַדינגט נייטיק,
כּדי בּעת אַן עקסקורסיע אויף דער פֿאַבּריק
זיך פֿונאַנדערקלײַבּן אין די קאָמפּליצירטע אי
/בה,
מעכאַניזמען" ,יאַכ װ ,זי 621
אָפּמעסטן  --טרװ .מעסט אָפּ-- ,געמאָסטן
 .1פֿאַרענדיקן מעסטן ,דורכ-
-- 93מעסן.
מעסטן ,אויסמעסטן .אָפּװעגן און אָי .אַי סחורה,
אִי עמעצנס הייך .אִי די היץ, ,צען מאָל אִי און
איין מאָל אָפּשנײַדן"; ,מעסט גוט אָפּ איידער
דו שנײַדסט אָפּ" ,שװ, .די דער בּארמיגי װײַבּר
 ...הובּן אַלי טאָג אָפּ גימאָסטן |זייערץ
קינדער} מיט די פֿײַסטן אונ'י װאָס זיא גװקסן
זײַנען אַלי טאָג הובּן זיא אַזו פֿיל גאָלד גיגעבּן
אין

בּית'המקדש",

אַשכּנז,

רי

קינות

ליבּ סופֿר

בּן

עם
ר'

פירוש

חיים

חזן

לשון
מק"ק

פוזנן איבּז ,פּראָג תּס"ט, .די סעקונדאַנטן וָאין
אַ דועלן מעסטן אָפּ די טריט ,װי װײַט זי |די
דועלאַנטןן

דאַרפֿן שטיין

איינער

פֿון

דעם

צווייטן" ,בּלעטער שא , ,44אונדזער שניטקראָם
איז נישט פֿאַר מיר ,װײַל איך קען נישט אַי
פֿופֿצן װיערשקעס פֿאַר אַן אַרשין" ,ספ ,ייִדישער

,יך פֿיל װי דער פּחד גנבֿעט
קאָלאַניסט ,זי  ,11א
זיך פֿון אַלע וינקלעך . ..א גרויסער

צי א

קליינער פּחד .איך קאָן אים נישט אָי ,סעג,
געברענטע ערז ,בּ"אַ  ,7491ז' , .851פֿלעגט
מען בּײַ די שענקערס אױפֿרײַסן די זיגלצן פֿון
שטאָפּיק און אִי מיט די שטעקלעך צו זען
װיפֿל בּראָנפֿן איז נאָך געבּליבּן אין פֿעסל" ,יק.
 .2אָנװײַזן די אַנערכדיקע מאָס, .ער האָט
אָפּגעמאָסטן א פּיצל פֿון דפאָֿריןנגער" ,פרץ,

חסידיש' ,קלעצקין ,זי , 35די גראָבּע אומגע-
לערנטע מענטשן פֿון דעם שטעטל װאָס האָבּן
נישט געזען גרעסערע חכמים פֿאַר אים (דעם
רײינען זיי אים
ק.
.,
קליינשטעטלדיקן חבכםּןאַ
מיט די גרעסטע טיטולן און זיי מעסטן אים
אָפּ ערע אויף די קװאָרט" ,א .לאַנדאַ ,ספֿר
הדרת אליהו ,װין ,יאָר? ,זי ,3
,ון א האַרץ און אַ
 .2אָפּשאַצן א מאָס .א
שׂכל-הישר

האָסטו אין אים ארײַנגעזעצט,

כּדי

ער זאָל קאַנען אָפּװעגן און אִי ,פֿילן און
פֿאַרשטײן ,װאָס גוט און שלעכט איז" ,אַש,
תּהילים-יוד, .מאַמע און טאָכטער מעסטן אָפּ
אָפּגעגאַנגענע מהלכס און שװײַגן" ,י .אאָפֿע,
אין קעסל גרובּ ,מאָסקװע  ,9291ז'  .9עוערן
האָט דעם קעגנערס שפּרונג אָפּגעמאָסטן און
ו.א.ים} דאָס לאַנגע מעסער בּיז דעם שטיל
;
אין דער בּרוסט אַרײַנגעדריקט" ,ק .בּערקאַװיסי,
דאָס נײַע לעבּען ,נ"י  3191אויגוסט, .מיט אַ
שאַרפֿן בּליק האָט ער אָפּנעמאָסטן משה-אבנרן,
גלײַך ער װאָלט װעלן זיכער זײַן ,אױיבּ די פֿיר
איילן קרקע װעלן טאַקע גענוג זײַן פֿאַר זײַן
און בּרייטן

הויכן

גוף",

בּ .טײטלבּוים,

אױפֿן

שװעל ,װאַרשע  ,3391ז' ,611
 .4אָפּשאַצן אַ מענטשן מיט אַ קוק .אִי פֿון
אויבּן אַראָפּ ,װי גרויס ער איז ,אִי פֿון קאָפּ
בּיז די פֿיס .אִי מיטן בּליק ,מיט אַ בּאַזונדער
מעסט  --אַזױ מעסט

קוקעלע, .װי א מענטש

מען אים אָפּי ,שװ {לױט סוטה ,ח/בן, .יאָסל
פֿלעגט בּרוגזדיק אַראָפּלאָזן דעם קאָפּ .פֿון דער
זײַט אִי דעם בּרודער מיט א שװערן בּליק און
אַ בּרום טאָן  . . .בּאָרג מיר א גילדן  , . .כ'וועל
פּנחס

דיר

אָפּגעבּן",

פֿן

אױסטראַליע,

גאָלדהאַר,

מעלבּורן

דערציילונגען

,דער

,4291

מלך

האָט אים תּיכֹּף אָפּגעמאָסטן פֿון קאָפּ בִּין
טראָט  ---דער יונג איז אים געפֿעלן" ,האַל,
מײַן אוצר .מאָסקװע  ,6691ז' , .162די רבּיצין
האָט פֿון מאָל צו מאָל אים אָפּגעמאָסטן שאַרף,
זײַטיק ,בּייזלעך" ,בּאַש ,פֿאַר 7691 ,װווש ,4

 .9מעסטן אַ מלבּוש איידער מע פֿאַרטיקט
עס אָפּ צי סע פּאַסט גוט,
 .0אין פֿאַרבּינדונג מיט שעלטן אָדער שלאָגן,
אִי מיט טויטע קללות .אַ' די בּיינער .קאָבּער
דאָך בּין איך דיר געקומען מאכן אַן 'אל מלא
רחמים' מיט מײַן גאַנץ האַרץ ,כאָטשע דו
האָסט מִיר יעדן טאָג |בּײַם לעבּן| אָפּגעמאָסטן
קללות אויף די קאַרץ" ,א .מאַרגענשטערן ,עגל
הזהד ,װאַרשע  ,8981זי , .09דער גנבֿ האָט
 -געמיינט

אַז הינטער

אים שטייט

איינער,

האָט

ער זיך דערשראָקן און ער האָט זיך געגעבּן א
דריי אויס .דער פּױער האָט געהאַט א גרויסן
שטעקן ,האָט ער אים בּאַלד געגעבּן א מעסט
| אָפּ װי

עס

בּרויכט

צו זײַן ,איז דעם

גנבֿ דאָס

מעסער בּאַלד אַרױסגעפֿאַלן פֿון די האַנט" ,פֿמ

{ש .לעהמאן' ,גנכֿים און גנבֿה ,מעשׂה  ,21בי
אונז יודען ,װאַרשע 3291ן,
געציטערט ,מע האָט אים
בּײיניקן שטעקן איבּער די
אים אַזש אַ בּרי געטאָן",

ֿ,רידקין האָט אױפֿ-
פ
אָפּגעמאָסטן מיט אַ
פּלייצעס ,אַז סיהאָט
אָפאַ ,היבּרו ,ז' ,54

,דער טאַטע האָט מיך שטאַרק אָפּגעמאָסטן-- :

אָפּמעסטעװדיק

1847

װער הייסט דיר קריכן אַהין ,אֲלַּי ,אפֿרים
קאַגאַנאַװסקי' ,אונטערן פֿליגל פֿון בּית-עלמין
מיט זיך " --בּנוגע די אידעאָלאָנישע פֿאַק-
טאָרן שטייט שוין די מאַרקסיסטישע װיסנשאַפּט
אויף יענער הייך װעלכע זי האָט זיך אַלײן
אָפּנעמאָסטן" ,זשיט װוו ,ניי  ,2191זי , ,771און
יעדעס מאָל ,בּײַם אַנגעגענען זיך האָבּן בּיידע
זיך אָפּגעמאָסטן מיט זײַטיקע בּליקעלעך" ,בּ.
דעמבּלין ,פֿאַר  6691וט - .91עכץ .עניש.
װאָס מע קען אָפּ
אָפּמעסטעװדיק  --אַדי.
יקייט,מעסטן ,אִיע גרייסן,

וו אָפּמעסטן ,דאָ הוט

אָפּמעסן  -אַרכ.

ער גהיישׂן זײַני קנעכט מן זול דען גאַשט אָבּ
מעשׂן אויף אַזו פֿיל געלט אַז ער הוט",
בּראַנט ,פּרק מב, ,אונ' שטאנמעץ איז לרחובֿ
היהודים קומין אוני אָבּ גימעסין אוני אהין
גשטעלט וארין"' ,כּ"י װעגן מעצער עלילת-דם'
 . .גי"
({ 9פֿש װו ,שפי 772ן, .אָבּ גימעסין. ,
האָבּלט ,גיבּאָהרט ,גישמיט ,גיוועצט און גישאָרין
ווערט"' ,שילדבּורגר זעלצאמי אונ' קורצוויליגי
גישיכטיי ,קאַפּ { 71אַװע װו ,זי 9741
אַקט אָדער רעזולטאט
אָפּמעק  --דער ,ז.
פֿון אָפּמעקן, .מע בּאדאַרף בּאַטראַכטן די גע"
שעענישן פֿון שטאַנדפּונקט פֿון אַן ערבֿ װעלט-
מלחמה נומער דרײַ . . .א מלחמה פֿון אָפּװישונג
און אִי פֿון צענדליקער מיליאָנען מענטשן",
יג ,טמז 5691 ,וו ,41
,יא אָבּ מעקונג פֿון עבֿירות צו דײַן
דונג ,ד
פֿאָלק ישׂראל דוא האָשׂט לאָזן װישׂן" ,מחזור

ר"ה ויויכּ ,הומבּורג  ,1271קמ/א.

אָפּמעקלעך  -אוי.

/

װאָס מע קען אָפּמעקן.

איער שריפֿט .ניט קיין אע דערמאָנונג ,

-קייט,

אָפּמעקלען  ---טרוו- .קל אָפּ-- ,געמעקלט;98 .

-מעקלערן.

בּטל מאַכט אַ קױיף אָדער

א פֿאַרקױף .אָפּרעדן פֿון קױפֿן אָדער פֿאַר-
קױפֿן ,אִי די תּבֿואה מיט צו פֿיל אָפּפֿאַל.

אַפּמעקן  --טרװ .מעק אָפּ-- ,געמעקט.
 1אויסמעקן ,אָפּװישן דאָס אָנגעשריבּענע,
דאָס אויסגעקריצטע, .און איצונד אים דו
ווילשט פֿור טראָגן איר זינד ,אוני אובּ ניט --
מעק אָבּ מיך נון פֿון דײַנם בּוך דשׂ דוא הוֹשׂט
גישריבּן" ,טח ,שמות ,לבּ,, 23 ,אַז דער מענטש
האָט חוטא גיװעזין װערט זײַן עבֿירה אָן גי"
צייכנט למעלה אונ' װערט ניט אָבּ גימעקט
נײַארט

מיט

כּוח

פֿון גרושׂה

תּשובֿה",

נצו,

יח/א, .כ'וועל גיין און טרעפֿן אויף א שטיין אַ
נפֿטר זיצן  . . .ער איז אַרױס אויף זײַן מצבֿה-
שטיין דערקריצן דעם נאָמען זײַנעם ,װאָס די
צײַט האָט אָפּגעמעקט" ,חג ,דער מענטש פֿון
פֿײַער ,ניי  ,2691זי ,82
 .2אָפּװישן .מאַכן עס זאָל קיין סימן ניט
בּלײַבּן, ,װ,יפֿל

אָפּמרה-שחורהן

מע

רײַבּט

ניט דעם

ייֵָד ,דאָס

פּינטעלע ייד קען מען ניט אַי" ,שװ; .אַז משיח
װעט קומען װעט הקבּ"ה אי די דמעות פֿון דעם
פּנים ,דאָס מיינט די מרכּבֿות העליונות און
דערנאָך וחפת עֹמו יסיר" ,נוצ ,זשיטאָמיר

תּרכ"ג ,יג/א, .װוען ער  . . .האָט עובֿר געװעזן
זעלכע עבֿירות װאָס אַלײן תּשובֿה ניט דעם
כּוח האָט דעם פּגם פֿון די נשמה גאַנץ אָפּצוּי
װישן און אָפּצומעקןײ ,הילל ליכטענשטין ,עת
לעשׂות װו ,סאטמער תּרפּ"ה |איבּערדרוק פֿון
תּרל"בן כז/א" .ער איז א קינד פֿון א תּקופֿה
װאָס האָט אָפּגעמעקט די גרענעצן צװישן רע"
אַליטעט און פֿאַנטאַסטיק ,רעאַליטעט און מֿי'
טאָס",

שנ,

"דישע

שרײבער

סאַװעט:.

אין

רוסלאַנד ,ניי  ,8591זי ,19

 .9פֿאַרטיליקן ,פֿאַרניכטן, ,אַלז װאָשׂ איין
בּשטנד האָט אויף דער ערדן ער אָבּ מעקט אוני
איר גדעכטנס ער װאַר מבֿטלײ ,מחזור שלש
רגלים װ ,אַמשׂט  ,3171קכה/ב, .השי"ת װערט
דען שׂטן אונ לילית אָבּ מעקן פֿון די װעלט",
קה ,הוראָדנאָ תּקנ"ה, .אין דעם זכות פֿון די

ייִדן זאָלסטו אויך ניצול װערן פֿון דער האַנט
פֿון דעם כּומר ,װאָרעם אַז ער װעט אױספֿירן
 . .װעט ער דיך מיט דײַן גאַנצער משפּחה אִי
פֿון דער װעלט" ,איבּז ,סיפורי מעשׂיות,
לעמבּערג , .1881עס װאָלט פֿון זיי לאַנג שוין
קיין שׂריד ופּליט ניט געבּליבּן ,זיי װאָלטן
געװאָרן אָפּגעמעקט פֿון דער ערד ,װי ס'זײַנען
אָפּנעמעקט געװאָרן אַלע אַנדערע פֿעלקער",
ממוס ,אין אַ שטורם:צײַט ,זי , .34איך װעל אי
דעם מענטשן װאָס איך האָבּ בּאַשאַפֿן" ,תי,
ּ,די דער שׂונא װאָס בּרענט און
בּראשית ,ו ,7 ,כ
שענדעט זאָל אָפּנעמעקט װערן פֿונעם פּנים פֿון
דער ערד ,האָט דער פּאָעט זיך אליין פֿאַר א
קרבּן

געבּראכט" ,שנ,

סאָװעטירוסלאַנד,

יידישע

נ"י ,8591

שרײַבּער

אין

ז' .414

 4מאַכן אַז עפּעס זאָל פֿאַרשװינדן ,זאָל
פֿאַרגעסן װערן( .ניט) אָפּצומעקן פֿון זכּרון.
דער נאָמען זײַנער װעט אָפּגעמעקט װערן .די
חרפּה לאָזט זיך ניט אִי .אִי זײַן ט שיען--
ונ.י
אט..
זײַן שאָטן ,פּד, .דער בּרים מיך גוֹ
מעק אָבּ מײַן מיסטוט װאָשׂ איך טוא בּמזיד
אָן הנאה" ,סהמ ,תּהילים נא, ,3 ,אירי זינד
זײַן ניט װאָל אבּ צו מעקין" ,שעריר ,יז.1 ,
;גאָט  . . .מעק אָפּ אַז א װאָלקן מײַנע זינד,
פֿאַרלעש די קוילן פֿון מײַנע זינד מיט דעם
װאַסער פֿון די טרערן װאָס טוען רינען פֿון
מײַנע אויגן",

איין נצצע

שס

תּחנה,

ששה

סדרים,

פּיעטריקאָוו , ,1881דאָס גאַנצע פֿאָלק װערט
אויסגעשלאַכט װי שאָף און ישׂראלס נאָמען
אָפּגעמעקט" ,אל װו ,זי , .63פֿון אירע ליפן
דער בּאַריר האָט אַלץ צעמישט ,פֿאַרפֿינצטערט,
אָפּנעמעקט פֿון מײַן זכּרוןײ ,הל' ,ער,8191 ,,
מיט זיך6 .נג , --דיא אָבּ מעקונג פֿון
עבֿירות צו דײַן פֿאָלק ישׂראל דוא האָשׂט לאָזן
ווישׂן" ,מחזור ר"ה וו"כּ ,הומבּורג ,1271

קמ/א.

-עכץ.

אָפּמעקען  --אוטװ" .קע אָפּ'- ,געמעקעט.
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט מעקען אִי
װי אַ קראַנק שעפֿעלע, .די געבּליבּענע פֿאַר-
קױפֿערינס בּײַ דער טיר מעקען אָפּ אַ גוט-
מאָרגן און וילן זיך אַרױסמאַכן",

און רבּי  ,1יציקאָ ,זי ,61

זש,

קיסר

אַפּמערנלען  --אוטו  8טרו- .גל אָפּ- ,גע-

אָפּצערן .אָפּמאָגערן .אִי די אָרעמע

מערגלט,
קינדער.

אָפּמערמלען  --טרו- .מל אָפּ- ,יגעמערמלט.
דזוו אָפּמורמלען . . ., .איינער בּײַם אנדערן די
תּפֿילין אַראָפּגעריסן און געשווינד אָפּנעמערמלט
דאָס דאַװנען" ,ר' יצחק שאָסטיק ,מליץ יושר,
לבֿובֿ ,יאָר? זי ,83

אָפּמערקירן  --טרו- .קיר אָפּ-- ,געמערקירט.
דזוו אָפּמאַרקירן .לייגן אַכט אויף עפּעס, .תּמיד
זאָל א מענטש זען אז זײַנע מידות זאָל ער
משער זײַן און אִי אַז זיי זאָלן זײַן אין מיטלען
י"ל

וװעג",

יאַסעלאָװיץ,

ווילנע תּרל"ו ,זי ,01

ספֿר

מיט

תוכחת

זיך.

מוסר,

-נב,

אָפּמערקן  --טרו .מערק אָפּ-- ,געמערקט.
 .1פֿאַרצײכענען .מאַרקירן מיט אַ בּלײַער,
מיט א פּען אע .אַנמערקן צייכנס .אִי די צײַט
וען מע הייבט אָן די אַרבּעט, .דאָס איז אַן
אמת ,װעלכער איז אין יאַפּאָניע אָפּגעמערקט
אפֿילו אויף די קינדערשע געאָגראַפֿישע קאַר-
טעס",

אָדער גרוי"

איבּז ,װיל .לידין ,שטילער

סער ,מינסק ; ,6391נִיט מיט צייכנס מיט
פֿאַרהאַקטע האָבּ איך אָפּנעמערקט מײַן גאַנג",
אַקש ,מזרח

און מערבֿ ,מאָסקװע  ,0491ז' .75

פֿיג .אָפּװאַרפֿן דאָס װאָס איז אילוזאָריש און אַי
דאָס װאָס אין רעאַל און אמתדיק" ,דװקא
פאן ,06

 .2מאַכן
א פֿיגור,
טיילן פֿון
שטריכן די

ספּעציעלע צייכנס פֿאַר א טייל פֿון
פֿאַר טיילן פֿון א דיאַגראַם ,פֿאַר
א מאַפּץ אע .אִי מיט געדיכטערע
מער בּאַפּעלקערטע טיילן פֿון לאַנד.

 .3אויסטיילן .אויסמאַרקירן .אויסצייכענען א
א

דאַטע,

,מיט

געשעעניש.

תּליות ...מיט

גזילות און פּאָגראָמען אין מיטן העלן טאָג...
אָט מיט װאָס עס מערקן אָפּ די פֿאַשיסטן
זייער אַרײַנמאַרש אויף דער פֿאַרכאַפּטער טע-
ריטאָריץ",

ס.

מאַרשאַק,

יא.

אין

בּרידער

ייַדנ

פֿון דער גאַנצער װעלט | ,מאָסקװע 1491
פֿ,ינף טעג דורכאַנאַנד פֿאַסטן היגע בּאַשקירן,
מערקן אָפּ דעם אומקום פֿון פֿינף חבֿרים",
אַנע

סטעלמאַך,

אַפֿ

דאָרעמ-אוראַל,

מֿאָסקװע

 ,7פאון אַזוי האָט די פּוילישע רעגירונג
געצוואונגען ייִדן אָפּצומערקן אונדזער דאַטע
פֿון 52סטן געטאָ-אױפֿשטאַנדײיאָרטאָג" ,יג ,טמז
 8עו ,91

מיט

זיך.

--מערק ,דער.

הנה

אָפּמערקעוװען  --דזו .אָפּמערקירן ,אָפּמערקן.

אָפּמעשרן  . ..{ --מיײַטערןן טרו .מעשׂר אָפּ,
אָפּטײלן ,אַראָפּנעמען אַ מעשׂר,
-י'געמעשׂרט.,אַ צענטל פֿון דעם װאָס איז אױפֿגעװאַקסן .אִי
אַ צענטל פֿאַר אָרעמעלײַט .אִי אַ מעשׂר פֿון
|
אַלע רווחים.

אָפּמרהישחורדן . . .{--מאָרעשכױרען| אוטח.
אַרײַנ
מרה-שחורה אָפּ-- ,געמרה-שחורהט..
פֿאַלן אין אַ  מרה-שחורה און זיין אין א מע-
לאַנכאָלישן מצבֿ, .ער האָט שוין אַזױ אָפּגעמרה-
שחורהט

בּיז פֿאַרטאָג",

אײַן ,כאַרקאָװ ,9291

פּמ,

דאָר

אויס

דאַר

1848

אָפּמרוקען
אָפּמרוקען  --אוטװ  8טרװ .קע אָפּ'- ,גע-
זזו אָפּמורקען ; .+--ער האָט ,װי
מרוקעט..
זײַן שטייגער ,אויף גיך אָפּגעמרוקעט דאָס
דאַװנען" ,נס ,די מישפּאָכע מאַשבּער ,מאָסקװע
/עניש.
עכץ.
מיט זיך.
.9

אָפּמשלחן  .. .{ --מעשאַלײיעכןן טרװ .משלח
אָפּשיקן ,אַװעקשיקן גראָבּ,
אָפּ- ,יגעמשלחט,
אומאיידל ,אִי מיט א קללה .אָפּפּטרן דעם
נודניק ,אים אִי וואו פֿעפֿער װאַקסט,

אָפּמשלען  ....{ --מאָשלעןן טרו .משל אָפּ,
 .געבּן אַ משל (א געמעל)
יגעמשלט.אויף צו אילוסטרירן .אױיסטײַטשן ,אױפֿקלערן
מיט א משל .אַי אַ משל כּחרס הנשבּר, .יפּישקע
דער קרומער' זאָל כּלומרשט װערן אַ משל צו
דער ייִדישער אָרעמקײט בּכלל ,אַז מענדעלע
זאָל אין דעם דאָזיקן װערק אִי דעם יִדישן
כּלל" ,יג ,אין תוך | ,זי ,354
 .2אָפּשילדערן .אָפּמאָלן .פֿאַרשטעלן בּיל-
דעריש, .האָט זי אָפּגנעמשלט דאָס אויסזען פֿון
דעם

אַלטן ,איז דאָס געװען

דער ראָדזימינער
(פֿון ראָדזימינער

ניט קיינער

זצוק"ל" ,מעשׂיות
רבּין) ,פּיעטריקאָו

זי ,; .43איך קען נישט

נאָר

נוראים
תּרע"ד,

אַי" ,װײַס ,קנאה

און

תּאַװה ,יפּראָגרעס' ,זי , .32אַבֿרהמל נעמט אַי
וי ס'האָט ר' שלום לױפֿנדיק געפֿירט מלחמה
מיט די פּאָלעס פֿון כאַלאַט זײַנעם" ,מבּאָ ,דער
גײער, .זיי {די פֿאָטאָגראַפֿיעסן זענען אים אויס-
געקומען פֿאַרװישט ועֶר איז געװען כּמעט
בּלינדן ,אָבּער איך האָבּ זיי אים אָפּנעמשלט
און ער האָט מיר געזאָגט פֿון װעמען זײ
זענען" ,פנחס גאָלדהאַר ,גש ,מעלבּורן ,9491
עװי שיין זי איז ,אַזױי איז געלעגן אויפן מויל
אַ בּיטערניש ,מע קאָן דאָס גאָרנישט אַיי ,בּאַש,
פֿאָר 8691 ,או ,12

אָפּמשפּטן | --מ.י.ײ.ישפּעטןן טרװ .משפּט
 .1פֿאַרענדיקן משפּטן
אָפּ-- ,געמשפּט.
אַרױסטראָגן דעם פּסק'דין .פֿאַרמשפּטן, ,ד,ער
בּאַראָן האָט געהאַלטן  . . .דאָס מע זאָל |איםן
.ט
י
נ,
,

אִי צום

טויט",

אמד,

דיא

אידען

אין

װאַרשוא ,װילנע , ,9681מיר גלייבּן זיך ניט
אַז דער אל רחום וחנון װעט מענטשן אי אויף
אייבּיקע יסורים אויף יענער-וועלט" ,בּ .בּעקער-
מאַן,

יודישער

דער

שפּיעגעל

|זבּ},

װאַרשע

 ,5ז' ; .911אין דרויסן גייט אַ רעג /
ס'איז געװאָרן א בּלאָטע / ,דער װאַרשעװער
אָקרוזשנאָי {סודן האָט מיך אָפּגעמישפּט/ ,
דרײַ מיט נײַן אין דער אַרעסטאַנטסקערן
ראָטעי ,פֿל |ש .לעהמאן ,ליבּע-לידער פֿון
גנביםי9 ,ש

| ,זי 992ן, .טרעפֿט

אַמאָל אַז די

נשמה פֿאַרזינדיקט זיך אַזוי פֿיל ,אַז אַפֿילו דער
גיהנום איז אויך פֿאַר איר װינציק ,און דאַ-
מאָלסט משפּט מען איר אָפּ ,זיך אַרומצוּװאַל-
גערן אויף אונדזער זינדיקע װעלט" ,י"ל אָסי
טרינסקי,

אָפּנאַרמאַליזירן

נײַעס פֿון יענער

װעלט ,װילנע ,7291

זי .5
 .2אַרױסגעבּן אַ משפּט איבּער עפּעס (עמע-
צן) .אָפּשאַצן ,אַרױסזאָגן א דעה ,אַ מיינונג
װעגן עפּעס .אִי װי מע זאָל דורכפֿירן די װאַלן.

,אָפּגעמשפּט דעם סערזשאַנטס כודאָבּע ,האָט
וער} זיך אַװעקגעזעצט ,פֿאַרװאָרפֿן אַ פֿוס אויף
אֹ פֿוס",

א.

בּײַם

קאַרפּינאַָװיטש,

דורכ-

װילנער

הויף ,תּ"אָ ,7691
אַ לענגערע צײַט זיך
מיט זיך  --קזװ.
משפּטן .אִי זיך יאָרן און יאָרן,

אַפּנאַבּלען  --טרוו .נאַבּלען א לענגערע צײַט,
 --אויסנאבּלען,682 ,

אָפּנאָגלען  --טרו.

-גל אָפּ-+ ,גענאָגלט.

אָפּנאַגן  --טרו .נאָג אָפּ-- ,גענאָגט.

 .1אָפּ-

גריזשען .אַרױסציִען ,אַרױסזױגן מיט די ליפּן
פֿעטס ,פֿליסיקײט ,אַ' א בּיין* ,אַי דאָס האַרץ
 .2אָפּמאַטערן,
= פֿאַרשאַפֿן האַרצװײטיק.
אָפּשװאַכן, .די פֿאַבּריק נאָגט איר אָפּ די לעצטע
כּוחות",

דעניש.

ער (יין -קע,

-עריי,

אָפּנאַד(י)ען
נאדוי)עט.

--

:98

טרװ.

דוע

--נאַדזיען,

אָפּ-- ,גע-
-נאַדוזשען.

אָפּלערנען ,אָפּגעװאױנען צו טאָן עפּעס װאָס
איז אומבּאַקװעם פֿאַר אַ צװייטן .אִ' דעם
פּוסט-און-פּאַסניק אַרײַנצוקומען צו אונדז דרײַ
מאָל א טאָג .אִי די ייַנגלעך צו קריכן איבּערן
פּאַרקאַן אין סאָד אַרײַן .אִ' דעם חזיר צו
אויך מיט זיך.
קריכן איבּער די בּייטן.

-עניש.

אָפּנאָדלען  --טרװ .דל אָפּ-- ,גענאָדלט,

אַרומשטעקן מיט נאָדלען אָדער שפּילקעס.

אַפּנאַווען

--

טרװ.

אָפּ-- ,גענאָװעט.

װע

בּאנײַען, .די צײַט פֿון זייערע קאָנ-
רוסיצ.
טראַקטן װעלן בּאַלד אָפּלױפֿן און זיי װעלן ניט
טאָרן אִי דעם קאָנטראַקטײ ,יופֿאָל 2881 ,ע ,71
אָפּנאָטירן  --טרו- .טיר אָפּ(-- ,גע)נאָטירט,
מאַכן קורצע נאָטיצן .אִי דעם פּראַפֿעסאָרס
לעקציע . -ונב,

אָפּנאָיען  --אוטו- .יע אָפּ ,ג-ע-נאָיעט .אױיפֿ-
הערן צו נאֵיען אָדער נאָיען א לענגערש צײַט,
;אַ צאָן האָט מיר אָפּגענאָיעט א גאַנצענע נאַכט
און איך האָבּ ניט געקענט שלאָפֿױי.

(-עניש.

אָפּנאַָמינירן  --טרװ- .ניר אָפּ(-- ,גע)נאָמי"
פֿאַרענדיקן אָנרופֿן קאַנדידאַטן אויף אַן
נירט.
אַמט (אויף אַמטן) ,קאז מען אין פֿאַרטיק
געװאָרן מיטן אַי ,װײַוט זיך אַרױס אַז כּמעט
אַלע אויף דעם פֿאַרזאמלונג זײַנען קאַנדידאַטן?,
-ונג,

אָפּנאַמע  --די ,יס .דטשמ.
פֿון די בּאשטעלטע

דזו אָפּנעם ,אַי

אַרטיקלען.

אָפּנאָפּלען  --טרו- .פל אָפּ-- ,גענאָפּלט.
אָפּשנײַדן,

שנור כּדי צו פֿילן ,צי ס'קלאפּט נאָך דאַרט אַ

דופֿק .ערשט װען מע פֿילט שוין מער ניט דאָס
קלאַפּן ,נאָפּלט מען אָפּ" ,פֿגעז ,װילנע 5291
|

פאן ,3

מיט זיך ; --הײַנט ,מאָרגן װעט דער
מענטש זיך אִי פֿון דעם ערד און זיך ארויסלאָזן
 . ..צו דער לבֿנה",

 .1אַרוסנעמען אַ נאָגל (די נעגל) און מאַכן
לויז װאָס איז געװען צוגעפֿעסטיקט .אִי די
 .2זזח אָפּניגלען
צוגעקלאַפּטע בּרעטער.
בּב ,173

זעכץ,

ערשט געבּוירן קינד, .מע טרעט צו צום אִי דאָס
קינד .,מע נעמט אָן מיט די פֿינגער דעם נאָפּל-

איבּערשנײַדן

דעם

נאָפּל בּײַ אַן

איק ,ר"ה

בּ .צוקערמאַן,

תּשכ"ג,
/ונג, ,מע לאַזט דעם נאָפּל-שנור אױפֿן
קינדס בּויך  2142שעה .נאָך דער דאָזיקער
צײַט װערט דער גרעסטער טייל פֿון דעם
דאָזיקן איבּערגעבּליבּענעם נאָפּל-שנור אָפּגץ-
שניטן .דאָס רופּט מען די קורצע אָי ,דרי ג.
ריטער,

דער

אַרומגאַנג

די

און

פֿלעגע

פֿון

זויגקינד" ,װאַרשע ,6291

אָפּ
אָפּנאקן  --טרח .נאַק אָפּ-- ,גענאַקט.
האַקן ,אָפּשלאָגן דעם נאַקן אָדער אין נאַקן
אָפּנאַקעסן  --טרו- .קעט אָפּ-- ,גענאקעט.
נעאָל ...,, .געזוכט אָפּצונאַקעטן די פֿאַר-
בּאָרגנסטע מענטשלעכע תּאוות און תּשוקות,
װאָס האָבּן גאָר פֿריער קיין נאָמען נישט
געהאַט" ,משה פּראַגער, .5591 ,נאַקעט אָפּ דער
עלטסטער זײַן שמייכל" ,מ .י .שעליובֿסקי,
אין יאָרן אַרום ,1691 ,ז' ,362

אָפּנאַר  --דער , ן .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּנאַרן (זיך) .עאָ װייטיק פֿון ערינערונגען!
אָ אִי װאָס דערהײבּט ,װאָס האָט די שאָטך
וועלט בּאַצװאונגען",

אל װ ,זי ,361

 .2מיטל אָפּצונאַרן, .די הײַזער פֿון אַכזיף
װעלן װערן צום אַ' {װש פֿון אַכזיבֿי מיט
'לאַכזבֿין פֿאַר די מלכים פֿון ישׂראל" ,תּּי,

מיכה ,א, .41 ,אַלע מיטלען (רפֿואות)  . . .װוצל-
כע װערן געדרוקט (אַנאָנסירטן אין די צײַטונגען
איז מערניט װי אן אִי ,א געשעפֿט פֿון שאַר"
לאַטאַנעס" ,פ9געז ,װילנע ; ,3291ן , .11אַמאָל

אויף זײַן אָיישפּאַציר |אַנשטאָט צו דאַװענען)
איז ער אַ פֿאַרטראַכטער פֿאַרגאַנגען בּיז צו,", . .
מאיר

װינער,

עלע

קאָװ  ,9291זי 16

פֿאַלעקס

אונטערגאנג,

כאר"

-ונג,

אָפּנאַרײַען  --טרו- .רייע אָפּ- ,י(גע)נאַרײַעט,
9

--נאַראיען.

פֿאָרלײגן ,רעקאָמענדירן

עפּעס ניט צו טאָן ,ניט צו קױפֿן" ,ער האָט
שוין געװאָלט קױפֿן דאָס הויז ,מע האָט אים
אָבּער אָפּגענאַרײַעט דערפֿון" .אִי פֿון אַ שידוך
| װאָס דער שדכן האָט פֿירגעבּראַכט,

אַפּנאַרל  --דאָס" ,ס .נעאֵל.

גלאַטיק שטיקל

מעטאַל אויף א װענטקע אָפּצונאַרן פֿיש װאָס
נעמען עס אָן װי אַ פֿישל און גיבּן עס אַ שלונג

אַרײַן .בּען לאַרשי ,פֿאָר 1691 ,וו ,12

אָפּנאַרמאַליזירן  --טרו- .זיר אָפּ-+ ,נאָר-
אויסגלײַכן ,דערגרייכן עס זאָל
מאַליזירט.
ווערן אינגאַנצן נאָרמאַל .מיט א קונץ אִי די
/נג,
ענטפֿערס פֿון דער אַנקעטע.

אָפּנאָרמירן

1849
--

אָפּנאָרמירן

טרו.

-מיר אָפּ(-- ,גע)נאָר-

פֿאַרענדיקן נאָרמירן ,רעגולירן לויט
מירט .
אַ נאָרמע .אִי דעם הײַזער-בּוי אין דער גאנצער
שטאָט.

,12/-

אָפּנאַרן  --טרח .נאַר אָפּ-- ,יגענאַרט .1 .פֿאַר-
פֿירן .פֿאַרבּלענדן .מאַכן צום נאר .אִי פֿון קאָפּ
בּיז די פֿיס ,פֿון אױיבּן בּיז אַראָפּ .אִי אױפֿן
גאַנצן פֿראַנט; .אי איז קיין קונץ ניט (ובּפֿרט
אַ נאַר)" :עאַי קען מען נאָר איין מאָל"; ,דער
שפּיגל נאַרט קיינעם ניט אָפּ ,נאָר דעם מיאוסן?;
,דעם גרינגסטן מענטשן אָפּצונאַרן איז זיך
אַלײן"; :אי מיט רייד איז ערגער װי אִי מיט
געלט" {לױיט בּבֿא מציעא נח}; ,א פּנים נאַרט
אַמאָל אָפּ" ,שװ, .צום אִי קומט עס |דער
גלױיבּן אין שדיםן גוט צו נוץ עמעצן אַרױפֿי
צופֿירן אויף א פּוץ" ,יאַ ,די גענאַרטע

װעלט,

{סאָװ' אױסגאַבּע 932 ,| 1391ן, .װײי צו דעם
װאָס די וועלט נאַרט אים אָפּ ,כּלומר ,װאָס ער
מיינט אַז די װעלט איז אן איײבּיקע װעלט,
דרום זוכט עֶר נאָך צו טון תּאות עולם:הזה",
משה בּרי נתן נטע ,איבּז ,ר' אליהו הכּהן ,שבט
מוסר ,סדילקאָוו תּקצ"ג; .בּשעת זיי האָבּן
געזען אַז אבֿרהם איז ניצול געװאָרן פֿון דעם
קאַלכאויוון ,האָבּן זיי געזאָגט :דו האָסט אונדז
אָפּגענארט און פֿאַרפֿירט מיט דײַן עבֿודת-
כּוכבֿים" ,נצ ,2כח/ג, .עס האָבּן מיך מענטשן
גענאַרט אין חלומות / ,צי דען האָט די שטיל-
קייט מיך אויך אָפּגענאַרט?י ,סעג ,אין קאַז'
מערזש ,װאַרשע  ,1291זי ,52
 ,2קריוודען אין אַ געלט-עסק .ניט דערצאָלן,
פֿאַרדרײען מע זאָל איבּערצאָלן .אומערלעך
אַרויסקריגן געלט ,אַי בּײַ א געשעפֿט ,בּײַ אַ
משׂאדומתּן ,אִי אין חשבּון* .אָי אין ר ע ש ע ט ע
 -בּײַם אונטערפֿירן א חשבּון ;אַ'  --איןגנבֿענען (איז אויך גניבֿה)" ,שװ .קאָט אַזױ
און אָט אַזוי נארט מען אָפּ א חתן  --מע
זאָגט אים צו א סך נדן ,מע גיט אים ניט
קיין 'גראָסן ,פֿל, .רעדן כּלומרשט מיט גאָט
;  ..און האַלטן פֿאַר א מצוה

צורױיבּן די יעניקע
אַבֿרהם

יצחק

אָפּצונאַרן ,אָפּ-

װאָס זײַנען ניט פֿרום",

בּוכבּינדער,

דער

יודישער

פֿאָלקס

קאַלענדאַר ,....אַדעס , .0981עס טרעפֿט זיך
בּײַ ייִדן אַזױנע זאַכן :בּיידע צדדים נאַרן
איינער דעם אַנדערן אָפּ  ---און גאָרניטײ ,ממוס,
ספֿר הבּהמות, .93 ,ער האָט זיך פֿאַרדינט אַ
נאַמען פֿון אַן ערלעכן סוחר ...ער האָט
קיינעם נישט אָפּגענאַרט" ,ספ ,יידישער קאָי
לאָניסט, .קיין מענטשן טאָר מען ניט אִ'י ,מ"א
בּיילינסאָן

אָפּנבלען

איבּז,

רבּינו

אָשׁר,

ארחות

חיים,

אַדעס ,8981
זאָגן ליגנס .צוזאָגן און ניט מקיים זײַן.
,איך האָבּ מיט אים געפֿירט אַ ליבּע און ער
האָט מיך אָפּגענאַרטײ ,פֿל, .װער האָט אָפּגץ-
נארט די שיינע רייזעלע? װאָװע גוי ,א גוטער
בּרודער" ,פֿל, .א,יך האָבּ אַלע אָפּגענאַרט אַז

מײַן שװאָגער  . . .איז אונטערװעגס געשטאָר-
בּ" ,עט ,סערקעלע, .שפּילן א בּיסל אין אַמור-
ציקעס ,אִי די מיידל  --און אַ גוטן טאָג",
פֿןורײלין| טװױבּען סעגאַל ,עולם המעשׂה ,װאַר-

שע , .3881בּיסט נאָך צו אַלע צרות א ליגנער
אויך  ---נאַרסט אָפּ .װעמען נאָך? אַן אייגענע
מאַמען!" ,ממוס ,שלמה ,ז' , ,76מע װיל נאָר
אִי דאָס פֿאָלק מיט זיסע רייד און אײַנשמידן
אים אין שפּאָגלינײַע קייטן" ,בּ .בּיקי ,װאָס
איז אַ קאַנסטיטואירענדע

פֿערזאַמלונג ,זשענעװ

, .5האָסט מיר צוגעזאָגט א קאָמאָד ,א
ניימאַשין ,וואו זײַנען זיי? אָפּגענאַרט מיך?",
ה.

איבּז,

י .ליובּאַמירסקי

דער

שניפ9ס,

מאָסקװע

.2
 .4איבּערקליגן .איבּערכיטרעװען .אִי װי אַ
מלופּם-קינד .אָפּגענאַרט װערן פֿון שאַרלאַטאַ-
נעס, .דער װאָס האָט מענטשן בּדלות געשטעלט /
דאַװנט פֿרום אין טלית אין ראַרן / :ער האָט
שוין אָפּגענאַרט די װעלט / ,װיל ער אצינד
גאָט אויך אַָ"" ,עט ,לידער ,װילנעץ  ,5291ז' ,82
,מילא ,װאָס זײַנען מיר שולדיק אַז די ייָדן
האָבּן זיי אָפּגענאַרט?" ,ממוס ,מסעות ,ז' .111
;אָט אזוי ,אָט אַזױ נאַרט מען אָפּ שװער און
שוויגער ,וען זיי ווילן זײַן פֿון דער גאַנצער
װעלט

קליגער",

שלשום

אַני

בֹּר

יענטע

וש.

בּערנשטיין) ,ר' יאַכצע דל גאה ,קעשענעוו ,4881
זז , .23ער רערט אויף אים אויס װאָס אין
קאָרט שטייט  --װאָס שטייט אין קאָרט?...
אין קאָרט שטייט אַז װער עס קען בּעסער אַ',
אָפּסטראַשען  ---איז א כװאַט" ,בּלעטער פאן ,04
;ער האָט געקאָנט אויסקומען מיט דער גאנצער
ועלט ,ד"ה יעדן בּאַזונדער אָי" ,שע' ,טײַבּעלץי
ס .זײַן אומגעטרײַ.
דעם

אַלטן מיט

געזינדיקט",

,כ'האָבּ מײַן אַשמדאי

אַלע שדים

צײַט,

'טענהט

אָפּגענאַרט,

לילית.

אויס.

;פֿרױען

זענען געקומען אָפּזאָגן רבקהלען אַז קאָפּל

דעם חסיד אָן א שיעור" ,איבּז ,יצחק גרינשפּאַן,
משל ומליצה ,לעמבּערג תּרס"ב, .ער האָט זיך
דאָ מיאוס אָפּגענאַרט :אַנשטאָט נאַשן ,כאַפּן א
לעק ,געפֿינט ער  . . .א מין סחורה וועלכע האָט
ניט אין זײַנע אויגן קיין שום װערט" ,ממוס,
ספֿר הבּהמות ,זי , .72בּײַם פֿעלד קױפֿן מוז מען
זײַן געװאָרנט און בּאַהיט מע זאָל זיך נישט אַי,
פרץ,

און

ליטעראַטור

צציקאָ',

לעב

ו' ,56

,איך האָבּ זיך דעמאַלט אָפּגענאַרט ,עס האָט
מער נישט אויסגעמאַכט װי אַ האַלבּער רובּל
צי פֿיר גילדן א טאָג" ,אֵר' ,דער אַלטער
טשעסלער
דעכץ , --די װעלט בּאַשטײיט אויף אַ",

שװ.

ער (ין- ,קע)  --בּיסט

-עניש.

ניט קיין אמתער טאַטע ,אַן אִי בּיסטו" ,הל,
עְריי , --װאָס איז
אין טרעבּלינקע...
ימאָרגן ,אױיבּ ניט אַי!ײ ,הל,

װאָס קען ,האָט די
אָפּנאַרעריש  -אַדי.
טבֿע אָפּצונאַרן .שמייכלען אִי .אִיע צוזאָגן, .די
פֿאָלקיסטן האָבּן געצויגן צו זיך דעם ייִדישן
קליינבּירגער מיטן אִין לאָזונג פֿון פּראָדוקטי-

וויזירונג פֿון די יידישע מאַסן" ,א .בּראַכמאַ,
די סאַציאַליסטיש-פֿאָלקיסטישע

אָפּצװײַגונגען,..

ריגע , ,0491דעם מענטשנס האַרץ איז אִי און
שוואך .װער קען זיך צו דעם דערגרונטעווען?",
-קייט , --די חנדלעך

חג ,צמח אַטלאַס װ.

װאָס זי מאַכט צו אים זענען פֿול מיט גרויס-
שטאָטיקער

ירחמיאל

אֵי",

גרין,

בּאַרג-יידן,

װאַרשע ,8391
אָפּנאַשיװוען  --טרװ .שיוע אָפּ-- ,גענאַ-
שיװפט,

680ש75הם

..:02:

אַפּנײיען ,אַרױפֿ-

נארט זאיָפּ .אָבּער רבֿקהלע האָט נישט גע"

נייען (דערװײַליק ,ניט ענדגילטיק) .אִי אַן אַרבּל,
אי לעדער אויף די עלנבּויגנס,

 .0מאַכן מע זאָל מיינען אנדערש װי עס איז
בּאמת* .אָ די נש מ ה = זיך טרײסטן מיט
עפעס װאָס מע װײיסט אַז עס קען ניט מקוּים
ווערן. .עס איז זייער שװוער צו פֿאַרשטײן אַז
דער גרויסער צדיק יעקבֿ זאָל דעם פֿאָטער אַי",
איבּז ,רי יעקב קראַנץ ,קול יעקד ,לובּלין תּרל"ה,
,דער סוחר איז געװען דער סמך-מם {ס|=מאלן
אַלײין װאָס האָט זיך פֿאַרשטעלט פֿאַר א סוחר
און האָט זיי אָפּגענאַרט" ,נחב' ,מעשה בֹּרבֿ
ובּן יחיד', .אויבּ מע האָט אונדו אָפּגענאַרט /
און מע האָט אונדז אויסגעלאכט  /און די גאנצע
לאַנגע נאכט  /האָבּן מיר אומזיסט געװאַרט,". . .
מל ,ישטילער ,שטילער', .די זון האָט אָפּגענאַרט
דעם מענטשן און געגעבּן מוט און גלויבּן",

אַ
אָפּנאַשן  --טרו .נאַש אָפּ-- ,גענאַשט.
בּיסל נאַשן ,נאָר פֿון אױבּן .אִי די ניס און די
מאַנדלען פֿון טאָרט .אִי די סמעטענע און איבּער-
לאָזן די זויערמילך,

װאָלט הערן" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,ווא ,8

סעג,

מײַנע

זיבּן

יאָר אין

תּאָבֿיב,

זי .901

,װיפֿל גוטע לײַט ניט-װילנדיק ,זיי האָבּן מיך
דאַן אָפּגענאַרט  . . .ניט אויף זיי איך װאַרט",
האַל,

מײַן

אוצר,

ז' .881

מיט זיך , --מע נאַרט אַזױ לאַנג אָפּ די
וועלט ,בּיז מע נאַרט זיך אַלײן אָפּ ,שו.
,ישעי! הנבֿיא זאָגט( :וגם הוא חכם) השי"ת
איז אויך אַ גאַנץ קלוגער און ער װעט זיך
נישט לאָזן אי מיט אַזעלכע שטותים" ,שמו
פֿנאי ,ספֿר האמת והשלום ,לעמבּערג ,3981
זי , .05מע קען זיך אִי אין דעם עם:הארץ

אויך פֿיג :זיך לערנען אַ בּיסל ,אין די אָװנטן,
אִי די יסודות פֿון נאַטור'װיסן .אִי די פֿעטע
עליות .אַי א פּסוק פֿון יאַתֹּה הראיתי, .איז ער
אָנגעקומען צו אַ גבֿירישן יונגמאַן פֿאַר אַ
מאַלציק ,וואו ער האָט דאָרט אָפּגענאַשט א
בּיסל השׂכּלה" ,שבּתי מאַטצקעװיטש ,בּערציק
דער יתום ,ווילנע ,.5191

דער (יין- ,קע)-= .ערײַ.

װאָס איז װי (בּל)
אָפּנאַשעריש  --אַזי.
אַן אָפּנאַשער .מיט זיסע אִיע ליפּעלעך- .קייט.

אָפּנבואהן  ... .{ --נעוואועןן טרו .נבֿואה אָפ,
ג-ע-נפֿואהט .איר - .אָפּזאָגן אַ נבֿואה ,נבֿואות.
אי גװאַלדאָװנע גליקן,
אָפּנבלהן  . . .{ --געװאָלעןן אוטוו .נבֿלה אָפּ,
א לענגערע צײַט אָפּטאָן שעגד-
-יגענבֿלהט.לעכע זאַכן .אִי זינט מען איז געקומען און
אַרויסשטעלן חזיר-פֿיסל-כּשר,

אָפּנבֿלען  . . .{ --נאַװלעןן .נבֿל אָפּ-- ,יגענבֿלט,
אָפּזידלען

מיט

מיאוסע

װערטער.

אַזױ אִ' אז

1880

אָפּנגען
עס איז אַ חרפה איבּערצװזאָגן װאָס זי האָט
אָנגערעדט,
אַ לענגערע

אָפּנגען  ...{ --נעגעןן טרװ.

צײַט נגען ,ניט לאָזן צו רו .אִי די מאמענן),
מיט זיך  --אוױפֿי
כּסדר בּעטן צוקערקעס.
הערן נגען .אַי זיך פֿון דער מאַמען- .עניש.

אָפּנואפֿן  ... ,{ --נויעפֿןן אוטו 8 .טרװ .נואף
אָפּ--- ,גענואפֿט .אױפֿהערן אָדער א לענגערע
צײַט נוֹאפֿן .,מיט זיך.
אָפּנוד(י)ען  --טרו .דנע אָפּ-- ,גענודוי)עט.
8

-נודושען.

--נוד(י)ען,

לאַנגװײַליק ,איבּערדריסיק

מאַכן

בּיז א הויכן גראַד.

אִי בּיז צום טויט מיט די זעלבּיקע רייד.
מיט זי ך  --אִי זיך אין דאָרף ,בּײַַם קראַנקג-
בּעט אאַ, .אָפּגעמאַטערט זיך אין ניו-אָרק ,אָפּ
גענודיעט זיך אין לאָנדאָן ,האָסטו זיך אין

פּאַריז  . . .אָפּגערוט" ,קאָר װו ,זי 251

-עבץ.

עניש,פֿאַרענדיקן

(סטאָליערײַ) .

מאַכן

דינע

שפּיצן פֿון בּרעטלעך און זיי אַרײַנלאָזן אין
רינעס פֿון אַנדערע בּרעטער.

אָפּנויג  -- --אָפּנײיג,

אָפּנױנלער  +---אָפּנײגלער,
אָפּנומערירן  --טרחװ- .ריר אָפּ- ,י(גע)נומע-
אָפּשרײַבּן ,אָנשרײַבּן נומערן ,ציפֿערן
רירט..
לויט אַ בּאַשטימטן סדר, .אַרײַנגעלאָזן אין זאַל
איידער מע האָט אָפּנומערירט די זיצפּלעצער",
אִי אַלע דאָקומענטן און זיי בּאַהאַלטן אין
אַרכיװ .אִי די בּיכער און זיי קאַטאַלאָגירן,
-ונג,

אָפּנו'מערן  --אוטו- .מער אָפּ-- ,יגענומערט,
אַװעקשטעלן די עֶנטפֿערס פֿון אַריטמעטישע
געניטונגען בּײַם אָפּשרײַבּן פֿון אַ חבֿרס אַ
העפֿט .ניט װיסן װי צו כּפֿלען אַזעלכע גרויסע

צאָלן ,בּלויז אִי די ענטפֿערס,

אָפּנופֿן  --טרח .נופּ אָפּ-- ,גענופט( .װע-
זזו .אויסנופּן  .982 +--פרגל:
בּערײַ) .
אָפּניפּן,
אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון
אָפּנוץ --דער , ן.
אָפּנוצן (זיך) .אַרײַנרעכענען אין חשבּון אויך
דעם אֶ ,די אַמאָרטיזאַציע פֿון מאַשינען
געבּן ,לײַען אויף אִי .נעמען דאָס חופה-קלייר
|
אויף איין טאָג ,אויף אָי.
יונג  --די אי איז ניט קענטיק .אלגבּי דער

יערלעכער פּראָדוקציע פֿון שװאַרצע מעטאַלן
גייט בּײַ  21--01פּראָצענְט מעטאַלן פֿאַרלאָרן
אַנטװיקלונג

אַפּנוצן  --טרח .נוץ אָפּ- ,יגענוצט .פרגל;
 .1אָפּטראָגן ,צעטראָגן אַ מלבּוש.
ניצן.ניצן בּיז עס הערט אויף צו דינען ,צו בּרענגען
נוצן .אִי װינטערדיקע מלבּושים ,מע זאָל מוון
זיך לאָזן אױפֿנײען נײַע .אִי דעם טלית ,בִּיו די
עטרה רײַבּט זיך אויס, .זי זאָל זיך מתקרבֿ זײַן
מיט אירע שכנים און זאָל זיי לײַען אַזעלכע
כּלים װאָס ווערן ניט אָפּגענוצט" ,לט ,2נ/א.
 .2אויסנוצן אַ צאָל מעגלעכקייטן ,אִי דעם
גאַנצן קרעדיט װאָס מע האָט געהאט אין קראָם,
;די תּפֿילה פֿון יעקבֿ האָט אים געהאָלפֿן אַז ער
זאָל ניצול װערן פֿון עֹשׂו .זײַן זכות האָט ער
ניט געװאָלט אִי ,עֶר האָט אים געלאָזט צו
זײַנע קינדער" ,נצ ,2מה/ב; .וי האָט ניט
געװאָלט בּאַלד איר השיבֿות בּײַם קעניג אִי
איר פֿעטער |מרדכין) גרויס צו מאַכן" ,ארז,

אָדער
פֿון דער

שװאַרצער

(,)982 +--

מיט זיך.
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-עניש,

דער (דין ,יקע),

עריי.װאָס מע קען אָפּנוצן
אָפּנוצעװדיק  --אַדי.
יקייט,אֶיע מאַטעריאַלן.

אָפּנוקמען זיך ...{ --נוייקעמעןן

אָפּנױיגער  +---אָפּנײגער,

פֿון אָ",

דיקייט,

י .דאָבּקין,

די

מעטאַלורגישער

אינדוסטריע אין .8ס.ס.ר ,.מאָסקװע 2391
;ווען ער װיל קען ער נעמען די אִי (װען די אַי
מאַכט אויס מער װי דער לוין) ,בּבֹא קמא ,צז/ב,

אוטח.

נעמען נקמה.
נוֹקם זיך אָפּ ,זיך --גענוקמט.
זיך אָפּרעכענען ,אָפּצאָלן מיט שלעכטס פֿאַר
שלעכטס .פאַרױס פֿון טורמע און זיך אָפּגץ-
נוקמט אין דעם װאָס האָט אים פֿאַרשאָטן",
;נוקם זיך אָפּ אין דעם מיאוסן בּעל-גאווהניק",
הרבֿ

העפֿטערמאַן,

פֿאַר 2691 ,או ,82

אָפּנוקען  --אוטװ .קקע אָפּ-- ,גענוקעט.
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט נוקען .צו-
נוקען צו עמעצנס רייד און דערנאָך פּלוצעם אַ,
עניש.
אִי א גאַנצן אָװנט .,מיט זיך.

אָפּנורקען זיך  --אוטװ- .קע זיך אָפּ ,זיך
דיגענורקעט - .אינגאַנצן אָפּטונקען זיך בּײַם
בּאָדן זיך אין טײַך ,ים ,אאַ.
אָפּניאַוקען  --אוטו- .קע אָפּ- ,יגעניאַוקעט,
אַ לענגערע צײַט אַרױסגעבּן קלאַנגען װי אַ
קאַץ.
אָפּניאַנטשען  --טרו- .טשע אָפּ- ,געניאַנ-

טשעט.

אַ לענגערע צײַט ניאַנטשען .די בּאָבּע

האָט אָפּגעניאַנטשעט

אירע אייניקלעך

יאָרן ,װען די מאַמע האָט שטודירט.

אָפּנינלען  --טרה .גל אָפּ-- ,געניגלט.
 .1אָפּפּוצן ,אָפּרײניקן אַקוראַט ,פּעדאַנטיש.

װאָס איז װי (בּײַ) אַן
אָפּנוצעריש  --אַדי.
קייט,אָפּנוצער .אִיע אומבּאַרעכנטקייט.

אָפּנױגלען  =- --אָפּנײגן.

פֿון זשאַװער

אָפּנוציק  --אַדי

װאָס מע קען אָפּנוצן.

אָפּנוצעװדיק .אַי כּלים,

קמ ,6681 ,יֵאן 7

אָפּנוטעװען  --טרװ- .טעוע אָפּ'- ,גענוטץ-
װעט.

אָפּנײג

די אַלע

מיט

|
זיך.
אָפּניאָרען  --טרו- .רע אָפּ-- ,געניאַרעט .מג.
מיט זיך.
אָפּמאָרען מיט צו װײיניק שפּײַז .
-עניש,

אָפּנינונען  ...{ --ניגענעןן טרו .ניגון אָפּ,
געניגונט - ,אָפּזינגען ,אָפּזאָגן עפּעס מיט א
,מייכלענדיק ניגונט ער אַמּ
בּפֿירושן ניגון .ש
זײַן ניין" .אִי דעם קידוש אַז עס איז אַ מחיה
|
|
צו הערן .מיט זיך.

אי יעדן מלבּוש װאָס מע טוט אָן
סדר.

 .2האַלטן ריין ,אין בּעסטן

אִ' די

דאָקומענטן ,די קוויטן ,די רעכענונגען.
 .9אַקוראַט פֿאַרענדיקן יעדער מין אַרבּעט.
אי װי דער בּעסטער טאָקער .אַי װי אַ יוּװצלי
רער .אִי אַן עסיי ,א פֿאָרשונג.

 4געבּן ,אָפּגעבּן אַ קליין פּיצעלע .אִי אַ
בּרעקל פֿון קוכן,

מיט זיך  --אָפּטשעפּען זיך
שטייט צו צו אײַך ,הייסט עס ער
צוגעניגלט; נעמט זיך פֿון ניגל' --
ער איז צוגעשטאנען צו מיר װי א

אַז עמעץ
האָט זיך
פּיאַװקע.
ניגל' .ער

איז א שטיק ניגל'  ---זאָגט מען" ,י .אַקרוטנ,
פרעסע ,בּ"א 2691 ,ש  +--| 02ניגלן . (עניש.

אָפּנידערן  --טרװ .דער אָפּ-- ,גענידערט.
אַרכ.

דזװ.

אַראָפּנידערן 

פֿאַרטײַטשט:

מש

יועתּה הוֹרד את עדיך' (שמות ,לג, .)5 ,דז אבּ
נידרן" {תִּי, :נ,עם אַראָפּ"ן, .עז װאַר צו דער
צײַט דז דיא זון אונטר גינג ,דאָ גבּיטט יהושע
דז מאַן זאָלט אָבּ נידרן זיא פֿון דען גלגן",
סהמ ,יהושע ,ח,92 ,

אָפּניאַנסירן  --טרוו- .סיר אָפּ-- ,ניואַנסירט,
דזוו אױיסניואַנסירן .092 +--

-זנג,

אָפּניוועלירן  --טרו- .ליר אָפּ--- ,ניוועלירט,
אינגאַנצן ,בּיזן סוף אױסגלײַכן ,אִי געזעל-
שאַפֿטלעך די װאָס קומען פֿון די מזרח-עדות
נג,מיט די אַשכּנזישע ייִדן .מיט זיך.
אָפּניווקצן  --טרװ .װעץ אָפּ-- ,געניוועצט.
אויך;- :ניוועץטשן ,נר .מאַכן עס זאָל גיין
אין ניוועץ .אָפּניצן ,צעטראָגן .אִי דעם בּעסטן
יי"
מלבּוש,

אָפּניוכען --

טרװ.

-כע אָפּ-- ,געניוכעט.

אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט ניוכען ,בַּאַי
שמעקן (װעגן חיות ,פּעיאַ װעגן מענטשן) אִי
און אַװעקלױפֿן .אִי אין אַלע װינקעלעך װי א

הונט.

-עניש,

אָפּניט(עװוע)ן  --טרו .ניט(עווע) אָפּ- ,יגע-
בּאַפֿרײַען פֿון שטיפֿטן ,ניטן .אי
ניט(עװעט).
די בּרעטלעך און זיי אויסניצן אנדערשוואו,
אָפּניטשעווען  4-- --אָפּניצעװען.

אָפּנײיג  --דער ,ץ |--נויג ,נר)

 ,1אַקט

אָדער רעזולטאַט פֿון אָפּנײיגן (זיך) .מיטאַמאָלי-
קער אָדער פּאַמעלעכער אָפּנײג,
 2אָפּקער ,אָפּװענד פֿון א בּאַשטימטן װעג,
פֿון אַן אײַנגעשטעלטן דרך אין לעבּן .אַי פֿון
פֿריערדיקן שטייגער .נטיה צו אַ יחידישן אַ'
פֿון אײַנגעשטעלטע צערעמאָניעס, .מיט דעם
| אָדער יענעם יחיד האָט זיך געטראָפֿן אַן אַי

פֿון כּללישן גזר" ,שבּש ו ,זי .453
 9סאָו .יעדער מינדסטער פּערזענלעכער
אַרײַנטײַטש אין דער טעאָריע פֿון קאָמוניזם ,װי
די אָנפֿירונג פֿון דער פּאַרטײ פֿאַרטײַטשט אין

1881

אָפּניינונג
געגעבּענעם מאָמענט אָדער דער מינדסטער אָפּי
װײַך פֿון דער פּראַקטיק ,װי עס װערט פֿאָר-
געשריבּן פֿון דער פּאַרטײ-ליניע .ר  9כ ט ע ר
אָדער לינקע ר אִי .נאַציאָנאַליסטישער אַי
אַי-מורא, .דער פֿאַראַנטװאָרטלעכער רעדאַקטאָר
שלאָפֿט תּמיד אױפֿן רוקן ,ער זאָל חלילה ניט
אַרײַנפֿאַלן אין אַן אַי ,לינקן אָדער רעכטן",
פֿיַרול

סיטאַ,

אַפּנים

װאָס

געשענ,?1

איז

כאַרקאָװ

,5

,נאטירלעך זײַנען מעגלעך איבּערבּייגן און אָין.
נאָר מע מוז שטענדיק פֿאַרשטײן אונטערצושיידן
די פּראַקטיק פֿון דער ליניע" ,סאָװ' הײימלאַנד,

 ,5ספא  ,5זי , ,901קולבּאַק האָט זיך פֿארגונען
נאָך מען מסוכּנדיקע אָין :בּײַ אים איז אַשטײגער
'ניט קלאָר װאָס פֿאַר א קלאַס די זעלמעניאַנער
שטעלן מיט זיך פֿאָרי ,שנ ,ייִד .שרײַבּער אין
סאַװעטירוסלאַנד,

נ"י

ז' ,.801

,8591

( .4מאַט) אָפּװײַך פֿון פּערפּענדיקולאַר .אַן
אִי אויף  03גראַד .אָייװ יג ק ל.
 .1פּראָצעס אָדער

אָפּנײגונג  --די- .ען
רעזולטאַט פֿון אָפּנײגן (זיך).
 .2זזו אָפּנײיג .32 ,אַן אײגנװיליקע אִי
רעװאָלוציאָנערע אִי . . ., .די אִי ערטערװײַז פֿון
די שוין אױיסגעטראָטענע ועגן בּײַם בּאַהאַנדלען
די אָדער אַנדערע פֿיזיקאַלישע טעמע" ,מ.
זאַבּלודאָװסקי ,פֿיזיקע , ...בּיאַליסטאָק ,9291
זי ,2
 ,9גײַסטיקע ,פּסיכישע אָפּװענדונג .װידער-

ווילן ,נטיה אַקעגן עפּעס (עמעצן) .פֿילן אַן אִ'
קעגן אַ פּערזאָן ,קעגן אַ פּראָפֿעסיע ,קעגן אַ
וואױינאָרט אאַזװ, .מלמדות  ---װאָס איך האָבּ
געהאַט צו איר די גרעסטע אִי פֿון מײַנע קינד-
הייט אָין .אמד ,זיבּען זינסט מיידכען ,װילנע
, ,3די שול דאַרף אױיסװאַָרצלען ...די
פּסיכאָלאָגישע אִי פֿון פֿיזישער אַרבּעט" ,ים,
איינהייטלעכע

פֿאָלקשול

.2291

 .4דזו אָפּנייג ,ב . . .. .33בּאַזײַטיקן די חס-
רונות ,אױיסמײַדן אומגעזונטע אֶיעזי ,די גאַר-
בּער שטימע ,מאָסקװע  ,4291טן .45
( .8פֿיזיק) דעריװאַציע .אָפּװײַכונג ,אָפּקערונג
פֿון אַ גלײַכער ליניע, .דער שטראַל װאָס גייט
פֿאַרבּײַ דער זון בּאַקומט אַן אַי פֿון זײַן גלײַכער
ליניע אין דער ריכטונג צו דער זון ,ריכטיק
װי ער זאָל זײַן שװוער" ,גוטנ ,זי ,88

אָפּנײיגלער  --דער' ,ס .װנ -ין- ,ס .סאַח.
דער װאָס נייגט זיך אָפּ פֿון דער אָנגענומענער
פּאַרטייליניע,

אײַנגעשטעלט

פֿון

צענטראַלן

קאָמיטעט פֿון דער קאָמוניסטישער פּאַרטײ.
רעכטע אָדער לינקע אִיס, .די רעכטע אֶיס האָבּן
געראָטן אײַנקױפֿן בּרויט אין אױיסלאַנד ,פֿאַר"

קירצן די סאַציאַליסטישע בּויאונג" ,אַ .קאַנטאַר,
איבּז ,װ .קאַרפּינסקי,

שמועסן

װעגן לעניניזם,

מאַָסקװע  ,4391זי ; .912בּלויז ...אִי האָבּן
געקענט אױסמאָלן יענעם פּעריאָד פֿון נעפּ װי
א פּעריאָד פֿון בּלויזן צוריקמארש",

כ .דונעצ,

אַפ ליטעראַרישע טעמעס ,מינסק 4391

/

זיש  --אַדי .אַן אִי װאָרט .בּאַהאַלטענע אִיע
כּוונות.

אָפּניינ(ל)עריש  --אַדי.

װאָס איז כאַראַק-

טעריסטיש פֿאַר אַן אָפּנײגלער, .צוליבּ פַּאָלֵי
טישע צװעקן דערלויבּט מען זיי ,די לינקע ,צו
האַנדלען אָפּנײגעריש פֿון דער אָפֿיציעלער
ליניץ" ,הערמאן מאָרגנשטערן טמז 9691 ,שו .3
קייט,טרחו.
אַפּנײיגן  --נײג אָפּ-- ,גענייגט.
 .1אָפּקערן ,אָפּװענדן עמעצן פֿון ריכטיקן דרך,
פֿון אײַנגעשטעלטן װעג ,פֿון דעם װאָס איז
אמת ,גערעכט ,ריכטיק .אַי פֿון ריכטיקן װעג.
אי פֿון אָנגעמערקטן צִיל, .זײַנע |שלמהסן
ץ" ,תּי,
װײַבּער האָבּן אָפּגענײגט זײַן ה א ר
מלכים א ,יא, .3 ,דען אַלר קליגשׂטן קיניג
שלמה דעם האָבּן זײַני װײַבּר זײַן הערץ אבּ
גינייגט פֿון גאָטײ ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661כב/ב.
פֿור פֿלוכט דער דאָ אָבּ נייגט גיריכט אילענדן
װײַזן אוני װיטװען" ,טח ,דבֿרים ,כז{ 91 ,תִי:
פֿאַרשאָלטן דער װאָס פֿאַרדרײט דעם משפּט פֿון
אַ פֿרעמדן ,א יתום און אן אלמנה" |.איר זאָלט
מיט אײַער מאַכט װאָס איר האָט אויף די ייִדן
זיי אִי און אַראָפּפֿירן פֿון דעם קרומען װעג
אויף װעלכן מע פֿאַרפֿירט זיי" ,אמדז ,דיא
אידען פֿון װאַרשױיא ,װילנע  .9681עדער װאָס
נעמט שוחד אָפּצונײגן דעם דין איז אים אויך
שװער

צו

תּשובֿה

טאָן",

י .מ.

יאָסעלאָװיץ,

תּוכחת מוסר (רמבּ"ם) ,װילנע תּרל"ו ,זי לזי
 .2ניט אָננעמען .אָפּװאַרפֿן .אָפּשטױסן .אִי
אַ בּקשה ,אַ פֿאַרלאַנג, ,ניט דו זאָלשׂט אָבּ
נייגן מיט צאָרן דײַן קנעכט"{ ,סידורן תּפֿלה
למשה,...

דעסצ

,6961

שלה/ב.

;פֿרײלינס

פֿאָרגעלײגט דער
ּן
ָב..
אען.
הרױ
און יונגע פֿ
רעגירונג אַז זיי װילן גיין אין דער מלחמה.
| די רעגירונג

האָט אָפּגענײגט

זייער

פֿאָרטראָג

און האָט ניט אָנגענומען זייער דינסט" ,בּלע-
טער,

 .3אַ בּיסל אָפּעפֿענען .אי די טיר צו זען
װער עס שטייט דאָרטן אִי א פֿענצטער ,דער
רויך זאָל אַרױס.

 .1אַלײן אָפּקערן פֿון װעג ,פֿון די

פֿירונגען ,פֿון דעם װאָס איז ריכטיק ,װאָס איז
גלײַך אאַזו .אָפּװײַכן .אִי פֿון גלײַכן װעג .אַי
פֿון משפּט ,פֿון יושר אע .מלל פֿאַרטײַטשט
וואַתּ כּי שׂטיתי (בּמדבּר ,ה? :)02 ,אָפּ גינייגט"
(תּי, :דו בּיסט אראָפּ פֿון װעג"ן, .פֿר װאָר אָבֹּר
וען איר פֿון מיר אָפּ נייגט ,". . ,א .פּאַװיר
איבּז ,בּחינות עולם ,זשאַלקעװ תּקס"ה ,מו/ב.
,מײַן זון ,אַלעס װאָס איך האָבּ דיר געזאָגט
זאָלסטו אַלעס היטן און זאָלסט ניט אִי פֿון די
רייד" ,איבּז ,אופֿן חינוך

הילדים ,װילנע תּ"ר.

,מיר האָבּן אָפּנגענײגט פֿון דעם גוטן װעג און
האָבּן געמאַכט דאָס עגל" ,מחזור מן שלש
רגלים ,טשערנאָװיץ תּר"ח ,ייוצר ליום ראשון
של פּסחי, .לאָז מיך נישט אִי פֿון דײַנע מצוות",
אַש ,תּהילים

זעכץ- ..עניש ..דער (דין) . דער

אָפּנייטיקן  --טרו .יק אָפּ-- ,גענייטיקט.
אַרױפֿצװווינגען .צווינגען עמעצן עפּעס צו טאָן.
אִי צו בּאַצאָלן נאָך איידער דאָס געריכט האָט
,אָס פֿאַר .איינער
אַרױסגעגעבּן דעם אורטייל .װ
זאָל זיך קענען אונטערשטיין אָפּצונײטיקן |דעםן
דײַטשישן קייזער א שבֿועה דערויף?" ,אמד,
דער גואל ,װוילנעץ .6681

אָפּניינען  --טרװ .ניין אָפּ'- ,געניינט .נעאָל.
נעגירן .ענטפֿערן אויף אַלץ :ניין .אִ' אַלע
אָנבּאָטן ,אִי דעם כּבֿוד װאָס מע װיל צוטיילן,
 ,1פֿאַר-
אָפּנײיען  --טרװ .ניי אָפּ-- ,גענייט.
ענדיקן נייען,, .מע'ט שוין בּאַלד אַ'", .דער
ןשנײַדערן האָט מיך אַרײַנגעפֿירט צו דער
מאדאם אום צו װײַזן איר דאָס ער האָט עס גוט
אמז,

אָפּגענײט",

דער

ייֶד.

 .2אָפּװײַכן פֿון אַ פּאָליטיק .אִי פֿון דער
פּאַרטײיאישער ליניע .אִי פֿון די בּאַשלוסן פֿון
קאָמאינטערן ,פֿון דער פּאָליטיק פֿון קאָעקסיס"
טענץ .אִי פֿון דער אייגענער פּאַרטײ און אָנ
נעמען דעם שטאַנדפּונקט פֿון דער אָפּאָזיציע.

פֿאַרטעפיאַניסט,

װילנע

, ,8בּײַ פֿרױען {אין דאָרף} איז די אַרבּעט
ניט קיין שװערע . . .װי נאָר זי שטייט אויף,
מעלקט זי אויס די בּהמות ,האָדעװעט אָן די
קינדער ,צעגראָבּט דעם גאָרטן ,יעטעט אויס
א בּייט ,צעװאַשט ,נייט אָפּ ,אי .קיפּניס,
איבּז ,אָסטאַפּ װישניאַ ,כאַרקאָו .2291
 .2נייען א לענגערע צײַט .אִי בּיז שפּעט אין
דער נאַכט אַרײַן ,װײַל עס קומט בּאַלד פּטח.

 .2אָפּצאָלן מיט געניי ,מיט ניען, .דעם
שנײַדער האָבּ איך אױסגעבּאָרגט א פּאָר רובּל
אַי אַ יופּּלץ =
אויף אָי" ,שע ,אין שטורם.
אָפּלאַכן פֿון עמעצן,

פיך 2

אוטװ.

מיט זיך  --זייך אִי פֿון גלײַכן װעג.
,די אייזעלין האָט זיך אָפּגענײגט פֿאַר מיר דִי
דריי מאָל" ,תּי ,בּמדבּ ,-כב, ,33 ,זיי |שמואלס
זין| האָבּן זיך אָפּגענײגט נאָך געװין און האָבּן
גענומען שוֹחד" ,תּי ,שמואל א ,ח,3 ,

מיט

זיך.

(דין ,יקע).

מאַכן שפּאַס.

עניש.

עכץ.

ער

-ערײ

אָפּניכװען  +- --אָפּליכװען.
אָפּניכטערן  --טרוו- .טער אָפּ-- ,געניכטערט,
 .1בּאַפֿרײַען פֿון דער ווירקונג פֿון אַלקאָהאָל,
 .2װירקן מע זאָל
אִי מיט שװאַרצער קאװע.
זיך בּאַפֿרײַען פֿון א תּאװה ,פֿון א גלייבּונג,
פֿון א כּישוף ,פֿון א דעמאַגאָגישן טשאַד ,אִי
פֿון אַן איזם װאָס פֿאַרבּלענדעט .אִי פֿון רצ"
װאָלוציאָנערן אימפּעט .אִי פֿון דער אומנאַטיר-
לעכער ליבע.
מיט

זיך  --טרינקען נאָר איין קעלישקל

אויף אַי זיך.

-קע).

-ונג.

ניש.

/ער(יין

-ערײַ,

אַפּנים  --ואַפּאָניםן זװ ,אַדװ2 .כהאָט א פּנים
עס זעט אויס ,עס װײַזט
װי ..,פֿון...
אויס .קאָנטיק .,משמעות .מע דאַרף אָננעמען
אַז; ...אַז מע בּאַצאָלט רבּייגעלט ,װערט מען
אי קליגער" ,שװ" .אי זי װיל נאָך די שנור
מירל,...
איבּערלעבּן" ,ימבּר"ע ,שפרינצע
בּוקאַרפשט  ,8781ז' , ,54װיש נאָר אָפּ ,זײַ

מוחל ,דעם פּנים .די חצופֿה האָט א' בּשעת
מעשׂה

דיך

אויסגעשמירט

מיט

געלכן

פֿון

אָפּניסימען

1882

אייער" ,ממוס ,מסעות ,זי , .85סיאיז אי נאָך צו
פֿרוג

פֿרי בּײַ ייִדן פֿאַר אַ ליטעראָטור",

װ,

',האָט אַי געוואוסט אַז װאָס
ניי  ,0191זי  .242ס
װײַטער  --קומט מען נענטער צו דעם שטאַל",
ספּ ,ייִדישער קאַלאָניסט; .75 ,אִ' ,עס אַרט דיך

װינציק  ---װאָס די
שידוך מיט מײַן
מענדל ,נ"י ,7391
ליטווישער משפּחה

מאַמע האָט אָפּגעלאָזט דעם
שװעסטערל" ,שע ,מנחם.
ז' , .98בּירושה פֿון איר
איז שוין אי צו איר אָט די

טבֿע איבּערגעגאנגען",

בּערג

ש ,נאָך אַלעמען,

בּערלין  ,2291ז' , .66ער (דער האָזן האָט
דערזען שׂרהקען ,זיך אַ'י דערשראָקן  ,". . .אָפּאַ,
אַלײן ז' .01

אױבּנאױיפֿיקע,

דדיק,

אָפּנעמען

אײַנדרוקן.

אע

זיקייט,

װאָס מע קען לאָזט
אָפּניצעװדיק  --אַדי.
יקייט.זיך) אָפּניצן .אִיע זאַכן ,שטאָפֿן,

אָפּניצעװוען  --טרװ .צעװע אָפּ- ,יגעניצע-
 ,1דזו .אָפּניצן מיט אַ פּעיאָ בּײַטעם
װעט,
אָדער מיט אַן אָנװײַז אויף אַ לאַנגדױעריקן
פּראָצעס .טראָגן די שבּתדיקע קאפּאַטע פֿון דער
אייגענער חתונה בּיז צו דער חתונה פֿון דער
מיזינקע און זיך װאונדערן :זע ,שוין אָפּגץ-
ניצעװעט אזא טײַערע קאַפּאָטע! אַי אין די װעגן
דאָס שאָפֿענע פּעלצל, .פֿאַרװאָס קומט אויס צו
פֿאַרריכטן אונדזערע קליידער? זיי רײַבּן זיך

אויס ,זיי װערן אָפּגעניצעװעט" ,ט .בּערלס,
מענטש-מאַשין ,קיעװו  ,7291זי 9,  ,2איבּער-
ניצעוען,

אָפּניקלען  --טרוו- .קל אָפּ-- ,געניקלט.

אָפּניטימען  --אוטו .ניסים אָפּ-- ,געניסימט,
 ,1אָפּלעבּן ,דורכלעבּן חנוכּה-צײַט ,װען מע
 .2בּכּלל דורכלעבּן
זאָגט 'על הניסים' (.)+--
מיט ניסים, .די צען יאָר אין דער פֿרעמד האָבּן
נץ-
ָּןפ. ּ..
אָב
מיר גאָרניט אָפּגעלעבּט ,מיר הא
ניסימט".
אָפּניפֿן  --אוטוו .ניס אָפּ ,ג-ע-נאָסן ,ג-ע-ניסט,
א ניס טאָן און אופֿהערן .אַרײַנציען א הױפֿן
שמעקטאַבּעק און הילכיק אָי .ניט קענען אִי אָן
טאַבּעק .אִי און אָפּרײניקן די נאָז, .נאַט אײַך
צען רובּל ,אַבּי לאָזט מין אַ' ,מעשׂה מר'
בּעל

יחזקאל

צדקה,

זשיטאָמיר

,8781

ז' ,1

דעקן מיט ניקל.
,12/
אאַזװ.

אי כּלים,

בּאַ

אינסטרומענטן

אָפּנישטערן  --טרו- .טער אָפּ--- ,גענישטערט,
 .1אָפּווכן נאָכן שטאַרקן נישטערן אִ' די
שליסלען װאָס זײַנען געלעגן אין אונטערשטן

שופֿלאָד .אי די בּרילן.

 .2זוכן אין אַלע

ווינקעלעך א לענגערע צײַט .אִי אַ גאַנצן טאָג

די שליסלען און זיי ניט געפֿינען.
אָפּנישטשען  --טרו- .טשע אָפּ-- ,געניש-
אָפּניצן .אָפּטראָגן .פּטרן,
טשעט ,סל2 .כפּויל.
אָי גוטע קליידער אין איין יאָר צײַט,

אָפּנעמפּאַר  --אַדי .דטמש.

װאָס מע קען

אָפּנעמען.
אָפּנעמונג  --די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּנעמען, .חוץ לגבֿול װאָס פֿאַר
יהודים איז דערלױיבּט שטענדיק צו װאוינען,
צײַטלעך דערלויבּט זיך זיי מערניט צו זײַן
װעגן

אִי ירושה

,". . .

קאַנסטאַנטין

קאַלינסקי,

איבּז ,פֿעסטזעצונג װעגן יהודים ,וילנא והו"
ראָדנא תּקצ"ה . . ., ,צו זידן קאָרן אין װײַן
און װאַרעם צולייגן צו אַזױנע גלידער װאָס מיט
פּאַראַליש ,דאָס איז אִי ר"ל" ,תּעלה אַרוכה,
לבֿובֿ ,0581

אָפּנעמיק  --אַדי .נעאָל .
א הלוואה

נעמען.

דרײַ יאָר .

װאָס מע קען אָפּ
אִי ערשט

װאָס װערט

נאָך

-יקייט.

אָפּנעמען  --טרו .נעם אָפּ-- ,יגענומען (אויך:
ג=ענעמען ,פר ,מג) .1 .אַװעקנעמען .צונע-
מען .אי די צוקערקעס פֿונעם קינד .אױיסקאָנקו-
רירן עמעצן ,אִי פֿון אים זײַן בּיסל פּרנסה,
'.
,א.,ונ

דער

וװירט

װאַר

װאָל גימוט,

דאן

ער אים אַזו האָט אָבּ גינומן פֿיל גוט" ,ספֿר
משלים | ,6861 ,נ/ב, .אַז די צײַט קומט און
יענער זאָל זי |די חתונה געהאַטע פֿרױן אִי
אַזױ מוז דער מענטש שטאַרבּן װאָס האָט זי
פֿריער גענומען" ,נצ ,2כה/א; .אַמער זאָגט
מיר ,װי נעמען אָפּ די מכשפֿות די מילך בּײַ די
בּהמות?" ,קמ  ,9681נאן , .02דער װאָס לעבּט
אייבּיק זאָל זײַן כּשרע האַנט אויף װײַטער

,בּיידע האָבּן געשמאַק אָפּגענאָסן און זיך
צוגעוואונטשן 'צו געזונט אײַך" ,פנחס רודאַי,
מיט זיך.
טמז 4691 ,ווא .72

אַפּנפנען  ...{ --ניכנען ,נעכנעןן טרװו .נכנע
מאַכן אונטערטעניק און
אָפּ-- ,גענכנעט.
האַלטן אונטערטעניק א לענגערע צײַט, .נאָכן
דערשטיקן דעם אױפֿשטאַנד האָט מען אָפּגענכ-
נעט די פּאָליאַקן בּיז צו דער ערשטער ועלט-
מלחמה".

זיך  --בֹּלי ספֿק אָפּי

פּשוט אויס וועלט" ,די מעשה פֿון פֿיער בּרידער,

נעבּעכט.אָפּנע'כּעכן  --אוטו .געבּעך אָפּ ,גע

װאַרשע  ,6091זי ,63

אָפּנ(י)עדזען  --טרו .דזע אָפּ- ,גענ(יעדי
זעט .פּר .אָפּמאַטערן (אָן אַ כּװנה) .קינדער
מיט

נוי)עדזען אָפּ .

ניעדזען זיך.

אַ לענגערע צײַט זײַן אַ נעבּעכל ,זײַן אונטער-

אָפּניערען  --טרוו- .רע אָפּ--- ,געניערעט .בּעס.

אָפּפּאַטשקען.

רומ

אָפּבּרודיקן,

אָפּשמירן.

אָפֿט מיט זיך.
אָפּניפֿן  --טרו .ניפּ אָפּ'-- ,געניפּט,

אָפּצופּן,

אָפּבּרעקלען .אָי שטיקלעך לעקעך .אִי די ראָזשינ"
קעס פֿון דער חלה .פֿרגל :אָפּנופּן,

אָפּניץ  --דער , ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּניצן ,אִי פֿון ענערגיע .אִי פֿון כּוחות,
 .2טייל װאָס װערט אָפּגעניצט .אִי פֿון מאַ-
|/נג .פרגל:
טעריאַלן ,אִי פֿון מאַשינען.
אָפּנוץ ,אָפּנוצונג,
אָפּניצן  --זזו .אָפּנוצן  ,+--נאָר מער 8טמ.
אִי זכות-אָבות,, .האָט ער שוין פֿריער אָפּגעניצט
מײַן לאַסקע" ,ממוס ,דאָס קליינע מענשעלע,
חיבֿ ות = אוסניצן
ניי  ,0191זי  ,4אִי ש
מיט זיך , --א
פּראָטעקציע אָדער יחוס.
װאָס

מענטש

ארבּעט,

װען

ער

װיל

אַז זײַן

קערפּער זאָל זיך ניט בּאַלד אִי  . . .דאַרף האָבּן
ראשית

לאַנגע רו" ,בּלעטער,

יעכץ.
דערײ.

ענייש

ער

מאן ,21

(יין- ,קע)

טעניק אַלעמען .לעבּן הכנעהדיק ,אונטערגע-
װאָרפֿן אונטער אַלעמען .אַי װי דער שמש שני
מיט וזיך --
אין אַן אָרעם בּית-מדרשל.
;נאָכן אִי זיך אַליין און זײַן חבֿרותא האָט דער
גענעראָל

געענטפֿערט,"...

ש.

בּיקל,

טמז,

. 101 4641

איירער אִי אַ נאַכט אױפֿן גאַס" ,בּ .א .זאַבּיע

זינסקי ,די שװערע
-ונג,

צײַט װו ,װאַרשע ,7881

אָפּנעם  --דער" ,ען ,1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּנעמען .דאָס װאָס מע נעמט אָפּ .אִי פֿון
װאָג ,פֿון כּוחות, .צ,ו די פֿאַרשײדענע מינים
פֿאַרענדערונגען געהערן :װערן און פֿאַרגײן,
אַנדערש װערן ,צונעם און אַ'י ,לעאָ פֿינקעל:
גרונט-שטריכן

זאָפֿיע ,װאַרשע

 .2ספּעצ .צונעמען מיט כּוח .קאַז מע קען
ניט אִי מיט קאָפּ ,נעמט מען אָפּ מיט קולאַק",.
אי מיט געװער אין די הענט .אָנכאפּן פֿאַרן
נאַקן און אִי דאָס געגנבֿעטע .אִי מיט תּקיפֿות,
,װען דער קויניג שאול איין רויבּ זײַן וײַנדן
אַבּ נאם .די טוכטר בֿון ישׂראל גילופֿן קאַם",
שמואל בּוך,

אָפּנעכטיקן  --אוטו- .טיק אָפּ-- ,יגענעכטיקט,
ווייניט-איז דורכשלאָפֿן אָדער פֿאַרבּרענגען װאַי
כערהייט די נאַכט .אִי אויף דער בּאַדסטאַנציע.
אי אויף אַ בּאַנק אין פּאַרק .אַלץ בּעסער

שטיײן,

ניט אָיי ,ש .װאָלצענאָק ,רבּי יוחנטשע ,װאַרשע

 ,32ז' ; ,4אַ ייד  --װאָס זאָל ער טאָן? דאָס
טאָר ער ניט ,יפנס טאָר ער ניט .הײַנט אַז דעם
לעצטן בּיסן נעמט מען בּײַ אים אָפּ  ---איז דאָך

פֿון דער

יודישער

פֿילאָי

סטראָפֿע

.178

;דא

נאמן

דיא

(שׂררה) דעם שנײַדר גרוש קנס אָבּ אוני האבּין
אים אויז דעם (מקום וירמיש) גיפירט" ,ספֿר
מעשׂה

נסים| ,אװע װן ,ז' , .|674דער װאָס ער

האָט אָפּגענומען די מלוכה יל דיך גאָר אויס-
רײַסן חס-ושלום" ,נחבּ' ,מעשה מבּן מלך בבּן
שפֿחה שנחלפֿו, ,לא די װאָס זיי גיבּן זייערס
ניט ,נעמען זיי אָפּ מיט רציחה בּײַם צװײיטן
אַפֿילו זײַנס" ,ג .ח .לעװנער ,אַ פֿאַטאָגראַפֿיע
פון פּראָװינציע אָדער די צװאה ,אַדעס .4881
;מעכטיק ,גרויזאַם ,קומסטו מיט געטומל אי

דעם קבּצנס דארן בּיסן"' ,הואָש' ,סאַקיאַ
מוניי, .עס קאָן ניט זײַן ,מע זאָל אִי גאָר אָן
געלט

בּײַ די פריצים

אַפֿנ מיזרעכ

איז

די ערד,

אומרואיק,

ש.

בּרעגמאַן,

מאָסקװעצ

,4391

 .7391אן אײַליקער אַי פֿון די

פהֿ,ינגער  ---האַרטע װי די דראָטן ,און אִי מיט

 .2פר .גאַליציע .בּילדל

גװאַלד  ---פֿאַרבּאָטן" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע
0
 ,6ז' ,232

גרייטע סחורות.

װאָס בּײַַם צוקלעפּן עס דרוקט זיך עס אָפ,

אָפּנעמען

1898

אָפּנעמען
 2צוריקקריגן װאָס עס האָט פֿריער געהערט.
צוריקנעמען .אױפֿמאָנען .אַרײַנקריגן .אַרײַנ
גיין צו דער שכנה און אִי דאָס געליענע טעפּל.
אי פֿאַר אַלע בּילעטן כֹּך וכּך .אִי דעם גמילות-
חסױ .אִי די פּראָצענטן .אִי מכס, .ניט מיטן
ערשטן מאָל (אָדער :מיט איין מאָל) נעמט מען
אָפ אַ חוב" :אֲ,בּי מע נעמט אָפּ קבֿורה-געלט,
מעג זיך שוין דער מת אַליין בּאַגראָבּן" ,שו.
;אָפּ צונעמן דעם חובֿ װאָשׂ פּרעה איז שולדיק,
דרום טיילט זײַן האַרץ אונ' מאַכט אים מישט
גרײַפֿן,"...

מחזור,

אַמשׂט

קפא/א.

,1271

,דער לווה קען פֿאַרקױפֿן די פֿעלדער ,װעט דער
מלווה ניט האַבּן פֿונװאַנען אָפּצונעמען זײַן
חובֿ" ,שהמ ,יד/ג, .זאָלסטו בּאַלד אִי דאָס געלט
און פֿאָר אַהיים ...מיט די מתּנות" ,לֹאַל,
װילנע  ,7881זי , .031דער װירט ...פֿלעגט

זיצן בּײַ דער קאַסע און פֿלעגט אִי פּדיו" ,אַר,
'אַ גאַנצע נאכט".

אוני איז מיט אין גלײַך גבּאָרן גיװאָרדן אין
איינר צײַט ,דאָ נימט ער איין זעכצג טייל פֿון
זײַנר קרענק אבּ" ,בּראַנט, .נעם אָפּ פֿון דעם א
קװאָרט און גיס אַרײַן אַ בּוטל . . .ײ ,איין בּיחל

װאָשׂ דרינען גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ
תּקנ"ה,, .װאָס מיר האָבּן דורך אונדזערע זינד
פֿאַרלאָרן  . . .איצט האָט גאָט זײַנע בּרכות פֿון
אמד,

דעם לאנד אָפּגענומען",

איין שיינע

אונ

ריכטיגע בּעשרײַבּונג פֿון ארץ ישׂראל ,װילנע
תּרכ"ד, ,זי האָט מיר אָפּגענומען האַלבּ יאָרן
ש.

הײַנט",

בּעקערמאַן,

יודישע

די

קאָזאַקין,

אַדעס  ,6881זי , ,04א פֿאַרשפּעטיקטער חתונה-
גאַסט צום סאַרװער װאָס נעמט אויף דער שװעל
דעם פּעלץ אָפּ" ,פרץ ,װאָס אין פֿידעלע
שטעקטי, ,װײַל די קאָראָבּקע-געלט איז שוין. . .
אָפּגענומען . . .עליכּן װעט ער דאָס אִי פֿון די
קאָראָבּקע וועלכע עס װעט זײַןײ ,א .י .סאַפֿיר
אויס מינסק ,חטאת הקהל ,} . .װילנע ,1881
זי , ,77װאָס עס װעט אָנװאַקסן פּראָצענט זאָל
דער דאָזאָר אי און ער זאָל דערפֿון מאַכן אַ
תּלמוד'תּורה" , ש .בּעקערמאן ,בּינטשע די
צדקתטע ,װאַרשע  ,2881זי , ,13וי נאָר איך
װעל אים |דעם אוצרן אױסגראָבּן ,װעל איך
אָפּנעמען מײַן חלק" ,בּרוס ,די שטילע ערד,

 .4איבערנעמען .אַריבּערנעמען פֿון איין
רשות אין אַ צװוייטנס .אִי פֿון אַלטן טאַטן און
איבּערשרײַבּן אױפֿן נאָמען פֿון די זין .אי די
מלוכה פֿון קיניג, .דער חכם איז געוען אין
פֿרעמדע מדינות ,האָט קיינער ניט געהאַט
אָפּצונעמען דאָס הויז" ,נחבּ' ,מעשׂה בּחכם
ותּם, .מײַן עצה מע זאָל אִי די טאַקסע פֿאַר
דער שטאָטײ ,ממוס ,טאַקסע, .דער אייבּערשטער

מײַנע זינד ,קומען

אַהין ריין װי א קינד",

זאָל נאָר העלפֿן ,ער זאָל אָפּנעמען דעם װייץ

מ .א .אַסטראָװסקי,

התּוה,

 . . ,אַ פֿיר גילדן װעט ער אוודאי כאַפּן" ,פרץ,
ידער משולחי, .דאָס פֿלאַקס װעט דער דאָזיקער
לייבּע אָי ,האָט זלמנען אימעצער אײַנגעשוש-
,יז אים אײַנגעפֿאַלן . ..
קעטיי .אַר ,יפֿלאַקסי .א
אָי בּײַם װאַשיליסקער די טעג אָדער גאָר אַרוס"
טרײַבּן אים פֿון שטעטל" ,י .גוידא ,דער נײַער
פּראַצענטניק ,װילנץ  ,3981מאן  ..., .61מכּוח
אַי פֿעלד אויף צו פֿאַרבּרײטערן דאָס אַלטע בּית-
עולם" ,שע ,ידער דײַטש!
 .2אײַננעמען .בּאַצװינגען .אָקופּירן .אִי אַ
שטאָט ,אַ געגנט .אִי די (גאַנצע) װעלט-- ..
אויך :א) האָבּן גרויס הצלחה ,בּ) װערן זייער
בּאַרימט, .אַז איך בּין שוין געװאָרן אַ גרויסער
מפֿורסם,

האָבּ

איך

שוין

געהאַלטן

עטלעכע

זינגערס  . . .און האָבּ נאָך מער די װעלט אָפּי
גענומען" ,אבּג ,גלגול ,װאַרשע תּרנ"ו ,זי ,12
,דער מלך איז געפֿאַלן אויף אַ חכמה אַז ער
זאָל קענען אִי גאָר די װעלט אָן מלחמה" ,נחבּ,
ימעשׂה נסים', .דער קיסר פֿרידריך  .. .האָט
פֿון דעם מלך מצרים אָפּגענומען ארץ-ישׂראל",
רי

זלמן

הענא,

איבז,

צמח

דוד,

פ9פֿדמ

מנ"ח.

,די שטרײַמלעך האָבּן אָפּגענומען דעם אױבּנאָן",
ש.

װאָלצענאָק,

רבּי

יוחנטשע,

װאַרשע

,2881

זי , .52אַרום  . . .איז איין גרויסער קרעפּאָסט
ס האָבּן זיך שוין פֿיל מלכים געפּרוּװט
ע.
.,
אים אִי ,אָבּער עס איז דאָרט פֿיל חייל געהרגעט
געװאָרןײ ,מעשׂה גור אַריה ,אַדעס תּר"ל.

 .0אַראָפּנעמען אַ טייל .אַראָפּרעכענען .צו"
ריקציען .אָפּפֿאַלן .אִי די קאַלאָשן .אִי אַ פּראָ
צענט פֿון חשבּון .אִי אפֿשר אַ פֿערטל מאַטע-

ריאַל בּײַם אױסאַרבּעטן, ,אין מסכת בּבא
מציעא שטייט :אייני דר דא גיט צו איינן קרנקן

זי ,242

װאַרשע

;אי אַ בּיסל שטראָף . . .אִי דאָ פֿאַר
אַ רײַזע אין עולם

תּרמ"ג ,ז' ; .01ער האָט עולם הבּא,

נאָר ער מוז זיך זען צו בּאַװאָרענען אַז מע זאָל

בּײַ אים נישט אַײי ,ספֿר חסדי אָבֿות .מ,חויבֿ די
מצווה צו טאָן . ..ניט פֿון גאװװה װעגן...
דען דערמיט נעמט ער אָפּ זײַן שׂכר אויף
דער-וועלט" ,לט ,2קיב/ב,

 .7אַרײַנקריגן .קריגן (אין די הענט) װאָס
מע האָט געשיקט ,װאָס מע האָט געמאַכט,
קריגן פֿאַר אַרבּעט .גיין אויף דער סטאַנציע
אָ א פּעקל פֿון דער היים .אַי אַ בּריוו אויף
פּאָסט .צאָלן דעם שנײַדער בּײַם אִי די מאַרי
,מדט זיך דער חתן,
נאַרקע .אִי די שׂכירות .ש
שמדט זיך די כּלה  --אַבּי דאָס שדכנות
אָפּגענומען" ,שװ, .אַז די נאָז און די איערן
האָבּן שוין זייערס אָפּגענומען ,זענען שטאַרק
אין דער אַרבּעט נעבּעך די אויגן" ,ממוס,
פֿישקע, .פֿערציק שמיץ האָט אָפּגענומען...
פֿאַר העלפֿן אויפשטיין פֿון דער ערד דעם ייד",
פּמ ,מילכאַמע ,מאָסקװע  ,8491ז' , ,84זאָל אַ'
נעבּעך
דער

זײַן שׂכר'-טרחה",
דאַקטאַר..

 .מיט

קלמן

זײַן

סובּיל,

טאָכטער,

איבּז,
לובּלין

,4

אַנאַלאָגיש אויך אִי אַ :ג ר ו ס .אִי אַ גרוס
פֿון זון װאָס לערנט זיך אין דער װײַטער
ישיבֿה, .פּלוצעם נעמט ער אָפּ זייער ,זייער א
גוטן גרוס פֿון דער היים" ,שע ,פפֿאַרבּענקט
אהיים', .אַזױערנאָך נעמט יעקל סטאָליאַר אָפּ
אַ גרוס פֿון 'זײַןי װאַרשע",

װײַסש אַ שטעטל,

לום-
אױך אִי ש
'קולטור-ליגעי ,זי .51
עליכם .קריגן ,אָפּגעבּן שלום-עליכם/ .אַ'
שלום-עליכם און אַרױיס" ,פרץ ,אַן אָפּקומע-
נישי, ,װער וייסט ניט דעם פּשט פֿון אַוא

מין שלום-עליכם

אִַי?ײ ,שע,

יוסילע

סאָלאָװײ,

זי , ,301ניט ער רעדט בּשעת מינעמט בּײַ אים
דאָרט אָפּ שלום-עליכם ,נאָר ער האַלט אין
איין . . .שמייכלען" ,בּערג װו' ,װאָסטאָק' ,זי ,31
( .8בּײַ אַ געװוינערין) .דורכפֿירן די אַרבּעט
פֿון אן אקושאָר ,פֿון אַ הייבּאַם .אִי אַ קינד,
,די מאַמע טראָגט נײַן חדשים און די הײיבּאַם
נעמט אָפּ אין נײַן מינוט" ,שװ, .געכאַפּט זאָל
װערן די בּאָבּע װאָס האָט אים אָפּגענומען!",
קללה, .האָט געטראָגן בּסוד-סודות ,װוייען גע
קריגן אין אַ קעלער ,דאָס קינד האָט אָפּגענומען
אַ שוארצע קאַץ" ,פרץ' ,דאָס שטרײַמל', ,די
גאַנצע שטאָט זענען מײַנע קינדער .כ'נעם שוין
אָפּ קינדער איבּער  05יאָר ...אַז א היבּאַם
שטאַרבּט ,קומט יעדער איינער װעמען זי האָט
אָפּגענומען אין שטעטל איר אַ ליכטל" ,אָפאַ,
'עובֿריבּטלי, .אַלע קינדער האָבּ איך דאָך בּײַ
איר אָפּגענומען ,האָט זי געבּיטערט .אינגאַנצן
אין בּלוט איז זי אָפּגעגאַנגען" ,ייז ,חבֿר נחמן,
אַנאַלאָגיש אויך :אִי א ק על בּל.
זי .12
 .9צונעמען פֿון א שול ,פֿון אַן אינסטיטוציע.
אִי א ייִנגל פֿון יתומים-הויז און אַרײַננעמען צו
זיך אין שטובּ; .דו האָסט געשװאָרן ...פֿון
דער תּורה דעם זון ניט אַ" ,ישרי  ,73װילנע
 ,7י/ב; .אַז די בּעל-בּתּים װעלן פֿון דעם
געװאָר װערן ,װעלן זיי בּאַלד בּײַ מיר אִ' די
קינדער ,איך מעג אפֿילו זײַן אַ גאוןדעולם" ,יק.
,סיאיז שוין צײַט דאָס קינד אָפּצונעמען פֿונעם
ערבּוביה-מלמד און אים געבּן צו אַ גרעסערן",
משה אַלטמאַן ,בּלענדעניש ,טשערנאָװיץ .2691
,צוערשט האָט זי אים אָפּגענומען פֿון חדר
נאָר אויף האלבּע טעג ,בּלויז אין די מאַרקטעג",
אַש ,תּהיליםייוד, .מע האָט אים אָפּגענומען
פֿון חדר און אים אַװעקגעגעבּן אין תּלמוד"
תּורה",

מ .יודעלסאָהן,

דער

ממזר

אַלס דאָקטאָר,

ווילנע  ,7291זי .21
 ,0בּאגעגענען בּײַם אָנקומען .אַראָפּנעמען
פֿון אַ פֿאַרקער-מיטל און בּרענגען צו זיך.
האַלטן בּײַ זיך .אִי דעם פֿעטער פֿון דער
אַלטער היים .פֿאָרן צום פֿליפֿעלד אָפּצונעמען די
געסט פֿון ארץיישׂראל .אִי די קרובֿים פֿאון
שיף, .זי האָט קיין צײַט נישט געהאט גיין מיך
אִי פֿון דער בּאַן"; שע ,זומער-ילעבּן ,זי ,941
מע זאָל
אַנאַלאָגיש אויך :אַי פֿון אַן אינדזל, ,
דעם פֿאַרבּרעכער ארויסזעצן אויף א װיסטע
אינדזל  . . .װען ער האַלט עס אויס ,נעמט מען
אים אָפּ צוריק" ,אמד ,מעוז הים ,װילנע ,4681
 ,1נעמען צו זיך .האַלטן בּײַ זיך; .אַלס
זײַן |אַריסטאָטלסן נאָמען איז געװאָרן זייער
גרויס  . . .האָט דער קיניג פֿון מוקדן אים אַפּ
גענומען צו זיך און האָט אים געמאַכט פֿאַר
א לערער פֿון זײַן זון ,אמז ,סיפורי חכמי יון,
ווילנע ,4681
 2אַנטװיינען .אִַי א קינד פֿון דער מוטערס
בּרוסט, ,אויבּ דאָס קינד מוז צוליבּ װעלכע
סיאיז סיבּות פֿאַר דער צײַט אָפּגענומען װערן

פֿון דער בּרוסט ,מוז מען צו אים נעמען אַן
אַםײ9 ,געז ,ווילנע  ,5291מאן ,7

1804

אָפּנעמעריש
 ,2אַראָפּנעמען .מאַכן אַן אײַנשפּריצונג און
אָפּנעמען די היץ װי מיט א האַנט; .אַז די
מוטר שפּרעכט אָפּ אַ גוט-אויג ,נעמט אָפּ װי
מיט

די

הענט",

ז.

צ.

רובּינשטיי

דער

שרעקי

ליכער קנס'מאַל ,אַדעס  ,2881זי , .13ער זאָל
זיך פֿרייאן דער װײַל ער אים פֿיר װערפֿט,
דען ער נעמט אים זײַני עבֿירות דער מיט אָבֹּ",
לט! ,לה/ב, .מוז גאָט דנקן אז דרף פֿר אַנדרי
ניט אָפּ צו נעמן זײַן הוט" ,עיון ,לה/ב .אִי
דאָס היטל, .װי דער דוכּס איז געקומעןיי.
האָט דער גאַנצער נאַראָד אָפּגענומען די מיץ
פֿון קאָפּײ ,ישׂראל בּמוהר"ם {מילער מהוראָדנאָן,
דער

שי"ף,

מהר"ם

װאַרשע

;און

.3781

דיא

אײַזונן בּאַנדן ...הייסט די זיא ניט אבּ
נעמען" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661רעג/ב, .איין
זינדיגר דער גהאַנגן איז ווארן דר זאָל פֿר נאַכט
אבּ גנומן װערן פֿון גלגן" ,מחזור שלש רגלים,
אמשׂט  ,3171רלד/ב.
א אַ מוסר ,אַ משל = אָפּלערנען
אַרויסדרינגען, .דו קענסט דיר דערפֿון אִַ'
אַז , .*. ..דרום קאן מאַן אָבּ נעמן דשׂ דז
קינד גראָט נאָך דר אם" ,בּראַנט ,פּרק יח .אנון,
איר ליבּן לײַט ,קענט איר אבּ נעמן װי א פֿיל
בּיזי זװאַןזכן הענגן אַלי אַן דען רידן" ,לטו,
ה/ב, .אויך פֿון דען מין אַלז װירט גהיישׂין
ח"י איז אין מוסר אָבּ צו נעמן אַלז דער מענש
זאָל זיך ניט בּגאװה הןאןלטין" ,ספֿר שׂיח
השׂדה ,פֿיורדא תּצ"ז ,פּרק יד, .נאָך דער פּרשה
איין שין דבֿרי מוסר װאָשׂ פֿון דער פּרשה אָבּ
צו נעמן איזט" ,ספֿר תּם וישר ,זולצבּאַך תּק"ס,
שער-בּלאַט.

מיט פֿאַרשײדענע 3ב ,1אָפּהענגיק פֿון

.4
אָבּיעקט.

אִ'י אן

בּליק, .ש,אַרפֿע
אויג",

שע,

אָפּנעץ

אויג

קראָמען

יוסילע

 -פֿאַרכאַפּן דעםאַז ס'נעמט

סאַלאַװײ,

{' .45

אָפּ אַן

;אַז אסתּר

איז אַראָפּגעקומען אין שטעטל אַרײַן ,האָט זי
מיט איר שיינקייט אָפּגענומען דאָס אויג",
א .ראַבּאָי ,אייגענע ערד, .די לאַנדשאַפֿטן נעמען

בּייבֿוש ,אונ' זיד עז אין שטאַרקן װײַן אוני
גיב אים צו טרינקן אַלי נװאַןכט ,"...רי דוד
טעבֿל בּרי יעקבֿ אַשכּנזי ...בּית דוד ,ווילמרש-
דאָרף תּצ"ד , .די מוטער איז שטאַרק בּאַזאָרגט
אָפּ פֿון
מט
נ..ע.
אום אירעס לעבּן ,דען זי
טאָג

צו

טאָג*,

אמז,

איין

אַלס

הונד

שדכן,

ווילנע , 8781מע קען זיך פֿאַרגינען דורכפֿאָרן
קיין פאַריענבּאַד אַי' ,שע ,דער מיסטייק,
סאַװ' היימלאַנד

 ,1691פֿאן , .2האָט זיך אָנגע-

 . .אִי װאָג ,און אַזױ אַרום
הױבּן צו פּײַניקן. ,
בּאַפֿרײַט װערן פֿון גויאישע הענט ,ד"ה פֿון
בּכלל קלענער
דינען אין מיליטער" ,ייט.
ווערן, .עשׂ ניט גוט איז װען דיא לבֿנה אבּ
נעמט אוני קליין װערט" ,רי' משה פֿראַנקפֿורט,
מהמ ,אַמשׂט  ,2271קיא/ב,
טע ם |אומפ קאָנ
"עס נעמט אַפּ דעם אַ
סטרוקציען = עס לאָזט ניט אָטעמען פֿרײַ
(פֿון אױפֿרעגונג ,פֿון פֿאַרוואונדערונג ,התפֿעלות
ע.מט בּײַ מיר אָפּ דעם אָטעם...
נ.
אאַ)., .
איך װויל אַרױסלױפֿן" ,נאַד ,טעג אין נאַראַיעװ.
;דעם גיבּור האָט דער אָטעם אָפּגענומען",
יהואָש ,עאָכן שטורעם".
 ,8אוטח .װערן װײיניקער ,שװאַכער .גיין
אויף אַראָפּ ,אויף צוריק .אײַנדאַרן .געליימט
וערן .אױפֿהערן צו פֿונקציאָנירן, .די גאַנצע
בּאַװעגונג נעמט אָפּ, .זײַן ענטוזיאַזם װערט
גיך אַ'", .דוד אונ' דיא זײַנן דיא נאַמן אויף
|= געװאָרן שטאַרקערן גאָר זער .אונ' אֵל
גיזונד ישׂראל נאמן אבּ גאר זער" ,שמואליבּוך,
סטראָפֿע , .319די גורגיל צום רידן איז גיגעבּין,
אָבּר דאַשׂ װשט צו דעם אײַן שלינדן ...די
גורגיל  . . .ניט אבּ אודר צו גינומין װאַר ,דר
קיגן אבּר דאש ושט זער אײַן גישרומפּין ,". . .
מעשׂה.

איז

..

דעם

כּפֿתור

ספֿר

ופֿרח

גי

קלויבּט ,פֿיורדא תּפֿ"ג, .מע האָט צוזאמענ-
געלייגט אויף א נדן און אַן אַרעמע חתונה
געמאכט .די חופּה האָט מען אויף דעם בּית-
החיים מיט מוזיק געמאַכט און די קראַנקײט

אָפּ אן אויג ,הײַזער זייער שיינע" ,יא .קאַצאָי

(די כאָלערען איז בּ"ה אין אָיי ,ארויסגעגעבּן
פֿון עקיבֿא יוסף שלעזינגער ,עמוך היראה,

 --ניט אָפּװענדן ,ניט אָפּרײַסן דעם בּליק, .איךשמייכל פֿרײדיק דורך געװײן און נעם ניט
אִי
אָפּ די אויגן" ,יהואַש ,אַן אַלבּום-פֿאָלקי

כרך ראשון ,חלק ששי ,קאשוי  ,6681זי קפּו.
א גליד האָט אים אָפּגענומען .עס נעמט
הנט און 9יס .עס האָט (זיך)
אים אָפּ ע
אים אָפּגענומען א האַנט .קללה :עאַי זאָל אים
די הענט (הענט און פֿיס)", .װען איינם ח"ו
{=חס-ושלוםן אָפּ נעמט איין גליד ,על הרובֿ
אן הענדין אדר פֿיס  . . .זוא מוז מן אים קודם-
כּל איין בּאד מאכין ,". . .סור | ,כו/ב; .צי
װײַל ער איז געװועזן איבּערגעפֿראָרן אָדער דער
גרויסער שבֿרת-הלבֿ האָט פֿון אים אָפּגענומען

װיטש,

06

יאָר לעבּן

דעם אפּעטיט

זי  ,1432ניט אַ' די א ויגן

= קאַליע מאַכן פפֿון אַן

אוממעסיקן פֿרישטיק קאָן מען אַי בּײַ דעם קינד
דעם אַפּעטיט אויף א גאנצן טאָג" ,מלכּה
בּערלאַנט,

די

גליקליכע

מוטער,

װילנע

,63281

אי בּילע טן --קאַנטראָלירן, .קומט
ז'.24
אָן דער קאָנדוקטאָר אי די בּילעטן" ,שע ,א
אִי א דירה
מענטש פֿון בּוענאָס-אײַרעס.
(צימער ,שטובּ אע)  ---דינגען, .האָבּ איך מיר
אָפּגענומען א שטיבּל אין אַ גאַסטהױז" ,קמ,
 ,4פַאן  .83אויך; :כ'האָבּ מיר אָפּגענומען אַ
טיש נעבּן דער װאַנט" ,בּאַש ,פֿאָר 8691 ,ווא .72
א די {לעצטען האָפֿענונג = מאכן מע
זאָל פֿאַרלירן די האָפֿענונג, .די לעצטע טעלע-
גראמע האָט אַפּגענומען בּײַ מיר די האָפֿענונג",
אי װאָג = פֿאַרלירן װאָג, .אב צערונג,
פֿאַר דעם אַפּ נעמין  --נעם דען זאָמן פֿון

אַלע זײַנע

קרעפֿטן",

אמד?,

יוסף

דער

יתום,

ווילנעץ , ,5681אויבּ פֿאַרגעסן װעל איך דיך,
מײַן לאַנד ,אָפּ מיר נעמען לאָז די רעכטע

האַנט" ,ממוס ,יודל ,ז' , .97די כּוחות און
זאפֿטן פֿון דעם מענטשן פֿאַנגען אָן {אויף
דער עלטערן שוואך צו װערן און אָפּצונעמען",
ר'

הילל

ליכטענשטיײן.

עת

לעשׂות

וו סאטמאר

תּרצ"ה ,ב/א.
דאָס

לשון

נעמט אים

אָפּ ,זיצן

און

שטומען װי דאָס לשון װאָלט אָפּגענומען .קללה:
אִי זאָל אים דאָס לשון (מיטן שׂכל ,אויך:
שים ,די צונג ,דאָס
עס נעמט אָפּ די ט
מויל, .איז ער אפֿשר שטום אָדער האָט אים
דאָס לשון אָפּגענומען?"ײ ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע
 ,6זי , .8עס װאַלט אים אינגאַנצן דאָס לשון
אָפּגענומען און ער װאָלט געװען אַ ריינע אמתע
בּהמה",

ממוס,

קליאַטשע,

זי ,33

,א רוח

אין

זײַן טאַטן אַרײַן ,אָט דעם שלום-עליכמען!...
אַ צונג ,זי זאָל אים נאָר אָיוִ" ,שע ,אידישע
שרײַבּער ,זי , .31זי שװײַגט! די צונג זאָל איר
נאָר אָי ,רבּונו-של-עולם!" ,אַר' ,דער קוש"
,עס עקלט פֿון בּןדאדם בּיז חלשות ,עס נעמט
מיך אָפּ דאָס װאָרט" ,סעג ,איצטער ,זי .802
דער שׂ כ ל נעמט אים אָפּ, .הײַנט איז עפּעס
געשען מיט אונדזער פּיקח .דער שׂכל האָט אים
אָפּגענומען", .זײַן לעבּן איזט בּטריבּט ,זײַן
פֿרשטןאןנד

נעמט

אָבּי,

ספֿר

מבחר

פנינים,

הומבּורג תּצײט ,נ/א, .אים האָט זיך דער קאָפּ
איבּערגעקערט און דער שׂכל אָפּגענומען" ,ספֿ,
יודישער קאָלאָניסט.

מיט זיך ; --אַזו זאָל זיך דר מענש אָבּ
נעמן ,זא אים דער לײַבּ בּשמירט װער ,דא
װָאזשט מֿן זיך אָבּ איבּור אֵל וואו מנשׂ קאן
זיהן" ,בּראַנט ,הקדמה, .די לוינקענטיקעס האָבּן
זיך אָפּגענומען בּײַ די געזעלן ,געדריקט זיי,
געקוועטשט" ,ייז ,בּרידער אַשכּנזי ,ז' .651
,קיין װאָרט אַנטקעגן רעדט ער טאַקע נישט,
נאָר ער נעמט זיך אָפּ שטילערהייט" ,חג ,טמז,
שו , .12נעמט אײַך דערפֿון אויך א מוסר
7
אָפּ אַז דער מענטש דאַרף ניט פֿאַרלאַנגען
פֿרעמדס" ,אמד ,דיא שטיפֿמוטער ,װאַרשע .5681
;ער האָט איצט געהאַט א סך געלט און ער

האָט געװאָלט זיך אִי פֿאַר די שלעכטע צײַטן
אין רוסלאַנד ,בּאַש ,פֿאַר 7591 ,ווא .41

/עעניש, .װועלכר בּן אָדם זיך
יעכיץ.בּנאווה הלט איבּר אל לעצטין קומט אויף
אים איין אָפּנעמניש אונ' אומפֿאַלײ ,עיון ,מג/א.

דער (דין- ,קע) , --מע דאַרף זוכן קונים,

אָיס פֿון די אױסגעאַרבּעטע סחורות" ,בּלעטער,
וא  .61אייִדן זײַנען געװען די אָיס פֿון דער
סחורה פֿאַר װעלכע מע האָט געצאָלט בּמזו"
מנים" ,ממוס ,שלמה ,זי 101. -עריי.

אָפּנעמעריש  --אדי.

װאָס איז װי בּײַ אַן

אָפּנעמער .אײַנקױפֿן אין דער גאַנצער געגנט
קייט,תּבֿואה מיט אֶיער בּרייטקייט.

אָפּנעסטלען  --טרח- .טל אָפּ- ,יגענעסטלט,
אָפּשפּיליען .קדא זאַהן זי דורט אין איינר איק
|=עקן מקברון אויף זײַנם מויל דורט ליגן.
אונ' װאָשׂ אָבּ גינעשטלט מיט זײַן בּוזן ,גלײַך
אַז זולט אן אים אין תּחת בּלוזן" ,בּבֿאיבּוך,
,58 ,4
אָפּנעץ  --דער|- ,

אקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּנעצן; .אַ זאַװערוכע איז בּײַ אים אַ לינד

אַ"
װוינטל ,אַ שלאקסרעגן רופֿט ער אן אַ".
געלט  --װאָס מע גיט בּײַם אָנקומען אין א

אָפּנעצן

אָפּסאַרוערן

1899

נײַעם װאַרשטאַט אָדער שאַפּ אָדעֶר בּכּלל װאָס
עס גיט אַ בּעלישׂמחה אויף צו קױפֿן משקה
פֿאַר די חבֿרים,
 .1מאַכן

אָפּנעצן  --טרו .נעץ אָפּ-- ,גענעצט .

א בּיסל נאַס .אִי די הענט פֿאַרן מאַכן אַ בּרכה.

 .6אָפּלעשן .אָפּטריקענען טינט מיט לעש
פּאַפּיר .אִי דאָס אָנגעשריבּענע
די טינטפֿלעקן מיט זאַמד.

מיט

זיך..

-נג.

דער (דין ,קע)= .הערי.

מיט טינט .אִי

-עכץץן

זעניש.

איין

בּיחל

װאָש

דרינן

זיך

גפֿינט

טשי

זאַכין

היץ",

איין

שײײנע

ואונדערליכי

היסטאָריע

פֿון

דעם אומגליקליכען עמינדבֿ ,װארשע .5581

 2אי די ליפן = נעמען אַ בּיסל משקה.
אַי אַ (נײַעם) מלבּוש  --געבּן (די חבֿרים בּײַ
דער אַרבּעט) א בּיסל משקה לכּבֿוד אַ נײַעם
מלבּוש .אַי דעם מזל-טובֿ ,די שׂמחה  --דז בּײַ
יעדער אַקאַזיע װען מע גיט אָפּ מזל-טובֿ .אויך:
אַרײַנגײן אין שענק אָדער בּײַ זיך אין שטובּ
מאַכן אַ לחיים, .גענוג גערעדט ,שוין צײַט
אָפּצונעצן די צונג", .אַז איך פֿלעג װערן הייזע-
ריק און מײַן צונג פֿלעגט װערן פֿאַרדאַרט,
האָבּ איך עס אָפּגענעצט מיט זייער פֿיל בּראַנדי
װײַן

גאָר אָן א שיעור",

אמז,

גלגו?,

דער

װאַרשע ; .7681אַז מע קומט אין שטאָט,
ווילט זיך די ערשטע זאַך װאָס גיכער זיך זען
מיטן לעבּעדיקן גראָשן און אִי אַ בּיסל דעם
האַלדזײ ,ידידיה

מאַרגאַליס,

פּוערים,

מאָסקװע

,שימעלע זאָל געבּן משקה אָפּצונעצן
9
דאָס טײַערןען בּריװל" ,יד ,אבֿן נגף ,װאַרשע
 ,2זי , .68עס איז אָנגעקומען א נײַער
זעצער  . . .האָט מען אים דערלאַננגט א 'מעניו'
 . . ,אַ נײַער מענטש מוז אִי . . .יענער האָט זיך
אָבּער ניט געאײַלט מיטן געבּן אויף שנאַפּס",
יובֿליבּוך

פֿון

פּראָפֿי

פֿאַרײן

פֿון

דרוקער"

אַרבּעטער אין וילנע, .6391 ,כ'האָרעװע דעם

גאַנצן טאָג ,זיץ אָפּ אַמאָל די גאַנצע נאַכט אויך
און האָבּ ניט מיט װאָס מײַן אויסגעטריקנטע
האַרץ אָפּצונעצן" ,ל .לעװיץ ,רפֿאל דעם

שנײַדערס טאַכטער ,וילנע ,8881
 4נאָס מאַכן מיט טרערן .אַי די בּעקלעך
*אַ
און אָנהײבּן שמייכלען (װעגן אַ קינד)
דאָס האַ רץ = זיך גוט אויסװיינען .קדאָס
האַרץ אין טרערן אַ בּיסל אָי ,ל .אַראַנאָװיץ,
'צבֿיה' ,דאָס נײַע לעבּען ,נ"י .| ,3191

 .8אַנטאָנימיש  ---אָפּבּרענען; .אונדזער שטובּ
האָט אָפּגענעצט אין אַ טרוקענעם זומערדיקן
טאָג", .מיט אַ יאָר צוריק איז געװען אַ
שׂריפֿה ,רחמנא-לצלן .עס האָט אָפּגענעצט עט'

לעכע הײַזער" ,יכּנה"ז ,יודישע פּאָלקטיבּיבּליאָ
טעק | ,8881 ,זי ,382

אָפּנפֿיחהן  . . .{ --נעפֿיכען) אוטװ .נפֿיחה אָפּ,
אופֿהערן אָדער א
ג-עינפֿיחהט ,װאול.לענגערע צײַט נפֿיחהן .אִי װי אַן אַלטער בּעט"
עניש.
אויך מיט זיך.
לער.

אַפּנפֿלען  ...{ --נײפֿלעןן טרו .נפֿל אָפּ
אָפּטרײַבּן .דורכפֿירן אַן
גענפֿלט .גראַבּ .אַבּאָרט, .האָט זי ניט געקענט אִי און געהאַט
דאָס ממזרל".

אָפּנפֿקהן  ...{ --נאַפֿקעזן אוטו .נפֿקה אָפּ,

-יגענפֿקהט;- :95 ,נפֿקאן ,װאול .אַ לענגע-רע צײַט זיך אױפֿפֿירן װי א נפֿקה ,א זונה.
,איז זי אַװעק אין דער גרויסער שטאָט און
דאָרט אָפּגענפֿקהט בּיז זי איז קראַנק געװאָרן".
אויך מיט זיך.

עניש.

אָפּן שׁאַפ --אַמ .קסגפ מסעס .=:84:

אָפֿענער

פֿאַבּריק(ל) ,װאַרשטאַט װאָס היט
װאַרשטאַטי.
ניט אָפּ די רעגולאַציעס פֿון יוניאָנס (פּראָפֿעסיאָ
נעלע פֿאַראײנען) ,שטעלט אָן אַרבּעטערס װאָס
געהערן ניט צו אַ יוניאָן ,האָט ניט קיין אָפּמאַך
מיט קיין יוניאָן,
אָפּגעבּן
אָפּנתנען  ...{ --נאַיסענעןן טרװ.
,יר ווייסן אַז דו האָסט עס צוגעלקחנט,
צוריק ,מ
אױיבּ דו נתנסט עס ניט אָפּ איינס:צװיי דרײַ,
מעלדן מיר אין פּאָליצײי?,

אָפּס  --אַרכ.

--

אָפּסאַלעמײידזשען
די(גע)סאלעמיידזשעט.

סאַליטרע,

טוװ.

זזו אויפס)2(6 .טס 6040:

אָפּ

דוזשע

גיך ,שלעכט ,אומקלאָר

אָפּזאָגן ,אָפּזינגען ,אַי אין צערקװוע

צע-
אִי אַ מלבּוש פֿאַרן פּלעטן (פּרעסן), .די הענט  /אָפּנעקן  --טרװ .נעק אָפּ-- ,גענעקט.
*נאָר די פֿיס
דאַרף מען װאַשן ,ניט אִ".
בּרעכן דעם נאַקן ,דעם געניק .שװב פֿאַרטײַטשט
אָפּצונעצן = װאָס איז ניט טיף .װעגן א טײַבל,
יערף' ; ---אבּ נעקין" .פֿרגל אָפּנאַקן,
אַ קאַלוזשע אע.
פֿולקום
אָפּנערן  --טרו .נער אָפּ ,ג-ע-נערט.
 2אינגאַנצן אײַננעצן .בּאַגיסן מיט װאַסער.
דערנערן פֿיזיש אָדער גײַסטיק, .די מוסטער"-
,נעם דרײַסיק אָדער פֿערציק פֿונט װאַלדיבּאַרן
האַפֿטיקײט פֿון די קלאַסיקער איז דויערנדיק
און לייג אַרײַן אין א גרויסער כּלי ,און זאָל
ניט דערפֿאַר װאָס זי נערט אָפּ אַלע דורות און
שטיין דרײַ טאָג ,און דערנאָך זאָל אַי זי מיט . . .
אַלע עפּאַכעס" ,א .װעװיאָרקע ,דער סטיל פֿון
װאַסער .טו דאָס אַלע טאָג בּיזקן דורך א גאַנצן
דער פּראָלעטאַרישער ליטעראַטור ,אַדעס .23291
מאָנאַט אָפּצונעצן ,װעסטו האָבּן גוטן עסיק",
קאַװי ,שקלאָװו תּקנ"ה . . ., .אָפּצונעצן די כּלים
װאָס זיי זײַנען צעשפּאָלטן געװאָרן פֿון גרויס

אָפּרײַבּן מיט
סאַליטרעװעט..
בּרוסטפֿלײש און עס אײַנלײגן,

אי

און לױפֿן

אין שענק .אִי די פּאַטשערעס .אויך :אִי דאָס
דאַװנען  --װעגן זיער א שלעכטן בֹּעל-
תּפֿילה ,װעגן אָפּבּורבּלען מיט צעקאַליעטשעטע
עניש,ווערטער.

אָפּסאָני|ן  --דער ,ען22 .איי 2כגר( .בּאַק-
בּאַשטאַנדטײל פֿון בּלוט-סערום
טעריאָלאָגיע).
װאָס העלפּֿט אַז בּאַקטעריעס װאָס דרינגען ארײַן
אין בּלוט זאָלן פֿאַרצערט װערן פֿון די פֿאַגאָי
ציטן ,די װײַסע בּלוט-קײַקעלעך, .דער ענגלי-
שער געלערנטער רײַט האָט די פּראָדוקטן װאָס
בּילדן זיך בּײַ דעם דאָזיקן פּראָצעס אָנגערופֿן
אָיך".

צ.

שאַבּאַד,

זאַציץ.אינדעקס.

,3291

9געז,

זירן.

פאן

,.5:6

יש  --אַדי .אָיישער

שװער
אָפּטאַפּען- ,פאַפֿען  --אוטהװ.
אָפּאָטעמען דורך דער נאָז און מיט אַן אָפֿן
מויל .מיט א געהילך אָפּכאַפּן דעם אָטעם נאָך
אַן אָנשטרענגונג .אִי נאָכן לױפֿן .אִי נאָכן
אַרױפֿקריכן אױפֿן בּאַרג, .דערװײַל שטעלט זיך
דאָס פֿערדל ,זאָל עס אִי ,ס'האָט שוין לאַנג
| אין מויל נישט געהאט" ,פּרץ' ,דרשה-געשאַנק'.
,דער פּאַניטש האָט שוין אָפּגעסאַפּעט?  --האָט
א פֿרעג געטאָן זײַן פֿירערין",

פּמ ,דאָריאויס

דאָר-אײַן ,כאַרקאָװו , .9291בּאַנען מיט לאָקאָמאָ-
טיוון  . . .פֿײַפֿן און בּלאָזן ,פּרײַכן און סאָפּען

אָפּ שװער און טרויעריק" ,הערצל אפּשאַן ,בּית
ישׂראל,

װיזשניצער

רבּיס

הויף,

סיגעט

,9391

;אָפּגעסאָפּעט ,אָפּגעכאַפּט דעם אָטעם ,האָט ער
אונטערגעלייגט בּיידע הענט אונטערן קאָפּ",
פּנחס רודאַי ,טמז 2691 ,וש .71

מיט זיך  --קוים זיך אַ, .בּאַדאַרף זיך
אַ בּיסל אָפּרוען אז מע זאָל זיך אַ'י א בּיסל",
נחבּ אין ל"ק :יוכּשצריך לנוח קצת שיהיי לו
אריכת רוה שקורין (אָפּ סאַפון)'ן ,סיפורי
.
מעשׂיות ,נ"י תּשײט ,זי , ,151דער בּולאַנער . .
ווערט שוין אָפּגעגאָסן מיט שווייס און מוז זיך
לאַנג

אַי",

יהודה

לייב

בּינשטאָק,

בּײַא

ר'

בּײַם װאָרט 'איבֿה' (איובֿ ,ט )62 ,האָט רײַכלין 8

שלמה

אַ יש-אומרים אָבּשׂ".

מיט מזל אַװעקגעזעצט ,אַפּגעסאָפּעט זיך" ,זש,

אָפּסאַזשען  --טרו- .זשע אָפּ'- ,געסאַזשעט,
אָפּשמירן מיט סאַזשע .אִי די פּנימער און אַרומ-
לױפֿן װי שדים,

אָפּסאַכניען  --טרו . ניע אָפּ-- ,געסאָכניעט.
אָפּטריקענען ,אויסטריקענען .אִי בּרויט
ס?.
מיטצונעמען אין װײַטן װעג .אָפּגעסאָכניעט
ווערן פֿון אַרבּעטן אויף דער הייסער זון.

אָפּסאַלוטירן  --אוטװ- .יר אָפּ('- ,גע)סאַלו
טירט.

גיך און בּלויז יוצא צו זײַן סאַלוטירן,

| אִי דעם אָפֿיצירל מיט איין האַנט און מיט דער
צווייטער װײַזן אים א פֿײַג אין קעשענע- .ונם,

אָפּטאַליטרעװען  --טרו- .רעווע אָפּ- ,ייגע-

בּערלינער,

לבֿובֿ .6981

שקלאַװער קינדער",

,ער

האָט זיך

-עניש.

אָפּטאַ'ץן  +-- --אָפּצאַס.

אָפּסאַקאַטשען  --אוטו  8טרו- .טשע אָפּ,
סאָקאָטשען:995
יגעסאַקאָטשעט.,אױפֿהערן אָדער
=אקאָצען ,װרר ,אוקר.
ס

אַ לענגערע צײַט סאַקאָטשען ,קװאָקען װי אַ
הון.

מיט זיך.

אָפּטאַרגען  --טרװ" .גע אָפּ-- ,געסארגעט.
אָפּשמירן ,אָפּשמוציקן .אִי די הייזעלעך
ער װאָלט זיך געװאַלגערט אין בּלאָטע.

װי

אָפּסאַרװערן  --אוטװ .ער אָפּ-- ,געסאַר-
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
װערט.

אָפּסאַרמירן

180

סאַרװערן ,בּאַדינען בּײַ א מאָלצײַט ,סעודהי
אַי אויף דער חתונה אַזש בּיז בּאַגינען.

אָפּטשאָרטירן  --טרו- .יר אָפּ- ,י(גע)סאָרטירט,
 1אָפּטײלן דאָס
-- 9סאַָ'רטעווען.
גוטע (ניצלעכע) אָדער דאָס שלעכטע (אומניצ.
לעכע) פֿון גאַנצן סכום זאַכן .אַי די גרעסערע
אייער .אִי די עפּל װאָס זײַנען שוין א בִּיסל
צוגעלייגט .אַי די קוויטלעך װאָס לויט זיי קען
מען אײַנמאַנען דאָס געלט.
 .2אָפּטײלן ,אָפּזונדערן לויט א בּאַשטימטער
סיסטעם ,אִי פֿלאַקס .אִי טאָמאַטן לויט זייער
גרייס .אִי דימענטן,
 .9אָפּשײדן ,אויסטיילן,, .יוסף האָט געהאַט
פֿאַרשטאנד אָפּצוסאָרטירן דעם חלום (פּרעהסן
פֿון געוויינלעכע חלומות" ,ר' יעקבֿ מדובּנאָ,
משלי חכמה ,װילנע תּר"ן ,כב/א, .די מעג'
לעכקייט פֿון אִי אַ פֿרײַנד פֿון א פֿײַנד...
איז איינע פֿון די גרעסטע מעלות װעלכע די
פּראַקטיקע לערנט אונז" ,תּפֿלה זכּה  , . . .יצאה

לאור על ידי אגודת אַרבּײיטער פֿרײַנ לאָנדאָן
תּרס"ב ,זי ,31
מיט זיך.

רונג . -ער (יין- ,קע).

אָפּסדרן . . .{ --סיידערן  --בּו .סאַדערן  --אַני
דערע בּבּ} טרוו .סדר אָפּ-- ,געסדרט .1 .דורכ-
פֿירן דעם פּסחדיקן סדר .אַי בּיז טיף אין דער
נאַכט, .דעם צװוייטן סדר האָבּן מיר אָפּנעסדרט
בּײַם אַלטן פֿעטער".
 .2דורכפֿירן אַ רעליגיעזן צערעמאָניאַל
לויט דעם אײַנגעשטעלטן סדר .אִ'י חליצה,
ָט אָפּגעסדרט די קידושין און אָפּגץ-
..
הא
.
זאָגט אויף גיך די חופּה בּרכות ,האָט עֶר גענו"
מען זיך אײַלן אװעקצוגיין" ,י .א .ליזעראַי
װיטש ,דער זינדיקער ,פּעטראָגראַד  ,9191ז' ,31

 .9אַרײַנבּרענגען אָרדענונג .אײַנשטעלן אַ
פּלאַן (װאָס פֿריער און װאָס שפּעטער) .אִי אַלץ
אין קאָפּ .אִי װאָס מע האָט צו טאָן; .איך װעל
מיר אִי די גאַנצע װאָך ואו-אײַן און וואו-אויס,
איך װעל שוין פֿאַרשפּאָרן א גאַנצע װאָך צו
קלערן" ,פּרץ ,ידי עשׂרת הדיבּרות.
מיט זיך  --קזײַן פּנים איז אינגאַנצן אָנ"
געצונדן געװאָרן  . . .און האָט בּײַ זיך אָפּגע-
סדרט װי עֶר זאָל זיך  . . .נוקם זײַן" ,הי אַי ני די
ואַ .כֹּהן מהורודנאן,

ווילנע 7881

אָפּסטראָיען

ר' שלמה

װאונדערהאָלד,

ונג,

אָפּסובלען  ...{ --סויװלעזן אוטװ  8טרח.
אָפּלײַדן .געדולדיק
סובֿל אָפּ-- ,געסובֿלט.
אַריבּערטראָגן, .שוין גענוג אָפּגעסוכלט פֿון
איר ,נאָר א גט װעט מיך אויסלייזן".

אָפּטוד(י)ען  --טרוו- .ד(יע אָפּ-- ,געסודוי)עט,
אָפּמשפּטן פֿון אַ
--= 95סודעווען .סל.
ריכטער ,פֿון א געריכט .אִ'י צו צאָלן שטראָף
און צו אַ חודש אין טורמע, .צװיי ייִדן...
װאָס האָבּן דווקא געװאָלט זאָגן מחזור האָט
מען אָפּגעסודעט אויך צו צען טאָג אַרעסט".,

יכּנה"ז ,אין יודי פֿאָלקסבּיבּליאַטעק ,8881 ,יא ,1
זי  .192מיט זיך.

אָפּשודען זיך  ...{ --סוידעןן אוטװ .קזװ.

אָפּשמועסן
סוֹדע זיך אָפּ ,זיך --געסודעט.
צװישן זיך ,שטילערהייט ,אַ זײַטיקער זאָל ניט
הערן .פֿאַרענדיקן סודען זיך, .די צוויי חבֿרטעס

סוֹדען זיך און סוֹדען זיך און קענען גאָרניט

זיך אַ'"; .אָנגעקומען אין דאערַ..כס.ניא,
אַפּגעסוֹדעט זיך מיט זײַן אַדװאָקאַט ,איז מײַן
שװער בּודק ,"...ד .י .זילבּערבּוש ,מענשען
און געשעהענישען ,װין  ,1391ז' .35

טער און צונױפֿלײיגן אין פֿאָרעם פֿון א סטויג,
אי די שייטלעך האָלץ ,אִי היי ,שטרוי,
אַפּסטײם  --דער ,מצ נבּ .אַמ.

'דער אַרױף פֿון
אַ שטאַט אין
צפֿון-אַמעריקע,
שטאַט ניו-יאָרק

אָפּסטײַעװשְן  --אוטו- .װע אָפּ-- ,געסטײַע-
װעט .סל .מזזפּעםיסה .:8::

אַפּסוװ(י)ענטשען  --טרו- .טשע אָפּ- ,יגע-

.==81: 6124801

סטייטי .צפֿונדיקער טייל פֿון
די פֿאַראײניקטע שטאַטן פֿון
ספעצ :כּמעט דער גאַנצער
אָן דער שטאָט ניו-יאָרק.
פּועלן עפּעס

 .1אָפּשפּריצן מיט גע
טענען װאַמעט).
 .2שמדףן
הײליקט װאַסער (װעגן קריסטן).
מיט זיך ; --זי האָט זיך אָפּגעסװיענטשעט

בּײַ עמעצן ,זיך משתּדל זײַן בּײַ עמעצן כּדי
זיך עפּעס צו דערשלאָגן, .דערװײַל האָבּן גע"
שריבּן די דרײַ קהלות צו לאָדמירער קהל דאָס
זיי זאָלן פֿאַר מיר אִי בּײַ דעם שֹׂר ער זאָל מיר
דערלויבּן צו בּלײַבּן דאָרטן אַ רבֿ װי געװעזן",

(שמר) ,איז שוין אלץ הפֿקר געװאָרן" ,בּ .גאָרין.

תּוֹספֿות

סװ(י)ענטשעט:-- :95 .סווענצען ,ס-וועג-

אָפּסװוישטשען  --טרו .שטשע אָפּ- ,יגע-
אָפּפֿײַפֿ .אִי דעם אָפּגץ-
סװישטשעט .סל.
רעדטן צייכן ,אִי א גאַסן-מעלאָדיע.

אָפּסוֹחרן  ...{ --סויכערןזן אוטװ .אױפֿהערן

צו זײַן אַ סוֹחר ,אַ הענדלער, .בּאַנקראָטירט,
אָפּגעסוחרט און געשטעלט פֿיס" .מיט זיך.
אָפּסוטע(נע)ן  --טרװ- .טע אָפּ-- ,יגעסוטעט,
לאָקל ,זאַמעט.:4212: 1601408 .
וויינלעך נאָר אין פֿאַרבּינדונג
{בּולבּעס)).

אָפּקאָכן (גע"
מיט בּולװעס

אָפּפוכערן  --טרװ- .כער אָפּ'- ,געסוכערט.
אָפּטריקענען אין א בּאַקאויװן .מאַכן
סל.
סוכאַרעס .אָי בּרויט,

|ואמדן,

ספּורים

מהגאון

בעל

המחבר

יום טובֿ ,ווילנעץ  ,4681זי ,18
אַפּסטע 'ז --אַדו5114450 .ט  .:22:אַמ .אױיבּן,
טרעפּ-אַרױף, .מיר שלאָפֿן אַי"; .זוך עס אי
װעסטו געפֿינען", .אי ואוינען די אויסגעגע-
בּענע טעכטער" .אויך סוב  --אײבּערשטאָק,
העכערער גאָרן, .דער אי איז פֿאַרנומען פֿון די
געסט",

אָפּסטעכעװען  --טרוו- .כעווע אָפּ- ,ג-עסטע-
אָפּבּײַטן .אִי די מציאה װאָס מע האָט
כעוועט.
נעכטן אײַנגעהאַנדלט,

אָפּסטעמפּלע(װע)ן  --טרו .סטמעפּל(עװע)

אָפּ ,ג-ע-סטעמפּל(עװע)ט620 .ס1ממזס18ס .==2:
דזוו אָפּשטעמפּלען.

אָפּסטעמפּעװען  --טרו- .פּעװע אָפּ-- ,גע-

אָפּטושען  --טרו- .שע אָפּ-- ,געסושעט .סל.
אָפּטריקענען .אִי די דורכגענעצטע בּגדים .מיט
ויך.

אָפּנעצן מיט א
סטעמפּעװעט( .שנײַדעריש).
טיכל ,מיט א שװאָם פֿאַרן פּרעסן .אִי די הויזן
און אױיספּרעסן.

אָפּסהרן { --סאַכערןן טרװ .סחר אָפּ- ,יגע-

אָפּפטעמפּען  --טרו .פּע אָפּ- ,יגעסטעמ-
פּעט .צעשטויסן, .מע דאַרף נאָך אִ' א בּיסל
מצות אויף מצה-רײַבּעכץ ,עס זאָל זײַן גענוג
אויף צו מאַכן קניידלעך",

סחרט.

.

זזו

װאָלװל ,אונטערן

אָפּסוֹחרן.

 .2פֿאַרקױפֿן

פּרײַז .אָפּשאַכערן .אִי די

מטלטלין און אַרױספֿאָרן פֿון לאַנד.

אָפּסטאַלונעק  --דער ,נקעס .סל.=: .
..8603146800

דזוו בּאַשטעלונג,

אָפּסטאָמפּיען
פּיעט .סל .פר.

 --אוטו

פּיע,

226: 610418400

אָפּסטאָמ-
נאָכגעבּן.

אָפּטרעטן ,נאָך דער חתונה האָט ער איר שטענ-
דיק אָפּסטאָמפּיעט".
אָפּסטאַמפּן 99 --

צו אָפּשטאַמפֿן ()+-

וְאוֹיךְ אין טייל געגנטן ואו סאיז ניטאָ קיין
צונויפֿמיש ס  :שן,
אָפּסטאַפֿן  --סטאַפּ אָפּ- ,יגעסטאַפּט .אַמ.
קסופ .:2/2: 01
בּײַ אַ לאַנדסמאן.
גאַנצע בּאַװעגונג,

אוטו  --אָפּשטעלן זיך .אַי
טרװ  --אָפּשטעלן אי די

שע אָפּ- ,יגע-אָפּסטאַרטשען  --אוטװ .ט
זזחו אָפּשטאַרצן ,אַרױסשטאַרצן
סטאַרטשעט..

אָפּסטעריליזירן  --טרו . זיר אָפּ'- ,סטע-
אָפּרײניקן פֿון בּאַצילן,
ריליזירט,
/נ,2
נאָדלען .אִי דעם לאַנצעט.

אָפּסטערעאָטיפּירן
ס-טיערעאָטיפּירט,

אִ' די

 -טרװ .פִּיר אָפּמאַכן אַ סטערעאָטיפ,

צוגעבּן אַן אײַנגעשטעלטע

פֿאָרעם, .האַבּן די

װאָרטן פֿון יאַכנע-טשיפּע די זאָגערינס מונד
א.ָ.פּ.סטערעאָטיפּירט" ,די רײזע נאַך אַרגענ-
טינא ,בּאַאַרבּעט יאַקאָבּ יעדװאַבּניק און איזידאָר
העללמאַנן ,װאַרשע תּרנ"ב ,זי ,15
אָפּסטערכען  --אַקחװ- .כע אָפּ-- ,געסטער-
אָפּקומען ,דורכקומען װיניט:איז .אִ'
כעט.
א פּאַר יאָר אויף מאָגערע קעסט .אאַ ייד דאַרף
קיין הנאה האָבּן פֿון עולם:הזה ,דערמיט
סטערכעט עֶר אָפּ א גאַנץ לעבֹּןי ,ארז ,קמ,
 ,0פאן ,7

אויערן װאָס סטאַרטשען בּוֹלט אָפּ .מיט זיך.

אָפּסטראַיען  --טרו- .יע אָפּ-- ,געסטראַיעט,

אָפּסטױהן  --טרװ .סטויג אָפּ-- ,געסטויגט.
-- 9סטויגעווען .אָפּטײלן צו ניצן שפּץ-

 .1אָפּבּױען .װידער אַ' דאָס שטעטל
סל.
װאָס איז אַװעק מיטן פֿײַער, .דעם גפֿירס הײַזער

אָפּסטראַכירן

1887

האָבּן אָפּגעבּרענט . . .עס איז ניט געבּליבּן . . .
אויף א וואוינונג ,בּיזװאַנען ער װעט אָיי ,יעקבֿ
, ,1091גאָט

סאַטמאַן ,עבֿרי אנכי ,בּאַרדיטשעװ

װעט צושיקן װאָסער א נדיבֿ װאָס װעט אִי די
שול כּשנים קדמוניות" ,פּינסקער שטאָדט-לוח,
תּרס"ג,
 .2בּרענגען
די סחורה אויף
אַלץ זאָל זײַן
אַ בּיקור-חולים

אין אָרדענונג ,אײַנאַרדענען .אַ'
די פּאַליצעס .אִי דעם װאַרשטאַט,
צו דער האַנט, .אָפּגעסטראָיעט
 --אַזא יאָר אויף זיי",

 .9אָנסטראָיען א מוזיקאַלישן אינסטרומענט,
עס זאָלן זיך בּאַקומען ריכטיקע קלאַנגען .א
אַ פֿידל ,אִי א פּויק, .מע װערט ניט אַ קלעזמער
איידער מע קען אִי די כּלים" ,שװ.
 .4פּלאַנירן .אױיסטראַכטן .אִי װי צו בּלײַבּן
אַלײן מיטן מיידל, .די בּחורים אין קלויז...
סטראַיען אָפּ פּלאַנעס װי אַזױ אָנצולערנען דעם
גבּאי מיטן שמשׂ" ,ייל ,ניט טױט ,ניט לעבּעדיג,

ווילנע תּרנ"ח ,זי ,12
מיט

-עכץ.

זיך.

-עניש,

לעבּן-פֿאַרזיכערונג.

עװע אָפּ-- ,גע-אָפּסטריגעװען  --טרו .ג
סטריגעװעט .היפּוך פֿון פֿאַרסטריגעװען ,אַרויס"
ציִען די פֿאַ(ר)סטריגעס .דז אויססטריגעװען
( .)692 +--אַי די מאַרינאַרקע,

די אַרבּל אע.

,איר װוילט זיך אויסלערנען זײַן בּעליימלאכות
אין איין אױגנבּליק .אַ פּאָר חדשים אָפּגעסטרי
געװעט און שוין פֿארדינען געלט" ,א .קאַהאַן,
אַהרן

ליבּערמאַן,

ז' ,402

קיִצװו ,5391

אָפּסטריזשען  --טרוו- .זשע אָפּ'-- ,געסטרי-
זשעט .סל- .עקץדס זוֹם) עזינעקצס :אש =
אָפּשערן ניט-גלאַטיק ,מיט טרעפּ, .עס
.)6
קומט צוגיין א פּאַרשיוע דײַטשל ,נעמט ער
בּײַ אים פֿאַר אַי דאָס בּערדל  . . .אַזױ פֿיל װי
בּײַ אַ פּראָסטן ייִדן פֿאַר אָפּגאָלן דעם  . . .קאָפַּ",
קמ; ,8681 ,א ,01
סטרעכעװעט.

 .2סטראַכירן אַ צאָל .אַ'
אָפֿט מיט

הקדמה פֿון  . . .בּוך אַ בּיסל אָפּגעסטראַשעט",
בּ .שעפֿנער ,פֿאַר 3691 ,ווו ,32
ער
עניש.
עבץ.
מיט זיך.

אַפּסטרעכעװוען  --טרװ- .כעוע אָפּ'-- ,גע-

אָפּסטראַכירן  --טרו .ייר אָפּ'- ,געסטראַ
 .1אינגאַנצן פֿאַרזיכערן .אִי פֿון פֿײַער
כירט.
און פֿון װאַסער ,פֿון גניבֿות און פֿון אומגליקן.
שפּאַסיק :אִי פֿון לעבּן  --ארויסנעמען א
אַלע בּאַקאַנטע.

אָפּסלוזשען

זיך.

אָפּפּטראַשע(ו)דיק  --אַזי.

-נג.

װאָס מע קען

אָפּסטראַשען .א ציטערדיקער ,אַן אֶיער פּאַר-
שוין,

62שסםסעז9פ
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מען ,אַראָפּװאַרפֿן מיט א שאַר מיט דער האַנט
א קויפּ ,אױיסגלײַכן אַ מאָס .אִי א קװאָרט (מיט)
קערנער.

עפּעס צו טאָן .אַי מיט מיטלען פֿון טעראָר מע
זאָל זיך ניט דערװעגן צו זאָגן א װאָרט .אַ'
מיט קלעפּ מע זאָל ניט מסרן .אִי מיט קלוגע
רייד .אִי פֿון די גיפֿטיקע גראָזן .אִי מיט דער
סכנה אַז עס קען װידער קומען דער אָנפֿאַל,
 . . ,,האָט די װײַבּער אָפּנעסטראַשעט פֿון דיזעם
קבֿר ,װי א סטראַשידלע װאָס פֿאַריאָגט די
פֿײיגלעך פֿון די אַרבּעס" ,אמז ,דער ישובֿניק,
ווילנע , ,7681די קאַפּיטאַליסטן וילן אִ' די
אַרבּעטער און בּרענגען אַראָפּ פֿון אַנדערע
שטעט

שטילע,

גערטע
,7
ייִדישע
טומלט,
שימפֿן,
אייװן,

אַרבּעטער" ,דער שטאַָדט-מגיד ,װילנע
;,זיי |די ציוניםן האָבּן דערװאָרבּן די
פּרעסע .זיי האָבּן פֿאַרשריען ,פֿאַר-
אָפּנעסטראַשעט אַלעמען מיט זידלען,
טאַדלען" ,נתנאל ,דער פוטטערנער
פּיעטריקאָװ תּרס"ד ,זי ,51

אומפֿאַרשטענדלעכע,

פֿאַרהונ-

( .1אָס

אָפּטי"ד  --דער ,ץ2? .איי 22גר.

טראַנאָמיע) צענטער אין אַן עליפּטישער אָר-
בּיטע( .2 .אַרכיטעקטור) האַלבּ-קײַלעכדיקע
אַרױסשטאַרצונג אין זײַט פֿון אַ בּנין.

-אֵל

 ---אַדי.

אָפּסיטעװען  --טרו- .טעווע אָפּ- ,יגעסיטע-
װעט .אוקר .זעאעעס .:402:

אָפּסטראַשען  --טרװ .ש-ע אָפּ'- ,געסטראַ-
 .1אָפּשרעקן מע זאָל מורא האָבּן
שעט.

אַראָפּנע-

מאַכן שווייסיק.

| מאַכן פֿעט .אִי דעם בּאָרשט .ש,װאַרצערד דאַרף
מען ניט אָיי .מיט זיך  --אִי זיך בּײַ דער
אַרבּעט,
אָפּשטיטען  --טרו- .טע אָפּ-- ,געסיטעט .אוקר.
בּאפֿרײַען פֿון א נעץ .אַרוס-
מ11ס..:6712:
פּלאַנטערן פֿון אַ נעץ .אִי די קליינע פֿישעלעך
און זיי צוריק ארײַנװאַרפֿן אין אָזערע.
אָפּסייטעועֶן  --אוטװ  8טרו- .טעװע אָפּ,
ריגעסייטעװעט-- :99 .סיטעווען .אוקר.אוספּרײען .מאַכן שװי"
עענעס.:8/12:
סיק .מאַכן פֿעט, .די פֿינגער פֿון די פֿיס
סייטעווען אָפּ", .א יײַכל נאָך א יײַכל און מע
סיטעװעט

אָפּ דאָס בּײַכל".

מיט

זיך

--

בּימקאָ,

רייצעסזאָן,

פֿון ר' אײַזעלעס

מויל,

,ו דער קאָפּ װאָס האָט זיך
תּרצ"א ,זי  .05צ
בּאַװיזן אין טיר אױפֿן קלינג ,האָט דער
מיניסטער  ...אָפּנעסילוקט :לויט דער רי,
איינציקװײַז" .פּמ ,דאָר אס  --דאָר אײַן
כאַרקאָװ , .9291אים האָט װידער פֿאַרדראָסן

װאָס יענע האָט אים אַזױ מיטאַמאָל אָפּנעסי
לוקט" ,אי .קיפּניס ,די צײַט גייט ,קלעװו ,0491

אָפּסילען  --טרװ- .לע אָפּ"- ,געסילעט:98 ,
;-סיליען.

היפוך פֿון אַרױפֿסילען ,אַרױפֿ-

ציֶען אויף אַ שנירל .אי די פּערל און איבּער-
עניש.סילען אויף אַ זײַדן שנירל.

אַפּטינקעװען  --טרװ- .קעוע אָפּ-- ,געסינ-
אַרײַנטאַן בּלױעכץ (בּלוילעס ,סינקע)
קעװעט.
בּײַַם װאַשן װועש .אִי די וועש.
אפּטים  --דזו .אַפּסיד,

אַפּטי"ק  :95 --אַפּשי"ק .אויסרוף ,אויס-
געשריי צו אַ קאַץ בּײַם אַװעקטרײַבּן ,בּײַם
אַרױסטרײַבּן.
אָפּט(י)רכאן" ,כהן  ...{ --סירכען ,סער-
זזװ אויססירכאננע)ן,692 +-- ,
כעןן טרװ.

אָפּסד"הכּלען . . .{ --סאַכנה)אַקלעזן .סך-הכּל
טרח .מאַכן א (קורצן)
אָפּ'- ,געסך-הכּלט.
סך"הכּל ,אי די דערגרייכונגען פֿון לעצטן דור,
אוטװ .דורכקומען װעגן דער לעצטער צאָלונג,
ניט גיין צו מענטשן ,אַליין צװישן זיך אִ'
מיט זיך  --קזחו.
װיפֿל װעמען עס קומט.
יונג, ,די לעצטע דערגרייכונגען אין אָפּסך-
הכּלונגען פֿון א גאנצער פּאָעטישער קולטור",
ייס ,איק 8491 ,צו ,32
אָפּסכפן  . . .{ --סכאַכןן טרו .סכך אָפּ-- ,יגץ-
היפוך פֿון בּאַסככן .אַראָפּנעמען דעם
סככט.
סכך .אִי די סוכּה און פֿאַרבּרענען דעם סכך,

.=2:

 .1פֿאַרענדיקן די זיצונגען,

סיימט? ,כסיים.

די

פֿאַרן

גאון ער זאָל גוט אִי דעם דאָזיקן דײַטש" ,מ.
סלאָנים

די סעסיע פֿון פּוילישן סיים .בּאַשליסן עפּעס
אין סיים, .אַז די פּריצים האָבּן איין מאָל אָפּי
געסיימט ,װעט שוין אַזױ פֿאַרבּלײַבּן",

אָפּטילוקן . . .{ --סיילעקזן טרװ 1 .אינגאַנצן

פּריזיװ, .אויך

,איינער פֿון זיי |די יידישע דײַטשןן

האָט

אָנגעהױיבּן אָפּחוֹזקן פֿון ר' אײַזעלען .די אי"
בּעריקע פּאַסאַזשירן  . . .האָבּן געבּעטן דעם

אָפּסקײימען  --אוטװ  6טרװ .סיים אָפּ- ,יגע-

אַרומלױפֿן װי אַ שד און זיך אַ'.

אָפּצאָלן .אִי דעם חובֿ בּיז א גראָשן, .אַז מע

מיך

 .2אָפּפּטרן מיט אַ גיכן פסק .אָפּענטפֿערן.

אָפּספן  . . ,{ --סאכןן טרוו .סך אָפּ-- ,געסכט,
מאַכן פֿון עפּעס אַ סך .פֿאַרגרעסערן.
נעאַל.
,מיר האָבּן שבּת אָפּגעװײניקט און אפֿשר
אָפּגעסכט" ,אפֿא . .. ,שקיעה ,זי ,06

 .2אײַנשרעקן .אִי דעם קעגנער .מיר זײַנען
ניט קיין פּחדנים ,אונדז װעט מען ניט אַ".
;װער עס קען בּעסער ...אִי איז א כװאַט",
בּלעטער ,יַאן , .04חברה וװאוילערס ...מאַכן
ע-
נ.
ע..
שצים
ע-שק
קלער
ידיאַחת מיט די קײַ
גייער  . . .צו קענען אִי די איידעלע פּאַרשױנ-
דלעך  . . .זיי זאָלן זיך לאָזן גוט מעלקן".8 ,
האָט

סילוקט אָפּ ,װערט געזונט דער קאָפּ" ,שװ.
;קוים אָבּער האָט איר אַפּגעשלום:עליכמט,
אָפּגעבּרכויט ,אָפּנעקדושט ,אָפּגעסילוקט אײַערע
אָמנס" ,ממוס ,װינטשפ ,ז' ,621

 .2האָבּן צװישן זיך א לענגערן שמועס און
בּאַשליסן.
און

,א

בּעשעדע

אָפּגעסײמט?,

קלמן

{=שמועסן
הײַזלער,

געהאלטן
קומאַרנער

פּאַרשױנען ,זי ,01

אָפּסלונ|ע  --די .סל .פר.

4801800

 .1דינערשאַפֿט .2 ,אופֿן פֿון בּאַדינען . -אַטש
 ---בּאַדינער,

אָפּטלוזשבּעװען  --אוטו- .בּעװע אָפּ-- ,יגע-
סלוזשבּעװעט .דינען אין (צאַרישער) מיליטער.
אִי װי אַ ניקאָלײַעװסקער זעלנער  52אָר .אִי
אונטער ניקאָלײַקען די פֿולע פֿינף יאָר.

אָפּסלוזשען  --אוטוו- .זשע אָפּ ,ג-ע-סלוזשעט.

אָפּסלינ(י)ען

1888
 .1אָפּדינען .אַ לעבּן-

אויך- :ס-לוגעווען.

לאַנג געטרײַ אִי דעם בּאַלעבּאָס |דאַטיװ}, .א

מאַן בּין איך איר געװען? איך האָבּ מײַן לעבּן
איר אָפּגעסלוזשעט".,

 ,2זזחװ דפֿװ.

אָפּטלינ(י) ען  --טרוו- .גניע אָפּ ,ג-ע-סלינוי)עט.
 אָפּשמירן מיט סלינע ,מיט שפּײַעכץ .אִי דייום-טובֿדיקע קאַפּאָטע .

מיט זיך.

אָפּסמאַושען  --טרװ .פד.
אָפּפּרעגלען.
אויף דער זון,

מיט

אָפּסמאָטשקען,

עכץן,

.=2: 6/22008

זיך  --זיך אָפּבּרענען
-סמאַצקען

זזחו אָפּ

--

סמאָקטשען, .אין דעם מאָמענט פֿון {זײַןן אַי
די נאַסע װאָנצעס בּין איך געשטאַנען א גע
פּלעפֿטער" ,זש ,שקלאַװער

קינדער.

אָפּסמאַל(י)ען  --טרװ .לױע אָפּ- ,יגץ-
 1אפ
סמאַל(טעט9 .פ-- :םמאַלענען.
בּרענען קליינע פֿעדערלעך ,רעשטן פֿון פֿעי
דערן .אַי די אָפּגעפֿליקטע הון, .דער מנהג איז

ער,
ינ..
הן.
דאָס מע

גענדז סמאַלעט אָפּ די

האָר און די קליינע פֿעדערן",
אורח חיים ,ווילנע תּקע"א.

שלחן

ערוך,

 .2אָפּבּרענען פֿון אױבּן מיטן פּראָצעס פֿון
סמאַלױי)ען .אִי די האָר פֿון קאָפּ, .דער פֿאַלשער
פֿאַנגער טוט ניט אַ' די פֿליגל פֿון די עופֿות
װאָס ער פֿאַנגט ,דערום טוען זיי אַװעקפֿליען",
תּנחומא ,בּראשית ,װאַרשע תּרמ"ו ,זי 721
{אױפֿן סמך פֿון משלי ,יב, .|2/ ,האָט עֶר
צוגעהאַלטן דאָס װײַב פֿאַרן בּויך און איר
אָפּגעסמאַליעט די האָר פֿון פּנים" ,מלה ,די
גאָלדענע פּאַװע ,קליװלאַנד ,ז' , ,901פּלוצעם
האָט א רויטער פֿלאַם מיך פֿאַרבּלענדט ,אַפּי
געסמאַליעט מיר די פֿינגער ,ס'האָט װויי געטאָן",
נ .לוריע

איבז,

בֿ .גאָרקי,

אַ מענטש

בּאַ לײַטנ,

קיעוו ,5391
 9פֿיג .בּאַגנבֿענען .בּאַרױבּן .צונעמען מיט אַ
שפּיצל .אַזױ אים אִי אַז ער איז געבּליבּן נאָר
מיטן העמד אױפֿן לײַבּ, .װאָס פֿאַר א נײַע
נומערן האָבּן זי שוין רױבּער אָפּגעסמאַליעט?",
יונע

סטעלמאַכ,

אפּסנודענען

אַפֿ

דאָרעמ

אוראַל,

מאָסקװעץ

 .,7ז' ,83
 4פֿיג .אַרײַנפֿאַלן בּײַ אַ גניבֿה ,בּײַ אַ
שווינדל, .מע האָט אים אָפּגעסמאַליעט ,געכאפּט
בּײַ דער האַנט", .דער פּראָקוראָר רײַסט אַראָפּ
די מאַסקע פֿון די אַפֿעריסטן  . . .און לאָזט ניט
צו אַז דער פֿאַלשער זאָל אִי זײַן רויבּ" ,בּלעטער,
פאן ,63

מיט זיך  --זיך אִי און װײַזן פֿאַר אַלעמען
עניש.די װאונד ,אִי זיך די בּרעמען.

אָפּטמאָלען  --טרו- .לע אָפּ- ,געסמאַלעט,
אָפּשמירן מיט סמאָלע .אִי די שיפֿלעך,

אָפּסמאָקטשען" ,צען  --טרח- .טשע אָפּ,
| ג=עסמאָקטשעט .אויך-- :םמאַקע(ווע)ן.
אָפּגריזשען ,אָפּלעקן מיט אַ געהילך .אָפּזױגן,
אַרױסצנען זאַפֿט ,פֿעטס מיט דער צונג .אָפּנאָגן,
אַרומבּײַסן מיט הנאה .אִ' אַלע בּיינדלעך .אִי
דעם מאַרך פֿון בּיין,

אָפּסמאַקעװען  --טרו . קעװע אָפּ-- ,געץ-
 .1אַרױסװײַזן פֿאַרגעניגן נאָך
סמאַקעװעט.
אן עסן ,אַ טרינקען ,נאָך יעדער חושימדיקער
הנאה .אַי דאָס פֿעטע עסן .אִי דעם טײַערן װײַן,
אִי א האַװאַנאַיסיגאַר, .בּאַשנײַדט א ציגאַר און
פֿאַררײכערט אים לאַנגואַם ...די גאַנצע צײַט
סמאַקעװעט ער אָפּ װי איינער האַלט נאָך א
גוטן איבּערבּײַס",

דער

ה .עפפֿעלבּערג,

קרבּן,

װאַרשע תּרס"ח ,זי  .7געוויינלעך מיט זיך --
,גוט זיך אָנגעשמעקט |מיט שמעקטאַבּעקן
און עטלעכע מאָל זיך אָפּגעסמאַקעװעט און
י.

אָפּגעאַכצט",

איין

בּוחזזאָהן,

זאַך

כּזאַיע

אָפּסמען  .. .{ --סאַמען} טרו .סם אָפּ'-- ,גע-

סמט.

 .פֿאַרסמען .אַרײַנגעבּן גיפֿט װאָס

זאָל טייטן .אִי דעם װײַן אין בּעכער .אִי אַ
קעגנער ,א פּרעטענדענט אױפֿן טראָן .אִי די
קעצעלעך .אִי מיט אַן אײַנשפּריצונג, .מע האָט
די אַלטע און די שװאַכע ,פֿרױען און קינדער
געפֿירט ניט אויף אַרבּעט ,נאָר גלײַך זי אָפּ
צוסמען", .אַהין פֿלעגט מען בּרענגען צו פֿירן
די ייִדן פֿון מערבֿ-אײראָפּע ,זי פֿלעגן גראָבּן
גריבער און די דײַטשן פֿלעגן זיי אִי מיט גאַזן,
כּדי ניט אויסצובּרענגען קיין פּאַטראָנעס" ,איבּז,

איליא ערענבּורג ,מערדער פון פעלקער ,מאָסקװע

כילעבּן ,ווילנעץ  ,2191זי ,3

,4

 .2דז אויך אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ גײַסטיקער
הנאה .אִי זיך פֿון דעם רעדנערס חכמהלעך.
,פֿלאיפּלאים!!  ---האָבּן אַלע זיך פּאָסמאַקץ-
װעט ,װי זיי האָבּן זיך נאָר אַ בּיסל אָפּגץ-

אָפֿט מיט זיך  --זיך אַי מיט אַ פֿלעשעלע
צינאַנקאַלי .אַי זיך מיט פֿאַרפֿוױלטע פֿיש, .ער
איז געקומען . . .האָט עֶר זיך גענומען צום
עסן און האָט זיך אָפּגעסמט" ,פֿמ |בּײַ אונז
"מע קען זיך
יודען ,װאַרשע  ,3291ז' 661
מיט איר ניט אי  --װאויליונגעריש ,זי געפֿעלט,
מע קען האָבּן הנאה פֿון א פֿאַרקער מיט איר,

סמאַקעװעט פֿין דעם מופֿת . . .י ,ישעיה בּריאַנ-
סקי,

דיא

ערשטע

אָפּפמאַױעוװען
סמאַרעװעט.

עבירה,

--

טרו.

אָפּשמירן

פּעטערבּורג

.7881

רעװע אָפּ-- ,געץ-מיט

עפּעס

װאָס

אין

פֿעט און שמוציק .אִי די קאַפּאָטע .אי די רעדער
פֿון װאָגן .מיט זיך  --אִי זיך דאָס פּנים.
אָפּסמאָרען  --אוטו- .רע אָפּ'- ,געסמאַרעט.

 .1אָפּכראָפּען .אִי מיט א פֿאַרלײגטער נאָז,
 .2אַרױסבּרענגען אומקלאָרע קלאַנגען (װעגן
פֿערד ,בּהמות) .אױפֿהײבּן דעם קאָפּ פֿון דער
קאָרעטע און אִי- .עניש.

אָפּסמאַרקען* ,פמאָרקען  --טרו- .קע אָפ,
-יגעסמאַרקעט.

:99

איך

--סמאָרען

אָפּשמוצן .אָפּבּרודיקן .אִי אַ מלבּוש מיט
שפּײַעכץ ,מיט אויסשיידונג פֿון נאָז ,פֿון
מיט
קערפּער בּכּלל ,מיט יעדער מין בּלאָטע .
זיך .אִי זיך פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס . עיכץ,
-עניש,

אָפּסמיאַלעװען  --טרװ .לעוע אָפּ-- ,גע-
צוגעבּן חשק זיך צו פֿאַר-
סמיאלעװעט .סל.
מעסטן מיט די כּוחות ,זיך צו שלאָגן ,אַרױס-
צוּװײַזן קערפּערלעכע בּריהשאַפֿט .אִי דעם יונג
זיך צו ראַנגלען מיט א העכערן .אִי די גאַנצע
מיט זיךףך.
קאָמאַנדע נאָכן דורכפֿאַל.

אָפּסמילעװען  --טרו- .לעווע אָפּ--- ,געסמי-
אָפּשמירן מיט עפּעס אויף ריין
לעװעט .סל.
צו מאַכן .אִי די פּאָדלאָגעס .אִי מעבּל מיט
ציטרין-אייל,
אָפּסמיקען

--

טעונס.6/0:6:

טרח.

קע אָפּ-- ,געסמיקעט,

{ .שלעכט אָפּשפּילן מיט א

סמיטשיק .אִי אױפֿן פֿידל א מעלאָדיע װאָס אין
 ,2װאול .אַי א נקבֿה,
שווער זי צו דערקענען.,
 8אָפּפֿליקן ,אָפּצופּן ,עזיגאגואס , .::470:מע

האָט אים אָפּגעסמיקעט אַ האַלבּן אַרבּל".

אָפּסמעלעװען  --טרח- .לעווע אָפּ-- ,געסמע-
לעװועט:- :95 .סמילעווען ,אויך :ס=מי-
אָפּרײַטן .אָפּפֿליקן ,אָפּרײַבּן .גלאַט
קעווען.
מאַכן ,אִי אַלץ װאָס שטאַרצט אַרױַס .אִי אַלע
צװײַגלעך און מאַכן א גלאַטן פֿלאָקן,

 .2אינגאַנצן קאַליע מאַכן .צעשטערן מיט אַן

אינטריגע.

אִ' א ליבּע ,אַ פֿרײַנדשאַפֿט .אִי

געזעלשאַפֿטלעכע בּאַציאונגען,
 .9מאַכן שװער ,בּיטער ,שטויסן צו מרה-
שחורה .מאַכן מע זאָל ניט װעלן לעבּן .אי די
לעבּנספֿרײדן .אִי די שיינקייט פֿון דער נאַטור.
;שרײַ! אַז דאָס אומגליק זאָל װערגן און

קלעמען ,און אִי אַלץ אויף דער ערד" ,סעג,
אַ בּוים פֿון פּוילן ,ב"א  ,8491ז' , .461און
װיפֿל עס זאָלן די אַלפּן ניט גליען ,הענגט
פֿינצטער דער װאָלקן דער רױכיק-פֿאַרסמטער,
װאָס סמט פֿאַר מיר אָפּ אַלע בּיימער װאָס
בּליְעדִי ,חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י ,2691
זי ,831

 .4מאַכן עס זאָל װערן געפֿערלעך ,סכּנותדיק,
,דער סטאראָסטע װאָס האָט געהאט פֿאַרבּינדוג-
גען מיטן שׂונא האָט אָפּגעסמט פֿאַר די פּאַרטי-
זאַגער דאָס גאַנצע דאָרף", .אויס מורא פֿאַר
דער פּאָליצײי זײַנען אויך די אָרעמע הײַזער
געװאָרן אָפּנעסמט פֿאַר די רעװאָלוציאָנערן".
 .8אָפּקױפֿן מיט שוחד .אונטערקױפֿן .מוזן
אִי יעדן קנעפּל .אִי מיט א פּאָר גילדן, .גי
מיט געלט ,מֿײַן טײַערע מאַניע ,סם זיי אָפּ,
װעט בּעסער זײַןײ ,גנבֿים-ליד.

זונג= .דער (דקע) . -ערײַ.
אָפּסמענדוען" ,דזשען  --דזו דוווו .גאַליציע,

אָפּסמערגלען" ,שמערגלען  --טרו- .גל
אָפּפּרעגלען און שאַפֿן
אָפּ'- ,געסמערגלט.
דערבּײַ אַ שלעכטן ריח .אִי מיט סאַלע ,מיט
חלבֿ,
אָפּסמערגען  --דזוו אָפּסמאַרקען ,אָפּסמאָרקען.
אָפּשסמראַדען  --טרו" .דע אָפּ-- ,געסמראַדעט.
אָפּשטינקען .פֿאַר-
-- 9סמראָדען .סל.
שטינקען .אַרױיספֿירן פֿון די פּראָװײען און
|
אַי די גאַנצע גאַס.
אָפּטנודענען  --אוטװ" .דע אָפּ- ,יגעסנודעט,

אָפּסעגרעגירן

1889

לר.=:121/: 8805, 840208 .
אִי זיצנדיק אויפן פֿאָטערשטול.

אָפּדרעמלען.
{ניש.

אָפּטעגרענירן  --טרו- .ריר אָפּ'-- ,סעגרץ-
אָפּטײלן ,אִי די פֿרױען פֿון די מענער,
גירט.
א בּאַזונדער די נעגערס און בּאַזונדער די
מולאַטן ,אָפּקלײַבּן ,אָפּזונדערן .  4-אוס.
נג.מיט זיך.
סעגרעגירן,792 ,
אָפּסעודהן  . ..{ --סוע)אוידעןן אוטװ .סעודה
אָפּ'- ,געסעודהט.

פֿאַרענדיקן א סעודה.

נעאָל.

ש,וין אָפּגעסעודהט ,אָפּגעבּענטשט ,מע היבּט
זיך אָן |=אויףן פֿון אָרט" ,לייבּ אַליצקי ,פֿון
אייגענעם פֿעלד ,תּ"אָ  ,4691ז' ,.86

אַפּסע'ט

--

פֿאַרבּינדונג

אי

וײַן,

מיט

צערודערט ,צע-
װערן 665מט  .:4:אַמ.
טומלט ,אין זייער אַ שלעכטער שטימונג,

אָפּסעטקעװען  +- --אָפּשעטקעװען.
אָפּטעיפֿן  --טרו .סעיף אָפּ ,ג-ע-סעיפֿט .פּ:5
= סײפֿן ,אַמ .:02: 6745 .אָפּשפּאָרן, .איך
האָבּ פֿאַרדינט היפּש געלט ,אָבּער קיין איין
פּעני האָבּ איך ניט אָפּגעסעיפֿטײ ,הענעך אַקערי
מאַן ,טאָג 0691 ,ווש ,13

אָפּטעליטרעװען  --דזו אָפּסאַליטרעװען ,6--
אָפּסעלעקציאָנירן  --טרו- .ניר אָפּ-= ,סע-
אָפּקלײַבּן .אָפּזונדערן .אָפּטײלן,
לעקציאָנירט.,
אָפֿט גענוצט אין דער נאַציתּקופֿה פֿאַרן
אָפּטײלן די װאָס מע שיקט אין די לאַגערן און
די װאָס מע שיקט זיי גלײַך אומצובּרענגען
טייל

אִ אַ קליינעם

פֿאַר אַרבּעט

אַנדערע אין די אױיסראָט-לאַגערן .

אַפּטענץ  --די" ,ן :98 .אבּסענט.

און

אַלע

/נה.

זזו אַװעק-

זײַאיקייט ( ,)28 +--אויך :אַבּסענטי (,)31 +--
,נעמען די חבֿרה זייערע בּיכער מיט די היטלען
און שאַרן זיך ארויס פֿון קלאַס  . . .בּלײַבּן די
אן פֿון די שילער ניט-מאָטיווירט" ,הערש:
קאַזשבּער,

קאַזיאַנע

טשער:.

גימנאַזיע,

נאָװיץ ,7391

אָפּשטעפּאַרירן  --טרװ- .ריר אָפּ(- ,גע)סע-
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אָפּספּאַזמירן  --אוטו- .מיר אָפּ-- ,י(גע)ספּאַז
אַ לענגערע צײַט ספּאַזמירן .אִ' בּיז
מירט
דער דאָקטער האָט געגעבּן אַן אײַנשפּריצונג,
דונג,

אָפּספּעציאַליזירן זיך  --אוטװ . זיר זיך
אינגאַנצן ,װיפֿל
אָפּ ,זיך --ספּעציאַליזירט.
נאָר מעגלעך זיך פֿאַרפֿולקומען אין א פֿאַך,
מלאָכה ,אויף אן ענגן פֿעלד פֿון װיסן .אִי זיך
אין מאָלערײַ פֿון דער רענעסאַנס-תּקופֿה ,אין
לעבּן פֿון בּינען ,אין מטבּעות פֿון בּריכּוכבֿא-
צײַט,

אָפּטפּעקולירן  --אוטו- .ליר אָפּ(--- ,גע)ספּע-
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
קולירט.
ספּעקולירן ,גיין אויף ריזיקע צו פֿאַרלירן מיט
דער כּװנה צו האָבּן רוח ,צו פֿאַרדינען א סך.
אַי און כּסדר שפּילן אויף דער בּערזע --. .ער?
שוין אָפּגעספּעקולירט און געבּליבּן אין תּחתּו"
נג,מיט זיך.
נים".
אָפּפּטרן .אַװעקשיקן .משלח זײַן מיט
סל.
אּירוץ .אִי דעם נודניק .אִי דעם בּעלי
עפּעס ת
מיט זיך  --פּטור װערן פֿון עמעצן,
חוב,
פֿון עפּעס .אִי זיך מיטן ייִדן װאָס קומט נאָך א
נדבֿה .אִי זיך פֿון קליינע חובֿות,
אָפּספּראַנזשקעװען

--

טרחװ.

-יגעספּראַנזשקעװעט .בּיסקאַ ,װבּ.

-קעװע

זיך אי פֿון ייִדישן

כּלל",

טאָג,

הנג,

אָפּסעקװעפטרירן  --טרו- .ריר אָפּ'- ,סעק-
ענדגילטיק רעקװיזירן .פֿאָרמעל,
װעסטרירט.
גענצלעך איבּערגעבּן אַן אייגנטום צו אַ בּעל-

אָפּ

אָפּעפֿענען

אַ ספּראָנזשקע .בּאַפֿרײַען פֿון א ספּראָנזשקע .אִי
דעם גארטל .אי דעם פּעלץ-מאַנטל .אִי די שיך,

אָפּסקאָבּען" ,פקובּען  --טרו- .בּע אָפּ--- ,גע-
 .1אפ
סקאָבּעט .ע .::86980:4/0:אוקר.
צופּן ,אָפּפֿליקן .אָפּשינדן .אַרומבּײַסן .אַי די
פֿעל ,אִי א בּיין, .בּאַשעפֿענישן גרויסעקיקע,
און זיי האָבּן זיך אױפֿגענומען אן אַרבּעט אִי
איינס בּײַם צווייטן די עקן" ,א .קיפּניס ,איבּז,

ק ,טשוקאָװסקי ,די זוניקע ,קיעװ 4391

אָפּשײדן .אָפּזונדערן .אָפּטײלן ,אִי
פּאַרירט.
די שלעכטע פּראָדוקטן און זיי ארױיסװאַרפֿן .אַי
די פֿרױען פֿון די מענער אין די שולן און בּתּי
מדרשים .אַי די בּעסטע תּלמידים אין ספּעציעלע
מיט זיך  --אקליינע קרײַזן װעלכע
קלאַסן.,
װוילן דווקא

 .1אַראָפּנעמען פֿון טיש, .איידער מע
װירט.
האָט בּאַװיזן צו פֿאַרענדיקן דאָס עסן האָט מען
 ,2פֿאַרענדיקן סערווירן.
שוין אָפּסערװירט".,
אִי איינס און צוויי אַלע געסט,

אָפּספּראַװוען  --טרוו- .װע אָפּ-- ,געספּראַװעט.

אָפּטעכנ(י)ען  --זזוו אָפּסאָכגני)ען.

לײבּ

אָפּע

מיט

זיך  --קזװ .אָפּקראַצן איינס דאָס אַנדערע.
אָפּלױזן זיך,
 .2בּאַראַבּעװען ,אי די רײַכע פּויערים ,אַוועק-
פֿירן זיירע בּהמות. .
אָפּסקאַוואוטשען "וויטשען  --אוטו.
יטשע אָפּ- ,יגעסקאַװאוטשעט .אוקר8: .ש'=
אַ לענגערע צײַט בּילן וויינעג-
זעתיהזיעמ88ס..
דיק ,אַי װי א כּלבֿ װאָס בּענקט נאָך א צויג.
,זי האָט דאָס הינטל אָפּגעגאָסן מיט זודיק
װאַסער און עס האָט אָפּגעסקאַװאוטשעט אין א
ווינקעלץ".

חובֿ .ער האָט זיך מײַשפ געװען און האָט זיך

אָפּסקאַלפּירן  --טרוו- .פיר אָפּ-- ,סקאַלפּירט,

קראַך",

אַראָפּנעמען דעם סקאַלפּ ,די הויט מיט די
האָר פֿון קאָפּ .בּ,יז דו האָסט זיך אויסגעקליבּן
אונדז קומען צו הילף ,האָבּן זי אונדו דאָ

כּלומרשט

געלאָזט פֿון זײַן װײַבּ אִי און האָט

דערבּײַ אָנגעאַרבּעט
מ.

מ.

אויזערקיס,

דראָהאָבּיטש ,8

א גאַנץ גרויסן
דער

זי 57

פּריװאַטלעהרער

שו,

-נג,

אָפּשערווירן  --טרחװ .װיר אָפּ- ,י(גע)סער"-

געקענט איטלעכן אָי ,א .קיפּניס איבּז ,מאַרק

טװען ,העקלבּערי פין ,קיעוו ,9291

אָפּסקאָנטירן  --טרו- .טיר אָפּ(- ,גע)סקאָנ-
בּאַקומען מזומנים פֿאַר א װעקסל
טירט
ֿ,אַר-
איידער עס קומט זײַן טערמין צו צאָלן ,פ
לירן בּײַם אִי א װעקסל א גרויסן פּראַצענט --
מאַכט שוין אויך ניט אויס" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי ,991
אָפּסקיצירן  --טרו- .ציר אָפּ-- ,י(גע)סקיצירט,
אָפּצײכענען אָפּמאַלן ,בּאַשרײַבּן אין אלגעמיינע
שטריכן .אִי א פּלאַן ,א פּראָיעקט .אִי װי דאָס
איז געשען.

אָפּסקראַבּען  --טרו- .בּע אָפּ ,ג-עיסקראָבּעט,
אָפּקראַצן ,אַראָפּ
אויך:-- :שקראַבּען.
קראַצן .מיט יעדן שאַרפן מכשיר אָפּרײניקן ,אַ'
מיט א מעסער .אִי דעם שימל .אִי שמוץ ,ליים,

אִי די שופּן .אִי קאַרטאָפֿל ,מערן .אִי דאָס צוגע-
בּרענטע פֿון בּלעך ,פֿון פֿאַן אע, .זיך אויס.
געבּאָדן  . . .אָפּגעסקראָבּעט פֿון זיך א פּוד

שמוץ" ,בּרוס ,די שטילע ערד ,זי , .042שלעפּט
אַרױס פֿונעם עמער א סמאַנטאָװן קעזל ,נאָר
אָפּצוסקראָבּען דעם קוילן-שטויבּ און לייגן אויף
בּרויט",

א.

קאַרפּינאָװיטש,

הויף ,תּ"אָ .7691
-עניש,

בּײַם

מיט

װילנער

זיך.

דורב"

עמץ.

אָפּסקרוכען  --אוטװ .אומפּ .עס סקרוכעט אָפּ,
יגדעיסקרוכעט.,

פֿאַרציטערט

װערן .דורכגענו"

מען װערן פֿון אַ סקרוך, ,עס האָט אים אָפּגע-
סקרוכעט פֿון זײַן חבֿרס אויסזען".
אָפּסקריפּען  --אוטו- .פּע אָפּ-- ,יגעסקריפעט,
אַ לענגערע צײַט אָפּענטפֿערן מיט אַ סקריפּץ-
דיקן קלאַנג .אַנהײבּן אָדער אױפֿהערן סקריפּען,
;די טיר סקריפעט אָפּ בּײַ יעדן עפֿענען זי".
,גענומען שטעלן טריט און יעדער טראָט האָט
י.ך צעשרײַענדיק כּמעט
ז.
אָפּגעסקריפּעט",, .
אין דער לופּט מיט דעם הילכיקן אַי פֿון איבּערן
האַרטן שניי" ,װײַס וו ,ידער איבּערגאַנג' ,זי ,64

אָפּסראַטשען ,רפראַל(טען  --טרוו .װאול,
אָפּדאָסן,

אָפּפרהע(נע)ן  ...{ --סאַרכעןנע)זן אוטו 8
-חנט.

טרװ .סרחע ,סרחן אָפּ! '-געסרהעט,
גראָבּ .אָפּשטינקען ,אויסשטינקען.

אָפּסרפאן" ,פהן  +-- --אָפּסירכאן,
אָפּסרסרן
ייגעסרסרט..

 ..סאַירסערןן.

סרסר

אָפּ,

אוטח  --אַ לענגערע צײַט זײַן

אַ סרסר .אִי עטלעכע יאָר און אויסגעבּן די
טרו  --אָפּבּײַטן .דורכפֿירן עפּעס
טעכטער.
װי א פֿאַרמיטלער ,אַי די מטבּעות װאָס עס איז
אַ ספֿק צי זיי האָבּן נאָך א ווערט .אַי אַ גרויס
געשעפֿט,
טרװ .זשע אָפּ-- ,גע-
אָפּסרעזשען
סרעזשעט .סל ./ .אָפּענטפֿערן זייער שאַרף.
אָפּשנײַדן .ניט דערלאָזן מער קיין שמועס,
קיין װיכּוח .אִי' :הער שוין אויף ,יבּיסט אַ
נאַר' און זיך אָפּקערן פֿון אים .2 .,דורכ-
װאַרפֿן בּײַ אַן עקזאַמען.
אָפֹּע  --רת פֿון :08 6:6800011/י06:60
= +-- .866081חבֿרה מפֿיצײהשכּלה.
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קירצונג

אָפּעדותן זיך

אַפּעל

100

געניצט גאַנץ אָפֿט אין רוסלאַנד,, .צעבּרעכן . ..
אָפּעיס שולן ,בּויען די איינהייטלעכע ארבּעטס-

מען,, :מיט גוטן אֵי, ,מיט פֿיל אַ'" .שפּאָטיש:
,מיט אַ גוטן אימפּעט", .הונגער איז דער
בּעסטער א'", :דער א' קומט מיטן עסן";
,איינער האָט ניט קיין אַ' צום עסן דער
אַנדערער האָט ניט קיין עסן צום א", ;:אויף
יענעמס א שׂמחה קריגט מען א גוטן אַי ,שװ.
,בּעְלִי זצ"ל גידאַכט ,װען איך װער לבּיתי
קומען  . . .אוני װער פֿינדין זולכין חשוב מאכל
װער איך אַפּטיט קריגין צו עסין" ,גה,091 ,
 ...,,איז איהנן דער אי פֿאַר גאַנגן פֿון דיא
רפֿואות עפּיס צו הולןי ,אבֿן ישׂראל ,מעץ
 ,6י/ב,; .חבֿרה האָבּן דאָס אױפֿגעקלאַפּט
מיט אזא אִי ,גלײַך װי זיי האָבּן בּאמת שוין
לאַנג ניט געגעסן" ,שע ,אַלטינײַ כּתרילעװקע,
זי ,251

קומט בּמקום אָפּ
אָפּעסֿ  --קאַנװערבּ.
בּלויז נאָכן שטאם פֿון װערבּ .כאַראַקטעריסטיש
פֿאַרן פֿאָלקסטימלעכן אופֿן ריידן (זייער אָפֿט

 ,2דז בּנוגע יעדן מין קערפּערלעכן בּאַגער.
;איז דאָס א פֿרוקע ,עס נעמט אָן צו איר אַן
אַ'", .האָסט אַ' צו איר?  --מע קען זיך מיט
,אַרף מען
איר דעם מאָגן ניט פֿאַרדאָרבּן" .ד
זען אונטערקלײַבּן אַלע יאָר צום פֿעלד אַזעלכע
מינים װאָס האָנּן אַזוי צו זאָגן פֿאַרשײדענע
אַיץײ ,ע .איזרא ,פֿון פֿעלד צום טיש ,קיצוו ,8291
זי ,33

שול" ,בּילדונגס-קאַמיסאַריאַט פֿאַר ליטע ,פֿאָלקס-

בּילדונג ,ווילנע  ,9191פא ,1

אָפּעדותן זיך  . . .{ --אייידעסןן אוטו .עדות
זיך אָפּ ,זיך --יגעעדותט .איר .אַרױסשטעלן װי
אַן עדות .שװערן אַז מע איז דערבּײַ גאָרניט
געװען און אִי זיך מיטן אייגענעם בּרודער.
אִי זיך מיט דער שװאַרצער קאַץ (מיטן שװאַרצן
קאָטער).
אַ לענגערע
אָפּעוותן  . ..{ --אַיזעסןן אוטח.
צײַט זײַן ,זיך אױפּפֿירן עזותדיק .אָי אַלע יונגע
יאָרן בּיז מע כאַפּט דעם אמתן פּסק.

אין לד ,אויך אין אוקר ,א סך זעלטענער אין

פד) .טרעפט זיך בּײַם סוף פֿון זאַץ ,פֿאַר אַ
פּאוזע און אין פֿאַרשײדענע אנדערע פֿאַלן ,וען
דער איבּעריקער -עט העלפֿט מאַכן ריטמישער
די רייד, .דער זיגער האָט שוין צװעלף
געשלאָגן ,טאָ פֿיר מיך אִי אַהיים" ,פּל .פֿון
שע, :ער טרעט אִי אין א זײַט"; ,נעם און זאָג
אים אִי פֿון דער דירה", :נאַט אײַך אי שלום,
ר' מנחם-מענדל"; ,איך ליג אִי אזא װינטער
און קען צו מײַנע כּוחות ניט קומען", .װאָס
מע טוט דאָ אִי מיט מיר!" ,ש .גאָרזאָן ,סאָװ'
הײימלאַנד 1691 ,טן , .3מיר טרעטן אִי אױפֿן
גאַנצן פֿראָנט",

רעװאָלוציע
אויסעט,

ש .בּרעגמאַן,

| ,אַדעְס

,1391

דורך

קריג

ז' .301

און

פֿרגל:

אויפֿעט.

אַפּעטאַליש  --אַדי .אַזי22 .ל .פבּאָט).
װאָס האָט ניט קיין בּלעטל און בּלום .װאָס אין
אָן א קרוינבּלעטל .אַיע בּלומען.

אָפּעטוזען  --טרו .זע אָפּ- ,י(גע)אָפּעטוזעט,
9

אָפּעטוסען ,אפּעטוזען ,אַפּעטוסען.

2כװר.

 .1שאָגן ,קלאַפּן מיט פֿױסטן א

 ,2אינ-
עמעצן ער זאָל האָבּן צו געדענקען
גאנצן צעטומלען .פּריטשמעליען, .די שיינע
בּשׂורה האָט אים אַפּיטוסעט .דער מענטש איז
געפֿאַלן אין חלשות".

 .9יעדער מין בּאַגער ,חשק .אַן אִי צום
שרײַבּן .אַן א' צו זען דעם גבּאי (ראָש ,פֿירער
אע) ,אַי צו כּבֿוד .אַי צו מאַכט .האָבּן קינסטלש-
רישע אַין .פדו װעסט די װעלט קוים בּאַשמעקן,
 /מיט אירע תּענוגים זיך קוים בּאַלעק/ ,
 --װעסטו שוין איר גיפֿט דערשפּירן  /אוןצוגלײַך דײַן אי צו איר פֿאַרלירן" ,אמד ,אמרי
בּינה ,װילנע תּרכ"ד, .דאָס מויל האָט דעם
בּויך און דער פֿוױסט געזונגען א ליד ,און דער
צושפּיל פֿון ליד איז געװען :א ,א',"...
יהואָש ,ישדים-טאַנץי,
דיק  --אַדי .נעאָל .דזוו אַפּעטיטלעך, ,אַזױ

ניט צום האַרצן און אַזױ ניט אַיק ,מװ ,איבּז,
ז .פֿרױד  . . .פסיכאַאַנאַליז,

אַ'לאָז  --אדי .דטשמ.

װאָס איז אָן אַ'

דיקייט .לײַדן פֿון אַײיקײט.
קומט אויס אַלץ מער זיך צו
מ.ו.טערס װאָס קלאָגן זיך
דערקלערטער אי פֿון זייערע
ווילנע ; ,5291א .01

,דעם דאָקטער
בּאַגעגענען מיט
אויף דער אומ-
קינדער" ,פֿגעז,

ואָפּעטושען  --טרו- .שע ,אָפּעטושעט2 ,כפּע-

א'לעך  --צדי .װאָס װעקט דעם אַפּעטיט,

צעטומלען ,צערודערן.
טוך ,רוס  ---האָן .סל.
פֿאַרטומלען, .מיך האָט די גאַנצע סצענע
דעמאָלט ממש אַפּעטושעט" ,י .קאָפּעלאָו,

װאָס רופֿט אַרויס אַן אַפּעטיט, .אַלי מענשליכי

אַמאַל איז געװען,

נ"י ,6291

אַפּעטי'ט  --דער ,ץ2 .כאיי 22ל .1 .חשק,
פֿאַרלאַנג אַרײַנצוקריגן אין זיך שפּײַז .בּאַגער
צו עסן און (אָדער) צו טרינקען .האָבּן ,קריגן
אי .רייצן ,שאַרפֿן דעם אי .דער אי װאַקסט זיך
פֿונאַנדער.

עס

נעמט

אָן (כאַפּט

אָן) אן אַ"

פֿאַרלירן דעם אַי .שטערן דעם אַי .דער אי האָט
זיך אָפּגעטאָן .דער אַי איז אַנטשטאַנען {=פֿאַר-

גאַנגעןן .אָפּטעמפּן ,דערשטיקן דעם אַי .אַן אַ'

פֿון אַ שלײַען ,װאָלפֿישער אי .אומגעזעטיקטער
אַי .בּײַם אַרײַנקומען װען מען עסט  --זאָגט

גלושטיגי אַפּטיטליכי זאַכין דיא װערן אֵלי פֿר

רױיבּט אוני פֿר װישט ,בּע ,ה/ב; .אַילעך --
פֿליסטערט איינער  /צו דעם צװייטן ,װען ער
פֿרעסט / ,און זיי שלינגען זי מיט בּליק /
יעדער קער פֿון איר און זשעסט" ,אַר ,די
קעלנערין', .די קרישקעלעך . . .האָבּן פֿאַר-
שפּרײט איבּער דער גאַנצער שטובּ א ליבּן ,אַין,
שבּתדיקן

געשמאַקײ,

זידנס הײַזל.

ה.

ל .זשיטניצקי,

דעם

-קייט.

אַ'ניק  --דער- ,עס .פֿאַרשפּײַז װאָס װעקט
(דאַרף װעקן) דעם אַפּעטיט .געזאַלצענער אַיניק.
א'נעץ  -אַדי .סל .דזוו אַפּעטיטלעך, .דער
דאָזיקער דזשודאַאיזם װאָס קײַט אַזױ אַ'נע אלע

ורמשים",

מיני גײַסטיקע שרצים
בּערג ,טמז  3591וו ,31

ד .איידלס.
|

| אַ'פֿול  --אַדי .װאָס איז פֿול מיט אַפֶּעטִיט,
אויסגעהונגערטע ,איפֿולע געסט .אַן איפֿולער
מיטאָג, .,אַ לעכצנדיקער ,אפֿולער פֿאַרלאַנג זי
ודי שטיוולן אַרױספֿירן אױפֿן פּריװאַטן מאַרק",
י

ריװעס,

אינ

טעג

פֿונ

פֿאַרגרײטונג,

מינסק
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פאּעטײַזער--דער- ,ס .אַמ .ז620סץ.=21: 08
פֿאַרשפּײַז

װאָס רופֿט ארויס אפּעטיט.

אפּעטיט-

ניק, .דער בּעסטער אי איז א גלעזעלע בּראנפֿן!,

אָפּע'טעמען  --זזו אָפּאָטעמען, .ער האָט
געפֿונען א פּלאַץ װאו ער האָט געקאָנט פֿרײַ
אָי" ,זשיט א ,ניי  ,9191זי 48

-עניש,

אַפּעטראַפֿ  --דער- ,ן .פֿטמ .אַנשטאָט אַפּיטרו-
פּוו)ס.
אָכּעטשנע  --גב סמ2ססעץס .=/:

קרטזד

שטאָט אין קעלצער װאָיעװ! ,פּױלן .א ייִדישער
ישובֿ זינט  ,41י"ה .אין אִי האָט זיך אױפֿגעהיט
אַ הויז װאָס לויט דער לעגענדע זאָל עס זײַן
די געבּוירן-שטובּ פֿון אסתּרקע |7961 +--ן,

אָפּעינולן  ...{ --איגלעןן טרו .עיגול אָפּ,
ריגעעיגולט ,ככעיגול ..אָפּקרײַזן .אַרומקרײַזן,אַרומצױימען מיט אַ קרײַז .אִי א קרײַז אי
מיט זיך.
טערעסן.
אַפּעיפּושן  . . ,{ --אייפּעשן| אוטו .עיפּוש אָפּ,
א לענגערע צײַט אַרױסגעבּן
יגעעיפושטאָדער אױפֿהערן אַרױסצוגעבּן א זייער שלעכטן
ריח .אִי מיט מאַכאַרקע .אי װי אַ טכויר,

אָפּעפאָן  --אוטו .עכאָ אָפּ-- ,געעכאָט ,נעאָל.
אָפּהילכן װי אן עכאָ .אָפּקלינגען ,אָפּהילכן ,עדי
ּן זי ניט געלייענט ,נאָר עפּעס
ב.
אָ..
הערק
װו
פֿון דעם האָט אָפּגעעכאָט אויף אהער" ,בּצג,
טאָג 9591 ,וע ,91

אַפּעל  --דער ,ז .אי 2פו.

 .1רוף,

בּקשה נאָך הילף ,אונטערשטיצונג ,רחמנות אע.
זיך אָפּרופֿן אױפֿן אַי .אַן אַי מע זאָל געבּן אַן
אָרט פֿאַר די פּליטים .אַן אַי אַז פֿרײַװיליקע
זאָלן אַרײַנטרעטן אין דער אַרמײ .אַן אַרטיקל
מיט אַן אַ'י אז ייִדישיסטן זאָלן זיך פֿאַראײניקן,
 ,2ספּעצ .ווענדונג צו פֿאַרזאַמלטע צו שטיצן,
צו געבּן בּײַשטײַערונגען ,נדבות פֿאַר א בּא'
שטימטער אָרגאַניזאַציע ,צוליבּ אַ בּאַשטימטן

ציל ,בּבּ  1:2אמ :אפּי'ל .מאַכן אַן אַי .אַרײַ-
קריגן אַ היפּשע סומע פֿון אַי .אַ האַרץ-רײַסן-
דיקער אַ'
 .9דאָס אָנרופֿן די נעמען פֿון די װאָס מוזן
זיך אויסשטעלן אין רייען ,די אָנגערופֿענע זאָלן
 זיך אָפּרופֿן ,אַרױסטרעטן פֿאָרױיס אָדער װי ניטאיז אַנדערש װײַון אַז זיי זײַנען דאַ .אַן אַ'
פֿאַר דער פֿאַרמעסטונג .אַן אַי פֿון די אַרעס
טאַנטן .מיליטערישער אִי .זיך אויסשטעלן אױפֿן
אי .דורכפֿירן אַן א .אַן א"פלאץ פֿאַר אַ
קאַזאַרמע.
 4ספעצ .דאָס אָנרופֿן די נעמען אָדער װי
ניט איז אנדערש בּאַצייכענען יעדערן בּאַזונדער
פֿון א ריי בּײַ אַ קאָנטראָל ,בּײַ אַ סעלעקציע,

1801

אַפּעלאַטיו
דער פֿרימאָרגנדיקער א' אין אַרבּעטס-לאַגער,
אױפֿװעקן איגמיטן נאַכט אויף אַן אומגעריכטן
אִי, .אַלע שטייען אויפֿן א' .זיי ציילן איבּער
מיט די שטעקנס צי עס שטימט .דער װאָס
שטייט נישט גלײַך װי אַ סטרונע קריגט מער-
דערלעך געשלאָגן" ,ירחמיאל בּריקס ,אױיף
קידוש השם, .טאָמער א שטיקל אױסלײַטערונג
(ְצו קענען מקדש זײַן די לבֿנה}ן  --איז אין
לאַגער להכעיס דער א' אַדער בּאַראקעס:
שפּערע",

ישׂק,

שליאַך

און

ז' .822

אומװעג,

,װאָס בּענקט דײַן האַרץ בּשעתן ...אי אין
אוישוויץ?",

ק.

זייגער...

צעטניק,

איבּערן

קאַפּ ,זי ; .18בּאַלד האָט זיך טאַקע געהערט
דער בּאַקאנטער לאַגער-אַלארם װאָס האָט גע
רופֿן צו שטעלן זיך אױפֿן אַײפּלאַץ" ,מ .שטריג-
לער,

אינזלען

אויף

דער

אַפּעלאַטיו  --אַדי.

ערד,

ז' ,73

װאָס כאַראַקטעריזירט

דעם הערער ,װאָס װירקט אױפֿן הערער .איער
רוף.

-קייט,

אַפּעלא'נט  --דער ,ז .װנ :יין , קע- ,ס,
 .1װער עס װענדט זיך מיט אַן אַפּעלאַציע צו אַ
העכערער אינסטאַנץ, .מע האָט דעם אפּליקאַנט
ניט אָנגענומען אויף דער שטעל ,האָט ער װי
אַן אי זיך געװענדט צום מיניסטער גופֿא".
 .2װער עס קומט אַרױס מיט אַן אַפּעל ,בֹּב
,1
 .2מיטגליד פֿון העכסטן בּית-דין אין פּראָג,
װאָס האָט זיך געפֿירט אונטערן פֿאָרזיץ פֿון
,יט צירל איז קיין טעם וסבֿרה צו
הויפט-רבֿ .מ
רידן ,האָבּ עטלכי שבֿועויןתן נישט מיט איר
גירעט דערפֿון ,האָט זיא מיך אתמול בּשיקט פֿר
אַפּלנטין" ,פּראָגבּ ,05 ,אאַזױ בּין איך צום
אַפּילנט אַרװילט װאָרדין וועלכיש אַלי הוכי פֿאָר
נעמליכי משפּטים פֿר איינה גמשפּט װערט",
יום'טוב ליפּמאַן העלער' ,כ"י מגילת איבה,
,3

 .1וענדונג ,יורידיש

אַפּעלאַציע  --די" ,ס.

מאָטיװוירט פֿון א פֿאַרמשפּטן צו אַ העכערער
געריכטלעכער אינסטאַנץ בּטל צו מאַכן אָדער
צו בּײַטן דעם אורטייל

פֿון דער נידעריקערער

אינסטאנץ ,אַײגעריכט .א"קאמער .א"הויף.
,זעלטן אַז אן א' העלפֿט" ,קמ ,8681 ,שן ,75
;,אין דעם א-געריכט האָט מען דעם אורטייל
קאסירט

און זיי בּאַפֿרײַטיײ ,דרי לעססער,

.

מעדיצינישע מיטלען ,װאַרשע  ,8091ז'  .5אװי
אַזױ זאָל אַ געריכט פֿאַר אַזא מין שריפֿט נישט
דרך-ארץ האָבּן ,װי אַזױ זאָל מען אזא א'
נישט

געװינצן",

יודישער

קאַלענדאַר

תּרע"ב ,לעמבּערג , ,1191פֿאַרמשפּט
אָן שום רעכט אויף אַן אַ" ,זש,
רבּי װוו ,זי , ,112חתונה האַבּן איז א
קאַטאָרגע ,און אויף דעם איז ניטאָ

לשנת

צום טויט
קיסר און
וויעטשנע'
קיין אַ",

א .קאַרפּינאָריטש ,בּײַם װילנער דורכהויף ,תּ"אַ

,7
.2
פֿילט
אים.
ייִנגל

אפּעץ'נדי|קס

יעדער מין װענדונג פֿון איינעם װאָס
זיך בּאַעװלט ,מע זאָל זיך אָננעמען פֿאַר
,אן אָנגעמוסרטער פֿון טאַטן ,איז דער
אַװעק מיט אַן א' צו דער מאַמען" .זיך

װענדן צום פֿאַרזיצער פֿון פּאַרטײ מיט אַן א',
למאי מע האָט דעם נאַמען ...ניט ארײַנגענו"
מען אין דער קאַנדידאַטן-רשימה; .לאָזן מיר
בּעסער זען צוטראַכטן א פֿאָרטל ,װי אזוי איך
זאָל ניצול װערן פֿון די אַ" ,ש .בּעקערמאַן,
בּינטשע די צדקתטע ,װאַרשע  ,3881זי ,11

אפּעלירלעך  --אַדי.

װאָס מע קען אַפּעלירן.

אדועררטייאלופֿן פֿון פֿירן דעם פּראָצעס און זײַן
זײַנען בּיידע אַי- .קיים.

 .1זיך
אָפּעלירן  --אוטװ .ליר ,אַפּעלירט.
ווענדן מיט אַ בּקשה ,מיט א רוף נאָך הילף ,צו
פֿאַרריכטן אַן אומיושר ,זיך אָנצונעמען די
קריוודע פֿון א בּאַעװלטן אע .אי צום האַרץ,
צום געװויסן ,צום געפֿיל פֿון יושר .אי אין
נאָמען פֿון אַמאַליקער פֿרײַנדשאַפֿט .אי צום
רבּין ,צום בּעלישם .אי נאָך שטימען ,נאָך א
גרעסערן קרעדיט .אי ער זאָל מסכּים זײַן צו
װערן דער בּורר,, .מיר אַפּעלירן פֿריער צו גאָט
און דערנאָך צו אײַך װעגן אונדזער טאָכטער
 . ,וואו נעמט מען פֿאַר איר א שידוך" ,אמד,
דער שדכן ,װילנע , ,4791מ,יט געיאָמער אי צו
ישרנות און זיך קליאַנען אום רחמנות",
יהואָש' ,די פּעולה פֿון טרערף, .זעט ער ...א
פֿאַרזעעניש א יידעלע א קלינעם ...װאָס
וואגט צום צעזאַר אי און מע מוז אין רוים אים
פֿירן" ,אַל וון ,זי ,752

אינטערעס,

 .2װעקן

פֿאַראינטערעסירונג.

אַרױסרופֿן מיטגעפֿיל ,סימפּאַטיע ,געפֿעלן װערן.
,אײַער גאַנצע גונטערנעמונג אַפּעלירט ניט צו
מיר" .ז,ײַן מוט ,אַפֿילו זײַן חוצפּה און הפֿקר-
דיקייט ,אַי צו איר", .זי אי נאָר צו איין טייל
.
פֿון אונדזער גײַסטיקן לעבּן  --צו אונדזער . .
לאָגיק" ,שנ ,קריטיק און קריטיקער ,בּ"א ,9591
זי , ,172א,ין אירע שעפּֿערישע פּעריאָדן האָט זי
אַפּעלירט

ניט צום

טשערעדע-עלעמענט

אינעם

מענטשן ,נאָר צו זײַן פֿרײַען אינדיװידועלן
ווילן" ,גריג ,איד און װעלט ,נ"י  ,3591זי .631
,די דעמאַגאָגן ,די װעלט-פֿאַרדאַרבּער ,האָבּן
אַפּעלירט צו די געפֿילן ,צו אוראינסטינקטן,
האָבּן זיי אָפּגעהאַלטן זיגן" ,מ .מראַטשנ,
פֿאַש| .12 1691 ,אַמ ב512 01 ---32סמ=!71: 1+ 08

 --שטאַרק פֿאַרשפּרײט אין רייד -און שרײבּ'שפּראַך|.
 3אויך טרוו .זיך װענדן מיט אַן אַפּעלאַציע,
בּו .אַי צום געזעץ .אי דעם אורטייל ,אַי צו אַ
העכערן (צום העכסטן) געריכט .אַפּעליר גע"
ריכט ,עאַי פֿון אונטר אן אובּר גריכט זיך צו
בּירופֿן",

יוסף

מאַרשן,

חנוך

לנער,

פֿיורדא

תּקל"ד ,ז/בּ . . ., .האָט דער זובּזיטיט {=סובּ
סטיטוט} . . .דאָס משפּט אפּאלירט {אונטער
צװוייטן א סגולן אן דשׂ פּרלימענט"2 ,כ"י
װעגן מעצער בּלוטבּלבּול{ '9661 ,פֿש וו
שפּי  6521עאַי מוז איך עס אין לאַנדסהער,
פֿילײַכט װערסט דו זי דאָרט רעטן קענען",
א .בּ .רוף ,אַדעלע-ראָזע ,װאַרשע  ,5681זי ,74
דונג , --דורך דער דירעקטער דערציערישער
אַיונג צום געזעלשאַפֿטבּאַװאוסטזײַן" ,פיש?
שניאורסאַן,

,5

-

אינטימע

עדאַגאַגיק,
הפיּיל

װאַרשע

אפּעלפיץ  --דער ,ען?? ,איי 229ר,
מאַראַנץ
( )+--פּאָמעראנץ .פטמ אפּלצין .אַײזאַפּט .א'ען-
בּוים .אַקאָליר, .,װעלכי (פּירות) די װאול
שמעקן

אוני װאַקסין

דאָשׂ מן זיא עסן קאן,

אלש אתרוג ,בּומראַנצין ,ציטרונין ,אפּליסינן. . .
ווען מן זיא אין דיא הענד נעמט דער צו צו
שמעקן  --מאַכט מן דיא (בּרכה) ,"...עפּש,
סידור

תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח, .אויף איר {דער

לאַװע-ערדן זײַנען איצט געװאקסן
ביימצר,",..

זק

איבז,

גראָבּץ אי

מעשיות

ערד,

װעגן

בּערלין  ,2291זי , .44דאַ בליען שוין אָפּ די
א'ען" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491ז' , ,971פֿול
מיט בּאַוואונדערונג פֿון דעם דאָקטערס זשעסט
אונטערצולייגן אונטער מײַן קישן אן אַ ,הל,
טאָג ,8 4 1591

אַפּעלע  --די ,יס .אומגעהובּלט בּרעטןל) מיט
קאָרע .א פּאַרקן פֿון אִיס +-- .אָפּאַלקע,

אַפּעלענאַנטעװען

 --אוסװ.

-טעװע אָפ,

עלעגאַנטעװעט( .מיט בּיטול) א בּאַשטימטעצײַט זיך פֿירן ,לעבּן עלעגאַנט .אויך אױפֿהערן
אַזױ צו לעבּן .ווערן אן אָלרײַטניק ,די װײַבּ זאָל
קענען אִי .װערן א יורד און אָי

אָפּעמאַלירן  --טרו .ליר אָפּ-- ,יעמאַלירן.
אינגאנצן בּאַדעקן מיט עמאַל .אַי כּלים

/נג,

אַפּענדיקן  --טרװ .דיק אָפּ-- ,געענדיקט.
 .1אינגאַנצן

פֿאַרענדיקן.

אִי אַן אַרבּעט.

אַי

פֿאַרבּן די טיילן פֿון די װענט װאָס מע האָט
זיי פֿריער געלאַזט װײַס .אִי די בּאַשטעלונג
ערשט אַ װאָך שפּעטער,
 .2קומען צו א לעצטגילטיקן הסכּם נאָך א
לענגערן קאַנפֿליקט .אִי די פֿאַרהאַנדלונגען און
אונטערשרײבּן דעם קאָנטראַקט .אִי די זאַך
בּשתּיקה .אִי װעגן נדן און זיך נעמען גרייטן
צו דער חתונה .אי די ח ובֿ ות אויף א גילדן
פֿאַר א קערבּל, .קענט איר אפֿשר מיינען אַז
װיבּאַלד איך האָבּ אויף זיך אַזא פּעקל ,װיל
מסתּמא די אָבּשעסטװעי מיט מיר ניט אָ'?",
מֿיט זיך , --דער פּראַצעס
שע ,אַ נשׂרףי.
/נג,
ציט זיך און ציט ,ער װעט זיך אָי"

אַפּע'נדי|קט  --דער" ,ץ .ככאיי ככל.

( .1אַנאַז

בּלינדע קישקע .קישקעלע פֿון 34
טאָמיע)
צאָל װאָס געפֿינט זיך רעכטס אין בּויך דאָרטן
וואו עס היבּט זיך אָן די גראָבּעץ קישקע ,א
בּיסל ענלעך צו א װאָרעם .האָט ניט קיין ספּע-
ציעלע פֿונקציע פֿאַרן קערפּער .אַן אָפּעראַציע
אױפֿן אַי .אױיסשנײַדן דעם אי .אויך אָן ס צום
סוף, :הער איך פֿון מלאכים שטענדיק . ..אַז
עס פֿױלט בּײַ מיר דער אַפּענדיק .װאָס מע
שנײַדט אויס א מענטשן" ,מלה ,לידער װ,
זי ,061
 .2צוגאָבּ ,הוספֿה צו אַ דאָקומענט ,מאַנו-
סקריפּט ,בּוך מיט אױפֿקלערונגען ,אינדעקסן,
בּיבּליאָגראַפֿישע מקורים אע.

 .2נאָכהענג פֿון א לופֿטבּאַלאָן צו קאָנטראָ-
לירן דאָס אַרײַננעמען און אַרױסלאָזן לופֿט,
צ'יט  --דער- ,ן .אָנצינדונג פֿון דעם אַ;א'  --זײיער א שעדלעכער צוגאָבּ ,װאָס זײַן
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אָפּענדערן
אָנצינדונג

רופֿט

דעם

אַרױס

אַפּענדיציט,

אַ

דיקייט פֿון דער אידייע איז אויך די מעֲשׂה...

,זאָל מיך ניט אָנכאַפּן אַ ציטערניש . ..װען

פראָזאַאיקער,

דעם

געפֿערלעכע קרענק" ,ק .נ .בּערקאַו ,דאָס לעבּן,

דרויסנדיק",

מינסק ,5291

זי ,02

אַפּענדעקטאָמיץ
צושנײַדן דעם אַי.

 --אָפּעראַציע אויס-

דער

אוצר

פֿון

געזונד

און

לעבּען,

װאַרשע  ,8091זי ,93
מיט

ריווקין,

ב.

אונדזערע

זונג  --דזו אָי ,בּאַגלײַך מיט מער פֿאָר-
און פֿאַרטיפֿטע אַנאַליזן" ,יבּל שואא ,זי .841
,דעלעגאַטן האָבּן מיט אינערלעכער אֶונג
אױפֿגענומען די תּורהדיקע רעיונות פֿונעם
גאון" ,טמז 1691 ,וא ,01

אָפּיענטפֿער|דיק" ,לעך  --אַדי.
װאָס מע
קען אָפּענטפֿערן .אַ גרינג-אָייקע (אַילעכע) בּאַז
שולדיקונג.

ענטפֿערדיק.

דזו

,ענטפֿעריק

--

כּדי דער טאָפּעלטער אקצענט (אָפּעינטפֿערלעך)
זאָל ניט שטערן" ,מו ,יפֿאַ ,אן ,41

אַפּענטפֿערן  --אוטװ  8טרוװ .פפֿער אָפ,

זיך , --סלעבּן ענדערט זיך בּיסלצכב-

געענטפֿערט ,פּ(-- :8ינפֿערן ,פֿטמ .1 .געבּן

/נ, -- 2געפֿאָרן קיין אויסלאַנד
װײַז אָפּי.
אויף אָפּרו און אָי ,מאַרק שװײיז ,טרייסט מײַן
פֿאָלק.

אַלע
אין
צען
אלע
אין
אי

אָפּענהיים  .1 --גנ| .אין אַלטע ספֿרים און
אין שו"ת בּאקאַנט אונטער די רת א"ה און
אָפּנ"הן שטאָט אין דײַטשלאַנד אױפֿן לינקן
בּרעג פֿון טײַך רײַן אין קרײַז מײַנץ  ---בּונגען,
ערשטע ידיעות װעגן ייִדן שטאַמען פֿון שטײ-
ערן-רשימות פֿאַרן יאָר ,1421

אַן ענטפֿער .אִי קורץ און שאַרף .אי (אויף)
פֿראַגעס, .װאָס איין נאַר קען אָנפֿרעגן
איין שעה קענען צען חכמים ניט אִי אין
חדשים" ,שװ, .דאָס קינד שטעלט אים
פּאַר מינוט נײַץע קשיות ,און ער האַלט
איין אַי" ,יהושע פערלע ,ננײַן אַזײגער
דערפֿרײ,

 .2רעאַגירן מיט רייד אויף א סיטואַציע.
אָפּרופֿן זיך', .מילא זאָל זײַן אַזױ'  --ענטפֿערט
נאָר איינער אָפּ ,און אַלע שװײַגן", .דער עני
שפּריכט צום עושר :שפּײַז מיך ,אונ' דער

 ,2פֿאַרשפּרײטער פֿאַמיליע:נאָמען צװישן
ייִדן פֿון דײַטשלאַנד .די אִיס פֿון װוין האָבּן מיט
דער צײַט זיך אָנגעהױבּן רופֿן אָפּענהײמער,
דער נאָמען אִי װערט דערמאָנט שוין סוף
 .3י"ה,

משדך זײַן מיט איר ,און זי האָט זי אַלע

אַ"

אַזױ אָפּגעענפֿערט כּנ"ל |= כּנזכּר לעילן",
נחבּ ,ימעשׂה מבּערגיר והעניי, .מיט בע קען
מען אִי יענעם װאָס דולט אָן אַ קאָפּ צוויי שעה",

אָפּענטפֿער  --דער ,יס .1 .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּענטפֿערן .+-
(אומ)בּאַטראַכטער אָ.

אַן אײַליקער

עשיר ענפֿרט אים איבּל אבּ ,". ..סהמ,

משלי,

כב, .2 ,פֿלעגן מלכים קומען אַז זיי זאָלן זיך

ממוס,

פֿישקע,

 .2דזוו ענטפֿער ,אַן אִי אויף אַ בּאַגריסונג,

שופֿט

בּאַלד פֿאַרשטאַנען

 .9אָפּװענד(ונג) .דערווידערונג .דער שאַרפֿער

רעכטן אמת פֿון איר צו בּאַקומען װעט קין
גרויסע מלאָכה פֿאַרלאַנגען" ,קלמן סובּיל איבּז,

אִי קעגן (אויף) דער גאַנצער חקירה .אַן א
אויף פֿולע תּירוצים,
 4צוריקענטפֿער .אַן אִי אויף אַן ענטפֿער,
ס .פֿאַרענטפֿערונג.
קעגן דער פּאָליטיק.

אַן אִי אויף די טענות

 0רעאַגירונג אויף א ריצונג ,אויף א
,עט-
סטימול .פֿאַרשײדענע אִיס אויף װייטיק .י
װוידער אִי אויף א צערייצונג רופֿן מיר אָן
רעפֿלעקס  . . .אָדער רעאַקציע" ,קאַמפֿ אַפֿ צװײ
פֿראָנטנ

אין דער

פּעדאַגאָגיק,

בּאַרדיטשעװ

,2391

 .7אָפּרוף .דער אַי פֿון עולם אויף די נײַע
לאָזונגען .דער אִי פֿון די מאסן איז אַ װאַרץ-
מער  . . .און װערט אלץ שטאַרקער פֿון יאָר צו
יאָר" ,ז .הילמאַן ,טמז

 1691וא .71

 .8אָפּשאַצונג .קריטישער אִי .גינציקער אַ'
,דער אִי איז געװוען װײַט פֿון ליטעראַרישקײט",
בּצג ,טאָג  7691וא .81

 .9אָפּשפּיגלונג .אִי פֿון אַ טעאָריע אין דער
פּראַקטיק, .אין זײַן {מענדעלעסן ערשט ייִדיש
ווערק איז די געזעלשאַפֿטלעכע אידייע נאָך ...
דרויסנדיק  . . .און אין אִי אויף דער דרויסג-

איך

װעל

מוון

שטײין

צום

בּײַ

משפּט

בּית-דין של מעלה און אַ'י אויף די עװנות",

מאַלע אָיונגען ,האָבּן מיר בּאַקומען פּרטימדיקע

אָפּענדערן  --טרװ/ .ער אָפּ'- ,געענדערט.
ענדגילטיק בּײַטן .אָפּבּײַטן .אִי פֿירונגען ,מנה-
גים אע .אִי די סטאַטוטן פֿון פֿאַראײן .אִי דאָס
געזעץ װעגן גט, .דער פּאָפּסט האָט פֿאַרלאַנגט
פּונקטן פֿון קאַנקאָרדאט
כע
ל.
וסןע. .
צו וי
עסטרײַך װיל אָ'" ,קמ ,7681 ,טא ,, .11מענטשן
װאָס לעבּן שטענדיק מיט בּאַרעכןע}נונג און
היגיעניש זאָלן בּשעת דער כאָלערע גאַרנישט
אֵ' ,איבּז,

אַפּענטפֿערן

דער דאָקטאָר

זי , .42פֿון איר אִי האָט דער
אז דעם

מיט זײַן טאָכטער,

גאַנצן און

לובּלין ,4981

"ייחיאל האָט זיך געשעמט .האָט ער מיט דער
האַנט די טרערן אָפּגעװישט און אָפּגעענטפֿערט:
'איך וויין דען? איך װיין גאָרנישט!" ,אַש,
תהיליםיייד.

 9דערװידערן .אַרױסזאָגן אַ פֿאַרקערטע
מיינונג .פֿאַרטײידיקן (זיך אָדער אַנדערע) .ניט
א דעם װאָס איז אין כּעס .אִי דעם טרײפֿענעם
יונג .אִי לאַקאָניש און סאַרקאַסטיש, .סאיז
כּדאַיער ניט אָפּצוענטפֿערן איידער זיך צע-
שרײַען", .ווייכע אָפּגעענטפֿערט קילט דעם
רוגז" ,מס ,משלי תּקע"ד ,טו, .1 ,משה האָט
אײַך געשטראָפֿט און איר האָט אים ניט אָפּי
געענטפֿערט" ,חעט ,זשיטאָמיר  ,1581דבֿרים,
א .1 ,גאַפֿילו אויף אזעלכן װאָס רעדט מיאוסע

דיבּורים

בּאַדאַרף

מען

אויך

נישט

אָנפֿאַלן

פּלוצלונג און אָפּצוענטפֿערן מיט עזות" ,מ .א.
בּײלינסאָן

איבּז,

רבינו

אֲשר,

ארחות

חיים,

אַדעס , .8981עס איז בּעסער צו הערן אַז מען
איז אים מבֿזה  . . .און ניט אָפּצוענפֿערן" ,א .י.
שפּערלינג ,ליקוטים וו ,לעמבּערג תּרס"ט ,זי יג.

איין

נײַע

תּחנה,

שס

תחנה

אמהות,

פּיעטריקאָװ

,1
 .4אָפּװענדן .אָפּװאַרפֿן אַ טענה .בּייז אַי אַלץ
טענות ומענות .אִי לאַניש און בּאַטואַכט די
קריטיק,
 .9צוריקענטפֿערן .געבּן אַן ענטפֿער אויף
אַן ענטפֿער, .עס זײַנען געפֿלױגן קשיות אויף
קשיות ,ענטפֿערס און אִ'ס אין דעם הײסן
װיכּוח" .ענטפֿערן אזוי ,עס זאָל ניט זײַן קיין
שום אָי,

 .0פֿאַרענטפֿערן עמעצנס רייד אָדער מעשׂים.
רייד און

פֿאָטערלעך אַי דעם זונס ניט-שיינע
זײַן אומאיידעלע אױפּפֿירונג,
? .רעאגירן אויף אַ סטימול ,אויף אַ רייצונג,
אִי תּיכֹּף ומיד אויף דעם דאָקטערס 'עקספּערי-
מענטירן" בּײַ אַ גרינטלעכער אונטערזוכונג ,אַי
גאַנץ גלײַכגילטיק בּײַם האַסטיקן בּײַטן די
טעמפּעראַטור,
 .8אָפּרופֿן זיך און דערבּײַ אַרױסװײַזן די
בּאַציאונג צו אן ענין ,צו אַ פּערזאָן, .דער
עולם האָט אָפּגעענטפֿערט מיט אַ שטורעם
אַפּלאָדיסמענטן אויף דער קריטיק פֿון רעדנער".
,ספּעציפֿישע סיטואציעס װאָס אין זיי האָט זיך
דער אָדער יענער אופֿן אִי אַרױסגעװיזן פֿאַר
געראָטן",

מװ,

דער

װעג

צו

אונדזער

יוגנט,

זי ,801
 .9אָפּהילכן .אָפּקלינגען .נאָכזאָגן .אַן עכאַ
ענטפֿערט אָפּ, .ןדער פֿאָטערן זעצט װערטער,
צעגיסט זיך אױפֿן העלדזעלע אין שטייגער...
און הערשעלע ענטפֿערט אים אָפּ איף אַ
קוויטש" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי , ,75װי סװאַלט
איר בּלוט דערפֿילט

דעם ריטעם

פֿון דצר...

ערד האָט עס איר אָפּגעענטפֿערט מיט װילדע,
האַרטע קלעפּ פֿון האַרץ" ,רחל קאָרן ,ערד.
,און אָפּגעהילכט עֶר האָט אויף גאַנץ פּאָגאָסט,
און אָפּגעענטפֿערט האָבּן סטעפּעס אים קובּאַ
נער" ,פמ ,מלחמה װ ,ניי  ,6591זי ,474
 ,0ענטפֿערן אויף אַ בּאַגריסונג .אי מיט
'עליכם-שלום! ,אויף אַ 'שלום-עליכםי.

אִי מיט

א 'גוט יאָר! ,אויף א 'גוט װאָך; .װען א נכרי
גיט אים שלום ,זאָל ער אים ניט שעלטן אויף
זאָ א לשון װאָס ער פֿאַרשטײט ניט ,כּדי אַז
דער נכרי מיינט ,ער ענטפֿערט אים אָפּ שלום",
ספֿר חסידים ,תּק"ז? תּקע"ז? סימן נא, .ער
זאָל ניט שמועסן פֿון 'בּרוך שאמר' בּיז נאַך
שמונה-עשׂרה און ניט בּשעת דער חזן זאָגט די
הויכע ש"ע ,נאָר סײַדן  . . .א דבֿר-מצווה אָדער
שלום צו געבּן און אָפּצוענפֿערן שלום" ,איבּז,

ר' אליהו הכּהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָװ תּקצ"ג.
 .1זײַן בֹּהסכּם מיט עפּעס .אַנטשפּרעכן
;א מענטשנס מעשׂים דאַרפֿן אי זײַנע רײד;
אַן איבּערזעצונג דאַרף װי װײַט מיגלעך אִי דעם
אָריגינאַל",

מװ,

ײַפֿאַ .מן ,41

אָפּשאַצן .אִי פּאָזיטיוו (אויף) די נײַע
2
פּלענער .שאַרף-קריטיש אִי דאָס נײַע װערק פֿון
פּאָפּולערן שרײַבּער.

אָפּען שאַפּ

1868

 ,אָפּשפּיגלען, .מען ענטפֿערט כּסדר אָפּ
אין נײַצ טעאָריעס די פֿילאָסאַפֿיעס פֿון די
קלאַסישע דענקערס".

מיט זיך  --אָפּקלינגען ,קריגן אַן עכאַ.
,די װײַטע דונערן ענטפֿערן זיך אָפּ איבּערן
גאַנצן געבּערג".
מ.י.ר
 ,4פֿאַרענטפֿערן אַ פּראָבּלעם., .
האָבּן שוין געזאָגט בּײַם אִי די פֿראַגע איבּער
דער אַנטשטײיאונג פֿון דער װעלט פֿון לעבּעדיקע
בּאַשעפֿענישןײ,

דעננערט ,יהי.

עמנואל

הירשבּערג

איבּז,

{י.

 , . .לאָדן ,3291

 .8רעאגירן פֿיזיש, .די פֿילעװדיקײט {פֿון
דער װאָגשאַלן װערט אויסגעדריקט דורך דער
װאָג פֿון קלענסטן געוויכטל אויף װעלכן די
װאָגשאָל ענטפֿערט אָפּ" ,מ .זאֲבּלודאָװסק,
ניש.
פיזיקע ,בּיאַליסטאָק  ,9291וי 631
דער,

אויף זײַן טאָג ,אִי דאָרט און גיין אַהין אין דער
שלמה,

רו ארײַן" ,ממוס,

ז' ,90

אִי (די) ק ע ס ט  --בּײַם שװער ,װי עס איז
אָפּגערעדט און פֿאַרשריבּן אין די תּנאים,
טראַכטן װעגן א תּכלית נאָכן אִי די קעסט.
א דעם קאָ פ  --א לענגערע צײַט עסן
(לעבּן) בּײַ עמעצן און אים בּדלות שטעלן.
,סאיי ניט קיין יושר זיך זעצן אױפֿן קאַרק
און אִי דעם קאָפּײ, .איך װעל דיר דעם קאָפּ
אִי די
ניט אֵי ,מאָרגן פֿאַר איך שוין אַװעק".
בּײנצר  --דז .גאָט ליגט איבּער מיר אַ
גרויסע מויד  . . .און עסט מיר אָפּ די בּיינער",
עט ,סערקעלע ,װילנע  ,3291ז' , .333זאָל ער
דאָרט דערװײַל שעכטן קעלבּלעך און עופֿות און
אױפֿהערן דעם שװער אָפּצועסן די בּיינער",
ייט ,טאַג 9591 ,וו  .12אִי די ה ויט , --גע"
נוג בּײַם פֿעטער זיצן און אִי די הויט" ,מבּא,
דער גײיער,

אָפּען שאַפֿ  +-- --אָפּן שאַפּ.
 .1פֿאַר-
אָפּעסן  --טרװ .עס אָפּ- ,יגעגעסן.
ענדיקן עסן .אַי מיטאָג ,װעטשערע אע .אִי און
בּענטשן? .א ייד אַז ער עסט אָפּ  --בּריקעט
ער זיך" ,שװ, .מ,יר האָבּן אָפּגעגעסן װעטשערע
און איך האָבּ מיך א בּיסל געװאָלט לייגן אויף
אַ פּאָר שעה" ,יא | ,סאָװּ אױסגאַבּע ,1391
זי , .392אַָנגעקומען צום אָדון אז מע האָט זיך
געזעצט עסן .האָט ער געהאַרט בּיז דער אָדון
האָט אָפּגעגעסן" .שבֿחי בּעשט, .שטערט אײַך
ניט אײַער טיש ,עסט אָפּ" ,אמד ,עוזר צינקעס

און די ציג ,װילנע ; .8681װי זיי האָבּן אָפּגע-
געסן ,זאָגן זיי צו אים :גיבּ אונדז א כּוס ,װעלן
מיר בּענטשן" ,נצ 2קנא/ב, .זיי נעמען זיך
געשמאַק צו דער אַכילה ,עסן אָפּ  --און א
גוטע נאַכט" ,ממוס ,מסעות ,ז'  ,37שפּאַסיק:
,ואָכלתּ ושׂבעתּ ובּרכתּי  --זאָלסט אִי און אמ
שװערן און אַנטלױפֿן?,
 .2עסן בּאַשטענדיק ,אױפֿן געוויינלעכן אופֿן,
אִי פֿיש און פֿלײיש לכּבוך שבּת .אִי צו (דער
זאַט); .ער קומט אהיים נאָר אויף א װײַלע,
װי אַ גאַסט אויף א סטאַנציע ,עסט אָפּ ,נעכטיקט
איבּער און מאַרש אַהין ,װײַטער טאַקע אַהין
וְאין בּית-מדרשן" ,ממוס ,שלמה ,זי , .93און
אויך דאָס פֿערדל װעט אִי װאָס ס'עט עסן פֿון
האַנט בּײִַם ייִנגעלע גראַזײ ,מלה ,לידער

,4

אָפּעקון

ו ,נ"י

ז' ,941

*א דאָס ה א ר ץ  --פֿאַרשאַפֿן עגמתינפֿש,
האַרצװײטיק ,אויך :אַי די גאַל ,די ל-9
בּער ,די נירן ,די ניר קע .אַפֿט מיט
ז יך , --אוני וואו זיך איינש ניט בּינויגן לוישט
דער הוט טאג נאך נאַכט קיין רוא אונ' קאן אֵל
זײַן טאָג ניט פֿראָ װערדן אונ' אישׂט זיך זײַן
הערץ אבּי ,בּראַנט ,פּרק כג.

 .9עסן בּײַ עמעצן .עסן (לעבּן) אויף אַ
צװייטנס חשבּון .אִי ט ע ג  --געװיינלעך
וועגן ישיבֿה-בּחורים ,יעדן טאָג בּײַ אן אנדער
בּעל:הבּית, .בּײַם ארײַנקומען צו א בּעל:הבּית
אי דעם טאָג ,האָט מען זיך געפֿילט כּעני בּפּתח".
,האָט שלמהלע זיך געצויגן צו דער װעטשערע

 .4עסן גענוג ,בּיזן זאַט װערן .אַי אַזא פֿריש-
טיק װאָס זאָל קלעקן בּיז צו װעטשערע, .איך
האָבּ ניט געװאוסט דעם טעם װאָס הייסט אִי

אַװױי אַז איך זאָל טאַקע בּאַלד ניט קענען עסן
נאָכאַמאָל" ,שע ,די פֿאָן, .אַש האָט ליבּ געהאַט
אָפּצועסן ,און נעכטן האָבּן מיר טאַקע בּיידע אַ
בּיסל אונטערגעזינדיקט" ,ש .ראַזענבּערג ,ש.

אַשׁ פֿון דער נאָענט ,מיאַמי  ,8591ו' ,691
חובֿ .אָפּצאָלן מיט געבּן עסן .אִי אין אכסניא
פֿאַרן בּרענגען האָלץ, .אין האָטעל רעכנט מען
אונדז צו טײַער ,נישקשה ,מיר'ן געהעריק אַי
פֿאַרן געלט", .מיר װעלן בּליינדר זיך נאָך זען
און אם:ירצה:השם אין פֿריידן אִי בּײַ אײַך
װאַרעניקעס און אפֿשר נאָך לעקעך אויך {=
שליסן אַ שידוך|ײ ,ממוס ,פֿישקע.

 .0אָפּגריזשען .אָפּפֿרעסן .פֿאַרצערן .בּרענ"
גען שאָדן .אַרײַנלאָזן די ציגן ,זיי זאָלן אִי דעם
גרינסן-גאָרטן, .א פֿעלר װאָס כּותים האָבּן
אָפּגעשניטן אָדער א בּהמה האָט אָפּגעגעסן --
איז די פֿעלד פּטור פֿון פאה" ,זרעים ,יד/ב.
,דער שׂטן נידערט אַראָפּ אין געשטאַלט פֿון אַן
אָקס  , . . .אַזױ עסט ער זי אָפּ כּלחוך השוֹר,
װי אַן אָקס עסט אָפּ דאָס גראָז" ,נוצ ,זשיטאָ
מיר תּרמ"ג ,זי , ,522װעט דאָס געזעמל אִי אַלץ
ארום אונדז ,אַזױ װי אַן אָקס עסט אָפּ דאָס
 גראָז פֿון פֿעלד" ,תּי ,בּמדבּר ,כב, ,4 ,האָט ערגעקריגן רחמנות אויף דעם מת דאָס עֶר זאָל
ליגן בּבּזיון אַז כּלבֿים און חיות רעות זאָלן אַ'
דאָס פֿלײיש פֿון אים" ,דיא גן עדן בּחורים,
װאַרשע , ,5881אים װעט פֿאַרצעון א פֿײַער,
פֿון קיינעם ניט אױפֿגעבּלאָזן; עס װעט אִי דעם
איבּערבּלײַב פֿון זײַן געצעלט" ,תּי ,איובֿ ,כ,62 ,
מיט זיך  --זיך רואיק אַ'י און אַװעקגײן
נב,אַן א זײַגעזונט .זיך אִי דאָס ה א רץ.

זעכץ- ..עניש ..דער (דין- ,קע) . דעריי.

אָפּעסקן

(זיך)

--

איייסעקןן

אַפּץ'פֿוטיע  --די- ,ס .ככאיי 2כגר( .פּאַטאָל)
דאָס אױספֿעלן
'דאָס אױסבּלײַבּן פֿון קאָכןף.
פֿון פֿאַרדײַאונג; שלעכטע פֿאַרדײַאונג .לײַדן
י.
ַשד--
אמי
-

פֿון אַיסיע.

אָפּעפֿענען  --טרו .עפֿן אָפּ--- ,געעפֿנט .עפֿע-
נען

אינגאַנצן.

אִי אַלע

עסק

(זיך) אָפּ( ,זיך) -יגעעסקט( .געוויינלעך מיט
 1פֿאַרענדיקן ,פֿאַרטיק װערן און
זיך).
פּטור װערן פֿון אַ געשעפֿט ,פֿון אַן אַרבּעט ,אי

שופֿלאָדן,

שלעסער,

פֿענצטער אאזח .אי דאָס ה אַ ר ץ ,אויסדער-
ציילן אַלע סודות, .בּאַלעבּאָסטיטשקע ,עפֿנט
אָפּ די טירל ,האָט רחמנות און גיט א קוק
אויף מיר" ,פל, .דערום איז ארויס אַן אוקאז
פֿון קייזער דאָס אַלע בּריװ װאָס גייען פֿון
פּוילן זאָל מען אִי און זען דעם תּוכן" ,איבּז,
דער איינגעלשער גענעראַל ,װאַרשע תּרמ"ד,
הונג.
זי 02
אָפּעצהן  . .{ --אייצען| טרו .עצה אָפּ'-- ,גע-
געבּן אן עצה עפעס ניט צו טאָן.
עצהט.
אָפּראָטן, .,איך עצה דיך אָפּ ניט צו פֿאָרן
אהין", .דער אַפּוטרופּס האָט אָפּגעעצהט די
מוטער ניט צו שיקן דאָס קינד אין דער פּראָ
פֿעסיאָנעלער שול".
אָפּעצן--טרו .עץ אָפּ ,ג-ע-עצט.

 .5אַרויסקריגן אַ חובֿ דורך עסן בּײַם בּעל-

אוטװ.

 .2א לענגערע צײַט
(זיך) און אַװעקפֿאָרן.
זיך עסקן .אִי זיך עטלעכע טעג בּײַ דער מאַשין
און ניט קענען זי פֿאַרריכטן,

תס)2ס .40742:

אַרכ ,1 .אָפּגריזשען .אָפּפֿרעסן .מש פֿאַרטײַטשט
יִעְתּה ילחכו ...כּלחוך השור' (בּמדבּר ,כב,
, 4די װערן אבּ עטצין" |תּי, :אָפּעסן"ן, .נוך
איין אוקס איין גרושׂר דער שטונד קיגן דען
עיהרן |=זאַנגען| אונ' דער זעלבּיג אוקס דער
שטרעקט אויז זײַן צונגן אוני ער עיצט אָבּ
דיא עיהרן" ,יוספֿון ,אַמשׂט  ,1661רי/ב.
 .2אָפּגראַװירן דורך אויסעסן אין מעטאַל מיט
3/ג,
א זײַערס.

אָפּעקו'ן  --דער- ,ס- ,ען .ונ ישע61- .ס ==:
זנעאסת2: 0

 1דזו אַפּוטרופּןו)ס.

,מטא.

ספּעצ :א בּאַשטימטער פֿון געריכט ,פֿון א
מלוכה-אַמט .קוראַטאָר .אױפֿזעער, .א,יינס נאָר
בּלײַבּט :זײַן ליבּן נאַמען  --אונדוזער אלטן אִי
 -איצט און אייבּיק רחמים בּעטן" ,פֿרוג װויזי , .391איבּער די הײַזער און בּרײַזער װאָס
זײַנען געבּליבּן בּירושה די |דערן אלמנה און
יתומים האָט מען געמאַכט אִיעזִי ,פּלוני ,אַ
שרעקליכע
װאָס

איז

גראַדנאָ,

געשיכטע
געגאַנגען

אין

יאָהר

פֿון
אויף

,0771

ר'

אלעזר

קידוש

הקדוםס

השם

פּיעטרקאָװ

אין

תּרע"ג.

,זי איז געווען נאַזנאטשעט אין דער צוואה פֿאַר
אַ דושע פּריקאַשציצע ,פֿאַר אִישע איבּער דעם
פֿאַרמעגן פֿון איר זון" ,ה'איניך' |א .כהן
מהוראָדגאן ,ר' שלמה װאנדערהאַלד ,װילנע
, ,7װירקנדיק אויף די קליענטינס מיט איר
אױטאָריטעט פֿון אַן איבּערגעגעבּענער . ..אָי
צערין" ,טאַז ,שריפֿטן ,װאַרשע , .9291אוב
װעלכן יהודי עס װעט פֿאלן פֿון ירושה א
פֿאַרוואױנטער גוט אָדער מאיאַנטיק ,אין ער
מחויבֿ דעם גוט אין  6חדשים צו פֿאַרקױפֿן,
אובּ ער װעט דאָס ניט ערפֿילן |דורכפֿירן),
מוז דאָס פֿאַרקױפֿט װערן  . . .מיט פּובּליטשנעם

אַפּעקורסעניק

אָפּעראַציץ

1864

טאָרג  . . .בּיז דער גוט {װעטן פֿאַרקױפֿט װערן,
װעט מען עס אַװעקגעבּן דערװײַל צו אִיעס",

לעבּעדיקן אָרגאַניזם ,פֿון נידעריקסטן שפּיציקן
אָרט .אַי פֿונעם האַרצן ,אי פֿון א פֿױגלשן
שנאָבּל,

ועגן יהודים' ,ווילנא והוראָדנאַ תּקצ"ה.

 .4פּינטל אויף א װאָקאַל צו בּאַצײיכענען אַז
עֶר איז א לאנגער,

איבּז,

קאלינסקי,

קאָנסטאַנטין 

 2כּלומרשטער

יפֿעסטזעצונג

בּעל-טובֿה ,אויף ליצנות:

אפֿיקױמן, .די אַלע וואוילע דרשנים װאָס מאַכן
זייך אומגעבּעטענערהייט פֿאַר אִיעס איבּער

-סבֿווֹץ ,די

אונדז" ,ממוס ,צוריק אַהײם.

 --אַקציע אָדער אייגנשאפֿט פֿון אַן אַ

אַפּעקו'רפעניק  --דער- ,עס .װנ  --ניצע,
זזחו אַפּיקורס ,מיט בּיטול, .טאָמער
יס .פֿטמ.
האָט נאָך אן א' געפֿעלט אין שטאָט ,אַ ימח-
שמוניק ,האָט אים דער שװאַרצער-יאָר אַהער
געבּראכט",

צ .ז .רובּינשטײן,

דער

שרעקליכער

קנס-מאָל ,אַדעס ,3881

אָפּעקואַמענירן  --טרו- .גיר אָפּ'- ,עקוא-
מענירט - ,פֿאַרענדיקן עקזאמענירן .אִי אין
אַלע לימודים אין איינע צװיי שעה .אַ' אַלצ
תּלמידים- .ונג,
אָפּעקזיפטירן  --אוטו- .טיר אָפּ- ,י(גע)עק-

אופֿהערן

זיסטירט;- :98 .עקסיסטירן.

אָדער א לענגערע צײַט עקזיסטירן, .שטיקלעך
פֿון אַ קאָמעטע . . .װאָס איז שוין געװאָחן
צעבּרעקלט ,װײַל עס האָט שוין אָפּגעלעבּט,
אָפּגעעקסיסטירט די געװיסע צײַט װאָס איז
דערפֿאַר געװוען בּאַשטימט" ,בּלעטער ,טא ,83

אָפּעקלען  --אומפ .עקלט אָפּ'- ,געעקלט.
אָנהײבּן אָדער אױפֿהערן איבּערצולעבּן דאָס
געפֿיל פֿון עקל .עס עקלט מיך אָפּ פֿון אַזאַ
מצבֿ, .קען איך פֿאַר אזא מאַן גליקלעך זײַן?
עס עקלט מיך פּראָסט אָפּ פֿון אַזאַ מין שידוך",
ע.

בּ,

דער

ווילנע 2981

לוח

פֿון

הײַנטמאַדישער

ליעבּע,

מיט זיך.

אָפּעקן  --אוטװ א טרח .עק אָפּ'- ,געעקט.
מאַכן אַ סוף ,אַן עק צו עפּעס ,צו עמעצן .אַ' א
שטיקל אַרבּעט און גיין אין שענק, .שוין צײַט
מיט דיר אָפּצועקן .ניט האָבּן קיין מגע:ומשׂא
מיט אַזאַ פּאַרשוין", .איידער מע לאָזט זיך
אַװעק אין דער פֿרעמד אָפּצועקן דאָרט מיט די
אומגלױיבּיקע ,דאַרף מען פֿריער אִי מיט די
אומגלויבּיקע פֿון דער נאַענט" ,יפֿאַל,6881 ,
;א ,, .26זאָלסט מיר לאָזן ,װאָלט איך מיט אים
אָפּגעעקט און מיר װאָלטן זיך צעטילט מיט
דער ירושה" ,א .י .בוכבּינדער ,דיא שיינע
ליעזע ,בּאַרדיטשעװ , .0981אַלץ אַָרדנט זיך
אײַן ,דאַנקען השם-יתבּרך ,און מיט די בּעלי-
חובות עקט מען בּיסלעכװײַז אָפּ" ,בּערג ,נאַך
מיט זיך --
אַלעמען' ,װאָסטאָק' ש ,זי .94
,די אײַנגעשפּאַנטע לעבּנס-ענערגיע װיל ניט
לאָזן זיך אַי ,א סוף מאַכן צו זיך" ,בּ .ריװקין,
גרונטיטענדענצן,...

ז' ,891

אַפּעקט  --דער ,ץ? .אי 22ל.

 .1שפּיץ,

הױכפּונקט .דער אי פֿון אַ קאַריערע.
 .2אַסטראַנ) פּונקט אין דער הימלשער
ספֿערע װאָס אין זײַן ריכטונג בּאַװעגט זיך די
זון מיט אַלע פּלאַנעטן,

( .9בּיאָלאָגיע) שפּיץ פֿון אַן אָרגאַן פֿון אַ

אָפּעקטיסטירן  --אוטװ- .טיר אָפּ'- ,עקסיס-

שעפֿטן ,אין בּאַציאונגען מיט מענטשן .דער
וויכטיקסטער אִי אויף דער בּערזע.
 .4סימבּאָל בּײִַם דורכפֿירן אַ מאַטעמאַטישע
אָפּעראַציע,
אָפּעראַטר  --די- ,ן .סכום זאַכן ,מכשי-
רים בּײַ יעדער מין אָפּעראַציע,

טירט א לענגערע צײַט עקסיסטירן/ ,א אָפּעראַטישו  --אַדי
װאָס איז צוגעפּאַסט
ייִדישער ייִשובֿ האָט געקענט אִי צענדלינגער
צו אַן אָפּעראַציע ,צו אַ טעטיקייט װאָס װערט
יידישער
פֿון דער
די געשיכטע
מװ,
יאָרן",
דורכגעפֿירט נאָך א פּלאַן נאָך און איז פֿאַר-
שפּראַך ! זי 143, ונב,
בּונדן מיט אַ גאַנצקייט .װאָס װײַזט אַרױס כּוח,
אָפּעקע  --די ,ס.
עובֿדה פֿון אַן אָפּעקון |
השפּעה ,פּעולה ,אִיע פּרטים .אָיע בּאַהאַנדלונג,
איער צענטער .אֶע ידיעות פֿון פֿראָנט .אִיע
( .)+-אױפֿזיכט .השגחה ..., .בּאַשטענדיק
בּאַמיט אָפּצוהיטן די אינטערעסן פֿון דער א
אָנװײַזונגען פֿאַר דער װירטשאַפֿט .איער אַנװער,
אויך ס ובּ ,דער ,ן .גרופע װאָס אין אָפּע-
װאָס איז אים איבערגעגעבּן געװאָרן' ,קמ,
 ,5טן , .92עס טאָרן ניט אָנגענומען װערן
קייט  --דאָ פֿאָדערט זיך אִראַטיוו.
די אַלע פֿאַרדעכטיקטע

אַלס מיטגלידער

עלעי

מענטן  . . .װאָס האָבּן ניט דעם פֿולן פֿאַר-
שטאנד און געפֿינען זיך אונטער אַ'" ,בּ .האַל-
אַַ

פערן,

האַנטבּוך

פֿאַלקסבּאַנק,

פֿאַר ...אַ

ווילנע ,2291
 2סתּם זאַָרגעװדיקע השגחה

איבּער עמעצן,

| אָט אַזױ לעבּט זיך אָפּ דאָס גליקלעכע פּאָר-
דער בּאַשטענדיקער אִי פֿון
ט.ער
נ.
ו.
אָלק
פֿא
געטרײַע שװער און שויגער" ,שע ,אידישע
ראָמאַנען,271 '{ ,

אָפּער---דער- ,ס ,פּם :אָפּפֿער, .זסעמס 6742:

 .1קרבּן אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ

.1

רעליגיעזן ריטואַל .רייכלין  8פֿאַרטײַטשט אויך

,אנצאָפּפֿער"ן,
'כּלילי (דבֿרים ,לג ,)01 ,אִי |תּי :ג
שׂבּ פֿאַרטײַטשט 'קרבּף"  --אאָפּאר", .איך
ויל איין אופּפֿר בּרענגן ,שמואל גע מיט מיר",
שמואל'בּון ,סטראָפֿע , .372בּיז אַהער האָבּן
מיר געדינט צו אָפּגעטערישע מאַכט .צו זי
האָבּן מיר אִי געבּראַכט" ,מ .ש ,.איין שיינע
אונ

ערצעהלונג

װינדערליכע

פֿון

משה

רבּינטו,

לעמבּערג ,9891
 .2דזו קרבּן ,אָנװער ,היזק, .יעדע ליקװי-
דאַציע פֿון סחורות קאָסט ממילא פֿיל אִי און
שטאַרקע אוסטופּקעס אין די פּרײַזן" ,קמ,
 ,7האן ; .52אַלע װאָס האָבּן אין אי אומ-
זיסטע

אויף

געקעמפֿט

בּאַגראָבּן אין תּהום
זי ,16

זײי ליגן

די בּרעטער,

אויסגעמישטע",

אַל װ,

אָפּעראַטאָר  --דער" ,ס .ככאיי 22ל 1 .דאָקי

טער װאָס פֿירט דורך כירורגישע אָפּעראַציעס,
כירורג .קאָרטיקע אַנעסטעזיע ,בּאַגרענעצנדיק פֿון
פֿאָרױס דאָס אָפּעראציע-פֿעלד ,קרעמפּירט דעם
אָיי9 ,געז,

װילנע

,0491

שאן  .8מאַן אַלטער

מוהל . . .האָט מוצא-שם-רע געװעון אויף א
טש
ָ.
א..
כַער
נײַעם מוהל ...אַז ער ,דער נײ
ער דרוקט אויף זײַנע װיזיט-קאַרטן' :ספּעציאַ-
ליסט ,ייִדישער ריטואַל-אָי ,קען נישט אויסצלען
קיין

מעסערל",

פרץ,

שטעט

און

שטעטלעך,

פּונקט ,8
 .2טעכניקער אין טייל פֿאַכן ,פֿילם ,-קינאָיאָ,
טעלעגראף-אַי.

טעלעפֿאָךאַ' .מינע-אָ,

 9װער עס האָט גרויס דערפֿאָלג אין גע-

אָפּעראַטיווניק  --דער ,יעס .סאָו.

אַגענט

סאַװעטישער

געהיים-

אין דינסט
פּאָליציי,

פֿון דער

אָפּעראַצ|יע  --די ,יס2 .כאיי ככל.
 .1אַקט,
פּראָצעס אָדער אופֿן פֿון פֿונקציאָנירן אָדער
אָפּערירן .כּוח ,מעגלעכקייט ,װוירקונג פֿון דורכ"
פֿירן א טייל אַרבּעט אָדער א טעטיקיײיט אין
א גאַנצער קייט טואונגען .מיליטערישע אי
אַקטיװע אִי בּײַ אַן אָפֿענסיװע .אָבּאַזע .מאַטע"
מאַטישע אִי .פֿיזישע ,כעמישע אִי .װירטשאַפֿט-
לעכע ,קאָמערציעלע ,פֿינאַנציעלע אַי .אִי פֿון
אינקאַסאָ .פֿאַרמיטלערישע אִי( .אומ)געראָטענע
בּערזע-אַי .קרימינעלע אִי .דורכפֿירן ,אױספֿירן
אַן אִי .אָפּשטעלן אַן אָי .זײַן אין בּרען (אין
סאמע מיטן) פֿון אַן אֵי, .די פּאַרטיזאַנער האָבּן
געדאַרפֿט דורכפֿירן א געפֿערלעכע אִי ,אויפֿ
רײַסן אַ בּריק", .נון ,װי מאַכט זיך ניט אַלץ
יאָר אַ נײַע אִי ר|=עמאַנטן און װי בּלײַבּט ניט
שטיין ליידיק אָפֿט אַ דירה .דערצו נאָך א
נײַער פּאָדאַטעק ,א סטראָזש און דאָסגלײַבן,
לאַל ,װילנע , ,7881איינער גיט מיר אַ שטופ
רעכטס  . . .דער אנדערער שטופּט מיך מיט
דעם אייגענעם אימפּעט אויף לינקס  --מיר
ווערט פֿון אַזא אַי ליכטיק אין די אויגן" ,ממוס,
יבּישיבֿה של מטה', .האָבּן זיי געהאט נאָך א
קליינטשיקעלע אֵילע  --שרהלען א בּיסל מוסר
צו זאָגן" ,װײַס ו ,שרעבּערק ,די בּאָבּעשיס
,בֿורה האָט שוין געוואוסט  . . .אַלץ
אָפּהיטןי .ד
אָיס |פֿון דער פּאַליצײי}ן װערן געמאַכט בי
נאכט" ,ש .מיללער ,א בּליאַסק אויף טאָג ,װילנע

 ,5ז' ,44
 .2ספּעצ .כירורגישע אַרײַנמישונג בּײַם היילן
אַ קראַנקײט .אַן אִי אויף אַן אויג ,אויף די
נירן אאַזװ .אָ"זאַל .ליגן אוױיפֿן אָייטיש.
אוראָלאָגישע אִי, .יעדער נערוו האָט אין איר
זיך געצוקט אַזױ װי נאָך א שװערער אֵי ,אמד,
דער סולטאַן ,װוילנע , .5981מע האָט אָפּגעשניטן
פֿון פֿראַנקרײַך צוויי גלידער  . . .און פֿאַר דער
אִי האָט זיך נאָך בּיסמאַרק געהייסן בּאַצאָלן
 5מיליאַרד פֿראַנק" ,בּלעטער ,ן , ,04ייִדישׁ
איז געלעגן אױפֿן אָייטיש פֿון די אָרטאָגראַפֿלער
װי אן איינזאַמער נאַרקאָזירטער קערפּער",
א.

װעװיאָרקאַ,

דער

אויסלייג

פֿון אידיש,

מאָס"

1869

אָפּעראַציע אַפֿ(ע)נבּאַך
קוע , ,6291יעטװידער אִי בּײַ דיקע פּערזאָנען
איז שטענדיק ערנסט" ,פֿגעז ,װילנע ,1391
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אָ'יאָנעל --אַדי.

אָפּעראַציע אָפֿ(ע)נכּאַך  --אָפֿיצירן אין
דער אַמעריקאנער זאָנע אין אַקופּירטן דײַטש-
לאַנד האָבּן אין  6491צונױפֿגעזאַמלט אין
אָפֿ(ע)נבּאַך קאָלאָסאַלע קולטור-אוצרות ,צְווישן
זי ייִדישע ,װאָס די נאַציס האָבּן אָנגעראַבּעװעט
אין אײיראָפּע +--| .יִבֹּל אואא ,נומ'  ,2זי 282ן.

אָפּערבן  --ערעװןן אוטו .ערבֿ אָפּ-- ,גע-
דורכ-
ערבֿט .נעאָל? .כויהי ערבֿ ויהי בּ|וזקר.
מאכן ,דורכלעבּן אַ סך אַװנטן ,א סך טעג.
;ער האָט זיכער זיך נישט געקענט פֿאָרשטעלן
אַז נאָך בּיליאָנען יאָרן אִי און אָפּבּוֹקרן ()+-
ועט קומען א היטלער ,אַ סטאַלין" ,בּאַש.

אָפּערגערן זיך  --אוטװ- .גער זיך אָפּ ,זיך
א לענגערע צײַט זיך ערגערן.
יגעערגערט.אִי זיך איבּער דעם װאָס דער זון האָט אופֿ-
געהערט צו שרײַבּן.

א'ָפּערװיליק  --אַדי .גרייט ,װיליק צו בּרענ-
גען אַ קרבּן אָדער קרבּנות,, .מיר װאָלטן ניט
געקומען פֿרײַװיליק ,אױיבּ מיר װאָלטן ניט
געווען אַי".
דיקייט , --דאָס זײַנען געװען ארבּעטער
װאָס האָבּן מיט גרויס אִי געשלאָגן זיך אויף
בּאַריקאָדן" ,יודל יאָפֿע ,דאָס איידעמל ,מאַסקװע
, ,6אמונה און אַי זענען די צוויי זײַלן פֿון
דער בּאַװעגונג" ,ש .איזבּאַן ,אַמעריקאַנער,
 1או ,1

אַפּערטור(ע)

 --די ,ס ,זץ? .אי

22ל.

מדרגה פֿון עפֿענען
עפֿענונג( .לינגװיסטיק).
דאָס מויל אַרױסצובּרענגען געדויער-קלאַנגען.
,די אי בּײַ װאָקאַלן איז גרעסער װי בּײַ קאָנסאַ-
נאַנטן?,

אַפּעריאָדיש  --אַדי.

ניט-פּעריאָדיש .אַן אַיע

אױיסגאַבּע .אַיע װיבּראַציעס.

-קייט,

אַפּערי|ט"ף  --דער- ,ן22 .פר .אויך -טי'וו,
געקאָכטער

און צוגעפּראַװעטער

װײַן ,גלעזל

ליקער פֿאַרן עסן, .װי קען מען אין פֿראַנקרײַך

סטרומענטן .אִי מיט א נײַער טעאָריע .א סוחר
װאָס קען אִי מיט אַ גרויסן קאַפּיטאַל .אִי מיט
ציטאַטן פֿון אַלטע װערק, .צי דארף מען אִי
אין שול מיט (אומלאָגישען בּײַשפּילן! קלאָר
אַז מע דאַרף ניט" ,א .זאַרעצקי ,יװעגן סינטאק-
סיס פֿון סאָװעטישן ייִדישי ,אַפֿנ שפּראַכפֿראָנט,

קיִעוו , ,2-4 ,5291צ,װישן תּלמידי:חכמים און
װיסנשאַפֿט:-מענטשן אָפּערירט מען מיט דעם
זעלבּיקן גלות-בּאַגריף" ,ש .ראַװידאָװיטש ,יִבֹּל
אאא, .2 ,בּײַ הײַנטיקן טאָג איז די נייטיקייט
פֿונאַנדערצוגרענעצן די בּיידע בּאַגריפֿן און צו
אִי מיט בּיידע נאָך קלאָרער פֿאַר מיר" ,מו,
יישפ צוא.4 ,

טרוו  ---דורכפֿירן אָפּעראַציע אויף אַ קראַנקן,
אִי דעם מסוכּן"קראַנקן ,אִי די בּלינדע קישקע.
,דער דאָקטער איז שוין אין אָפּעריר זאַל".
,דער פּאַציענט זאָל װערן אומשפּירעװדיק נאָר
אין דעם אָרט װאו מע דאַרף אים אָיי9 ,געז,
וילנע  ,0491יאן , .8דאָקטוירים האָבּן אים
געװאָלט אָפּערירן ,אָבּער דער רבּי האָט נישט
געהאַלטן פֿון קיין מעסער" ,בּאַש ,פֿאָר2691 ,
או  .7אָיטיש .אָימכ שירים ,אִיבּאַ-
אַ'פּץ-
אמ
ריכט .אָיקאָנטע.

רייטן,

אָפּערן  --טרו .אָפּער ,געאָפּערט9 .פֿ :אָפ-
דורכפֿירן א רעליגיעזע צערע-
פערן ,נר.
מאָניע פֿון בּרענגען א קרבּן .אִי אַ שעפֿעלע.
איך װיל דיא ויישׂסטן שוף אופּפֿרן אין דיזן
זאַכן" ,שמואלבּוך ,סטראָפֿל , .462אונ צו
שיקן דײַן אָרים פֿאָלק אונ דײַנע (כּהנים) אום
צו שעכטין דײַן שעכטונג אונ דײַן פֿריך
אופּפֿרן ,יוסיפֿון ,פֿיורדא ,4671 ,יב/ב, .מע
פֿלעגט דאָרט אָנבּינדן די אָקסן און די בּאַראַנעס
װאָס מע פֿלעגט בּרענגען צו אָפּפֿערן" ,אמד,
דער בּרטנורה ,װוילנע ,7781
זונג, -- .דער מוֹלך פֿון העברעאיום קען
ניט אָנגעזעטיקט װערן מיט די דאָזיקע אָיונגען.
װיל מען אַצינד מקריב זײַן  426יאָריק"
(וועגן קינדער-גאָרטנס אויף העבּרעאישן ,ימ,
אין צײַט ,שאַװל ,4291

אויסקומען אָן אַן אי פֿאַרן עסן?", .זיי הייסן

אָפּערע  --די- ,ס .כאיי 22ל :99 .אָפּער.

איר זאָלט זי פֿונדעװען אן אי  ---דאָס איז אזאַ

'דאָס װערקי .מוזיקאַליש-דראַמאַטיש װערק ואו

װײַן ,איר קאָנט אויסטרינקען צען גלעזלעך
אַזוינע און מע װערט נישט שיכּור" ,בּאַש,
פֿאַר 7691 ,ווש ,9

אלע ראָלעס װערן אויסגעזונגען אונטער אַקאָמ"
פּאַנימענט פֿון אַרקעסטער .אִי שליסט אײַן אין
זיך אַריעס ,כאָר-געזאַנג ,אָפֿט אויך טענץ, .צו
אָן אִי זײַנען די פֿעלדער גלײַך ,זיי זינגען,
זי זײַנען אױיסגעפּוצט זייער רײַךײ ,ממוס ,שירה,
זי , ,53אחשורוש שפּיל  /איף איינן נייאן
אופֿן גלייך אײַנר אָפּרא  /אונ' איז אוין
גיצאָגין פֿון תּרגום שני ומדרש" ,אחשורוש-
שפּילי ,אַמשׂט | 8171מװ ,פֿש װ ,שפּי 924ן!
,די װעלט איז צו פֿאַרגלײַכן צו אַן אִ' װאָס
די מענטשן זײַנען אין איר א טייל צושויערס

אַפּערײיטער  --דער- ,ס :98 .אַ'פּרײטער.

אֵמ.:22: 0181000/ .

אָפּערשמול

 .1װער עס אַרבּעט

בּײַ אַ מאַשין, .אויף ייִדיש ,אין דער ייִדישער
גאַס דאַרף מען דאָס װאָרט אַפּערײיטאָר ניט
דערקלערן .עס בּאַטײַט :איינער װאָס ארבּעט
3ע
 61ץ
אויף אַ נײמאַשין" ,בּצג ,טמז691 ,
 .2טעלעפֿאַ
'דער בּלייכער אַפּרײיטערי ,מר.
 .8מעקלער אויף דער בּערזע.
ניסטקע.

אָפּעריר|ן  --דיר ,אָפּערירט .

אוטח --

אַרבּעטן ,דורכפֿירן אַן אָפּעראַציע מיט עפּעס אַ
מכשיר ,אַ מיטל ,א סיסטעם געדאַנקען .אִי מיט
נײַע אַפּאַראַטן ,אִי מיט די פּינקטלעכסטע אינ"

/אַ טייל ראָלען-שפּילערסײ ,אמז ,איין הונד אַלס
שדכן ,וילנע , .8781גייט א שוסטער אױפֿן

גאס און מורמלט אונטער די ציין עפּעס א
ניגון ,אַזױ אין דאָס קינמאָל נישט קין
לוסטיקע אָפּער ...עס איז א שטיקל פֿון

לעצטן חזנס מך-המיצר ,"...ה' אי ני די ,רי
שלמה װאונדערהאָלד ,װילנעץ  ,7881זי , ,78מע
פֿלעגט מיט אַ סימפֿאַניע יוצא זײַן א מאָלצײַט,
און װינטער פֿלעגט מען פֿאַרזעצן דעם אייבּעררי
ראָק אום צו גיין אין אָי" ,יהואָש' ,דער פֿידל'
שפּילער אָן הענט' ,נ"י  .9091אװען ניט דער
אנגען אין
ע.ג .
קליינער ואוקס ,װאָלט עגר.
שװײיז ,אַלע לידער.54 '1 ,

דער אָפּער" ,מאַרק

קאָמישע אִיע ,אָײבּוף( ,אַיקאָמי'ק) --
אַן אַי מיט א לײַכטן אינהאַלט און קאָמישע
סצענעס .אַג ל ע זע ר ,די  --אָפּטישע פֿאַר-
גרעסער-גלעזער צו זען קלאָרער די שפּיל אויף
דער בּינע .אַי"ה ו יז  --בּנין װאָס איז געבּויט
ספּעציעל פֿאַר אַייספּעקטאַקלען .אַזינגער.
קורצע
אָפּערעט(ע  --די- ,ס .פּם :אַ'קע.
אָפּערע מיט א לײַכטן קאָמישן אינהאַלט ,װאו
די דיאַלאָגן זײַנען געװיינלעך אין פּשוטער
פּראָזע, .ער װעט אויספֿירן די שענסטע אָן:
אָרפֿעאוס אין דער אונטערװעלט' וכדומה",
קמ ,8681 ,יאן , .41פֿרײלעך געפּײַפֿט עפּעס אַ

מאָטיוו פֿון אַן אַיקעײ ,ספ סודות ,זי , ,51איך
בּין זייער צופֿרידן  . . .װאָס איך װעל זיך קענען
זען מיט דיר הײַנט אויף דער אַיקע" ,שע,
צעזייט און צעשפרייט.

אַ'ישׁ --
בּער .
אַיישן מין,

אַפּערצ|עפּציע

--

,אַ'עזינגער .אִיע-שריי

אַדי .אַן אױפֿפֿירונג

די ,ס.

22אײ

פֿון

2ל.

פֿסיכאָלאָגיע) אַקט פֿון
ידערקען"פֿעאיקײטי,
תּופֿס זײַן אויף דער מינוט אַן אידיי ,אַן אמת,
א העכערן ענין; פֿעאיקייט צו אינטואיציע, .די
נאַציאָנאַלע אונטערשיידן דריקן זיך קודם כּל
אויס אין דער אײגנאַרטיקײט פֿון דער נאַציאָ
נאַלער אי" ,מ .אַנין ,די רעװאָלוציע אַלס פּסײ
כאַלאָגישער פּראַצעס ,ריגע , ,3291דעם ענטפֿער

אויף דער שאלה גיט ער אין זײַן טעאָריע פֿון
דער נאציאַנאלער איי ,זשיט צו ,ניי  ,2191זי ,31

א'עפּטיוו  --אַדי, .דער אעפּטיװוער צו"
גאַנג פֿון דער ארץישׂראל-יוגנט ," ...חיים
זי , ,162בּײַ יעט-
,
אאאווא
אַרמיאַן יבל |42
ווידער אינדיוויד איז פֿאַראן עטװאָס אַזױנס װאָס
עס איז אױיסגעאַרבּעט דורך זײַן בּיאַלאָגישער
און סאַציאַלער ירושה  . . .זאָל דאָס הייסן
יאַיעפּטיװע מאסע'' ,גײַסטיקער פּרצוף ,איך' --
אַלצאײנס ,אָבּער אָט דאָס איז עס װאָס מיר
מיינען דאָ" ,אַ .גאָלאָמבּ װו ,מעקסיקע ,5491
א"עפּירן  --טרו.
זי  ,311שפּראַךדאַי .
דזװ מובּח.
אָפּערשטול  --דער ,ז .אַרכ.
שבּ פֿאַרטײַטשט אַזוי דאָס װאָרט מדבּח .בּאר
משה פֿאַרטײַטשט 'מזבּחתם'  --זייערע אִ.
,הט פֿר שלאָסין דשׂ טעמפּיל סטורנוס . . .פֿר
בּרענט זײַני פּרישטרשׂ אויף דן פֿײַָאר אויף
דען אופּפֿר שטול פֿון לוציפֿר" ,יוסיפֿון װ,
פֿיורדא  ,5671ד/א; .דער כֹּהן זאָל עס (דאָס
עוף} גענענען צו דעם אִי און ער זאָל אָפּוערגן
וְתּי :אָפּקנײַפּן) זײַן קאָפּײ ,חחתּ ,ויקרא ,א.51 ,
,איך האָבּ דערום דרײַ טאָג געפֿאַסט קעגן די
דרײַ טאָג װאָס (אַבֿרהם) איז געלאָפֿן צו בּינדן
זײַן זון אויף דעם אָפּפֿערשטול פֿאַר דיר" ,ר'

אָפּפּאַדען
אהרן

1806

מטריבֿאש,

מצח

ספֿר

װאַרשע

אהרן,

תּר"ג ,כא/ב,
אָפּפּאַדען

אָפּפּאַרטאַטשע(װע)ן

אוטװ.

--

אָפּ-- ,געפּאַדעט.

דע

אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט אַרומפּאַדען.
אַי אָרום דעם קראַנקן טאַטן .אויך מיט זיך
 -אִי זיך א טאָג,אָפּפּאַטענטירן  --טרו- .טיר אָפּ-- ,י(גע)פּאַ-
טענטירט .אױסאַרבּעטן א פּאַטענט .דערלאַנגען
אַלע נייטיקע פּאַפּירן און אי א נײַ אױסגעפֿינס.
-ונג,

 .9אויך פֿ יג .מאַכן גלאַט (און שײַניק) .אַי
,38/
דאָס לשון.

אָפּפּאַ 'לישן  --טרו- .ליש אָפּ-- ,געפּאַלישט.
אָפּפּאָלירן.

אַמ .ת8110ם ..::01: 01

אָפּפּאָלען  ---טרװ" .לע אָפּ-- ,יגעפּאָלעט.

דזו

אָפּיעטן .אִי די בּייטן .אִי דעם גאַנצן גאָרטן,
אָפּפּאַמפּ(ע)ן  --טרו .פּאָמפּןע) אָפּ-- ,גע-
אָפּצוען א
פּאָמפּןע)ט .פ :8פ-ּ-ומפּ(ע)ן.
טייל פֿליסיקײט

מיט א פּאָמפּע .אִי א העלפֿט

װאַסער,

אָפּפּאַטש  --דער ,ן .אקט פֿון אָפּפּאַטשן
אַ צו שטאַרקער אִי פֿון דער פּילקע קען אויך
ניט טויגן,

ג-עיפּאַנקעװעט.

אָפּפּאַטשאַ טעװען  --טרחװ- .טעװע אָפּ,

בּאַק אַז יענער זאָל ניט װעלן מער אַרבּעטן,

סל.

ג=עפּאַטשאַיטעװעט

,זײַן

אָפּשטעמפּלען.

גורל איז שוין אָפּגעפּאַטשאַטעװעט".
אָפּפּאַטשׁן  --טרו .פּאַטש אָפּ-- ,געפּאַטשט.
 .1געבּן פּעטש .עטלעכע מאַל א קלאפ טאָן
מיט דער פֿלאַך פֿון דער האַנט, .דעם מאַטראָס
האָט מען אָפּגעפּאַטשט ,אָפּגעפּאַטשט און מע
האָט אים אַרױסגעשטופּטײ ,נחבּ ,ימעשׂה מבּער-
גיר והעני' ,מ/ג; .נאָכדעם שפּילן זיי אין
פּיטש-פּאַטש ,טאַקע גאָר װי קליינינקע קינדער:
צאָרע קאָן ניט אִי אויף צוריק ,שטעלט ער נאָר
אָן זײַנע

הענט

בּיידע

און

פּאַטשט:

בּאֲבּל

איינס-איינס ,איינס-צוויי" ,מ .שאַפּיראַ' ,פּלאָני
טער' ,שטערן ,מינסק ; ,9291אן ,21
 .2בּאַליידיקן .אָנרירן עמעצנס כּבֿוד, .א
אַן אוניווער-
יונגער מדענוטשר.כ.ג.עמאכט
סיטעט זאָל צוליבּ א קאַפּריז מיידל גיין נאָך
ארץיישׂראל; הייסט דאָס ניט אָפּגעפּאַטשט
אונדז אַלע אויסשטודירטע?" ,יהל ,די קאָלאַ
ניסטן  ,1װאַרשע תּריץ ,זי .,69
 .9איר .שפּאַסיק .אַפּלאָדירן .אִי דעם רעדנער,
*אָ די 9ליגל  --אָפּקלאַפּן ,אָפּהאַקן די
אָפּשלאָגן

פֿליגל,

מוט.

דעם

דעקוראַזשירן

דעניש,

אָפּפּאַטשקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געפּאַטש-
 .1אױספּאַטשקען,
קעט-- :98 .פּיטשקען.
שמוציק ,בּרודיק מאַכן .2 ,אָפּשמירן ,פֿאַר-
אָפֿט מיט

שמירן,

עניש,

זיך.

אָפּפּאַיען  --טרו .ייע אָפּ-- ,געפּאיעט,

סל.

מאַכן מע זאָל טרינקען (װעגן בּהמות) .אִי דעם
פֿערד אַן עמער ואסער,

אָפּפּאַליט/רן  --טרו- .טור אָפּ-- ,פּאַלי
טוירט .פ- :95פּ-אַָליטורירן.
אַרבּעט פֿון בּאַדעקן מיט

פֿאַרענדיקן די

פּאָליטור .אַ' דאָס

אָפּפּאַליען  --טרװ .ליע אָפּ-- ,געפּאַליעט.
פּד.

זזו

אָפּבּרענען.

מיט

זיך

-

אִי זיך

אָפּפּאָלירן  --טרו- .ליר אָפּ(-- ,גע)פאַלירט,
 .1אָפּרײַבּן.

אָפּפּאַסירן  --אוטװ ,דריטפּערזאַניק .פּאַסירט
אַ לענגערע צײַט געשעןן.
אָפּ('- ,גע)פּאַסירט.
טרעפֿן .פּאַסירן, ,אין אָט דעם צענדליק האָט
דאָך אזוי פֿיל פּאַסירט און אָפּגעפּאַסירט" ,בּצג,
טמז,2 | 0791 ,

מיט זיך , --עס איז געװען אין אים |אין
זשורנאלן פֿאַרשריבּן די גאַנצע געשיכטע װאָס
עס האָט זיך מיט זיי אָפּגעפּאַסירט פֿון אָנהײבּ
בּיו צו ענדע" ,אמז ,פלאי ה' ,װילנל .6581
דונג,

אָפּפּאַסמאַקעװוען זיך  --אוטװ- .קעװע זיך
אַרױסװײַזן
אָפּ ,זיך (--גע)פּאַסמאַקעװעט.
פֿאַרגעניגן פֿון אַ געשמאַקער זאַך .אַי זיך מיטן
פֿעטן בּיסן .אויך :אַי מיט (פֿון) אַלטע װיצן,
אָפּפּאַסן  --פּאַס אָפּ-- ,געפּאַסט ,אַקוזװ --
אָפּװאַרטן אויף צו כאַפּן (פּאַקן ,טרעפֿן)
אָפּטשאַטעװען .אַכטונג געבּן|, .זיין כאַפּן די
יונגע לײיבּן מיט אַ קלוג מיטל :זיי פּאַסן זי
אָפּ די צײַט װען דער לײבּ איז אַװעקגעגאַנגען
זיך עסן

זוכן",

א.

מ.

מאַהר,

ראשית

למודים,

לעמבּערג , .2681דו בּיסט דאָך א היימיקע ,א
ליידיק-גייערקע ,בּיסטו קליין געוען אָפּצופּאַסן
דײַן איינציקע קינד? עס װאַר רעכט בּײַ דיר
צו לאָזן איר מיט דעם עוכר:ישראל אין איין
אמד,

שעפֿקע

דער

יאַנציצער

אָרעם

בּחור ,װוילנע , .2781װאַך זײַן אַ גאַנצע נאַכט,

א דעם שפּאַלט אין הימל און א געשריי טון
 --איז אַ קלייניקייט" ,פּרץ ,װאָס זאָל איך

װעלן?י, .האָט ער אָפּגעפּאַסט צװיי אַזײיגער

עניש,.אָפּגלעטן.

צעבּאַלעװען.

אי דעם

בַּיַי

מיט זיך  .1 --קזװ .זיך צערטלען .אִי זיך
 .2אוטװ.
דאָס ערשטע יאָר נאָך דער חתונה.
אַ לענגערע צײַט האָבּן צו טאָן מיט עמעצן
אָדער עפעס .זאָרגן זיך װעגן עמעצן אָדער
עפּעס, .דער פּסאַרניק קומט אויך און טוט א
שטאַרקן שפּײַ  --װאָס איז ער א הונט ,צִי
װאָס? גענוג אָפּגעפּאַנקעװעט זיך מיט די הינט.
ער װיל מער ניט האָבּן צו טאָן מיט קיין הינט",
י .פֿאַליקמאן ,אָנהײבּ פֿרילינג ,לװאָװ ,0491

שטובּי,

גאַנצע מעבּל,.

אויף דער זון.

אָפּפּאַנקעװען  --וווייכ נן טרוו- .קעװוע אָפּ,

אָפּפּוצן.

אָפּגלאַנצן.

דורכפֿירן די אַרבּעט פֿון פּאָלירן .אִי מעבּל.
 .2אָפּפּאָליטורן.
א קרעלן מיט קרײַד.

בּײַדינאַכט  ...און איז געגאַנגען צו דעם שׂררהס
פּאַלעץ",

בּײַ

אונז

יודען,

יגנבֿים

מעשׂה ,71
אָפּפּאַשען  --זזו אָפּפּאַשען ,6-

און גנבֿה",

אָפּפּאַכּן  --טרו .פּאַפּ אָפּ--- ,געפּאַפּט .1 .אָפ-
שמירן מיט פּאַפּ ,מיט קלייסטער .אִי א װאַנט
און בּאַקלעפּן מיט אָבּיצעס ,אִי טאָװלען פֿון א
 2אָפּרײַסן װאָס איז צוגעקלעפּט (מיט
בּוך.
פּאַפּ), ,מיר האָבּן געװאָלט אונדזער יתומה
אסתּרלען אִי פֿונעם  , . . .זי זאָל מיינען אז ער
דער

האָט אן אַנדער ליבּע" ,בּ .סערעני,

נעכ-

טיגער טאַָג ,אוזשהאָראָר  ,6291זי ,43

אָפּפּאַ'פּעװען  --טרח- .פּעװע אָפּ-- ,יגעפּאַ-
אָפּשמירן מיט פּאַפּע (מיט פּאֲפּיר
פּעװעט.
געשמירט מיט סמאָלע און בּאַשאָטן מיט זאַמד).
,מע דאַרף שוין װידער אִי דעם דאַך".
אָפּפּאָפֿן  --אוטו .פּאָף אָפּ--- ,געפּאָפֿט.

אפ

שלאָפֿן( .געניצט בּלויז גוטמוטיק ,א בּיסל
שפּאַסיק אָדער פּעיאָ), ,האָט אונדזער פּאַסאַזשיר
אָפּגעפּאַפּט א שיינע פּאָר טויזנט מײַל" ,פֿאַר,
עגיש. 9ווו 8

אָפּפּאַקוטעװען  --אוטו- .טעוע אָפּ- ,יגע-
פּאָקוטעװעט . .תּשובֿה טאָן .חרטה

האָבּן אויף

זינד |דאָס ניצן ס'פּוילישע װאָרט גיט צו
בײַטעם פֿון איראָניען .גנבֿענען א לעבּן לאַנג
און אי איין שעה,

אָפּפּאַקירן  --טרו- .קייר אָפּ-- ,געפּאַקײרט,
זזחו אָפּפּאַקן ,ספּעצ װעגן ארטיק-
(סוחריש)
לען װאָס זײַנען טײַער און גוט אײַנגעפּאַקט ,אִי
/נב,
די װאַזעס.
אָפּפּאַקן --

טרװ.

--פּאַקעװען.

פּאַק אָפּ-- ,געפּאַקט:95 .

 .1אַראָפּפּאַקן .אַראָפּנעמען

א פּאַק (פּעק), .נחום איש גם"זו איז אַמאָל איין

עני צו אים קומן אונ' צו אים גירעט :רבּי,
שפּײַזט מיך .האָט ער צו אים גיזאָגט :װאַרט
בּיז איך װער {װ=עלן אָבּ פּאַקין פֿון דעם איזל,

אונ' אי {=איידערן ער אָבּ גיפּאַקט האָט ,איז
דער עני גישטאָרבּן" ,שׂה ,אַמשׂט  ,3271כז/א.
 .2זזו אױספּאַקן
עניש,-עכץ.

בּוֹ+- .

,203

-/נג,

אַפּפֿאָקן  --אסו .פּאָק אָפּ-- ,געפּאָקט.
דורכמאַכן די פּאָקן-קראַנקײט ,אויפֿהערן זײַן
קראַנק אויף פּאַקן, ,קוים האָט דאָס קינד
אָפּגעפּאָקט ,האָט דאָס אַנדערע אָנגעהױבּן צו
מאָזלען" ,אמד ,דער אידישער פּאָסלאַניק ,ווילנע
*ֹאַי און אָפּמאָזלען  --אַדורכגײן
.0
פֿאַרשײדענע קראַנקייטן און בּכּלל איבּערלעבּן
שװעריקייטן, .עס האָט אָפּגעפּאָקט און אָפּגץ-
מאָזלט און װאַקסט װוידער" ,פּרץ' ,דער בּעלישם
פֿירט אויס א שידוך

אָפּפּאָראָטיען זיך  --אוטװ- .סיע זיך אָפּ,
=.
זיך --געפּאָראָסיעט ,סל5 .סמעעססטסתס 8:
געבּערן חזירימלעך .ק1ערן איז געװען צערו"
דערט װאָס . . .די חזירטע זײַנע ,װעלכע האָט
זיך אָקערשט געהאַט אָפּגעפּאָראָסיעט ,האָט גע
בּראַכט ניט אַכט חזירימלעך ,װי ער האָט
געמיינט ,נאָר אינגאַנצן פֿינף" ,נאָטע לוריע,
הימל און ערד ,מאָסקװע ,5691

אָפּפּאָראָ שען  +--אָפּפּראָשען,

אָפּפּאַרטאַ טשע(װע)ן  --טרח- .טשענוע)

אָפּפּאָרטרעטלען

1864

אָפּ- ,געפּאַרטאַיטשע(װע)ט.

אָפּטאָן אַן אַר"

מבטל זײַן יענעמס רייד און װיסן און דורך
דעם װעלן זײַן דער גערעכטער.

איז קיין

( .8שנײַדערײַ) אִי אויף די קני (אויף דער
האַנט)  --דורכנעמען מיט היץ ,מיט פּאַרע (אין
פּרעסן אַ מלבּוש),
מיט זי ך  --אִי זיך אין בֹּאָד מיט א קאָכיק
עניש.
עכץ.שעפֿל װאַסער.

בּעט אויף א ניט-געראַטענעם אופֿן .אָפּענדיקן
עפעס

פארטאטשנע.

,װאָס אן אמת,

איין שטיק נישט געװען אָפּגעפּאַרטאַטשעװעט
אַזױ ,סע זאָל נישט טויגן צום װײַטערדיקן
בּאַארבּעטן" ,י .גוטערמאַן ,איבּז ,בּאָגדאַן האַ-
מעראַ ,צום בּײַשפּיל פּלעװע ,װאָרשע .2591

אָפּפּאָרטרעטלען  --טרװ . טל אָפּ-- ,גע
(גוטמוטיק ,אַ בּיסל שפּאַסיק)
פּאָרטרעטלט.
אָפּפֿאַטאָגראַפֿירן, .דײַן מאן  . . .זעסט װי מען
האָט אים אָפּגעפּאַרטרעטלט? און װירקלעך :אין
זשורנאַל איז געװען יאנס בּילד" ,כאַנע לעװינ,
קלייניקייטנ ,בּאַרדיטשעװ  .33291אװערן קורץ
און טרעפֿיק און ליבּ אָפּגעפּאָרטרעטלט די
בּעלי-בּתּים" ,ש .בּיקל ,טמז 4691 ,ש ,13
מיט זיך  --הקאָבּן זיך פֿאַראײניקט און
בּאַשטימט גיין זונטיק צום פֿאָטאָגראַף .בּיז
זונטיק האָבּן מיר געלט געקליבּן און זונטיק
זײַנען מיר אַװעק און אָפּגעפּאָרטרעטלט זיך",
נ .װײַנהױז ,אַפֿ דער װאַכ ,מינסק |- .2391נב,

אָפּפּאַרירן  --טרו- .ריר אָפּ(- ,גע)פּאַרײרט,
אָפּשטעלן ,אײַנשטעלן פּאַריטעט.
אַפּגלײַכן.,
אִי בּיידע מינים אקציעס .אִי אָבּליגאַציעס .מיט
ה-נב,
זיך .

אָפַּפּאָרן  --טרוװ .פּאָר אָפּ-- ,געפּאָרט.
 .1אויסטיילן אין פּאָרן ,אײַנטײלן פּאָרװײַז.
 .2פֿונאַנדערטײלן

אָפּפּוליען

אַ פּאָר .מאַכן אויס פּאַר

דורך צעשיידן .אַי אין מאָמענט פֿון אַ סכּנה און
מיט זיך --
ראַטעװען פֿריער די פֿרױען.
פֿאַרלאָזן ,זיך צעשיידן .פֿונאַנדערגײן .אדי
צװויי פֿרײַנד האָבּן זיך אָפּגעפּאָרט פֿון זייערע
שול-חבֿרטעס און אַװעק קיין אמעריקע" .

/נב.

אָפּפּאָרפקען - --קע אָפּ- ,יגעפּאָרסקעט:58 ,

פ=ּאָרשקען , פֿ-אָרסקען- ,פֿ-אַרש-

אוטו -- .אױפֿהערן
קען624318 .ץ ..=:2:
פּאַָרסקען ,אַרױסבּרענגען קלאַנגען פֿון אַ פֿערד.
טרו  ---אַרײַנזאָגן און פֿאַרמאַכן ס'מויל, .מע
האָט אונדז אָפּגעפּאָרסקעט' :ווען עלטערס רעדט,
מיט זיך --
שלאָגט מען נישט איבּער'".
וועגן פֿערד- .עניש.

אָפּפּאַרען  --טרו .פּאַרע אָפּ-- ,געפארעט,
 ,1פֿאַרפּאַרען .אָפּזידן .אָפּקאָכן .אָפּװאַרעמען
מיט פּאַרע .אִי אַן איי,, .יונגערמאַן ,זאָגן זיי
צו אים ,כאַפּ זיך ,זײַ מוחל ,אַראָפּ און פּאַרע

אונדז אָפּ א טשײַניקל טיי" ,בּערג ,בּײַנאַכט?
 .2אָפּװאַשן מיט הייס (זודיק) װאַסער .אַי
די בּרודיקע הענט,
 .2אָפּבּרויען מיט הייס (זודיק) װאַסער.
;װי די דירה איז ערשט איז פּשוט אוממעגליך,
איר דאַרפֿט אַ בּיסל פֿאַרריכטן  . . ,מײַן בּעל-
הבּית האָט דאָס דערהערט ,איז ער אױפֿגץ:
שפּרונגען פֿון אָרט װי כװאָלט אים אָפּגע:
פּאַרעט" ,פּינסקער שטאָדט-לוח ,װילנע תּרס"ד.

אָפּפּאָרען  --טרװ .פּאָרע אָפּ-- ,געפּאָרעט.
לאַקל( .מג ).פֿאַרענדיקן אַן אַרבּעט .אָפּפֿאַר-
טיקן ,ספּעצ שטובּ -אָדער קיך אַרבּעט,
אָפּפּאַָרען זיך  +- --דפֿװ .פד .גאַליציע.

 .2אױספּאַשען .געבּן גוט צו עסן איף
,אַכט מיר בּיליק
שטאַרק און ֿ8עט צו װערן .מ
מײַן פּאַפּיר און איך װעַל אַזױ אָפּקאָרמענען,
אַי דעם עולם| ,אַז| ער װעט װערן אזוי שטאַרק
 ..,אַז ער װעט צעשמעטערן אײַערפ מעכטיקע
שלעסער" ,מר וצש ,נ"י  ,0191ז' , .272סיװעט
לאַנג נעמען בּיז דו װעסט אים אָיי ,פה ,גרינע
פֿנלדער ,4591 ,זי ,92

 .1אָפּפֿאַרטיקן זיך .אױפֿהערן זיך בּאַשעפֿטיקן
א צײַט מיט עפּעס, .איך װעל גאָרנישט קענען
אִי זיך (פֿון אַזוי פֿיל אַרבּעט)", .אַלע פֿרײַטיק-
צונאַכטס ,וען ער האָט זיך שוין יאַקאָש אָפּגע-
פּאַרעט מיט זײַן קבּלת-שבּת בּיחידות" ,ייל ,ניט
טױט ,ניט לעבּעדיג ,װילנע תּרנ"ח, .זי איז א
וואוילער מענטש ,אָבּער איינע פֿון יענע װאָס

מיט זיך  --גכבּשעת ער האָט זיך גוט
אָפּנעפּאַשעט אויף פֿרעמדע טישן ...פֿלעגט
נאָר עפּעס בּלײַבּן שיריים ,פֿלעגט ער אַלעס
פֿאַרנעמען אין זײַן נאָזטיכל און בּרענגען

פֿאַר

רי

קאָנען

קיינמאָל

זיך

נישט

אֵי",

בּאַש,

 3וו .51
 .2אַרױסדרײען זיך ,פּטור װערן פֿון עמעצן,
אִי זיך מיט א נודניק.
 .2גיין אויף נקיות ,אויף נאַטירלעכע בּאַי
דערפֿענישן .אַרױסגײן אויף נקבֿים (גדולים,
קטנים) .אִי זיך (מיט) קטנים, .פֿאַר דעם עסן
.ף
וי
א'..
האָט ער בּאַדאַרפֿט אַרױסגײן זיך אָ
דער גאס האָט דער ייד געזען או א קינד...
שטייט און איז מִשתִּין און דאָס קינד איז נישט
געמלט" ,ספֿר דובֿר שלום ,פשעמישל אאָר?,
מט/ב, .אין מיטן לערנען האָט ער געדאַרפֿט
ארויסגיין טון זײַן צורך ,האָט ער פֿאַרמאַכט
זײַן ספֿר און איז זיך געגאנגען אי" בּית צדיק,
װאַרשע תּרפ"ז ,זי , .11און דערנאָך אַז ר'איז
זיכער שוין אויף כּל-אופֿנים אין דער ריינקייט
און נאָך אִי זיך קטנים" ,יחיאל לערער ,מײַן
היים ,זי - .19עניש.

אָפּפּאַרפֿומירן  --טרו- .מיר אָפּ-- ,פּאַר-
פֿומײרט;-- :95 .פּאַרפיומירן.

אָפּשפּריצן

מיט פּאַרפֿום,
אוטװ
אָפּפּאַרקען - --קע אָפּ-- ,געפּאָרקעט.
 -אָפּזוכן ,אָפּנישטערן .אִי אין אַלע װוינקעלעךטרװ  --פֿאַרענדיקן עפּעס
(און ניט געפֿינען).
אַן ארבּעט װאָס געדויערט לאַנג און איז ניט
מיט זיך  --זזו אָפּי
גוט דורכגעפֿירט.
עניש.
פּאָרען זיך ,בּבּ 2.
אָפּפּאַרשען

--

זזו אָפּפּואָשען .+-

;1ערן

האָט זײַנע קליידער אין אָרדענונג געבּראַכט,
האָט אָפּגעפּאָרשעט דעם שטױבּ פֿון די שיך,
אָפּגעבּערשטלט די פֿונעם אֵשׁ גראָו-געװאָרענע
אַרבּלײ ,נס ,איבּז ,װיקטאָר הוגאָ ,נאָטר-דאַם,
קיעוו ,9291

אָפּפּאָרשקען  +- --אָפּפּאָרסקען.

,איך האָבּ געכאַפּט אַ הייס גלאָז טיי און אים

אָפּפּאַשען  --טרו .שע אָפּ-- ,געפּאַשעט.
 .1דורכפּאַשען .לאָזן בּהמות אָנעסן זיך אויף

 .4אָנפֿאַלן אויף עמעצן מיט זידלערײַען
מיט געװאַלדן און מאַכן פֿון אים עפֿר ואפֿד,

פּאַשע .לאָזן בּהמות אָפּעסן דאָס גאַנצע גראָז
פֿון אַ פּאַשע, .און ער פּאַשעט אָפּ  --דאָס איז

אָפּגעפּאַרצט דאָס פּנים" ,נאַד ,זעקס בּיכער.

שן דאָס שעדיקן מיטן צאָן)" ,בּבֿא קמא,
ב/ב, .כּדי אָפּצושטעלן און צו מאכן א סוף די
ערד-פֿאַרכאַפּונגען פֿון די כוטערס ,פֿלעגן די
קורעניעס מאַכן טראַנשייען :די כוטערס װידער
פֿלעגן אי מיט זייערע סטאַדעס די פֿאַרזײטע
פֿעלדער פֿון די קאָזאַקן" ,ד .מ .איבּז ,װ,
סטאַװסקי ,די סטאַנציע ,מינסק ,1391

ה'

אַהײם",

שלמה

א'

ני

{'

כהן

וא.

מהוראָדנאן,

װאונדערהאָלד ,װילנע .7881

-עכץ.

זעניש.

אָפּפּודערן  --טרו/ .ער אָפּ'- ,געפודערט.
אָפּשיטן מיט פּודער .

מיט

זיך.

-נב.

אָפּפּויזען  --אוטװ- .זע אָפּ-- ,געפּויזעט.

אָפּ

קריכן אויף הענט און פֿיס (אױיפֿן בּויך) ,צי
דאָס האָט אַ מענטש אָפּגעפּױזעט אַראָפּ איבּער
דער משופּע ,צי די קוסטעס האָבּן עמעצן אויפֿי
גענומען" ,רעדי אַקש 41 ,אַקטיאַבּערס ,מאָסקװע
 ,1ז' ,; .111דאָס קינד האָט ...מיט שלא-
בּעריקע פֿיסלעך געכאַפּט זיך אויף גיך אָפּרוקן
.ה.אָ.ט עס אָפּגעפּױזעט אַ בּיסל אויף אַלע
פֿיר",

ה .דאָבּין,

צװישנ

בּינשטאָקו,

מֿאָסקװע

, ,1דעם היפּשן מהלך װאָס האָט אים אָפּגץ-
טיילט פֿונעם הויז האָט עֶר אָפּגעפּױזעט אױפֿן
בּויך",

חיים

זילבערמאַן,

געװענ? ,מאָסקװע .8491

װי

לאַנג

איז

עס

-עניש.

אָפּפויקן  --פּויק אָפ
 .1אָפּשפּילן עֶפּעס אויף א פּויק .אי א מיליטע-
ג=עפּויקט,

טרח.

רישן מאַרש .2 .צונױפֿרופֿן אויף א שׂמחה.
אָפּריכטן א שׂמחה (מיט מוויק), .גוט ,גוט,
לאָז ער נאָר קומען ,װעלן מיר זען אִי אַ
חתונה גיך" ,קם 8681 ,מאן , .11אין דעם 52סטן
יאָר איז דער יובּילאַרי שוין טאַקע געװאָרן
יעפּעסי . . .און װי מע פּױקט נאָר אָפּ דעם
יובֿל איז  --בּאַסטאַ! מער זעט מען אים שוין
ניט  . . .ער לעבּט שוין מיט זײַן פֿאַרגאַנגענ-
עניש.
הייט" ,בּלעטער ,אן .13

אָפּפּוכעװען  --טרװ- .כעוע אָפּ'- ,געפּוכץ-
 .1אַרײַנגעבּן פוך .אִי די קאָלדרע זי
װעט.
זאָל קענען דינען אין די קאַלטע װינטערדיקע
 2אָפּשיטן מיט פּוך .אִי דעם בּטלנס
נעכט.
קאפּאַטע.

אָפּפּוליען  --טרו- .ליע אָפּ ,ג-ע-פּוליעט ,פּפ:
אַפּשטױבּן .בּאַפֿרײַען
פּולען (לר) .טל.
פֿון שטויבּ .אָפּרײניקן ,אָפּפּוצן, .אַזױ האָט מיר
אויסגעוויזן אַלץ װי עפעס אָפּגעפּוצט און אפ

1808

אָפּפּומפּ(ע)ן
געפּולעט" ,אמד ,החיים
,ניט

װי

װייניקער

הנצחיים,

צװויי

װילנע ,7581
געװערט

שטונדן

בּײַ

איר אָפּצורײניקן און אָפּצופּוליען יעדער זאַך",
רי'א מ"ס איבּז ,יוסף דער יתום ,ווילנע ,5681

מיט זיך.

עניש.

עכץ.

אָפּפּומפּ(ע)ן  +-- --אָפּפּאָמפּע)ן.
אָפּפּוצן  --טרוו .פּוץ אָפּ-- ,געפּוצט,

 .1אָפּי

שײַנען .צוגעבּן א גלאַנציק אויסזען .אִי דעם
סאַמאָװאַר ,די לײַכטער(ס) אַי די קופּערנע
פֿאַנען װאָס הענגען אין קיך אויף דער װאַנט,
,ער פֿלעגט אים אָפּצוציען די שטיוול און אַ'",
אמד ,דיא שטיפֿמוטער ,װאַרשע ,5681

 .2אָפּרײניקן .אָפּזױבּערן, .און מיט דער
לולקע זיך צו בּאַלעמוטשען . . .צושרויפֿן דעם
אָפּגאָס ,אָפּצופּוצן דאָס קעפּל ,און אָפּצושלײַפֿן
דעם

שנאפּער",

,7

פאן ,93

 .9אויך
,געפֿאַלן

װאַרשױער

יודישע

פֿיג  :רײנװאַשן

צײַטנג,

פֿון אַ שולד,
צו די פֿיס,

בּין איך די שטימפּיקע

געבּעטן זי זאָל מיך אַ'" ,יגנבֿים לידער' ,בּײַ
אונדז

יודעןן,

 .4שיין אָדער שענער מאַכן .אָפּסטראַנצלען.
,מע האָט זי אָפּגעפּוצט װי צו דער חתונה".
ס .אָפּרײניקן אָדער פֿאַרשענערן ,פֿאַרבּעסערן

דורך אָפּהאַקן ,אָפּשנײַדן ,אָפּשערן .אִי דעם
קנויט פֿון אַ ליכט, ,לאָזט זיך אָבּ פּוצין זײַן
חמשה פּאות אויף איין מאָל  . . .גלײַך אַז דער
איסור לאַו ניט אין דער תּורה געדאכט אין
כּלל" ,קצת דבֿרי מוסר

על איסור לאַו השחתת

פאת הראש והזקן ,אַמשׂט ?2961

 .0אָפּנאַרן .בּאַשװינדלען, .זי

האָבּן מיך

גוט אָפּגעפּוצט ,איך בּין אַרויס נאַקעט פֿון
געשעפֿט".
מיט זיך , --קוים פּוצט זיך איינער אָפ די
שטיוול ,רופּט מען אים שוין אויף מפֿטיר",
שו, .הײַט

ערבֿ-שבּת ,װאָרום זאָלשׂטו ניט גין

צום בְּאֲןלבּירר ,זאָלשט דיך לכּבֿוד שבּת אָבּ
פּוצן" ,קצת דבֿרי מוסר על איסור לאַו השחתת
פאת

הראש

אָפּפּיטלעװוען

והזקן,

אַמשׂט

,דיא

2961

נשמה

ער װעקט זיך פֿון איר לײַפּליכין שלוף ,אויך
פּוצט זיא זיך אָבּ פֿון אירי שװאַרצקײט פֿון
די  . . .וװועלטליכי זאַכין דיא איר אום רינגלין",
בּע ,כו/ג.

זעכץ,

יעניש.

אֲבּי אִי מישטיינס געזאָגט דאָס עסן :אבּי כאפּן
א דרעמל אַ נאַכט איבּערצולעבּן ,אַבּי יוצא זײַן
און װי ס'איז דערהאַלטן די נשמה" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי , ,97עס גייט מיר דאָ נישט װי
אַן אַרעסטאַנט ,נאָר װי א הער ,מיט גאָטס
הילף װעל איך מײַן שטראַפֿע אַי" ,י .מ .בּאַדער,
צבֿיה פֿון אָדעסאַ ,לעמבּערג , ,5091די צװיי
פֿערד  . . .האָבּן לויט זײַן האָרעװען און שנעל
אי זי אין די לעצטע טעג דערקענט זײַן שװערן
טרויער",

ח.

באַרקאַן,

אויף

פֿרעמדער

ערדז,

בּ"א  ,2691זי ,121
 .2אָפּקומען מיט א קלענערער סומע ,מיט
װייניקער געלט װי מע האָט זיך געריכט אָדער
װי עס איז יושרדיק .אִי מיט א שיבּוש .אִי אן
עסק בּחצי:-חינם ,אַי דאָס גאַנצע געשעפֿט מיטן
ארויסגעבּן נײַע וועקסלעך .אִי די חובֿות מיטן
צאָלן פֿופֿציק קאָפּיקעס פֿאַר אַ רובּל, .איך
האָבּ געקאַנט דורכלעבּן מײַן װעלט אַזױ אויך,
און יעצט זאָל מיר עס אַזױ א שטיק געלט
קאָסטן! דאָך אָבּער האָט אים געפֿרײט אַז ער
פּטרט אָפּ מיט אַזױ פֿיל" ,אמד ,דער בּעלישם
אין די זאַרנעס ,װילנע , .9681גרונען האָט ער
אָפּנעפּטרט מיט הונדערט רובּל כּתובּה און עֶר
האָט איר אָפּגעגט" ,ש .בּעקערמאַן,

דער זשענס.

קער װאָפּראָס ,אַדעס , ,7881אונדז אַלעמען
פּטרט מען אָפּ מיט עטלעכע גראַשן פֿאַר א
טאָג און אים |(דעם פּריץן בּלײַבּן די גאַנצע
תּכֿואות" ,די מעשׂה פֿון פֿיער בּרידער ,װאַרשע

,6ס'זײַנען
,

אויך געווען א העכערע סאָרט

אָרעמעלײַט' ,מיוחסים' װעלכע מע האָט ניט
געקענט אִי מיט א גראָשן",

ישׂראל

רוחמובֿסקי,

זכרונות פֿון מײַן לעבּן ,פּאַרי ,0391
 .9אײַליק אָפּמשפּטן אָדער אַרױסזאָגן אַ
מיינונג אָן גענוגיקן אַרײַנטראַכטן זיך ,אִי די
אורטיילן איינס און צוויי .אִי די גאַנצע שיטה
מיט איין זאץ ,פֿול מיט בּיטול, .דער רעספּעקט
צו זיך אַלײן האָט פֿאַרװערט ...אָפּצופּטרן
דעם פּראָבּלעם מיט אַ פּאָר פּראָגרעסיוע
פֿראַזןײ ,זשיט וש ,נ"י  ,7191זי , .391זי האָט
עס געװאָלט פֿאָרשן ,װויסן ,פֿאַרשטײן ,נישט אַי
עס מיט אַזעלכע אַלגעמײנע השׂכּלה בּאַגריפֿן
װי 'ליכט' און יפֿינצטערניש'" ,שנ ,קריטיק און
קריטיקער ,בּ"א  ,9591זי / ,863אַי די חדר-
פּעדאַגאָגיק מיט חוזק קענען מיר נישט" ,אפֿא,
געטראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,זי , .511א גאַנץ

הער (ין -קע).

קלוגער מענטשי  ---האָט הערמאן ,װי אָפּגע-
פּטרט זײַן מיינונג" ,אר' ,דער רבֿ,

אָפּפּטרן  ..,{ --פּיאַטערןן טרװ .פּטר אָפּ,
 .1/מאַכן מע זאָל װערן פּטור
-יגעפּטרט.

 .4פֿאַרענדיקן ,דערפֿירן אַן אַרבּעט בּיזן סוף,
;לסוף אַז ער פּטרט אָפּ אַרבּעט אַזױ פֿיל/ ,
הײיבּט עֶר צו גאָט די אויגן אויף מיט געפֿיל",
ממוס ,שירה ,זי , .23אָפּגעפּטרט דאָס געשפּרעך
 /און אַװעק צו זיך אין קעך / ,װאָס זשע
טרעפֿט דאָרט אונדזער יאָכע?  /או ,אַ פֿינצ-
טערע מערכה!" ,ר' מרדכילע ,משלים' ,ימוסר אַ
קאַץי, .וען אָפּגעפּטרט זי  /האָט דאָס קלײַבּן
 ---פֿלאַטערט זי  /מיט איר גרויסן אוצרל /

-עריי,

פֿון עפּעס אָדער פֿון עמעצן .פֿאַרענדיקן טאַן
פֿון יוצא וועגן .אִי וויניט-איז .אִי מיט גאָרנישט,
א

מיט

א פֿױלן

תּירוץ,

מיט

צװאָגן

אַ' אַ

דאװנען .אָפּנעפּטרט  --און פֿאַרטיק .אַי אַ לעבּן
מיט

שהיפּהי,

אִ' דאָס

עסן

מיט

א שטיקל

שװאַרץ בּרויט, .ער זאָל איין קלייני װײַל זיצן
און זאָל ניט טון ,אַז װען ער השׂמחה װער
דאש ערש פֿון העט אָבּ גיפּטרתּ ,דען דאָז זיצן

אין איר קליינעם הויז",

אין דער שול איז אַךְ איין מצווה" ,לטו ,כה/א.
,עט ,װאָס מאַכט עס אויס? אַבּי איבּערקומען;

ס .אויף גיך פֿאַרענדיקן .דורכפֿירן אַן
ארבּעט אין אַ מינימום צײַט .אִי דאָס צונויפֿ-

יהואש ,די בּיך.

נעמען די זאנגען אין צטלעכע שעה ,װײַל עס
איז געווען ערבֿ רעגן .אַי די עװאַקואַציע אין א
פּאָר טעג, .בּײַם ראבּינער האָבּ איך דעם װיזיט
גוט און גיך אָפּגעפּטרט --- ,װאָס מאַכט איר?

 -װאָס איך מאַך? . . .עט ,דאָ אַ בּרית ,דאָרטאַ גט" ,פֿרוג װו ,יאין שמוינעווקע בּײַם ראַבּי
נערי, .אין די גרענעצן פֿון מײַן הײַנטיקער
טעמע מוז איך די טראַגעדיע פֿון טאָלסטאָיס
לעבּן  . . .אִי בּקיצור" ,זשיט ו ,נ"י  ,0491זי ,81
;װאָס איז געװוען בּיז דאַן |בּיון  .91י"הן האָבּן
זיי אָפּגעפּטרט אויף די ניט:צאָלרײַכע זײַטלעך
פֿון זייערע אַרײַנפֿירן" ,ש, ,ײדישע שרײַבּער
אין סאַװעט רוסלאַנד ,נ"י  ,8591ז' ,441

 0צעפּטרן ,לאָזן גיין אין ניװעץ .אי די
צ ײַ ט .אִי די בּעסטע יאָרן און קיין זאַך ניט
אױפֿטאָן .אִי עמעצנס פּלענער ,האָפֿענונגען,
אויסזיכטן אע, .צו װאָס האָסטו ,מאַמע ,מיך
געבּוירן  ? . . .אויף אָפּצופּטרן מײַנע יאָרן
מיט גוטע האָפֿענונגען און הבֿטחות אויף
שפּעטער ,אויף בּעסערע צײַטן?" ,ממוס' ,שם

ויפֿת . . .י ,זי , .91זי בּאַגראָבּן זייערע חושים
און בּאַנוצן זיי אַזױ װיט ,װי עס איז נייטיק
אָפּצופּטרן דאָס שטיקל חושכדיק לעבּןי ,בּעמ !,
זי ,74
 .4זיך בּאַפֿרײַען פֿון עפּעס װאָס עס איז
געװען א לאַסט ,אַ חובֿ ,אָדער פֿון עמעצן װאָס
מע האָט זיך געהאַט מתחייבֿ געוען לגבּי אים.
פֿרגל :בּו .אִי די עקזאַמענס .אִי די סלוזשבּע.
אַי דעם נדן .אִי דעם מלווה מיט נײַע װעקסלען.
אִי דעם תּלמיד מיט איין לעקציע, .שניט-צײַט
האָט דאָס גאַנצע דאָרף זיך גענומען צו מײַן
תּבֿואה  . . .זיי האָבּן מיך פֿריער געװאָלט אָי",
,י פֿאָדערשטע אין ריי פּטרט ער אָפּ מיט
יק .ד
גאָר װײיניק קונצן" ,ישׂק ,שליאַך און אומװעג,
זי ,142
 .8ליקווידירן עמעצן ,אָפּרױמען פֿון װעג.
צעממיתן .זיך מקריבֿ זײַן כּדי אָפּצופּטרן דעם
טיראַן .אִי דעם פּראָװאָקאַטאָר ,דעם מוסר אע.
אָי דעם יונג אין אַ פֿינצטער געסל,
מיט ויך , --צי האָט ער רעכט אַלץ צו
װאַרפֿן הינטער זיך ,פֿון אַלץ אָפּצופּטרן זיך,
נאָר זיך אַלײין צו ראַטעװען" ,אַש ,תּהילים.
הניש.
ונג.
ײד.
אָפּפּיאַנעװען

--

אוטװ.

פּיאַנעװעט .סל( .אומאיידל).

נעװע

אָפּ- ,יגע-

אַ לענגערע צײַט

שיכּורן .,אױיסגעבּן אין שענק אַלץ װאָס מע
האָט און אִי א פּאָר מעת-לעת כּסדר,
אָפּפּיאַצקען  ---טרו" .קע אָפּ- ,יגעפּיאַצקעט,
דזו אָפּפּאַטשקען ,=-
(מיט בּיטול))

אָפּפּי'טלעװען  --טרוו- .װע אָפּ-- ,יגעפייטלע-
צפפּראַװען אָפּפֿיטערן .ארײַנגעבּן
װעט .סל.
נערונג; .אָט דאָס שטיקעלע ערד װעט נאָך
פֿאַר אים אויך בּלײַבּן! ער האָט עס אַװױ גוט

אײַנגעטאָן ,אזוי גוט אָפּגעפּיטלעװעט ,אַז עס
איז פּשוט שװער צו דערקענען איצטער .עס

 האָט אָנגעהױיבּן אויף איר גוט צו געראַטױ,ג .קאַבּאַקאָו

-מינסק ,2391

איבּז ,קוזמאַ טשאַרני,

היימלאַנד,

אָפּפּיטשקען

1809

אָפּפּיטשקען  --טרו- .קע אָפּ--- ,געפּיטשקעט,
זזװ
פ :פיטשקקווען-- ,פּיצקעווען.
אָפּטּאַטשקען , .+--האָט זיך אויסגעדרייט א
שװאַרצער פּנים ,אַן אָפּגעפּיצקעװעטער מיט
בּלאָטע" ,ה .אָרלאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָװ ,13291
עניש.
מיט זיך.

אַפּפיינטן  --טרװ .פּיינט אָפּ- ,ג-עיפּיינט .אַמ.
 - .=212: 01 6010אָפּמאָלן ,אָפּמאַליעװען .אַ'
די װעגט,

אַָפּפּײַניקן  --טרװ .ניק אָפּ- ,געפּײַניקט,
אָפּמוטשען .אָפּמאַטערן, .דו יונגאַטש איינער!
הער אויף אָפּצופּײַניקן דאָס הינטל ,לאָז עס

מיט זיך , --די מענער ,װעלכע
צו רו!".
פּײַניקן זיך אָפּ זייער גאַנצן לעבּן אין צרות
און יפסוֿריאםַ.ר.ל.ירנדיק דערבּײַ אַ סך
לעבּנס-ענערגיע",

מאַראַט,

צבי

דער

שער עולם ,פּאַריז ,יאָר? -ונג.
-עריי.

װײַבּער:

דער (ין).

אָפּפּײַקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געפּײַקלט,
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט פּײַקלען אַ'
דעם מאַרש,

אָפּפּילאַ'נעװען  --זזו אָפּפלנעװען .6-
טעג

,גאַנצע

איז

ער

אויף

אָפּגעלעגן

דער

נארע ,געשפּילט אין קאָרטן ,געטרוימט װעגן
א פֿעטער גניבֿה . ..אָ פּאַר חדשים האָט עֶר
אָפּגעפּילאנעװעט און לסוף אײַנגעשטימט אַרויס"
גיין אויף דער ארבּעט נאָר אויס נײַגעריקייט",
חיים גילדין ,פֿליגל ,קיעוו ,9391

אָפּפּילדערן  --אוטו- .דער אָפּ--- ,געפּילדערט,
אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט פּילדערן .אַי
גאאַנצן טאָג וֹנב,

אָפּפּיל(נ)עוושן  --טרו- .װע אָפּ-- ,יגעפּיל-
(נ)עװעט . .אָפּהיטן ,אָפּװאַרטן .אָפּאַכטן .אַכ-
טונג געבּן, .דער װאָס פּילנעװעט אָפּ א מצוה-
זאַך ,דער פּילנעװעט טאַקע זיך" ,מס ,משלי
תּקע"ד ,יט, .61 ,איך מוז שוין גיין; מײַנער
װעט בּאַלד אַהיימקומען .פּילעװעט אָפּ ,װאָרן
 ---כ'ווייס פֿיל  ---הײַנט ,מאָרגן  . . .די קלייט,

אָפּפּלױדערן

אָפּפּיפּקעוע)ן  --אוטו  6טרחװ . קענװע)
אָפּ,

--געפּיפּקע(װע)ט.

--פּיפּקענען

:99

אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט פּיפּקען .אַי
שטינקענדיקן טאַבּעק און פֿאַרשטינקען דעם
ה-שכץ .עניש.
צימער.
 ,1אופֿ-

אָפּפיקן  --טרו ,פּיק אָפּ-- ,געפּיקט.

קלײַבּן און אױפֿעסן (קערנער אע) דורך פּיקן
מיטן שנאָבּל, .די הינער האָבּן גענומען פּיקן די
רײַז ,מחמת רײַז עסן זיי גערנער פֿון װייץ,
אָפּנעפּיקט אָבּער עטלעכע מאָל ,האָבּן זי
צופֿעליק געפּאַקט א פֿרײַ קערנדל װייץ",
איבּז ,ע .פּימענאָװא ,כאַיעס ,קיַעװו ,03291
 .2אַרױסצוען .אַראָפּרײַסן (האָר ,בּלעטלעך
אע) דורך פּיקן מיטן שנאָבּל, .די הערינג-
מאַלפע װעט סקאַװיענדיק מיט אַן אָפּגעפּיקטן
עק זיך לאָזן צוריק אין לאַבּאַז" ,יודל יאַפֿע,
דאָס איידעמל ,מאָסקװע ,6291

אָפּפּירקען  --אוטו" .קע אָפּ-- ,געפּירקעט,
דו
פּ; --פּירכען- ,פּריכ(ט)ען.
אָפּפּאָרשקען +--י

טשעאָפּפּישטשען  --אוטו .ש
פּישטשעט.
פישטשען.

אָפּ- ,יגץ-

אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
-עניש.

אָפֹּפֵּישֹׁן  --אוטװ .פּיש אָפּ-- ,געפישט.
( .1אומאיידל) בּאַפּישן .בּאַנעצן דורך משתּין
זײַן .2 .פֿאַרענדיקן פּישן .מיט זיך.

אָפּפּלאָגן זיך  --אוטח .פּלאָג זיך אָפּ ,זיך
אָפּמוטשען זיך ,אָפּמאַטערן זיך,
ג-ע-פּלאָגט.
אָנלײַדן זיך .אָפּלעבּן אין מאַטערנישן, .ער האָט
זיך נעבּעך אָפּגעפּלאַנט גאַנצע דרײַ חדשים די
פֿערהעלטניסע צו אָרדנען און האָט גאַרנישט
געפּועלט" ,ג .בּאַדער רעדי ,יודישער פֿאַלקט
קאַלענדאַר ,לעמבּערג תּרנ"ט, ,האָט אָט דער
געדאנק אױפֿגערודערט אײַנשטײנס נשמה...
וערן פֿלעגט חדשים לאַנג זיך אי מיט דעם
געדאַנק :װאָס שטעקט דאָ אַזױנס?" ,זשיט,
א.

אײַנשטײנס

5

טעאָריע

פֿון

רעלאַטית,....

ז'

,,חוץ-דעם דאַרף בּײַ אים בּאַלד פֿאַרטיק

פֿרײַען פֿון אַ פּלאַנטער .אי אַ צעמישעניש .אִי
א פֿאַרדרײעניש, .איז געבּליבּן :װי שמעיה
האָט פֿריער פֿאַרפּלונטערט ,אַזױ זאָל ער
יעצט אָפּפּלונטערן" ,עוזר בּלאַשטײן ,דער נאײַ
מאָדישער חתן ,װילנץ  ,2091ז'  .411איצמאָלט
קען ער שין האָפֿן ,אױבּ ער האָט גענוג
געדולד און גענוג פֿעאיקײט ,אַז ער װעט סוף"
כּליסוף אִי דעם גאַנצן קנויל" ,מװ ,פגעז,6291 ,

 .2אָפּפֿאַרטיקן אַן עסק .פֿאַרענדיקן אַ

א .5

זאַך ,א געשעפֿט.

 .0אױסגלײַכן

-ערונג.

אײַנאָרדענען עפּעס.

אַ זאַך.

-ע(ר)ניש.

אָפּפּלאַנירן  --טרו- .ניר אָפּ-- ,י(גע)פּלאַנירט.
פֿאַרענ-
פּ; --פּלאַנען- ,פּלאַנעװען.
דיקן אָדער א לענגערע צײַט פּלאַנירן, .זע װאָס
איך האָבּ דערפֿון אינגאַנצן ,אז איך האָבּ שוין
די גאַנצע װעלט מיט מײַן פֿאַרשטאַנד אָפּפּלאַ-
נירט" ,טאָדריס אַ װאול בּחורל ,װאַרשע ,4881
זי , ,8חתן"כּלה ציטערן צו שטעלן זיך אונטער
די פֿיר פֿלעקער ,טאָמער װעט מען זיי אַרױס-
טראָגן פֿון אונטער דער חופּה . . .װי די זאַש-
טאָטנע כּלה האָט אָפּגעפּלאַנירט פֿאַר אירע
עלטערן" ,יפֿאָל ,7881 ,יא , .71ד,ו קאָנסט מיט
דײַנע

אִי דעם

געדאַנקען

הימל,

די

ערדע,

בּאַרײַזסט די װעלט פֿון עק צו עק" ,ישׂראל
אַרנשטײן,

רעיונות

מיט זיך.

ישׂראל,

יאַס

,3981

וז'

.5

-נג,

אָפּפּלאַנען  --זזו אָפּפּלאַנירן .איוי ,איר
מענטשן מיט אײַער פֿאַרשטאַנד קאָנט איר אַי די
גאנצע

ועלט",

ישׂראל

אָרנשטײן

אַ װאול

יונגיל

חלעבּין ,לעמבערג ,2881

אָפּפּלאַפּלען  --אוטו- .פל אָפּ-- ,געפּלאַפּלט,
אָנרעדן זיך אָן א ציל ,אָן א טעם ,סתּם אין
דער װעלט אַרײַן, .דאָ איז שוין די מומע ...
אינגאַנצן אַראָפּ פֿון די רעלסן ,און האָט אויף
גאַנצע פֿיר זײַטן אָפּגעפּלאַפּלט װעגן דעם ,װאָס
פֿאַרא כאראקטער בּײַ איר איז" ,א .פֿינקעל און
ש .הורװיטש
אַ הײַזל בּײַ

איבּז ,סטעפּניאַק-קראװװוטשינסקי,
דער װאָלגע ,מינסק  .2291עדי

ואָנהײבּ  .91י"הן

ווערן אַן אַרבּעט ,איבּער וועלכער ער האָט זיך

ארבּעטער פּלאפּלען א בּיסל אָפּ און שפּאַנען

סאָוו אויסגאַבּע  ,0491ז' , ,66זע זשע ,דוֹ נאַר,
פילעווע אָפּ ,למען-השם ,אז דו װעסט װידער
עפּעס געװאָר ווערן" ,יפ ,זי ,94

חדשים",

צום אַרױס-

די צוואה",

גענאַרטע

װעלט

אָפּפּינטלען  --טרװ- .טל אָפּ-- ,געפּינטלט,
אָפּצײכענען ,אָפּריסעװען מיט פּינטלעך- .עניש.

| אָפּפּינען  --טרװ .ינע אָפּ,
 .1אָפּשױמען.
פ=ּיענען.
שוים (בּײַם פּרעגלען אָדער
שוים פֿון אײַנגעמאַכטס,2 .,

-געפינעט9 .פ:אַראָפּנעמען דעם
קאָכן .אִי דעם
אויסשיידן שוים,

,דער

האָט די

פֿליסיקײט

פֿון מויל.

װאָס

פֿאַליקע האָט אָפּנעפּינעט?,
אָפּפּיעטשען  --טרו- .טשע אָפּ- ,יגעפּיע-
טשעט.

אָפּבּאַלעװען .אָפּקעכלען .אָפּצערטלען.

אָפּפּאַנקעװען .אִי דעם בּזדיחיד.
-עניש,

מיט

זיך.

אָפּפּיעליען  --טרו- .ליע אָפּ-- ,געפּיעליעט.
פּר.

זזוװ אָפּיעטן אָפּפּאָלען.

שוין
ד.

י.

אָפּגעפּלאָגט

היפּשע

זילבּערבּוש,

מענשען

עטלעכע
און

געשעהענישען

וו ,װין  ,1391ד' , .66און אַזױ װעל איך דארפֿן
אִ זיך די עלטערע אאָרן" ,י .א .קאַצאָװיטש,
עניש.563
 0יאָר לעב

אָפּפּלאטעװען  --טרו .װע אָפּ- ,יגעפּלאַ
מאַכן פֿלאַך ,פּלאַטשיק.
טעװעט( .סטאָליערײַ)
,מיט דער הילף פֿון בּאַזונדערע אײַנריכטונגען
קאָן מען אויף דער אָפּריכט-מאַשין מאַכן נוטן,
פֿעלשן װי אויך נוצן זיי צום אִי און קעלעווען",
הי
בּער ,זי ,551
אָפּפּלאַטשן

--

פּלאַטשט.

מאַכן

טרװ .פּלאַטש
אינגאנצן

אי בּלעכן .אִי אַ פֿריזור.

אָפּ,

--גע-

פֿלאַך ,פּלאַטשיק,

מיט

זיך.

מונטער,

לאכנדיק

און שפּאַסנדיק

גאַנגיטױיער" ,פֿרויען |זבּ} ,מאָסקװע ? .8291אַז
ער טשעפּעט זיך צו און הייבּט אָן רעדן ,קאָן
ער אִי בּיז מאָרגן" ,בּאַש ,פֿאַר 3691 ,וע ,12

מיט זיך.

/עניש.

דער (ין -קע)

-עריי,

אָפּפּלאַקירן  --טרו- .קיר אָפּ-- ,י(גע)פּלאַ-
קירט.,

בּאַלייגן .ארױפֿצוען אַ טײַערן מעטאַל

אויף א װאָלװעלערן .אַי בּלעך מיט זילבּער .אַי
מעש מיט גאַלד/ .,נ,2

אָפּפּלוטע(וע)ן  --אוטו- .טע(װע) אָפּ-- ,יגע-
פּלוטע(װע)ט.
א פּלוט,

אַ לענגערע צײַט זיך פֿירן װי

א דריקאָפּ,

אִי א לעבּןלאַנג

און

שטאַרבּן אין פֿרעמדע תּכריכים,

אָפּפּלאַנטע(ר)ן--טרוו- .טע(ר) אָפּ-- ,געפּלאָנ-

אָפּפּלױדערן  --אוטו . דער אָפּ-- ,געפַלוי-

 .1אױפֿפּלאָנטערן .אַרויסנעמען ,בּאַ-

זזו אָפּפּלאַפּלען, .זי האָט . ...געקאָנט
דערט,
אִי. . .שעהן װעגן שיך ,אונטערװעש ,שפּיצן . .

ּלונ-ּלאָנטרעװען ,פטע(ר)ט :99 .פ
טערן,

10

אָפּפּלומפּ(ע)ן
און פֿון אַלערלײ זאַלבּן און בּאַשמעקעכצער",
פֿאָר 7691 ,וא .52

אָפּפּלומפּ(ע)ן  --טרו .פּלומפּ(ע) אָפּ"- ,גע-
פּלומפּןע)ט :99 .פּ-לומפּלען.

הז אַפּ

פּאָמפּ(ע)ן.

אָפּפּליאָטקעװען  --אוטו.

אַ לענגערע צײַט

פּליאַטקעװען? .זיצן קאָלעזשאַנקעס און פּליאָט-
קעווען אָפּ אַ גאַנצן אָונט".

אָפּפּל(י)אַנטרעװען  --טרחװ .רעװע אָפּ,
אָפּמעסטן מיט א װאָג"
ג=עפּל(יאַנטרעװעט.
שנור .אַי די װאַנט צו זען צי זי איז פּינקטלעך
װערטיקאַל,

אָפּפּליוכען  --טרו- .כע אָפּ'- ,געפּליוכעט,
אָפּגיסן האַסטיק ,מיט אימפּעט, .קיינער האַלט
זיך ניט בּאַלײידיקט ,װאָס ס'איז ענג ,װאָס מע
קוועטשט אַמאָל אָפּ אַ פֿוס ,צעטרעט א היטל,
ווען פֿרעמד בִּיר פּליוכעט אָפּ די פּליודערן",
איבּז ,א .קופּרין ,גאַמבּרינוס ,קלעוו , .5291האָט
ער געכאַפּט אַן עמער בּרודיק װאַסער . . .האָט
זיך אַרױפֿגעדראַפּעט אױפֿן שטאַפּל ,און װי זי
האָכּן אזוי אפּעטיטלעך 'געסנוידעטי זיי אָפּגע-
פּליוכעט מיטן קלעפּיקן שמוץ" ,בּ .שקליאַר,
אויף פֿאַלשע װעגן קאַנאַס ; .9391האָט אים
לילי אָפּנעפּליוכעט מיט אַ קופֿל בִּיר אין פּנים
מיט
אַרײַן" ,י .פּערלאָו ,פֿאָר 9691 ,ווא .7
עניש.זיך.

אָפּפּליוסקען- ,פּליושקען  --טרו- .קע
אָפּ ,ג-ע-פליוסקעט-- ,געפּליושקעט.

 .1דזװ

אָפּפּליוכען ,נאָר מיט א הילכיקערן פּלישק.
 .2אָפּשפּריצן (נאָכן טרינקען), .די גניאַדע
קליאַטשע האָט האַסטיק אָפּגעפּליסקעט ואַ-
סער" ,ז .סקאַלאָו ,צײַטן בּײַטן זיך ,װאַרשע
מיט זיך.
.8

אָפּפּלינען  --אוטו  6טרװ . נע אָפּ- ,יגע-
פּלינעט .סל .אוקר.

זזחו אָפּשפּײַען

אָפּפּליעטשען  --ז
זיך.

אָפּפּלאַפּלען.

מיט

אָפּפּליעסק  --דער ,ין .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּפּליעסקען . ,איידער מיקוקט זיך אום,
װאַרפֿט ער אים {= דעם שטיין) װײַט אַװעק
אַריבּער איבּערן װאַסער-שפּיגל .אין דער וו"
ניקער לופֿט הערט זיך אַ װײַטער אִי פֿון
וואסער" ,ייט ,פֿײַגענבּוימער  , . . .װאַרשעץ .2291

אָפּפּליעסקען  --אוטו  6טרו- .קע אָפּ'-- ,גע-
פּליעסקעט.

אָפּפּעדלערן

 .1אָפּשפּריצן.

אָפּשפּרינקלען

;,אַז מע װאַרפֿט אַרײַן א שטיין אין א טינטערל,
פּליעסקעט אָפּ דאָס בּרודיקע װאַסער" ,שװ.
 .2אַ בּיסל ,אַ לענגערע צײַט אַפּלאָדירן ,פּאַטשן
מיט די הענט .אִי ווען דער אָרקעסטער שפּילט,
עניש.
עכץ.אַי דער טענצערין.

אָפּפּלעטן {  --טרו .פּלעט אָפּ-- ,געפּלעט.
אויסשפּילן עפּעס אויף אַ לאַָטערײ מיט צעט.
,12/
לעך .אִי א גאַנג שלוםיעליכם.

אָפּפּלעטן זז  --טרו }-- .דפֿו .פּ- :5פּלץ-

 .1מאַכן פֿלאַך ,פּלאַטשיק .2 .אָפּי
| טשן,
פּרעסן מיט א פּרעסל .גלאַט מאַכן מיט אַ
 .0צעשלאָגן (אַ קאָפּ),

פלעטאײיזן,

 .4פּסקענען א שאלה .בּאַשליסן ,בּאַשטימען,

אָפּפּלעטשקען  --טרװ .קע אָפּ-- ,גע-
שלעכט אָפּקנעטן ,אַזױ װי
פּלעטשקעט .פּעיאָ.
אָפּפּאַטשקען, .װאָס איז? איך בּין דען פֿון
אַנדער ליים אָפּגעפּלעטשקעט אָדער װאָס? װען
פֿון אַנדערער  . . .אפֿשר װאָלט איך גאָר  . . .אָט
וואו געזעסן" ,אי .קיפניס איבּז ,ק .גאָרבּונאָו,
דאָס אײַז גייט ,קיעװ 0391

אַפּפּלעפֿן  --טרו .פּלעף אָפּ-- ,געפּלעפֿט.
פֿאַרװאונדערן .דערשטוינען, .יעטװעדערער איז
הײַנט אָפּגעפּלעפֿט ,װײַל דער שוינדל שטייט
מ.

אין פֿאַסאָן",

שלײַפֿשטײן,

װאַרשע  ,4981זי .11

דער

בּאַנקראָט,

-עניש.

אָפּפּטלען { --פ.ּ.אַ.סלעןן טרװ .פּסל אָפּ,
 ./פּסול מאַכן .דערקלערן אַז
-געפּסלטעפּעס איז אָסור ,ניט עפלּי דין ,ניט כֹּשׁר.
אי אַן עוף .אִי די שחיטה ,אִי אַ גט,
 ,2אױסבּראַקירן .אויסשליסן .דערקלערן אַז
עס איז ניט-צוגעפּאַסט ,אַז עס טויג ניט .אִי א
מטבּע .גדורכדעם |דורך דער מורא פֿאַר רוחותן
איז עֶר דער ייד װי א װילד פֿאַרזעענישן
פֿון דער לכתּחילה אָן געװאָרן אָפּגעפּסלט
און דערפֿון ווידער מיט נאָך אַנדערע צוגעלייגטע
קנייטלעך  . . .האָט זיך גענומען די ווילדע שׂנאה
צו ייִדן"י ,ממוס,

א סגולה,...

 .8בּאַשטימען בּײַ זיך .אִי אויף פֿאָרױס (אין
פֿאָרױס). .ער האָט בּײַ זיך אָפּגעפּסקנט".

זי ; .01אַװױ

בּײַעט ער מיר .ער מיינט ,ער רעדט עס מיט
זײַנע צעדרייטע חבֿרים ,ניט מיט מיר ,װאָס
איך בּין נאָך אַ מענטש בּײַם זינען ,און איך . . .
פּסל אים אָפּ ,אַז ער בּלײַבּט בּײַ מיר שטומען",

אָפּמאַכן װי אַ בּרדסמכא ,אַן אױטאָריטעט, .הייבּ
איך מיר אָן צו צעלאָזן מיט אַ בּרייטלעכן
שמועס איבּער די מדינות ,אָפּפּסקנדיק װאו
עס זאָל זײַן מלחמות און װאו פֿרידן" ,ממוס,
קליאַטשע ,זי ; ,531אַזױ |אַז קיינמאָל װעט

ניט קומען קיין סוף צום פֿינצטערן גלות בּײַם
מלמדן האָבּן מיר אָפּגעפּסקנט  --אומשולדיקע,
נאַרישע קינדער" ,שע ,אָרעמע און פֿרײליכע װ,

זי , .681עס װאָלט געווען פֿאַלש אָפּצופּסקענען
ועגן דעם אָדער יענעם אױטאָר לויט צװיי
אָדער דרײַ איינצלנע נאָװעלן" ,בּעמ צו ,זי .32
;וער} האָט אָנגענומען . . .אַ היפּשע זשמעניע
קערנער ,בּאַקוקט עס פֿון אַלע זײַטן און אָפּגע-
פּסקנט -- .גוטע זריעה אין בּײַ אײַך!" ,ש.
פּערסאָװ ,טאָג און נאַכט ,מאָסקװע , .3391איז

אים אײַנגעפֿאַלן אָפּצופּסקענען ,אַז װען עס
קומט צו די צדיקים פֿון דער ליטעראַטור,
דאַרף מען זײַן זייער שטרענג און מקפּיד זײַן
אַפֿילו אויף אַ האָר" ,שנ ,קריטיק

און קריטי"

קער ,בּ"א  ,9591זי ; .441ער גיט זיי אַ גיכן
מעסטאָפּ פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס און אין די
מערסטע פֿאַלן ,אפֿשר אין אַלע ,גיט אַ פּסקן
אָפּי ,ש .נ .ציטרין ,טמז 5691 ,װוש , .3די
ייִדישע ליטעראַטור און איר קריטיק ,צוליבּ
דער ייִדישער מאָניסטישער טענדענץ ,פּסקנט
אָפֿט אַפּ אַז פֿאָרעם און אינהאַלט זײַנען איינס
און דאָס זעלבּע" ,יחיאל האַפֿער ,צוק,6691 ,
מיי-יוני,

*אַי א קינד = אָפּמיאוסן א קינד.
.10
א כּישוף = אױסרײַבּן אַ קינדס פּנים מיט
*"אָ אַ קאַאץ =
השתּנה אַקעגן עי"הרע.
אָפּהאַקן דעם װיידל בּײַ אַ קאַץ ,כּדי מע זאָל
זי קענען האַלטן אין הויז אָן פּחד פֿאַר שדים,
ערי.זעניש.

 .2פֿאַרמשפּטן צום שלעכטן .בּאַשולדיקן.
,ער איז בּײַ מיר אָפּגעפסקנט", .עשׂ איז
געבּאָטן ניט צו פֿלוכן איינם דער עשׂ ניט הערט,
אויך ניט איין (דיין) װען ער אים שוֹן האָט
װאָשׂ אָבּ גפּסקנתּ" ,מחזור חלק שני ,שלש
רגלים ,אַמשׂט  ,2171רלא/ב, .מ,ילא האָבּן מיר
אויסגעװיזן ,אַז דאָס װאָס דאָס יידישע פֿאָלק
אין אָפּנעפּסקנט בּײַ די אומות-העולם ,אין

אָפּפּסקע(נע)ן  . . .{ --פּאַיסקע(נעןן טרו 6

מחמת דעם ,װײַל עס האָט אַ פּנים װי אַ רוח",

ליפּמאַןךלעװין,

אוטו.

קעט.

טעג

פֿאַרגאַנגענע,

פּסקן ,פּסקע אָפּ- ,יגעפּסקנט,

מאָסקװע

-יגעפּט-

 .1אַרױסגעבּן א פּסק-דין על-פּי הלכה,

אויך :אַרױסגעבּן פּסק פֿון בּית-דיןשל-מעלה,
,אַ מענטש װאָס מ'האָט אים אָפּנעפּסקנט בּײַ
בּיתידין-של-מעלה מיזאָל צו אים געבּן גרויס
גרולה" ,דרך הישרים{ ,קעניגסבּערגן , .7581די
װײַבּל ...האָט פֿון אים אָפּגעטרעטן ...מע
האָט איר אָפּגעפּסקנט מזונות" ,אמד ,יעקעלע
גאָלדשלעגער ,זשיטאָמיר , .8681װען איינער
זינדיקט קעגן השי"ת {|השם-יתבּרך} . . .אייגנ"
טלעך איז א פֿראַגע װאָס איז דען פֿאַר אַ חכמה
אַי {איםן

גלײַך צום

טויט?",

האמת

והשלום,

לעמבּערג , ,2991מ,יזאָל נישט משפּטן און אִי
דורך דעם עדות זאָגון פֿון איינעם נאָר דורך
דעם עדות פֿון צװיי כּשרע מענטשף" ,ספֿר
מיני תּרגימ"א ,לאָדז ,יאָר? ,כגי
 .2אַרױסגעבּן אַן אורטייל פֿון א געריכט
(פֿון מדינה-געריכט און בּכּלל פֿון יעדער מין
וועלטלעכן געריכט).

ממוס,

אַ סגולה...

 ,ז' .21

 .0אַנולירן ,מבטל זײַן ,בּטל מאַכן .אָפּזאָגן.
צונעמען עמעצנס רעכט, .קיינער קען מיר
ניט אֵי"; .די חסידות ...פּסקעט אָפּ יעדן
אַנדערש-דענקענדן עולםהבּא ,ענטזאַגט אים
א נשמה,

און צוגלײַך מענטשנס

רעכט",

אמד,

דיא שיינע מינקע ,װילנע , .6881גאָט האָט
בּרײַנען אָפּגעפּסקנט פֿון מוטער-רעכט" ,יהודה
שטינבּערג ,אַ פֿאַריתומט לעבּן .אִי לײַבּ און גוט
= פֿאַרמשפּטן צום טויט און צום קאָנפֿיסקירן
דעם פֿאַרמעגן, .דען זיא זײַן נייגן אויף מיר
עכט ,זיא װעלן מיר דען
..
ודנ.ר
אײַנ
מײַנע פֿ
הלז אָבּ פּסקן" ,סהמ ,תּהילים ,נה- .4 ,עניש,
-עריי,

אָפּפּעדלערן  --אוטח .ער אָפּ-- ,געפּעד-
לערט9 .פ :פּ-עדלען ,אַמ .זײַן אַ לענגערע
צײַט א פּעדלער, .איך האָבּ אַזױ אָפּגעפּעדלט
א פּאָר יאָר און בּין אַרײַן אין רעגעלע בּיזנעס

אָפּפּעטשאַטעװען

1811

{|= אײַנגעאָרדנטע געשעפֿטןן",
טאָג 8591 ,וו ,61

ה .אַקערמאַן,

אָפּפּעטשלען -

טרװ .פעטשל אָפּ-- ,גע-

אָפּפּאַטשן מיט קליינע פּעטשלעך.

א די פּוכקע בּעקעלעך.

אפ
אָפּפּעפן  --טרו .פּעך אָפּ-- ,געפּעכט.
שמירן מיט פּעךְ .אִי דעם דאַך . מיט זיך.

אָפּפּעלצן  --טרװ .פּעלץ אָפּ-- ,געפעלצט,
אַרױפֿטאָן אָדער אַראָפּנעמען א פּעלץ .אִי דעם
',איז צו וארעם ,מע דארף שוין אִ'
מאַנטל ,ס
דעם װינטער-מאַנטל ,און איך װעל האָבּן א
עניש.בּיזדהזמנים-מאַנטלײ.

אָפּפּענדזלען  --טרו- .זל אָפּ-- ,געפּענדזלט,
פּפ :פּינדזלען .אָפּשמירן מיט אַ פּענדזל,
אַי אַ בּרעט ,די גאַנצע װאַנט.

(-עניש.

אָפּפּענטען  --טרװ- .טע אָפּ-- ,געפענטעט,
 .1אָפּבּינדן די פּענטעס .אַראָפּנעמען פּענטעס
פֿון די פֿיס, .װען מע האָט אים {|= דעם פֿערדן
אָפּגעפּענטעט ,האָט ער זיך געטאָן אַ רירעװדיקן
שטעל אויף ,בּאַלד אויסגעדרייט דעם קאָפּ צו
פֿיס",

די הינטערשע

קװ,

ליאַמ

אונ

פעטריק,

קיעוו ,2391
 .2בּאַפֿרײַען װאָס איז פֿאַרבּונדן ,צוגעבּונדן,
,עס ציט אַ װינט ,האָבּן פּאָלישוקעס אָפּגעפּענ-
טעט די פֿליגל {פֿון דער װוינטמילן און געלאָזט
דעם קליינעם מילשטיין אויף א גאַנצער נאַכט",
ה .אָרלאַנד,

הרעבּליעס,

כאַרקאָ

.1291

מיט זיך  --געליע גיט אַ קוק אויף דער
לאַנקע :דער שװארצער {פֿערד| איז ניטאָ...
דאָס האָט דער שװאַרצער זיך אַלײן אָפּנע-
פּענטעט" ,ידידיה מאַרגאָליס ,פּויערימ ,מאָסקװע
עניש..9391

אָפּפּעקלען  --טרװ- .קל אָפּ-- ,געפּעקלט.
 .1אָפּלײגן אין אַ זײַט .אָדער :צוריק אָפּגעבּן
פֿאַרבּאָרגענערהײט אַ פּעקל .אִי די געגנבֿעטע
 .2אַרויסנעמען פֿון אַ פּעקל .אַי
לײַכטערס.
די צוגעשיקטע מחזורים,
מיט זי ך  ---אָפּטרעטן ,צוריקצלען זיך, .מוז
ער פֿון שטעטל אַנטלױפֿן / ,ער קען דאָרט
ניט בּלײַבּן בּאין-אופֿן / ,ער װאַרפֿט זיי צִו
קינד און קייט / ,און פּעקלט זיך אָפּ שטילער-
הייט",

ימ,

אַ שטעדטיל

בּמקום

סדם,

אַדעס

 ,5ז'  .51גר' אֲהרן האָט פֿאַרשטאנען אַז
דער נאַרישער דײַטש װעט אים קיין קוש ניט
געבּן צוריק ,האָט ער זיך בּאַלד אָפּגעפּעקלט
אַרױס

{פֿון שטובּן",

ײל ,זאָס משלחת,

זשי"

טאָמיר תּרל"ו ,זי ,74

אָפּפּערען

--

טרו.

ער האָט זיך אלץ אָפּגעפּערעט מיט איין האַנט",
ישׂראל

אָפּפּעטשאַטעװען  --טרו- .טעװע אָפּ
דזו אָפּשטעמפּלען.
=עפּעטשאטעװעט .סל.
ג
אִי די קאָנװערטן ,די דאָקומענטן.
פּעטשלט.

אָפּפּראַפּן

ירע אָפּ-- ,געפערעט.

גאַליציע ,רומ
װאָס פֿאַלן אָן.
מיט זיך  --פֿאַרטײדיקן זיך, .די מיט די
שטעקענעס האָבּן זיך מיט אים גערייצט און

אַרנשטײן

ישׂראל,

זי ,71
אָפּפּראָבּירן  --טרו .בּיר אָפּ(-- ,גע)פּראָ
מאַכן
בּירט-- :98 .פּרובּירן-- ,פּרווון.
אַ פּראָכּע .געפֿינען די פּראָבּע .פֿאַרשן דעם
בּאַשטאַנד .אִי בּראָנפֿן, .מע צעלאָזט די קויס-
טישע סאָדע אין אַן ערך פֿון צוויי מאָל אַזױ
פֿיל ווייכע װאַסער און פּראָבּירט אָפּ מיט דעם
גראַדוס

אין א צילינדער גלאָז ,גיסט

ּ.י.ז
ב.
װאַסער צו
לוח

לשנת

בּיסלעך

די גראָדן זײַגען ריכטיק",

תרס"ה,

מאת

תורה

תלמוד

הכּללי

וישיבת עץ חיים ,ירושלים, .אַז מע בּאַמערקט
א פֿאַרענדערונג אין דעם אָפּגאַנג פֿון אורין , . .
דאַרף מען ניט פֿאַרבּײַלאָזן אומבּאַמערקט...
װײיניקסטנס דאַרף מען בּאַלד זען אָפּצופּראָבּירן

די אורין" ,בּלעטער ,א .73
--

אָפּפּראָדוצירן

זנג,

-ציר אָפּ-- ,פּראָדור

טרװ.

צירט .פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט פּראַ
/נב,
דוצירן ,אַי ארטיקלען פֿון פּלאַסטיק .,

אָפּפּראַװען  --טרח .וע אָפּ-- ,געפּראַװעט.
 ,1אָפּאַרבּעטן .אָפּמאַכן .אָפּטאָן ,דורכפֿירן אן
אַרבּעט .אִי אַ הסכּם ,אִי אַ געשעפֿט .אִי אַלע
בּאַשטעלונגען, .אָפּגעפּראַװעט מיט אים (זײַנע
שטיקן נעמט עֶר זיך צו אַן אַנדערן"; .אָבּער
װי קלוג זי האָט דאָס געשעפֿט אָפּגעפּראַװעט,
מ'יהאָט אין אָנפֿאַנגס מער ניט גערעכנט דאָס זי
האָט פֿילײַכט |=אפֿשון א טעות" ,א .י
סאַפֿיר אויס מינסק ,חטאת הקהל ...וו ,װוילנע
 ,1ז' , .74האַלבּ דעם טאָג שוין אָפּגעהאַ-
װעט / ,און דעם װאַרמעס אָפּגעפּראַװצט/ ,
און מע לייגט זיך זאטע צו  /נאָר א דרעמל
טאָן אין רו" ,מל' ,דער בּאַרגי.
 .2אײַנאָרדענען ,דורכפֿירן ,אָפּריכטן מיט א
בּאצשטימטער צערעמאָניע .אִי א שׂמחה .אִי דעם
יום-טובֿ .אִי אַ ריטואַל .אִי חצות .אִי אַ שידוך
אין דער שטיל, ,די קינדערלעך זענען גאָר אַלע
אַנשלאָפֿן געװאָרן און גאָר ניט געזעסן צום סדר
(בּײִַם צווייטןן ,נאָר װי די מעשׂה איז ,אַבִּי
אָפּגעפּראַװעט

בּ"ה

די

סלוזשבּע

בּשלום

און

געלייגט זיך שלאָפֿ ,דער יוזי פֿאַר פּסח,
װאַרשע  ,181זי , .431דער עולם האָט אָפּגע-
פּראַװעט תּשליך און איז אַװעק צוריק אין
שטעטל" ,פֿרוג װו' ,נאַך תּשליך', .זאָל מען
פֿאַר דעם אִי דעם גט ,און נאַכער ,װעט ער זיך
שוין ניט נאַרן" ,י .צ .טאָיבּ ,דער קדיש,...
ווילנע תּרמ"ט ,זי , .21מ,ע האָט אָפּגעפּראַװעט
דעם חתךמאָל מיט דער מאָזיקע {=מוזיקן
אויף דעם העכסטן אופֿן" ,מפֿענמח נעלמים,
װאַרשע  ,9881זי , .2דערװײַל האָט דער שוװער

אַפּגעפּראַװעט אַ חתונה בּײַ דער ייַנגערעןרן
טאָכטער און גענומען דעם נײַעם איידעם...
אויף

אָפּשלאָגן .אִי די שקצימלעך

רעיונות

יאָס ,3

קעסט",

װילנע

,3981

י .גוידאָ,

זי .65

דער

נײַער

,מיר

פּראַצענטניק,

זענען

געקומען

אַהיים ,אָפּגעפּראַװעט דעם שבּת ,און מוצאי"
שבּת  . . .איז געווען תּנאים צו מזל" ,ייל ,דאָס
פּוילישע

יונגעל,

אַדעס

,5981

פֿרײלעכן שנעפּסל בּײַ זיך אין צימער" ,בּערג,
אָפּגאַנג ו ,יװאָסטאָקי ,ז' ,78
פ .אָפּשיקן .אַװעקשיקן .משלח זײַן, .דער
עושר האָט אָפּגעפּראַװעט דעם שיפֿער ,אויך
אַלע מאַטראָסן און האָט אויפגעציגן די
פּאַרוסן" ,חוסן ישועות ,װאַרשע  ,9781ז' .4
 .4גיין אויף נקבים ,אויף בּאַדערפֿענישן.
,איך בּין דערװײַלע אַרײַן אין בּיתיהכּסא אָפּ
צופּראַװען נקיות" ,אמד ,דיא יודען אין ליטא,
װוילנע ,1781
 .8פֿאַרריכטן .אִי דעם אייבּערשטן גאָרן פֿון
הויז .אִי דעם פֿאַסאַד ,אים װידער אָפּפֿאַרבּן .אַי
דעם צעבּראָכענעם װאָגן, .עס איז עפּעס אויף
איר {אויף דער שולן א נײַע הויט אַרױפֿגעקר
מען  . . .װי מיר האָבּן שוין דערציילט ,מע האָט
זי אָפּגעפּראַװעט" ,קמ ,8681 ,טא ,51
 .0אונטערשמירן .געבּן כאַבּאַר ,שוחד.
מיט זיך ( .1 --בּײַ חסידים) געבּן אַ
קוויטל דעם חסידישן רבּין ,און בּעטן בּײַ אים
א בּרכה, .אַ פֿרעמדער ייֵד ,נאָר װאָס פֿון װעג
אָנגעקומען ,װאָס האָט בּאַדאַרפֿט צום רבּין
נײיטיק און האָט זיך פֿרי שוין אָפּגעפּראַװעט
און איצט איז ער אַרײַן אין קלויז אויף אָפּי
דאַװנעןײ ,נס ,די מישפּאַכע מאַשבּער ,מאָסקװע
 22האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער. .זיך
9
אָפּגעפּראַװעט אין צווייטן צימערל מיטן מיידל
פֿון דער

פֿאַרבּערײַ",

יצמעסי ,זי .414
אָפּפּראַזשען

בּאַם דניעפּער װ,

בּערג,

עכץ.טרװ.

--

עניש.
זשע

אָפּ,

-+גע-

דורכזשאַרען .דורכבּרענען .אִי
פּראַזשעט.
קערלעך .אִי אַרבּעס, ,ה.א.ָ.בּן זיי אַװעקגע-
לייגט איין גרויסן שטיין . . .און אויף אים
האָבּן זי אָנגעשאָטן די קערנער ,זיי אָפּגץ-
פּראַזשעט און געגעסן" ,י .קיפּניס ,צום לעבּן,
מיט זיך  --אָפּבּריִען זיך.
מאָסקװע 9691
דאָס קינד איז ארײַנגעקראָכן אין גאָרטן צװישן
כּרויעכץ ,און האָט זיך אָפּגעפּראַזשעט דעם
-עכץ.

גאַנצן הינטןי.

/עניש.

אָפּפּראָזשען  --דזו אָפּפּראָשען  .+--פּ,ראָזשע
אָפּ דעם שטויבּ ,העלף אױיספּרעסן די װעש ,כאפּ
מיך אַמאָל אַרײַן אין קיך צו העלפֿ ,ד .י.
זילבּערבּוש ,שטרעכאַלעך ,...װין  ,6191ז'
.6

אויך מיט

זיך

 --זיך אַי פֿון גאַנצן

עסק,

אָפּפּיאַטשען

--

טרװ.

-טשע

דורכקלאַפּן מיט
פּראַטשעט,
פּראַלניק .אַי דאָס נאסע גרעט,

אָפּ-- ,גע-
א פּראַטש ,אַ

אָפּפּראַלן  --פּראַל אָפּ-- ,געפּראַלט .

אוטװ.

 -אָפּשטױיסן זיך .אָפּשטופּן זיך, .שװאַרצעקאָמאַרן זײַנען אָנגעפֿלױגן אין מײַן פּנים ...
אָבּער זיי האָבּן קיין שום שליטה ניט געהאַט,
אַפּגעפּראַלט און אָפּגעפֿאַלן פֿון מיר אין גאַנצע
הױפֿנס",
תּשובֿה.

י .טיגער ,דער צזיק און דער בּעלי
טרװ  --אָפּשטױסן מיט א קנאַל.

אָפּקנאַקן .אִי די פּילקע.

מיט

זיך.

ו' , .51אין א

פּאַר טעג אַרום האָט פּרעגער אָפּגעפּראַװעט א

אָפּפּראַפֿן  --טרו .פּראָפּ אָפּ-- ,געפּראָפּט.

אָפּפּראַצעװען

1812

אָפּקאַרקעװען .אַרױסציען װאָס עס אין אַרײַן"
געשטאָפּט כּדי צו עפֿענען .אִי די פֿלעשער מעד,

אָפּפּראַצעװוען  --אוטו . -צעװע אָפּ-- ,גע-
אָפּהאַרעװען .שוער אָפּאַרבּעטן,
פּראצעװעט..
אִי אַ לעבּן, .מײַן מאַן איז געװען א סטאָליער.
אַלע יאָרן אָפּגעפּראַצעװעט און איצט ליגט ער
פֿאַר דער צײַט אין דרערד",
בּאָרגענע

קויכעס,

מאָסקװעץ

י .ריװעס,
1

פֿאַרי

אויך

מיט

זיך.

אָפּפּראַצעסירן זיך ---אוטװ- .סייר זיך אָפּ,
זיך -י(גע)פּראַצעסײרט.,
,7112
פּראָצעסירן .

א לענגערע צײַט זיך

אָפַּפּראַקטיצירן  --אַקזו- .צייר אָפּ- ,י(גע)-

:58

פּראַקטיצײרט.

א

--פּראַקטיקירן.

לענגערע צײַט פּראַקטיצירן .אִי מעדיצין כּמעט
דרײַסיק יאָר,

אָפּפּראָשען  --טרװ- .שע אָפּ- ,יגעפּראָשעט.
 .1אָפּשטױבּן .אָפּרײניקן פֿון שטויבּ .אַראָפּ
נעמען ,אראָפּשאַרן ,אראָפּבּלאָון שטויבּ .אָפּ-
שאָקלען ,אָפּטרײסלען, .ער האָט אָפּגעפּראַשעט
דעם

שטויבּ

פֿון זײַנע

הויון",

,דער

מילנער

פּראָשעט אָפּ פֿון זיך דאָס מעל" ,נפֿתּלי גראָס,
מעשׂהלעך און משלים, .אַרום צען אַזײגער...
נאָר װאָס אָפּגעפּראָשעט דעם פּאָרך פֿון די
מלבּושים",

ד.

זילבּערבּוש,

י.

מענשען

און

געשעהענישען ,װין  ,2191ז' ,62
 .2אַראָפּנעמען ,אַראָפּשאַרן (װי שטױב)
עפּעס װאָס איז זייער דין, .פּראָשעט אים אָפּ
א פֿאָדעם טיטון פֿונעם זײַדענעם בּערדל" ,נאַד.
מיט

זיך

--

;און ער האָט פֿאַרשפּיליעט

זײַן גרינעם סערדעט ,ער האָט זיך אָפּגעפּראַשעט
מיט די הונען-פֿעדערן ,אָפּגעגאָסן װאַסער אויף
די װיײכע דלאָניעס און דערװײַטערט זיך",
ד .פֿעלדמאַן איבז ,י .בּאַבּעל ,דערציילונגען
כאַרקאָוו ,5291
אַפּפּרובּירן  --דזו אָפּפּראָבּירן , .+--די
פֿרױען טרויען זיך ניט אײַן װאָס די אַם
 ...זי גיבּן איר ניט דעם קינד ,וואו זיי
ניט אַרײַן צו א דאָקטער אי די מילך",

רײַכע
זאָגט
גייען
שבּתי

מאַטצקעװיטש ,בּערציק דער יתום ,װוילנע ,3191

אָפּפּרוּוון -

טרו.

פּרוּו אָפּ-- ,געפּרוּװט,

 .1דזוו אָפּפּראָבּירן , .+--און איצונד װעל איך
דיך לערנען װי אַזױ דו זאָלסט וויסן אָפּצופּרוּװן
זילבּער בּיז צום לעצטן פינטעלע" ,מלאכת
מחשבת ,װילנע  ,4781ו' , ,27לויט דעם בא
שרײַבּונג װאָס װערט צוגעגעבּן צו די אַפּאַראטן
ווועלכע בּאַװײַזן בּאַלד דאָס פֿאַלשקײט פֿון דער
מילך} ,איז גאָר לײַכט פֿאַר יעדן מענטש אפ
צופּרוּװן די מילך" ,דרי"כימיקער א .דאנין איבּז,
דער

אָפּפּרעפּלען

װעגװײַזער

פֿון

געזונד,

װאָרשע

פֿעלן מאַכט
דעם פֿעלער,
ניט נאָר זײַן
זשיט װוו ,נ"י

,צופֿרידן איז אויך געװען שלמהלע  . . .סיהאָט
זיך אים זייער געװאָלט גיין אִי די נײַע קאלאָש-
לעך אױפֿן פֿרישן גליטש" ,משה אַלטמאַן,
בּלענדעניש ,טשערנאָװיץ ,6291

 2דזוו אױספּרוּװן, .אונדזער הײיליקער פֿאָ

אָפּפּרעזענטירן  --טרו- .טיר אָפּ- ,יפרע-
(פֿאַרענדיקן) פּרעזענטירן. .געקומען
זענטירט.
כּדי אָפּצופּרעזענטירן גיך די דײַטשע ליטע-

טער װאָס גאָט בּרוך-הוא האָט אים אַפּגעפּריפֿט

{' ,24

מיט

צען

{=פּרוּװאונגעןן",

פריװינק

חיים הלוי הערצבּערג,

ניץ {31פ?1ן.

מרדכי

כּללים שבּבֿרכות ,װיזש"

ונג.

עניש.

עכץ.

אָפּפּריכ(ט)ען  --אוטװ .פּריכ(ט)ע אָפּ-- ,יגע-
פּריכ(ט)צט-- :98 .פירכען- ,פּירקען.
דזח אָפּפּאָרשקען  . +--מיט ויך ; --די
ּן זיך אָנגעטרונקען ,זיך אָפּגץ-
ב.
אָ..
הערד
פֿ
פּריכטעט
מײַן

און  --אַװעקגעטריבּן",
סלאַװעשנע

שטעטעלע

וו,

אי .קיפנים,

תּ"אַ

,1791

זי

,0

אָפּפּרינדען  --טרו .דע אָפּ-- ,געפּרינדעט,
פֿרגל אָנפּרינדען -- :58 .9161פּרינדלען.
שרײַאיק אָפּפּוצן .אִי די קופּערנע פֿאַנען זײ
מיט זיך  --אִי זיך װי א
זאָלן שײַנען.
קוימענקערער.

אָפּפּרינצן  --טרו .פּרינץ אָפּ-- ,געפּרינצט,
אָנטאָן ,אויספוצן א קינד מיט שיינע קליידער
(וי א פּרינץ),
אָפּפּריסקען  --טרו- .סקע אָפּ ,ג-ע-פּריסקעט,
פּפ; ;-פריסקען- .בּריזגען- ,בּרים-
אָפּשפּריצן ,בּאַשפּריצן .אִי יענעם מיט
קען.
װאַסער .ארײַנקריכן אין א טינטערל און אִי
מיט זיך --
אַרום און אַרום (מיט בּלאָטע).
;אַצינד פֿאָרט זי שטיל ,דאָס פֿורל נאַך אים . ..
ער הערט װי דער פֿערד פּריסקעט זיך אַפ",
עניש.
שטערן ,מינסק  ,03291נאן 56.

אָפּפּריקרען (זיך)  --אומפּ- .רעט (זיך) אָפּ,
רעאַגירן מיט אַ געפֿיל
(זיך) --געפּריקרעט.
פֿון פּריקרעקייט, .עס פּריקרעט איר אָפּ פֿון
עניש.זײַנע בּאַרימערײַעױי.
אָפּפּרישטשען  --טרו- .שטשע אָפּ-- ,גץ-
אָפּקאָכן עפעס אויף גיך,
פּרישטשעט .סל.
אין גרויס אײַלעניש .ניט פֿאַרזוכן דאָס גע
קעכטס בּשעתן קאַכן ,עאַ'  --גוט ,שלעכט --
אבּי אָפּנעקאַכט".

אָפּפּרענלען  --טרװ .גל אָפּ- ,יגעפּרעגלט.
פֿאַרענדיקן פּרעגלען .פֿײַן ,גוט אָפּקאָכן אין
פֿעטס אויף א פֿלאַכער ,אָפֿענער פֿאַן .אַי א
מאכל ,אִי אײַנגעמאַכטס, ,אין זעמליאַנקע בײַ
אים שפּאַרט מיט װאַרעמקײט  . . .װעט נאָכדעם
א אַ פֿולע סקאָװאָראָדע מיט קערלעך איף
בּוימל  . . .ליגן אויף די שטרוי און קנאַקן",

,5091

נאָטע לוריע ,דער סטעפּ

דער
װאָס
אינע-
,2191

,מיר פֿאַרװאַרפֿן נעצן ,כאַפּן אָן פֿיש ,קאָכן אָפּ,
פּרעגלען אָפּ און פֿאַרטרינקען מיט א גלעזעלפ",

,כּמעט אין אַלע אזעלכע
געוויינלעכער ראַדיקאַליזם
עס פּרוּװט אָפּ דעם אמת
װײיניקסטן װאָג און ווערט",
זי דד.
 .2עקזאַמינירן ,עקספּערימענטירן .אִי די נײַט
מאַשין .אי צי דאָס אױיסגעפֿינס האָט א װערט,

מיט זיך  --זיך אִי אויף דער זון- .עכץ.
-עניש,

רעד'

אַקש,

דאָס

רופט ,מאָסקװע .2291

געזאַנג

פֿון

די

פֿעלקער,

מאָסקװע  ,9391ז' , ,59האָט מען אָפֿגעפּרעגלט
פֿאַר מיר א קאַטשקע מיט א הון ,פֿײַן אויס-
|עבּראָטן",
ג

זי .012

סעג,

געבּרענטע

ערדז,

ב"א

,7491

ראַטור",

דאָס װאָרט,

גראָסיצימערמאַן,

אָפּפּרעפֿן  --טרחװ .פּרעס אָפּ'- ,געפּרעסט.
 ,1אָפּדריקן אויף דינער צו מאַכן .אָפּקװעטשן
אויף ארויסצוקריגן פֿליסיקײט ,נאַסקײט .א
קעז, .ער נעמט אַרױס װידער א טאָװל פֿון
דימענט  . . .בּלײַבּט ער {דער פּױערן שטין
און הייבּט אָן טראַכטן אויף װאָס דאָס נוצט,
זאָגט דאָס װײַבּ ...אַז דאָס נוצט די קעז
אָפּצופּרעסן" ,א .פּאַװיר ,גדולת יוסף ,לז, .מע
מאכט פֿון זיי {פֿון די פֿעט זײַערסן אין חלבֿן
דינע טעוועלעך און נאָכן אָפּקילן פּרעסט מען
זי גוט אָפּ אונטער א הידראַװלישן פּרעס",
י .א .לעפֿשין איבּז ,מ .פֿאַראַדײ ,די געשיכטע

פֿון אַ ליכט ,װוילנט .2291
 .2אָפּדריקן אויף אויסצוגלײַכן ,אויף גלאַט
אָרער פֿלאך צו מאַכן,
 .9אָפּפּלעטן מיט אַ פּרעסל ,אַי די װעש מיט
א פּרעסל,

4

אָפּקװעטשן,

דרוקערײַ.

אָפּדריקן

אִי אותיות.

אין א

שריפֿט

אִי װערטער.

קאָפּיע פֿון אַ בּילד, .רויטע

אִ' א

געשריבּענע

װער"

טער האָבּן א שפּאַר געטאָן אויף אים ,װי מיט
חוזק-אויגן  . . .פֿאַר די װאָס האָבּן אָט די
ווערטער רויט אָפּגעפּרעסט אױפֿן פּאַפּיר ,אין
גאָר די מלחמה ניט אומדערװארטעט געװען",
יודל יאָפֿע ,פֿרישע קויכעס ,מאָסקװע ,0491
 .9צוקוועטשן ,אַרײַנדריקן, .זי שטייט פֿאַרן
פֿאָטער מיט א דרך-ארצדיק אראָפּגעלאָזטן קאָפּ
און פּרעסט אָפּ די שמאָלע טאַליע מיט אירע
לאַנגע ,ווײַסע פֿינגער" ,מ .בּורשטין ,גורל,
װאַרשע  ,6291זי , .6צום ערשטן מאָל פֿאַר דער
גאַנצער צײַט אִים אָפּגעפּרעסט א קוש איף
זײַנע בּלייכע בּאַקן" ,י .ל .שאַצקי ,קאָרנבּלומען,

בּיאַליסטאַק ,5391
מיט זיך  .1 --אָפּרוקן זיך, .עס װעט ניט
זײַן קיין מלחמה און עס איז ניטאָ צו װאָס
זיך מאַכן נאריש  . . .מע דאַרף זיך אי צוריק",
לייזער

קאַצאָװיטש,

הומאָרעסקעס,

מינסק

.33291

 ,2צופּרעסן זיך ,צורוקן זיך .האָבּן סעקסועלן
עניש,
/עכץ.
/נג.
פֿאַרקער.

אָפּפּרעפער  --דער' ,ס.

דער װאָס מאַכט

דאָס לעצטע אױספּרעסן אױפֿן בּגד .

ערײ,

אָפּפּרעפּאַרירן  --טרװ- .ריר אָפּ-- ,יפּרע-
צוגרייטן אויף אַ ספּעציעלן אופֿן,
פּאַרירט.
פֿאַר אַ געװיסן ציל (געװינלעך כּדי צו
ּ,רעפּאַרירט אָפּ (שנײַדט אויס) די
פֿאַרשן) .פ
נערװוןדסיסטעם פֿון רעגנװאָרם" ,יאַכ ו זי ,342
דונג,

אָפּכּרעפּלען  --טרו .פּל אָפּ-- ,געפּרעפּלט,
אַרױסזאָגן

שטיל,

גיך

און

אומקלאָר.

אפ

מורמלען .אָפּמורקען .אָפּשעפּטשען .אַי סידא-
ווענען, .די שרעק האָט אים אַפֿילו בּאַפֿוױלן

אָפּפּרשהווען זיך

אָפּפֿאַלבּן

1873

שטילערהייט אָפּצופּרעפלען א וידוי אין האַרץ,
װאָס ער װאָלט קיינמאָל אין געװיינלעכע טויט-

מיט פֿאַטאָגראַפֿישן אפּאראַט .אִי שמייכלענדיקע
פּנימער, .אין דעם יאָר  6981האָט די צײַטונג
ימאַטין' בּאַקומען א פֿאָטאָגראַפֿישע אָפּשריפֿט

נאך , .2דער װינט גייט מיט כּעסיקן אימפּעט
אַריבּער  /און שלײַדערט דעם אִי אין זאַמדיקע
גריבּער" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491ז' ,601

גורלות ,בּ"א , ,2591אַ מין טעמפּל ואו מע

 . ..דאָס האָט דער רעדאַקטאָר געלאָזט אִי אין

 .4שטאָף װאָס דער אָרגאַניזם פֿון אַ בּעל-חי

אומשטענדן

קומט

6

געטאָן",

נישט

אִי תּפֿילות

וא 81

מרדכי

און יוצא

/עכץ.

שטריגלער,

זײַן",

יג ,טמז,

ערי.

עניש.

אָפּפּרשהווען זיך  . . ,{ --פּאירשעװעןן אוטוו
דריטפּערזאַניק .פּרשהװעט זיך אָפּ ,זיך --גץ-
פּאַסירן .געשען .טרעפֿן
פּרשהװעט ,נעאָל.
זיך (װעגן א געשעעניש װאָס מע מאַכט פֿון
דעם א װויכטיקן פּאַליטישן ענין); .אָט ,גע"
דענקען מיר ,האָט זיך בּײַ אונדז געהאט אָפּגע-
פּרשהװעט אַ פּרשה װאָס האָט דערהרגעט
מענטשן און װערטן" ,צאַנ ,לעצטע נײַעס,
 1זוץ ,61

אָפּפּשטלען  ...| --פשעטלען) טרװ  6אוטח.
פּשטל

אָפּ-- ,געפּשטלט.

אויף פֿאַרשײדענע אופֿנים
מיט זיך,
 1עפּעס.

אַ לענגערע

צײַט,

אויספּשטלען

(+-

אָפּפֿאַכּריצירן  --טרװ . ציר אָפּ(-- ,גע)
פֿארענדיקן פֿאַבּריצירן .אִ' דִי
פֿאַכּריצירט .
,12/
מונדשטיקלעך אויף א נײַעם אופֿן.

אָפּפֿאָדערן  --טרו .ער אָפּ-- ,געפֿאָדערט.
 .1שטרענג פֿאַרלאַנגען .דער בּאַלעבּאָס פֿאָדערט
אָפּ דירה"געלט .מע האַלט אין איין אַ' די
שטײַערן, .איין איטליכער דער דאַ הער פֿון
איינם איין שבֿועה  . . .דאָ זאָל דער בּעל
השבועה קנס געבּן זפּ"ק (זי פּרוטות קטנותן
תּיכף ומיד אונ' דער העריר זאָל דען קנס
פֿון אים
ק"ק

פּראָג

אבּ פֿאָדערן",

תקנות

חכמי

ומנהיגי

שע"ב.

 ,2שטרענג פֿאַרלאַנגען און קריגן . . ., .און
איזט צום מלך פֿון איהנן גימאַכט װאָרדין ,אוני
תּיכף ומיד האָבּין זיא אבּ גיפֿאדרט פֿון די
רומייי גאַנץ לאַנד שאַפֿט מצרים" ,איבּז זלמן
הענא ,צמח דודֿ99 ,דמ ,תּנ"ח ,8961
 .9פֿאַרלאַנגען אויף צוריק .אִי דעם חובֿ ,אַי
דאָס פֿענדל װאָס מע האָט אנטליען .עאַזו
גיהערט דער מענש זײַן רוגז בּרעכן ,דען דער
מענש װייש זײַן צײַט ניט ,װען גאָט זײַן
פּקדון פֿון אים אָבּ פֿאָדרט" ,שה  ,אַמשׂט
 ,3מב/א . . ., .גאָט האַלט לאַנג זײַן צאָרן
אָבּער ער פֿאָדערט אָפּ זײַנס ,ער שענקט נישט
איין

האָר",

א.

מאָרגענשטערן,

עגל

הזהב,

ווארשע  ,8981ז' ,16726
אויך מיט זיך, .סהאָט שין לאַנג ניט
גערעגנט און עס פֿאָדערט זיך אָפּ בּאַניסן די
/ו|נג .ניש.
פֿעלדער".

אָפּפֿאָרעריש  --אַדי.
אָפּצופֿאָדערן.

װאָס האָט די טבֿע

-קייט,

אָפּפאַזעװען  --טרו .זעװע אָפּ-- ,געפֿאַזע-
אַרײַנפּאַסן די פּילאָנקעס
װעט( .סטאָליערײײ).
אין טיר .נאָך א בּיסל אַרומהובּלען כּדי אָפּי
צופֿאַזעװען די פּילאָנקע.

אָפּפֿאַטאָגראַפֿירן  --טרו- .פֿיר אָפּ('- ,גע)
פֿאָטאָגראַפֿירט.

 .1פֿאַרענדיקן נעמען א בּילד

זײַן

צײַטונגי",

רעדי,

בּאַדער,

גרשום

יודישער

 ,2אָפּ
פֿאָלקס-קאַלענדאַר ,לעמבּערג תּרנ"ט.,
שילדערן עפּעס .בּאַשרײַבּן א געשעעניש מיט
( .9ואיליונגעריש) שלאָגן
אַלע דעטאַלן,
איבּערן פּנים .אַי דעם מסור .אִַי דעם טרײפֿענעם
פּרצוף,
מיט זיך .פֿאַראַן פֿרומע ייִדן װאָס לאָזן
זיך ניט אֵי .חת כּלה פֿאָרן זיך אָי .ונב,

אָפּפֿאַכן  --טרו .פֿאָךְ אָפּ- ,יגעפֿאָכט ,פפ:
 .1בּאַװעגן די לופֿט פֿאַרן פּנים
פֿ-אָכען.
קיל צו מאַכן,, .און װערט עס גאָר הייס / ,פֿאָכט
מען אָפּ דעם שוייס  /מיט א פֿריש ,גרין
צװײַגל" ,עט ,לידער ,װילנץ  ,5291זי ,14
 .2אָפּטרײַבּן ,אָפּיאָגן פֿאָכנדיק ,אִי די זלידנע
פֿליגן,
 .2סטראַשען ,װאָרענען. .אָפּגעפֿאַכעט האָסטוּ
מיט דער שװערד ,".,..פמ ,די בּאַפֿרײַטע
בּרידער ,מינסק ,9391
 .4שלאָגן ,אָנפּאַטשן דאָס פּנים .אִי עמעצן
ודאטיוון סיפּנים ,אִי בּיז חלשות,

 ,9ואול .האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער,
א זיך .װװײַבּלעך האָבּן זיך אָנגעכאַפּט
ענעס האָבּן זיך אָפּגעפֿאַ-
יןִ.ד..
יאַק
בּײַ די בּ
כעט ,אוי ,ס'איז עק װעלט!" ,בּאַש ,אין מײַן
טאַטנס בּית'דין-שטובּ ,זי 9. (ניש.
אָפּפֿאַל  --דער- ,ז .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּפֿאַלן, .די שטיינער רײַסן זיך אָפּ און
קײַקלען זיך אַרונטער ,אָפֿט מיט א מוראדיקער

קראַפֿט ,דאָס רופֿט זיך  ---אַ'" ,איבּז ,נ .רובּאַי
קין ,די אייבּיגע מלחמה מיט דער נאַטור ,װילנע
 ,6זד' ,21
 .2פּסולת .בּאַאַרבּעטן מעטאַל:אָי אױפֿסנל,
ניצן געהילץ-אַי פֿאַר בּרענשטאָף, .װען מען גיט
גאָלד ,זילבּער צו דער אַרבּעט ,מוז מען געבּן

עס פֿאַלט אָפּ פֿון די
ַ.ל
ײ.
װר.
עטװאָס מע
מעטאל בּשעת דער אַרבּעט ,דרום דערצילט
אונז די תּורה ...זיי האָבּן געבּראַכט נאָך
מער אלס גענוג איז אויף אָיי ,ר' יעקבֿ מדובּנא,
משלי חכמה ,שמות ,װילנעץ תּר"ן ,מו/א, .א
שיכּורער אַרבּעטער מאַכט שטענדיק פֿיל מער
אַי (בּראַק) איידער א ניכטערער" ,איבּז ,װאָס
פֿאַר

אַ

געטראַנקענ

זײַנענ

אונ

װאָס

גיבּן

זײ

דעם אַרגאַניזמ ,פּאָלטאַװע , .2391יעדער מילנער
האָט ,חוצן אָפּצאָל ,געהאט דעם  . . .אִי פֿון דער
געזיפטער

תּבֿואה",

ה.

אַבּראַמאַָװיטש,

יבֹּל

וואא ,א , .1ונובֿלות התּמרה"  --אָײטײטלען
(וועלכע דער װינט װאַרפֿט אַראָפּ ווען זי זײַנען
נאָך ניט צײַטיק) ,פיעט ,זרעים ,דמאי ,א ,א.
אַיײפּראָדוקטן,
 .2מיסט ,שמוץ ,שטױיבּ, .הוליע ,קבּצן ,אַי
(מיסט ,דרעק) איז װאָלװל" ,פֿװל, .אין אַלגע-
מיין זעט מען ניט קיין מיסטקאַסטנס און די
אומרייניקייטן און אַלערלײ אֵין לאַגערן פֿאַר
די הײַזער אין די הייף" ,פֿגעז ,פּאַריז ,8491

גיט אַרױס, .װי א שאָף פֿאַרשפּרײט איר אַי",
נאַד, .די נירן דערװײַטערן פֿון קערפּער די ניט
נוציקע אָיץ" ,איבּז ,דאָס לעבּן ,מינסק .5291
,אפֿילו צו דעם אִי פֿון א קו אָרום אַ שטאַל,". . .
הל,

אַ בּלאַט

אויף

אַן עפּלבּוים,

'די גראָזן וויגן

זיך.
 .9עמעצער פֿון נידעריקסטער סאַציאַלער
מדרגה .געזעלשאַפֿטלעכער נחות-דרגא, .דער
אִי פֿון אַלע פֿעלקער װעט זיך מישן מיטן גאָלך
פֿון אַלע פֿעלקער" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַך
פֿראַנציסקאָ,

װאַרשץ

,0391

ז' .822

;אברהם

בּלײַבּט אייבּיק אַבֿרהם און לוט בּלײַבּט אײיבּיק
אָ" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,וא , ,62אַזױ האָט אויך
דער מענטשלעכער אָנפֿלײץ קיין פּאַריז מיט-
געטראָגן מיט זיך מענטשךאַי ,מענטשן-מיסט",
בּ .דעמבּלין ,פֿאַר 5691 ,א ,13
.0
פֿרומען.

כּופֿר,

{אין

אָפּטריניקער

לשון

פֿון

 ./פּראָדוקט פֿון קונסט אָן קינסטלערישן
ווערט ,שונד, .אײַך װעל איך דעם אִי נישט
געבּן" ,פּרץ ,ימײַנע זכרונותי, .מע ואונדערט
זיך װאָס אנדערע מאָלערס זײַנען געװאָרן
בּאַלמעלאָכעס  . . .װאָס נעמען אִי און בּראָכ-
װאַרג און שטעלן עס פֿאַרזעענישדיק צוזאמען",
יג ,טמז 5691 ,װו ,91
 .8צוריקצי פֿון װאַסער אין ים ,רעפֿלוקס,
,בּשעת אֵין ציט זיך דאָס װאַסער פֿון די בּרעגן
ממוס,

צוריק",

ניטצליכער

דער

קאַלענדאַר,

ווילנע תּרמ"בּ,

ד.ע.ר
 .9נידעריקסטער טייל פֿון טאָל., .
אונטר טײַך אודר בּריכה תּחתּונה הט זײַן
אורשפּרונג אונטר דען בּרג ציון גיהאַט אויף
דער זײַט ואו דער טאָל אודר עמק יהושפֿט
קיגן מערבֿ דן אבּ פֿאַל האָט" ,ר' אַלכּסנדר
עטהויזן,

בּית

רבּית

ישראל

הבּחירה,

אובֿיבּך

תּל"ט,
 ,0שעדלעכע אױסשטראַלונג נאָך אַן אַטאָ
מישן אױפֿרײַס, .יאָרךלאַנג האָט דער אַטאָי
מישער אָפּפֿאַל געשװעבּט איבּער היראַשימאַ",
פֿ,אָרשונגען װעגן אַטאָמישן אִי און אויס.
שטראַלונגען" ,טמז 1691 ,א ,11

 ,1דאָס שעדלעכע װאָס שטעלט זיך אָפּ אין
געפֿילן װי אַ רעזולטאַט

פֿון שװערע

איבּער-

לעבּונגען, .אַי פֿון ניט דערשלאָפֿן ,ניט דערעסן,
אומקלאָרן פּראָטעסט  . . ,האָט זיך אָפּגעזעצט
אין איר

פּנים",

עוזר

װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע

וו ,פּאַריז  ,4291זי , .73פֿון דעם לאַגער איז זי

צוריקגעקומען מיט א שװערן אַי אין דער נשמה
און אין איר געזונט".
פּראַצעס אָדער רעזולטאַט
דונב- ,די- ,ן.
זזח אָפּפֿאַל,
פֿון אָפּפֿאַלן,

אָפּפֿאַלבּן  --טרו .פֿאַלבּ אָפּ- ,געפֿאַלבּט,

פפ;

-פֿאַלבּעװען,

-פֿאַלד(עװע)ן.

 .1פֿאַרענדיקן מאַכן פֿאַלדן .אָי אַ קלייד ,אִי די

אַפּפֿאָלגן

1814

פֿירהענג.

אָפּפֿאַנפֿען

 .2מאַכן פֿאַלדן אַ לענגערע צײַט.

אלעמען אָפּגעפֿאַלן דער מוט" ,פּלוני ,אַ שרעק-

;אָפּגעפֿאַלדעװעט דאָס חופה-קלייד
סוף זעט עס אויס װי אַ שמאַטע".

און צום

פיצטרי-

אָפּפֿאָלנן  --פֿאָלג אָפּ-- ,געפֿאָלגט.

טרװ --

אָפּדינען ,אָפּצאָלן
,זיסל איז קענטיק
פֿאַר אַזא טובֿה.
איז אי מיט װאָס
קיפניס,

צײַט

די

גײיט,

0

אַקוזו  4אוטו --- .אויפהערן פֿאָלגן עמעצן.
מע קאָן אים שוין נישט הייסן פֿאָלגן ,ער האָט
זי (איר) שוין אָפּגעפֿאָלגט,
אוטװ  ---נאָכגײן עמעצן .דטשמ.

נר .אִי דער

שיינער פֿרױ .אִי דעם מײַסטער ,דעם רבּין ,
זונג .

דקע) .

/העניש.

ה-עכץ.

ער

(ין

ערי,אָרט ,פּלאַצענטע.

,אויף דער אינעװייניקסטער אײבּערפֿלאַך פֿון
דער הײיבּמוטער בּילדעט זיך א דיקע ,זאַפֿטיקע
און בּלוטרײַכעץ הײַטל ,די אַאזָױנגערופֿענע
אָי"הי"9 ,געז ,ווילנעץ  ,8291פאן ,81

אָפּפֿאַליק  --אדי .װאָס קען אָפּפֿאַלן ,װאָס
איז נישט-פֿעסט ,ניט-גוט ,ניט-געזונט .אַיע עפל.
אע קרעציקע אברים.

-יקייט.

אָפּפֿאַלן  --אוטו .פֿאַל אָפּ .בּין --געפֿאַלן
ווועגן ה אַ בּ  +-אױיסלױפֿן ,זי  .1 .}562פֿאַלן
פֿון אױבּן

ס .פֿאַרלירן עפּעס ,האָבּן היזק .אַ העלפֿט פֿון
נדן איז אָפּגעפֿאַלן ,די פּרײַזן זײַנען אָפּגעפֿאַלן,
;זי גליטשט זיך פֿון דעם קעמל אַראָפּ און
אירע בּתולים ווארן איר אִי פֿאַר דערשרעקעץ-
ניש",

אַראָפּ .די בּלעטער

אָפּגעפֿאַלן, .די רשעים

זײַנען

זײַנן גיגליכן גלײַך אַז

צור ,חייישרה.

איז אָפּגעפֿאַלן",

 ./פֿאַרלירן אײיגנשאַפֿט .איבּער זײַן קראַג-
קײַט איז אים אָפּגעפֿאַלן זײַן געדולד, ,מיטאַמאָל
איז פֿון דעם גוי אָפּגעפֿאַלקן די טעמפע פֿױלל-

 .9צוריקצ:ען זיך פֿון װאַסערן אין טײַך
אָדער ים, .האָט עֶר ארויסגעשיקט פֿון זיך די
טויבּ ,צו זען אױיבּ דאָס װאַסער איז אָפּגעפֿאַלן,
תּי ,בּראשית ,ח, .8 ,דער טײַך אונדזערער...
איז אין די פּאַר יאָר אָפּגעפֿאַלן ,אז ערטערװײַז
קען מען ממש אים איבּערגיין טרוקןפֿוס",
פֿון דער רוסישער

אײַנדאַרן.

פֿאַלןײ ,דטש ,װילנע.

 .2װערן
;,װאָס טוט

שװאַכער,
מען?

מֿאָגערער,

די כּוחות

,עס פֿאַלן אָפּ שטיקער פֿלײש" ,פֿװל .ס'וועט
פֿון דיר קיין זאך ניט אִי .אִי אין װ אָ ג (אין
געװיכט ,נר) .ה,דאָס גאָלד װעט דערפֿן
ניט אֵי", .ער

װערט

אַלע טאָג קרענקער

און

פֿאַלט אָפּ פֿון זײַן פֿלײש ,איין שיינע היסטאָריע
פֿון איינם

מעכטיגן

רבֿס

טאָכטער

פֿון קונסטאַנ"

טינאָפּל ,סוף  ,81אָדער אָנהײבּ  ,91יה.

פֿאָר 0691 ,וו ,41

 .8בּטל װערן .די פֿריערדיקע אַרגומענטן
פֿאַלן אָפּ .ש,וין צען חדשים נישט געצאָלט...
אָפּגעפֿאַלן  ,*. . .פרץ ,אַמאָל איז געװען א
מלך ,זי , .86דער הער . . .האָט אײַנגעצאָלט
או.ן די ליציטאַציע איז אָפּגעפֿאַלן" ,בּ.
עפּפֿעלבּערג ,דער קרבּן ,װאַרשע תּרס"ח ,זי
, 5האָט נישט געהאט אײַנגעצאָלט  . . .און די
אסעקוראציע איז אָפּגעפֿאַלן" ,בּאַש ,פֿאַר,
 1וווש .91

ממוס,

מסעות,

ז'  .61פֿיג, :װען די כװאַליעס

רעװאָלוציע

זײַנען אָפּגע-

 .0אָפּקערן זיך פֿון אַן אמונה ,פֿון א
שיטה,

ריכטונג.

,דשׂ מיר זײַנן גיבּליבּן בא

אונדזרן גלױיבּן אונ זײַנן ניט אָבּ גיפֿאַלן ,אַז
מן פֿינד פֿיל אומות די דא זײַנן אָבּגיפֿאַלן פֿון
אירם גלויבּן" ,לטו ,קמו/א, .דר האָט װידר
שפּעניגט אונ! ער איז אב גיפֿאַלן פֿון דער תּורה
זײַנשׂ גאָטשׂ" ,יוסיפון ,אֲמשׂט  ,1661עג/ב.
,פֿיל יהודים בּליבּן בּײַא אירי אמונה ,אוני זיא
װאָלטן

ניקש

ז
ַ.ל.
אין.
און ריין עס

דר

זיא

 9װערן װייניקער ,אָרעמער .די פּרײַזן פֿאַלן
אָפּ, .יעדעס קינד מוז מיר געבּן דרײַ רובּל א
װאָך ,און װען ניט  --פֿאַלט אָפּ פֿון זײיער

פֿון איר גיזעץ אבּ פֿאַלן" ,ספֿר יהודית וספֿר
יודא מכּבּי ,אמשׂט תּקכ"א,

 ,8581ז' ,57

 ,1פֿרײַװיליק אױפֿהערן זײַן אַ מיטגליד

,דערװײַל זײַנען אונדזערע ירידים אָפּגעפֿאַלן,
פרץ ,בּילדער און סקיצן; .הלײַיאָר איז די
לייזעכץ אָפּגעפֿאַלןײ ,פֿאַר 6691 ,ווא .51

פֿון אַן אָרגאַניזאַציע ,פֿון א גרופּע, .די אומ-
צופֿרידענע מיט דער נײַער פֿאַרװאַלטונג זײַנען
אָפּגעפֿאַלן",

 .4אַראָפּפֿאַלן פֿון דער מדרגה ,פֿאַרלירן דעם
מוט, .הענט און פֿיס( ,און) לײַבּ און לעבּן
זײַנען אים אָפּגעפֿאַלן" ,פֿװל, .וען דוא זיכשט
איין בּעליהבּית דער דא אָבּ גיפאלין אין פֿון
זײַן גוט ,האַלט אין ניט שוואך אין דײַן אויגן
פֿון דעשׂ װעגן דאש ער איז אָרם גיװאָרדן",
לטו ,מג/ב .איאָסל פֿאַלט אָפּ בּײַ זיך  . . ,ער איז
נישט אַזױ זיכער" ,פרץ' ,בּשעת מגפֿה, .אין

אָפּציֶען זיך .אַװעקפֿאַלן .אָפּטרעטן, .אַלע

ערבּטייל",

מסדר

אגרת,

װאַרשע

2

זײַנע אָנהענגערס פֿאַלן אָפּ", .פֿון אַ שׂררה
קען אִי א פּויער ,אָבּער ניט פֿון קיין פּויער א

אַקטיאַבּער

4

מינסק

,2391

זזוו אײַנפֿאַלן ,אוטװ בּי ,4

עעכץ  --דאָס ,ז ,עֶר .דזװ
מיט זיך.
אָפּפֿאַל מיט א בּײַטעם פֿון בּיטול, .עס עקלט
אים פֿון דעם אָ'", .דאן װערדן מיר דאש אבּ
פֿאַלכטץ פֿון דאש קאָרין פֿאַר קויפֿין" ,בּליץ,

עמוס ,ח.6 ,

ער (ין -קע)

-עניש.

-עריי,

װאָס האָט די שטריכן

פֿון אַן אָפּפֿאַלער ,װאָס האָט די טבע אָפּצופֿאַלן,
קייט,אט עלעמענטן.

אָפּפֿאַלצ(עװע)ן  --טרו .פֿאַלצ(עװע) אָפּ,
 .1מאַכן לעדער אָדער
ג+ע-פֿאַלצ(עװע)ט.
פּאַפּיר דין בּײַ די בּרעגן ,צום בּאאַרבּעטן
 .2אָפּקנײטשן און צונױפֿלײגן .אִי די בּויגנס
פֿאַרן אײַנבּינדן,

אָפּפֿאַלצ(עװע)ן  --טרח .פֿאַלצועװע) אָפֿ,
-געפֿאַלש(עװע)ט-- :99 .פֿאַלטש(עווע)ן.

פֿאַלשן ,נאָכמאַכן געלט ,דאָקומענטן .קונציק אַי
אַסיגנאַציעס ,אִי אַן אונטערשריפֿט,, ,מיר דאַכט
דאָס האָבּן די יאַטן אָפּגעפֿאַלשעװעט אַ בּריוול",
בּ .שקליאַר ,אויף פֿאַלשע װעגן קאָװנע ,9391
אָפּפֿאַנגען  --טרח .פֿאַנג אָפּ-- ,געפֿאַנגען.
צוריקכאַפּן, .די װילדן שוויין אבּ צו פֿנגין,
גלײַך

לעבּנטיג

אָדער

טוט",

ספֿר

הרפֿואות,

איבּז פֿון גלחות ,ר' נטע מק"ק פֿלאס בּאובּר

פֿאַלץ ,יעסניץ תּפּיב.
אָפּפֿאַנדן  --טרו .פֿאַנד אָפּ- ,געפֿאַנדט .פ:5
צוריקקריגן ,צוריקבּאַקומען אַ
-פֿאַנטן.,פֿאַנד ,אַ משכּון ,בּײַ א שפּיל ואו עס פֿאָדערן
זיך פֿאַנדן, .בּײַם אִי דאָס היטל האָט ער
געדאַרפֿט שפּרינגען אויף איין פֿוס און זינגען
א לידל".

אָפּפֿאַנטאַזירן  --אוטו .זיר אָפּ-- ,י(גע)פֿאַנ-
 .1פֿאַנטאַזירן אַ לענגערע צייט.
טאַזירט.
;זי האָט אָפּפֿאַנטאַזירט יאָרן װעגן איר פּרינץ
און פֿאַרבּליבּן אַן אַלטע מויד".

 .2אױפֿהערן

פֿאַנטאַזירן, .זי האָט אָפּפֿאַנטאַזירט פֿון איר
פּרינץ און חתונה געהאַט מיט אַ בּעל-מלאכה".
דונג,

אָפּפֿאָניען - --ניע אָפּ- ,יגעפֿאַניעט?? ,פֿאָניע.
טרװ  --אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען, .אױפֿן מאַרק
האָט מען אים אָפּגעפֿאָניעט" אוטו  --דינען
אַ לענגערע צײַט אָדער פֿאַרענדיקן דינען פֿאָניען.
אָי אין דער צאַרישער אַרמײ .אִי גאַנצע פֿינף
יאָר,
אָפּפֿאַנירן  --טרװ .ניר אָפּ-- ,געפֿאַנירט,
בּאַדעקן מיט פֿאַניר, .װעט דערנאָך דעם סטאָרץ

שׂררה" ,שװ.

 2פֿאַרלירן
פֿון א שפּראַך,
דיאַלעקט אָדער
פֿון אַן אַנדער

טאָג

רעװאַליוציע,

אָפּפֿאַלעריש  --אַדי.

איין קרויט דז פר פֿאַלט איז אוני דר נאָך מון
עז פֿון בּוים אב פֿאַלין אוני פֿר פֿױלט אויף
אייבּיג" ,קה ,פֿיורדא  ,3471כה/ד .אונשל =
אָפּפֿאַלין" ,מלל ,צז/ב,
פֿאלן אָפּײ ,פֿװל.

|

 .0פֿאַרלירן טייל פֿון מאַטעריאַל ,פֿון אָנ"
קלײַבּ .בּ,ײַָם אויסשניצן די פֿיסלעך ,פֿאַלט אָפּ
בּײַם טאַקער א היפש ביסל האָלץ", .דער
גאָלדשמיד האָט געהאַט היזק ,װײַל א טייל גאָלך

קייט" ,בּ .דעמבּלין

אָפּפֿאַליהױט  --די ,ן.

אויף

געשיכטע

קאָוו תּרע"ג.

מיט עפעס (פֿאַר א טובֿה),
געוען דאַנקבּאַר אין הארצן
זי װעט זיי אַװדאי װען עס
עס װעט מעגלעך זײַן" ,אי
קיַעוו

ליכע

פֿון ר' אליעזךר

הקדוש,

גענומען אִי די עינס פֿון די אינטערנאַציאָנאַליז-
מען :פֿאַבריקע ,מאַשינע ,טעלעגראַמע אע, .אין
די אוקרײַנישע דיאלעקטן פֿאַלט אָפֿט אָפּ דער
ה' אָנהײבּ װאָרט" ,ה .שקליאַר ,צום ֿ5ו .יאָרי

אַ קלאַנג אין דער אַנטװיקלונג
בּײַַם אױספֿורעמען זיך פֿון א
בּײַם אַריבּערנעמען א װאָרט
שפּראַך .סוף 91טן י"ה האָבּן

אָי" ,י .מ .בּערמאַן ,די טישלער אַרבּעט ,פּעטער-

בורג  ,2191זי 32

-ונב.

אָפּפאָנפֿען  --טרו 89 .אָפּ-- ,געפֿאָנפֿעט.
9

=-פאַנפעווען.

אָפּזאָגן אומקלאָר ,אונ-

אָפּפֿאַסטן

1879

טער דער נאָז .אַי א בּקשה .אִי אַ ליגן .אויך מיט
עעניש.
זיך.

אָפּפֿאַסטן  --אַקוזו .פֿאַסט אָפּ-- ,געפֿאַסט,
 1אַ לענגערע צײַט פֿאַסטן .פֿאַסטן אַ גאַנצן
תּענית ,א גאַנצן מעת-לעת, .צום פֿאַסטן איז
זי געװוען איין בּריה אין דער װעלט ,זי האָט
געקענט אִי גאַנצע טעג און גאָרניט" ,ממוס,
ספֿר הבּהמות,

ז' .83

 ,2אױפֿהערן פֿאַסטן ,פֿאַרבּײַסן ,עסן נאָכן
תּענית .געשמאַק אִי נאָך אַ שװערן תּענית,
,מיט קידוש-לבֿנה קען מען נישט אַי" ,שװ.
,מע דארף צוגרייטן צוויי מאָלצײַטן ,איינס
צום פֿאַרפֿאַסטן און דאָס אנדערע צום אַ",
א.
פֿאָר4 5691 ,

 .9פֿאַסטן אַן אַנדער טאָג אַנשטאָט דעם
אײַנגעשטעלטן תּענית אָדער פֿאַסטן װאָס מע
האָט אַליין גענומען אויף זיך, .אונ אַז עס
איז אים צו שװער צו פֿאַסטן צוויי טאָג דורכ-
אַנאַנד ,זאָל ער אן אנדער טאָג אָי ,לט ,2נט/א,
,א קימפּעטאָרין דארף אַן אנדערט מאָל אִי דעם

תענית" ,דרך אדם ,װאַרשע ,0681

אָפּפּאַסטרינעװוען  --טרו .געװע אָפּ
געפֿאַסטריגעװעט-- :99 .פֿאַרסטריגע-ווען.

-עניש.

אָפּפֿאָצ(ק)ען  --טרוו .פֿאָצ(ק)ע אָפּ-- ,גע-

| .אָפּפּטרן די צײַט .כּלומרשט
פֿאָצןק)עט.
אַרבּעטן, .,דו האָסט אָפּגעפֿאָצןק)צט א טאָג,
האָסט פֿאַרגעסן אַז דאָ אין שטיקאַרבּעט".
,גענוג אָי ,נעם זיך צו דער אַרבּעט" .2 .אָפּ
 .0אָפּשמײַסן.

 .4אויספוצן שרליאיק ,אָן געשמאַק.

מיט זיך  .1 --זיך אַרומדרײען און גאָרניט
טאָן .אַי זיך שלינג-און-שלאַנג .2 .אַרומדרײען
זיך און קאָקעטירן אויף אַ גראָבּן אופֿן ,אִי

זיך און דרייען מיטן הינטן,

 .1פֿאַרענדיקן סטריגעווען .אאָפּפֿאַור)-
מיט

לאַנגע

נעט,

מיט

 ,2סטריגעווען אַ

אָפּפֿאַפן  --טרװ  6אוטו .פֿאַס אָפּ- .יגץ
 ,1בּאַשליסן ,בּאַשטימען; .אַז דו
פֿאַסט.
פֿאַסט דיר עפּעס אָפּ ,קען מען דיר {=דיךן
דאפֿאַן ד{ע=רפֿון} נישט אַראָפּבּרינגען" ,װאַר-
יודישע

צײַטונג,

,7681

נומ'

.12

,קונץ"

גונדע האָט בּײַ זיך אַפּגעפֿאַסט אַז זי מוז בּאַזיגן
ר' לייבּ שׂרהס ,אים מאַכן פֿאַר איר מאן" ,בּאַש,
פֿאָר 7691 ,א ,61
מיט זיך , --האָט ער זיך שוין לאַנג אָפּ
געפֿאַסט אַז ער זאָל זיך פֿון זײַנע געשעפֿטן
אויסשליסן  . . .ער זאָל זיך שוין רואיק אַפּי
לעבּזיי ,לוי סג"ל ,דאָס פּוילישע יונגעל ,קראַקע

 ,5ז' ,8
 .2אײַנשטעלן ,אִי בּײַ זיך, .עס איז אַ קאָ-
מיסיע געװויילט געװאָרן צום אַי דעם נוסח" ,קמ
פאן ,31

אוטװ  --אִי בּ ײַ זיך צו פֿאַרן זיך לערנען.

אָפּמאַכן בּײַ זיך .אָננעמען א בּאַשלוס .בּאַשטי-
מען" .ושפֿטתּם צדק ,איר זאָלט פֿריער בּײַ זיך

דין ,דערנאָך אױיסזאָגן דעם פּסק",
שמות ,װאַרשע תּרמ"ו ,קכב, .האָט
זיך אָפּגעפֿאַסט אז מאַרגנדיקן טאָג
גיין אין שטאָט אַרײַן" ,דאָס גרויסע

אָפּפֿאַקלען  --טרו .פֿאַקל אָפּ-- ,געפֿאַקלט,
בּאַלױכטן מיט פֿאַקלען ,אִי די גאַס לבּבֿוד
חנוכּה,
אָפּפֿאָר  --דער ,זי
א פּלוצעמדיקער
אִי אױפֿן

 .1אַקט פֿון אָפּפֿאָרן.

אִי, .געגרייט

פֿראָנט,"...

פּמ,

האָט זיך צום
מלחמה

װ,

נ"י

 2זידלערײ .קריגן אַ װיסטן
 ,6ז' .165
אי .אָיסיגנאַל ,אַיפּאָרט ,אַײפּ לאַץ,
אַיישׁ ײַן.

בּײַ װוערבּן מיט אָפּפֿאַר" ווערן
ניט געניצט ניט אימפּ און נימ
איצ .אַ טייל פֿון אָט די וװערבּן
ווערט ניט פֿאַרצײכנט ,װװײַל
דער בּ פון אָפּ  --איז בּײַ זי
שטענדיק דער זעלבּיקער1 :
פֿאַרענדיקן א טואוננ ;  .2מאָן
א לענגערע צײַט ;  .8אָדער גיט
ניט צו קיין בּאַזונדערן בּ.
אָפּפֿאַרבּן  --טרו .פֿאַרבּ אָפּ- ,געפֿאַרבּט,
-געפֿאַרבּן.

| .פֿאַרענדיקן

בּאַדעקן

מיט

פֿאַרבּ .אי טירן ,פֿענצטער און דילן פֿאַר פּסח.

גליק פֿון דער צו פֿרודענהייט ,לעמבּערג ,יאָר?

,אונ אַ זאַך װאָשׂ האָט ניט די צורה װי עשׂ

,האָבּ איך מיר אַפּגעפֿאַסט אַז איך מוז זײַן
געדולדיקטן!| בּיז נאָך דער קאָמיסיע" ,ספֿר

איז װאָרין בּשאַפֿין גלײַך װיא מען פֿאַרבּט אָפּ
איין זאַך" ,חה װוו ,מט,

 .2פֿיג .צוגעבּן אַ ספּעציעלע בּאַפֿאַרבּונג,
אי דעם שרײַבּער װי אַ העלד .אַי אַ װערק װי אַ
גרויסן אױפֿטו, ,די מעטאַפֿאָרישקײט פֿון דער
שפּראַך . . .און דער עלעגישער אנטערטאָן
פֿאַרבּט אָפּ  . . .די פּאָעטישע ערטער" ,די שטימע
פֿון טאָל ,נ"י  ,0491זד' ,08

מיט זיך , --דער כאמעלעאָן פֿאַרבּט זיך
אָפּ אין די קאָלירן פֿון דער סבֿיבֿה".
זונג.

/עניש.

-עכץ.

דקע)-= .עריי.

ער

(ין

אָפּפֿאַרבּרעננען  --אַקחװ .אימפ איצ נבּ.
פ-ֿ-אַרבּראַכט ,פ-ֿ-אַרבּרענגט ,אָפּזײַן ערגעצ-
וואו ,בּײַ עמעצן א געוויסע צײַט (און דערבּײַ
גוט פֿאַרבּרענגען), .בּאַגעגנט אַ דאַרן בּחור
און פֿאַרבּרענגט בא אים אָפּ גאַנצענע געכט",
זבּ,

רעד'

אַקש,

װועג

דער

פֿון פֿאַראַט,

מאָסקװל

 ,2ז' ,57

אָפּפֿאָרנעלט  --דאָס ,ז.

לעצ(ט)געלט,
געזעגן-געלט ,געלט װאָס מען לאָזט איבּער
קינדער און בּאַדינערס פֿאַרן אָפּפֿאַרן,

אָפּפֿאַרדינען  --טרוו .פֿאַרדין אָפּ ,פ-ֿ-אַרדינט,

בּיליקע

צווירן" .אָי די תּכריכים",

אִ דעם
תּנחומא,
ער בּײַ
מוז עֶר

זערקיס,

.}7

דער

פּריװאַטלעהרער,

דראָהאָבּיטש

אָפּפֿאַקטרעװען  --אוטח .װע אָפּ-- ,גע-

לענגערע צײַט, .פֿון אִי גאַנצע טעג װעט דער
בּחור לערנען שנײַדערײיַ?",

,5

אָפּפֿאַפֿען  --טרה 59 .אָפּ-- .געפֿאָפֿעט.
מאַכן צום נאַר(ן) ,בּאַשװינדלען, .איך בּין א
בּייזער מענטש און אַז מע װיל מיך מיט
נאַרישקײטן אָי ,ליגן ניט מײַנע הענט אין
קימפּעט", .װי מלך איז פֿון דעם גט צוריק-
געקומען און מע האָט אים ערשט דעם קאָפּ
אױפֿגעמאַכט ,װי מען האָט אים אָפּגעפֿאָפֿעט,
איז ער שטאַרק אין כּעס געװאָרן" ,מ .מ .אויי

 .1פֿאַרענדיקן זיך בּאַשעפֿטיקן
פֿאַקטרעװעט.
מיט מעקלערײַ .אָפּגעפֿאַקטרעװעט און געװאָרן
 .2אַ לענגערע צײַט
אַ סוחר מיט א קראָם.
זיך אָפּגעבּן מיט מעקלערײַ .אָפּגעפֿאַקטרעװעט
טאָג און נאכט און צו גאָרניט זיך דערשלאָגן.

סטריגעװעט

שויער

מגלת איבֿה ,לובּלין  ,5981ז' " .71מחמת די
אַרבּעט איז הײַנט גראַד ניט געװען קין
אײַליקע ,האָט ער אָפּגעפֿאַסט בּײַ זיך מער ניט
צו נעמען שער און נאָדל אין דער האַנט" ,בּאַש,
'דער קורצער פֿרײַטיק",

נאָרן.

מיט זיךְ- .פלעגט פֿאַסטן גאַנצע װאָכן
און אִי זיך מיט אַ שטיקל בּרויט מיט ציקאָריץ",
עניש.ונג.
לדב ,נ"י  ,7591זי 22

אָפּפֿאַרטיק-געלט

 .1אָפּהאַנדלען מיט רװח .פֿאַרדינען געלט,
,איינש איז פֿון װעגן דז זיא ניט בּיצאָלן אירן
לון װאָשׂ מן אינן אָבּ פֿר דינט האָט" ,לטו,
נו/ב.
 .2אָפּאַרבּעטן פֿאַר אַ חובֿ ,טובֿה אע.
,כיװעל אייך אַי פֿאַרן חובֿ װאָס כבּין ניט
בּכּוח צו בּאַצאָלן,
מיט זיך - --בּײַם אַװטאָמאַט זיך אִי אַ
שטיקל בּלײַ אין האַלדז-אונאַקן" ,פּמ ,מיל-
כאָמע ,מאָסקװץ  ,6491זי ,64
 .9אָפּאַרבּעטן אָדער אָפּזיצן אין תּפֿיסה
אַנשטאָט אַ געלט-שטראָף .אָי מיט צוויי װאָכן
חד"גדיא פֿאַרן פּראָטאָקאָל" .אִי מיטן הינטן
ע/עֶר , --מײַן מאַן דער
/נג.
(תחת).
גאָלדשפּינער איז אַ קנאַפּער פֿאַרדינער ,ער איז
בּלויז אַן אַ".

אָפּפֿאַרדערן  --אַרכ ,נר .דזח אָפּפֿאָדערן
; . . .זאָל ער פֿון זײַן זיל אבּ פֿאָרדרן צו טון
דשׂ זעלבּיגה ואש זיין שׂכל מיט בּרענגט",

אָפּפֿאַרזיכערן  --טרו .אימפ איצ נבּ-- .פֿאַר-
זיכערט . .פֿאַרזיכערן א צאָל מענטשן אָדער
איינעם קעגן פֿאַרשײדענע פֿאַלן ,אָפּסטראַכירן,
אִי קעגן שׂרפֿה און גנבֿה .אִי מיט אַ לעבּנס.
,אָט ער מיך אָפּפֿאַרזיכערט אין
פֿאַרזיכערונג .ה
זײַן לעבּנס-פֿאַרזיכערונג-געזעלשאַפֿט . . .וִיי ,דוד
פֿרישמאַן ,אין וואוהין ,קיעוו  ,2191אן (.3 )5
מיט זיך.
אָפּפּאַרט  --די ,מצ ובּ.
דזוו אָפּפֿאָר .דטשמ,
נר . . ., .נאָך דעם אִי פֿון די פּאָליציאַנטן איז
אין שענק אַרײַנגעקומען דער שול-לערער מיט
זײַן

װײַבּײ,

איבז,

י.

ג.

מונק,

מסתרי

פּאַריז,

װאַרשע ,5681

אָפּפֿאַרטיק"געלט  --דאָס ,מצ נבּ.

געלט

1846

אָפּפֿאַרטיקן
פֿאַר אַרעמעלײַט,

פּטור צו װערן

מדינה-גייערס,

פֿון זיי', .כּדי שלא לבֿײישי איהם אָפּ פֿערטיג
געלט צו געבּין כּפֿי נדבֿת לבּוײ| 9571 ,ריבֿ,
יודישע געלט ,זי , ,721אין דער פּראַקטיק האָט
זיך עס ניט אײַנגעגעבּן  . . .אי זיי האָבּן גענומען
אָדגי אי געגאַנגען נאָך נדבֿותײ ,מרדכי בּאַכנער,
אין ספֿר כזשאַנאָו ,מינכן ,9491

 .1פֿאַרענדיקן .אָפּגעפֿאַרטיקט פּסוק,
טיקט.
פֿלעגט ער זיך נעמען צו משניות" . .., .נאָכן
אָי די אַרבּעט זאָלסטו קומען צו מיר",

זעלצאַמי

אונ'

עמעצן ,משלח זײַן.
פֿערטיגט דער קיסיר
צו זיא אבּ ,זיא
ריכט צו געבּיןי,
קורצװיליגי

,אום זאָלכר
אַלזוא בּאַלד
פֿון זײַנר
שילדבּורגר
{אַװע

גישיכטי

ווו

זי 874ן, .וי ס'איז געװאָרן נאַכט ,האָט ר' חיים
אָפּגעפֿאַרטיקט
אַ שרעקליכע

דעם

בּעל-עגלה

געשיכטע

פֿון

אהיים",

ר'

אלעזר

פּלוני,
הקדוש,

פּיעטריקאָו ,תּרע"ג, .ד,ערנאָך אַז מע האָט שוין
אַלע אָפּגעפֿאַרטיקט ,זוי האָט מען זיך גענומען
צוֹ מיר",

י .מאָרגענשטערן,

מעשׂה

קבּצ'

משני

נים ,ווילנע תּרנ"ח ,זי ,03

 .9שטאַרבּן, .ער האָט שוין אָפּגעפֿאַרטיקט",
,פֿון די פֿאַרװאונדעטע האָט זעלטן װער גע
קרעכצט  ...מען האָט אָפּגעפֿאַרטיקט און אַרוס-
פֿון דעם

געפֿירט
בּאַװסקי,

מיט

גיהנום ,"...

די קאָזאַקן

איבּער

דר'

מ .דעמ'

בּוקאָװינע

און

גאַליציען ,װילקאָװישק ,יאָר?

מיט

זיך  .1 --פֿאַרענדיקן אַן אייגענע

אַרבּעט, .יעדער ייד מוז זען פֿרײַטיק פֿאַרנאַכט
ז.י.ך בּאַצײַטן אָפּצופֿאַרטיקןי ,חא ,נב/ב,
.
;,האָבּן זיך שוין אָפּגעפֿאַרטיקט מיט די מילכיקע
לאָקשן" ,ממוס ,פֿישקע, .בּקיצור ,אָפּגעפֿאַר-
טיקט זיך מיט מײַן מסחר ,"...שע ,טבֿיה,
 2בּאַזאָרגן .אַי זיך מיט פּרנסה ,מיט
זז .87
אַ הויז אע, .איך האָבּ זיך שנעל אָפּגעפֿאַרטיקט
מיט א האָטעל און צוריק אַרױס אין גאַס" ,סעג,
מײַנע

זיבּן

יאַר

אין

תלאָבֿיב,

ב"א

.7491

 .9פּטור װערן ,ליקוידירן .אַי זיך מיט אַ נודניק,
אי זיך מיט אַן אומפֿאַרבּעטענעם גאַסט| .נב.

אָפּפֿאַרטלען  --טרו- .טל אָפּ--- ,געפֿאָרטלט,
אַרויסקריגן עפּעס מיט א פֿאַרטל ,א קונץ ,אַ
דריידל ,אִי די פֿאַרלענגערונג פֿון דער װיזע.
עניש,אִי אַ הנחה.

אָפּפֿאַרלאַנגען  --טרו .פֿאַרלאַנג אָפּ--- ,פֿאַר-
 .1פֿאַרלאַנגען אויף צוריק .אַ'י די
לאַנגט.
געל;ענע בּיכער .מיט בּאַקציינער אַי דעם פֿאַר-
איאָריקן

חובֿ.

 ,2פֿאַרלאַנגען

אַ לענגערע

צײַט .אִי ישלח את עמיי,

אָפּפֿאַרלירן  --טרו .פֿאַרליר אָפּ-- ,פֿאַרלאָרן,
פֿאַרלירן אָן האָפֿענונג צו געפֿינען .אַי די
שליסעלעך און מוזן אױפֿרײַסן די טיר .אויך:
אִי מוט,
אָפּפֿאַרמאָגן  --טרו .אימפּ ,איצ נבּ- .פֿ-אַר-
פֿאַרמאָגן אַ סך ,אויף
מאָגט-- ,פֿאַרמעגט.
שטענדיק.

דער עלטער װאָס איך האָבּ געפּטרט אין די
יונגע יאָרן".
אָפּפֿאַרמירן  --טרו- .מיר אָפּ-- ,י(גע)פֿאַר-
מירט .1 .פֿאַרענדיקן פֿאָרמירן ,אַי א מאָדעל,
אִי א פּראָיעקט ,אַ פּלאַן .אִי דאָס סטאַנדאַרד-

לשון .אַי א סיסטעם .פּרוּװון אַי דעם אייגענעם
כאַראַקטער.

אָפּפֿאַרטיקן  --טרװ .פֿאַרטיק אָפּ-- ,געפֿאַר-

 .2אָפּפּטרן
אורזאך ווילין
זײַן גיזאנטין
אַנקונפֿט נאך

אָפּפֿוגעוען

,הלואַי װאָלט איך קענען אִי אויף

 2בּאַפֿרײַען פֿון א פֿאָרעם,

אָפּפֿאָרן  --אוטװ .פֿאָר אָפּ ,בּין --געפֿאָרן,
! +-אָפּלױפֿן װעגן האָבּן .1 ,פֿאַרלאָזן אַן
אָרט מיט א פֿאַרקערמיטל; .דאָ האָבּ איך
איינין בּיקאַנטן ספּן פֿון מינדן אן גיטראָפֿין,
דער האָט נאָך תּיכֹּף סמוך ללילה אַפּגיפֿארין,
גה ,ז' , .783װייל דער װינד נאָך ניט גוט
ווארין אום

אבּ צו פֿארין",

מראות

הצובֿאות,

װאַנזבּעק תּע"ח, .פֿאַר דעם אִי האָט דער בעל
שם זיך געלאָזט דערקענען" ,ממוס ,שלמה,
זי , ,94מיר װעלן מוזן קיין װין אִ' ,דאָרט
וועלן מיר א חופּה שטעלן" ,פֿל.

אָפּפֿאַרפעװען  --טרו- .סעווע אָפּ-- ,געפֿאַר-
פֿאַרענדיקן דורכפֿירן א פֿאַרס אָדער
סעוועט..
אַזױ װי א פֿאַרס .אִי א פּיעסע מיט צוגעגעבּענע
וילדע סצענעס .אִי אַ ראָלע מע זאָל לאַכן ,ווען
די כּװנה פֿון מחבּר איז גאָר געװען א פֿאַר-
קערטע.

אָפּפֿאַרסקען  --אוטו- .קע אָפּ- ,יגעפֿאָרט-
קעט.
ענלעך

בּאַלד,

 .9דורכפֿאָרן א בּאַשטימטן שטח .אִי דעם
גאַנצן טאָל, .זיי זײַנען נאָך ניט אָפּגעפֿאָרן
אויף די װעג קיין פֿינף װיאָרסט ,",..איבּז,
דער העלד יערמאַק ,װילנץ ,4781
 .4דורכפֿאָרן אַ לענגערע צײַט .מיר זײַנען
אַזױ אָפּגעפֿאָרן גאַנצע נעכט, .מען איז אָפּ
געפֿאָרן א פּאָר שעה" ,לדב ,נ"י תּשיין ,ז' ,223
 .9אָנװערן דאָס פֿריִערדיקע אָנזען אָדער
אויסזען? .א בּיסל נאָר דאָס וייכלעכע מעבֹּל
אָפּגעבּליאַקעװעט ,אַ בּיסל אויך די פֿאָרהאַנגען
פֿון אַמאָל אָפּגעפֿאָרן אין פֿאַרבּן" ,נס ,קאָר-
בּאַנעס ,מאָסקװע  .3491אָפּגעפֿאָרן ,געװאָרן
אויס קנאַקער".

צו

צוזאמען

פֿרססס,

בּאַשפּריצן,

מיט

אַרויסלאַזן שוים פֿון מויל ,אָנפּאיען זיך און אָ,
אױפֿהײבּן דעם קאָפּ פֿון קאַרעטע און אַ'.
 .2דז װעגן מענטשן ,גראָבּ,
 .2אָפּזידלען ,איבּעררײַסן אַ צווייטנס רייד,
,גאָר אָפֿט ,װען מיר האָבּן נישט געהאַט גענוג
געדולד אויסצוהערן װאָס טאַטע-מאַמע זאָגן,
.ה.אָ.ט מען אונדז אָפּגעפֿאָרסקעט :װען על-
טערס רעדט ,שלאָגט מען נישט איבּער" ,דב
סדן,

( .2װעגן א פֿאַרקער-מיטל) אָנהײבּן זיך
בּאַװעגן .די כּאַן איז אָפּגעפֿאָרן אַ בּיסל שפּע-
טער .דער אױטאָבּוס קיין צפֿת פֿאָרט אָפּ

( .1װעגן א פֿערד) אַרױסלאָזן אַ קלאַנג

די חכמה

זיך.

פֿון חכמות,

ת"אָ תּשכ"ח,

מיט

עניש.

אָפּפֿאַרענטפֿערן

טרח.

--

איצ נב.

אימפ

 ,1ענדגילטיק פֿאַרענטפֿערן
פ-ֿ-אַרענטפֿערט
 .2פֿאַרענטפֿערן אַ צאָל פֿראַגעס,
עמעצן.
אי אַלע פֿראַגעס פֿון דער אנקעטע, .װען זי
האָט זיך קעגן אים אַװעקגעשטעלט מיט די
פֿאַרענטפֿערונגען פֿאַר איר פֿאָטער און בּאַ-
זונדערס  . . ,װען זי האָט אים אָפּגעפֿאַרענט-
פֿערט" ,נס ,קאַרבּאָנעס ,מאָסקװע.,3491 ,

מיט

זיך  --זיך אַנטשולדיקן ,בּעטן מוחל זײַן
ער האָט זיך אָפּפֿאַרענטפֿערט הלמאַי ער אין
ונב,
נעכטן ניט געװוען אין חדר.

אָפּפֿאַרצן  --פֿאַרץ אָפּ-- ,געפֿאַרצט-- ,יגע-
אוטו .פֿאַרענדיקן אָדער
פֿאָרצן .
אָפֿט
צײַט אַרױסגעבּן בּויכװינט.
טרו  --בּמקום-װערבּ פֿאר אָפּטאָן
שלעכט ,אומגעראָטן .אַי א לעבּן
גאָרניט .אִי די װענט ,אִי אַ ניגון

אַ לענגערץ
מיט זיך.
עפּעס זייער
מיט גאָלף-
/ער
אע

 .0אַראָפּנידערן פֿון פֿריִערדיקער מדרגה,
,איך ליג און פֿאַנטאַזיר פֿון מײַנע גליקלעכע
ּ.ער הײַנט בּין איך פֿון אַלץ שוין
..
ָב
אָרן
יא

אָפּפֿאַרקױפֿן  --טרו .פֿאַרקױף אָפּ ,פ-ֿ-אַר-

װארשע

 .+פֿאַרקױפֿן אַלץ ,די גאַנצע סחורה,

אָפּגעפֿאָרן",

פל,

|בּײַ

אונז

יודען,

 ,3ז' ,631
 ./אָפּלעבּן ,אָפּקומען א געוויסע צײַט ,גאָט
אזוי פֿאָרט מען אָפּ דאָס בּיסל יאָרן ,אָט אַזױ
פֿאָרט מען אָפּ די פּראקטישע װעלט" ,יוסף

(דין ,קע)-= .ערי.

קױפֿט.

פֿאַרקױפֿן נאָך איידער מע האָט עס אין האַנט,
,דעם גאַנצן איבּעראַיאָריקן פֿאַנג כ'האָבּ שוין
.געפֿאַרקױפֿט און דעם בּרויט אױפֿגע-
.אָפּ
געסן?,

י .קיפניס,

איבז,

דאָס

אײַז

גייט,

קיעוו

קשָ"

 22צוריקקױפֿן דאָס פֿאַרקױפֿטע .פֿאַר-
0
מיט זיך.
קױפֿן ,חרטה האָבּן און אַי.

 .8שטאַרבּן, .מען פֿאַרט אַזױ לאַנג ,בּיז מע

-ער

ארוק,

מיט

הצלחה

עסט

אונ

געדענקט,

שענעוו ,4981
פֿאָרט אָפּײ ,פֿװל, .עס קומט דאָך א צײַט
װאָס מע דאַרף אִי פֿון דער װעלט. . .ײ ,פלאי,
המדבּר בּצדקה ,ווארשע תּרנ"ב ,זי ,32
 .9אָפּזידלען ,טרװ, .ער האָט אים אָפּגעפֿאָרן,
געמאכט מיט דער בּלאַטע גלײַך".
דער (ין
/עניש.
עכץ.יונג .

יקע).

ערײַ.

אָפּפֿאַרפירן  --טרו- .סיר אָפּ(-- ,גע)פֿאַר-
אַרויסקריגן מיט כּוח אָדער אַזױ װי
סירט.
מיט כּוח .אִי שינויים אין אָפּמאַך .אִ' נאָך א
1/ג.
הנחה.

אָפּפֿאַרקױף ,דער.

-ונג.

-עניש.

(יין" ,קע).
אָפּפֿאָרשן  --טרו .פֿאָרש אָפּ-- ,געפֿאַרשט,
פֿאַרשן אַן ענין אַ לענ-
-- 5פֿאָרשטן.
גערע צײַט אָדער פֿאַרענדיקן פֿאַרשטן אַ' אַ
יאָרצענדליק און ניט קומען צו קיין שום
רעזולטאַט .אִי איין ענין און זיך נעמען צו א
צווייטער פּראָבּלעם/- .נה,

אָפּפֿאַרשקען  --דזוו אָפּפֿאָרסקען.
אָפּפֿונעװען  --טרו- .געװע אָפּ-- ,יגעפֿוגע-
וועט( .סטאָליערײַ)

פֿאַרענדיקן פֿוגעװען .אָפּ

אָפּפֿוטורירן

1817

שנײַדן ,אָפּזעגן ,אָפּדלאַטעװען .אִי רינע(ס) אין
א בּרעט אַרײַנצושטעלן א קלין ,בּרעטל אע.

אָפּפֿוטורירן  }--פֿראָטערירן, .װײַל צומ-
ערשט איז געװען אין דער מיט אָפּפֿוטורירט,
האָבּן זיי שוין געקענט אזוי בּלײַבּן שטיין",
װײַס,

װוי דער

גורל

פֿירט'.581 '7 ,

אַפּפֿױגלען  --טרו .פֿױגל אָפּ-- ,געפֿױגלט,
ם{ספסט .6242:

 .1אָפּנאַרן ,בּאשװינדלען

עמעצן; .ער האָט אים אָפּגעפֿױגלט און צוגע-
 ,2װאול.

נומען בּיז צום לעצטן גראָשן".

(אַרײַננאַרן א פֿרױ כּדי צו) האָבּן סעקסועלן
פֿאַרקער,

אָפּפֿױידען  --טרה .דע אָפּ-- .געפֿױדעט,
אױיסאַרבּעטן אַ זאַך אויף אַ שלעכטן אופֿן ,אי
א מלבּוש ,אִי אַן אַרבּעט,

אָפּפֿױלן  --אוטו .פֿױל אָפּ-- ,געפֿױלט.
 .1כּסדר זיך געפֿינען אין אַ מצב פֿון פֿױלן,
אין אַן אינעװײיניקסטן אָרגאַנישן פּראָצעס פֿון
צעפֿאַל .ליגן אין קעלער און אַ' .עדער שטאַם
פֿון בּוים איז שוין אָפּגעפֿױלט און דאָך אױפֿן
שפּיץ בּאַװײַזן זיך נײַע צװײַגלעך" .גאָבּער נאָך
דרײַטיג טאָג גיט די נשמה למעלה אוני דער גוף
פֿױלט אב בּיז צו דער צײַט אלש הקב"ה
וערט (מחיה מתים) זײַןײ ,שׂיח השׂדה ,פּיורדא
 ,7פרק בּ,
 .2אָפּזײַן אַ לענגערע צײַט אין שלעכטץ
בּאַדינגונגען, .האָט אים אַרײַנגעזעצט אין דער
פּאַליצײי ,האָט עֶר דאָרט אָפּגעפֿױלט א טאָג
צען",

אַמד,

יעקעלע

גאָלדשלעגער,

זשיטאָמיר

.,8
מיט זיך  --א לענגערע צײַט זיך פֿױלן
ניט װעלן אַרבּעטן ,עפּעס טאָן .אָפּגעפֿולט זיך

אַ גאַנצן זומער..
-עכץ,

אָפּפֿילטרירן

אָפּפֿױל  --דער

זנג,

ה-עניש.

אָפּפֿױלענצן  --אוטו.

דזװ

דפֿו,

אָפּפֿיכּערן  --אוטװ .ער אָפּ-- ,געפֿיבּערט.
 .1אָפּליגן אין פֿיבּער, .כ'האָבּ אַזױ אָפּגעפֿי
בּערט און זיך געשלײַדערט ...בּיזן װײַסן

טאָג" ,בּאַש ,פֿאַר 0791 ,װו  2 ,41אָפּזײַן אין
א צושטאַנד פֿון גרויס אומרואיקייט ,אומגע-
דולד .אַי בּיז מע בּאַקומט פֿון אים א ידיעה.

דונג.

-עניש.

אָפּפֿיגל(עװו)ען  --טרו .פֿיגל(עװע) אָפּ-- ,גע
פֿיגל(עװע)ט22 .פֿיגלע = קונצשטיק ,בּלענדע-
 .1פֿאַרענדיקן דורכפֿירן א קונצ-
ניש .אוקר.
שטיק ,אַ פֿאַרבּלענדעניש .אִי עפּעס גיך מיט די
הענט .אִי סטענגעס און פֿײַער פֿון מויל.
 2אױספּוצן אויף א שרײַאיקן אופֿן ,אִי װי
דעם קיסרס פֿערד .אִי אין האַניק און עסיק.
עניש.
שכץ.
אָפֿט מיט זיך.
אָפּפֿידלען  --אַקוזװ ,טרחװ .פֿידל אַפּ- ,געץ-
 .1ענדיקן שפּילן אויף אַ פֿידל, .זיך
פֿידלט.
ג.עפֿידלט אַזױ
א נעם געטאַן צום פאֿיָדלפ.ּ.
א מינוט צען ,בּיז די פֿינגער זײַנען געװאָרן
 2אָפּזידלען
שטײַף" ,אֵפא ,אַ לענדלער.
עמעצן, .ער האָט אים אָפּגעפֿידלט מיט א
 .8בּאַשװינדלען ,אָפּנאַרן .מע
פֿײַנעם פּסוק".

 ,4װאול.

האָט אים אָפּגעפֿידלט בּײַ די קאָרטן ,

פֿאַרקערן מיט א פֿרױ, ,אָפּגעפֿידלט און אַװעק
אַן א זײַגעזונט".
פ .אָפּפּטרן אַ לעבּן מיט גאָרנישט ,פֿאַר"
שפּילן א קאריערע .מע האָט אָפּגעפֿידלט דאָס
לעבּן מיט גאָרניט.

 0שפּאַסיק :פֿידלען אויף צוריק ,ד"ה חרטה
האָבּן אויף א שידוך, .איך וויל ניט ,פֿידל מיר
אָפּ קריק |צוריקן ,כּליזמר ,שפּילט פֿאַרקערטע
ניגונים" ,רייד (מאָהילעװ און אומגעגנט),
 ./בּמקום װערב פֿאַר פֿאַרשײדענע מינים
פֿאַרענדיקן אַן אַרבּעט ,הן לגנאי והן לשבֿח.
,און אָט אַזױ פּאַװאָליע אָפּגעפֿידלט צװיי
סעזאָן ,אַז עפּעס אויף צוריקװעגס זאָל נאָך
בּלײַבּןי ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591ז' ,555

אָפּפֿורעמען  --טרו- .רעם אָפּ-- ,געפֿורעמט.
 .1פֿאַרענדיקן פֿורעמען .אִי א נײַעם מין
 .2אַנטװיקלען,
דריידלעך ,חנוכּה-לעמפּלעך.

אָפּפֿיטערן  --טרו- .טער אָפּ- ,יגעפֿיטערט.

אויסבּילדן .אִי א פּערזענלעכקייט ,כאַראַקטער.
נג.מיט זיך.

 ,1פֿאַרענדיקן פֿיטערן בּעלי-חיים .אִי די גענדז
בּיז חנוכּה .אי די בּהמה,

אָפּפֿורשקען  --אוטװ.
דזו --פֿאָרסקען,
-פאַָרשקען.עעויינטלעך מיט זיך.

 ,2אומאיידל .געבּן א סך עסן ,אַנשטאָפּן מיט
עסן .אַי א פּאָלק זעלנער,

,ס'האָט געװירקט װי װאַסער אויף א גאַנדז:
ימ ,אין
זיך אָפּגעפֿורשקעט און גענונג",
אונדזער געדאַנק ,ריגע .3391

 .3צונעמען ,אַװעקנעמען פֿוטער ,שפּײַן
פֿאַר בּהמות, .יאַנקלס קו האָט אָפּגעפֿיטערט

אָפּפֿושעװען  --טרוו- .שעווע אָפּ ,ג-ע-פֿושע-

װעט .אָפּטאָן אַן אַרבּעט אויף א געמיינעם
אופֿן ,װי אַ פֿושער ,פּאַרטאַטש, .ער האָט אָפַּי
געפֿושעװעט די אַרבּעט ,ממש צעהרגעט ,צע-
ממיתט די גאַנצע אַרבּעט".
אָפּפושערן  --טרו- .שער אָפּ ,ג-ע-פֿושערט.
דזו אָפּפֿושעװען |מיט קליינעם אונטערשייד
אין בּ :א פֿושער קען ניט אַנדערש ,און עס
קען זיך טרעפֿן אַז ניט קיין פֿושער זאָל אויך

אָפּפֿושעװעןן.

-ונג.

-עכץ.

עניש.

-ערי.

-ער.

בּערלס גאָרטן" ,דער לאַנדאַרבּייטער ,לוח פֿאַר

קאַלאָניסטן ,װילנע  ,1091ז' , ,242דאָס געווימל
פֿון פֿעלד טוט אים אַ" ,נגת ,פ, ,41 ,די
צאַרישע

אַרמײ  ...האָט  . ..די פֿעלדער ...

אָפּגעפֿיטערט  . . .אָן קיין שום נויטװענדיקייט",
געדענקבּיכל
נעװרעס

אַכנים,
-ניש.

דער

פֿון דער

מינסק

בּאַפֿעלקערונג
רויטער

.9291

אַרמײ,

מיט

צו

די

מאַ'

פֿון אָסאָאַװי-

זיך.

נג.

מען ניט אױספֿײַכטן ,בּלויז אי

אָפּפֿײַַל  --דער ,ן.

|נב,

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

 ,2אָפּפֿאַל בּײַם פֿײַלן .עאַי פֿון
פֿון אָפּפֿײַלן,
/נב,
גאָלד האָט דעם װערט פֿון גאַלדײ ,

אָפּפֿײַלן  --טרו .פֿײַל אָפּ-- ,געפֿײַלט .1 .אָפּי
שלײַפֿן .פֿײַלנדיק קירצער מאַכן ,צופּאַסנדיק צו
א מאָס .גלאַטער מאַכן דורך פֿײַלן ,אי די שפּיצן,

א די קאַנטן.

 .2פֿיג :איידעלער מאַכן, .די

שולע ,די ליטעראַטור און דאָס לעבּן  ...שלײַפֿט
און פֿײַלט אָפּ די װילדקייט פֿון די יונגע
נשמות",

זי ,404
מיט
-עריי,

פרץ

װווצ,

זיך.

געדאַנקען

עכץ.

און

אידייען,

/עניש.

אָפּפֿײַנען  --טרוו .פֿײַן אָפּ-- ,געפֿײַנט.

ער
מאַכן

אַז עמעצער זאָל אויסזען אָדער װערן פֿײַנער.
אי דעם גראָבּדינג ,דעם עם:הארץ .אִי צו
ווערן איידעלער,
מיט ז י ך  --מאַכן אַן אַנשטעל פֿון א פֿײַנעם
מענטשן, .דער משומד האָט זיך אָפּגעפֿײַנט און
געגעבּן אַ נדבֿה".

זעכץ .דער (דין ,דקע)-/ .ערש.
אָפּפֿײַערן  --טרװ . ער אָפּ-- ,געפֿײַערט.
 .1אָפּיום-טובֿן ,ענדיקן פּראַװען א שׂמחה .אַ'
דעם יום-טובֿ און דערנאָך זיך צוריקנעמען צו.
האָט שוין אַפֿילו אומעטום

דער אַרבּעט, .מע

בּאַװיזן אָפּצופֿײַערן דאָס בּאַשטעטיקן דעם
מאַנדאַט" ,ימ ,נײַס ,קאַװנע , .2291איידער
כ'האָבּ נאָך מײַן יום-טובֿ אָפּגעפֿײַערט ,איז ער
מיר

שוין

פֿאַרשטערט",

מלכּה

ליסאַק,

װעלט

װוינקל ,מאָסקװע .3291
 .2אויסשיסן,, .מיט אי זײַן שאָס האָט עֶר
אויסגעדריקט זײַן פּראָטעסט" ,גרינ ,איד און
װעלט ,נ"י  ,3591ז' ,572
ניש,
נג.מיט זיך.

אָפּפֿײַפֿן  --פֿײַף אָפּ ,ג-ע-פֿײַפֿט (--געפֿיפֿן.
אוטח  --פֿאַרענדיקן אָדער אַ לענגערע צײַט
פֿײַפֿן, .,דער װינט האָט שוין אָפּגעפֿײַפּט".
טרװ  .1 --אַרױסבּרענגען אַ ניגון דורך
פֿײַפֿן .אױפֿכאַפּן א מעלאָדיע און זי אָי, .דער
שטורעם האָט זײַן פֿאַרשפּיל אָפּגעפֿײַפֿט פֿון
ערגעץ פֿון א װאָלקדװעלט" ,יהואָש' ,דער
 ,2אָפּנאַרן ,דזװ אָנפֿײַפֿן,
ערשטער שניי'.
בּבּ ,56
פֿאַרענדיקן אָדער
אָפּפֿילאָזאָפֿירן  --אוטװ.
האָט
ר
ע.
אַ לענגערע צײַט פֿילאָזאָפֿירן.., .
אזוי אָפּפֿילאָזאָפֿירט בּײַ אַ האַלבּער שעה",
איבּז ,יאַראָסלאַװו האַשעק,

דער

בּראַװער

סאָלי

דאַט שװייק ,אין אוקראינע,1391 ,

אַפּפֿילטרירן  --טרח . טריר אָפּ(-- ,גע)
פֿאַרענדיקן פֿילטרירן ,דורכלאָזן אַ

פֿילטרירט..

פֿליסיקײט דורך א פֿילטער ,אָפּזײַען; .מישט

אָפּפיטשקען  +-- --אָפּפֿיצקען.
אַפּפֿײַכטן  --טרו.

מאַכן אַ בּיסל פֿײַכט, .אזא סאָרט לעדער דאַרף

פֿײַכט אָפּ- ,געפֿײַכט.

גוט

אויס  . . .און

ואסער",

,9

י

זי .68

פֿילטרירט

בּורטיאַנסקי,

מיט

דאָס

זיך.

אָפּ . ...א בּיסל
געװיקס,

/נב,

קיַעװ

1878

אָפּפֿילן

אָפּפֿילן | --לאַנגע ין טרוו- .פֿיל אָפּ--- ,געפֿילט,
דערפֿילן .דערשפּירן שטאַרקע

פֿילט אָפּ די ענגקייט
אָנגעשטאַנען",

,3

בּ.

געפֿילן" ,יאָ ,ער

װאָס אין דאָ לעצטנס
אויפֿן

טייטלבּוים,

שװעל,

ז' , ,16האָט ער אָפּגעפֿילט אַרום זיך א

קאַלטע,
י.

אָפּפֿירן

פּשוט

גוטערמאַן,

אומדערטרעגלעכע
איבּז,

צום

פּוסטקייט",

בּײַשפיל

פלעװע,

ּג.ע.פֿיצקעט --
דעם בֹּחור אױפֿן באּעָנקפל.
און גיי!" ,שע ,פֿונים יאַריד, .אויף דער
הייסער מינוט גוט אָפּגעפֿיצקעט דעם אַנטלאָ
פֿענעם ,דערנאָך . ..ארומגעקושט  . ..דערנאָך
ווידער אָפּגעפֿיצקעט" ,איבּז װ .קאַטאיעװ ,אַ
זעגל אינזאַמ שעמערירט ,מאַָסקװע ,8391
 .2אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען; .אַזאַ הולטײ!
ער האָט אונדז רעכט אָפּגעפֿיצקעט .אַזאַ חוצפּה,

װאַרשע , ,2591אויף דער שטיל-פֿאַרשװיגנקײט
פֿון מויל נישט זען ,נישט אִי דעם גרויל" ,מאָל,
דזשיקע ,װאַרשע  ,6391ז' , ,75ער האָט גע
גלײיבּט אין דעם כּוח פֿון מענטש אָפּצופֿילן
געשעענישן" ,צאַנין ,ליבּשאַפֿט ,זי ,311

סקי ,זכרונות פֿון מײַן לעבּן ,פּאַריז , ,0391אַלץ
װאָס איך האָבּ בּאַנומען איז געװען אַז מע האָט
מיך אָפּגעפֿיצקעט" ,פֿאָר 3691 ,ווו ,13

מיט

זיך  --אִי זיך שװאַכער װי פֿריער,

 .9בּמקום-װערב פֿאַר אָפּטאָן אַן אַרבּעט װיי

זנג.

-פֿיל  --פפֿאַרמאָגט

-עניש.

אַ  . . .ראַפֿינירטן אִי אין אָפּקלײַבּ פֿון װאָרט",
גבֿריאל

פרייל ,אין סבֿיבה ,טן ,63

פֿילצ(עװע)ט . .בּאַדעקן מיט פֿילץ,

אױסגעפֿינען די

סומע װאָס מע דאַרף בּאַצאָלן דער עסטרײַכישער
רעגירונג פֿאַר דעם פֿריער ניט-בּאצאָלטן אַקציז,
דונג, ,בּענין האַקציו שעד עִתֹּה נהגו בּני
הישובֿ שלא לשׂכרו ורק אַי ,ר' חיים הלבּרי
שטאַם ,שו"ת זבֿרי חיים וו ,תּרס"ב ,קיא/ב,

אָפּפֿינצטערן  --טרו- .טער אָפּ-- ,יגעפֿינצ-
 .1אָפּטונקלען ,אויסטונקלען ליכט
טערט.
און אַלץ װאָס איז דורכזיכטיק ,כּדי פֿאַרמײַדן
קרבּנות פֿון א לופֿט-אַטאַקע ,אִי אַלע פֿענצטער
פֿון הײַזער און פּראַזשעקטאָרן פֿון אױטאָמאָ-
בּילן,
 .2אַקוזװ .אָפּלײַדן ,פּײַניקן ,אָפּלעבּן אין
דחקות .אִי דאָס לעבּן ,די אאָרן, .האָבּ...
אָפּגעפֿינצטערט  . . .אַ זעקס אָדער זיבּן פֿינצטע-
רע

יאָר",

אַהרן

הירש

פֿרײנקעל,

איין

לוסט

רײַזע נאָך אָריענט ,נ"י , .1981זאָל איך טאַקע
אזוי אַי מײַן װפלט?" ,ע .בּלאָשטײן ,די שװאַרצע

מיידל ,װילנע ; ,4981ער האָט ניט געװאָלט
גיין דינען דעם רשע צאַר ניקאָלײַ ,און אַי
עטלעכע אאָר בּײַ פֿאַניע:חזיר אין מיליטער",
עָנישׁ,.
 5רדאַי ,טמז 5691 ,װוש .51

אָפּפֿינקלען - --קל אָפּ-- ,געפֿינקלט,

אוטח.

 -אָפּשײַנען ,אָפּבּלישטשען ,כװאַליעװײַז אָפּישטראַלן מיט פֿונקען פֿון ליכט און קאָליר ,אַי
מיט זילבּער ,גאָלד .אִי אין בּעכער, .האָבּן די
לאָמפּן אָפּגעפֿינקלט מיט אַ גרינלעכער שײַן אין
די פֿײַכטע בּרוקנשטיינער" ,חג ,צמח אַטלאַס װ.

טרוו  ---מאַכן עס זאָל פֿינקלען, .יאַנקעלע האָט
אָפּגעפֿינקלט זײַנע געפֿאַסטע שטיול" ,אָפּאַ,
יבּײַַם רב',
מיט זיך ; --אלל פֿאַרבּן פֿונעם פֿעלד
פֿינקלען זיך אָפּ אין אירע אויגן ,אין אירע
שיינע ,בּלויע ,פֿאַרטראַכטע שיר:השירים-אויגן",
/נג.
שע ,פֿון פסח בּיז פסח ,זי .46
עניש,9

אָפּפֿיקן  ---טרו.

1

אָפּשמײַסן

עמעצן

מיט דער האַנט (מיט אַ ריטל), .אַװעקגעלײיגט

ואול.

פֿיק אָפּ-- ,געפֿיקט.
פֿאַרקער.

שע,

אהיים",

אידישע

ראַמאַנען,

ו' ,612

 .2איבּערגװאַלל אַװעקפֿירן .אִי אין פּאָליצײ,
אין תּפֿיסה ,אִי אין די דרײַ אותיות = סאָװ,
אין גע-פע-אן,

 .9פֿירן סחורה צו א בּאַשטימט ,בּאַשטעלט
אָרט.
,און
בּראָר
רמ"ל,

אִי אין מאַגאַזין
פֿלעגט אויך צו
 ...קאַלבּפֿלײיש
לעמבּערג ,יאָר?,

די זעק מיט צוקער.
א גרויסן גראָף לעבּן
 ...אַיי ,ספר שבֿחי
זי ,92

 4אַװעקפֿירן אין א זײַט (עס זאָל קיין שאָדן
ניט בּרענגען) .אי דעם בּליץ אין דער ערד.
עער ,דאָס ליטװאַקל ,פֿירט אָפּ דעם פּױלישן
דונער פֿון אונדזערע קעפּ" ,פרץ' ,שאלות
ותּשובֿות'.

אָפּפֿיקפן  --טרו .פֿיקס אָפּ-- ,געפֿיקסט .אַמ.

ס .אָפּרעדן פֿון טאָן עפּעס .אִי פֿון שליסן א

 .1פֿאַרריכטן, ,דער מאַן איז געקומען און
 .2אָפּטאָן א
אָפּגעפֿיקסט די מאַשינקע".
שפּיצל ,בּאַשװינדלען, .מען האָט אים שין
איינמאָל גוט אָפּגעפֿיקסט".

שותּפֿות .אִי פֿון אױסקלײַבּן אַזא פֿאַך .ה,אָבּ
איך מיך בּאמיט אויף אלע אַרטן מײַנע שװעס-

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

אָפּפֿיר  --דער ,ן.

פֿון אָפּפֿירן ,פּאַמעלעכער אִי ,2 .מיטל אָפּצר
פֿירן א פֿליסיקײט .אָיט ר ײַ בּל ,אצ װ ײַ ג ,

אַיקאַנאַליזאַ ציע ,אֵירע רן9 .מיטל
אָפּצופֿירן

דעם

אַײשאָקאַלאַד,

מאָגן.

 .1פּראַצעס אָדער

אָפּפֿירונג  --די ,יען.

רעזולטאַט פֿון אָפּפֿירן .די אִי פֿון די אויס"
געאַרבּעטע סחורות האָט זיך לאַנג פֿאַרשלעפּט.
;יהודים קענען בּעטן מכּוח אִי פֿון קאַזיאָנע
פּוסטע ליידיקע ערד",
לינסקי ,פֿעסטזעצונג

איבּז ,קאָנסטאַנטין

קאַי

װעגן יהודים ,ווילנע והו"

ראָדנע ,8281
 .2מיטל צו ריניקן דעם מאָגן .געבּן דעם
קינד אַן אִי, .װען דער בּלוטשטורץ קומט דורך
דער ווירקונג פֿון שטראַלן . . .איז גוט צו...
נעמען אַן אִי און געבּרויכן פֿליסיקע שפּײַזן",
בּלעטער שֵן , .71אוױיבּ דער חולה בּרעכט ניט
און קען שלינגען ,דאַרף מען אים פֿאָרזיכטיק

געבּן אַזױ לאַנג אַן אַי בּיז ער האָט דעם מאָגן",
פֿגעז ,װוילנע ,4291 ,אִן ,7

אָפּפֿירמיטל  --דער  8דאָס- ,ען.

רפֿאה

אָפּצורײניקן דעם מאָגן ,רפֿואה קעגן עצירות,
,קינדער נעמען אײַן בּעסער א זיס אַי איידער
ריצנאייל", .זאָל מען אינדערפֿרי און פֿאַר"
נאכט גיין װאַרעמער אָנגעטאָן  . . .ניט נעמען אָן
א דאַקטער קיין אַ" ,קמ ,5681 ,מאן , ,23בײַ
שטאַרקע עצירות קען מען מאַכן קליסטירן . . .
שטאַרקע אַ'ען דארף מען פֿאַרמײַדן"9 ,געז,
ווילנע  ,3291ר ,11

אָפּפֿירן  --טרו .פֿיר אָפּ-- ,געפֿירט

 .1בּאַ-

גלייטן .פֿירן עמעצן צו אַן אָרט .אִי אַהיים .אַי
,וי ,קום אהער ,מײַן טײַער
אונטערן אָרעם .א
לעבּן,

אָפּפֿיצקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געפֿיצקעט,
--פיטשקען.

ניט-איז.

-עניש.

ענריקן סעקסועלן

אָפּפֿילצ(עװע)ן  --טרו .פֿילצ(עװע) אָפּ--- ,גע-
אָפּפֿינדן  --טרו .גאַליציע.

פֿון אַ שטאָט חוזק געמאַכטײ ,ישׂראל רוחמאַָװ"

ממוס ,שלמה ,ז' , 34דאָס שפּילן װאָס מע
שפּילט  . . .בײַם אִי פֿון דער חתונה די מחותּנים

און פֿיר

מיר

שוין

אַפּ אַהײים!",

פֿל.

,דער קאפּיטאַן האָט אונדז אָפּגעפֿירט אין דער
נאָענטער שטאָט" ,קמ ,6681 ,מאן , .22נעמט ער
דאָס קינד אִי עס צו זײַן פֿאָטער און מוטער",

טער
נײַאי

פֿון דעם אָפּצופֿירן" ,פּ .זאַנדמאַן,

איבּז,

װאַרשע

.2581

אונד

טויזענד

איינע

נאַכט,

 .0פֿאַרפֿירן עמעצן .אַראָפּפֿירן פֿון גלײַכן
װעג .די שלאַנג האָט אָפּגעפֿירט חוהן; .עשׂ
וואר אין דיא צייט דשׂ (שלמה המלך) איז אלט
אבּ
בּר
ײ. ַ..
װַן
געװאָרן ,זוא האָבּן אים זײ
גפֿירט פֿון זײַן פֿרומקײט ,אונ' עֶר האָט
גזינדט" ,מהמ ,סח/ב, .װען ער לײַט העט אפּ
גפֿירט פֿון גוטן װעג זאָל ער זעהן ער זאָל לײַט
פֿירן אין גוטן װעג" ,עח ,סד/א, .אונ' ער
ווישׂט אלי מענשן צו איבּר רידן אוני זיא אָבּ

צו פֿירן פֿון דען װעג זי גין װאָלטן" ,יוסיפֿון,
פֿיורדא , ,4671אונ' האָבּין שוין מער קיין עצה
גיהאַט אים אָפּ צו פֿירן פֿון דען בּייזין װעג",
בּן המלך
ציטערניש

והנזיר ,איבּז ,זשאַלקע ; ,1771א
האָט מיך אָנגעכאַפּט ער זאָל מיך

נישט ח"ו אַי פֿון דעם אמתן ועג" ,יפ ,זי ,74
 .4אָפּלײגן ,אָפּשטופּן ,ניט מקיים זײַן צו
דער צײַט .אִ' חדשיםלאַנג בּיון אױיפֿבּױען
עפּעס, .דער בּעל-מלאָכה פירט מיך אַזױ אָפּ
נאָך פֿון פֿאַר פּסח".
 .8אָפּנאַרן .פֿאַרנאַרן ,אִי אין װאַלד און
בּאַרױבּן .אִי אין בּאַד אַרײַן ,אי לצַנות =
אָפלצעװען.
 .9בּאַשטימען ,צוטיילן פֿאַר אַ באַשטימטן
צ יל.

אִי אַ גאַנצן בּנין פֿאַר צולים,

 .0איזאָלירן .אָפּטײלן, .אין וין . . .אין אַ
גרויסן האָטעל איז געװועון איין טיפֿוס-קראַנקער
פֿאַר װעלכן מען האָט אָפּגעפֿירט אַ װײַטן צִי-
מעצר",

דר'

מ.

זוסמאַנאָװיטש,

די

הויזליכע

מעדיצין ,ווילנע ,7881
 .1אװעקרוקן אין אַ זײַט .אָפּרוקן אַהינטער,
 ....,אױפֿהײבּן די הענט האָריזאָנטאַל אין
בּיידע זײַטן און אִי זיי װאָס װײַטער איף
הינטן"9 ,געז ,װילנץ  ,2291אן .5
 2אַנולירן ,בּטל מאַכן .מבֿטל זײַן .אִי דעם
חובֿ, .מײַן חילוף כּתבֿים בּכּבֿוד אבּ צו פֿיהרן",

אגרת שלמה ,ח/ב .תּשובה דאָס מיינט מען
פֿאַסטן ,און תּפֿילה און צדקה .זי פֿירן אָפּ פון

אָפּפֿירץכץ

1819

מענטשן אַ שלעכטע

גזירה" ,מ .א .גליקמאַן

ספֿר בּרכי נפֿשי ,װאַרשע ,8981

אַרױסבּאַקומען,

.9

אִי פֿון

אַרויסקריגן.

דעם מסחר א שיינעם פּדיון, .איך װאָלט נאַך
האָבּן א השׂגה האַלטן די בּהמה  . . .זאָלן מיר
אִי פֿון איר

כאָטש

י .קיפניס,

א קיעלע",

דערציילונגען ,קיעוו ,0391

אָפּרײניקן דעם מאָגן ,לאַקסירן ,האָבּן

4

נקיות .אִי מיט ריצנאייל ,מיט ראבּאַרבּאַר, .צום
אי איז אַמאָל אַ לאַמטערן אויך א סגולה",
פֿװל{ .װש מיט בּ , {1ס'האָט אים אָפּגעפֿירט
אַזש בּיז קיין װין" ,פֿװל . . ., .אַלץ שמורהני-
קעס האָבּן ערבֿ-פּסח איינגענומען ריצנאייל צום
חמץ",

אי דעם

דאָס

ייל,

יננגעל,

פּוילישע

אומפ  --עס פֿירט אים
אַדעס  ,5981זי ,87
אָפּ, .דעם קראַנקן {אויף כאַלערען פֿירט אָפּ
מאָל א טאָגײ ,דרי ל .פֿוקס ,די כאָלערע
0
און

קאַמף

דער

געגען

װארשע

איהר,

,5191

זי 5
 ,9אַקוזו .אָפּלעבּן ,פֿאַרבּרענגען ,דורכ-
מאַכן אין דחקות ,דאגות אָדער אין פֿרײיך, ,װי
די מענטשן פֿירן אָפּ דעם הײיליקן טאָג וְשבֹּתן
מיט הבֿלים ,מיט שטותים ,בּבֿא:מעשׂה און
אַנדערע נאַרישקײיטן ,בּעסער װאָלטן זיי גע-
לייענט

טײַטש-חומש",

איבּז,

חכמה,

ראשית

לעמבּערג  ,3881זי |, ,)73שטאַרקע ראיות
געבּרענגט  ...װי אַזױ דו האָסט אָפּגעפֿירט
אַזױנע יאַר און טעג ,געגאַנגען אין דער פֿינצ-
טער אין אַזאַ װצג" ,טעיאַטאַר, .אַז איך קוק
דיך אָן ,דערמאָן איך מיך אין מײַן שלימזל,
מיט װעמען איך האָבּ אָפּגעפֿירט א װעלט",
קאַלמוס ,זעלטענער

בּרית ,װארשע

 ,2881ז' ,.41

,האָבּ איך מיר מעבֿיר געווען די סדרה און בּין
.ה.כּלל ,איך האָבּ
געלאָפֿן אין מקוה אַרײַן .
אָפּגעפֿירט א גאנץ גוטן שבּת" ,ל .פימסענשטיין,

תּיקון לײבּאַלע ,לעמבּערג  ,4981זי  ,94ענאָר
מיר זענען דאָך ייִדן ,פֿאַרװאָס זאָלסטו דאַרפֿן
אי אַזױ עלנט דײַן װעלט" ,בּ .בּעקערמאַן ,ר'
פצלאלקע מלמז ,װאַרשע  ,5981זי . .21עס
זענען דאָ מענטשן װאָס פֿירן אָפּ זייער גאַנץ
לעבּן מיט

מחלוקת",

ר' משה

מאַליק,

יעקבֿ

נחלת עזריאל ,סאַשמאַר תּרצ"ח,

געזונט  , . .און זוכט מיט היימישע רפֿואות .. .
אָיז ,בּרעכמיטל --- ,אַרױסצוטרײַבּן פֿון זיך
זדעם אומגעבּעטענעם גאַסט" ,יפֿאָל ,3881

 ,0אוטו .לֹר .טומלען ,שטיפֿן ,װילדעװען

מיט זיך , --איך בּעט דיר דוא זאָלסט מיר
ָ.ט
א.
הר ,
בּאַלד אַן ענטפֿער געבּן װי מיט די
זיך אָפּגעפֿירט" ,לאַל ,ז' , ,91אַזױ פֿירן די
לײַט זיך אָפּ זייער בּיסל יאָרן" ,קמ,4681 ,
פאֶן .56

אָפּפֿירעכץ  --זאָס ,{ ,יער.

ספּעצ דזװ

 .1װער

אָפּפֿירער  --דער- ,ס .ונ -ין ,דקע.

 .2מיטל ,מכשיר
עס פֿירט אָפּ .אַי פֿון מיסט.
אָדער מאַשין אויף אָפּצופֿירן .רויך אָי .װאַסער-
א אאַ- .ערײ.

אָפּפיריקישקע  --די ,ס .זזו דיקע קישקע,
אָפַּפֿישן  --טרו .פֿיש אָפּ-- ,געפֿישט .1 .אַ
צײַט

לענגערע

כאַפּן פֿיש .אִי א גאַנצן מעת-

 .2אַרויסקריגן דורך שװינדל .עדי
לעת.
צוויי האָבּן צּײַ יאָן זײַנע עטלעכע טאָלער
אָפּגעפֿישטײ,

לאַיזע,

קעניגס

דעם

געשעפּטס:

פֿערזאָרגער ,בּוקאַרעשט,

=פֿלאַדערט,
אָפּפֿלאַדערן  --אוט- .ער אָפּ ,גע
פֿלאַדערן אַ לענגערע צײַט אָדער אויפהערן
פֿלאַדערן .אִי בּיז  03יאָר און ערשט דערנאָך
חתונה האָבּן- .ניש.

אָפּפֿלאַטערן  --אוטװ- .טער אָפּ- ,געפֿלאַ
טערט.
,אפשר

 .1אױפֿהערן פֿלאַטערן .אַװעקפֿליען
װייסטו ,טײַבעלע ,פֿון יענע קלוגע

לײַט  /װאָס זיי קענען העלפֿן מיר צוריק-
צודרייען די צײַט / ,מײַנע יונגע טעג װאָס
האָבּן אָפּגעפֿלאַטערט",

חג,

מענטש

דער

פֿון

 .2פֿלאַטערן אַ
פֿײַער ,נ"י  ,2691זי .451
לענגערע צײַט, .די פֿאָן האָט אָפּגעפֿלאַטערט
/נג .גיש.
בּיז זי איז צעריסן געװאָרן".

אָפּפֿלאַכן  --טרװ .פֿלאַך אָפּ-- ,געפֿלאַכט.
מאַכן פֿלאַך .אִי דעם סטויג .אִי די ערד, .קינדער
מוזן אַרומלױפֿן אַפֿולע בּאַרװעס ,דעמאָלט
שטאַרקן זיך די מוסקלען . ..פֿון פֿוסבּאַלקן
; ..עס דריקט אויף אים דער גאַנצער גוף
און  . . .װאָס מער דער גוף װאַקסט ,װערט דער
פֿוס מער אָפּגעפֿלאַכטײ ,איבּז ,דר' ג .טוגענך-
רײַך ,דערציונג

פֿונם קליינקינד ,בּערלין ,7291

זי , ,91װערט דאָס גאנצע קולטורילעבּן אַװױ
אָפּגעפֿלאַכט ,װײַכט די יוגנט פֿון פּראָבּלעמען",
א.

דעם

גאָלאָמבּ,

מאָרגן

אַנטקעגן,

מעקסיקע

 ,8ז' .9
זיך.

עניש.

-נג.

אָפּפֿלאַם  --דער- ,ען.

אַקט אָדער רעוול-

טאַט פֿון אָפּפֿלאַמען .אִי פֿון זוךאונטערגאנג,
 . ..,טוען זיי דעם קרוג מיט װאַסער אים דער-
לאַנגען -- ,אַנגעשעפּט מיט גבֿורה  . . .פֿון דעם
אַָװנט-אָי ,רויט װי העלד-בּלוט" ,אֵל װו' ,דוד
/נג,
אין צדולםי.

דר'

מ.

אָפּפֿירעניש  --דאָס ,ץ.
פֿירונג , .2 3קים

פֿילט זיך עמעץ

נישט

אָפּפֿלאסטערן  --טרװ- .טער אָפ- ,יגע-
פֿאַרענדיקן פֿלאַסטערן אַי אלע
פֿלאַסטערט .
פֿיר װענט .אִי דעס בּרוק מיט שטיינער און
מיט זיך  --זיך אִי מיט שמינקע.
צעמענט.
דונג,

אָפּפֿלאַסקען  +- --אָפּפֿליאַסקען.
אָפּפֿלאַקערן  --אוטו .ק-ער אָפּ-- ,געפֿלאַי
קערט .א לענגערע צײַט פֿלאַקערן אָדער פֿאַר-
ענדיקן פֿלאַקערן .אונטערלייגן נאָך צװײַגן
דאָס פֿײַער זאָל אִי א גאנצע נאַכט .אִי מיט
התלהבֿות אין די יונגע יאָרן און װערן קילער
אויף דער עלטער .זיך אָנצינדן ,א פֿלאַקער
/נםת,
טאָן און גאָר גיך אִי : .מיט זיךף.

אָפּפֿלום  --דער ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּפֿליסן .,אײַליקער אִי פֿון װאַסערן .א
רינע ,אקָאיַנאַל ,אַײגרובּ ,אַילאָך ,אַײטרײַבּל,
 .2דאָס אָפּפֿליסן פֿון ים-װאַסערן פֿון בּרעג,
היפּוך פֿון צופֿלוס,
 .3דאָס אָפּפֿאַלן ,צוריקצנען זיך פֿון װאַסער
אין טײַכן .דאָס צוריקציען זיך פֿון װאַסער נאָך
אַ געוויסער .דער רעגלמעסיקער אִ' פֿון נילוס,
 4דאָס אַװעקגיין ,דאָס פֿאַרשװינדן ,דאָס
װערן װייניקער .דער אִי פֿון פּויערים פֿון די
קאָלװירטן, .די פֿרײַע בּאַװעגונג פֿון קאַפּיטאַל
איז אַ בּאַדינג אויף אײַנצושטעלן

צופֿלוס און

איבּז,

אי פֿון דעם קאַפּיטאַל" ,דוד רויכל,
ר .הילפֿערדינג ,פֿינאַנץ-קאַפּיטאַל ,װילנע.
 .9פיג .דאָס פֿאַרמינערן זיך פֿון גײַסטיקער
אָדער פֿיזישער ענערגיע, .פֿאַרצײכענען דעם
אִי פֿון זײַנע פּסיכאָלאָגישע איבּערלעבּונגען",
א .װעװיאַרקע ,דער סטיל פֿונ דער פּראָלעטאַריײ

ֿ,ול מיט צופֿלוס
שער ליטעראַטור ,אַדעס  ,2391פ
און אִי איז דעם דיכטערס לעבּן" ,שנ ,קריטיק
און

קריטיקער,

בַּ"א ,4591

זי .04

אָפּפֿלופכּאַר  --אַדי .דטשמ ,נר.

דזוו אֲפּי

אָפּפֿלופיק  --אַדי .נעאָל.
מיט

אַן אָפּפֿלוס.

פֿרײַער,

װאָס בּינדט זיך
איער

קאַפּיטאַל,

דיקייט,

אָפּפֿלי  --דער ,ען.

אַקט פֿון אָפּפֿלנען .אַי

פֿון א פֿױגל .אי פֿון דעם עראָפּלאַן .אומגעריכ-
טער ,געהיימער אִי, .עס האָט געדאַרפֿט פֿאָר-

אָפּפֿלאַמען  --אוטו .פֿלאַם אָפּ- ,געפֿלאַמט,
פֿאַרענדיקן

פֿלאַמען.

?אַ קראַנקער

שײַטערס

אָפּגעפֿלאַמט",

אַקש,

מײַרעװ ,מאַסקװע  ,0491זי .95

ספעצ זזחו אָפּ

ונב,

פֿון היץ,

מעדיצין,

ווילנע ,7881

כאָטש װאַרטן בּיז נאָכן אִי.

קאָנסטרוקציע" ,ש .גאַדינער ,איבּז ,יורי אָלעטאַ,
קינע ,מינסק , ,1391סאיז אַזאַ גליק װאָס
בּלעטער שורעװוען נאָך גרינע ,װאָס ס'לייגן

און

זוסמאַנאַװיטש,

 .9אַרױסצ;ען

קומען דער אִי פֿון אַן עראָפּלאַן פֿון א נײַער

אָפּפֿירונג בּ ; ,2אױבּ דאָס קינד האָט ניט
געהאט שטולגאַנג ,דאַרף מען אים געבּן אַן אָ",
דיא

קרויט.

 ,2פֿאַרענדיקן פֿלאַנצן .דער רעגן זאָל

פֿלוסיק.

האָט דער טאָג אין דער הייך אָפּגעפֿלאַמט",
איציק פֿעפֿער ,היימלאַנד ,מאָסקװע  ,7491שן ,1
;טעג מיט װאַסערן פֿאַרשװאומען ,נעכט מיט

הויזליכע

גאָרטן .אַ' א גרויסן שטח מיט בּוריקעס ,מיט

פֿלאַנצן.

פאן .3

מיט

(געוויינטלעך װעגן קינדער), .װאָס די הבֿרה
פֿירן דאָרטן אָפּ!* ,אויך :אַקזו  ---אִי מעשׂים,

אָפּפֿליאַדערן

מיזרעכ

-עקניש.

אָפּפֿלאַנצן  --טרו .פֿלאַנץ אָפּ-- ,געפֿלאַנצט,
 .1אײַנװאַרצלען פֿלאַנצן אין דער ערד .אַי דעם

פֿײיגל אָפּ דעם אִי יעדן טאָג" ,פּמ ,מלחמה

נ"י  ,6591זי 965

װ,

-אונג  --די

אָפּפֿליאַדערן  --אוטו" .ער אָפּ- ,געפֿליאַ
דערט.

אַ לענגערט

צײַט

לײַכטזיניק ,פּוסטעפּאַסעװען.

פֿליאַדערן,

לעבּן

אָפּפֿליאַדרעװען

1880

אָפּפֿליאַדרעװען - --רעוע אָפּ'- ,געפֿליאַד
רעװעט.

טרװ  --בּאַשװינדלען .ער האָט אים

אָפּנעפֿליאַדרעװעט װיפֿל עס האָט זיך געלאָזט.
אוטװ  ---דזוו אָפּפֿליאַדערן,

אָפּפֿל(י)אַסקען  --טרו .קקע אָפּ+ ,יגע-
פֿל(טאַסקעט.

 .1אָפּשפּריצן

מיט

בּלאָטע,

שמוץ, .איז טאַקע (ערן אַלײן מיט בּלאָטע
אָפּגעפֿליאַסקעט געװאָרן" ,ק .הייזלער ,קומאַר-
 ,2אָפּפּאַטשן, .ער
נער פּאַרשוינען ,זי .,35
האָט אים אָפּגעפֿליאַסקעט סיפּנים און אַרױס-
עניש.
מיט זיך  --קזװ.
געטריבּן".

אַקט אָדער רעזולטאַט

אָפּפֿלײיץ  --דער' ,ן.

פֿון אָפּפֿלײיצן .פֿרילינג-צײַט װערט דאָרט אַ
שװערער אִי .דער מאַנסון-װינט האָט געבּראַכט
אַן אִי, .דאָס פֿוילע װאַסער פֿונעם אִי האָט זיך
געפּלעסקעט אינעם בּרעג" ,איבּז ,װ .לידינ,
שטילער

אָדער

אָפּפֿלעקן

מינסק

גרויסער,

6391

אַ"

אָפּפֿליען  --אוטװ .פֿלי אָפּ ,בּין (האָבּ)
 .1אַװעקפֿליען ,פֿאַרלאָזן אַן
ג-עפֿלױגן.אָרט דורך פֿליען; .אַלע פֿײגעלעך זײַנען
אָפּגעפֿלױגן ,דער שניי װעט בּאַלד פֿאַלן" .דער
עראָפּלאַן פליט אָפּ מאָרגן אינדערפֿרי, .מ,ײַנע
װייטיקן ,װי טױבּן ,זענען פֿון מיר אָפּגעפֿלױגן",
ש .י .אימבּער, .אין אָסיעףצײַט בּשעת די
שװאַלבּן פֿליען שוין אָפּ אין די וארעמע
לענדער  ,"...אמד ,דער שנאָרער ,װילנע ,6681

 .2פֿליַען אַ לענגערע צײַט ,אָפּזײַן אַ צײַט אין

 .9איבּערגװאַלד אָפּטײילן איינעם פֿון צוייטן,
פֿון אַ גרופע .פֿונאַנדערנעמען מיט כּוח צװיי
אָדער מער װאָס שלאָגן זיך (אָדער ליבּן זיך).
אי א שיכּור פֿון א צװייטן, .װער האָט דיר
ודיך| פֿון מיר אָפּגעריסן? װער האָט דאָס אָפּי
געפֿליקט די בּלום פֿון מײַן הויז?ײ ,א .י .סאַפֿיר
אויס

מינסק ,חטאת

װו ,ווילנע ,1881

הקהל...

זי , .43עס קומט פֿאָר צװישן זי אַ געראַנגל . . .
דערזען דעם געראנגל ,טוט עֶר זיך א לאַז...
און גיט אים א פֿליק אָפּי ,י .ליבּאָמירסקי,

דער לופֿט ,אִי א גאַנצע נאַכט, .נאָך א חודש
אִי דאַרף מען אים אָפּשטעלן און פֿאַררעכטן
די מאָטאָרן",

איבּז ,דער שניפּס ,מאַסקװע  .2291אויך װי א
אַפּגעפֿליקט זאָלן די שׂונאיציון
קללה:
וערן!

אָפּגעפֿלױגן

 .0בּאַשװינדלען ,אַרױסקריגן געלט .מען האָט
אים אִי און איבּערגעלאָזט מיטן העמד אוױפֿן
ּ,אַקומענדיק א גרוס אַז זעלדען האָט
לײַבּ .ב
מען פֿריש אָפּגעפֿליקט ,איז זי מיטן פֿעטער
געקומען צו פֿאָרן ,כּדי מע זאָל זיך צוזאַמען
( ,/ואול ).פֿאַרגװאַלדיקן,
בּאַראָטן" ,סמבּ.

פֿליען, .שוין

 .9פֿאַרענדיקן

אירס ,איצט בּויט זי א נעסט".
 .4דורכפֿל:יען איבּער אַ צאָל ערטער ,א
גרויסן מהלך ,אִי גאַנץ אײראָפּע, .ער פֿליט
האַסטיק ,װאָס א מאַך מיט די פֿליגל פֿליט עֶר

קאַנאַל, .י,יִדישע קינדער פֿלעגט מען דערטרינ-
קען אין די ליים-גריבּער אָדער ארײַנװאַרפֿן אין
די אַק'ןי' ,די געשיכטע פֿון װאַרשעװער
געטאָ ,אויפֿבּוי ,מעלבּורן ,אַפּריל ,6491

אָפּ א װעלט" ,ממוס ,קליאַטשע ,ו'  .441אװי
מאָדנע מע לױפֿט אויף דעם הימל ,און מיט
יעדן לויף פֿליט מען אָפּ א װועלט" ,פֿישל
שניאורסאַן ,קאַראַהאָד ,ווילנע ,8291

(דין- ,קע) .ער
אַפּפֿלירטעושן  --אוטװ- .טעװע אָפּ-- ,גע-

אָפּפֿלײיצן  ---אוטװ  4טרו .פֿלייץ אָפּ'-- ,גץ-

פ .גיך פֿאַרגײן ,פֿאַרשװינדן, .די קינדער-

פֿלירטעװען

 .1אָפּפֿליסן מיט אַ סך פֿליסיקײט.

פֿלײצט.

יאָרן זײַנען אָפּגעפֿלױגן אַזױ גיך",

,די װאַסערן האָבּן אויף דעם דריטן טאָג
אָפּגעפֿלײצט", .װעט אים אין עטלעכע ערטער
עפֿענען אן אָדער פֿון דער לינקער האַנט ,ער
זאָל אָפּגעפֿלײצט װערן מיט בּלוט" ,אמד ,דער
סולטאַן ,װילנע  .5981ימען רעגנס האָבּן אָפּ
געפֿלײצט ,ימען יידן זענען אָפּגעשװאומען",

פֿון אָפּפֿליקן.

 .2אָפּ

אָפּפֿליקן --

בּעריש װײַנשטײן איק ,ר"ה תּשכ"א.

שװענקען .דורכגייענדיק האָט מען אים אָפּגץ-
עניש.|נג.
פֿלײצט פֿון קאָפּ בִּיז פֿיסי,

אָפּפֿלײישן  --טרו .פֿלײש אָפּ- ,גע-פֿלײשט,
אַראָפּנעמען ,אַראָפּשנײַדן פֿלײש .אַי (פֿון) די
בּיינער .אִי א זײַטל פֿון שעפּס.

אַקט אָדער רעזולטאַט

אָפּפֿלים  --דער , ן.

פֿון אָפּפֿליסן ,דער אִי פֿון װאַסער אין זאַמדי-
קער ערד/ .נג.

אָפּפֿליסיק  --אדי.
װאַסער.

װאָס קען אָפּפֿליסן .אי

-יקייט.

אָפּפֿליסן  --אוטװ ,אַקוזװ .פֿליס אָפּ ,האָבּ (בּין)
*עיפֿלאָסן.
ג

אַװעקפֿליסן ,אַנהײבּן אָדער פֿאַר"

,ענוג
מיט זי ך  --אַנשטאָט אָנפֿליען זיך .ג
עכץ.אָפּגעפֿלױגן זיך אין די לעצטע יאָרןי.
שעריייעניש.

אָפּפֿליק  --דער- ,ן.

אַקט אָדער רעזולטאַט

-ונב,

טרו.

פֿליק אָפּ-- ,געפֿליקט.

 .1פֿאַרענדיקן אַרױסרײַסן מיט די פֿינגער.
;אָרעמע יידענעס זיצן אין שעכטהויז און
פֿליקן אָפּ הינער", .עליכּן זאָל דער גוי נישט
אִי דאָס עוף בּכדי אַז דער בּעל-הבּית זאָל קענען
דערקענען" ,שלחן ערוך וו{ ,זשאָלקעװ? אָנ-
הייבּ  ,91י"הן ,ח/א, .איטליכער װאָס קוילעט
אַן עוף מוז בּײַ דעם שוחט אין שטוב אִ'י די
פֿעדערן" ,ממוס ,טאַקסע.

 .2אָפּרײַסן איבּערגװאַלד, .דו בּיסט יענער
ט  . . .אָפּגעפֿליקט די בּלום פֿון
ָ.
הָסא..
װא

מיט

זיך.

פֿלירטעװעט.

עניש.

עכץ.

צײַט

א לענגערע

ער

אַדער פֿאַרענדיקן פֿלירטעװען .אִי מיט צװי
בּחורים און חתונה האָבּן מיט א דריטן .שוין
אָפּגעפֿלירטעװעט און זיך גענומען צום ערנסטן
לערנען,

אָפּפֿלעכטלען --טרוו- .טל אָפּ--- ,געפֿלעכטלט,
דזוו דװו ,נאָר מיט קליינע פֿלעכטעלעך .אִי די
האָר און זיי אויסבּאַרשטלען.

אָפּפֿלעכטן  --טרו .פֿלעכט אָפּ-- ,געפֿלאָכטן,
 1א לענגערע צײַט פֿלעכטן אָדער פֿאַרענדיקן
פֿלעכטן ,אִי אַ צאָפּ ,אִי די חלות, .װי שטייט
דאָס א מענטש פֿערצן שעה און פֿלעכט אָפּ צַוויי
שטריקלעך" ,מ .דלוזשנאָוװסקי ,פֿאָר 4691 ,או ,22

 .2צענעמען דאָס צונױפֿגעפֿלאַכטענע .אִי א
שנור ,א בּענדל פֿון א שוך אע .אִי דאָס כּפֿלי
שמונהדיקע געפֿלעכט, .מטאָר ניט |שבּתן
פֿאַרפֿלעכטן אָדער אִי די האָר פֿון קאָפּ אָדער
עניש,
פֿון שײַטל" ,סשי ו .מיט זיך.

נ"י ,0191

אָפּפֿלעמלען  --אוטוו- .מל אָפּ-- ,געפֿלעמלט,

זי , ,51איז אָפּגעװישט די שטאָט פֿון טאַטנס-
טאַטן און פֿון בּית-המדרש אָפּגעפֿליקט די טיר",
סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491זי ,35

אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט בּרענען מיט
אַ קליינעם פֿלאַם .אִי די גאַנצע נאַכט .קעראָסין
איז אין לעמפּעלע שוין ניט געװען און דאָס
לעמפּל האָט אָפּגעפֿלעמלט,

פֿרײרי",

יהואָש ,איבּז ,הײַאַװאַטהאַ,

 .9אָפּרײַסן בּכלל .אִי די פֿליגעלעך בײַ אַ

ענדיקן פֿליסן ,אָפּרינען .פֿ,ון צװישן די שטיי-
נער האָט אָפּגעפֿלאָסן אַ קליינער שטראָם", .ער
ווארף זוא קרעפֿטיקליכן אויף דען ליואן
גרוש ,דשׂ אים דשׂ רוט בּלוט אבר זײַן אורן

אונטערזעגן

פֿאַר-

אֹבּ ולושׂ" ,שמואל -בּוך ,סטראָפֿע , ,613אוני דר

טײַטשט יוקטפֿתּ מלילת בּידך' (דבֿרים ,כג:)62 ,

א שטאַרקן קלאפ טאָן .דערלאנגען א פֿלעם,
אִי עמעצן אין פּנים ,אִי עמעצנס פּנים,

הלבּן ליס ער אין דאז ואֲשֹׂר װערפֿן דשׂ דיא
לײַט דיא דאז זעהן פֿליסן דאז װאֲַשֹׂר אבּ דיא
זאָלטן עז אויף פֿאַנגן אונ' זאָלטן עז עשׂןי,
מבּ ,מעשׂה מו .עאַ צװייטער טייל ורעגן און

אָפּרײַסױן.

אַפּפֿלעקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געפֿלעקלט,

שניין פֿליסט אָפּ פֿון די פֿעלדער אין די טאָלן

און טײַכלצך" ,אַגר' ק .גוטמאַן ,די נויטיקסטע
אַגראַנאָמישע

מיט

זיך.

יעדיעס,"...

/עכץ.

טשערקאס

עעניש.

.9291

פֿליג .אִי פּירות פֿון די בּיימער .אִי די פֿרוכט
און צעבּרעכן די צװײַגן .אי אַן עפּעלע און

,דו

זאָלשׂט

דעם
אֵי".

עפלבּוים",

פֿװל.

|תּי ,מעגסטו

מש

;װען די הדסים מער טרויבּן האָבּן אַלס בּלעטער
און די טרויבּן זײַנען רויט אָדער שװאַרץ ,אין
עס פּסול בּיז מען זי אָפּרײַסט אָדעֶר מינער
מאַכט ,און אום יום-טובֿ טאָר מען זי ניט אַ,
שלחן ערוך אורח חיים ,ווילנע תּקע"א.
 .4אָפּרײַסן ,שטאַרק װיי טאָן בּײַם שלאָגן,
אִי אַן אויער .ממש אִי אַ האַנט,

אָפּפֿלעמען  --טרו .פֿלעם אָפּ- ,יגעפֿלעמט,

(שוסטעריי)
פֿלעקלעך.

אַרױפֿקלאפּן א פּאָדעשװע מיט
?ער

איז

שוין

כּמעט

אַ שוסטער,

אָפּגעפֿלעקלט די פּאַדעשװעס".

אָפּפֿלעקן  --טרו .פֿלעק אָפּ- ,געפֿלעקט.
 .1שטאַרק פֿאַרפֿלעקן ,פֿאַרשמוצן .אִי די נײַע
קאַפּאַטע .אִי דעם ריינעם בּויגן פּאַפּיר מיט
טינט.

 ,2אָפּרײניקן

פֿון פֿלעקן ,אָפּפּוצן

1881

אָפּפֿעגן
אין אַ גוטער װעשערײַ װעט מען דעם שמוציקן
מיט
מלבוש אַי ,עֶר װעט אויסזען װי נײַ".
נג,ויך.

אָפּפֿעגן  --מספסט .62:02:
-יגעפעגט .דטשמ .נר.אָפּרײניקן,

טרו .פֿעג אָפ,

אָפּבּאַרשטן ,אָפּקערן,

מחזור,

שלש

רגלים,

תע"ג,

ד/ב.

אָפּפעדערן  -- 1טרו- .דער אָפּ-- ,געפֿעדערט,
 .1בּאַפֿעדערן ,בּאַדעקן מיט פֿעדערן אִי די
האָר .אִי א סאַמעטן קלייד .2 ,בּאַפֿרײַען פֿון
פֿעדערן .אִי און אָפּבּאַרשטן די קאַפּאָטע .מיט
זיך- .נג,
אָפּפֿעדערן זן  --ארכ.

זזח אָפּפֿאָדערן .=-

,ער טוט דאָשׂ משפּט פֿון זײַנעם פֿאָלק ישׂראל
אוני אם ערשטן ער פֿעדרט זיא אבּ אירן דין,
אי דז ער צאָרניג װערט" ,מחזור ר"ה ויו"כּ,
הומבּורג  ,1271נה/א,

אָפּפֿעטן  --טרו .פֿעט אָפּ-- ,געפֿעט .פ:9
 1בּאַ
-פעטסן-- ,פעצן.- ,פעטיקן.שמירן עפּעס מיט פֿעטס .אִי די שטיול ,די
לעדער זאָל זײַן ווייך, .שטױיבּ פֿון בּעלי-חיים,
וועלכער אנטשטייט בּײַם סאָרטירן פֿעל ,האָר
 . .אַי בּײַ דער אויסארבּעטונג פֿון קאַפּעלושן,
פֿילצן ,"...דער קאַמף מיט שטױבּ אין
פֿאַבּריקן

און

אין

װאַרשטאַטן,

ארויסגעגעבּן

דורך טאַז ,װאַרשע  ,7291זי ,, .8חדרייינגלעך
האָבּן געטראָגן גרויסע הילצערנע לאַמטערנעס,
די שײַבּלעך זײַנען ניט געװען פֿון גלאָז ,נאַר
פֿון אָפּגעפֿעט פּאַפּיר ,כּדי זיי זאָלן דורכלאָון
די שײַן פֿון ליכטל" ,ירחמיאל גרין ,בּאַרג-
 .2באַפֿרײַען פֿון פֿעטס,
יוִדן ,װאַרשע .8391
אי די זופּ,

אָפּפֿעכערן  --טרו .ער אָפּ-- ,געפֿעכערט.

אָפּפֿאָכן מיט א פֿעכער .אָפּקילן מיט אַ פֿעכער,
אִי דאָס פּנים אין אָט דער היץ.
מיט זיך.

געװיינטלעך

אָפּפֿעל(ט)שן  --זזו און אָפֿטער װי אַפ
פֿאַלש(עװע)ן .--

אָפּפֿעלן  --אוטװ .דריטפּערזאָניק .פֿעלט אָפּ,
פֿילן אַז עס פֿעלט ,אַז עס איז
ג=עפֿעלט..
ניטאָ .אױספֿעלן .דעם רבּין פֿעלן אָפּ געטרײַע
חסידים .אַפּלאָדיסמענטן האָבּן אָנגעהױבּן אַ'
דעם אַלטן אַקטיאָר, .חוץ קדחת ,פֿעלט מיר
קיין זאַך ניט אָפּ" ,פֿװל, .דער װעלט װעט
גאָרניט אִי דערמיט װאָס ער װעט אױספּעלן",
ייש,

אָפּפֿענדן  --טרו .פֿענד אָפּ-- .געפֿענדט.
(גאַליציע).

חובֿות, .מע קומט אי דעם דלות" ,פֿװל, .איז
מען געקומען אים אִי און מען האָט בּײַ אים
צוגענומען דאָס בּעטגעװאנט" ,י .מעצקער,
אויפֿן זיידנס

פֿעלדער.

דונג- ,עניש.

דער,

אָפּפֿעסטיקן  --טרו- .טיק אָפּ- ,ג-עיפֿעסטיקט.

מיט זיך  --אַרכ .זיך אָפּרײניקן ,זיך אָפּ-
רײַבּן פֿון שמוץ, .אוני װאו מן קען קין
וואשׂר קריגן ,מאג מן זיך אבּ פֿעגן מיט
שראָלן ערד אודר זונשט אַנדרי זאַכן דיא ריין
מאכן אונ' דען זאָל מן זאָגן אין דיא בּרכה
(על נקיות ידים) אן שטאָט על נטילת ידים",
אַמשׂט

אָפּפֿערן

סעקװעסטרירן פֿאַרמעגן .צונעמען

(לויט א בּאַפֿעל פֿון געריכט אָדעֶר פֿון אַדמי
פֿאַר נישטבּאַצאָלטע
מאַכט)
ניסטראַטיוער

 .1פֿאַרפֿעסטיקן ,מאַכן פֿעסט ,פֿאַרשטאַרקן.
אִי די סלופּעס פֿון פּלױיט ,אִי אַ מויער אע.
 .2היפּוך פֿון צופֿעסטיקן ,בּאַפֿרײַען .ודי
פּריצים} האָבּן געהאַט אַלע גרונטן מורא צו
האָבּן ,אז דאָס אַי פֿון דער ערד דעם גרעסטן
טייל פּויערים  . . .װעט אָפּנעמען בּײַ זיי דעם
װאָלװעלן בּאַטראק" ,איבּז ,מ .נ .פּאָקראָװסקי,
רוסישע געשיכטע װו ,מאַסקװע 3391
מיט זיך.

:-ה,

אָפּפֿעפֿערן  --טרו- .פֿער אָפּ-- ,געפֿעפֿערט,
 ,1אַרײַנטאָן פֿעפֿער אין אַ שפּײַז .בּאַשיטן

מיט פֿעפֿער .אַי א מאכל.

 .2בּאַפֿרײַען פֿון

צו פֿיל פֿעפֿער .צוגיסן נאָך װאַסער און אי די
יויך .אויך פֿיג :גרינגער מאַכן דאָס געמיט,
,ער האָט די  . . .פֿאַרזאָרגערס אָפּגעשטױסן און
ץ" ,י .טיגער,
אָפּגעפֿעפֿערט דאָס ה א ר
712
צדיק און דער בּעליתּשובּה

דער

אָפּפֿער  --דער" ,ן (דס) .מצ װי אצ .אַרכ .דטמש
פֿאַר כּלל-שפּראַך .אָפּט-געניצט1 ,ס1ץס .=:6242:

 +-אָפּער.

קרבּן ע,דא שפּראַך דער קויניג

שאול :אֵל דינג האבּ איך דר שלאגן .און דיא
וײַשׂטן שוף דיא יל איך צו אופּפר טראגן",
שמואל-בּוך ,סטראָפֿע  ,962אקיינר פֿרויאן גינג
ניט קיין קינד אבּ פֿון דען גישמאַק פֿון דען
הייליגן פלייש דאש מן פֿאַר בּרענט אויף דען
אופּפֿר שטול"| ,סדורן תּפֿילה למשה ,דעסוי
 ,6קכה/ב, .און אויף דעם מובּח דאש מען
האט אויף אים די אִי אויף גיבּראַכט" ,תּחנות
ובּקשות ,וילנע  ,8581כז/א| .איבּערדרוק פֿון
דיהרנפֿורט ,|0971 ,פבּרענג אויף דײַן זון
ויצחקן צו אָי ,צור ,וירא, .דער צימער פֿילט
זיך אָן מיט יאָמערלעכע קולות פֿון דעם
אָרעמען אַי" ,דוד עדעלשטאַט ,שריפֿטן ,װאַרשע

 ,6ז' , ,22עס שטייט דאָ די ,בּרעד-לײַן",
די רייע איז לאַנג  /און קומט פֿון מינוט צו
מינוט אַלץ מער צו / ...דאָס זײַנען די אִי
פֿון טאָגיקער רױבּ / ,װאָס האָבּן קיין װינקל
און האָבּן קיין רוײ ,אַר' ,די בּרעד-לײַן,

אָפּפער"גרייט  --אַדי.
װאָס איז גרייט אויף
קייט ,אין אונדזער שװערער
א קרבּן.,
פּראַזע-צײַט" שאַפֿט זיך געשיכטע און ואוג"
דערלעכער עפּאָס פֿאַר שפּעטערע צײַטן פֿון
דער גרויסער אָפּפֿער-װיליקײט און אַ"גי פֿון
די מאַסן" ,נס ,הויפּטשטעט ,מאָסקװע .4391
אָפּפּערדעווען  --אוטו( .אײפֿעמיסטיש װעגן
אופֿהערן זײַן א פֿערד ,פֿאַרלירן
א פֿערד).
די כּוחות .אַװעקפֿאַלן .פּגרן, .דאָס פֿערדל,
נעבּעך ,איז געפֿאַלן אונטער דער בּײַטש ,שוין

אָפּגעפֿערדעװעטײ ,א .קריזאָװסקי.
אויך :פֿ-ערדלען.

מעגלעך

אָפּפּער"ווײַן  --דער- ,ען.
לויטערער װײַן
װאָס װערט געגאָסן אױפֿן מזבּח װי א קרבּן צו
גאָט; .אַזױ װי פֿרישער טוי ,װי אָװ! ,זאָל גיסן
זיך אויף מיר דער װײַסער שײַן" ,הל ,ידו זאָלסט
צו מירי,

אָפּפֿעריװױיליק  --אַדי.
װאָס האָט דעם ווילן
צו בּרענגען א קרבּן אָדער זיך מקריבֿ צו זײַן,
,אַז מען איז א קלאַס װאָס איז בּאַרופֿן צו
דער גרויסער אַיװיער אַרבּעט  ---צו בּאַפֿרײַען
די װעלט",

שװאַרץרויט,

דא,

,0191

װאַרשץ

יקייט ..., .די רעװאַלוציע הענגט
זי .,421
אָפּ פֿון אונדזער וילן  . . .פֿון אונדזער אָ",", . .
אַ פּאַליטישע

בּרחופֿש,

אָדער

סאַציאַלע

אַ

רע"

װאָלוציע,5091 ,

אָפּפּערונג  --די- ,ען .פּראַצעס אָדער רע
זולטאַט פֿון אָפּפֿערן (זיך) .בּרייטהאַרציקע אַי
אָפּפֿערטיקן  --דזו אָפּפֿאַרטיקן  ,+-דטשמ.
נר.

,איינס

נאָכן

אָפּגעפֿערטיקט
זײַטיקט

אנדערן

זיי

זײַנען

דורך די דאָקטירים

פֿון ארום

עוזר

זיי",

געװאָרן

און בּא

װאַרשאַװסק,

כאַליאַסטרע װ ,פּאַרי!  ,4291ז' ,55

אָפּפֿעריטיש  --דער ,ז.

מבּח ,אַלטאַר.

;דעם פּראַכט-בּאַצירטן קופּערנעם בּאַסײין ,דאָס
גאָלד און זילבּער פֿון די אָײטץ" ,פֿרוג |
ינבֿוזרדך".
אָפּפ
ערמענטירן  --אוטח- .טיר אָפּ-- ,י(גע)-
דורכמאַכן אינגאַנצן דעם פּראָי
פֿערמענטירט.
צעס פֿון פֿערמענטירן, .דער מעד און דער
ינג,
קװאַס האַבּן שוין אָפּפֿערמענטירטיײ,

אָפּפֿערן  --טרו .אָפּפֿער ,געאָפּפֿערט==4:711: .
 ,1בּרענגען א קרבּן
מזס1קס 6-- .אָפּפֿער,
אויף א מזבּח פֿון אַ גאָט, .דא אַבֿרהם אָבֿינו
האָט דאש לאַם גיאופּפֿרט אן שטאט זײַן זון",
לטו ,קמח/א,
 .2אָפּגעבּן
א צװעק װאָס
;אָי מיט ליבּע
קאמף" ,פֿרוג

דאָס לעבּן אָדער פֿאַרמעגן פֿאַר
מע האַלט אז עֶר איז הײליק.
דאָס גאנצע לעבּן אינעם גרויסן
ו ,נ"י  ,0191ז' ,092

 .9מקריבֿ זײַן עמעצן אָדער עפּעס פֿאַר אַ
וויכטיקן ציל .אִי די קינדער פֿאַרן לאַנד ,אַי
דאָס בּעטסע און שענסטע* .אֵי דאָס לבעון
פֿאַר ...אויך :העלפֿן ,טאָן גוטס פֿאַר עמעצן.
,װוינטשעװע זיי צו זיי זאָלן אִי זייער לעבן
איינס פֿאַר דאָס אַנדערע" ,שע ,ייקנה"זי,
 4זיך ניט רעכענען מיט עמעצן צוליבּ אַן
אייגענעם ציל, ,זי האָט אײַנגעזען דאָס דער
פֿאָטער װיל איר אִי אום זײַנע אייגננוצן",
צ.

נ .גאָלאַמבּ,

אַ יונגע

טױב

פֿאַר אַ קרבּן,

ווילנע ,5981
,9
בּונדן
אײפֿר
דעם

פֿאָרלײגן עמעצן אַזױנס װאָס איז פֿאַר-
,יט װאָש פֿאַר
מיט מי ,אָנשטרענגונג .מ
אונ' פֿלײַס מיך אינקוראשירן זאָל
גינשׂטיגן אונ' ליבּן לעזער דיזה מײַנע

אונטרטענגשטי

דינשט

אויף

צו

אַ",

יוסף

מאַרשן ,לשון זהבֿ ,אַמשׂט ,תּצ"ד ,הקדמה,
מיט

זיך:

אִי זיך פֿאַר א פֿרײַנד אין נויט.

אָפּפֿערנעצן

182

אִי זיך פֿאַר אַן אידעאל, .בּשעת מען זאָגט אין
קריאת-שמע יאָהבֿתּי ,זאָל מען דעמאָלט זיך
פֿאָרשטעלן אין דער מחשבֿה ,װי מען איז שוין
פֿאַרטיק מיט לײַבּ און לעבּן און מיטן גאַנצן
אייגנס ,זיך צו אַי פֿאַר זײַן הייליקן נאָמען",
איבּז מ"א בּיילינסאָן ,ארחות חיים ,אַדעס ,8981
;דאָס קינד צו צערטלען און צו אִי זיך דער-
פֿאַר",

ייז,

אָפּפֿרעגן

יאָשע

נ"י

קאַלבּ,

,6591

זי .34

דונג,

אָפּפֿע'רנעצן  --טרוו- .נעץ אָפּ ,ג-ע-פֿערנעצט.

אָפּשמירן מיט פֿערנעץ .אִי די בּרעטער פֿאַרן
פֿאַרבּן,
װאָס איז מסוגל צו

אָפּפּער"פֿעאיק  --אַדי.

בּרענגען קרבּנות ,בּרענגען זיך פֿאַר א קרבּן
דיקייט .קקיינמאָל אַזױ הײיליק ניט געװוען
איז זײַן פֿרײַהײט װי איצט ,װען סאיז זײַן
גורל שלאַכט און אַי פֿאַר גליק זײַן יעדער
טראָטײ ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591ז' ,825

אָפּפֿערשטול  --דער" ,ז .אַרכ .טוו פֿאַר מזבּח,
אלטאַר ..., .און דאש אַפּפֿיר שטול דש קופּפֿירני
װײַלין װען איך װער

זאָל זײַן צו מיר אונטר

צשׂ פֿאָרשין אונ' בּיגערין" ,סהמ ,קכ/ב, .דען
דשׂ װאָרט (בּמה) איז גמיינט איין אופּפֿר
שטול" ,סהמ ,פּא/ב.

,2

ז' , .8דאַך האָט ער זיך ניט געקאָנט

אִי װאָס ...ער האָט געפּאַקט אזעלכע
העכט" ,אמד ,דער סולטאַן ,װילנע ,5981

צװיי

אָפּפֿרײַערן  --טרװ- .ער אָפּ-- ,געפֿרײַערט,
בּאַשװינדלען עמעצן ,עפּעס אַרױסנאַרן ,מאַכן
צום נאַר, .זיי האַבּן זיך בּחינם געשלאָגן :דער
ישיבהניק

האָט

זיי אָפּגעפֿרײַערט",

בּײַ

אונז

יודען ,װארשע  ,3291ז' , .76געפּועלט בּײַ זיך
אַז מע דארף און מע קען דעם פֿרעמדן אָ",
משה

שמעטערלינגען,

אַלטמאַן,

בּוקאַרצשט,

יאָר? ז' ; .811האָבּ איך טאַקע חשק אײַך
אַרומפֿליקן! לאַכט דער בּאַלעבּאָס .זיי האַלטן
אים אונטער גוטמוטיק :אִי הייסט עס? אַפּ
דאַצן?",

נ .לוריע,

איבּז ,מ .גאָרקי ,א מענטש

בּאַ לײַטנ ,ק;עוו  ,5291עאַ' א דײַטש דאַרף מען
גאָר ניט זײַן קיין גרויסער חכם" ,פּמ ,טראָט
פֿון דוירעס ,מאָסקװע ,6691

אָפּפריצעװען  --טרװ .צעװע אָפּ-- ,גע-
זזו אָפּפֿרײַערן , .+--איז לאָמיר
פֿריצעװעט.
זי לאָזן . . .אַי איינער דעם אַנדערן" ,איבּז,
אי .מיקיטענקאָ ,פֿרילינג ,קלעוו , ,5391און דאָרט
האָט יעקע אָפּגעפֿריצעװעט א שטאָט ,א שטאָט
מיט ייִדן אָפּגענאַרט האָט ער דאָרט" ,פּמ,
מלחמה ,נ"י  ,6591זי ,151

אָפּפֿרירן  --טרח .פֿריר אָפּ-- ,געפֿראָרן

אָפּפֿראָטירן  --טרװ- .טיר אָפּ(-- ,גע)פֿראַ
 .1ענדיקן פֿראָטירן ,אײַנרײַבּן .אִי דעם
טירט.
 .2אָפּרײַבּן ,אָפּפוצן.
גאַנצן דיל מיט װאַקס.
,32/
אִי אַ טיש מיט פּאָליטור 

=עפֿרױרן{ .אין לד אַרױסגערעדט-- :פֿריערןן.
ג

 ,1דורכנעמען מיט פֿראָסט .אִי די אויערן .אַי די

א לענגערע צײַט פֿראַנטעװען
פֿראַנטעװעט.
אָדער אױפֿהערן פֿראַנטעװען .שוין נאָך דער
חתונה ,שוין אָפּגעפֿראַנטעװעט .אַי און אויס-

ֿ,רירן פֿרירט
פֿיס .אַי בּאָרשט אין אײַזקאַסטן .פ
מען אָפּ א הינטן ,ניט אַ קאָפּ" ,פֿװל;/ .אַ
פּאַטשיק ,ספּיטשיק אָנגעװאָרן ,דעם תּחת אָפּי
געפֿראָרן און גאָרניט אױסגעפֿאָרן" ,קל, .דער
פֿראָסט האָט אָפּגעפֿרורן אײַערע אַלע בּיינער!"
זב ,ײיל ,דער קליינער כּלבּוניק ,אַדעס ,5881
זי , ,72ענטפֿערט ער מיר אַז בּיידע אויערן

געבּן אלץ װאָס מע פֿאַרדינט אויף קליידער,

זײַנען בּײַ אים אָפּגעפֿרױרן" ,מלה ,די גאַלדענע

אָפּפֿראַנטעװשן  --אוטו- .טעװע אָפּ+ ,ג-ע-

אָפּפֿראַסקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געפֿראַסקעט,
געבּן א סך פֿרעסק .אִי דעם חוצפּהניק ,דעם
עזות-פנימניק ער זאָל געדענקען און האַלטן
סימויל.

-עניש.

אָפּפֿרוכפּערן  --אוטװ ש טרװ.

דרכפֿירן

דעם אַקט פֿון זיין פֿרוכפּעריק אָדער צו מאַכן
/נג
געוויינלעך מיט זיך.
פֿרוכפּעריק.
אָ.ס שטאַרבּן נאָכן דערפֿילן זייער
װ.
., -נאַטירלעכן דראַנג פֿון אָי" ,א .ל .שװאַרצבּורג,
סיבּירער

דערציילונגען

פּאַװע ,ז' ,617

 .2פֿרירן אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן
פֿרירן .בּיז פּסח אִי אַ גאַנצן ,לאַנגן װינטער,
,דאָס אײַז בּרעכט זיך ,עס פֿרירט אַָפּ",
מיט ויך  --אװער עס טראָגט ענגע שיך
בּאַקומט הינעראויגן און װינטער פֿרירט ער
זיך לײַכט אָפּ די פֿינגער" ,װי דאַרף אַ מענטש
ונב,
פֿאַרהיטן זײַן געזונד ,װאַרשע ,יאָר?
האָבּן זיך געמאַכט
כע
ל..
ע.
ורן
וווי
,צו געש
אויף א גליד דורך אַן אַ" ,טאַר ,זי ,73
-עניש,

אָפּפרומען זיך  --אוטוו .פֿרום זיך אָפּ-- ,גע-

אָפּפֿריש  --דער ,ן.

אַקט אָדער רעזולטאַט

אױפֿהערן זײַן פֿרום .עעֶר אין
פֿרומט.
אַװעק פֿון דער היים און זיך אָפּגעפֿרומט".

,דער

מיט

אַפּפֿרייען זיך  --אוטװ .פֿרײ זיך אָפּ,
אױויפֿהערן זיך פֿרײיען אַדער
=ג+עפֿרײט.
פֿרײען א לענגערע צײַט .זיך אִי מיט
אומגעריכטער מתּנה .זיך אִי מיט אַ קינד
זײַן צענטן געבּורטסטאָג און פּלוצעם
פֿאַרלירן אויף א שרעקלעכן

זיך
זיך
אַן
בִּיז
עס

אופֿן , ,ר' איטשע

קען זיך גאָרניט אי װי גוט ער האָט זײי גל
שריבּן",

א.

מאַרגאָליס,

די

געהיימניסע,

װארשע

פֿון אָפּפֿרישן.

גראַם

פֿון ייִדיש

העבּרעאיש איז אַ קינסטלערישער
.32/
װאַך איז דער סטעפּ.

אַי' ,אפֿא,

אָפּפֿרישטיקן  --אוטװ . שטיק אָפּ'- ,גע-
אַפּעסן פֿרישטיק .אַ' מיט א
פֿרישטיקט..
פֿאַנקוכן .,איר האָט שוין בּאַװיזן אָפּצופֿריש-
טיקן? ,מיר זײַנען אַרײַן אין פּאַלאַץ ,אָפּגץ-
פֿרישטיקט אויף גיך,"...
דער סאָלאַװײ ,מינסק .9291

כ .דונעץ,
/נג,

איבז,

אָפּפֿרישן  --טרחװ .פֿריש אָפּ-- ,געפֿרישט,

מאַכן אױפֿסנײַ פֿריש(ער) .אִי בּרויט ,אִי דעם
זכּרון ,אִי קאָלירן פֿון אָפּנעבּלאַקעװעטן טעפּעך.
פֿאַנטאַנען װאָס פֿרישן אָפּ די לופֿט מיט
זייערע װאַסער-שטראַלן" ,אמד ,עװגעניע ,װילנץ
/ער האָט אָפּגעפֿרישט מײַנע אַלטע
,9
וואונדן?,

ישׂראל

מײַן

בּריף,

זיידנס

הגדה,

ווילנל  ,8091זי , .41בּשעת דער זױיערשטאָף
דרינגט אַרײַן צו אונדז אין די לונגען ,פֿרישט
ער דאָרט אָפּ אונדזער בּלוט" ,דרי מ .גאָטטליעבּ,
פּאָפּולערע

אַלגעמײײנע

היגעניע,

ווארשע

,8091

זי ,6
מיט זי ך  --אִי זיך דאָס האַרץ ,אִי זיך אין
בּאָד אע, .װער דא הוט די טוגנט דז ער ניידט
די ורישט זיך זײַן הערץ אבּ ,ור לירט זײַן
ורב פֿון פּנים אוני װערט פֿר מאגרט" ,בּראַנט,
כּרק מד; ,אַזױ האָט ער געזופּט זוהר װי
װאַסער ,אי זיך נאָר מיט די װערטער אַלײן,
ממוס ,װינטשפֿ ,ז' , ,69די חסידים האָבּן זיך
אָפּגעפֿרישט זעענדיק א ממלא-מקום אויף דעם

כּסא'הנשׂיאות",

לדבּ,

זי

קעט.

עכץן,

-עניש,

אָפּפֿרעג  --דער ,ן.

אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּפֿרעגן .א שאלה ,פֿראַגע ,קשיא אַנטקעגן
אַ בּאַהױפּטונג .אַ תּוספֿות מיט אַן אַ', .נאָר
מען קען אונדז שטעלן אַזאַ אָי" ,דער אידישער
אַרבּעטער ,זשענעװ  ,4091מאןך , .61דענקער,
װעמעס קראַפֿט עס איז נאָך קיין מאָל ניט
אַװעקגעשטעלט געװאָרן אין אַן אַ" ,זשיט.
דונם,

אָפּפֿרענלעך  --אדי .װאָס דאַרף אָדער קאַן
אָפּגעפֿרעגט װערן. .װען מע קומט אין ייִדישע
שפּראַך גופֿא מיט פֿאָרמען און מיט װערטער,
װאָס זיי זײַנען משונהדיק אָדער אִי אָדער װאָס
זײַנען א סתּירה צו דעם װאָס אין פֿאַקטיש
אָנגענומען אין אונדזער כּלל-שפּראַך" ,ימ ,יישפ
ווואא  ,2זי 63

-קייט,

אָפּפֿרעגן  --טרו .פֿרעג אָפּ* ,געפֿרעגט.
 .1אַנולירן ,בּטל מאַכן .שטעלן אונטער אַ ספֿק,
פֿאַרנײנען מיט פֿראַגעס .מבֿטל זײַן דורך
קשיות ,צו נישט מאַכן .די אַטאָמישע פֿיזיק
פֿרעגט אָפּ די אַלטע הנחות, .אונ' ווען איינער
זאָל אונדז זאָגן או אזעלכס איז פֿאַרהאַנדן
אוני מיר זאָלן ניט זען די זאַך מיט אונדזערע
אויגן ,װאָלטן מיר זיך געאײַלט אים צו לייקע-
נען און אָפּצופֿרעגן אויף זײַנע רייד" ,חה װו,
,אָס איז א קל-וחומר װעלכן מע קען
זי רסז .ד
ניט אָי ,בּבֿא מציעא ,צה/א, .װאָס {לייװויקן
וויל ,איז אי די מאָראַל פֿון דער בּיבּלישער און

פֿון יעדער אנדער עקדה" ,שנ ,ה .לייװיק ,זי ,073
 .2פֿרעגן ,מקשה זײַן אויף א סבֿרה ,אַ
די משנה
ָ.ס
װןא..
בּאַהופּטונג, .מסבּיר זײַ
זאָגט ,װאָס די גמרא לערנט ,װאָס תּוספֿות
פֿרעגט אָפּ און װאָס דעם מהרש"א קווצטשט",

מ .אונגער ,טמז 4691 ,וא .21

 .9פֿאַרענטפֿערן

א קשיא מיט א תּירוץ ,מסבּיר זײַן ,מײַשבֿ
זײַן, .האָט עֶר אים א קשיא געפֿרעגט ,האָט

ער אים אָפּגעפֿרעגט".

 4פֿאַרענדיקן פֿרעגן,

אָפּפֿרעגעריש

1888

אָפּגעפֿרעגט שוין בּײַ אַלעמען און קיין ענטפֿער
נישט בּאַקומען.
מיט זיך  --פֿרעגן א (צאָל) פֿראַגעס .זיך
נאָכפֿרעגן, .דער גבֿיר איז געגאַנגען אין מרחץ
אַרײַן ,האָט זיך אָפּגעפֿרעגט אין װעלכן מקום"
קווש דער רבֿ דאַװנט" ,נחבּ ,לעמבּערג ,2881
;װײַזט אָבּער אויס אַז דער הונגעריקער גי
האָט זיך אָפּגעפֿרעגט אויף א שלעכטער אדרע"
סץ" ,יוסף גראַבּ ,גש ,װין , .9191הלװאַי װאָלט
איך געווען אויסגערונען אין דער מאמעס בּויך
איידער איך האָבּ זיך בּאַדאַרפֿט אִי צו אַזאַ
געשוועסטערקינד" ,י .העשעלעס ,גיטעלע צי

גאַנקע.

-עכץ.

-עניש.

-ער .ערײ.

אָפּפֿרעגעריש  -אַדי .װאָס איז כאַראַקי
טעריסטיש פֿאַר אַן אָפּפֿרעגער .אִיע טענות,

-קייט.

אָפּפֿרעמד  --דער ,ן.
פֿון אָפּפֿרעמדן, .אַזױ
צוגאָבּן  . . .צוװערטער,
עק צו אונדוער לשון,
געװען אויף אַי" ,בּצג,

אַקט אָדער רעזולטאַט
װי איך האָבּ ניט ליבּ
װאָס איז א דײַטשער
האָבּ איך דאָס מקצר
טמז .1 3 5691 ,ונב

אָפּפֿרעמדן  --טרוו .פֿרעמד אָפּ ,ג-ע-פֿרעמדט.
מאַכן פֿרעמד ,דערװײַטערן? .א זינדיקער דור
 האָט אָפּגעפֿרעמדט די קינדער ,זײַנען די קינדעראָפּגעפֿרעמדט געװאָרן" .קקען די צײַט אִי
נאַטירלעכע ליבּע?" ,טױבּע סעגאַל ,דיא שיינע
נייטערין ,װילנע , .32091ניט אָפּגעשטױיסן מיך
פֿון אים ,ניט אָפּגעפֿרעמדטײ ,האַל ,מײַן אוצר,

מאָסקװע  ,6691ז' , .82די ייִדישע לײיענערס
װאָס אש האָט  . . .זי אָפּגעפֿרעמדט פֿון זיך",
שנ ,שלום אַש ,זי ,703

מיט

זיך.

עניש.

אָפּפֿרעפ  --דער , ן.

ער

אָפּפֿרעפן  --טרח .פֿרעס אָפּ- ,געפֿרעסן
 1פֿאַרענדיקן א סך עסן ,מיט תּאװה .פֿרעסן
און גורם זײַן שאָדן .מלל פֿאַרטײַטשט :עכּי
יחסלנו האַרבּה"( ,דבֿרים ,כח? )83 ,אָפּ פֿרעסין".
ֿ,אַרצערן"ן. .היישעריקן האָבּן עס {דאָס
וְתּי :פ
פֿעלדן אָפּגעפֿרעסן" ,בּבֿאימציעא ,קה/ב, .דיא
מויז אוני דשׂ װיזל  ...האבּן  ...איין קעז
גיזעהן  . . .אוני האבּן זיא רונט אבּ גיפֿרעסן",
משל הקדמוני ,אוסטרהא ,תּקנ"ז .תבּכדי צו
פֿאַרשפּאָרן אִי די שטרוי פֿון ייִדישע דעכער
און לעקן די װענט פֿון בּית-המדרש" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי ,61
 .2אַראָפּנעמען פֿון עפּעס ,קלענער מאַכן.
,די צײַט האָט דיר שוין אָפּגעפֿרעסן מיט אירע
ציין" ,בּ .שאַפֿיר,

קראָקע

 ,6ז' , .51דער ים האַלט דאָרטן אין איין
פֿרעסן גאַנצע שטיקער יבּשה ,אי אַז אין
משך פֿון די לעצטע דרײַסיק יאָר האָט דער ים
אָפּגעפֿרעסן אַ שטיק

ערד",

מרגליות,

זי ,5
מיט

געפֿונענע

זיך.

(יין" ,קע).

עלטערן,

זעכץ.

ווארשע

,4

דער

/עניש.

דעריי,

אָפּפֿרעפעריש  --אַדי.
אַן אָפּפֿרעסער .אִיע תּאװה.
די ווערטער

װאָס איז (וי) בײַ
-קייט,

װאָםס מע געפֿינט נים

מיט אֶפַּצ  --זוכן אָפּטשׁ" ,למשל, ::אָפַּי
צאָבּען"  +--אָפּטשאָבּען, :אָפּצאַכצען"  +--אָפּי
טשאכטשען.
אַקט אָדער רעזולטאט
אָפּצאָל  --דער , ז.
פֿון אָפּצאָלן .אַגעלט .אָײפּונקט .אָיתּקנה.
אײַנפֿיר-אָי .גרענעץ-אָי .דירה-געלט-אָי .הכנסה-אָ.
חובֿ-אָי .מיטגליד-אָי ,קאַנצעלאַריע-אָי .שטעמפּל-
אָי .שׂכר-לימוד-אָי אע, .דאַמאָלס װאַר פֿלײש
זייער טײַער . . .דען עס װאַר איין גרויסער אִי
פֿון פֿלײש" ,י .מאָרגענשטערן ,מעשׂה משני
קבּצנים ,װוילנע תּרנ"ח ,זי , .3א,ון דער אִי מוז
ערליידיקט װערן איידער די קװיטונג װערט
איבּערגעגעכּן דעם אָפּנעמער" ,בּ .האַלפּערן,
בּוך...

א האַנט

פֿאַר א פֿאָלקסבּאַנק,

װילנע

 ,2זי , .27דער שטײַער איז געװען מחוץ
די אַלע אַנדערע געויינטלעכע און אויסערגע-
וויינטלעכע אָיץ" ,ימ איבּז ,שד װוצ ,זי ,171

אַ"אטאַקע  --די ,יס אַקט פֿון נעמען נקמה.
,פֿון גערעכטער מאָנונג ,פֿון אָיאַי ,הערן זיך
שוין . . .טריט" ,הל ,לידער ,זי ,192
טובֿה איז ניט אַ'" +-- .אָפּצאָליק.

אַקט אָדער רעזולטאַט

מעלאָדיען,

ק אַ פּ = בּדלות שטעלן פֿון עסן אױפֿן צווייטנס
חשבּון, ,ליגט בּײַ מיר אין שטובּ אויף מײַן
קאַרק און פֿרעסט מיר אָפּ מײַן מאַרך" ,אפֿרים

אָפּצאַלבּאַר  --אַדי ,דטשמ ,נר, .די גרויסע

פֿון אָפּפֿרעסן,, .נאָך זייער אִי איז פֿאַר קיינעם
ונה,
קיין בּיסן ניט געבּליבּןי .

שאַרפֿע

אָפּצאַנקען

א .פֿײַנמאַן ,טמז,

,03 4 7
 .2אויסניצן עמעצן .עסן און טרינקען א סך
אויף א צװייטנס חשבּון" .אָי עמעצן דעם

אָפּצאָלונג  --די- ,ען.

פּראָצעס אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּצאָלן .דזוו אָפּצאָל .ניט קענען זיך
בּאַפֿרײַען פֿון אִי .אִי בּמשך פֿון צען אאָר.
,האָט איינער . ..בּײַ דעם שׂררה נושׂא-חן
געװען און האָט אים אַרױסגעגעבּן א פּאַפּיר
דאָס אין װעלכן אָרט ער װעט ואוינען אונטער
אים ,זאָל ער פּטור זײַן פֿון אַלע אֶיעןי
רי יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה ,וילנע תּר"ג,
זי , ,04פֿון  12יאָר אָן זאָל ער ניט זײַן נאָר
א ציג צום פּגרן ,א בּירגער צו אֶיען און ניט
מצריי,

װי

שטריטען
זי ,81

האָבן

די

פֿאַר דער

בּעלגישע

פֿרײַהײט,

אַרבּײַטער

װאָס קען אֶפּ

טובֿה.

-יקייט.

אָפּצאָלן  --טרוו .צאָל אָפּ ,ג-עצאָלט.

בּיצאָלט װעם מיר זײַנין חײיבֿ
אי שנה גנץ אָפּ גיצאָלט" ,גה,
געכאַפּט און צען זילבּערנע
פֿאַר דעם קעלבּל בּמזומנים",
זי ,312
 .2צאָלן בּאַשטימטע סומעס געלט אין
בּאַשטימטע טערמינען .אִי יעדן חודש דירה:
געלט ,שׂכר-לימוד אע.

 .2אָפּגעבּן אָדער טאָן עמעצן אָדער לטובֿת
עמעצן פּונקט דאָס װאָס יענער האָט געגעבּן
צי געטאָן .אִי א װיזיט ,א טובֿה .אִי מיט
לעקעך און בּראַנפֿן, .,דעם קייסערס אוצרות
איז גאַרניט אָפּצוצאָלן / ,דאָס שיינקייט פֿון
מײַן קינד איז גאַרניט אָפּצומאָלןײ.0 ,
 4עפעס געבּן ,בּאַלױנען פֿאַר אַ זכות
אָדער בּאַשטראָפֿן פֿאַר עבֿירות .אִי מיט ליבּי
שאַפֿט ,מיט אמתער פֿרײַנדשאַפֿט ,מיט שטיצן
אים .אי מיט שׂנאה ,מיט שטעכװערטלעך.
איר װעגן עמעצן װאָס ריכט זיך אויף אַ פֿעטן
אָי, :צאָל אים אָפּ פֿאַר אױיסשנײַצן די נאָז",
פֿװל .װען עמעצער פֿאַלט ,זאָגט מען יענעם
שפּאַסיק, :צאָל אָפּ פֿאַרן אָרטײ װער האָט דאָך
געניצט דעם אָרט װאו ער איז געפֿאַלןן .קאַזו
אויך פֿון דען בּן אדם װאָשׂ דוא האָשׂט פֿון
אים מקבּל גיװועזן איין טובֿה ,צאָל אימש ניט
לחובֿה" ,עיון ,יז/א .פֿ,אַר אונדזער אָרענטלעכ-
קייט ,פֿאַר אונדזער ליבּשאַפֿט ,צאָלט איר
אונדז אָפּ מיט שטיינער" ,ש .בּעקערמאַן ,די
יודישע

קאָזאַקין,

,6881

אדעס

ו' .22

 .9נעמען נקמה, .גאָט שװײַגט לאַנג ,נאָר ער
צאָלט אָפּ גוט די שׂונאים" ,א .מאַמאַראָװסקי,
די

פֿון דער

הגדה

לינקער

זײַט,

אדעס

,8091

זי , .62זיך נוקם זײַן און אָפּצאָלן פֿאַר בּייז",
סעג ,אַ בּוים פֿון פּוילן ,ב"א  ,7491זי .721

מיט זיך  --לאָז אַװעק דײַן בּרויט אױפֿן
װאַסער ,עס װעט זיך דיר מיט דער צײַט
אָפּצאָלן", .די אַרבּעט אונטערצובּעטן דאָס
שעפּס:-מיסט צאָלט זיך אָפּ ,װײַל עס בּרענגט א
גרויסן

נוצן",

מ.

װעבּער,

דער

יודישער

פֿעלדי

אַרבּײיטער ,װאַרשע  ,1981זי  .83קאיז יענעם
שולדיק אַ חובֿ ,גיט איבּער זײַן בּעל-חובֿ אַ
פֿעלד דערפֿון זיך אָפּצוצאָלן" ,סשי װו ,זי ,84

זעכץ.

"ער (ין קע).

עניש.

-עריי.

גע:

אַפּריל ,8981

אָפּצאָליק  --אַדי .נעאָל.
געצאָלט װערן .איער חופֿ .ניט-אָיע

גיװעזין אוני תּוך
זי , .012ער האָט
גילדן אָפּגעצאָלט
ממוס ,װינטשפֿ,

אָפּצאַם-----צאַמונג-- ,צאַמש--לד.

--צאָם,

אָמען  --דרומדיקע אַרױס-אַמונג ,צצ
זזו אָפּצוים ,אָפּצומונג ,אָפּצױמען
ריידן

אָפּצאַנזשקעט  --די ,אצ נב

פַּד=2; .

 - ....ׂ1צווענגעלע.

 .1פֿאַר-

אָפּצאַנגעװען  --טרװ- .נעװע אָפּ ,ג-עצאָנע-

ענדיקן צאָלן .אָפּגעבּן די גאַנצע סומע .ליקוי"
דירן אַ חובֿ .אִי דאָס גאַנצע געלט גלײַך אױפֿן

אָפּאַרבּעטן מיט אַ הובּל

װעט( .סטאַליערל).
פֿאַרן פֿאַנירן,

אָרט, .אַראָפּ אַן עול פֿון האַלדז ,אָפּגעצאָלט

דעם חובֿ", .ג,יבּט ער ,דער דאָ װיל עוקר דירה,
עשׂרה גדו' עד מ"ד גדו' ,איז נישט מיין מחויבֿ
אָפּציצאָלין װאָז ער פֿר זעשׂין איז" ,תקק.
,װאָשׂ מעות איזט אין גיקומין האָבּ איך תּיכף

אַפּצאַנקען  --אוטו .צאַנק אָפּ'- ,געצאַנקט.
 .1אױפֿהערן צאַנקען ,אױיסגעלאָשן װערן .די
ליכטלעך האָבּן אָפּגעצאַנקט .די פֿלאַמען צאַנקען
אָפּ פּאַמעלעך; .די טונקלעניש איז געקומען מיט

אָפּצאַס

1064
רו און אַלץ האָט אָפּגעצאַנקט" ,יג,

שטילער

פֿון מײַן גאַנצער

מי

 .2פֿיג .פֿאַרענדיקן גוססן ,שטאַרבּן. .שוין
אָפּגעצאנקט .מע דארף רופֿן אים אָפּצוהײבּן".
עניש,.=2 =:/
העכערער טייל
צום טייל פֿון
טייל פֿון שוך

אָפּצאַסם  --דער? .} ,אָפּואַץ
קנאַפֿל פֿון שוך ,קלעצל ,קאָריק.
פֿון זויל געמאכט פֿון לעדער,
האָלץ ,פֿון גומי .הינטערשטער
אונטן,
*קלאפּן מיט די אָץ = אויך :א) זיך מאַכן
װיכטיק; בּ) אויסקלאַפּן דעם ריטעם בּײַם טאַנצן,
*צוקלעפּן א בּלעטל צום אִי = טאָן עפּעס װאָס
בּרענגט ניט קיין נוצן ,װאָס מע קען זיך בּאגיין
*זיך דרייען אויף די אִין (אױפֿן
אָן דעם.
קאָריק) = א) װעלן עפּעס זאָגן און זיך ניט
קענען בּאַשליסן ,זיך קווענקלען :בּ) קאָקעטירן,
*א כּתולה אין
װעלן מע זאָל בּאַמערקן.
אי  ---איר ,אַ פֿרױ װאָס פֿירט זיך פֿרײ,
ה,אָט געפֿונען אַן אָי ,דערצו מיט א מעשענע
פּאָדקעווע",

אמזד,

דער

ליטװאַק

אין

װאַָליניען,

װוילנע , .0781ענגע שיך מיט הויכע אַין...
פּאַסט

אָפּצוג

דאָס

פֿאַר

ייִדן?",

שלום-עליכם-שלום,

משוגענע װעלט נײַעס, .8091 ,אין לימוזינען,
לײַכט װי מיידלשע אָין ... ,שארן זיך אין
בּלויע שלייערן פֿון רויך" ,מל ,אויף שװערע
שלעסערי .א,ומגעדרייט אויף זײַנע הויכע אָפּי
צאַסלעך ,װעלכע ער האָט געטראָגן כּדי אויס-
צוזען וואוקסיקער" ,זש ,קיסר און רבּי ן זי .5
,דער עולם װערט אַלץ מער ...אַנגעשטעקט
גזעורופֿענער
מיט פּוסטן גלאַנץ פֿון דער אַ
אַיזדקולטור" ,אילוסטרירטער אַלמאַנאַך קאַלענ-
זאַר אױיפֿן יאָר ה' תּ"ש ,רעזעקנע |רעזשיצע)

 ,9ו'  .04עס קקלאַפּן די אֵץ / :ואוהין,
וואוהין ,וואוהין?  /פֿון אַלטע וילנער גאסן /

מע טרײַבּט אונדז קיין בּערלין" ,סוצ ,פװ ,
זי ,512
אָפּצאַפּלען  ---אוטו  4אקוזוו- .פל אָפּ'-+ ,גע-

אױפֿהערן צאַפּלען ,ציטערן, .פֿ,רישע
צאַפּלט.
פֿיש זאָגט איר? זי האַבּן שוין אָפּנעצאַפּלט מיט
,עװיינט ,געקײַכט ,אָפּגעצאַפּלט
אַ װאָך צוריק" .ג
און ס'האָט גאָרניט געהאָלפֿן", .א נעץ אין
וועלכער זיי צאַפּלען אָפּ די איאָרן" ,גראָס-
צימערמאַן,

דאָס װאָרט,

אָפּצאַפּן---טרוו .צאַפּ אָפּ--- ,געצאַפּט .1 .אַרױס-
גיסן א פֿליסיקײט פֿון א כּלי דורך אַן עפֿענונג,
מיט אַ צאפּן ,מיט אַ שפּונט .אי װײַן פֿון פֿאַס,
ֿ,אַרשפּונט זי גוט
אִי װאַסער פֿון סאַמאָװאַר .פ
און זאָל שטיין אַזוי פֿיר װאָכן און דערנאָך
אִי און

איין

בּיחל

װאָשׂ

דרינן

גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָו תּקנ"ה,
 .2אַרויסקריגן יעדן מין פֿליסיקײט אויף
יעדער אופֿן, .האָט גאָט  . . .פֿון די גרונטן פיל
ואסער אָפּגעצאַפּט ,ממוס ,שירה ,ז'  .42אִי
בֹּל וט  --פֿאַרשפּרײט היילמיטל אין פֿאָלקס-
מעדיצין.

,אַמאָליקע

דער

זשענסקער

װאָפֿראָס,

אַדצס

,7881

ז' ,.33

לוט = פֿאַרשאַפֿן צרות ,ערגער-
*א בּ
נישן, .װיפֿל מילך איך האָבּ בּײַ מײַן מאַמען
געזויגן ,אזוי פֿיל בּלוט האָסטו מיר אַָפּגע-
צאַפּט" ,פֿל, .נון װען מן קיין מענש טערף
{!=דאַרףן טיטן ,טערף מן אים אךְ זײַן בּלוט
ניט אָבּ צאַפּן" ,שאר ,קלח, .װ.י.פֿ.ל בּלוט
צאַפּט מען מיר אָפּ בּײַ יעדן װיבּאָר ,און איך
דארף זײַן אונטערגעװאַרפֿן  ,*, . .ש .בּעקערי
מאַן ,טרײַער משרת ,װאַרשע תּרמ"ג ,זי , ,8װען
עס קומט אויף מיר אזא זאך ,װאָלט איך בּײַ זי
אָפּגעצאַפּט דרײַ אָקעס בּלוט!* ,שע' ,מענטשן,
 .9פֿאַרמינערן .מאַכן עס זאָל װערן װײיניקער,
,הייבּט זי אָן אַלע װאָך בּיסלעכװײַז אָפּצוצאַפּן
פֿון |שפּאָר|בּיכל" ,אר ,ידי לעזערין פֿון
װאַירלדיי ,ד,אָס איז אויך געװען די צײַטן פֿון
דער אסימילאַציע װאָס האָט אָפּגעצאַפּט פֿון
אונדז אונדזערע בּעסטע זאַפֿטן און אַרײַנגע-
גאָסן זיי אין די אַדערון פֿון די אַרומיקץ
פֿעלקער" ,זשיט וו ,נ"י  ,2191ו' ,661
אויך מיט

זייך.

-עכץ.

-ונג,

דער (יין- ,קע)-= .ערײַ.

עניש.

אָפּצאַצקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געצאַצקעט,

פּ;

 .פֿאַרענדיקן אַן

--צאַצקעווען.

אַרבּעט מיטן אַרײַנלײגן מי אין קליינע דעטאַלן,
פֿײַן אױיסאַרבּעטן ,אִי אַ טישל מיט האָלץ-
שניצערל,
 .2אַ סך בּאַפּוצן ,אָנמאָלן ,אָנשרײַבּן מיט
געציקלטע אותיות ,אַי א בּריוו ,אִי א חתימה,
,יט א בּרען
אִי אַ קרוג מיט בּלומען-מאַלערײַ .מ
כאַפּט עו זיך צו צום פּענדזל און מאָלט...
װאָס אים זאָל נישט קומען אין דער האַנט ,װעט
ער אויסמאָלן ,אָפּצאַצקענען" ,שנ ,װעגן יודישע
שרײַבּער | ,זי ,35
 9אויף א קונציקן אופֿן זאָגן ליגן ,פֿאַלשע
עדות .מאַכן עס זאָל זיך אוױיסװײיזן בּעסער װי
ס'איז .אִי אן ענטפֿער דעם שופֿט ,דעם רבּין אע.
מיט זיך  --פֿאַרלירן צײַט ,פֿאַרבּרענגען
מיט אומנוצלעכע זאכן .זיך אִי מיט שפּילערײַען,
ערײ.עניש.מיט נישטיקע ענינים אע.

ז' ,13

מיט זיך ; --עס צאַפּלען זיך נאָך אָפּ...
די מלחמה-יאָרן" ,ישׂק ,שליאַך ,...ז' ,53

פֿאַרקױפֿן",

פֿון קאָפּ-ישמערצן ,האָט
טן
י..
ל.
עַכן
גשטא
גע
מען אים געהייסן שטעלן פּיאַװקעס ,בּאנקעס
אויף אִי דאָס שלעכטע בּלוט" ,ש .בּעקערמאַן,

יאָרן

אז

איינעם

האָט

אָפּצאַקען  --טרו .קע אָפּ-- ,געצאַקעט.
 .1אָפּקלאַפּן ,אָפּהילכן,
עדאס .=:40:
,צאָקען אָפּ לעצטע טלאָען פֿון פֿאַרשפּעטיקטע
 .2כּסדר פֿרעגן ,איבּערחזרנדיק
רײַטער".
יצאָי {= װאָסן .א,יז דער פּאָלקאַװניק אונטער-
געשפּרונגען פֿון שטול :צאָ? צאָ? צאָ? האָט ער
אָפּגעצאַקעט
יאָקובּ

אמאָל דרלי",

קאַלאַס,

זומפּ,

מינסק

נ .קאַבּאַקאָו

איבּז,

06טס.1214

װיטש,

,.63291

פֿרעמדער ,אײַנוואוינער

פֿון אַ פֿרעמד לאַנד ,פּליט .אָנהײבּ  .02יאָרן פֿון
 0י"ה האָט מען א סך יִדן בּאַצײיכנט אִיעס.

אָפּצאַראַפּען  --טרו .פּע אָפ(-- ,גע)צאַ-
| ראַפּעט,
אָפּקראַצן ,אַראָפּנעמען מיט

נעגל,

מינסק ,3391

אָפּצאָר(ע)נען  --אוטװ .צאָרן אָפּ-- ,גע-
צאָרנט .1 .אַ לענגערע צײַט אַרױסװײַזן צאָרן,
האַלטן אין איין װאָרטשען און אִ' אַ גאַנצן
| מעת-לעת,

 ,2פֿאַרענדיקן צאָר(ע)נען .אָפּגעצאָרנט און
זיך איבּערגעבּעטן,
אָפּצבו(ע)יאַטשען  --אַקוזװ  4אוטח- .טשע

אָפּ* ,יי(נע)צבֿװוע)יאַטשעט- :99 ,צבואֿקץ-
ווען? .כצבֿוע ,לוט סוטה ,כב/ב.
לעבּן ,דורכלעבּן װי א צב(עיאַק ,מיט
קייט, .אַזעלכע װאָס צבויאצען אָפּ די
מיט די גרעסטע צבויאַצטװע ...און
אויף

דעם

המון",

אמד,

דער

בּעלישם

אפ
פֿאַלש-
װעלט
װירקן
אין

די

זאַרנעס ,ווילנע ,9681

אָפֹּצוֹג  --דער ,ז.

 1אָפּפֿלוס .אִי פֿון

װאַסער .אַרער ,אַיקאַנאַל ,אָי-ילאָך ,אַגראָבּן.
 .2קאָרעקטור בּויגן, .לאָזן מאַכן ...זעקס
אָדער זיבּן קאָרעקטור'אָץ פֿון יעדער זאַך
װאָס ער האָט געדרוקט" ,שנ ,לעזער ,דיכטער,
קריטיקער | ,ז' ; ,133ניט האָבּנדיק קין
קרעדיט אויף בּראַנפֿן ,פֿלעגן די טרינקער
פֿאַרזעצן אין שענק  . . .די קאָרעקטור-אַין װאָס
זי האָבּן געדאַרפֿט צושטעלן דעם מעטראַנפּאַזש
צום

רעכענונג",

דרוקעריאַרבּעטער

יובֿליבּוך
אין

װילנע,

פון

פֿאַראיין

פון

,63291

 .9צוריקטריט .דאָס אָפּטרעטן פֿאַר א שׂונא,
דאָס אַנטלױיפֿן פֿון (פֿאַר) א געשלעג .מאכן אַן
אי װי נאַר מע דערזעט דעם שלעגער .א,ויבֿרח
בּאַטײַט :שטעלן פֿיס ,מאכן אַן אַ'", .אין אֲלי
פֿיר שלאכטין האָבּין וריזן איין גיבּיסט ,בּיז
דז זיא זיך ארבּאַטײן האָבּין פֿיל געלד צו
געבּן צום אבּ צוק אוני איהן יעהרליך מס פֿאַר
איין יאָהר הונדרט פּפֿונד זילבּר" ,זלמן הענא
איבּז ,דוד גאַנז ,צמח

דוד ,פֿפדמ תּנ"ח; .דער

אי פֿון הי ,מוז געשען גאנץ געהיים" ,אמד,
דער

אַרױיסגעטריבּענער

און

בּאַלךד

צוריקגע-

רופֿענער יאָזעף ,װילנע , .7781דער טורק די
שטיט בּלעגרט הוט אוני אירן אבּ צוק פֿון
ווין" ,בּאַלעגערניש.

 ,4דאָס אַראָפּנעמען פֿון חשבּון ,חיסור פֿון
א בּאצַשטימטן פּראָצענט .אַי פֿון פֿינף פּראָצענט
פֿאַרן צאָלן בּמזומן, .והסחורות הכּל פֿר קױיפּט
זײַן לויט אין ליגנדי חשבּון בּטראג זיך נאך
אבּ צוג פֿון אלי הוצאות" ,י .מאַרשן ,חנוך
לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,ח/ב, .די צעטלען |צו
קריגן חלוקה-געלטן װערן פֿאַרקױפֿט מיט אי
פֿון  2151פּראָצענט ,לויט נאַך דעם שטאַנד
פֿון

אָפּצאַקראַיאַוע"ל--דער ,ווצעס- .ססטס ="/:
פד .סל.

 ...,װאָס איז בּײַ אים אױפֿן עװער?
צאראַפעט ערגעץ ,זעט אויס" ,לייזער
הומאָרעסקעס,

אָפּגץ-
קאַצאָ

דעם

כּולל

אויף

דער

שטרותבּערוע",

אֲײמעוֹת .געלט.
יופֿאַל ,6881 ,ן ,24
שטראָף פֿאַרן בּרעכן אַן אָפּמאַך, .נון איזט
הקנס גיליגט גיװאָרין אבּיר בּסוד גדול ,דען
האָבּ עשׂ ניט װאָלין מפֿרסים זײַן דער מיר
סכּנה דרויף גישטאַנדין אודות אפּ צוק מעות
מן עצה העט מיך כּמה מאות גיקאָשט" ,גה,
זי ,772

אָפּצװאָגן

1668

פ .דאָס קאָנטראָלירן פֿון פֿרױען גופֿא נאָך
נידה ,בּדיקת-נקיות, .דער אִי דאַרף זײַן אַזױ;
גוט אַרומװאַשן דאָס אָרט און ארום דעם אָרט
און אָנטאָן א קלאָר העמד . . .נעמען  . . .נישט
קיי ,נײַ טיכל און נישט קײַן שטײַפֿס ,נאָר אַן
אַלט טיכל {פֿון לײַװנט אָדער בּאַװלן . ..און
מיט דעם טיכל מאַכן די בּדיקה  . . .דאָס טיכל
אַרײַנבּרענגען אין דעם אָרט מיט דעם פֿינגער
גאַנץ טיף  . . .זיך גוט בּודק זײַןײ ,י .מ .הכּהן,
ספר גדר עולם ,װאַרשע תּרנ"ב ,ז' , .13און
אויבּ זי געפֿינט עפּעס רויטלעך אויף דעם
טיכל מוז זי ערשט מאָרגן מאַכן אֵיי ,הרבֿ
טײטלבוים

דק"ק

איהעל,

ספֿר

מעין

טהור,

אָרט? יאָר? סימן טו, .סטײַטש ,אַ כּלה דאַרף
דאָך פֿריער ציילן טעג ,מאכן אַן אִי און גיין
אין מקוה" ,בּאַש ,גימפּל תֹּם ,נ"י  ,3691זי ,59

 .0שאָכשפּיל .דאָס אָפּטרעטן מיט אַ פֿיגור
װאָס
איז
מיט
דעם

דעקט אויף אַ שאַך אַדאַנק א פֿיגור װאָס
פֿריער געווען פֿאַרשטעלט .למשל ,אַ גאַנג
שפּרינגער װאָס שאַפֿט אַן אָיישאך אַדאַנק
לאַפֿער פֿון הינטער דעם שפּרינגער,

אָפּצװאָגן

אָפּצװעקן

--

טרו.

צװאָג אָפּ-- ,געצװאָגן.

 ,1אָפּװאַשן די האָר ,אײַנרײַבּן מיט זייף און
אָפּשװענקען .פֿרײַטיק נאָכמיטאָג צװאָגט מען
אָפּ די קינדער .אָפּגעצװאָגן ,גלײַך װי די קאַץ
װאָלט איר אָפּנעלעקט די האָר.
מיט זיך .ער לינט די סדרה מיט דעם
טראָפּ ,צװאָגט און װאַשט זיך דערנאָך אָפּ גאַנץ
שיין" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז' ,32

אָפּגעצװיטעט",

מענדל

בּײַ

מאַן,

װײַס?,

דער

זי , ,422די שטילקייט נאָר אַליין הערט שאַרף
װי ס'צװיטעט אַפּ דער צויט" ,מאַנ ,דער
שנײַדער-געזעלן .'. . .

עניש.
עכץ.
מיט זיך.
אָפּצוויטערן  --אוטוו" .ער אָפּ ,ג-ע*צוויטערט,
אופֿהערן אָדער א
 9צוויטשע(ר)ן.
לענגערע צײַט אַרױסגעבּן קלאנגען צװי  ---צווי,
אָפּזינגען װי א פֿייגעלע,, .אונדזער פֿרילינג האָט
שוין אָפּגעצװיטערט" ,י .גױכבּערג ,מיט לײַבּ

אָפּצװײַג  --דער- ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזול.

טאַט פֿון אָפּצװײַגן (זיך) .הויכער אִי פֿון בּוים,
;אן אִי פֿון שטאַמען ,אן אָפּשטראַל פֿון
פֿלאַמען" ,הל, .דעם אבּוטילאַן פֿאַרמערט מען
מיט זאָט  . . .אָדער מיט אָפּזעצערס װאָס װערן
אָפּנעשניטן פֿון די שפּיצן בּײַ יונגע אַילעך",
די שענסטע

י .ראַסין,

צימער

בּלומען,

קאָװנע ,2391
 .2אָפּטײל .אִי פֿון א פֿירמע .אִי פֿון אינ-
דוסטריע, .זינט דער צווייטער העלפֿט  ,71יאָר"
הונדערט איז שענקעריי געװאָרן דער הויפּט-אָי
פֿון ייִדישן האַנדל אין שטעט און שטעטלעך",
ימ איבּז,

שד

ווש ,זי ,87

זײַטיקע בּאַדליניע; ,אױפֿן האַלבּן װעג
פֿון אונדז איז דאָ אַן אַי פֿון דער בּאַדליניע",
ש.

גאָדינער,

דער

מענטש

מיט

דער

בּיקס

|,

מאָסקװע  ,3391ז' ,521

 .4אָפּשטאַם ,טייל פֿון פֿאַמיליעבּױם .אַן

 .2בּאַשװינדלען ,אָפּנאַרן, .דעם ישובניק
האָט מען אין שטאָט אָפּגעזײפֿט און אָפּגץ-
צװאָגן", .מע האָט אים געמאַכט אַ בּאָר...
מע האָט אים אָפּגעצװאָגן = בּאַשװינדלט ,אָפּ
געטאַן א שפּיצל ,געטאָן שלעכטס" ,יפֿאַ,
װאַרשע  ,8391נאן ,3
 2אָפּזידלען ,געבּן עמעצן אַ פּסק ,בּאַלײידיקן,
אָפּצװאָגן מיט אַ פּאַמוניצע .ער האָט אים
אָפּגעצװאָגן פֿון אויבּן בּיז אַראָפּ .עװערט יחיאל
ב;ּ.אַ.גאָסן מיט שעמעודיקייט װי מע װאָלט
אים אָפּגעצװאָגן" ,אַש ,תּהילים-יוד.

7נג  --ד,אָס מזרח-יידנטום האָט קיינמאָל ניט
אױפֿגעהערט צו ענדערן זיך ,זיך צו אַנטװיקלען
װי א לעבּעדיקער אַרגאַניזם מיט אלערלי
אֶיעןי ,קאָר וו ,נ"י  ,0491זי ,931

-ערי.

אָפּצװײײפֿן  --טרו .צװײַג אָפּ- ,יגעצװײַגט,

מיט

זיך.

-עכץ.

אָפּצואַ'נג  --די ,יען.

/עניש.

מכשיר פֿון אײַזן ,פֿון

צוויי צוזאַמענגעשרױפּטע חלקים ,אויף אָנצו"
כאַפּן עפּעס אָדער אָפּצוהאַקן .אויך אָפּצװענ-
גע ,אָפּצװענגל ,אָפּצװענג ,צװאַנג,
ח .א .פֿינקעל ,ידי טעכני װבּ ,כאַרקאָװ ,3291
יאַכ ו ,יטערמינאָלאָגיץ

אָפּצװאַקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געצװאַקעט,
 .1אָפּשפּאָרן פֿון זיך .אַי א פּאָר גראָשנס,
 .2אָפּשטופן .דערװײַטערן עמעצן אָדער עפּעס.
אִי דעם נודגיק ,אַי אַן אָנשיקעניש אע.

-עניש.

אָפּצויטען  --אוטװ- .טע אָפּ-- ,געצוויטעט,
אױפֿהערן בּליֶען ,פֿאַרװיאַנעט װערן, .געװיינט
האָבּן די טאָפּאָליעס א גאַנצן אינדערפֿרי ,זי
זײַנען אויף דער ערד דאָ אױפֿגעגאַנגען און
אָפּגעצװיטעט" ,פּמ ,מילכאָמע ,מאָסקװע ,8491
זי , .26די ליפּע-בּיימער  . . .האָבּן שוין לאנג

,יך -- ,אן אַ'
אִי פֿון דער גרויסער משפּחה .א
פֿון א דור פֿון פֿאַלשער װאָר" ,שאול מאַלץ,
בּשׂורות

פֿון

הונגער,

,3291

ז' .311

,איך

האָבּ

מיך דערמאַנט דאָס געשטאלט ,װאָס אַן אִי בִּין
איך פֿון זײַן בּלוט" ,י .מאַניק ,אין טריט פֿון
דײַן װאַנדער ,תּ"אָ  ,4691זי ,91

ֿ,אַר דעם
 .1אָפּשנײַדן צװײַגן פֿון אַ בּוים .פ
ווינטער דאַרף מען אִי די בּיימער".
 .2פֿונאַנדערנעמען ,אָפּטײלן ,מאַכן זעלבּ-
שטענדיק, .האָט  . . .אין גליל זיך בּאַװיון א
ייִדישער פּראָלעטאָריער ,װעלכער האָט פֿון
ייִדנטום
גרונט

נאָך א געװעלבּ" ,פרץ ,יד"ר נוסבּוים,

זונג.

און לעבּן

אַגראַנאַם

אוועקנעמען ,צונעמען .אַרױסבּאַקומען מיט כּוח,
מיט גװאַלד .פּײַניקן און אִי אַן ענטפֿער .אִי צו
בּאצאָלן די שטײַערן . . ., .אוני דז עֶר זיא אב
צווינגט דשׂ איריגה ואש זיא האַבּן אוני פֿר
שמעהט זיא" ,חה ! ,נז/א, .דא בּראַכט הורדוס
 . . .דען צינז דש עֶר אָבּ גצװאונגין האָט פֿון
דשׂ פֿאָלק יהודה" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471צז/ב.
,װערט פֿעסטגעשטעלט דאָס פּאָליטישע פּראָ
גראם פֿון אַי א הויז נאָך א הויז ,א געװעלבּ

אָפּגעצװײַגט
טענדענצן,...

א רעליגיץ",

בּ .ריװקין,

ז' .612

מיט זיך , --אַז אַ בּאַשטימטע שפּראַך איז
א 'זשאַרגאָן קאָנען מיר ערשט יעמאָלט אויס"
געפֿינען ,װען מיר פֿאַרגלײַכן זי מיט דעם
מוטערשטאַם ,פֿון װעלכן זי האָט זיך אָפּגע-
צװײַגט" ,זשיט שו ,ניי  ,2191זי , .531עס האָבּן
זיך נישט געזאָלט אִי פֿון אָט די רייען נאָך
אנדערצ מינים" ,ע .הירשבּערג איבּז ,ע .דעב
עכץ,נערט ,יהי ,...לאָדזש ,3291
עניש,אָפּצװוינהען  --טרוו .צווינג אָפּ'-- ,געצוואונגען.

-עכץ.

דקע)- .ערײַ:

עעניש.

ער

(ין

אָפּצװיקלען  --טרו- .קל אָפּ- ,געצוויקלט,
 .1אַרײַננײען אַ צוויקל כּדי בּרייטער צו מאַכן
א מלבּוש אַדער אַן אײַנשיט, .קינדער װאַקסן
אונטער ,דאַרף מען אִי די העמדלעך".
 .2אָפּצאַצקען ,אױספּוצן .עאַי אַ קוכן מיט
אַ בּלום פֿון צוקער", .װײַבּער פֿאַרהערן זיך. . .
אין אױיספֿלעכטן דעם פּורים-קוילעטש און אִי
די קישעלעך" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,94

צ=וויקל ,דער.

-עכץ.

תעניש.

אָפּצװוויקן  --טרװ .צװיק אָפּ-- ,געצװיקט.
 .1אָפּצופּן ,אויסצופּן, .װיל איינר קיין בּאָרט
האַבּן  . . .אַזו זאָלן זיא זיך לאָזן ,וואו מִיט דעם
שער מעסר אָסור איז ,מיט דער צװיק שער
לאָזן אָבּ צװיקן" ,עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא,
פדמ תּמ"ה ,עג/א, .מן גהערט גאר קיין שער
מעסער צו בּרענגן צום בּאָרט אונ' מיט דער
שער ניט גאַנץ גלאָט אַװעקצװיקן זייא ,דען
אונטר דעם קין מאָג מן גאַנץ גלאַט אבּ צוויקן",
שה | ,אַמשׂט  ,3271עֹה/ד .קאָפּשערן  . . .מיטן
שערמאשינדל הייסט בּײַ די לאָדזער שערער:
אַי ,יופֿאַ ,8391 ,א ,3
 .2אַראָפּכאַפּן ,נעמען אָן א דערלױבּעניש.
אי נאַשערײַען, .דיא דינשט מיינשיר נעמט
מאן אויך מיט / ,אן הויז האַלטונג מאכין זיא
גרוש פּראָפֿיט / ,פֿון איין יעדרן שפּײַו טוהן
זיא אבּ צויקין / ,די זי קאנין עֹשׂ איהרן
ליבּשׂטן שיקןי ,דוד מוזיקוס , איין שין ליד
פֿון די הנד װערקש לײַטי{ 5771 ,פּש ון,
זונג.

קע).

ה-עכץ.

עניש.

ער

(ין

ערײַ.

דזוו אָפּצװאַנג,
אָפּצװענג(ע)  --די ,ס.
אויסלייג אָפֿט; אָפּצװיינגעץ .שאַרפֿע אָי
קײַלעכדיקע אִי, .דערלאנגען אים די אָי ,בּשעת
ער האָט בּאַדאַרפֿט האָבּן א צװיאָק" ,שע,
ישוין איינמאָל א סוכהי, .מיט אן אִי טוֹט ער
א טשיק אָפּ דעם פֿאַרבּרעכער דעם רעכטן
אויער" ,נס ,הויפּשטעט ,מאָסקװע , .4291ער
געטראָגן אין האַנט עֶפּעס
ע.נ.דיק
ט.
שָט
הא
פֿון דער בּאַלעבּאַטישקײט :א שטעקן ,א האַמער,
אַן עגבּער ,אַן אַיע" ,משה יודל שעליובּסק,
אין יאָרן אַרום ,תּ"אָ  ,1691ז' ,441

אָפּצוועקן  -- 1טרו .צװעק אָפּ-- ,געצװועקט,
האָבּן אין זינען ,דערגיין צו א כּװנה ,ציל,
,װאָס האָט ער שוין ,אומשטייגס געזאָגט ,אָפַּ-
געצװעקט דערמיט?".

אָפּצוועקען
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אָפּצװועקען זן  --טרו- .קע אָפּ-- ,געצװועקעט .
אַרויסנעמען צװעקעס
-- 9טשוועקען.
פֿון עפּעס .אִי די בּרעטלעך .אִי די בּענקלעך ,מע
זאָל קענען זיך אַװעקזעצן אויף זיי,
אָפּצױפּערן  --טרו  8אוטח- .בּער אָפּ'-- ,גע-
 ./אַ לענגערע צײַט אָפּכּישופֿן .אִי
צױבּערט.
א גאַנצע נאכט (מיט) וואונדערלעכע מעלאָדיעס.
 .2פֿאַרענדיקן מאַכן כּישוף .אָפּגעצױבּערט מיט
גאָלד און זילבּער און פֿאַרבּליבּן א קבּצןד-דלות,
 .9מיטאַמאָל װירקן אויף עמעצן װי מיט א
כּישוף .אי דעם בּחור מיט איין בּליק פֿון די

שװאַרצע אויגן,

אָפּצױֹים  --דער ,ען 9פ-- :צאַם ,לד;
 ,1אַקט אָדער רעזול-
-צאָם ,פד .אוקר.טאַט פֿון אָפּצױמען .שטיינערנער אָי .2 .פּלויט,
מחיצה ,גרענעץ, .די רעגיסטראַטור געפֿינט
דעם שטאַכעטךאָ" ,ש .פערי
טער
..
הךי.נ
זי
סאָו ,טאָג און נאכט ,מאָסקװע , .3391װאָס
פֿון הינטער אַן אַי
האָבּן מאירַ.ס.י.רים
געקאָנט טאָן?" ,סאָװ' היימלאַנד ,7691 ,שך ,01
דונג -- .די- ,ען .פּראָצעס אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּצױמען .די אַי האָט געדויערט א גאַנצן
חודש.

אָפּצױימען
(געװיינטלעך

טרװ.

--

אין

לד;- .צאָמען,

צוים אָפּ-- ,געצוימט.
951

ליטרשן

פד .אוקר.

--ציאמען,

 .1אָפּטײלן,

אָפּגרענעצן מיט אַ צוים .אִי דעם הױיף .אִי
דאָס פֿעלד פֿון שכנס מאַיאָנטקעס .אִי מיט א װאַל,
.2
אָדער
ייִדן
;אָך
אויך

אָפּזונדערן ,סעפּאַרירן .אָפּטײלן עמעצן
עפּעס פֿון א גרעסערן כּלל .אַי די פֿרומע
פֿון דער ארומיקער גיאישער װעלט.
און װיי װעט זײַן צו אונדז ,אויבּ מירן
אויף װײַטער אִי דעם פבּונדי פֿון גאַנצן

רוסלענדישן

אַרבּעט-קלאַס",

אַקש,

הירש

לע-

קערט ,כאַרקאָװ , .0391װי א ריזן-װאַנט האָבּן
חדר און שול אומעטום אין לאַנד אָפּגעצאַמט
פֿון דער וועלט" ,מלה ,גאַלדענע פּאַװע ,קליװ-
לאַנד ,זי ,551

מיט זיך , --אומזיסט גרייט זיך די גאנצע
קאפּיטאַליסטישע אייראָפּע זיך אִי פֿון דער
נקמה פֿון די לענדער וועלכע זי האָט מיט איר
גיריקער פּאָליטיק אומגעבּראַכט" ,דא ,שװאַרץ
און רויט ,װאַרשע  ,0191ז' , .65דער רמבּם
האָט זיך אָפּגעצאַמט פֿון דער מעטאַפֿיזיק,
יעדנפֿאַלס פֿון דער טעאָלאָגיש-געפֿאַרבּטער",
קאָר ן ,נייי  ,8391זי ,02
 .9בּאַפֿרײַען א פֿערד פֿון צוים .עבּרוך...
האָט פֿאַרקירעװעט זײַן וועגעלע צום בּרונעם. . .
אַראָפּגעקראָכן און אָפּגעצױמט דאָס פֿערדל-- ,
אָנגעשעפּט װאַסער  . . .פֿאַרן פֿערדל צום טרינ-
עעכץ --
קען" .ֿ8 ,רודאַי ,טמז.52 9591 ,
;פֿאַרװאָס זאָל א למדן זיך ניט מאַכן אן אַי אין
שטובּ ,א קליינעם אָרט כאָטשע אַז עֶר זאָל
קענען לערנען דאָרטן תּורה בּטהרה" ,ר' ניסן
הלוי

לעװינסקי,

שׂיחות

ערבֿות,

תּרפּ"ה.

-עניש.

דער (דין- ,קע).

פּיעטריקאָװ

דערנ,

זיך +-

אַפּצוכען

אַפּצײכענען
זיך, .װאַרט,

אָפּטשוכען

צוכע זיך אָפּ א בּיסל פֿון האַרצװײטיק" ,ע .בּ.
ועוור בּלאָשטײן} ,די פֿײגעלע
גיפֿלױגען ,װילנע ,יאָר? זי ,03

אַװעק

איז

 .1אַ
אָפּצופֿן  --טרו .צופ אָפּ-- ,געצופּט.
שלעפּ טאָן און אָפּרײַסן .אָפּפֿליקן .אִי די וילך-
גראָזן, .גייט מען נאָך װײַטער  /צופּט מען אָפּ
קרײַטער" ,עט לידער ,װילנע  ,5291זי .14
,מילאָוט די קינדער אִי די לעצטע פּאַטשערקעס
פֿון די שובּעס",

שׂטן אין גאָרײ,

בּאַש ,דער

ניי  ,6491ז'  .62עהאָט ער ארויסגעפֿירט די
קליינע שעפֿעלעך צום פֿיטערן אז זיי זאָלן אִי
די שפּיצן פֿון די יונגע גראָזן" ,ייש ,רעד'
זב

פֿון אונזער

אוצר.

אויסגעשטרעקטע

מיט
,

העלדזער גליװערן זשיראפֿן און װילן אִי דאָס
גראָז

בּאַרג",

פֿון העכסטן

דער

חג,

מענטש

פֿון פֿײַער ,זי , ,77האָט מנחם װי אָפּגעצופּט
א הײַפֿעלע טאַבּעק און עס אונטערגעטראָגן דער
נאָז" ,יוסף חנני ,איק ,ר"ה תּשכ"ח,
 .2בּכלל אָפּרײַסן, :וויל {נאפּאָלעאָן| אִי בּײַ
פּרײַסן די רײַןפּראָװינצן" ,קמ ,4681 ,שן ,03
 ,9פֿיג:
גען .אַי א
פֿלעגט עֶר
צו קענען
בּרוך

געבּן צו פֿאַרדינען װײניקער ,אָפּדינ-
פּאָר גראָשן פֿון פּרײַז, .א גאַנץ יאַר
פֿון זײַן מלמדות אִי ,צונױפֿלײגן . . .
קױפֿן אַן אתרוג פֿאַר זיך אליין",

האַגער,

אופֿן

װעג,

.6491

בּוקאַרצשט

;אָבּער צאָלן דיר װײַטער די זעלבּע שׂכירות
קאַן איך ניט ,איך מון פֿאַרט עפּעס אַי" ,פ.
ש,2
רודאָי ,טמז1 3691 ,
מיט

דעניש.

זיך.

-צופֿ ,דער.

-ונג.

-עכץ.

דער (דין ,דקע)-= .ערי.

אָפּצוק  --דער- ,ן.
פֿון אָפּצוקן .אַן אִי
מאַכערײַ ואפֿשר:
בּאַקומט זיך בּײַם

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט
 ,2שטריק-
איבּערגװאַלד.,
אָפּצוגן .מאַטעריאַל װאָס
אויסאַרבּעטן פֿלאַקס אָדער

קאַנאָפּליע,
אָפּצוקן  --טרו .צוק אָפּ-- ,געצוקט .אָפּרײַסן,
ארויסצופּן ,אַרױסכאַפּן .אִי פֿעדעם װאָס הענגען
אַרױס פֿון שטאָף .אִי א שעפֿעלע פֿון דער

טשערעדע.

,12/

-עניש.

אָפּצוקערין  --טרװ .ער אָפּ'- ,געצוקערט,
 .1אָפּשיטן עפּעס מיט צוקער .אַי די קיכלעך,
 .2אַרײַנשיטן צוקער.
א די המױטאַשן.
,די קינדער האָבּן אָפּנעצוקערט די טיי מיט
פֿײַןצוקער" ,בּאַש.

מיט

אָפּציגײַנערן

--

טרוװ.

נער

אָפּ-- ,געצ-

גײַנערט{ .אויך:- :צינאַניען  --פר=: .
אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען ,בּאַגנבֿע-
..)60
נען .אִי בּיז צום לעצטן רענדל .אִי פֿון קאָפּ בּיז
די פֿיס .מיט זיך.

אָפּציגלען  --טרו- .גל אָפּ ,ג-ע-ציגלט.

באז

דעקן מיט ציגל .אִי אַ װאַנט מיט דעקאַראַטיוע
מיט זיך  --האַבּן ציגעלעך אָדער
ציגל.
שעפֿעלעך, .לעמעלעך װעלן זיך דאָך בּײַ אײַך
אִי און האָדעװען דאַרף איך איינער אַלײן,"...
איבּז ,אָסטאַפּ ווישניא ,שמייכלען ,כאַרקאָוו ,9291

אָפּציטירן  --טרװ- .טיר אָפּ,
פֿאַרענדיקן ציטירן, .פֿרײלעך
אויף זײַן חבֿר און אָפּציטירט
אָניעגיןי" ,איבּז אי .מיקיטענקאָ,
הנם,
.5

(גע)ציטירט,אַ קוק געטאָן
פֿון יעװגעני
פֿרילינג ,קלעוו

אָפּציטערן  --אוטװ" .ער אָפּ-- ,געציטערט,
ציטערן א געװויסע צײַט און אױפֿהערן .אַי פֿאַר
קעלט בּיז מע װעט אױפּבּלאָזן דאָס פֿײַער ,אַ'
א גאַנצע כּסלונאַכט, .זאָל דאָס מײַזל לעבּן
נאָך אַ רגע ...זאָל עס א בּיסל אַרומטאַנצן,

אָי ,װידוי זאָגן ,פרץ ,ידי פֿרומע קאַץי,, .מיט
שטורעם האָט זײַן שטים געקלונגען אין דער
װײַט און אָפּגעציטערט אין דער נאַכט מיט
מרה-שחורה" ,פּמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591ז' ,861
:-ציטער ,דער

זנג.

ניש.

אָפּצײַגלען זיך  --אוטװ- .גל זיך אָפּ ,זיך
האָבּן הינטלעך, .בּײַם פּריץ
געיצײַגלט.האָבּן זיך אָפּגעצײַגלט צוויי צויגן מיטאַמאָל".

אָפּצײפן  --דער" ,ס.

 .1אַקט אָדער רעזול-

 .2סימן פֿאַר אַ ראַנג,
טאַט פֿון אָפּצײכענען.
אַ גראַד אע .אִי אויף דער בּרוסט .אִי אױפֿן
אַרבּל, .דער נאַכטװעכטער טראָגט צװיי אַ'ס,
אױפֿן היטל און אויף דעם לינקן אַרבּל".
בּעטלער װאָס בּאַלאנגען . . .צו אַן אָרדן אַ
סעקטע ,מיט אייגענע געהיימע סימנים און
אָיס" ,קאָר װוו ,זי ,53

אָפּצײיכענען  --טרו .צייכן אָפּ- ,געצייכנט,

 .9פֿיג :פֿאַרקױפֿן מיט (פֿאַר) אַ גוטן רווח
(פּרײַז), .זאָרגט אײַך ניט ,מע װעט נאָך אַ'
דאָס שטיקל סחורה".
זיך.

ציען קינסט-
..
ּ.
ָפ
ציען פֿליסיקייט, .דאַרף מאען
לעך די מילך מיט די הענט אָדער מיט ספּע-
ציעלן אַאַפּאַראַט" ,פגעז ,9491 ,א  .2 .,4דזח
אוֹנת  --פּראָצעס אָדער
אָפּצוג ,בּבּ .14
רעזולטאט פֿון אָפּצוען, .זיי האָבּן אויך זייער
מאָליטװע בּײַ דעם צוגיאָ" ,אַלפֿס ו זי ,12

-נג.

ניש.

אָפּצחקע(נע)ן { --צ.א.ַ.כקע(נע)זן

אוטח.

צחקן ,צחקע אָפּ-- ,געצחקנט-- ,געצחקעט,
אָפּלאַכן מיט אַ גרויס ,הילכיק געלעכטער? .אָפּ-
געוואונען בּײַ אים דאָס געלט און נאָך אָפּגץ-
צחקנט פֿון (אויס) אים",
אָפֿצי  --דער- ,עןי
 .1אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּצוען .אָיאַ פּאַ ראט  --מכשיר אָפּצן-

 .1אָפּמאַרקירן ,מאַכן אַ סימן (סימנים) אויף
עפּעס .אִי די סלופּעס װאָס װײַון אויף דער
גרענעץ .אִי די מיליטערישע רעקלעך; .איין
מלך דער זיך יל איין פּאַלישׂ בּויאן ,װען ער
ניט ערשט אין דיא ערד אבּ ציכנט װיא די
גרונד דר פֿון זאָל זײַן" ,מהמ ,רכג/ב, .די
וויזעס ,די פּאסדאַקומענטן ,מען צייכנט עס
אָפּ מיט

א נומער",

סעג ,אַ בּוים אין פוילן,

בּ"א  ,5491זי ,73
 .2פֿאַרענדיקן צייכענען ,מאָלן ,ריסעווען.
אִי אַ פּאָרטרעט ,אַ פּייסאַזש,, .כּדי אױפֿצוכאַפּן
די חסרונות און מעלות פֿון פּנים ,דאַרף מען

אָפּצייל
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אָפּציֶען

פֿון אַ פֿאָטאָגראַפֿיע אִי דאָס פּנים אין פּראָפֿיל

אָפּציכלען  --טרװ" .כל אָפּ-- ,געציכלט,
אָפּצוֶען ,אַראָפּנעמען ציכלעך .אִי די קישנס,
אי די ווייכע שטולן.

 .9אַרױסװײַזן ,דעמאָנסטרירן, ,דער װאַר-
שעווער געטאָ-אױפֿשטאַנד  . . .האָט אָפּגעצײכנט
די אָנגעזאַמלטע היסטאָרישע גבֿורה פֿון אויס-
דויער און קדושה" ,יג ,טמז 4691 ,שו ,42

אָפּציל  --דער- ,ז .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
 .2כּװנה .מיין .ציל, .איר לִיבּי
פֿון אָפּצילן.
חזנים ,איר מעכט פֿילײַכט מאַנן {מיינעןן דאש
דער אָבּ ציהל פֿון די נגינות טעמים װעהר נור
איין שיני מוסיק ,אין זמר צו זינגן .חלילה!",

און אַנפֿאַס" ,ח .בּוזגאַן ,האַנטבּוך פֿון אַקטיאָרן,

װאַרשע ,7391

מיט זיך , --אָן א צאָל געשעענישן האָבּן
זיך אָפּגעצײכנט אין איין רגע ,אַלע אַזױ בּולט,
קלאָר" ,אָפּאַ' ,לינטשעריי',
יונג.

ער (יין- ,קע)

-עניש.

אַקט אָדער רעזולטאַט

אָפּצײל  --דער.| ,

פֿון אָפּצײלן .פּינקטלעכער אָי.

אָפּצײילן --

טרה.

ציל

//נם

אָפּ'- ,געצײלט.

 .1פֿאַרענדיקן ציילן .אִי אַחת ואַהֹת ,אַחת
וִשתּים ,אִי אויף די 9ינגע ר = א) בּײַם
פּרימיטיוון אופֿן ציילן ,רעכענען :ב) פֿאַרמאָגן
נאָר א קליינע צאָל .אַ גרופּע װאָס אירע מיט-
גלידער װאָלט מען קענען אִי אויף די פֿינגער,
,אין אַ פֿאַמיליע ,אין װעלכער מע קען די
צלענעס אִי אויף די פֿינגער" ,ה' א' נ' { |אַ.
װאונדערהאָלד,

קאַגאַן פֿון גראָדגצ} ,ר' שלמה

װילנע , .18 '( ,7881װען איינער אין אין א
מדבּר אָדער אין אַ תּפֿיסה און װייס ניט ,װען
עס איז שבּת ,ציילט ער אָפּ זעקס טעג און דעם
זיבעטן טאָג מאַכט עֶר שבּת" ,חא ,נד/ב,
 . . .,וספֿרתּם לכם ממחרת השבּת ...דאָס
הייסט פֿון מאָרגן נאָך שבּת ,װען איר װעט
בּרענגען דעם עומר ,זאָלט איר אַי זיבּן גאַנצע
שבּתים" ,צדיק צדיקאָװיץ איבּז ,ר' יעקבֿ קראַנץ,

נעימות יעק ,1ווילנע ,9681
 .2אָפּצאָלן מיט געלט ,מיט מזומן .אִי דעם
נדן .אִי אַ נדר אע .עדר נאָך האָט ר' ראובֿן
געלט אוישׂ דר טש גענומן אוני האָט גירעיט:
ציל דירש אבּ .דא האָט ר'י אליקים אן גיהובּן צו

צילן" ,שו"תּ מהרש"ל ,לובּלין  ,9951פּו {הש ון,
,דער סוחר האָט דען רבּי שמואל

חסיד אַפּ

געציילט טויזנט גאָלד גילדן  . . .און האָט אַרױס-
גענומען כּתבֿים" ,איין שיינה היסטאָריע פֿון

דרטא לײַט ,לבֿוב ,תּחת ממשלת פֿראַנץ השני,
בּ,יזװאַנעט מען ציילט אים ניט אָפּ דאָס געלט
אין האַנט אַרײַן ,דאַמאָלס גלייבּט ער שויךף",
אַלטער

נערינסקי,

אַ חתן

אויף

אויסצאָהלין

|,

קעשענעוו  ,6881ז' ,51

 .9שמײַסן ,זידלען .שעלטן, ,זי האָט געי
כאַפּט דעם בּעזעם און האָט אים אָפּגעצײלט
פֿערציק װוינציקער איינס  ,". . .נעלם שם המחבּר
מטעם כּמוֹס .האמת והשקר ,לרבבּלין ,5981
,אַוודאי ,אַ יונגערמאַן מיט א בּרען װאָלט אים
שוין  81מאָל אָפּגעצײלט אין טאַטן אַרײַן",
ייל ,ניט טױט ,ניט לעבּעדיג ,װילנע תּרנ"ח,
זי ,97
מיט

זיד.

קעעכץ.

(יין" ,קע)= .דערײַ;

עניש.

ער

אָפּציימען  +-- --אָפּצױמען.

אָפּצײיקלען  --טרװ- .קל אָפּ-- ,געצייקלט,
אָפּהאָבּן הינטלעך אָדער װעלפֿעלעך,

אבֿן ישׂראל ,מצץ  ,6671ט/א,

אָפּצילן  --טרוו .ציל אָפּ ,ג+ע-צילט,
 .1צילן
אויף עפּעס מיט געווער .אַי די בּיקס אויף דעם
שׂונא ,אִי אַ פֿײַל אויף דעם אויג פֿון צילבּרצטל,
 .2האָבּן אַ ציל ,א כּװונה ,אי די שטראָפֿרײך זיי
זאָלן טאַקע האָבּן אַ השפּעה .אִי די תּפֿילות
עניש.צום שער-הרחמים.

אָפּציל(י)ען  --טרו- .לוי)ע אָפּ--- ,געציל(טעט.
אַראָפּנעמען פֿון
זײַנען ניט גוט
אָי", .ערבֿ-פּסח
און זיי װאַשן".

אַ שנירל (פֿאָדעם), .די קרעלן
אױפֿגעציליעט ,דאַרף מען זי
דאַרף מען אִי די פֿאָרהענגלעך
-עניש,

אָפּצימבּלען  --טרװ- .בַּל אָפּ- ,יגעצימבּלט,
 .1פֿאַרענדיקן שפּילן אויף אַ צימבּל אָדער
אויף אַן אַנדער קלינגיקן קלאַפּ-אינסטרומענט,
אִי אַ ציגײַנער-ליד .אַי א פֿרײלעכס .אִי פּורים
אויף אַלע יידישע סעודות/ .אַ' גאָלדפֿאַדנס
,קאַטץ מיטן בּרונען" אויף פּיאַנאָ און שוין!,
דער לאַנד חכם ,4981 ,טא , .21דער צימבּאַליסט
פֿון קאבּארעט  . . .האָט  . . .אָפּנעצימבּלט פֿאַר
די געסט אַ לכּבֿוד ,א װאָלעך" ,אַר .אין ייַדישן
קאבּאַרעט',
 ,2צימבּלען א לענגערע צײַט ,אַי אַ מעת-לעת
און קומען אהיים מיט א ליידיקער קעשענע,
 9אָפּשמײַסן, .בּיסטו ניט װערט ,אַז מען זאָל
דיך אַנידערלײגן אינמיטן די נאַלעװקעס און
אי דיך?" ,שע ,מאַריענבּאַד, .האָט מיך אַמאָל
אויף דער בּאַנק דער אוריאַדניק אָפּגעצימבּלט
.י.ז.ײַנען געוען צײַטעלעך ,װאָס מע פֿלעג
ס
אַרײַנשיטן און אַרײַנציילן!" ,אי קיפּניס ,איבּז.
ק .גאָרבּונאָו ,דאָס אײַז גייט ,קלעװו ,0291

 .4זידלען ,שרײַען ,געבּן עמעצן אַ פּסק,
מאַכן

אִי אַ שװאַרציאָר,

אַ סקאַנדאַל.

אִי א

 .5בּאַשװינדלען ,אָפּנאַרן ,אַרױסנאַרן, .ער
האָט אים אָפּגעצימבּלט ,צוגענומען דעם לעצטען
גראַשן" .אִי פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס .אִי דאָס װײַסל

פֿון אויג,
 0ואול .האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער .אָפּגץ-
צימבּלט און אַנטלאָפֿן.

מיט

עב'.

(יין- ,קע) . -עריי.

-עניש.

אָפּצינען  --טרוו .צין אָפּ ,ג-ע-צינט,

דער
בּאדעקן

מיט צין אָדער אַראָפּנעמען צין (פֿון אַ כּלי),
אַ' די פּסחדיקע טעפּ,
אָפּצינקע(װע)ן
-געצינק(עװע)ט.

דעקלאַרירן אַז זיי װילן אײַנהאַלטן די בּירגער-

שאפֿט פֿון זייער נאַציאָנאַלער מלוכה" ,יבֹּל
וווא ,זי , .261האלטן זיי אָבּער אַז ישׂראל
דאַרף

 -טרחװ .צינקעװע) אָפּ,בּאַדעקן מיט צינק .אִי בּלעך,

אָפֿן אַלע אִיס פֿאַר אַ שלום",

האַלטן

ד .פֿלינקער ,טמז 9691 ,ווע ,9

אָפּציִעוודיק  --אַדי
אַן אֶיער פֿראָצעס.

װאָס מען קען אָפּצוֶען.

-יקייט.

אָֿפּצוען  --אוטו .צי אָפּ ,ג-ע-צויגן,

 ,1אָפּי

טרעטן ,אִי פֿון די אײַנגענומענע לענדער/ .אַי
פֿון דער שטאָט װאָס מע האָט ניט געקענט
אײַננעמען, .זול אײַך ניט אן רײַצן אײַער
לײַבּר אוני איבּר רידן ...דיא כּשׂדים װערן
ווידר פֿון אונז אָבּ ציהן  --זיא װערן ניט אָבּ
ציהן" ,שעריר ,לז, .21 ,דר װאַרטן דז אנטונינוס
קיסר זאָל פֿון ירושלים אָבּ ציהן מיט זײַנם
פֿאָלקײ ,רי' אליקום חזן מק"ק קאָמאַרנא ,איבּז,
שי ,אַמשׂט תּ"ס, .דאָ האָט ער (פּאָמפּעאוסן
זיך גדאַכט אובּ אבּ צו ציהן פֿון דיא שטאָט",
,יין מלאך איז קומן
יוסיפון אַמשׂט  ,3471פּו .א
צו שאול בּײַא דען סלע המחלוקת  --דא שאול
איז אָבּ גיצוגן  . . .פֿון דוד" ,סהמ (שמואל א',
כג, ,)72-82 ,האָט אין װאַלד געזעגענענדיק זיך,
אָפּגעצױגן" ,פּמ ,מלחמה | ,ג"י  ,6591ז' ,272
(ואויליונגעריש)

.2

אַנטלױפֿן,

אַנטרונען

וערן .אַי פֿון אַ סכּנה .אַי פֿון מיליטער, .מאַך
אַ ויבֿרח ,צי אָפּ ,װער א האָז!" ,צי אָפּ,
אַניט װעסטו בּאַלד קלױבּן די ציין דײַנע".
| ,איך האָבּ אָפּגעצױגן דורך אַ פֿענצטער  . . .אַלץ
געמוזט

אָפּװאַרפֿן

פֿון זיך",

בּימקאָ,

גנבֿים,

װאַרשע  ,9191ז'  . .., .73האָט דערװײַל אַפ
געצויגן און זיך בּאַהאַלטן הינטער א סטאַדאַ
לע" ,אָפּאַ' ,אין װאַלדי .ג,ריכטנדיק זיך אויף
דער גאַנצער שטראָף פֿון זײַן בּאַלעבּאָס ,האָט
ער זיך נישט געפּרוּװט אויסבּאַהאַלטן אָדער

אָי ייז ,אלט-שטאָט', ,װעלן נאָכפֿאָרן מיט אַ
דראָשקע אױפֿצונעמען אים און אִי גלײַך ,װען
סיװעט זײַן נאָך אַלעם" ,א .קאַרפּינאַװיטש,
בײַם

װיסטן סוף,

זיד.

אָפּציע  --די 22אי22 .ל.
מעגלעפכקייט,
פֿרײַהײט אָדער רעכט שפּעטער אױסצוּװײלן
אָדער צו בּאַשליסן .חתמענען א קאַנטראַקט אויף
דרײַ יאָר מיט אַן אִי פֿאַר נאָך צװיי יאָר,
,דאָס אָײרעכט" דאָס הייסט דאָס רעכט צו

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ 7

 .9אָפּרײַזן ,אַװעקגײן .אָפּפֿאָרן ,אָפּשװימען,
אָפּפֿליען .אִי מיט א שיף, .דען (יום אי יויך
סיון) איז ער מכּאן אבּ גצאָגן .עשׂ האָבּן אים
בּלײיט (ממש כֹּל הקהילה הקדושה)" ,שאר,
קמ/ב, .שיפֿין אבֹּר (חיילות) װאָשׂ ...קומן
אָבּן ציהן אָפּ אן (חול המועד)" ,עח ,סט/ד,
;אַלס די קריעות האָבּן שוין אָפּגעצױיגן ,זיינען
געבּליבּן אַרום מײַן אינדזל זייער פֿיל אײז",
אמד ,מעוז הים ,װילנע , .4681די אָרעמעלײַט
פֿלעגן אין א קורצע צײַט אַרום אַי אין אַנדערע
מקומות" ,אר ,ייִדישע מטבּעות .פֿיג, :א
האַלבּער רעגנבּויגן האָט אָפּגעצױיגן פֿון ראָזיקן
װאַלד" ,בּעריש

װײַנשטײן,

איק,

ר"ה

תּשכ"א.

 .4פֿאַרבּלײַנן װואו מען איז, .ס'װעט אויס-
קומען דאָ נאָך אָפּצוציֶען א פּאַר יאָר",

1888

אָפּציִען
 .2פּאַראַלעל צו בּבּ  667פֿון אִי טרח.
;לייבּקע ,קום אַהער ,װעל איך דיר אִי פֿאַרן
אויערל ,מע האָט גערעדט פֿון א שוֹכךעפֿר",
יד ,הנאהבֿים

ז' ; ,83האָבּ איך גצ"

והנעימים,

בּלאַנדזשעט אין דער נאַכט ,אָפּגעצױגן און אָפּ
געצויגן מ יט מײַן שלאָפֿן" ,סעג ,מײַנע זיבּן
יאָר אין תּליאָבֿיבֿ,
דװװ ,ב,|6ּ1

בּ"א

ז' 501

,1491

(+-

מיט זיך  .1 --מיט די פֿריערידערמאָגטע
בֹּבּ, .די זון האָט אָבּער נישט געװאָלט װאַרטן
בּיז מע װעט קומען צו א הסכּם און גענומען
זיך אִי הינטערן טײַך מאַין" ,פ .מאַרקוס ,טמז,
 4שו , 71דערװיסנדיק זיך װער מײַנע על-
טערן זײַנען ,האָט ער זיך אָפּגעצױגן און בּאַלד
אָפּגעפֿאָרן",

לעװיץ,

ל.

רפֿאל

שנײַדער'ס

דעם

טאַכטער ,װילנע  ,8881ז' , ,54ציסט זיך ניט
אַ פֿאַרלאָרענער",

אָפּ  ---בּיסטו

ישׂק ,שליאַך

 .2געדויערן .פֿאַרציען
און אומװעג ,זי .,272
זיך, .שנײַדט עֶר בּיסלעכװײַז אַפֿילו עס ציט
זיך אָפּ בּיז נאָך יום-טובֿ" ,זרעים ,מֿו/א; .אַזױ
האָט זיך אָפּגעצױגן גאַנצע צוויי חדשים און איך
האָבּ נאָך אַלץ די קאָמאַשן ניט געענדיקט",
בּ .בּעקערמאַן,

אין |זבּן דער

יודישער

שפיעגעל,

װאַרשע  ,5981ז' ,72

אָפּצישְן  --טרװ +- .זפֿװ.

 ,1אַרכ  6אין

אַרכאַאיזירטן לשון .אַראָפּציען ,אַראָפּשלעפּן,
אױיסטאָן איבּערגװאַלד .עֶר צוך אים אבּ זײַן
װואופֿן אוני נאַם אים זײַן גוטשׂ שװערט / .עֶר
שפּראַך :איך וילש בּיהאַלטן ,עז אישׂט ול
פּפֿעניג ווערט" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע , .773דא
גיבּאָט דער אלכּסנדר אוני זיא צוגן אבּ איינר
פֿרויאן אירי קליידר אוני זיא פֿירטן זיא אַלזאָ
נאַקנדיג צו אים" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661נ/ב,
,דען צוגן זיא ערשט {פֿון די טויטע מיצריםן
דאָשׂ זילבּר אוני גאָלד אָבּ" ,מחזור שלש רגלים,
אַמשׂט  ,3171קי/ב; .אונ' צוכט איר |דער
סוטהן דען שלייער אָבּ אונ' פֿליכט איר דיא
צעפפּ אויף ,דז זיא אין הארין שטיט ,דא מיט
דז זיא זיך זאָל שעמן" ,בּראַנט ,פּרק נד, .,כאַפּט
אים אַ גזלן װי א ריז  /און ציט אים אָפּ פֿון
קאָפּ בּיז די פֿיס . .. / ,און דאָ איז עֶר נאַקעט
און בּלויז" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז' ,48
,אויף כּסא בּן דוד א פֿרעמדער פּאַרשױן ,ציט
אָפּ דעם מאַנטל ,רײַסט אָפּ די קרוין" ,פרץ,
לידער

און פּאָעמען

'כּסא שלמה.

*אַי פֿון

עמעצן דאָס ה  9מ ד = אים שטעלן בּדלות,
אַזױ אויך אַרכֵ* :אַי די קליידער; .איין קינג
גװעזן דער אונש זוא אָבּ גצאָגן האָט אונזר
קליידר ,אונ' עֶר האט קיינם קיין רײַכטום
גלאָזט" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471קלז,
 2אַרכ .אױסטאָן .אראָפּנעמען.

,דײַן הוט

אים

/

איטליכן

ערליכן

מאַן

קיגין

אָפּציא.

לאָז דיר דאָז אַלז זײַן קיין מיא" ,צוכט, :איז
דער מנהג הער קומן דז װען איין שלעכטר
ן= פֿון א נידעריקערן שטאַנדן איזט אודר
גלײַך דעם אנדרין איזט  --אַזו ציהט ער דען
הוט פֿאַר דעם אַנדרין אָבּ .אָבּיר דיזער מנהג
גיט ניט װײַטר אַלז בּײַא דען נוצרים" ,זלמן
הענא איבּז ,צמח דוד .8961 ,עאוני ער זאָגט

אָפּציִען

דר ליזר צו בּוֹעז :קויף דו דיר  --אוני ער צוך
אָבּ זײַן שוך ,טח ,רות ,ד, .8 ,דא צוג ער אָבּ
צו הנט איין שינן גירטל פֿון זײַנם לײַבּ,..
רײַכט
הויזען,

ערשׂ דעם
איין

שינם

שין

װײַבּ",

מעשׂה

פֿון

יוסף

װיטצענ'

קיניג

אַרטיש

הויף ,פֿיורדא תּקמ"א, .אן ראש חודש ציהט
מן זיא (די תּפֿילין| אָפּ פֿר מוסף אונ' אַן חול
המועד ציהט מן זי אפ פֿר הלל" ,עח ,לג/ב.
ווען ר' יהודא האָט אָפּגעצױגן זײַן שוך און
האָט תּפֿילה געטאָן פֿון רעגן װעגן ,פֿלעגט
תּיכּף גיין רעגן" ,חה  ,2טז/א, ,ויא דו װעשט
אױפֿשטײן צו מאָרגינש פֿריא ,זאָלשׂט דוא אָפּ
ציהען

דײַן

שיין

העמד",

בּן המלך

והנזיר,

איבּז ,זשאָלקעװ , .1771װען מע טוט זיך אויס
די קליידער ,ציט מען פֿריער אָפּ דעם לינקן
אַרבּל ,דערנאָך דעם רעכטן" ,חא ,לג/א,
 .9אָפּשינדן ,אַראָפּנעמען די הויט .אי די פֿעל
פֿון לעמל גלײַך נאָכן שעכטן, .כוװועל אײַך
ממיתן ,פֿון אײַך די הויט אַי!" .מש פֿאַרטײַטשט
יוהפֿשיט את העולהי (ויקרא ,א ,ו), :און ער
זאָל אבּ ציהן" {תי; :אָפּשינדן"ן; .זיא האבּן
נון געסן (שאר) דאש פֿלײש פֿון מײַן פֿאָלק
אוני הובּן איר הויט אבּ גיצוגן פֿון אבּ זיא",

סהמ ,מיכה ,ג, .2 ,גאָט בּרוך-הוא ,האָסטו
געקאָנט צוזען װי מע האָט אַן איש חשובֿ
לעבּעדיקערהייט די הויט אָפּגעצױגן" ,מעשׂה
אומן, .דא גידאַכט דער פּויער :װען איך דען
איזל ניט מער קאן לעבּנדיג מאַכן ,און װיל איך
אים דאָך די הויט אבּ צֵיהן' ,קונשׂט בּיכל,
אמשט תּע"ח, .די גמרא הייסט אִ'י דאָס פֿעל
פֿון א נבלה אינמיטן גאס אום עפּעס צו פֿאַר-
דינען און ניט צו זאָגן אַז מען איז א גרויסער
מאַן",

יה"ל,

די

אומגעקאַנטע

פֿערליבּטע,

װאָר-

שע  ,1091ז' , .151אין פּריצס קשאַקעס א
העזל געכאַפּט ,אָפּגעצױגן  --מוז מען קומען
בּײַנאַכט און אָנקלאַפּן אין א יידישן לאָדן,
פרץ' ,דער דראָנגי, .זי האָט אַרויסגענומען פֿון
אײַזשענקל א הערינג ,אים אָפּגעצױגן" ,אָפאַ,
יליליי,
 .4אַװעקנעמען .צונעמען .אָפּװענדן .אִי דעם
חשד פֿון דעם ייִדן .אִי דעם כּעס פֿון װײַבּ ,אי
דעם שװאַכלינג פֿון גלײַכן װעג .אִי די אויפ-
מערקזאמקייט (דעם אױפֿמערק) פֿון עפּעס ,פֿון
עמעצן .אִי דעם אַרבּעטער פֿון קלאַסנקאַמף,
,די שול דאַרף ניט אִי פֿון לעבּן", .ער |מלך
יהמשיחן זאָל אבּ טאָן פֿון אונזרי לענדן דן
בּטריבּטי גלות אַךְ זאָל ער אָבּ ציהן פֿון אונז
דען צוים פֿון גלות" ,בּע ,מב/ג .פנאדר היקר)
איין שונהייט די װירדיג איז  --דז בּית המקדש
( ...אשר יקרתּי) דז איך גאָט הובּ אַנטװירדיגט
פֿון זיא ,כּלומר איך הובּ זיא די זעלביג
וירדקייט אב גיצוגן" ,סהמ פפּראָג תּנ"בן,
זכריה ,יא, ,21 ,ער דיא דעק פֿון דיא בּושה
פֿון זיך אָבּ ציהט ,דז עֶר זיך ניקשׂ שעמט פֿר
לײַטן" ,חה  ,1לט/א .עבּעט ,עֶר זאָל אִי דעם
שווארצן װאָלקן װאָס האָט זיך איבּער דײַן...
הימל געלייגט" ,פרץ ,גי נישט מיט מיר"
;האָט זיך געקליגט אָפּצוציען דעם גאַנצן צאָרן

פֿונעם משוגענעם גוי אויף סימכע פּלאַכטען?",
ייט ,טמז 0691 ,ווא ,03
 .9דערװײַטערן פֿון עמעצן אַדער פֿון עפּעס,
מרחיק זײַן .אָפּזונדערן .אִי א קונה .אִי דעם
קרעדיט ,אִי פֿון דער צירקולאַציע א גנומער
פֿון אַ זשורנאל, ,צי האָט איר געהערט װאָס
עס האָט זיך געטראָפֿן?  . . . /רייזעלע האָט זיך
אין מענדלען פֿאַרליבּט  /און האָט אים פֿון
װײַבּ און קינד אָפּגעצױגן" ,פֿל, .מיט גרויס מי
האָט משה רבּינו אָפּגעצױגן די ייִדן פֿון ים-
סוף ,דען זיי האָבּן זיך געװאַלט בּאַזעצן
דאָרטן" ,אַ .מאַלקאָו,

ספֿר דרך אמת,

וארשע

 ,4ז' ; .4האָט ער גימאַכט דז מן האָט
אונשׂ דז פּלעטי געלט אָבּ גיצוגן" ,איין נײַא
איין משרת פֿון פֿראַנק-
ו.י.ף
אד .
קלאג לי
ּ,אַשעפֿטיקן זיך
פֿורט' ,האַנױ { 8071פֿש וון ,ב
מיט ספּאַרט  . . ,װײַל דאָס ציט אָפּ פֿון אומ-
ריינע ,גראָבּע פֿאַרגעניגנס" ,איבז ,דר' ט,
קאָרניג,

היגיענע

פֿאַר אונפֿאַרהײראַטעטע,

ואר

שע  ,8091ז' , .64די מאיאָריטעט פֿון דער
ייִדישער בּאפֿעלקערונג  . . .זאָל אָפּגעצױגן װערן
פֿון יענע ספֿערן װאו עס קומט פֿאָר אַן עקאַ-
נאָמישער קאַמף" ,זשיט וש ,נ"י  ,2191זי ,142

 .0אָפּלײגן .פֿאַרלענגערן .פֿאַרצוען .אִי דעם
פּראָצעס ,אִי אן ענין, .בּייֵא דען קלוגין װערט
דאָשׂ משפּט אויף לאַןנג אָפּ גצויגן" ,איבּז,
בּן המלך והנזיר ,זשאָלקע  .1771אװען די
מצה |שמורהן זאָל קענען אָפּגעצױגן װערן
צײַט

פֿיר

איבּז,

שעה",

די

גליקליכע

כּלה,

װאַרשע , .5681זיי האָבּן קיין סך צײַט ניט
אָפּגעצויגן ,זיי האָבּן געמאַכט אַזא גרויסארטיקע
חתונה אז עס האָט גערעשט אין גאַנץ װין",
ש.

בּעקערמאַן,

דער

מאָרגען

שטערן,

אדעס

 ,4ז' ,, .03זײַן סיסטעם איז בּאַשטאַנען אין
צוען ,אָי ,פֿאַרציען ,אװעקציען ,און װאָס מער
געצויגן  --איז אַלץ בּעסער" ,שע ,יועלװל
גאמבּעטאַי, .יעדער פֿאַרזוך אָפּצוציען א דע-
קלאַראַציע קעגן רעליגיעזער אומטאָלעראַנץ",
טמז 3691 ,ווע ,01
? .אַװעקצ;ען אין א זײַט .אַראָפּציען .אַרױיפֿ-
צְוֶען .מאַכן עס זאָל אװעק ,עס זאָל אָפּפֿליסן
אע .אַי װאַסער ,אִי א טײַך ,אַ קאַנאַל ,אי די
הענט אויף אַהינטער (בּײַ גימנאַסטישע געני-
טונגען) .נאָכן װייקן אין װאַסער אַי די זוילן
אויף אן אײַזן ,אויף א קאָפּעטע, .ציט אָפּ מיטן
פינצעט דעם שלינג |בּײַ דעם װאָרעםן אין א
זײַט" ,יאכ | ,זי , ,442זי ענטפֿערט נישט...
דריידלט אָן די לאָקן ,ציט אָפּ ס'קורצע קליידל,
כאפּט פֿון טיש אַן עפּל" ,אָפּא' ,אין א קעלער-
שטובּי, ,די אייבּערשטע טייל פֿון װאַגראַנקע
דינט נאָר אָפּצוציען די גאַזן" ,סאַכאַרני איבּז,
ל .פֿרומין ,װאַס דאַרף

מען

װיסן ...װעגן

אַ

װאַגראַנקע ,כאַרקאָװ  ,2391זי  .82אויך פֿיג:
אִי די כּוחות פֿון א בּאַװעגונג ,פֿון א גרופע,
 .8פֿאַרמינערן .אַראָפּרעכענען .אַראָפּנעמען
פֿון אַ צאָל .מאַכן מע זאָל פֿאַרלירן װאָג ,אַ'
דעם פּרײַז פֿון לעדערװאַרג .אִי דעם חובֿ פֿון
די שׂכירות .אִי די שטלַערן פֿון לוין .אִי דעם
נזק, .איך בּין די פּשרה בּשׂמחה גיוװעזין דשׂ

אָפּציעשען זיך

1889

ער זיך די  '9טלר האם מחמת המרגליות
לאָשׂן אבּ ציאן" ,גה ,ז' , .643סדר הלימוך
מתּלמידים ובּהעלפערש  . . .דער דא זאָגט װאַכט
אים מכּל קרײַס {=גרײַז} בּיום ו מסיפּוקל. . .
אָפּגיצאָגן"' ,תּקנות של הקלוין של הקצין
לעמלי בּרי משה רינגאַנים בּמנהיים' ,8071
מקורות

ןש .אָסף,

לתּולזות

בּישׂראל,

החנוך

ד9 ,גן, ,בּיז צום טערמין דער מלוה פֿאַר כּך
וכּך אָפּציט פֿון חובֿ יערלעך" ,הרבֿ מרדזכי
הורװיץ,

ספֿר

פרשת

מרדכי',

,6681

אונגװאָר

ל/א .אװאָס איז קיצותאַ? װען ער זאָגט צו
אים :פֿינף יאָר װעל איך עסן (די פּירותן און
ניט אִי ,פֿון דאַן אַן װעל איך דיר שאַצן אַלע
פּירות {|און אַראָפּרעכענען דעם װערט פֿון דעם
װאָס איך װעל געניסןן" ,בּבֿא'מציעא ,סז/ב.
,דורך רפואות אִי דעם שמאַלץ פֿון האַרץ",
דער

מלאך

רפֿאל,

פּשעמישל

תּרצ"ד,

ז' .21

,דאָס קינד איז זייער בּלאַס און אָפּגעצױגן גע"
װאָרן אויף זײַן פּנים" ,דרי עמנואל פּאַט ,טמז,
(| 8א ,41
 .9אַרױסבּאַקומען אַ פּראָדוקט .אַרױסצ;ען
אי הייוון ,אִי בּראנפֿן פֿון קאָרן,, .דאָס ערשטע
מאָל זאָל מען אִי די מילך |פֿון דער בּרוסטן
מיט װאָס נאָר מעגלעך איז .מע קען אִי די מילך
מיט אַן אָפּציִערלײ ,דער מלאך רפֿאל ,פּשץ
מישל תּרע"ד ,זי ,92
 .0מאַכן עס זאָל װערן דין ,דינער .אָפּ
שאַרפֿן .,אִי אַ גאָלמעסער אויף א שטין
אָדער אויף א פּאסיק .אַ' אַ חלף; .אַ מלמר
װאָס קען ניט אן אלף ,װאָס קען ניט אִ' א
חלף" ,פֿװל; .א סחורה װאָס זי װערט געבּרויכט
אין אינדיע צום פּאָלירן און אָפּצוצְיֶען אויף
זיי מעסערס" ,קמ ,9681 ,טאן  .74אויך :אַ' א
צאַפּן  --בּיי מעטאַלאַרבּעט צעגליען א
שטאַנג אײַזן צו מאַכן דינער.
 1אַרײַנקריגן .אַרײַנבּאַקומען .אַרײַננעמען.
אִי מאַרקעס צו גיין אין טעאַטער אָן אַ בּילעט.
,די רוסישע האָלץ -און געטרײַדע-סוחרים פֿלעגן
וְאין דאנציגן אִי מאַרקן ,ד"ה זיי פֿלעגן קױפֿן
בּײַ אונדז קוראַנט נאָך דעם קורס פֿון טאָג",
בּלעטער אֵן , .22מע גיט אים עסן ,ציט ער
צפעס

אָפּ װי א פֿײגעלע",

פרץ,

װאָס

אין

פֿידעלע שטעקטי ,גטער אַקט.
 ,2אָפּגנבֿענען .צוגנבענען .אִי די צירונגען
װאָס ליגן אין קאָמאָד,

( ,8צינקאַ)ליטאָגראַפֿירן .אָפּדרוקן אויף אַ
קליינער מאַשין .אָפּדרוקן אַ קליינע צאָל עק-
זעמפּלאָרן ,אָפּקװעטשן אַ קאָרעקטור בּויגן.
עדער גאַנצער אױפֿרוף װעט פֿאונעמען א
צװאַנציק שורות .אָט איז גענוג פּאַפּיר אויף
אִי אים", .אויף אִי טויזנט מאָל װאָלט מען
בּאַדאַרף זיצן דאָ א גאנצע נאכט", .ציט
בּעסער אָפּ די קאַרעקטור בּױגנס",, .מיר װעלן
נאָר דאָס בּילד דערפֿון אָי ...און די שפּילקע
בּלײַבּט דיר צום אָנדענקען"' ,צחק משה
בּאַדער ,צבֿיה פֿון אַדעסאַ ,לעמבּרג ,5091

 ,4איבערגיסן .אַי זודיק װאַסער פֿון סאַ-
מאָװאַר; .האָט ער געהייסן דעם אַרענדאַר

אָפּצירקען

זײַנעם ,ער זאָל אים אין קעלער דען װײַן אַ'

|

אין בּוטעלקעס אַרײַן" ,יפּ ,זי ,05
 .2קאָנטראָלירן נאָך נידה, .דאָס פּוסק
בּטהרה זײַן ---
 -מוז זײַןמעריב דאַװנען.
זי אַרײַנטאָן א
הרבֿ

מ.

הייסט װאָס די װײַבּער רופֿן אי
פֿאַרנאכט ,בּיידהשמשות ,פֿאַר
װען זי װיל מאַכן דאָס אָי ,זאָל
װײַס טיכל ענג בּאותו מקום",

טיטלבּוים

דק"ק

איהעל,

מעין

ספֿר

טהור ,אָרט? יאָר? סימן יד ,ט,
קאַטלעטן,

אַװעקלייגן אָפּצושמײסן ,אִי דעם בּחור

און אים אַרײַנצימבּלען .אִי אַ חדר-יינגל איבּערן
בּענקל|? .זין איז אייערנעכטן געגאנגען אין
װאַלד אַרײַן קלײַבּן יאַגדעס ,האָט מען זי אָפּ
געצויגן און מיט א פּאַר בּײַטשן מכבּד געווען",
פרץ,

בּילדער

פֿון

אַ

פּראַװינץ:רײַזע,

 ,8אַקוזװ .טיף ,פֿרײַ אָפּאָטעמען .אִי דעם

 .9דאַלעקטיש געניצט אַנשטאָט אָנציִען
,בּשעת דעם קאָכן זאָל מען אַרײַנטאָן  . . .דאָס
זאָל מען לאָזן אִי און פֿון דעם װאַסער זאָל
זי טרינקען" ,טאַר וו ,זי ,09
מיט ז יך  --אומעטום װען רפֿל ,װען קזו.
אומעטום מיטן בּ :פֿאַר זיך ,ספּעצ צום ב -- 2
זיך אִי אַלע מלבּושים און בּלײַבּן װי די מאַמע
צום ב  -- 4אִי זיך פֿון שלעכטע
האָט געהאַט.
,י פֿעאיקײט פֿון אַבּסטראַקטן
ניטן ,מידות אע .ד
דענקען ,ד"ה די מעגלעכקייט זיך אָפּצוציען
פֿון פֿיל אַנדערע אײגנשאַפֿטן כּדי תּופֿס צו
ַפֿטןײ ,גוטן ,הק"
א.
נ.ש.
ײסגטע
אעכ
זײַן די ה
צום ב  ..,, -- 5װאַר נאָך דערצו
דמה.
גאַנץ טרויעריק און האָט זיך אָפּגעצױגן פֿון
מענטשן ,און איז זיך געזעסן גאַנצענע טעג
איינזאַם" ,אמזד ,דיא קרעמערקעס,

וילנע ,5681

צום ; -- 8 3איך פֿאַר אַהינצו זיך אַ'",
צום בּ -- 51
יאין די װאַרעמבּעדער'.
די אשה דאַרף זיך אִי פֿאַר די ריינע טעג,
זי זיך אַ בּיסל אונטערװואשן |אויך אום
מקור

הבּרכה,

מונקאַטש

שע,
;אַז
מעג
יום-

תּרנ"ה,

צום בּ , -- 81עס ציט זיך אָפּ דער
צו/ב .
אָטעם ,עס רוען זיך אָפּ די בּיינער ,און מע
רפדט",

דעני'ש  --זיך פֿאַרלאָזן אויף אומבּאַואוסטע
אַיץ, .נאָך לאַנגער אי |אין דער קאַנגרעסן
פּלוצלינג
קערמאַן,

צוזאַמענגערופֿן
איק ,פּסח

געװאָרן",

צו'

בּרוך

תשט"ז.

דער (דין- ,קע)  --װער עס ציט אָפּ,
ספּעצ

--

יעדער

אינסטרומענט

מין מכשיר,

-עְרל  --דאָס- ,עך

 -מכשיר פֿון גומי און גלאָז אָפּצוצ;ען מילךפֿון אַ פֿרױס בּרוסט . -עריי.

דזוו '-טיעשען

אָפּציעשען זיך  --אוטו.
זיך .אױפֿהערן זיך צו ציעשען.

אָפּציפּערן --
,1

טרװ.
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אָפּקוקן .אָפּפֿאַסן .אַפּהיטן .אָפּשפּיאָנירן.

 +--דװװו,

אָפּציפֿערן  --טרו- .ער אָפּ-- ,געציפֿערט,

אִי דעם אָטעם נאָך אַ טאָג פֿון
אָטעם.
ביטערער האַרעװאַניע,, .אײַנגעשפּאַרט אין דעם
קליינעם חדר  . . .ווואון דער יינגל האָט געקענט
קוים דעם אָטעם אַײ ,אפּ"ד ,די צוריקגעקאָמענע
ליבּע ,װוילנץ  ,4981זי , .3מענדל ציט אָפּ דעם
אָטעם; א שװערער בּאַרג האָט זיך אים אַראָפּ-
געקײַקלט פֿונעם האַרץ" ,י .גױדאָ ,דער נײַער
פּראָצענטניק ,װילנע  ,3981זי , .5זאָגט די מאַמע
אַ דערפֿרײטע און ציט אָפּ דעם אָטעם .איר איז
אַראָפּ א שטיין פֿון האַרצן" ,חג ,טמז7691 ,
וו ,71

סעג,

,3391

'ידצר

עמיגראַנט',

כּיפּורן ,ספר

פֿאָן פֿון רעװאָליוציע,

בּאַרדיטשע

אָפּצוצ;ען א פֿליסיקײט.

 .0אָפּבּראָטן אויף קוילן ,אִי א לעבּער .אִי

7

אי .קיפּניס ,איבּז ,פֿעליקס קאָן ,אונטער דער

מײַנע

זיבּן

יאַר

אין

תל'אָבֿיב,

ב"א  ,7491זי ,19
זעכיץ , --די פֿרױען האָבּן נאָך אַלץ
פֿאָרגעזעצט הונגערן .די קלענסטע אִי האָט
זיי געדראָט מיט אומפֿאַרמײַדלעכן אומקום",

 .1אָפּצײיכענען ציפֿערן .אִי א בּלאַט ,אִי א
העפֿטל קוויטלעך .אִי אױפֿסנײַ א ציפֿערבּלאַט

 2אָפּװאַרטן ,אפ

פֿון אַן אַלטן זייגער אע.

מעסטן א קורצע צײַט אױפֿן זייגער, .האָבּ איך
אָפּנעציפֿערט אַ מינוטקעלע און אַזױ זיך אַ
פֿרצג געטון  ,". , .נס איבּז ,אלעקסאנדער אראַ

,12/

סיעװ ערשט ניט לאַנג ,קיעװ .7291

אָפּציקלען  --אוטװ  8טרװ- .קל אָפּ'- ,גע-
 .1אָפּשרײַבּן ,אָפּצײכענען גאָר קונ"

ציקלט.

ציק ,מיט צאַצקעלעך.

 .2אָפּזינגען מיט דרייי

דעלעך .אַ' אַן אײנפֿאַכע מעלאָדיע.
 --האָבּן ציגעלעך .

אָפּציקען

--

אוטװ.

מיט זיך

-עניש.

קקע אָפּ-- ,געציקעט.

אויפהערן אָדער א לענגערע צײַט אַרױסבּרענגען
קלאַנגען צי-צי אָדער ציצ.

אָפּצירן  --טרח .ציר אָפּ'- ,געצירט.

פֿאַר"

ענדיקן בּאַצירן ,אינגאַנצן אויספוצן ,אִי דעם
אויך מיט
אױפֿנעם-זאַל מיט מאַלערײַען.
עניש.נג.זיך.

אָפּצירעװען  --טרו . רעװע

אָפּ-- ,געצי-

רעװועט :98 .צ-ערעווען .פֿאַרענדיקן אָדער
אַ לענגערע צײַט צירעװען .אַי זאָקן אַ גאַנצן
אָװנט,

אָפּצירקלען  --טרװ- .קל אָפּ"- ,געצירקלט,
 .1מאַכן קרײַזן .פֿאַר-
פּ-- :צערקלען.
ענדיקן צירקלען אויף אָדער מיט עפּעס .אַ'
 2אָפּטײלן ,פֿונאַנדערטײלן בּצמ-
רעדעלעך.
צום ,קאַרג ,אַזױ װי מע װאָלט אָפּנעמאָסטן און
אַרומגעקרײַזלט

מיט אַ צירקל .אַי די אָרעמע

 .8אָפּענטפֿערן קונציק און
פּאָרציע בּרויט,
רדרײט די
..
ֿאַ.
פָט
גלאַטיק, .דער קאָזאַק הא
געלע געדיכטע װאָנצעס אויף אַרױף און האָט
קאַלטבּלוטיק אָפּגעצירקלט  --און מיט ערד
קען מען שוין זײַן בּאַנוגנט??" ש .בּדעגמאַן,
אַפֿו

מיזרעכ

איז

מיט

זיך.

-נג.

אומרװק.

מאָסקװע

,4291

/עניש.

אָפּצירקען  --אוטו- .קע אָפּ-- ,געצירקעט.
-- 9טשירקען  .+-אויהערן אָדער א

אָפּציש(ע)ן

190

לענגערע צײַט אַרױסבּרענגען
צרק.

אָפּציש(ע)ן

אוטװ.

--

קלאַנגען :צרקי

אָפּ-- ,גע-

צישע)

פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע צײַט
ציש(ע)ט..
אַרױסבּרענגען קלאנגען ענלעכע צו ציש-ציש.
עניש,לאאַנג.
אי שװי

אָפּצלמען  ...{ --צעלעמעןן טרװ .צלם אָפּ,
מאַכן אויף עמעצן

יגעצלמט..פֿרום

אָפּגעצלמט",

מיט

קלמן

זײַן

סובּיל,

טאָכטער,

איבּז,

לובּלין

דער

אָפּצמוטע(וװע)ן  --טרו- .טע(וע) אָפּ-- ,יגע-
צמוטע(װע)ט2 .כװר .אָפּנאַרן .ריידן שיין און
איבּערצײַגן . . ., .ער איז א צבֿועק פּערװי
סאָרט ,ער קען גוט ריידן און אִי דעם גרעסטן
אין דוראַצעסאַק,

וילנע ,2781

אָפּצץ  --רוסיצ2 .ע1ח ..22: 60פטמ:99 .
געניצט אַנשטאָט בּכּלל ,אין אֵל-
אָפּטשץ.,
געמיין, .ס'איז אן אִי װאָפּראָס" = סאיז אַן
אַלגעמײינע פֿראַגע ,ל,2
אָפּצעבּערן  --טרװ .בער אָפּ- ,יגעצעבּערט,

אָפּגיסן אין אַ צעבּער ,אִי דאָס בּרודיקע װאַסער.
װער עס נאַרט אָפּ
אָפּצענער  --דער' ,ס.
אין פּרײַז, .איך זאָל װערן אן אִי און נעמען
פֿאַר א זאַך צװויי מאָל אַזױ פֿיל װיפֿל די זאַך
קאָסט מיך?" ,אַבֿרהם'פּנחס אונגער ,מײַן היימ"
שטעטל

סטריקאָו,

נ"י ,7591

ז' ,602-702

אָפּצענגערן  --טרװ .גער אָפּ-- ,געצעגערט,
פר ,גאַליציע.

 .2אויסניצן דורך

שפּעקולירן ,נעמען א הויכן פּרײַז פֿאַר סחורה,
אִי בּײַ יענעם די הויט .פֿרגל אָפּציֶען ,טרװ .בּ ,3
דעריי,

אָפּצעמענטירן  --טרװ- .טיר אָפּ-- ,י(גע)צע-
פֿאַרשטאַרקן מיט צעמענט.
מענטירט..
זנג,
ענדיקן צעמענטירן ,

פֿאַר-

זזח אָפּצװענגע ,אָפּ
אָפּצענגע  --די' ,ס.
צװאַנג. . ,, .און שווייסהאַמערס ,גלעט-האַמערס
.|9162
און אָפּצענגעס" ,װאָלף יונין ,טמז91 ,
אָפּצענוורירן  --טרו- .ריר אָפּ('-- ,גע)צענ-
פֿאַרענדיקן צענזורירן ,שטרענג צענ-
זורירט.
זורירן .אי איטלעך געדרוקט װאָרט.

גערינגלט אַ גאַס ,א טייל שטאָט .געמאַכט אַן
אָבּלאַװע ,געכאַפּט א פּאָר ייִדן אָן פּראַװאָ

ונב.

אָפּצענטימעטירן  --טרו- .טיר אָפּ- ,י(גע)-
אָפּי
צענטימעטירט:- :99 ,סענטימעטירן.
מעסטן מיט אַ צענטימעטער (סענטימעטער),
אָפּצענטעװען  --אוטח( .גנבֿים-שפּראַך)
זיצן אין תּפֿיסה,

אָפּצערונג  --די ,יען.

 .1פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּצערן .אִי בּכּיוון .אָי-אַנשטאַלט,
,די אי דורך בּאַשרענקען די דיעטע" ,פֿגעז,
ווילנע  ,7291פאן ; ,22אָי דער הונגער און דער
פֿיבּער! אָ ,די אִי פֿון הונגער!" ,יהואָש,

הייאװאַטאַ.

 .2שווינדזוכט ,טובּערקולאָז .אויך

יעדע אַנדערע קראנקייט װען מע פֿאַרלירט א
סך װאָג, .יבשות הגוף הנקרא אבּ צערונג",
ר'

דוד

טעבֿל

בּרי

יעקבֿ

בּית

אַשכּנזי,

דוד,

װילמערשׂדאָרף תצ"ד .ע,קעגן אִי האָט מען
געגעבּן צו טרינקען װײַן און צו עסן װײַן-
טרויבּן", .דאָרט ליגן קראַנקע ,װאָס זײיער
חולאת איז א סכּנהדיקע אָ"" ,ד .זילבּערבּוש,
סקיצען ,װין  ,1291ז' ; .21לאַנג געקרענקט
און איז אויסגעגאנגען פֿון אַ" ,בּאַש ,פֿאָר,
 6ווא ,32

אָפּצערטלען  --טרו- .טל אָפּ-- ,יגעצערטלט.
אױפֿהערן צערטלען אָדער צערטלען אַ לענגערע
צײַט .שװער מיט איין בּרוגז אִי די װאָס מע
צערטלט .אִי זינט מע האָט זיך בּאַקאַנט,
ויך  --קזװ.

געוויינטלעך מיט

-עניש.

 .1מאַכן

אָפּצערן  --טרוו .צער אָפּ ,ג-ע-צערט.

מע זאָל פֿאַרלירן װאָג .מאַכן מע זאָל װערן

 .1אָפּלײגן ,פֿאַרצ;ען ,פֿאַר-

שלעפּן .אִי אַן ענטפֿער.

אױפֿן ראַזיעזד" ,בּלעטער ,שא .71

נעמען א קייט װאָס מיט איר איז געווען אַרומ-

.4981

אָפּצמאַקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געצמאָקעט,
דזװ ט=שמאָקען.

מענטשן",

 .2אַראָפּ

אָפּצעפּע(נע)ן (זיך)  +- --אָפּטשעפּען
(זיך).

'/ציגלינער'.

אמז,

זאָל ניט זײַן צוגעטשעפּעט, .האָט מען געדאַרפֿט
אִי  51װאַגאָנעס . . .און אַרױפֿפֿאָרן מיט זי

דעם סימן

געוויינטלעך מיט זיך ...,, .האָט ער פֿון
פֿאַרדרוס אויסגעשפּיגן ,זיך גלײַך אָפּגעצלמט
און מיט אַ קרעכץ זיך אַראָפּגעלאָזט" ,אָפּאַ,

די אורחים

אָפּצעפּע(װע)ן  --טרו .פּעווע) אָפ-- ,גע-
 .1מאַכן עס
צעפּע(װע)ט .פ :95ט-שעפּען.

זשיטעלסטװע {=ואוינרעכטן און דערנאָך אפ
געצעפּעװעט די גאס.

פֿון קרייץ ,צלם, .און פֿאַר פּחד האָט זייער
דאָקטאָר

אָפּקאָטערן

אַפַּ

מאָגער,

דאַר, .די מענטשן

זײַנען צו

װעלכע

פֿעט  . . .מוזן פֿאָרן אין אַזעלכע בּעדער וועלכע
צערן אָפּ דעם מענטשן, ,.ײ ,דער מלאך רפֿאל,
 .2אַרכ0042: .
פּשעמישל תּרע"ד ,וי .21
אױיסרײיסן ,אָפּשנײַדן ,רײַכלין 8
ת.61102602
פֿאַרטײַטשט' :גזיי (ירמיה ז" )92 ,ציראבּא" |תּי:
ש,נײַד אָפּן,
מיט

זיך.

...,

ער טאָר ניט אויסהונגערן

זיך און אִי זיך און אַװעקגעבּן

זײַן גאַנצע

שפּײַן" ,הרבֿ ש .פליסקין ,אַמעריקאַנער0691 ,

וא 52

ונג.

ה-עכץ.

ה-עניש  --בּאַק

מען אן אָי .אױיסגעדאַרט (װי) פֿון אָי

אָפּצערעווען  +- --אָפּצירעװען.
אָפּצערעװוען --
, -זייער גאַנצעבּיסל אָפּצערעװען
סער בּעליבּשׂר",

מיט זיך
דזו אָפּצערן.
כּװנה איז נישט מער װי א
זיך װי . . .װאָס איז אַ גרוי-
שע ,זומערילעבּען ,זי ,471

אָפּצערקלען  --דווו אָפּצירקלען , .+--מלחמה-
צײַט האָט מען אָפּגעצערקלט דאָס שטיקל
בּרויט" ,י .אַקרוטני ,אין א בּריוו אין רעדאַקציע,
בּ"א 2691 ,ש ,02

אָפּצערקען  --טרו- .קע אָפּ-- ,געצערקעט,
װרר.
װאַסער,

פאַכן עס זאָל אָפּרינען אִי דאָס רעגן-

אָפּקאַװען  --טרװ .װע אָפּ-- ,געקאָװעט.
 .1אָפּשמידן .אָפּאַרבּעטן אײַזערן געצײַג .אויס-
קאָװען.
 .2אײַנקײטן .אָנטאָן קייטן ,עאַי אים און
אַרײַנזעצן אין אַרעסט,
 .9אױפֿבינדן פֿון קייטן .אױסטאָן קייטן,
פֿ,ון צײַט צו צײַט איז געקומען דער אינקװי-
זיטאָר מיט דעם קאַט ,מע האָט אָפּגעקאָװעט
דעם  . . .ייִדן  . .א.ויף א װײַל און אים געפֿירט
אין דעם חדר פֿון פּײַניקונג" ,קאַר װו,0491 ,
זי ,442
 4אַי אַ פֿערד  --אַרױפֿטאָן אַ פֿערד די
פּאָדקעװעס.

 9אַראָפּנעמען די פּאָדקעװעס,
( .0סטאָליערל ,װאָ אא) אַרײַנשטעלן אײַ-
זערנע טיילן אין מעבּל .אִי די בּעט = צ-
זאַמענשטעלן א בּעט .אַרײַנשטעלן די האָקנס
(האָקעס) אין די זײַטן פֿון בּעט און די אײַזערנע
פּרענטלעך (אויף װעלכע ס'טוען זיך אָן די
האָקנס) אויף די קאַפּעס פֿון בּעט.

אָפּקאָזלען (זיך)  --אוטװ- .לע (זיך) אָפ,
(זיך) ג-עק-אָזלעט . האָבּן (געבּערן) אַ ציגעלע.
;װאָס איז די שׂמחה אויף דיר? דער בּאָק

(קאָזעל) האָט זיך אָפּגעקאָזלעט!".
אָפּקאַ טאָרגעװען

--

אטװ.

געװע

אָפּ,

געקאַטאָרגעװעט :99 ,קאַטאָרזשאַ'נע-
ווען .1 .אָפּאַרבּעטן ,אָפּדינען אַ טערמין פֿון
קאַטאָרגע ,פֿון שטראָף-אַרבּעט .אַרעסטאַנטן,
װעלכע האָבּן געהאַט אָפּגעקאַטאָרגעװעט אַ
טערמין פֿון יאָרן לאַגער ,". . .בּ .עליס ,פֿאָר,

| 5א  2 .82אָפּאַרבּעטן שװער און בּיטער
װי אויף קאַטאָרזשנע אַרבּעט, .אויף דער אַרבּעט
גיי איך מער ניט .אָפּגעקאַטאָרזשאַנעװעט...
גענוג .מע װעט מיך מסתּמא זוכן" ,פמ ,טראָט
פֿון דוירעס ,מאָסקװע ,6691
אָפּקאַטעװען  --טרו- .טעװע אָפּ- ,יגעקאַ-
טעװוצט .אָפּשמײַסן מיט זײער װײטיקדיקע
שמיץ .אי דעם װילדן יונג ,ער און זײַן הינטן
זאָלן האָבּן צו געדענקען.

אָפּקאַטערינקען
קאַטערינקעט.

אַ קאַטערינקע.

 -טרח . קע אָפּ-- ,גע- .1אָפּשפּילן א מעלאָדיע אויף

 .2אָפּזאָגן עפּעס װאָס אי

בּאַנאַל הויך אויף אַ קול, .טאַקע נאָר דערפֿאַר,
װײַל ער האָט גערעדט זשאַרגאָן י{י=ִדיש} און
זשאַרגאָן האָט נעבּעך ניט דאָס גליק אָפּצ
קאַטערינקען אַכצן טויזנט פּוסטע אױסגעבּלאָ-
זענע פֿראַזן װי דאָס העבּרעאיש" ,ייל ,פרי-
טשעפע ו ,אַדעס  ,6781זי ,7
אָפּקאָטערן  --טרװ- .טער אָפּ- ,יגעקאָטערט,
( .1ואול) אָפּנוֹאפֿן ,בּוֹעל זײַן ,מזנה זײַן

 .2אָפּגעװינען (אין קוויטלעך צי אין קאָרטן)
דאָס גאַנצע געלט בּײַ די מיטשפּילערס .אָפּדאַצן,
 .2בּאַשװינדלען .אָפּ
אוסליידיקן עמעצן.

1891

אָפּקאַטשען
נאַרן .צונעמען ס'געלט דורך שווינדל.
אָרעמען ,פֿאַרקבּצנען .אִי דורך װאָכער.

 ,4פֿאַר-

אָפּקאַטשען  --טרוו- .טשע אָפּ ,ג-ע-קאַטשעט.
 ,1אױפֿװיקלען ,אױפֿװעלגערן ,פֿאַרבּײיגן אָדער
אויסדרייען אויף דער צוייטער זײַט אַ (טייל
צ.יילט אַז ...
ר.
ע.
דָט
פֿון אַ) בּגד. .װערן הא
ויענערן טראָגט אונטערן שינעל בּלאָל הויזן,
איבּער די שטיװל איבּערגעװאָרפֿן ,מיט אַ
גרינעם גארטל בּאַגאַרטלט  . . .מע דאַרף אים א
פּאָלע אָי ,א קוק טאָן כאָטש" ,יודל יאָפֿע ,אין
קעסל גרובּ ,מאָסקװע  ,9291זי ,211
 .2אָפּקײַקלען ,אָפּװאַלגערן (אויף רעדער,
רעלסן), ,א,ויך אַ געװועזענע ארבּעטערין אין די
קוילן-גרובּן ,זי פֿלעגט די טאַטשקעס מיט די
קוילן אַי ,ג .קאַבּאַקאָו ,איבּז פֿון װר ,קוזמא

טשאַרני ,היימלאַנד ,מינסק ,2391
 .2אָפּפּרעסן ,אָפּבּיגלען (מיט א קאַטשלקע).

אָפּקאָטשען זיך  --אוטװ- .טשע זיך אָפּי
זיך '-געקאָטשעט,
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אָפּקאָציען זיך ,װרר.

זזח אָפּקעצלען זיך

( ,)4-וועגן אַ פֿרױ ,װאול.

מינעאַרבּעטער
אָפּקאַטשער  --דער' ,ס.
װאָס װאַלגערט אָפּ טאַטשקעס ,װאַגאָנדלעך מיט
קוילן, ,שפּעטער האָט מנשה תּוֹפֿס געװען די
גאַנצע אַרבּעט פֿון אַן אַי . . .האָט ער געהאָרע-
ועט און געקאַטשעט די װאַגאָנעס" ,מ .אַלבּער-
טאָן ,שאַכטעס ,מאָסקװע ,4391
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּקאָך  --דער ,ן.
פֿון אָפּקאָכן.; .שטאָט װאַסער {צו קאָנדענסירטע

מילךן קען מען איך

בּאַנוצן אַן אִ' פֿון

גערשטן  --אָדער פֿון האָבּער-מעל" ,פֹאֵל,
 ,3װן ; .41אזוי װי די פֿלאַקס:זימען
פֿאַרמאָגן א סך שליים ,בּאַנוצט מען זיי אין
דער מעדיצין (אַן אִי און קאָמפּרעס בּײַטלעך
פֿון לײַנעןזוימען)" ,ד .האַכבּערג ,איבּז ,אָטאָ
שמײַל ,געװיקסן ,מאַסקװע  ,0291ז' ,23

אָפּקאָכונג  --די- ,ען.

פּראָצעס אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּקאָכן, .מע נעמט . . .אַן ערך פֿון

ג פֿונט זײפֿנװאָרצל . . .מע קאָכט דאָס אין די
ָ.ך זײַערט מען איבּער די אַי
נ.א
ערר.
דַסע
װא
דורך אַ זיפּ אָדער דורך אַ לײַװנט" ,ש .שפּיראַ,
קליײידער-פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091זי {, .93ערן
פֿלעגט די היץ-קראַנקע געבּן א מין מאכל...
דאָס איז אַ מישונג פֿון אַ גערשטןאָי מיט
י בּאַגאַלובּסקי

קאַװע ,אָפּװעלן מילך" ,פד, .און דרום דאַרף
דער מענש ניט אָבּ צו קאָכין מזונות פֿון איין
טאָג אויף דען אַנדרין . . .חוץ אויש גינומין
פֿון ערבֿ שבּת אויף שבּת" ,נצו ,שמות ,יג/ג,
,צו װינטפּאַקן אִי צענעס-בּלעטער מיט דארע
פֿלױמען און עסן" ,תּעלה אַרוכה ,לבֿובֿ ,0581
,האָט ער אַליין צוגעשטעלט דאָס געקעכטס און
האָט דאָס אַליין אָפּנעקאָכטי ,מעשׂה גור אריה,
אַדעס , .9681די {|שכנה לייגט פֿאַר א רפֿואהן
 . . ,אי א בּיסל מיאַטקע אָדער אונטעררויכערן
מיט א בּיסל האָר פֿון אַ שװאַרצן קאָטער",
יעקבֿ טשאַרני ,יפֿאָל ,8881 ,פאן  ,61בּײַלאַגע.
;דו װייסט דאָך יאָ ,װי אין דחקות איך לעבּ,
א טעפּל קאַרטאָפֿל װאָס מײַן חיה זאָל לעבּן ...
קאָכט אָפּ ,דאָס איז ...אונדזער שטענדיקע
שפּײַזײ ,ממוס ,ישם און יפֿת ,. ..זי , .42מע

קען אִי אַמאָל א קאַשע מיט מילך ,אָפּשטופּן אַ

מיט זיך  --אִי זיך אין א זײַט, .װען מע
בּייגט אַזא לעדער (װאָס איז ניט גוט דורכ-
געאַרבּעט} אַהין און אַהער ,קאַטשען זיך אָפּ
די צװיי זײַטן און בּילדן פֿאַלדן ,אָדער זי
ווערן גאָר צעבּראָכן" ,װאולאַך ,האַנט בּיכל פֿאַר
לעדער אויסאַרבּעט | ,פּעטראָגראד  ,2291ז' ,82
-עניש.

האָניק-װאאסער",

אָפּקאַלכן

און

צ.

שװאַרץ,

װײַן אַלס הייל מיטעל ,װארשע ,7291

אָפּקאַכן  --טרו .קאָך אָפּ--- ,געקאָכט .1 .אױפֿ
קאָכן .אָפּוידן .קאַכן בּיז עס װערט פֿאַרטיק
(צום עסן), .מע זאָגט :פֿאַרבּריען טיי ,אַ

װאַרעמעס" ,שע ,פֿאַרכּישופֿטער שנײַדער"
;װאָרעם װאָס פֿאַר א ייָד אָדער ייַדענע קאָן
נישט אַי א קרופּניק מיט א שטיקל פֿלײיש?",
יק.

*אָ א געקעכטס = א) אונטעהעצן ,אָנרײצן
גורם זײַן מחלוקת :בּ) אָפּטאָן א שפּיצל ,פֿאַר-
פֿירן אַן אינטריגעלע ,בּאגיין אַן עבֿירהלע,
פֿאַרקאָכן א קאשע, .קיינער װעט זיך פֿאַר
דיר ניט אָננעמען ,האָסט אָפּגעקאָכט א גע"
*ֹאַי אַ ג ר ייץ
קעכטס ,עס עס אַליין אויף".
(װאַרשע) = דזו אַי אַ געקעכטס,
 .2אָפּבּריִען ,אָפּגיסן מיט זודיק װאַסער .אִי
די קאַץ (דעם הונט) װאָס האָט אַװעקגעשלעפּט
א שטיק פֿלײש .אִי דעם יונג װאָס טלעפּעט זיך,
"זערן האָט זיך אױפֿגעכאַפּט װי מע װאָלט אים
אָפּגעקאַכט מיט זודיק װאַסערײ ,שע ,וא ,זי ,742
 .9אָפּנאַרן ,בּאַשװינדלען .גענאַרן .פֿאַרדרײען
אַ קאָפּ ,אָפּזידלען, .גלײיבּ ניט ,זרחל ,דײַן בּעל-

יועץ ,עֶר װעט דיר אַ'!" ,ייִפֿאָל ,7881 ,פאן ,15
בּײַלאַגע, .װי אַזוי ער האָט אים געװאָלט אַי",
שע,

סענדער

בּלאַנק,

ז'

,04

,צי

אירע

פאמ"

פּעשקע -בּאַקן און אירע גנבֿישע אויגן האָבּן
דאָס אָפּגעקאָכט די מאַנצבּילן?" ,ח .פעט ,איק,
 0ווע ,92
מיט זיך ; --די גאנצע קאָכערײַ ,װאָס עס
קאָכט זיך אָפּ אַ װעלט פֿון אייגענעם' לאַנד
און יפֿרעמדן לאַנד . . .איז מער ניט אַן אַלטע
נאַרישע אײַנרעדעניש" ,בּ .פֿײַגענבּױם ,דיא
גאולה ,נ"י  ,32981ז' , .34די מילך האָט זיך
אָפּגעקאָכט ,זיך צונױפֿגעקאָכט ,װײַל זי איז
{(ניש.
געווען פֿון עטלעכע טעג צוריק".

דער (יין ,דקע)= .דער

לאָט(ש)ען .װרר .אוקר.

מאַכן אַז אַ געמיש

זאָל זיך אָפּזעצן .אָפּוונדערן א בּאשטאנדטייל
פֿון אַ געמיש, .גרייט צו אַ געמיש פֿון ליים,
די זאַמד ...זיך
.ט
ָ.ז
אר.
לַסע
זאַמד און װא
אָפּזעצן . . .גיסט אָפּ  . , .דיליימיקע װאַסער. . .
עטלעכעפ מאָל ...בּיז דאָס װאַסער ...װעט
שוין ניט װערן קאלאַמוטנע .דאָס אִי דאַרף מען
מאַכן מיט בּיסלעך װאסער" ,יאַכ ! ז' ,751
;דאָס געבּליבּן בּיסל ערד בּאַשטײט פֿון ליים
מיט זאַמד  . . .די ליים פֿון דער זאַמד קען מען
אָפּטײלן ,אָפּקאַלױצענדיק דאָס מיט װאַסער",
י .בּורטיאַנסקי,

מיט
-עכץ.

דאָס

זיך.
-עניש.

קֹיַצוו

געװיקס,

:/נ-- 2

אָפּקאַלופּען  --טרו- .פע אָפּ-- ,געקאַלופּעט.
פּפ;- :קליפּען ,לד ,אוקר .אָפּשײלן (מיטן
נאָגל) .אָפּקראַצן .אָפּדראַפּען .אִי קאָרע פֿון א
בּוים ,אִי טינק פֿון װאַנט, .האָט ער זיך גע
פּרוּװט אִי שטיקלעך האָלץ צװישן די בּרעטער",
האָפֿ ,איבּז,
עמעסיזוכער,

עפּטאָן סינקלער ,סאַמועל
קיִצוו  .8291קאָט װאָס --

דער
האָט

ער א זאָג געטאָן ,אָפּקאַלופּענדיק מיטן נאָגל
פֿון טיש אַ פֿאַרטריקנטן שטיקל טויװאַקס",
איבּז ,בּרונאָ יאַסענסקי ,דער מענטש בּײַט די

מיט

הויט ,מינסק .6391

זיך.

/עכץן.

-עניש,

אָפּקאַליאַקען - --קע אָפּ-- ,געקאַליאַקעט.
אוטו .אָפּפּלאַפּלען .אָפּרעדן א סך װעגן אומ-
וויכטיקע זאַכן .אִי מיט די חבֿרטעס בּיו שפּעט
טרװ  --אָפּרעדן רכילותלעך .אִי
אין אָװנט.
אויף דער חבֿרטע װאָס אין קאָרט שטייט,

אָפּקאַלײיען  --טרו- .לייע אָפּ- ,געקאַלײעט.
- 9קאַלײיען-- ,קאָליִען .סל .אָפּפֿרירן,
שטאַרק פֿרירן, .געבּליבּן אויף א גאַנצן װוינטער
אָן הייצונג  . . .אַ װינטער האָט א דאָרף ,מיט
װײבּער ,מיט קינדער ,מיט אַלטע לײַט אָפּגע-
קאַליִעט ,געקאָכט די פּיסנע קאָלישן מיט שטרוי
פֿון די סטריכעס",

ה .אָרלאַנד ,אינפֿירנ זײַנענ

מיר געפֿאָרנ ,קיִעוו ,0491

אָפּקאַליעטשען  --טרו- .טשע אָפּ- ,י(גע)-

קאַליעטשעט .פ:= :5קאלעצו(נע)ן-- ,קא-
ליצען .פֿאַרװאונדן.

מאַכן פֿאַר אַ קאַליקע,

אַ קריפּל, .דער האָרעפּאַשניק ,דער בּעל-מלאָכה,
האָט אַמאָל אָפּנעקאַליעטשעט אַ לעבּן ,ד"ה
אָפּגעלעבּט א לעבּן און פֿאַר זיך קיין ליכטיקע
שײַן אַפֿילו ניט געזען" ,ה .פּאַליאַנקער ,שויעל
דער זיפּנמאַכער ,קיַצעװ 8391

פֿאַרדרײט פֿון
אָפּקאַלאַמירן  --טרו .פטמ.
אָפּרעקלאַמירן; .אי . . .די רבּיצין זאָל געזונט
זיין" ,קמ ,0781 ,פאן ,02

,9291

יאַכ {| ,זי ,751

אָפּקאַל(י)ען  --טרװ .לע

/עענישׁ.

אָפּ- ,געקאַ

אָפּהאַקן ,אָפּשפּאַלטן .אִי קינעלעך
ל(טעט סל.
פֿון א שײַט האָלץ,

אָפּקאַלבּן זיך  +-- --אָפּקעלבּן זיך, .אַז דײַן

אָפּקאַלירן  --טרו .ליר אָפּ-- ,געקאָלירט.

טעליצע װעט זיך אָי ,װעלן מיר אויך האָבּן אַן

;|זײַון
און קיין
אָפּװישן
-עכץ,

אייגענע

בּהמה",

י.

מעצקער,

אױפֿן

זיידנס

פֿעלדער.

אָפּקאַלױצ(ע)ן  ---אוטו- .לויצ(ע) אָפּ(-- ,גע)-

קאַלױצ(ע)ט9 .פ-- :קאַלאָט(ש)ען-- ,קאַ-

אָפּמאַלעװען מיט קאָלירן .אָפּפֿאַרבּן.
װײַסע הוט איז געװען זײַן פּראָקוראָר
שום אַדװאָקאַט האָט עס ניט געקענט
אָדער אָי ,פֿאַר 0691 ,וצ - .71ונג.

אָפּקאַלכן  --טרװ .קאַלך אָפּ-- ,געקאַלכט,

1892

אָפּקאָלן
אָפּשמירן ,אָפּװײַסן מיט קאַלך .אִי א שטטבב,
,אין דעם טאָג װאָס איר װעט איבּערפֿאָרן דעם
ירדן . . .זאָלסטו דיר אין ירדן אויפֿשטעלן
גרויסע שטיינער  . . .און דו זאָלסט זיי אִי מיט
קאַלך" ,חעט ,דבֿרים ,כז .2 ,קאַז ער װערט

פֿאַרטיק מיטן אִי איין סעקטאָר פֿונעם חלל ,גיט
ער א היזעריקן געשריי אויס :פֿארטיק!",
בּרוך

שטיינװעבּס,

גלאָזמאַן,

מאַסקװעץ

;די

,5291

ווענט |אין קינדער-צימער} איז די בּעסטע זאך

אָפּצוקאַלכן  . . .נאָך אַן אָנשטעקנדיקער קראַנ"
קייט קען מען דעם צימער דעזינפֿעקצירן בּיליק
און גרינדלעך דורכדעם װאָס מע קראַצט אָפּ
דעם אַלטן קאַלך און מע טינקעװעט אויס די
װענט
און

אױפֿדאָסנײַ",
די

פֿון

פֿלעגע

ג .ריטער,
זויגקינדער,

דער

אַרומגאַנג

װארשע

,6291

,די פֿערד זײַנען אַלע װײַסע װי מע װאָלט זי
ספּעציעל אָפּגעקאַלכט און צוגעפּוצט צום יום"
טובֿ" ,לייזער קאַצאָװיטש ,הומאָרעסקעס ,מינסק

,,{ ,23ס'איז דער שניי דער ערשטער  /הײַנט
אַרױסגעפֿאַלן;  /אָפּגעקאַלכט די שטיבּער/ ,
אָפּגעװײַסט די שטאַלןײ ,יוסף ראָלניק ,גש ,ידער
עניש.ה|נג.
ערשטער שנייי,

אָפּקאָסטן

מיך קאַנען אויסנוצן" ,י .פֿרידמאַן ,איבּז ,װל,
לידינ ,שטילער אָדער גרויסער ,מינסק ,6291
,אין פֿאַרלױף פֿון די לעצטע װאָכן האָט
סאָװעט-רוסלאַנד אָפּקאָמאַנדירט  . ..לענג-אויס
די גרענעצן פֿון כינע א צאָל מאָטאָריזירטץ די-
ש.

וויזילס",

ל.

שנײַדערמאַן,

טמז,

.769111

דונג,

א|ָפּקאַמאַ'נדעװען

אוטװ.

--

דעװע

אָפּ

=-געקאָמאַנדעװעט-- :95 ,קאַמאַ'נדעווען.
 .1אָפּשטיפֿן ,אָפּװילדעװען .אָפּװאיעװען .גער
איז אַזא שייגעץ! װאָס ער קאמאַנדעװעט אָפּ
מיט זײַנע חבֿרים ,קען מען ניט איבּערגעבּן אין
ווערטער" ..., .געדאַנקען וװועגן זײַן שוועסטערס
---

יאָרן אין 'הוין"...

לשע
ד.
ילי.,
מינד
שי

אין קיך זאָגט מען ,האָט זי אָפּנעקאָמאַנדעװעט
דאָ א לעבּן!  ---שוין איין מאָל א שיינדעלע . .
זי קאַן דיר איבּערשפּאַרן צען מאַנצבּלען",
בּערג,

בּאַם

דויעפֿער

|; יעמעס',

זי ,98

 .2אַרױסגעבּן הויך אויף אַ קול בּאַפֿעלן
(אין אַרמיי ,אין יעדער מין אָרגאַניזאַציע װאו
מע גיט ארויס בּאַפֿעלן) .אִי איבּער די ספּאָרט-

קצת

הראש

דבֿרי

מוסר

על

איסור

לאו

השחתת

פּאת

אָפּקאָלן זז  --טרוו .קאָל אָפּ-- ,געקאָלט .אַמ.
אָפּרופֿן אױפֿן טעלעפֿאַן .טע-
מט .:22: 1120
לעפֿאָנירן עמעצן, .ריהאָט אימעצן אָפּנעקאָלט?
גערופֿן אױפֿן טעלעפֿאַן?* ,בּ .רעסלער ,טמז,
 1וווש ,62

אָפּקאַלעקאַטשען  --אוטװ  8טרװ .טשע

אָפּ , ג-ע-קאַלעקאָטשעט-- :99 .קאַלאַקאָ-
ט'שען.
טומלדיק
-עניש.

אָפּפּלאַפּלען הויך אויף א קול.
רעדן א סך ,א לענגערע צײַט.

אָפּקאַלערן  --טרח- .לער אָפּ- ,געקאָלערט,
 9קוילערן| .ניטאָ אין לדן .אָפּקײַקלען,
אָפּװאַלגערן .אִי קלעצער ,שטיינער ,פֿעסער אע.
מיט

זיך

--

פאַרמיײאישע אָבּאָן ...פֿלא-

קערנדיקע שלאַכטן און אַ געװיין פֿון קינדער,
געלאָזענע איינע אַלין ,האָבּן װײַטלעך זיך
אָפּגעקאָלערט איבּער דער צעריסענער ערד",
י .אָקרוטני ,אַ בּוים אין װינט ,לאָדזש ,8491

אָפּקאַמאַנדירן  --טרו .דיר אָפּ(-- ,גע)-
אָפּשיקן דורך א בּאַפֿעל ,מיט
קאָמאַנדירט .
א מיסיע ,מיט א שליחות (ספּעצ אין מיליטער),
,װאָס הייסט אָפּלאָזן? בּינסטו דאָך א געשיק-
טער אַהער פֿון דער פּאַרטײ ,זאָל איך דיר
צוריק

אָ'?",

מ.

טײַטש,

אַרום

אָפּקאַמען  +- --אָפּקעמען.
אָפּקאַמענטירן  --טרו- .טייר אָפּ-- ,קאָי
אױסטײַטשן א (פּאַליטישע) גע-
מענטי'רט.

דער

פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291ז' , ,73דער פּאָלקאָװניק האָט
געהאַלטן צונױפֿגעדריקט אין האַנט דעם בּאַפֿעל
וועגן אִי {|איםן אין רשות פֿון שטאַבּ" ,האָפ,

א דעם
זונג,

פֿון פּרעמיער.

לעצטן אַרױסטרעט

אָפּקאָמפּרימירן  --טרו- .מייר אָפּ-- ,י(גע)-
אָפּלאָזן דעם דרוק ,די קאָמ-
קאָמפּרימײרט..
פּרעסיע.
אָפּקאַנגרעשעװען

אוטװ.

--

:סעװע

אָפּ

*גיעקאָנגרעסעװעט ,נעאָל / .אין א פֿאַרזאַמלונג
אָנרעדן ,אויסרעדן זיך אָן א תּכלית .צונויפ-
קומען זיך אויף סתּם אַ קאָנגרעס, .האָבּן מיר
זיך פֿאַרזאַמלט  . . .ניט גלאָט אָפּצוקאָנגרעסע-
ווען און פֿונאנדערגיין זיך" ,הל ,טאָג 8491
או ,62

אָפּקאַנדירן  --טרו- .דייר אָפּ--- ,געקאַנדײרט,
בּאַדעקן .בּאַשיטן מיט (קאַנדל)-צוקער .אבק.
אָפּקאַנװאָאירין  --טרו- .אייר אָפּ-- ,י(גע)-
אָפּשיקן,
קאָנװאָאײרט- :95 .קאָנוואַָיען.
אריבּערפֿירן מיט א קאָנװאָי (פֿון מיליטער ,פֿון
פּאָליצײי), ,ער האָט זיך געקליבּן אַריבּערגײן
דעם פֿראָנט ,האָט אים ,אַזױ צו זאָגן ,אָפּגץ-
גליקט  --די פֿריצן האָבּן אים אַלײן אָפּגץ-
קאָנװאָאירט צו אונדז" ,סאָװ' הײימלאַנד8691 ,
-7/נ.2
סרפ

אָפּקאַנױקען  --אוטו- .קע אָפּ--- ,געקאַנױ
קעט,

פֿאַרענדיקן אָדער א לענגערע
קאַנטראָלײרט ,
צײַט קאַנטראָלירן .אִי אַלע חשבּונות פֿון דעם
/זנג,
פֿאַלקסבּאַנק.
אָפּקאָנטשען  --טרו- .טשע אָפּ-- ,גע-
אָפּענדיקן ,פֿאַרטיק מאכן .בּרענגען
קאָנטשעט.
צו א סוף, .די אָנגעהאָרעװעטע מענטשן ,אֲפּי
קאָנטשענדיק זייערע אַלע אַרבּעט ,פֿאַלן אַרײַן
אין שטובּ און רוען זיך אויס אין קילן אָװנט",
יד,

קלאָגן,

וויינען

װי

דער

דונער

און

דער

בּליטץ,

ווילנע

,4

;די מאַמע האָט דאָך שוין זי געוען ,די
שװאַרצינקע  . . .און ס'העלפֿט ניט ,מידאַרף אֵי,
אי .קיפּניס ,דערציילונגען ,קיעװו , .0391זינט
כאַסקע די קצבטע האָט אָפּגעקאָנטשעט מיט
אַלטערקען ,ציטערט אויף דער צוקערניצע די
הויט" ,חג ,טמז 7691 ,ש ד.
מיט זיך  --אװיבּאַלד דו װעסט מיר אים
ניט געבּן / ,קאַנטשעט זיך אָפּ מײַן לעבּן",

-עניש,

אָפּקאַניוטשען  --אוטװ .ט-שע אָפּ-- ,גץ-

שעעניש מיט (אַן אָנשטעל פֿון) אַן אױיטאָריטעט.

והזקן ,אַמשׂט |תּנײב?ן,

אָפּקאַנטראָלירן  --טרו .לייר אָפּ(-- ,גע)-

פֿל.

לערס,

אָפּקאָלן  -- 1טרו .קאָל אָפּ- ,יגעקאָלט .אַרב,
דזװ אָפּגאָלן (, .)+--מאַנכי לײַט קאָלן גאָר
אָבּ אוני לאָזן איבּר האָר גלײַך אַז איין קמץ",

שנײַדן און אִי די פּאַסיקעס ,אִי בּלעכן אויף
אָפּקאַנט-
/נג.
צו דעקן דעם דאַך.
מאַשין  --מאַשין צו בּייגן בּלעך,

א

הונט

(קאָטער,

קאַץ) אַ לענגערע צײַט .אִי װי א געשלאָגענער
הונט,

אָפּקלאָגן .אָפּװײינען( .אַזױ װי)

קאַניוטשעט..

אָפּקאַניוקען  .+--אָפּקומען .אִי אַ װעלט .אִי אַ
לעבּן, .בּקיצור ,אַזוי האָט מען אָפּגעקאַניטשעט
בּיז פֿאַרנאַכט און מע האָט אונדז געלאָזט
עניש.אַהיים" ,ייל ,קמ ,7681 ,טן .13

אָפ
ּקאָנצערטירן  --אוטװ- .טייר אָפּ('- ,גט)-

קאָנצערטיירט..

אָפּשפּילן אַ קאָנצערט .שפּילן

הויך אויף א קול .זיך לאָזן הערן.

,32/

אָפּקאָנקורירן  --טרו- .רייר אָפּ-- ,י(גע)קאָנ-
פֿאַרמעסטן זיך אין כּוחות .קאָני
קוריירט.
טעסטירן א לענגערע צײַט .פֿירן אַ קאָנקורס,
אַ קאָנקורענץ, .נאָכדעם װי די בּיידע שרײיב-
סיסטעמען האָבּן אָפּגעקאָנקורירט צװישן זיך
א װאָסערע

 005יאָר" ,מװ ,די שװאַרצע

טעלעך ,ווילנע ,93291

פּינ"

דונג,

אָפּקאָפטן  --אוטװ .קאָסט אָפּ-- ,געקאָסט.
 .1קאָסטן אַ סך .זײַן טײַער .אויסקאָסטן געלט,
אִי אַן אוצר .אִי א פֿאַרמעגן .אִי א ממוך-קוֹרח,
אָי דאָס גראָבּע גאָלד, .דירות קאָסטן איצט אַפּ
דרײַ מאָל אַזױ פֿיל װי מיט דרײַ יאָר צוריק".
;װיפֿל דער גראָבּער בּויך האָט מיר אָפּגעקאָסט
 -זאָל איך עס פֿאַרמאָגן ,װיפֿל עֶר איז װערט -זאָלן עס פֿאַרמאָגן מײַנע שׂונאים" ,פֿװל.;אָפּגעקאָסט האָסטו מיך א מיליאָן גאָלר/ ,
לאָזן כאָטשעבּ מענטשן װיסן / ,אַז דו האָסט
מיך געװאָלט" ,פֿל,, .מי-יודע װיפֿל דאָס געשעפֿט
װעט אִי .לעת-עתּה איז עס אַװעקגעגאַנגען אין
די גאָבּערנע אַרײַן" ,ש .בּעקערמאַן ,בּינטשע
די צדקתטע ,װאַרשע  ,3881זי , .7װען איר זאָלט
דאָס האָבּן אין בּאַר װאָס דער  . . .זון האָט מיר
אָפּגעקאָסט ,װאָלט איר נישט געבּרויכט זײַן אַ
חזן אויף דעם בּיטערן אָרט* ,א .מאָרגענשטערן,

74

אָפּקאַנטן  --טרו .קאַנט אָפּ-- ,געקאַנט ,פ;8

סאָלדאַטנ ,קלעוו , .5391קאָמאנדירט מיך אָפּ
מיין איך ,װעט מען
טן
ר..
אװעָ.
דָסק
קיין מא

מאַכן בּולטע קאַנטן ,אָפּ

ּ,ײַ הײַנטיקע
עגל הזהב ,װאַרשע  ,8981זי  ,101ב

בּייגן קאַנטן פֿון א בּלעך ,פֿון לעדער .ארומ"

יקרות אויף גלאָז דאַרף דאָס אַי א מטמון מיט

איבּז ,לעװ

רובּינשטיין,

דערציילונג

װעגנ

--קאַנטעװען.

אָפּקאָסען

193

געלט" ,ש .פּערסאָװ ,טאָג און נאַכט ,מאַסקװע
/ ,3ןעסן האָט א היפּש בּיסל אָפּגעקאָסט
די װינער ייִדן ,די פּריװילעגירטע משפּחות
האָבּן פֿאַר וואוינרעכט געצאָלט אַן אַפּוֹתּיקי",
ימ ,איבּז,

ווצ ,זי ,381

שד

 .2אױיסגעגעבּן װערן .אַװעקגעגעבּן װערן.
;עס קאָסט אָפּ פֿיל כּוֹחות און געלט;  /צי
קען מיר דען ערגער זײַן" ,פֿל, .עס קלעמט
דאָך בּײַם האַרץ ,װען מע זעט אַזױ פֿיל ייָדישׁ
געלט ,און אַזױ פֿיל ארבּעט קאָסט אַפּ דעם
עוֹלם און גאנץ זעלטן איינער זאָל זײַן צו-
פֿרידן" ,הנ"ץ {נײימאַנאָװיץן ,די בּיידע הערשלס,

װאַרשע , .8981פֿאַרגעסנדיק מיך אינגאַנצן,
װיפֿל דאָס האָט מיר אָפּגעקאָסט געלט ,מי,
געבּעט

לױפֿעניש,

ממוס,

און אומכּבֿוד",

אַ

גרויע האָר' ,ז' , .21איך בּין געלאָפֿן א
געיאָגטער און געפּלאָגטער ,נישט צו בּאַשרײַבּן
די מי און די יסורים װאָס דאָס לױפֿן האָט
אָפּגעקאָסט",

זי .142

סעג ,געבּרענטע

ערד ,בַּ"א ,7491

-עניש.

אָפּקאַפען  --טרו- .סע אָפּ- ,יגעקאָסעט:99 .

 .1אָפּשנײַדן

--קאָסיען-- ,קאַש(י)ען.

מיט אַ קאָסע .אִי היי .אִי דאָס גראָז .אִ' אַ
פֿעלד, ,צ,וזאַמען מיטן דאָרן קאָסעט מען אָפּ
די בּלום",

שװ.

ער אונדז

,האָט

געהייסן

דאָס

מיר זאָלן א גרויסן שטיק פּלאַץ אַרום אונדז אַי
די גראָז ,כּדי דער פֿײַער זאָל ניט צוקומען צו
אונדז" ,אמד ,דיא דרײַא
ווארשע

.3681

,זייער

|= ווילדע אַרבּעסן
אָדער אונטער

לאַנגע װינטער

הירזש

אָפֿט

נעכט,

ווערט

לוצערנע

אונטער

בּוכװייץ

און די מינים

געטריידע

געזייט

װערן פֿריער אָפּגעקאָסעט" ,מ .װעבּער ,דער
יודישער פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע  ,1981ז' .78

,דער האַװער ,װאָס מע שנײַדט פֿרי אָפּ ,װאַקסט
אויסערגעוויינלעך גיך אָן ,דעריבּער קאָן מען
אין משך פֿון זומער אויף איין און דעם
זעלבּיקן שטח אִי צװויי-דרײי מאָל" ,בּאַהערשנ די
 , .כאַרקאָװ  ,2391טן ,.2

טעכניק..

|  .2אַװעקנעמען
ליקווידירן.

;זעענדיק

אַװעקפּטרן

פֿונדערװײַטנס

װי

צװויי

געסטאַפּאַװצעס  . . .פֿירן מיך צוריק אין שטאָט
לאדעק האָט זיך אויסגעדרייט צוריק,
.ו.ו.
האָט
עם
י.נ..
ישיסן
אּצו
כּדי מיך פֿון זיי אָפ
װלאַדעק גלײַך אָפּגעקאַסעט" ,אַ .קאַרפינאַ
װיטש,

בּײַם

װילנער

תּ"אָ

,7

-עניש,

אָפּקאַספּערן  +- --אָפּקאַשפּערן .עער זאָל
ּערן ,װי ער האָט אָפּגע-
ניט אקײַאך.ספ..
קאַספּערט די אַלע איבּעריקע שטעטלעך" ,אמד.
אָפּקאַפ  --דער.| ,
רעגנװאַסער פֿאַלט אַראָפּ,

ד
ורך קאָפּטשען .אִי דאָס גלעזל פֿון לעמפּל ,די

עק פֿון דאַך װאו דאָס

אָפּקאַפּאַ יען  --טרו .פּאַיע אָפּ- ,געקאַ-
פּאַיעט .סל .אָפּגראָבּן .אָי ליים בּיז מע קומט
צו א בּאָדן װאו מע קען פֿאַרפֿלאַנצן בּיימלעך.

אָפּקאָפּטשען  --טרו- .טשע אָפּ-- ,געקאָפּ-
בּאַדעקן מיט סאַזשע ,מאַכן שװאַרץ
טשעט.

װאול.

אָפּקאַקן  --קאַק אָפּ-- ,געקאַקט.

הרובּע האָט גערייכערט און אָפּגעקאָפּטשעט די

אוטװ --- .פֿאַרענדיקן אַרױסבּרענגען צואה,
טרװ  .1 --אָפּשמירן מיט צואה .2 .אָפּ

אָפּקאָפּייען  --טרוו- .פּייע אָפּ(--- ,גע)קאַפּײיעט,

זײער

ווענט,

אָפּקאָפּירן .איבּערשרײַבּן .איבּערזעצן.
אַרכ.
;אויך מוז מן װישׂן דז דאַז ספֿר טובֿײ דז מיר
! האָבּין אויף עבֿרי איזט אָבּ קופּייאט װאָרדין
אויז דעם לאַטײן אויף עבֿרי דורך שעפּעסטיאן
מונשׂטר
איבז,

אין שטאָט

ר' דוך

גאַנז,

בּאַזיל" ,ר' זלמן
צמח

דוד,

ֿ98דמ

הענאַ

תּנ"ה.

אָפּקאַפֿירן  --טרו- .פייר אָפּ(-- ,גע)קאַפּיירט,
מאַכן אַ קאָפּיץ אָדער קאָפּיעס .נאָכמאַכן
נאָכשרײַבּן .איבּערשרײַבּן, .,די לופֿט איז אין
שטאַנד אָפּצושטּיגלען ,אָפּצוקאָפּירן װי א שפּיגל
אָבּער ניט שטענדיק גוט ,ניט שטענדיק ריכטיק",
בּלעטער ,טא , .7די דאָזיקע חלומות זענען
אָפּגעקאָפּירט געװאָרן אויף צעלולאָאיד בּענדער
און אין טויזנט קאָפּיעס צעשיקט געװאָרן
איבּערן גאַנצן לאַנד" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סא
פֿראַנציסקאַ ,װאַרשע  ,0391ז' ,422
מיט ויך ; --א מוסטער ,פֿון װעלכן
פֿריִער אָדער שפּעטער זיי װעלן זיך אַ" ,בּ.
/נג.
ריווקין ,גרונט-טענדענצן ,...זי .902

אַפּקאַפּנײען  --טרװ .נייע אָפּ"- ,געקאפּ-
אָפּצאָלן בּיסלעכװײַז ,גראָשנװײַז,
נייעט .פר.
גילדנװײַז .אִי אַ חובֿ אין דער גמילות-חסדים-

קאַסע.
אָפּקאַפּען --
.1
קאַפּעט.
,מע זאָל דאָס
אויף אַ שפּיז,
אִי טראָפּן איז
קאַלענדאַר

טרח  8אוטו- .פע אָפּ- ,יגע-
אָפּטריפֿן .אָפּרינען אין טראָפּנס,
קוילען און בּראָטן דאָס פֿלייש
אױבּ עס װעט פֿון דעם פֿלײש
דאָס א הונט" ,שאָמעריס װעלט
דעם

אויף

יאָר תרע"ד,

בּאַרדיטשעָװ.

 ,2אױסטריפֿן ,אויסרינען אין טראָפּנס און
 דערבּײַ װינציקער װערן (א פֿליסיקײט, ,דימילך קאפּעט אָפּ דורכן לאָך".

 .9אָפּציען עטלעכע קאַפּליעס ,טראָפּנס .אִי

(פֿון פֿעלד).

דורכהויף,

אַפּקאַרמען

(בּײַַם סדר) פֿאַר די צען מכּות-מצרים,
 .4בּאַנעצן דורך אָפּגיסן מיט טראָפּנס .אַי
אױפֿן שטיקל צוקער צװאַנציק װאלעריאך-
טראָפּנס,
עניש.
עכץ.
מיט זיך.

אָפּקאָפּען  --טרו- .פע אָפּ-- ,געקאָפּעט.
אָפּבּריקען .אַראָפּװאַרפֿן,
(אַ דעקע אין שלאָף.
| אײַנגעדעקט די מיידלעך,
אָפּנעקאָפּעט פֿון זיך די
עניש.דער פֿרעמדי.

אראָפּשאַרן פֿון זיך
,די מאַמע( ...האָטן
װאָס האָבּן אין שלאָף
קאָלדרעס" ,אָפּאַ' ,אין

אָפּקאַפּערײַ שן  --אקוזו- .רײַע אָפּ- ,י(גע)-
קאַפּערײַעט.

-- :99קאַפּאַ'רען .כּפרהן,

(אַרײַן אין אוק:

ענזעק2ת03, 28ס.888ן

זיך מוטשען .לײַדן צרות און נויט ,אי א
מג.
לעבּן, .ד,אָז איז אויך א לעבּן? זי האָט בּײַ אים
אָפּקאַפּערײַעט אַלע יאָרן .שוין בּעסער װאָס
ער איז אַװעק".

אָפּקאַציען זיך  4-- --אָפּקעצלען זיך,

 .9אָפּטאָן אַן אַרבּעט
שווינדלען.
שלעכט ,ס'אי ניט אָפּקאַלכן ,סאי אַ'.

אָפּקאָקעטירן  --אוטו- .טייר אָפּ-- ,קאָקע-
אופֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
טיירט.
/נג,
קאָקעטירן .אַי בּיז אין די זיבּעציקער.

אָפּקאַראַטײען

--

טרהװ.

אָפּקירצן

סל.

,ער וויל איך זאָל אִי מײַנע יאָרן מיט אַזא מין
צוצעלע" ,ע .בּלאַשטײן,
ווילנע  ,5981זי .22

שפרינצע

די פקחית,

אָפּקאַר(אַ)פקען  --אוטו- .סקע אָפּ'- ,גע-
קאַר(אַ)סקעט.

לר2 .כליט.

אָפּקראַצן .אָפּ
זיך , --דעם

דראפּען .אָפּגראַבּלען .אויך מיט

מען אים צוגעקלעפּט
ט
ָ..
א.
המען
צװוייטן נאָ
 . . .ער פֿאַרמאָגט ,װי אַלע ,אַן איינאונאיינציקן
נאָמען  . . .נאָר אַז יאטן לייגן צו אַ בּײַלאַגע,
איז שוין שער זיך אָי" ,מאָטע דעכטיאַר ,בּויער,
מינסק ,63291

אָפּקאַרבּן  --טרװ .קאַרבּ אָפּ-- ,געקאַרבּט,
פֿאַרענדיקן מאַכן אײַנשניטן װאָס זאָלן דינען
וי סימנים .אִי די שטעקנס כּדי יעדערער זאָל
דערקענען זײַנס.
אָפּקאַרהן

--

טרװ.

קאַרג אָפּ-- ,געקאַרגט,

אָפּשפּאָרן .אײַנשפּאָרן ,אײַנבּרענגען .קאַרג זײַן
און ניט אַװעקגעבּן .פֿ,ון זיך אַלײן אָפּנעקאַרגט,
אָפּנעריסן  /דעם לעצטן טרוקענעם דאַרן בּיסן /
און מיט פֿאַרגעניגן געלייגט אין זייער מויל",
אד"ם ,דער שפיעגעל פֿיר אַללע ,װאַרשע ,3981
זי , .5ואו איז דאָס פּויערל מודערכאַם? /
פֿון זײַן גאַנצן מאַיאָנטיק מיר אָפּנעקאַרגט /
אַ שטיקעלע האַרטע בּרויט ,װאָס װאַרנט/ ,
שיר ניט אַזױ ,װי אמתער סם" ,מלה ,לידער !,
ז .28

מיט

זיך.

עניש.

אָפּקאַרדאָ|נירן  --טרו- .נייר אָפּ-- ,י(גט)-
אױפֿעפֿענען א קאָרדאָן,

קאָרדאָנײרט ,נעאָל.
א קייט פֿון סאָלדאַטן,
-נעווען  --אַראָפּנעמען

אַ גרענעץ,

א

שלאַגבּױים אָדער א שטריק װאָס גרענעצט אָפּ.

אָפּקאַרװאַטשען  --טרחװ .פד.

אָפּשנײַדן

אומגעלומפּערט .אָפּשנײַדן מיט אַ טעמפּ מעסער,
אי בּרויט.

אָפּקאָרמען  --טרו- .מע אָפּ- ,יגעקאָרמעט,
אָפּפֿיטערן .אָפּפּאַשען.
-- 9קאָרמעווען.
אָנפֿילן מיט עסן .מאַכן דיק ,פֿעט ,מאַכן אויס"
זען גוט אָנגעזעטיקט .אִי די סטאדע, .לאָז ניט
אִי צו פֿיל דײַן בּײַכל / ,דען עס געפֿינען זיך
טויזנטער אויגן  /װאָס װעלן דיר נאָכגעבּן אַן
עין"הרע / .װאָס קען דיר נאָר דער בײַכל
טויגן / ,אַז דו בּלײַבּסט אַמאָל אויס שׂררה?",
אמד ,די צואה ,װילנע , .3781איר |אַרבּעטערן
האָט מיט אײַער בּלוט ,מיט אײַער שװוייס...
מיט אײַער געזונט און לעבּן פֿאַרשטאַרקט,
אָפּגעקאָרמעט און פֿעט געמאַכט אײַערע בּעלי-
בַּתּים די אונטערדריקער" ,איבּז ,װ .ליבּקנעכט,

1804

אָפּקאָרע(װעסן
די שפּינען און די פֿליגען ,לאָנדאָן , .3091דו
װעסט שוין פֿרעסן צעזעצטערהייט ,איך װעל
דיך אִי װי א דבֿר-אַחר" ,מר װו ,נ"י ,8091
עניש.
מיט זיך.
.7

אָפּקאַרע(װע)ן  --טרװ8 .ז:פצקפאם .=:8:
6יסזסאס

..2:

אַראָפּנעמען די קאָרע .אִי א

קלאָץ ,א צװײַג,

אָפּקאָרק(עװע)ן  --טרװ .קאָרק(עװע) אָפּ,
 .1אַרױסצנען אַ קאָרני)ק.

--יגעקאָרק(עװע)ט.

אױפֿעפֿענען (א פֿלאַש) דורך אַרױסציען דעם
קאָר(י)ק . ,האָט זי אָפּגעקאָרקעװעט אַ בּוטעלע
לימאָנאַדע",

אמד,

עװגעניע,

װילנע .9881

,מע

דאַרף נעמען א בּיסל בּראַנפֿן  ---זאָגט לייװוע,
און קאָרקעװעט אָפּ די פֿלאַש" ,יוסף אַלבּירט,
האַרעפּאַשניקעס ,לידע .7391

 .2אָנשמײַסן .אָנבײַטשן .אָנשלאָגן .אָנהרגט-
נען, .אים אַרױפֿצ;ען אױפֿן טיש און אים שינדן
די הויט אָדער װי מע זאָגט אין חסידיש לשון:
'גוט אַָיי ,יד ,הנאהבֿים ...װ ,ז'  .05עאַז עס
שטאַרבּט בּײַ אַ נגיד א קינד ..,ס'איז ניט
שטיל אין שטאָט ,ס'איז חטאים .מע הייסט
בּאַלד איבּערזען אַלע מזוזות ,מע כאָפּט א
שנעק ,א יונג פֿון די יעניקע' און מע קאָר-
קעװוצט אים אָפּ והעיר צהלה ושׂמחה" ,ח .ד.
גילדענבּלאַטט ,בּײַן שׂטן אין האַנד ,ווילנע ,5981

אָפּקאָש(י)ען --

 .1דזו .אָפּקאָס(טען .--

,מכּוֹח בּלאָטע-הײ ,האָבּ איך מיט זי אָפּגעמאַכט
אויף דער העלפֿט :אִי אַ העלפט און אַרײַנפֿירן

צו מיר אין שײַער און אַ העלפֿט צו זיי" ,יק.
 .2לאָקל .װרר .אָפּשערן שעפּסן.
מיט זיך  --אװען איך פֿלעג זיך אָפּשערן
גלאַט צום קאָפּ ,פֿלעגט די בּאָבּע צו מיר זאָגן:
דו האָסט זיך שוין אָפּגעקאַשיעט װי א שעפּס?"
{|אומצופֿרידענערהײיט איבּערן אָפּשנײַדן די
פּאותן,

אָפּקאַשׂירן  --טרוו- .שיר אָפּ(-- ,גע)קאַשירט,
0סז61003861

.=012:

(בּוכבּינדערײַ) .

מאַכן

קײַלעכדיק דעם רוקן פֿון אַן אײַנבּונד ,אי דעם
רוקן/ .נג,

אָפּקאַשעװאַרען  --טרו- .װאַרע אָפּ- ,י(גט)-
קאַשעװאַרעט .רוסיצ.

אָפּקװיטן

אָפּקאָכן א מאָלצײַט איינס

און צװײי ,אַבּי פּטור צו װערן דערפֿון ,נישט צו
געבּן זיך די מי אַז עס זאָל זיין בּאַטעמט,

;װאָס איז צו רעדן פֿון איר; זי קען אִי די
וועטשערע פֿאַרן מאַן מיט די קינדער צװישן
יאָ און נייך",

אָפּקאַשעװײיען  --טרוו- .ווייע אָפּ-- ,י(גע)קאַ-

שעװוייעט .רוסיצ .װי-ניט-איז אָפּקאָכן (אַן עסן),
,די שײַטלעך האָלץ זענען נאַס ,קוים װאָס זי
בּרענען אין דער הרובּע ,איז מיט ניסים אַז
איך האָבּ קוים געקענט אִי דאָס בּיסל גע-
קצכטס",

אָפּקאַשערן  --טרו- .שער אָפּ ,ג-ע-קאַשערט.

 1דזוו אויפֿקאַשערן  ,974 +--פֿאַרקאַשערן,

אַרױפֿקאַשערן,, .לױפֿנדיק קאַשערט פּענעק אָפּ
דעם אֲרבּל אויף איינער אַ האַנט ,פֿאַרטראַכט

בּלײַבּט

זיך .פּלוצלונג

שטיין",

דניעפֿער |' ,עמעס' ,זי .622

בֹּאַם

בּערג,

 2אַראָפּלאָזן

דאָס אױפּגעקאַשערטע ,ענדיקן די אַרבּעט און
אִי די אַרבּל,
אָפּקאַשפּערן  --טרו .יפער אָפּ-+ ,גץ-
אָפּנאַרן .אָפּי
קאַשפּערט:- :98 .קאַספּערן,
גנבֿענען .אָפּשװינדלען .ארויסשוינדלען .אַרויס-
יי
גנבֿענען.

אָפּקדושן  . . .{ --קאָדעשן) אוטו .קדוש אָפּ,
אָפּשפּרינגען קדוש צו קדושה
יגעקדושט.,(אין שמונה-עשׂרה), .קוים אָבּער האָט איר אָפּ-
געשלום-עליכמט ,אָפּגעבּרכוט ,אָפּגעקדושט ,אָפּ-
געסילוקט אײַערע אָמנס" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי
.8
אָפּקרחתן  ...{ --קאַדאַכעסןן אוטװ .קדחת
אָפּקרענקען .לײַדן פֿון א
אָפּ- ,יגעקדחתט.
היץ-קראַנקייט א לענגערע צײַט, .ער װעט בײַ
מיר אַי בּיז ער װעט זיך דערשלאָגן צו זײַנס",

אָפּקהחלן זיך  ..| --ק.אָיהאָלזן אוטװ.

פֿ,אַרגלײַכט  . . .דעם חילוק צװישן דער מוס-
קול-אַרבּעט מיט די הוילע הענט און בּײַם
אָנװענדן אַ הײבּער בּײַ פֿאָלגענדיקע מינים
אַרבּעט :בּײַם  . . .אַרױסשלעפּן אַ צװיאָק ,אִי א
פֿלאַש ,צעקנאקן א נוס" ,ט .בּערלס ,מענטש.
מאַשין ,קיעוו  ,7291ז' ,67

אָפּקודלען  --טרװ .דדל אָפּ-- ,געקודלט,
מאַכן עס זאָל ניט זײַן קודלעװאַטע, .נעם א
קאם און קודל אָפּ די האָר",

אָפּקװאַטירן (זיך)  --אוטװ- .טייר (זיך) אָפּ,
זזחו אָפּקװיטירן (זיך)
(זיך) (-גע)קװאַטײרט,
,, .+-איך האָבּ פֿאַרלעבּט שלעכטע אָרן אָןפֿרײידן  . . .איך בּין שוין נישט מער יונג און
איך האָבּ מיך מיט דער װעלט שוין אָפּקװאַ-
טירט",

אמז,

מלכּה

לעמבּערג

,5881

;האָט דער גבֿיר צו איר געשיקט זאָגן דאָס
ער איז צופֿרידן איר צו נעמען אָן אַ שום נדן,
נאָר בּאוֹפֿן זי זאָל זיך אִי ריין מיט אַלע אירע
בּעלי-חוֹבֿות",

ר' יעקבֿ מדובּנא,

משלי

חכמה,

ווילנע תּר"ן ,כה/ב,
אָפּקװאַטשן  --קװאַטש אָפּ,
טרו  --אופֿהערן אָדער אַ
אוטװ.
פּלאַפּלען נאַרישקײטן.
מיטן כאַראַקטעריסטישן קלאַנג.

אין ליים ,אין בּלאָטע אע.
אָפּקװאַטשען

--

טרו.

-געקװאַטשט.לענגערע צײַט
 -אָפּקנעטןאִי אין טייג,

עניש.-טשע

/

אָפּ'- ,גע-

אָפּפֿושערן .אָפּמלאָכהנען .אָפּפּאַר-
קװאַטשעט,
שניש+ .טאַטשעװען אַ שטיקל אַרבּעט .

אָפּקװאַטשקען
קװאַטשקעט.

 -טרװ .קע אָפּ-+ ,גע- .+אָפּפּאַטשקען.

אָפּקװאָטשקען  +-- --אָפּקװאָקען.
אָפּקװאַלן  --אוטו .קװאַל אָפּ-- ,געקװאַלט,
אױפֿהערן צו קװאַלן, .דאַ האָט נאַפֿט שוין
אָפּנעקװאַלט?,

אָפּקװאָקטשען  +- --אָפּקװאָקען.
אָפּקװאַקען  --אוטו . קע אָפּ- ,יגעקװאַקעט.
אויפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט קואקען

וזישאאַבּע.

אַ'

-עניש.

אַ פֿלאַש,

אָפּקופּרעוען  --טרו .װע אָפּ- ,יגעקובּרט-

והדסה,

({/ניש.

אָפּקװאַרן  --אוטו .קװאַר אָפּ- ,געקװאַרט,
זײַן אַ לענגערע צײַט דאַר און קװאַר .אָפּדאַרן
און אָי

זיך אָפּנעקהלט",
װעט .

מאָרגען ,מאָזיר 3191

װײַבּער

אופֿ-

געמאַכט אויס גבּאי און לית בּרירה האָט מײַנער

אָפּקאַרקעװען.

ראָו,

אַ געשפּרעך

פֿון צװיי

אויפֿן

פֿריה

אָפּקװאַקען  --אוטו- .קע אָפּ-- ,געקװאָקעט,
קװאַָקטשעןהקװאַטשקען,
9
אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט קװאָקען,
קװאָקטשען .אִי װי א הון װאָס דאַרף זיך זעצן
אויסצולייגן אַן איי- .עניש,

הערן זיך קהלן, .גאָט צו דאַנק ,מע האָט אים

אוױפֿמאַכן

אזא רעגן קען נאָר אִ' דעם ליימיקן בּאָדן
| אָבער איז ניט גענוג נאָך אַזא טריקעניש".
מיט זיך  --אָפּגעבּן ,אָפּפּטרן צײַט, .אַז
זי רוקט זיך אַרײַן . . .אין יאַטקע ,לאָזט ער . . .
אַלע װײַבּער  . . .און קװאַטשקעט זיך אָפּ מיט
נאירן  . . .אַ צוויי שעה און גיט איר טאַקע . ..
פֿון די שענסטע און פֿון די בּעסטע" ,מ .טאַמאַ

אָפּשמירן.

 .2מאַכן קװאַטשיק .מאַכן נאַס און בּלאָטיק,

אָפּקװיטירן  --טרו- .טייר אָפּ(-* ,גע)קװי-
אָפּרעכענען זיך
טיירט:-- :99 .קװואַטירן.
און װערן קוויט (וועגן אַ חובֿ אָדער א תּבֿיעה),
אָפּצאָלן די חוֹבֿות .װערן גלײַך אויף גלײַך,
אִי אַ פֿאַרבּרעכן דורך נעמען נקמה .אִ' דעם
גרויסן חוֹבֿ,
מיט זיך , --דער פֿאָטער װאַר שוין אַלט
און האָט זיך שוין װי צו זאָגן אָפּגעקװיטירט
מיט דער װעלט" ,אמד ,עװגעניע ,װילנעץ ,9881
,מע רעדט ועגן פֿאַרגיטיקן ,ועגן אַי זיך מיט
דעם מערדער-פֿאָלק ,אָבּער װי קאָן דאָס ייִדישע
פֿאָלק פֿאַרגעסן דעם ריזיקן יאָמערטאָל" ,יג,
//נם,
טמז 6691 ,װווש 91
אָפּקװיפן  --טרו .קװיט אָפּ-- ,געקוויט;98 ,
ק-וויטע(ווע)ן .אויך:- :קוויטיקן ,יג. .1דזו אָפּקװיטירן, .זאָג ניט :װײַל איך בִּין
פֿרום ,דעריבּער בּין איך רײַך ,זע נאָר אויבּ מץ
קװיטעט דיך נישט אָפּ מיט דײַן גאַנצן שׂכר
אויף דער וועלט" ,מ"א בּיילינסאָן ,איבּז ,רבּינו

|

אָשר ,אָרחות חיים ,אַדעס ,8981

מיט זויך  --אעך ,דו ,אִ'י זיך האָסטו טאַקץ
ניט בּאַװיזן .דרײַ אויף צוויי לטובֿת די מיידלעך,
נו ,נעם

זיך ניט צום

האַרצן.

אַ צװייט

מאָל

װעסטו דרײַ גאָלן אַרײַנקלאַפּן" ,זײַ גרייט,
קיעוו  ,1491נַאן ,, .5מיט אײַך האָבּן מיר זיך

אָפּגעקװיטעװעט",
סקליאַרענקאָ,
,0

אבֿרהם

מיקאָלאַ

קאַהאַן,

שטשאָרס,

איבּ,

ס.

בּאַרדיטשעװ

 .2אַרױסגעבּן קװיטן ,קבּלות ,בּאַשטעטיקו-
גען אויף געלט .הװבּ.

ענישׁ.

אָפּקװיטשען

1898

אָפּקוויטשען

אוטװ.

--

אָפּ-- ,גע-

-טשע

אױפֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
קוויטשעט.
(עניש.קוויטשען .אִי א גאַנצע נאַכט.
אָפּקװיקן  --טרוװ .קויק אָפּ-- ,געקװיקט.
דערפֿרישן .דערקויקן .גורם זײַן הנאה, .טאָל-
צינקע זאָל געזונט זײַן ,האָט מיר אַ בּיסל
אָפּגעקװיקט מײַן האַרץ" ,א .נורהאַם ,דער

מילכיקער בּאֵל ,קאַונאַס .23291

זעץכץ .

-עניש,

אָפּקװועטש

-

מיט

זיך.

 1אַקט אָדער

דער ,ן.

אָפּקװועטשן  --טרחװ .קװעטש אָפּ-- ,גע-
 .1אויסקװעטשן .אָפּדריקן .אָפַּ
קװעטשט,
פּרעסן אויף אַרױסצובּרענגען פֿליסיקײט אָדער
נאַסקײט; .אָי די פּוטער בּאַטײַט :ארויסקװועטשן
פֿון אים די פּאַכטאַניע" ,דער לאַנדאַרבּײטער,
לוח פֿאַר קאָלאָניסטן ,װוילנע  ,2091ז' , .29נעמט
געדיכטע

זויערמילך,

שטעלט

אַרײן

עס

אין הייסע װאַסער און לאָזט עס אָנװאַרעמען
בּיז די װאַסער װעט זיך אָפּשטײן .קילט עס אָפּ,
גיסט אַרײַן אין אַ זעקעלע און לאָזט גוט
אָפּרינען ,מע קען עס אויך נאַכהער אִי אונטער
אַ בּרעטל",

מ .שולאָו,

װעגעטי

קאָך'בּוך,

נ"י

 ,6ז' ,741
 .2אַראָפּדריקן .אַרײַנדריקן דורך קװעטשן,
פרעסן, .דער מײַסטער  . . .האָט דערפֿונדן א
נײַע מאַשין אויף אִי די טילקעס פֿון שטיוול
אויף

א מעכאַנישן

אופֿן",

די

און

גאַרבּער

בּערשטער שטימע ,מאָסקװע  ,8291טן .3

 .9צעקוועטשן .צעדריקן .אִי אַ פֿוס, .לױפֿט
דער סוֹחרל אויף אַלע פֿיר / ,אין קערט זיך
װאיענדיק אום צו מיר  /מיט א בּײַל אויף אַן
אָפּגעקװעטשטן פֿוס" ,מלה ,לידער | ,נ"י ,4291
זי ,632

 .4אָפּדרוקן .אָפּקאָפּירן .אִי אַ קאָרעקטור,
 .0אַראָפּנעמען מיט אַ קוועטש ,מיט א דריק,
 ,0אױפֿעפֿענען
קוועטשן.

דאָס געדריקטע.

אױפֿהערן

? .אַראָפּדינגען .אָפּדינגען (פֿון דעם געפֿאַ
דערטן פּרײַז), .,מע האָט זיך גאָרניט געשעמט
פֿירן דעבּאַטן אין אופּראַװע צי מע זאָל אסיגנירן
 0רובּל פֿון קאָראַבּקע אויף לאָדן די שול
געווען סבֿרות מזאָל זיך
יז
א.
סט'. .
צי ני
דינגען,

עפּעס

אָי"

פינסקער

שטאָדט -לוח

!,

תּרס"ג, .די קונדן ,היימישע װײַבּער ,קוקן אויף
מען אָפּ א
צ.ט.שט
װרץ.
קך-א
אים מיט דר
סענט  --מרוקעט ער מיט די טונקעלע אויס-
געהונגערטע אויגן" ,אָפּא' ,מענדלי
*אַ די בּאַנק  --זיצן א לענגערע צײַט
אויף אַ בּאַנק (געוויינטלעך אויף א בּאַנק אין
בּית'מדרש און לערנען)', .א שפּאס בּלוטיקסטו

זיך פֿאַר זיי'  ---האָט די מוטער געזאָגט --
ידו קװעטשסט א גאַנצע טאָג אָפּ די בּאנק",
א .נוסבּאַום,

הייסט ,װען ער קוועטשט אַ לעבּןלאַנג די בּית-
המדרש-בּאַנק און שטאָפּט זיך אָן אַ פֿולע
טאָרבּע מיט מצװת און תּעניתים און פֿאַר"
זאָגעכצער",

שידענע

פּעסעלע

די גאַבּעטע,

װאַרשע

,5881

| זי , ,.132א פֿרומער יִד מיינט אַז אױפֿגעטאָן

ירחמיאל

װאַרשע ,8391
אִי דעם ס ראַ ק =
תּפֿיסה, .עֶר האָט מיר
אָפּגעזעסן אַ װיראָק פֿון
און נאָכן אִי דעם סראָק
געטריבּן

רעזולטאט פֿון אַפּקװעטשן .אַ װײיטיקדיקער אַי
 .2פּרעס אויף אָפּצוקװעטשן ,אויסדריקן פֿלי-
סיקייט אָדער נאַסקײט פֿון עפּעס .פֿװבּ.

גוט

אָפּקױלען

בּײַם

אָפּזיצן א טערמין אין
דערציילט אַז ער אין
צען יאָר אין סינג-סינג
האָט מען אים אַרױס-

פֿון אַמעריקע",

װילנער

דורכהויף,

גרין ,בּאַרג-יודן,

א.

קאַרפּינאָװיטש,

תּ"אָ ,7

*אָי זאַװ(א)לקעס ( --א סגולה) װען די
זאַװלקעס װערן אָנגעשװאָלן פֿון א פֿאַרקילונג
און פֿאַרלײגן די האַלדז און מע קען ניט
אָטעמען ,פֿלעגט די היילערין אַרײַנשטופּן צוויי
פֿינגער פֿון רעכטער און לינקער האַנט אין
מויל פֿון דעם קראַנקן ,דערלאַנגען די זאַװלקעס
און זיי אִי ,האָפֿנדיק צו עפֿענען א דורכגאנג
פֿאַר לופֿט, .און אַלע מאָנטאָג און דאַנערשטאָג
דאַרף מען מיט אים לױפֿן צו זלאַטע די
שוֹחטקע ,זי זאָל אים אִי זאַװלקעס" ,בּ .גאָרין,
דיא מזיקים ,...נ"י  ,0091ז' ,62
*אָי זובּיטשעס  ---קװעטשן אויף װילדפֿלײש,
װאָס לויט דער פֿאָרעם דערמאַנט עס א צאָן
און מיט דעם עס אויסהיילן, .און זי איז א
ווילדע מומחהטע אויף אַפּשפּרעכן אן עין
הרע ...אִי זובּיטשעס'" ,שע ,אידישע ראָי
מאַנען ,זי ,28
מיט זיך  --גדער תּוך פֿון אַזױנע אַסיפֿות
איז נאָר דער טומל און די שטיקעניש .און
אז מ'האָט אָפּגעליאַרעמט און אָפּגעקװעטשט
זיך די זײַטן  --צעגייט מען זיך בּשלום",
ממוס ,צוריק אַהײם ,ז' ; ,57די כינעזער זײַנען
געװען די ערשטע װאָס האָבּן אָנגעהױיבּן דרוקן
ביכער אויף אויסגעקריצטע בּרעטער ,אויף
וועלכע עס פֿלעגט זיך אִי דינע פּאַפּירײ ,בּלע-
טער ,פן ,7

וגנג .

דעניש.

ה-עץכץ,

הער (יין,

יקע)/ .ערײ.
אָפּקװשלן  --טרח .קװעל אָפּ-- ,געקועלט,
אָפּמוטשען .אָפּפּײַניקן .פֿאַרשאַפֿן לײַדן .אַי דאָס
קינד מיט אױספֿרעגענישן .אִי דעם האַרעפּאַשניק
מיט אַ הונגערלוין,
מיט זיך  --פפֿאַרװאָס פֿאַרגעסט איר װי
יאָקל-בּייניש האָט זיך נעבּעך אָפּגעקװעלט זײַן
לעבּן" ,יַפֿאָל ,7881 ,מן , ,91איך בּין געקומען

אַהער מיט א דרײַ-רובּלדיקן ,איך האָבּ זיך דאָ
אָפּגעקװעלט צען טעג דאַמיט ,איך בּין געבּליבּן
אָן

א

קאָפּייקע*,

ווילנע .6981

עוזר

/נג.

כֹּהן

בּלאָשטײן,

דער

עניש.

ערי.

אָפּקוטעװען  --אוטו- .ווע אָפּ-- ,געקוטעועט,
סל64/00408 .סן ; 2:געיטעפיקאסת :אש =.
 .1נעמען אויף זיך א שטראָף (מצד דער קירך)
כּדי אָפּצוקומען פֿאַר זינד .2 .,פּאָד .אָפּקומען.
,שוין באַלד צוויי יאָר ,אַז איך האָבּ אַריבּער-
געטראַטן די גרענעץ פֿון זקנה ,און איך פֿיל
דאָס אין כּמעט אַלע פֿון מײַנע גלידער; פֿון
מײַנע איבּער זעכציק יאָר האָבּ איך אָפּנעק

טעװעט מער װי צוויי-דריטל" ,טמז 2691 ,וו ,41
טרח  --אַראָפּנעמען א קאָלדרע ,א צודעק.
=

אָפּקױטיקן  --טרו- .טיק אָפּ-- ,נעקויטיקט,
מאַכן קויטיק .אָפּבּרודיקן .אָפּשמוצן .אִי די
קאַפּאָטע ,מע זאָל זי מער ניט קענען אָנטאָן
-ונג,

אָפּקױלן  --אוטװ 8 .טרח.

מאַכן (עס זאָל

,יפֿל יאַרטױזנטער זײַנען נייטיק
וערן) קויל .װ
אָפּצוקױלן אַ װאַלד?* ניט אינגאַנצן פֿאַרבּרענען,
בּלױיז אָי

אַָפּקױלען  --טרח .לע אָפּ-- ,געקױלעט.
 .1אָפּשעכטן .קוילען א צאָל .אי אַ גאַנדז .אַי
די כּפּרות .אִי דאָס כּפּרה-הינדל.
 .2דערהרגענען .אומברענגען .אַי א גאַנצץ
קהילה .בּאַפֿאַלן און אִי דעם אַרענדאַר און זײַן
משפּחה,
 .9פֿיג .גײַסטיק אומבּרענגען, .אין די
גרעסטע הײַזער און געװעלבּער  /האָבּ איך
געהאַט תּלמידים גאָר אַ װינדער / ,איך האָבּ
געלערנט מיט קעלבּער  /און אָפּגעקױלעט
ייִדישע קינדער" ,חיים ליבּערמאַן ,יפֿון בּדחנישן
רעפּערטואָרי ,ישפּ ווא; ,4 ,אַזױ װי אליהו
הנבֿיא האָט געטון אויף דעם בּאַרג כּרמל ,אַזױ
האָט ער (פרץ סמאַלענסקיןן גײַסטיק אָפּגע-
קוילעט אַלע נבֿיאים פֿון דעם אסימילאַטאָרישן
בּעל" ,גרשם בּאַדער רעדי ,יודישער פֿאָלקם:
קאַלענדאַר ,לעמבּערג ,תּרנ"ט,
 .4פֿיג .אָפּגעבּן (מאַסנװײַז) פֿאַר זעלנערס,
,אין סטאַניסלאַװ איז געװען א שחיטה  /מע
נעמט און מע קילעט אָפּ  /פֿערציק אַסענ
טירטע  /און דרײַסיק גייען אויף סובּ" ,פֿל.
 .8פֿיג .דורכװאַרפֿן (מאַסנװײַז) אויף אַן
עקזאַמען, .געקומען אַן אינספּעקטאָר און אָפּי
געקוילעט די ייִדישע תּלמידים", .סטײַטש,
װאָס װיל ער דער גזלן! אי דיך אָן א מעסער
יל ער!" ,יק.

 .0מאַכן אינגאַנצן אומגליקלעך .אִי (װי) מיט
א מעסער .אִי אָן אַ מעסער, .שדכן ,שדכן ,אַ
קלאָג צו דיר!  /װאָס האָסטו געהאַט צו מיר! /
צוגענומען די שדכנות / ,אָפּגעקױלעט אָן
רחמנות  -- /אַ קלאָג צו דיר" ,פֿל, .עס קוילעט
אָפּ אַ װעלט מיט יונגע קינדער / ,אוי ,די ליבּע
איז ניט גוט!" ,פֿל, .אויף דעם ים װײיעט א
ווינטעלע ,ווייעט א ווינטעלע / ,און די כוואליעס
יאָגן / ,אוי ,אָפּגעקױלעט האָסטו מיך ,דושעניו,
 /און כ'קען מיך פֿאַר קיינעם ניט קלאָגן",
פֿל, .יעדער שכן האָט געװאָלט זײַן מפּלה/ ,
אָפּצוקױלען אים ,אָפּשנײַדן זײַן פּאָלץײ ,ממוס,
*ֹאַי פֿ ון פַּרנסה = צונעמען
יודל ,זי 96
די גאַנצע פּרנסה, .וי נעמט מען דאָס און מע
קוילעט אָפּ אַ ייִדן גלאָט אַזױ פֿון פרנסה?",
שע ,פֿונים יאַריד | ,ז' 54

*ֹאֲ' די קאפּאָט

 --איר .כלומרשט בּרענגען אן אומגליק. .7ליקװידירן ,מאַכן צו נישט .יאַ!  ---האָט
רפֿאל מיט א זיפֿץ אויסגעשריען  --די בּילדונג
אײַערע האָט איר אָפּגעקױלעט" ,ל .לעװיץ,
רפֿאל דעם שנײַדער'ס טאָכטער ,װילנע ,8881

1890

אָפּקױלערן
זי , .74אזא טאַקטיק  ... .מוז אינגאַנצן אִי די
בּאַװועגונג פֿון דעם יִדישן פּראָלעטאַריאַט",
אַװטאַנאָמיע אָדער פֿעדעראַציע? ,לאָנדאָן ,3091
מיט

אָפּקױפֿן

זיך ; --אז מע קוילעט זיך אַלײן אָפּ,

װעט שוין קיין טאָטער אויך ניט העלפֿן" ,שװ.

דעניש-= .ער (דין- ,קע)= .דערײ.

אָפּקױלערן  +- --אָפּקאָלערן.
אָפּקױף  --דער ,ן.

פֿון אָפּקױפֿן.

פֿאָטער אויך ניט" ,שחװ; .אַז גאָט װעט
העלפֿן ,װעט זי דיר אִי א נײַעם טלית",
גליקליכע און אומגליקליכע, .אוב איר
ווירקלעך חרטה אויף אײַער אײַנקויף ,קאָן
צס בּײַ אײַך אַ'" ,נ .ה.

געװינס ,װארשע

עהרמאַן,

דאָס

איר
ספ,
האָט
איך

גרויסע

תּרפּ"ה ,ז' , ,01קױפֿט נישט

מער בּײַם מאַלדאָװאַן ,װײַל איך װעֶל בּײַ אײַך

מער נישט אִי ,ייִדן הערט אויף צו האנדלען",

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

 .2קויף ,קניה.

א .ראַבּאָ ,אייגענע

ערדך,

 .3אויס.

 .9פֿאַרקױפֿן עפּעס און פֿאַרן בּאַקומענעם

א"גע לט " --דער און
קויף ,אויסלייז.
דאָס קינד ,אַז זיי װעלן װיסן :קיין אַע ,קיין
קװיטאַנציע ,קיין נאַיאָמשטשיק קען ניט אָפּ
לייזן פֿונעם |מיליטער|-דינסט" ,קמ,0781 ,

געלט קױפֿן אַן אַנדער זאך .פֿאַרקױפֿן אַ קרע-

פאן ,64

אָפּקױפֿלעך  --אַדי.
קױפֿן ,אֵיץ גיטער.

 .1װאָס מע קען אָפּ
 .2װאָס מע קען אונ-

טערקױפֿן .אַן איער ריכטער.

אָפּקױפֿן

--

טרװ.

קױף

קייט,

אָפּ-- ,געקױפֿט.

 .1אײַנקױפֿן .אַװעקקױפֿן .דורכפֿירן אַ קניה,
אִי די שטיוול .אִי אוירינגלעך פֿאַר דער װײַב,

אִי א שקלאַף .אִי אַ מויער .אִי די מציאה .אִי אַ
שטאָט אין בּית-המדרש .אִי מפֿטיר יונה, .אָי זאָל

מען בּײַם טאַטן זײַנע מלבּושים" ,קללה מיטן :
זאָל ער שטאַרבּן, .איך בּין דאַרום הער גילױפֿן

 /דשׂ איך דיר דײַן גרושׂי שוייאר אום געלט אֵל
אבּ קױפֿן" ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע , .3871ער
זאָל מיט קיין פֿרױיא ניט רידן ,ער זאָל זיא
ניקש פֿר קױפֿן אַך נישט אב קױפֿן |= ער
זאָל קיין שום מסחר ניט פֿירן מיט אַ פֿרױין",
לטו ,לא/א . פֿון גנבֿים אָפּ צו קאַפֿין .אודר
האָבּין מיט זיא צו שאַפֿין .מאַך דיך װײַט דער
פֿון .װילשׂטו אנדרש דיך ניט אין איינר גרושׂה
סכּנה טון" ,צוכט, .דא שפּרך דער טרשקרש
קןע=שענעגנבֿן :איך האָבּ אים איין פּאַר שוך
אבּ קױפֿט אום זעקס גראָשן" ,יא פּראָגער
פֿאַמיליען-מגילה'| 2371 ,ש .פֿרידלאַנד ,װאַכי
שטייךבּוךן, ,איך לאָז דיר אַזא אוצר ,אזא
בּריליאַנט װאָס איך קאָן אים ניט אִ'י מיט
צװאַנציק אייגנסן אַזעלכע װי מײַנע" ,יז ,אבן
נגף,, .איין רויטשילד ער זאָל נאָר װעלןן קאָן
ער דאָך אִי גאַנץ ארץיישׂראל" ,שע ,יפֿאַרבּענקט
אַהיים!, .איידער ס'װעט אונטערגיין די זו,..
װעסטו קענען אִי גאַנץ טורבּין" ,פרץ ,זיבּן
גוטע איאָר; .ער זאָל אִי עטלעכע הונדערט
בּילעטן װעלכע מע װעט צעטיילן צװישן דער
*אַי פֿאַר אַ גראָשן =
ייִדישער יוגנט" ,יק.
ניט לייגן קיין אַכט אױיף עפּעס,

ניט האַלטן

דענץ און אִי בּעטן, .מע טאָר ניט פֿאַרקױפֿן
א פֿעלד און אִי אַ הויז ,און פֿארקױפֿן א הויז
און אִי בּאווצגלעכע גיטער" ,צבֿי ניסן גאָלאָמבּ,
איבּז הלכות דעות . ..מספֿר היד החזקה ,װילנע
תּרל"ו ,זי ,04
 .4אױסקױפֿן .אויסלייזן .אָי געפֿאַנגענע, .דא
זיא נון די ריד פֿון ר' סענדר האָבּן גיהערט,
דז ער װיל אַרום רײַטן אוני די יודין אָפּ קױפֿן
פֿון שווערט" ,אהרון בּרי יוסף' ,איין שיין נייא
ליד פֿון אובּן' ,פּראָג תּמ"יח 1ש(,73291 ,7612
,,{ .7מע האָט געואָגט אַז ר' משה מאָנט"
פֿיאָרע װיל אי אַלע ייִדן בּײַ רוסלאַנד" ,ספ,
יודישער

קאָלאָניסט.

*ֹאָ א קינד  --װען א קינד איז געװאַרן
מסוכּן קראנק ,אָדער װען בּײַ עלטערן װאָס בּײַ
זי האָבּן זיך ניט געהאַלטן קיין קינדער אין
ווידער א קינד געבּוירן געװאָרן ,האָט עמעצער
װאָס האָט אייגענע געזונטע קינדער אָפּגעקױפֿט
דאָס קראנקע אָדער דאָס נגײעַבּוירענע קינד,
מע האָט ארײַנגעלייגט אַ מטבּע אין אַ שבּתדיק

טיכל ,געהאַלטן עס איבּערן קינד און מִקבּל
קנין געווען .געוויינטלעך האָבּן די קניה דורכ-
געפֿירט פֿרומע װײַבּער .װען אַזעלכע קינדער
זײַנען אױסגעװאַקסן האָבּן זיי גערופֿן די
אָפּקױפֿערינס מאַמע ,זיי צוגעטיילט כּבֿוד ,און
די אָפּקױפֿערינס פֿלעגן טאנצן אויף די דאָזיקע
קינדערס חתונות און זיך משׂמח זײַן אויף אַלע
זייערע שׂמחות" ,אבֿרהם רעכטמאַן

יִבֹּל |וטא.

,אַ מענטש װאָס זײַנע קינדער שטאַרבּן ח"ו און
בּײַ אים איז א קינד קראנק און איז נוֹטה למות,
זאָל קומען א מענטש און זאָגן צום פֿאָטער
פֿון דאָס קינד' :איך װיל אִי פֿון דיר דײַן קינד
און איך גיבּ צו דיר פֿאַר אים אַ מטבּע' ,און
זאָל צו אים די מטבּע געבּן און זאָגן :דאָס
קינד איז שוין מיינערן!| און זאָל לעבּן" ,דרך
*ֹאַי אַ קראַנקן
הישרים {קעניגסבּערגן 7581
, -ווען עשׂ װערט (נגזר) אוף איינם אַז עֶרזאָל שטאַרבּן ,אונ' ער װאַר קראַנק ,זאָל מן
אים איין אַנדרן נאָמן געבּן אודר מן זאָל אָפּ
קױפֿן אַננדרר אונ' מן מאָג דש יוא טאָן",

פֿאַר א װערט, .װאָס האַלט איר זיך אַזױ גרויסמיט אײַער פּיסטן יחוס? אזעלכע פּיסטע
מיוחסים איך קויף אָפּ פֿאַר א גראָשן" ,מבּר"ע,
שפרינצע מירל ,...בּוקאַרצשט  ,8781ז'
,)64( 4

קנה,

 .2צוריקקױפֿן ,קױפֿן אויף צוריק דאָס פֿאַר-
קױפֿטע .קױפֿן פֿאַר עמעצן אַ זאַך װאָס מע
האָט פֿאַרלאָרן ,געניצט אע .קױפֿן בּײַ עמעצן
דאָס װאָס יענער האָט פֿריִער אַלײן געקױפֿט,,פֿאַרקױפֿן קען אַ קינד ,אי קען אַפֿילו קיין

 .9דינגען .קױפֿן צײַט בּײַ אַן אַרבּעטער,
בּײַ אַ בּעלימלאָכה .אִי תּהילים:זאָגערס ,אַי
קדיש-זאָגער .אִי דעם יוּװעלירער ער זאָל מאַכן
שענק איך דיר
ר.ן
גרע. .
,ײַן הא
די קרוין .מ
אַװעק מײַן טאָג װאָס דו האָסט אָפּגעקױפֿט בּײַ

ספֿר חסידים,

רוסלאַנד?

תּק"ז? תּקע"ז?,

סימן

מיר" ,הר ,אין שאָטן פֿון בּוים ,אַ מעשׂה װעגן

אַ שוסטער",
 .0אונטערקױפֿן ,משחד זײַן .געבּן כאַבּאַר,
שוֹחד, ,מיט געלט אוני גוט קען מען דען
טויט ניט אָבּ קויפן ,אַך קען מען אים ניט
אַנטלױפֿן" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר-החיים ,זולצ-
ֿ,ון דיזער גאנצער געשיכטע
בּאַך תּקנ"א ,ה/א .פ
האָט אין שטובּ מער ניט געװאוסט װי דער
יונג װאָס װאר שוין אָפּגעקױפֿט און האָט אויך
זייער גוט דאָרט אין דער ראָלע אײַנגעשפּילט",
אמד ,איינע פֿערדרײענעס ,װילנע , .4781אַפֿילן
מיט רייד ,אויך מיט א קליינע געפֿעליקײט ,אַ

בּאַדינונג ,קען מען איינעם אִי און דאָס איז אויך
אָסור" ,של"ה הקדוש ,צוגעדרוקט צום צאינה
וראינה ,חלק שני ,נ"י תּרע"ג ,ז' ,295
 .4אַװעקקױפֿן דאָס האַרץ ,אײַננעמען ,בּאַ-
הערשן, .דער יונג װאר אין פֿײַנר פּרשון
וְאון זײַן פֿאָטער האָט אים געעפֿנט א קראָם
פֿון געווירצן אין דער הורן-גאסן אוני הורן גינג
פֿר אים פֿיר אוני קױפֿטן אים אבּ" ,טח ,שמות,
לב ,21 ,מדרש, .איז דאָס די איינציקע תּאװה
װאָס ער האָט בּאַשטימט דעם יצר-הרע נאָכ-
צוגעבּן ,און מיט דעם אים אָפּצוקױפֿן" ,אַש,
תּהילים-יוד, .דער מגיד האָט געשענקט דעם
אַלטן רבּין אַ שמייכל און דערמיט האָט דער
אַלטער רבּי געקענט אִי די װעלט ,נאָר ער האָט
זיך ניט געװאָלט בּאַנוצן" ,לדבּ ,ניי  ,7591מד,
 .8אַרײַנכאַפּן אַ מציאה .צעכאַפּן אַ זאַך; .א
סוחר טעט בּײַ אים לױפֿן  /און טעט אים אֲלדי
זײַד אויס דער זאַק אַי ,משל הקדמני,
אוסטרהא תּקנ"ז, .װאָס עס איז בּײַ אים אין
נאָגל  /האָבּן זי עס ניט אין קאָפּ / .פֿאַר אַ
טעפּל לינזן קױפֿט זיי  /יודל מיט זײַן שׂכל
אָפּי ,ממוס ,יודל ,ז' , .71ערגעץ אין אינדיע
האָט עֶר אָפּגעקױפֿט דאָס בּעט מיט אַלע
איבּעריקע זאַכן בּײַ איינעם א פֿאַראָרעמטן
פּרינץ",

סעג,

פֿון

רוסלאַנד

--

צעבּראַכענע

זײַלן ,װאַרשע  ,0291זי , ,05איך כאַפּ דערװײַל
א קוק בּײַ אים אױפֿן װאַרשטאַט ,איך זע אַן
איילשטיין מיט װאָס ער שאַרפֿט די שטילכל,
און האָבּ די 'מציאה' בּײַ אים תּיכּף אָפּגץ-
קױפֿטײ ,ישׂראל

רוחמובֿסקי ,זכרונות

פֿון מײַן

לעבּן,
.9
טײַװל
אַרום

פּאַריז ,0291
,אָט אָבּער דער
בּאַצױבּערן .בּאַכּישופֿן ,ה
אַלעמען אַנשלעפֿט און אָפּגעקױפֿט ,אַזױ
ניט צו פֿילן די װייען פֿון גסיסה" ,ח .י.

פּערל,

תּ"אָ

פֿאַרלאָשענע

ליכט

אין

מאַרמאָרעש,

תּשיייח ,זי ,16
 0אָפּקומען .אָפּצאָלן אַ שטראָף .טאַן צדקה
און אִי אַ טייל פֿון די עבֿירות,

 ,1איבּערנעמען אויף זיך ,פֿאַר זיך .א
יענעמס חלק לעולםהבּא, .האָט זײַן חבֿר
געענטפֿערט{ :דײַן חלוםן בּאַטײַט אַז דו װעסט

שטאַרבּן  . . .גיבּ מיר צו טרינקען ,װיל איך
דײַן חלום מיר אִי .האָט עֶר אים געגעבּן צו
טרינקען דעם אַנדערן טאָג .אַזױ איז דער חבֿר
דערנאָך

געשטאָרבּן",

ספֿר

חסידים,

וילנע

תּקע"ט,
מיט זיך , --אַ טייל האָבּן זיך אָפּגעקױפֿט

אָפּקױקלען

7981

מיט געלט ,אָבּער די פּוחזים האָבּן זי מרמה
געװעזן ,זיי האַבּן גענומען דאָס געלט און האָבּן
זיי פֿאָרט אומגעבּראַכט" ,מעשׂה אומן ,װאָס
טוען אָבּער אונדזערע ייִדעלעך? מילא ,פֿיל
שטעט האָבּן זיך אָפּגעקױפֿט מיט געלט" ,קמ,
 ,5פַאן , ,84מיט אַ שקל א יאָר קויפּט מען
זיך אָפּ פֿון דעם בּיטערן אמת" ,זשיט וש ,נ"י
 ,7ז'  .612עאיך זאָג דעם אמת ...ניט
געװאָלט גיין אויף דער פּאָויציע ,זיך אָפּגע-
קױפֿט מיט געלט ,געבּיטן די ערטער ,געװאַנ-
דרעװוצט",

ש.

בערגמאַן,

דורך

קריג

און

רעװאָ"

לוציע ו ,אַדעס  ,13291זי . ,931

זעכץ.

הער (ין  קע

עניש.

-עריי,

אָפּקױקלען  --טרו- .קל אָפּ- ,יגעקויקלט,
 .1דריען װי א
פ; ;-קייַקלען (.6-
קויק .קאַטשען,

קלאָץ בּאַרג'אַראָפּ.

קויקלען .אִי א רעדל .אִי א

 .2אַװעקקױקלען פֿון דעם

מיט זיך , --דאָס װעגעלע
איצטיקן אָרט.,
הייבּט זיך אָן אַי" ,פּייסי אַלטמאן יוגנט ,קיַעװ
עעניש.
.1
זזװ עכאָ,
אָפּקול  ...{ --קאָלן דאָס ,מצ נבּ.
ווידערקול ,אָפּקלאַנג, ,פֿון װאַרעמער בּאַהעל-
טעניש דאָס אִי פֿון אַ מאַן" ,יג ,פֿון מײַן
גאַנצער מי ,זי ,561

אָפּקוליען זיך  --אוטו . ליע זיך אָפּ ,זיך
אָפּקײַקלען זיך אָדער אויס-
יגעקוליעט..דרייען זיך מיטן קאָפּ אַראָפּ, ,מיט די רעדער
פֿון זײַן פּאַסאַזשיר-מאַשין ...האָט ער זיך
ארײַנגעשניטן

אינעם טיפֿן און קלעפּיקן זאַמד.

ער האָט זיך אָפּגעקוליעט פֿונעם בּאַרכאן אויף
צוריק און איז װידער אַרײַנגעקראָכן אין זאַמד
אַרײַן בּיז אַריבּערן האַלדזײ ,עלי רעגיסטאנ --
ל.

בּראַנטמאַנ,

װע,
קקומ
סאַ
אעַקאַר
מסקװ
מאָ

קִיְעוו ,5391
אַקט אָדער רעזולטאט
אָפּקום  --דער- ,ען.
פֿון אָפּקומען .אַנװערונג .אײַנפֿאַל .אַראָפּפֿאַל,
געפֿאַלנקײט, .פֿון אומקום צום אױפֿקום ,פֿון
אִי צום אָנקום" ,רייד, ,3391 ,אָ ,פֿאַלשע בּהלה!

אָ ,שרעקיקע שטות!  /דאָס גייט דאָך די װועלט-
גאולה אוױיספּרוּװן רוס!  /זי טראָגט פֿול-
געדולדיק דעם עקספּערימענט / ,א האָר-העמר
פֿון אָי ,װאָס שטעכט און װאָס בּרענט" ,אֵל װו,
זי ,252-352

אָפּקומונג  --די- ,ען.
טאַט פֿון אָפּקומען.

פּראָצעס אָדער רעזול-

אָפּקומסט  --די- ,ן .אַרכ .אָפּשטאַם .גזע .א,וני
דער משיח װערט זײַן פֿון די אָבּ קומשט פֿון
דוד בּן ישי פֿון בּיתילחם" ,מחזור שלש רגלים,
אַמשׂט  ,3171ד/א, .אונ' װען ער איין עני אין
דער פֿון גוטי אָבּ קומשׂט איז  . . .גוואונט גוטי
שפּײַן צו עְשׂיןי ,מהמ ,קסו/א, .אונ' דר
אַנטיפּטר דר נאַם זיך איין װײַבּ דיא דאָ װאַר

פֿון דיא אָבּ קומשט פֿון דשׂ (מלכות) פֿון אדום",
יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471פּבּ .עדשׂ דוא ניט טושׂט
נענין דײַן אָבּ קומשט אוני גישלאַכטײ ,מרדכי,
זי  ,61ש' .6

אָפּקומען

אַפּקומען  --אוטו .קום אָפּ ,בּ ין -יגעקומען.

 .1אויך :אַקוזװ .אָפּמוטשען זיך ,לײַדן צרות,
לײַדן יסורים .פֿירן א געמאטערט לעבּן .אִי א
וועלט .אִי א לעבּן .אִי יאָרןלאַנג אָן א האַפֿענונג
אויף בּעסערס, .אַ צדיק מוז טאַקע אַי אויף דער
װעלט ,טאָ זײַט מקבּל בּאהבֿה" ,אפֿײ"ס ,גרונעלע
די רעבּעצין ,װילנע , ,4781מיייוֹדע װיפֿל ס'איז

זי נאָך בּאַשערט אִי און מוטשען זיך אויף
דער װעלט" ,שע ,ננישטאָ קיין מתים! .עדי
קינדערלעך דאַרן"קװאַרן ,קומען נעבּעך אָפּ",
ממוס ,שלמה װ ,זי , .21געשיקט זיך עס אַז
גאָט האָט בּאַשאפֿן דעם מענטשן  . . .ער זאָל אַי
אויף דער װעלט?" ,שע ,טבֿיה ,זי " .261בּײַם
הײַנטיקן ,בּײַם שװערן אויסקום-טאָג איז יעדער
פֿרעמדער בּירגער ,יעדער גאסט  --אן אַ ,א
פּלאָג" ,בּראָד ,פֿאָרשטעלונגען ז' ,28
 ,2אַקוזװ .לײַדן שװער איצט אַנשטאָט (א
שטראָף) שפּעטער .אִי חיבּוט-הקבֿר" .גאָטלאָבּער
איז שוין זײַן גיהנום אָפּנעקומען ,ער האָט פֿון
קאָװונערן גענוג גענומען" ,המבּויא ,אַ רײַזע
אין עולם

התּהו ,זשיטאָמיר

, .3781בּײַ אונדז

אין קאַבּצאַנסק און אין די ארומיקע שטעט. ..
זענען מיר אָפּגעקומען די צרות" ,ממוס,
יבּישיבֿה של מעלה' ,זי , ,8זאָל גאָט מיך נישט
בּאַשטראָפֿן ,װאָס איך גראַם עס ,איך קום
גענוג שוין אָפּ אין מײַנע טעג" ,סעג ,איצטער,
ניי  ,8491ז' ,42
 .9לײַדן װי א שטראָף פֿאַר זינד און דורכן
לײַדן ריין װערן פֿון זינד .אִ'  8אַ ר זינד (אַ
חטא) ,אִי פֿאַר אן עוֹנש .אִ' בּעװךהדור.
;װען שון דער מענש פֿיל גזינדיקט האָט ,אוני
האָט גרושׂי עבֿירות גיטאָן ,אוו קען ער עשׂ
מיט תּשובֿה אָבּ קומןי ,מהמ ,רכג/ב .עדי
מענטשן װאָס זענען אָרעם ,האָבּן אפֿשר אין
יענעם גלגול זייער פֿיל זינד געטאָן ,האָט זי
גאָט בּ"ה װידערגעקערט אויף דער װעלט כּדי
זי זאָלן לײַדן דעם צער פֿון אָרעמקײט ,פֿון
וועגן זיי זאָלן אִי אויף די זינד װאָס זיי האָבּן
פֿריער געטאָן",

משה

בּר' נתן

נטע

איבּז,

ר

אליהו הכּהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָװ תּקצ"ג.
;װאָרעם זי װייסט פֿאַר די יסורים װעט זי
האָבּן פֿיל שׂכר אויף עולם הבּא אָדער זי װעט
,יר זאָלט
אִי פֿאַר אירע זינד" ,חה װו ,בּ ,223 ,א
ניט געװען מחלל שבּת זײַן ,אזוי װאָלט איר
געווען מיט די יסורים אָפּגעקומען אַלע עונות
און איר װאָלט געווען א גרויסער בּן-עולם-הבּא",
מעשׂה גור אֵריה ,אַדעס , .9681ער װײיסט ,אַז
חנניא דאַרף נאָך אַלץ אֵיי ,פרץ ,ימסירת נפֿש',

 .4דורכמאַכן מיט עפּעס װאָס אין לײַכטער
אַנשטאָט דעם פֿיל ערגערן װאָס מע האָט געקענט
זיך ריכטן אויף דעם .אִי מיט אַ קלינער
שטראָף .אִי מיט קלעפּ .אִי מיט געלט-שטראָף.
,זאָלן מיר מיט דעם אִי", .אויבּ ס'איז מיר
בּאַשערט צער ,זאָל איך אִי מיט דעם", .דער
זעלבּיגר מן טריבּ אַזױ פֿיל שתּדלנות דז ערשׂ

קענט
נא/א.
אליין,
װעלט,

אָבּ קומן מיט איינר גרינגי זאַך" ,לטו,
,אויבּ ער קומט נאָך אָפּ מיט שמײַסן
איז ער נאָך א פּריץײ ,ריבֿ"ל ,די הפֿקר
װאַרשע תר"ס ,זי , .83עס איז א משל

צו אַ מענטשן װאָס האָט דעם מלך דערווידער
געטאָן . ..אַזוי זוכט ער דאָך בּװדאי כּלי
המצאות ,ער זאָל קענען אִי מיט א גרינגער
זאַך" ,לט ,2מו/ב, .דאָס איז שטראָפֿונג צו זי
כּדי זיי זאָלן אִי פֿאַר די עבירות אויף דער
װעלט" ,חה װו ,ז' , .101איר מעגט כלעבן
דאנקען גאָט ,װאָס איר זענט אָפּגעקומען
מיטן פֿערדל ,א שיינע ריינע כּפּרה ,כלעבּן!",
ממוס' ,דער חילוף'|, .א ייִדן איז קיין ארץ-
ישׂראל אַװעק / ,נאָכדעם װי ער איז אָפּגעקומען
 /בּײַ א הריגה ,מיט הוילער שרעק" ,מלה ,די
גאַָלדענע פּאַװע" .גאָט צו דאנקען! אָפּגעקומען
מיט שרעק .פֿאר א קאַליקע האָבּן זיי אים
נישט געמאַכט" ,אש ,תּהיליםיוד, .אין בּעסטן
פֿאַל אִי מיט א טאַדלונג פֿון אנטיסעמיטיזט,

איבּערלאָזנדיק אויף װײַטער דעם אומפֿאַרשאַ-
טענעם

תּהום

גינזבּורג,

יִדן

צװישן

קענאָ4691 ,

קריסטן?",

און

מ.
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 .9לײַדן ,קריגן א שטראָף אנשטאָט אָדער
פֿאַר אן אנדערן ,אָדער  9אַר ע פּע ס װאָס
מען איז אין דעם ניט שולדיק, .איך זאָל שוין
האָבּן אָפּנעקומען פֿאַר מײַנע קינדס-קינדער".
ג,עװאַלד ,האָבּ איך געשריגן ,אָבּער װאָס זענען
מיר שולדיק? פֿאַרװאָס זאָלן מיר נעבּעך אִי
פֿאַר א מעשׂה װאָס איז געשען צטלעכע טױונט
יאָר צוריק?",

קליאַטשע, .721 '1 ,דער

ממוס,

נעבּעך בּחינם בּלא:דבֿר אַי
ז.ן
מטו. .
רבּי מי
בּעוון-הדור" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגעל ,אַדעס
 ,5ז' , .971דאָס לײַד איך אַלץ פֿון ישׂראל
װעגן אַז זיי זאָלן די זינד אָ" ,שׂרה בּת טובֿים,
תּחנה שלשה שערים ,װילנע ,4681
 .0איבּערקומען ,דורכלעבּן מיט פּײַן ,גזירה,
פּסק-דין אָדער אורטייל פֿון אַ געריכט ,אַן
אַדמיניסטראַטיװער שטראָף צי אַן אײַנפֿיר ,אַי
אין חרם עטלעכע יאָר .אִי אין אַן אַרבּעטסלאַגער
פֿון װײַטן צפֿון .אי אין געטאָ, .א טייל זענען
געזעסן ,אָפּנעקומען אין תּפֿיסה ,א טייל זענען
פֿאַרשיקט געװאָרן אוש װואו דער שװאַרצער
פֿעפֿער װאַקסטײ ,ממוס ,יא גרויע האָר', ,װיי-
ניקער האָט זיך די שליאַכטע גענייטיקט אין דִי
קאָזאַקן . . .זי האָבּן פֿאַרנומען ערד ,קיין
פּאַנשטשינע זײַנען זיי ניט אָפּגעקומען" ,גע-
זעלשאַפֿט-קענטעניש ,קיעװ ,03291
אָנװערן .אָפּגײן ,װײניקער װערן .נחסר
ווערן .פֿאַרמינערט װערן; .דאָס געזונט איז מיר
אָפּנעקומען", .װאָס עס קומט צו קומט ניט
אָפּ"; ,פֿון א קליינעם פֿאַרדינסט קומט אויך
ֿ,ון גרויסע פּאַלאַצן קומט מען
ניט אָפּי ,שו .פ
אָפּ / ,פֿון קעלערן שטײַגט מען אויף" ,אליקום
צונזער ,המנגן ,לעמבּערג ,יאָר? ז' ; .71נאָכ-
שפּירנדיק נאָך די ענדערונגען פֿון דער לבֿנה,
האָבּן זיך מענטשן דערוואוסט ,אַז פֿערצן טאָג
אן ערך קומט די לבֿנה צו אין פֿאַרנעם און
גרייס ,און דערנאָך קומט זי אָפּ" ,י .רימאַן,
יאָרן ,כאַדאַשים,

,ס'איז
ס'איז

אים

װאַָכן און טעג,

גאָרנישט

אָפּגעקומען",

צוגעקומען,

י .פערלע,

קלעוו .7291

פֿאַרקערט

גילדענע

פּאַװע,

זי , ,493דאָס אִי פֿון בּלוט נאָך מילה" ,מאָז,

אָפּקומעניש

8081

שריפטן ,װאַרשע , ,9291דאָס װאַסער קומט אָפּ
 --טרעט אָפּ אויף צוריק". .8אײַנפֿאַלן .אַרונטערקומען .לײַדן נויט .פֿאַר-
אַרעמט װערן .פֿאַרלירן געלט .װערן א יוֹרד.
*עס װעט גאָרניט אִי פֿון דיר  --װעסט ניט
ווערן דאַרער ,שואכער .אַי אַזױ אז קוים די
נשמה

האָלט

זיך

נאָך

גוף.

אין

,א

בבֿיר

קומט אָפּ און אַן אָרעמאַן קומט אױף,
איז נאָך ניט גלײַך"; :די קינדער זינגען און
טאַטע-מאַמע קומען אָפּ"; ;טאַטע-מאַמע זינגען
און די קינדער קומען אָפּי ,שװ .אװען די
רבּנים לנג גיהנדלט האָבּין ,אונ' זײַן אָבּ
קומן  , . . .זאָ איז קיין אנדרי צו פֿלוכט מין,
דז זיא ווידר איבּר דאָז לערנן מוזן גין" ,צוכט.
,רבּי יונה ,ווען ער איין פֿרומן מענש גזעהן הט
דר פֿון זײַן עשירות אָפּ קומן איז ,זאָגט ער צו
אים  . . .איך האָבּ גהערט דו װערשט איין ירושה
בּקומן  . . .אַלזו נעם פֿון מיר דאָשׂ געלט זוא
קאָנשׂט מיר דאָך פֿון דײַן ירושה ווידר בּצאָלן",
רי

אַבֿרהם

עפּשטײן,

בּרך

{רוסיאן,

אַבֿרהם

תקנ"ה, .לסוף דער יונגסטער קומט אָפּ פֿון
זײַן געלט און װאַר זייער פֿאַראָרעמט ,דען ער
ואר א גרויסער פֿאַרבּרענגער" ,א .פּאַװיר,
ספורי הפלאות  ,װאַרשע  ,4481יה/ב .עדי
קינדערלעך
ממוס,

שלמה

דאַרן-קװאַרן,

קומען

נעבּעך אָפּ",

 ,6ז' ,21

 .9אַװעקקומען .שטאַרבּן .אִי אויף יענער-
וועלט, .מעשׂה אן איינם כהן דר דאָ האָט
פפֿלעגן צו זעהן װען איינר מצורע גיװעזן איז,
איין מאָל איז ער אָבּ קומן ,האָט ניט גיהט צו
צערן" ,טח ,ויקרא ,יג ,31 ,מדרש.

 .0בּאַנוגן זיך ,אויסקומען

מיט װײניק,

בּאַפֿרידיקן זיך .אי מיט שהיפּהי ,אִי מיט אַבּי
װאָס ,אִי מיט אַ פּיצל בּרויט .אִי מיט טרוקן
בּרויט .אִי מיט אַ גרוֹגרת דר' צדוק, .א יד,
אבּי ער האָט איין מאָל געגעבּן א בּראָך די
מיאוסע תּאווה פֿון צסן ,מאַכט אים שוין די
אַכילה אַזױ נישט אויס און קען דאָס גאַנצע
לעבּן זײַנס אִי כּמעט מיט גאָרנישט" ,ממוס,
פֿישקע, .זי קומט אָפּ מיט  8קאָפּ'י בּרויט א
טאָג" ,בּןציון אַלפֿס ,מעשׂה אַלפֿס וו ,װילנע
 ,1ז' ; ,21און אַז עס קומט שבּת ,קומט
זי אָפּ מיט א הערינג אַנשטאָט פֿלײיש און יום-
טוב מיט א שטיקל לונג-און לעבּער" ,אַר' ,די
קנעטערין!י, .פֿלעגט צורוקן דעם טאַטן דאָס
בּעסטע שטיקל פֿלײש און אַלײן אין זי אפ
געקומען מיט דרויבּ" ,בּאַש ,פֿאָר 3691 ,וון ,92

 ,1יוצא זײַן .דורכשטופן .אָפּפּטרן .זיך
ארויסדרייען .אִי מיט א תּירוץ .אי מיט א
יישר" כּוֹח ,מיט א יהי-רצון .אִי מיט א דאַנקי
אִי מיט א וויץ ,אַ חכמהלע; .א גאנצע װאַך קען
מען אִי מיט גאָרנישט ,אָבּער שבּת מוז מען זיך
פֿלײשיק מאַכן", .אַפֿילו דאָס בּיסל פּלױדערן
װאָס א חסידישן רבּינט א זון הערט זיך אָן פֿון
קינדװײַז

אָן ,דערמיט

אָפּצוקומען

א

שלש

סעודות  --דאָס האָט ער אויך ניט געקענט",
יא ,דאָס שטערנטיכל, .מיר זענען נישט קיין
נאראָנים װאָס לאָזן זיך אי מיט גלאטע װער-
טער" ,קמ ,4681 ,מאן , .71מיט אזא מרוקען,

אָפּקוקוען

קנייטשן זיך און גלאָצן מיט די אויגן איז
אונדזער נאמן פֿונעם גמילות-חסדים געלט אָפּ-
געקומען דעם חשבּון" ,קמ ,0781 ,שֵאן  .5קאָט
דאָס װעט דיר בּאװײַון אַז איך האָבּ טאַקע צו
טאָן ,ניט נאָר אִי גלאַט מיט רעדן אַלײן",
ממוס ,קליאַטשע ,זי , .71ש,יטער װי דער האָבּער
אױפֿן פֿעלד ,בּלאַנקען פֿאַרזײטע שטערנדלעך,
עפּעס מיד ,פֿאַרװאָגלט ,עפּעס װי אָפּצוקומען",
פּרץ' ,דאָס װאַסערל, ,לערנער איז ,װי זײַן
שטייגער איז ,אַנשטאָט אַן ענטפֿער ,אָפּגעקומען
מיט א שמייכל",

ספ ,סודות ,זי , ,83מע קען

זיך איינער דעם צװוייטן פֿאַרװאַרפֿן מיט פֿראָגן
און אי מיט שפּאַס" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין

תּל-אָביבֿ ,בּיא  ,7491זי ,86

אויך אַקוזװ .אָפּטרעטן .אַװעקגײן .בּאַי
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פֿרײַען זיך,, .בּכל חנוכּה וחנוכּה זאָל אחד מהם
{פֿון די דרײַ גבּאים פֿון תּלמוד-תּורהן אבּקומן
אונד איין אַנדערן מבֿרר זײַן כּדי העמד התּורה",
יפנקס הקהלה בּפֿפֿדמ', ,2661 ,איך ודער גע"
שטראָפֿטער מענטשן האָבּ מײַן טאָג ניט קענין
אָבּ קומין פֿון אירי דינשׂט אויך פֿון װעגן אירי
האַרטי אַרבּייט דשׂ זיא מיך מאַכין אַרבּײיטין",
בּע ,לח/ג . בּיז דאָז װײַבּ איז קומן אוני הוט
אין {איובֿן} װעלין אָן רייצן ער זולט עשׂ ניט
גויטליך אן נעמן (די יסוריםן און זולט װידר
גאָט ית' רידן ,דאָ וואוירד ער שטערבּן דאָ קאַם
ער זײַנר יסורים אָבּ" ,בּראַנט ,פּרק ט, .ער
העט ניט קענן אָבּ קומן פֿון איינם שֹׂר אודר פֿון
איינם משפּטײ ,לטו ,כד/א .עער {דער דאַקטערן
װעט בּאַלד אַרײַנקומען .ער װעט נאָר אַ' אַ
פּאַציענט",

י.

האַלפערן,

שינדעלע,

װאָרשע

 ,3זי , .95זיי קאָנען גלײַך  . . ,אָנפֿאַלן , . .
קומט אָפּ פֿון װאַלד  . . .כּעסער אױפֿן אָפֿענעם
פּלאַץ",

ליפּמאַן לעװין,

דוירעס

דערװאַרטע

}|,

מאָסקװע ,4391
 ,9אַקוזװ .בּײַקומען|, .איךן קען שוין
אײַך גוט ,אַז עץ װילט מיך אַי מיט אײַערץ
משלים" ,א .פּאַװיר ,גדולת יוסף ,יוזעפֿאָװ
תּקצ"ח ,טו/א, .ער מיינט ,ער קומט אָפּ גאָט
מיט זײַן קרבּנות זאָגן ,מיט זײַנע מאה בּרכות
וכדומה מצװות װאָס זענען ניט דער צװעק
אַליין" ,ארז ,קמ ,6681 ,טא , .32אָי דאָס איז די
מעשׂה װאָס איר קומט אָפּ די װעלט מיט א
װערטל! איר מיינט דאָס לעבּן איז אַ קאַ-
טאָװעסל" ,ייל ,דאָס משלחת ,זשיטאָמיר תּרל"ו,
זי , .51דאַכט זיך . . .עס איז אַ בּאַליידיקונג
פֿאַר גאָט ,װאָס איז אַ בּוֹחןלבבֿות ,מע זאָל...

גאָר דענקען אַז מיט אַזאַ שאָקל קען מען אים
אָי" ,קמַ ,7681 ,אן ,73
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אונדז אַן עצהן דשׂ מיר דשׂ אונגליק נוייארט
וערן

אָבּ קומן / ,אונ'י דאָשׂ דיא יודן אירן

שרײַן

בּוך,

װידר

סטראָפֿפ , .201אונ'

אָפּקומעניש  --דאָס  8די ,ן.

יסורים .פֿיזישע אָדער גײַסטיקע לײַדן, .סאיז
נאָר אַן אִי (עינוי-הנפֿש)", ,װאָס איז אַן אַ'? --
א שלעכטע שויגער" ,פװל; .אַזאַ אִי ,גיהנום
אויף דער װעלט", .וואו איז ערגעץ א סליעד-
סטװע ,האָט שוין דער אָרעמאן נעבּעך זײַן אַיי
דען פּלוצלעם קאָן מען אים נעבּעך אזוי אַװועק-
שלעפּןײ ,ריבֿל ,די הפֿקר װעלט ,װאַרשע תּרס"ב,

זי , .62ער האָט געקלערט פֿון דער פּײַן און
אִי װאָס אַזױ אַן אומגערעכט געשעפֿט האָט
אים געקאָנט גוֹרם זײַןי ,קלמן סובּיל ,איבּז,
דער דאָקטאָר מיט זײַן טאָכטער ,לובּלין ,4981
;,דאָס לערנען איז ניט געװען ,װי בּײַ יענע
ערגעץ אנדערש אַשטײגער ,א שװערע מֿשׂא,
אַ ריין אָי ,וואו דער רבּי מיט דעם תּלמיד לײַדן
נעבּעך בּיידע גלײַך" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,62
,די טעג אין יאַמפּאָלע ,וואו ער האָט געמוזט
איבּערליגן ,זײַנען געוען פֿאַר אים אַן אִי .ער
האָט ניט געקענט פֿאַרטראָגן די לופֿט ,די ריחות,
די מענטשן" ,ייז ,דערציילונגען ,ז' ,.681
 .2שטראָף ,בּאַצאָלונג .כּפּרה פֿאַר זינד-- .
דפֿװ, .35 ,זאָל מיר דאָס זײַן אַן אִי אויף דעיר-
,יך זע די װעג איז מיר ניט מצליח,
ועלט" ,א
מסתּמא האָבּ איך פֿאַרזינדיקט גענוג ,אַן אַ'
זאָל זײַן אויף מײַנע חטאים" ,אפ"ס ,אשת חיל,
איידקונען , .2781כּדי אַלע זאָלן זען און
לייענען דײַנע עבֿירות און זאָלן זיך אַ מוסר
נעמען ,און דיר װעט עס זײַן אַן אִי פֿאַר די
זינד!",

ייל,

ספֿר

מײַן

טאן

הזכרונות,

 ,7אַדעס

 ,2ז' ; .31דאָס איז נאָר א פּרוּו ,אַן
אָנשיקעניש פֿון זײַן ליבּן נאָמען ,אַן אִ' דאָ,
אויף דער נארישער זינדיקער ועלט" ,שע ,די
גרויסע בּהלה', .דאָס האָט ער זיך אַלײן
תּשובֿה גענומען ,אַן אִי פֿאַר זײַנע זינד" ,ליטח.
;נעמט ער דאָס פֿאַר אן אַי ,דעריבּער װײַל ער
איז אין גלות מיט אַלע ייִדן צוגלײַך .און ער
מוז אויך גלות אָפּריכטן" ,אַש ,תּהילים-ייד.
 .2דאָס יוצאזײַן +-- ,זפֿו בּבּ , .9711װאָס
פֿאַר אַן אַרבּעט! ער האָט עס אָפּגעטאָן ,אָפּגץ-

פּאַרטאטשעװעט ,גראָד װי אַן אַ".
אָפּקומער  --דער- ,ס,
װער עס קומט אַפּ
(פֿאַר) אַ זינד, .געפֿילן װאָס סע רופֿן אַרױס
בּײַ אונדז אָדער גרויסע זינדער אָדער גרויסע
אָי" ,משה

אַלטמאַן,

פנחס,

מדרש

בּוקאַרעשט

 ,6ז' ,72
אָפּקונציקן -- .טרו- .ציק אָפּ- ,געקונציקט,
 .1אָפּקומען מיט אַ קונץ ,אַ המצאה ,אַרױס:
 ,2פֿאַר-
דרייען זיך .אִי דעם שװערן מצבֿ.
ענדיקן אַן אַרבּעט אָפּצאַצקענדיק .אִי די טעקץ-

אַרכ .אַריבּערקומען .אַריבּערגיין{, .גיט
העטן

 .1פּײַן

גינומן",

שמואל

דשׂ אַלטי פֿר דערבּליך

רידן װוירט אבּ קומן ,זוא װערן מיר גװיס בּלך
זוכה זײַן צו דער גאולה שלימה" ,אבֿן ישׂראל,
מצץ  ,6671הקדמה ,ד/א.

לעך.

מיט

-נג.

-- 9קוקען .אַרױסבּרענגען א קו-קו-קלאנג,
אַ קול פֿון אַ קוקאַװקע, .אויף דעם אַלטן
װאַנטזײגער ,װאָס איז אין עסצימער געהאנגען,
האָט די קוקאַװקע אָפּגעקוקועט צװעלף" ,אַ.
פֿנקעל

און

קראווטשינסקי,

 .2אױפֿגעבּונדן װערן .סטוטש,13 ,

זיך.

-ערי,

אָפּקוקוען  --אוטװ- .קוע אָפּ-- ,געקוקועט,

,2

ש.

הורװיטש

אַ הײַזל

איבז,

בּײַ דער

|

סטעפּניאַק"

װאָלגע,

מינסק

אָפּקײַלן

1899

אָפּקוקן
אָפּקוֹקן  --טרו  4אוטח .קוק אָפּ-- ,געקוקט.

 .1בּאַקוקן .בּאַטראַכטן גענוי, .איך קען שוין
ניט אויסהאלטן פֿון גרויס פּײַן און צער .איך
קוק אָפּ אַלעמענס געשטאַלטן ,װײַזן זי אויס
גרין און געל און דאַר" ,מש"ש מפאָניװיעז,
דער רחמנות ,װילנע  ,2881זי , .21זי האָט אים
מיט איין בּליק אָפּנעקוקט פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס,
און א לײַכטער שמייכל האָט זיך געװיזן אויף
אירע ליפּן" .8 ,ט{ .פֿרײַלין טױבּען סעגאַל,
עולם המעשׂה ,װאַרשע .3881

אָפּקורירן  --טרו- .רייר אָפּ('-- ,גע)קוריירט,
קורירן א לענגערע צײַט .אִי א יאָר צײַט און
געויינטלעך מיט זיך.
ניט אויסקורירן.
דוגג,
אָפַּקורצן  +-- ---אָפּקירצן.
אָפּקורקען  --טרװ- .קע אָפּ'- ,געקורקעט.
ואויליונגעריש .אַפּנאַרן .אַי א פּויער ,א יאָלר,
אַ למכל,

 .1קושן

אָפּקושן  --טרוו .קוש אָפּ-- ,געקושט.

 .2אָפּלערנען דורך קוקן ,מיט א קוק .אַי
דעם מוסר-השכּל,

אויף דער גיך --, .א גוטן אָװנט ,האָט רי
זײַנװל געזאָגט ,אָפּקושנדיק די מזוזה און בּאַלך

אַװעקקוקן אין (אויף) א זײַט ,זיך אומ-
דרייען און קוקן,
 4אָפּטשאַטעװען .אָפּפֿאַסן .אָפּציפּערן .נאָכ-
קוקן צו טרעפֿן אינעם ריכטיקן מאָמענט,

זיך אומגעקערט צו לאה" ,י .ל .בּינשטאָק ,בּײַא
ר' שלמה בּערלינער ,לבֿובֿ  ,6981ז' ,52

 .9דזו אָנקוקן (, .)8361 +--און מעגן איר
די חברטעס דולן א ספּאָדיקי װעגן 'ישקצים' . . .
קוקט זי זיי אָפּ מיט אירע גרויסע גאַרישע
קעלבּל-אויגן פֿאַרװאונדערט" ,ז .מוירער ,זײַ
נישט קיין װאוילער יונג ו ,טאַרנאָװ  ,1191ז' ,6
 ./ענדיקן ,אױפֿהערן קוקן
מיט זיך.
;איך האָבּ ניט געקענט זאַט אִי אויף דיזע
אמז,

ווילרע קינדער",

דיא

דרײַא

לאַנגע װינטערי

נעכט ,װאַרשע , .3681װאונדער! האָט זיך
איינער אָפּגערופֿן פֿון א צווייטן בּוים ,מע קען
זיך גאָרניט אִי!ִי ,די מעשׂה פֿון פֿיער בּרידער,
װאַרשע  ,6091ז' , .6ער האָט זיך ניט געקענט
זאַט אַי פֿון אים ,און ניט אָפּדערצײלן פֿון אים,
יעדעס װאָרט האָט ער אײַנגעשלונגען" ,מ.
יודעלסאָהן,

דער

ממזר

אַלס דאָקטאָר,

װילנע

 .2קושן אַ סך מאָל .אי אַלע גלידער, .אָפּ
געקושט און גליקן אײַנגערעדט  --און גלײַך
אין דעם װאַגאָן אַרליַן" ,פֿל,
 9צוריקקושן .אָפּגעבּן א קוש, .טײַערע
פֿרײַנד ,קושט פֿאַר מיר ארץיישׂראל; אַז איך
װעל אי"ה קומען ,װעל איך אָיײ ,חיים ליבּער-
מאַן ,היימיש ,אַפּריל-מײַ ,1691
 .4אַראָפּקושן .אַראָפּנעמען דורך קוֹשן, .זי
טוליעט און דריקט צו איר בּרוסט  /אַלץ
פֿעסטער דאָס שלאַפֿיקע קינד / ,און קושט עס
און קושט עס און קושט / ,װי אִי װאָלט זי
געגלוסטן דעם פֿאַטערס פֿאַרבּרעכן און זינד",
אַל ו ,ידי עגונה'.
ערי.
עניש.מיט זיך  --קזװ.

אָפּקטינורן . . .{ --קאַטײיגערןן אוטװ .1 .אָנ"
רעדן אַ סך שלעכטס ,אַרױסזאָגן א סך בֹּאַ
שולדיקונגען קעגן א יחיד ,א גרופּע ,א פֿאָלק.
אייגענעם

פֿאָלק.

 .2אױפֿהערן

 ,7ז' ,62

אִי אױפֿן

 .2קוקן אין (אויף) א זײַט, .װי זיי װעלן
קומען צום שטובּ ,זאָלן זיי זיך אִי אויף הינטן",
פֿמ.

קטיגורן .אִי ערשט נאָכן אָפּלעבּן אין לאַנד אַ
צענדליק יאָרן,

אָפּקיכּעצן  --אוטו- .בּעץ אָפּ-- ,געקיבּעצט,

 9דזוו אָנקוקן, .מהיכי-תּיתי שפּאַציר דיר

תס{ .=:221: 2410614פֿאַרשפּרײט אין אמ ייִדיש,

אַמאָל הינטער דער שטובּ ,...װאַלגער זיך
אויף דער ערד ,אױפֿן גראָז ,און קוק דיר אָפּ",
ממוס ,שלמה ,ז' , ,66די זעלנער האָבּן דערזען
וויניצקין ,זיך אָפּנעקוקט און סאַלוטירט" ,אַפּאַ.

אָפּקריטיקירן,
פֿון דאָרטן אין כּללישפּראַך}.
אָפּשטעכעלירן ,אָפּשפּעטן שפּילערס ,בּײַזיצנדיק
בּײַ (אין) אַ שפּיל, .אָפּגעשפּילט אַ שעה צויי,
אָפּגעקיבּעצט אַן אנדער שעה ,און מיר לאָזן
זיך אין װעג ארײַן" ,קאַר װוו ,זי ,62

 .4װערן אָפּנעניצט דורך
גיין האָט אים דער קרעמער
עס קיינעם ניט װײַזן ,װײַל
אויף דעם ,קוקט זיך עס
פֿאַרשײדענע

דערציילונגען,

:-קוק ,דער.

ֿ,אַרן אַוועק-
קוקן .פ
פֿאַרזאָרגט עֶר זאָל
אַז מע קוקט אַ סך
אַפּ"; עליע קאַהאַן,
מינסק

-עכץ.

,0

עניש.

אָפּקידושן  +-- --אָפּבּרכון.
אָפּקידרע(װע)ן  --טרו .קידעוווע) אָפּ- ,יגע-
אָפּװאַרפֿן אין אן אומאָרדע-
קידע(װע)ט .סל..
נונג .אי די אַלטע זאַכן װאָס מע גיט אים.
אָפּקידעראַפּווידערן

אָפּקוקען  --אוטװ- .קע אָפּ-- ,געקוקעט.
דזוו אָפּקוקוען ; .+--אַז דער זייגער האָט אָבּער
אָפּגעקוקעט צען ,האָט {זין אַװעקגעלײגט אױפֿן
טיש די זאָק {װאָס זי האָט געשטריקטן" ,אי
קיפּניס

איבּז,

ק.

גאָרבּונאָװ,

דאָס

אײַז

גײט,

קיעוו ,02391
אָפּקוראַזשירן  --טרװ .זשיר אָפּ- ,יק
צונעמען קוראַזש .אַנטמוטיקן
רּאזשירט.
דערציילן װעגן דעם געװער פֿון די פֿאַרטײד-
//נב,
קערס און אַי די אָנפֿאַלערס.

דער"ווידער

זיך אָפּ ,זיך

זיך --

רעפֿל.

קי-

--יגעקידערט---געווי"

אַ לענגערע צײַט זײַן קידער-
דערט .נעאָל.
ווידער מיט זיך אַלײן, .האָסט זיך אַלײן שוין
אָפּגעקידערט-אָפּגעװידערט,

האָסט

אויסגעשעפּט

דעם פֿולן עמער ליד" ,אפֿא ,גילדערנע

שקיעה.

אָפּקיטעװען  --אוטװ .װע אָפּ'- ,געקיטץ-
 .1אַרומפֿעסטיקן מיט קיט (טאַפֿליעס,
װעט.
פֿענצטערשױיבּן אע) 2 .,אַפּקלעפּן ,אַראָפּרײַסן
דעם קיט .אִי א פֿענצטער אויף אַרױסצונעמען
און אױיסצובּײַטן די שויבּ.

אָפּקײיטלען  --טרו- .טל אָפּ- ,יגעקייטלט,
אָפּריגלען .אָפּהעקלען .לויז

 .1אױפֿקײטלען.

מאַכן אָדער אױפֿעפֿענען א קייטל (קייטלעך)
פֿון אַ טיר אע .אאַרױסגעקערט דעם מאָך,
אָפּגעקײטלט און אױפֿגעמאַכט די צװויי האַלבּע
ראַמען פֿון זומער-פֿענצטערל" ,זש ,נח פּאַנדרע.
,אמאָל בּײַנאַכט  . . .ןאיז זין שטיל אַראָפּ פֿון
געלעגער .פּאַװאַלינקע אָפּגעקײיטלט די טיר,
ארויסגעגאַנגען

אין פֿירהױז" ,שירע

גאַרשמאַנ,

דער קויעכ פֿונ לעבּן ,מאָסקװע .8491
 .2אױפֿעפֿענען א קייטל אָדער א קיט.
בּאפֿרײַען פֿון א קייטל אָדער קייט .אָפּפֿעסטיקן,
אַפּשליסן .אִי א בּהמה און זי אַרױסטרײַבּן פֿון
שטאַל אויף אויסצורייניקן דאָרט,; .אין מײַן
צוג איז די אַװטאָמאַטישע צונױפֿקײטלונג די
זיכערסטע אין דער ועלט  . . .װאָבּערן כיבּע מע
האָט אין מיטן גאַנג אָפּגעקײטלט ,סזאָל {גע-
שעןן

א קאטאסטראָפֿעײ,

ע.

פֿינינבּערג

איבּז,

א .אװדייענקאָ ,איכ האָבּ ליבּ ,מאָסקװע .5391
,פֿלעגט מען מוזן אִי אַ טייל װאַגאָנעס ,װאַרטן .
אויף די פֿאָלגענדע צוגן און פֿון די אָפּגע-
קייטלטע עקן פֿאַרמירן נײַע צוגן" ,איבּז ,ל .מ.
קאַהאַנאַװיטש,

פּאַרט,

פֿראַגנ

מאָסקװע

פֿונעם

.63291

אײַזנבּאניטראַנס.

,געשלעפט

אין צוגן

האָט ער סוחרים פֿון אַנטװערפּן ,זיי האָבּן זיך
אויף קיין װאָקזאל ניט אָפּגעשטעלט ,אויף
שחיטה אָפּגעקײטלט מהאָט זיי שנעל" ,פמ,
מלחמה ,מאָסקװע  ,8491זי ,09
 .8אָפּטשעפּען ,אָפּבּינדן .אָפּלאָנטשען .אָפּ
טיילן .צ,װויי קוילן פֿון אַ װינטאָװוקע האָבּן אים
דורכגעבּרענט צוויי לעכער אין דער האנט.
דעמאָלט האָט מען שוין זייער לײַכט די...
און אֲרלינ"
סל
ק.
אןַ. .
האַנט אָפּגעקײטלט פֿו
געװאָרפֿן צװישן די מיסטן פֿון דער טורמע,
און דעם אַרבּל האָט מען אים נאכהער צוריק
אָנגעטאָן",

דאַר

פמ,

אויס

--

דאָר

אײַן

כאַרקאָװ ,9291

4

(גנביש)

אױפֿקײטלען

אַ פֿערד ,אויף

אַרױסצופֿירן פֿון שטאַל ,אַרױסגנבֿענען, .פֿערד-
גנבֿים ,אַז זיי רעדן פֿון זייער מלאָכה ,זאָגן
אָ.פ.ּ.געקײטלטי און אאַרױסגערופֿן פֿון
זייי
שטאַל" ,שע ,ימאַשקעלע גנבֿי,
מיט זיך ; --נו ,אַ סוף צו דעם :צעגייט
זיך . . .שווער איז געווען זיך אָפּרײַסן פֿון דעם
װאַרעמען קנויל און זיך לאָזן יעדער בּאַזונדער
פֿאַר זיך .מ'האָט זיך בּיסלעכװײַז אָפּגעקײטלט
ניט ווילנדיק" ,ר .טאַבּאַטשניקאָװ ,אֵפֿו פֿראָנט,

בּאַרדיטשעװ .2391

ונג.

-עניש.

אָפּקייטן  --טרו .קייט אָפּ-- ,געקייט.
אָפּקײטלען בּבּ  .173נאָר פֿון א ק ייט
קייטלן,
אָפּקײַפן  --אוטװ .קײַך אָפּ- ,יגעקײַכט.

דזה
ניט:
אַ

לענגערע צײַט קײַכן (הוסטן ,װיינען ,לאַכן) מיט
אַ פֿאַרכאַפּטן אָטעם און מיט שװעריקייט אויפֿ-
הערן .אָנהײבּן וויינען און קײַכן און ניט קענען
אִי אַ גאַנצע שעה.

אָפּקײַלן  --טרוו .קײַל אָפּ-- ,געקײַלט.
אָנקײַלן (.)0461 +--

דזח

100

אָפּקײַלעכ(יק)ן
אָפּקײַלעכ(יק)ן  --טרו- .לעכניק) אָפּ-- ,יגע-
קײַלעכניק)ט.

 .1מאַכן קײַלעכיק ,אין דער

פֿאַָרעם פֿון א בּאַל ,קוגל ,קויל ,קויק .פֿאַרקײ

לעכיקן.

 .2אָפּקײַקלען ,אָפּקאַטשען .אָפּװאַל-

גערן .אי א בּאֵל ,א קוגל ,אַ פּילקע.
נג,זיך.

מיט

=

אָפּקײַשֶן  --טרו .קײַ אָפּ-- ,געקײַט.

עסן .פֿאַרענדיקן דאָס עסן.
קײַען.

 .1אָפּ-

 .2פֿאַרענדיקן

 .0אָפּבּײַסן .אָפּגריזשען, .בּײַ איר

קאָוו ,פעטקע דער אַדמיראַל ,מינסק , ,1391טוט

נאַר א קוק אױפֿן געבּעכל . . .ער הייבּט גאָר
ניט אָן צו װויסן ,פּונקט א קאלבּ װאָלט בּײַ אים
אימיצקע-דרינען אָפּגעקײַט די צונג" ,ש .גאָרי
מאָסקװע

מילכאַמעיצײַט,

,6491

אָפּקײַקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געקײַקלט.
פ-- :קויקלען .1 .אָפּװאַלגערן .אָפּקאַטשען.
,דאָס איז די פּיראַמידע { . . .מײַן מאַן| האָט
מיר געהאַלפֿן אָפּצוקײַקלען דעם שטיין פֿון
לאָך" ,אמד ,דער סולטאַן ,װילנע ,5981
*אָי מיט אַן א יי

(סגולה קעגן עי"-הרע}--

נעמען א װאַרעם ערשט אויסגעלייגט איי און עס
קײַקלען עטלעכע מאָל איבּער פֿאַרמאַכטע אויגן,
 .2אַװעקשטופּן .אַװעקקאַטשען .אִי א פֿראָנט,
אי דעם שונא בּיז איבּער דער צװייטער זײַט
פֿון טײַך,
,.1האָט דאָס ייַנגל גענומען
מיט זיך --
פֿונאַנדערשאַרן די קוילן ,אָפּשלעפּנדיק אין דער
זײַט די שװערע שטיקער .איינע פֿון זיי האָט
זיך אָפּגעקײַקלט אויף צוריק און האָט אים
שטאַרק א קלאַפּ געטאָן איבּער די בּאָרװעסע
פֿיס" ,א .מאָסאָרסקי ,איבּז ,נ .אָסטראַװסקי
מוישע ,מינסק ,8391
, .2אינעם אַריבּערגעטראָגענעם מיליטערישן
זינען האָט עס געהייסן :אויף גיך אָפּטרעטן,
מאַכן פּליטה" ,ע .ספּיװאַק ,די שפּראַכ אינ די
טעג

פֿונ דער

פֿאַטערלענדישער

מילכאַמע,

קיעוו

 ,6מאָפּקײַקלענדיק זיך ,אונטער די מעכטיקע
קלעפּ פֿון דער רויטער ארמיי ,אויף מערב,
חילות

לײַדן די דײַטשישע

גרויסע

פֿאַרלוסטן

אין מענטשן און טעכניק" ,איבּז ,בּאַפֿעל פונעמ
פֿאָלקס-קאַמיסאַר ,פֿאַר לאַנדשוצ ,מאָסקװע ,2491
,די פֿאָדערשטע דײַטשע טיילן ...האָבּן...
איבּערגענעכטיקט  . . .און קאַיאָר אוועק װײַטער,
נאַר אָט האָט דער פֿראַנט זיך אָפּגעקײַקלט פֿון
אונדז",

י.

מאָסקװע
 --װערדיוויזיעס
נ"י ,6591

פֿאַליקמאַנ,

מענטשנ

פֿונ

מײַנ

לאַנד,

, .5491זיך אָפּגעקײַקלט און געלאַפֿן
וואוהין ,אָן רעדער און אָן פֿיס --
אַריבּער אכציק" ,פּמ ,מלחמה !,
די ,222

דונג , --אַלץ . . .איז גרייט און װאַרט/ ,
כ'הער אַן אִי פֿון שטיינער / ,גלײַך דערנאָך
 -א מאָדנעם שפּאַנען פֿון געשטאלטן צויי",הל' ,די בּאַלאַדע פֿון מדבּר',3491 ,

יעץניש.

ער

געווען די אַרבּעט פֿון אַן אָי ,װועלכער פֿלעגט
אָפּפֿירן דעם אַרויסבּאַקומענעם זאַמד .דער זאַמד
פֿלעגט זיך אָנלאָדן אויף א הילצערנער טאַטשקע
צו  8--7פּוד און מער ,און דער אִי פֿלעגט זי
דאַרפֿן אָפּפֿירן א מהלך פֿון  051--001קלאַפֿי
טער",

זײַנען ניט קיין הענט ,נאָר גראַװע ,צעקנייטשטע
העלצלעך .אויף איינער שטעקט נאָר דאָס
קליינע פֿינגערל ,די צווייטע איז װי אָפּגעקײַט
בּיון עלנבּויגן" ,סיראַטינער איבּז ,נ .נאַקאַריאַ"

דאָן,

אָפּקילן

 --דער' ,ס, .שװער איז

ל.

איבּז,

קיר

װלאַדימיראָװאַ,

װערא

עריי.

לענער צעשיסונג ,מינסק .3391

אָפּקיכלען  +- --אָפּקעכלען.
אָפּקיל  --דער- ,ץ .אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון
אָפּקילן, .נעמט איבּער די װאַרעמקײט װאָס די
בּלומען שטראַלן אויס ...װי אַ גלעזערנער
קאָלפּעק װאָס פֿאַרהיט זיי פֿון אַ צו שטאַרקן
אָי" ,ז .װײַסמאַן איבּז ,י .פּאַליאַנסקי ,בּלי פון
אָ"מאַ שין  --עדי
געװיקסן ,קיִעװ .7291
אָדמאַשינען װאָס קוקן גאװהדיק פֿון א סך
פֿענצטער" ,לל ,איק ,ר"ה תּשכ"ד ,אַײיסיסטעם,

אָפּקילונג  --די- ,ען.
פּראַצעס אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּקילן (זיך) .איעדן מאָל ...אַז
איינער פֿון די קינדער איז געװען װילד ,װײַזט
ער אים נאָר צייכנס פֿון אִי צו אים ,אַ בּרוגזן
געזיכט  . . .און אזא שטראָף געפֿינט ער פֿאַר
גאנץ

י .? .גרינהויז,

גענוג",

שלאָגט

ניט

קיין

קינדער ,װאַרשע " .0091פֿון אַ צוגװינט דאַרף
מען זיך אין אַלגעמײין היטן ,װײַל א צו
האַסטיקע אִי פֿון אונדזער קערפּער ...קען
אַרױסרופֿן א שטאַרקע פֿארקילונג" ,מ .גאָט
ליעבּבּ,

פּאָפּולערע

אַלגעמײנע

היגעניע,

ווארשע

 ,8ז' , .01אין א פֿאַרלױף פֿון הונדערטער
טויזנטער יאָרן  . ..איז די ערד צו איר פֿול-
קומענע אִי געקומען און אױיסגעבּילדעט זיך די
ערשטע

ערד:-שיכט",

מבּ"ם,

הוגה

דעות

|,

ווילנע  ,2191זי , ,54איר וייסט אַז אַלע קער-
פּערס פֿאַרבּרײטערן זיך דורך אָנװאַרעמונג
און ציען זיך צונויף דורך אַ'" ,יאַשונסקי איבּז,
ה .שמידט,

דאָס

װעלט

בּילד ,װוארשע

,3291

ז'

, .3איך זע דאָ און דאָרט אַן אִי ,אָדער
גלײַכגילטיקײט ,װאָס איז נאָך ערגער פֿון אַנ"
אַ-אינסטרומענט.
טוישונג" ,קאָר װו ,זי 242
אַייסיסטעם,

אָפּקיליפּען  +-- --אָפּקאַלופּען.
אָפּקילן  --טרו .קיל אָפּ-- ,געקילט.

 .1מאַכן

קיל ,קילער אָדער קאלט .אויסקילן בּיז צו דער
מדרגה װאָס און װי מע וויל אָדער מע בּאַדאַרף.
מלל פֿאַרטײַטשט 'עד שיפֿוח היום' (שיר'י
השירים ,ד, :)6 ,בּלאָזט אַדער אָפּקילט"| ,תִּי:
פֿ,אַרװײען װעט"ן, .דער ים-װוינט װעט אַ' די
לופֿט"/ .א,יז דער שד געגאנגען אין מרחץ
אַרײַן און האָט דאָרט געגאָסן קאלטע װאַסער
און האָט אָפּגעקילט דאָס מרחץ" ,איבּז ,קיצור
ילקוט ,יוזעפֿאָו ; .6481א בּאַװעגלעכע לופֿט
קילט ערשטנס

אָפּ דעם קערפּער שנעלער ,און

צווייטנס ,טרײַבּט זי אָן בּעסער דעם אויסטויש
פֿון קוילן-זויערע אויף אָקסיגען" ,דרי י .מערי"
סאָ ,היגיענע ,ז' , .5קילט איר אָפּ אַ גאז,
וערט אויך קלענער זײַן אומפֿאַנג ,אַקוראַט וי
איר װאָלט אים צונױפֿגעדריקט און װאָס מער
איר קילט אים אָפּ ,אַלץ קלענער װערט זײַן

אומפֿאַנגײ ,זשיט ווו ,נייי  ,2191זי , ,701אַ שטיל
ווינטל בּלאָזט איבּער קעפּ און קילט אָפּ װאַ-
רעמע לײַבּער פֿון בּעטאָנשטשיקעס" ,מאָטע
דעכטיאַר ,בּויער ,מינסק , ,6391און ער האָט
זיך פֿאַרקוקט פֿון זיך און העכער / -- ,האָט
אים אַ ווינטעלע די האָר צעפֿעכערט / ,נאָר אִי
אים ניט געקאָנט דעם קאָפּי ,האַל ,מײַן אוצר,
מאָסקװע  ,6691זי ,152
 .2זען עס זאָל װערן קיל דאָס װאָס איז
װאַרעם אָדער הייס .לאָזן אִי אַן אויון, .א,יין
אשה  --דיא ניט טראָגין קאָן  --נעם אין
װאָרציל  . . .טוא דרויף ואֲשִׂיר . . .אונ' לאָז
קאָכין אוני ואול אָבּ קילין אונ'י לאָז זיא דער
פֿון טרינקן פֿיל מאָלײ ,ר' מרדכי גימפּל...
לאַזר

ר'

הינדלש

מק"ק

צילץ,

משמחי

,74

,עניצטע וואסער איז אויך פּסול,
אַמשׂט תּע"ח .ג
למשל עס איז דרינען געשטאַנען א כּלי צום אַי,
חא ,לה/א, .ווען ער האָט ארײַנגעשטעלט אין
דעם װאַסער  . . .א כּלי מיט װאַרעם װאַסער, . .
אָדער װאַרעם װײַן כּדי זיי זאָלן אָי ,הייסט דאָס
אַ מלאָכה ,איז די װאַסער פּסול" ,איבּז ,הרב
ש.

ז .שניאורסון,

ספֿר

בּרכות

הנהנין,

װארשע

 ,4ז'  .7די בּאַבּע פֿלעגט זיצן נעבּן
סאַמאַָװאַר אױיפן אייבּערשטול און װײַלןעןװײַז
צוּװאַרפֿן א קויל ,דער סאָמאָװאַר זאָל נישט
אַי" ,יק" ,אויף די אָפּגעקילטע שטיינער /
וינטלט װאַרעמער און ריינער / .מיט מאגנאַ"
ליעס זיסע דופֿטן  /מישט זיך יםזאַלץ אין"

| דער-לופֿטן,

סעג,

קאַפּריזן,

װאַרשע

,1291

זי ,59
 .2בּרענגען צו אַ רואיקערן צושטאנד פֿון
געמיט .אָפּטײטן א חשק .דערשטיקן א פֿאַר-
לאַנג .אײַנשלעפֿערן געפֿילן .אָפּניכטערן .אִי דאָס
אִי דעם חשקי.
לוט.
אִי דאָס בּ
ץ.
ראַ
ה
אָי פֿלײַס ,אי התלהבות, .דער יצריטובֿ װאָס
שרײַבּט אים פֿאָר זײַנע מיטל אויף אָפּצוקילן
 -אים און שטילן זײַנע געבּליטן"י ,ממוס,

שלמה

װו ,זי , ,46דער גרויסער ים האָט אונדז צע'
טיילט / ,דאָך פֿיל איך זיך צוזאַמען / :דאָס
ואסער האָט ניט אָפּגעקילט  /די הייסע ליבּע-
פֿלאַמען" ,אַר' ,דער גרויסער ים', ,זײַנען אויסן
געװען אָפּצוקילן א בּיסל דעם בּרען פֿון הימ"
לערס אײבּעראַרמײ" ,מװ ,היטלערס פּראָפֿע
סאָרן ,ז' , .061אלע שנייבּערג און דער אײַזיים
זײַנען װינציק אָפּצוקילן אין אַ האַרץ אַזאַ דעם
גיהנום" ,חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י ,2691

זי .81
 .4אָפּהאַלטן ,אָפּשלאָגן ,אײַנשטילן .מבֿטל
מאַכן, .אין די ערשטע טעג פֿון יענער װאָך
האָט זיך אין ענגלאַנד אױיסגעלײַטערט ,דאָס
האָט אַ בּיסל אָפּגעקילט די שפּעקליאַנטן און
די פּרײַזן ואויף תּבואהן זענען עפּעס געפֿאַלן",
קמ ,5681 ,פאן , ,.23די ליבּע צו אַלע לײַדב
שאפּֿטן פֿון עולם-הזה װערט בּײַ אים אימער
מער
שטין,

שװאַכער

און אָפּגעקילט",

עת לעשׂות

הילל

ליכטענ-

וו ,סאַטמאַר תּרפּ"ה (איבּער-

דרוק פֿון תּרל"בּ} ,לו/א, .והשנית זיי װיסן,
אז דער עסק פֿון זאַװאָדן איז שטאַרק אָפּגעקילט
געװאָרן" ,שע ,מנחם מענדל ,נ"י  ,7391זי ,031

אָפּקילן זיך

101

ג,עוויינטלעך אַז מע רעדט צו פֿיל פֿון א זאַך
ווערט זי אָפּגעקילט" ,ט .קאַמינסקי ,אַ בִּיאַי
גראַפֿיע פֿון אַ ישראליקלען ,קיעוו , .3191עס
איז איצט װי נאָך א מלחמה / :די נאַכט האָט

אָפּקירצן

 .8ספּעצ .נאָכן טאַנצן אַװעקגיין אין אַ זײַטיק
ווינקעלע זיך צו ליובּען ,זיך קושן ,זיך גלעטן,
,דער טאַנץ װי דער טאנץ ,נאָר דאָס אִי זיך",
װערטל, .אין

נאכטקלובּ

יענעם

זײַנען

געװען

דעם שלאַכט אָפּגעקילט" ,סעג ,פֿאַרנאַכט' ,שטי-
לע טרוימען'.

צען זײַטיקע קעמערלעך און דאָרט האָט אַ
מיידל געדאַרפֿט זיצן מיט א גאַסט און אִי זיך",
עלאַ בּערלין ,פֿאַר 2691 ,ווש ,52

לױפֿט װידער פֿון איין מויד צו דער צװייטער

עעניש  --גהויװיי געשריגן
זעכיץ.
אויף בּריהשאַפֿט זיך צו היצן ,צו פֿלאַקערן:
אויף גיכע אָנצינדעניש און אויף גיכע אַ",
ממוס ,יספֿר הבּהמות' ,זי ,8

 .9צופֿרידנשטעלן ,זעטיקן דאָס געפֿיל1, .ערן
און פֿירט אָי | +--דװװ ,בּכן| אין א װײַטערדיק

שטיבּל .די מוידן גייען מיט אים" ,ייז ,אַלט-
שטאָט',
 .0אויסלאָון דאָס בּיטערע האַרץ .ניט פֿאַר-
שװײַגן עמעצן .אִי דאָס געמיט מיטן אויסזידלען
דעם קעגנער.

אָפּקילן זיך  - --זפֿו.

 .1װערן קילער.

,אַזו גינן דיא רשעים אויז דען {גיהנום} צװישן
הוכי שיני |ש=ניין בּערג זיך איבּר שבּת אבּ
צֵו קילן" ,עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא ,פפֿדמ
תּמ"ה? ,צו/ב, .דער קיסר  . . .זיך זער דר היצט
האָט ,דז דר שווייז איהם אַראָבּ גירונן איזט ,אַזו
האָט עֶר זיך װעלין קיהלן אונ' אין איין היל
געגאַנגן אוני זיך דאָרטן זער דר קעלט אויף
דיא גרושׂי היץ אונ' זיך צו גישװינד אָבּ
גיקיהלט" ,זלמן הענא איבּז ,ר' דוד גאַנז ,צמח
דוד58 ,דמ תּנ"ח, .װעלן זיך בּאַהאַלטן אין די
פֿעלדון און צװישן דערנער אַז זיי זאָלן זיך
א בּיסל אַי ,ר' מכיר,

אַבֹקת רוכל ,שקלאָװ?

תּקע"ד, ,א,ין מיטן טאָג אַז עס איז זייער הייס
 --װי אַזױ קען א שאָף זיך פּאַשען ,זי האָט זיךנישט װי אָפּצוקילן" ,הרבֿ א .ל .בּראַנדיס ,ספֿר
שׂיח ספֿונים ,יאָס  ,3481ז' , .11ניט אַרײַנגײן
אין טײַך דערװאַרעמטערהײיט  . . .מע דאַרף זיך
פֿריער א בּיסל אָפּרוען ,אַי" ,בּלעטער ,שך ,4
;אױיבּן קילן זיך דאָרטן די װאָלקנס אָפּ  /און
גיסן פֿון הימל א רעגן אַראָפּי ,ממוס ,שירה,
זי ,92
 .2װערן אָפּגעקילט ,מיט װייניקער בּרען,
התלהבֿות ,רואיקער ,ניט אַרײַנגעטאָן אין אַן
ענין .אַי זיך נאָך יאָרן פּאַרטייאישער ארבּעט,
כּדי קיינמאָל זיך ניט אָפּצוקילן און ניט אַראָפּי
פֿאַלן פּלוצעם פֿון דעם הימל נעמט מען |בײַ
די חסידיםן צו בּיסלעך ספּירט ,צו פֿאַרשטאַרקן

די התלהבֿות" ,דער קליינער כּליבּוניק |זבּן,
אַדעס  ,5881ז' , ,33אַצינד בּיסטו יונג ,הייס
וי פֿײַער .שפּעטער א בּיסל װעסטו זיך אַ,
ועסט מיך פֿאַרגעסן און גאַנץ רואיק שלאָפֿן",
ממוס ,קליאַטשע ,ז' , .69עפּעס זענט איר מיר
צו פֿיל אָפֿנהאַרציק  . . .איר כאַפּט שנעל פֿײַער
און קילט אײַך אַװדאי אויך שנעל אָפּ" ,י .מ.
בּאַדער,

צביה

פֿון

אַדעסאַ,

לעמבּערג

,5091

,איך האָבּ אים געלאָזט רעדן ,בּיז ער פֿלעגט
זיך אַליין אָ'" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תּלי
אָבֿיבֿ ,בּיא  ,7491זי ,201
 .9קריגן אן ערגערע בּאַציאונג צו עמעצן
זײַנע מיליאָנערסקע אונטערשטופּער האָבּן זיך
}6
אָפּגעקילט צו אים" ,בּ .שעפֿנער פֿאַר2 ,
,4
 4בעס .רומ .זיצן אין תּפֿיסה אַ געװיסע
צײַט,

אָפּקילער  --דער- ,ס.

( .1פיזיק) קאָנדענ-

( 2כעמיע)
סאַטאָר .די נײַע שול ,ווילנע .0291
טרובּקע פֿאַר אַ כעמישן פּראָצעס .יאַכ ,זי .751
 .9קעלטערער ,פֿרידזשידער .אַפּאַראַט ,מכשיר

 .4דער װאָס קילט אָפּ,, .ראַבֿ-

װאָס קילט אָפּ.

ניצקי ,דער שטילער טוער ,דער קאלטער אִי פֿון
הייסן צעגליטן אײַזן ,האָט בּיאַליקן געהאָלפֿן
בּאַשײדן זײַנע חלומות" ,שנ ,קריטיק און קרי"
טיקער ,בּ"א  ,9391זי ,443

אָפּקינדלען  --אוטװ- .דל אָפּ-- ,געקינדלט.
 .1אױפֿהערן האָבּן קינדער .אויסקינדלען זיך,
מער ניט זײַן בּכּוֹח צו האַבּן קינדער, .זי איז
שוין איבּער פֿערציק און האָט שוין אָפּגץ-
קינדלט".

 .2האָבּן א סך קינדער ,א לענגערע

צײַט, .װאָס ,מישטיינס-געזאָגט האָט די פֿרױ
יאָרן צוריק געהאַט אין איר

מיט צענדליקער

לאָזט און פֿאַרטומלט ,מיט יענעם אַנגסטיקן
געפֿיל פֿון אַ מענטש ,װאָס כאַפּט זיך אויף פֿון
שלאָף אין אן אָפּגעקיפּלטן װאַגאָן ,װעלכער
האָט זיך טעלעפּעט די גאַנצע גייענדיקע נאַכט,
אין דער קייט פֿון א שװאַרצן שװערן לאַסט-
צוג",

קריג

אצג,

אויף

דער

ערד,

ז' ,09

אָפּקיצלען  --טרװ .קיצל אָפּ-+ ,געקיצלט,
קיצלען

קיצלען.

לענגערע

א

מיט

צײַט

װ.
קךז--
זי

אָדער

אוױפֿהערן

ענישׁ.

אָפּקירזשנערן - --נער אָפּ-- ,געקירזשנערט,
קקירזשנעווען,9
אוטו  --זיך פֿאַרנעמען
א קירזשנער א לענגערע
טרװ --
עס צו טאַן.
קירזשנצרשע

קערזשנערן.מיט דער ארבּעט פֿון
צײַט אָדער אױפֿהערן
פֿאַרענדיקן א שטיקל

ארבּעט .אִי אַ פּעלצהוט,

אָפּקירעװוען  --אוטו" .ווע אָפּ-- ,געקירעװעט,
 .1בּײַטן די ריכטונג אין
-- 5קערעווען.
פֿאָרן ,גיין .אָפּנײיגן פֿונעם װעג אויף װעלכן
מע גייט .אָפּגײן אָדער אַװעקפֿאָרן אין א זײַט,
זיך אומקערן אויף צוריק .פֿאַרקערעװען זיך,
אומקערן זיך .אויסדרייען זיך,, .ס'יאיז פֿינצטער-
חושך ,פֿלאַקערס פֿײַער בּרענען אין געדיכטן
טומאַן  . . .בּאהאַלטן זיך איז ניט מעגלעך ,אַ'
איז ניטאָ װאו" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מעלה ,זי
 .2פאָפּצוקירעװען דעם עמיגראַציע-שטראָם
אויף א נײַעם וועג איז . . .בּלא-ספֿק אַן אומ-
מעגלעכע

זאַך" ,ה .ליעבּמאַן,

צײַט

פֿראַגן װ,

לעבּן אַחוץ קאָפּװײטיק און אִי א לעבּן?" ,לִילֵי
מיט זיך.
מאַרגאָליס ,פֿאָר 1691 ,װוש .02

 ,2אָפּװענדן אין
ווילנע ,מערץ  ,0191זי 18
מיט זיך  --אִי זיך
אַן אַנדער ריכטונג .ל.2
פֿון וועג ,אין אַ זײַט,

אָפּ- ,יגעקינ-

אַפּקירפּען  --טרוו- .פּע אָפּ- ,יגעקירפּעט .לר.
6קזוא  .:72:אָפּשערן .אָפּשנײַדן די האָר.

-עניש,

אָפּקינטשען

--

טרו.

-טשע

טשעט .פר .זזו אָפּקאָנטשען .מיט זיך--
,און װער איז דאָס כּפּרה-הינדל? מיר די גבֿירים
 ..,אָדער זיי . . .די אַרבּעטאָרער? זיי ,נאָכן אַי
זיך מיטן טאָג אַרבּעט ,גייען זיי זיך אַהײים צו
זײערע װײַבּער ,צו זייערע כּלות" ,ל .טרייסטער,
צוק ,מערץ ' ,0691אין אַ בּיטערע צײַט',
אָפּקיניהן  --אוטװ .נניג אָפּ'- ,געקיניגט,
 .1אױפֿהערן קיניגן ,זײַן אויס קיניג, .די
װײַסע ראַסע האָט אָפּגעקיניגט און זי גייט
אַראָפּ פֿון דעם טראָן" ,חיים

ליבּערמאַן,

פֿאָר,

 .2קיניגן אַ לענגערע צײַט .אַי
 0וא .61
כּמעט פֿערציק יאָר.

אָפּקינסטלערן

--

טרװ.

"לער אָפּ-- ,גע-

אָפּטאָן ,פֿאַרענדיקן שאַפֿן עפּעס
קינסטלערט..
אויף א קינסטלערישן אוֹפֿן .אַי א פֿאָרשטעלונג,

אִי אן אַרבּעט
דונג,

פֿון אַן אמתן

בּעלימלאָכה.

אָפּקינצלען  --טרװ- .צל אָפּ-- ,געקינצלט,
 .1פטמ .זזװ
מײַסטרעװען.

 2אָפּמײַסטערן .אָפּ
דפֿװ.
 .2אָפּפֿאַלשעװען .אִי אַזאַ

שװוינדל אַז דער רעװיזאָר זאָל זיך ניט כאַפּן,

דעניש= .דער (דין- ,קע)-= .עריי.

אָפּקיפּלען  --טרו- .פּל אָפּ-- ,געקיפּלט .אָפּי
בּינדן ,אָפּטשעפּען .אָפּקײטלען .אִי דעם לאָ-
קאַמאָטיװו, .כ'בּין אַ רגע געשטאַנען נאָכגץ-

אָפּקיריץ  --דער ,ז .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון
מיט
האָט
פֿאַר
דאָס

אָפּקירצן, .ד,אָס מאָל האָט ער אָנגעהויבּן
אַ גמרא ,װי שמואל {פֿון רבֿ און שמואל)
געמאַכט אַן אִי פֿון דער שמונה-:עשׂרה
די װאָס האָבּן קיין צײַט נישט צו זאָגן
אינגאַנצן" ,בּצג ,טמז 8691 ,װ 11. זנב.

אָפּקירצן  --טרו .קירץ אָפּ-- ,געקירצט9 .פ:
מקצר זײַן .פֿאַרקירצן .מאַכן
;קערצן .קורץ אָדער קירצער .אִי א מלבּוש .אִי די רייד,
אִי דאָס לעבּן, .ער איז דער (אחשורוש) װאָשׂ
האָט צו גיזאָגט דשׂ האָט ער ניט גיטאָן ,דאָרום
איז אים אָבּ גיקורצט גיװאָרן זײַן קיניגרײַך",
צאינה ,קפּ/ג, .ווען ער האָט געהאלטן אין מיטן
תּפֿילה און האָט זיך דערמאַנט אַז ער איז אַ
בּעל-קרי ,זאָל ער ניט אינגאַנצן אויפהערן ,נאָר
ער זאָל אי איטלעכע בּרכה װאָס ער דאַרף
זאָגןײ ,זרעים ,ד/ב, .מיר האָבּן דיזע געשיכטע
זייער אָפּגעקירצט ,װײַל גרעסערע װילט איר,
מײַנע לעזערין ,ניט קױפֿן" ,אמז ,דיא ליבּע אין
װאַלד ,װילנע , .1781ער ויל אַז די ייִדן זאָלן

אָפּשערן די פּאות ,און אִי די לאַנגע קאַפּאָטעס",
ספף ,יודישער קאַלאַניסט ,זי , .71אונדזער װיי"
טערע פֿאָדערונג דארף זײַן ,אז די ארבּעטסצײַט
זאָל בּיסלעכװײַז אָפּגעקירצט װערן בּיז אַכט
שעה א טאָג פֿאַר אַלע אַרבּעטער" ,װאָס װילען

אָפּקלאָגן

1002

די סאַציאַלדעמאָקראַטען ,זשענעװו , .9981דער
שׂכל קירצט אָפּ דעם פּראָצעס פֿון בּאַגריפֿן-
פֿאַרבּינדונגען ,װײַל אין אים  . . .ליגט די טבע
פֿון ישפּאַרעװדיקײט ,,פֿון עקאָנאָמיזירן די
קרעפֿטןײ ,זשיט װו ,נ"י  ,2191ז' ,26

דעניש= .דער (דין- ,קע)= .דערײַ.

 2אױפֿהערן קלאָגן .אָפּטרױערן, .שוין אָפּ
געהויבּן צו דער ערד דעם טויטן  /און אומ-
געדרייט די שפּיגלען צו די װענט / :שון
אָפּגעקלאָגט האָט דער װאָס דאַרף בּאַװיינען",

הל ,ינאָך אַלעמען', .אַלעמען ,אַלעמען האָט מען
געגעבּן צו װיסן װעגן דער פֿרײלעכער בּשׂורה,
אַז דער יונגער פּריץ ,װעמען מע האָט שוין
לאַנג אָפּגעקלאָגט ,ואוינט אין פּעטערבּורג",
און

פֿינקעל

ש.

הורװיטש

איבּז,

סטעפּניאַק-

קראַװוטשינסקי ,אַ הײַזל בּײַ דער װאָלגע ,מינסק
,,{ ,2ס'איז געװען א צײַט ,װען דעם עלטערן
זון זײַנעם  . . .האָט מען שוין געהאט אָפּגץ-
קלאָגט .מע האָט געמיינט אַז ער איז שוין לאַנג
אויף דער װעלט ניטאָ" ,מאָטע דעכטיאַר ,טרײַע
װעכטער,

מינסק ,8391

 .9קאַליע מאַכן .צעפּטרן .איבּערפֿירן .בּאַ-
גראָבּן .בּרענגען צו אַ מדרגה מע זאָל האָבּן צו

בּאַװײינען ,בּאַקלאָגן.

אִי עמעצן  --טאָן אים

שלעכטס ,רואינירן אים מאָראַליש אָדער פֿינאנ-
אִיא ווע ק סל = מאַכן א
ציעל .װפֿאַ 41
א שנײַדער
טעות בּײַָם אויסשטעלן א װעקסל.
קלאָגט אָפּ אַ מלבּוש, .אָ ,אָ ,אָ ,מיך האָט דער
רבּש"ע גוט אָפּגעקלאָגט! אַזוי אַ װײַבּ  , . .פֿאַר-
קרימט ,פֿאַרגרינט ,װי א שטעקן דאַר ,אַ צרה",
חרם

דרבּינו

גרשן,

 .22אװאָס

פֿאַרשטײט

א

קליינשטעטלדיקער שנײַדעראָץ פֿון מאָדעס?
אזא יאָר אויף אים װי אַזױ עֶר האָט אױפֿגענײט
חוה-לאה דעם סטאַניק ,דעם שאָאָס {|=שויסן
האָט צר שוין גאָר אָפּגעקלאָגט ,װאָס פֿאַר אַ
פּנים ,פֿרעג איך אײַך ,האָט מען אין אַזא
קלייד?" ,אַ סגולה פֿאַרן דלות ,טשערנאָװיץ,
יאָר?
מיט זיך  --זוכן א מענטשן פֿאַר װעמען
*ֹאַ' זיך ס'האַרץ =
| דאָס האַרץ אָפּצורעדן.
אױסלאָזן סיבּיטערע האַרץ .בּאַקלאָגן זיך און
דערבּײַ זיך גרינגער מאַכן אױפֿן האַרצן, .ער
האָט קיינעם נישט אין דעם גרויסן ני-יאָרק,
האָט צומאָל נישט פֿאַר װעמען ס'האַרץ זיך
אָפּצוקלאָגן .ער איז פֿרעמד ,װי ער װאָלט איצט
נעכטן אַראָפּ פֿון דער שיף" ,אָפאַ ,היבּרו,

זי 2ע.

קעכץ.

יקע)= .דערי.

עניש.

הער (ין

אָפּקלאַטשען  -אוסװ- .טשע אָפּ-+ ,גע-
קלאַטשעט.

אָפּפּלױדערן .אױפֿהערן פּלױדערן.

אָפּקלאַמערן  --טרו- .מער אָפּ- ,געקלאַ-
מערט.

דונג,

אָפּקלאַנג  --דער- ,ען.

 .1עכאָ ,װידערקול,

אױפֿעפֿענען .אָפּטשעפען אַ קלאַמער.

| .אָפּהאַקן .אָפּשלאָגן .אַראָפּהאַקן.

קלאַפּט.

װידערקלאַנג ,נאָכקלאַנג .פאַן אָ' ,אַן עכאָ אַ
װײַטער  /פֿון שופֿרות ,װאָס שאלן און שװעבּן",

אַרונטערהאַקן .אִי א צװײַג פֿון א בּוים, .בּעני
האָט אָפּגעקלאפּט די שלעסער פֿונעם שטאַל
און אָנגעהױיבּן אַרױספֿירן די בּהמות איינציק-

,איר הוסט פֿלעגט זיך הערן װי אַן אִי פֿון א

װײַזײ ,ד .פֿעלדמאַן איבּז ,י ,בּאַבּעל ,דערציילון-

סעג,

אַ

בּוים

פֿון

פוילן,

,5491

ב"א

ליידיקן פֿאַס" ,אַר ,איובֿי, .דערטראָגט

אָפּקלאָגן  --אוטװ  6טרװ .קלאָג אָפּ-- ,גץ-
 .1בּאַװײינען ,קלאָגן א צײַט (אויף א
קלאָגט.
מת) ,אִי אַ גאנצע נאַכט, .פֿון זאַרעטשיע? מיר
האָבּן אײַך שוין אָפּגעקלאָגט" ,כלאַװנע קאַגאַן,
אױפֿן טײַך ,װאַרשע ,5391

א.

אָפּקלאַפּן

ז'

,77

זיך אַ

טרוקענער און הילכיקער אִי פֿון א שאָס ערגעץ
אין דרויסן ,הערט ער זיך צו מיט אַן עקשנות-
דיקער אָנגעשטרענגטקייט צום הילכיקן הוסט
אין שטח אַרײַן" ,װיספּע ,העפֿט ג ,קאָװנע ,3291
,כ'הער

אין אַלע ,אַלע שפּראַכן  /אויך דעם

א פֿון מײַן ליד",
מאַסקװע ,8691

האָפֿ ,געקליבּענע

װערק,

 .2אָפּהילך .רעזולטאַט ,איבּערחזרונג פֿון א
שטים

װאָס

איז

ענלעך.

,און

אינמיטן

קנאַק

הערט זיך עפּעס א זיפֿץ ,אַן אִי פֿון א שרעק-
לעכן ווינטער" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , ,77איז
זייער שװער איבּערצוזעצן ריכטיק פֿון איין
שפּראַך אין דער אַנדערער  . . .די װערטער און
דורך זיי אויך די פֿראַון קריגן גאָר אַן אנדער
אי און שמעקן שוין גאָר ניט מיט דער שפּראַך
אין וועלכער מע זעצט איבּער ,נאָר פֿון וועלכער
מע זעצט איבּער" ,בּלעטער ,טא , ,71פֿון אַרעמע

די רייד שטילע / -- ,זי פֿאַלן מילד ,זי פֿאַלן
מיד / ,װי מורמל פֿון אַ װײַטער תּפֿילה / ,װי
אִי פֿון אַ װאָגלערס ליד" ,אַר ,פֿון אַרעמעי
,איך האָבּ אין זײַן נשמה א געזאַנג געהערט/ ,
פֿון קדושים-דורות אויסגעליכטיקט ,א געזאַנג/ .
און פֿאָרכטיק האָט מײַן האַרץ מײַן זינגעג-
דיקס בּאַגערט  /אים דורכצוציטערן ,דעם אִי פֿון
זײַן קלאַנג" ,אל |' ,אין גאונס קלויז', .װאָס
זײַנען קלעפּ פֿון פּויקן און קאַנאָנען  /אַנטקעגן
אָי פֿון צוויי מידע הענט?" ,הל ,ידי בּאַלאַדע פֿון
דענווער סאַניטאַריום! ,געהערט האָבּן זיך אֶיען
אין יעדן קלאַנג  /פֿון אָפּגעפֿלאָסענע יאָרהונ"
דערטן פֿון גרײַזע" ,פּמ ,מלחמה | ,נ"י ,6591
ז' ,232

 .9אָפּשפּיגלונג .איבּערחזרונג פֿון א געשע-
עניש .אימיטאַציע.
געשעענישן אין
,שפּעטער אָבּער,
מוֹח עפּעס װי אן

קאָפּיע ,אֶיען פֿון היסטאָרישע
אידיאָמאַטישע אויסדרוקן
אַז עס גיט אים א קלאַפּ אין
אִי פֿון דעם חלום ,לאָזט עס

אים ניט רוען" ,ממוס,

קליאַטשע,

זי ,; .94אין

די אַלטע בּיכער קאָן מען געפֿינען נאָר אַן אַ'
פֿון דער שׂמחה װאָס האָט זיך פֿאַרשפּרײט
איבּער דער ציויליזירטער װעלט פֿון יענע
צײַט" ,קאָר | ,8391 ,ז' , .911פֿונדעסטװעגן
װעט מען אין { . . .זײַנען לידער קוים געפֿינען
אַ זכר און אַן אִי פֿון די פֿופֿצן יאָר לעבן",
שבּש ו זי ,114

אָפּקלאַפּ  --דער-- ,קלעפּ.
אַקט אָדער
רעזולטאַט פֿון אָפּקלאַפּן ---. .סמירנאָ שטיי!
 --האָט זיך אַ קאָמאַנדע דערהערט .מיט אייןאִי זײַנען אַלע רױטאַרמײער געבּליבּן שטיין",
ש .אַלעק ,אין אָנגלי ,כאַרקאָװ-קיַעװ , ,2391די
אָפּקלעפּ זײַנען זיך צעשװואומען אין דער
ליידיקייט" ,װײַס װ' ,קולטור-ליגע ,,ז' ,711
אָפּקלאַפּן  --טרו  4אוטװ .קלאַפּ אָפּ- ,יגץ-

גען ,כאַרקאָװ " .5291אַז מע האַלט פֿאַר א
חתונה האָט מען א דאגה ,ואו מע װעט אײב-
שטעלן דעם חתן ,מע גייט אַרום זיך בּעטן בּײַ
שכנים .די שכנטע האָט מורא ,מע זאָל איר
נישט פֿאַרבּלאָטיקן די בּריקן (דילן) ,יענע האָט
מורא ,מע זאָל בּײַ איר נישט אַי די װאַנט?,
ירחמיאל

גרין,

בּאַרג יודן,

.8391

װאַרשע

 .2אָנשטױסן .אָפּשטױסן, ,א,יז געװען...
איין פֿרײַטאַגיצונאַכט א גרויסער שלאַקסרעגן
ד.ע.ר װינט פֿלעגט צױצײַטן אִי דעם רעגן
.
אויף דעם קליינעם פֿענצטערל" ,ראָם איבּז ,דער
איינגילשער

גענעראַל,

.9781

װילנע

,קלאַפּסט

אָפּ אָן דער ואנט דורך א צופֿאַל דײַן שטערן /
און זע  --ס'איז קיין אױפֿלױף אויף אים ניט
פֿאַרבּליבּן" ,הל ,אַ בּלאַט אױיף אַן עפּלבּוים,
 -יאין גאָלדליכט',

 .9אָנשלאָגן .אָנקלאַפּן ,אַנבּרעכן די בּיינער.
צוריקגעבּן קלעפּ .צוריקשטויסן .אִי די זײַטן
*אַָ די לונגען ,די כריפ עס  -אנ
טערהאַקן די לונגען, .אַן אײיבּיקער בּלעם רײַט
הויך אויף אַן אייזל / ,און קלאַפּט אים מיט
שטעקנס די אָרעמע פֿעל אָפּי ,צייט ,מטטרוף
'איצט איז די צײַט, .עשׂוס רציחה! איינער
האָט זיך אַרױפֿגעשטעלט אויף איין זײַט בּרעט,
װאָס מ'האָט איבּערגעלייגט איבּער דער בּרוסט,
אַ צװייטער אויף דער צװייטער זײַט ,מ'האָט
זיך גענומען הוידען  . . .אָפּגעקלאַפּט דאָס האַרץ
מיט

די

כריפּעס",

מיללער,

שין

דור

הּמדבּר.

א הושענות  --זזװ אָפּשלאָגן הושענות.
;די בּלאָטע קאָן מען בּײַ אונדז אין קאַנט פֿאַר-
גלײַכן צו אַ שׂונא .איז לאָמיר זיך פֿאָרשטעלן
אַז מיר דאַרפֿן גיין אִי דעם שׂונא" ,פֿײַװל סיטאַ,
דערציילונגען,

כאַרקאָװ

.0391

,די,,

 .אויפֿ-

גאַבּע פֿון דער אַנטיפֿאַשיסטישער אַקציצ --
אָי ,צוריקשלאָגן דעם היטלער-פֿאַשיזם" ,שטערן,
מינסק  ,2391פאן ,778
 4קלאַפּן א לענגערע צײַט ,אַ סך מאָל,
די
די שווצלן,
*אַָ די טירן,
קליאַמקעס  --האַלטן אין איין גיין און
קלאַפּן אויף טירן ,אָנטרעטן שװעלן און דערבּײַ

בּעטן (אַ טובֿה ,אַ נדבֿה ,רחמים) .מאָנען ,פֿאַי
דערן עפּעס" .עס אין אים ניט שװער געװען
אָפּצוקלאַפּן צענדליקער שװעלן װעגן ארויס"
טרעטונגען ,און אומעטום האָט ער געבּעטן
װעגן

כּוחות",

מ.

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291זי , .37מע זאָגט אים נאָר צו...
ער האָט שוין צװאַנציק מאָל אָפּגעקלאַפּט די
שװעלן פֿון קרײַזבּילד , , ..און ער אין זי
שוין אפֿילו פּריקרע געװאָרן איבּער דעם",
פֿיַװל

סיטאָ ,קינדער

הויז

נומ'  ,04כארקאָו,

יאָר? ;אין די אַלע יאָרן האַלטן די ניו-יאָרקער
ייִדן אין אִי די טירן פֿון די הויכע בּאַאַמטע אין
אָלבּאַני ,מיט דער בּקשה ,אַז מע זאָל פֿאַרריכטן
די עוולה קעגן דעם אַרעמען יִדישן קרעמער

אָפּקלאַפּער

1909

וֶדעם שומר-שבּת װאָס מע לאָזט ניט האנדלען
,
|9362
זינטיקן" ,א .שורין פֿאָר91 ,
 .9קלאַפּן אויף (מיט דער הילף פֿון) א
מאַשין אָדער א מכשיר און דערבּײַ עפּעס דורכ-
פֿירן (אַן אַרבּעט) .אִי אַ דעפּעשע .אִי דעם בּריװו
אויף א שרײַבּמאַשין, .קיין אײַנלאַדונגען ער
זאָל קומען אויף שבּת האָט ער פֿון ערגעץ נישט
בּאַקומען און קיין טעלעגראַמעס אַז עֶר קומט,
האָט פּייסע |דער חזןן אויך אין ערגעץ נישט
אָפּגעקלאַפּט?,

יוסף

גראָבּס

געזאַמעלטע

שריפֿטן,

ווין , .0191װען מע פֿלעגט דאַרפֿן דרוקן אומ-
לעגאל עקסטרע פּראָקלאַמאַציעס ,פֿלעגט ח'
גינזבּורג גיין דווקא אין דרוקערײיַ פֿון סוּװאָרין,
וואו די 'נאַװאָיע וורעמיאי און אנדערע שװאַרץ-
מאהדיקע צײַטונגען האָבּן זיך געדרוקט און
דאָרטן אִי זיי" ,דער רויטער שטערן ,װיטעבּסק
*מאַליערײַ) אַי אַ שׁנור --
 ,2פָא 01
,כּדי דער שליאַק אָדער דער בּאָרט זאָל אַרױס-
קומען גלײַך ,רײַבּט מען אײַן א שנור אין
טרוקענע פֿאַרבּ .מע לייגט זי צו צו צװויי גלײַכע
פּונקטן פֿון װאַנט און מע גיט א צי  ---בּאַקומט
זיך אַ גראָדע ליניע לוט װעלכער צו ציען
דעם שליאַק" ,ח .שעסקין ,יישפּ ווא ()1

 .0קלאַפּן מיט א ריטעם ,כּסדרדיק .קלאַפּן
אויף צו מעסטן .אִי מיט אַ טאַקסימעטער װיפֿל
צו בּאַצאָלן, .דער בּושל אױפֿן דאַך קוקט צו
אונדז אַראָפּ  /און קלאַפּט פֿון דאָרטן די שירה
זײַנע אָפּי ,ממוס ,שירה ,ז' " ,65אָפּקלאַפּנדיק
דאָס האַרץ ,שטעלן מיר פֿעסט ,צי אין דאָס
האַרץ ניט פֿאַרגרעסערט . .. ,ניט אַלעמאָל קע

נען מיר אַזױ גענוי אִי דאָס האַרץ כּדי אויסצו-
געפֿינען

די

קלענסטע

פֿאַרערגערונג",

8געז,

 ,8פֵאן , .778דאָס פּשוטסטע װאָלט געװען
זיך אַרײַנצוזעצן אין דער מאַשין און לאָזן
דעם טאַקסימעטער אִי װיפֿל ער ויל ,װיפֿל עס
קומט" ,קאָר װו ,041 ,זי ,, .512אַך ,אַז אַ פֿרױ
װיינט אין דער טעקסי ,װיל דער זייגער ניט אִי
די סומע  --האָט געענפֿערט דער שאָפֿער",
תּלוש ,אַמריקאַנער 7591 ,א ,52

 7לאָזן הערן אַן עכאָ ,אַן אָפּקלאַנג .לאָזן
,ון עס האָבּן
הערן א קלאַפּ מיט א קנאַפֿל .א
הויך אָפּגעקלאַפּט די טריט פֿון אירע הויכע און
שמאָלע אָפּצאַסן" ,װײַס וש' ,װײַסנבּערג' ,זי
, 4די מטבּע פֿאַלט װידער אַראָפּ און קלאַפּט
אָפּ הויל" ,י .מ .נײַמאַן ,שבּת-אויבּס ,װאַרשע
 ,3ז' ,651
 .8טאָן אָדער אָפּזאָגן עפּעס גיך (און דערבּײַ
לאָזן הויך הערן) .אִי דעם ענטפֿער .אַי א בּאַפֿצל.
אִי דאָס דאַװ(ע)נען .אִי א שמונה-עשׂרה .אַי די
תּנאים .אִי אַלע שטאָט-נײַסן ,אִי די פֿיר קשיות,
אי אַ מזמור (אין אַ רגע) .אִי א קדיש א מחיה
צו הערן, .פֿאַרפֿרי , . .האָט עֶר זיך פֿון גע
לעגער ,װי אַן אָפּגעבּריטער ,פֿלינק אַראָפּגש-
כאַפּט :זיך אָנגעטאָן ,אַרומגעװאַשן און אויף
גיך

דאָס

דאַװנען

יאלקנה קריגט
װאָלט געװוען
איין װעג אִי
זי , .04װען

אָפּגעקלאַפּט",

הר,

ליים,

אַ דזשאַבּי .אַי אַ חתונה,, .אפֿשר
א סבֿרה ,אַז מיר זאָלן שוין אין
דאָס קנס-מאָל" ,שע ,קאָמעדיעס,
דו בּיסט א גוטינקער ,קלאָפּסטו

אָפּקלױבּן

מיר אָפּ איצט די זעלבּיקע משנה מיט דעם
זעלבּיקן ניגון" שלמה סײַמאָן ,װאָרצלען,6591 ,
זי ,513

מיט זיך  --זיך אִי אַ קאָפּ אָן אַ קאָפ.
,דער װאָגן האָט אַ טרייסל געטון ,ער האָט
זיך מיטן פֿאָטער אָפּגעקלאַפּט מיט די קעפּ",

 .9אָפּשפּילן ,אָפּזינגען גיך און הילכיק, .נאָך

י גוידאָ ,דער נײַער פּראַצענטניק ,װילנע ,3981

דער

מלװה-מלכּה

שפּרינגט

ױף
ר .
ַר..
אינע
אי

אויף דעם טיש. ..עפֿנט אַ פּיסק און קלאַפּט
אָפּ אַ װאָלעך" ,קמ ,8681 ,שן , ,44איך...
בּין געזעסן בּײַ זײַן {דעם טאַטנסן רעכטער
האַנט און געהאָלפֿן פּראַװען דעם סדר  . . .נאָך
דעם טאַטן האָבּ איך אָפּגעקלאַפּט מיט א ניגון
מײַן קידוש אַזױ לעבּעדיק" ,ישׂראל רוחמובֿסקי,
פֿון מײַן לעבּן ,פּאַריז ,0391

זכרונות

 ,0מאַכו עס זאָל צוריקשפּרינגען ,צוריק-
שלאָגן .אִי די פּילקע אָן װאַנט,

 1אָפּטרײסלען .אָפּשאָקלען .אִי פירות פֿון
בּיימער; .אַז איינר דער דאָ קלאַפּט זײַן איל
בּער {= איײלבּערטן אָבּ אונ' קלױיבּט זיא אויף
 . .אַזו אויך הקבּ"ה װערט אָן היבּן צו קלויבּן
אײַך ישׂראל" ,סהמ ,ישעיה ,כז, .21 ,מע דאַרף
נישט |אום שבּתן דעם רעגן אָדער שניי פֿון
געװאַנט אִי אָדער אָפּשאָקלען" ,שמעון װאָלף
מרגליות,

73

שמעון,

,3291

בּודאסײַנטמיכײַ

,אַרײַנגײענדיק אין קאָרידאָר האָט שאָר אָפּגץ-
קלאַפּט דעם שניי פֿון די שיך  . . .וְאון געװאַרט)
אַז שפּיראָ זאָל עפֿענען די טיר" ,אַר ,בּײַם
פֿרעמדן פֿײַער', .די בּאַבּעץ האָט אָפּגעקלאַפּט די
מיט שמאַטעס ארומגעבּונדענע שיך" ,אָפּאַ ,אין
פוילישע װעלדער ,ז' , .592צי מאַך דעם אָנ
שטעל כאָטש לפּנים-װעגן / -- ,קלאָפּ אָפּ אָן
איר אָן דער טירן דעם שטויבּ פֿון דײַנע ועגן",
האַל ,מײַן אוצר ,מאַסקװע  ,6691זי ,971

2

אָפּפֿרעגן .צו נישט מאַכן אַ צװייטנס

רייד ,מיינונג ,טענה אע .אַ' דעם אָפּאָנענט.
עדי  . . .אייגנשאַפֿט זיך אַרויסצודרייען פֿון אַן
גלאַט אִי אַ
ער
ד.
ָ..
אַגע
אומאָנגענעמער לא
קײַלעכדיקן ,צוגעטראַכטן תּירוץ" ,ש .סײַמאַן,
טאָג 7391 ,וא ,22
 9אָפּשלאָגן מוט .פֿאַרמינערן בּאַגער ,ענער"
גיע , .דו דאַרפֿסט ניט ריידן אַזױ צו |אים}...
ער יל אױפֿטון א וויכטיקע זאַך . . .דו װאָלטסט
אים בּעסער געהאָלפֿן אַנשטאָט אים אָפּצוקלאַפּן
פֿון מוט",

פּנחס

גאָלדהאַר,

דערציילונגען

פֿון

*אַי די פֿליג-
אויסטראליע ,מעלבּורן 2391
ל(ען) = אַנטמוטיקן, .א,יר זענט א ייַד א בּעל-
תּורה און א קלוגער מענטש און איר װייסט אַז
אי די פֿליגל אַפֿילו אַן אייגן װײַבּ איז נישט
קיין שיינע מידה" ,י .פאַללער ,דער שליח,

װאַרשע  .2291קיין שום אומגליק . ..האָט
נישט געקענט אִי די פֿליגלען פֿון דער האַפֿענונג
אז משיח געפֿינט זיך ערגעצוואו" ,װ .בּורשטיין,
איק ,ר"ה תּשכ"ט,
 ,4אַנזעצן .בּאַנקראָטירן .איעדער קלאָגט
זיך אויף זײַן שלעכטן שטאַנד ,מע הערט נישט
מער ,אָט דאָ האָט דער אָפּגעקלאַפּט ,דאַ יענער
הכּה שאול בּאלפֿיו ודוד בּרבבֿותיו ,ר' שאול
האָט אָפּגעזעצט פֿילע טויזנטער ,ר' דוד פֿילע
צען

,7

סויזנטער",

פאן ,62

װאַרשױער

יודישע

צײַטונג,

זי , .43איך פֿאַרשטײ אַז |זין  --װעט טרײַ
איבּערגעבּן אַלץ אונדזערע װערטער ,װי א
קריסטאַל-בּאַרג דעם קול װאָס קלאַפּט זיך אָן
אים אָפּי ,בּלעטער ,יַאן , .1איך בּין אין בּית-
מדרש געבּליבּן אַלײן. / ,ג.ע.ציטערט האָט
וואו אין דער הייך נאָך געוויין / ,און אָפּגע-
קלאפּט האָבּן זיך עכאָס אָן װענט" ,אַל װ,
'אַלײן, .ס'איז שוין שפּעט -- ,האָבּן אין
שטיין זיך אָפּגעקלאַפּט די שטיװול זײַנע היל-
כיק" ,פמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591זי , .102בּעת
די װיגנדיקע

טוט

טיר

זיך פּלוצעם

א טואָג

מיטן װוינט און קלאפּט זיך אָפּ אין זײַן לינקער
דיך" ,ישׂק ,שליאַך ,...ז' , ,512א ייד דאַרף
גלײבּן אין השגחה פּרטית ,די גמרא זאָגט,
אַ מענטש קלאַפּט זיך נישט אָפּ דעם פֿינגער
אונטן ,איידער מע בּאַשטימט עס נישט פֿון
אויבּן" ,חג ,טמז,1 1 5691 ,

זנג.

-עניש.

-עכץ.

אָפּקלאַפּער  --דער' ,ס .װנ  --זי קע.
װער עס
-דעריי,

אָפּ.

קאפּט

אָפּצוקלאַפּן

מכשיר

אָפּקלאַפּערן  --אוטו  8טרוו- .פּער אָפּ ,ג=ע-
אָפּקלאַפּן אַ סך מאָל .אִי מיטן
קלאַפּערט .
לאָדן אַהין און צוריק .אִי האַסטיק מיט דער
|נב,צונג

אָפּקלאָרן  --טרװ .קלאָר אָפּ-- ,געקלאָרט.
פֿרגל- :יקלערן .1 .אָפּרײניקן .דיסטילירן.
מאַכן עס זאָל װערן דורכזיכטיק .אַי גלאָז.
 .2אָפּטײַטשן .קלאָר מאַכן אַן ענין .אִי די
פֿאָרמל .אי אַלע פּרטים פֿון אַ שיטה ,טעאָריע

אע .

זנג.

העכץ.

ער

/עניש.

(דין" ,קע).
אָפּקלױבּן  --טרח .קלױיבּ אָפּ-- ,געקליבּן,
יגעקלויבּן +-- ,אָפּקלײַבּן .צום בּו, :א רבאיז גוט אָפּצוקלױבּן ,אָבּער ניט אָפּצװאָגן",
שװ, .דרום האָבּ איך מיר אָפּגעקלױבּן מײַן
שטאָט לעבּן אָרעמעלײַט ,דאָס איך װויל זיך ניט
בּגאווה האַלטן" ,לט ,2עז/ב .פאַזױ װי אָדם
האָט געשטאַרקט די טומאה ,אַזױ האָבּן זי
אָפּגעקלױבּן דאָס אָרט דאָס איז טויגלעך געוען
דערצו און זיי האָבּן געשטאַרקט דעם כּוֹח פֿון
דער טומאה" ,נצ ,2כה/ג, .אין א קליין שטעטל
איז גאָר אַן עבֿירה א חתן זאָל זיך אליין אַ'
א כּלה" ,איין

גיפֿעהרליכע

ליעבּע

צװישען

צװי

בּלינדי קעץ ,לעמבּערג , .0981װ,י ער איז שוין

געקומען פֿאַר זײַן שטאָט ,שיקט עֶר פֿאַרױס א
שליח ,מע זאָל אים אִי א גאָספּײידיעץ ואו צר
זאָל אײַנשטיין" ,איין װינדערליכע מעשׂה פֿון
דער

הייליגען

בּעל

התּוספֿות,...

לעמבּערג

,0
מיט זיך , --איטלעכער האָט זיך אָנגע-
צונדן דעם לאַמטער( ...זיין האָבּן זיך אַ
ישיבה-בּחור אָפּגעקלױבּן ,ער זאָל זיי אַהיימ-
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אָפּקלונג
פֿירןײ ,טעיאַטאָר |הש ו ,זי  .}19גער האָט זיך
בּאַקענט מיטן פּראָגראם פֿון יעדער פּאַרטײ ,ער
ווערט אָבּער בּאַאיינפֿלוסט פֿון יעדער נײַער
רעדע ,קען זיך ניט אַ'י אין די שיטות",
לײבּ

קאַזשעבּער,

גימנאַזיע,

קאַזיאָנע

הערש

טשערנאַ-

וויץ ?7291

אָפּקלונג  --דער- ,ען.
(,)32

רעזאַנאנס .אָפּקלאַנג

אָפּקליאַנטשען  --טרו- .טשע אָפּ- ,יגע-
קליאַנטשעט;- :58 .קליאַנען .עפעס װאָס
אָפּבּעטן מיט הכנעה ,דערנידערנדיק זיך .אִי אַז
מע זאָל בּאַפֿרײַען פֿון שטראָף .

עניש.

אָפּקלײַבּ  --דער- ,ן .פפּ-- :קלויבּ .1 .אַקט
אָדער רעזולטאט פֿון אָפּקלײַבּן .מאַכן אַן אִי
קריטישער ,געראָטענער אִי .אַן אִ' (פֿון) לידער,
אַי פֿון  22פּרקים משניות מיט אן אות פֿון די
 2אותיות פֿון אַלף-בּית בּײַם אָנהײבּ פֿון יעדן
פּרק ,צו לערנען אין א יאָרצײַט יענעם פּרק,
װאָס זײַן ערשטער אות פֿאַלט צונויף מיטן
ערשטן אות פֿון נפֿטרס נאָמען, .אויף אזאַן
אופֿן װערט בּאַשאַפֿן אן אומבּאַװאוסטער נאַ-
טירלעכער אִי פֿון האַרמאָנישע שפּראַך-קלאַנ"
גען" ,זשיט עו ,נ"י  ,2191ז'  .441אער האָט
געמאַכט גאָר װײניק טעותן אין דעם אִי פֿון
טעמעס" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן | ,ז' ,852
,דער נאַטירלעכער אִי ,אדאנק דער פֿאַרענדער-
לעכקייט און דעם אויסלעבּן פֿון די אממערסטן
צוגעפּאַסטע" ,מ .יאַ .צוזמער ,זאָאַלאָגיע ,קלעװ
,,; ,3מיר קענען ניט הײַנט מעכאניש איבּער"
חזרן די שפּראַך פֿון אונדזערע קלאסיקערס,
מיר מוזן מאַכן אַן אַי" ,מװ ,יִשפ |, .בּכּלל
אָבּער בּאַשעפֿטיקט זיך סײַ דער היסטאָריקער,
סײַ דער װאָס שרײַבּט װעגן צײַט-פֿראַגעס מיט
דעם אַי . . .פֿון געזעלשאַפֿטלעכע געשעענישן",
שנ ,קריטיק

און קריטיקער,

ב"א  ,9591זי ,913

אַן אי צװישן שטאַרקערע און שװאַכערע .אַן אִי
צו

אַרבּעט

און

צו

אױסראָטלאַגערן

א"

טעאָריע , --די היסטאָרישע אידײעןפֿאַר-
בּינדונג צװישן  . . .דאַרװיניזם און אָײטעאָריץע",
לל ,יִבֹּל ווצא ,זי ,631
 .2סעלעקציע,

אָפּקלײַבּן  --טרו .קלײַבּ אָפּ-- ,געקליבן.
דרום-ילדיש -- :98קלויבּן .1 .אױסקלײַבּן
איינעם פֿון צװישן אַ גרופּע .אויסזוכן דאָס
פּאַסיקע צװישן ענלעכע; .ער איז געװעזן א
גאַנץ גרויסער קצין / ...ער האָט עטלעכע
ערטער פֿאַר שולן אָפּגעקליבּן דורכדעם איז דער
נאָמען שוין אויף אייבּיק געבּליבּן" ,טעיאַטאָר,
נהש {} ,זי ; .14ער האָט געגעסן מיט אַפּעטיט /
און זיך געטרונקען װײַן אין דער מיט / ,און
דאָס קאַפּהענדל אָפּגעקליבּן  /נאָר די בּיינער
זענען געבּליבּן" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז'
, ,9מע קלײַבּט אָפּ פֿאַר א שליח דעם הגאון
רבּי

אָפּקלינגען

פֿרידמאַן",

מרדכי

,איין טאָג איז פֿאַר זי
שבּת שפּעט פֿירט מען
זיך צװישן צוויי בּערג
ווילנץ  ,7681לז/ב, .אין

ואסתּר,

װילנע

,2681

אָפּנעקליבּן .אַלע עֶרבֿ
זיי אַרויס אָפּצורוען
פֿון שניי" ,ישרי לבֿ,
מײַ חודש . . .קלײַבּט

אָס סאַמע די גרעסטע איער פֿון די בּעסטע
הינער כֹּדי אונטערצושיטן זיי דער קװאָקע",
יאַכ ו זי , ,752צייל איך זיי ,די לעצטע ,אָפּי
געקליבּענע / ,פֿון די בּייזע שטורעמס די
פֿאַרבּליבּענע" ,אֵל װוו' ,די לעצטע" .קאין װאָכנ-
טאָג איז זייער קלוין און שענק  --אין בּוכ"
האַנדלונג ,א קוֹנה קומט אַרײַן  . . .ער קלײַבּט
אָפּ ספֿרים און בּאַצאָלט" ,חג ,דער מענטש פֿון
פֿײַער ,נ"י  ,2691זי ,511
 .2אױססאָרטירן .בּאַזײַטיקן דאָס שלעכטע
אָדער אומטויגעװדיקע צװישן די גוטע צי פֿאַר-
קערט, ,בּײַ דעם פֿײַגנבּוים װערן ניט צײַטיק
אַלע אויף איין מאָלט ,נײַערט װער {עסן װיל
עסן פֿײַגן דער מוז אַלע טאָג גיין צום פֿײַגנבּױים
און אִי בּיסלעכװײַז װאָס צײַטיק װערט" ,שבע
זכירות ,לעמבּערג, .8181 ,די נאַטור קלײַבּט אָפּ
די װאָס טויגן און לאָזט זיי לעבּן און מערן
זיך . ..זי קלײַבּט אָפּ איינע פֿון די אַנדערע
דורך די מלחמה פֿאַרן לעבּן ,װאָס זיי פֿירן
צװישן

זיך",

אליהו

דאַװידזאָהן,

די

אייבּיגע

מלחמה ,װאַרשע , ,7981ער קלײַבּט נישט אָפּ
דאָס װיכטיקסטע ,ער טיילט ניט אויס װאָס עס
האָט בּאַפֿרוכפּערט זײַן געדאַנק" ,שנ ,קריטיק
און קריטיקער ,ב"א  ,9591ז' ,13
 .9אױפֿקלײַבּן ,צונױפֿקלײַבּן, ,ןפאה איז:ן
אלע זאַכן װאָס עס איז אַן עסנשפּײַז און עס
וערט געהיט און עס װאַקסט פֿון דער ערדר...
און װאָס מע קלײַבּט אָפּ אויף איין מאָל",
זרעים ,יג/א, .מײַן פֿאָטער האָט מיר איבּער-
געלאָזן א װײַנגאַרטן ,האָבּ איך אָפּגעקליבּן
דערפֿון דעם ערשטן טאָג דרי הונדערט צװײַגן,
װאָס יעדער צװײַג האָט מיר געמאַכט אַ טון
װײַן",

אמד,

איבּז

פֿון ל"ק,

איין

שיינע

אונ'

ריכטיגע בּעשרײַבּונג פֿון ארץיישׂראל ,װילנע
, ,3די פֿאַבּריקאַנטן האָבּן אָנגעפֿאַנגען צו-
זאַמענצושיקן די סחורה װעלכע דער פֿעטער
האָט פֿאַר אים אָפּגעקליבּן" ,ימשלי אָבֿות אויף
אָבֿות' ,צוגעדרוקט צום צו"ר װ ,נ"י תּרע"ג,
זי ,04
 .4אױסרייניקן ,אָפּראַמען, .מע טאָר ניט
אויסטרייסלען אום שבּת קיין שום מלבּוש פֿון
דעם טוי אָדער רעגן ...,װאָס איז דערויף
געפֿאַלן ,אָבּער מע מעג אִי דערפֿון די פֿעדערן",
לטבּ ,ס/ב, .ידידיה איז געװען גליקלעך ,אַפּ
געקליבּן די פֿעדערלעך בּײַ זיך אױפֿן לאַץ",
אַפּאַ ,די טענצערין,

ז' ,913

מיט זיך  --אִי זיך א צײַט .אִי זיך אַן חתן
(אַ כּלה) .אויך :פֿאַרענדיקן קלײַבּן זיך עפּעס צו
טאָן, .דאָס אין געװען ...שבּת ,בּשעת די
גאנצע פֿאַמיליע האָבּן זיך אָפּגעקליבּן מיך צו
פֿירן אין שול ארײַן" ,שמ"ר ,איין װינדערליכי
מעשׂה

פֿון דעם פֿײַנעם יונגען מאַנשציק ,לעמ"

בּערג ג,881

עכץ.

עניש.

אָפּקלײַבּער  --דער{ ,ס) .װנ  --יין- ,קע ,דס,
ווער עס קלײַבּט אָפּ, .דאָס פֿאַרגרעסערן די צאָל
אִי פֿון די קוילן-פלאסטן" ,א .איזראַילאָװיטש,
קוזבּאַס ,מאָסקװע , .2291נעמט אויף ליטװאַקאָװ
פַּרצן אַלס אָבּיעקטיוון אֵיי פֿון דער אַלטער

ייִדישער קולטור" ,י .בּראָנשטײן ,ליטעראַריש:
זאַמלבּוך' ,צום  51יאָרטאָג אַקי

לינגװיסטישער

טיאבּער-רעװאָליוציע,

מינסק , ,2391די צײַטונג

דאַרף נישט און קאָן נישט קאַנקורין מיט דער
דערפֿאַר

טעלעוויזיע { . . .זין דארף

װערן

די

אֵיין און אױפֿקלערערין .דאָס טוט די ייַדישע
צײַטונג און זי גיט אי נײַעס אי תּמצית",

יג,

טמז 4691 ,ווץ ,91

אָפּקלײַכּעריש  --אַדי.
,מיר
פֿאָר
קאָכן
קעגן
אי

אױסקלעבּעריש.

דז שטייט
נ.
אי.ו .
דארפֿן זײַן שטאַרק אִ
א גרויסע ארבּעט אין פּרט פֿון איבּער-
און זיך צונױיפֿאַרבּעטן מיט די חבֿרים,
וועלכע מיר האָבּן יאָרן-לאַנג געקעמפֿט",
פֿעפֿער,

די

פּראָלעטאַרישער

אופגאַבּעס

פֿונ

ליטעראַטור

אינ

יַדישער

דער

רעקאָנסטרוק:

טיװנ פּעריאָד ,קלִעװו , ,2391צו דער ייִדישער
זיך בּאַצױגן אין אַ
ן|
..
{ָטמ.ע
קלאסיק הא
בּאַדײַטנדיקער מאָס ניט אָי ,אָן דער געהעריקער
קריטיק" ,שטערן ,מינסק  ,4391א  . . ., ,21אֵי
ער אין פֿאַרגלײַכן און אויסדרוקן . .. ,אַ בּיסל
מער שלײַפֿן די שפּראַךײ ,פּאַריזער צײַטשריפֿט,

7

צֵאן  ,71זי .99

-קייט,

אָפּקלײידן  --טרװ .קלייד אָפּ-- ,געקליידט.
 .2פֿאַר-
 .1אַראָפּציען ,אױסטאָן קליידער.
ענדיקן אָנטאָן אָדער אײַנשאַפֿן קליידער ,מלבּוד
( .9גנבֿיש) אָפּטײטן ,אָפּסמען פֿערד,
שים.
י .טריװאַקס,

אין בײַ

אונז

יודען,

ז' ,161

אָפּקלײסטערן  --טרו- .טער אָפּ--- ,געקלייס-
אָפּקלייען ,אָפּקלעפּן דאָס צוגעקלעפּטע
טערט,
מיט קלייסטער,

אָפּקלײען  --טרו .קלייןע) אָפּ ,ג-ע*קלינע)ט.
 .1אַראָפּנעמען ,אָפּרײַסן עפּעס װאָס איז צו-

געקליי(ע)ט.

 .2אַראָפּנעמען קלי .

מיט

זיך  --פֿון זיך אַלײן ,אָן א כּװנה ,א ציל,

-עניש,

אַפּקלינגלען  --אוטװ ,אַקוזװ" .גל אָפּ-- ,יגץ-
אופֿהערן קלינגלען .אאַזױי װי
קלינגלט.
ס'האָט דער קלויסטער גלאָק נאָר אָפּנעקלינגלט
גליק  /און ס'קליינע בּלאָטיק שייגעצל האָט
נאָכגעלאָזט דעם שטריק" ,אצג ,מעפֿיסטאָ ,זי ,36

אָפּקלינגען  --אוטװ .קלינג אָפּ'- ,געקלונגען,
 .1קלינגען .לאָזן זיך הערן .עס קלינגען אָפּ
שיסערײיַען פֿון האַרמאַטן, .האָט זיך זײיער
שטאַרק אָנגעהױבּן צו הערן די קלעפּ פֿון..+
(די קראָעסן שטאַרקע שנאָבּלען אָן דער גע"
טאָפּלטע פוסטע פּאַדלאָגע ,דאָס עס האָט
נאַטירלעך אָפּגעקלונגען װי א סאָלדאַטן-מאַרש",
אמד,

;קלינגט

די

נײַסטער

אָפּ...

געשיכטן,

פּינדאַרסן

װילנע

ליד

אין

,1781

אַלע

הערצער; װערן די הערצער די געפֿאַלענע אויפֿ-

געשװאָלן פֿון העלדנמוט" ,פּרץ ,יועגן װאָס
פֿירן אָפּ פֿון ייִדישקייט, .אין שליטן אין
געזעסן װער / ,געלאכט הויך און געזונגען/+ . .
די גלעקלעך האָבּן מיטגעלאַכט  /און װײַט"
װײַט אָפּנעקלונגען" ,סעג ,לירישע לידער,3191 ,
'אין פֿעלדי, ,װאָס בּלײַבּט דיר נאָך פֿון פּרײַנך-
שאַפֿט אויף דער ערד דאָ ... ,װען האַרטער

אָפּקלינגעריש

1905

לויף פֿון גלײַכגילטיקע רעדער האָט שוין אָפַּי
געקלונגען איבּער שטאָל פֿון רעלסןי ,אקש,
בּרויז (לידער) ,מינסק  ,8291זי , .38די װײַט-
אָפּקלינגעדיקע קלעפּ פֿון די װאַך-סאָלדאַטן מיט
די אַלעבּאַרדעס אױפֿן פּאָל האָבּן זיך געהערט
װי דאָס קלאַפּן פֿון אַ זייגער-העמערל ,װאָס
קלאַפּט אויס די לעצטע שעה פֿאַר די פֿאַראור-
טיילטע",

נס ,איבּז ,װיקטאָר הוגאָ ,נאָטר-דאַם,

יעוו ,9291
 .2אָפּהילכן ,זיך הערן (װי) אַן עכאָ ,אן
אָפּקלאַנג ,װידערקול, .עס קלינגט אָפּ אַ קול
אין װאַלד", .אַך מײַנע טײַערע  --האָט ער
געשריען .עס האַבּן אים דיזע װערטער צוריק
אָפּגעקלונגען פֿון טיפֿן װאַלד .דאָס װאַר אָבּער
.ה.ילכונג" ,אמז ,איינע
אןָ.פּ
מער ניט װי אַ
רױבּער

געשיכטע,

װילנע

.4681

,איינזילבּיקע

טענער פֿון פֿײיגל און חיות האָבּן נאָך בּולטער
געמאַכט די שטילקייט ,זי געטראָגן און אָפּ-
געקלונגען איבּער די בּרייטע פֿעלדער װי מעשׂה-
לעך" ,אָפּאַ ,ילינטשערײַי, .װעט פֿול מיט קריג"
געפּילדער זײַן דער טאָל / ,און אִי װעט פֿון די
בּערג / ,דער עכאָיקלאנג פֿון שװערד און
שילד" ,יהואָש' ,שאולי . האָט זיך פּלוצלינג
דערהערט אַן אויסגעשריי ,װאָס האָט אָפּגעקלונ-
גען פֿון צװישן די בּיימער אַרױס" ,װײַס !
זי , ,3211א לעצטער לאַנגער קוש ,א שטילער
קלאַפּ אין לאָדן / ,און נאָכדעם װײַטע טריט,
ז' 05
װאָס קלינגען אָפּ געהיים" ,דא ,גש 
ענאָר אין פּוסטע קעפּ קלינגט אָפּ יעדער
געװאָרפֿן שטיינדל מיט אַ הילכיקן קלאַפּ",
דער לעבּעדיקער ,פֿאַש 2591 ,װווט , .1די קולות

זענען געקומען װי פֿון תֹּהום און אָפּגעקלונגען
מיט אַ ראנגלעניש ממעמקים איבּערצוגעװעל-
טיקן דעם יאוש פֿון א געבּראָכן לעבּן" ,חג,
טמז.92 | 5691 ,
 .2דערמאַנען אין קלאנג ,זיך הערן ענלעך
צו עפּעס .אָדער :דערמאָנען זיך אין א קלאנג,
,און װוען איר האָט אַ גוטן געהער ,װעט איר
הערן דאָס װילדע אָכצן און יאָכצן אין דער
דאָרטיקער פֿאַרסמטער לופֿט ,אַן אִי פֿון בּיטערע
קלאָגן  . . .פֿון עלנטע יתוֹמים" ,ה .עפּפֿעלבּערג,
דער קרבּן ,װאַרשע תּרס"ח ,זי ; .79אין דער
ייַדישער ליטעראַטור פֿעלט דער העלד ,די רע"
פּרעזענטאַטיװוע געשטאַלטן ,װאָס אין אַנדערע
ליטעראַטורן בּײַ דעם קלאַנג פֿון יעדער נאָמען
קלינגט אונדז אָפּ די מעלאָדיע פֿון א גאַנצער
עפּאָכע",

אָפּקלערן

מ .װאַנװילד,

צי איז שון

פֿאַראַן אַ

יודישע ליטעראַטור; ,װאַרשע , ,9291די פֿערזן

נ".
י.
לעס.
קָעמ
א,ו.ן זײַנע דראַמאַטישע פּא
,
גען אָפּ אין געמיט מיטן קלאַנג פֿון איבּער"
דײַטלעכקײט" ,ש .בּיקל ,היימיש ,יאַנואַר ,9591

דורות ,בּערלין יאָר?

צײַטן אין די װאַקסנדיקע

ס .אָנטעלעפֿאַנירן .אָנרופֿן אויף אַ טעלעפֿאָן.
,זיי האָבּן אָפּגעלאָוט דעם שדכן ,צוגעלאָפֿן
צום טעלעפֿאָן און אָפּגעקלונגען דעם יונגנמאַן",
אָפּאַ ,ימיידלעך"
 0טרוו .אָפּשפּיגלען .אויסדריקן .איבּערגעבּן
אַ זינען ,אן אינהאַלט, .אין די פֿאָלקסלידער
קלינגען אָפּ צאַפּלענישן און ראַנגלענישן פֿון
דערדריקטער ליבּשאַפֿט", ,װוערט דער נעפּל מיר
אַ ליכט  / --אין דער װײַטסטער װײַט דורכ"
דרינגען / :װערט א שליח מיר דער װינט / --
זייער עלנט אָפּצוקלינגען" ,אֵר ,אין א נעפּלדיקן
טאָגי? ,א געשריי פֿון א מענטשלעך געװיסן . .
האָט אָפּגעקלונגען אַן אָנקלאָג אין נאָמען פֿון
די ייַדישע קרבּנות" ,יג ,טמז 7691 ,או ,51
מיט זיך  --עדער נאָמען פֿון דיזעם מאַן
האָט זיך זייער שיין אָפּגעקלונגען אין די
אויערן פֿון דער מוטער און טאָכטער" ,אמד,
עװגעניע ,װילנע , ,9881דאָס װידערקול פֿונעם
האַמער קלינגט זיך נאָר אָפּ און װײַטער איו
שטיל װי אין א קבֿר" ,ש .ש .גרינפֿעלד איבּז,
די אַרמע

געבּילדעטע,

,6

ווארשע

,נעבּן דער

פּויקהויט |אין אויער} ,דאָס הייסט דאָס הייטל
װאָס אָן איר קלינגט זיך דאָס אָפּ אַלע טענער,
אַלע קולות" ,בּלעטער ,יא ,22

עכץ,-קלינג ,דער .אקיאַסע.דער  --אויך זזװ אָפּקלינג-
עניש.קאסע,

מזומן-רעגיסטער.

געלטרעגיסטער,

-עריי,

װאָס עס קלינגט

אָפּקלינגעריש  --אַדי.

אָפּ .װאָס איז מסוגל אָפּצוקלינגען, .די פּיאַנאָ
האָט זיך פֿון צײַט צו צײַט געלאָזט הערן מיט
אַ װײַטן

3

אַין אונטערטאָן",

מ.

שטיקער,

טמז,

או ,92

אַפּקלינעװען  --טרו- .נעווע אָפּ-- ,געקלינע-
בּאַפֿרײַען פֿון א קלין .אַרוױסנעמען א
װעט.
קלין .אי דעם זײַט-מיר-מוחל װאָס איז פֿעט
געװאָרן,

אָפּקליפּען  --דזוו אָפּדלובּען .לוט  72אָפקאַ-
לופען (,)+-

אָפּקלעפּן  +- --אָפּקלעפּן.
קלעטערן א לענגערע צײַט; .זײַן
טערט.
טאַטע ,דער קוטנער בּלעכער ,װאָס האָט האַלבּ
קוטנער הײַזער איבּערגעצויגן מיט בּלעך ,װאָס
האָט א לעבּן-לאַנג אָפּגעקלעטערט אויף דעכער",
/נ,
פמ ,טראָט פֿון דוירעס ,מאַסקװע .6691

אָפּקלעמען  --טרו .קלעם אָפּ-- ,געקלעמט,

,האָט זי {דעם רבֿס טאָכטערן זיך צעלאַכט ,און
איר לאַכנדיק קול בּיז הײַנט נאָך אין אויער

 .1אָפּדריקן ,אָפּקװעטשן .אַרײַננעמען אין אַ
קלעם און דריקן ,צעקװעטשן, .עס גיבּן אויך
אַזעלכע עלטערן וועלכע שלאָגן די קינדער אין

מאָסקװע  ,6691זי ,102
 .4אױפֿהערן קלינגען .אױפֿהערן זיך הערן.
,הייבּן אָן אין משך פֿון דער צײַט די אָנפֿאַלן
פֿון שרעק-נעװראָז פּאַמעלעך אָפּצוקלינגען און

מע

קלינגט

אָפּ מיר

אַמאָל",

האַל,

מײַן

אוצר,

פֿאַרשװינדן" ,פֿ .שניאורסאָן ,די קאַטאַסטראָפֿאַלע

אַ צופֿאַל

װען

דאָס

פֿאַלט,

אָדער

קלעמט אים אָפּ א פֿינגער ,װאָס טרעפֿט אָפט
בּײַ קינדער",

י .ל .גרינהויז,

אָפּקלעפּן  --טרװ .קלעפּ אָפּ-- ,געקלעפּט.
אָפּטײלן אָדער
 9אוקר ,פר-- :קלעבּן.
אַראָפּנעמען דאָס צוגעקלעפּטע .אִי אַ בּילדל ,אַי
די מאַרקע פֿון קאַנװערט, .ןערן איז אַרױס אין
שענק ,אָפּקלעפּנדיק דאָס העמד ,װאָס האָט זיך
צוגעקלעפּט אונטער די אָרעמס" ,א .פּערלמאַן
איבּז ,הענריק דזשעװעצקי ,די קװאַשניע גאַס,
מאָסקװע .7391
מיט זיך , --פֿון הינטער די סקירדעס היי
און דאָרפֿישע װינטמילן האָבּן זיך אָפּנעקלעפּט
אַנגעפּעלצטע
דער

מענטש

שלאָגט

ניט קיין

קינדער ,װאַרשע ,0091
 ,2אַרױסנעמען פֿון אַ קלעם .מאַכן לויז,

פּוערישע
מיט

דער

פֿיגורן",
בּיקם

ש .גאָדינער,
,3

 ,/מאַסקװ?ל

זי " ,42אילקא איז שוין געװאָרן אויס װאָרעם,
אָט דאָס-אָ צונעמעניש האָט זיך פֿון אים אָפַּי
געקלעפּט .איצט האָט ער שוין געהייסן צוציק",
אי.

קיפניס

איבּז,

ק.

טשוקאָװסקי,

די

זוניקע,

קיִעוו ,4391

אָפּקלעקן  --אוטו .דריטפּערזאָניק .קלעקט אָפּ,
זײַן גענוג .סטאַיען, .קאַרטאָפֿל
-יגעקלעקט..װעט אִ' בּיז איבּער װינטער", .גרייט ניט אָן
אַזױ

פֿיל פּראָװיאַנט,

אַפֿילו אַ העלפֿט

װעט

אויך אַי".

אַפּקלעקן  --טרװ .קלעק אָפּ- ,געקלעקט.
אָפּטריקענען ,אַרײַנזאַפּן טינט אע פֿליסיקײטן
מיט קלעקפּאַפּיר .אִי דאָס געשריבּענע; .עס האָט
זיך שוין בּאַװיזן לעשפּאַפּיר אויך ,עס איז שוין
ניט געװען קיין נויט אִי דײַן שאַפֿונג אויף די
װענט ,כּדי זיי זאָלן זיך ניט צעװאַטשקען" ,אי.
קיפּניס ,איבּז ,אָסטאַפּ װישניאַ ,שמייכלען
כאַרקאָװו ,9291
אָפּקלער  --דער- ,ז .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּקלערן . ,און ערשט מיט די מופעניש,
וועמעס

אָפּקלעטערן  --אוטװ- .טער אָפּ-- ,געקלע-

קינד

מיט ז יך  --זיך אִי דאָס האַרץ" .עס קלעמט
אים אָפּ בּײַם האַרצן = א) עס דריקט דער
הונגער;  )3מע זעט אַן עװלה ,אַ צרה .א,ויבּ
עמעצער װעט פֿרעגן :יפֿון װאָס איז דער מענטש
געשטאָרבּן?י ,װעט זיך אָפּזוכן אַ שוֹטה און
ענטפֿערן' :ער האָט זיך אָפּגעקלעמט א פֿינגער",
האָט עס עפּעס אַ זינען?" ,אי .קיפניס איבּז,
מאַרק טװען ,העקלבּערי פֿין ,קיִעװ .9291
-עניש,

אַי איז עס?ײ,

א .ד .אגוז,

הומאָריסטישע

דערציילונגען, .א נײַער אַ'י! דער חתן זאָל ניט
ריידן װעגן נדן . ..דו בּיסט גאָר פֿון זינען
אַראָפּ ,ע .בּ| .עוזר בּלאָשטײן} ,די משוגענע,
ווילנע  ,4981זי ,91

אַפּקלערן  --טרװ .קלער אָפּ-- ,געקלערט.
פּפ;- :קלאָרן.

 .1קלאָר מאַכן .אָפּרײניקן,

ּ,וטר פֿון נכרי מאָג
אָפּלײַטערן .אָפּפֿילטרירן .פ
מן װאול עִשֹׂן ...מן קאָכט דיא פּוטר אונ'
שוימט זיא וואול אוני קלערט זי אָבּ" ,שֹׂה װ
אַמשׂט  ,3271עג/ד.
 .2אױפֿקלערן .דערגיין צו אַן ענין בּיון
סוף ,בּיז עס װערט אינגאַנצן קלאָר, .און די
זאַך פֿון דעם מלך ,כּלומר :דאָס װאָס בּײַ זײ
איז געווען אָפּגעקלערט אַז סע איז קיין מלך
ניטאָ ,דאָס איז שוין בּײַ זיי געװאָרן פֿאַר אַ

1000

אָפּקנאַלן
משל" ,נחבּ' ,מעשׂה בּחכם וֹתֹּם,; .דו װעסט
װעלן זאָגן ,דאָס קאָן גאָרניט זײַן ,װאָס איך
האָבּ אָפּנעקלערט אין דער יוגנט ,זאָל בּײַ מיר
דאָס הײַנט גאָר פֿרעמד און פֿאַר נישט גערעכט
זײַן" ,חה ,ֿ3וו ,רלד,
 .9אַרוסדרינגען .קומען צו א מסקנא ,א
כּלל ,אַן אױיספֿיר ,בּאַשטימען .בּאַשליסן ,דעצי"
דירן .אִי דעם אונטערשייד פֿון יעדן מין בּאַשע-
פֿעניש, .האָט {ערן בּײַ זיך אָפּגעקלערט ,אַז ער
מוז דאָ שארף שמועסן ,בּפֿרט דער בּחור ,זאָגט
מען ,האָט געלט" ,יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּציג
,1

!' , ,81װעדליק װי ער האָט אָפּגעשאַצט

דאָס גאַנצע לעבּן פֿון דעם מענטשן אויף דער
וועלט ,איז בּײַ אים אָפּגעקלערט געװאָרן אין
זײַן דעה אַז סע איז גוט דאָ אין דער מדבּר
איבּערצולעבּן זײַנע יאָרןײ ,נחבּ ,ימעשׂה מבּער-
,יבּערדעם האָבּן מיר אַלע אָפּגע-
גיר והעניי ,א
קלערט ,מע זאָל פֿון הײַנטמאָל אָן שוין נישט
אויף ר' מאיר בּעל-הנס ,נאָר אויף דעם בּעשטס
נשמה מנדר זײַן" ,יפּ ,זי ,, ,091צום סוף האַבּן
אַלע דורך דער בּאַנק  /דאָס דאָזיקע צװישן זיך

אָפּגעקלערט  /אַז זײי זענען דורכדעם אַזױ
קראַנק / ,װײַל זיי זענען זייער נישט װערט",
עט ,משלים ,וילנע  ,5291ז'  .412אאָבּער ער
האָט אָפּגעקלערט גאָרנישט |צון דערציילן פֿאַר
איר

וְא}זוי

גלײַך

זאַבּיעזענסקי,

װי

די

פֿאַר יהודיתן",
צײַט

שװערע

װן,

בּ.

א.

וארשע

,65 '1 ,7
 .4אַרײַנטראַכטן זיך .אַרײַנחקירהן זיך אין
אַ זאַך; .זאָנט יהודה :קומט אַהער ,קינדער
יעקפ .איך יל אײַך דערציילן װאָס איך האָבּ
מיט מײַן שׂכל אָפּגעקלערט ,װאָס אין האַרץ
אונדזער

א .פּאַװיר,

פֿאָטער איז",

גדולת

יוסף,

יוזעפֿאַָװ תּקצ"ח ,ג/ב" .נאַר דער מענטש זאָל
װעלן אי דעם שׂכר אַליין װיפֿל יעדער מענטש
האָט .דאָס קאָן מען נישט פֿאַרשטײן װאָרן אין
דעם איז דאָ עטלעכע פֿאכןײ ,טעיאַטאָר (הש |},
זי , .78װערן געבּאָרן קינדער נאַרישע מיט
פֿאַרשטאָפּטע הערצער און מיט פֿאַרשטאָפּטע
מוחות,
חכמי

אַזױ

װי עס

המחקר",

האָבּן אָפּגעקלערט

הנהגות

;,װאָס פֿאַרשרײַבּן?

הנשים,

אלע

וילנע תר"ה,

מע בּאַדאַרף דאָך פֿריער

עפּעס אִי װאָס צטון!" ,שע ,קאָמעדיעס ,די
אַסיפֿה,

אָפּגעקלערט",

ש .בּר'כּוכבּא ,אַ נײַע אַמעריקאַ-

נישע הגדה ,...װילנע  ,0091זי , .43יאָסעלץ
האָט שוין אַפֿילו אָפּגעקלערט אַ פּלאַן ,װען
און

אזוי",

שע,

יוסילע

סאָלאַָװײ,

ז' ,04

;אָן א רעיון און אָן א מחשבֿה קען ניט זײַן
קיין מעשׂה .דער מוֹח .. .קלערט אָפּ א נײַעס
און די האַרץ טראַכט דאָס און איז זיך מישבֿ
צי עס איז גוט דעם מוֹחס אױפֿגעבּעכץ" ,יצחק
יחיאל

שׂכלדיקע זאַך? מסתּמא עפּעס אַ נאַרישקײט!",
י

אָשריקע,

מאַרגאָלין,

אַדעס

תּרע"ד.

 .0פֿאָרױסזען, ,און מע קען גאָר קיין זאַך
ניט אָי :עס קען נאָך גאַנץ שיין זײַן ,אַז אַלע
זײַנע חפֿצות זאָלן פֿאַרגעסן װערן ,ער װעט
װערן אַ כּשערער ייד" ,יפֿאַל ,7881 ,שן ,92
מיט זיך  --גאַזוױינס לאָזט זיך גאָרניט אָ".
"און װײַל ער האָט נאָך געהאַט עפּעס געלט פֿון
זײַן נדן ,האָט ער זיך אָפּגעקלערט עֶר זאָל זיך
נעמען א שיתוף ...און זיי זאָלן האַנדלען
בּשותּפֿות" ,ספר דובֿר שלום ,טשעמישל ,יאָר?,
יג/א, .ווען ער האָט זיך גערעכט אױפֿן צרשטן
פֿאַרהער צו שטיין ,און װאָס צו טענהן זיך אָפּי
געקלערט ,האָט דאָס גאַנצע עסק אזא שיני
קלמן

בּאקומען",

סובּיל

איבּז,

דער

דאַקטאָר

מיט זײַן טאָכטער ,לובּלין , ,4981די נײַע סיס-
טעמען האָבּן זיך ,אמת ,נאָך ניט אינגאַנצן אָפּי
געקלערט .עס טרעטן ערשט איצט אַרױיס יענע
שװערע ערשטע װידערשפּרוכן װאָס זײַנען װי
די פּאַקן און מאָזלען פֿון אַ יונגן סיסטעם",
זשיט װו ,נ"י  ,2191זי ,99
ער (ין
/עניש.
ה-עכץ.
ונג,

יקע).

/עריי.

אָפּקנאַלן  --אוטו .קנאַל אָפּ-- ,געקנאַלט ,פפ
(פד)-- :קנעלן .1 .אָפּהילכן מיט אַ קנאַל,
אִי מיט א בּײַטש .א שאָס קנאַלט אָפּ, ,װעלנדיק
גוט בּאַטראַכטן דעם אַזױ נאָענט בּאַקאַנטן
בּאַרג ,פֿון װעלכן אַלע נאַכט הערט זיך א
טױבּער אױפֿרײַס .אָט בּאַלד װעט װידער די

לופֿט מיט פֿײַער אָ" ,ש .אַלעק ,אינ אָנגל. ,
כאַרקאָװיקיעװ ; ,2391נאָך די בּליצן האָבּן
דונערן אָפּגעקנאַלט איבּער די בּערג ,און װײַטע
עכאָס און אַ שאַל פֿון א שופֿר האָט זיך גע
הערט",

אש,

משה.

 .2אָפּזאָגן ,אָפּזינגען ,אָפּשפּילן מיט א קנאַ-
לערײַ .אִי א סאָלדאַטישן מארש .אִי א פֿרײלעכס,
,נישט בּאַגלײט געװען דורך בּענקנדיקע ,לאַנג
אָטעמדיקע ,קרעכצנדיקע ,בּערג-שטײגנדע ניגו"
נים ,װי בּײַ אַנדערע רבּישע הױפֿן .נאָר מע האָט
אָפּגעקנאַלט די ישיר-המעלותןי מיט קורצאָטעמ"
דיקע פּאָלקעס און מאַזורקעס" ,אַש ,תּהילים:
יוד, .עס האָט אָפּגעשאַלט און אָפּגעקנאַלט אי
בּערן גאַנצן בּית-מדרש" ,חג ,צמח אַטלאַס.

מיט ז י ד-- .קנאל ,דער- .ונג- .עניש.

ֿ,אַר
 .8אױסטראַכטן .פֿאַלן אויף אַ געדאַנק ,פ
דעם קונסטשטיק דאַרף מען טאַקע לױבּן די
קאָמפּאַניע 'ניו-יאָרקי ,עס איז גאָרניט שלעכט

װי

אָפּקניפּלען

סאַנענזאַָהן

מעיר

קאַרעליץ,

דרך

האדם,

װילנע , .8091זאָג מיר  . . .דו האָסט דאָס אָפַ-
געקלערט די 'המצאהי מיט די קאַרטאָפֿל?* ,אַר,

ידי ערפֿינדערין'; .אַ ייִדענע װעט עפּעס אַי אַ

עריי,אָפּקנאַקן --

קנאַקט.

טרו

 4אוטו.

קנאַק אָפּ'- ,גע-

 .1פֿאַרענדיקן קנאַקן .אִי אַלע ניס"

דער אַנדערער" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי .02
'הא לחמא עניא' האָבּ איך אָפּגעקנאַקט
'מה-נשתּנה' מיט אַזא בּרען אַז אַפֿילו
טאַטן האָט געשײַנט דאָס פּנים פֿון
ישׂראל

רוחמובֿסקי,

פֿון מײַן

זכרונות

;נאָכן
דעם
בּײַם
נחת",
לעבּן,

פּאַריז , ,0291וואו האָסטו געדינט?  --הערשל

 .האָט גלײַך געגעבּן א קנאַק אָפּ :אין דער
קייסערינעס

בּערג,

פּאָלק",

בּאַם

ו,

דניעפּער

'עמעסי ,ז' , .,202עס קומט דער רבֿ ,דער
ראַבּאַי ,דער מגיד און דער 'רעװרענד' און
קנאַקן אָפּ װער אַ דרשה ,װער אַ 'סוירמען' --
וי פֿון א גראַמאַפֿאָן ארויס" ,ט .אייזיקס ,טמז,
 8א.1

? .אַזױ אויך אָפּזינגען ,אָפּשפּילן .אִי דעם
גאַנצן מוסף .אַי אַ קאָנצערט, .די ראָלע 'סער-

קעלע' האָבּ איך {גאָלדפֿאַדן}
קנאקט",

ד,

זילבּערבּוש,

י.

אַלײן אָפּגע-

מענשען

און

געי

שעהענישן וין  ,1391ז' , ,67האָבּ איך אָפּי
געקנאקט א קאַפּיטל ישעיהו מיט דעם גאנצן
קלאַפּערגעצײיג,
אַמעריקאַנער,

מיט

ניגון",

דעם

י .שײנהייט,

,22 41 1691

 .0אַרײַנעסן מיט גרויס אַפּעטיט .אַי אַ
פֿעטן מאָלצייט, .אָט אַזױ האָבּן מיר בּחבֿרותא
אָפּנעקנאַקט א װעטשערע" ,אי .קיפניס ,סאָװ'
היימלאַנד ,8691 ,מאן ,6

--קנאק ,דער- .עכץ.

-עניש-/ערי,

אַפּקנופּן  +-- --אָפּקניפּן,
אָפּקגײטשן

--

קנייטש

טרחװ.

אָפּ-- ,גע-

 .1מאַכן קנייטשן .אָפּפֿאַלדעװען
קנייטשט.
און צונױפֿלײגן .אי שטאַפֿן ,בּויגנס פּאֲַפּיר,
 .2אויסגלליכן אָדער פֿונאַנדערנעמען קנייטשן,
אִי דעם שטערן .אַי א לײַלעך און אויספרעסן,
נג,מיט זיך- .קנייטש ,דער.
עניש.אָפּקנײַפּן  --טרח .קנײַפ אָפּ-- ,געקניפן,
-געקנײַפּט / ,אָפּטײלן עפּעס דורך אָפּרײַסןאַראָפּקנײַפּן מיט אַ געצײַג אַדער מיט די
פֿינגער .אי מיט אַן אָפּצװענגע .אִי מיט די
פֿינגער .אי דאָס ווייכע (אַ האַרט שטיקל) פֿונעם
בּרויט .תּי פֿאַרטײַטשט מלק את ראשוױ
(ויקרא ,א, :)51 ,און אַי זײַן קאפ |לויטן דין
טאָר דער כּהן ניט דערשטיקן אָדער דערווערגן
אַן עוף װאָס מע בּרענגט פֿאַר אַ קרבּן
,רײַסט מען אַרױס די געװיקסלעך פֿון דער
ערד .מע רײַסט אָפּ אָדער מע קנײַפּט אָפּ אַ
העלפֿט ,אַ דריטיחלק פֿון זייער װאָרצעלע...
און מע זעצט זיי איבּער צוריק אין דער ערד",

לעך, .די האַרמאַטן האָבּן שוין אָפּגעקנאַקט".

א.

 .2קנאַקן אַ לענגערע צײַט .אַי פֿאַרשײדענע
מינים ניס שעהןלאַנג ,צוזאלצן זיי און דערנאָך

גראַד ,, .2291זייער ערנסט קנײַפּט |ערן אָפּ...
א שטיקל פֿון דער לאַטקע" ,חנה לעװין ,קלֵיי
ניקייטנ ,בּאַרדיטשעוו " ,3391װערן האָט אָפּגע-

אַ בּיסל בּראָטן, .אונדזערע בּיקסן האָבּן אָפּ
|
געקנאַקט די גאַנצע נאַכט",
 .9אָפּקלאַפּן ,אָפּהאַקן ,שטויסן אויף צוריק
מיט א קנאַל .אַי א צװײַג ,אַ בּוים .אַי די פּילקע.
 4אָפזאָגן עפּעס מיט א קנאַל ,מיט אַ
פֿעסטקײט ,זיכערקייט .אִי אַ בּפֿירושן ליגן .אַי
דעם קדיש .אִי אַ פּרק משניות .אַי די פֿיר
קשיות, .אָפּגעקנאַקט לעבּעדיק איין קשיא נאָך

עלבּערט.

פֿאַרפֿלאַנץיגעװיקסלאַך,

טאָן א שפּיצל:

בּעת

ער

האָט

פּעטרא

געצויגן

דאָס

שװעבּעלע ,האָט ער דאָרט פֿאַראײנס אָפּגע-
קנײַפּט עטװאָס פֿון דעם צווייטן שװעבּעלע ,אַזױ
ר
ע..
ד,
אַרום איז

גוֹרל

געפֿאַלן

אויף

ש .פּערסאָװ ,אויצרעס ,מאַסקװע 9391.

אים",

-עניש.

אָפּקניפּלען  --טרװ- .פּל אָפּ-- ,געקינפלט,
דזוו אָפּקניפּן בּו ,ספּעצ א קניפּל, ,די זין פֿלעגן

אָפּקניפּן

1907

אַרומלױפֿן װי שדים איבּער דער װעלט און
פֿאַרקניפּן און אִי די פֿאַרצװײַגטע געשעפֿטן",
מוק,

בּאַגעגענישן

מײַנע

| ,ז' .05

אָפַּקניפֿן  --טרהװ .קניפ אָפּ-- ,געקניפט.
 .1לויז מאַכן .אָפּטשעפּען .אױפֿבּינדן אַ קנופּ
(א קניפל), .איז

גלאַט אַ זינדע

אָפּצולאָון אַ

שידוך װעגן געלטזאַכן  . ..דען שידוכים זײַנען
פֿון גאָט און װאָס ער פֿאַרקניפּט דאַרף קיין
ניט

מענטש

אָ'" ,אמד,

שלומעלע

ר'

דער

פּער

פֿון דער קהלה נ' ,װילנע  .0781פפֿון דר'ערר,
דורך זיבּן טויערן האָבּ איך / ,צוּם טראָן
סאַטורנס' אױפֿגעהױבּן זיך / ,און קניפ פֿיל
אָפּגעקניפּט אין װעג ,דער קנופּ  /פֿון מענטשנס
גוֹרל איז צו שטאַרק פֿאַר מיר" ,יהואש ,פפֿון
אָמאַר קאַיאַם',

 .2דזו אָפּקנײַפּן, .גיט עֶר א קניפ אָפּ אַ
שטיק ווייך בּרויט פֿונעם לאַבּן .ער קנעט דאָס
דער

אין

האַנט",

ידידיה

מאַרגאָליס,

פויערימ,

מאָסקװע ,9391

,און אַז דײַן טעליצע װעט זיך אִי װעלן מיר
ּ,ין איך הײַנט
אויך האָבּן אַן אייגענע בּהמה" .ב
אךָאר. . .
ּלע
פהמה
ד אַ נגיד  . . .מיט בּ
יאַ
י..
.
מיט נאָך איינע װאָס האַלט אָט-אָט בּײַ אִי זיך",
שע' ,דאָס גרויסע געװוינסי, .אַזא בּהמהלע ,אַזאַ

טײַערע בּהמהלע! אָפּגעקעלבּט זיך אין אַ בּייזער
שעה ,עין-הרע געגעבּן" ,זש ,נח פּאַנדרע, .אין

קיין כּישוף גלייבּ איך נישט ,אַז די קו װעט זיך
אִי װעט זי דיר מער מילך געבּן!" ,אַש ,תּהילים-
יוִד, .די מילך-קי גיט מען דורכן מעת-לעת פֿון
 0פֿונט בּיז  2פּוד װאָרצלען .געװענדט אָן דער
צײַט פֿון אָי ,אָן געמעלק און אָן דער װאָג",
ק .פּערלמאַן איבּז ,װ .א .כאַרטשענקאָ ,װאָרצל-

פֿרוכטן ,מינסק ,8291

אָפּקעלטערן  --טרו- .טער אָפּ-- ,געקעל-
טערט-- :99 .קעלטן.

אָפּקנעלן  +- -- 1אָפּקנאַלן.

קעלטער, .װען מיר װעלן עס --יקעלטן אויף
שפּרינגערס בּלײַבּן אויף אייבּיק טויט" ,דרי מ.

אָפּקנעלן זז  --אוטו .קנעל אָפּ-- ,געקנעלט.

צ.

ז.

רובּינשטײן,

דער

דיא

הויזליכע

קנס

מאָל,

אַדעס  ,3881זי , ,71ניט אומוזיסט האָבּן דער
מאַן מיטן איידעם מיט איר א גאַנצן טאָג אָפּי
געקנעלט ,בּיז זיי האָבּן עס איר אין קאָפּ אַרײַנ"
געהאַקט" ,בּלעטער ,יאן ; .53אַמאָליקע אאָרן
פֿלעגן מלמדים בּיזן קבֿר אַרײַן אָ'" ,אַר ,ידי
ערײ.
ה-עניש.
נײַע קנעלונגי = .הונג.

אַפּקנעפּלען  --טרו- .פּל אָפּ-- ,געקנעפּלט.
אָפּשפּיליען די קנעפּלעך .צעעפֿענען אָדער אויס"
טאָן אַ מלבּוש דורך אָפּשפּיליען די קנעפּלעך.
"זײַן טאָכטער  . . .האָט װידעראַמאָל די זאָקנ"
בּענדלעך מיט דאָס צירונג אויף די פֿיס גצ
מאָסטן  . . .ער איז אַרײַן אאוָןפ.ּ.ג.עקנעפּלט
די זאָקנבּענדלעך" ,ש .גאָדינער ,טאָג אַנטקעגנ,
מאָסקװע ,4291
מיט זיך ; --חבֿרה שפּיליעט זיך אָפּ,

קנעפּלט זיך אָפּ ,נאָך גײיענדיק ,אין אײַלעניש",
ממוס ,װינטשפֿ ,זי , .22מנחם האָט זיך אָפּגץ-
קנעפּלט ,גלײַך װידער פֿאַרקנעפּלט" ,שירע
גאָרשמאַנ ,דער קויעכ פונ לעבּנ ,מאָסקװע ,8491
דונג- .עניש,

אָפּקעכלען  --טרו- .כל אָפּ-- ,געקעכלט ,פּ:8
אָפּצערטלען .אָפּבּאַלעװען .אִי
ק-יכלען.דאָס קראַנקע קינד ,דעם בּןדיחיד אע.

אָפּקעלבּ(לע)ן (זיך)  --אוטו .קעלבּןל) (זיך)

אָפּ( ,זיך) ג-ע-קעלבּ(ל)ט .פ :99ק-אַלבּן זיך,
איבּערקומען די צײַט ,פֿאַרענדיקן דעם פּראָצעס

פֿון געבּערן א קעלבּל .איר :געבּערן קינדער.

מעדיצין,

ווילנע

 ,7ז' ,41
מיט זיך , --װאָרעם עס װעט שון בּאַלד
אָנקומען די נאַכט און די ערד װעט זיך אַ",
'אשמדאַי ,דאָס

נײַע לעבּען ,נ"י ,יוני ,0191

אָפּקעמען  --טרו .קעם אָפּ ,יי געקעמט5 .

ק-אַמען.

 .1פֿאַרקאַמען .דורכפֿירן אַ קאַם

אויסצורײיניקן אָדער אײַנצואָרדענען די האָר,
 .2אָפּקראַצן מיט א קאַם ,דורכפֿירן אַ קאַם
אין אַ פּראָצעס פֿון אַרבּעט,
 .2פּײַניקן מיט אַן אײַזערנער קאַם איבּערן
קערפּער, .אונ!' אין דיא זעלבּיגי צײַט איז ר'
עקיבֿא אונ' זײַני חבֿרים אַך גטיט געװאָרן אוני
מן האָט אים זײַן פֿלײש אָבּ גקאַמט מיט
אײַזרי א|ײ=ַזערנע} קאַמןײ ,שאר ,יד.

קעמפֿט.אָפּקעמפֿן  --קעמף אָפּ ,גע

אוטװ

 .1קעמפֿן א צײַט .אי פֿאַרן פֿאָטערלאַנד,
 ,2פֿאַרענדיקן ,אױיפֿהערן
אִי פֿאַר אַן אידיי ,

קעמפֿן.
טר  --אָפּקריגן עפּעס דורך א קאמף אַ
מלחמה .עדי דאָזיקע מאַיאָנטקעס זײַנען נאָך
צוריק ניט אָפּנעקעמפֿט געװאָרן" ,נ .קאבּאַקאָװ,
איבּז ,יאַקובּ קאָלאַס ,זומפּ ,מינסק ,6391
אָפּקעפּן  --טרוװ .קעפּ אָפּ -ג-עקעפּט.
קעפּן .אַפּהאַקן ,אָפּשנײַדן דעם קאָפּ .אִי מיט
(אויף) דער גיליאָטינע.

אַפּקעצלען זיך  --אוטװ .קעצל זיך אָפּ ,זיך
 .1/איבּערקומען די צײַט ,דעם
-געקעצלט.פּראָצעס
געקומען
אָ" ,יר,
אַ גוטער
קעצלט",
נישטיקע

 .2אָפּװענד ,אָפּװײַך .אַװעקדרײ .אַן אַי
אָ.
פֿון דער פֿריערדיקער טעמאַטיק .אן אִי אויף
רעכטס (לינקס), ,דער דריטער דור אין אַמע-
ריקע האָט זיך אויף כּלערלײי װעגן צוריקגע-
צוריקקער-דור האָט זיך אויך
ן
ט.
מטי. .
קער
אימיגראַנטישער
פי.ֿ.ו.ן
אָנגעהױבּן דער אִ
פּסיכאָלאָגיעץ" ,אפֿא ,טמז 6691 ,וו ,3

אָפּקערונג  --די- ,ען.

פֿון געבּערן קעצלעך; .און עס איז
די צײַט װאָס זי האָט זיך בּאַדאַרפֿט
גש ו .2 .פֿיג ,איר, .ער לױפּט מיט
בּשׂורה :די קאַץ האָט זיך אָפּגע-
פֿװל װעגן א מענטשן װאָס קומט מיט
,12/
נײַסן.

אָפּקער  --דער- ,ן .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּקערן (זיך) .אַן אַי פֿון וועג .פּלוצעמדיקער

 ,1פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּקערן (זיך) ,אִי פֿון װעג
 .2דאָס אַראָפּגײן פֿון
איבּערן פֿאַרריכטן.
דרך-הישר .אויסגעלאסנקייט .צעלאָזנקײט .חטא,
זינד .אַרכ אויך :חוצפּה .ליגן .טװ פֿאַר 'סרה'
(דבֿרים ,יג ,6 ,שוין רײַכלין  8אא); פֿאַר 'זנות'
(בּמדבּר ,יד ;)33 ,פֿאַר 'תּנואָה' (בּמדבּר ,יד;)43 ,

פֿאַר 'מוטהי (ישעיה ,נח )6 ,ותּי :יאָךְן :פֿאַר
ימשובהי

(ירמיה ,יד ;)7 ,פֿאַר 'עתק' (תהלים,

לא, .)91 ,דאָז יאָר װערשׂטו שטערבּן אוני נאָך
דעם יאָר ווערשׂטו בּיגראָבּן װערן ,דען אָב
קערונג האָשׂט גירעט פֿר גאָט" ,סהמ ,ירמיה,
כח, ,61 ,איין פֿאַלשר צײַגן דער דאַ ליגן טוט
רידן,

מ .קאַטץ איבּז ,ל .אנדריעיעו,

אַ לענגערע צײַט קנעלן ,אײַנלערנען מיט אַ סך
אָנשטרענגונג ,מיט איבּערחזרונגען .אַרײַנקלאַפּן
אין קאָפּ, .ער האָט  . . .צוויי יאָר אָפּגעקנעלט,
ער האָט שיינע עטלעכע קערבּלעך אָנגעקליבּן",
שרעקליכער

מאַכן קאַלט אָדער

אײַז אַ לאַנגע צײַט ,װעלן מיר זען אַז די קליינע
זוסמאַנאָװיטש,

אָפּקנעטן { --פד לאַנגע ען טרװ .קנעט אָפּ,
פֿאַר"
ג-עקנאָטן--- ,געקנעטן-- ,געקנעט..
ענדיקן קנעטן .אִי א פֿולן מולטער,

אָפּקערן

דען

ער

רעט

אָבּ קערונג",

מחזור

חלק

שני ,שלש רגלים ,אמשׂט  ,3171רלח/ב, .מיר
האָבּן גרעט פֿר צוקונג אונ' אָבּ קערונגי ,מחזור
ר"ה וו"כּ ,הומבּורג  ,1271קנב/א |דבּרנו
עושק וסרה'ן; .אַרױסצוּװאַרפֿן דאָס מיאוסקייט
פֿון דײַנע עבֿירות ,און אױיסצוראַמען . . .דאָס
מיסט װאָס דו האָסט געמערט פֿון דײַן פיל עסן
און תענוגים פֿון דײַן אַי ,איבּז ,ר' אליהו
הכּהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָוו תּקצ"ג, .װײַל ער
האָט גערעדט אִי קעגן ה' אײַער גאָט" ,תּי,
דבֿרים ,יג.6 ,

אָפּקעריק  --אַדי
 1אַרכ .אױסגעלאַסן.
צעלאָזן .װאָס גייט אַראָפּ פֿון דרך:הישר, .אין
גאַנצקײט זאָלשׂטו גין ,דען װערשׂטו בּישערמט
ווערן פֿר צאָרן ,װען דוא װערשׂט ניט אום
קוישן מיט איין אָבּ קעריגה פרויא" ,מחזור
חלק

שני,

שלש

רגלים,

אַמשׂט

,3171

רנד/ב.

 .2װאָס קען ,איז מסוגל אָפּצוקערן (זיך) .אומ-
זיכערע ,אִיע מיטגלידער פֿון דער גרופע.
דיקייט.

אָפּקערלען  --טרו .קערל אָפּ-- ,געקערלט.
אַרױסנעמען קערלעך .בּאַפֿרײַען פֿון קערלעך.

אָפּקערן

--

אוטװ.

קער אָפּ-- ,געקערט.

 1טו פֿאַר סור מיט אַלע בּבּ פֿון סור אין לק.
,אֲוני צֶר זאָגט משה .איך װיל אָבּ קערן אונ'
איך װויל זעהן דש גיזיכט |זעאונגן דשׂ גרושי",
טח ,שמות ,ג,3 ,
 .2פֿרגל :אָי ,טרװ .33 ,פֿאַרקערעװען אין אַ
זײַט ,פֿאַרנעמען זיך אין אַ זײַט .בּײַטן די ריכ-
טונג פֿון בּאװועגן זיך .אִי פֿון װעג .אִי פֿון
שאָסײ און זיך לאָזן מיטן זאַמדיקן װעגל אין
דערפֿל אַרײַן, .ער |האתון| האָט אים אָבּ גיקערט
פֿון דען װעג װאָשׂ אים בּלעם האָט אָן גילאָדנט
קיגן ישׂראל" ,נצו ,בּמדבּר ,כב/ג, .לאָמיר די
מצווה טאָן און אים צו קבֿורה בּרענגען :האָבּן
זיי אָפּגעקערט פֿון זייער װעג און זײַנען אַהינ"
געגאַנגען" ,קבֿיהישר.

אָפּקערן

801

 .3דערװײַטערן זיך .אָפּרוקן זיך פֿון אַן אָרט.
א פֿון די חרובֿע פּלעצער .אִי פֿון א געגנט
װאָס רופֿט אַרױס טרויעריקע זכרונות, .יצחקל
איז געװען ממש ילא מש ,קײן רגע נישט
אָפּגעקערט פֿונעם בּעט" ,א .װיעװיאַרקאַ ,הימעל
און ערד ,לעמבּערג  ,9091ז' ,6
 .4צוּװענדן זיך צו עפּעס ,צו עמעצן .בּכּיװן
גיין צו א געװויסן פּונקט ,אין א בּאַשטימטער
ריכטונג .אַי צו אַן אַלטן חבֿר, .אוני ער {סיסראן
קעריט אָבּ צו איר אין איר גיצעלט אוני זי
בּידעקיט אין בּשׂמיכה מיט אײַנים מאַנטיל",
סהמ ,שופטים ,ד, .81 ,גענוג אײַך ארומרינגלען
דיזן בּארג ,קערט אָפּ צו צפֿו-זײַט" ,א .מאַל-
קאָו ,ספֿר דרך אמת ,װאַרשע  ,4981ז' ,7
 .9װערן אומגעטרײ .זיך ניט אינטערעסירן
מער מיט עמעצן ,מיט עפּעס .אִי פֿון אן אמאַי
ליקן חבֿר ,פֿרײַנד אע .אִי פֿון דער װײַבּ
איבּער עפּעס א פֿאַנפֿאַראַנקע; .אַז די פֿרױ
װעט

אִי פֿון איר

מאַן" ,בּאר

משה,

בּמדבּר,

ה .21 ,אִי פֿון לערנען .אִי פֿון דער פֿריערדיקער
פּאַרטיי,
 0פֿיג .אִי פֿון װעג .אָפּנײגן פֿון (פֿר:יערדיקן)
אוֹפֿן לעבּן ,טראַכטן ,פֿילן ,פרגל :אָי ,טרו ,בּ.4
אִי פֿון גלײַכן (ריכטיקן ,ערלעכן אא) װעג.
שװערן ניט אָפּצוקערן פֿון װעג פֿון גערעכטע,
,דאָז בּײַא שפּיל גירייכט זיכר גאָר װײַט/ ,
צו װאָרנן איין מענשן דאָז עז ניט אים גירייט /
אונ' ער ניט פֿון דען רעכטן װעג אָבּ קערט",
ספֿר משלים ,פֿפֿדמ  ,6861נא/ב, .דיא בּני יהודה
האָבּן איר װעג אָבּ גיקערט פֿון הקבּ"ה אוני
האָבּין  חוטא גיװעזין" ,נצו ,דבֿרים ,לה/א.
;ווער שעמט זיך פֿר לײַט דעם יצר'הרע זײַן
בּייזן װילין צוֹ טאָן און דעריבּער קערט עֶר
פֿון בּייזן װעג אָפּ ,עח ,סא/ד, .װיי געשריען!
אָפּגעקערט האָט פֿון גאָטס װעג און האָט
אַװעקגעלאָזן א לעבּן פֿון אײיבּיק און זיך עוֹסק
אין א לעבּן פֿון א שעה" ,יד ,אבֿן נגף, .האָסט
אָנגעצײכנט מיר מײַן װעג  / --פֿון אים נישט
אָפּצוקערן!  /און האָסט מיט שטינער אים
פֿאַרזײט / ,אַז איך זאָל  --נכשל װערן!?",
הר,

אין

שענסטן

טאָג

פֿון

האַרבּסט,

'ממה-.

נפֿשך', .א דאנק װאָס דו האָסט זיך געלאָזט
דערקענען / ,װאָס פֿון מײַן װעג האָסט הײַנט
ניט אָפּנעקערט" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאַסקװע
 ,6ז' ,112
אָפּװענדן (זיך) .אַזױ װי  ,36אָן בּפֿירושן
ניצן װ עג .אִי פֿון בּייז ,פֿון שלעכטס( .ניט)
אִי פֿון דער תּורה, ,װילשׂטו העלפֿן אַלז מיר
זאָלן אוישׂ דען גלות אוישׂ גיליזט װערין,
מושטו פֿון תּשובֿה אונ תּפֿילה ניט אָפּ קערן",

עיון ,יא/א, .אוני דוא זאָלשׂט ניט אָבּ קערין
פֿון זײַן ראט ניט אויף דיא רעכטי זײַט אודר
אויף דיא לינקי זײַט" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא ,4671
קכא/ב, .און איר זאָלט ניט אִי נאָך אײַערע
הערצער און אויגן בּייזע צו טאָן" ,לט ,2כו/ב.
;אַפֿילו אין דער בּחינה פֿון 'סור מרע' קען
יעדער  . . .מענטש אױסגעפֿינען בּײַ זיך אַז ער
קערט נישט אָפּ אינגאַנצן פֿון דעם שלעכטס",
תּניא ,לט,

אָפּקערן זיך

אָפּקערן  --טרװ +- .זפֿװ.

 .1אָפּרױמען

בּאַזײַטיקן אומריינס .אָפּרײניקן און אַװעקשאַרן
אין א זײַט .אִי דאָס מיסט .אָי שמוץ ,שפּינװעבּט,
שטויבּ אע .אִי מיט א בּעזעם ,מיט א בּאַרשט,
אי די גאַס, .האָבּן זיא גוֹרל גיװאָרפֿן װער דאָ
זאָל אָבּ קערן דיא אֵש פֿון מובּח פֿון אינן
ווייניג אונ' דיא אֵש פֿון דער מנורה אום װילן
קטורת װער עש זאָל אָן מישןי ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271קצא/ב, .עז איז איין
כּבֿוד-שבּת  . . .אין אַלי װוינקל וואול ריין מאַכן
אונ' אַלי שפּין װעבּן אָבּ קערן אוני זאָל מן
דאָשׂ הויז ריין אוני לושׂטיג מאַכן" ,לטו ,נז/ב,
,איין מאָל אין דער װאָך אִי פֿון יעדער אייבּער-
װוינקל און פֿון די װענט דען שטויבּ מיט א
נאסע בּאַרשט אָדער מיט א פֿײַכטן טוך" ,דרי מ.
זוסמאַנאָװיטש ,דיא הויזליכע מעדיצין ,װילנע
, ,7די צעשפּרונגענע װאַנט האָט אינגאנצן
פֿאַרװאָרפֿן דען װעג מיט שטיינער און גרוז
און עס האָט בּאַדאַרפֿט דויערן װער װייס װי
לאנג דאָס אָפּצורױמען

און אָפּצוקערן",

אמד,

דער סולטאַן ,װילנע  .5981שןערן האָט אַרומ-
עריסן די פֿאַר-
ּג..
פן.
ָמע
אלו
גערייניקט די בּ
פֿױלטע בּלעטער און אָפּגעקערט די שפּינװעבּס
פֿון די בּלומען" ,װ .שפירא ,דער צבֿוע,...
אדעס  ,6981זי ,811
 .2פֿיג .בּאַזײַטיקן ,אַזױ װי אָי, .די אָפֿיצערן
האָבּן געטריבּן די סאָלדאַטן אין שלאַכט,..
נאָר די קאַטאָװצעס זײַנען געגאַנגען אין אַ
שטאָלענער ואנט ,אָידיק אַלץ אויף זייער ועג",
איבּז ,מ .טאַרדאָװ ,קאָטאָװסקי ,קיעװו ,0491
 9פֿאַרקערעװען .אַװעקפֿירן אַנדערשוואו,
אַװעקדרייען א פֿאַרקער-מיטל פֿון אַ פֿריערד
קער ריכטונג .אִי פֿון װעג פֿערד-און-װאָגן .אַ'
דעם אויטאָ אויף א זײַטיקן װעג; .אונ' ניט ער
װאָלט דוד צו אָבּ קערן צו אים שרײַן גאָטשׂ
צו דער שטאָט דוד" ,טח ,ויקרא (שמיני,
הפֿטורה) .אַזױ אויך תּי ,שמואל ב ,ו, :01 ,און
דוד האָט געװאָלט אִי דעם אָרון פֿון גאָט צו
זיך אין דודס שטאָט" ,אויך, :װען זײַן תּבֿואה
איז געװען געבּויגן אונטער א װײַנשטאָק,..
קערט ער זיי אָפּ און עס װערט ניט:הייליק",
מז/א.

זרעים,

;,כּבֿיכול

האָט...

אָפּגעקערט

אויף אַ זײַט זײַן גרויסן ,אומענדלעכן אוֹר",
תניא,

שקלאָוו  ,2381אות יב.
,אָט
 .9דערװײַטערן .אָפּפֿרעמדן ,אָפּנײגן .ג
אין הימל ,קער ניט אָפּ דײַן רחמים פֿון אונדז".
;שוין צײַט אָפּצוקערן דעם כּעס פֿון די אייגענץ
קינדער", .האָט גאָט װידר אָבּ גיקערט פֿון אים
זײַן גרים צאָרן" ,לטו ,ל/בּ, .דען טוט דען
בּיטערן זאַלשׂטו פֿון מיר אָבּ קערין" ,ספֿר ישרי
|
לבֿ ,װילנא והורדנא תּקצ"ט ,כט/א.
 0אָפּװענדן .אָפּדרײען .אַװעקדרײען .אַװעק-
קערן .אִי די אויגן און ניט קוקן מער אוױפֿן
טעלעװיזאָר, .די שענסטע מיידן פֿון דער װעלט
 ,, .האָבּן אָפּגעקערט די קעפּ און שפּײַען קלעק
אויף יונגען" ,צייט ,מטטרון ,די שכנטע חנה
האָט דעם קאָפּ פֿונעם בּעט אָפּגעקערט און האָט
זיך מיט דעם פֿאַרטעך די אויגן געווישט",
אפֿרים קאַגאַנאָװוסק'י ,אונטערן

,472

אָי דאָס ה אַ ר ץ פֿון גוטס צו שלעכטס
אָדער פֿון שלעכטס צו גוטס, .אַזיסט קערסטו
אָפּ זייער הארץ אהינטער" ,תּי ,מלכים א ,יח,
 ,7אי די ג ע ד א נק ען (מחשבות) פֿון דעם
שװערן אָנװער, .קומן אַרױיש צווייא משחיתים
ו.ני פֿון זיא קומן אַלי שלוחים דיא דאָ
א.
;
גיאן אָבּ צו קערין דיא לײַט מדרך האמת" ,נצו,
,אַרום װײַל דו בּיסט געװאָרן
בּראשית ,ח/ב .ד
און

איבּערגערעדט

צו

דעם

נחש

הרעה ,ער האָט דיך אָפּגעקערט דערצו |צום
חטא הקדמוןן" ,נצ ,2קכג/ג; .א בּעל:תּשובה
דאַרף זײַן אין שׂמחה װאָס ער איז אָפּגעקערט

פֿליגל פֿון בּית-

עלמין', .אוֹן מיט א שװאַרצן פֿאַרצװײפֿלטן
בּליק אָפּגעקערט דאָס פּנִים צוריק אין קישן
ארײַןײ ,װײַס ו ,ישרעבּערקי ,זי  , .99זי שלענגלט

זיך פֿאַר אונדז  . . .אָט לײַכט זי אויף ...ניט
לאָזנדיק אונדז אויף איין רגע אִי פֿון איר
אונדזער בּליק" ,ש ,1ה .ליװיק ,ו' , .753זי
האָט אים אַזױ װײַט אָנגעעקלט דאָס ער האָט
דאָס געזיכט פֿון איר אָפּגעקערט" ,אמד ,איינע

פֿערדרייענעס ,װילנע , ,3781צוקאָפּנט קוקט זיך
שטיל אין זיי א קראָ אײַן און קערט מיט עקל
אָפּ פֿון זיי דעם פּיסק" ,פּמ ,מלחמה | ,נ"י,
וי ,232

אָפּקערן זיך  .1 --צום בּו אוטװ .משׂ --
פֿאַרטײַטשט יויסבֿ מעליהםי (בּראשית ,מב;)42 ,

,אוני ער אָבּ קערט זיך"(, .לבֿבֿ עקש) איין פֿר
קרימט הרץ (יסור) קירט זיך אָבּ אֵל צײַט פֿון
מיר" ,סהמ ,תּהילים ,קא, .4 ,די בּעסטע פֿאַר-
שטייער פֿון דעם ייִדנטום האָבּן זיך אָפּגעקערט
פֿון זייער פֿאָלק{ ,"...בּונדן ,אױטאָנאָמיע
אָדער פֿעדעראַציע? ,לאָנדאָן ,יוני  ,3091זי ,21
 .2צום בּו טרװ, .ער |דער העלפֿאַנדן בּאַ
שפּריצט זיך אַליין מיט װאַסער ,מיט אַ בּיסל

שטרוי אָדער היי יאָגט ער אָפּ פֿון זיך די
פֿליגן  . . .ער נעמט א בּעזעם און קערט זיך
אַליין אָפּ די פֿעל" ,װאַרשױער יודישע צײַטונג,
,7

 .4מאַכן אַלין אַדער משפּיע זײַן אַז מע זאָל
בײַטן דעם אוֹפֿן פֿירן זיך ,די אײַנשטעלונגען,
דעם גלױיבּן אע.

בּאַװיליקט

געװאָרן פֿון שלעכטס צו גוטס" ,פּוֹקחדעורים,

פאן ,14

 9צו די בּבּ  273אוטח 33 ,טרו .אַי זיך פֿון
וועג ,פֿון שאָסײ ,פֿון די רעלסן,, ,האָבּן זי זיך
אָפּגעקערט און דערזען צװיי מאַנצבּילן און אַ
פֿרױײ ,פֿמ .א,ויף דעם װעג צום שפּיטאָל װעלן
זײ זיך אִי לינקס ,און װעלן אַרײַנטראָגן די

טרונע אין דעם קאָסטיאָל" ,אמד ,דיא אידען אין
װאַרשויא ,ווילנע ,9681

 4צום  34טרח .אִי זיך פֿון זינד,, .אויך אין
דער מחשבֿה ורצון קערט זיך אָפּ זײַן האַרץ
פֿון אַלע שלעכטסײ ,פּוֹקח-עורים ,שקלאָװו ,2381
אות ג'י, .דורכדעם װאָס אונדזער האַרץ קערט
זיך אָפּ פֿון השם-יתבּרך קומען מיר דערפֿון די
אַלע גרעסטע

צרות",

צדוק

צדיקאַװיץ

איבּז,

ר' יעקבֿ קראַנץ ,נעימות יעקב ,װילנע .,9681
 .צום  35אוטװ ,טרװ .אַי זיך פֿון עמעצן.

אָפּקערעװען

אָפּקרױינען

1009

;בּיז דער כּעס פֿון דײַן בּרודער װעט זיך אִי
פֿון דיר" ,תּי ,בּראשית ,כז; ,54 ,אַז עס קומט
אויף דעם מענטשן דער אומגליק ,קערן זיך

,8291

מאָסקװע

שן

, .1מיט

מי

פֿאַרציענדיק

אַליין זיך אין א פּענט / ,האָט עֶר פֿון זי די
אויגן

אָפּגעקערעװועט",

מלחמה

פמ,

| ,זי .751

שוין פֿרײַנד אויך פֿון אים אָפּי ,מסדר

אגרת

יאָר צוריקן,7291 ,

ז' ,71

וװועט אין אַ װינקעלע און פּאַװאָלינקע פֿאַר-

,און אין אַלע צײַט װאָס זיי זײַנען עוֹסק מיט
די וועלטלעכע זאַכן ,מאַכט עס זיי טרוד פֿון
צו טאָן די זאַכן װאָס צו עולם הבּא געהערן,
דאַרום מוזן זיי זיך אַי פֿון די װעלטלעכע",
חה װו ,בּ ,שט, .די אַריסטאָקראַטיע אונדזערע
 ..די מענטשן מיט דיפּלאָמען האָבּן געהאט
,
אינגאַנצן זיך אָפּגעקערט פֿון זייער נאציאָן",
בּלעטער ,פֵן , .3242גאָט האָט דעמאָלט ווייטיק-
דיק און בּייזלעך-קרום  /אָפּגעמאָסטן מיך און
מײַנע װענט אַרום / ,און א פֿאָך געטאָן מיט
זײַנע הענט אין שטומען צאָרן / ,און זיך
אָפּנעקערט פֿון מיר און ניט געװאָרן" ,הל ,אין
טרעבּלינקע' , . . .דער שטומערי, .אַלמעכטיקער
שדי ,װער װייס דײַנע דרכים? פֿון שׂרפֿים
געפֿליגלטע קערסטו זיך אָפּ  /און ערד-בּרואים
שענקסטו דײַן טײַערסטע גאָבּ" ,יהואָש ,יפֿאַר
מתּן תּורה'.

גניט

ני .עלזעט,

001

מיט

מיט

 .0צום  36אוטװ, .און בּכדי אַלע זאָלן
פֿאַרשטײן די הייליקע און זיסע רייד ,װי אָפּי
צוקערן זיך פֿון שלעכטן ועג  . . .וממידת הפּרי-
י מ.

צות}",

ספֿר

הכּהן,

גדר

װאַרשע

עולם,

תּרנ"ב ,שער בּלאַט, .ט,אָמער האָט אַמאָל אַ
פּראָזעשרײַבּער אָדער א ליריקער זיך פֿאַרגונען
אָפּצוקערן זיך פֿון װעג און מאַכן אַ זעלבּסט-
שטענדיקן שריט  , . .איז עס געװען אן אויס"
שנ,

נאם",

שרײבער

יַדישע

סאַװעטן

אין

רוסלאַנד ,נ"י  ,8591זי ,712
צום 36

טרװ.

פֿון

זיך אַ' ,זיך אװעקדרייען

עמעצן .אִי זיך מע זאָל ניט זען דאָס פּנים.
,האָט זיך פֿרײדל געמוזט אִי אָן א זײַט ,מע
זאָל ניט זען װי זי איז רויט געװאָרן" ,שע,
קליינע מענשעלעך..

ו' , .64ער װעט זיך אִי

,.

פֿון דעם גוֹססדיקן חולה און װענדן זײַן בּליק
אַהין" ,בּעמ ווו

 ,7צום בֹּל אוטו, .װער עס זעט גערשטן אין
חלום  ---האָבּן זיך אָפּגעקערט פֿון אים זײַנע
זינד" ,מגיד עתידות ,לעמבּערג? יאָר? ;אין דעם
דור װאָס בּדרדוד װעט קומען ...אמת װעט
פֿעלן ,דער װאָס קערט זיך אָפּ פֿון שלעכטס --
װעט מען אים האַלטן פֿאַר א משוגענעם"{ ,זעי
ליגמאַן

איבּזן

דרך

מסכת

זוטאָ,

ארץ

ווילנע

,8
,וני דאָשׂ גשמק
 .8אַנשטאָט אָנקערן זיך .א
פֿון פֿייאר  . . .האָט זיך ניט אָבּ גקירט אָן זיא",
סהמ ,דניאל ,ג ,כז.

אַפּקערעװען

--

(אָפֿטער ,אויך אין כּללי

שפּראַך| דזוו אָפּקירעװען  .+--אִי אין (אָן ,אויף)

 אַ זײַט" .האָט דעם געשפּרעךמערקט

אָפּגעקערעװעט

אויף

גאַנץ אומבּאַ

דעם

ראָמאַנטישן

זיך

רויכערט

--

;איינער

א פּאפּיראָס",

האָט זיך אָפּגעקערף-
שע,

'צוגענומען.

װײַט פֿון זי האָבּן זיך יענע אָפּנעקערעװעט אין
אַן אנדער זײַט" ,שאָמעריס װעלט'קאַלענדאַר
אויף דעם יאָר תּרע"ד ,בּאַרדיטשעװ, .פֿײַנבּערג

האָט זיך אָפּגעקערעװעט
געטאָן

מיט

פֿון בּ ,.א פֿאַרמאַך

כּעס די טיר",

פֿון אַלקער ,מאָסקװץ

א .קאַהאַן,

מענטשן

 .1אומגע-
אָפּקערעכץ  --דאָס ,ז יער).
ראָטן ,שלעכט אָפּקערעניש ,אָפּקערונג .2 .דאָס
װאָס מע קערט אָפּ ,מיסט ,שמוץ,
(געדויערדיקער)

פּראָצעס פֿון אָפּקערן (זיך).

אָפּקערער  --דער( ,יס) .װנ  --יין ,יקע- ,ס.
 .1װער עס קערט אָפּ .דער אִי פֿון די אַראָפּי
געפֿאַלענע בּלעטער.

 .2רשע ,זינדיקער .סורר-ומורה .װער עס איז
אַראָפּגעגאַנגען פֿון דרך-הישר .טוו פֿאַר 'סוררי
(דבֿרים ,כא ;81 ,ישעיה ,א ;32 ,ירמיה82 ,| ,

אאַ), .דאָס טאָן פֿון די אִיס האָבּ איך פֿײַנט",
,אָגט
תּי ,תּהלים ,קא| 3 ,דאָרטן :יעשׂה-סטים'ן .ז
מיר איין מאָל ,איר װידר שפּעניגרש און אָבּ
קערירש ,הבּן זיך דען אײַער עלטרן געשטאַרקט
קיגן איר פֿײַנד מיט שװערטר" ,יוסיפֿון !,
פֿיורדא  ,4671קלג/א, .דער דאָ לײַדט די זינד
פֿון די רשעים און פֿאַרהױלט דאָס אויג פֿון די
| אַי און װאַרט טאָמער װעלן זי תּשובֿה טאָן",
מחזור לראש השנה ,סלאַװויטע  ,2281לן/א .קדא
היישט זיא דיא תּורה איין אָבּ קעררין ,דז זיא
ז|יך האָט אָבּ גקערט פֿון אירם ערלכן מאַן,
בּראַנט ,פּרק נד .אדורך זעניפֿטיגי װעלטלכי
נוצין קריגט די נשמה איר לוין ,גלײַך אַז איין
הור אוני איין אָפּ קערירין" ,איבּז ,א .פּאַװיר,
בּחינות עולם ,זשאָלקעװ תּקס"ה ,מבּ/א- .עריי.

אָפּקערעריש  --אדי.

װאָס קערט (זיך) אָפּ

פֿון גלײַכן װעג ,פֿון גוטע מידות אע, .שװײַג,
טאָכטער ,און בּרענג נישט אַרױס איבּער דײַנע
לעפֿצן אַזעלכע אִיע רייד" ,י .מ .נײימאַן ,שבּת'

אױיבּס ,װאַרשע  ,8981זי ,05

אָפּקערצן  --דזוו אָפּקירצן, .+--אַחשורוש איז
אָפּגעקערצט געװאָרן זײַן מלכות און ער האָט
נאָר געקיניגט איבּער הונדערט און זיבּן און
צװאַנציק מדינות" ,תּרגום שני ,יאַס ,3481
אויך מיט

זיך.

-נג.

אָפּקראַדניען  --טרװ .פד.

עניש.

ער

אָפּגנבֿענען .בּאַי

גנבֿענען פֿון אַלע זײַטן,

אָפּקראַליקלען זיך  --אוטװ- .קל זיך אָפּ
געבּערן קראָליקלעך.
זיך --געקראָליקלט.

קאַלײיץ" ,אמד ,איין הונד אַלס שדכן ,װילנע
 ,8גשמואליק קערעוועט אָפּ דעם קאָפּ אָן א

פֿאַר דרײ-פֿיר טעג בּיז און נאָכן אִי זיך דאַרף

|.

מען האָדעװען די מאַטקע מיט לײַכט-פֿאַרדײַעװ"

זײַט

און

שפּײַט

אויס",

שע,

פֿונים

יאַריד

| ,קערעווע אָפּ ,אַניט װעל איך דיר אַרױסװאַרפֿן
פֿון אַרטעלײ ,די גאַרבּער און בּערשטער שטימע,

דיקן פֿיטער" ,בּאַהערשנ די טעכניק...

קאָוו  ,2291פאן .1

אָפּפֿארבּן,

סל .נר.

אָפּקראַפּען  --אוטו  8טרו- .פּע אָפּ-- ,גע-
זזו אָפּקאַפּען .=-

קראַפּעט .סל.

אָפּקראַצן  --טרװ .קראַץ אָפּ-- ,געקראַצט,
 .1אַראָפּנעמען .אָפּרײניקן דורך קראצן מיט די
נעגל ,מיט א מעסער אע .אָפּקאַלופּען .אָפּסקראַ-
בּען .אָפּשאָבּן, .מן דארף דשׂ מת ניט צו האַרט
װעשן |= וואשןן אוני אך ניט אָבּ צו קראַצן
װאָשׂ אַן אים קלעבּט .װאָשׂ ניט אָבּ גיט מיט דען

וועשן מאָג דרין בּלײַבּןײ ,ר'י שלמה זלמן לונדון,

 ,7291ז' .51

אָפּקערעניש  --דאָס (').

אָפּקראַפען  --טרו .סע אָפּ-- ,געקראַסעט.

 ,כאַר"

שלמה,

קהלת

אַמשׂט

װען

תּק"ד.

האָט

עס

אראָפּגעטריפֿט װאַקס אויף די אותיות פֿון א
ספֿר ,טאָר מען ניט אַי ,חא ,נט/א, ,האָבּ איך
צוגעגרייט מײַן שבּתדיקע קאַפּאָטע לכּבֿוד יום-
טובֿ ,קיין זאַכױרבּערשטל איז בּײַ אונדז ניט
געװען ,האָבּ איך די פֿלעקן אָפּגעקראַצט מיטן
נאָגל ,אָנגעשפּײַט און מיטן אַרבּל אָפּגעװישט?,
ישראל

רוחמובֿסקי,

זכרונות

מײַן

פֿון

לעבן

פּאַריז , ,0391אַזױ װי בּלײַ אָקסידירט זייער
גיך ,דאַרף מען מיט א שאָבּער (א ספּעציעלן
דרײַקאַנטיקן מכשיר) אִי א שטיק װאַלצבּלײַ
כּדי צו האָבּן דעם ריינעם מעטאַל" ,א .נאָמי
ידישער

בּערג,

ויישפ

האַנטװערקער

אא,

ז'

6011
 .2אָפּמעקן ,אָפּרײַבּן אָנגעשריבּנס, .דו
פֿרעגסט מיך ,פֿאַרװאָס האָבּ איך אָפּנעקראצט די
דאָקומענטן? איך װעֶל דיר זאָגן גלײַך :אויס
מורא",
דער

בּ.

מאַרשאַק

טאָג דער

איבּז,

צװייטער,

איליאַ ערענבּורג,

קיִצוװו ,6391

 .9שלעכט אָפּגאָלן .אִי סיפּנים, .מע קראַצט
זיך גוט אָפּ די מאָרדע כּדי דעם לעצטן סימן
פֿון ייִדישקייט אױיסצוראַמען" ,ה .מאַראַט ,אידן
אין

די

בּאַלטישע

מלוכות,

ריגע

,8291

 .4אָפּגראָבּן .אָפּגראַבּלען .אָפּשאַרן,, .און ער
זאָל לאָזן דאָס הויז אִ' פֿון אינעװײיניק ,דאָס
הויז רינגס אַרום" ,חחת ,ויקרא ,יד, ,14 ,איך
בּאַטראַכט מיך און גיי אַראָפּ פֿון דעם בּוים
און קום צו דעם אָרט ,איך קראַץ די ערד אָפּ,
אַזױ געפֿין איך די טיר",

איין

שײינע

מעשׂה

פֿון צענטאָרע װענטאַרע ,זשיטאָמיר , ,6781דער"
צו פּאַסירט אַז דער קרן-קימת קראַצט אָפּ אַ
בּאַרג און פֿאַרפֿלאַנצט בּיימער" ,ש .בּךישׂראל,
פֿאַר,52 / 6691 ,
מיט

דונג.,

יעניש.

זיך =---

-עכץ.

ב.

ניט פֿאַרמאָגן יענעמס אָי

הער (דין- ,קע), .דער אָפּלאַכער

שפּילט זײַן גרויסע סאָציאַלע ראָלע .ער אין
עריי.דער שימל"אָי ,פּרץ' ,ישלום-עליכםי.
אָפּקרױינען  --טרו .קרוין אָפּ-- ,געקרוינט.
 .1אַרױפֿלײגן א קרוין .קוקן אויף עמעצן װי
אויף א קיניג מיט א קרוין ,אַזױ װי ער האָט
דערגרייכט די העכסטע מדרגה .אויך איר.
,פּועלי-ציוניסטישער גענעראל אָלשאַנסקי! האָט
אים צוריק אָפּגעקרױנט איטקין און אַ רוק
געטאָן זײַנע אַ פֿיגור {אין שאָדךְן  --איך בִּין
געגאנגען!" ,בּערג,

בּאַם

דניעפּער

װ,

'עמעס,

אָפּקריגן

1000

 .2אַראָפּנעמען א קרוין .מאַכן אַ
זי ,121
רעװאָלוציע און אִי דעם מלך.
אָפּקריכן  --טרװ .קריג אָפּ ,געקראָגן'- ,גע-
 .1צוריקקריגן ,צוריקבּאַקומען (װאָס
קריגן.
עס קומט) .בּאַקומען דאָס װאָס געהערט .אִי זײַן
חלק אין געשעפֿט, .שפּעטער אָבּער  ---זיך אַן
עצה געבּן און אִי דאָס זײַניקע {פֿאַרכאַפּטע
שמוגל:סחורהן צוריק" ,א בּערגמאַן ,דאָס פּו
לישע שטעטיל ,װארשע  ,6291ז' , .93העכסטן

אַרומנעמען מיט א קרײַז ,מיט אַן אַרומצױמונג,
אִי דעם שטח ואו דער צוטריט איז פֿאַרװערט,
זנג.
אויך מיט זיך.

אָפּקרײען  --קרייןע) אָפּ-- ,געקריי(ע)ט.

געקרייט?,

בּרעגמאַן,

ש.

קען מען אַן אַקטיאָר אָנקלאָגן צום ונתנה
תּוקף ,געלט אָבּער קען מען נישט צוריק אָ",
י .האַרענדאַרף,

טעאַטער-קאַראַװאַנען,

/זיי זענען געקומען אָפּװאַרטן דעם
,5
גרויסן נס  . . .װאָס ער װעט אִי דאָס גאָלדענע
קעסטעלע מיט דעם הערבּ" ,ײיט ,טמז ,װו 01
,1
 .2אַרײַנקריגן .אַרײַנבּאַקומען, .אוני װען
איינר איז פֿר טרונקן אָבֹּר {= אָדערן גיהנגן
גיװאָרן ,אַזו בּלד דז זי זיך אים (מיאש) זײַן
דז מן אים ניט פֿינדן קאָן אֶבּר מן קן אים ניט
אָפּ קריגן פֿון דיא (תּליה) צו בּגראָבּן --- ,היבּט
איר (אַבֿלות מידן אָזְי ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר
החיים ,קיטן תּע"ז ,לד.

/עניש.

זעכץ.

הער (דין- ,קע).

אָפּקריגן זיך  --אוטװ+-- .דפװ.

 .1אַ לענ-

גערע צײַט זיך קריגן ,זײַן אין אַ געקריגערײַ
מיט עמעצן ,אַרומקריגן זיך, .גיין זיך אַי מיט
יעדן בּאזונדער בּין איך אויך ניט משה:
מחויבֿ" ,שע' ,דער גט', .זי האָבּן שוין אַזױ
זיך אָפּגעקויגט דעם גאנצן אױפֿדערנאַכט",
נאַטאַן זאַבּאַרע ,דער פֿאַטער ,לװאָװ ,0491
 .2אופֿהערן זיך קריגן ,פֿאַרענדיקן קריגע-
רײַ(ען), .ייִדענעס נעמען זיך צום װארעמעס
ערשט נאָכן אִי און אָפּשילטן זיך מיט די
מאַנען" ,ממוס ,מסעות ,זי , .62שטיי איך און
װאַרט בּיז אלע װעלן זיך אִי און זיך אײיַנזעצן,

װעל איך מיך פֿאַרט דערנאָך װי עס איז זיך
אָנטשעפּען אָן בּויד און פֿאָרן" ,יק.
-/עריי.
עניש.-עץכץ.

אָפּקריטיקירן  --טרו- .קייר אָפּ('-- ,גע)קריי
שטאַרק
טיקיירט;- :98 .קריטיזירן ,נר.
קריטיקירן ,געפֿינען חסרונות ,מוסרן ,האָבּן
טענות קעגן עמעצן .אִי יענעמס אַרטיקל ,אִי די
פֿאָרשטעלונג .אִי די אויסשטעלונג, .אונטער די

אויגן מע קריטיקירט אים אָפּ פֿון קאָפּ בּיו די
פֿיס מיט אַלע מיני בּאַליידיקונג",
ליבּע | ,װילנע ,0091
צליכעה.ער
.

אַלפֿס,
ז' ,83

זונג,

אָפּקרײַדן  --טרװ .קרײד אָפּ'- ,געקרײַדט,
אָפּרײַבּן ,אָפּװײַסן ,איבּערגיין מיט קרײַד ,אִי די
מעשענע לײַכטערס,

אָפּקרײַזלען  --טרו . זל אָפּ- ,יגעקרײַזלט,
דזוו אָפּגרײַזלען  .4--אויספּוצן ,אױיסצאַצקען
מיט קרויזן ,קרײַזלעך ,גרײַזלעך ,לאָקן .אִי די
לאַנגע האָר.

אָפּקרײַון

--

טרװ.

קרײַז אָפּ-- ,געקרײזט,

גוטערמאַנ,

שלוימקע

מאָסקװע , 9391ל,אַנג האָבּן הענער אויף יענער

זײַט

לאָנדאָן

אוטװ

 -קרייען אַ לענגערע צײַט אָדער אויפהערןקרייען .אויסקרייען זיך, .עס איז שוין געװען
גרויסער טאָג .הענער האָבּן א לעצט מאָל אָפּי

בּרידער ,מינסק ,0491

ש.

אָפּקריצלען

טײַך

אָפּגעקרײעט",

מאָטע

דעכטאַר,

טרוו  ---אַרױסבּרענגען ,אויסדריקן עפּעס מיט

קלאַנגען פֿון (אָדער :ענלעך צו) אַ האָן .אִ' אַ
נעבעכדיקן פּראַטעסט .קאַ ייִנגעלע א חזן...
האָט דווקא אָפּגעקרײט  . . .װי אַ הענדעלע עט-
לעכע לכוינרננהס מיט עטלעכע שחריתים און
מוספֿים און האָט אָפּגעהאַלטן אַ בּית'המדרש
מיט גבירים בּיז האַלבּ איינס אזייגער" ,בּלע-
,ין מזרח האָט דער רויטער האָן /
טער ,פַאן  ,91א
זײַן שחרית אָפּגעקרײעט / ,א פֿאָך געטאָן די
פֿליגלען און  /דאָס נאַכט-געשפּענסט צעווייעט",
הר ,פֿאַרנאַכט ,אַ געהיימע מסיבּה'
עניש.
מיט זיך.

אָפּקרײצן  --טרו .קרייץ אָפּ-- ,געקרייצט,
דזוו אָפּצלמען ,+-
אָפּקרײַצן  --טרו .קרײַץ אָפּ-- ,געקרײַצט,
צונופֿמישן ,צונױפּפּאָרן
-- 5קרײַיציקן.
פֿאַרשײדענע מינים בּאַשעפֿענישן אָדער גע"
װיקסן .קינסטלעך שאפֿן א נײַעם מין אִ' א
הונט מיט אַ װעלפֿיכע .איר  --אַי אַ העלפֿאַנד
ונג, ,די מענטשלעכע געזצל-מיט א מויז.
שאַפֿט איז אַ מין אָפּקרײַציקונג צװישן דער
משפּחה פֿון די פּרימאַטן און דער בּאַנדע פֿון
װעלף" ,ש .בּלום ,דער בּױים פֿון לעבּן נַ"י
 ,1ז' ,672

אָפּקריפֿן  --אוטװ .קריך אָפּ ,בּין וװעגן
ה אָ בּ  +-אויסקריכן} -יגעקראָכן .1 ,אַװעק-
קריכן .אַװעקפּױזען .אִי אויף אַלע פֿיר ,אױפֿן
בּוֹיך; .ער האָט זיך א ריס געטאָן מיט די
לעצטע כּוחות ,אװעקגעשלײַדערט אים און אֲפּי
געקראָכן אָן א זײַט" ,ע .גאַרדאָן ,אינגול בּאַיאַר,
מאָסקװע , .5391שװער-פֿאַרװאונדעטע זײַנען
אָפּגעקראָכן
שײַנ

קומט

אין א ווינקל",
פֿונ

מיזרעכ,

י .פֿאַליקמאַן,

מאָסקװעץ

די

,8491

 .2פֿון אַלטקײט ,פֿון צו פֿיל ניצן צעקראָכן
װערן ,אויסקריכן ,אױספֿאַלן (האָר) ,אָפּרײַבּן
זיך (פֿוטערװארג ,האָריקע זאַכן ,קאַלך פֿון
װאַנט ,הויט) .אָפּבּליאַקעװען ,אָנװערן דעם קאַ-
ליר, .דער בּגד קריכט אָפּ", .דער פֿוטער איז
ֿ,יל מלאַכיחבּלה האָבּן
אינגאנצן אָפּגעקראָכן" .פ

דעם מענטשן אין טאָפּ געװאָרפֿן ,אַזױ איז אים
די הויט אָפּגעקראָכן" ,ימעשׂה עמנואלי ,שקלאָװ?
תּקע"ד |נספה לספֿר אבֿקת רוכלן ,אדערויף
װײַל זיי האָבּן פֿאַרגאָסן דאָס בּלוט פֿון מענטשן
אַזױ װי ואסער ,הייסערהייט ,דאַרום האָט
זיי הקבּ"ה בּאַצאָלט מיט הייסער ואסער װאָס
די הויט איז פֿון זי אָפּגעקראָכן" ,נצ ,2כא/ד,

,די רצועות פֿון די תּפֿילין מוזן שװאַרץ זײַן
און װיבּאַלד די פֿאַרבּ איז פֿון זי אָפּגעקראָכן,
מוז מען זיי לאָזן פֿון א ייִד אָפּשװאַרצן ,חא,
ח/ב, .נאָך פֿאַרשידענע קראנקייטן װי טיפֿוס
אדגל קריכט דעם מענטש אָפּ די אלטע הויט
און אַז (ערן װערט געזונט בּאַקומט ער א
נײַע

הויט",

שפּראַך,

יע,

דער

אוצר

װאונדער
מענשליכער

פֿון

יודישער

קערפּער,

וארשע

תּר"פ ,זי , ,55דער קאַלך איז ערטערװײַז אָפּי
געקראָכן פֿון די ווענט" ,װײַס ,קריינדעלע ,װאַר"
שע ' ,0391קולטור-ליגע' ,ז' ,; .811אויף בּריקן

הילצערנע ,בּאַדעקט מיט רויטע שינדלען/ ,
קריכט אָפּ פֿון אײלבּילדער דער רום פֿון
אויסגעראנגלטע
צוואה,

קאַנטאָנען",

חג,

דער

מאמעס

זי ,421

 2נעלם
קאָמענדאָר
קריכט אָפּ
קרעכצט",

וערן .בּטל װערן .פֿאַרשװינדן, .דער
איז שוין אינגאנצן אָפּגעשװאַכט .ער
פֿון אונדז  . . .הוסט ,װאַרגט זיך און
ל .ר .איבז ,אַ .נאָװיקאָװ-פּריבּאָ,

 .1אָפּרײניקן פֿון

לד ניטאָן'- :98 .קרעלן.

געגאנגען לענג-אויס דעם אײַנגוס ,די בּרעגי
ליניע האָט אָנגעהױיבּן אִי און אָפּגעװישט װערן",
איבּז ,בּרונאָ יאַסענסקי ,דער מענטש בּײַט די
הויט ,מינסק ,6391

אָפּקרילן  --טרו .קריל אָפּ- ,געקרילט{ .אין
לד ניטאָן'- :98 .קרעלן .1 .אָפּרײניקן פֿון
פֿעדערן ,פֿון הערעלעך ,מיט זודיק װאַסער ,אִי
אַ הון ,א גאַנדז.

 .2אָפּבּריען מיט זודיק

װאַסער, .זי האָט אים אָפּגעקרילט מיט אַ טאָפּ
קאָכעדיק װאַסער".

 .8אָפּבּריען דורך אַרײַנ-

זאָגן ,אַרונטערזעצן עמעצן פֿון זײַן גדולה
(ווען ער מאַכט זיך װיכטיק) .בּאַלײידיקן .אַי
דעם נאַרישן בּחור ,ער זאָל אַװעק װי אַ בּער
אָן אַן עק.
מיט ז יך  --זיך אִי מיט קאַװע ,מיט פֿעטער
יויך אע.

אָפּקרימען  --טרװ .קרים אָפּ-- ,געקרימט,
 .1גלײַך מאַכן דאָס קרומע ,דאָס פֿאַרקרימטע,
מאַכן אויס קרום,
 .2קרום מאַכן .אויסקרימען .פֿאַרקרימען,
,דעם טאָג זאָל עֶר אָנהײבּן אויסצוגלליכן זײַנע
װעגן און שטעגן ,דאָס זי זאָלן ניט אִי פֿון
רעכטן גוטן װעג"ײ ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,פפדמ
5

מחזור

אמרי

נועם,

ראש

השנה,

פּיצטרי"

קאָוו ,5981
מיט זיך , --און װי נאָר עס האָט זיך אַן
אָבּצאַס אָפּגעקרימט ,האָט ער געפֿילט װי די
ערד איז ניט זײַנע" ,אַר' ,דער אײַנגעפֿונדעװץ-

טערי .ונג- .עכץ .עניש.
אָפּקריסטלען  --טרוו- .טל אָפּ--- ,געקריסטלט,

אָפּשמדן, .אָפּגעטובלט זיי און אָפּגעקריסטלט",
זש ,בּײַם דניפּער ,װילנע  ,9391זי  ,883עאַזױי
האָט דער קלויסטער געפֿײַערט זײַן נצחון בּײַ
די טרונעס פֿון דרײַ ייִדן ...װאָס האָבּן זיך
געלאָזט אָי ,כּדי פּטור צו װערן פֿון די לאַנגץ
ונג,
יסורים" ,ימ איבּז ,שד װצ ,זי 621

אָפּקריצלען  --טרו- .צל אָפּ- ,יגעקריצלט,
אָפּקריצן מיט קליינע קריצן.

-ונג.

-עניש,

111

אָפּקריצן
אָפּקריצן

אָפּראַוודאיען

--

טרוװ.

קריץ

אָפּ-- ,געקריצט.

אֵי .און ווען נאָך איז אַזא שעת-

 ..פּחדימדיק

 .1מאַכן מטושטש מיט אַ קריצערל .אָפּמעקן

רצון אוב

ניט אין די אלול-טעג?" ,ז .דזשאָס-

דורך קריצן, .דר מענש זאָל געװאָרנט זײַן אַז
עֶר זאָל ניט ניצן מיט זו איין כּלי װאָשׂ דרויף
איז גקריצט צורות ,ער מון לאָזן אָפּ קריצין",
ספֿר חסידים ,רוסלאַנד? תּק"ז? סימן קנה,
 .2אײַנגראַװירן .אויסקריצן .אִי אותיות אין
אַ שטיין,
מיט זי ך , --קאַבּצאַנאָווקע און כּתרילעווקע
זענען בּײַ אונדז געװאָרן א שם-דבֿר ,און האָבּן
זיך אָפּגעקריצט אין אונדזער פֿאַנטאַזיע" ,בּעמ
,ייערע נעמען האָבּן זיך ניט אָפּגע-
ווו ,זי  .8ז
קריצט אויף די טאָװלען" ,מ .י .שעליובּסקי,
ונג , --די אִי איז
אין יאָרן אַרום ,זי 803.

טאָװיעצקי,

אַנטװערפּן

,7291

קרעכצט

אַפּ א

אויף אַ ליימשטיין און איז אַזױ דײַטלעך װי אַ

מאָדערנע גראַװירונג" ,ש.
פֿון לעבּן ,נ"י  ,1391ז' .002

יעכץ.

/עניש.

בּלום,

ער

דער

בּוים

(ײן- ,קע).

דעריי.

אָפּקרישלען  --טרו- .של אָפּ-- ,געקרישלט.
אָפּבּרעכן א קליין שטיקל,
פ:- :קרישען.
שטיקלעך .אָפּבּרעקלען .אָפּבּראָקן .אִי בּרויט.
פֿ,ון זײַן פּעקל האָט ער שטיקלעך קאַלך
אַרױסגענומען ,װאָס ער אַלײן האָט אָפּגעקרישלט
פֿון דעם כּותל:-המערבֿײי ,אַש ,דאָס שטעדטיל.

מיט זיך.

-נג.

אָפּקרעפיץ  --דער ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּקרעכצן (זיך), ,שוין אָבּער אויסגע-
שפּילט  -- . . .קומט אַן אִי  ---און הײַנט אַזױ

עלנט" ,ישׂק ,שליאַך ,...זי ,41

אָפּקרעכצן  --אוטו .קרעכץ אָפּ ,ג-ע-קרעכצט,
 .1ארױסלאָזן א קרעכץ.
;- 9קרעכצען.
אויסקרעכצן זיך .קרעכצן, .איצט אָבּער האָבּן
זיי איר גאָר נישט געקענט העלפֿן ,נאָר אָפ-
געזיפֿצט ,אָפּגעקרעכצט און שוין" ,בּן-צבֿי ,דעם
שענקערס טאָכטער ,קראָקע תּרע"א . דאָס זאָגנ"
דיק האָט דער מלך אָפּגעקרעכצט און קיינער
האָט ניט געוואוסט װאָס דער קרעכץ בּאַדײַט",
פרץ ,יבּאנײַט א תּליהי, .זאָל גאָט אײַך העלפֿן,
איר זאָלט אַלעמאָל מצליח זײַן  --קרעכצט אָפּ

דער רבּי און גיט זי אַ בּרכה" ,א .בּערגער,
דאָס

פּוילישע

שטעטיל,

מען

װאַלד; ערגעץ האַקט מען װעלדער ,שפּרינגען
שפּענדלעך

,6291

ז' .101

,יאָ ,דו האָסט רעכט ,מײַן קינד ,איך האָבּ װעגן
דעם נישט געוואוסט  --האָט דער ייד בּיטער
אָפּנעקרעכצט אויף זײַן גאַנץ הינטיש לעבּן",
אַש ,תּהיליםיייד .עהאָט זיךך שוין אינגאַנצן
אויסגעטשוכעט און אָפּגעקרעכצט" ,חג ,טמז,
 5ווא ,42
 .2קרעכצן אַ לענגערע צײַט, .זי קרעכצט
אָפּ גאַנצענע נעכט ,און ער טוט גאָר ניט א
פֿרעג :דרעזעלע ,װאָס אין דיר?" ,א .י .סאַפֿיר
אויס מינסק ,חטאת הקהל ,| ...װילנע ,1881
זי , ,25דער תּלמיד װיל זיך הײַנט ניט לערנען
 ...ער שרײַבּט און קרעכצעט ,און אַזױ אָפּי
געקרעכצעט א האַלבּע שעה . . .און געגעבּן א
געשריי :איך האָבּ קיין כּוח ניט צו לערנען מער
,ין די שולן און בּתי-
הײַנט" ,בּלעטער ,טא  ,53א
מדרשים פֿלעגן די מתפּללים זיך לאַנג שאָקלען

יאָפֿע ,אין קעסל

אָפּי ,יודל

גרובּ,

מאַסקװע , .9291אין דער שטיל קרעכצט ער
נאָך אַפּ די גאַנצע
גענוי װײַל דער

נאַכט.

װינט

מיר

הערן

דערטראָגט

עס

אוי

עס צו אונדו

אַפן

אין אַקאָפּ אַרײַן" ,איבּז ,ע .רעמאַרק.
מײַרעװ-פֿראָנט איז רואיק ,כאַרקאָװ .9291
 9פֿאַרענדיקן ,אױפֿהערן קרעכצן .אִי און
נעמען א שמעק טאַבּעק.

 ./אָפּבּריַען מיט זודיק װאַסער (די
אָפּקרילן.
האָר זאָל אָפּקריכן) .אִי (װי) א חזיר( ,װי) א
מע האָט געװאָלט אונדזער איינציק
דבֿר-אַחר, .
ייִדיש-אַסימילאַטאָרישע צלַטונג װײַטער אי װי
א דבֿר-אַחר ,נא דיר  ---עס איז גאָר א קריסט!
וװאָס האָט דאָס געשריבּן|י ,פרץ ,יבּריוו אויס
װאַרשעי, .א,יז דער חזיר אויסער זיך און נעמט
מיט טויטע קללות פֿלוכן. :ש.ל.אָגט! נעכײ
װאַלט דיך א פֿײַער-רעגן אָפּנעקרעלט!ײ ,אליעזר
שטײנבּאַרג ,משלים | ,דדער פֿאַרצװײפֿלטער

חזיר'.

אי

די חזירים

נעגל.

אויך מיט

אָפּקיענקען

--

נאָכן קײַלן",

בּאַש,

 .2אָפּקראַצן מיט לאַנגע
זיך.

אוטװ.

עניש.

קרענק

אָפּ-- ,גע:

 .1קרענקען א לענגערע צײַט, .אויף
קרענקט.
דעם אכטן טאָג האָט מען מיך געייִדישט ,דאָס
הייסט בּאַשניטן ,נון האָבּ איך אָפּגעקרענקט
דערפֿון עטלעכע װאָכןי ,אמז ,דער רענדיל,
ווילנע , .7681עס זענען בּײַ די אַרצמע פֿון די
קראנקע זייער פֿיל געשטאַרבּן ,און די װאָס
זענען געזונט געװאָרן האָבּן אויך אָפּגעקרענקט
װאָכןלאַנגײ ,דר' פ .אויס בּיאַליסטאָק ,די
ריינליכקייט אוני די געזונדהייט ,פּעטערבּורג

,5

(,ליזע האָט נאָך א לאנגע צײַט נאָכן

קינדבּעט אָפּגעקרענקט,
אַרױס פֿון סכּנה",

נאָר אַ דאנק גאָט ,אַבּי

י .גױדאָ ,דער

נײַער

פּראָי

צענטניק ,וװילנע  ,3981זי , ,45און האָט געקראָגן
אָפּגעזאַגט פֿון זײַן שטעלע דורך אן אומגליק-
לעכן צופֿאל דורך וועלכן ער האָט אָפּגעקרענקט
דרײַ װאָכן" ,יאַחנע קרוינע ,...נ"י ,3091
ז'ג 2 .אײיבּערקומען א קראַנקײט און געזונט
װערן.

אָפּקרעפּען  --אוטװ- .פּע אָפּ-- ,געקרעפּעט.
אױיסגעבּן די כּוֹחות און זיך אויסלערנען א
מלאָכה אין דער אַרבּעט, .װאָס זשע נאָך ניט
קענען? . . .אויף װאָס זשע דען אָפּגעקרעפּעט
דריטהאלבּן יאָר ? ...איצט האָט ער דײַקע
מ .אַלבּערטאָ ,בּיראָי
ײ,.
..
וןס
ֿרעט
פּאַ
א צעב
אויך מיט זיך --
בּידזשאַן ,כאַרקאָװ .1291
אָפּהאַרעװען .אָפּמאַטערן זיך בּײַ אַן אַרבּעט.

אֿפּראַ  --די ,צן אַרכ.
בּרעם, ,גילובּט זײַשׂטו,
דר װעלט ,דר דאָ מאַכט
פֿון מײַנן אויגן אוני

ו/א.

81ט .6042:
בּרױ,
גאָט ,אונזר גאָט ,קיניג
איבּר פֿאָרן דען שלאָף
שלומונג פֿון אַפּראָין"

פֿאַרטײַטשט

געבּות

וויקרא ,יד ,פ|; :אפּראָין" |תּי, :בּרעמען"ן.

--

אפּראַבּאַרע

די' ,ס.

רומ.

אָפֿיציעלצץ

בּאשטעטיקונג .אויך אַדי .אַן א'ע דערלובּעניש
ארױיסצופֿאָרן.

אַפּראָכּױירן  --טרוו- .בּיר ,אַפּראָבּירט .1 .געבּן
הסכּמה אויף עפּעס .בּאַשטעטיקן ,ואָפֿט געניצט
אין שפּאַניש:רעדנדיקע לענדערן, .דער פּראָיעקט
ווערט אַפּראָבּירט", .אַבּראָבּירן  ---גוט היישן,
בּיליכןי ,יוסף מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא
,4

אָפּקרעלן  --טרוו .קרעל אָפּ--- ,געקרעלט-- .

פֿאַמיליע מושקאַט.

עניש.

װאַָרשע

,ערגעץ

ייִדישע

האַקט

פּרעסע,
בּיימער,

וותנומה
,3

מעפֿעפּין ,מחזור
מש

שלש

רגלים ,אַמשׂט
עיניו'

 . . . ,,פֿיל מעדיקוז דיזעס וואסער אַפּרו-

בּירן אונד פֿר זיכרן דען קיניג דשׂ דעז װאַסער
זער גזונד זײַן מוז" ,איין שייני װאונדערלעכי
היסטאָריע

איין

פֿון

פֿישערס

זולצבּאך

זאָהן,

וְלבובֿ? יאָר?ן, .וכל עֶת וומן דער רעגירנדער
גבּאי צדקה חשבּונו לאָזט עקסעמינירן אוני דשׂ
אַפּרובּירט ווירט  . . .זאָל הגובה בּלי עכּובֿ מוזין
להגבּאי צדקה זײַן אַװאַנסירט געלט צאָלין",
'תּקנות מחבֿרא קדישא גמילות חסדים בּבּה"כּ
הגדולה בּלונדין שנתחדשו בּשנת תּק"צי.
 .2אָננעמען ,אַקצעפּטירן (אַן אײַנשטעל ,אַ
מיינונג), .בּ,ײַ פֿעלקער פֿון פֿרעמדן שטאַם קען
דאָס אַפּראָבּירט װערן אין אויסנעמיקע פֿאַלן,
מװ,

היטלערס

פּראָפֿעסאַרן

 .9אַרכ בּאַשטיין אויף עפּעס, .איין טייל
זאגין ,דז פֿון װעגין דען נאמן מעדני מלך
װער דאש בּילבּול גװעזין .דאז איז איין שקר
מוחלט ויא איך אפּרבּירן" ,יכּײי מגלת איבֿה',
האַציע.
יירונג.
.32
אָפּראַבּירן  +-- --אָפּראַבּעװען.

אָפּראַבּלען  --פטמ .דזו אָפּגראַבּלען .+-
אַפּױאַבּעװען  --טרו- .ווע אָפּ- ,געראַבּעװעט.
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 .1אָפּנעמען איבּערגעװאַלד,

=--רויבּן.

בּאַראַבּעװען .אָפּראַבּירן .אויסראבּירן .אִי פֿון
קאָפּ בּיז די פֿיס, .ייִדן האָבּן זיך אָפּגערעכנט
מיט די װאָס האָבּן געװאָלט זיי אויסקוילען און
אָי" יִפֿאָל ,6881 ,פאן , .01אונדז האָבּן די
פּאָגראָמשטשיקעס אָפּגעראַבּעװעט און איך בִּין
געבּליבּן װי איך שטיי און גיי" ,ספּ ,גליקליכע
און

אומגליקליכע,

ז' ,511

 .2פֿיג .אױסנאַרן .אַרײַנקריגן געלט אָדעֶר
יעדע זאך װאָס האָט א װערט מיט פֿאַלשקײט
אָדער דורך עקספּלואַטאַציע, ,וויפל כּשרע ייִדן
ראַבּעװען אָפּ יתומים און אַלמנות? װיפֿל שטאָט-
בּעלי-טובֿות רויבּן אָפּ אָרעמעלײַט דורך זייערע
טובֿות?" ,אַבֿרהם

יצחק

בּוכבּינדער,

דער

בּל'

מעןגאַרטען ,װילנע  ,5881עֵאַי א שטאָט מיט
אַלמנות,

מיט

יתומים

הייסט

דאָס

געשטעלט

זיך" ,שע ,יניט פֿאַר קיין ייִדן געדאַכט,
אָפּראַדירן  --טרװ- .דיר אָפּ(-- .,גע)ראַדירט,
אָפּמעקן .אָפּרײַבּן װאָס עס איז אָנגעשריבּן
אָנגעצייכנט .אִי די איבּעריקע שטריכן פֿון דער
.7/12
צייכענונג.

אָפּראַוודאַיען  --טרו .דאַיע ,אָפּראַװדאַיעט,

דוסיצ.

בּאַרעכטיקן .געֶר טוט אָפּ די װילדסטע
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אָפּראָוויזירן
מיט
עוולות ,און זי אָפּראַװדאיעט אים".
זיך , --װי אַזױ די קצבֿים װעלן זיך אַ' --
אַרט מיך ניט" ,יִפֿאָל ,2881 ,שן ,23

אָפּראָװויז|ירן  --טרח .זיר ,אַפּראָװיזירט,
ככאיי.227/

= פֿאַרזאָרגן עמעצן
מיט

אִ' די בּאפֿעלקערונג

מיט שפּײַז.

אַלע נייטיקע

פּראַי

דוקטן ,אָפֿט געניצט אין רומ, .ער איז א
רײַכער אַרענדאַר ,ער אַפּראַװיזירט אויך די
מיט
קרובֿים מיט אַלצ שפּײַדאַרטיקלען".
זיך  --זיך אי אויף א סך חדשים פֿאַרױס,
אַפּראַװויזירט  --אַדי .אַ גוט אַיער בּאַלע-
אַציע.
בּאָס- .אַטאָר.

אָפּראַוו|ע --די'ס8 .1 .שגזקס  .:2:פקפ:
יעדער מין אײַנרעמלונג .אײַנזאַץ.
אַ'קע.
אן אִי פֿאַר אַ טײַערן שטיין .מאַכן אַן אַ
 .2ל.2
פֿאַר עטלעכע פֿאַמיליע-פֿאָטאָגראַפֿיעס.
88808ס

 .:8702:שטוקאַטורקע.

פֿאַרדעקן די

װענט מיט אַן אָי ,געמיש פֿון קאַלך מיט זאַמד,
אַפּראָוועטשירן  --טרח- .טשיר ,אפּראָ
אוס.
וועטשירט ,שפא ,זגםססטסזמם :װ.:52
ניצן .אַי יענעמס אַרבּעט, .מע דארף ויסן װי
אזוי צו אי דאָס װאָס מע קען האָבּן (קריגן)",
,לערן זיך צו אַ' דאָס אייגענע לעבּן" ,ריד
מיט זיך  --א' זיך פֿון די אַרבּע"
(בּ"א).
טער ,זי עקספּלואַטירן,

אָפּראַווען --טרו- .װע ,אָפּראַװעט( .1 .יווועליר-
אַרבּעט) גאַרנירן ,אַרײַנאַרבּעטן איידלשטיינער
 .2פֿאַרריכטן ,בּרענ-
אין אַ גרויסער צירונג.
עניש.גען עפּעס אין אַ בּעסערן צושטאַנד.

אַפֹּ
אָפּראָווערזשעניע  --די ,יס .רוסיצ.
לייקענונג .ז,י {די צײַטונגן קען ניט אױפֿנעמען
פֿון אַ פֿרעמדן אַן אִי אויף א סטאַטיע װאָס האָט
אָנגערירט א דריטן פּערזאָן" ,ייפֿאָל,2881 ,
פאן ,22

אָפֿראַווצע  --דער' ,ס}8068 .זקס .=/:
אַכזר ,קאַט ,מערדער .אומבּרחמנותדיקער, ,אין
פּאָליצײ דינען סאַמע אָיס",

אָפּראַזירן  --טרו .זיר אָפּ- ,י(גע)ראַזירט,
אָפּגאָלן .אָפֿט-געניצטער דטשמ, .עס האָט זיך
בּײַ אונדז ייִדן זייער פֿיל אומגעענדערט , , ,די
האָר װאָס מע פֿלעגט זיך צו זיי גאָר ניט
אָנרירן הײבּט מען שוין אָן בּאַצייטן אָפּצ
ֿ.ו.ן
פָר.
ראַזירן  . . .דאָס איז געמיינט די הא
די בּערד" ,אמד ,דער בּדחן ,װילנע , ,4681און

נעמט אַ גאָלמעסער און האָט דעם בּער אָפּראַ
זירט פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס* ,איין שיינע װינדער-
ליכע

געשיכטע

פֿון

דרײַא

ספּעקולאַנטן,

לעמ"

בּערג ,7881
אָפֿט מיט זיך  --זיך אַי און צעשנײַדן די
בּאַקן .ונג,

אָפּראַטירן  --טרח- .טיר אָפּ- ,געראַטירט,
דזוו אָפּראַטעװען .זן אין  .02י"ה, .די רבּיצין
װאָס זי האָט גראַדע געדאַװנט ,איז זי אין אָנ"
מאַכט געבּליבּן .קוים װאָס מע האָט איר אַפּ
געראַטירט פֿון טויטי ,ישראל בּמוהר"מ |מילער
מהוראדנאן ,דער מהר"ם שי"ף ,װאַרשע ,3981

אָפּראַמען

אָפּראַסֿן  --אוטו  4טרוו .ראָט אָפּ ,ג-ע-ראָטן,
אַטֿן ,נר .אָפּרעדן ,געבּן אַן עצה ניט 95ר
צו טאָן עפּעס .אִי עמעצן (אַקזאַטיװ} פֿון אַ
שידוך ,פֿון א שותּפֿות .אִי פֿון עמיגרירן ,פֿון
פּרוּװן אַנטלױיפֿן ,פֿון ארײַנטרעטן אין אַן אָר-
*ֹאַי דעם טאַנץ = געבּן אן
גאַניזאַציע אאַזװ .
עצה ניט אונטערצונעמען אַזױנס װאָס אין
איבּעריק ,ניט-ניצלעך אין די אויגן פֿון עצה-
געבּער, .ראָט מיר גוט ,נאָר ראָט מיר ניט אָפַ",
שו {אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ שידוך}, ,איך האבּ
בּדעה גיה|א{ט ארויז צו ציהן מיט דעם,...
זא האט מִן מירש אבּ גראטן"' ,ידרײַ בּריוו פֿון
קראָקץ
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|ח .שמערוק,

אין ספֿר

היובֿל

ליצחק בּער ,ירושלים תּשכ"א ,ז' 513ן ,גינג
דער דוכּס װידר צום מלך אוני זאגט צו אים
דאש ער ניט מיט אים ציט ,אורזך האַלבּן  --זײַן
װײַזר יוד העט עז אים אבּ גיראטן" ,מבּ ,מעשה
קעבּ ,אַמשׂט תּע"א, .קען זי אים גענצליך אי
פֿון צו נעמען

אַן אורחן,

לעמבּערג ,יאָר? זי .,24

שבֿחי

רמ"ל,

ספר

--ראָט ,דער

-ונג,

אָפּראַטעװשן  --טרו- .טעװע אָפּ-- ,געראַ-
 .1בּאפֿרײַען פֿון אַ סכנה דערהרגעט
טעװעט.
צו װערן אָדער שטאַרק געשלאָגן צו װערן .אַי
עמעצן פֿון ט וי ט .אִי די פּאָגראָמירטע .אַי אן
אומשולדיקן פֿון די הענט פֿון גזלנים ,מערדערס,
בּרוטאַלע אָנפֿאַלערס אע .זיך אײַנשטעלן פֿאַרן
בּאַפֿאַלענעם און אים אִי .אִי פֿון די נאַצישע
,י װאָלט געוויס געבּליבּן א טויטע ,וען
נעגל .ז
עס װאָלטן איר |זין ניט אָפּגעראַטעװעט די
פּאָליצײסקע" ,אמד ,מלכּה והדסה ,ווילנע ,7881
 ,2צוריקבּרענגען צום לעבּן .אויסהיילן פֿון
א שװערער קראַנקײט .אִי א חולה-מסוכּן ,אַי אַ
פּאַציענט מיט אַן אָפּעראַציע, .חלשות אָפּצו-
ראטעווען דארף מען ראשית דעם מענטש
אנידערלייגן אויף די פּלײצעס גלײַך אויסגע-
צויגן  . . .נאַכהער זאָל מען אים אױפֿלאָזן אַלע
פֿאַרבּינדעכצן" ,טאַר ו ,ז' , ,06און אַז נישט
הײַנט װאָלסטו אים געװען אַפּגעראַטעװעט אויף
נאָך א פּאַר שעה?" ,װײַס וא' ,װוי דער גורל
פֿירט",

 .9אַרױסבּאַפֿרײַען פֿון יעדער סכּנה צו פֿאַר-
לירן ,אָנצוּװערן .אִי א שלעכטן חובֿ .אַ' די
ספֿר-תּורות פֿון בּרענענדיקן בּית-מדרש .אַי
סחוֹרה פֿון אַ רויבּערישן אָנפֿאַל, .כּדי מע זאָל
אָי די װעלדער פֿון ענדלעכן אונטערגאַנג,",..
בּלעטער ,טן  ,71אאַ דאַנק גאָט פֿאַרן גרויסן נס
װאָס מיר זענען אלע לעבּן געבּליבּן און כ'האָבּ
| אָפּגעראַטעװעט אָט דאָס בּיסל סחוֹרה" ,ממוס,
'בּישיבֿה של מטה',
 4ניט דערלאָזן סזאָל פֿאַרגעסן װערן
אויפֿהיטן דאָס װאָס האָט א גײַסטיקן װערט,
אִי דורך גכֿית-עדות (דאָקומענטן) די פּרטים
פֿון העלדישן געראַנגל קעגן די אומבּרענגערס,
אִי די אינטערעסאַנטע לאָקאַליזמען" .פֿון אַל-
פֿאַרניכטונג אָפּצוראַטעװען דאָס סאַמע קלענסטע,
דאָס סאַמע לעצטע װאָרט" ,הל' ,כ'ויל דער"
קענען דײַנע שװײַגנדיקע ליפּן', .אָפּגעראַטעװעט
| אייגענע ייִדישע פֿונקען פֿאַרן אוצר פֿון נאַציאָ-
נאַלע ייִדישע װערטן" ,שבּש ! ,זי ,003

אָפֿט מיט זיך  --רעפֿל.
אָפּראַיען  --טרוו .ראָיע אָפּ- ,יגעראָיעט .אָפּ-
גראָבּן .

אִ' בּולבּעס .
--

אָפּראָכירן
ראָכירן,

עניש.
אױסראָכירן

זזו

+--

)153

אָפּראָלן  --טרװ .ראָל אָפּ-- ,געראָלט .אָפּ-
וויקלען ,אָפּדרײען פֿון יעדער מין ראָלקע ,פֿון
א צילינדער .אִי א פֿאָדעם ,אַ לאַנגע סטענגע
פֿון איין ראָלקע אויף אַ צװייטער .אי די
פּאַפּיר-מאַסע

צװישן

צוויי בּאַװעגלעכע

צילינ-

דערס װאָס פּרעסן און מאַכן דין דאָס פּאַפּיר,
יונג,

אָפּראַלעווען  --אוטוו- .לעווע אָפּ ,ג-ע-ראָלע-
אױפֿהערן צו שפּילן א ראָלע, .עס האַט
װעט.
געקלונגען מיט אים א װעלט .איצט אָבּער אויף
דער עלטער איז ער שוין פֿאַרגעסן ,שוין לאַנג
אָפּגעראָלעװצט".
אַקט אָדער רעזולטאַט
אַפּראַם  --דער" ,ען.
פֿון אָפּראמען .א גרינטלעכער אִי פֿון דעם
גאַנצן מיסט, .די אָײפֿאַרלאַנגען װאָס מיר מעגן
זײי דאָך צוריקפֿירן צום בּעל:חלומס אומבּא-
גרענעצטן עגאַאיזם" ,מוו איבּז ,זי פֿרױד ,אַרײַן-
/נב.
פֿר אין פּסיכאַאַנאַליז ,זי .471

אָפּראַמען  --טרו .ראַם אָפּ-- ,געראַמט .פ;98

=אָמען,
ר

 .אָפּרײניקן,

--רוימען.

אָפּקערן .אִי מיסט פֿון לעבּן הויז .אִי דעם הויף
פֿון די אַראָפּגעפֿאַלענע בּלעטער .אִי די אראָפּי
געפֿאַלענע בּלעטער .אִי פֿון טיש די שמוציקע
כּלים און די רעשטלעך שפּײַז .אִי דעם טיש און
אװעקנעמען אַלץ װאָס איז אָנגעשטעלט אויף
אים, .עס װעלגערן זיך אין די גאסן געפּגרטע
אייזלען ,קעמלען ,הינט און קיינעם פֿאַלט ניט
אײַן אָפּצוראַמען",

דער

אמד,

סולטאן,

װילנע

, ,5ער האָט מיט א בּרייטער לאָפּעטע אַפּ
געראַמט דעם אָנגעװאַליעטן שניי אַרום זײַן
גאַניק?,

ג; ר' צמח

|,

אַטלאַס

 .2אַנשטאָט אױפֿראַמען .אַזױ אַי אַ צימער,
עס זאָל קיין שטױיבּעלע ניט בּלײַבּן .צוליבּ דעם
טײַערן גאַסט אַי דאָס גאנצע הויז,
 .2בּאַזײַטיקן עפּעס װאָס שטערט .אִי פֿון
שאָסײ די אָנגעװאָרפֿענע קלעצער .אַי פֿון װעג
די מכשולים ,די מניעות װאָס שטערן דורכפֿירן
דעם פּלאַן, .אַי דעם מינדסטן שטיין װאָס װאַרט
אין װעג פֿון אונטער קויט און גראָז" ,מלה,
לידער װו ,נ"י  ,4391זי , .51דער קץ-הימין װאָס
ער װעט אִי דעם רוח:הטומאה פֿון דער װעלט",
תּניא ,זי , .861אָי פֿון װעג עטלעכע טענות און
תּבֿיעות װאָס זײַנען אַרױסגעשטעלט געװאָרן
אַנטקעגן

ייִדיש"*,

זשיט

שו ,נ"י ,2191

ז' ,131

,גריבּלען זיך אין די צײַט -און סבֿיבה:אומ"
שטענדן פֿון אַ קינסטלער האָט א זינען נאָר
אויף אַזױ פֿיל  --אויף װיפֿל דאָס ראַמט אָפּ
פֿון װעג און העלפֿט אָנצוקומען צו דאָס איבּער-
צײַטלעכע און איבּער-סבֿיבֿהדיקע" ,שנ ,לעזער,
דיכטער,

קריטיקער

 .4בּאַזײַטיקן

| ,ז' .274

עמעצן.

אָפּרוקן,

אָפּשטופּן,

אָפּראַנגלען זיך

1019

אראָפּזעצן פֿון אַמט ,אַרעסטירן .טייטן .אִי דעם
פּאָליטישן קעגנער און אַליין פֿאַרנעמען זײַן
פּאַזיציע .אי די גאנצע פֿאַרװאַלטונג פון פֿאַראיין,
אִי די אומצופֿרידענע ,זי פֿאַרשיקן אין ארבּעט-
לאַגערן .אִי מיט געדונגענע מערדערס, .בּונטאַרן
און אַפּיקורסים ,װעמען די קאַטוילישע שׂררות
האָבּן אָן בּאַזונדערע צערעמאַניעס פּשוט אָפּי
געראַמט

פֿון װעג",

גרינ ,איד און װעלט,

ג"י

 ,3זי , .551די פּאָליצײי האָט בּאַשלאָסן אִי
ע.סטירט און בּאַהאלטענערהייט אָפּי
ר.
ַ.
אאים
געפֿירט" ,א .בּיילין ,יזכרונותי ,רויטע בּלעטער

ן ,פּינסק ,9291

 9אָפּגנבֿענען ,בּאַגנבֿענען ,צוגנבענען .װאַרטן
אויף א פֿינצטערער נאַכט אָפּצוראַמען דאָס
ֿ,אַר א פּאָר קערבּלעך פֿלעגט עֶר
רײַכע הויז .פ
גיין אַ' בּײַ בּעלי-עגלות די פֿערד . . .אונטער-
צינדן א שפּײַכלער תּבֿואה" ,ש .גאָרדאָן ,צװישן
אַזאַװרער

און

דעכץ.

שװאַרצנ,

-/עניש.

מאַסקװע

,4

הער (דין ,יקע).

אָפּראַנגלען זיך  --אַקח
זיך אָפּ ,זיך --געראַנגלט.

 4אוטח- .גל
 .1אױפֿהערן

צו ראַנגלען זיך ,צו קעמפֿן אין א מלחמה
(שלאכט) ,אױפֿהערן צו פֿירן א געזעלשאַפֿטלעכן
קאמף אָדער בּכּלל דאָס געראנגל פֿאַרן קיום,
פֿאַר א פּאָזיציע אין לעבּן.;.געװען אקטיוו און
א סך דערגרייכט .איצט אָבּער שוין אָפּגע-
ראַנגלט זיך און װאַרעמט זיך אויף דער זון"י
 2אַ לענגערע צײַט זיך ראַנגלען; .א גע-
וויינלעכער מענטש װאָס דאַרף זיך אִי אויף
דער װעלט דאָס געוויינלעכע ראַנגלעניש" ,בּאַש,
 2או ,51
 .2זיך אַקעגנשטעלן (װיפֿל מע קען נאָר),
,דער קאַמענדאַנט {פֿון בּאסטיליען האָט אַלין
ניט געוואוסט װי צו האַלטן זיך -- .מע דאַרף
זיך אונטערגעבּן  --האָבּן צו אים געטענהט די
אינװאַלידן --- . . . .מע דאַרף זיך אִ'  ---האָבּן
צו אים געזאָגט די שוייצער"| ,בּונדן ,דאָס
אײַננעמען פֿון בּאַסטיליען ,לאָנדאָן ,2091
זעכץ- ,עניש- .עריי.
אָפּראַנטעװװען  --טרו- .טעװע אָפּ- ,יגע-
ראַנטעװעט (סטאַליערײַ) ,אָפּהובּלען מיט א
האַלבּ-קײַלעכדיקן ראַנד .אַי א בּרעט.
אָפּראָסטן  --אוטװ .ראָסט אָפּ-- ,געראָסט,
אָפּזשאַװערן ,בּאַדעקט װערן מיט ראָסט .אויך
טרוו ,מאַכן עס זאָל פֿאַרקומען דער פּראָנעס
פֿון פֿאַראײניקן די אייבּערשיכט פֿון א מעטאַל
נג,מיט זיך.
מיט זױערשטאָף.

אָפּראַספּלען  --טרו- .פּל אָפּ-- ,געראַספּלט,
(שוסטערײי).
אַי א זויל.

אָפּרודערן

אָפּפֿײַלן מיט א גראָבּער פֿײַל,

אָפּראָפּאַ'  --אַדו  6זו? .אי ( .2291װײַל)
עס פּאַסט זיך גראָד צו די רייד .אין שייכות
מיט .בּנוגע דעם ענין .אגבֿ ,אגבֿ-אורחא ,דרך
אויך סוב ,דער -ס; .אאָ ,אִי זאָל נאָך
אַגבֿ.
געזאָגט װערן אַז מע דאַרף ניט לייגן קיין צו
פֿיל אכט אויף זײַנע רייד", .זײַן אַ' האָט
אין-דער-אמתן קיין שום שיכות ניט צו

אונדזער ענין", .א װערטל ,א מילתא דבּדיחותא
און א צײַטלעכע בּאַמערקונג ,אַיײ ,ב .רעסלער,
טאָג 9591 ,ווו  ,61עדאַנלעלי האָט עטלעכע מאָל
איבּערגעחזרט אי מײַן ענטוזיאַזם' :נאָר אין א
ייִדיש לאַנד קען יִדיש געדײַעןף" ,לע ,טמז,
 0טו ,02

אָפּראַפּאָרט|ירן "עװוען  --אוסװ- .טיר,
טעווע אָפּ- :י(גע)ראפּאָרטירט(- ,גע)ראפּאָר-אַפּגעבּן א קורצן און אָפֿיציעלן בּאַ-
טעװעט.
ריכט, .דער פֿעלדפֿעבּל װעט אִי דעם אֲפֿיציר
ודאַטיװו} װעגן דער שיסערלי בּײַנאַכט", .ס',יאיז
אַרײַן דער רױטאַרמײער און אָפּגעראַפּאַָרטירט
װעגן עפּעס" ,ה .קאַמענעצקי ,איבּז ,בּרונאַ
יאַסענסקי,

דער

מענטש

די

בײַט

הויט,

מינסק

,6
מיט זיך  --זיך מעלדן פֿאַר א העכערן
אין ראַנג אַז מען איז דאָ ,מען איז געקומען.
זיך אויפשטעלן און זיך אִי, .געקומען אין
שטעטל מיד און אויסגעבּראכט ,האָט ער זיך
נאָך אָפּגעראַפּאָרטירט אין שטאַבּ" ,א .קיפּניס,
ירונג.פֿרײד.

אפּראָפּרי|אירן  --טרו- .איר ,אַפּראָפּריאירט,
 .1/צונעמען אָן װיסן פֿון אייגנ-
ככאיי 27ל.
טימער אָדער אַן זײַן הסכּם .קאָנפֿיסקירן .א'
יענעמס האָבּ-און-גוטס.
 .2בּאַשטימען פֿאַר אַ קאָנקרעטן ציל .פּלאנ-

מעסיק אויסנוצן פֿאַר א בּאַשטימטן צװועק .אַ'
אין בּודזשעט אַ דריטל פֿאַר דער שולסיסטעם,

אַטאָר  --דער- .אציע  --די' ,ס,/ .האָטגעארבּעט אין  . . .קאָמיטעט פֿאַר אויסלענדישע
/נֹב.

אַיס" ,טמז 2691 ,או 91,

אָפּ
אָפּראַָצן  --טרו .ראָץ אָפּ- ,געראָצט.
בּרודיקן ,אָפּשמוצױיק)ן מיט ראָץ ,שנײַצעכץ
פֿון נאָז .אִי די קאַפּאַטע .מיט זייך .עכץ.

דער (-קע).

אַפּראָ'קסימ|אַטײװו  --אַדי? .אי 22ל.
אַנערכדיק,
אָפּשאַצונג

לפֿײערכדיק.
נאָענט

צו

א

איז

לט

בּאַשטימטער

אַן
צאָל,

איע שאַצונג.

גרייס ,מאָס .אַיע אויסמעסטונג.
קייט.אאציץ  --די ,ס .גקײן פּינקטלעכע
'
אויסמעסטונג איז דאָ ניט שייך ,אָבּער מע קען
אויסקומען מיט אַן אַאַציע".

אַפּראַקסימאַל  --אַדי.

אָענט .שכנותדיק.

,װען דער צאָן איז קראַנק ,װערן זײַנע בּיידע
אַיע ציינער אויך קראַנק" .

אֶפַּראָ'שׁ  --דער ,ז .רומ.

-קייט.

רומ

.229

טענה ,פֿאָרװאורף .האָבּן צו עמעצן אַן א"
מאַכן אַן אָי

דער"
אַפּראָשע!  --די ,ז? .אי 2פו.
אָרט װאו אַ בּאַלאַגערנדיקע
נענטערונגי .
אַרמײ געפֿינט זיך צום נאָענטסטן צו די
בּאַלאַגערטע ,פֿאָרפּאָסטן, .זו האט היעניראל

ארום גשיקט

יהודא אַהין גנומין האָט הן אויף די פּאַשטייאן
ן= מיליטערישע פּאָסטנסן אי אין די אַפּראָשַי
א.ָ.דר
,

זונשטין

ער זײ" ,בּאַלעגערניש.

װאו

אָפּראַשפּלען  --דזו אָפּראַספּלען ,6-
אָפּרוֹ  --דער- ,ען.

מצב פֿון ניט זײַן פֿאַר-

נומען מיט א פֿיזישער אַרבּעט און אויך ניט
מיט קיין גײַסטיקער אָנשטרענגונג נאָך א צײַט
פֿון פֿיזישער אָדער גײַסטיקער טעטיקײַט .צו"
ריקקריגן די כּוֹחות נאָך א לענגערן אַ .ניטאָ
קיין שלאָף ,ניטאָ קיין אָי .בּעטן אַן אִי |=אָרטן
אויף דער נאַכט .אן אִי אָן שום זאָרגן א
געמיטלעכער אִי . אָ"בּ אַנק ,אָײבּע ט(ל)
אָ"ה ו יז .אָײהײַזער .אט אָ ג.
אָייל ע כ צ נ ד יק , --א,ון אַז דער ים װערט
הייזעריק און אַלי ,און ס'בּייגט זיך איבּער
אים אַריבּער סבּלאָעץ װײַבּ ,די נאַכט" ,אצג,
מעפֿיסטאָ ,זי ,92
;אַז ער װעט זיך פֿאַרלאָזן אויף גאָט ,װעט
ער געפֿינען אן אִי צו זײַן האַרץ און זײַן לײַבּ
װעט זײַן בּשלװה" ,חה, .453 '| ,3די ייַדן
אין  . . .האָטעל זענען א טייל פֿון דעם ייַשובֿ
 . . ,זיי אָטעמען מיט אים אַפֿילו אין די שעהן
פֿון אֵיי,

סעג,

מײַנע

זיבּן

יאָר

אין

תּל אָבֿיבֿ,

ב"א  ,9491ז' , .751די אומה ,זיכער שין
פֿון איבּערפֿאַל ,גאַרט נאָך אִי נאָך בּאַרעכטיקטער,
ּ,ײִַם שײַער אין שטאַל ליגט אין -
אֵל ווו ,זי  .45ב
אקער",

אִי דער

הל,

אַ בּלאַט

אויף

אַן עפלבּוים.

,פֿאַרגינט זיך שוין חנה לעװין צו מאָלן פֿאַר
אונדז אידיליעס פֿון  . . .ריין"פּערזענלעכן אַ",
שנ,

,8

אָפּראַצן  --טרח .ראַץ אָפּ'- ,געראַצט .אָפּ
אָפּקריצן .אִי דעם לאַק,
קראַצן.

װאָס

אודיטנט

ואו מען איין זאָלכין

ידי

שרײַבּער

אין

סאַװעטן-רוסלאַנד,

ג"י

ז' ,622

אָפּרואונת  --די -ען פּראָצעס פֿון אָפּרוען
(זיך), .זיא {די פּריציםן האטן קיין אבּ רואונג
פֿון אירם שטרײַטן" ,יוסיפון ,אַמשׂט ,1661
עה/ב, .לייג אָפּ אַלע טאָג א גולדן  . ..װעסטו
צוזאמענקלײַבּן אויף אן אײגענער שטיבּל,
װעסטו און דײַן פֿאַמיליע האָבּן אײַער אַ",
ימשלי אבֿות עֶל אבֿותי |צאינה וראינה װ ,נַ"י
תּרע"גן, .דער מאַכט ניט נור איין אבּרואוהנג
צװישן צווייא װערטר ,זונדערן גאר צװישן
צווייא פּסוקים" ,אבֿן ישׂראל ,מעץ  ,6671יב/א.
;דו האָסט געלערנט דעם טאָג דײַן שיעור ,זאָל

דיר זײַן די נאַכט צום אָי ,אופן חינוך הילדים,
איבּז ,ווילנע תּר.

אָפּרואֿיקן  --טרװ .איק אָפּ-- ,גערואיקט,
אַרײַנבּרענגען אין צושטאַנד פֿון רו .אִי עמעצן
נאָך דעם שװערן טאָג אַרבּעט .מיט זיך --
;אַז זי האָט זיך שוין אַ בּיסל אָפּגערואיקט,
איז זי ווייכער געװאָרן" ,א .נוסבּוים ,פעסעלע

די גאַבּעטע ,װאַרשע  ,5881זי ,8
אָפּרוגזן  ...{ --רוייגעזןן טרו .רוֹגז אָפּ-- ,יגע-

רוֹגזט .אַרײַנבּרענגען עמעצן אין אַ צושטאַנד
פֿון כּעס אויף אַ לענגערער צײַט .אִי דעם מאַן
מיט די טײַערע 'מציאות'.
אָפּרודערן - --ער אָפּ-- ,גערודערט ,1 .אוטו.
דערװײַטערן זיך אויף אַ שיפֿל מיט רודערס.

אָפּרוטשן

1014

,אָבּן גלײַך אָפּגערודערט און
אַי פֿון בּרעג .ה
זײַנען אַװעקגעפֿאָרן איבּער דעם שטורעמדיקן

מער" ,אמד ,דער סולטאַן ,ווילנע  .2 ,5981אַקוזװ.
אָפּטומלען .אָפּלעבּן אַן אַקטיו לעבּן אִי א
וועלט,

אָפּרוטשן  --טרװ .רוטש אָפּ-- ,גערוטשט,
מסמס9וטז 6712:
גליטשן,

אָפּקײַקלען

 .2צונעמען .מאַכן מע זאָל אָנװערן עפּעס
װאָס איז זייער טײַער אין די אויגן פֿון אָפּנץ-

רױבּטן ,אִי בּײַ עמעצן די רו ,דעם גלױבּן ,די
פֿרײַנדשאַפֿט אע, .א קורצע צײַט האָבּ איך
זגיךע.ז.ע.טיקט און יעצט װילט איר מיט
איין מאָל מײַן גליק אָײ ,אַ .סאַפּיר אויס מינסק,
חטאת הקהל ,| . .װילנע  ,1881ז' , .85װעסט
הײַנט ניט אַי מײַן שטורעמדיקע פֿרײד" ,פמ,
עניש.ונג.
סתם ,זי .5

אָפּרױיכערן  --טרװ- .ער אָפּ'- .גערויכערט,
 1פֿאַרענדיקן רויכערן.
;= 59רייכערן.
אַי אַ העלפֿט פֿון פּאפּיראָס און איבּערגעבּן דעם
חבֿר,
 .2רויכערן א סך ,א לענגערע צײַט .אִי די
דיקע סיגאַרן.
דעזינפֿיצירן .אִי די צימערן װאו עס
געלעגן די קראַנקע .אװילגאָטש איז
שעדלעך .די טרעפן מוזן אָפֿט געװאַשן
קלאָזעטן און אָפּגוסן אָפֿט אַ" ,איבּז,
און

לעבּן,

װאָרשע

,8091

זי ,83
 .4מיט רויך פֿון בּשׂמים און קרײַטעכער
בּאַפֿרײַען פֿון א קרענק ,פֿון אַ כּישוף אע.
א דעם כּישוף װאָס מע האָט אים אָנגעטאָן.
דונג- .עניש.
אָפּרױמען  --טרו .רוים אָפּ-- ,גערוימט;99 ,
געניצט ספעצ
אַמען- )-( ,ראָמען.ר
פֿאַר :אָפּמעקן שפּורן פֿון עפּעס .אװאָס שפּע-
טער ,אלץ שװערער אָפּצורוימען און צו פֿאַר"
טרײַבּן די שפּורן דערפֿון" ,א .ז ,.א װידוי פון
אַן אַקושערקע ,װאַרשע  ,9091ז' , ,37װײַבּער
בּײַ די געשטעלכלעך

האָבּן אין אײַלעניש אפ

גערוימט די סחורה" ,בּאַט ,פֿאָר 6691 ,ווא ,2
;זוכט דער יצה"ר |= יצר-הרען יעצט מיטלען
אָפּצורױמען דיזע שטרויכלונג פֿון גיהנמס
װצג",

הרבֿ

גרשון

אָפּרויש  --דער- ,ן.

 .1אַקט פֿון אָפּרוישן.

א הילכיקער אִי .מאַמענטאַנער אָי
 .2נאָכקלאַנג .װידערקלאַנג .הילכיקער עכאָ.
אָי פֿון די דונערן.

אַראָפּ .אִי דִי

בּאַרױבּן ,אװעקרויבּן .אַװעקנעמען מיט כּוח,
איבּערגװאַלד .אַי מיט א מעסער אין האנט .אִי
אַלץ װאָס מע האָט .אִי די קינדער .אִי די צֶרד
פֿון די פּויערים, .האָט מיטלײַד אויף אַן
אָרעמע|רן אַלמנה ,לאָזט איר ניט אָ" ,ש .בּע-
קערמאַן ,הדסה ,אַדעס  ,4881ז' ,36

דער

ויך.

,ס'האָבּן פֿיל
 /און זײַנען
 /עס לעבּט
 /װי פֿליאיקע
אַל װ ,ז' ,81

אָפּרױבֿן  --טרװ .רויבּ אָפּ-- ,גערױיבּט:99 .
--ראַבּעווען ( .1 .)+-ענדגילטיק צורויבּן,

אוצר

מיט

-נג.

-עכץ.

עניש.

מאכן עס זאָל זיך אַראָפּ-
פֿון אויבּן

פֿון געזונד

י ,ֿ8פּאַסטעכער אין ישׂראל ,תּ"אָ  ,3591זי .001

 .9פֿיג :איבּערבּלײַבּ פֿון איבּערלעבּונגען.

שװערע שטיינער אויף די אויסגעלייגטע בּרע-
מיט זיך  --די קינדער רוטשן זיך
טער.
אַראָפּ פֿון בּאַשנײטן בּערגל- ,

.9
זײַנען
זייער
װערן,

אַפּרוף

מאיר

בּאַיאַרסקי,

דעם

יצר

הרעיס שוהלע ,פּיעטריקאָװ , .1191א שטיין אין
אָפּ ,מאַך דעם װעג דיר ריין",
י.ם
..
רגו
וע

אַי פֿון די יאָרן אין די לאַגערן.
דורות גערוישט דאָ ,געשײַנט,
אַװעק-וואו אַהינטער דער טיר:
זייער אַי אין אָפּשײַן שוין הײַנט,
שאָטנס אין זעאונג בּײַ מיר",
דונה,

אָפּרוישן --

אוטחװ.

רויש אָפּ-- ,גערוישט,

 .1אופֿהערן רוישן, .דער המון האָט שין
אָפּגערוישט און אָנגעהױבּן זיך פֿונאַנדער-
צוגיין", .דער שטורעם אויפן יִם רוישט שוין
אָפּ ,שטילט זיך אײין".
 .2רוישן א לענגערע צײַט .אֵי ,אָפּליאַרעמען
א פּאָר חדשים און קיין זאַך ניט אױפֿטאָן.

-עכץ- .עניש.

אַפֿרוך  --דער ,מצ בבּ.
 .1אַרבּעט אין געטאָס אונטער די נאַציס בּײַם
אַראָפּרײַסן הײַזער װאָס מע האָט פֿון דאָרטן
'אויסגעזידלטי די ייִדן .אַיישטעלע  ---אָרט וואו
מע פֿאַרנעמט זיך מיט אַי .2 .קאָמאַנדע װאָס
פֿאַרנעמט זיך מיט אַי, .צװאַנציק פּאָליציסטן
זײַנען בּאַזײַטיקט געװאָרן און װעלן מוזן גיין
צום אַי ,כּ"י פֿון לאָדושער געטאָ ,פֿון פטן
ת|סט+זטט,=:01: 8

יולי  ,4491בּלומ.

אָפּרונד(יק)ן  --טרו .רונדויק) אָפּ'- ,גע"
רונד(יק)ט .1 .מאַכן קײַלעכדיק .פֿאַררונדיקן,
א אַ העלצל אוױפֿן דריײבּאַנק .עס פֿליען
פֿונקען בּײַם אַי א שטיק אײַזן" .אִי די דאַטעס
מע זאָל זי בּעסער פֿאַרגעדענקען .אִי די צאָלן
אין דער טאַבּעלע,
 .2דערפֿירן צו אַן אומקרײַז ,צו קענען סימ"
בּאַליזירן מיט א קרײַז .אִי אַ בּאַװעגונג, .ניט
בּלױיז ירושלים ,נאָר דאָס גאַנצע לאַנד איז
אָנגעהױכט מיט איבּיקייט ,מיט געשיכטף...
און אייבּיקייט האָט א טבֿע אַז איר קענט זי
ניט אֵי ,אָפּשטעלן איר אומרואיקן צאַפּל",
שטריגלער ,איק 8691 ,ווא ,31
מיט זיך , --עס האָט זיך אָפּגערונדיקט א
קײַלעכדיקער יאָר:צענדליק" ,חיים ליבּערמאַן,
ונג,
פֿאָר 2691 ,װוש 42

אָפַּ
אַפּרופֿן  --טרװ .רוס אָפּ- ,גערוסט.
שמירן מיט רוס ,סאַזשע .אִי די הענטלעך.
מיט זיך.

אַפּרומפּלען  --אוטו- .פּל אָפּ'- ,גערומפּלט,
אױפֿהערן צו רומפּלען אָדער רומפּלען אַ לענ"
גערע צײַט, .די קלעזמער אָפּנערומפּלט גיך ,די
טענצער אָפּגעטאַנצטײ ,הר ,הרודעס' ,אויף דער
שווצל'.

 ,1אַ
אָפּרוען  --אוטװ .רו אָפּ- ,יגערוט
בּאַשטימטע צײַט אױפֿהערן אַרבּעטן ,אױפֿהערן

זײַן פֿאַרנומען מיט א פֿיזישער אָדער גײַסטיקער
טעטיקייט כּדי צוריקצוקומען צו די כּוֹחות .אַי
און אָפּכאַפּן דעם אָטעם .זיך אַװעקזעצן אִ"
פֿאָרן אויף װאַקאציע אָפּצורוען .עװען מע
ווערט מיד ,דאַרף מען גלײַך אױיפֿהערן ארבּעטן
און אִיז ט.

בּערלס,

מענטש-

קיִעוו ,7

מאַשין,

,לאזן מיר זיך איין װינג זעצן אום אבּ צו
רואין" ,שאר ,קמב/ב, .האָט גאָט ,נאָך דעם
אָפּמוטשען ,זיי געהייסן שבּת אָיי ,עט ,לידער,
,5291

װילנצ

ו' 12

עא

רײַזנדער

טשיזשיק

קומט פֿון ערגעץ צו פֿליען ,...שטעלט זיך
אָפּ אויף א צװײַגל א װײַלע אָיי ,ממוס ,ישבּת',
בּין אַרײַן צו דיר אין צימער א מינוט און
מיט אלע שאַטנס אָפּגערוט" ,הל' ,צו דײַן הויז'.
 .2איבּעררײַסן א טעטיקייט אָן אָנשטרענגונג,
אי פֿון דער גמרא און אַרײַנכאַפּן א שמועס
מיט חבֿרים ,אִי אין רעדן און טרינקען א גלאָז
װאַסער; .רבֿקה האָט דורך דער צײַט פֿון
קימפּעט אָפּגערוט פֿון האַנדל און װאַנדל" ,אַש,
תהילים:ייד.

פ .אַקוזװ .מאַכן רוען אַ גליד אָדעֶר גלידער
פֿון קערפּער .נאָך אַן ארבּעט אִי די אײַנגע-
מאַטערטע בּיינער ,אִי די פֿיס נאָך אַזױ פֿיל
גיין .אִי די הענט בּײַם פֿליקן פֿעדערן .אַ' די
אויגן ,זיצן אַ װײַלע מיט פֿאַרמאַכטע אויגן.
,זאָלסטו זאָגן :איך גיי שלאַפֿן ,איך זאָל אי די
געדאנקען ,איך זאָל קענען דינען השי"ת מיט
קלאָרע געדאַנקען" ,סשי ו ,צד.

זיך  --זיך אוועקלייגן און אַי זיך .אַי

מיט

זיך פֿון שװערן װעג, .דער װאָגן רוט זיך אָפּ
ווינטער ,דער שליטן רוט זיך אָפּ זומער ,דאָס

פֿערד קײינמאָל ניט" ,שװ, .ש,יס א טערק און רו
זיך אָפּי ,פֿװל .אַזױ זאָל האָבּן אָנגעזאָגט אַ
מוטער ,װען איר זון איז אַװעק אױיף דער
טערקישער מלחמהן; .אַלע ערף שבּת שפּעט
פֿירט מען זיי |די רשעים פֿון גיהנוםן אַרױס
אָפּצורוען זיך צװישן צװיי בּערג פֿון שנַיי",
ישרי ל ,1װילנע  ,7681לז/ב, .דר אין וילין
האט איין גאַנצין טאָג צו רײַזין ,װען זיך
גלײַך

איין

שעה ..,אָבּ רואין

מעכט,

דארף

מן דאָך ניט אין אַלשׂ איין מאָל תּפֿלת-הדרך
זאָגין" ,שׂיח השׂדה ,הקדמה ,פֿיורדא תּצ"ז, .די
נערװון װערן בּאלד מיד און היבּן זיך אָן

אָפּצורוען" ,בּלעטער ,ן - .,73עכץ.

-עניש.

אַפּרוף  --דער- ,ן 1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּרופֿן (זיך) .קריטישער אִי .אַלערגישער
אִי .דער אָפּרוף פֿון דער מאַסע .אִי אויף א
סטימול,

 .2אָפּשאַצונג ,מיינונג .אָפּװעגן ,אָפּמעסטן
דעם אִי .אומערלעכער,

אונטערגעשמירטער

א

 .9אָפּקלאַנג .רעאַגירונג .שװאַכער אָדער
שטאַרקער אֵי, .װעט דער אִי פֿון שמערץ
ווידער זײַן נאָר א קרעכץ? און װײַטער ניט
מער!" ,אַל װוו ,ז' , .61פֿלעג איך װאַרטן און

האַרכן און האַרן צו הערן
ווינקל" ,יהואָש ,א זיג?.
ריקערע טרעפּ איז קונסט
העכערע מדרגות איז זי

דעם אַי אין איטלעכן
עאויף אירע נידע-
אֵן אִי ,אויף אירעץ
אַן ארויסרוף" ,שנ,

קריטיק און קריטיקער ,בַּ"א  ,9591ז' ,271
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אָפּרופֿבּאַר

אָפּרופבּאַר  --אַדי ,דטשמ ,נר.

װאָס מען

קען אָפּרופֿן,

אָפּרופֿיק  --אַדי .נעאָל.

װאָס מע קען אָפּרופֿן

אע דעלעגאַטן ,פֿאָרשטײערס אע.

-יקייט --

,אין זײַנע  . . .בּיכער האָט ער איבּערגעטראָגן
זײַן זשורנאַליסטישע אָי ,זײַן  . . .שפּיציק בּילך-
לעכן סטיל" ,בּ .ריװקי,

אַ גלױבּן פֿאַר אומי

גלויבּיקע ,זי ,812
אָפּרופֿן  --טרוו .רוף אָפּ-- ,גערופֿן .1 ,אַװעק

 .2אַלעגאָריש :מאַכן מע זאָל שטארבּן" .גאָט
האָט אים אָפּגערופֿן אין אינערבּעסערן װעלט",
אמד ,דיא שקלאַװעריא ,ווילנע , .7881ער זאָל
װײַטער ניט זינדיקן ,זאָל מען אים פֿאַר דער
צײַט אִי פֿון דער װעלט"' ,מעשׂה אָבֿות אויף
אָבֿוֹת| "...צאינה וראינה ,חלק שני ,נ"י
תרע"ג ,זי 57ן,
 .9צוריקרופֿן פֿון אַן אַמט ,פֿון אַ שליחות.
אַי דעם אַמבּאַסאַדאָר ,דעם אַגענט ,דעם משולח
װאָס מע האָט פֿאַרלױרן דעם צוטרוי צו אים,
,געווען  . . .גראָד צװישן די װאָס װערן אָפּגע-
רופֿן פֿון שלאַכטפֿעלדײ ,פמ ,מלחמה ,זי ,47

 4אי אַ טייל פֿון קערפּער  --זי אָנװערן,
פֿאַרלירן .װערן צוגענומען, .זאָל ער טומלען.
װעט ער דען אִי פֿון מִיר אַ האַנט?", .מע
ו.פ.ֿ.ט
רמות
רופֿט אונדז יזשידי .אַנדערע או
מען אויך צונעמען .פּטור ,נו ,אַ דאגה זיי האָבּן,
מע װעט זי אָסור אִי א שטיקל פֿלײש פֿון
לײַבּ" ,בּ .פֿײַגענבּום ,די גאולה ,נ"י ,2981
 .9אַרױסנעמען פֿון צירקולאַציע .דערקלערן
אז עס איז ניט גילטיק מער .אִי דאָס אַלטע
;אַ

סכסוך . , .מכּוחת

שלישית"

געלט װאָס בּײַ אים ,װײַל מע האָט די מטבּעות
אָפּגערופֿן ,שבֿחי בּעשט ,זשאָלקע ,0581
מה/א.
 .0אָפּשאַפֿן ,אַנולירן ,צוריקצלען .אִי א
בּאַשטעלונג זיך צו טרעפֿן .אִי אַ בּאַשטעלונג
פֿון נאָך סחורה .אִי א געזעץ (פֿאַראָרדענונג,
אוקאַז ,בּאַפֿעל ,דערלױיבּעניש) .אִי די בּצַשטימטע
װאַלן .אִי די אַנאָנסירטע פֿאָרשטעלונג ,אִי א
גזירה, .די יידישע געמיינדע האָט מיך צום
פֿירשפּרעכער געשיקט דאָס די בּייזע גזירה אִ'
זאָלסטײ ,איינע שעהנע געשיכטע פֿון הרבֿ הגאון

הש"ך ,פּרעסבּורג , .5681װי מע האָט שמעלקען
דעם מאַנטל אױסגעטאַן ,האָט דער עלטסטער
סטראַזשניק א געשריי געטאָן צו דעם ריכטער:
איך רוף אָפּ װאָס איך האָבּ געזאָגט ואַלס
עדותן" ,אײן גאַנץ נײַע מעשׂה

דעטניק,

לעמבּערג

אן אָקערשט געשטאָרבּענעם דורך געשרייען,
,עס
געוויינען ,געבּעטן .אִי פֿון  טויט.
טרעפֿט אַז אַמאָל מיט שרײַען רופֿט מען א
טויטן אויך אָפּ" ,לאַל ,װילנע  ,7881ז' ,87
קללה :עאַי זאָל מען דיך שוין פֿון דער גסיסה".
,שטאַרבּט דעם אַלטן ייִדנס װײַבּ אװעק .מאַכן
די טעכטער ארום אזא יללה ,אַז די טויטצ
עפֿנט אויף א רגע צוריק אירע איגן .זיי
האָבּן זי פּשוט

רופֿן .רופֿן מע זאָל אָפּטרעטן אין אַ זײַט,
,נאָכדעם װישט זי אויס די אויגן ,רופֿט אָפּ
מײַן בּרודער אליהו אויף א זײַט און מע סוֹדעט
זיך שטילערהייט" ,שע ,מאָטל ,זי  ,21אדאָס
קליינע שלמהלע רופֿט אָפּ אין א זײַט געציי
משה דעם שוֹחטס און חזרט מיט אים זײַן
פּרשה חומש מיט רשי" ,סמבּ.

פּאַפּירגעלט.

אָפּרופֿן זיך

פֿון איין טאַני

, .1981ער זאָל הײַנט אִי

פֿאַר מיר איין װאָרט" ,ממוס ,פּריזיו.

 .7צוריקבּרענגען צום לעבּן א גוֹסס אָדער

אָפּגערופֿן",

יואל

ענטין ,איק,

פּסח תּשט"ז,.
 .8אַמ .װענדן זיך טעלעפֿאָניש" .רופט מיך
אָפּ א שטימע אױפֿן טעלעפֿאָן" ,קאַר װ ,ג"י
 ,0ל' ,61
 9פד .אַנשטאָט אָנרופֿן, .איך װיל ניט אִי
מיט דעם נאָמען אַלע שטעט װאָס זיי |די
קאָזאַקן| האָבּן װיסט געמאַכט" ,חתן המלך,
פּשעמישל תּר"ע ,זי .4
 .0הקאַרטנשפּיל) אױפֿדעקן די קאָרטן און
צווינגען דערבּײַ דעם קעגנשפּילער אויך זי
אױפֿצודעקן, .איז בּײַם אַלטן תּרח אַזױ גרויס
װי דרײַ מאָל טרומף מיט א צװאַנציק .כאַפּט
ער און דעקט צו און גייט ניט אִי יוםיטופֿ".

אָפּרופֿן זיך  --אוטװ }-- .דפװ.

 .1װענדן

זיך מיט רייד (אויך ניט-געבּעטענערהייט ,אויך
אומגעריכט) .אַרויסקומען מיט א מיינונג .ענט-
פֿערן בּײַ אַ שמועס, .אַלע שװײַגן ,נאָר איינער
,ע שעלט דיך און דו רופֿסט
רופֿט זיך אָפּ .מ
זיך ניט אָפּ מיט א װאָרט", .אוי-וויי -- ,האָט
זיך דער ייִנגל אָפּגערופֿן  --די מאַמע װעט
ניט אַנטשװיגן װערן" ,אַמד ,גדולת ראָטשילד,
ווילנע  .5681קרי מענדל! אָ ,ר' מענדל! רופֿט
זיך אָפּ! טויבּ זײַט איר הײַנט צי װאָס? מע
זאָל עס הערן פֿון אײַך הײַנט א װאָרט" ,ממוס,
יאַסיפֿותי,, .בּרוך-משה װעלכער האָט קיינמאָל
נישט גערעדט צום װײַבּ דירעקט ,נאָר װי דורך
א װאַנט ,האָט דאָס מאָל יאָ זיך צו איר אָפּי
גערופֿן" ,אַש ,תּהילים-יוד, .איצט קען מען
שוין פֿאָרן ,האָט זיך אָפּגערופֿן דער בּעל-עגלה,
דעם פֿערד האָבּ איך גוט אָנגעפֿיטערט" ,י .ד.
טאָיבּ ,דער

קדיש ,...

וילנע תּומײט,

זי ,33

,דער אַפּיקורס האָט זיך געמוזט געװיס אויס-
ריידן אין א שלעכטע שעה ,דען דער גלגול
האָט זיך װײַטער אָפּגערופֿןײ ,י .ל .אָסטרינסקי,

נײַעס פֿון יענער װעלט ,װילנע  ,7291זי .13
 .2אָפּענטפֿערן בּײַם אָגרופֿן מיטן נאָמען
רופֿן משהן און ניט דערהערן אַז ער זאָל זיך
האָבּן אָפּגערופֿן, .מע רופֿט זיי |די ישיבֿה-
בּחוריםן דאָרט אלץ נאָך די נעמען פֿון זייערע
שטעט  . . .און זיי רופֿן זיך אויף דער שטעלע
אָפּי ,אַמד ,עוזר צינקעס און די ציג ,װילגע
{ ,8גלייבּעניש :אַז מע הערט סתּם אַן
אָנרופֿן מיטן נאָמען ,איז עס פֿון כּתּ ליצנים --
טאָר מען זיך ניט אִי ,קענען זיי ניט בּרענגען
קיין שאָדן, |.ג,ערופֿן האָט מען יבּרוך ,רופֿן
רופֿט זיך אָפּ גאָר זרח" ,שװ; .אַז מע זוכט אַ

שער ,רופֿט זיך אָפּ דאָס אייבּערשטע פֿון
שטייסל" ,שװ {= סװײַזט זיך אַוױס אַז
קריגן קריגט מען ניט דאָס װאָס מע װילן,

 .2רעאַגירן .עפּעס טאָן לויט אַן אױפֿפֿאָדץ-
רונג ,אַ בּקשה ,א װענדונג .אִי זיך אויף אַן
אָנפֿרעג ,אויף אַן אַנקעסע .אִי זיך אויף א
קוֹליקוֹרא .אַי זיך אויף א רוף נאָך הילף .ע,װי
מע רופֿט אָן  --אַזױ רופֿט מען זיך אָפּ", :װער
עס רופֿט זיך אָפּ דער קריגט זײַן חלק"; :אַז
מע גיט א קלאַפּ אין טיש  --רופֿט זיך אָפּ די
שער" {= דאָס אִי זיך איז נאַטירלעך ,אָבּער
ניט געװאונטשןן ,שװ, .די פֿעאיקייט זיך
אָפּצורופֿן  . . ,אויף די וירקונגען פֿון דער
אויסערלעכער נאַטור ,אויף קאַלט און װאַרעם,
אויף ליכט און זונשײַן" ,א .ש .זאַקס ,דאָס
לעבּן פֿון פֿלאַנצן, .חבֿרים!

מיר דאַנקען אײַך

װאָס איר האָט זיך אָפּגערופֿן אױפֿן אַפּילי פֿון
אײַערע קאַלעגן ,װאָס שטרײַקן שוין איבּער א
חודש" ,אָפאַ ,היבּרו ,ז' , .602דער יבּונד' מוז
כער זאָל זיך
וַןע.ל..
ורגא
האַבּן א סעריאָזן אָ
אי אויף אַלע פֿראַגן ,װאָס דער לעבּן רופֿט
דער

ארויס",

אַלגעמײנעם

5טער

צװאַמענפֿאַר

אַרבּייטער-בּונד

אין

פֿון
ליטא,

דעם
פּוילן

און רוסלאַנד, ?3091 ,קינסטלערישע קריטיק
רופֿט זיך אָפּ אָדער קאָן זיך אִ' אױף אַלע
אַספּעקטן פֿונעם קינסטלערישן שאפֿן" ,שג,
קריטיק און קריטיקער ,ב"א  ,9591זי ,902
 ,4אָפּהילכן ,אָפּקלינגען .נאָך יעדן געשריי
רופֿט זיך אָפּ א װידערקול .דער דונער רופֿט
זיך אָפּ מיט קוֹלות פֿון האַרמאטן .א מינדסטער
קלאפ בּײַ אים דאָ רופֿט זיך עס אָפּ בּײַ אים
העט-װײַט דאָרטײ ,ממוס ,שלמה ,זי , .59יעדער
קנאַק פֿון דער בּײַטש רופֿט זיך אָפּ אין װאַלד",
שע ,טבֿיה.

 .9װידער בּאװײַזן זיך .צוריקקומען, .א,ין די
קאַלטע װעטערן רופֿט זיך אים אָפּ די אַלטע
וואונד", .קוים איז אים ארויס פֿון זינען דאָס
קול ,האָט זיך אים אָפּגערופֿן שטאַרק אין דער
זײַט דאָס שטעכעניש" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,301
,שטענדיק רופֿט זיך די אנדערע נאַכט דער
טרוקענער און הייזעריקער הוסט װידער אָפּ",
דרי

מ.

זוסמאַנאָװיטש,

די

הויזלעכע

מעדזיצין,

ווילנע ; ,7881נאַר דאָ האָט זיך װײַטער אָפּי
גערופֿן

די

אַלטע

קרענק",

מ.

אַחון,

אַננאַ

גריגאָריעװנאַ ,ווילנע תּרנ"ו ,זי ,74

 .0זיך לאַזן פֿילן אױפֿן געמיט .דאָס בּעטן
זיך װאָס רופֿט זיך אָפּ אין אַלעמענס הערצער.
פֿון קאָפּ רופֿט זיך עס שפּעטער אֶפּ אין
האַרצן, .א זיפץ איז שטאַרקער װי טױזנט
,ער פֿידלער
טענות ,עֶר רופֿט זיך אָפּי ,שװ .ד
פּאָרעט זיך מיט דער פֿידל ,קיצלט זי מיט
פֿינגער ,און איטלעכע סטרונע רופֿט זיך אַמּ
זיס"ײ ,ממוס ,מסעות ,זי , .74און יעדער קרעכץ
פֿונעם פֿידעלע  . . .רופֿט זיך אָפּ בּײַ די חתונה-
לײַט אין האַרצן" ,שע ,אידישע ראָמאַנען
זי .821
 .7זיך אַרױסװײַזן ,קומען װי א רעזולטאַט
פֿון עפּעס .האָבּן א װירקונג (אױיפֿן קערפּער,
אויף א סבֿיבה אא), ,אַפֿילו אַ צוקילונג קען
שווער זיך אִי אויף אַן אָפּגעשװאַכטן געזונט".

,גוטע יאָרן רופֿן זיך אָפּ אויף דער עלטער":
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,זינד פֿון יונגע יאָרן רופֿן זיך אָפּ אויף דער
עלטער" ,שחװ, .אונדזערע געפֿילן האָבּן זיך
אָפּגערופֿן  . . .אויף דער ארבּעט פֿון אונדזער
האַרץ",

אַפּרָאָרי

איבּז ,ד .מאָרדװין,

לעהערע

דיא

פֿון

 .9בּאַזײַטיקן .אַװעקנעמען .אָפּקערן .אִי די
שטרויכל-שטיינער .אִי אײַנרעדענישן,, ,איר |דער
נשמהסן} געצעלט איז אָפּגערוקט געװאָרן פֿון
איר הימל און {זין מוז איר וואוינונג האָבּן אין

לעבּען ,בּערלין , .8981ש,ליסט אויס פֿונעם האָ-
דעװאַניע:צעטל פֿון דער ציג אין משך פֿון
איין װאָך, . . .שפּירט נאָך װי װעט זיך עס אַי
אױפֿן געמעלק" ,יאַכ ו ,זי , ,782װי װעט זיך די
איבּערטעטיקייט פֿון דער שילד-דריז אִי אױפֿן
מענטשנס אַָרגאַניזם?"9 ,געז ,װילנעץ ,8391
;אן , .9*01דער איבּערגאַנג פֿון אַרבּעטן בּײַם

תּקס"ה ,מד/ב, .דו זאָלסט ניט אִי גרענעצן
וצװישן איינעמס א פֿעלד און א צווייטנס ,ד"ה
צונעמען ערדן פֿון די מענטשן װאָס זײַנען
אַראָפּ פֿון זייער פֿאַרמעגןײ ,זרעים ,יט/ב, ,די
הערן פֿון יהודה זײַנען געװעזן גלײַך װי די
װאָס רוקן אָפּ גרענעצן" ,נפֿתּלי שרגא פֿײַגעני

בּײַם קאַפּיטאַל , . .האָט

װילנע ,6781

פֿעאָדאל צום ארבּעטן

דצם

זאָהן,

גוף",

מדרש

א.

פּאַװיר

איכה

איבּז,

בּחינות

ובּיאור,..

עולם,

אִי אויך בּײַ ייַדן" ,בּערג ,בֹּאִם

,די װערטער 'קומט לאָמיר בּענטשןי  ---הייסט
דאָס . . .האָט זײַן דעה אָפּגערוקט פֿון צו

בּרױיט אױפֿן וואסער -- . ...דאָס װעט אִי זיך

הרבֿ ש .ז .שניאורסאָן ,ספֿר

זיך געמוזט
דניעפער
מיט

א

וו' ,עמעס ,,ז' , .502שיק
רי'י

גליק",

מרדכי

מיט

אַװעק דײַן

דעם

פּאַבּסט,

 .8האָבּן אַ גײַסטיקע ווירקונג .גירסא דינקותא
װעט זיך אִי אויף דער גאנצער פּערוענלעכקייט,
,האָבּן גזירות און רדיפֿות זיך אָפּגערופֿן אױפֿן
כאַראַקטער פֿון אונדזער פֿאָלק?"; .אַז דאָס
קינד קריגט פֿון זיך א נייגונג זיך צו שפּילן, . . ,
טאָר מען דאָס ניט שטערן ,דאָס רופֿט זיך
זײער שלעכט אָפּ אויף די ...גײַסטלעכע
{= גײַסטיקע} אַנטװיקלונג פֿון קינד" ,בּלעטער,
לאן , .12די {אײַנגעפֿלאַנצע זיטן) רופֿן זיך אָמּ
אין יעדער טראָט און בּאַגייאונג פֿון דעם
מענטשן",

ל.

רפֿאל

שנײַדער'ס

דעם

טאַכטער ,ווילנע  ,8881ז' ,55

זנג.
יקע).

-עכץ.

עניש.

-ערײ.

דער (דין,

אָפּרוקן  --טרו .רוק אָפּ-- ,גערוקט.

 .1אָפּ

שאַרן ,אָפּשטופּן ,אין אַ זײַט אַװעקשטופּן
אַװעקשארן .אִי אין (אָן) אַ זײַט .אִי אַ טיש
(קאָמאָד ,סאָפֿע אע) .אִי עמעצן װאָס האָט א
טבֿע צו נאָענט זיך צוצורוקן .אַי דעם פֿאַררוקער
און עפֿענען דעם טויער (די טיר) אִי דעם
פֿאָרהאַנג און אַרוסקוקן .אַי אין א זײַט דעם
פֿריִערדיקן מאַכער .אִי די נאַשערײַען װאָס מע
האָט געשטעלט פֿאַר אים, .מע רוקט זיי אָפּ אַ
בּיסעלע אין דער זײַט ,מע גיט דערפֿון אויף
אַ רפֿואה א קאַװלעפֿעלע אַ שעה" ,ממוס,
ספֿר הבּהמות, .די געגנער פֿון א בּאַזונדערע
ייִדישע אָרגאַניזאַציאָן פֿאַרזיכערן אַז זי פֿאַר-
שטאַרקט  . . .דעם זשאַרגאָן און דורך דעם
רוקט זי אָפּ די צײַט ,וען די ייִדן װאָלטן זיך
געקענט צעמישן מיט דער אַרומיקער בּאַפֿצל-
קערונג" ,דער אידישער אַרבּײטער ,לאָנדאָן
/ ,2שן  ,31ז' , .98עס וװילט זיך נישט
שרײַבּן .גאַנץ אָפֿט רוק איך אָפּ פֿון זיך דאָס
פּאַפּיר",

סעג,

געבּרענטע

ערד,

ב"א

,7491

זי

9.9

 .2אָפּלײגן ,אִי די שעה פֿון בּאַשלוס ,אִי די
אַסיפֿה אויף אַ שפּעטערער דאַטע .אִי אויף אַ
יאָר דאָס אַרײַנטרעטן אין מיליטער, .אפֿשר
קענט איר אִי דעם טיט פֿון מיר כאָטש נאָך
אויף עטלעכע טעג" ,ה .בּלאַשטײן ,סאָװ' היימ.

לאַנד ,1691 ,מאן ,2

בּרכות הנהנין ,װאַרשע  ,4781זי  .76בּ,ערעלעס
לאַפּקע פֿלעגט אין דער בּלינד אִ' אַלע שטרויב-

ווילנע תּרמ"ז ,זי .11

לעװיץ,

טרינקען מערער",

לענישן ,אַראָפּנעמען אַלע מאַסקעס" ,זש ,שקלאַי
װער

קינדער,

אָפּרוקן זיך  -אוטװ 4-- .דפֿװ.

 .1שטעלן

זיך אין א זײַט .שטעלן עטלעכע טריט אַרױפֿצן
אָדער אראָפּצו .אִי זיך כּדי ניט צו הערן װאָס
זיי שמועסן .זיך אִי כּדי די פּאָרלעך זאָלן קענען
טאַנצן, .פֿעטערל ,זײַט מוחל ,רוקט זיך אַפַּ"
;רוק זיך אָפּ צװיי-דרײַ ערטער נידעריקער ,בִּיז
מע װעט דיר זאָגן' :גיי אַרויף' ,און ניט גי
אַרוף אַז מע זאָל דיר זאָגן' :גיי אַראָפּי| ,אמד,
איבּזן מסילת ישרים ,װאַרשע ; .5581יודל,..
רוקט ער אין א זײַט זיך אָפּ און קלאָנט",
ממוס ,יודל ,זי , .08האָט זיך אָפּגערוקט ,גלײַך
װי זי װאָלט אױיסגעגאַנגען קדושה" ,פרץ' ,אין
שוחטס הויז',, .האָט זיך פֿאָרזיכטיק אָפּגערוקט,
געשטעלט זיך אין אַ וינקל הינטער א בּוים",
אַש ,תּהילים'יוד, .די מוטער האָט זיך אָפּגץ-
רוקט און געװאָלט אַרױסלױפֿן אין קיך אַרײַן,
װײַס ו ,יא חתן ווערןי

 .2דערװײַטערן זיך .אָפּטרעטן .אַי זיך פֿון
געשעפֿט און עס איבּערגעבּן די קינדער .זיך
א פֿון דער קאנצעלאריע אידער מע פֿירט
דורך די רעװיזיע .אַ' זיך פֿון זינד .קאַז מע
רוקט זיך אָפּ פֿון שקר איז מען נאָך צום אמת
ניט דערגאנגען" ,שװ, .סע הענגען אים איבּערן
קאָפּ צװײַגן ,אָנגעזעצט מיט די בּעסטע פּירות,
און אַז ער װיל זיך צורירן צו זיי ,רוקן זי
זיך אָפּ העכער" ,ממוס ,בּישיבֿה של מעלה"
,דער װײַסער מלאך רוקט זיך אָפּ צוריק פֿאַר-
שעמט" ,פרץ ,יבּײִַם גוֹסס צוקאָפּנסי, .טאַן אַלץ
אויף אַי זיך פֿון עניני-עולם איז געװיס א
גרויסצ מדרגה" ,לדבּ ,נ"י תּשי"ז ,זי ,072

( .9בּיסלעכװײַז) װערן אויס נאָענט ,אויס
פֿרײַנד .אִי זיך פֿון דער װילדער חבֿרה .אִי זיך
פֿון א פֿאַלשן פֿרײַנד,, ,אוי ,ניט גענוג איז מײַן

מזל אַזױ נידעריק ,טוסטו זיך נאָך פֿון מיר אַי,
95ל, .דער פֿרײַנד האָט זיך איצט גענומען אִי צו
די שאָטנס" ,נאָמ' ,דאָס רבּישע אייניקל', .האָט

זיך פֿאַר איטען אַנטבּלױזט  . . .די געוויסקייט אַז
איר זיװוג רוקט זיך אָפּ פֿון איר װאָס אַמאָל
װײַטער" ,רק ,ערד.
 .4צוריקטרעטן .אָפּטרעטן בּײַ אַ מיליטערי-

שער אָפּעראַציע .אִי זיך פֿון פֿראָנט אויף גאַנצע
צװאַנציק קילאָמעטער, .דאָס חייל האָט פֿון דאָ
וזידן אִי געמוזט" ,מעשה אומאַן

 .9װערן לויז און ניט פֿאַרנעמען מער דאָס
ריכטיקע אָרט, .עטלעכע דאַכפֿאַנען האָבּן זיך
אָפּגערוקט און עס האָט גענומען אַרײַנרינען
אין הויז", .א טאַפֿליע פֿון אויוון האָט זיך אָפּי
גערוקט און איז אַרױסגעפֿאַלן

זעכץ.

יעניש.

רער (יין -קע)

-עריי,

אָפּרושטעװען

 --טרוװ- .טעװע אָפּ-- ,גע-

רושטעװעט429 ,טז  .:22:אונטערשפּאַרן מיט
רושטן (רושטעס) ,מיט פּרענטן ,מיט (אײַזערנע)
אונטערשטיצערס ,עס זאָל זיך האַלטן .אִי דעם
אויוון .אִי א שפּײַכלער ,אַן אַלטן בּנין,
אָפּײיאַזשע  --די- ,ס .סל.
געשפּאַן, .מע
קױפֿט ניט א פֿערד צוליבּ זײַן שיינער אַ",
שו.

אַפּריאָרןי  --אַדװ .אויך סובּ ,דער" ,ס.

פֿון

פֿאָרױס ,לכתּחילה .איידער מע קומט צום װײ-
טערדיקן אױספֿיר .ניט אױפֿן סמך פֿון אָבּסער-
ווירן ,נאָר אַרוסגעדרונגען פֿון אַן אלגעמיינעם
כּלל .היפּוך  --אַפּאָסטעריאָרי .אָננעמען עפּעס
אַי ,אָן שום בּאַװײַז ,אָן שום שׂכלדיקער ראיה.
קומען אי מיט א מיינונג װעגן א בּוך װאָס
מע האָט ניט געלייענט, .קיינע פֿון די פֿילאָסאַ-
פֿישע פֿאַרבּאַדינגען װאָס ליגן אויף דעם גרונט
פֿון העגעלס דיאַלעקטיק קאָן ניט בּאגרינדן די
מאַרקסיסטישע

דיאַלעקטיק אַי ,זשיט

וש ,ניי

 ,7ז' ,, .511מוזן זיי זײַן אויסער ערפֿאַרונג
און איבּער דעם פֿאַרנונפֿט ,און דערפֿאַר אַ' --
דאָס הייסט איבּער יעדער ערפֿאַרונג" .קאָר |,
ִ,יר דאַרפֿן אַי זאָגן אַז יעדער
ניי  ,8391זי  .8מ
ליכט-סיגנאַל אויף דער ערד פֿאַרשפּרײט זיך
אין פֿאַרשײדענע ריכטונגען מיט פֿאַרשײדענע
אַײסיסטעם.
געשװוינדקייטן" ,גוטנ ,זי .,44
שיטה װאָס האַלט
א"יזם  --דער- ,ען.פֿון אַן א-פֿאַרלאָזןזיך אויף א שׂכלדיקן אַר"
גומענט .פֿעאיקײַט צו קומען צו הנחות װאָס
מע קען זיי אָננעמען א', .די נשמה פֿון קאַנטס
קריטיק איזן דער גלױבּן אין מענטשלעכן
דענקונגס-קראַפֿט ,אין מענטשלעכן אַייזם" ,גוטנ,
|
זי ,82
ייסטיש  --אַזי ;ניט קײן
ייסט.
אַנאַליז ,נאָר דעם מחבּרס אַיסטישע מיינונגען",
י .שאַצקי ,יּבֹּל |4א,221 ,

אַ'יש  --אדי.

װאָס איז װי אַי .װאָס איז

לויט דעם דרך פֿון אי אַישע אױספֿירן .אן
אַישער צוגאַנג צו פּראָבּלעמען פֿון גראַמאַטיק,
,דאָס קאַוזאַלע דענקען ...איז ניט מער װי א
מין איישע פֿאָרעם ,װאָס מיט איר הילף בּרענגט
אונדזער שׂכל אַרײַן איינהייט און אַרדנונג,
זשיט ווצ ,נ"י  ,7191ז' , .432דער אין אֲוא
קאַטעגאָרישן טאָן געמאַכטער אויספֿיר איז גע
ווען אין אַ גרויסער מאָס אַיש ,נישט גע"

שטיצט" ,נפ ,יפאַ3 ,8391 ,
א'יטעט  --ד- ,ן.

א'ישקייט,

אָפּריגלען

7191

בא
אָפּריגלען  --טרוו" .גל אָפּ-- ,געריגלט..
פֿרײַען פֿון א ריגל .אראָפּנעמען א ריגל פֿון א
טיר ,טויער אע, .איז צוגעשפּרונגען צו דער
טיר  . . .אָפּצוריגלען ,אָבּער די אנגסט האָט אים
זײַן האַנט געשלײַדערט" ,איבּז שפּערלינג ,דיא
מיידכען...

קאַראַימישע

 ,9981ז' ,03

 ,װארשע

,מע האָט אָנגעהױיבּן אִי זײַן טיר ,ער איז
אױפֿגעשפּרונגען נישט-טויט נישטלעבּעדיק",
ובּונדן ,אים קאמפף ,זשענעװ , .0091שטיל
װאָלט איך אָפּגעריגלט די קליאַמקע פֿון די טירן
און די אײַזערנע בּײַנאכטיקע פֿאַררוקערס",
י

קיפּניס,

מיט
| מיש.

קִיִעוו ,0

דערציילונגען,

זיך  --פֿון זיך ,אָן עמעצנס אַרײַנ-
-ונג- .עניש,

אָפּרידלען  --טרח .דל אָפּ-- ,גערידלט.
 .1אָפּראַמען ,אָפּרײניקן מיט א רידל .אי דעם
צוגאַנג צום הויז פֿון אָנגעפֿאַלענעם שניי .אַי
דעם מאַרקפּלאַץ פֿון מיסט* ,אַי אַן אָרט װאו
עמעצער שטייט (געפֿינט זיך) = פּטור װערן
פֿון עמעצן ,אים אויסראַמען צוזאַמען מיט
מיסט ,אָפּפֿאַל, .דער אַלטער  . . ,איז דאָך א
המן ,װאָלט אָפּגערידלט דעם פּלאַץ װאו א
 ,2דזח
ייַד שטייט" ,אָפּאַ' ,אין אַ ייִדיש הויזי,
קעניש.אָפּרעדלען .אַי מצה ,אַבק.
זיך --

אַפּריהײַען

הײַע

אוטװ .

אָפּריהײַעט ,גזזזזהתנמקקה .=8:

זיך ,זיך
זיך

װרר.

אָנפֿרעסן ,זיך אָנזױפֿן אויף אַ צווייטנס חשבּון.
;געקומען א פֿרעמדער שװאַרציאָר זיך א' איבּער

מיר",
אָפּריזיקירן

--

די(גע)ריזיקירט.,

4

אוטװ
שטאַרק

טרוװ.

אָפּ,

קקיר

ריזיקירן .מיטאַמאָל,

מיט איין קלאפּ ריזיקירן א סך .אי דעם גאַנצן
בּאַנק (בּײַ א קאָרטנשפּיל) ,אִי און צושטימען
צו דער אָפּעראַציע .אִי מיט א גאנצן בּאַטאַליאָן

האָט פֿאַר-

און אָנהײבּן אַן אָנגריף, .מאירקע

שטאַנען אַז עֶר מוז איין מאָל אִ' |בּײַַם שפּילן
בּיליאַרד|
'חסידי

אויף

גרויס,

אַניט

װעט

פֿונאַנדערנעמען

אויף

בּיינדלעך

קאָפּ פֿיש",

קאַרפּינאָװיטש,

א.

דורכהויף ,תּ"אָ 7691

אים

בּײַם

װי

װילנער

/נ,2

אָפּריוען  --טרחװ .זע אָפּ-- ,געריזעט.

;-הריז('ש)ען,

דער
א

-גריז(ש)ען.

טיקע אָי
אַ'ניק  --דער ,יעס .װער עס בּאַטײליקט
זיך אין אִ' .בּכּלל אַכזריותדיקער דורכפֿירער
פֿון אַ דעספּאָטישער הערשאַפֿט, .די אוראַלטע
שלאַנג מיט די פֿליגלען אין פֿוס ,צאַר פֿיאָדאָרס

אָניק מיט שײַטערס צעלייגט" ,אל װ ,זי ,562
,האָט זיך אין מיר אָנגעצונדן א העלישער וילן
נוֹקם צו זײַן זיך אין די צאַרישע אַ'ניקעס",
חיים גילדין ,פֿליגל ,קיַעװו ,9391

אָפּייטשן  --טרו .ריטש אָפּ-- ,געריטשט,
אָפּקריצן ,אָפּמעקן מיט עפּעס װאָס איזן שאַרף,
אִי די אױפֿשריפֿט פֿון מעטאַלענעם טאָװל ,מיט
זיך --

פפֿאַרשטעכן

זיך די פֿיס און ריטשן

זיך נעבּעך אָפּ שטיקער פֿלײש פֿון די בּיינער",
קמ ,4681 ,יאן ,8

אָפּרײַבּן  --טרו .רײַבּ אָפּ ,ג-ע-ריבּן .1 .אַראָפּ
רײַבּן װאָס איז צוגעשטאנען פֿון אױיבּן .אַי די
בּלאָטע פֿון די שטיוול .אִי דאָס פֿעטס פֿון די
הענט .אִי די שטיוול אין דעם טרעטער בּײַ דער
טיר, .זאָל מן די הענט ואול אָבּ רײַבּן דז
נישט דראַן הענגט {פֿון טייג װאָס מע קנעטן. . .
דאָשׂ רוערט יוא פֿר גװישׂ חמץ" ,עפש ,דרך
הישר לעולם הבּא ,שקלאָו תּקנ"ו, .ווען איינעם
האָט זיך אָנגעקלעפּט ליים אָדער ערד אין זײַן
שוך ,טאָר ער |אום שבּתן ניט אִי ,לט ,2ס/ב.
,אויבּ עס איז נאָר פֿאַראַן אויף די הענט אַן
אָרט װאָס איז אײַנגערעכט ...װעט ער דאָס
דאַרפֿן  . , .אָי" ,הרבֿ ש .שניאורסאַן,

ספֿר בּר-

כות הנהנין ,װאַרשע  ,4781ז'  .4קאַזױי װי דער
שימל װאָס װערט אָפּגעריבּן פֿון די קופּערנע
שאָלן  -- . . .אזוי זענען עובֿדײכּוכבֿים ומזלות

:99

אַרױס אין דרויסן" ,א .קאַרפּינאָװיטש,
װילנער דורכהויף ,תּ"אָ ,7691

.2
עפּעס
שטיוול
(דאָס

בּײַם

אַראָפּרײַבּן אַן אייבּערשטע שיכט און
שעדיקן דערבּײַ .גיין אין צעריסענע
און אִ' די פֿיס, .דורכדעם װאָס עֶר
קינדן דריקט צו שטארק ...מיט די

גע

פֿון געשפּאן

מוטער,

אָפּריטלען  --טרװ- .טל אָפּ'- ,געריטלט,

אָפּייטשׁ

פֿון טעראָר

אונטער

איר

הערשאַפֿט.

די בַּלן-

אָפּבּײַסן

אָפּרײַסן ריטלעכװײַז .אִי פֿון בּעזעם עטלעכע
ריטלעך .אִי פֿון צװײַג אַלע ריטלעך.

--

ספּע-
אָפּרי'טש|נינא  --די ,מצ נבּ .רוסיצ.
ציעלע אַרמײ פֿון היטערס און שטראַפֿערס,
אײַנגעשטעלט פֿון דעם צאר איװאַן דעם פֿערטן,
דעם אַכזר .אויך :געגנט װאָס אָט די אַרמײ
האָט געהאט אונטער איר רשות .אויך :סיסטעם

צאָנפֿלײש ,קאָן ער אָפֿט אִי די הויט פֿון די

אָפּריזש  --דער ,יעס .אנקמ .=:80:

דער ,עס.

פֿירט אים פֿאַרן אִי .גיין אין אִי = זײַן אונטער-
טעניק .דער מאַן גייט בּײַ איר אין אַ'.

ניט געאַכט פֿאַר הקבּ"ה" ,חעט ,דבֿרים ,הפֿטרת

העניש.

סל.

געשפּאַן פֿון אַ פֿערד, .ער גייט איר נאָך און זי

'ואתחנןי, .רײַבּט אָפּ מיטן גראָבּן נאָגל דעם
אײַזיקן נאַליאָט אױפֿן פֿענצטער-שויבּ און קוקט

אַרום א בּיין .אָפּבּײַסן עפּעס װאָס איז האַרט,
פֿאַרדאַרט ,אַי װאָס איז קליין ,קורץ .אַי א
סקאָרינקע .אִי דאָס פֿלײיש אַרום די בּיינער.
;אַז ס'גייען װארעמע האַרבּסט-טעג ,לאָזט ער
אַרױס די בּהמות ,זיי זאָלן אַי דאָס גראָז" ,ע.
איזראַ ,פֿון פֿעלד צום טיש ,קיִעװ ,8291

שפּאַן (פֿון א פֿערד) .,צײַמל
 4אופּראַזש +-- .אָפּריאַזשע.

אָפּרײַבּן

צײַמל אין

בּרוסטײ",

מלכּה

בּערלאַנט,

די גליקליכע

ווילנע  ,6381זי , .13א |צאָןך|בּערשטל דאַרף
מען אױסקלײַבּן  . . .נישט קיין גאָר האַרטע,
כּדי עס זאָל נישט אִי די עמאַליע פֿון די ציין",
ד"ר

מ .גאַטליעבּבּ ,פּאָפּולערע

אַלגעמײנע

הי"

געניע ,װאַרשע  ,8091ז' , .95מע שלאָגט זיך
לײַכט אָפּ אָן א בּוים ,אַידיק א שטיק קאַרע",

אַפֿ דער

הירש דאָבּין,
מאָסקװע ,9491

ערד,

װײַסרוסישער

 .9אָפּשװאַכן .אָפּשאַפֿן .מאַכן ניט-קאַנטיק,
אַי א פֿלעק .אִי אונטערשיידן .אַי די ש פּ יצן,
די שאַרפֿע קעגנזאַצן ,און דערפֿירן צו א הסכּם,
אִיא ס (י) ר כ א = בּאַזײַטיקן דעם סימן װאָס
װײַזט אויף א פֿעלער אין לונג .עדא האבּ איך
גיזעהן איין רעכטי סירכא ,אונ' װען מן זיא
שון אֲבּ גריבּן דא װער בּודאי איין נקב

העט

גיװעזן" ,שו"ת מהרש"ל ,לובּלין  9951הש ||
וא קצבן צו צײַטן איין סרכא אודר זונשט
טריפֿות אַבּרײַבּט ,דרום ער הבר פֿון צעמלק
אַלערלײ פּלאַמעס פֿון אייל
בּלײַבּט" ,צוכט.
אַרויסצונעמען .נעם פֿון אַפּטײיק ספּיריטוס . . .
גיס אים ארויף אויף דער פּלאַמעץ ...טריקן
אים און דערנאָך רײַבּ אים אָפּ מיט ספּירטוס
איין

פֿון װײַן",

בּיכל

װאָשׂ

דרינן

גפֿינט

זיך

זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ תּקנ"ה, .איך װעל
מיט גאָטס הילף די גזירה פֿון די יאַרמלקעס
אי"

ליב

יהודא

בּינשטאַק,

בּײַא

שלמה

ר'

,די איינצלנע
בּערלינער ,לװאָװ  ,6981ז' .82
דיאלעקטן שטויסן זיך צונויף ,רײַבּן איינע די
אַנדערע אָפּ ,בּיז עס אַרבּעטן זיך אויס גאַנץ
נײַץ בּשותּפֿותע געשטאלטן" ,זשיט שו ,ג"י
 ,2זי " .731מע האָט מיט אומבּאַװאָפּנטע
אויגן געקאַנט זען װי שול איז משפּיע דעם
דיאַלעקט און רײַבּט אָפּ זײַנע בּאַזונדערקײטן",
ימ,

נײַע

די

שול,

ידישע

,2591

מעקסיקע

דער  . . .ריכטער  . . .האָט בּאַקומען אין לאַבּ
אַרײַן און האָט אַלצדינג פֿאַרגלעט און אָפּגץ-
ריבּן",

מ.

מ.

אויזערקיס,

דער

פּריואַטלעהרער,

דראָהאָבּיטש , ,7981אַזױי װי זאלץ מאַכט בא
טעמטער דאָס פֿלײיש ,אַזױ רײַבּן אָפּ יסורים
אַלע זינד פֿון דער מענטשלעכער
מענטשן

און

װערטן,

נ"י ,3591

נשמה",

גרינ,

ז' .69

 .4אָפּניצן .אָפּטראָגן (וועגן מלבּושים) .מאַכן
אויס פֿריש אָדעֶר נײַ .מאַכן אומקלאַר דעם
פּרצוף ,דאָס אויסזען .אִי מעבּל .אִי דעם מאַנטל
(די מאַרינאַרקע ,קאַפּאַטע אע) ,אִי די זוילן פֿון
ן) = ארײַנקומען
(ע
לװ
אִי די ש
די שיך,
זייער א סך אין הויז, .אָרעמעלײַט רײַבּן אָפּ
אִי מ ט בּ עות פֿון
די שװעלן נאָך נדבות".
צו פֿיל ניצן ,עס זאָל ניט קאָנטיק זײַן (דער
אָדלער ,דאָס פּנים פֿון מלכות ,די װערט אא),
פֿיג ,מע רײַבּט אָפּ די פּנימער אַז מע דערקענט
שוין ניט די מטבּע פֿון חסידות" ,לדבּ ,נ"י
תּשיייז ,זי , .493דער שול-חזן האָט אָפּגעהאַרע-
וועט  . . .א שיינע פּאָר צענדליק יאָר און אָפּי
געריבּן די שטימע זײַנע ,זי איז געװאָרן אויף
דער עלטער צעבּראַכן און אָנגעדרינזשעט" ,הרבֿ
לוי גליקמאַן ,זכרונות בּית לוי ,קעשענעו ,4291

9

מאַכן גלאַנציק דורך

רײַבּן .אָפּװישן.

אַרומװישן .אִי שטויבּ ,אִי די קופּערנע פֿאַנען,
די לײַכטערס .אִי דאָס |פּלעט{-אײַזן פֿון אַש.
,ג.א.ַ.נץ פֿרדונקלטי בּוך שטאבּן ...פֿינג
אן דען שטױיבּ מיט זײַנר הנט אבּ צו רײַבּן",
מראות

הצובאות,

װאַנדובּעק

תּע"ח.

,די

גע"

וויכטן װאָס מע װעגט מיט זי פֿײַכטע זאַכן מוז
מען װייניקסטנס יעדער װאָך איין מאָל אִ',

אָפּרײד

118

װאָרעם עס קלעפּט זיך אָן
נאַסעןרן האַנט און זיי װערן
,בשעת:הדחק מעג מען אִי
בּאַלקנס פֿונעם דאַך  --איז

זיי אָן פֿון דער
שווער" ,חא ,נ/א.
די הענט אין די
מען אויך יוצא",

ממוס' ,יבּישיבה של מעלה'י, .מעגסט זיך מטריח

זײַן אִי דעם סאַמאָװאַר .נישקשה ,אויף מיר די
עבירה" ,יר ,גש | .אִי װע ש  --לאָקל ,װרר,
וואשן וועש.
 0מאַסאַזשירן .אי די פּלייצעס ,דעם רוקן.
,װען די צײַט ...קומט די ציינער זאָלן זיך
בּײַם קינד װײַזן ,רײַבּ אים אָפּ די יאסלעס מיט
האָניק",

איין

בּיכל

װאש

דרינן

גפֿינט

זיך זאַכין

טשיקאַװי ,שקלאַָװ תּקנ"ה, .קערט זיך אום וי
צו א האלבּ-דערפֿרױרענעם מענטשן װאָס מע
רײַבּט אָפּ . . ,און א װאַרעמקייט כאָפּט זיך
וָאין| אים אַרײַן" ,הירש

דאָבּין ,אַפֿ דער װײַס"

רוסישער ערד ,מאָסקװע ,9491
 ./אָפּדרײען ,פֿאַרדרײען .אָפּפּטרן .אִי א
חשבּון .אִי פֿון קרעמער א העלפֿט פֿון ריכטיקן
פּרײַז, .װי האַלט עס? . . .האָט איר עפּעס אָפּי
געריבּן פֿון זעכציק טויזנט טאָלער?" ,אַמד ,דער
מיליאָנער ,ווילנע , ,8681א,יך װעל אין א מינוט
א רײַבּ אָפּ געבּן דאָס דאַװענען" ,ייט ,טאָג,
.214 0

מיט זיך  .1 --מיט די בּבּ , ,15זי טאָר
ניט אויסגיין מיט דעם בּלעך װאָס זי בּינדט
אָן אויף דעם שטערן . . .און ניט מיט א קליין
הײַבּל װאָס זי לייגט אונטער דעם בּלעך ,דער
שטערן זאָל זיך ניט אַיי ,איבּז ,תּקוני שבּת,
אוסטרהא , .8181װען איינער רײַבּט זיך אָפּ אַ
שטיק הויט דורך אן ענגן שטיול ,זאָל ער
צערײַבּן ציבּעלעס מיט האָניק און זאַלץ און
צולייגן צו דעם אָרט  --װעט עס זיך פֿאַר-
היילן" ,דער דאָקטער בּוך , ...מעתּיק גיוען
אויף עבֿרי-דײַטש ,ממני אל"ק ,װאַרשע ,2881
,זי קױפֿט זיך זיידנװעש און זיידענע קאַרסעטן,
די לומפּן זאָלן זיך די הענט ניט אִי בּיים
גלעטן" ,מלה ,ידי זינד  ---אונדזער פֿירערשאַפֿט.
;זיך רײַבּן אָפּ די קאָפּיטעס בּײַם פֿערד ,עס
װערן אָפּגעטעמפּט בּײַם ליב די נעגל ,נאָר
אַלע װילן אומגיין אויף דער ערד" ,זיאַמע
טעלעסין ,אַף מײַנע אַכראַיעס ,מאַסקװע ,8691
 .2האָבּן כּסדר צו טאָן מיט עמעצן .אִי זיך
אָן אים (אָן זײַנע פּלײצעס ,גראָבּ :אָן זײַן תּחת),
;,דערנאָך הײיבּט זיך ערשט אָן :קבּצנים בּײַם
אויוון ,בּטלנים בּײַם כּיור ,און אָן אַלע מוז מען
זיך אָי ,אויסשמעקן זייער מאַכאָרקע" ,פרץ,
'דער נדבןי
 .2זיך פֿאַרנעמען מיט אָנאַניזם,
זונג  --קאלטע אַיונגען, .זאָל דער קראַנקער
{אויף סקאַרלאַטיןן נאָר טרינקען װארעמעס,
טרוקענע אַראָמאַטישע אָיונג און א טרוקן בֹּאָד
פֿון פּאַרץ",

איבּז,

דער

אוצר

פֿון געזונט

און

לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי ,71

זעכץ.

אָפּרײַטן

ענייש

רער (ײן ,קע)

עריי,אַקט פֿון אָפּרײדן גץ-
אָפּרײיר  --דער , ן.
הײַמער אָי .אַן אִי מיט אַלע פּרטים און פּונקטן,

,דער קיניג  . . .בּװיליגט זיך מאָרגן אום מיטר
נאַכט צו קומן ,װיא אָבּ ריד גװעזן" ,מראות
הצובֿאות ,װאַנזבּעק תּרע"ח.
 .2אָפּמאַך; .און אַן אִי איז געװען בּײַ די
מענער פֿון ישׂראל מיט די לויערער" ,תּי,
שופֿטים ,כ, ,83 ,איך בּין מיט מיין אן גלייך
נאך געפֿאָלגט ,גלײַך אונזר אבּ ריד וואר" ,שאר,
קלבּ .אַזױ װי די אַי געװעזן בּיי די צװיי
קאמארדינער",

ר'

אהרן

ספֿר

מטריבּש,

מצח

אהרן ,װאַרשע תּר"ג ,יג/ב, .מיט דעם אַי אַז די
גאַנצע פּרנסה

פֿון די אַלע מסחרים

זאָלן צִשָ

טיילט װערן צװישן  ,". , .ש .בּריכּוכבּא ,אַ נײַע
אַמעריקאַנישע

אִי
האט
אחר
וועגן
,6

הגדה,...

וילנע  ,0091ז' .32

נעמען  --אַרכ .אָפּמאַכן, .ר' רפאל הנ"ל
מיט דעם מיליר אבּ ריד גינומן ,ער װיל
חצות װידר מיט איהם אהיים רייטן" ,כַּײ
מעצער עלילת-דם{ 9661 ,פֿש װו ,שפּאַלט

 .ספּעצ ,דאָס אָפּרײדן צװישן מחותּנים װעגן
דער צײַט פֿון חתונה און אויך אַנדערע בּאַדינ"
גונגען (װען עס איז ניטאָ קיין אָפֿיציעלער
תּנאים),

אָֿפּרײירן  --אוטו  8טרו .רייד אָפּ-- ,גערעדט,

 .1רײדן אַ סך .האַלטן אין

פ-- :רעדן.

איין ריידן .אִי א גאַנצן
קיינעם קומען צום װאָרט.
ריידן אָפּ כּל דבֿר אָסור
אָרון-קודש"' ,נתנאלי ,דער
פּעטריקאָװ תּרס"ד ,ז' ,6

אָװנט און ניט לאָון
מ,טיפֿים  . . .ווצלכע
אויף די בּמות נעבּן
פוטטערנער אייװען,

 .2פֿאַרענדיקן ריידן .אָפּשמועסן .אָפּמאַכן.
בּאַשליסן .קומען צו אַ הסכּם ,צו א פֿאַרשטען-
דיקונג .אִי װען און וואו זיך צו טרעפֿן ,אִי אַלע
תּנאים בּײַם שליסן א שידוך,, .מיר דאַרפֿן נאָר
אִי װי אזוי דאָס דארף געטאָן װערן" ,ש .בּע
קערמאַן,

די

יודישע

קאָזאקין,

אַדעס

,6881

זי , ,24איידער מיר זענען אַרױסגעפֿאָרן פֿון
דער היים האָבּן מיר אָפּגערעדט אַז מירן זײַן
שותּפֿותײ,

ממוס,

שטורםצײַט,

ז'  .3עאָפּגץ-

ַרף
דא. .
ַשם.
א-ה
ּרצה
ב:י
רעדט מיט אים אַז אם
ער מיר אַרײַנשרײַבּן א בּריוולײ ,שע ,טבֿיה ,זי ,45
 .9מיט רייד דערװײַזן ,איבּערצײַגן עמעצן
ניט צו טאָן אַזוינס װאָס מע האָט שוין געהאַלטן
אין טאָן .אִי פֿון פֿאָרן קיין אַמעריקע .אִי פֿון
(טאָן) א שידוך, .מיין מוטערס שנור קען זי
ניט װערן / ,שלעכטע מענטשן  --זיי ריידן
אָפּ" ,פֿל,, .רייד אָפּ דײַן װײַבּ און דײַנע טעכטער
פֿון זייער ניט-ייִדישן חשק צו טײַערע קליידער
און מאָדעס" ,בּלעטער שן ,11
 4דורך רייד מאַכן מע זאָל עמעצן אָדער
עפּעס אָנװערן .אָפּציֶען פֿון עמעצן (פֿאַר זיך),
אִי א דינסט מיט א העכערן לוין .אַי קוֹנים מיטן
צוזאָגן בּעסערע סחוֹרה .אָ .די כּלה פֿונעם חתן.
*ניט קענען אִי א האַנט אָדער א פֿוס = ניט
קענען עפּעס צונעמען ,בּרענגען שאָדן{ .װעגן
*אַי
עמעצן װאָס רעדט אָן א סך שלעכטסן.
די ל  3נ ה  --שפּאַסיק ,כּלומרשט עפּעס צונע-
מען פֿון עמעצן אַזױנס װאָס געהערט גאָרניט צו

אים, .טאָ קום נאָר אַהער ,מײַן טײַער זיס-לעבּן

און זאָג װער ס'האָט דיך אָפּגערעדט פֿון מיר",
פֿל, .צו איבּר רידן אונ' פֿון גאָטשׂ דינשׂט,
שלאַף צו מאַכן אוני דר פֿון אבּ צו רידן" ,חה |,
ק/א, .מיר אונזרין בּשעפֿר ערנצט צו דינן
קערין  /אוני דער יצר-הרע וויל אונץ אָפּ רידן
גערין" ,עיון ,ב/ב, .האָבּ זי געקושט און
געגלעט בּיז איך האָבּ זי פֿון מאַן אָפּגערעדט",
עט ,משלים ,װוילנע  ,5291זי .512

 .9אָנרעדן אויף עמעצן שלעכטס .אַי רכילות,
,אליעזר  . . .האָט זיך געזעצט בּײַ דעם בּרונען.
נאָר װאַסער גייען נאָר דינסטן און פּאָדלע
מענטשן ,פֿון זיי װעט ער געװאָר װערן אַלע
חסרונות ,װאַרעם זיי ריידן פֿון איטלעכן אַפּ",
האמת והשקר ,לובּלין , .5981גייט מען אַרום
פֿון שמונין צו בּונין און מע רעדט אָפּ פֿון דער
גאַנצער װעלט" ,שע  57טויזנט',

( .0גנבים-שפּראַך) גנבֿענען.
*אָ זיך פֿון האַרצן =
מיט זיך.
אויסדערציילן װאָס עס דריקט ,װאָס פּײַניקט,
װאָס מע האַלט בּסוד, .װיפֿל אַ מענטש זאָל זיך
ניט אִי פֿון הארצן ,דאָס געדיכטע בּלײַבּט בּײַ
אים" ,שוו .א,יך גיי אַרום  . . .װי א קו מיט אַ
פֿולן אײַטער ,איך קען אין מיר שוין מער נישט
אײַנהאַלטן ,איך מוז שטילערהייט אמאָל כאָטש
דאָס

האַרץ

אֵי",

זעכץ.

דאָס

ממוס,

/עניש.

ער (ײין- ,קע) --

;אן אִי און פֿאַרשטיסער

שטן פֿון גאַרײַ.

קלײנע

מענשעלע.

איז ער" ,בּאַש ,דער

-עריי,

אָפּרײַ!  --די ,אַרכ; ד ע ר ,פֿאַר כּלל-שפּראַך.
אַװעקפֿאָר ,אָפּפֿאָר פֿון ערגעץ .אַן אומגעריכטער
אָי, .אויבּ נאך מיטל װערי דש פֿור מײַנה אבּ
רײַז אייניגי צײַלן קענט ערװערבּן" ,מאַרשן,
זנת --
לשון זהבֿ ,אַמשׂט תּצ"ד ,זי .51
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יפּרט' (ויקרא ,יט)01 ,
און 'ספֿיזי (ויקרא ,כה )5 ,אַבּריזונגא,
אֲ'ץ  --די .דטשמ .אִיע
פֿ,אַרשפּראָכן פֿאַר זײַן אִיע א
צו שיקן" ,לאַל  ,7881זי ,75
זיך געענדיקט די טרויעריקע
אָ'ץ",

ש.

לעדערער,

דער

קיין
שיינעם
,מיט
סצענע

אַמעריקע.
פּרעזענט
דעם האָט
פֿון דער

שרעקליכער

פֿער'

בּרעכער ,װוילנע  ,7981זי ,41

אָפּרײַזן  --אוטוו .רײַז אָפּ"- ,גערײַזט.

אָפּי

פֿאָרן אויף א װײַטער נסיעה .אָנהײבּן אָדעֶר
פֿאַרענדיקן אַ רײַזע .אִי פֿון . ..קיין . . .אי
מיט

דער

שיף .געזעגענען

זיך פֿאַרן אִי קיין

אַמעריקע, .זוא איז ר' ...בּיום ה' ,כ"א
אָדר אָבּ גרײַזט" ,יכּײי װעגן מעצער עלילת-דם'
(פֿש װו ,שפּי 372ן, .בּלי רשות ומחילה
9
ניט אבּ צו רײַזןײ ,אגרת שלמה ,יח/א, .זיא
קליידעט זיך אָן מאַנישע קליידער און זי רײַזט
אָפּ",

9

זאַנדמאַן

איבז,

נײַאי

טויזענד

אונד

איינע נאַכט ,װאַרשע , ,2581ניין! איך טאָר איר
ניט אָנמעלדן פֿון מײַן אֵי ...זי װעט געװיס
ניט איבּערטראָגן" ,גאָדל קערשענקאָרין ,דער
טיראַנישער פעטער ,װאַרשע  ,6881זי  ,91מיט
זיך.
אָפּרײַטן

--

אוטװ.

רײַט

אָפּ ,האָב

און

אַפּרײיט|ער

119

בּין (אין א צאָל פר ,אין עלטערצ טעקסטן)
אָפּפֿאָרן ,אַװעקפֿאָרן רײַטנדיק,
עריטןג
לאָזן .זיך פֿאָרן אָדער פֿאַרענדיקן פֿאָרן רײַטן-
דיק .אִי פֿון איין דערפֿל בּיזן צװייטן, ,אָפּ
רײַטנדיק בּײַ הונדערט מעטער ,האָבּן מיר
דערזען װי עס פֿאָרט אונדז אַנטקעגן א קאַראָט",
דר'

מ.

מיט

דעמבּאַװסקי,

די

איבער

קאַזאַקן

בּוקאָװינע און גאַליציען ,װילקאָװישק ,יאָר?,
אַפּרייט(ער  --דער' ,ס .אמ04416/ ,טס .=:2:
װער עס טוט אַן אַרבּעט מיט דער הילף פֿון א
בּא-
א.י.צט
מאַשין ספּעצ ,א נײמאַשין., .
אַ.ש.י.ן-שטעפּער (אַי) װי ער
טראַכט דמעם
זיצט האַלבּ אײַנגעבּױיגן ,אָן א בּרעקל בּאַװע-
גונג פֿון קערפּער",

דר' י .מעריסאָן,

היגיענע,

נ"י , .6191איך זע דאַרט אַ בּלייכן א' פֿאַר-
קאָכט אין דער ארבּעט ,א שרעק! און זײַט איך
געדענק

אַלץ נייט

אים

ער

און לײגט

זײַנע

קרעפֿטן אַװעק" ,מר | ,נ"י , .8091אין שאפּ
צו זאַמלען דײַן נדן און װאַרטן אויף דײַן
זיווג . . .א לערנער ,אַ פּעדלער ,אָדער אַן א"
מאַןײ ,מל' ,געוויין אויף מאַמע-לשון.
אַ'עריי
נעמען װי
סיאַנען ,צו
 ,6נֵאן ,1

,וזן זיך
 -אַרבּעט פֿון אַיער .ממענטשן אָן בּאַשטימטע פּראָפֿץ-
אַישרײַ" ,דאָס נײַע לעבּען ,לאָנדאָן
זי ,97

א'ערן  --טרוו .אַפּרײטערט ער װי דו און
איך בּײַ דער געניי" ,ד .קריװיצק'' ,מיט זיך
אליין",

אָפּרײַטערן  --אוטװ .רײַטער אָפּ- ,יגערײי-

טערט .נעאָל אױפֿהערן צו זײַן אַ רײַטער.
;װער דאַרף דעם רײַטער װאָס האָט אָפּגערי-
טערט?ײ ,א .פעפער {?ן,
אָפּרײיכערן  --טרװ" .ער אָפּ- ,יגערייכערט,

 .פֿאַרענדיקן
-= 9רויכערן (.)+=-
רייכערן .2 .רייכערן א סך ,א לענגערע צײַט,
 .4מיט רויך בּאַפֿרײַען פֿון
 .9דעזינפֿיצירן.,
אַ כּישוף ,פֿון א קרענק/ .זײַנען געקומען
גלחים און האָבּן געמאַכט זייערע צערעמאַניעס
און האַבּן אים אָפּגערײכערט כּדי זיי זאָלן פֿון
אים

פֿאַריאָגן

לבֿובֿ תּר"י.

דעם

כּישוף",

ספורי

נפֿלאות,

 .9דורכלאָזן רויך .אַ' א שפּיצל,

אַ פיפקע, .װי ער האָט דאָס ערשטע מאָל
דעם ציבּיק אָפּגערײכערט ,האָט ער מיר גע
הייסן דעם ציבּיק בּאַהאַלטן" ,יפ ,ז' ,671
 .0דזו אָפּזענגען ,אָפּסמאַליען .אאָפּנערײכערט
די הינדל" ,אָפּגערײיכערט די פֿיסנאָהע" --
(װר).

אָפּװישן אע .בּאַזײַטיקן אומריינס ,איבּעריקס,
אָי די מלבּושים .אִי דעם קערפּער פֿון אומפֿלײט,
אִי אַ װעג פֿון שטיינער .אַ' אַ פֿלעק אויף
אַטלעס .אִי פֿון געלט דעם שלעכטן ריח פֿון
אָפּטריט, .איידער די אשה זעצט זיך אויף דעם
בּראָכבּענקל ,זאָל זי אויף זיך מקבּל זײַן עפּעס
אַ מצװה זי זאָל זי היטן . . .צו שפּינען װאָל
אויף ציצית ,אָדער אויסװאַשן די הייליקע מענ-
טעלעך און אָפּצורײניקן די לאָמפּן אָדער לײַב-
טער

פֿון דער

און נאָך זעלכע

שול

גלײַכן",

רי נתן בּרי נאַטע ,איבּז ,שבֿט מוסר ,סדילקאָװ
תּקצ"ג, .איידער מע גיט זייגן דעם קינד ,מוז
מען די בּריסט-װאָרצל (שרשי הדדים) אַי מיט
װאַרעמע װאַסער פֿון די פֿעטקײט װאָס אויף
זיי געפֿינט זיך" ,מלכּה בּערלאַנט ,די גליקליכע

מוטער ,װילנע  ,6381ו' , .22נאָכדעם זאָל מען
אִי דעם טיש און זאָל בּרענגען גוטע פּירות און
זאָל מאַכן אויף איטלעכער א בּרכה װאָס געהער
דערצו" ,לט ,2נג/ב,
*אִי דעם מאָ גן = מאכן מע זאָל האָבּן
(קריגן) שטולגאַנג .אִי דעם מאָגן מיט אַ קליס-
טיר ,מיטן נײַעם שאָקאָלאַד אאַ .אויך אומפ:
,אויבּ דער מאָגן איז דיר קאַליע ,איז נעם אײַן
ריצנאייל ,װעט דיר אַי" ,יודל יאָפֿע ,פֿרישע
קויכעס ,מאַסקװע ,0491
( .2װעגן אַן אָרט) .אָפּראַמען .פֿרײַמאַכן,
צווינגען אַרױסצוציען .פֿאַרטרײַבּן .אִי אַ פּלאַץ
אױפֿצובּוען א טעאַטער .אי דעם הויף פֿון די
אָנגעװאָרפֿענע בּרעטער, .דער בּעל-הבּית הייסט
,י האָבּן
אִי דאָס צימער אין צוויי װאָכן צײַט" ,ז
די מענטשן אַרױסגעטריבּן און זיי האָבּן אָפַּ-
גערייניקט

די

ימעשה מהז'
בּעטערשאפֿט
הענטי ,זשיט
עקספעדיציע
בּיסל

די

מדינה

פֿון די עבֿירות",

נחבּ,

בּעטלירס', .די קריסטלעכע אר-
וויל אִי די אינדוסטריע פֿון ייִַרישע
שו ,נ"י  ,2191זי , ,201די שטראָף-
האָט שוין געהאַט אָפּגערײניקט אַ

רוצחישע

בּאנדעס",

א.

גאַלדבּערג,

נאָך דער שחיטה ,פּשעמישל  ,7291ז' .03
 . . .,אַידיק די לײַבּלעכע ערד פֿון דער שלאַכ-
טע",

ה.

אָרלאַנד

איבּז,

נ.

אָסטראָװסקי,

אינ

שטורעמ געבּוירענע ,אָדעס ,7391

 9אַרױסגנבֿענען .בּאַגנבֿענען .אִי אַ שטוב
וואו קיינער איז ניט געשלאָפֿן, ,אָפּגערײניקט
איינעם אן אלטינקן .דער אַלטינקער איז אַרױס-
געלאָפֿן אין איינע װעש און האָט זיך צעשריען
אױפֿן גאַנצן װאַגאָן" ,כ .קאַטיק איבּז ,מיר אַפֿן
פּאַמיר ,מאָסקװע ,3291

( .4אונטערװעלט) אַװעקפּטרן ,אומבּרענגען,

מיט זיך ; --אַ סגולה פֿאַר אַ פּרױ װאָס
קרענקט אויף די געבּערמוטער .דער מאַן זאָל
זיך אָפּשערן די האָר פֿון קאָפּ און זי זאָל זיך
א מיט די האָר אַזױ נאָך אז דער רויך זאָל
קאָנען אַרײַנגײין אין איר מוטערלײַבּ אַרײַן",

טאַר ו זי .11

אָפּרײַסן

-ונג.

-ניש.

ער (ין).

דעריי,
אָפּרײיניקן  --טרװ .ניק אָפּ-- ,גערייניקט,
 .1אָפּראַמען .מאַכן ריין .אָפּקערן .אָפּװאַשן.

 .9ריינװאַשן ,אִי עמעצן פֿון אַ בּאַשולדיקונג,
א א פֿלעק אויף זײַן רעפּוטאַציע .אַ' זײַן
נאָמען פֿון א פֿלעק, .זי פֿון חשד אָפּצורײניקן
האָט מען געדאַרפֿט דעם אמתן רוֹצח צו געפֿי-
נען" ,קלמן סאָבּיל איבּז ,דער דאָקטאָר מיט
זײַן טאַכטער ,לובּלין , ,4981איך לאָז זיך אויף

מיר קיין סך עלירות ניט אָנװאַקסן .איך רייניק
זי בּיסלעכװײַז אָפּ" ,װ .שפּיראָ ,דער צבֿועק,
אַדעס  ,6981ז' , ,741אַזױ זענען די שוחטים,

הײַנט האָט מען זיי אָפּגערײניקט פֿון חשדים
א.ו.ן מאָרגן דאַרף מען זיי װידער קלינען
.
|= רייניקן| פֿון שפּאָגלינײַע חשדים און נײַעם
שמוץ",

ש.

ג.

הרכּבֿי,

די

געליהענע

האַק,

בּאָסטאָן  ,1191זי , .27זי אין פֿון שטאָט גצ
קומען אַ פֿאַרפֿירטע  . . .האָט די בּאַלעבּאָסטע
שוין געזאָרגט אַז . . .די ציגײַנערקע זאָל אִי
איר זינד" ,נײַע בּלעטער ,קאַונאַס  ,9291ז' ,04
מיט זיך  --אדערװײַל האָבּן זיך די װאָלקן
פֿון הימל אַ בּיסל אָפּגערײניקט" ,איבּז הנ"ץ,
שולמית  , ...לובּלין  ,5781זי , .61די זון אין
הײַנט אַרױס פֿון איר פֿוטערפֿאַס פֿרײלעך --
האָט די ערד  . . .זיך גענומען אִי פֿונעם גאַנצן
שמוץ" ,ממוס' ,אַ גרויע האָר',
ער  --אױך:
וֹנג -- .אִי פֿון בּלוט.
עריןן.
יעדער אַפּאַראַט װאָס העלפֿט אִי.
יעריי.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּרײַפ  --דער- ,ז.
פֿון אָפּרײַסן (זיך) .אַ װײיטיקדיקער אִי .אַי פֿון
אייגענעם שטאַם, ,דער אִי פֿון ייִדיש איז נישט
נאָר אִי פֿון שפּראַך ,נאָר פֿון דעם גרויסן
גײַסטיק-שעפֿערישן קאפּיטל אין אונדזער גע-
שיכטע" ,אפֿא ,געטראַכט

בּ

מיט עבֿרײטײַטש.

א

לע ט ל .אֵײנאָטיצבּיכל .אַיקאַלענדאַר,

זונג  --אִי פֿון חשבּון( .על חטא) אויף
דיא זינד דיא מיר האָבּן געזינדיגט צו פֿר דיר
מיט אִי דאָשׂ יאָך פֿון די מצוות" ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271צג/א.
אַפּרײַטן  --טרוו .רײַס אָפּ-- ,געריסן00: .שן
 .1אראָפּרײַסן .אָפּטײלן מיט כּוח
מס.51102
(אויך מיט א מינימאלן אַנשטרענג) פֿון עפּעס
װאָס איז א גאַנצקײיט ,װאָס קומט צוזאַמען,
װאָס איז צונױפֿגעפֿעסטיקט .אַי אַ שטיקל פּאַפּיר
פֿון א בּויגן .אִי א פֿאָדעם פֿון א קנויל ,אי די
פּאָלקע פֿון גאַנדז .אִי די בּרעגן און אַװעק-
טראָגן גוטע ערד, .וערט איינר אָפּ רײַסן איין
כֹּתבֿ מפּתח בּ"ה  . . .דא זאָל מן אין שטראָפֿין
מיט תּפֿיסה אוני מיט קנסות" ,תּקק, .װען
יכניהו  . . .שוין איין זיגיל רינג װער איף
מיינר רעכטן ה|א}נד ,װעלט איך אין דאָך אבּ
רײַסן" |תי; :אַראָפּרײַסן"ן ,שעריר ,כב,42 ,
דאָ טאָר מן |אום יום-טובֿן קיין פֿאָדן ניט אָבּ
שנײַדן אַך ניט אָבּ רײַסן ,נייארט אָבּ בּרענן איז
מותּר" ,לטו פג/ב, .אויבּ עס האָט זיך אָפּגע-
לאָזט דער בּונד {פֿון די מינים אין לולבן
טאָר מען יום-טובֿ ניט אִי א שטיקל לולבֿ צו
פֿאַרבּינדן" ,סשי ו ,קכא, .איטלעכער הענגט
אויף אין דער סוכּה שיינע פּירות און װארום
הענגסטו אין דײַן סוכּה ניט אָן? שפּראך ער:
די קינדער װערן די פּירות מיט די פֿעדעם אי
אום שבּת ,העט איך זיי געמאַכט זינדיקןײ ,ספֿר
חסידים ,ווילנע תּקע"ט, .דאָס איז געװען אום
פֿרײַטיק-צונאכט ,האָט דער מהר"ל מורא גע
האַט ,ער |דער גולםן זאָל ניט חרוב מאַכן די
װעלט איבּער שבּת ,האָט ער אים אָפּגעריסן דעם
שם װאָס ער האָט אים אָנגעקלעפּט" ,איין גאַנץ
נײַע מעשׂה

פֿון הרבֿ הצזיק

הקדוש

רבּי בֹּאַי

רוכיל ,נכד של בּעש"ט זצ"ל ,לעמבּערג ,2981
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אָפּרײַסן
ר.ױס א בּלײַפּען ,רײַס אָפּ פֿון
אםַ. .
,איך נע
סידור דאָס איבּערשטע ליידיקע בּלצטל...
און שרײבּײי ,ממוס ,פֿישקע.

 .2אָפּטײלן מיט כּוח עפּעס װאָס װאַקסט,
װאַקסט צו ,וואקסט אָן .אי עפּל פֿון בּוים .אַי
צװײַגן אויף סכך .אי די פֿליגעלעך פֿון דער
פֿליג .אִי בּלומען פֿאַרן שבּתדיקן טיש, .עיקור
הייסט דאָס איך בּײַ די הון דאָס קנה אִי וואו עס
אָנגעואקסן איז װערט נייערט דער װשט גע"
שעכט" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאַװ
 ,6פרק כ, .שבּת טאָר מען ניט אי פּירות
פֿון בּוים און עסן ,אויך אָפּשאַקלען טאָר מען
אויך ניט" ,דרך אָדם ,װאַרשע , .0681עס וויינט
דער גוטער בּוים אויף זײַן זאָמען װאָס װערט
פֿון אים אָפּגעריסן און אַװעקגעטראָגן" ,פּרץ,
חסידיש' ,קלעצקין ,זי ,301
 .9אַראָפּכאַפּן ,אַראָפּרײַסן װאָס מע טראָגט
אויף זיך .אִי דאָס היטל פֿון קאָפּ .אִי דעם
פּעלץ פֿון די פּלייצעס .אִי אַ בּײַטל און אַנט-
לױפֿן ,אִי די פּערל פֿון האַלדז, .זאָל מן זיא
משכּנוי נעהמין אַדער דיא מענטיל אָבּ רײַסין
אונד לעניים געבּין"' ,תּקנות פֿון פּראָגער חברה
קדישאי ,תּנ"ב ( 2012001ג2ומזסמ .081א,וני ער
האט איר הויבּ אוני שלייער אבּ גיריסן דא איז
זיא אזו גישטאַנדן אין אירי בּלוסי האָר פֿאַר
כּל ישׂראל" ,לטו ,נד/ב; .ער איז ספּאַסאָבּניע
צו טאָן אַלצדינג :גנבֿענען ,ראבּעװען ,פּערל אַי",
ֿ,לעגט אין
אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע  ,6781ז'  ,51פ
א געשלעג דאָס 'מאַנדלי אִי דעם טשעפּיק און
דעם האַרבּאנד פֿון דעם 'װײַבּלי און לאַכן פֿון

איר" ,יק.
*אָ א פאָלע = אױך :מסכּים זײַן אויף
ֿ,ון א שלעכט געשעפֿט
א היזק ,אַן אַנװער .פ
*אַ די
רײַס אָפּ א פּאָלע און אַנטלויף" ,שװ.
פּאָלעס = זײער שטאַרק צושטײן ,ניט
אָפּלאָזן, .רײַסן מיר ממש די פּאָלעס אָפּ איך
זאָל זיי פּלוצלונג גאָר אָפּגעבּן װאָס איך האָבּ

בּײַ זי גענומען" ,עט ,סערקעלע ,װילנע ,5291
זי , ,673האָט דער עולם מיר גענומען רעדן א
מיר די פּאָלעס אָפּגעריסן",
אָ.ט
'ה. .
מדוך
שי
בּאַש ,גימפל

אָפּרײַסן

מירל ,בּוקאַרעשט  ,8781ז' ; ,64האָבּן זיך
בּיידע שװעסטער א װאָרף געטאָן איינע דער

אַנדערער אױפֿן האַלדז  ---מע האָט זיי קוים
אָפּגעריסן" ,שע ,טבֿיה ,ז' ,611
 0אַװעקנעמען איבּערגװאַלד .אִי פֿון יענעם
דעם בּיסן פֿון מויל, .װער עס רײַסט אָפּ א
גילדן פֿון אַן אָרעמען מענטשן העלפֿן אים
ניט דעם

רבּינס בּענטשן";:

אי פֿון גביר און

אָפּגעבּן דעם קבּצן  --איז אויך גזילה" ,שו.
 . . .,ניט זולט װישן ,אובּ ער דען זיינן עצװש
מיט רױבּ העצט אב גירישן" , שמואלבּוך,

סטראָפֿע , ,696דו האָשׂט אָבּ גיריסן פֿון דיר
,
.ם"..
דען יוך מצרים אונ' פּלישתּים אונ' אר
יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661רפ/ב .ערײַס אָפּ דאָס
שוװוערע איך  ---געװויכט װאָס ערד צו מײַן נשמה
פּרעסט" ,יהואָש' ,דער קאמף-מענטש"
אין אידיאַמאַטישע אויסדרוקן  --אין
(ניט)
פֿאַרבּינדונג מיט א גליד פֿון קערפּער.
קענען די אויגן אִי = (ניט) קענען אוױפֿי
,ײַטנװײַז פֿלעגט זי ,אָידיק די
הערן צו קוקן .צ
אויגן פֿונעם ספֿר ,אריבּערקוקן איבּער די
שפּאַקולן" ,ממוס ,שלמה ,ז' , ,27האָבּן מיר
בּאַמערקט א יונג װײַבּל  . . .און פֿון איר האָבּן
מיר בּיידע נישט געקענט אִ' אַן אויג" ,פרץ,
יאין פּאָסט-װאָגןי, .װיפֿל מענטשן סזאָלן דע-
מאָלט אויף דער סעודה ניט זײַן קאַנען פֿון
אים און פֿון זײַן שותּף אין טאַנץ די אויגן
ניט

אָיי,

נס,

די

מישפאָכע

מאַשבּער.

א א ה אנט ,די הענט ,די פּלײיצע(ס) --
אויך :טראָגן אויף אַ האַנט אאַזװ און דערפֿלן
די שווערקייט פֿון דער משׂא, .סיקינד זאָל זײַן

 געזונט  . . .ס'איז קיין עין"הרע אַ שװערס ,עסרײַסט אָפּ די הענט" ,ייז ,חבֿר נחמן ז' ,54
אִי דאָס ה אַ ר ץ = פֿאַרשאַפֿן הארצווייטיק,
קלעמעניש, ,זי האָט אָפּגעריסן דאָס הערץ פֿון
אונדזער פֿאָטערײ ,אמד ,די שטיפֿמוטער ,װאַרשע

,5
א אַ ה אנט ,די הענט ,די פּלייצע(ס) --
פּרײַז, .האָט איר אַמאָל אַכטונג געגעבּן װי
אונדזערע סוחרים פֿירן זיך? אַז מע רײַסט

תֹּם ,נ"י  ,3691ו' ,7

דעם קוֹנה כּמעט די הויט אָפּי ,גענאַרטע װעלט,

 .4אַװעקרײַסן עמעצן פֿון א גרופּע .אָפּשײדן.
אִי עמעצן פֿון זײַן פֿאָלק .אַי פֿון א סבֿיבֿה ,א
מסיבּה .אַי פֿון קלײַזל ,א,יינעם טראָגן די צרות
זײַנע ,רײַסן אים אָפּ פֿון דער היים ,פֿון זײַנע
*אָ
ליבּץ" ,שע ,יוסילע סאַלאָװײ ,זי .011
מיט עמעצן אָדער עפּעס = ניט האָבּן מער
צו טאָן מיט, ...אז ער האָט אָנגעטאָן אן
אצטלא-דרבּנן ,האָט עֶר אָפּגעריסן מיט די אַלטע

 5ואויסגאַבּע  ,0491זי ,}001
אִי פֿון זיך דעם גאַנצן (א האלבּן) גוף =
זײַן גרייט זיך מקריבֿ צו זײַן ,צו נעמען אויף
זיך עינויים,, .איך רײַס מיט צװאַנגען אָפּ פֿון
זיך מײַן האַלבּן גוף" ,ייל איבּז ,נתן החכם,
אדעס  ,4881ז' ,56
*ֹא זיך דאָס געוונט = פֿאַרלירן דאָס
געזונט, .איך  . . .האָבּ שוין קיין כּוֹח נישט מיר
דאָס געזונט מיט אײַך אָפּצורײַסן .אוי װי,
מײַנע כּוֹחות!" ,עט ,סערקעלע ,װילנץ ,5291
זי .492
א דעם (שטיקער) מוח = צעטומלען,
פֿאַרדרײען דעם קאָפּ, .ספֿקות קענען אי שטי-
קער מוח".
אִי דעם קאַ פּ = א) צעטומלען :ב) אומ-
בּרענגען :ג) שטאַרק צעשלאָגן" .צעפּאַטשן זיך
פּלוצלעם ייִדישע קינדער ,רײַסן איינער בּײַם

חבֿרים" ,אָפּאַ ,אין די פּוילישע װעלדער ,ז' .491

ס .אַװעקרײַסן פֿון עמעצן ,צעשיידן איבּער-
גוואלד .אַי פֿון עלטערן בּרודער װאָס איז אַרױס
לתּרבּות-רעה.

,ער

איז מיר

ליידער

אין דעם

צװאַנציקסטן יאָר נאָך דער האָכצײַט אָפּגעריסן
געװאָרן {= עֶר איז געשטאָרבּן} און בּין גע
בּליבּן זיצן אן אַלמנה" ,אמדז ,פֿײגעלע דיא
עגונה ,װילנע ,, .5781מערערע מענטשן האָבּן
אָפּגעריסן מרימען פֿון שפּרינצע-מירלען און. .
אַרויסגענומען פֿון הויז" ,ימבּר"ע ,שפּרינצע

אַנדערן אָפּ די קעפּ" ,ממוס' ,די אַלטע מעשה,

זי  ..., .12דעם דלות װאָס מוטשעט נעבּעך
אַזוי מײַן טאַטן דעם קאָפּ אָפּצורײַסן" ,ז .מוי"
רער,

זײַ

נישט

קײין

װאוילער

יונג

|ו ,טאַרנאָו

|

 ,5זי ,73
אִי אַ לונג ,לונג-אוך לעבּר ,די ריא ה
(ר ײקע) = צעזעצן די זײַטן) מיט שטאַרקע
קלעפּ,

אִי דעם פּא רך = אים בּאשמירן מיט סמאַ-
לע און אַראַפּרײַסן צוזאמען מיט דער הויט,
"אַז עס מאַכט זיך אַ פּאַרעך אָפּצורײַסן ,זי
איז בּרוך'השם אַ שטאַרקע מומחהטץ" ,ש.
בעקערמאַן,

בינטשע

די צדקתטע,

װאָרשע

,3881

זי ,21

 8אָפּשפּאָרן .אײַנשפּאָרן .אָי פֿון דער הוֹצאה,
*אָי פֿון מויל (מאָ גן) = פֿון דער הוצאה
אויף שפּײַז .אִי פֿון לײַ בּ = אויך :פֿון
,אָס מע (דער אָרע-
נייטיקסטער בּאַקליידונג .װ
מאַן) רײַסט ניט אָפּ (איבּערגואלד) ( --דאָס)
האָט מען (ער) ניט", :אז מע רײַסט אָפּ פֿון
מאָגן ,גיט מען אַװעק דעם דאָקטער" :פאַז
מע רײַסט אָפּ פֿון מאָגן ,קומען קרענק און
,ײַ ניט פֿױל ,װעסט ניט דארפֿן אַי
קלאָגן" :ז
פֿון מויל" ,שװ, .א נאַרישע מיידל  --רײַסט
אָפּ פֿון האַלדז און קױיפֿט זיך א קליידל",
פֿװל, .אַז דער מאַן בּרענגט אַפֿילו צען גילדן

 -קען איך דען דערפֿון אִי אַז איך זאָל אויףמיר אַ קליידל אַרױפֿשלעפּן" ,קאלמוס ,זעלטע-
נער בּרית ,װארשע  ,2881ז'  .9ע;אפֿילו מײַן
אייגן װײַבּ מיט מײַנע אייגענע קינדער האָבּ
איך אויך דעם בּיסן פֿון דעם מויל אָפּגעריסן",
אבּג ,גלגול ,װאַרשע תּרנ"ו ,ו' , .72וי כּתרי"
לעווקע איז אן אָרעם שטעטל ,װאָלט יעדער
אָפּגעריסן

דאָס

לעצטע

פֿונעם

לעצטן,".,.

שע ,ידרײַפֿוס אין כּתרילעווקע.
 .9אין פֿאַרבּינדונג מיט צ ײַ ט .אִי פֿון
קלייטל אַ בּיסל צײַט צו זײַן א מאַכער אין
בּענקל .זײַן שטאַרק פֿאַרנומען ,ניט קענען אַי
אַ מינוט אַפֿילו .פֿאַרן גאַנצן טאָג ניט קענען
אִי א רגעלע, .וי בּאַשעפֿטיקט עֶר איז געװען,

פֿלעגט ער אִי א שעה צוויי צו לערנען א בּלעטל
גמרא" ,ממוס ,שלמה ,ז' , .85אַז מע רײַסט
אָפּ פֿופֿצן מינוט פֿאַר מוסר ,זעט מען אז מע
האָט א גאַנצע שעה צו לערנען מוסר" ,ר'
*ֹאַי די יאָ רן = קירצן
ישׂראל סאלאַנטער.
די יאָרן ,פֿאַרשאַפֿן לײַדן .אִי דאָס לעבּן (דאָס
יונגע לעבּן) = טײטן, .װיל איך דיר דײַן
לעבּן נעמן .איך װיל דיר אבּ רײַשן דײַן
יונגש לעבּןײ ,שמואל-בּוך ,סטראָפֿע ,953
 ,0ניט דערצאָלן .אַראָפּדינגען (שוין נאָכדעם

װי עס איז געװען אָפּגעדונגען) .אִי עטלעכע
גילדן פֿאַר דער אַרבּעט .אי א העלפֿט פֿון
יאָרגעלט .אַי פֿון חובֿ אַ גאַנצן הונדערטער.
,גאָט צאָלט איטלעכן װאָס עס קומט אים און
ער רײַסט ניט אָפּי ,איבּז ,קול יעקבֿ {פֿון דעם

דובּנער מגידס דרשותן ,לובּלין תּרל"ה .ע,ר'
שלמה-חיים האָט שוין צו מזל געסילוקט |דעם
נדןן 002 ,פֿראַנק האָט עֶר אָפּגעריסן ...װי
אַזױ דער סילוק איז אָנגעקומען? ...קריעת"
ים-סוף איז אקעגן דעם אַ שפּילכל" ,אַ סגולה

1921

אָפּרײַסן זיך
פֿגַרן דלות ,טשערנאָװיץ ,יאָר?.
בּרענג אָפּ דעם בּאנקירער אַרבּעט,
װאָס עֶר רײַסט מיר אָפּ פֿון דעם
ער האָט געדונגען ,מוז איך נאָך

,װען איך
נישט גענוג
פּרײַז װאָס
לױיפֿן נאָך

געלט דרײַ חדשים" ,חיים בּראָדאָװוסקי ,די
אַסיפֿה אין דער שטאָדט עציון גבֿר ,בּארדיטשעוװו

,9

,איך הער וי איינער דינגט זיך מיט

אַ בּעלימלאכה ,װויל עפּעס פֿון דער ארבּעט אַי

א פּאַר גראָשן" ,ממוס ,קליאַטשע, .לייבּל דער
מילנער לאָזט זיך נישט פֿריֵער איבּערשטרײַכן
דעם שאָפֿנפּעלץ ,בּיז ער רײַסט נישט אָפּ א
גראָשן פֿון זאַק {|= העכערט דעם פּרײַז מיט א
גראָשן| דער סיערמענגע {|= דעם פּױער װאָס
טראָגט א סיערמענגען" ,פּרץ' ,דאָס שטרײַמל'

"אי מילך = (װעגן אַ קו) געבּן װײניקער
מילך װי מע ריכט זיך ,װי געוויינלעך.
 ,1אָפּװענדן .אָפּצוען .אִי פֿון טרינקען ,אַי
פֿון דער בּרוסט .אִי פֿון די געדאַנקען (מחש-
בֿות), ,מע קען זי ניט אַי פֿון די בּיכלעך".
אִי דעם תּכשיט פֿון דער פּילקע, .מע טאָר ניט
אִי קינדער פֿון לערנען אפֿילו אויף צו בּויען
דעם בּית-המקדש", .װען אָבֹּר אָבּ רײַסט פֿון
ניט אײַנפֿאַלן אים פֿון דער אַרבּעט אָפּצורײַסן",
(בּורא ית') אויף אין דש יוך פֿון דען קיניג-
רײַך"| ,סידורן תּפֿילה למשה ,דעסוי ,6961
קכ/א, ,אײַנגעזונקען  . . .אין זעלכע גלוסטי"
קייט װאָס בּהמות האָבּן און אָפּצורײַסן פֿון
זיך דעם בּונד פֿון דעם שׂכל" ,חה װו ,זי ,491
,װאָס אונדזערע בּרידער האָבּן זיך צוגעװיינט
איז זיי גאנץ שװער אָפּצורײַסן דערפֿון אַפֿילו
מיט גװאַלד" ,בּלעטער יאן  .01אקיינעם װעט
ניט אײַנפֿאַלן אים פֿון דער אַרבּעט אָפּצורײַסן",
שע,

ידער

מיסטייק'

|סאָװ'

היימלאַנד

,1691

יֵאן 3ן;, ,האָט אים נאָך א פּאָזעמקע א װאונק
געטאָן ,פֿון די מחשבֿות אָפּגעריסן אים א
װײַלע" ,פמ

מלחמה

 ,זי 34

*אַי פֿון דער

 -פֿון אַלץ װאָס טוט זיך אויף דערװעלט
וועלט, .פֿון דער װעלט דיך האָט זי |די תּורהן
אָפּגעריסן ,זאָלסט פֿון קיינעם אויסער איר ניט
װיסן" ,ממוס ,יודל ,ז' ,92

2

אָפּזונדערן ,דערװײַטערן :אִי א ייִדישע

נשמה פֿון איר שורש, .די נשמה װערט אָפּגע-
ריסן פֿון איר װאָרצל דורך אירע זינד" ,יהושע
רובּינציק ממינסק ,משל וחידה ,װילנע ,5681
,די ייִדיש:דײַטשישע ליטעראַטור װערט ניט
אָפּגעריסן פֿון דער העבּרעאיש-אַראַמעאישער,
נאָר װערט אײַנגעפֿאַסט אין דער אַלגעמײנער
ראַם",

שנ,

ייד' שרײַבּער

אין סאָװעט-רוסלאַנד,

ניי  ,8591זי , .804מאטעריאַליזם קאָן מען ניט
אִי פֿון דעם אַטעאיזם" ,זשיט װו ,נ"י  ,2191זי
, ,4די אַלטע מכשפֿה װאָס מאַכט? די ערד? --

זי לעבּט ,פּוצט זיך ,רײַסט אַָפּ מענטשךאויגן
פֿון הימל ,זיי זאָלן בּעסער קוקן אויף איר
שיינקייט" ,פּרץ' ,אויף דער גרענעץ, .האָט
דעריבּער די השגחה דיך אָפּגעריסן ,זאָלסט אַן
אויסגעלעכצטער זיך ציַען צו דעם זיווג ,װי עס
ציט צום שבּת אינדערװאָכןײ ,מבּאַ ,דער גייער |,

 ,2אנעקסירן .אִי אַ גאַנצע פּראָװינץ, .מע
זאָל פֿון ראַסײ פֿאַר זיי אי שטיקער

לאַנד",

אָפּרײַסן זיך

פֿל |אַקש ,רעדי ,דאָס געזאַנג פֿון די פֿעלקער,
מאָסקװע  ,9291זי , ,}321דאָס אִי עלזאָס און די
קאַנטריבּוציע פֿון די פֿינף מיליארד" ,י .קאָרנ"
הענדלער,

היימיש,

אויג" סעפּט'

.1691

*אָי דעם חיים-טובֿים = ניט דערלאָזן מע זאָל
=
אַ' אַן ע וול ה
װײַטער קענען לעבּן גוט.
א) אומבּאַטראַכט טאָן אַן עװלה :בּ) קריגן א
שטראָף ,בּאקומען א חלק, .מיש דיך נישט,
קענסט נאָך אִ' אַן עוולה".

אָפּרײַסן זיך  --אוטװ ;- .דפֿװ.

 1זיך

אָפּטײלן פֿון עפּעס מיט אַן אָנשטרענג ,מיט
אימפעט .זיך געבּן א רײַס אָפּ פֿון אָרט .זיך
אִי פֿון עפּעס װי אַ הונט פֿון קייט = מיט
*זיך אִי
רוגוא ,מיט בּייזקייט אָנצופֿאַלן
אויף עמעצן = אָנפֿאַלן צו שלאָגן ,שטאַרק
אַי זיך װי א נאַר = צעטומלטערהייט
זידלען.
*אַי זיך װי פֿון אַ (דער) תּליה  =
אָנפֿאַלן.
אין גרויס אױפֿרעגונג ,אין א וילדן כּעס.
זיך אַי פֿון דער ערד און זיך אױפֿהײבּן צו די
"דער ט ײַ ך רײַסט זיך אָפּ = דאָס
הימלען.
אײַז שפּאַלט זיך ,עס גייען קריעס .א בּ ריק
רײַסט זיך אָפּ = װערט אַװעקגעטראָגן פֿון א
;װי זיך רונדעלה הוט אב גירישן
געוויסער.
אוני לאַפֿט לידיג אום אים שטאַל" ,בּבֿאיבּוך,
,{ ,7די ניט-גוטע האָבּן זיך אָפּגעריסן , . .
און האָבּן זיך אָנגעטאָן אין אונדז" ,אמד ,דער
בּעלישם אין די זאַרנעס ,װילנע , ,9681סטאדעס

בּאַלײע ,אָדער פֿון אויװן" ,בּ .גאָרין ,דער אמת,

בּאָסטאָן  ,5981טן ,6
 ,4אָפּשײדן זיך פֿון עמעצן .זיך צעשיידן
מיט עמעצן, .די גרעסטע אַבֿידה פֿאַר א מענטשן
,זײי . ..האַלדזן

איז אִי זיך פֿון זײַן רבּין".

בּנימינען ,קוים-קוים װאָס זיי רײַסן זיך פֿון
אים אָפּי ,ממוס 'די אַלטע מֿעשׂה, .א קול
האָט ר' שלום װי א כּ-יפשֿוףײַפֿעלע ...מען
קען זיך ניט אִי פֿון אים" ,סמבּ, .א מינוט
שפּעטער האָט זיך עווא אָפּגעריסן פֿון אים און
צורעכט געמאכט איר קלייד און אירע האָר",
זש ,טמז 6691 ,ץ ,1

ס .דערװײַטערן זיך,, ,אין משך פֿון דער נאַכט
האָבּן מיר בּאַדאַרפֿט זיך אַי פֿונעם שׂונא ניט
װייניקער װי אויף  02-04קילאַמעטער" ,מ .לעו,
פּאַרטיזאַנישע

װעגן,

מאָסקװע

,8

 .0אָפּקערן זיך ,אָפּװענדן זיך .אִי זיך פֿון
קלויז ,שטיבּל אע .שװער זיך אָפּצורײַסן פֿון אַ
פֿאַרגעניגן .אִי זיך פֿון די געדאנקען (מחשבֿות),
אי זיך פון לערנען ,פֿון שטודירן, ,ה,אָסטו די
שבועה מבֿטל געװעזן און האָסט זיך פֿון דער
תּורה אָפּגעריסן" ,ספֿר ישרי לבֿ ,ווילנא והורדנא
תּקע"ט ,ח/ב; .יִדן רײַסן זיך אָפּ פֿונעם
איצטיקן אין דער װעלט און דער קאָפּ ליגט
זיי העט-העט אין דער פֿאַרגאַנגענהײט" ,ממוס,
שלמה ,ז' , .32די פּאַסאַזשירן  . . .האָבּן פֿריֶער
זיך גאָרניט געקאַנט אִי פֿון דער שיינקייט פֿון

פֿײיגל װאָס װעלן זיך אָט-אָט אִי פֿון שנייאיקן
פֿעלד און אַװעקפֿלאַטערן" ,מ .מאַ ,בּײַ די
טוערן פון מאָסקװע ,נ"י  ,6591ז' , .781דער
װוינט האָט זיך אָפּגעריסן אין די בּערג" ,אָפּאַ,
יאין דער נאכט פֿון ניטלי, .דער טומל שטאַרקט
זיך ,.. ..עפּעס װי זיי װאָלטן זיך פֿון אַן

אייבּיק" ,פּרץ ,יצװישן צװויי בּערגי, .דער ספֿר
איז געמאכט געװאָרן אויף לשון אֲשכּנז כּדי
געמיינע לײַט זאָלן זיך קענען אִי פֿון הבֿלײ

אײַנקלעמעניש אָפּגעריסן"ײ ,בּרוך האַגער ,מלכות

התּאוות און תּשובה טאָן" ,הרבֿ דובּער |מלי"

חסידות,

ז' .75

זעלבּער",

מוק,

מײַנע

בּאַגעגענישן

װ,

זי ,781
 .2מיט אַן אָנשטרענג אויפהערן עפּעס צו
טאָן ,איבּעררײַסן אַן אַרבּעט ,אי זיך פֿון דער
מאַשין .אִי זיך פֿון ספֿר (בּוך) .אִי זיך פֿון
פֿרעס .זיך אִי פֿון געשעפֿט און אַװעקפֿאָרן
אויף װאַקאציע .פֿון אַלע מלאָכות זיך אָפּי
רײַסן צײַט דאָנערשטיק און פֿרײַטיק מיט אַ
פּושקעלע אין די הײַזער אַרומצוגיין" ,ממוס
װינטשפֿ ,זי , .32קאָן זיך ניט קיין צײַט אַפֿילן
צו אײַך אִי אַ גרעסערן בּריוו אַמאָל אָנשרײַבּן",
שע,

יוגענד

װו ,װאַרשע  ,2291זי , .001קוים רײַסטו זיך
אָפּ פֿון מיר

בּאַװיטש,

 .2אָפּטײילן זיך פֿון גרופּע .אִי זיך פֿון
אייגענעם פֿאָלק ,פֿון די פֿאָלקסמאַסן .אִי זיך
פֿון א טראַנספּאָרט פּליטים און בּלײַבּן אומ"
לעגאל אין דורכפֿאָר-לאַנד .זיך אִ'י פֿון דער
,רײַסט
טשערעדע און פֿאַרקריכן אין װאַלד.
זיך אָפּ פֿון א היים ,פֿון װײַבּ און קינדער ,און
זוכט זיך נײַע גליקן" ,ממוס ,אין אַ שטורם.
צײַט ,זי , ,42זעלטן זינגט אַ פֿױיגל ,אָפּגעריסן
זיך פֿון כאָר" ,אַר' ,אויף די פֿעלדערי, .עס
פֿלעגט זיך אַי איינער אָבּער אין אלגעמיין איז
דער אנסאַמבּל פֿון דער טרופּע געװען כּמעט
דער

דער געטלעכער נאטור" ,שע בּלאָנדזענדע שטערן

ראָמאַנען,

נ"י

,7391

{' ,71

;זי

רײַסט זיך אַמאָל אָפּ פֿון דייזשע אָדער פֿון

בּן

--

הרבֿ

װעסטו

פֿאַרבּלאָנדזען

מליאַדין,

דרכּי

אויף

תּשובֿה,

װאַרשע ,8981
? .אָפּטײלן זיך אָן שום אָנשטרענג ,אָן צװעק,
א פֿעדעמל רײַסט זיך אָפּ .א װאָרט קען זיך אַי
פֿון די ליפּן, ,דאָס קריגל גייט אַזוי לאַנג צום
װאַסער בּיז דאָס אויערל רײַסט זיך אָפּ" ,שװ.
,די געלע ,טשאַכאָטעטשנע בּלעטער רײַסן זיך
אָפּ פֿון די צװײַגעלעך" ,בּלעטער ,טן , .11אַז
מע פֿאָרט מיט ...דעם בּעל:עגלה. ..רײַסט
זיך אָפּ אַן אָטאָסע ,די לייצעס צערײַסן זיך",
אנכי ,ימע פֿאָרט צום רבּיןי, .און װעט זיך אִי
פֿון איינעמס צונג א פֿלוך ,װעט אים פֿאַרטרינ-
קען א געמורמל" ,יהואַש' ,דערלייזונג"
 .8מיט פֿאַרשײדענע בּבּ בשייכות מיט א
*עס רײַסט זיך
גליד פֿון גוף 4-- ,דפֿו.37 ,
אָפּ דאָס ה א ר ץ  :עס רײַסט זיך אָפּ אין
האַרצן = מע װערט דורכגענומען פֿון שרעק,
װייטיק ,פֿון מיטפֿילן ,פֿון יעדער שטאַרקער
איבּערלעבּונג* .דער ק אַ פּ רײַסט זיך אָפּ =
מען איז זייער צעטומלט ,מע קען זיך קיין עצה
ניט געבּן" .די אויגן קענען זיך ניט אַי
פֿון = ...מע קען ניט אױפֿהערן צו קוקן,
װײַל מען איז בּאַגײַסטערט אָדער בּכּלל דורכ-
גענומען פֿון א שטאַרק געפֿיל, ,אַלע גלידער
פֿונעם מלכס גוף װאָלטן װעלן זיך א ריס טאָן
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און זיך אָי ,אויפשפּרינגען ,צעלאָזן זיך אין א
װילד געדריי" ,הל ,דדאָס קראנקע צימער"
,ניט שלעפּן קיין װאַסער  . . .חניקע פּאַמעלעך!
קענסט זיך נאָך אִי {|= מפּ(י)לןן" ,ייז' ,חבֿר
*אֵי זיך די נעזער = זיך
נחמן ,זי .512
אִי זיך דאָס גע זונט =
אַרומשלאָגן.
שווער האַרעװען.
 .9אָפּהאַקן זיך .איבּעררײַסן זיך .אָפּשטעלן
זיך .דאָס זאָגן תּחינות רײַסט זיך אָפּ מיט א
בּיטער געוויין .די פֿאַרזאַמלונג װעט זיך בּאַלד
אי אין אַזא טומל, .דער מאַרש װעט זיך אָי
װײַל אַלע זײַנען טפױֿאטַרמאַטערט";/ .זײַן
שטימע װערט שװאַכער און רײַסט זיך אים אָפּ",
פרץ,

און

לידער

דער

פאָעמען

בּעל:עגלה"

;אַ כאָר פֿון מענערשע שטימען האָט זיך גע
ריסן אין דער נאַכט אַרײַן ,געװאָרן װילדער,
זיך אָפּגעריסן און אָנגעיאָגט א מאָדנעם אומעט",
פּרץ' ,ציגײַנערי
 .0זיך אָפּשפּאַלטן .די עקסטרעמע פֿראַקציע
װעט זיך אִי פֿון דער פּאַרטײ .די קראים האָבּן
זיך אָפּגעריסן פֿון דעם רובֿ ייִדן ,די אָנהענגערס
פֿון דער תּורה שבּעלפּה, .די דרום-שטאַטן
האָכּן געװאָלט זיך אִי פֿון די צפֿון-שטאַטן?
,דער דוכּס פֿון זאַקסין  . . .האָט זיך אָבּ גיריסן
פֿון די רומיים אוני איר יאָך פֿון איהנן אָבּ
גיװאָרפֿיןי,

ר'

זלמן

הענא

איבּז,

צמח

דון,

פֿפֿדמ תּנ"ח|; .עסטרײַךן האָט זיך אײַנגעלאָזט
מיט פּרײַסן און האָט זיך דערמיט פֿון דײַטש-
לאַנד אָפּגעריסן" ,קמ ,4681 ,טן |{ .54טולאָן|

האָט זיך אָפּגעריסן פֿון פֿראנקרײַך און האָט
געװאָלט זײַן אונטער דער ענגלישער רעגירונג",
איבּז ,נאַפּאָלעאָן ,לעמבּערג? יאָר?

יעכץ.

הער (ײן  קע

/עניש.

דעריי,

װאָס איז (װי) בּײַ

אָפּרײַפעריש  --אַזי.
אַן אָפּרײַסער .א מיאוסער
-קייט,

און אִישער רװח.

אָפּרײיען  --טרח .ריע אָפּ'- ,גערייעט.
דזח אָפּראיען +-- ,אָפּגראָבּן
ליציע.

גאַ-

אפּריען  --אוטו  4טרװ .פגנפקתם .=2:
וורר .אָפּרעדן ,אָפּראָטן .געבּן אַן עצה אויף ניט
צו טאָן .אִי עמעצן פֿון , . .
אָפּרײפֿן  --טרו .רייף אָפּ-- .גערײפֿט( .קינ-
דער-לשון)

א רייף (רײפֿן) ,אַי אַ

אַראָפּנעמען

פֿאַס און עס צענעמען אויף בּרעטלעך,
אָפּריישן

--

טרװ.

ריש

אָפּ- ,י'געריישט.

אָפּפּרעגלען מיט ציבּעלע.

אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּריכט  --דער ,ן.
אָ"ה ובּל = װאָס הובּלט אין
פֿון אָפּריכטן.
דער

לענג

אָפּריכטן

פֿון א בּרעט.

אַזױ

אויך:

א"

מאַשין , --די מעסערס זיצן אין א װאַל און
פֿירן אויס צוזאַמען א צילינדרישע בּאַװועגונג,
בּשעת דער בּאַוועגונג הובּלען זיי דאָס האָלץ
איך:
!/נ.2
אין דער לענג" ,בּער ,זי 451
בּאַפּוצונג,

אָפּריכטן  --אַקוזװ  4טרװ .ריכט אָפּ- ,יגץ-

ריכט.

:98

--רעכטן.

מסוחו6-ט.61741: 8

,װעט ער אלץ דערמוטיקט ,גלײיבּיק ערשטן-מײַ
מיט אונדז אַי ,אַר' ,ערשטער מײיַ'

 .1פּראַװען .ריכטיק דורכפֿירן א צערעמאָניע,
א צערעמאַניאַל ,אָפּהיטנדיק אַלע פּרטים פֿון
דין און בֹּהסכּם מיט אײַנגעשטעלטע מנהגים,
געניצט אין פֿאַרבּינדונג מיט די װײַטערדיקע
בּאַגריפֿן:

אִי יום -כּיפּוריק ט | ( )+-און פֿאַסטן ערבֿ
,אָבּ איך װידער געפּוֹעלט בּײַ דעם
ראָש:חודש .ה
חזן  . . .ער זאָל אִי יי-כּייקי און די נדבֿות װאָס
װעלן געפֿאַלן זאָלן גיין  ,*. . .קמ ,2681 ,שן ,4

אי אבֿי) לות ( )02 +-איעצט ,צו דער
פֿולער װאָך ,זעץ דיך אױפֿן פֿוסבּענקעלע אויף
א שעה צײַט  --און ריכט אָפּ אַבֿןי;לות נאָך

אַי א(די) מלווה-מלכּה |מנע)לאַװע מאַילקען --
מיט א פֿײַנער סעודה און מיט שבּת-צונאַכטיקע
ןשאַבּײסענאַכטיקע} זמירות,

דײַן זון",

י .מ.

ניימאַן,

שבּת אױיבּס ,װאַרשע

 ,3ז'  ,.541בײַם פֿאַרבּײַטן מיט ענלעך:
בּאַטײַטיקע װערטער, :בּײַ אים איז דאָס אַלץ
רעכט ,א קלאָג זאָל איך נאָך אים אִ'
ווואונטש עֶר זאָל שטאַרבּן" ,בּודזאָהן ,דער
מקח טעות ,וילנע  ,7291ז'  .5אויך איר :אִ'
אַבױ;לות = אַרומגײין פֿאַרקרימט ,פֿאַרצרהט,
װען עס איז אייגנטלעך ניטאָ פֿאַר דעם קיין
סיבּה,
לות (; )+-אין יענע צײַטן פֿלעגן
אי ג
זיך צו געפֿינען  . . .אויך גרויסע לײַט ,למשל,
גרויסע דרשנים און אָפֿט נאָך גרויסע גאונים
און גרויסע צדיקים װאָס פֿלעגן זיך פֿאַר-
קליידן פֿאַר שלעפּערס און פֿלעגן גיין גלות
אָפּריכטן ,אמז ,דער ישובֿניק ,װילנע 7681
;אַז ער פֿלעגט אִי גלות ,פּלעגט ער בּרויט נישט
עסן ,נאָר שלינגען ,כּדי ער זאָל קיין טעם פֿון
עסן נישט פֿילן" ,יק, .גייט ער צו פֿוס א פֿאַר-

שטעלטער  /אִי שטילערהייט גלות;  /לױפֿט
אים דער װעג אַ בּאהעלטער / ,טראָגן װי
פֿליגלען די פּאָלעס" ,אַל װ ,גייט דער צדיק
אָפּריכטן גלות' .אויך פֿיג( :געצואונגען זײַן
צו) װאנדערן ,זיך מאַטערן בּײַם עמיגרירן,
בּכּלל לײַדן צרות .אִי גלות אין פֿינצטערן
שאַפּ, ,ז,י װעט מוזן זיך בּאהאלטן ,אויסשטיין
פּורעניותן ,אִי גלות" ,קאָר וו ,נ"י  ,0491ז' ,591
צות |כצאָסן ( ,))+--תּיקון :חצות
אָ ח
געמאַכט בּײַ זיך א מנין,
ָ.ט
הרא..
(; ,)+--ע
ער האָט אָפּגעריכט חצות אַלע נאַכט" ,אמד,
די גײַסטער געשיכטען ,װילנע ; ,1781זי
שטייען אויף בּײַנאַכט פֿון די געלעגערס ,ריכטן
אָפּ חצות ,ויינען זיך אויס פֿאַר דעם פֿאָטער
אין הימל" ,ממוס ,שלמה ,זי , .06דער אַלטער
זיצט אויף דער ערד אַזױ װי תּשעה בּאָבֿ .דאָס
ריכט ער אָפּ תּיקון-חצות" ,י .א .קאַצאָװיטש,
 0יאָר לעבּן ,זי , .46האָט ער בּײַנאַכט ,בּײַם
אי חצות ,אין איינע זאָקן אויף דער ערד ,בּײַם
ליכט געדאַװנט ,געזאָגט די תּפֿילה װאָס ער
האָט פֿאַרפֿאַסט פֿאַר זיך אליין" ,אַש ,תהילים.
אויך שפאַסיק :אִי חצות מיט קאָרטן
יוִד.
אין די הענט,
אַ יאָר צײַט  -אִי יאָרצײַט נאָכן טאטן
ע"ה ,נאָך די קדוֹשים .אויך מיט אַ װעלטלעכן
זינען :אִי דעם פֿופּציקסטן יאָרצײַט נאָכן זיידן
פֿון דער

ייִדישער

ליטעראַטור.

טָארָג
ניצן :אִי דעם יא
אין װארשעװער געטאָן.

לאָמיר

אויך

{פֿון אױפֿשטאנד

א דצם יום :טובֿ ,און מיט די נעמען
פֿון יום-טובֿים :אִי הושענא-רבּה ,אַי שׂמחת-
תּורה אאַ .זן אויך מיט א װעלטלעכן זינען:

א אַ מ צװ ה ,מצװת  -בִּיז גאָר
פּינקטלעך, .זי (די אשה) דארף נישט קיין תּורה
לערנען ,זי האָט אַ פּאָר מצוות אָפּצוריכטן ,און
שוין ,פּטור",

אַש ,תהיליםייוד.

א א (דעם) נדר  --אָפּהיטן אים זייער
שטרענג ,מיט אַלע פּרטים .אויך :אִי ה תּ ר ת -
נדרים {האַטאָרעס נעדאָרים}, .ערבֿ יום'כּיפור
מוזסטו זיך לאָון שלאָגן מלקות אינדערפֿרי,
אִי ה"ני ,זײַ װי אַלע יידן פֿירן זיך" ,מסדר
אגרת ,ווילנא והורדנא תּקפ"ה (יע ,מיט הונדערט
יאָר צוריק ,שפּ' ,.|22

וננעקיעסן ,צו מענטשלעכע
א נקיות
בּאַדערפֿענישן .איר ,ער דארף א גאַנצע שעה
אָפּצוריכטן נקיות.
אי דעם ס ד ר, -- .די גרויסע גבֿירים ,די
נכבּדים ,זענען געקומען צום רבֿ דעם סדר אָפּי
צוריכטן" ,איבּז ,דיא גליקליכע כּלה ,װאַרשע
 ,5ההאָט זי געדאנקט און געלױבּט זײַן
ליבּן נאָמען װאָס ער האָט איר בּאַשערט א
היימישן מענטשן אויף אִי דעם סדר" ,ממוס,
ידער חילוף', .מע דאַרף זיך נעמען צו דער
הגדה ,אִי דעם אַנדערן האַלבּן סדר" ,שע ,אין
שטורם ,זי .321

אויך מעט װעגן יעדער לענ-

גערער צערעמאָניע; .אַמאָל אַז אַ ייִד איז אויפֿ-
געשטאַנען האָט ער געדאַרפֿט אִי א גאַנצן
סדר  . . .און הײַנט  . . .די גרויסע צײַט-פֿאַר-
שפּאָרער ע9סן נאָך ליגנדיק אין בּעט" ,איש
חובֿבֿ

עמו,

קראַנק

צו װערדען,

אײַן

נײַע

מעטהאָדע

װיא

גיך

װילנע .4881

סעודה ( )6-אי שלש-סצו'
א אַ צ
סן.
דות |שאלעשוידעסן ( )+--אִי דאָס ע
,איך װעל מיט אזעלכע טײַערע אורחים

אַ' די

סעודה גאַנץ פֿרײלעך" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,73
;װערט פֿר ריכט מיט דעם עֶשׂין דיא נשמות
וואשׂ (מגולגל) זענן אין דעם עסין װאֲריג,
דאַרום זאָל מן זעהן דאָשׂ עשׂין אָפּ צו ריכטן
מיט קדושה אוני ניט מיט (הבֿלי עולם)" ,עח
בא/ד.
א אַ שבּ ת  --מיט אַלע קליפּערלעך .אַי א
שבּת אין דער פֿרעמד,
א א תצענית ,אן מיט די נעמען פֿון די
אײַנגעשטעלטע תּעניתים :אי תּשעהבּאָבֿ אאַ.
אויך :אִי תּעניתים יעדן מאָנטיק און דאַנער-
שטיק.
א א ת פֿילה  --מיט גרויס כּװנה ,מיטן
גאַנצן האַרצן, .װוען דוא דײַן תּפֿילה |דאָ רעדט
זיך ועגן תּפֿילת-הדרך} רעכט אָפּריכשט...
אַזו מעגשׂטו גװיש װישׂן אַז דער װעג װערט
מצליח זײַן" ,עח ,לה/ב; .איר בּאָבּע פֿלעגט
אויכעט אױפֿשטײן מיט דײַן ליכט און פֿון אַן
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אַלטן קרבּן-מנחה צו גאָט אַ תּפֿילה אָפּגעריכט",
,וגיין צום
דא ,גש | ,װאַרשע  ,0191ז'  ,98צ
סאָבּאָר אִי אַ תּפֿילה" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער,
'עמעס ,,זי { .183נר ,תּפֿילה נאָר אין פֿאַר-
בּינדונג מיט דער ייִדישער אמונה ,געבּעט --
דאָס אוניװוערסאַלע װאָרט}.
 .2אָפּזאָגן .אָפּשאַפֿן .פֿאַרטרײַבּן; .ער ורייאט
זיך אונ' גינג צו זײַנר חבֿרותא אוני ריכטטן
דען שליח אבּ {װײַל יענער האָט זיך פֿאַרזיג-
דיקטן" ,בּראַנט ,פֿפֿדמ  ,6761פּרק לא; .פֿון
ּ.געריכט,
דער סטאַנציע האָט מען מאיךָ.פ .
און אַ יאָר זיבּן האָבּ איך געלעבּט װי א ציגייי
נער" ,שטערן ,מינסק  ,8391טאן , .3איר זײַט
ניט צופֿרידן מיט אונדזער אַרבּעט  --ריכט
אונדז אָפּ ,נעמט בּעסערע" ,ה .קאַמענעצקי
איבּז ,בּרונאָ יאסענסקי ,דער מענטש בּײַט די
הויט ,מאָסקװע ,6291

 .2אָפּשיקן אין אַ בּאַשטימטער

ריכטונג,

,יהודים פֿאַבּריקאַנטן ,װאָס זיי װעלן פֿאַר-
לאַנגען  . . .אָפּצוריכטן זייערע אױסאַרבּעטונג
אויף ירידן אין װנוטרענע |= אינעװייניקסטע,
מחוץ דעם תּחום-המוֹשבֿן גובּערניעס ,זײַנען
זי מחויבֿ ...צו חתמענען זײיערע סחוֹרות
מיט זייערע אייגענע חתימות" ,קאַנסטאַנטין
קאַלינסקי

ווילנא

פֿעסטזעצונג

איבּז,

והוראָדנא

תּקצ"ה.

װעגן

אויך

יהודים,

אַנשטאָט

אָנ

שיקן, :האָט נאָך דערצו אָפּגעריכטעט אירע
הינט דאָס זיי זאָלן קיין פּוילישע ייִדן אַרױיפֿי
לאָזן אויף איר הויף" ,אמז ,רויזע פֿינקעל,
ווילנעץ ,4781
 4ארכ .אָפּגעבּן .כּל זמן דז זיא ניט...
ריכטן אָפּ איר כּרגא דמלכּא {|= קרוין-שטײַערן
זאָ..לין זיא תּמיד זײַן בּחרם חמור" ,יכּרוז
ועד

יערסלבֿי,

תּנ"א

וישׂראל

הילפרין,

ועד

אַרבּע אַרצות ,ירושלים תּש"ה ,ז' , .|222האָט
ער זיך זייער געקריקט עם הפּריץ מחמת משי
כּנות .ער האָט גיזאָגט :װערסטו מיך ניט רעכט
אָבּ ריכטן װעל איך דיך אַזױ בּיקלאָגיןײ ,שו"תּ
פּני יהושע ,אַמשׂט  5171והש ו} .עװאש זי מוז
אוישׂ שטיאן אי {= איידערן מן איר די כּתובּה
טוט אַי ,עיון ,י/א.
 .9אָפּמשפּטן, .א,ין אַמעריקע ריכט מען אָפּ
פֿאַרבּרעכער  . . .צום טויט

ט
י. .
מ.
טעט
איבּז,

מיט

עלעקטריצי"

אזא מין מאַשיןײ ,ש .ז .קרית

נ .רובּאַקין,

װאונדר

אוף

דער

װעלט,

|
קלעוו |בּאַרדיטשעװן - ,5981
אוטו .אָנרעדן א סך לשון-הרע .אָפּשפּאָטן,
אָפּלאַכן .אִי פֿון דער גאַנצער װעלט.
נישט אָפּ פֿון קיינעם ,האָבּ בּעסער מיט
טאָן" ,שװ, .א,יך פֿלעג הערן אַשטײגער
פֿלעגט אָי ,אָפּשפּעטן פֿון דער גאַנצער
ממוס,

אריכט
זיך צו
װי מע
װעלט",

פֿישקע.

-עכץ.

אָפּריסיק

-עניש.

אָפּריכטעװען  --טרװ- .טעװע אָפּ-- ,גע-
בּרענגען אין אָרדענונג .פֿאַר"
ריכטעװעט..
ריכטן ,אויסריכטעװען  .)+--אִי דאָס געצײַג
ֿ,ון צײַט צו צײַט דאַרף מען
אין װאַרשטאַט ,פ
דאָס שלײַף-קלעצל אָי" ,בּער ,זי ,611

ָתי
או
אָפּריכטער  --דער- ,ס .אויך  :גל
,די אִי פֿון גלות ,שטענדיק אױפֿן װאַנדער,
ווערט אָפֿטמאָל שװער דאָס שװײַגן איינער
צװייטן?",

מיטן

חג,

ניי  ,2691זי ,22

מענטש

דער

פֿײַער,

פֿון

/יי,

אַ נפרּ.רי"פלֿער-ט-ערדערח,ודזשן .אכיאןיייאָר27פֿון9פאָ:נגאעַנפוּמרעענע'םל
קאַלענדאַר .א' האָט  02טעג; .א' גנעמט זיך
פֿון לאַטײנישן װאָרט אפּערירע'  ---צעעפֿענען,
מחמת
י

דעמאָלט

רימאַן,

צעעפֿענען

יאָרן ,כאַדאָשים,

זיך די קנאָספּן",
װאָכן

און

טעג,

קיָצװו

 ,7דעם ערשטן אי איז אַ 'מנהג' שפּאַסיק
אָפּצונארן .א"ו ייץ .אנא ר  :װאָס האָט גע"

אַ'-יק  --אַדי,, .אין מיר

לאָזט זיך אָפּנאַרן.

איז איצט גאָרנישט אַפּריליק" ,בּ .העלער,
בּוים

אין

אָװנט,

תּ"אָ ,1

אַ

ז'* ,901

אָפּרילקעװען  --טרו- .קעוע אָפּ-- ,געריל-
קעוועט - .:22: 06141 .פֿאַרענדיקן די אַרבּעט
בּײַם מאַכן אַ לאָך פֿאַר אַ קנעפּל ,אַרומזוימען
מיט פֿאָדעם,

אונ-

אָפּרימירן  --טרו- .מיר- ,מירט .שפּאַ.
טערדריקן .אַי די אַרבּעטער,

אָפּרימען  --טרוו .רים אָפּ ,ג-ע-רימט .שטאַרק
אָפּלױבּן .רעקאָמענדיון אויף א גוזמאדיקן
אופֿן ,אִי די אייגענע משפּחה ,דעם אייגענעם
יחוס ,דאָס אייגענע שטעטל אאַזװ .אַ' דעם חבֿר
סאַרא קענער ער איז, .האָבּ איך זי טאַקע אָפּי
גערימט אַז סאיז דאָ װאָס אָנצוקוקן" ,אָפּאַ,
ימיידלעך', .דער דיאקאַנוס האָט אים זייער אָפּי
גערימט

פֿאַר

לובּלין ,9881
בּאַװײַזט מיר
װאָס  . . .קאָן
דאָס איידעמל,

זעכץ.

דעם

תּולדות

קעניג",

יהונתן,

מיט זיך  --פאַנו
ז' .62
אָט די נײַאינקע מאַנעקענשע
זיך פֿון מיר ניט אָי" ,יודל יאָפֿע,
מאָסקװע ,6391

עניש.

ער

(ײן -קע)

-עריי,

אָפּרימפּלען  --רימפּל אָפּ-- ,גערימפלט.
פֿאַרענדיקן רימפּלען .פֿרגל אויסרימפּלען,953 ,

אָפּרין  --דער- ,ען 1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּרינען .א האַסטיקער אָדער פּאַמעלעכער
אִי? .א שמאַטע װאָס פֿאַרשטעלט דעם אִ",
בּאַש ,פֿאַר 6691 ,וו ,52
 .2שלשול ,לויזער מאָגן װאָס איז װאַסער-
,ײַנגעמאַכטסן פֿון רויטע און שװאַרצע
דיק ,א
יאַגדעס ,א רפֿואה קעגן אַ'" ,י .קײטעלמאַן
פֿאַר 5691 ,ווו ,12
ונג  --די- ,ען .פּראַצעס אָדער רעזולטאַטפֿון אָפּרינען .כּסדרדיקע אִי, .דיא ערד . . .זיא
ודי רעגנסן

מאַכן

װייך

רינונג דר װאַשׂר" ,מחזור

דורך

שלש

דיא

זאַנפֿט

אָבּ

רגלים ,אַמשׂט

 ,3פּז/א.
אָפּרינדיק  --אַדי .פד .פקרינד(ע) ,אין פֿאַר"

געשפּאָלטן בּרויט .װען
בּינדונג מיט בּרויט.
די רינדע (קאָרע) פֿון בּרויט שטייט א בִּיסֵל
אָפּ ,איז דאָס בּרויט אִי; .אַז דער אויװן איז צו
הייס ,איז אַ בּרויט אַיײ ,פֿװל {ועגן א מענטשן

װאָס װערט צו היציק ,צו אױפֿגעקאָכט און ער
פֿאַרלירט זיך מחמת דעםן,
אָפּרינען  --אוטװ .רין אָפּ'- ,גערונען (אין
 .1אָפּפֿליסן
עלטערן לשון  --מיט בּיזן.
אראָפּרינען, .װיפֿל טרערן איז פֿון מײַנע אויגן

אָפּגערונען ,איידער איך בּין צו דיר געקומען",
פֿל, .דאָס רעגנװאַסער רינט אָפּ פֿון דאַך אין
אונטערגעשטעלטע עמערס", .ער ליף ,זוא זער
דשׂ

אים

אבּראַן

שויישׂ",

דער

שמואל'בּוך,

סטראָפֿע , .905א,ויך מאָג מען עס אױיסזאַלצן
אויף אַ בּרעט דאָס גאָר גלאט איז ,דאָס דאָס
זאַלצװאַסער אויך אַמאָל אִי קצן",

שלחן

ערוך

אורח חיים ,ווילנע תּקע"א.
 .2אין פֿאַרבּינדונג מיט בלּוט.
בּלוט --

זזװ

אָפּגיין

מיט

בּלוט.

אִי מיט
;אַזױ

פֿיל

אונצן בּלוט זאָלן אִי װיפֿל יאָר ער איז" ,איבּז,
פּראָפֿי שלײיַניץ ,מרפא לעם ,זשיטאָמיר .4781
,די פיס זײַנען געװאָרן שװער ,װי אָפּגעזעסענע,
גלײַך דאָס בּלוט װאָלט פֿון זיי אָפּגערונען",
נאָטע

לוריע,

דער

סטעפּ

רופֿט,

מאָסקװע

2

,װצר עס װצט װעלן ...אָפּשנײַדן א שטיקל
ערד ,װעט פֿריַער מיט בּלוט אַ" ,ע .גאָרדאָן,
אינגול

בּאַיאַר ,מאַָסקװע

,5391

 .9אָפּטאָן זיך .אָפּטרעטן .זיך אַהינטאָן אנ"
דערשוואו, .מע טרייסט זיך {װען עס פֿאַר-
מערן זיך אָפּטריניקע} .ד.אָ.ס רינט אַזױ אָפּ
דער ערבֿירבֿ פֿון מצרים ,דאָס פֿאַלן אַװעק
פּסולת" ,פּרץ' ,שטעט און שטעטלעך ,פּונקט
, .7אין מוֹח האָט זיך געפּלאָנטערט אַז
מענטשן זענען צו רײַך ,צו זאַט .כּוחות קלויבּן
זיך ,האָבּן נישט ואו אָפּצורינען" ,אָפאַ,
יפֿײַערדיקע צלמיםי, .גראָד אין דער רגע איז
פֿון גיטעלען אָפּגערונען די מורא פֿאַרן טויט",
י .אָקרוטני ,אַ בּוים אין װינט ,לאָדזש ,8491
אויך מיט זיך  --פֿון זיך אַלײן, .דאָס
עכץ.געװיסער רינט זיך בּיסלעכװײַז אָפּי.
עניש,(כּמעט )-פּערפּענדיקו-
אָפּרים  --דער ,זי
לאַר-אָפּגעשפּאָלטענע זײַט פֿון אַ בּאַרג ,פֿון אַ
פֿעלדז ,בּולטער ,שטאַציקער שיפּוע .מיטאַמאַ-
ליקע משופּעדיקייט .א בּאַרג מיט א שאַרפֿן אי
אויף איין זײַט .אַראָפּפֿאַלן פֿון אַן אִי .דערנענ-
טערן זיך צו אַן אִי און ניט קענען װײַטער גיין.
;דאָרט וואו די אַין זענען געװאָרן טיפֿער און
א מענטש האָט זיך זעלטן פֿאַרקליבּן" ,אָפּאַ,
ישלעכטסי, .בּאַלד זײַנען זיי אַנגעקומען צום
ראַנד פֿון דעם פֿעלדזיקן פּלאַטאָ ואו עס הייבּט
זיך אַן דער שאַרפֿער אִי אין טאָל אַרונטער",
אֵש ,משה; .אויף זײַן אִי אַפֿילו די װינטן --
זיי האַלטן זיך קוים" ,חג ,דער מאַמעס צװאה,
זי , ,911עס שאַרכן שאָטנס איבּער בּאַבּייאַר
און װעלקע גראָזן איבּער אִי רוישן" ,פֿײַנ ,טמז,
 1א ,92

אָפּריפֿיק  --אַדי .נעאָל.
װאָס איז מיט אַן
אָפּריס ,װאָס איז װי אַן אָפּריס, .שרױיפֿיקע
בּאַרג-גענג װעלכע לאָזן זיך אַי אַראָפּ" ,איבּז
מ .טאַרדאָװ ,קאָטאַווסקי ,קלעוו ,0491

אָפּריסעװוען

1924

אָפּריסעװען  --טרו- .סעווע אָפּ-- ,געריסע-
אָפּצײיכענען .אָפּמאָלן .בּאַשרײַבּן
װעט .רוסיצ.
פּינקטלעך .אִי דעם בּנין .אִי דעם פּלאַן פֿון
דער שטאָט .אִי די געאָמעטרישע פֿיגורן.
,נעמט בּעסער מיט א רײַסבּרעט ,פּאַפּיר און
טוש ,װעט איר די גאַנצע סצענע אַי" ,דחלע
די זינגערין ,זשיטאָמיר ,, ,8681איך װעל אִי די
שטאָט מיט אלע אירע פּישטשעװוקעס" ,מ .א.
שאַצקעס ,אין פֿאַלקסבּיבּליאַטעק  ,1קלִעוו ,8881
,יין קינסטלער איז ניט אין שטאַנד
זי  .061ק
אָפּצוריסעװען אזא זיסע פֿאַנטאַזיע" ,מחזור כּל
בּו עם פירוש

עבֿרי טײַטש

בּשם בּית ישׂראל,

ניי ,יאָר?

(אַ)פּריסקליווע  --אַדי עשג1אפעצקס .=:2:
גראָבּ :בּאַלײדיקנדיק .אי װערטער, .בּעסער ניט
רעדן

מיט

אָפּריען --

אים,

ער ענטפֿערט

אַי".

טרװ .ריע אָפּ- ,יגעריעט.

דזװ

אָפּ-
אָפּריפּען  --טרו- .פּע אָפּ-- ,געריפּעט.
שפּילן שלעכט ,גרילציק .פֿאַלש אִי א פּאָפּולער
עכץ.
ניגונדל מע זאָל עס קוים דערקענען .
-עניש.

אָפֹּ
אָפּריצן  --טרו .ריץ אָפּ'- ,געריצט.
קריצן .אָפּקראַצן; .ער האָט געהערט װי ער
שאַרט די שטעקשיך און דאָס שאַרן ריצט אים
אָפּ אין שאַרבּן מיט אַ זאַמדיקן געריץ",
מאַן ,בּײַ דער

װײַסל ,ז' .261

אַפּריקאַ /ז  --דער ,ז9 .פ :אַפּריקאָם,
וייכע ,זאַפֿטיקע פרי ,ענלעך
ככאיי קכאיט.
צו אַ קליינער פֿערשקע ,געל אָדער ראַזלעך-
געל.

אַץ-בּוים.

אַיץזאַפֿט.

אַין-װײַן,

טײַערסטער בּוימל װאָס הייסט א'" ,שע ,פֿונים
יאַריד, .די צדיקים װעלן זיך בּאָדן אין טײַכן
פֿון איײ ,יש ,זי ,73

אָפּר עאַגירן  --אוטו  8טרו- .גיר אָפּ'- ,רע-
אָפּענטפֿערן .אָפּרופֿן זיך .אִי מיט
אַגירט.
אַ געשריי.

מלמדים

אין פּאַד פֿלעגן אָנהײבּ  .02י"ה פֿאַרטײַטשן
יבּטנים' (בּראשית ,מג :)11 ,אַיץ |תּי :גניס"ן.
א,יסן זײַנעם זיס / ,עפּל זײַנען װײַניק / .כ'האָבּ
א זון אַן אינזשעניער / ,האָבּ איך פֿון אים
תּענוג" ,פֿערזנ און טשאַסטושקעס ,קִיִעוו ,7391
אָפּרישעק  --דער- ,שקעס802 .פעזטס .=:2:
בּאַנדיט ,רױבּער .שטאַרקער חבֿרה מאַן.
פר.
,צונױפֿגערופֿן די פּויערשע אָי'עס אָנצופֿאַלן
בּײַנאַכט אויף די פּריצישע הױפֿן און דאָס
רױיבּ צעטיילן אין די ליימיקצ כאַטעס" ,ירחמיאל
גרין ,בּאַרג'ייִדן ,װאַרשע ,8391

אָפּרישקע  --די ,מצ נבּ84202 .פעזמס .=2:
אויסשיטעכץ אױפֿן לײַבּ, .סיקינד האָט נעבּעך
געקריגן אַן אִי אױפֿן גאַנצן לײיבּ",

,טערנדיק
אִי אױפֿן אָנפֿאַל .ש

דעם

קינד פֿרײַ אָפּצורעאַגירן די עמאָציאָנעלישװערע
זכרונות ,קאַן מען דורכדעם פֿאַרדרענגען אָדער
אַראָפּשטױסן { . . .זיין אין דער ספֿערע פֿון
אומבּאַװואוסטן",
טראַפֿאַלע

.8

צײַטן

שניאורסאָן,
די

און

קאַטאַס"

די

דורות,

װאַקסנדיקע

בּערלין, .,אין די קריטישסטע מאָמענטן...
ווייסן מיר שוין ניט װאָס צו טאָן ,װי אַוױי אָפּ
צורעאַגירן דאָס װאָס סיקומט אין אונדז פֿאָר",
גרינ,

,8

אָפּרײיען ,אָפּראָיעױ

מענדל

אָפּרעדן

פֿון

בּלעטלעך

אַ

טאַגבּוך,

,12/

נ"י

,4591

ז'

'

אָפּרעגעצען  --אומפ ,אוטװ .עס רעגנט אָפּ,
 .1ענדיקן רעגענען .עלאָמיר
יגערעגנט.אַרױס פֿון שטובּ ,עס האָט שוין אָפּגערעגנט".
,דער װוינטער איז שוין דורך ,די רעגנס האָבּן
אָפּגערעגנט",

.0

 .2רעגענען א לענגערע צײַט, .ס'האָט

אָפּגערעגנט
אױפֿהער".
אלול

שװעלן
זי ,221

א.

דרוקער,

קלעזמער,

קיִעֶװ

גאנצע צװיי מעתלעת אַן אַן
 .92פיג .אָפּשיטן, .דער יונגער

האָט אַ בּוזעם

געלע

אָפּגערעגנט",

פמ,

בּלעטער

װאָכנטעג,

פֿאַר די

,1391

אָפּרעדלען  --טרחװ .דל אָפּ-- ,גערעדלט,
פֿאַרענדיקן דורכפֿירן א ספּעציעל רעדל איבּער
א שטיקל טייג װאָס האָט שוין די פֿאָרעם פֿון
א מצה .נאָכן אויסװעלגערן דאוף מען די
מצה אִי,, .איך האָבּ טאַקע מײַן מצה אָפּגערעדלט
אויף חידושים מיט א מגױדוד אין מיטן",
ישׂראל

רוחמובֿסקי,

זכרונות

פֿון

מײַן

לעבּן,

פּאַריז , .0391און ער נעמט זיך געשװינד
אָפּצורעדלען די פֿיל אָנגעקליבּענע מצה אוױפֿן
בּלעך" ,אַר ,אָרעמע מצה".
אַפּרעדן  --אוטו  6טרו .רעד אָפּ-- ,יגערעדט,

 9ריידן ( )6-לד .1 .פֿאַרענדיקן רעדן.
,האָסט שוין אָפּגערעדט?  --יאָ ,שוין אָפּגע-
רעדט!" ,אִי און זיך גרינגער מאַכן,
 .2רעדן אַ לענגערע צײַט .עאָט אַזױ ,שטייענ-
דיק בּײַ דער שװעל ,האָבּן די שכנות אָפּגע-
*אַי ססה אַ ר ץ,
רעדט אפֿשר א גאנצע שעה".
פֿון האַרצן .אִי זיך דאָס האַרץ, .פֿאַר וועמען
אָפּצורעדן ס'האַרץ איז נישטאָ" ,אַפּאַ ,די טענ-
*ֹאַי אין לערגען  --שמועסן
צערין ,זי 011
וועגן אן ענין װאָס האָט צו טאָן מיטן לערנען
(גמרא ,מפֿרשים אע),

אָפּױסמון  --ואפּאַרסמאָן} דער? .כיומא ,לח/ב,
בּאַלזאַם .בּאלזאַמבּױים .פּיזעם, .דאָ װאַקסט...
דער בּוים אַי ,דער דאָ גינענט װערט בּאַלסם,
אוני אויז דעם זעלבּיגן בּוים קומט דשׂ גוט איל
דשׂ מן נענט א' ,אוני עֵשׂ איו דשׂ איל דש
מן נענט איל פּנג" +--| ,אײלפּאַנאָגן ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,1661קלב; .אַך גפֿינען מיר אין מסכת
תּענית ויא מן איטליכס צדיק און צדיקת גיבּט
דרײַא צעהן בּעך מיט אַ' ,דאש איז בּלסם איל",

 .9אָפּמאַכן .קומען צו א הסכּם, .סאיז
אָפּגערעדט און מע קען ניט דרייען אויף צו"
ריק", .די ירידן ,די גרויסע מערק זײַנען די
ערטער װאָס מע האָט אָפּגערעדט צװישן זיך
דאָס דאָרטן זאָל איינער דעם אַנדערן בּאַטריגן",
|אמד ,אמרי בּינה ,וילנע תּרכ"ד, .פֿאַר דעם

מיטן לוויתן און דער

ערשטן יאָר ,לויט װי מע האָט אָפּגערעדט ,האָט
ער גאָרנישט בּאַקומען" ,ש .בּריכּוכבֿא ,א נײע

עפּש,

דרך

הישר

לעולם

כב/ב, .דער שור-הבּר

הבּא ,פֿפֿדמ ,תמ"ה?

אַמעריקאַנישע

הגדה,...

װילנגע  ,0091ז' ,33

;זעלדע האָט אָפּגערעדט מיט די גאַסיקע
חבֿרטעס אירע אז הײַנטיקן שבּת זאָל מען
זיך אױפֿקלײַבּן טאַנצן בּײַ איר" ,אַר ,זאָל
שטיין װי געשטאַנען .פאָפּגערעדט צװישן זיך
אַז נאָטקע זאָל בּאַשטעלן דעם שליטן אויף
אייגענע הענט" ,זש ,שקלאָװער קינדער,561 '{ ,

 4אײַנרעדן ,איבּערצײַגן ניט צו טאָן עפּעס
(װאָס מע קלײַבט זיך צו טאָן) .אִי פֿון פֿאָרן
אַהײם אין מיטן װינטער .אִי פֿון איבּערגעבּן
דעם ענין אין געריכט .זיך לאָזן אִי פֿון יצר-
הרע, .דז װײַבּ . . ,שטערקט אין צו טון גוטשׂ
אונ' רעט אין אָבּ פֿון צו טון בּויז" ,בּראַנט,
פּרק ה, .זי |זיין האַבּן קיין תּשובֿה גטאן אוג'
האלן זיערע חבֿירים ג"כּ |= גם כִּון אב גירעט
| דז זי זאָלן קיין תּשובֿה טאָן" ,קה ,פֿיורדא
 ,3ה/ג; .רעד עם אָפּ אַו ער זאָל נישט
גיין אין דר מלחמה" ,גדולת דוד ומלוכת שאול,
װארשע  ,2581ז'  .21עװײַבּער ...רעדן אָפּ
יונגעלייט אז זיי זאָלן נישט חתונה האָבּן",
שע ,זומער'לעבּן

זי .902

פ .מיט רייד אַפּװענדן פֿון עמעצן .אײַנרעדן
צו פֿאַרלאָזן עמעצן ,אָפּציען עמעצן פֿון עמעצן,
זיך לאָזן אִי פֿון אַלטן מאַן .אִי א דינסט פֿון
דער בּאלעבּאָסטע .אִי פֿון א שטעל .אַי דעם חתן
פֿון דער כּלה, .דער אַלמן װעט זיך נוֹקם זײַן
און אִי אים אַלע בּעלי -בּתים" ,פּרץ ,יאין קעלער-
שטובּי, .איר װעט דאָרט נישט מאריך ימים
זײַן ,אָבּער איך האָבּ אײַך נישט אָפּנערעדט",
מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן װ ,זי , ,3321כ'וועל איר
אױיסדראַפּען די אויגן! כ'װעל איר װײַזן װי
אַזױ מע רעדט אָפּ א מאן!" ,אַפּאַ ,ראָמאַן פֿון
אַ פֿערדיגנבֿ ,זי , .221טע"טע ,עֶר האָט אים
אָפּגערעדט די כּלה"  --שפּאַסיק אָדעֶר איר
װעגן עמעצן װאָס גייט אֲרום פֿאַרקרימט,
פֿאַרזאָרגט .שפּאַסיק ,פּאַראַלעל צום  :35אַװעק-

גנבֿענען אָפּציֶען בּאַטײַט אויך :אַװעקגנבֿענעןן.
,אַוודאי בּאַדאַרפֿט איר אײַער טשעמאָדאנטשיק
י.שן
צ.װ.
גוט האָבּן אין זינען ,מען זאָל עס
יאָ און ניין בּײַ אײַך נישט אָי" ,שע' ,דריטע
קלאסי.

 .0אָנרעדן לשון-הרע ,רעדן אַ סך רכילות,
אִי פֿון דער גאנצער וװעלט, .אָבּער אַזעלכע רייד
טוען זיי אִי אַנדערע לײַט ,װײַל זײי זענען
מוציא-שם-רע אויף די אנשי-אמונה" ,נוצ ,זשי-
טאָמיר תּרכ"ג ,כב/א, .אַן אױפֿגעקומענעם איז
מען אַזױ טאַקע מקנא ,מע רעדט אָפּ פֿון אים
צװישן זיך אַלדאָס בּייזײ ,ממוס ,שלמה,66 '{ ,
,אויך די װײַבּער צװישן זיך לעבּן גאָר פֿרײַנד-
לעך ,רעדן בּיידע אָפּ פֿון דער גאַנצער ועלט",
שע ,יצוויי שלח-מנותןי.
 4מיט רײד פֿאַרכּישופֿן ,עס זאָל ניט
פֿונקציאָנירן א גליד פֿון קערפּער, .איך רעד
אים חלילה אָפּ אַ האַנט אָדעֶר א פֿוס? גאָרניט,
עס איז ניטאָ װאָס צו טאָן  --רעדט מען א
|
בּיסל ( ,"|36יפֿאָל ,7881 ,פאן ,92
מיט זיך  --אָפּרעדן צװישן זיך ,ב .3אִי
זיך צו פֿירן צוואמען דאָס געשעפֿט .אִי זיך,
מאַכן ידיאַחת .אִי זיך אַז עס איז אָסור לדבּר,

אָפּרעדיעליען

1028

א זיך פֿון האַרץ האַרצן ,אִי זיך דאָס
ה א ר ץ  --אַרױסדערציילן װאָס עס דריקט,
װאָס עס פֿאַרשאַפֿט קלעמענישן .אִי זיך דאָס
האַרץ פֿאַר עמעצן .אִי זיך ס'האַרץ אויף
דעם בּעל-עוולה, .איטלעכער האָט זיך טאַקע
געװאָלט אִי דאָס האַרץ ,עפעס א קליניקייט
אַזא אסיפֿה!",

י .ל .בּינשטאַָק ,בּײַא ר'י שלמה

בּערלינער ,לװאָװו  ,6981ז' ,72

זעכץ.

/עניש.

ער (יין -קע).

דעריי.

אָפּרעדיע'ליען  --טרו- .ליע ,אָפּרעדיעליעט.
831:062001
ס0ל,

בּאַשטימען אויף אַן

.=:2:

אַרבּעט ,אויף אַן אַמט, .כיװעל אײַך ניט לאָזן
אַװעקגײן בּיז װאַנען איר װעט ניט אִי מײַן זון",
סיטאָ,

פֿײַװל

אָט

דאָס

מיר,

זײַנען

כאַרקאָװ"

קיַעװו  ,2291זי ,01

אַפּרעהאַיען זיך  --אוטװ- .האַיע זיך ,זיך
אַפּרעהאַיעט .װרר לאַקל (האָראָדאָק ,װיטעבּסקער
לעבּן אויף אַלעם גרייטן און ניט
קרײַז),
אַרבּעטן,

אָפּרע(הע)נדירן  --אוטו- .דיר ,אַפּרע(הע)נ-
דירט .כאַפּן ,דערטאַפּן ,אויך :תּופֿס זײַן
בּאַנעמען.

מאַרשן,

;אי ,אײַן גרײַפֿן,

חנוך

לנער,

אײַן פֿאַסן",

פֿיורדא

,4771

יוסף

כ/בי +--

אפּרענדירן,

אָפּרעװען  --אוטװ .רעװע אָפּ- ,יגערעװעט.
פֿאַרענדיקן אָדער אַ לענגערע צײַט רעװען .אַי
װי אַ צעוואונדיקטע חיה,, .ס'האָט קורץ אָפּגע-
רעװעט די סירענע פֿון  . . .זאַװאָד" ,בּערג ,בּאַם
דניעפער וו' ,עמעס' ,זי ,93
אָפּרעזשען  --אוטװ  8טרװ . זשע אָפּ'- ,גע-
אָפּשנײַדן .אױפֿהערן האָבּן צו
רעזשעט .סל.
טאָן .אִי מיט א בּחור װאָס ארבּעט צו פֿיל מיט
די הענט .אי אשטיקל שטאָף.

אַפּרעטױר  --די ,ץ.

 .1אױספֿאַרריכטונג

פֿון פֿעלערן אין אַ געװעבּ, .אלע געװעבּן קומט
אויס צו אפּרעטירן ,ד"יה אױספֿאַרריכטן זייערע
חסרונות .דער פּראַצעס הייסט אַ' ,ל .זאַמעט,
יישפּ

אא, .3 ,קױפֿט

ער א טאָרבּע

װאָל...

אויף קרעדיט ,פֿארבּן ,שפּינען ,א' איז אויך
אויף קרעדיט" ,יפֿאַל ,7881 ,טאן ,92
 .2פֿאַרענדיקונג פֿון פֿאַרשײדענע אַרבּעט-
פּראָצעסן .דאָס אױיסגלײַכן אַז אַ פֿעלער זאָל
,קספּאָרט  . . .פֿון אַלערלײ
ניט זײַן קאָנטיק .ע
כעמישע מאטעריאַלן פֿאַר גאַרבּערײַען ,בּראַנפֿן-
בּרײַזער  . . .װי אויך פֿאַרבּערײַען און אַץ",
פֿגעז ,װילנע  ,3291נַאן  ,1אַנאָנס .א'ארבּעטער.
איצילינדער

צעטרענטע
, --

קליידער,

בּאַזונ-

דערש זײַדענע און װאָלענע ,טריקנט מען אױפֿן
אַײצילינדער .דאָס איז א קופערנער טראָמל",
ש.

שפּירא,

אָפּרעקלאַמירן

קליײידער-פֿאַרבּערײ,

ווארשע

,0091

האֲווניע  --װאַר-
יירן  --טרחװ.
ז .521
דירער  -װער
שטאַט וואו מען אפּרעטירט.
עס פֿירט דורך די ארבּעט פֿון אַפּרעטירן,

אַפּרעיאַ'ל  --פטמ ,אימפּעריאַל, .דער מחותּן

איז געקומען האָט ער אים געפֿרעגט װיפֿל ער

איז זיך מחייבֿ ,האָט ער בּאַלד אָפּגעצײלט מיט
רענדלעך און מיט אַין" ,האמת והשקר ,לובּלין
 ,5ז' ,94

אָפּרעכטןן --

פד .אוקר.

זוו אָפּריכטן

בּײַ שע :אַי גלות ,חצות ,דעם סדר ,א סעודה
אאַ, .מע האַלט אים נאָר ניט פֿאַר קיין שלעכטן,
נישט פֿון מתנגדים ,נישט פֿון חסידים -- /
הערט מען אים ערגעץ אִי { +--אָפּריכטן ,בּפן",
עט ,לידער ,װילנע  ,5291זי , ,53די שול אין
בּײַ ייִדן די סכאָדקע פֿון אַלע שפּעטערס און
לצנים ,מע רעכט אַפּ פֿון אַלע מענטשן",
קמ ,3681 ,יַאן ; ,54זיך צונויפֿגעקומען א
טשאַטע מיט װײַבּער אָפּצורעכטן פֿון דעם און
פֿון יענעם" ,יופאָל 1881 ,וא / .3נב,

אָפּרעכטעװען
,)0

 --דזו אויסרעכטעװען

(+-

אָפּרעכענען  --טרװ .כן אָפּ'- ,גערעכנט.
 .1פֿאַרענדיקן רעכענען א חשבּון .ענדגילטיק
בּאַרעכענען װאָס און װעמען עס קומט עפּעס.
,דער חשבּון ציט זיך שוין יאָרן .לאָמיר אַלץ
אָ", .אָפּגערעכנט איז האַלבּ בּאַצאָלט" ,שו.
,יר האָבּן צו פֿיל װערטער פֿאַר חשבּונען, . . .
מ
האָבּן מיר :רעכענען ,איבּעררעכענען ,אויס.
רעכענען ,דורכרעכענען ,בּאַרעכענען ,אַי ,אױיפֿ-
רעכענען ,אָנרעכענען און צורעכענען" ,דער

לעבּעדיקער |ח .גוטמאַן ,פאַש  2591עו ,52
 .2אַראַפּרעכענען פֿון קרן ,פֿון חשבּון
פֿאַרשײדענע מינים הוצאות .אִי פֿון חוֹבֿ דאָס
געלט װאָס מע האָט געגעבּן דעם מלווהס קרובֿ.
אִי פֿאַרן בּרענגען די סחורה|" .אויבּ דער פּוֹעל
איז געווען פֿאַרנומען מיטן געפֿינען א מציאהן,
דאַרף דער בּעל-הבּית אים נאָר אָפּרעכענען פֿאַר
דער צײַט װאָס ער האָט מבֿטל געװען בּײַ דער
מציאה" ,שהמ, .9/01 ,מינעמט אָבּער פֿון אים
ופֿון פּויער װאָס קומט לײַען  003גילדן| תּיכּף
 0גילדן אײַנלאַג-געלט ,װײַל ער װערט דאָך א
מיטגליד ,מ'רעכנט אים אָפּ  5102גילדן קאָסטן,
בּאַקומט דער פּױער בּלויז  032גילדן" ,מ .מ.
אויזערקיס,

דער

פּריװאַטלעהרער

װ,

דראָהאָ-

בּיטש  ,8981זי ,87
 8פֿיג .אַראָפּרעכענען בּײִַם חשבּונען עבֿירות
און מצוות, .שיינע ליבּע כּלה ,היט דיך פֿאַר א
זינד!  /אַלץ װערט אָפּגערעכנט ,װען מע גייט
צו קינד" ,פֿל, .פֿון וועלכר זינד זאָל איך פֿאַר
חשבּון אָפּרעכנן ,עשׂ העלפֿט מיר קיין לייקנן
ניט" ,תּחנות ובּקשות ,װילנע  ,8581יו/ב
{איבּערדרוק פֿון דיהרנפֿורט  8971קאַז דו
װעסט קומען צום יום:הדין װעלן די מצװת
אָפּגערעכנט זײַן קעגן די עבֿירות" ,לט ,22
קיב/א,
 4ארכ .דזוו אָפּרעכענען זיך, .אונ' רעכן
איצונד אָבּ מיט דײַן חבֿר אוני קלער דײַן זאכן
װאָשׂ דוא האָשׂט דײַן אייגינש" ,חהו ,צח/א.

אָפּרעכענען זיך  +- --זפֿװ .1 .קזח
רעכענען זיך .מאַכן א חשבּון און צעצאָלן
אִי זיך מיט דער מלוכה-קאַסע .אִי זיך
שותּפֿים צעגייען זיך .נעמען אויף קאָנטע

צע-
זיך,
װען
און

שפּעטער זיך אַ' . . ., .דרײַסיקערלײ געשטאַלט
פֿון די אוֹפֿנים װאָס דער מענטש האָט זיך
אָפּצורעכענען מיט זיין זייל" ,חה ,3ב ,זי רנבּ.
געשריבּן בּריװו
ָ..ט
א.
החר.
,דער גרויסער סו
צו די אַלע קליינע סוחרים  . . .זאָלן קומען זיך
אֵיי

יצחק

לעמבּערג

גרינשפּאַן

תּרס"ב.

איבּז,

א.י.ן
.4

משל

ומליצה,

שטאַרק

בּאשעפֿ-

טיקט געוען מיט דעם בּעל:עגלה און די פּאַר-
שוינען אַרום איר ,מיט װעלכע זי האָט זיך
אָפּגערעכנט" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי  ,901אװעלן
מיר ,דאָס גאַנצע ייִדישע פֿאָלק ,זיך דאַרפֿן אי
אין די שרעקלעכע טעג פֿון געצאָלט ,מיט
אונדזער בּלוט ,מיט אונדזער לעבּן" ,זשיט וש,
ניי  ,7191ז' ,602
שלעכטס

 .2בּאַצאָלן מיט

גוֹקם זײַן זיך .אי זיך מיטן

פֿאַר שלעכטס,
מיט

שׂוֹנא,

די

פּאָגראָמשטשיקעס ,מיטן מערדער אאַזװ .אִי זיך
מיט די װאָס זײַנען אַװעק (פֿון דער גרופע)
*אָי זיך װי מיט א טאַטן  --א) זיך נוֹקם זײַן
מיט פֿאַרבּיסנקײט; בּ) מיטן בּוֹ  --ערלעך,
עעֶר האָט מיך פֿון
ראַיעל זיך צערעכענען.
דאָרטן אַרױסגעמאַכט ,און האָבּ שוין אויף דער
שטעלע געדענקט דאָס איך זאָל זיך מיט אים
,יינע
אָי" ,אמד ,דיא אַלטע שולד ,ווילנע  7681ש
ייִדן ,חסידים װאָס קװעטשן די איגן און
פּליאַסקען בּײַם דאװנען  --און רעכענען זיך
אָפּ מיט דעם יתום {װאָס האָט זיי קיין שלעכטס
ניט געטאָןן" ,ארז ,קמ ,0781 ,פאן , .2ל,ידלעך. . .
איבּער נגידים ,קהלס-לײַט און כּליקודש ,אין
וועלכע זיי |די בּעלי-מלאכותן רעכענען זיך אָפּ
מיט אלע פֿײַנע בּריות פֿאַר די צרות װאָס זי
שטייען פֿון די לײַט אויס" ,ממוס ,שלמה,
ז' ; ,88דו האָסט זיך געװאָלט מיט מיר א
דאַ אויף דער אייבּערשטער בּאַנק {אין בּאָד,
בּײַם שמײַסן מיטן בּעזעםן" ,שע ,אָרימע און
פֿרײיליכע ו ,זי ,24
יונג.

זעכץ.

טאָג

פֿון

עניש.

אִי.

אָיקװיט,

אַ"בּיכל.

דער (דין- ,קע).

אַפּרענדירן  --טרװ- .דיר ,אַפּרענדירט
חס

ג.

=?1'/:

זיך רעכענען מיט עפּעס, .עס

קאָן בּלאָזן דער גרעסטער וװינט ,טו איך נאָך
מער לױפֿן געשװינד .דאָ לויף איך אָן מאָס
און אָן צאָל ,איך אַפּרענדיר ניט קיין בּאַרג
און קיין טאָל" ,שלמה פּראָג ,איינע נײַע געשיכי
טע . ...פֿון פֿראַסט ,װאַרשע תּר"ל ,זי .5

אַפּרענטן  --טרו .רענט אָפּ- ,יגערענט .אַמ.
אָפּדינגען .אִי א צימער ,אַ רומקע .אִי אַ דירה.
אָפּרעסיע  --די ,יס? .כאיי 22ל .

אונטער-

דריקונג .כּלערליי אָ'ס .דירעקטע
דירעקטע אָי.

און אומ"

אָפּרעקלאַמירן

 --טרחװ- .מיר אָפּ-- ,רע-

 .1פֿאָרשטעלן זיך װער מען איז.
קלאַמירט.
מיט
 .2שטאַרק איבּערגעטריבּן רעקלאַמירן.,

זיך.

9טמ :אָפּקאַלאַמיר, .װנאָװאַט!

איך האָבּ זיך פֿאַרגעסן עפּעס  . . .אָפּקאַלאַמירן
 . ..די רבּיצין זאָל געזונט זײַן" ,קמ,0781 ,
פאן .02

אָפּרעץשן

אָפּשאַסטען

1000
אָב

אָפּשאַטירן  --טרו- .טיר אָפּ-- ,געשאַטירט,

אָנמאַכן א רעש .אָפּטומלען .אַי
יגערעשט.,אַ לעבּן .קומען צוריק צום געבּוירןאָרט ,אַי
דאָרטן א יאָר צײַט און אַװעקפֿאָרן .גאָפּגערעשט
דעם טאָג ,קומט די נאַכט א בּאַרוטע" ,יוסף

פֿאַרענדיקן שאַטירן ,מאַכן שאַטירונגען; פֿאַר-
ענדיקן דאָס בּולטער מאַכן אַ בּילד ,צייכענונג,
,12/
מיט צוגאָבּישטריכן .אִי אַ פּאָרטרעט.

--

אָפּרעשן

טראַכטנבערג,

{ ...ראַישון אוטװ.

אויף

בעסאַראַבער

רעש

ערד,

אָפּרעשען  --אוטװ- .שע אָפּ'- ,גערעשעט,
ענדגילטיק בּאַשליסן ,בּאשטימען .אִי און

סל.

ניט בּײַטן מער דעם בּאשלוס; .פֿאַר מײַן
בּיטערן טויט ,װאָס איך שטיי פֿאַר אים ,װי
איר {האָטן אָפּגערעשעט",

שער

איבּז ,דער

איינגעלי

גענעראַל ,װאַרשע תּרמ"ד ,זי ,92
יג/ב,

אַפּרקדן ( --אפּראיקדןן תח2 ,ברכות,

 .1אַדו.
נידה ,יד/א{ .דאָרטן :פּרקדןן.
(ליגנדיק) אויסגעצויגן אױפֿן רוקן, .װאָס ליגט
אױפֿן רוקן" ,סשי וו ,מח, .װאָס ליגסטו עפּעס
 .2דער ,װער עס ליגט אויסגעצויגן
אי?".
אויפן רוקן, .אַ יחסן אן אַ' פּיפּקעט זיך א

פּיפקע".

שאָבּן-- ,גט-אָפּשאָכּן  --טרוו .שאָבּ אָפּ ,גע
אָפּקראַצן ,אָפּרײניקן מיט א שאַרפֿן
שאָבּט.
מכשיר .אָפּשקראָבּען ,אָפּסקראַבּען .אִי א מער
מיט אַ מעסער .אִי די שופן פֿון א פֿיש, .עז
איז אַך איין כּבֿור שבּת דז מן . ..זײַני נעגל
אָבּשנײַדן  . . .וען זיא צו קליין װערן ...דאָ
זאָל ער זיא אִי מיט איין מעסער" ,לטו ,נז/ב.
,די וועלגערהעלצער מוז איינער אַלעמאָל זען
אָפּצושאָבּן דאָס טייג דערפֿון" ,שלחן ערוך,
אורח

חיים

ויורה

דעה

ומנהגים

של

כֹּל

השנה,

לעמבּערג ,װאָנהײבּ  .91י"הן, .לאָמיר אָפּשאָבּן
אונדזערע צינגער ,װאָס זײַנען אַנגעפּאַפּט מיט
לשוןיהרע און רכילות" ,ש .בּעקערמאַן ,די
יודישע קאָזאַקין ,אַדעס , .6881זיי האָבּן שוין
בּאַצײַטנס געװאוסט װי מען האקט אַרײַן א
פֿלעקל און מע שאָבּט אָפּ אַן אָפּזאַץ" ,בּאַש,
"אי עמעצן =:
גימפּל תּם ,נ"י  ,3691זי .32
אים בּדלות שטעלן" .אי פֿון זיך עמעצן =
עכץ .אויך:|נג.פּטור װערן פֿון אים.
אָפּפֿאַל פֿון אַ געזעלשאַפֿט .דאָס נידעריקסטע,
-עניש.

אָפּשאָבּערן  --טרו- .ער אָפּ- ,יגעשאָבּערט.
אָפּקראַצן ,אָפּרײניקן מיט א שאָבּער (אַ ספּע-
ציעלער

דרײַקאַנטיקער

מכשיר).

אִי א שטיק

װאַלצבּלײַ, .מע דאַרף אִ' די קאַנטן פֿון די
בּלעכן װאָס קומען זיך צוזאַמען און מע פֿירט
גלײַך דעם לײטפֿלאַם איבּער דער אָפּגעשאָבּץ-
נער נאָט" ,ל .זאַמעט ,יישפ אא ,3 ,זי ,601

אָפּשאַבּרעװען  --טרו- .רעװע אָפּ- ,יגץ-
שאַבּרעװעט.

(גנבים-שפּראַך)

פֿרגל :אויסשבּרן,

 = 263 +צונעמען עפּעס פֿרעמדס ,װאָס ליגטאָפֿענערהײט ,אִי די לאָפּעטעס ,די העק און די
זעגן פֿון הויף,
אָפּשאַט

--

דער.

גאַליציע.

דאָקומענט

אַז

ּ,אחר
מען איז בּאַפֿרײַט פֿון מיליטער-דינסט .ב
שנלקח לעבֿודת המלך . . .ועדין אינו משוחרר
לגמרי עם אַָיי ,הרב אַבֿרהם תּאומים ,שו"תּ
חסד לאַבֿרהם ,לעמבּערג  ,7581קב/ג.

 .1דזוו שאָטן, .װוער
אָפּשאָטן  --דער" ,ס,
װעט מײַן אִי אװעקטראָגן און אים מיט עפּעס
בּאַהעפֿטן?",

מענדל

מאַן,

דאָס

צװישן

הויז

דערנער; .אָיס פֿון דער זעלבּער זינלאָזער און
נאַרישער און אומלאָגישער גאווה" ,אבֿרהם שול-

 ,2פֿיג .ווירקונג,

מאַן ,אונזער צײַט ,מײַ ,5691

אָפּשפּיגלונג, .דער היטלעריזם איז בּאַזיגט,
זײַן אִי אויף דער מענטשלעכער פּסיכיק אין
פֿאַרבּליבּן" ,י .מאַניק.

װאַרפֿן א שאָטן אויף יענעם ,אויף עפּעס; .ער
איז א מאדים |מײַדים} ,בּאַװעגנדיק בּלויז מיט
די פֿינגער ,אָפּצושאָטענען אויף א װײַסער
װאַנט די סאַמע משונחדיקסטע חיות" .אדעם
הימל אױיסגעקלאָרט און אױיסגעבּלויט אַזױ/. . .
און ,דאַכט זיך ,אָפּגעשאָטנט אינעם בּלוי",
אקש,

אונ מײרעװ,

מאָסקװע

,0491

ז'

, .9דאָס אַלץ איז די בּרכה פֿון דער װיסן-
שאַפֿט ,װאָס האָט אײַנגעשרומפּן די װעלט און
זעיבּראַכט אויף א קליינער שױיבּ {פֿון טעי
ג
לעװיזאָר) ,וואו זי װערט אָפּגעשאָטנט מיט איר

לעבּן אויף דעם גאַנצן ערדקוגל" ,יג ,טמז
9

ווע ,71

|

מיט זיך  --אװילדע פֿעלדון האָבּן זיך
געשפּיגלט אין די טײַכן ,וואו ס'האָבּן זיך אַפּ
געשאָטנט פֿאַרשײדענע סטאטועס" ,י .דאָבּרר
שין איבּז ,אנאַטאָל פֿראַנס ,טאַיס ,מאָסקװץ
,/אים

,7

פֿלעגט

זיך

דוכטן,

אַז

אױפֿן

שטאַכעט שאָטנט זיך אָפּ ,שפּיגלט זיך אויס
פּונקט אַזא פֿײיגעלע" ,אי .קיפניס ,די צײַט
גייט ,קיְעוו ,0491

אָפּשאַטקעװען  --טרװ .קעװע אָפּ+ ,יגץ-
 1אָנ
שאַטקעװעט ,פּפּ-- :שעטקעווען.
גרייטן זויערקרויט,
{װײַל

בּײַ  שאַטקעװען

צעהאַקט

מען אויף

 2אָנבּרעכן די בּיינער
קרויט

צעשנײַדט

שטיקלעך

מען

די קעפּלעך

קרויטן, .מע האָט אים אַזױ אָפּנעשאַטקעװעט,
אַז מע האָט אים געמוזט אװעקפֿירן אין בּאָל-
ניצע".

אָכּשאַכערן  --טרו .דער אָפּ'- ,געשאַכערט,
 .1פֿאַרקױפֿן בּיליק ,אונטערן פּרײַז .אִי פֿאַר א
 .2פֿאַרקױפֿן אויף אַ ניט-
האַלבּן פּרײַז.
ערלעכן אופֿן ,אִי אַ לינקע שטיקל סחורה .אַי

דעם גאַנצן ראַמש,

-ניש.

ער (-קע)

-יל,

אָפּשאַכ(ע)רײַען  --טרו- .רײַע אָפּ-- ,גע-
אָפּנאַרן ,אָפּשװינדלען .אַי אַ
שאַכ(ע)רײַעט..
רײַכן פֿעטער אין אַמעריקע,
אָפּשאָכערן  +-- --אָפּשחורן.

אָפּשאַל  --דער- ,ץ.

מוק,

מיסטיק",

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּשאַלן .2 ,װײַטער אָפּקלאַנג ,עכאָ.
,די אַרמײ איז אַװעק פֿאָרױס און דער אִי פֿון

טעאַטער

יידיש

און

טעאַטער,

זי ,72

אָפּשאַלן  --אוסװ .שאַל אָפּ-- ,געשאַלט.
 .1אָפּהילכן .דער טרומייט האָט אָפּגעשאַלט,
;עס האָט אָפּגעשאַלט און אָפּגעקנאַלט איבּערן
גאַנצן

חג,

בּיתימדרש",

אַלטאַס

צמח

ן!

,אין

דער טונקעלער נאַכט האָט אָפּגעשאַלט אַ װידער-
קול ,אַ קול ,װאָס די נאַכט האָט אײַנגעשלונגען
בּײַ זיך אויף

אָפּשאַטענען  --טרוו .שאָטן אָפּ--- ,געשאָטנט,

מיזרעכ

דער קאַנאַנאַדע
שטילער", .מע
בּשום-אופֿן ניט
פֿון רעליגיעזן

איז געװאָרן אַלץ שטילער און
האָט . . .אין אַקטיאָרס שאַפֿן
געקאַנט הערן דעם אָפּקלאַנג
עקסטאַז ,דעם אַי פֿון װײַטער

ישׂראל

--

אייבּיק",

װיזשניצער

הערצל
הויף,

רבּייס

אפּשאַן

בּית

סיגעצט ,9391

;,טיילמאָל האָט זי געלאַכט און דאָס געלעכטער
אירס האָט אָפּגעשאַלט און אָפּגעהילכט איבּערן
סאָד און איבּער דעם גאַנצן שטח אַרום" ,בּאַש,
פֿאָר 1691 ,וצ ,42
 .2טרו( .זאַמעט ,קורלאַנד) אויסװעפּן .די
בּיר איז אָפּגעשאַלט .לאָזן בּראַנפֿן אִי . ונב,
-עניש,

אָפּשאַלעװען  --טרו- .לעווע אָפּ- ,געשא-
 1זזו אויס-

לעוועט :95 .ש-אַ-ליעווען.,

שאַליעװען ( .)262 +-אִי א װאַנט מיט בּרעט-
לעך 2 .אָפּטינקעװען א װאַנט; אױסשפּאַכט-
לען א װאַנט .אִי די װענט מיט טינק,

אָפּשאָלעכצן  --טרו .עכץ אָפּ'- ,געשאָ
לעכצט .אויך- :שׂ-אָלן ,דזוו אױסשאָלעכצן
( .)263 +--אִי אַן איי.

אָפּשאַלעמױז(ע)ן  --טרו.

-מויז(ע) אָפּ,

ג=עשאַלעמױזע)ט .פ9פ :ש-אלעמייז(ע)ן,
אַלעמיידזשען,ש-אַלעמײדזען ,ש
ש=אַלעמייזשען- ,סאלעמיידזשען.

אָפּזאָגן ,אָפּזינגען עפּעס אומקלאָר ,אומפֿאַר-
שטענדלעך .אִ' דאָס דאַװנען, .דער גאנצער
בּטחון איז איצטער אַפֿן שטיקל ייִנגל .טאָמער
װעט ער פֿאָרט אַמאָל --שאַלעמײזן א קדיש,
די מאַמע זאָל ניט דאַרפֿן גיין 'קאַפֿעקאַל",
8

ט,

וטויבּען

ה-עכץ.

..2

סעגאַל,

עולם

המעשה,

ווארשל

ה-עניש,

אָפּשאַמען  --דזוו אָפּשױמען ,לד .אִי בּיר.
,פֿריער דעם װײַן אַלײן קאָכן און מע זאָל גוט
היטן אַלע מאָל אָפּצושאַמען .אַז דער װײַן
װעט זיך גוט אָי ,זאָל מען אַרײַנלײגן די מערן",
איבּז ,המאַסף ,װילנע ,יאָר? {'1טצ העלפֿט ,91
י"הן, .האָט מיט אַלע כּוחות אַ געשריי געטאָן
צו זײַן אַלטע װאָס זי אין די גאַנצע צײַט גע"
שטאַנען לעבּן קיך און אָפּנעשאַמט דעם טאָפּ",
יוסף

דער

יתום,

נֹעתּק ע"י ר' אמ"ס,

װילנץ

,5

אַפּשאָנץ

ביר

--

סל.

בּיר

געמאַכט

פֿון

ווייץ,
אָפּשאַסטען  --טרו- .טע אָפּ-- ,געשאַסטעט,
דזוו אויסשאַסטען ( ,)263 +--אי טויזנטער אויף
פֿאַרװײַלונגען אין נאַכטלאָקאַלן .אִי די גאַנצע
ירושה און בּלײַבּן מיט א לאָך פֿון אַ בּייגל,

אָפּשאָפּן

אָפּשאַצן

1027

אָפּשאָפֿן  --טרו .שאָפּ אָפּ-- ,געשאָפּט.
אַראָפּנעמען פֿון דעם גע"
(גנבֿים-שפּראַך) 
גנבֿעטן סכום פֿאַר זיך (אָדער נאָר פֿאַר אַ
טייל פֿון דער גרופּע) אויף אַ נישט:ערלעכן
אופֿן ,יישפ וואא,3 ,
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּשאף  --דער ,ז.
פֿון אָפּשאַפֿן .אִי פֿון אָרעם און רײַך, .װער
שטױיבּט מיך מיט אִי אין װאונק?" ,עק,3291 ,
,די אַנאַרכיסטן פֿאָדערן אַן  . . .אִי פֿון שטאַט",
אַ -גאַרדין ,יאַנאָװסקי ,ל"א  ,7591ז' , .601צי

עס קאָן טאַקע פּאַסירן אַן אִי פֿון מלחמה אויף
דער װעלט?" ,בצ ,2טמז,14 8691 ,

אַפּשאַפֿלען  +- --אָפּשפֿלען.
אָפּשאַפֿן  --טרװ .שאַף אָפּ-- ,געשאַפֿט.
 .1מאַכן עס זאָל ניט זײַן מער ,עס זאָל ניט
עקסיסטירן .א מלחמה אָפּצושאַפֿן מלחמות |אַזױ
האָט מען געהאַט אָנגערופֿן די ערשטע װעלט"
מלחמהן .אַי גרענעצן צװישן מלוכות .אִי מיאוסע
מידות, .דר מענש האָט קיין אייבּיג בּלײַבּניש
אויף דיזן עולם .ער מוז שטאַרבּן ,אויך װייש
ער די צײַט ניט װען ער שטערבּן װערט ,דז אין
הש"י וידר פֿון דיזן עולם אָבּשאַפֿן װערט",
עפּש ,דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָװ תּקנ".
,און דעם רוח-הטומאה װעל איך אִי פֿון דער
וועלט" ,תניא ,כג, .מיט נאָר אַן אויסדאַכטונג
.אַ.שאַפֿסט אַ װעלט און
פֿון אַ בּאַריר . /בּ
שאַפֿסט זי אָפּ  /מיט נאָר איין װאָרט פֿון

צײַט אָפּגעשאַפֿטײ,

,6

האַל ,מײַן אוצר,

מאָסקװע

ז' ,462

 .4אָפּזאָגן פֿון אַן אַרבּעט ,א שטעל ,אן אמט,

אִי אַן אָנגעשטעלטן אָן צערעמאָניעס .צונעמען
מענטשן און אי זיי; :אַזו קומן דיא לאַנד הערן
אונ' לאַנד פֿירשטן זאגן צו אירם מלך :דוא
וויישט דאָך וואול דשׂ מיר דיך האָבּן אן גינומן
ניט אויף איבּיג נלארט מיר מעגן דיך אָבּ שאַפֿן
וען מיר װאָלן" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבֹּא,
 ,98תּמ"ה? ,מה/ב, .האָבּן די איין װאָהניר
פֿון רום גישריאן צום קיסר אוני האָבּין פֿאַר
קלאָגט איהרן פּובּשׂט יהנישׂ דער דרייאצעהנט
 ..,,איז דער קיסר קומין צום רײַכשׂ טאָג נאך
דום אונ' האָט דיזן גימעלטי אַפּיפֿיור אודר
פּובּשט קאַסירט אונ' אָבּ גישאַפֿט" ,ר' זלמן
הענא איבּז ,ר' דוד גאנז ,צמח דוד ,תּנ"ח, .אין

סומא איך האב
אַלי דאָקטורים
פֿערט די דינסט
צאָלט מיר אָפּ
אָפּ",

י

אַ.

בּעלי זצ"ל גיבּעטן
אָפּ שאַפֿין" ,גה ,זי
מיט אַ פֿאַרװײנטע
מײַן לוינגעלט און
דער

סאַפֿיר,

קליינער

זולטי דאָך
, .921ענט-
שטימע --
שאַפֿט מיר
קאַטערזניק,

ווילנגע תּרמ"ג ,זי .74

 .5אויסשליסן עמעצן אָדער עפּעס .אַרױס-
װאַרפֿן .אי פֿון דער פֿאַרװאַלטונג צװיי מיט"
גלידער וועלכע האָבּן זיך בּאַגנבֿעט, .װען איין
קבּרן ניט זיך נוהג כּשורה איזט ,זאָלל מאַן
אבשאַפֿפֿען מחפֿורה קדישא" ,תקנות פֿון פּרא-
גער חבֿרא קדישא ,תּנ"ב20124{ ,ט 1הונחזסמסם).

יונגער מענטש און האָט געבּעטן מע זאָל
זײַנעם אַ קאַמעראַד אִי פֿון װעג און מיר װעלן

,אוג' די כִּיתֹּה  . . .האָט פֿון זיך אָפּ גישאַפֿט
אוני פֿאַרמיטן אַלץ |װאָסן װערט נאָר גינעהנט
איבּריג" ,חה ,ּ3ב ,זי , .872יוחנן כּהן גדול האָט
אָפּגעשאַפֿט דעם װידוי פֿון מעשׂר" ,זרעים,
קג/ב, .אַלט-ייִדישע ליטעראַטור װערט בּשום-

בּ .א .זאַי

השׂכּלה-

דינסטן טראָפּ" ,הל ,א בּלאַט אויף אַן עפּלבּוים.

*אַי עמעצן פֿון װעג = מאַכן ער זאָל מער ניט
שטערן.

,איין מאָל איז צו אונדז

האָבּן דערפֿאַר א פֿײַנע קאָפּיקע",

געקומען

א

בּיעזענסקי ,די שװערע צײַט שו ,װאַרשע ,7881
ז' ,82
 .2בּטל מאַכן ,ליקווידירן ,אִי בּאַגרענעצונגען
אויף ייִדן .אִי אומנייטיקע אַרבּעט .אִי אַ סיבּה,
א מאָדע ,א װירקונג, .מיט א בּעזעם קענסטו
קיין פֿאַנאַטיזם ניט אַ'", .הײַנט ,אַז מע האָט
דעם שגעון {דאָס שטערנטיכלן אָפּגעשאַפֿט
פֿונעם קאָפּ ,און יידישע װײַבּער גייען װי אַלע
דאַמעס מיט א פֿאַלשן צאָפּ" ,יאַ ,דאָס שטער"
טיכל ,לייפּציג , .1681פֿון דומע מענטשן קען
מען נאָר אַי אַ גרויסע דומהייט ,נאָר װען |מען
גיט זיי אנשטאָט דעם אַן אנדער דומהייט",
אמד,

מסע

מצרים,

וילנע , .3681מיר

דאַרפֿן

נישט מער נאָר דאָס אַלטע חדר אויסצוקערן און
זאַכן װאָס זײַנען שלעכט . . .אָפּצושאַפֿןײ ,ארז,
קמ ,6681 ,טאר , .93טאָ שאַף אָפּ די מנהגים
פֿאַלשע און קרומע  /דו מיש ניט אַרײַן אין
קדושה די טומאה" ,גאָר ,יודישע לידער ,װאַרשע
 ,2ז' , .53די אַסימיליאַציע האָט ניט נאָר
ניט אָפּנעשאַפֿט . . .דעם אַנטיסעמיטיזם ,נאָר
 ...,זי האָט אים אין א גרויסער מאָס פֿאַרי
שטאַרקטײ ,זשיט ,װוש ,נייי  ,9191זי ,881
 .2אָפּרופֿן ,אַנולירן .אִי אַ טרעפֿונג ,אַ
ראַנדעוואו ,אַ קאָנצערט, .און אױפֿגעהױבּן האָט
זיך א געלאף  / --דער מלך האָט דעם מאָל-י

אופֿן

ניט

אָפּגעשאַפֿט

דער

דורך

פֿון  .91י"ה",

ליטעראַטור אויף דער שװעל
זר ,ייִבּל ווו,3 ,
 .0משלח זײַן ,אַװעקשיקן .אִי די לצים ,די
אַקטיאָרן ,די פּורים-שפּילערס .אִי דאָס שיק-
ייִנגל מיט א װיכטיקער שליחות; .שאף דעם
חתן

איינער

אבּ",

כּלה

איין

מיט

שין

װאונדרליך

דרײַא

חתנים,

מעשה

פֿון

ֿ98דמ,/

פֿאַר

 ,0האַזױי פֿאָלגט רבּי יהודה דעם רבּי מאיר
און שאַפֿט אָפּ זײַן װײַבּ און קינדער אויס דעם
הויז ,גור ער מיט ר' מאיר פֿאַרבּלײַבּן",
א .פּאַװיר ,ספּורי הפּלאות ,װאַרשע , .9481איך
װעל מײַן גאַנצן הויף אִי און װעל נאָר רײַזן
װי אַ פּראָסטער מענטש" ,טויזנט און איין
טאָג ,ווילנע  ,8781זי ,04
 ./אױפֿהערן צו ניצן עפּעס .אִי דעם טע-
לעפֿאָן ער זאָל ניט שטערן .אִי גאַז און אַריבּער-
גיין צו עלעקטרע בּײַם קאָכן,
מיט

+הזנג .פפֿאַר מאַרקסן

זיך.

אין

געווען קלאָר ,אַז די אִי פֿון רעליגיע װי דאָס
אילוזאָרישע גליק פֿונעם פֿאָלק איז א פֿאָרוס-
בּאדינג פֿאַר זײַן אמתן גליק" ,גרינ ,מענטשן

און

װערטן,

נ"י ,3591

זי 612

{כץ.

דער (דין- ,קע).
אָפַּשׁאֵיץ  --דער- ,ן.

אַקט אָדער רעזולטאט

פֿון אָפּשאַצן .צוגיין מיט אַ פֿאַרויסיקן אִי
לויט מײַן אִי, .קרבּנות זײַנען דאָך אין א בּחינה
פֿון אַן אַי  . . .אַנדערש אָבּער בּײַ צדקה ,װאָס
ער קען דאָך אויסגעבּן אַן א בּרעג אויף צו
פֿאַרריכטן זײַנע זינד" ,תּניא ,ז' רלו, .א בּיסל
קךענטעניש
איבּערטראַכטן און א בּיסל זא
קענען ניט פֿאַרשאַטן פֿאַר אַ רואיקן אִי אויך",
מװ איבּז ,פֿרױך ,אַרײַנפֿיר אין פּסיכאַאַנאַליז,
זי , ,202ניטאָ קײַן קריטעריום פֿון אַן אַי װאָס
זאָל זײַן גילטיק און אָננעמבּאַר פֿון אַלעמען אָן
קײַנע אמפּערנישן" ,אַ .גאָרדין ,פּאַש3591 ,
וצ ,13
אייש ט יי ן  --טײַערער ,װערטפֿולער שטיין,

ונג  ---אַי פֿון אייגנטום ,אַי פֿון סחורות .אַיפֿון תּלמידס ידיעות, ,פֿון איטלעכן

אי האָט עֶר אױפּגעמאָנט
מלכים בּ ,כג,53 ,

אָפּשאַצלעך  --אַזי

לוט

זײַן

דאָס זילבּער" ,תּי,
װאָס עס לאָזט זיך

אָפּשאַצן .איע װערטן .אִיע בּאַגריפֿן ,ניט-אָיע
קרבּנות- .קייט,
אָפּשאַצן  --טרה .שאַץ אָפּ'- ,געשאַצט.
 .1פֿעסטשטעלן דעם װערט אָדער דעם פּרײַןז
פֿון עפּעס ,אִי עמעצנס פֿאַרמעגנס .אִי א סחורה
אין געלט, ,זײַן הויז מיט האק און פּאַק איז
איבּערגעגאנגען אין פֿרעמדע הענט ,מע האָט עס
אָפּגעשאַצט און פֿאַרקױפֿט פֿאַר די חובֿות
זײַנע" ,ממוס ,ידי אַלטע מעשׂה' ,זי  ,23שאָבּער

ער האָט אָפּנעשאַצט דאָס לאַנד ,כּדי צו געבּן
דאָס געלט לויט דעם בּאַפֿעל פֿון פּרעהן" ,תי,
מלכים ב ,כג,53 ,
*א עמעצנס קאָפּ = זײַן גרייט צו געבּן אַ
בּאַשטימטע סומע פֿאַר אַרױסגעבּן עמעצן ,פֿאַר
העלפֿן אים כאַפּן* ,ניט אָפּצושאַצן = זייער
װערטפֿול, .דאָס איז ניט מיט גאָלד אָפּצושאַצן",
אמד ,ספּורי חכמי יון ,ווילנע תּרכ"ד, ,א יידישע
קישקע איז ניט אָפּצושאַצן ,שװ {= א) יידן
גיבּן אויס א סך געלט אויף דער אַכילה; )
שפּאַסיק װעגן יעדער אײגנשאַפֿטן.
 2ניט-מעסטנדיק ,ניט-װעגנדיק .ארױסואָגן
אַ מיינונג װעגן מאָס ,װאָג אָדער װערט .אִי
א
דעם אָפּשטאַנד בּיז דעם נאָענטסטן הויז
װפֿל די הון קען װעגן
אויג
מיטן
,אחוצדעם דארף מען אִי אױפֿן אויג װאָס פֿאַר
א טייל בּערך פֿון הימל איז פֿאַרװאָלקנט",
יאַב | ,ז'  .521גדעם צוקער פּאַקן זיי אין
טאַרבּעלעך און שאצן אים אָפּ ,װעגן אין די
הענט ,װיפֿל געלט מע װעט קריגן דערפֿאַר בּײַ
די קאַצאַפּעס װאָס קױפֿן דעם צוקער אויף צו

מאַכן 'סאַכאַרמאָראָזשײ ,ייז' ,צװישן בּלעטערי.
,הערש לוסטיק גייט אַרום צװישן די נאַסע
ראָװעס  . . .און שאַצט
אויפּס?,

מ.

בּורשטין,

אָפּ אױפֿן
בּײַ

טײַכן

די

אויג
פֿון

דאָס
מאַזאַי

װיע ,זי  ,67קאַי און פּלאַנירן די פֿאָרשאַרבּעט
װעגן

אמעריקאנער

ייִדןי,

ש.

פֿישמאַן,

יבֹּל

:
וווא ,זי ,06
 .2זיך שאַפֿן אָדער אַרױסזאָגן א מיינונג
וועגן דער װערטפֿולקײט אָדער װערטלאָזיקײט
פֿון עמעצן אָדער פֿון עפּעס .געבּן אַן אָפּשאַ-

1928

אָפּשאָקירן
צונג .אִי אַ דערפֿאָלג ,אַי קונסט .אִי אַ שרײַבּער,
,וועדליג

דאָס גאַנצע

װי ער האָט אָפּגעשאַצט

לעבּן פֿון דעם מענטשן אויף דער װעלט ,איז
אָפּנעקלערט געװאָרן ...אַז סע איז גוט אין
דער

איבּערצולעבּן

מִדבּר

זײַנע

נחבּ,

יאָרן",

ימעשׂה מבּערגיר והעניי, ,אין די דורות אונדזע-
רע איז אים פֿאַרבּאָטן צו מערן תּעניתים ...
נאָר לויט װי ער װעט אִי בּײַ זיך ,אַז עס װעט
אים געוויס גאָרניט שאָדן" ,תניא ,זי קצ',481
,מע בּײַט אויס צװישן זיך די בּעלײבּתּים,
אָפּשאַצנדיק זייער װערט לט די טעג ,גוטע
צי שלעכטע ,װאָס מען עסט בּײַ זיי" ,ממוס,
שלמה ,זי ; .33איך האָבּ נישט געקאָנט אי
װער עס איז שענער :דער הימל צי מײַן בֹּא
ספ ,סודות ,ז' , .392מיר דאַרפֿן

גלייטערין?",

.ט איר נאַציאָנאַלן,
לי.ו.י
אונדזער רעליגיע אִ
פּאָעטישן און ריין-מענטשלעכן וװערט" ,זשיט אי
ניי  ,9191זי ,202
 .4אָנערקענען דעם װערט .אי װי געהצ-
ר יק עמעצנס פֿאַרדינסטן .אי דעם מסירת-נפֿש
פֿון א מאַמען, .פּרץ האָט אָפּגעשאַצט דינעזאַנס
פֿרײַנדשאַפֿט ,אָבּער אין דער זעלבּיקער צײַט
איז זי אים געװען
איינזײַטיקייט",

א בּיסל פּריקרע

מוק,

י ל .פרץ

מיט איר

און דאָס

ייִדישע

טעאַטער ,זי , ,91בּײַ לײַטן איז דאָ אַ גאנצע
ליטעראַטור װעגן געניסן און אִי און איבּערשאצן
און אױיסטײַטשן די װערק פֿון די מײַסטערס",
שנ,

קריטיק

און

קריטיקער,

ב"א

=

,9591

ז' ,21

האַלטן

זייער

*ניט װיסן װי אָפּצושאַצן
חשובֿ ,זייער הויך,
מיט זיך , --אונדזערע חכמים האַבּן גע
זאָגט

א מענטש

זאָל זיך אִ'י אַז {אױיבּן

ער

װעט קאָנען מכװן זײַן האַרץ אין דער תּפֿילה
זאָל ער תּפֿילה טאָן ,און אױיבּ ניט  --זאָל ער
ניט טאָן קיין תּפֿילה ,חה ,2ב ,זי ,381

-/עניש = .דער (דין- ,קע).

זעכץ.

,דער ראש-מדינה ,דער תּקיף װאָס נעמט מתּנות
פֿון די משולחים פֿון יעדער קהילה ,שיקט אָיס
װאָס שאַצן אָפּ יעדע קהילה בּאַזונדער װיפֿל
זיי זאָלן צאָלן שטײַערן" ,מ .אונגער ,טמז,
 1או - .3עריי.

אָפּשאַקירן  --קיר אָפּ(-- ,גע)שאָקירט.
 ,1טרװ.

אָפּשאַרן

דזוו אױסשאָקירן (, .)263 +--ציני-

קערס װערן בּרייטער װי לענגער אַז עס גיט זיך
זיי אײַן אָפּצושאָקירן דעם צוהערער".
 .2אקוזו.

(געוויינטלעך

אומפ).

אָפּעקלען,

זיך פֿילן שאָקירט פֿון עמעצנס װערטער אָדעֶר
האַנדלונגען, .די חוצפּה פֿון דעם יונגן עזות-
פנים איז געװען אַזױ גרויס אַז עס האָט
אַלעמען אָפּגעשאָקירט",

אָפּשאַקלען  --טרוו .שאָקל אָפּ-- ,געשאַקלט.
 .1אָפּטרײסלען .אִי דעם שניי ,שטױבּ .אַי א
,בּת
בּוים מיט עפּל ,אִי אַ נאַסן רעגנמאַנטל ,ש
טאָר מען ניט אָפּרײַסן פּירות פֿון בּוים און

טאָר מען ניט מיט דער האנט אַראָפּװאַרפֿן,
נײַערט מען זאָל אַי' ,שלחן ערוך װו ,לעמ"
בּערג ,יאָר? ;א פֿאַרשטױבּטער הויכער ייד
מיט אַ געדיכטער בּאָרד ,װעלכע איז צוערשט
װײַס געווען פֿון שטויבּ און נאַכן אי  ---שװאַרץ,
איז אַראָפּ פֿון בּויד" ,אַש ,תּהיליםיייד.
 .2זזװ בּו ,פֿיג, .מיר װערן דערטרונקען,
דרום זאָל מען גיין בּאימה ובֿיראה תּשליך
מאַכן ,מע שאָקלט זײַנע זינד דערמיט אַפּ",
שולחן

ערוך,

אורח

חיים

ויורה

דעה

ומנהגים

של כּל השנה ,לעמבּערג ,יאָר? ,א,יך בּעט די
ייִדישע רעדאַקציע  . . .װי װײַט זי קען פֿון ייִדן
אָפּצושאַקלען די חרפּה און די אומזיסטע ניט-
פֿאַרדינטע אָפּזונדערונג פֿון אַלע נאַציעס" ,קמ,
װן * ,93אֵי די הע נט = חרטה
,4
האָבּן, .ד,י כּלה האָט זיך דערװאוסט א װאָך
פֿאַר דער חתונה ,אַז דער חתן האָט אָפּגעשאַקלט
די הענט  8ון איר" ,יפֿאָל6 ,7881 ,ן ,71
 .9שאַקלען א לענגערע צײַט;, .אַזױ אַמפּערט
מען זיך דען? אָפּצושאָקלען מיטן קאָפּ אַ שעה
צײַט און ניט צו זאָגן א װאָרט!.
 .4אױפֿהערן שאָקלען, .אָפּגעשאַקלט
לולבֿ און אים אָפּגעגעבּן דעם שכןף".

אָפּשאָקלען
פֿון דפו.

דעם

זיך  -- --דפֿו .1 .מיט די בֹּב
 .2ניט װעלן הערן ,ניט װעלן װיסן,

אויך אינסטינקטיוו זיך אָפּטרײסלען פֿון עפּעס
אָפּשטױסנדיקס ,עקלדיקס ,גרויליקס, .איך בִּין
איינער פֿון יענעם קלאָס מענטשן װאָס מע װעט
זיד בּאַלד פֿון זיי אִי אַזױ װי פֿון פּרײַסן און
װאַנצן" ,אמז ,דער גואל ,וילנע , ,6681שאָקל
דיך אָפּ פֿון מײַן געבּעט ,װי פֿון א גרינעם
װאָרעם ,װאָס פֿאַלט דיר פֿון בּוים אַראָפּ אויף
דײַן בּרוסט!" ,פרץ ,יגיי נישט מיט מיר'
;זי האָט זיך אָפּגעשאָקלט פֿון אים װי פון אַן
אומציכטיקער זאַך" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,זי ,602
 5זיך אָפּזאָגן פֿון עפּעס .אִי זיך פֿון אַ
שלעכט געשעפֿט, .װעמען ער פֿרעגט עצות
װאָס צו טאָן  /יעדערער שאָקלט זיך אַפּ/ .
לאָזט ער זיך ניט נאַרן מיט גוטן / ,לאַכט מען
פֿון זײַן קאָפּ" ,משש

מפּאָניעװיעז ,דער רחמנות,

ווילנע  ,2881זי , .83מע האָט זיך אַזוי לאַנג
געשמיסן{ ,קאָנקורירט אַרונטערװאַרפֿנדיק די
פּרײַזן| בּיז דער גרינהאָרן האָט זיך אָפּגץ-
שאָקלט פֿון די פּאָר דאָלאַר און געבּליבּן אָן א

פּעני",
טעות

שע,

מאָנאָלאָגן.

,עס לעבּן אויך אין

די װאָס גלייבּן אַז דער

זשאַרגאָן

אין

נאָר א מיטל פֿון וועלכן מע װעט זיך אַמאָל אַי,
ז'  ,11ייצחקבּער האָט זיך פֿון
בּעמ 
פֿרומקײט אָפּגעשאָקלטײ ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָס"
טאָק' ,זי ,821
 .4זיך אָפּנרענעצן ,זיך אָפּטײילן פֿון עמעצן
אָדער פֿון א גרופּע, .נאָר ער אַליין האָט זיך

שוֹין אָפּגעשאָקלט
,פֿאַלט אָן א שרעק:

פֿון זיי",
װאָס װעט

ממוס,

שלמה.

זײַן װײַטער?

עסן ,אויך טאָר מען ניט אָיי ,דרך אדם ,װוילנע

טאָמער שאָקלט זיך דער גאנצער עולם פֿון
אונדז אָפּ?" ,פרץ' ,צו די צוריקקומענדיקע
גרים",

עס ליגט אויף אַ טיש אָדער בּאַנק אָדער בּעט,

פ .אָפּלײיקענען. .די װײַסעיחבֿרהניקעס האָבּן

,,{ ,4װען אַ זאַך װאָס איז מוקצה ליגט אויף
אַן אָרט װאָס מען דאַרף דאָס אַרט ,דהײַנו

זיך אָפּגעשאָקלט פֿון יעדער פּיצֵל שולד" ,בּ.
שקליאַר ,אויף פֿאַלשע װעגן ,קאַונאַס ,9391
 .0אָפּטרײסלען זיך מיט א צאַפּלעניש .א
צאַפּל טאָן, .שאָקלט זיך אָפּ פֿון אײַזערנע
שטעקנס ,װאָס ער כאַפּט אַרײַן" ,אָפּאַ ,די
טענצערין ,ז' , ,09מע האָט צונױפֿגעקלאַפּט די
אָרפֿן די קעפּ אויף אַהינטער
.,
רװ
ארַ.
גפלעֿזע
און אָפּגעשאַקלט זיך פֿונעם האַסטיקן שלוק",
י .אָקרוטני ,אַ בּוים אין װינט ,לאָדזש ,8491
*אָי זיך מיט א פּאַר גראָשן (גילדן אע) =
היזק האַָבּן/ .טרוקן װעט שוין דער פּראַצענטגיק
ניט אַרויס ,ער װעט זיך ,נישקשה ,מוזן אַי מיט
/נג,
א שיינעם גראָשן!" ,ממוס ,טאַקסע

-עכץ . -עניש.

אָפּשאַרװוען  --טרח- .װע אָפּ ,ג-עשאָרװעט.
אָפּרײניקן ,אָפּרײַבּן,
פּ; אָפּשאָרבּען.
אִי א פֿאַרזשאַװערטן מעסער מיט גלאָזפּאַפּיר.

אָבּשאַריען  --אוטו ,דריטפּערזאַניק .געװייגט-
לצך

אומפ.

יריעט

--געשאַריעט.

אָפּ,

:98

עננדיקן
אַרוען .פד.אַרײַען ,שש
גרוי װערן (נאָר װעגן ערשטן ליכט פֿון טאָג).
,עס האָט אָפּגעשאַריעט אויף טאָג און די זון,
א צונטער-רויטע ,האָט אַרױסגעקוקט פֿון אונ-
טער דעם האָריזאָנט",

אָפּשאַרלאַטאַנעװען

 --חע אָפּ-+ ,גע-

 .1זײַן א שאַר-
שאַרלאַטאַנעװעט .אוטװ.
לאַטאַן א לענגערע צײַט .אי א לעבּן ,אָפ
געשארלאטאנעװעט א אאָר ,בּיו מע האָט אים
 ,2אױפֿהערן זײַן א שאַר-
אַרײַנגעזעצט".
לאַטאַן ,אָפּגעשאַרלאַטאַנעװעט און געװאָרן א
מענטש.
טרװ -- .אָפּנאַרן ,אָפּשװינדלען עמעצן אַי
און צונעמען דאָס לעצטע העמד,

אָפּשאַרן  --טרוו .שאַר אָפּ ,ג-ע-שאַרט,

 .1אפ

שטופּן ,אָפּרוקן אין א זײַט .אִי די האָר פֿון
שטערן .אִי דאָס זאַמד מיטן פֿוס, .ער האָט מיט
זײַן האַנט דאָס געלט אָפּגעשאַרט און האָט מיר
געענטפֿערט",

אמד,

דיא

גײַסטער

געשיכטען,

ווילנע  ,1781עזײַן פּריציש בּלוט האָט זיך שוין
אין אים אױפֿגעקאָכט ,עֶר האָט דעם ייִדן געגעבּן
א שאר

אָפּ פֿון זיך" ,אש,

תּהיליםיוד.

,האָט

דער קאָמאַנדיר אָפּגעשאַרט דעם שאָפֿער אָן אַ
זײַט און איז אַרײַן אין שטובּ" ,ה .דאַבּין,
צװישן בּינשטאָקן ,מאָסקװע ,1491
 2שאַרנדיק אַראָפּנעמען ,בּאַזײַטיקן דעם
אייבּערשטן שיכט פֿון עפּעס, .נאָך דעם זאַלצן
שארט מען אָפּ דאָס זאַלץ פֿון דעם פֿלײיש און
מען איבּערשװענקט עס מיט װאַסער װײיניקסטנס
צװיי מאָל" ,חכמת אַדם ,װאַרשע , .7681דינע
פֿינגער  . . .שאָרן אָפּ דעם שטויב פֿון בּלומען-
שטענגלעך" ,מאיר שטיקער ,טמז| 3691 ,א ,42

מיט זיך - --בּאַגיין זיך מיט זיי סתּם
פּשוט װי פֿר:ער ,װען ער איז א שאַכטאאַר
געװען ,טאָר ער איצט ניט .און אַלין שאַרן
זי זיך פֿון אים אינגאַנצן אָפּי ,מ .אַלבּערטאָן,
שאַכטעס ,מאָסקװע , ,9391איך שאַר זיך אָסּ
צוריק ,איך װיל אָנהײבּן גװאַלדעװען ,נאַר איך

1029

אָפּשאַרפּאַנ(י)עץ
קאָן

ניט",

מ.

קאָבּריאַנסקי,

'אינמיטן

וולגי,

-עכץ.

/עניש.

אָפּשאַרפּאַ|נ(י)עץ
0:2250ט0ס

דער (דקע).

 --דער ,נציעס,

22:

פד.

װער עס גייט אָפּגע-

ריסןאָפּגעשליסן ,טראָגט שטאַרק-צעריסענע מל-
נע  --אַדי.בּושים.

אָפּשאַרפֿן  --דזו אָנשאַרפֿן ,בּו.

אָפּשגצן  +-- --אָפּשײגעצן,

דער מלאך רפאל ,פּשעמישל תּרע"ד .פיונג און

פֿריש איז אַמאָל געווען דען ניגון  . . .מיט דער
צײַט איז ער אָפּגעשװאַכט געװאָרן ,עבֿר-ובּטל
איז עֶר געװאָרן" ,פרץ ,א גלגול פֿון א ניגוןי
,איין קוק  . . ,גענוג  . . .צו פֿאַרטרײַבּן דעם
ּ.צ.ושװאַכן דעם גרעסטן
ָטפ.
אינ
שאַרפֿסטן וװ
פֿראָסט" ,שע ,אין שטורם .פדי אסימיליאציע
האָט דעם אנטיסעמיטיזם ניט נאָר ניט אָפּגע-
שוואכט ,נאָר אַדרבּה ,אין א געפֿערלעך גרויסער
מאָס פֿאַרשטאַרקט" ,זשיט װוש ,נ"י  ,9191ז'
, 5אין תּהילים איז דאָ הונדערט און פֿופֿציק
קאַפּיטלעך ,און װען מע זאָגט צװיי מאָל אין
דרײַ הונדערט ,דאָס טוט אָפּשװאַכן דעם כּוח
פֿון יצר-הרע ,װײַל ,יצר" בּאַטרעפֿט אויך דרײַ
מאַליק,

נחלת

עז'

ריאל ,סאַטמאַר תּרצ"ח,
מיט זיך  --ההאָט זיך ...זײיער גוט
אױסגעבּלייכט און אָפּגעשװאַכט ,דאָס ער האָט
זיך קוים אַװעקגעשלעפּט צום אָנבּײַסן" ,אמד,
עוזר צינקעס און דיא ציג ,װילנע תּרכ"ט.

-דיק  --אדי .אע פֿאַקטאָרן .אִיע טענדענצן.

זונג.

-עניש.

האָט

פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס".

 .9אָפּװאַרפֿן ,בּײַם שטימען מיט גאַלקעס און
בּײַם שטימען בּכּלל .אִי א קאנדידאַט ,אַ' א
פֿאָרשלאָג; .ער האָט אײַנגעזען אז יענע פּאַרטיע
װעט

אים

ר' שלמה

אֵיי ,ה' אי ני די {א .קאַגאַןן,

געװיס

װילנע

װאונדערהאָלד,

ז' .68

,7881

,צו די װיבּאָרעס האָט מען בּמחילה  . . .א פּאָר
גבֿירים  . . .אָפּגעשווארצט" ,מרדכי בּן הלל הכּהן,

מיט זיך .זנג/ .עכץ.
אָפּשװיאַנצלען  - --אָפּשװענצלען.

ער (דין- ,קע).

אָפּשװאַרצן  --טרװ .שװאַרץ אָפּ-- ,גע-
 .1מאַכן שװאַרץ אָדער שװאַרצער,
שװאַרצט.
*אי ליכט =
אי אַ טאָװל ,פּאַליצעס.
אױיסרופֿן אַ חרם, .די רצועות פֿון די תּפֿילין
מוזן שווארץ זײַן ,און װיבּאַלד די פֿאַרבּ אין
פֿון זי אָפּגעקראָכן ,מוז מען זיי לאָזן פֿון א
ייד אָפּשװאַרצן" ,חא, .קען זײַן ,דאָס דער
דיקער הער האָט שוין געהאט א גראָע בּאָרד . . .
נאָר ער האָט איר דאַן אָפּגעשװאַרצט" ,אמד,
דער רענדיל ,װילנע ,7681

 .2פֿאַרשװאַרצן דעם נאָמען ,רענאָמע .בֹּאַ

עניש.

װאַרשע  ,0291זי ,982
 .9ענדיקן שווימען (אין ספּאַרט-פֿאַרמעסטונ-
גען) .אָפּגעשװאומען און אַרױס פֿון װאַסער,
 4פֿיג .בּאַװעגן זיך אויף אַן אופֿן װאָס
דערמאַנט אין שװימען, .די זון אין אָפּגע-
שוואומען װײַטער און זיך בּאהאלטן לעם א
פּלויט" ,אי .פֿעפֿער ,עליעס טױט ,כאַרקאָװ
, .62 '+ ,8פֿירן בּיינדלדיקע פֿינגער דאָס
געניי ,שווימען אָפּ אויף א געוויסער לענג ,כאַפּן
זיך צוריק צום אָנהײבּ און שווימען ווידער אַפּ",
לײזער

אָפּשװוײהן  --אוטװ .שװײַג אָפּ-- ,יגעשויגן.
 .1שװײַגן א לענגערע צײַט .אִי שבֿעה, .פֿריער
האָט ער געהאַלטן שמירת:הדיבּור אלול-צײַט,
איצט שװײַגט עֶר אָפּ גאנצע װאַכן אויך
| אינמיטן

אָפּשװאַפן  --טרו .שװאַך אָפּ-- ,געשװאַכט.
= 95שוועכן .מאַכן שוואך אָדער שװאַכער.
אִי דעם קערפּער ,דאָס געזונט .אָי דעם אײַנדרוק,
דעם אינטערעס .אִי די מאַכט .אי אַ טענה,
אִי די מאגנעטישע קראפֿט .אִי דעם יצר-הרע.
אַי בּכּיוון ,בּידים, .דארף מען צו דיזע מעדיצין
צומישן וואסער ,עס זאָל אי זייער שאַרפֿקײט",

הונדערט. ...י ,משה

,מיט

דיבורים

ער

אים

האָבּ איך אים דערזען אויף דרײַ דעקן מיט'
אַמאָלײ ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַפֿראַנציסקאָ,

אין מאַמע-לשון ,ווילנע ,5391

אָפּשבּתן  ...{ --שאַיבּעסןן אַקוזװ .שבּת אָפ,
 ,1אָפּריכטן ,פּראַװען שבּת .אַי
יגעשבּתט.אונטערװעגס ,אין אַן אַכסניא ,אין א קרעטשמע.
 ,2פֿאַר-
אִי צוגלײַך מיט אַלע כּשרע ייִדן.
ענדיקן אָפּריכטן שבֹּת; .אָפּגעשבּתט און זיך
גענומען צו דער ארבּעט".

יעקבֿ

ריידן.

אזעלכע

אָפּנעשװאַרצט

סאָװ' היימלאַנד ,2691 ,סאן 14

ונג.
עריַ.

אָפּשװיצן

האָס

יאָר",

דער

חג,

טאטע

צמח
גאָר

אַטלאַס.
א

,צום

גאנצן

סוף

ראָש השנה

ס.
גיך
,דער
גיך,
ליגן
קין,

הומאָרעסקעס,

קאַצאַװיטש,

,3

מינסק

פֿאַרשװינדן ,פֿאַרגײן .אַזא שטימונג קען
אַי .די צײַט שװימט אָפּ אומבּאַמערקט,
ים איז אָפּגעשואומען פֿונעם בּרעג אַזױ
אזו א סך פֿון די ים-חיות זײַנען געבּליבּן
אױפֿן בּרעג" ,ש .ז .קהת ,איבּז ,נ .רובּאַ-
אויף

װאונדער

װעלט,

דער

.5981

קלעוו

אָפּגעשװיגן" ,בּ .דעמבּלין ,צװײ און אַ דריטער,

;עס האָט לענגער געדויערט װי דאָס מידל
האָט געמיינט ,א שעה נאָך א שעה אין אָפּגץ:

 .2ניט ענטפֿערן אויף א בריו, .װי אַזױ
שװײַגט מען אַפּ אזא צײַט און מע שרײַבּט
נישט ארײַן קיין בּריוול?" ,שע ,מנחם מענדל.

דאַקטאָר

ניי  ,3491זי ,11

 9אקוזװ  6אוטװ .ניט אָפּענטפֿערן .אִי אַלע
רייד .אִי עמעצן |דאטיוון װי א קעצעלע .עדאַ
שפּראַך דער עלשׂטי בּרודר  . . .װיל איך דיר
פֿינף טױיזנט גילדן לײַאן ...דער יונגשׂטי
בּרודר ליס זיך אָבּ שװײַגן אונ' נאם דיא פֿינף
טויזנט גילדן" ,אַלירלײא גשיכטי ,מעשׂה רכג,
אַמשׂט .3271

;נאָר עֶר שװײַגט

אויף אַלעמען

אָפּ ,ענטפֿערט קיינעם ניט קיין װאָרט" ,ישׂראל
גאָלדמאַן,

אידעאַל

אונד

לעבּען,

װילנע

.4091

 4אַרכ .מוחל זײַן ,שענקען ,מפֿצה זײַן
אונטערקױיפֿן, ,דיא שׂררה פֿון וורמיישׂא האָבּין
אים גבּרוכט דען שליסל פֿון מקום אנטקעגן.
זיא הבּין אים גמיינט דאַ אָבּ צו שװײַגן" ,איין
נײַע קלאָג ליד

פֿון חורבּן

ק"ק

װרמיישא,

אמשט

(פֿש וװון, .ער איז איין גרושׂר עשיר
3
גװעזן  . . .ער האָט אים קענען אָבּ שװײַגן מיט
געלט" ,שׂה | ,אַמשׂט ,3771
מיט

זיך.

-שווייג,

דער

/נג,

דעכץ- .עניש ..דער (דין ,קע)- ..ערײַ:
אָפּשוייפֿן  --טרו .שווייס אָפּ--- ,געשװייסט,
שװוייסן און דערבּײַ אָפּטײלן צװיי צונויפ-
געשװײיסטע שטיקער מעטאַל .אִי א רער ,א
ונב,
רעלס ,שאטאבּע .
אָפּשװימען  --אוטו .שוים אָפּ ,בּ ין (האָבּ)

 .1שוימענדיק זיך דערװיי"
'-געשוואומען.טערן, .דער גוטער שווימער . . .קען אַזױי אַי
װיאָרסטן; און װער עס קען ניט ...אַז ער
שווימט אָפּ דרײַ איילן ,איז ער שוין מאַט",
בּלעטער,

ען .71

 .2זיך אַװעקלאָזן שװוימען, .די חסידים
זײַנען שוין געװען אין דער בּערלינקע ,װאָס
האָט שוין געהאַלטן בּײַם אָי" ,אֵש ,תּהילים-יוד.
"גלײַך װי די שיף איז אָפּגעשװאומען פֿון בּרעג,

שוואומען",

קלמן

סובּיל,

איבּז ,דער

מיט זײַן טאַכטער ,לובּלין , .9981טונקלער
אָװנט פֿאַלט פֿון הימל װײַט אינמיטן ים ,אָפּי
געשוואומען איז דער טאָג שוין װײַט אינמיטן
ים" ,סעג .לירישע לידער' ,7191 ,װײַט אינמיטן
ים',
עעניש.
נג.ניט זיך..

אָפּשװינדלען  --טרו- .דל אָפּ--- ,געשװינדלט.
 1שווינדלען א לענגערע צײַט .זײַן א פֿאָר-
זיצער פֿון פֿאָלקסבּאַנק און אִי די מיטגלידער
יאָרן-לאַנג.

 .2אָפּנאַרן .איבּערכיטרעווען? .דער

פֿוקס דער רמאי פֿון די חיות  . . .ער שווינדלט
די חיות אָפּ גאָר אַ שרעק" ,ממוס ,שירה ,זי
 32צורויבּן דורך שװוינדל, ,די אַלע
7
קליינע שפּיצלעך שווינדלען דערװײַלע אָפּ בּײַ

די אַרבּעטער יענע רעכט ,צו וועלכע זיי האָבּן
|בּונד} ,װאָס װיללען די

זיך שוין דערשלאָגן",

-עכץ.

סאָציאַלדעמאַקראַטען ,זשענעװו .9981

עניש,אָפּשװ(י)ענטשען  --טרוו- .טשע אָפּ-- ,יגץ-
אַפּ
שװ(י)ענטשעט- :58 .ש-וו(י)ענצען.
שפּריצן מיט געהײיליקט װאַסער בּײַ א קריסט-
לעכן ריטואל,

אָפּשװויצן  --אוטו .שוויץ אָפּ- ,יגעשװויצט,
 .1זיך בּאַדעקן מיט שווייס, .ד,עריבּער אַז איך
האָבּ גוט אָפּנעשװיצט  ---שװויצן איז ,כּידוע ,א
טײַערע רפֿואה  ---האָבּ איך געמאַכט א שװײג,
ניט גערעדט קיין װאָרטײ ,ממוס ,צוריק אַהיײם,
זי , ,58ער װעט חס-ושלום ניט אָי ,איז ער א
פֿאַרפֿאַלענער",

שע,

יוסילע

סאַלאָװײ,

ז' .352

"ווען דער קראנקער האָט שוין אָפּגעשװיצט,
מוז מען אים אָפּטריקענען מיט אױיסגעװאַרעמטע
ווצש",

איבּז,

דער

אוצר

פֿון געזונט

און

לעבן,

װארשע ,8091
 .2שוויצן א לענגערע צײַט .אִי דעם זומער-
דיקן טאָג אין שאַפּ,

אָפּשװעבּלען
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 .9אָפּהאָרעװען .אִי אין װאַרשטאַט בּיז שפּעט
אין אַװנט|, .דערן רײַכער סוחר קען אַװעק-
װאַרפֿן אויף אַ  . . .טאָג און אַמאָל אויף עטלעכע
טעג זײַן מאַגאַזין און אִי אין דער תּלמוד-תּורה,
אַליין איבּערמאַכן מיט די קינדער רעכענען",
קמ ,7681 ,זי ,22
 .4זיך בּאַדעקן מיט טראָפּנס װאַסער, .דאָס
בּילדן פֿון װאַסער-טראַפּנס (דאָס אָי בּאמערקט
מען אויך אויף קאַלטע כּלים ,װאָס מע טראָגט
ארײַן אין אַ װאַרעם אָרט" ,ד .האָכבּערג ,איבּז,
ל .מאַלטשעװוסקי און ג .יאַקובּסאָן ,אייניקע
פּשוטסטע

עקספּערימענטן

פֿאַרן

עלעמענטאַרי

לימוד ,מאָסקװע ,0291
מיט

אָפּשױם

זיך.

דערלאנגען
הצנט",

די

 .4פֿאַרענדיקן

-נג.

עכץ.

אָפּשװעבּלען  --טרוו- .בּל אָפּ--- ,געשװעבּלט,
אָפּטונקען אין שװעבּל ,פֿאַרענדיקן בּאַאַרבּעטן
מיט שװעבּל ,מיט שװעבּל-גאַזן.

טעלער

לעצטע

שװענקען.

לידער.

אָפּגעשװענקט

און אװעקגעלאָפֿן

די

שפּאַצירן,

 .9אַראָפּשװענקען .מאַכן אַז װאַסער זאָל
אַװעקטראָגן, .האָט גוֹט דאָשׂ מבּול מוזן בּרענגן
אָבּ צו שװענקן דיא דרײַא טפֿחים פֿון דער ערד,
אַזו װײַט דרײַן דז דיא אַקיר גיגרייכט האָט",
סהמ ,תּהילים ,א, .2 ,װען װײַן װערט פֿאַר-
סימלט ,נעם איין אייל נײַ לײַװנט אָדער גע
װאַנט ,לאָז איבּער אויף אים עטלעכע מאָל און
איעדער מאָל שװענק אָפּ פֿון אים דעם סימעל
מיט

עניש,

דיר
א.

א קװאָרט
שומיאַטשער,

װאַסער

זאָלסט אִי

ריינע

וואסער",

איין

בּיכל

דרינן

װאָשׂ

גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָוו תּקנ"ה.
;דאָס רעגנװאַסער זאָל ניט קענען אִי דאָס
מען מאַכן א רינשטאָק",
דארף
מביסּטא..ַ.
מ.

װעבער,

דער

יודישער

פֿעלדאַרבּײַטער,

װאָר-

שע  ,1981זי ,14

לײַט ,דיא
דען לײַטן
שבּעולם",
דאָז געלט
עולם הבּא

דאָ אושבּאָרגין ,אודר דיא דאָ נחשד
אָפּ צו שװערין ,בּכל מיני חומרות
תקק, .הוט ער אֲבֹּר זײַנם חבֿר
אָבּגישװאָרן" ,בּראַנט ,פּרק יג, .צו
האָשׂטו אַך שלום דאָשׂ דו נימנץ

אונ' שװערשט

בּיטריגשט

נימנץ אָבּ ,לטו,

קז/ב, .װער עס האָט עפּעס גערויבּט פֿון זײַן
חבֿר אין װערט פֿון א פּרוטה און אים אָפּגע-
שוואוירן ,מוז עס אים פּערזענלעך צוריק-
געבּן",

נה/א.

בּבֿאימציעא,

מיט זיך  --אִי זיך בּײַ בּאָרד און פּאות,
בּײַ װײַבּ און קינדער, .דער מוכר-ספֿרים זאָגט
א מקח װי פֿאַר דימענטן און שװערט זיך אַפּ
אַז זײַן פֿאַרדינסט איז דאָ אַ גראָשענער" ,חג,
דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691ז' ,411

-עניש.

זונג- .עכץ.

אָפּשוֹחדן  ...{ --שויכעדןן טרװ .שוֹחד אָפּ,
-יגעשוֹחדט .געבּן שוֹחד ,אונטערקױפֿן .אִי אַ

אָפּשװעבּן  --אוטו .שװעבּ אָפּ ,ג-עשװעבּט.
 .1דזו אַװעקשװעבּן ( .2 .)711 +--שװעבּן

 .0בּאַזײַטיקן דורך שװענקען .אװעגן זײַן
גרעכטיקייט זאַלשׂטו אָפּ שװענקן דיא פֿלעקן.

מלוכה-בּאַאַמטן ,אִי די ריכטער כּדי צו קריגן א
קלענערע שטראָף.

א לענגערע צײַט .אִי אַ לעבּן-לאַנג אין חלומות

דש זײַנן דיא זינד" ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג

און פֿאַנטאַזיעס.

 ,1צג/א, .א שטראָם איז געקומען פֿון די
קריסטלעכע לענדער און האָט אָפּגעשװענקט די
בּלוט פֿון דאָס לאַנדײ ,אמד ,שוד ורצח ,װילנץ
,0

אָפּשוטענען  --טרו- .טע אָפּ ,ג-עישוטעט .לד,

אָפּשװעכן  +- --אָפּשװאַכן, .דער מענטש
װיליקט אײַן אָפּצושװעכן דעם יצריהרע דורך
דער

תּורה",

שׂיח

ספֿונים,

,2781

איבּז ,װארשע

אָפּשװענצלען  --דזוו אָפּשװ(י)ענטשען ,פעיאָ.
אָפּשוענקען

--

טרוװ .שװענק

אָפּ- ,יגעץ-

 .1אָפּרײניקן דורך בּאַגיסן מיט
שװענקט.
װואַסער ,דורך אײַנטונקען אין װאַסער אָדער
אין אַן אַנדער פֿליסיקײט .אִי גרעט אין טײַך,
,ער האָט גיפֿונדן שװאַרץ זילבּער  . . .אונ' האָט
עשׂ גישײארט ...אָבּ גישװענקט אוני שין
גמאַכט" ,חהו ,י/א, .אין דעם דאָזיגין חוֹדש
זײַנען דיא ישׂראל עוסק בּמצות דאָשׂ זייא
כּשרין און גליהן ,און שויינקן אָפּ נאָך דעם
כּשרין" ,קה ,סדילקאָוו ֹ* 1281אַי די נ ש מ ה
= נעמען א טרונק בּראַנפֿן,

 .2אָפּפֿרישן אין װאַסער .אָפּבּאָדן .אַי דעם
פֿאַרשװיצטן קערפּער אונטערן דוש; .ליבּר
פֿאָטר ,פֿיר מיך אין דאָשׂ װאַרמי בּאָד,..
שווענק מיך אָבּ אין קלטן וװאַשׂר" ,מב ,מעשׂה
נב, .דער סימן איז שטפֿתני ,דשׂ איז טײַטש דוא
האָשׂט מיך אָבּ גישװענקט און אָבּ גיוועשן",
לטו ,קמ/א; .אַך האָט עֵשׂ צו װײַלן שער
הסוסים גהיישׂן אַלז מן די פפֿערט פֿון דאַ אין
די בּאַך קדרון גבּראַכט האָט אָבּ צו שװענקן",
ר'

אַלכּסנדר

עטהויזן,

בּית

ישׂראל

הבּחי-

ובית

רה ,אופֿיבּך תּע"ט,

 .2בּאַנעצן ,אָפּניסן.

,דער

חתן

שנײַדט

שטיקער פֿלאָדן/ ,מע זאָל די כּלה כּשר בּאָדן; /

מע זאָל זי נישט אַ' / ,מע זאָל זי נישט
דערטרענקען"9 ,ל, .צום בּרעג שווימט א ראָי
זעווע פֿאַליע  /און גנבֿעט צום ייִנגל זיך צו/ ,
שװענקט אָפּ זײַנע בּאָרװעסע פֿיסלעך  /און
לאָזט אים גלײַך װידער צו רו" ,סעג ,לירישע
לידער' ,דער יונגער פֿישער' ,אַזױ פֿיל ייִדישע
שװעלן

װעלן דיך שוין ניט איבּערנעמען,

ניט

דדיק  --אַדי .אע שטראָמען, .שטראָמענדיק
זיכער און פֿארעקשנט װײַטער ,אִי און אָפּבּרעק-
לענדיק אױפֿן װעג יעדן פֿעלדז און יעדע
שטערונג",

דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַפֿראַנציסקאַ,

ווארשע  ,0391זי ,03
מיט

, --בּנימינס אבֿרים זײַנען אַ בּיסל

זיך

אָפּגעגאַנגען  --נאָך דעם אִי זיך מיט אַ גאַנצן
צעבּער קאַלטן װאַסער" ,ממוס ,מסעות, .מײַנע
זיידעס ,װאָס דו מוזסט זיך צען מאָל אִי דו
זאָלסט זייער נאָמען געדענקען" ,עט ,משלים,

וילנע

,5291

ז' .232

/נג.

/עכץ.

עניש.אָפּשװערן  --שוער אָפּ-- ,געשװאָרן'-- ,גע-

שוואוירן.

אקוזװ .

 .71אָפּגעבּן אַ שבֿועה.

,געהאַט צו טאָן מיט נאָך אַ קרעמערקע ,װאָס
שװוערט אָפּ גאָט מיט טאַטע-און-מאַמע פֿאַר א
קאָפּיקע פֿאַרדינסט" ,אמד ,דיא קאָװנער בּריקע,

ווילנע , .4781אָפּגעשװאָרן ,אַז ער קען זי פֿון
דער היים ,װער זי איז" ,שע' ,דער מיסטייק,
סאָװ' היײימלאַנד ,1691 ,טן ,2

 .2פֿאַרענדיקן שװערן .אָפּגעשװאָרן און אַראָפּ
פֿון מאַרק; .אַצינד ,חבֿרים ,אַז איר האָט מיר
שוין אָפּגעשװאָרן ,װעל איך אײַך שוין דער"
ציילן" ,שע ,פֿון צװײ װעלטן ,ו' , .02האָט
געשווינד אָפּגעשװאָרן מיט די עדות און אין
גלײַך געגאַנגען איבּערקוקן די פּאַפּירן פֿון
מנשהס דיעלע" ,א .י .סאַפֿיר אויס מינסק,
שפּאַסיק:
חטאת הקהל וו ,ווילנץ  ,1881זי .;92

װאָכלתּ ושׂבעתּ ובֿרכתּי  --זאָלסט אָפּעסן און

 .:0,12/: 16אָפּקאָכן קאַרטאַפֿל ,אִי אַ טאָפּ
מיט בּולבּעס אויף װאַרמעס,

אָפּשױבּערן  --טרװ- .ער אָפּ-- ,געשױבּערט,
אַראָפּװאַרפֿן ,אַראָפּ-
נעאָל .פֿרגל :צעשויבּערן.
טרייסלען, .עס װעט דער געיאָמער אַרומרײַטן
איבּערן טײַך װי אַ דונער א טױבּער / ...אוז
איך װעל א בּוים זײַן ,װאָס האָט שוין די
בּלעטער פֿון זיך אָפּגעשױבּערט" ,חג ,דורות,
זי ,25

אָפּשױדערן
שוידערט

אקוזו (געװיינטלעך אומפ)

--

דורכגענומען

אָפּ-- ,געשוידערט,

ווערן פֿון א שוידער .אױפֿציטערן ,אױפֿצאַפּלען,
עס האָט אים אָפּגעשױדערט .עס שוידערט אונדן

אָפּ נאָר פֿון דעם געדאַנק װעגן אַ נײַער װעלט-
מלחמה, .א זויערקייט אין מאָגן ,און כּסדר
געװאָלט אָפּגרעפּצן ,א נאָס טאָן און אָפּגע-
שוידערט",

טמז,

חג,

 1691וא ,3

גרױליק,
אָפּשױלעך  --אַדי .דטמש .נר.
שוידערלעך ,עקלדיק, .עס מוזן אָנגענומען
ווערן מער דראַסטישע שריט אָפּצושטעלן אָט די
אל

מגפֿה",

ז.

קראַנץ,

טמז,

 8691צן ,92

-קייט,

אָפּשױים  --דער , ען (זה.

 .1אַקט אָדער

רעזלוטאַט פֿון אָפּשױמען .אִי בּײַם קאָכן זופּ,
 .2פֿאַרגליווערטער שוים צוזאַמען מיט שמוץ
און אָפּפֿאַל אויף דער אײבּערפֿלאַך פֿון װאַסער
אָדער אַן אַנדער פֿליסיקײט .דער אִי פֿון טײַך,
,די בּעטלער פֿון דער גרויסער שטאָט װערן
שיכּור מיט דעם אִי פֿון שענקפֿאַס" ,מלך
ראַװיטש,

נאַקעטע

לידער ,וין .1291

 .9דזו שוים .אַי פון כװאַליעס (נאָמען פֿון

אי און אַנטלױפֿן,

א לידער בּיכל פֿון דובֿ שנאַפּער ,װין ,)7291

טרװ .אַרכ .שװערן אַז ניט .זיך שװערנדיק
בּרענגען שאָדן .דורך א שבֿועה אָפּנאַרן עמעצן,
,דיא דיינים זאָלין זייר מחמיר זײַן אויף די

 4אָפּפֿאַל פֿון דער געזעלשאַפֿט, .גנבים,
אַלפֿאָנסן ,פּראָסטיטוטקעס  ---דער גאַנצער אַי".
;האָט יאָ עפּעס געשריבּן װעגן ,טומולטן" װאָס

אָפּשױמען

131

די געזעלשאַפּטלעכע 'מענטעסי (אֵי) האָבּן גוֹרם
געװען",

אָפּשטאַם

יוסף

גאַליציע מײַן אַלטע

טענענבּוים,

היים ,ז' , .052געקוקט אױפֿן ייִדישן ייָשׁובֿ
אין אַמעריקע װי אויף אַ מינדערװערטיקן אִי
פֿון זיך" ,ייט ,פּוילן וש; .אין יענע צײַטן
איז נאָר געקומען קיין בּראַזיל דער אִי פֿון מזרח-
אײיראָפּעאישן ייִדנטום  --אַן אָנזעצער ,איינער
װאָס איז אנטלאָפֿן פֿון זײַן װײַבּ אָדער איינער
װאָס האָט געווכט לײַכטע רװחים" ,נתן הענ-
דעל ,אין אַמעריקאַנער 9591 ,וע , .91דאָס ,נײַע

דײַטשלאַנדײ פֿון אַלטע סאדיסטן ,רוצחים אונ-
טערמענטשן ,אַי פֿון מענטשלעכן מין!" ,ה.
/נג,
זײַדמאַ ,טמז 4691 ,װו 72.

אַז מע

זאָל מיך

װײַבערשער

אַי" ,מ.

יום'כּיפור,

שלײַפֿשטײן,

װאַרשע,

יאָר?

דער
ז'

.01

און מעקט אָפּ . . .װאָס די מלחמה האָט אָפּגע-
שוינט" ,פֿישל בּימקאָ ,קעלץ, .פֿאַרגאָסן בּלוט
שװײַגט ניט ,עס שרײַט פֿון דער ערד אַרױיס און
מאָנט א תּיקון פֿון אונדז ,די געבּליבּענע ,װאָס
דער גוֹרל האָט אָפּגעשױנט פֿון היטלערס
האנט",

פּנחס

גאַלדהאַר,

מיט זיך.

הזנג.

אָפּשופטערן

--

ער

גש,

מעלבּורן

.9491

אָפּ-- ,געשוסטערט.

 .1א לענגערע צײַט זיך פֿאַרנעמען
אוטװ.
מיט שוסטערײַ .אִי א לעבּן לאנג,

אטװ  --אופֿ
אָמען.,-שאַמען ,שהערן שוימען .לאָזן דעם בּאָרשטש אִי, .קאָך זי
אַזױ ,לאָז אָי און אויסמישן ,זאָל ניט פֿאַרבּרענט

 .2אױפֿהערן זיך פֿאַרנעמען מיט שוסטערײ.
,דאָס ייִנגל האָט גיך אָפּגעשוסטערט ...און
אַװעק אין דער גרויסער שטאָט זיך לערנען.
טרוו .בּמקום-װערבּ פֿאַר יעדער מין אָפּטאָן
אַן אַרבּעט שלעכט ,אומגעראָטן .אַי א שטיקל
ארבּעט .אַי דאָס בּינטל יאָרן.

טשיקאַװי ,שקלאָוו ,תּקנ"ה .עדאָס זיבּעצנטע
האָט נאָר װאָס אָפּגערױשט ,אָפּנעשױמט מיט

אָפּשופֿלען  --טרװ .פֿל אָפּ-- ,געשופֿלט.

אָפּשױמען

ווערן",

 --שום

איין

בּיכל

אָפּ'- ,געשוימט.

װאָט

גפֿינט

דרינן

זיך

9פ:

זאַכין

חדשים בּאַרײידעװדיקע" ,אַקש ,קינדער פֿון איין

פֿאָלק ,מאָסקװע  ,8291זי ,83

 .1אַראָפּנעמען שוים .אי די זופּ

טרװ.

מיט אַ קאָכלעפֿל; .די טעכטר פֿון (רבֿ נחמן)
דיא װאַר מיט אירי בּלוסי הענדן אָב שוימן
איין היישן זידיגן טאָפּף בּײַׁא דעם פֿײַאר",
צאינה ,ויקהל, .איינער װאַרפֿט אַרײַן אין דעם
זופּ א זשמעניע זאַלץ . . .דער דריטער שוימט
אים

אָפּ",

זבּ,

דער

כּליבּוֹניק,

קליינער

ריװקין,

אונדזערע

בּעלי-בּתּים
שטיקער

פּראָזאַאיקער,

אַליין ...דעקן
|מיט

װעלכע

אָפּ די

סאיז

ע..

 .די

לײַװנט-

פֿאַרדעקט

דער

פּסחדיקער בּאָרשט} ,שוימען אָפּ ,װאָס האָט
אָנגעיוירן פֿון אױיבּן ,און דעקן װידער אײַן
בּיז א צװייטן מאָל" ,נס ,משפּחה מאַשבּער װ,
ניי ,8491

 .2אַראָפּנעמען דעם אייבּערשטן שיכט .אִי
דאָס פֿעטע .אויך פֿיג :מ,יט מײַנע דאַרע הענט,
מיט די פֿאַרדאַװנטע  . . .װעל איך אײַך אִי דעם
שטויבּ פֿון טריט" ,פּמ ,סתּם ,זי ,321

 .2אױפֿזידן ,אױפֿקאָכן,
פֿאַרדינסט, .א

מלך גאָר אַזױנער װאָס האָט ליב אָפּצושױמען
אַזױ עס פּיסטאָשיט עֶר זי נאָך" ,מס ,משלי,
תּקע"ד ,כט, .4 ,װאָס זאָל מען זיך נארן,
בּרײַנע ,כ'האָבּ טאַקע גערעכנט כ'ועל אִי בּײַ
מרדכין אַ פּאָר רובּל" ,אַפּאַ ,אַלײן
עניש.
עכץ.
מיט זיך.
אָפּשױנען
אויסהיטן,
אים אַזא
מיט מיר

( .2גגנבֿים-
 .1אָפּשװאַרצן.
יגעשחורט.מיט זיך = זיך אַלײן
שפּראַך) אָפּמסרן .
אַרױסגעבּן.
אָפּשחטן  +- --אָפּשעכטן,
אָפּשטאַטן  --טרװ .שטאַט אָפּ- ,געשטאַט.
 .1אין פֿאַרבּינדונג מיט װיזיט (בּאַזוך) ,קומען
צו גאַסט ,בּאַזוכן .מיטן בּײַטעם פֿון אָפֿיציעל-
קייט,, ,האָט דער יונגער גראַף אָפּנעשטאַטעט
א

בּאַזיך",

 -טרװ .שון אָפּ-- ,געשוינט.אָפּהיטן ,אויסשאַנעװען, .װאָס טויג
אַלטע ייַדענע װאָס עֶר האָט ,ער זאָל
וואוינען ,און זאָל נאָך אַכטונג געבּן

אמד,

דער

אידישער

פּאָסלאַניק,

ווילנע , ,0881זי זאָל זיך זוכן בּאַקאַנטשאַפֿט
אין פֿרעמדע הײַזער ,אִי װיזיטן ,לאַדן צו זיך
און זען װי עס פֿירט זיך אין דער גרויסער
וועלט" ,חובּבֿ ,איין נײַע מעטאָדע ,װילנע .1881

 ,2אַרכ .אין פֿאַרבּינדונג מיט דאַנק ,מזל-
טובֿ,
טובֿ,
טעט
גנוגן

בּאַריכט אא .בּאַדאַנקען ,אָפּגעבּן אַ מזל-
א בּאַריכט אדגל, .איך בּיט אײַער מאַיעשׂ-
אום פֿר צײַאן דז מײַן צונג ניט גשיקליך
איז מײַן דאנק אָבּ צו שטאַטן ,מראות

,ונדרן װער מזלי
הצובֿאות ,װאַנזבּעק תּע"ח .ז
טובֿ װינשין װיל זאָל צו הויז אָדר אויף דער
גאַסין

 .4אַראָפּנעמען פֿאַר זיך אַ טייל פֿון עפּעס
װאָס איז װערטפֿול .אִי יענעמס

אָפּשהורן  ...{ --שאָיכערןן טרװ .שחור אָפּ,

אדעס

,,פֿון די טײַכן אין גך-עדן װעל איך אִי
5
די פּערל צו דײַן האַלדז" ,פּרץ 'יעס זענען קיין
וואונדער געשען', .זײַן ערשטער אימפּולס איז
געווען אָפּצושױמען די אינטעליגענטישע בּלעזי
לעך פֿון אײבּערפֿלאַך פֿון זײַן געמיט" ,בּ.
ן' .71

אָפּגראָכּן מיט א שופֿל; אָפּװאַרפֿן מיט אַ
גרויסער לאָפּעטע .אַי פֿון װעג די צעשאָטענע
שטיינקוילן,

אָבּ שטאַטין",

פּראָגער

תּקנות

קעגן

לוקסוס ,תּקכ"ז ,יִבּל | ,זי .143

 ,2איר .עפּעס דורכפֿירן .מיט ליימענע פֿיס
אי א טאַנץ .אִי אַ קבּלת"פּנים ,א בּרוך-הבּא,
א בּר-מצווה ,אַ חתונה, .דערנאָך שטעלט זי זי
פֿאָר פֿאַר אירע חבֿרטעס ,װעלכע שטאטן אָפּ
נאָכאַמאָל צו קניקסן" ,שע ,פון צװיי װעלטן
ז' ,78
 4בּאַשליסן, .איך קען בּ ײַ זיך ניט אִי
 ---צי איך זאָל צופֿאָרן אין װילנע צי ניט".

אָפּשטאָלן  --טרװ .שטאָל אָפּ-- ,געשטאָלט,
9

-שטאַלעװען.

דזו אױסשטאָלן (+--

 ,)4אַי א שטיקל אײַזן; .אַי א כאַראַקטער בּײַ

די שװעריקייטן פֿון בּויען אַ נײַ לאַנד און אַ
נײַ לעבן".

 .1רעזולטאַט פֿון

אָפּשטאם  --דער- ,ען

אָפּשטאַמען, .פֿאָלק איז אַ קיבּוץ ,װאָס שאַפֿט
זיך ניט דורך אינאיינעמדיקן אִ' ,נאָר דורך
אינאיינעמדיקע היסטאַרישע איבּערלעבּונגען",
די

מו,

שװאַרצע

{' .451

פינטעלען,

 .2שטאַם ,מקור .אָנגעהעריקײיט צו אַ שטאַם,
צו אַ מקור .סיבּה פֿון עפּעס .האָבּן זײַן אִי
פֿון ....אִי פֿון א קראנקייט, .דער גרייפּ"
פֿרוט צ יט זײַן אִי פֿון מאַראַנץ און ציטרין",
,דער אִי פֿון זוהר איז נאָך ניט אינגאַנצן אױפֿי
געקלערט", .סיאיז געװען קלאָר דער אִי פֿון די
ליגנס וועגן די זקני-ציון" .א,ון די אומבּאַלעבּטע
קראַפֿט {עלעקטרישע ענערגיען ,װעלכע פֿאַר"
בײַט איצטער אין אַזאַ גרויסן ערך די מענטש-
לעכע אַרבּעט ,האָט אויך דעם זעלבּן אִי {װי
די זון-ענערגיען" ,מעריסאָן איבּז ,ה .ספּענסער,
די ערשטע פּרינציפן ,װילנע  ,7391ז' , .222ער
מאַכט ניט דעם מינדסטן פּרוּװ אַפֿילו אָבּיעקטיװ
צו אנאליזירן דעם סאַציאַלן אַי און די סאָציאַלע
לאגע פֿון דעם שרײַבּער" ,שנ ,קריטיק און די
קריטיקער ,בּ"א  ,9591ז' , .422איצט ניוכע
איך צום האָניק מיט תּאװה ,זוך דעם אִי פֿון
ריח" ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691זי ,011
*אָיבּוים  --מוטערבּוים ,א בּוים ,װאָס
האָט געגעבּן דעם אָנפֿאַנג צו אן אַנדער בּוים
*אַיוואָרט  --שורשדיק
אָדער בּיימער.
װאָרט ,אָן פּרעפֿיקסן און סופֿיקסן ,פֿון װעלכן
עס שטאַמען אָפּ די איבּעריקע װערטער מיט
*"אָ"לאַנד  --לאנד
דעם זעלבּיקן שוֹרש.
פֿון װעלכן מע שטאַמט .קאַ פּולישער מִחבּר
 . . ,האַלט דאָס אַ-לאַנד פֿונעם פֿרײַמױערטום,
שאָטלאַנד ,פֿאַר א מדינה פֿון כּישוףמאַכערס",
מתתיהו

מיזיש,

יבל

ווא,

.2
1

 .9נאַציאַנאַליטעט .אָנגעהעריקײט צו אַ שבֿט,
פֿאָלק, .בּײַ די אינדיאַנער בּאַצייכנט יעדער
שבֿט זײַן אִַי מיט א בּאַזונדער סימן", .עס קאָן
זײַן אַז אַ שטיקל פֿאַרדאַכט װעגן משה רבּינוס
אִי האָט אין גאָר-גאָר אַלטע צײַטן עקסיסטירט
אַפֿילו בּײַ ייִדןךי,

גרינ,

איד

און

װעלט,

נ"י

ז' , .72מענטשן װאָס האַלטן פֿאַר
,3
נייטיק צו לייקענען זייער יידישן אִ'י זײַנען
ממילא קיין ייִדן נישט" ,צייט ,טמז  7591וא .8
,ייִדישקעס אין קלויסטער שוין דערצויגן ,און
צלמים טראָגן זיי ,דעם אִי צו פֿאַרהױלן" ,חג,
דער

מענטש

פֿון

פֿײַער,

נ"י

 ,2691ז'

,32

 4יחוס ,אָנגעהעריקײיט צו אַ משפּחה.
נידעריקער ,פּראָסטער אַי .פֿ ון פּראַלעטאַרישן
אִ .זײַן פֿון אָבּעלן אִי? .ער אין פֿון
הויכן אַי :דער טאַטע האָט אים געמאַכט אױפֿן
בּוידעם" ,פֿװל, .מע מוז אײַך האַלטן פֿאַר די
אויגן אײַער פֿאַרבּרעכערישן אֵָיי ,ייט' ,טיטוס
|
און יאָזעפֿוס
 .8אין פֿאַרבּינדונג מיט גנ בּאצייכענונג פֿון
אָרט ,טעריטאָריע פֿונװאַנען עס קומט עפּעס.
יט זײַן אִי פֿון אַמעריקע".
,קאַרטאָפֿל צ
 .0אָפּצװײַג ,אַרוסװאוקס .אִי פֿון אַ געוויקס.

אָפּשטאַמיק

1032

אָפּשטאַמיק  --אַדי .װאָס איז פֿון אָפּשטאַם,
װאָס שטאַמט אָפּ פֿון .אַי פֿ ון אַריסטאָקראַטן,
אן איער פֿון דורות רבּיים .ייִדן און אִיקע פֿון
ייִדן, .זי האָט מיט געדולד און ליבּאַשפֿט
איבּערגעטראָגן אלע שװעריקייטן ,װאָס דער
פֿרעמד-אָ'ער האָט איר פֿאַרשאַפֿט" ,אַש ,משה.

,פּראַגער קאַפֿע-הײַזער  . . .וועלכע זײַנען אי
גנטלעך
לאַנד

פֿון

אִי פֿון װין",
מהר"ל

און

ה.

צ.

װאַקסמאַן,
װאַרשע

מאַסאַריק,

אין
,6391

דקייט,

װער עס

אָפּשטאַמלינג  --דעו: ,ען.

שטאַמט אָפּ פֿון, . ..איך טראַכט װעגן דרײַ
אָען פֿ ון איינעם פֿון די בּאַרימטסטע פוילישץ
רבּנים פֿון אָנהײבּ 91טן יאָרהונדערט" ,מװ,
דער

װעג

אָפּשטאַרבּן

צו

יוגנט,

אונדזער

7ז' ,481

;דער

קעניג פֿון עטיאָפּיע ,װעלכער האלט זיך פֿאַר
אַן אִי פֿון שלמה המלך און מלכּת שבֿא" ,טמז,
 4וו ,12

אָפּשטאַמלען  --אוטו- .מל אָפּ--- ,געשטאַמלט,
שטאַמלען א לענגערע צײַט .אִי בּיז מע
היילט עס אויס,
 .2פֿאַרענדיקן שטאַמלען, .בּיז דער שטאַמ-
לער װעט אִי וואוהין ער וויל פֿאָרן ,װעט אַװעק-
גיין די בּאַן".

אַקוזװ .אָפּזאָגן פּעס נישט קלאָר ,צװײפֿלענ-
דיק ,אִי אַ גוט-מאָרגן .אַי אַ תּירוץ ,א בּקשה,
,נחמן-יאָסל האָט קוים אָפּגעשטאמלט אַ גוטן-
טאָג און אַרויס װי נאָך אַ שויץ" ,משה
,6291
אַלטמאַן" ,בּלענדעניש' ,טשערנאָװיץ
-עניש,

זזו אָפּשטאַמ-

אָפּשטאַמלער  --דער' ,ס.
לינג .אַן אִי פֿון א רבֿ, .די

 .4אין פֿאַרבּינדונג מיט גנ .בּאַצײיכענען אָרט,
טעריטאָריע פֿונװאַנען עפּעס נעמט זיך .אִ' פֿון
רוסלאַנד, .אַמעריקאנער װאָס פֿילן אַ סימפּאַטיע
צו דער אַלטער היים ,װאָס זיי שטאַמען פֿון
איר",
"ונג .דזוו אָפּשטאַם .4-- ,סאַציאַלע אָי .פֿ ון
ייִדישער אָי; .ער וויל דווקא זיך משדך זײַן מיט
א ייִדישן גבֿיר ,דען עֶר אליין איז פֿון סוחרישער
א"

איין

גיפֿעהרליכע

ליעבּע

צװישען

צװיײי

בּלינדי קעץ ,לעמבּערג , .0981דער ייִדישער
אַקאַדעמישער װערטערבּוך איז געפּלאַנט אַװױי
 ...עס זאָל דערקלערט װערן די אַי פֿון יעדן
װאָרט* ,שטערן ,מינסק  ,9291נאן ; .3בּײַ יעדן
ייִדן איז טײַער זײַן אִי ...מיט דעם טיפֿסטן
נשמה-געפֿיל אַכט ער זײַנע אור-אור עלטערן",
לדבּ ,נ"י  ,7591זי ,821

/עניש.

יעכץ.

--

אָפּשטאַמפּן

טרו.

ער (ײין קע).
שטאַמפּ

אָפּ-- ,גץ-

שטאַמפּט .1 .מאַכן אַ צייכן מיט אַ שטאַמפּ,
אָפּשטאַמפּן די פּראָדוצירטע סחורה פֿאַרן אָפּ-
שיקן פֿון פֿאַבּריק,
 2צעשטויסן ,צעבּרעקלען מיט אַ שטאַמם,
שטייסל ,סטופּע .אי מצה אויף מצה-מעל .אַי

קאַװע- :98 .שט-אַנפֿן ,זאָל מען לויז אַי
ווייץ און זידן װי קאַשץע,"...
ונג,לבֿובֿ תּר"י ,זי 2

תּעלה ארוכה,

אָפּשטאַנר  --דער ,ז.
 .1מהלך ,מרחק,
דיסטאַנץ .אִי צװישן צװויי שטערן .אִי צװישן
צוויי פּונקטן .מעסטן דעם האָריזאָנטאַלן אַי
פֿאַרשטעלט
בּעת טאָפּאָגראפֿישע ארבּעטן, .
קריכנדיקן

שנעק

דעם

װעג

מיט

דעם

פֿאַרשײדענע

אָיס פֿון די

שטערונגען און פֿאָרשט אויס ,אויף װאָס פֿאַר

איז געװען כּידוע אַן אִי פֿון רות ,פֿון מואבֿ",

אַן אָפּשטאַנד בּאַמערקט ער זיי" ,יאַכ ,זי ,112
;דעם אִי פֿון שורה בּיז שורה מאַכט מען

 9591ווא , .81אין

װאָרצל-פֿרוכט

,עשׂרת-השבֿטים",

דטש,

טמז,

י ל .לאַסאַװין ,אַמעריקאַנער,

.459111

,ער

די אָיס פֿון אַבֿרהמען האָט זיך אַנגעהױבּן דער
פּראָצעס פֿון צעפֿאַלונג" ,אפֿא ,געטראַכט מיט
עבֿרײטײַטש ,זי ,14

אָפּשטאַמען  --אוטו .שטאַם אָפּ-- ,גע-
 .1שטאַמען פֿון עפּעס א סיבּה ,אַ
שטאַמט.
מקור; .די מגפֿה שטאַמט אָפּ פֿון א װירוס,
װאָס האָט זיך לעצטנס פֿאַרשפּרײט איבּער גאָר
דער ועלט" .איעדער דאַרף  . . .װויסן װעגן יעדן
מנהג פֿון װאַנען ער שטאַמט אָפּי ,אהרן לעװין
איבּז ,מקור מנהגים ,װילנע , ,3781אבּראַמאַ-
וויטש שטאַמט אָפּ פֿון דעם דור ,װאָס האָט
ארויסגעגעבּן א נײַעם מין מענטשן" ,בּעם,/ ,
זי , ,73װען אָט די לענג-איינסן ,די אָריגינעלע
אָדער אָפּגעשטאַמטע ,װאָלטן זיך אומרעגלמעסיק
געענדערט ,װאָלט ניט געקענט זײַן קיין הימלשע
דינאַמיק,

מעריסאָן

איבּז,

ה.

ספּענסער,

די

ערשטע פרינציפן ,װילנע  ,7291זי 391
 2אָנגעהערן צו אַ שבֿט ,א פֿאָלק .אַי פֿון
ייִדן .אִי פֿון אַ געמישטער חתונה,
 .9אָנגעהערן צו אַ משפּחה .אַי פֿון ווילנער
גאון .אַי פֿון די ראָטשילדס .אִ' פֿון א משפּחה
װאָס האָט עולה געװען מיט דורות צוריק,

פֿאַרשײדן,

געװענדעט

אָן דעם

און אָן דעם בּאָדן" ,ק .פערלמאַן איבּז ,פּראָפֿ,

װ .אַ .כאַרטשענקאָ ,װאָרצליפֿרוכטן ,מינסק
 ,8פג, :דער אִי צװישן אָרעם און רײַך
װערט אַלץ גרעסצר" ,דער אידישער אַרבּײטער,

לאָנדאָן  ,2091פַאן  ,41זי ,021
 2אונטערשייד אין צײַט פֿון געשעענישן,
ֿ,ון זײַנע ערשטע לידער בּיז
צײַט-אינטערװאַל .פ
דעם קרוינווערק פֿון זײַן לעבּן איז אַן אִי פֿון
איבּער פֿערציק יאָר" .דער אִ' צװישן צװיי
וועלט-מלחמות,

ס .אונטערשייד בּכּלל בּײַ דער אָפּשאַצונג
פֿון פֿאַרגליכענע דערשײַנונגען ,װערטן און
בּאַגריפֿן ,אי צ װ יש ן קלין און גרויס,
יוג און אַלט, .דער אִ'י צװישן
צװישן
דורות  ---צװישן עלטערן און קינדער  --איז
איינע פֿון די אָנגעװײטיקסטע פּראָבּלעמען אין
דער װעלט", .װי נאָר אַנטאָקאָלסקי איז אַװעק
פֿון די װילנער בּעליבּתים ,איז דער אִ'י גע
װאָרן אַלץ גרעסער צװישן אים און זײַן פֿאָלק",
בּעמ וו ,זי ,8

 4דאָס װאָס שטייט אָפּ בּײַם פּראָדוצירן .אַי
בּײִַם מאַכן אייל-מאַקוכעס .אַי בּײַם אויספרעסן

װײַנטרױבּן; .א מענטש טאָר ניט פֿאַרקױפֿן
זײַנע שטרוי און ניט דעם אִ' פֿון אײלבּערן
און ניט דעם אַי פֿון װײַנטרױבּן צו איינעם װאָס
איז

ניט

בּאַגלײבּט

אויף

מעשׂרות",

זרעים,

צא/א.

 .9דאָס װאָס עס שטייט אָפּ פֿון אונטן בּײַם
פֿאַרקאָכן ,בּײַיִם אױפֿבּר;ען .אִי פֿון קאַװע ,פֿון
טיי ,פֿאַרױסזאָגן די צוקונפֿט לויט דעם אִי פֿון
טביּלעטלעך,
אָפּשטאָפּן  --טרו .שטאָפּ אָפּ-- ,געשטאָפּט,

 .1פֿאַרענדיקן שטאָפּן .אַי די זאָקן,
 .2שטאָפּן אַ לענגערע צײַט ,אָפּגעשטאָפּט א
גאַנצן נאָכמיטאָג און פֿאַרשטאָפּט בּיז איין לאַך,

 .9אָפּקאָרמען .אִי אַ גאַנדז,, .מײַן בּר'מצווה
צו װעלכער איך האָבּ מיך צוגעגרייט מיט אַ
שאַרפֿן חילוק (אַ דרשה) ,און מײַן מחותּנתטע
האָט זיך מכין געװען דערצו מיט גענוג פֿיש
און פֿלײיש און האָט אָפּגעשטאָפּט דערצו א
האַלבּע טוץ גענדז" ,אמד ,דיא יודען אין ליטא,

ווילנעץ ,1781

מיט זיך.

זנג.

העכץ .עניש.

אָפּשטאַרבּ  -דער| ,
אַקט פֿון אָפּי
שטאַרבּן, .א,יך זע ,װי מע דרײט פֿאַר מיר
אום  /פֿון אױפֿלעבּ און אִי דאָס ראָד" ,אַל װ,

'פֿאַרנאַכטי,

אָכּשטאַרבֿן  --אוטװ .שטאַרבּ אָפּ .איו
ג=עשטאָרבּן .1 .,דזוו אַװעקשטאַרבּן, .איידער
דער מענטש שטאַרבּט אָפּ / ,װי בּיטער איז דער
טויט" ,פל, .זאָל זשע הײַנט יאָ דער חכם אַזױ
אִי מיטן נאַר גלײַך" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,ב,61 ,
;און ער |אחשורושן האָט זי געפֿרעגט װער
זײַנען דײַנע קרובֿים  . ..און זי {אסתּרן האָט
אים געענטפֿערט  . . .מײַן פֿאָטער און מוטער
זײַנען אין מײַן יוגנט אָפּגעשטאָרבּן" ,תּרגום
שני ,יאַס תּרע"ג, .דײַן מאמע האָט נישט דער"
לעבּט פֿון דיר אַ שטיקל נחת צו האָבּן ...זי
איז אָפּגעשטאָרבּן" ,ה .עפּפֿעלבּערג ,דער שדכן,

װאַרשע תּרס"ז ,זי ,11

 .2שטאַרבּן און לאָזן עמעצן בּלײַבּן פֿאַר-
יתומט ,פֿאַראַלמנט ,פֿאַראַלמנהט ,פֿאַרטרױערט,

,מײַן רחל איז מ י ר אָפּגעשטאָרבּן, ,מאַן
און װײַבּ שטאַרבּן קיינעם ניט אָפּ ,נאָר זיך
אַלײן" ,שװ, .חליצה דרף קינר געבּן אַז
{|= בּלויזן דר בּרודר װען זײַן בּרודר אים אָב
גישטאָרבּן איז" ,לטו ,קסו/ב,

 .9פֿאַרענדיקן גוֹססן, .ער האָט געגוֹססט
עטלעכע מעת-לעת בּיז ס'איז געקומען די בּאַ-
פֿרײַאונג  ---ער איז אָפּגעשטאָרבּן", .צװישן די
אַלע אומות-העולם װאָס לעבּן אויף דער װעלט
שטייען די ייִדן װי אַ טויטע אומה ,װאָס איז
שוין גאַנץ
סגולה ,...

לאנג אָפּגעשטאָרבּן",
, ,9 '/שוין הונדערט

ממוס ,אַ
מאָל גע

שטאַרבּן ,אָפּגעשטאָרבּן ,און װוידער שרעק און
ווידצלר סם" ,סעג ,א בּוים פֿון פּוילן ,ב"א ,8491

זי , ,471מע טאָר נישט צוריקשרײיַען .װען זי
לאָזט אים דאַמאָלט אָ' ,װאָלט ער איבּערגעלאָזט

אַ גוטן נאָמען" ,בּאַש ,גימפל תּם ,נ"י ,3691

אָפּשטאָרכען
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 .4פֿאַרעלקן ,פֿאַרװאַנען; .אָ ,װי װאָלט
איך װעלן אַ שמעק טאָן אַ בּלום / ,אַ שלונג
טאָן כאָטש ,איידער עס שטאַרבּט אָפּ דאָס
גראָז" ,מר ו ,װאַרשע  ,8091זי , .91צו ווינטער
שטאַרבּן די איבּערערדישע טיילן פֿון קלעווער
אָפ",

א.

גאַלאָמב

איבז.

ג.

בּאָטש,

געװיקסן

|;,

ווארשע  ,0391זי ,13
 .9װערן װיסט, .די נאַטור איז אָפּגעשטאַרבּן
און אלע פֿײגעלעך האָבּן אויסגעואנדערט",
אמז,

זיא

דרײַ

לאַנגע

וארשע

װינטערנעכט,

 ,6ז' ,31
 .0אַנטשטומט װערן ,אױפֿהערן אַרױסגעבּן
קלאַנגען, .די װערטער שטארבּן אָפּ בּײַ אים
אין מויל ,ער היײיבּט אָן שטאמלען",

בּלעטער,

מן , ,84איך בּין אַ קראַנקער געלעגן .די טריט
אויף די טרעפּ אָפּגעשטאַרבּן פֿון איר  ---און
כ'האָבּ נישט געקאָנט זיך בּאַװעגן" ,בּ .לאַפּין,
צייכנס' ,דרײַ מאָלי, .9091 ,פֿליט דער שליטן
װײַט אַהין אַראָפּ ,און די קליינע גלעקלעך
שטאַרבּן אָפּי ,מל ,דדאָרטן װײַט', ,אויסגע"
פֿלאַקערט איז דאָס פֿײַער ,אָפּגעשטאַרבּן אין
דער רעש" ,יהואש ,בּלומען און דערנער ,זי ,502

 .1פֿאַרשװינדן ,פֿאַרגײן, .די האָפֿענונגען
שטאַרבּן אָפּײ, .טרייסטװערטער צו אַבֿלים --
דאָס זײַנען פֿאַרפֿאַרבּטע אין קאָלירן שפּילנדיקע
װאַלקנס בּײַם אִי פֿון טאָג" ,ממוס ,שלמה.
,קאָן קיינמאָל נישט אִי אין אונדז אויף לאַנג
די בּאַדערפֿעניש

תּפֿילה צו טאָן" ,בּאַש ,פֿאָר,

*אַי פֿון זכּרון --
 2וט .61
פֿאַרגעסן ,אַרױספֿליען פֿון קאָפּ,

אינגאַנצן

 .8פֿאַרלירן דעם בּאַטײַט ,דעם װערט .װערן
אומאַקטועל, .די היפּאָטעזן קאָנען זיך בּײַטן
זי קאָנען װערן אַלט און אִי און נישט קאָנען
מער אױספֿירן זייער ראָלע צו דינען אַלס אַ
פֿאַרלײַכטערונג

פֿאַר דער

װיסנשאַפֿט",

גוטנ,

ז' ,2
 .9אױפֿהערן פֿונקציאָנירן  ---װעגן גאַנצן
גוף אָדער בּאַזונדערע אבֿרים, .אין רעזולטאַט
פֿון א פּאַראַליז איז בּײַ אים געליימט געװאָרן
דער לינקער טייל קערפּער און דליינקע האַנט
,עכעלע
איז בּײַ אים אינגאַנצן אָפּנעשטאָרבּן" .ר
פֿילט דעמאָלט בּאַשײַמפּערלעך דאָס איר גוף
איז געווען אָפּגעשטאָרבּן און קערט זיך בּיס-
לעכװײַז צוריק צום לעבּן" ,בּאַש ,דער שׂטן
אין גאָרט,

0

זוװ

בּו ,פֿיג ,גוזמאדיק.

זיך אַזױ

דערשרעקן אז עס שטארבּט אַפּ א גליד,
אי מיט אַלעץ גלידער, .װען איך זע דײַן בּילד
פֿון װײַטן שטיין ,שטאַרבּט אין מיר אָפּ
אַן א ב ר " ,פֿל, .װי דער מענטש זעט דאָס
אלץ ,שטאַרבּן אין אים אַפּ אַלל גלידער
פֿון שרעק" ,אמז ,מסע מצרים ,װילנע ,3681
,סאיז בּ ײַ מיר אָפּגעשטאַרבּן איטלעכס
אבר און בּאַשלאָגן מיט א קאַלטן שוייס",
ממוס ,קליאַטשע, .מ,ײַן ה א ר ץ שטאַרבּט אָפּ
פֿאַר

אָפּשטױס

שר צק

האַל,

מײַן

אוצר,

מאָסקװע

 .6תקוקט אָן מיך קראנק דער פּאַרק דער
רױיט-צעפֿיבּערטער און קרעכצט  --שטאַרבּט

אָפּ אין
צװאה,

מיר

דער אָטעם" ,חג ,דער מאַמעס

ז' .51

אױפֿהערן

.1

װעגן אַן

פֿונקציאַנירן --

אפּאַראַט ,א מאַשין, .מײַן ראַדיאָ איז אָפּגע-
שטאָרבּן .איך מוז קריגן נײַע בּאַטאַרײקעס",
,דער אויטאָ איז אָפּגעשטאָרבּן  --װער װייס
װיפֿל עס װעט קאָסטן דאָס פֿאַרריכטן?,
מיט זיך , --װי די מוטער איז זיך אַפּ
געשטאָרבּן האָבּן זיך די טעכטער מיישב געווען
 .- .זיי האָבּן זיך איבּערגעטיילט די װירט.
שאַפֿט" ,י .ד .טאָיבּ ,דער קדיש ,ווילנע תרמ"ט,
דונג -- .אִי פֿון גלידער .אִי פֿון א בֹּאַ
וועגונג .אי פֿון א גאנץ פֿאָלק .אִי פֿון געטער
אין דער גריכיש-רוימישער װעלט, .און נאָך
אָי פֿון דײַן פֿאָטער ,װעסטו אַראָפּנעמען די קרוין
פֿון

דײַן

אַ.

שטיפֿמוטער",

פּאַװיר,

גדולת

יוסף ,יוזעפֿאָװ תּקצ"ח, .צװאַמען זעט עס
אויס װי אָי ,עפנֿגאַרגליוערונג ,אונטערגאַנג
סעג,

פֿון דערשטיקעניש",

געבּרענטע

טריט,

בּ"א  ,7491זי ,19

-עכץ.

אָפּשטאָרכען  --טרו- .כע אָפּ- ,יגעשטאָר-
כעט .פֿרגל :אָפּשטורכען ,אױיסשטאָרכען ,1 .אָנ-
שלאָגן מיט די פֿױסטן ,שטורכענדיק ,2 .אױפֿ-
נייען אויף א געמיינעם אופֿן מיט גראָבּע געט,
אִי א בּנד- .עניש.
אָפּשטאַריץ  --דער- ,ז .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּשטאַרצן ,דאָס װאָס עס שטאַרצט
אָפּ .פֿ,ון דער מערבֿ-זײַט װאַרפֿן די פֿינצטערעץ
מויערן פֿון דער שטאָט זײיערע שרעקלעכץ
שאָטנס פֿון דעם גלײַכן אַי פֿונעם הר-הבּית",
|/נה,
קמ ,4681 ,פאן 92
 -אוטװ .שטאַרץ אָפּ-- ,גץ-שטארצן בּוֹלט ,קאַנטיק; .בּײַ

יאָשקען ,װי שטענדיק ,שטאַרצן אָפּ די גרויסע.
אויערן ,און אונטער דער נאַז  --א ליכטל",
ש.

האַלקין

איבּז,

 .2פיג .אָפּרײניקן ,בּאַזײַטיקן דאָס מינער-
ווערטיקע .אָפּפֿרישן,, .װען איר פֿלעגט אִי דאָס
בּיסל לשון-הרט פֿון זײַנע שמועסן ,פֿלעגט איר
בּאַקומען גוטע  . ..אינפֿאַרמאַציעס װעגן ...
שרייבּער",

יע,

בּיװאַלאָװ,

פּאַלונדרע,

מאָסקװע ,1291

אָפּשטאָרקען  --טרו- .קע אָפּ- ,געשטאָר-

מיט

זי .012

עבֿרײטײטש,

;איין

אױגנבּליק האָט עס געװערט / ,און איך האָבּ
אָפּגעשטױבּט פֿון מײַנע װאַנדער-קליידער  /די
פֿרײד און טרויער פֿון א פֿרעמדער װעלט",
חג,

שײַן

מיט

ונג.

פֿון פֿאַרלאָשענע

שטערן

זיך  --רעפל.

-עכץ.

דער,
ש-טויבדער  --פול

/עניש.

װעריזאַטאָר,

אָפּשטױם  --דער- ,ן.
טאַט פֿון אָפּשטױסן, .װען קיין רײַבּונג איז
נישטאָ ,גליטשן מיר זיך אויס און פֿון זעלבּיקן
 .1אַקט אָדער רעזול-

אִי פֿאַלן מיר אום" ,מ .זאבּלודאַװסקי,
קע , . . .בּיאַליסטאַק  ,9291זי ,47

פֿיזי

*אָיכּ ווח,
אָייװ ינקל.
אַיאָרט.
אָײפֿליגל = אױסגעבּי"
*אָיק רא פֿ ט.
גענער אײַזן איבּערצואקערן דעם דורכגעשניטע-
נעם פּאַס ערד, .דער אַײפֿליגל כאַפּט אונטער
דעם אויפגעשניטענעם פּאַס ערד ,קערט אים
איבּער מיטן אונטן אַרױף און לאָזט אים ליגן
רעכטס

אױיספֿירן אַן ארבּעט אין אײַלעניש ,אָן
קעט.
אינטערעס און שלעכט .אָפּפּטרן .אָפּכאַלטורען.
אִי אַ פּאָר הויזן .אי א שטיקל אַרבּעט, ,מ,יר
האָבּן בּיידע קרעדיט מיט קאפּיטאַל .װאַרום
זאָלן מיר אי די װעלט מיט גאָרנישט" ,ישׂראל
אָרנשטײן ,רעיונות ישׂראל ,יאַס  ,3981זי ,75
*ֹאָי די זײַטן = אָפּקלאפּן די זײַטן ,אָנבּײיקערן.
-עניש,

מוק,

מײַנע

בּאַגעגענישן

|װ,

ז' .86

;די אַלטע ,די אַרכאַאישע װערטער דאַרפֿן מיר
קודם פֿאַרן יחוס פֿונעם לשון און דערנאָך --
אַמאָל זיי אַרויסנעמען ,אִי און בּאַנײַען" ,אפֿא,
געטראַכט

-עניש.

אָפּשטאַרצן
שטאַרצט.

אָפּשטױבּן  --טרו .שטויבּ אָפּ-- ,געשטויבּט,
 .1אַראָפּנעמען ,בּאַזײַטיקן שטויבּ .אַי אַ טעפּעך.
אי די מעבּל מיט א פֿײַכט טיכעלע, .ער האָט
דערװײַל געפֿונען און אָפּגעשטױבּט דעם תּיקון"
שבוצות און האָט זיך פֿאַרן בּאָד צוגעלייגט
שלאָפֿן" ,פרץ ,ידי פֿאַרשטױסענע', .אָפּגעװישט
און אָפּגעשטױבּט  /איז די ערד געװאָרן לינד /
נאָכן מבּול ,נאָכן ווינט" ,אַר ,נאָכן שטורעם'
,און בּלויז אַ מערדער װען איך װאָלט בּא-
געגנט  /װאָלט איך געבּויגן זיך די פֿיס אים
אָפּצושטױיבּן" ,מלה ,לידער | ,נ"י  ,43291זי ,091

פֿון אַקער" ,ע .איזרא,

פון פֿעלד צום

טיש ,קִיִצָוו  ,8291ז' ,22
 .2װידערשטאַנד, .געבּן דעם סאַמע אנטשייי
דענעם אִי די בּעל-גופֿישע פּרוּװן װוידער אויפֿ-
צושטעלן דעם פּרינציפ פֿון פֿאַרטײלן די הכנסות
לויט די עסערס" ,בּאַהערשן די טעכטיק פֿון דער
סאַציאַליסטישער לאַנדװירטשאַפֿטלעכער פּראַי

דוקציע ,כאַרקאָװ  ,2291פאן ,2
 9װידערגעפֿיל ,עקל, .סאַשאַ אין אָבּער
ניט פֿון די מענטשן װאָס פֿאַרלירן זיך בּײַם
ערשטן אַי ,שע ,אין שטורם ,ז'  ,181אװייסט
אָבּער ניט א יונג האַרץ פֿון קיין בּעסערס און
קיין ערגערס .א בּלינדער בּאַגער אָדער אַ
בּלינדער אַ' ,און א סוף!" ,י .א .ליזעראָ

אָפּשטודירן  --טרװ .דיר אָפּ(-- ,גע)שטו-
 .1שטודירן א לענגערע צײַט .אִי אַ
דירט.
לעבּן-לאַנג קלוגע װיסנשאַפֿטן און שטארבּן אַ
 ,2פֿאַרענדיקן שטודירן .אָפּגעשטודירט
נאַר.
און אַװעק אַרבּעטן,
 9גוט בּאַטראַכטן ,אַנאַליזירן .,עזיי |די
יוניאָןפֿירערן געהערן נישט צו דעם טיפּ אינ-
טעליגענטע פֿירער ,װועלכע מוזן פֿריֵער . . .אַי

שלעכטס אירן האָט אים אַרומגענומען" ,װײַס וו,
'קולטור-ליגע' ,זי , ,33אַפֿילו ניט-רעליגיעזע

אום צו פֿאַרשטײײן" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סא

ייִדן האָנּן אַן אִי צו חזיר-פֿלײש ,צו ראַקעס",

פֿראַנציסקאַָ ,...װאַרשע  ,0391זי .,041

-ונה,

װיטש,

פֿונם

אַלטן

קװאַל,

פּעטראָגראַר

,און אַן אַ' ,א פֿײַנטשאַפֿט

פֿגעז ,צש ,װילנע  ,33291טן .2

כּמעט

,8191

צו דעם

אָפּשטױסיק

1024

( .4ספאָרט) לעצטער שוואונג בּײַם מאַכן א
װײַט-שפּרונג,
אָפּשטױישיק  --אַדי .נעאָל .דזוו אָפּשטױסנדיק,
א העסלעכע
א"

אִיע חיה .זיך אויסדריקן

מיאוס,

-יקייט.

| .װאָס עס לאָזט

אָפּשטױפלעך  --אַזי.

זיך אָפּשטױסן .אִיע בּאַריערן .אִיע שטערונגען.
דער טערמין צו צאָלן דעם װעקסל אין אַי
זזו

2

אָפּשטומפּן

אָפּשטױסנדיק.

איז

 9ניט אָננעמען .אָפּװאַרפֿן עפּעס .ניט אִי

א

קאַנסטרוקטיװע געדאנקען .אִי פֿון זיך א חשד.

זייער נישט שיינער ,מיט אִיע שטריכן" ,לע,

,י האָט אים צוגעבּרענגט פֿאַר-
אִי א פֿאָרלײג ,ז

ה-קייטֿ.

שיידנס צום עסן ,נאָר ער האָט אַלץ גלײכ"
גילטיק און אָן װערטער אָפּגעשטױסן פֿון זיך",

טמז 3691 ,או 11

,ער

געװען

 ./אָפּלײגן עפּעס אין א זײַט ,אויף שפּעטער.
פֿאַרצלען אַן ענין .אִי פֿון זיך אַן ענין, .װאן
דוא אויף איין גוטין זאַך פֿויאל בּישׂט אונ'
שטוסט עֵשׂ אבּ צו טאָן אויף מאָרגין טושׂטו
דײַן בּוזהייט מעהרין" ,בּע ,ל/ג.
 ,8בּטל מאַכן .ליקווידירן; .אַן עֹשֹׂה קען דאָך
ניט אִי אַן עֹשֹׂה און א לא:תעשׂה" ,בּבֿאי
מציעא ,ל/א,

אָפּשטױפֿן  --טרו .שטויס אָפּ- ,געשטויסן,

 .1מיט כּוח אָדער אויף א גראָבּן אופֿן אָפּ
שטופּן ,אָפּרוקן .אי מיטן פֿוס דעם שטיין
אִי װײַבּער ,קינדער און אַלטע לײַט אין דער
אַטשערעד נאָך בּרויט .אַי אין א זײַט דעם
שװאַכערן, .דער פּרינץ  . . .לאָזט זײַן שיף פֿון
דען

אַנדרן

שטוסין",

אָבּ

הצובֿאות,

מראות

װאַנזבּעק תּע"ח, .א,וני האבּן די רשעים די שיפֿן
פֿון בּאָרטן אָבּ גישטויסן אַזױ זײַנן זיא זונדר
פֿירר אובּר רודר אויף דער דוניייא שטראָם אָבּ
גיפֿאָרן" ,גזירת

אושׂטרײיך,

מדינת

ספֿר מעשׂה

ה' ,אַמשׂט  5271וְהש װ ,ז' , .}02מיט די פֿיס
אװעקגעקאָפּעט ,אָפּגעשטױסן מיט די זײַטן",
פרץ ,לידער און פּאָעמען ,ז' , .23די נאַכט האָט
שוין אָפּגעשטױסן דעם אַװנט אין פֿינצטערע
יאָרן

ארײַן",

פֿײַװל

כאַרקאָװ 5391

סיטאָ,

װאָס

*אַי עמעצן די

עמעצן

די זײַטן

איז

געשען?

זײַ טן --

אָנבּיקערן,

אָנ"

אָפּקלאַפּן
הרגענען.
 .2שטויסן א לענגערע צײַט .אִי מצה אויף
*אַ
מצה-מעל פֿאַר זיך און פֿאַר שכנים.
װאסער  --רעדן א לענגערע צײַט סתּם,
פּלאַפּלען ,פּלוידערן.

 .9פֿאַרענדיקן שטויסן ,צעשטויסן .אִי דעם
צימערינג און זיך נעמען צום פֿעפֿער.
 .4אַרױסשטופּן עמעצן; פֿאַרנעמען עמעצנס
אָרט ,אִי עמעצן פֿון אַ הויכן פּאָסטן, ,דיזר ישן
װאָלט גערן כֹּהן הגדול זײַן אונ' װאָלט זײַן
בּרודער ענניה אָבּ שטוסין" ,ספֿר יהודית וספֿר
יודא מכּבּי ,אַמשׂט תּקכ"א.
 .9צוריקשטופּן .צווינגען צוריקצוטרעטן ,אַי
אַן אָנגריף .אִי דעם שונא און אריבּערגיין אין

א קאָנטעראַטאקע.
 .0אָפּװענדן א סכּנה .אױסמײַדן א נסיון .אַי
יעדן פּרוּװו צו שפּאלטן דאָס פֿאָלק .אִי פֿון זיך
יעטװידן חשק הנאָה צו האָבּן; .ןדער שׂכלן קען
פֿון זיך אָבּ שטוסן דיא שטאַרקי גילושטיקייט
אונ' דז ער זיא קענט איבּר שטערקן אוני מנצח
זײַןײ ,חה ו ,מז/ב, .אײַל דיך מציל צו זײַן דײַן
לײַבּ און נעם דיר גאָט צו הילף דעם יצר-הרע
פֿון דיר אָפּצושטױסן" ,חה װו ,ז' , .502ער
|משה רבּינון האָט אָפּגעשטױסן דעם שׂטױי,

עוֹזר

װאַרשאַװסקי,

פּארי!

כאַליאַסטרע,

,4291

זי ; .36נאַר ענדלעך האָט ער אָפּגעשטױסן
פֿון זיך דאָס טראַכטן און טרעפֿןײ ,ספּ ,סודות,
זי , ,292מיר האַבּן זיי {די פּאָליאַקן פֿאָרגע-
לייגט אונדזער בּלוט ,נאָר זיי האָבּן אונדן
אָפּגעשטױסן און האָבּן פֿון אונדז געבּעטן
מערניט װי געלט" ,אמד ,די אידען אין װאַרשויא,

"אָי אַן אויסגעשטרעקטע האַנט
ווילנע תּר"ל.
= זיך אָפּזאָגן פֿון שלום :זיך אָפּזאָגן פֿון
הילף,

 .0דערװײַטערן עפּעס אָדער עמעצן פֿון
זיך .אָפּפֿרעמדן ,אי עמעצן מיט חוֹזק .מיט
דער לינקער האַנט אִי און מקרבֿ זײַן מיט דער
רעכטער, .און שװעבּ אין דער װעלט אַרום,
אום מענטשן צו זוכן בּײַ װעלכע איך רואיק
וואוינען קען און זײי מיך פֿון זיך נישט א
זאָלן" ,א .ב .רוף ,אַדעליע-ראָזע ,װאַרשע ,5681

זי , .01יענער ציט צו און דו שטויסט אָפּ,
יענער האַלט צוזאמען און דו צעשיידסט אַלצ-
דינג" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' ; .221זאָל איך
שטאַרבּן . . ,אויבּ דו װעסט זי איצטיקס מאַל . . .
אָלט אין װאַלד" ,שע ,טבֿיה,
דיע.מ..
אֵי  . . .װ
זי , .812בּאַהאַלט נישט פֿון שרעק דײַנע הענט,
דײַנע צאַרטע / ,און שטויס מיך ניט אָפֹּ!",
סעג,

קאַפּריזן,

*א דאָס ה א ר ץ = א) אָפּטעמפּן .דער"
װײַטערן פֿון דעם װאָס איז ריכטיק ,יושרדיק,
,דאז שפּריך װאַרט איך אָפּֿט גהערט האבּ:
גוטי טעג שטוסן מענכן דז הערץ אבּ" ,צוכט.
"אַז גאָט װיל אײַנעם דאָס האַרץ אִ' ,גיט ער
אים אַ גרויסן שׂכל" ,שװ :ב) אַרױסרופֿן אַ
װידערגעפֿיל, .װײַל עס שטויסט אים דאָס האַרץ
אָפּ ,אַז מיר טאַנצן ,שפּרינגען און זינגען נאָך

שלײַדערן ,אָפּקלאַפּן .אִי אַ שטאַנג אין שווער"
געװויכט ,אִי די פּילקע זי זאָל א פֿלי טאָן צו די
הינטערשטע רייען אין סטאַדיאָן.
( .2לעדער בּראַנזשע) דינער מאַכן מיט א
ספּעציעלן שאַרפֿן מעסער די קאנטן פֿון לעדער-
שטיקלעך װאָס װערן בּאַנוצט בּײַָם מֿאַכן
דאַמענטאַשן ,שיך.
מיט זיך ; --דו מעגסט שטויסן דעם
נאַר  . . .אָבּער דאָס נאַרישקײט װעט זיך שוין
פֿון אים ניט אָיי ,מס ,משלי ,תּקצ"ד ,כו,22 ,
;,אַז צװויי זאַכן האָבּן בּאקומען אַלץ איינע
עלעקטריציטעט מוון זיי זיך אִ' פֿונאַנאנדער",
יך ,דער דונער און דער בּליץ ,װוילנע .4781

דונג, .װי אַרום זענט איר געקומען אַהער?גייט אַרױס ,װאָן! איך פֿיל צו אײַך נאָר אָ",
ר.

דער

אַדעלהײם,

װאַרשע

פֿאַסאַזשיר,

,4191

זי , ,61ייַדישקייט װאָס איז געבּויט אויף אי
און אַנטיסעמיטיזם" ,ייבֹּל וואא ,זי ,01

דעכץ.

/עניש.

ער (ײין- ,קע).

אויך :דער טייל פֿון אַקער װאָס קערט איבּער די
שטיקער ערד מיטן אױבּן אויף אראָפּ און
צעקלאַפּט זיי דערבּײַ אויף קלענערע שטיקער.
יעריי,

אָפּשטױפנד - --יקייט  --דטשמ .נר.
װאָס עס שטויסט
אָפּשטױסנדיק  --אַדי
אָפּ .עקלדיק .מאַכן אַן אָין אײַנדרוק .אַן אִיע
פֿיגור, .,די איסט-סײַדער אומקולטור און די
טפּלעקט אין זייער
ַנ..
הפֿקרות האָבּן זאיך
גאַנצער דערשרעקנדיקער און אֵ'ער געשטאַלט",
מינפּי וו ,ז' ,522

אָפּשטױפעריש  --אַדי.
טעריסטיש

פֿאַר

עפּעס

װאָס איז כאַראַק-
אָדער עמעצן װאָס

סאַװו'

אויסגאבע  ,0491ז' , ,85זאָגן זיי צו מיר:
קום ,מיר װעלן דיר נאָך מער װײַזן װאָס דײַן
האַרץ װעט דיר גאָר אָי" ,עמנואל ,ווילנע ,8781

קידוש-לבֿנה" ,גענאַרטע

װעלט

(,5181

 .1אַנטמוטיקן ,אָפּשלאָגן עמעצן דעם חשק
עפּעס צו טאָן .אִי אַנשטאָט צו דערמוטיקן/ .אַי
אַ מענטשן מיט איניציאַטיו  ---װאָס קען זײַן
נאַרישער?", .האָט דען איינר איין קינד דשׂ

איבּז ,ר' יעקבֿ קראַנץ,

נעימות יעקבֿ ,װילנע 9681. אויף אַן אַסיפֿה:
כּללית האָט {מעזן אָנגענומען א הצעה װי אַזו
אָפּצושטוױסן די דאָזיקע גזירות" ,לדבּ ,ג"י
|
תשי"ז ,קמֿ,

צדוק

( 4ספּאָרט) מיט כּוח אַרױסשטופּן ,אַרוסי

קייט, ,װאָס דאָס ייִדישעמאַניפּולאַציעס.
לעבן אין אמעריקע קאַנצענטרירט זיך אַרום
דער סינאַגאָגע ,איז װוידער געװען ,מצד אַנדערע
א מין אַי" ,אפֿא ,טמז  4691װוש ,71

אונ' שטאָשט עז אָבּ פֿון לערנן" ,עפש ,דרך

צדיקאָװיץ

 ,2דריטפּערזאָניק ,אומפּ .אָפּגרעפּצן; אָפּ
געבּן מיט אַן אומאָנגענעמען ריח, .איך האָבּ
זיך פֿאַרדאָרבּן דעם מאָגן און עס האָבּן מיר אַ
גאנצן אינדערפרי אָפּגעשטױסן פֿאַרשטונקענע
אייער".

שטויסט אָפּ .האַנדלען לגבּי א מענטשן אִי .אִיץ

שון ואול לערנט אוני האט איין לבֿ צו לערנן

ממינסק,

רייד .בּ,ײַַם אַלטן דור פֿלעגט די פּובּליציסטיק
 אִי דורך איר צעלאָזענער און אומנאַטירלעכערפֿראַזע" ,בּעמ צו ,זי , .42אין זײַנע עסקיזן און
פֿערון האָט מיך אָפּגעשטױסן דער מאַנעריזם
און די פּרעטענציעזקייט פֿון סטיל" ,שנ קריטיק
און קריטיקער ,בַּ"א  ,9591ז' ,923

הישר

לעולם

הבּא,

פֿפֿדמ ,תּמה?,

ה/ב.

 .2מאַכן עס זאָל זײַן (װערן) דערװידער,
אַנטיפּאַטיש,

עקלדיק .אִי עמעצן

מיט גְראָבּע

אָפּשטומפּן  --טרו .שטומפ אָפּ ,ג-עשטומפּט,
מאַכן שטומפּ ,אָפּטעמפּן ,אִי שאַרפע בּרעגעס,
אִי דעם װײיטיק מיט א פּיל .אִי עמאָציעס, .האָט
אמעריקע ,דאָס רעקלאמעךלאנד ,אַזױ אָפּגע:
שטומפּט זײַנע געפֿילן?" ,בּעמ ו ,ז' , .661דאָס
עמאָציאַנעלע לעבּן װערט ניט אָפּנעשטומפט,
נאָר בּאַקומט נײַע ,מער פּאַסנדיקע רעאַקציע
פֿאָרמען",

פֿישל

שניאורסאָן,

די

קאַטאַסטראַ

אָפּשטופּן
צײַטן

פֿאַלע

-עניש.

1098
און

די

װאַקסנדיקע

דורות,

בּערלין,

אָפּשטופֿן  --טרװ .שטופ אָפּ'- ,געשטופּט,
 .1מיט כּוח אָפּרוקן אין
פֿרגל :אָפּשטױסן.
א זײַט אָדער צוריק ,אִי עמעצן בּיז אין סאַמע
ווינקל .אַי פֿון שװעל עמעצן װאָס װיל אַרײַנ-
קומען .אִי דעם װאָגן פֿון מיטן װעג, .אויף די
אויערן דאַרף די מוטער אַדער דערציערין
אכטונג געבּן  . . .אַז די קישן ,װי וייך זי זאָל
ניט זײַן ,זאָל זיי |די אויערן ניטן אִי פֿון קאָפַ",
בּלעטער ,יַאן , .82דער עלטערער בּרודער האָט
מיך  . . .אויף שטום'לשון אָפּגעשטופּט מיטן
עלנבּויגן און א שאַר אַװעק געגעבּן פֿון ספֿר",
אַש,

תהילים

ייד.

 .2אַרױסשטופּן עמעצן; פֿאַרנעמען עמעצנס
אָרט .אִי די קאָנקורענטן,
 .9אַרוסשטופן פֿון קרײַז פֿון אינטערעסן
עפּעס װאָס איז צװײיטראַנגיק, .די גרויסע בּאַ
קאַטאַסטראָפֿע האָט אָפּגעשטופּט אַלע איבּעריקע
נײַסן פוֿן די ערשטע זײַטן אין די צײַטונ"
י.-ממונות ניט
נ..
גען", .לויט דעם װדאָילט
אָפּגעשטופּט די מצװה פֿון תּפֿילה ,װאָס אין
אײַנגעשטעלט געװאָרן לויט די סודות פֿון זוהר
און די יחודים-עליונים" ,תניא, .482 ,שעפֿע-
רישע אַרבּעט פֿלעגט אִי אַלע זײַטיקע זאַכן",
ר .בּדארי ,הבּימה ,שיקאַגאַ  ,7391ז' .852
 4אָפּשלאָגן ,צוריקשטופּן דעם שׂונא; צווינ-
גען אים צוריקטרעטן .אַי דעם אַטאַקירנדיקן
שונא צו זײַנץ אַלטע פּאָזיציעס.
 .9צײַטװײַליק אויסמײַדן ,אִי אויף אַ װײַל
די געפֿאַר פֿון א בּירגערקריג, .מע האָט נאָך
די מלחמה ניט אויסגעמיטן ,נאָר אָפּגעשטטופּט
האָט מען זי ,מע בּאַטראַכט די מיטלען װי אָפּ"
צושטופּן דעם שרעקלעכן גזר-דין" ,בּעמ וו זי
,, 1צוערשט האָט מען פּראָבּירט אִי די גזירה
כאָטש פֿון שעה צו שעה" ,ח .י .פּערל ,פֿאַרלאַי
שענע

ליכט

אין מאַרמאָרעש,

תּ"אָ תּשי"ח,

ז' ,15

 .0אָפּלײגן אין א זײַט ,אױף שפּעטער.
פֿאַרציֶען אן ענין .אִי די לייזונג פֿון אַן אַקטוע"
אַן
לער פֿראָגע פֿון אין טאָג אויף
אַנדערן, .שטופ ניט אָפּ אויף מאָרגן װאָס דו
קענסט טאָן הײַנט" ,שװ, .די קינדער האָבּן
דאָך דעם פֿאָטערס נאַטור ,שטופּן זיי אויך אָפּ
פֿון איין װאָך אויף די צווייטע" ,פלאי ,המדבּר
בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ב ,ז' , .73איך האָבּ
נישט קיין שום אויסרייד אָפּצושטופּן די צײַט
פֿון חתונה האָבּן" ,פֿאָר 8591 ,א .3
( .אָפּשאַפֿן ,ליקווידירן .אִי פֿון װעג אַלץ
,י װענט
װאָס שטערט דערגרייכן דעם ציל .ד
װאָס עקסיסטירן שוין פֿון פֿריִער צװישן די
פֿעלקער זאָלן אײַנפֿאַלן . . .און אונדזערע בּרי"
דער האָבּן זיך גענומען צו העלפֿן אִי די וענט",
בּלעטער ,טן .14

 .9ניט אָננעמען .אָפּװאַרפֿן .אִי שפּײַז און
אַפֿילו

אָפּשטײַגן

װאַסער

בּײַ א הונגערשטרײַק.

אִי א

|
|
חשד .אַי אַ פֿאָרלײג,
 .9אָפּפֿרעמדן ,דערװײַטערן .אִי אַלטע טאַטע-
מאַמע װאָס נייטיקן זיך אין הילף.

 0אַנטמוטיקן ,אָפּשלאָגן עמעצן דעם חשק
צו טאָן עפּעס, .טאָמער װיל עמעצער עפעס
אַנהײבּן פֿאַרשטײן מיט זײַן אייגענעם שׂכל...
ון זיך װי אַן אַפי
שטופּט מען אים אָפּ 5
קורס",

ט.

אַ.

קאַמינסקי,

בּיאַגראַפֿיע

פֿון

אַ

ישׂראל קלען ,קיַעוו ,3191
,

דריטפּערזאָניק .מאַכן עס זאָל אָפּעקלען,

זײַן דערװוידער, .מיך האָט אָפּנעשטופּט זײַן
צעלאַזנקייט".

 .2שטופּן אַ לענגערע צײַט .צען שעה אִי
א טאַטשקע מיט שטיינער,
,2

פֿאַרענדיקן

שוין אָפּנעשטופּט

שטופּן,

דעם װאָגן ,איצט קען מען זיך פֿאַררוען.
4

אָפּפּטרן צײַט ,װי ניט איז זען די צײַט

זאָל אַװעקגײן .אַי אַן אָװנט בּײַם טעלעװזאָר,
,און די איבּעריקע {פּירושיםן  . . .מיינען קיין
זאַך ניט ,נאָר צו עסן און טרינקען און די צײַט
אָפּצושטופּן",

הקהל..

יי

א.

סאֲפֿיר

מינסק,

אויס

חטאת

 .וו ,ווילנע  ,1881זי , .81אויף אַלעמען

האָט זיך אַ נײַע הויט אָנגעטאָן ,שער געװען
אָי די צײַט און די מינוט דערהאַרן" ,נ .װײַנ
הוז ,אַפֿ זער װאַכ ,מינסק , .2391װען מע
ַר אַ בּוך נאָר כּדי צו פֿאַר-
נעמט זיפךֿ.א..
טרײַבּן דעם אומעט אָדער אָפּצושטופּן אַן
אַװנט ...איז עס נישט קיין לייענען",
קריטיק און קריטיקער ,בּ"א  ,9591ז' ,02

שנ,

*אָי די װעלט ,אַ לעבּן ,די יאָרן  --אָפּבּטלען,
אָפּפּטרן .אִי דאָס װעלטל מיט זונטיק בּולבּע,
מאַנטיק בּולבּעי; .אָט מיט אזא פֿאַרגעניגן
שטופּן אָפּ אונדזערע ייונגעלײַט די װעלט",
ישׂראל

אַװאול

אורינטשטין,

יונגיל

חלעבין,

מיט

עמעצן

געבּנדיק

די פֿױסטן,

שטורכעס,

*ֹאָי עמעצן די זײַטן = אָנבּייקערן עמעצן די
בּיינער.

פֿרגל?:

אָפּשטױסן

עמעצן

די

זײַטן

"אָ דאָס לעבּן = זיך אָפּמאַטערן אַ לעבּן ,אָפַי
פּטרן דאָס בּינטל יאָרן.

עניש.

אָפּשטורעמען  --אוטו- .עם אָפּ-- ,געשטוד
 ,1שטורעמען אַ לענגערע צײַט,
רצמט.,
,בּאַלד דרײַ דורות האָבּן אָפּנעשטורעמט מיט
סאָציאַליזם אויף דער יידישער גאַס" ,בּצג,
טמז  9691וש ,32
 .2אױפֿהערן שטורעמען, .דער װינטער איז
שוין דורך  . . .די שטורעמס האָבּן אָפּגעשטן-
רעמט" ,אי .דרוקער ,קלעזמער ,קיִעװ ,0491
זי  44אויך אומפּ :עס האָט אָפּגעדונערט און
אָפּגעשטורעמט,
אָפּשטײ  --דער ,יען .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּשטײין .אָיפּונקט .אָי-קװאַטיר  --עאָ"קי
בּײַ מעכעלע דאַמענשנײַדער" ,ק .הײַזלער ,קר
אוֹנג.
מאַרנער פּאַרשױינען

אָפּשטײַג  --דער ,ץ.

 .1אַקט אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּשטײַגן .אויף קליינע בּאַדסטאַנציעס
דער

דויערט

אי

און

אױפֿשטײַג

געצײילטע

מינוטן,, .מײַן ערשטער אִי איז געװען אין
סאראַטאָװ" ,י .שניאורסאַן ,טאָג 8591 ,ווו ,32
 ,2פֿיג .ירידה ,אַראָפּפֿאַל, ,טעג פֿון אױפֿשטײַג
און אָי ,בּאַש ,פֿאַר 3691 ,ווו ,91

אָפּשטײַג|יק" ,לעך  --אַדי .נעאָל .

װאָס מע

קען אָפּשטײַגן דערבּײַ .װאָס אויף דעם לאָזט
זיך אָפּשטײַגן .די ערשטע אִי סטאַנציע .דירעק-
טע ,ניט-אַילעכע נסיעה,

לעמבּערג ,2881

9

אָפּטאָן עפּעס נאָר כּדי אָפּצופּטרן ,יוֹצא

צו זײַן .אי דאָס דאַװנען .אִי אַ שטיקל אַרבּעט.

,מע קען אָפּקאָכן אַמאָל אַ קאַשע מיט מילך,
אַי אַ װארעמעס" ,שע ,יפֿאַרכּישופֿטער שנײַדער".
 6דוחה זײַן .אַ' א טענה .אי אַ ראַיה אדגל.
אַי מיט אַ שמייכל איבּערגעטריבּענע פרעטענציעס
אויף כּבֿוד,, ,מאָטל געדענקט ,װי די מוטער
פֿלעגט יאָ . . .דערקוטשען  . . .װעגן דעם ,װאָס
עגט זי דער
ל..
ֿ.
פנה
מען זעט נישט קיין קו
פֿאַָטער אַי מיט א װערטל" ,שע ,יוגענד ראָמאַי
נען ,וי ,76

מיט זי ך  --אִי זיך פֿון בּרעג- .ש-טופֿ,
ער
עניש.
עכץ.
ונג.
דער.

, -דער גאַנצער מאַכער אין דעם געשעפֿט איזגעווען יהודה .דער געלט-שידוך  ---ראובֿן .דער
אױפֿקױפֿער  ---שמעון .דער אֶיעֶר  --לוי" ,מ.
דלוגאַטש ,װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881זי ,05
עריי.אָפּשטוקאַטורען

שטוקאַטורעט.

:98

--

טרװ.

רע

אָפּ-- ,גע-

שטוקאטורעווען.
-

 .1אַרױפֿלײגן שטוקאַטורקע (אויף װענט)),
 .2פֿאַרענדיקן
אויסטינקעוען .אִי די װענט.
שטוקאַטורען אָדער דאָס טאָן אַ לענגערע צײַט,

אָפּשטורכען  --טרװ- .כע אָפּ-- ,געשטורכעט.
דזוו אָפּשטאָרכען ,אױסשטאַרכען .אָנהרגענען

אָפּשטײַגן  --אוטװ .שטײַג אָפּ- ,יגעשטײַגט,
האָבּ  6בּין ---געשטיגן .1 .אַראָפּגײן ,פֿאַרלאָזן א
פֿאַרקער-מיטל .אִי פֿון בּאן ,פֿון שיף ,פֿון עראָ-
פּלאַן, .ולוקש שטײַג עֶר אב פֿום פּפֿערד  /פֿור

דעם שולדן זאַנק עֶר אויף די ערד" ,בּבֿאיבּוך,

, .6ער שטײַגט אֲלזו בּלד פֿון פּפֿערד אָבּ,
אונט זעצט זיך אויף דעם ראַנד דז בּרונן",
מראות הצובֿאות ,װאַנזבּעק תּע"ח, .בּני ר' מרדכי

ארזיכט {דערזעטן אין אונ'י הייסט בּני ר' יוסף
סג"ל אפּ שטײַגין אוני רידן יחדיו" ,גה,332 ,
;אַלשׂ איהן נון דער פּרינץ זאַך ,שטײַגט ער
אָבּ פֿון זײַנם װאָגן ,אונ' פֿיל פֿר זײַנם אונקל
נידר אויף דר ערדן" ,מעשׂה איין קיניג זוהן...
אויז

דען

ספֿר

כּפֿתור

ופֿרח

גיקלויבּט,....

פֿיורדא תּפּ"ג,, .מיר גייען מיט א גוטן ווינט . . .
נאַנט פֿון דער שטאָט האָבּ איך אָפּגעשטײַגט
פֿון דער שיף" ,מעשׂה מג' אחים ,װארשע ,0781

 .2זיך אָפּשטעלן ,אַרײַנפֿאָרן אין אַן אַרײַנ"
פֿאָר'הױז ,אַכסניה אע .אִי אין שענסטן האָטעל
פֿון שטאָט,, .אין צו פֿיל קרעטשמעס בּין איך
אָפּגעשטיגן / ,האָבּ איך אין יעדער עמעצן
פֿאַרלאָרן" ,דא ,אבֿ הרחמים ,נ"י  ,3491ז' ,64
 .3פֿיג .זיך אָפּקערן ,אַפּנײגן פֿון עפּעס? .עס
פֿאַרבּלײַבּט בּײַ אונדז פֿאַר א גרונטזאך ,און
מיר װוילן פֿון דעם ניט אָי ,אַ .פּאַװיר ,גדולת
יוסף ,יוזעפֿאַװ תּקצ"ח ,יט/א,

1086

אָפּשטיין
 .4אַראָפּלאָזן פֿון פּרײַז .אִי אויף א דריטל.
ער (ין
/עניש.
עכץ.זונג .

דקע)- .ערײַ.

אָפּשטײן  --אוטװ ,אַקוזװ .שטי אָפּ ,בּין
וֶה א בּ  +--אײַנשטיין}- ,יגעשטאַנען .1 .בּלײַבּן
פֿון הינטן ,זײַן הינטערשטעליק בּײַם גיין ,בּײַם
לױפֿן .אי אויף א גרויסן מהלך .אִי פֿון די
בּאַגלײטערס .זיך שלעפּן און שלעפּן און אִי צום
סוף .דער זייגער שטייט אָפּ אין א מעת-לעת
 5מינוט, .װען ער װאָלט דורך אים געשטרו-
כלט ,װאָלט ער געפֿאַלן און װאָלט אָפּנעשטא-
נען" ,בּבֿא-קמא ,נג/א, .פֿאַר אִי פֿון סטראֵי אין

יק
צ.
ערשר. .
ֿמאַ
פריק
צײַט פֿון צו
בּרעגמאַן,

דורך

קריג

און

שמיץ" ,ש.

רעװאָליוציע

| ,אדעס

 ,1זי ,021
 .2שטיין א לענגערע צײַט, .סוכּות װײַטער
שטייט עֶר אָפּ שעהןלאנג בּײַם רבֿ הינטער
דער טיר" ,פרץ' ,דאָס װאַסערל', ,שטייען זי
אָפּ אַזױ א גאנצן טאָג און זײַנען בּייז אויף דער
זשידאָװסקע שויענטע" ,אַ .בּערגמאַן ,דאָס
פוילישע שטעטיל ,װאַרשע  ,6291ז'  ,601עװי
מאַמעשע איז אונדז אין קיך א פֿרײַטיק אֲפּ
געשטאַנען און װי געשמעקט האָט שוין דאָס
עסן אויף די טרעפ" ,סעג ,איצטער ,נ"י ,8491
זי , .422פּרעגער האָט דאָרטן ...געקאָנט
אִי מיט איר גאַנצע שעהן ,װי א פּאַרעבּאָק מיט
א שיקסע" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָק' ,זי .19
ס .אין פֿאַרבּינדונג מיט מאַרק ,יריד ,קאָן"
אָנהײבּ בּיזן סוף .אִי דעם גאנצן קאָנצערט און
אָנהײבּ בּיזן סוף .אִי דעם גאַנצן קאָנצערט און
זיך ניט צוזעצן אַפֿילו אויף א מינוט; .אַז מע
שטייט אָפּ א מאַרק אָדעֶר אַ יריד און מע לייזט
יניט א קאָפּיקע ,". ...ג .ח .לעװנער ,דיא פֿאַלשע

חתן כּלה ,ווילנע ,7981
 .4זיך פֿאַרהאַלטן ,געדויערן .דער צירק װעט
דאָ אִי גוטע צוויי חדשים, .אין ,מרובּה" האָט
ער געװיזן גרויסע קונצן .ער פֿלעגט אויף
איין ריש לקישן אִי גאַנצע שעהן" ,אַר ,די
מרידה בּײַ אַקדמותי, .דאָס איז גראָד געװען
אין דער צײַט װאָס אין ליפּאַװע האָבּן געדאַרפּט
זײַן גרויסע ירידן ,ועלכע שטייען אֶפּ  3מאַ-
נאַסן" ,

אָפּשטײן

שבּתי

מאַטצקעװיטש,

בּערציק

דער

יתום ,ווילנע ,3191
 .זיך געפֿינען ערגעצוואו א געוויסע צײַט,
זיך אָפּשטעלן ,אַרײַנפֿאַָרן אין אַן אֲכסניה,
האָטעל אע, .זאָג מיר װאו דו בּיסט אָפּגע"
שטאַנען .איך װיל פֿאַרשרײַבּן דײַן אַדרעס"
ער שטייט אַפּ אין דעם שענסטן האַטעל פֿון
שטאָט,
 .0אױפֿהערן ,ניט דאַרפֿן מער שטיין .שוין
אָפּגעשטאנען בּײַם טאָמבּאַנק ,איצט קען מען
פֿאַרשליסן דאָס קרעמל,

 .4זײַן (ווערן) הינטערשטעליק ,ערגער פֿון
עפּעס אָדער עמעצן .אַי א ין דער אַרבּעט .אַי
אין ספּאָרט:דערגריכונגען .אִי אין לערנעף
נישט גיין פֿאָרױס הייסט אִי .אִי פֿון דעם
אָנערקענטן סטאַנדאַרד .לייענען כּדי ניט אַפּי
צושטיין .אָניאָגן װאָס מען אין אָפּגעשטאַנען

בּעת אַ קראַנקייט, .נעם זיך בּאַצײַטנס אויף
דעם רעכטן ועג און פֿאַלג מיך ,שטיי ניט אָפּ
פֿון אַנדערע יונגע בּעליבּיתלעך ,טאַטנס קינ"

מיידל און איבּי אין אָפּנעשטאַנען .איצט
בּאַגעגנט ער זיך מיט איר װוידער" ,אָפּאַ,
טענצערין ,זי ,411
 ,אָפּטײלן זיך (פֿון אַן אײבּערפֿלאך),

כּתרילעווקע זאָל ניט אִי פֿון אנדערע שטעט",

אײַנשמירן די פֿאַן מיט פֿעטס כּדי דאָס געבּעקס
זאָל לײַכט אִי .די נײַסטע פֿאַרקער-מיטלען
נייטיקן ויך ניט אין רעדער :דער קאָרפּוס
שטייט אָפּ פֿון דער אײבּערפֿלאַך פֿון דער ערד
און טראָגט זיך פֿאַרױס מיט גרויס אימפּעט,
,בּוימל שטייט אָפּ פֿון װאַסער" ,שװ; .לאָז
פֿאַרקילן ,אויבּ עס װעט זיך פֿון טעלער אַ'
גלאַט און אױפֿן טעלער װצט ניט זײַן נאָס ...

ּ,אַדאַרפֿן מיר זען ,אז
דער" ,ממוס' ,גלגולים' .ב
שע,

קליינע

מענטשעלעך,...

ז' .021

גאלע

קינדער װעלן אװעק פֿאָרױס {אין לערנעןן און
ער װעט

אֵַי" ,אי .קיפניס,

פֿרײד.

 .8ניט בּאַװײַזן מיטהאַלטן ,אִי פֿ ון דער
צײַט ,װירקלעכקייט ,געזעלשאַפֿט ,מאָדע אע.
זיך אױפֿפֿירן נישט לויט די לעצטע פֿאַדערונ"
גען|; .די ליטעראטורן רופֿט זיך אָפּ אויף די
געשעענישן פֿון אונדזערע טעג; זי שטייט ניט
אָפּ פֿון דער װירקלעכקייט" ,שנ ,ידישע
שרײַבער

אין

סאָװ .ניט אויספֿילן דעם אָנגץ-

מ.

סאַװעט-רוסלאַנז,

נ"י

,8591

מערקטן פּלאַן,, .אייניקע צעכן האָבּן אָנגע-
הויבּן אָי" ,אַ .קאַהאַן ,אינזשענערן ,קיִצוו ,2391
זי , .731מאַכן א סוף צום אִי אין דעם מעכא-
ניזירטן אַרױיסבּאַקום" ,א .איזראַילאָװיטש ,קוזי
בּאַס ,מאָסקװע ,2391

.0

אָפּטרעטן אויף אַ בּאַשטימטן

מהלך

(געװיינטלעך מיט ניט) ניט אי אויף אַ
טראָט .ניט אִי פֿון אַרעסטאַנט ניט בּײַטאָג ניט
בּײַנאַכט, .די פֿאַרטײידיקערס פֿון דער שטאָט
א
זײַנען ניט אָפּגעשטאַנען אַפֿילו אויך
מעטער פֿ ון זייערע פּאָזיציעס" ,עער איז ניט אָפּ-
געשטאנען פֿון דער שענקערין און מיט שטאָלץ
זיך געשטעלט אויף בּיידע פֿיס" ,ספּ ,גליקליכע
און אומגליקליכע; .12 '1 ,אַלע ,אלע װעגן
צוען זיך אזעלכע לאַנגע  /און א בּענקשאפֿט
שטייט ניט אָפּ פֿון זיי קיין טראָט ניט" ,אַקש,
מיזרעכ אונ מײַרעװ ,מאַסקװע  ,0491ז' ,78
 1צוריקציען זיך .אָפּרוקן זיך פֿון עפּעס.
חרטה האָבּן .אױפֿהערן אַ פֿאַראורטײלטע טע-
טיקייט .אִי פֿון בּייזע מידות .אִי פֿון א פּרינציפ,
פֿון א כּלל, .ער האָט געזאָלט התונה האָבּן,
נאָר אין דער לעצטער מינוט איז ער אַפּ-
געשטאַנען" .ש,טיי אָפּ פֿון דײַנע נאַרישקײטן!".
;זאָל איך גיין קעגן רמותיגלעד אויף מלחמה
אָדער זאָל איך אִ'?" ,תּי ,מלכים א ,כב.6 ,
,מזהיר זײַן ,דאז זיא זאָלין זילכי דרכים אבּ
ע.ן מורדים טון צו שיקן.
ד.
שטין" ,תּקק., .
זיא זאָלן אָבּ שטין פֿון אירן בּיזי שטיקן",
װינץ ,ז' , .92האָט עֶר פֿיל בּיז גיטאן זאַ
זאָל ער בּלד אָפּ שטין ,אי זיך דער הױפֿן טוט
מערין ,דאז בּעסט אם טנץ איז דאז אום קערין",
צוכט, .רי זלמן ע"ה האָט אונדז רעכט געגעבּן
און איז אָפּנעשטאנען פֿון דער אידייע" ,קמ,
,0

איז

בּיכל

זי

,6

 .9ספעצ.

זי שוין

פֿאַרטיק,*...,

איין

װאש

דרינן גפֿינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ
תקנ"ה , ,}15971די אַלטע איבּערגעפֿולטע ברע
טער זײַנען איינע נאָך דער אַנדערער אַפּגע:

פאן ,83

 ,2װאָזן עפּעס אָדער עמעצן צו רו ,זיך
אָפּטשעפּען פֿון עמעצן .א קינד זאָל ניט אִי פֿון

שטאַנען

פֿון די פֿאַרשלאָגענע

ריבֿקין ,דער
 ,4ז' ,253

פֿענצטער",

װעליזשער בּלוט בּלבּול ,װילנץ

 4אױפֿהערן עפּעס טאָן :אָפּרײַסן זיך פֿון
עפּעס (געװויינטלעך מיט ניט) ניט אַ'י פֿון
דער אַרבּעט אַפֿילו אויף אַ מינוט,, .כאָטש אויף
א מינוט שטיי אָפּ פֿון דער אכילה!", .װאָס
איז?  --האָט ער א קוק געטאָן אין איר זײַט,
נישט אָפּשטײענדיק פֿון דער אַרבּעט" ,שמעון
האָראַנטשיק' ,גאָטס משפּט
 .8זיך אָפּזונדערן; זײַן (װוערן) אַנדערש.
אִי אין אַ זײַט פֿון דער בּרויזנדיקער מאַסע
מענטשן, .נאָר פֿונדעסטװעגן  . . .קאַן מען קיין
חזיר ניט זײַן און פֿון חבֿרה ניט אַי" ,שע,
טבֿיה ,ז' , .77ער האָט אָבּער נישט געװאָלט
אִ פֿון אַלע ייִדן און האָט חתונה געמאַכט
זײַן טאָכטער צו עלף יאָר" ,יק, .זי בּאַמיט זיך
אָפּצושטײן פֿון דער גרופּף",
ש.ט
ניךי. .
או
בּ.

דעמבּלין,

צװײי

און

אַ דריטער,

נ"י

,3491

זי ,01
 .0זײַן אויף אַן אָפּשטאַנד ,אַ מרחק פֿון
עפּעס אָדער פֿון עמעצן .צװיי פּונקטן װאָס

ש-טייען אָפּ איינער פֿון דעם אַנדערן

אויף

צען צענטימעטער .דאָס גלאָז אין דעם פֿענצטער
שטייט אָפּ פֿ ון דער ראַם .כּדי די אַנטײלנץ-
מער פֿון די ספּאָרט-פֿאַרמעסטונגען זאָלן איינער
דעם אַנדערן ניט שטערן ,מוזן זי בּײַם סטאַרט
אִי איינער פֿון דעם אַנדערן לכּל-הפּחות אויף
עטלעכע צענדליק מעטער, .די זעלבּיקע מעשׂה
איז אָבּער אויך מיט אַלע אַנדערע בּאַנריפֿן
װאָס װײַטער זיי שטייען אָפּ איינער פֿון דעם

אַנדערן אַלץ מער בּאַגריפֿן-קײטלעך קאָן מען
אױיסטראַכטן װי צו פֿאַרבּינדן זיי" ,זשיס װשו
נ"י  ,2191ז' , ,75זאָל זײַן דײַן צעלט שטייט
אָפּ א שאָס די װײַט פֿון מענטשן-רעש ,צי גאָר
אויף

מילי-מײַלןי,

,6

זי ,91

האַל,

מײַן

אוצר,

מאָסקװע

דער מאַמעס פֿאַרטעך! ,אוב דײַני בּעלי-חובֿות

 .7װערן קאַלט צו עפּעס אָדער צו עמעצן;

װאָלטן אבּ שטין  . . .דײַנע זאָרג זאָלשטו אור-
לאָבּ געבּן ,אם שבּת זולשׂטו הערליך לעבּן",

זיך האַלטן פֿון-דער-װײַטן .א מאַמע שטייט
קיין מאָל נישט אָפּ פֿון אַ לײַבּלעך קינד .ער איז
געװאָרן א כּלליטוער און איז אָפּגעשטאַנען פֿון
װײַבּ און קינד און אַפֿילו פֿון זײַן פֿאַך, .פֿון

בּרכת המזון (שבּת זמירות) ,אַמשׂט  ,3271ג/ב.

;ער האָט אים פֿאַרטרױט ,אז רעגינע איז זײַן

1997

אַָפּשטײַעוען
אַן אָרעמאַן שטייט אָפּ דער
קרובֿײ ,מס ,משלי ,תּקצ"ד ,יט,4 ,

אונטערשטער

 ,8זײַן אָפּגערוקט אין צײַט, .די צװייטע
וועלט-מלחמה שטייט אָפּ פֿון דער ערשטער אויף

אַ קײַמאילן פֿון  12יאָר"; .אַ לימוד פֿון א
לימוד טאָר ניט אִי לענגער פֿון א טאָג אָדער
צװײי :אַנדערש קען מען פֿאַרגעסן װאָס מע
האָט אויסגעלערנט".
 9בכּלל זײַן אָפּגערוקט ,אונטערשיידן זיך
פֿון צװויי פֿאַרגליכענע דערשײינונגען ,װערטן אאַ
בּאַגריפֿן, .אַמעריקע און אַזיל שטייען אָפּ
איינע פֿון די אַנדערע ניט נאָר אויף טויזנטער
קילאָמעטערס ,נאָר אויך קולטורעל ,אין די
געבּיטן פֿון טעכניק און װיסנשאַפֿט".
 .0אָפּטײלן זיך פֿון די שװערערע און
גרינגערע בּאַשטאַנד-עלעמענטן אין א מישונג,
לאָזן די קאַװע אֵי .שמוץ אין א גלאָז װאַסער
שטייט בּיסלעכװײַז אָפּ .אין דער צעשמאָלצענער
מאסע שטייען די שװערע מעטאלן אָפּ פֿון
ּ,יז דער
אונטן און די גרינגערע פֿון אױבּן .ב
בּראַנפֿן האָט אָנגעצויגן ,בּיז ער איז אָפּגע-
שטאנען און בּאַקומען די געהעריקע מראה",
טיגער,

י.

דער

צזיק

און

דער

בּעל'יתשובֿה.

,נעמט אַראָפּ פֿון פֿײַער |די בּעבּלעךן ,זײַט
אראָפּ און לאָזט אִי פֿאַר אַ װײַלע ,גיסט אַראָפּ
דעם

קלאָרן

בּוליאָן" ,

מישולאָװ,

װעגעטאַרי

קאָדיבּוך ,נ"י  ,6291זי ,36
 ,1זיך אױיסקריסטאַליזירן .קלאָר װערן פֿון
אַ פֿראַגע ,אַ דערשיינונג .לאָזן די פֿרישע אײַנ
דרוקן אִי אַ בּיסל, .זיי האָבּן זיך א כּלל ,אַז
געשעענישן װאָס זײַנען ערשט געשען דאַרף
מען לאָזן אִי און זיך אײַנשטילן ...אַ יאָר-
צענדליק",

בּ.

ריװקין,

גרונט-טענדענצן,...

זי ,923
 2ניט אַרױסװײַזן מער סימנים פֿון לעבּן.
אױפֿהערן זיך װאַרפֿן .אָפּנעשטאַנען װי א פֿיש.
,סגולות ורפֿואות צו אַן אשה װאָס דאָס קינד
איז אָפּגעשטאַנען אין מוטערס לײַבּ און קען
דאָס קינד ניט געבּערן" ,שמואל אָפּנהײם ,ספֿר
רפֿואות ,אָרט? {רוסלאַנד) ,תּקע"ה, .די היציקע
ווערף {װאַרפֿענישן} דעם מיידלס זײַנען בּיס-
לעכװײַז שוין אָפּגעשטאַנען" ,קלמן סובּיל ,דער
דאָקטאָר מיט זײַן טאָכטער ,לובּלין ,4981

,ויבּ דאָס
 .8שװאַכער װערן פֿון אַן אבֿר ,א
אויער שטייט אָפּ פֿון הערן  . . .נעמען א שטיקל
גענדזנפֿעטס  . . .אַרײַנצולאַזן אין אויער אלע
טאָג אַ קראַפּלע" ,טאַר וו* .אַי אַ פֿוס  ---אײַני
שלאָפֿן ,פֿאַרשטײַפֿט װערן פֿון אַ פֿוס .פֿרגל:
אָפּציִען אַ פֿוס, .וואוילע פֿערד  . . .פֿײַנע פֿערד,
בּײַ דעם איז ,דוכט זיך ,א פֿוס אָפּגעשטאַנען,
גיט זיי נאָר א יאָג דורך ,"...ע .גאָרדאָן,

אינגול בּאַיאַר ,מאָסקװע ,5291
4

פֿאַלן אין װערט .די אַקציעס שטייען

לעצטנס אָפּ, .איז װיבּאַלד דער קורס שטייט

אָפּ ,איז אַ כּפּרה דער גאַנצער פֿופֿציקער" ,שע,
מנחם

מענדל,

אָפּשטימען

ז' ,71

 ,0זײַן בּוֹלט ,אָפּשטאַרצן, .דאָרט טראָגט אַ

דאַמע אַ קאָרסעט / ,זי קרענקט און שנורט זיך
אָן / :פֿון אונטן אַך! ס'איז אַ סעקרעט  /שטייט
פ אַ טשעמאָדאַן  ,*. . .צ .ה .האַרנשטײן ,כּנור
הצבֿי ,בּאַרדיטשעװ תּרנ"א ,זי , .12מיט אַן
אױפֿגעקוטשעבּורעטן לאַץ ,װאָס איז אָפּגעשטאַ-
נען פֿונעם פּידזשאַק ,װי אן איער פֿון אַן
אייזל",

א.

קאַהאַן 

פֿונם

מענטשן

אַלקער,

מאָסקװע  ,7291זי , .19ס'גיט זיך אַן עפֿן די
טיר און ס'שיטן זיך אַרײַן א פֿינף יאַטן:
ײַ איינעם שטייען אָפּ די קעשענעס פֿון
.ּ.,
ב
פּילקפס" .1 ,שעכטמאן ,אַפֿן נײַעם װעג,
כאַרקאָװו , .8291האָבּ איך דעם הערינג צוגע-
דריקט צום האַרץ צום נאקעטן פֿון אונטערן
העמדל  --עס זאָל ניט אָי ,מלה ,די גאָלדענע
פּאַװע ,קליװלאַנד ,זי , .42אױיסגעפּאַסט בּיז דער
טאַליע אַזױ ענג ,אַז אירע בּריסט שטייען אָפּ
אין זייער פֿולער ,רונדער פֿאָרעם" ,בּ .דעמבּלין,
צװײ

און

נ"י

אַ דריטער,

,3491

,22 '1

פֿון עפעס.

שטרעכאַלעך,...

שטילן" ,ד .י .זילבּערבּוש,

ווין  ,6191די ,33
 .9טײלװײַז בּאַפֿרידיקן א בּאַדערפֿעניש.
איבּערבּײַסן כּדי אָפּצושטילן דעם הונגער, .די
עטלעכע טראָפּנס װאַסער האָבּן קוים געקלעקט
אָפּצושטילן דעם דאָרשט",
 .4פאָס .װערן שטיל .אַנטשטומט װערן, .די

קולות זײַנען געװאָרן שטילער און שטילער,
בּיז זיי זײַנען אינגאַנצן אָפּנעשטילט געװאָרן".

אָפּשטימיק  --אַדי.
װאָס מע קען (דאַרף)
אָפּשטימען .פֿאַרשלאָגן װאָס זײַנען אִי און בֹּאַי
פֿעלן װאָס זײַנען אָבּליגאַטאָריש .אִיע פֿאַר-
בּעסערונגען צו א געזעץפּראיעקט .א חשבּון
װאָס איז לחלוטין ניט אַ'  ---אַזױ פֿאַרפּלאָנ"
טערט איז עֶר! די פֿידל געהערט צו דער גרופּע
יקייט.אע מוזיקאַלישע אינסטרומענטן.

אָפּשטאַמען ,אַנטשטײן
0
פֿון געהױיבּענע לײַט,
מיט זיך , --למשל ,איינער טוט א נדר
אַז ער זאָל צײַט זײַן לעבּן זיך ניט זעצן ,ניט
גיין ,ניט ליגן ,נאָר שטיין אויף איין אָרט און
ער שטייט זיך אַזױ אָפּ זײַן גאַנצן לעבּןײ ,אמד,
איי הים ,װילנע , .6581האָבּ איך אַרײַנגעגאָסן
צוויי פּראָכּעס מילך אין הויכע גלײַכע בּאָקאַלן
ּ.די די מילך זאָל האָבּן צײַט זיך אָפּצַ
כ.
,
שטיין" ,בּלעטער ,שן , .5זאָל אױפֿן דעק זיך
אי עפעס א זאַך ,װאָס איז ...װיכטיקער װי
דער צײַטונג-שױים" ,שנ ,לעזער ,דיכטער ,קרי"
טיקער װו ,זי ,925
זעכץ , --זאָס אִי פֿון װײַסע טרױבּך

כאַרקאָװ , ,5291ליטע האָט שוין אָפּגעשטימט
זיך צו פֿאַראײניקן צו די אלע איבּעריקע

,3491

,7491

קערנדלעך",

זי .58

אֵש,

דער

-עניש.

מאַן

פֿון נצרת,

אַי

װײיטיק פֿון א צעוואונדיקטן האַרץ, ,זי געפֿינט
תּמיד אַ קלוג װאָרט און א זיס שמייכעלע אויף
די ליפּן כּדי דער שוויגערס בּרוֹנזקייט אָפּצַו

ער (דין- ,קע) , --מיט

געציילטע אָפּשטײערס װעלן אַפֿילו אונדזערע
שרײַבּערס ענטפֿערןײ ,אאר ,פֿאַש 3591 ,ווע ,41
-עריי.

אַָפּשטײַעװען  +- --אָפּסטײַעװען.
אָפּשטײענד

 --אַדי .דטשמ.

נר=- .

אַפּ

שטייענדיק, .דער װינט האָט ערגעצװאו גע"
האַמערט מיט אַ שטיק אָפּשטײענדן בּלעך",
אָפּאַ' ,נאַקעטי, .די דרײַ אַזױ װײַט פֿונאַנדער
אִיע ענינים קאָנען אמת ארומגענומען װערן מיט
אַן איין:איינציקן בּאַגריף" ,זשיט װווש ,נ"י ,9191
זי ,171

אָפּשטײענדיק

--

גערוזיװ,

אַזי.

ואָס

שטייט אָפּ ,אִיע בּאגלייטערס .אַן איער שילער,

אע ליטעראַטור .אֶיע קאָלכאָזן .אִיע אויערן .אַ
שטיק אִי בּלעך.

אָפּשטילן  --טרװ .שטיל אָפּ'- ,געשטילט,
 .1מאַכן שטילער .דער
פֿרגל :אײַנשטילן,
טומל איז שוין צו גרויס ,מע דאַרף אים אַ
בּיסל אִי, .צי קען מען ניט אִי די הויכע טענער
פֿון אײַער גראַמאפֿאָן?".
 .2בּאַרואיקן ,קלענער

מאַכן דעם װייטיק,

דעם כּעס אע עמאָציעס .אי די צעהיצטע גע
מיטער.

נישטאָ

קיין מיטל

אָפּצושטילן

דעם

אָפּשטימען

טרװ.

--

שטים

 8אוטװ.

אָפּ,

 .1אָפּגעבּן די שטים פֿאַר עפּעס
=עשטימט.
ג
אָדער עמעצן .אי  9אַ רן אייגענעם קאנדידאַט.
אי ק ע ג ן דער רעזאָלוציע .נאָכן אִי פֿלעגן די
וויילער הערן אַ קאַנצערט, .בּײַם אִי די רע"
זאָלוציע איז קיין קאָנקרעטע פֿאַרלאגע ניט
אַרײַנגעטראָגן געװאָרן ,". . .די נײַנטע קאָנ
פֿנרענץ

פֿון ,בּונד",

|?2191ן.

;אַ זיצונג ...

האָט אָפּנעשטימט :פֿאַרחתמענען די קראָמען",
מ.

מײעראָװיטש,

סאָװעטן",

ראַכמיעל

סעג,

דער

געבּרענטע

נאַכטישױמער,

ערד,

ב"א

זי ,081
 .2פֿאַרענדיקן שטימען, .בּיז  6אָװנט װעט
שוין די בּאַפּעלקערונג האָבּן אָפּגעשטימט?,
 .9אָפּרעגולירן .אויסשטימען אַ מוזיקאַלישן
אינסטרומענט מיט דער פּאַסיקער הויכקייט פֿון
,אָט מיך
טאַן ,גאַמע פֿון טענער .אִי א פֿידל .ה
בּאַלד נאָך דעם װי ער האָט אָפּנעשטימט דעם
פֿאָרטעפּיאַן . . .ײ,

אמד,

דער

פֿאָרטעפּיאַניסט,

ווילנע ,8781

 .4אָפּקאַנטראָלירן צי עס שטימט.
חשבּון, .ער אַליין װעט
דער

קאַסע",

אַחון,

מ.

אִי א

פֿאַרלױפֿיק אִי מיט
די

צװיי

שויגער,

ווילנע תּר"ס ,זי ,141
 .9פֿאַרגלײַכן .אידענטיפֿיצירן א דאָקומענט,
אִי צװויי ענלעכע בּאגריפֿן .אִי די איבּערזעצונג
פֿון א װיכטיקן קאָמוניקאַט מ י ט ז אָריגינאַל,
 .0לעבּן גוט,

שטימען

א לענגערע

צײַט.

פֿ,אַרװאָס זאָלן מיר זיך מיט דיר קריגן ,אַז
מיר האָבּן מיט דיר אַ לעבּךלאנג אָפּגע-
שטימט?",
6/נג  --פּראָצעס אָדער רע"
מיט זיך.
זולטאַט פֿון אָפּשטימען דורכפֿירן אן אִי .שטעלן
אַ פֿראַגע צו דער אִי .די אִי פֿון אַ פֿאָרטעפּיאַן.
די אִי פֿון חשבּונות, .פֿאָדערט אומעטום ...
אַלגעמײנעם ,גלײַכן ,דירעקטן װאַלרעכט מיט

אָפּשטינקען
געהיימער

1098

אִי פֿאַר אַלע -02יאָריקע בּירגער",

איבּז ,גוסטאַװ יעקקה ,װאָס איז קאָנסטיטוציע?

זשענעװו , .5091מע קען אָנקומען צו אֶיען
און צום אחר-רבּים-להטות :אוודאי װעט דאָ
ניט אלע מאָל גובֿר זײַן דאָס בּעסטע אָדער
דאָס געראַטנסטע װאָרט ,װי די מערהײַט אין
אויך אין פּאָליטישן לעבּן ניט שטענדיק די
טרעגערין פֿון חכמה אָדער פֿון יושר" ,ימ,
יושפ ווא, .3 ,דרי חיים ווייצמאַן האָט בּשעתּו
געזאָגט זייער א קלוג װאָרט :עס איז פֿאַראַן א
גרויסער אונטערשייד צװישן שטימונג און אַי",
טמז .8 )| 5691
עעניש.
זעכץ.
דער (יין- ,קע).
דעריי.

אָפּשטעלן

אִי א טאשמע ,אַ בּאַנט  --צושטעכן
דראַטװע..
די טאַשמע אָדער דעם בּאַנט צום פֿילץ פֿון
קאַפּעליוש,

 4לאָזן פֿליסן דאָס װאַסער .עפֿענען אָדער
אָפּרײַסן א גרעבּליע ,א דאמבּע .אִי א טײַך,
 .9זיך שאַרף אויסטיילן .קאָנטראַסטירן.
,זײַן שארפֿע אַרױיסטרעטונג האָט אָפּנעשטאָכן
אױפֿן פֿאָן פֿון דער אַלגעמײנער שטילקייט".
,אויף דעם עק פֿון דאָרף שטייט א גרויס
ריינקייט און זױיבּערקייט װאָס
ס
ָ.
דיזא. .
הו
שײַנט אַרױס אין יעדן װינקל און אויך דאָס
בּיסל רײַכקײט  --דאָס אַלעס שטעכט אָפּ קעגן
דעם טרויעריקן אויסזען פֿון דאָרף" ,קמ,0781 ,
טאך , .92זייער אומעטיקייט ...שטעכט אָפּ
צװישן די לוסטיקייט פֿון די ענגלישע סאָל-

גרינ,

מענטשן

און

װערטן

נ"י ,3591

|' .35

 .4אָפּהאַלט .מניעה .מאָראַלישער אִי .דער
מיאוסער װעטער איז ניט קיין אִ' צו פֿאָרן.
 .9אָרט װאו מע שטעלט זיך אָפּ :װאו מע
בּאַזעצט זיך .ישׂראל איז הײַנט

בּײַ ייִדן דער

לעצטער אִי אין זייער נע-ונד, .דאָרט בּײַ דעם
מיטלענדישן ים ,אין כּנען ,בּײַ חבֿרון איז געווען
אַן אַי" ,קאָר ו ,זי ,302

 .0אָרט וואו פֿאַרקער-מיטלען בּלײַבּן צײַט-
װײַליק שטיין ,סטאַנציע ,פּאָרט, .נמל עזה --
צום ערשטן איז דאָס געװוען אן אָרט אויף שיפֿן
שטעלן ,אן אִי פֿון אַלעקסאַנדריע אין ארץ"
ישׂראל" ,אַ .מאַלקאָװ ,ספֿר דרך אמת,

װאַרשע

 ,4זי ,91

אָפּשטינקען  --שטינק אָפּ-- ,געשטונקען.
אוטװ --- .פֿאַרשפּרײטן א לענגערע צײַט אָדער
פֿאַרענדיקן פֿאַרשפּרײטן אַ שלעכטן רית.
טרװ -- .מאַכן עס זאָל זײַן (װערן) אָנגע-
שטונקען .אִי די לאַבּאַראטאָריע מיט אַ גאַז.
עניש .הער
עכץ.
זיך.
מיט

 .0שטעכן אַ לענגערע צײַט .יאָרןלאַנג אָפּי

אָפּשטיפֿן  --אוטו .שטיף אָפּ- ,יגעשטיפֿט,

געשטאָכן מיט דער נאָדל .ס'האָט מיר אַ גאנצע
נאכט אָפּגעשטאַָכן אין דער לינקער זײַט,

ווערדען

 4אױפֿהערן שטעכן .מע האָט אים שין
אָפּגעשטאָכן אַלע אײַנשפּריצונגען.

אָײשטיפֿט = טערמין בײַ
 ,7הֵא .32
א .ל .זײַדל ,טאָקערײַ ,מאַסקװע  ,2391ז' ,022

 .8אַרכ .אַריכּערשטײַגן ,אַריבּעריאָגן עמעצן
אין עֶפּעס, ,ויא װער עֵשׁ ,װען איך בֹּעשׂיר
מאַכט אוני דיך אבּ שטעכין װעֶר?"' ,ישילדבּורגר

אָפּשטעלן  --טרח .שטעל אָפּ-- ,געשטעלט,

(דין- ,קע)= .ערײַ.

 .1שטיפֿן אַ לענגערע צײַט .די קינדער האָבּן
אָפּגעשטיפֿט דעם גאַנצן פֿאַרמיטאָג ,2 .אױפֿ-
הערן שטיפֿן .אָפּגעשטיפֿט און זיך גענומען צו
דער ארבּעט.

עניש.

-עכץ.

אָפּשטיקן  --טרוװ .שטיק אָפּ'-- ,געשטיקט.
 .1דערשטיקן .ער װאָלט אַלע ייִדישע שׂונאים
 .2שטיקן
אָפּגעשטיקט מיט די אייגענע הענט.
א לענגערע

,די

צײַט.

מעכטיקע

בּאָא-שלאַנג

האָט אָפּגעשטיקט איר קרבּן אַזױ לאַנג בּיז צֶר
 .9אָפּגיסן דאָס
איז דערשטיקט געװאָרן".
זודיקע װאַסער נאָכן אױפֿקאָכן קאַרטאָפֿל ,אַי
קאַרטאָפֿל ,בּולבּעס .אִי קרויט,
אָפּשטעפן  --טרװ .שטעך אָפּ'- ,געשטאָכן.

 .1קוילענען דורך דערשטעכן ,ניט לויטן ייִדישן
,אָס געשריי איז פֿון חזיר,
דין .אִי א חזיר .ד
עס איז זײַן סוף געקומען . . .דאָרט װירד עס
אָפּגעשטאַכן און אין פֿײַער ארײַנגעלייגט",
ר' עקיבֿא

שלעזינגער,

יוסף

אל

העדרים

השני,

לװאָוו ,9681
אַי אַ מוס-
 .2דורכשטעכן; דורכלעכערן.
טער = אונטערלייגנדיק אונטערן מוסטער פּאַ-
פּיר אָדער קאַרטאָן ,דורכשטעכן מיט אַ נאָדל
לויט דעם קאָנטור פֿון מוסטער* ,אַי אַ בּאַרג =
אױפֿרײַסן אַ בּאַרג {דורכלעכערן אים מיט
קאַנאַלן פֿאַר דינאמיט,

;זײַנען
בּץרג",

געקומען
איזבּאַן,

כּדי אים אױפֿצורײַסןן,

אױפֿרײַסן

צװישן

פֿעלון-װענט,

הונדערט

טויערן

אי
*אַ

א פּאָרטרעט  ---אָפּדרוקן גראַװיור, .האָבּן װעגן
דעם געשריבּן אין אַלע צײַטונגען און אָפּגץ-
שטאָכן זײַן פּאַרטרעט דערבל" ,אמדז ,די
גריזעטקע ,ווילנע תּרל"ז.

 .9דורכשטעכנדיק

צונױפֿהעפֿטן ,פֿאַרפֿעס-

דאטן?,

יהואש,

פֿון

נ"י

בּיז...

|,

ז'
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*א די אויגן  --רײַסן די אויגן ,זײַן פֿאַר
עמעצן זייער ניט אָנגענעם, .זײַן חוצפּהדיקע
האַלטונג האָט אלעמען אָפּנעשטאָכן די אויגן".

זעלצאַמי אונ' קורצוויליגי גישיכטיי| ,71 ,אַװע

ווון.
 .9אונטערקױיפֿן ,דטשמ .נר .אִי מיט א שיינער
מתּנה,

זנג- .עכץ.
יקע)/ .ערײ.
אָפּשטעל  --דער- ,ץ.

/עניש.

דער (ין,

 1אַקט אָדעֶר רעזול-

טאט פֿון אָפּשטעלן (זיך) .אִי פֿון א מאַשין.
א סיגנאֵל צום אָי
 .2הפֿסקה ,איבּעררײַס .רעדן אָן (אַן) אִי .דער
שניי שיט אָן (אַן) אִ .פֿאָרן פּאַמעלעך ,מיט
לאַנגע אָין, .דאַ ,בּײַ זייער לעצטן אִי אין
אויסטענהן זיך ,האָט ער שוין מער ניט געקענט
אַריבּערטראָגן" ,שע ,יכּתרילעווקער נשׂרפֿים!
שטראָמט
ס
ָ.
א. .
װון
;ער איז געבּליבּן אָן לש
אים אַלעמאָל בּשפֿע און אָן אָ'" ,נס ,די
*לעבּן אָן
משפחה מאַשבּער ,װ ,נ"י 8491
אן אִ'  --כּסדר זײַן פֿאַרטאָן ,האַװען ,שמײַען.
;דאָ {אין אַמעריקען לעבּט מען אָן אן אִי
שטאַרבּט אָן װידוי און אַפֿילו דער מלאך-המות
נעמט אײַך ניט װי אַ רוסישער סלעדאַװאַטעל
לאַנגזאם אױפֿן דאָפּראָס" ,דער אמת ,בּאָסטאָן
 ,5פאן ,8

 .9פֿאַרענדיקונג ,סוף .אַי פֿון מיליטערישע
אָפּעראַציעס .װאָפֿךאָ, .מיטן אִי פֿון דער
עמיגראַציע דערנענטערט זיך אויך זייער גוֹרל",
דא ,פֿון בּערלין

בּיז סאַ-פֿראַנציסקאָ

 , - -| .וואר-

טיקן (אין שנײַדערײַ ,שוסטערײַ אא פֿאַכן)
אַ' אַ לאַץ .אִי די פּאָדעשװע ,כּדי אַרײַנצוקלאַפּן

שע  ,0391ז' , .64גאָט  ---דער אַבּסאָלוטער אַי
פֿאַר יעדן מענטשלעכן אומרו און דער אבּסאָי

אין יעדער לעכל א פֿלעקל אָדער דורכצוציען אַ

לוטער פֿאָרױס פֿאַר יעדן מענטשלעכן אִי |,)32

 .7אָנשפּאַר .שטיצפּונקט|, .דערן האָריזאָנט,
װאָס דאָס אויג האָט אויף אים נישט קיין א
נעמט א סך מאָל דעם מענטשן דורך מיט אַן
אומעט" ,אפֿא ,איק ,ר"ה תּשכ"ז,
 .8אָפּרײז ,אָפּשמועס, .ער האָט  . . .געמאַכט
אַן אִי מיט איינעם ,װעלכער האָט געזאָלט
שמש",

װאַרשױער

יודישע

צײַטוג,

 .1איבּעררײַסן עמעצנס בּאַװעגונג .צווינגען צי
שטויסן דערצו מע זאָל בּלײַבּן שטיין .אי
עמעצן אױפֿן װעג .אִי אין גאַס .אִי א טאַקסי אַ
צי טאָן פֿאַרן הענטל אָפּצושטעלן די בּאַן, .די
רײַבּונג העלפֿט אונדז אין טויזנטער פֿאַלן סײַ
אָפּצושטעלן א בּאַװעגונג ,סײַ אָנצופֿאַנגען די
בּאַוועגונג" ,אַב .קאַספּע ,פֿיזיק ,נ"י  ,6191זי ,73
,און אַזױ בּיז דאָס ראָד װערט אַנטשװיג /
ווען די זעלבּיקע האנט שטעלט עס אָפּ" ,מל,
אי
יאיך גיי נאָך דעם אַלטעגלעכן שטייגער .
די טריט = שטיין בּלײַבּן, .ער ס'האָט אָפּגע-
שטעלט די טריט דעמאַלט  /אין דעם אומצט
דעם אָזיסופֿיקן. . .ײ ,צייט' ,אַ פֿערד אױפֿן רעגן.

 .2איבּעררײַסן אַ טעטיקייט ,א פּראָצעס ,א
פֿונקציע .אִי די אַרבּעט .אִי די צאָלונגען .אִי א
פֿאַבּריק .,אִי פּאָגראָמען קעגן יִדן .איז דען
מעגלעך אָפּצושטעלן דעם װינט? ,די אַלצץ
קולטור-קװאַלן אין דעם גײַסטיקן שטראָם פֿונעם
סאָציאַליזם קאָן מען ניט אַי" ,זשיט ,דאָס נײַע
לעבּען ,נ"י יוני , .0191אינמיטן האָט מען גױ
הייסן אִי די מוזיק" ,ר' שמעלקעלע דער
קלעזמער ,ווארשע תּרע"א ,זי ; .5עס האָט בּאַלד
געפֿירט צו אַן אינטערװענץ אָפּצושטעלן דאָס
אַרױסשיקן ייִדישע סוחרים און בּאַלמעלאָכעס
פֿון סמאָלענסקער געגנט" ,זש ,קיסר און רבּי
שו ,זי ,741
"א קאפ ה ענער = אבּעררײַסן אַ תֹּץי
נוג, .מע דאַרף קאַפּהענער אִי און אים הערן
({עס איז כּדאַי אויפֿהערן עסן דאָס בּעסטע און
הערן זײַן חכמהן"* .אָי דאָס (װײַסע)  8ע ר דל
= אָנזעצן ,בּאַנקראָטירן .אִי דאָס ל ע בּ ן =
זיך נעמען דאָס לעבּן, .א,ון אִי מיט גװאַלד מײַן

אָפּשטעלן

1999

לעבּן / --
מײַן אוצר,
ה אַ רץ =
װאָס שטעלן

כ'װאַלט אַ מאָרד בּאַגיין  ,". . .האַל,
*אַ' דאָס
מאָסקװע  ,6691זי .19
בּאַצױבּערן, .אויגן  ---צוויי זונען,
דיר אָפּ דאָס האַרץ".

 .3אָפּלײגן אויף שפּעטער .אִי אויף

אַ

יאָר צײַט אַלע בּפוּיראָיעקטן .אִי אַלע קאָנ
צערטן אויף א חודש צײַט .אִי דאָס דורכפֿירן
דעם טויט-אורטייל.
 .4מאַכן פּאַמעלעכער ,האמעווען א פּראָצעס,
אַ טעטיקייט, .כּדי אָפּצושטעלן אַ שׂריפֿה אין
װאַלד ,דאַרף מען קודם כּל ארום די בּרענענדיקע
שטחים אױסגראָבּן א ראָװ" .פאָפּשנײַדן די
שפּיצן פֿון די געװויקסן ,כּדי אָפּצושטעלן דעם
שטאַרקן וואוקס פֿון שטענגל" ,ש .הענין איבּז,
װו.

װו.

וינער,

די

געבּאָטן

פֿון

װײַסרוסישן

,אָס ייִנגל האָט געשמעקט
פּויער ,מינסק  ,6291ד
דעם ריח װאָס האָט  . . .אָפּנעשטעלט און פֿאַר-
שיכּורט זײַנע געדאַנקען" ,מ .גאַלזבּױם ,אַ
יודישע נשמה ,פּשצמישל  ,7291ז' ; .82א
פּראָדוקט פֿון גלות װאָס  . . .האָט אָפּנעשטעלט
און אַטראָפֿירט די אַנטװיקלונג פֿון אונדזער
נאַציאָנאַלן לעבּן" ,ש .ראַװידאָװיטש ,יִבֹּל |אא.
 .8בּאַרואיקן .דערדריקן א געפֿיל ,אִי עמעצנס
כּעס ,גרימצאָרן, .מ,יט פֿלײַס איז קומן דז אַלז
פֿון גאָט  /דז מן הופֿרט אוני מוט װיל זאָל
אָבּ שטעלן" ,װינץ ,זי , .74אינמאָל ...אַז
שלמהלע איז  . . .אַרײַנגעלאָפֿן אין שטובּ ,האָט
מען אים בֹּאַלד אָפּגעשטעלט מיט א בּיין
אומעטיקער מינע" ,ממוס ,שלמה ,ז' .14
 .0אָפּהאַלטן עמעצן פֿון טאָן עפּעס .אַ
עמעצן אין דער לעצטער מינוט .אִי די האַנט
פֿון תּלין .ער איז געבּליבּן אין דער היים ,װײַל
אַ שלעכטער פֿאָרגעפֿיל האָט אים אָפּגעשטעלט,
,אַז ,ער" האָט געװאָלט ,האָט זיך געפֿונען ,װער
ס'זאָל אִי אבֿרהם אָבֿינו בּײַ דער עקידה" ,שירע
גאַרשמאַן,

אָפּשטעלן זיך

דער

קויעכ

פֿונ לעבּנ,

מאָסקװע

,8

אַפֿילו ער ,וען עֶר האָט זיך אַמאָל געװאַלט
אַרײַנמישן אין אַן ענין פֿון אגדה ,האָט מען
אים אָפּגעשטעלט מיט אַ גוטמוטיקן פֿאָר-
וואורף, :מה לך אצל אגדה" --- ,װאָס האָסטו,
עקיבֿא ,פֿאַר א שייכות מיט אַגדה?" ,מ .װיטיעס,
פֿאַש 0591 ,װווש ,81
 .7לאָזן שטיין א לענגערע צײַט װײַן ,יאגדעס
אע פּראָדוקטן ,פֿרגל :אָנשטעלן .12 ,אִי אײַנ-
געמאַכטס אויף ניט צו בּאַדאַרפֿן (פֿאַר אַ חולה),
אִי אויף װוינטער זויערע אוגערקעס .אִי אַ פֿעסל
קרויט; .א סגולה צו אַן עקרה אָפּצושטעלן
אַ גוט פֿלעשל װײַן מיט ,סאַלװיאַ" ,עס זאָל זיך
אַזױ וייקן לאַנג און װען עס איז אַ ליל
טבֿילה זאָל זי נאָך די טבֿילה טרינקען פֿון דעם
װײַן א װײַנגלעזלײ ,טאַר,
 .8בּאַשטימען .בּאַשליסן .אײַנשטעלן .אָפּ
מאַכן .פֿיקסירן עפּעס .אִי אַ צײַט .דער זמך-
חתונה איז געווען אָפּגעשטעלט אויף שבּת-נחמו.
אי די גרייס פֿון מיטגלידאָפּצאָל .עס איז בּײַ
זיי געװען אָפּגעשטעלט זיך צו טרעפֿן .אִי מיט
די אַרבּעטער ויפֿל צו צאָלן .ניט װיסן אויף
װאָס די אויגן אָי/,, .און אז עס איז געקומען די

צײַט װאָס ר' אָדם האָט אָפּגעשטעלט מיטן קיי-
סער ,איז געװאָרן די פּאַלאצן מיט הכּל-אשך-
לכּל" ,שבֿחי בּעשט, .איבּער אונדזערע עבירות
זײַנען שוין אויסגעגאנגען אַלע צײַטן ,װאָס
גאָט האָט אָפּגעשטעלט אַז משיח זאָל דעמאָלט
קומען" ,מעשׂה כּוזרי ,סדילקאָװ , .63281װער
נאָך עס װעט מיטפֿאָרן מיט מיר איז נאָך ניט
אָפּגעשטעלט ,אָבּער א מיטפֿאָרער װעל איך
האָבּן", .93 ,און אז ער האָט געװאָלט אִי א
בּייזעריקן בּליק ,האָבּ איך אים גאָר אַראָפּגע-
דריקט די בּרעמען און די אויגן פֿאַרמאכט",
פּרץ' ,דאָס קראַנקע ייִנגלי, .כּשם די מזונות פֿון
מענטשן איז אָפּגעשטעלט פֿון ראָש:השנה אַזױ
איז די חסרונות פֿון מענטשן אָפּנעשטעלט פֿון
ראָש:השנה ,װיפֿל זאָל נחסר װערן בּײַ אים
געלט",

ר'

חיים

יצחק

גאַנדמאַן

מקאַרלין,

סגולה לעשירות ,װאַרשע , .4091די חכמים
האָבּן אָפּנעשטעלט א שיעור {פֿאַר פּאהן צו
געבּן די אָרעמע איין טייל פֿון זעכציק פֿון דעם
װאָס האָט בּײַ אים געװאקסן" ,סשי װ ,זי ,34
= אָננעמען א
צַןר
*אָ בּײַ זיך אין ה א
פֿעסטן בּאַשלוס,

 .9אָפּרעגולירן .אויסרעגולירן .פֿרגל :אָנ
שטעלן בּבּ  .4 ,3אִי א מאָס .אִי דעם אפּאַראַט
אויף קורצע כװאַליעס .אִי די צאָל אומדרייען
פֿון דער טאָקמאַשין .אי אַ מוזיקאַלישן אינ
סטרומענט,

,ער

איז

א

מאדים

אָפּצושטעלן

אַ פּיאַנע"; .אי דעם פֿאָטאָאַפּאַראַט לויט דער
ליכטיקייט", ,.אָי די היטעלע ריכטיק אויף מײַן
מאָס",

בּ .אַלפֿס,

אַ װירקליכע

ליעבּע

הערצליכע

וו ,ווילנע  ,1091זי ,59
*אָ א ח לף  --איגנטלעך דזחװ אָנשטעלן
אַ חלף; בּודק זײַן עס זאָלן ניט זײַן קיין
פּגימות, .א שוחט חוץ דעם װאָס ער דאַרף זײַן
אַ בּקי אין די דינים פֿון הלכות שחיטה ,דאַרף

ער זײַן אומן-יד ,דהיינו ער זאָל קענען
חלף  . . .װויסן װי אַזוי בּודק צו זײַן. .
מטעמים ,לאָדז ,יאָר? ,זי , .83דער רבּי
 ..,הייסט אים טאַקע שוין אַרײַנגיין
שוחט  . . .זיך לערנען אי א חלף" ,בּרוך
אױפֿן װעג ,בּוקארעשט ,6491

אִי דעם
 ,*.ספֿר
אלימלך
צו זײַן
האַגער,

 ,0ברענגען אויף אַן אָרט .איבּערלאָזן .אִי
דאָס פֿערדל אין שטאַל אַרײַן .אִי דעם בּחורעץ
צוריק צו טאַטע-מאַמע, .דער הופֿמאַן איז
מחויבֿ מיך צוריק אָפּצושטעלן ואו ער האָט
מיך גענומען" ,דיא רטע יודעלעך ,װאַרשע
- ,0נאַקעט און בּלויז האָט ער זי מיר אָפּי
געשטעלט,

נאָר

מיט

אַ לונג-פֿעלער!",

פרץ,

דראַמ' שריפֿטן ,זי , ,233אַז זי איז גרייט געוען
נאַָכצוגײן ,וואו עֶר װעט נאָר װעלן ,האָט עֶר זי
אָפּגעשטעלט צום מאַן" ,אָפּאַ ,אַלײן ז' ,261

 1צושטעלן סחורה ,מאַטעריאַלן אדגל .כּדי
זי צו פֿאַרקױפֿן .אי דאָס בּיסל פֿאַרלעגענע
סחורה, .הײַנט האַנדלט ער מיט אייער ,ער
קױפּט זיי אין די דערפֿער און שטעלט זיי אַפּ
קיין לובּלין" ,פּרץ' ,אין פּאָסט-װאָגן.
 ,2אײַנאָרדענען ,דורכפֿירן .אִי א חתונה
(אַ ספּעקטאַקל), .דענסטמאַל האָבּן ייִדן זיך

געקליגט אין כאפּעניש און אײַלעניש אַי חופּות
בּרעקלעך קינדער" ,ממוס ,שלמה ,ז' ; .51אַז
נישט מעֶר װי אין צוויי װאָכן ארום שרײַבּסטו
אונדז אַרײַן אַ בּריוול מכּוח דער חתונה אַ",
שע ,סטעמפעניו, .אַלץ פֿון קנס-מאָל בּיו די
חתונה אִי . . .איז שוין געװען אזוי װײַט אינעם
עבֿר" ,בּערג ,נאָך אַלעמען ו' ,װאָסטאָק' ,ז' ,561

*אַי א וויזיט  --אָפּשטאַטן א װיזיט ,בּאַזוכן,
רעוויזיטירן,
 .9זזו שטעלן מיט א בּײַטעם פֿון פֿאַרענ-
דיקן .אִי בּאַנקעס ,פּיאַװקעס ,א קאָמפּרעס ,אַ
זענעפֿט .אִי אויף דעם טויז דעם גאַנצן בּאַנק,
אִי א טויזנטער אויף דעם רײַטער אונטערן
נומער איינס,
פֿון
פֿאַר
איך
דאָס

אָפּטאָן א
אַ טובה,
דיר אַ'
משלחת,

 4דזוו שטעלן ,מיטן בּײַטעם
טובה פֿאַר אַ טובֿה ,אן אַרבּעט
פֿ,אַר דײַנע צוויי רויטע װעל
בּאַנקעס צום נײַעם יאָר" ,ייל,
זשיטאָמיר תּרל"ו.
*אַ'
"א חוזק  --מאַכן חוזק ,אָפּלאכן
אַ טשאָלנט  ---אַרײַנשטעלן דעם טשאָלנט אין
אויוון,

 ,8אַנטװיינען ,אױפֿהערן געבּן זייגן אַן
עופֿעלע. .האָט מען קינדער אָפּצושטעלן איז
מען אויך מנדר פֿאַר ר' מאיר בּעליהנס",
הערצל

אפּשאַן,

בית

ישׂראל

--

װיזשניצער

רבּייס הויף ,סיגעט ,9391
 ,0אָפּזאָגן עמעצן .אִי עמעצן פֿון דער
אַרבּעט, .אַנשטעלן א מענטשן אויף דער ארבּעט
איז אײנפֿאַכער איידער אִי אים",

אָפּשטעלן זיך  --אוטװ 6-- .דפֿו.
 ,1אױפֿ
הערן זיך װײַטער בּאַװעגן .אז מע לױפּט זיך
פֿונאַנדער ,איז שווער מיטאַמאָל זיך אָפּצושטעלן,
,יאָשקע ,יאַשקע ,שפּאַן דעם לאָשיק / ,לאָמיר
גיכער לױפֿן!  /טאָמער װעט ער ויך אַ" /
ועלן מיר אים ניט קױפֿן" ,קל, .מיר אַלײן
האָט שוין טאַקע געבּראָכן די פֿיס פֿונעם
נאָכגײן הינטער דעם װעגעלע .דעריבּער האָבּן
מיר זיך אָפּגעשטעלט אויסרוען א בּיסל" ,ממוס,
נשׂרפֿים' ,זי ;, .7אין דרויסן שטעלט זיך דער
טאַטע אָפּ . , .שענקט מיר צוויי רעכטע פּעטש",
שע ,בבּײִַם קעניג אחשורושי, .דער שמש גייט
צו צום צינגל זען װי עס האָט זיך אָפּגעשטעלט,
רעכטס צי לינקס" ,פרץ ,ידרײַ מתּנות', ,פֿיינל
שטיל פֿאַרזאָרגטע פֿליען  /און שטעלן אָפּ זיך,
װי צו איבּערפֿרעגן" ,אַר' ,אַ תּשרײטאָגי, .די
שלאַנג {האָט| פֿאַרן פּאַלאַץ דעם בּאַלויכטענעם
זיך אָפּגעשטעלט" ,אשט ,מײַסעלעך ,זי ,41
 .2שטיין בּלײַבּן פֿון אַ פֿאַרקער-מיטל ,דער
אױיטאָבּוס שטעלט זיך אָפּ אויף אַלע קליינע
סטאַנציעס.

דער

עראָפּלאַן

איז

געפּלױגן

פֿון

ווין קיין לוד און זיך אין ערגעץ ניט אָפּגץ-
שטעלט, .דאָרטן שטעלן זיך אַפּ אַלע שיפֿן,
| װאָס זעגלען נור קיין אָסט-אינדיע" ,אמז ,מעוז

הים ,וילנע ; .4681גאַנץ פֿרי האָט דער צוג
זיך אָפּגעשטעלט נעבּן א גרויסן װאָקזאַל ,פֿוג-

װאַנען סע שיידן זיך די װעגן" ,ממוס' ,בּישיבֿה
של מטה'י

אָפּשטעלן זיך
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 9איבּערבּלײַבן װאו מען איז .ניט גיין
פֿאָרױס .אי זיך בּײַם אָנהײבּ ,אין מיטן װעג.
,די אַרמײ האָט זיך אָפּנעשטעלט אויף די אלטע
פּאָזיציעס", .און װי בּאַרואיקט פֿון בּאַגערן /
האָט אויך די צײַט זיך אָפּגעשטעלט" ,אַר,
יאלול--שטימונגי, .דענסטמאָל שטעל זיך אָפּ /
געשיכטע  ---שבּת קומט  --איך רו" ,צײיט,
מטטרון

 .4פֿאַרבּלײַבּן אין זעלבּיקן מצבֿ אַ לענגערע
צײַט .פֿאַרגליװערט װערן? .א גוטער װעטער
האָט זיך דאָ אָפּגעשטעלט די לעצטע פּאַר
חדשים", .אױפֿן פּנים האָט זיך אים אָפּגץ-
שטעלט אַ בּרייטער גוטהאַרציקער שמייבל", ,א
שטומע פֿראַגע האָט זיך אים אָפּגעשטעלט אין
זײַנע אויגן", .אז איר דרינגט דורך אין אַלע
זײַנע {|דעם קינדסן נויטן ,דאַן קען ער זיך ניט
אִי גלײַכגילטיק" ,י .ל .גרינהויז ,שלאָגט ניט
קיין קינדער ,װאַרשע , .0091וער האָטן געקוקט
אין טאָל אין ואָס הײַול
אַ.ן
ָקד..
ארי
צו
געשטאַנען מיט נאָך אזעלכע הײַזלעך ...אַלץ
שטעלט זיך אַפּ דאָ ,נאָר ער װעט שוין מער
אַהער ניט אָנגעהערן" ,שטערנ ,מינסק ,0491
פאן ,778

ס .בּלײַבּן הינטערשטעליק ,אָפּשטײן .דעם
לױפֿער האָט פֿאַרפֿעלט אָטעם און עֶר האָט
גענומען זיך אִי, .סענדערל האָט אָנגעהױיבּן
בּיסלעכװײַז זיך אָפּצושטעלן און געסאָפּעט װי
א גאנדז" ,ממוס ,מסעות ,זי ,14

 .0מאַכן הפֿסקות בּײַם טאָן עפּעס .זיך אַי
אויף יעדער װאָרט, .הערצל פֿידלט ...און
מאַכט זיך נאַריש מיט די קינדער ,טוט אַ פֿידל
און שטעלט זיך אָפּי ,ממוס ,שלמה ,ז' , ,18די
שניטערס שטעלן זיך אַלע מאָל אָפּ ,כּדי אָנ"
צושאַרפֿן

די קאָסעס",

מ .קאָבּריאַנסקי,

סאַװ'

פאן ,1

 .4איבּעררײַסן זיך .ניט האָבּן קיין המשך,
דער רעש פֿלעגט זיך אִי נאָר אויף די נאַכט.
שעהן .דער רעגן האָט זיך אָפּגעשטעלט, .עולם
כּמנהגו נוהג  ---די װעלט שטעלט זיך ניט אָפּ",
שװ, .זי האַלט זיך נאָך אויף מיט ניסים,
די קאָפּיקע-צײַטונג ,און װעט זיך שוין אינגיכן
אינגאַנצן אָיי ,בּערג ,נאָך אַלעמען וו ,יװאָסטאָק,
זי , ,321אין אויוון בּרענט שטענדיק א פֿײַער,
דער קעסל אױפֿן אױיוון הערט נישט אויף צו
זידן און דאָס איבּערקאָכן שטעלט זיך ניט אָפּ
אויף

א

אַנטזאַגט און זיך אָפּגעשטעלט
מ.

י.

אַלפּעראָװיץ,

מינוט",

גרינ,

בּלעטלעך

פֿון

אַ

װעלט:מלחמה,...

שטעלט" ,חג ,צמח אַטלאַס ,טמז  0691עו ,8

 .9אַרײַנפֿאָרן אויף א קורצער צײַט, .א
בּרודער זאָל פֿאַרבּײַפֿאָרן גלאַט אַזױ און זיך
ניט אִי אַפֿילו א ויף אַ טאָג!",, .מיר זעען װי
איינער נעמט א בּילעט פֿון קיעװו קיין אַדעס
און שטעלט זיך אָפּ אין בּאַרדיטשעװ" ,יוסף
אַרוק,

אָדעססער

אַדרעס

קאַלענדאַר

אויף

דעם

יאָהר תּרנ"ח ,אדעס  .7981פפֿאַרגעס זשע
ניט  . . .צוריקװועגס . .. ,זיך אי בּײַ מיר" ,שע,
ידער פֿאַרכּישופֿטער שנײַדערי; .ער האָט זיך
געוויס אָפֿגעשטעלט אין ווארשע עפּעס קױפֿן",
ז' ,9

 ,0וואוינען ,לעבּן צײַטװײַליק .אִי זיך אין
שענסטן האָטעל פֿון שטאָט, ,וואו האָסטו זיך
אָפּגעשטעלט? אין אַן אַרײַנפֿאָר-הױז אָדער בּײַ
בּאַקאַנטע?", .ער האָט זיך מיר אַלײן מודה
געװען ,אַז ער שטעלט זיך אימער אָפּ אין
איין אַכסניה" ,ג .י .ראַװיטש ,ריבֿ משפּחה,...

ווילנע  ,5681זי , .21אָט אין דער דאָזיקער צײַט
זײַנען אונדזערע פּאַרשױינען אַנגעקומען קיין
טעטעריווקע און זיך אָפּגעשטעלט אין דעם
דאָזיקן קלײַזל אויף סטאַנציע" ,ממוס ,מסעות,
זי , .06אַן אײַנפֿאָר-הױז אויף אַ מיטן שליאַך,
וואו איטלעכער שטעלט זיך אָפּ װי בּײַ זיך אין
דער היים" ,בּעמ וו ,ז' ,46

*א זיך אויף שבּת ,אויף יוםטובֿ --
אונטערװעגס אײַנשטײין אויף סטאַנציע בּײַ
עמעצן אָדער ערגעצװאו ,כּדי ניט צו פֿאָרן
ווען לויטן ייִדישן דין איז עס פֿאַרבּאָטן, .מע
האָט זיך אויף שבֿועות למזל אָפּגעשטעלט בּײַ
אַ סטאַנציע אינעם סטעפּ גאַנץ װײַט" ,ממוס,
יודל ,זי , .01זאָג מיר נאָר ,סערדצע . .. ,װער
האָט זיך דאָס אָפּנעשטעלט בּײַ דיר אויף
הײַנטיקן שבּת עפּעס א מאָדנער פּאַרשױן?",
שע,

מעשׂיות

און פֿאַנטאַזיעס ,ז' .14

טאָג-

בּוך ,נ"י  ,4591זי , .271דער שטורעם ,װאָס
האָט אַזױ געבּושעװעט אין דרויסן ,פֿלעגט פֿון
צײַט צו צײַט זיך אי ,גלײַך װי ער װאָלט
געװאָלט אָפּכאַפּן דעם אָטעם" ,תּלוש ,אַמערי
קאַנער 0691 ,ווא , .2דאָס איז די מחשבֿה פֿון
גאָט ,אַז זײַן מויל זאָל זיך נישט אִ' פֿון
לערנען" ,תּניא ,כח,

 .8אױפֿהערן

דיא

פֿון אַרבּעט?,

װילנע ; .5091און אײַנגעװעבּט אין יענער
שטילקייטס זײַד  /װעלן צו איין-או-דערזעל-
בּער צײַט אומעטום זיך אי זייגערס" ,צייט,
*דאָס האַרץ שטעלט זיך אָפּ --
מטטרון.
פֿון אַ שטארקער איבּערלעבּונג. .דורכן פֿענצ-
טער זעט שלמה א גאַנץ פֿרײילעכע קאָמפּאַניע.
זײַן קליין הערצעלע שטעלט זיך אזש אָפּ פֿאַר
עגמתינפֿש" ,סמבּ, .חײַקל האָט שוין נישט
געהערט ,דאָס האַרץ האָט זיך אין אים אָפּגע-

ספ ,5סודות,

היײימלאַנד,3691 ,

אָפּשטעלן זיך

פֿונקציאָנירן, .נאָר פֿונדעסט-

וועגן איז א מאשין אַן איידעלע זאַך ,פֿון דער

קלענסטער פּריצינע שטעלט זי זיך אָפּ ,דיא
שׂכירות ,לעמבּערג  ,6981ז' , .93האַבּן מיר
גלײַך בּײַ דעם ערשטן סלוזשיטעל אַלע זיך

בּאַזעצן זיך אויף א נײַעם אָרט, ,זי
1
האָבּן לאַנג געװאָגלט ,בִּיז זיי האָבּן זיך לסוף
אָפּגעשטעלט אין ירושלים", .ער האָט זיך אָפּי
געשטעלט בּײַ אַן אַרענדאַר פֿאַר א מלמך",
אַ .נוסבּאום,

פּעסעלע

די גאַבּעטע,

װאַרשע

,5881

זי , .25מענדל האָט זיך אָפּגעשטעלט נאָך דער
חתונה אין פּריאַנסק :ער איז אָנגעקומען אויף
קעסט צום שווער" ,י .גױדאָ ,דער נײַער פּראַי
צענטניק ,װוילנע  ,3981זי ,24

 ,2קקלאָר װערן (װעגן א מוטנער פֿליסי
קייט) ,אָפּטײלן זיך פֿון די שװערערע בּא-
שטאַנדטײלן

אין אַ מישונג.

לאָז די קאַװע זיך

אִ; .אַז דאָס מוטנע װאַסער װעט אָפּשטײן,
װעט אױפֿן דעק זיך אִי דער גאַנצער שמוץ".
,מע צעמישט עטלעכע הױפֿנס געלאָשענעם
קאלך אין א כּלי מיט װאַסער ,מע לאָזט זיך אַי
די פֿליסיקײט ,דערנאָך גיסט מען פֿאָרזיכטיק
אָפּ די לויטער געװאָרענע  . . .פֿליסיקײט" ,יאַכ
וו ,זי ,351

 .8אויסבּילדן זיך ,אױיסקריסטאַליזירן זיך,
,יעדער

אויסגעשטודירטער

מאַטעריאַל

מוז

זיך

אִי אין זכּרון", .פֿון די צענדליקער פֿראַגעס
האָבּן זיך צום סוף אָפּגעשטעלט די צװויי ויכ-
טיקסטע פּראָבּלעמען", .זיי בּלײַבּן צונױפֿגץ-
בּונדן אין איין קערפּער און צװישן זיי שטעלן
זיך אָפּ בּלויזן" ,חיה זעלדעס ,װינטער אַבּענדען,
װאַרשעץ

תּרנ"ח,

|'

.604

;און

דערצו

--

א

געשיכטע װאָס האָט זיך נאָך ניט אָפּגעשטעלט,
אַ טײַך װאָס רינט נאָך און זוכט נאָך א ועג",
קאר וו ,זי ,31
 ,4איבּערבּלײַבּן .א זכר זאָל זיך ניט אַ.
בּײַ אים האָט זיך אָפּגעשטעלט דער גאנצער
קאַפּיטאַל .נאָכן גאנצן משׂאדומתּן האָט זיך אָפּי
געשטעלט א רװח, .אױיפֿן װעג האָט עֶר זיך
אינגאַנצן אויסגעניכטערט ,און װען ער איו
אַרײַן אין שטובּ האָט זיך בּײַ אים ניט אָפּגע-
שטעלט א שפּור פֿון שכּרות" ,י .גױדאָ ,דער
סאָװעסט

איז פֿאַרפֿאַללען ,װילנע  ,4981זי ,01

,מײַן גאַנצער פֿאַרדינסט שטעלט זיך אָפּ בּײַ
דיר  /פֿריער נעמסטו דעם קרן אַפּ  /און
פֿאַר פּראַצענט די פֿעל אַראָפּ / .דערפֿאַר בּלײַבּ
איך א קבּצן און דו א גבֿיר" ,ה .קליבּאַנאַו,
קול חדש ,ווילנע  ,8091ז' ,42
 9בּאַשטימען .אײַנשטעלן .זיך אִי אַ צײַט
צו ארבּעטן און א צײַט צו רוען, .אײבּיק זאָל
דער מענטש װײניקן אין משׂא-ומתּן  /און זאָל
זיך אִי צײַטן אויף צו לערנען" ,איבּז ,ר' אליהו
די װידאַש ,אור עולם ,יוזעפֿאָו , ,6481און די
לײַט װאָלטן ניט געקאַנט אִי זיך צווישנאנאַנד
א צײַט דעמאָלט צו טאָן אָדער אָפּצושמועסן אַן
עסק" ,חה װוו, .איז דודס פֿאָטער אָפּגעשטאָרבּן,
ער האָט זיך אָפּנעשטעלט בּײַ דעם קלייטל און
איז געװאָרן דער מוטערס שפּײַזער" ,ש .בּע
קערמאַן,

די

יודישע

אדעס

קאָזאַקין,

,6881

זי .51

 0פֿיקסירן די אױפֿמערקזאַמקײט אויף
עפּעס .לייגן אַכט .אַי זיך אין געדאַנק אויף
די געשעענישן פֿון נעכטיקן טאָג .אַ מענטש
דאַרף אַלעמאָל זיך אַי א ויף דעם װיכטיקס-
טן,

,זי

אויערן

איז

אירע

מיטאַמאָל

געבּליבּן

שטין.

האָבּן זיך אָנגעשפּיצט

די

און די

אויגן האָבּן זיך אָפּגעשטעלט אויף דער טיר",
יר ,גש | ,עדאָס קינד שטעלט זיך ניט אָפּ לאנג

אויף די אָדער יענע דערשײַנונגען" ,פֿ .שניאור.
סאָן,

די

קאַטאָסטראָפֿאַלע

צײַטן

און

די

װאַקסנ-

דיקע דורות ,בּערלין יאָרן?), .כ'געדענק אַלץ
קלאָר  --א האָר זאָל פֿעלן  /װי ס'האָט מײַן
בּליק געפֿאָרשט ,געזוכט  /אויף װאָס ראֵיעלס
זיך אָפּצושטעלן" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע
 ,6זי ,722

אָפּשטעלצײכן
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גענויער אַרומרײידן .בּאַטראַכטן .זיך אִי
אויף אַ פֿראַגע ,אויף אַן ענין, .מיר קאָנען זיך
דאָ נישט גענויער אִי אויף דער פֿאַזע פֿון דער
רעלאַטיװיטעטס-טעאָריע ,װײַל דאָס װאָלט הייסן
אַרױסגײן פֿון די גרענעצן פֿון דעם בּיכל",
גוטו ,זי , .96א,יבּערהויפּט האָט זיך דער זיידע
אָפּגעשטעלט אויף דער טיר  --די טיר  --האָט
ער מסבּיר געװען  --איז מײַנע אַן אייגענע
המצאה" ,אַר' ,דעם זיידנס לאמטערן .פאָבּער
איך װיל זיך נישט אִי אויף די פּרטים פֿון אָט
דער אױיסעראַָרדנטלעך פּרעכטיקער קונסטפּאַי
נאָראַמץ"י,

שנ,

דערצײילערס

און

ראַמאַניסטן

וו

מיט זײַן ספּעציעלן אינדיװוידועלן אַ" ,קאַמפֿ
אַפֿ צװײ

פֿראָנטנ

אינ

אָפּשטעמפּלען  --טרוו- .פל אָפּ-- ,געשטעמ-

 .2געבּן עמעצן אַ בּוֹלטע כאַראַקטעריסטיק
(אָפֿט נעגאטיווע) .שילער האָבּן א טבֿע אָפּצ"
זייערע

פֿש ון.

כאַרקאָװ ,0391

-ונג .

-עכץ.

/עניש,

דקע) .ערײי
אָפּשטעלצײכן  --דער ,יס.

דער (ין,
צײכן װאָס

װײַזט וואו און װען מע דאַרף זיך אָפּשטעלן
בײַם אַרױסרײד און העלפֿט צעגלידערן א זאץ
אויף זײַנע בּאַשטאַנדטײלן .אִי אין ייִדיש :פּינטל,

לערערס

צונעמענישן.

מיט

,כאָטש זי איז נישט אָפּגעשטעמפּלט מיט דעם
שטעמפּל פֿון אַ פּאַרטײ ,הערשט אין איר איין
געפֿיל און מען קאָן זאָגן איין טעמע ...די
נאַציאָנאַלע טעמע" ,שנ ,לעזער ,דיכטער ,קרי
טיקער וו ,ז' ,615

זיך דערשראָקן",

מיליטער-דינסט; .אַז די אַסענט-קאָמיסיע האָט
אים נישט אָנגענומען פֿאַר א זעלנער און אים
געשיקט אַהײם ,האָט ער מיט פֿרײד אױיסגערופֿן:
איך האָבּ מיך אָפּנעשטעלט!".

פּעדאַגאָגיק,

 .1אַװעקשטעלן א שטעמפּל .אִי א
פּלט.
מאַרקע אויף א בּריו .אַן אַפֿיציעלער דאָקר
מענט װאָס איז אָפּנעשטעמפּלט מיט א רונדן
שטעמפּל .אִי די סחורה מיטן שטעמפּל פֿון
פֿאַבּריק,

 ,8זיך צוריקהאַלטן פֿון עפּעס (געוויינטלעך
מיט ניט) ,אִי זיך אין דער לעצטער רגע.
ניט אִי זיך פֿאַר קיין זאך .דאָס איז א מענטש
װאָס שטעלט זיך ניט אָפּ פֿאַר קיין שום מניעה.
,דאָ דאַרף מען פֿיל טענהן און טענהן. ..און
ניט אַי זיך פֿאַר אַ קלאפּ אויך" ,בּ .גאָרין ,פטח,
ניי  ,9981זי (; .6ער האָטן זיך מער נישט
געקאָנט בּאַהערשן .גרייט געװען זיך נישט
אָפּצושטעלן פֿאַר קיין זאך און אַלץ אין אים
האָט אױפֿגעבּרילט" ,אָפּאַ ,אין פּוילישע װעלי
דער, .איך בּין שוין צו אלעמען גרייט / ,איך
שטעל מיך פֿאַר קיין זאַך ניט אָפּ  /אַפֿילו אויף
דעם פֿינצטערן טויט  /זאָג איך זיך אויך נישט
אָפּי ,פֿל |ש .לעהמאַן ,יליבּע-לידער פֿון גנבֿים',

לװאָקל מג .אױסבּראַקירט װערן פֿון

דער

בּאַרדי-

טשעוו ,2391

שטעמפּלען

זי ,705

9

אָפּשטעקן

 .9פֿאַראורטײלן עמעצן .אִי עמעצן װי אַ
פֿאַררעטער .אַי אַן אַרוסטרעטונג װי א פֿאַר"
פֿירנדיקע,
 .4אַראָפּנעמען אַן אָפּדרוק, .אין מיליציע
האָט ער געשואוירן אַז ער אין גאָט די נשמה
שולדיק  . . .גאָר װען מען האָט אים אָפּגץ:
שטעמפּלט די פֿינגער און אַרײַנגעשטופּט אין
אַ שמאָלן צימער מיט הויכע גראַטעס ,האָט עֶר
פֿײַװל

דערציילונגען,

סיטאָ,

מיט זיך  --אָפּדריקן זיך .קאָנטיק זײַן
,און אין דער װייכער ערד װאָלטן זיך מער
נישט אָפּגעשטעמפּלט אײַערע שטאָלצע אָקסן
קאָפּיטעס",

דא,

פֿון בּערלין

סאַױפֿראַנ

בּיז

ציסקאַ ,װאַרשע  ,0391זי , ,841זיך אָפּגעשטעמ-
פּלט האָבּן טריט אוֹיף דער פֿאַרשנײטער ערד/ ,
אין הימל װאַך געווען דער נאַכטישער פּאַטרול
איז ,..פמ ,מלחמה ו ,נ"י  ,6591זי , .081דער
הונגער און די שטענדיקע דאגות האָבּן זיך
אָפּנעשטעמפּלט אויף זײַן געזיכט ,דרי לעססער,
אִי
. .,מעדיצינישע מיטלען ,װאַרשע 8091
זיך אין ז כּרון ,אין די געדאַנקען  --פֿאַר"

פֿרעגצייכן ,אױסרופֿצײכן; קאָמע ,פּינטליקאָמע
(קאָמע-פּינטל); צװייפּינטל ,דרײַפּינטל; טירע:
קלאַמערן? .א בּיסל געװאגט איז אפֿשר אין דער
פֿראַגע װעגן אַ" ,ימ ,שוליגראַמאַטיק.1291 ,
,דערקלערט די אֵיס ,וואו איר קענט .װײַזט דאָ

דוננ, .פֿאַר דעם מעטאַפֿיזיקער . . .זענען
די זאַכן און זייערע אֶיען אין געדאַנק  --די
באַגריפֿן  ---פֿונאַנדערגעשײדטע ,פֿעסטע ,אומ"

אָן די אײינװאָרטיקע פֿראַזעס" ,אַ .ספּיװאַק ,ישפּ,

;אין

קיִעוו  ,6291ז' , .62אַפֿילו די ריין אינטאָנאַציאָי
נעלע אָ'ס  ...שטעלן ניט אַלע שילער" ,אַפֿנ
שפּראַכפֿראַנט ,זאַמלונג  ,374קלעװו ,5391

געדענקען,

אײַנקריצן

שטעמפלט

זיך אָפּ אין זכּרון"...

בּאַוועגלעכע",

זיך

זשיט

אין

,7191

ווש,

זכּרון.

ז' .99

;אַלץ

 1און דערנאָך אין  7781יאָר האָט מען אין
דײַטשלאַנד  . . .געפֿונען צוויי אֶיען פֿון א פֿױגל
מיט א ואונדערלעכן געבּוי" ,מ .יאַ .צוזמער,
=

אָפּשטעמפּל  --דער- ,ען.

 .1אַקט אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּשטעמפּלען.
 .2אָפּדרוק, .א,יין געלערנטער האָט זיך אַפֿילו
בּאַרימט ,אַז ער האָט אַנטדעקט טיף אין דער
ערד דעם אַי פֿון אַ סקעלעט פֿונעם אוראַלטן
מענטשן" ,י .יאַכינסאָן ,געיאָג נאָך שפּײַז ,קלעוו
,4

 .8אײגנאַרטיקײט, .עטלעכע אַלץ איינס גוטע
אַרטיסטן  . . .נאָר יעדער אויף זײַן שטייגער,

זאָאָלאָגיע ,קלעװו ,3391

/עניש.

יעכץ.
דעריי,
אָפּשטענריקן
שטענדיקט,

--

נעאָל.

דער (דין- ,קע).

אקזװ .
בּלײַבּן

דיק

אָפּ-- ,געי

שטענדיק

אױפֿן

זעלבּיקן אָרט .אִי די טעג .אִי די צײַט, .פֿון זינט
זי איז אַװעק פֿון דער אָפּערע ,שטענדיקט זי
אָפּ די מעת-לעתן אין דער היים און װאַרט",
א .קאַהאַן,

אינזשענערן,

קִיָצֶװ ,2391

ז' .87

אָפּשטעפֿן  --טרו .שטעפּ אָפּ-- ,געשטעפט,
 .1צונייען ,אױפֿנײען ,דורכנייען ,אַרומנײען
שטעפּנדיק .אִי א נעטל ,א קענטל ,אִי די פֿראָנטן,
דעם קאָלנער .אִי די לעפּלעך פֿון די קעשענעס.
אַי עפּעס פֿון אױבּן .ש,טעפּער ,שטעפּער ,זאָג
אויף גיך :שטעפּער ,שטעפּער ,שטעפּ אָפּ שיך",
גיכװערטל, .מאַכן א לאַנגן קאָלנער פֿון דער
פֿולער האנט און אִי אים לעתעְתּה פֿון אויבּן
אַ שטיק

מיט

אונטערשלאַק",

ממוס,

מסעות,

זי ; ,42זי פֿלעגט אַרײַנגײן צו זיי אין שטובּ
עפעס אַי בּײַ דער שוועסטער" ,אי .קיפּנים ,די
צײַט גייט ,יעוו ,0491
 .2שטעפּן אַ לענגערע צײַט .אִי אין דער
שטעפּערײַ די שענסטע אאָרן פֿון לעבּן.
 .9פֿאַרענדיקן שטעפּן .אִי װיפֿל עס פֿאָדערט
זיך לויט דער נאָרמע.

 4פֿיג .אָפּזאָגן עפּעס פֿליסיק ,גיך, .און ער
האָט פֿאַרקאַטשעט זיך אִ'י א מנחה" ,שע,
ידער פֿאַרכּישופֿטער שנײַדערי, .מיט א שמייבל,
שטעכיק װי אַ שפּיז / ,אָפּנעשטעפּט אין איין
אָטעם האָט דער הונט זריז" ,י .מאַניק' ,דער
הונט און דאָס אייזל', .דער שנײַדער אין
געװען אַן 'עמךי ,האָט געקענט אִי אַ מעריב",
בּצג ,טמז  6691ע ,31

 ,8פֿיג .צורעכטמאַכן .,אױספֿאַרטיקן עפּעס,
,זעלטן װען ער האָט געהייסן אַן אַרטיקל
איבּערשרײַבּן . . .אויספרעסן די שפּראַך . . .אָדער
אַמאָל אִי אַ שטיקל נײַעס ,אז די װאַרשײנלעכ-

קייט זאָל זיך בּעסער האַלטן" ,אַר ,יצוקונפֿטס-
אַרטיקלען.

 .0פֿיג .אָפּשמײַסן .אַי דעם בּחורעץ איבּערן
הינטער-חלק אַזױ ,אַז עֶר זאָל דערזען די בּאָבּען
פֿון יענער וועלט,
זנג,

יקע).

-עכבץ.

-עניש.

ער

(יין

ער

אָפּשטעקן  --טרו .שטעק אָפּ-- ,געשטעקט,
 .1אױפֿעפֿענען דורכן בּאַזײַטיקן ,אַרוסנעמען
װאָס שטעקט אין דער עפֿענונג :אָפּקאָרקעװען
אַ פֿלאַש ,אַ כּלי אע .אִי דאָס העלצל .אִי דעם
שפּונט .אַי דעם פּראָפּן .אִי דעם קוימען כּדי
ניט פֿאַרטשאַדעט צו װערן .קאֲ' . . .דעם צאפּן
פֿון דעם פֿאַס ,ס'זאָל אױיסלױפֿן  . , .האַלבּ װאַ-
סער  ---הייסט בּײַ זיי אַ שייגעץ" ,שע ,מאָטל.
,האָט אַרױיסגענומען פֿון בּוזעם אַ פֿלעשעלע,
אָפּנעשטעקט עס און צוגעלייגט צו די ליפּן",
פֿרוג װו ,נ"י  ,0191זי , ,27עוזר זייגערמאַכער
שטעקט אָפּ דעם פּראָכיל פֿון לאָדן און עפֿנט
אים

אויף",

אַװראָם

קאַהאַן,

בּראָכשטיקער,

כאַרקאָװ ,, ,0291מיר שטעקן אָפּ די קליאַמקע
פֿון דער טיר און מיר גייען אַרײַןײ ,אי .קיפּניס,
יאונטערוועגסי ,סאַװ' היימלאַנד ,8691 ,פאן .6
*אַ אַ כּ לי  --פינקטלעך בּאַשטימען ,װיפֿל
זי אַנטהאַלט,

 .2שטעקן א לענגערע צײַט .אִי אין אױפֿנעם-
צימער א האַלבּן טאָג .אִי אין א העק דאָס
גאנצע לעבּן.

 .2געבן ,אָפּגעבּן ,איבּערגעבּן עפעס אין

1042

אָפּשטערבּלעך
דער שטיל ,געהיים .אִי דעם ,קנעפּל" אַ רובּל
כאַבּאַר .אִי דעם טײַסטער אָבּער אָן געלט .אָתַּ
געשטעקט די פּאַפּירלעך הינטךאַרום מע זאָל
אים ניט כאַפּן בּײַ דער האַנט און רוף אים
אָפּגעשטעקט שטיל
ָ.ט
..
היא
קנאַקניסל!", .ז
אַ שיינע נדבֿה בּתּורת הלװאָה" ,קמ ,6681
לֵאן , ,63דאָס איז דעם יאָסעלעס אַרבּעט ,דאָך
אָבּער מיין איך ניט ...וְאַז ער} װעט זיך
דאָ בּאַלד פֿאַר מיר דערשרעקן און װעט עס
בּאַלד אָיי ,אמד ,דער סיום התּורה ,װילנע ,8681
,דעם פּרואװער שטעקט מען עפּעס אָפּ ,זאָגט ער
בּאִם --

דאָס ייִנגל װעט

זײַן אַ למדן" ,קמ,

 ,9פאן , .12דהײַנו ,ראובֿן זאָל ערגעץ
אװעקלאַטכענען א פּאָר פערד מיט אַ בּריטשקע

און זי אִי שמעונען" ,מ .דלוגאַטש,

װעלט

מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' , 05יאָ ,מע בּאַלטי-
רירט ,נאָר װי אַזױ בּאַלטירירט מען אָבּער?...
מען שטעקט זיי |די בּלאַטע נגידים} עפּעס אָפּ:
דעם חתימהיגעלט ,דעם א מתּנה ,מע מאַכט
סעודות אויף זיי" ,ריבּל ,די הפֿקר װעלט,
װאַרשע תרס"ב ,זי  .23אִי א מאַ ט  --בּײַם
שפּילן שאָך.
 .4פֿטמ .בּכּלל אָפּגעבּן ,אָפּסילוּקן דאָס צו"
גענומענע ,צוגעגנבעטע ,צוגערויבּטע .צונעמען
האָט ער צוגענומען ,אָבּער אִי אויף צוריק --
אַ מכּה! ,שטעק אָפּ ,דו זשלאָבּ איינער ,װאָס
דו האָסט צוגערויבּט בּײַ אַ לײַבּלעכער שװעס-
טער!", ,די כינעזער שרײַען צו די רוסן:
שטעקט אונדז אָפּ װאָס די צאַון האָבּן בּײַ
אונדז אױיסגענאַרט און צוגערויבּט!".
*אָ אַ  8ײַ ג  --װײַזן א פֿײַג .נישט אומקערן
דעם אייגנטימער א צוגענומענע ,אנטליענע
אָדער געגנבעטע זאַך, .מיינסט איך האָבּ פֿאַר
דיר מורא? אַז איך װיל ,שטעק איך דיר אָפּ
צוויי פֿײַגן .קוש מיך אַהין ואו די ייִדן האָבּן
גערוט",

בערג ,בּאַם דניעפּער

| ,יצמעס ,,ז' ,351

*אָ אַ פאט ש  --דערלאנגען אַ פּאַטש.
,לייזער האָט פֿריער אָפּגעשטעקט עטלעכע
פּעטש לייזעריכען און לייזעריכע האָט זיי מיר
דערנאַך געטרײַ איבּערגעגעבּן מיט פּראָצענט
מיט עטלעכע קניפּ דערצו" ,ממוס ,דאָס קליינע
מענשעלע ,,., .גייט

שטעקט
שע,

די

רעכטע

האַנט

און

אָפּ דער לינקער בּאַק צװיי פּעטש",

געצעל,

*אָי אַ שלום-עליכם ,אַ גוטײיאָר ,אַ מזל-טוב
אע בּאגריסונג-אויסדרוקן  ---זיך בּאַגריסן אָדער
עמעצן

בּאַגריסן

און

דערבּײַ

דערלאַנגען

די

האַנט, .איך שטעק אים אָפּ אַשלום-עליכם ,ער
ענטפֿערט מיר עליכם-שלום" ,ממוס' ,בּישיבה
של מעלהי, .מע ווייסט שוין אַלצדינג און מע

שטעקט
טבֿיה.

אָפּ מזל-טובֿ פֿון אלע זײַטף ,שע,
*אַי אַ װויזיט  --אָפּשטאַטן אָפּי

שטעלן אַ װויזיט; קומען צו גאַסט ,בּאַזוכן .מיט

הומאָר, .דאָס פֿערדל  . . .איז זיך מיישב אָפּצַו
שטעקן א װיזיט א פּאַר אײַנגעשפּאַנטע אָקסלעך
װאָס טוען זיך וואויל איבּער אַ זעקל פּאַלאָװע?,
ממוס,

פֿישקע.

אָפּשטראָמען

קדאָ

האָט

ער

געהייסן

זײַן

פֿורמאַן אײַנשפּאַנען און איז  ---װי זאָגט מען:
פֿ,ון אַלע געשעפֿטן אין בּאָד אַרײַן"  --אוועק

אי אַ װיזיט דעם רעדאַקטאָר" ,בּערג ,בֹּאַם
דניעפּער וו ,יעמעס ,,זי ,851
 .2צוגנבֿענען ,רומ ,בּעס.

ונג- .עכץ/ .עניש.
אָפּשטערבּלעך  --אַזי

/ערײי

װאָס קען אָפּי
שטאַרבּן .לעבּעדיקע אִיע װעונס, ,אונ' פֿילײַכט
מעכשׂט דוא מענש דענקין דשׂ די הימל שטערין
צו ניכטש

לויף איז

בּשאַפֿין װאָרין

אַנדרשט

נײַאוט צו בּדינין אונז אָפּשטערבּליכי נאַטור,
זאָלכישׂ קען דער פֿר שטאַנד ניט לײַדין" ,בּע,

כח/ב.

הקקייט,

אָפּשטערבּן  --אַרכ +- .אָפּשטאַרבּן, .אָבּיר
מיט זײַן אָפּ שטערבּין איזט מײַן עוֹשׁר ,מײַן
כּבֿוד  ---אַלישׂ מיט הין װעק גאַנגין" ,גה ,ז'
,5
אָפּשטערפען

-כע

--

אָפּ-- ,געשטערכעט.

אַקוזװ  ---פֿאַרבּרענגען .אָפּפּטרן .אומאינטערץ-

סאַנט אָפּלעבּן .אִי דאָס בּיסל יאָרן ערגעץ אין
א העק, .דער {רבּין האָט שוין געהאַט די זכיה
ער זאָל זײַן בּיסל יאָרן אִי אַלין ,נאָר כּבוד
האָט ער געהאַט פֿון אַלע זײַטן ,יופֿאָל,4881 ,
ךא , .41שטערכען אָפּ די װעלט אַזױ ,מיט
גאָרנישט" ,ממוס ,װינטשפֿ, .אַ לאַנד װאו מע
קאַן זיך גוט אָפּלעבּן ,אִי דאָס בּיסל יאָרן!ָי ,שע,

ימשוגעים'.
 =- .2אָפּ
טרװ )- .1 .אָפּשטורכען.
טערכען .0 .דזו אָפּשטעקן געהיים,
--/עריי.
-/עניש.
יעכץ.--

אָפּשטראָך

אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון

אָפּשטרײַכן , .--און דאָס בּיכל װעט זײַן איין
אִי פֿאַר יעדער אשה",
װײַבערשער

משה

שלײַפֿשטײן,

דער

יום כיפּור.

אָפּשטראַל  --דער,

.

 .1אַקט אָדער רעזול-

 .2איבּערגעבּראָכענער
טאַט פֿון אָפּשטראַלן.,
,ון ליכטיקער װערט דורכן
שטראַל .אָפּשײַן .א
נעבּל ,מען זעט  /דעם אִי אֲרום דעם צִשָ
שפּרײטן" ,אֵל ו' ,די פּיאַנערן ,2291 ,עאַן אָפּי
צװײַג פֿון שטאַמען / ,אַן אִי פֿון פֿלאַמען" ,הל.
,די לעצטע אַץ פֿון דער זון שעמערירן נאָך
דאָרט" ,בּ .דעמבּלין ,צװײי און אַ דריטער,

,3
אין
אין
טמז

נַ"י

זי , .211אָבּער עפּעס אַן אַי פֿון ייִדישקייט
היסטאָרישן זין דאַרף דאָך אַרויסקומען
דער דיכטונג פֿון א ייִדישן פּאָצט" ,בּצג,
,1 4 1691

 .9אָפּשפּיגלונג פֿון עפּעס שטראַלנדיקס .דער
אִי פֿון דעם אויסגעשטערנטן
אײבּערפֿלאַך

פֿון ים.

הימל אויף דער

,אַפֿילו

דער

ערנסטער

געדאנק װאָס װערט אַרױסגעזאָגט איז מער נישט
וי אַן אִי פֿון א העכערן געדאַנק" ,יג ,תּוך ,
זי .142

אָפּשטראַלן  --שטראַל אָפּ-- ,געשטראַלט.

װאַרעמקײט", ,פֿון יעדן גרעזעלע שטראַלט אָפּ
אַ הייסער יתום-טרער" ,פרוג ו ,ג"י ,0191
זי .,351
 .2אָפּשפּיגלען זיך פֿון עפּעס שטראַלנדיקס.
,דער צעשטערנטער הימל האָט מיט אַ ציטעריקן
שימער אָפּגעשטראַלט פֿונעם טונקעלן סאַמעט
,ין די װערק פֿון שלום-
פֿון דער אַזערע" .א
עליכמען האָבּן אָפּגעשטראַלט ייִדישע חכמה און
ייִדישער שאַרפֿזין", .די יידישע געשיכטצ...
איז א װעלט װאָס שטראַלט אָפּ אין אַן אויג .עס
איז א שפּיגל" ,קאָר וו ,נ"י  ,0491זי .9

 .3אױפֿהערן אַרױסגעבּן שטראַלן ,פֿאַרלאָשן
וערן, .אָן מיר בּיסטו אַ פֿענצטער ,ואו ס'האָט
אָפּגעשטראַלט אַ זונפֿאַרגאַנג ,װאָס שטאַרבּט
מיט א געהיימען גלימער" ,חג ,דער מענטש

פֿון

פֿײַער ,נ"י  ,2691זי .15

 .4שטראַלן א לענגערע צײַט .די זון װעט אָן
שום ספֿק נאָך אִי מיליאָנען יאָרן
טרו  --אָפּשפּיגלען ,רעפֿלעקטירן .אִי ליכט
אויף ריזיקע דיסטאַנצן .א רעפֿלעקטאָר װאָס
שטראַלט אָפּ ווארעמקייט .אן עקראַן װאָס דינט
אָפּצושטראַלן אולטראַװיאָלעטע כװאַליעס .א
פּנים װאָס שטראַלט אָפּ גוטסקייט,
מיט זיך, .די װעלט װעט זיך גיין איר
וועג .די זון װעט אױפֿגײן און אונטערגיין און,
/מער אָדער װײניקער ,װעַט אַלצדינג זיך אִי אין

איר װי פֿרנער" ,קאר ! ,נ"י  ,5291זי ,952
ונג .עדי אײיגנאַרטיקע תּורה-קולטורן ,װעל-כע שטעלן ,װי די פֿאַרבּן פֿון ספּעקטער פֿאָר
נאָר די געבּראָכענע אִין פֿון דעם איינציקן,
רײַכן זונענליכט פֿון כּבֿודיזוכער" ,פֿ .אַלטער-
מאַן איבּז ,י .ראָזענהײם ,דער װעג פֿון אופ-
לעבּנדיקן פֿאָלק ,ריגע  ,0491ז' ,242

דעכץ-= .עניש= .דער =הערי,

אָפּשטראַם  --דער- ,ען .אַקט אָדער רעזול-
טאָט פֿון אָפּשטראַמען .אָפּפֿלוס .דער צושטראָם
און אִי פֿון די כװאַליעס אױפֿן בּרעג ים, .היס-
טאָרישע פֿאַקטן  . . .אויף װיפֿל זיי רירן אָן
דעם צושטראָם און אִי פֿון דער ייִדישער בֹּאַי
פעלקערונג" ,מװ ,ייִֶשפּ.

אָפּשטראַמען  --אוטװ .שטראָם אָפּ'- ,גע-
 .1אָפּפֿליסן .עפֿענען די שליוון
שטראָמט.
דאָס װאַסער אין קאַנאַל זאָל אָ' .גיעדער פֿרײ
לינג פֿלעגט קומען צו שטראָמען א מענטשלעכע
כװאַליע אויף די נײַע ערד . ..אָבּער האַרבּסט-
צײַט פֿלעגט פּונקט אַזא כװאַליע אִי צוריק",
איבּז ,װל .לידין ,שטילער אָדער גרויסער ,מינסק
/ .6עס האָבּן שטערן איבּער זיי אֵיעדץ
װײַלע זיך געטויכט / ,ס'האָט יעדע װײַלע אָפּי
געשטראָמט פֿון זיי אַ כװאַליץ" ,פּמ ,מלחמה ו,
ניי  ,6591זי ,961

 .1זיך בּאַװײַזן אין פֿאָרעם פֿון א
אוטװ.
,ע מוז
שטראַל אָדער פֿון שטראַלן .אָפּשײַנען .מ

 .2שטראָמען א לענגערע צײַט; .אַז טײַכן
זאָלן אי מיליאַנען יאָרן ,װיפֿל װאַסער מון די
|
ערד פֿאַרמאָגן !",

פֿענצטער שטראַלט אָפּ אַ ליכט װאָס שטערט
אײַנשלאָפֿן", .פֿון דעם ייִדן שטראַלט אָפּ א

 9אױפֿהערן שטראַמען, .סהאָבּן אָפּגץ-
שטראַמט די ריטשקעלעך װאַסער ,אויסגעטריקנט

פֿאַרמאַכן

די לאָדנס,

װײַל

פֿון אנטקעגנדיקן

אָפּשטראַנגעץ

1043

געװאָרן די בּלאָטעס  --דער פֿרילינג איז פֿאַר-

בּײַי,

מיט זיך.

-נג.

אָפּשטראַנגע  --די' ,ס.

עניש.מין פֿאָרעל --

0ת! --- 48פֿון פֿאַרשײדענע גרייסן און
2
קאָלירן מיט פּאַסן פֿון בּיידע זײַטן ;א מֿין
פֿאַרעלן אָדער װי מען רופט עס בּײַ אונדז אֶיס
פֿלעגן אַרײַנדרינגען פֿון מער אין די קרענעצע
װאָס װאַר גרויס װי אַ קליין טײַכל" ,אמד,
מעוז הים ,װוילנע , ,4681עס איז צו זען.

 . .װי

טויזנטער װאַסער-פֿײיגעלעך לאָזן זיך אַרונטער
אין װאַסער און בּאַקומען אַרױס די בּעסטע
פֿאָרעלן (אָפּשטראַנגעס)" ,אמז ,דיא שקלאַװע-
רייא ,ווילנע ,7881

אָפּשטראַפּאַצירן  --טרו- .ציר אָפּ-- ,יגע-
שטראפּאַצירט.

אָפּטראָגן

רומ,

א

מלבּוש,

צערײַסן .טראָג ניט אָפּֿט דײַן נײַ מלבּוש ,װעסט

אים אָי,
אָפּשטראָף  --דער ,ן.

 .1אַקט אָדער רע-

 .2מוסר .עדאָס
זולטאַט פֿון אָפּשטראָפֿן,
בּיכל װעט זײַן אַן אִי פֿאַר יעדערע אשה ,װעלן
זי גיכער האָבּן בּושה" ,מ .שלײַפּשטײן ,דער
װײַבּערישער

יום כפור,

ווארשע,

יאָר?,

ז' ,6

אָפּשטױאַפֿירן  --טרװ .פֿיר אָפּ(- ,גע)
 ,1אַרױפֿלײגן אַ שטראָף ,גל
שטראַפֿירט.
וויינטלעך  --א געלטשטראָף, .האָט אים דער"
פֿאַר דער געריכט אָפּגעשטראַפֿירט און דאָס
בּרויט צוגענומען" ,איבּז ,מ .שאָלאָכאָו ,אױיפֿי

געאַקערטע רויערד ,מאָסקװע .7391

 .2הומ.

פֿאַרזיכערן ,אָפּסטראַכירן . . ,, .נאַפּרימער; ,אַק-
װיטעבּל"  . . .האָט מיך אָפּגעשטראַפֿירט פֿונעם
טויט אויף צען טויזנט קאַרבּן" ,שע ,מנחם
מענדל.

ונג.

אָפּשטריך

-עכץ.

-עניש.

ער (-קע)

אָפּשטראָפֿן  --טרװ .שטראָף אָפּ-- ,גע'
שטראָפֿט .| .בּאַשטראַפֿן ,אִי אניט-געהאָרכיק
קינד .אִי יעדע פֿאַרלעצונג פֿון געזעץ .קאוני
וִדער פּרנסן מקעגנ.ס.י.נין אוני אִי אַז ער
זאָל דיא יראה איין בּישטאַנד מאַכן" ,עח ,א/ג.
אאבֹּר ווען זיך דער זון ניט װאול פֿר האַלט,
טוט דער מלך איין שליח נאָך אים שיקן אוני
לאָזט אים ואול אָבּ שטראָפֿן" ,שׂה  ,1אַמשׂט
 ,3לו/ב, .עשׂ איז ניאמאַנט ער לױיבּט זייני
פֿרױא צו שלאגן אונד װאַן זולכש יוא גשיהט
זול מן איהמי דריבּר אָבּ שטראָפֿין וואן ער אייני
גװאָהנהײט דרויז מאַכט" ,יורה חטאים ,פֿיורדא,
תּקנ"א {1971ן,; ,בּײַ די ייִדן איטלעכן רשע
שטראָפֿט מען קודם אָפּ פֿאַר זײַנע עבֿירות,
אָבּער דערנאָך קומט ער אין גױעדן אַרײַן",
מעשׂה רבּי יהושע בּן לוי ,טשערנאָװיץ ,תּרט"ו,
ד,אָס װײַבּל האָט מיך ערלעך אָפּגעשטראָפֿט",
יד ,יופֿאַל 1881 ,א ,8

 ,2אַרױפֿלײגן אַ געלטשטראָף ,אָפּשטראַפֿירן,
,ער האָט געמיינט ,מע װעט אים מױהסתּם אִי
מיט א דרײַערל" ,שע ,יסטאנציע בּאַראַנאָװיטש*
 .2אויסמוסרן ,אויסריידן, .קיין רפֿואה צו
בּ.
י.
וָ.
אשטא
דער קראַנקייט ואָנאַניזםן איז ני
די עלטערן פֿון דעם ייַנגל בּאַמערקן דאָס בּאַ"

צײַטנס ,זאָלן זיי אים אין גוטן אָי ...אופֿ-
מערקזאַם מאַכן ,טאַר ,זי ,22

שֹׂה אַמשׂט  ,3271מז/ד, .װען איינר װאו מן
קיין װאַשֹׂר קאן האָבּן זאָל מן זײַני הענד אָבּ
שטרײַכן אויף דער ערד אודר אָן װאָשׂ דשׂ

-עריי.

הארט איז" ,עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח,

ונג.

-עכץ.

/עניש.

דער (דקע).

אָפּשטראַשען  +- --אָפּסטראַשען.
אָפּשטרויען  +- --אָפּסטראָיען.
אָפּשטרופירן  --טרװ .ייר אָפּ-- ,געשטרו"
מאַכן מע זאָל שטרויכלען .אדעם
כירט.,
עכֿד זײַנה גידאנקין װאַר זיך זלבּשׂטן מיט
אבֿרהם משדך צו זײַן  . , .נון מאַכט זולכי פֿר
שטעלונג כּדי אַבֿרהם אָבּשטרוכירן זולט אונד
מיט איהם משדך צו זײַןײ ,ר' יוסף דאַרמשטאַדט,
איבּז ,הרבֿ משה אַלשיך ,תּורת משה ,קאַרלסרוא
תּק"ל ,נט/ג,

אָפּשטרײַטלעך  --אַדי.

װאָס מע קען אָדער

עס לאָזט זיך אַָפּשטרײַטן אִיע טענות .אן
אַקסיאָמע װאָס איז נישט-אָי .ניט-אָיע פֿאַקטן.
קייט,אָפּשטרײַטן  --טרװ .שטרײַט אָפּ-- .גע"
 .1שטעלן עפּעס אונטער אַ ספֿק
שטריטן
עפֿנטלעך ,בּעת אַ װיכּוח .דיסקוטירן ,קעמפֿן
כּדי צו מאַכן צו נישט װאָס מע האַלט פֿאַר
פֿאַלש ,ניט:גערעכט .אִי עמעצנס אַ פֿאַלשן
טעזיס ,אִי אין א צײַטונגס-אַרטיקל דעם קינסט-
לערישן װערט פֿון אַ ספּעקטאַקל .אִי די רעכט
פֿון זיגער .אִי דעם נצחון איינער בּײַ דעם
אַנדערן .אִי מיט שוים אויף די ליפּן נישט.
בּאַרעכטיקטע טענות און פּרעטענציעס .עןאיבּערן
זײַנע שלעכטע מידות איז |דער מאן| פֿאַרריקט
געװאָרן און איין פֿאַלשע מחשבֿה אַרײַן אָפּ
צושטרײַטן דעם אמת" ,אַ .פּאַװיר ,גדולת יוסף
וו ,יוזעפֿאָו תּקצ"ה ,כ/בּ, .דער ייַד מיט אַ
ריין"געהאַלטענע ייִדישע נשמה ...דער קאָן
זיך דען בּורא בּ"ה און זײַן תּורה ניט אִי לאָזן",
רי' עקיבֿא

יוסף

שלעזינגער,

לװאָוו , .9681ציפֿערן

אל

העדרים

פֿון דער

השני,

סטאַטיסטיק

וועלכע מען קען איף קין פֿאַל ניט אַי",
יאָהאַן מאָסט ,פֿאַש 6691 ,ו , .51נישט דאָס איז
וויכטיק  --האָט די טאַנטע אַנא ,א צעקאָכטע,
אָפּגעשטריטן זײַן טענה" ,י .מאַנדעל ,טמז
 7ווט ,4
 ,2שטרײַטן אַ לענגערע צײַט .אִי כּמעט אַ
מעת-לעת און קומען צו א פּשרה,

 .2פֿאַרענדיקן שטרײַטן .נאָכן אִי װערט די
ליבּע נאָך הייסער.

מיט זיך .ונג.
דער (יקע)- .עריי.

-עכץ.

-עניש.

אָפּשטרײפּן  --טרװ .שטרײַך אָפּ"+ ,גע-
עשטריכן (זאַמעט,
שטרײַכט- ,געשטראַכן ,ג--

קורלאַנד).

 .1אַרכ .אָפּװישן .אָפּרײַבּן .אַפּ

ריײיניקן רײַבּנדיק .אָפּקראַצן ,שװבּ פֿאַרטײַטשט
א מחק א .הסרה והעבֿרה .אבּ טוהן .עהאבּ
עבּין בּרזלים {|= אײַזערנע קייטןן אן גיהט דיא
איך האבּ קויגן {=קענעןן פֿון דיר רגלים אָי",
גה ,זי , .682זאָל עֶר זײַני הענט רייניגן מיט
װאָשׂ עשׂ איז אודר אין דער װאַנט אָבּ שטרײיבן",

טו/ד, .ווען ואֲשׂר אדר װײַן װערט |שבּתן פֿר
גאָסן אויף דעם טיש ,טאָר מן ניט מיט אין
לעפֿיל אַן שעפּן .אויך טאָר מן ניט װאָשׂ אִי
אבֹּר װען רויטן װײַן אָדר אַנדרי משקים אין
פֿר גאָסן גיװאָרן אוף דער שװעל טאָר מן ניט
אָפּ שעפּן מיט איין לעפֿיל אָדר מיט איין מעשׂר
מאג מן וואול אַי .מן מוז נזהר זײַן ניט שטאַרק
אבּ

צו

שטרײַכן?",

ויורה דעה ומנהגים
ואָנהײבּ  .91יייה},

ערוך

שולחן

אורח

חיים

של כּל השנה ,לעמבּערג

 .2גלאַט מאַכן .גאַרבּעס . . .װען ער האָט
אַפֿילו אָפּגעשטריכן (גלאַט געמאַכט) מעג ער
נעמען פֿון די אָפּגעבּראָכענע און װאָס עס
ליגט אָן א זײַט און פֿון װאָס עס ליגט אין די
שטרוי און צסן" ,זרעים ,פּו/א.

 .2אָפּמעקן .אִי א װאָרט עס זאָל ניט זײַן
קאָנטיק,
 4אַראָפּנעמען ,אראָפּשאַרן דעם קויפּ ,דאָס
אייבּערשטע פֿון װאָס איז אָפּגעװאױגן ,אָנגע-
שאַטן בּײַם פֿאַרקױפֿן און אויף אזא אופֿן
אויסגלליכן,, .אויך מוז מען זייער ערלעך אִי ניט
צו געשוינד ,װאָרעם דאָס איז שלעכט פֿאַר דעם
װאָס פֿאַרקױפֿט ,עס שטרײַכט צו װײניק אָפ",
חא ,ג/א,

 .9אָפּשמירן .אײַנשמירן, .דערנאָך קענסטו
דען קינד אִי |די אויגןן מיט די מילך" ,שמואל
אָפּוהײם ,ספֿר רפֿואות ,תּקע"ה, .מיר האָט מען

שוין לאַנג װאַקס געגאָסן און אָנגעשפּראָכן און
אָפּנעשטרײַכט" ,די גענאַרטע װעלט?5181 ,
{ְסאַװ אױסגאַבּע  ,}0491ז' ,38

אִי דאָס פּנים =

אײַנשמירן דאָס פּנים מיט א געלכל פֿון אַן איי
און דערבּײַ אַרױסרײדן בּאַשטימטע שפּרוכן ,װי

אַ סגולה קעגן אַן עיןדהרע.
( 0גאַרבּערײַ און לעדער -בּאַאַרבּעטונג) אויס-
רײַבּן פֿעל מיט כעמישע שטאָפֿן אָפּפֿאַרבּן,
צופֿאַרבּן .מאַכן פֿאַרבּיקע שטריכן איבּער לע"
דער .אַי פֿוטרעװאַניע .אִי פֿוטערװאַרג .אִי אַ
רידיקול,
--שטרייַך ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,

דער (דין- ,קע).
אָפּשטרײפֿן

--

ערײיטרװ.

שטרייף

אַפּ-- ,גע-

שטרײיפֿט ,אַרכ .אַראָפּשלעפּן ,אַראָפּציען .רייכ-
לין  8פֿאַרטײַטשט 'שלחו' (איובֿ ,ל:)11 ,
ש,טרופֿטן זי אַבַּא" |תּי, :װאַרפֿן אַראָפּין,
אָפּשטרײַקן  --אוטװ .שטרײַק אָפּ-- ,געי
שטרלײיקט :95 .ס=טרייקן .שטרײַקן אַ לענ"
גערע צײַט אָדער פֿאַרענדיקן שטרײַקן; .װען
די אַרבּעטער האָבּן אָפּגעשטרײַקט צוויי מאָנאַטן
 .. ,האָט דער שטרײַק א נײַע װענדונג אָנגעי
נומען" ,די נאָדעל ,װילנע  ,2191ז' 51

אָפּשטריך  --דער- ,ן .דיאַקריטישער צייכן
אין פֿאָרעם פֿון אַן אַפּאָסטראָף (3071 +--
;בּײַ א סך העבּרעאישע װערטער מוז מען

אָפּשטשוכען

אָפּשיטן

1044

האָבּן אַן אָי ,כּדי צו פֿאַרגרינגערן די תּפֿיסה;
,עהן" ,װאָס װאָלט פֿאַרבּאָרגן
שעהץ און ניט ש
דעם העבּרעאישן מקור ,אַזױ אַז מע װייס ניט
צי ס'איז דײַטש .אוודאי דאַרף דער אִ' זײַן בּײַ
סמייק (ס,אַ,מיק") ,אַנדערש לייענט זיך עס דאָך
סמיק" ,אאר ,יישפ אוא.1 ,
אָפּשטשוכען  --טרװ- .כע אָפּ- ,יגעשטשו"י
כעט-- :98 .טשוכע(נע)ן- ,ט-שוכנען,
 .1זחװ אוױיסטשוכעעננע)ן
צ-וכענ(נע)ן.
(,; .)552 +--אַז מע האָט די ייִדענע אױפֿגעמונ-
טערט און זי האָט זיך עטװאָס אָפּגעשטשוכעט,

איין

שײני

פֿון איינם

היסטאָריע

רבס

מעכטיגן

טאָכטער פון קונסטנטינאָפּל{ ,רוסלאַנד ,סוף ,81
א"גע לט .ע{ערן
אָדער אָנהײבּ  .91י"הן.
איז אַרױס איבּערלאָזנדיק אַלע דינערס אִי געלט
זער לוסטיק" ,אפרים מרגליות ,געפֿונענע על
אַײ ר ע ד צ.
טערן ,װאַרשע  ,4981זי .73

אַפּשיווקע  --די- ,ס :98 .אָפּשעווקע ,סל.
( .1שנײַדערי) פּאַס פֿון

84טץ73טס .::2:

א טאַשמע ,אַרױפֿגענײט ,אַרומגענײט (בּײַ אַ
ראַנד), .וגם מהכּתוֹנת בּית הצואר שקורין אַ'
בּהתּפֿירות",

איסר

ר' ישׂראל

בּרי זאבֿ ,שו"ת

האָט זי פֿאַרצײלט פֿאַר אַלעמען װער זי איז",

נחלת אָבֿות ,פּרעסבּורג תּרכ"ו ,י/ד.

י .בּודזאָהן ,דער גלאָמפּישער פּרעזידענט ,ווילנע

לערײ) קאַרניזל װאָס פֿאַראײניקט אויסגעהובּלטע
 .8אײַזערנע פּלאַטע אין דעם אונטן
בּרעטער.
פֿון אַ בּיקס ,אין דעם פּריקלאַד,

 ,7ז' ,82
( .2ש)טשוכע(נע)ן א לענגערע צײַט .מע האָט
דעם געחלשטן אָפּנעשטשוכעט צען מינוט אױפֿן
זייגער.
 .9אױפֿהערן (ש)טשוכעננע)ן.

מיט

זיך , --שטשוכע

װאָרעם מיר פֿאַרשפּעטיקן.

דער (דקע).

זיך גיכער אָפּ,
-עכץ.

-עניש,

-ערײ.

אָפּשטשיפּ(י)ען  --טרװ- .פּי)ע אָפּ-- ,גע-

ישׂראל

רוחמובֿסקי,

פּאַריז 0391
אָפּשטשערבּען

--

פֿון

מײַן

לעבּן,

/עניש.
טרוװ .בּע אָפּ-- ,גע-

זו אויס-
שטשערבּעט-- :99 .טשערבּען.
שטשערבּען ( .)273 +--אִי א האַק ,אִי אַ מעסער,

אָפּשיבֿן  --טרװ .שיב אָפּ-- ,געשיבּט .פד,
גאַליציע .
אָפּרעדלען.

אָפּרוקן ,אָפּלײגן.

איבּז ,אלעקסאנדער אַראָסעיעװ ,ערשט ניט לאַנג,

בּײַט נאָר דאָס ציכל ,ניט דעם אַיי.

אָפּפֿליקן ,אָפּקנײַפּן
שטשיפּי)עט .פד .סל.
אִי אַ גאַנדז, .גיבּ נאָר א קוק װי מע האָט דאָס
מיידל אָפּנעשטשיפּעט .זי איז דאָך אינגאנצן
בּלוי!", .װען די מאַמע פֿלעגט מאַכן פֿון װאַקס
הבדלות אָדער יכוּםיפּור-ליכט  , . . .פֿלעג איך
שטילינקערהייט אִי װאַקס און פֿון דעם אויס-
אַרבּעטן מענטשעלעך ,פֿערדעלעך ,הינטעלעך",

עעכץ.

 1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אָפּשיטן (זיך) .אַײפּונקט .עאַנו ,טוט נאָר
יעדער א טראַכט .פֿירן דען די פּויערים בּרויט
צו די אפָּיונקטן ,װי ס'בּאַדאַרף צו זײַן?" ,נס,
 .2זעקל װאו עס געפֿינען זיך
קיֵצװו 9291
די פֿעדערן פֿון פּערענעס אָדער קישנס, .מע

אָפּשטשינע  +- --אָבּשטשינע.

זכרונות

אֲפַּשִׁיט  --דער- ,ן.

( ,2סטאָ-

*אַ' מצות

אֲפַּשִׁיל  --דער ,מצ נבּ .דטשמ ,גאַליציע.

=

אַפּשיטא

ונה,

 --אַפּשיטען זװ .ק?כמגילה ,ג/ב:

פּשיטא לי |מיטן צוגאָבּ פֿון פּאַרטיקל אַן
ס'איז פּשוט .סיאיז קלאָר אז .מע פֿאַרשטײט עס
בּמילא ,אָן א בּאװײַז .אַװדאי ,זיכער? .א פֿערד
װאָס גייט אין שפּאַן צעבּריקעט זיך ,א' (שוין)
א מענטש" ,שװ, .אַז מע קען ניט בּויען אױפֿן
אָדוןהגדול ,אי  --אױפֿן משרת", .אַ מלאך פֿון
הימל װעט זיי ניט אײַנשטילן ,א' א מענטש,
א בּשׂר-ודם"; .אַ' אז די עבֿירה אליין |דאָס
אָפּדעקן די האר בּײַ א פֿרױן איז גרויס פֿון
זיך אַליין  --- . . .און דאָס װערט נאָך געטאָן
פֿאַר פֿיל מענטשן" ,י .מ .הכּהן ,גדר עולם,
װאַרשע תּרנ"ב ,ד/ב, .א װאסערטרעגער װאָס
גייט איבּער מיט פֿולן אין פֿון אײבּיק א
גוטער סימן ,א' שוין א גרויסער פֿולער
צעבּער" ,ממוס ,מסעות, .אין אַלע צײַטן ליבּ
געהאט א בּיסל בּראַנפֿן ,אַי פּורים ,װען טרינקען

דאָ-

איז א מצווה" ,שטערן ,מינסק  ,6291טאן (,4 )7

קומענט װאָס א זעלנער האָט בּאַקומען נאָכן
אָפּדינען אין דער אַרמײ, .מיך קען מען מער
נישט רופֿן צום מיליטער .איך האָבּ שוין מײַן
אֵי" .אויך בּײַ אמד |מסתמא אין דאָס װאָרט
צוגעשטעלט בּײַם דרוקן אין לעמבּערגן :עוען
דו װילסט זײַן בּײַ דעם רעגימענט װעסטו
קענען אַװאַנסירן ,אָדער װען דו װילסט אויס-
טרעטן ,אַזױי װעסטו מיט אי בּאַפֿרײַט װערן",

אָפּשיטלען  --טרו- .טל אָפּ ,ג-ע-שיטלט ,מיו.

אַ קינד אין װאַלד וו ,לעמבּערג  ,3981זי ,8

אֲפֹּשִׁיל  --דער ,ין .זזו אָפּשײד (, .)+-קום
גלעט און קרײַול מײַנע האַר  /מיט דײַנע
בּאַלזאַם-פֿינגער / ,קום קוש א לעצטן אַײגרוס /
דײַן גוססיקראַנקן זינגער" ,יהואָש ,יפֿרילינג',
אי נעמען = זיך אָפּגעזעגענעף אִ'
.7
| נעמען פֿאַרן שטארבּן, .האָט דער רבֿ מקאַנ-
סטאַנטינאָפּאָל אִי גענומען פֿון רבֿ און רבּיצין
א.ו.ן אירן מאַרש גענומען אויף בּריסק",
.

אַפּטרײסלען .אורח
פֿאַר כּלל-שפּראַך דטשמ.
פֿאַרטײַטשט יכנקף' (ישעיה ,יז :)6 ,עװי מען
שיטלט אָפּ"| ,תי, :בּאַם אָפּקלאפּן"ן, .דען עַשׂ
איז גיקומן דיא צײַט דז הקבּ"ה װערט זיך
מחבּר זײַן מיט כּנסת ישׂראל דז ער זיא װערט
אָבּשיטלען מן העפֿר" ,נצו ,דבֿרים ,מט/ך,
,גאָט ריכט אונדז אויף אונ' שיטל אונו אַבּ
פֿון ערד",

מחזור

ר"ה

ויו"כּ ,הומבּורג

,1271

כד/א, .דר נאך זאָל מן די צװעהל |טישטעךן
ריין אָבּ שיטלן און זאָל דאָשׂ כּלי אוין שװענ-
קן"? ,טו ,נט/ב, .וואן מאן דז בּינטיל {װאָלן
אָבּ שיטילט ,אין דאָך דשׂ זעלבּיגי אָרט,..
אן געפֿײַבט" ,בּע ,כד/ג,
*אָי זינד ,עבֿירות ,קליידער אע  --גיין צו
ן....
נ.
גמייני למײַיט.י ,
ד.י.א
תּשליך,, .
ואַזן זיא דש עק פֿון אירי קליידר אָפּשיטלין,

האבּן זי אירי זינד פֿון זיך אַװעק לויז גמאַכט",
עח ,נח/ב,
מיט זיך ,---שטיא אויף פֿון דער ערד אונ'
שיטל דיך אָפּ פֿון דער עפֿר" ,נצו ,ויקרא ,א/ג.
אויך :אָפּזאָגן זיך פֿון עפּעס אָדער עמעצן
,זי אַלע זײַנען על-פּי רופֿ געבּאָרן געװאָרן
דורך א פֿאַרבּאַטענע ליבּע ,און די עלטערן
זייערע האָבּן זיך אָפּגעשיטלט פֿון זייײ ,אמד,
עווגעניע ,ווילנע .9881

אָפּשיטן  --טרװ .שיט אָפּ'- ,געשאָטן (--יגע-

שיט) ,פֿרגל :אָנשיטן.

 .בּאַשיטן ,פֿאַר-

שיטן .אִי דעם חתן מיט ראָזשינקעס און
מאַנדלען (מיט קליינע ניסלעך ,מיט האָפּן)
אִי עמעצן מ יט שניי, .קינדער האָבּן א טבֿע
אָפּצושיטן איינס דאָס אַנדערע מ יט זאַמד".
אִי מיט מתּנות .אִי א בּעלייובֿל מיט צייכנס
פֿון פֿרײַנדשאַפֿט .אי דעם לעקטאָר מיט
פֿראָגעס, .אָדער אִי מיט פֿײַער אָדער אָפּגיסן
מיט װאַסער" ,פֿװל,, .מיליאָנען שטראַלן האָבּן
אָפּגעשיט

דעם

בּית:-המקדש-דאַך",

אל.

אביון,

יודישע קינדער  ,/בּאַרדיטשעװ ,תּרנ"ט, .װען
איר האָט מיר געלאָזט זאָגן דאָס איר װילט מיר
זאַלכע חדשות מודיע זײַן ,װעלכע זאָלן מיך אַי
מיט שׂמחה" ,איבּז ,י .ג .מונק ,מסתּרי פּאַריז,

װאַרשע , 5681ק,ינדלט זי װאָס אַ יאָר ,װאָס א
יאָר ,שיט מיך אָפּ מיט אייניקלעך!" שע ,ינחת
פֿון קינדער".
*ֹאָי מיט קוילן (פּריסיק)  ---אָנבּייזערן זיך
אויף עמעצן, .עס אין נאָך גוט אַז זיי...
זידלען ניט אָפ ,שיטן ניט אָפּ מיט פּריסיק
זייערע פֿריערדיקע גוטע פֿרײַנט" ,ממוס ,קליאַי

טשע ,זי , ,69אז איך זאָג עפּעס ,שיט ער מיך
בּאלד אָפּ מיט קוילן ,ד"ה ער כּעסט און
בּייזערט זיך אויף מיר" ,ספּ ,עניים ואבֿיונים,
*ֹאֲַי מיט (נײַן מאָס) רייד  --פֿאַר-
זי .582
טומלען דעם קאָפּ; איבּערריידן עמעצן, .דער-
פֿאַר האָט ער אים דורכגעבּויקערט מיט זײַן
זיס צינגל און אים אָפּגעשאָטן מיט רייך ,בּיז
סענדערל איז געװאָרן וייך װי טייג" ,ממוס,
מסעות; .45 '/ ,אונדזער חבֿר פּיניע האָט
דווקא ליבּ צו רעדן . . .עֶר קען אייך אִי מיט
*ֹאֲַי מיט גאָלד --
רייד" ,שע ,מאָטל ו ,זי 41
אָפּגילטן .בּאַלױנען מיט א בּרייטער האַנט, .אין
אַלע ווינקעלעך אַפֿילו שמועסט מען פֿון דעם
שידוך  . . .װי דאָס מיידל איז גליקלעך ,פּשוט
מע שיט זי אָפּ מיט גאָלד ,מע גילט זי אָפ",
יאַ ,שטערנטיכל ,לײפציג  ,1681ז' , .13פֿאַר-
שטייט מען ,עֶר װיל אויך מך"-הסתם מען זאָל
אים אִי {מיט גאָלדן" ,י .בּודזאָהן ,אַ כּדאַיע זאַך
כילעבּן ,װוילנץ ,3191
 .2אַרױסטרײיסלען .שיטנדיק אָדער גיסנדיק
אָפּטײלן א קלענערן סכום פֿון א גרעסערן .אַי
פֿאַר זיך א בּיסל צוקער אין אַ זעקעלע .אַי מצל
אויף לאַטקעס, .דערנאָך האָט ער אָפּגעשיט פֿון
זײַן פּושקע א בּיסל טאַבּעק אין א פּאַפּירל,
נא  --זאָגט עֶר איר  --אָט דאָס װעסטו האָבּן
| צו שמעקן פֿאר א רפֿואה צום קאָפּ" ,ש .הויכ"
בּוים ,אַ יוד ,אַדעס / .9681אֲנו ,װײַז נאָר די

| טיי ,דאָס איז דעם אָדונס?  . . ,און אָפּשיטנדיק

;אָפּשײ
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א בּיסל ,האָט עֶר געזאָגט :נישקשה ,דער רוח
װעט אים ניט נעמען!" ,בּלעטער ,נאן , .04בע
פֿאָר מען מאַכט א בּרכה שיט מען אָפּ א בּיסל
פֿונעם װאַסער װאָס מע יל טרינקען" ,שמירת

הנפֿש ,ירושלים תּשי"ג ,זי ,61

 .9אַרײַנשיטן ,אױסלאָדן (אין שפּײַכלערס,
קעלערס אע) ,אִי תּבֿואה ,װייץ ,אױיפּס אאַ
שיטיקע פּראָדוקטן ,אִי קאַרטאָפֿל אויף װינטער,
,ווען עכּוים בּרענגען אום שבּת תּבֿואה װאָס
דער יהודי האָט בּײַ זיי געקױפֿט פֿאַר שבּת ...
טאָר דער ישׂראל ניט הייסן אָ'" ,שלחן ערוך,
יאָר?, .א געװיסער גראַף האָט אין מײַנער
געבּורט-שטאַט אָפּגעשאָטן זעקס הונדערט טאָן
ווייץ",

אָפּשי(י)דונג

אמד,

דיא

גײסטער

געשיכטען,

װילנע

!מע װעט צונופֿנעמען דאָס גאנצע
,1
אויפּס  . . .אַי אין א קעלער" ,װײַס וו ,יקולטור"
ליגע' ,זי ,131
 .4אָפּטרײסלען ,אַראָפּװאַרפֿן (פֿון זיך), .יש

אָפּ דײַנע אויגן און שיט אָפּ דײַנע אַקסלען פֿון
טרויער  ---װאָרעם דער הײיליקער שבּת קומט",
י מ .נײימאַן ,שבּת -אויבּס ,װאַרשע  ,3291זי ,94
,אלע בּיימער פֿונעם גרויסן פּאַרק האָבּן שוין
אָפּגעשאָטן זייערע בּלעטער" ,אַקש ,קינדער
פֿון איין פֿאָלק ,מאָסקװע  ,8291ז' , .32דער
טאַטע שיט אָפּ די אײַזליכט פֿון קוטשמע ,רײַבּט
די פריילעכע דלאָניעס און פֿאַרציט אַ זמר",
*אַי א
יפ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אַ  ,7691זי .401
לופּט = פּראָצעדור ,בּאַנוצט פֿון זנאַכערס
װי א סנולה קעגן א צוגװינט, ,זי האָט אים
געלאָזט אָפּשפּרעכען א גוטע אויג ,אִי אַ לופֿט,
פֿאַרשפּרעכען א רויז און נאָך אַזעלכע װיכטיקע
סגולות" ,בּלעטער ,פאן .04
פ ,שיטן אַ לענגערע צײַט .אִי זאַמד (ליים,
קאַלך ,זשוויר) אַלע אַכט שעה פֿון דעם ארבּעטס-
טאָג,

 ,0פֿיג .בּאַשיטן ,אי מיט

געלטט .אי מיט

שבֿחים, ,דערפֿאַר די צװייטע העלפֿט  --זי
לעבּט  /און איז מיט גרינס אזוי פֿאַרװעבּט/ ,
אזוי מיט בּלעטער אָפּגעשאָטן" ,האַל ,מײַן
אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,322
מיט זיך; :א בּרונעם װאָס איז זייער טיף
מעג מען ארײַנקלצטערן װאַסער אָנצושעפּן און
איך האָבּ קיין מורא ניט טאַמער װעט זיך די
ערד אָי" ,לט ,2עא/ב, .זי האָבּן געהאַט זייער
פֿיל סחורה אָנגעגרייט {און| . . .זיך אָפּגעשאָטן
מיט געלט ממש" ,אמד ,דער סיום התּורה,
ווילנע , ,8681דער פֿאָטער מיט דער טאָכטער
עשיט זיך איינס דאָס אַנדערע
..
פ|ּ.ג
ָּן
אאָב
וה
מיט די אמת ערנסטע האַרצס-רייך" ,קלמן
סובֿיל ,דער דאַקטאַר מיט זײַן טאַכטער ,לובּלין

, ,4עס האָט דאָס פֿעלד זיך אָפּגעשאָטן מיט
מאַרגאַריטקעס נאָנט און װײַט" ,סעג ,פּאָעמען,
די תּבֿואה האָט זיך
װאַרשץ  ,6291זי .98
אָפּגעשאָטן  --עס האָבּן זיך אויסגעשאָטן די
קערנער פֿון די איבּערגעצײַטיקטע זאַנגען
,אויבּ מע זאָל וארטן בּיז עס װעט צײַטיק
ווערן |די תּבֿואה װעלכע מע האָט געזייט מיט
דער האַנטן ,װעט די תּבֿואה װאָס איז פֿריַער
צײַטיק געװאָרן זיך אַ" ,ק .גוטמאַן ,די נויי

טיקסטע

אַגראַנאָמישע

יעדועס

איבּעך-

פֿאַר נײַע

װאַנדערער ,טשערקאס ,9291
עניש, .װאָס קומט אים אַרױסעץכיץ.,פֿון דעם אז עס זאָל דאָרט אַפֿילו זײַן אן אַ
ואז מע זאָל אפֿילו זײַן אָפּגעשאָטן מיט גוטסן",
נאָטע

.9

לוריע,

דער

אינדיװידואַל,

לעצטער

קיעוו

הער (דין- ,קע).

אָפּשײַי  --דער ,בּא סמט1םספ .6018:

 ,1דרך-

לירן (דעם) אִי .װעקן אין עמעצן אִי מיטן בּליק
אַלײן, .זיא צאַנקן אַפֿילו אין דער הייליגי שול
פֿאַר הש"י ,אַפֿילו װען די ספֿר:תּורה אופֿן איז,
האָבּן קיין אָבּ שײַאס פֿאַר דער הייליגי שכינה
דיא אין דער שול רואט" ,עפש ,דרך הישר
לעולם הבֹּא ,פפֿדמ תּמ"ה? עב/א .קאיין הוכר
מאַן דען דיא לײַט הוך אַכטן אונ' האבּין אָבּ
שײַא

פֿר

אים",

ארחות

לענדער ,ה'תּרפ"ג ,לעמבּערג  ,3291זי - ,83ונג,

אָפּשײד  --דער- ,ן,

הענוא,

תּ"צי

;דער דרך-ארץ פֿון די קינדער װאָס האַבּן שוין
יאָ פֿאַרשטאַנד איז אַזױ :זי זאָלן בּתּרבּות זײַן
און זאָלן אִי האָבּן פֿאַר זייערע עלטערן און
פֿאַר אַנדערע אַלטע לײַט" ,לט ,2מח/ב, .דורך
װאָס האַלט מען אין דער מורא א בּעל-מלאָכה,
אַ נחות-דרגא ,א פּאַרך ,א קבּצן ,זי זאָלן האָבּן
דרך-ארץ ,אַי פֿאַר דער שטאָט ,פֿאַר אונדזער
איינעם?" ,ממוס ,די טאַקסע, .װ,אָס מער אִי מיר
װעלן האַבּן פֿאַר דער װיסנשאַפֿט ,מיט אלץ אַ
גרעסערן רעספּעקט װעלן מיר זיך אונטער-
װאַרפֿן אונטער אירע האַרטע און קאלטע פֿאַי
דערונגען" ,זשיט ווש ,נ"י  ,7191זי .74
 .2מורא ,דורכגעמישט מיט אומזיכערקייט
אָדער פֿאַרזיכטיקײט, .װער זיך אָן דער חכמה
אוני גירעכטיגקייט הלטן װיל ,דעם שטײט
װאָהל צו דז ער זיך פֿר קיין מענשין פֿירכט
(אָדר אָבּשײַא האָט)" ,מבֿחר הפּנינים ,הומבּורג
תּצײט ,ב/ב, .טאַפּנדיק אין דער פֿינצטער א
טיר ,בּין איך אַרײַנגעגאַנגען  . ..מיט גרויס אַי
אין א הויז" ,ממוס ,שלמה ,זי , ,7און װען די
געװען די סקאנ-
ל.טן
אעָ. .
װועל
איינציקע קו
דאל-בּראָשורן  . . .מיט וועלכע די פּרײַסישע רע"
גירונג האאָױטפ.ֿ.ג.עפֿאָכט בּײַ די דײַטשן
האס אָדער אִי צום פֿראנצױז" ,פרץ או ,יפֿאַר
די צוריקקומענדיקע גרים א צװייטע עצה"
,דאָס אין די בּיאָגראַפֿיע פֿון געטער :הייליקער,
תּמימותדיקער גלױבּן; פֿײַנטלעכער אִי און
קאמף; קאַלטע גלײַכגילטיקײיט" ,זשיט שֶ ג"י
 ,2זי ,302

אָפּשײַאיק  --אַדי
רעספּעקטפֿול ,בּכּבֿודיק,
 .2גריליק,
ערפֿאַרכטיק .אַן אַ'ער אױפֿנעם.
שוידערלעך .דאָס שלאַכטפֿעלד האָט מיט זיך
היקיים.,
פֿאָרגעשטעלט אַן אִי בּילד.
אָפּשײנעצן  --טרו- .געץ אָפּ-- ,געשייגעצט,
דזװ אויסשייגעצן (, ,)373 +--די סטודענטן
האָבּן זיך עפּעס אָנגעהױבּן װיצלען ...און
גערעדט ניט-פּאַסיקע װצרטער ,איך האָבּ . . .גע"
װאָלט די יונגאַטשעס אָבּשגץץ"ײ ,רעד דרי

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

נעמען אִ'  --זיך געזע"
פֿון אָפּשײדן (זיך).
גענען, .האָבּ איך גענומען אִי פֿון דעם מלמד
און מיר זענען זיך אװעקגעגאַנגען" ,אמד,
יעקעלע

ארץ .רעספּעקט .יראת הכּכּוד .אַכטונג .פֿאַר-
אִי .קוקן אויף עמעצן מיט
יט
נייגן זיך מ
גרויס אִי .רעדן מיט אַי .האָבּן (קריגן) אִי פֿ א ר
עמעצן ,זיך פֿאַרהאַלטן מיט אִי צו עמעצן .פֿאַר-

צדיקים,

אַנזעלם

קליינמאַן,

יודישער

ליטעראַרישער

קאַ"

גאָלדשלעגער,

זשיטאָמיר

,8681

;אווי

האָט זי געלאָזט נעמען פֿון דער װעלט אָייי ,פֿל.
,טאָ קום אַהער ,מײַן טײַער זיס לעבּן/ ...
א קוש װעל איך דיר איצטער געבּ / ,דעם
לעצטן אִי צו נעמען פֿון דיר" ,פֿל, .נאַך דעם

עסין האבּין מיר איינער פֿום אַנדרין אָפּ שייך גי-
נומין" ,גה ,זי , ,652זי האָבּן אױיסגעפֿירט זייער
מוטערס געבּאָט בּיַם אי אז זיי זאָלן שטאַרבּן
און פֿון זייער אמונה נישט אָפּטרעטן" ,אַש,
תּהילים-יוד, .דאָס איז שוין צום אַ' ,צום גע
זעגענען

זיך מיטן

טײַך",

װײַס,

דער

איבּער:

גאַנג' ,...קולטור-ליגע' ,װאַרשע  ,0391זי ,01
אַי"געלט = ספעצ .קאָמפּענ-
אַיאָװנט.
סאציע בּײַם פֿאַרלאָזן אא שטעל,
אָ"מאָל-
אָדװ אָ ר ט .אִװ יי .אַיליד.
צ ײַ ט .אק וק , .וי בּײַם לעצטן אַקוק /
װײַז זיך ,ליבּער שאָטן מײַן" ,אֵל װו' ,די בַּא-
שווערונגי .אש ע ה .אש פ ײַ ז ..., .אַזױ
װאַר די זיטע דאָס די עלטערן פֿלעגן צו מאַכן
איין אָײישפּײַז (דאָס הייסט איין זעגן-מאַלצײַט)
פֿאַר די שטאָט-מײדכען",

אמז,

שׂלמון ועזובה,

ווילנע ,4881
 .2דאָס װאָס שיידט אָפּ .מחיצה ,בּאַריער,
;ער גייט אריבּער דעם אִי צװישן זייערע בּעטן
און זעצט זיך לעבּן זײַן װײַבּ" ,עוזר װאַרשאַװ
סקי ,כאַליאַסטרע | ,פּאַרין  ,4291ז'  .63עדי
װײַסע לײַלעכער האָבּן אַן אויסטערלישע רייב"
קייט אַרום איר געשאפֿן און א װײַטן א
געשניטן צװישן דער מוטער און דער איבּערי"
קער װעלט" ,אַש ,תּהילים-יוד.
אָדװ ענטל .אָײפּאַפּיר .אֵייט רצכ -
טצער .אַײלײק.9

 .9דזו אונטערשייד|, .מיר זײַנען דאָן צו
ראַטעװען איין נכרי מיט אונדזער גאַנצן כּוח,
הן בֹּגוֹף הן בּממון אַן שום אֵי" ,ספֿר מגילת
איבה ,לובּלין  ,35981זי .02

אָפּשי(י)דונג  --די- ,ען,

 .1פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּשײדן (זיך), .מאָנטיק אין
געװען אַן אִי צװישן די אייבּערשטע וװאסער און
אונטערשטע וואסטר" ,תּרגום שני ,יאָס תּר"ג.
,װײַל די מענטשן בּאדאַרפֿן נייטיק נוֹהג צו זײַן
זיך מיט אִי פֿון איבּעריקע אומנוציקע זאכן",
חהכּ ,ב ,זי ,312

 .2אָפּזונדערונג .אָפּגעזונדערטקײט.

לעב"

שטייגער פֿון אַ נזיר .,מלל פֿאַרטײַטשט כּל ימי
נזרוי' (בּמדבּר ,ו :)4 ,אֵי| .תּי :אַלע טעג פֿון
זײַן נזירשאַפֿטן .אִי פֿון תּאוות, .דער כֹּהן-גדול
מוש האָבּן אבּ שיידונג פֿר יום כּפּורים זִיבּן
טעג" ,טח ,ויקרא ,ח ,42 ,רשי  ...,דאַ {אין
בּית:המקדשן איז איין ריין אָרט פֿון רייניקייט
אוני אָב שיידונג אונ' פֿאָרכט" ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271רב/ב; .אַהבֿה רבּה...

אָפּשידן

1040

װאָס דאָרט איז ניטאָ קיין אִי און קיין פֿונאנ"
דערטיילונג חס-ושלום" ,תניא,642 ,
 8טו פֿאַר ת רומה; .און די טאָכטער
פֿון א כּהן ,אַז זי װעט נעמען א מאַן א פֿרעמדן,
טאָר זי פֿון דער הייליקער אַי ניט עסן" ,תי,
ויקרא ,כב,21 ,
 .4מחיצה ,בּאַריער, .אונ' אײַער זינד די
האבּן איין אָבּ שיידונג גמאַכט צװישן אײַך
אוני אײַער גאָט" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא  ,4671קל/ב,
,און איך װעל מאכן אַן אִי צװישן מײַן פֿאָלק
און צװישן דײַן פֿאָלקײ ,תּי ,שמות ,ח,91 ,
 .9אורשפּרונג .מקור, .װייסטו דען פֿו-
װאַנען איז די נשמה ארויסגעגאנגען .און ואו
איז איר רואונג .פֿון אלהי המרכּבֿה איז איר
אִי .און אונטער דעם כּסא-הכּבֿוד איז איר וואוי-
נונג" ,ישרי  ,73װילנע  ,7681יא/א,
אָפּשײידן  --טרוו .שייד אָפּ-- ,געשיידט (אויך:

דיגעשידן ,זן).,

 .1אָפּטײלן ,אָפּזונדערן .אִי אַ

מאַמע פֿון א קינד, .מ,שיח איז נאָך ניט געקו"
מען און ס'איז גלײַכער אָפּצושײדן די לעמער
פֿון די װעלף", .דשׂ דריטי איז דש דאָ מאַכט
עשׂן קאָכן אין מאָגן אונ' ציהט אַרױישׂ דשׂ
ריינשׂטה אוני בּעשׂטה װאֵשׂ דרינן איז אֲוני
שיידט עש אָבּ פֿון דשׂ שלעכטי װאָשׂ ניקש
ניץ איז אונ' שיקט דש גוטי נאָך דען גוף",
חהו ,לח/א, .חכמת הגיון דשׂ איז דיא קונשׂט
אום פֿון איין רעדין צו אָבּ שיידן דשׂ װאָר
פֿון דשׂ און וואר" ,שאר ,כ/ב .שאַ װאָך פֿאַר
יום כּיפּור האָבּן זיי דעם כֹּהן"גדול אָפּגעשײדט
דער כּה"גדול געמוזט
ט
ָ.
היזא..
פֿון זײַן הו
זיצן אין אוהל-מועד זיבּן טעג" ,מחזור לימים
נוראים,

סלאַװיטע

,2381

קמא/א, .שיידט

פֿון די בּיינער",

אָפּ

די בּרוסט:מוסקולן
זי ,662
 .2פיג .אין פֿאַרבּינדונג מיט ט ויט .דער
טויט האָט אים אָפּגעשײדט פֿון אונדז .די
נשמה װערט אָפּגעשײדט פֿון גוף; .דשׂ איז די
רייני אונ' לויטרי נשמה  . . .אָבּ גשיידן גװאָרן
מיט

אַפּשיידן זיך

רייניקייט",

מענה

אױיף

לשון

יאַכ |,

טײַטש,

פֿיורדא ,תּקכ"ו (, ,}6671און דעם רופּֿט מען
אין הימל אויס  . . .דאָס דער מענש זאָל אִי פֿון
דעם עולם" ,מעשׂה השם ,לװאָוו  ,2681ו/ב.

 .9אָפּטײלן און שאַפֿן דערבּײַ אַ מחיצה .אִי
די פרויען פֿון די מענער בּײַם כּותל-מערבֿי ,אַי
די קראַנקע פֿון די געזונטע, .די קליפּות זײַנען
א פֿאָרהאַנג . . .אַן אײַזערנע

מחיצה

װעלכץ

שיידט אָפּ צװישן זיי און זייער פֿאָטער אין
הימל" ,תּניא ,זי מח,
 .4מאַכן אַן אונטערשייד צװישן עפּעס אָדער
עמעצן .דיפֿערענצירן, .דרום זאָלט איר אי
צװישן דער ריינער בּהמה און דער אומריינער",
תּי ,ויקרא ,כ, .52 ,יהדות האָט נישט אָפּגץ-
שיידט עסטעטיק פֿון עטיק ,נאָר זיי בּיידץ
צונויפֿגעמיזוגט" ,אפֿא ,טמז  4691ווצ ,6
ס .אָפּװענדן ,דערװײַטערן
עמעצן, .גידענקט

דעם

חבר

פֿון עפּעס אָדער
יוא

דיא

שׂנאה,

אוני הזרתּ דעם חבֿר אום :אַזו אוני אַזו האָשׂטו
מיר גיטאָן ,דער זעלבּיט מכט אָבּ שיידן פֿון

זיך (אלוף) דעם הר פֿון עולם" ,סהמ ,משלי,
יז,, .9 ,און איר זאָלט אִי די קינדער פֿון ישׂראל
פֿון זייער אומריינקייט ,כּדי זיי זאָלן ניט
שטאַובּן דורך זייער אומריינקייט" ,תּי ,ויקרא,
טו, ,12 ,דיא מורדים אונ' דיא פּושעים דיא
װערט הקבּ"ה אָבּ שיידן פֿון ישׂראל ,אוני ער
װערט ישׂראל אויז לײַטערן דז קיינר װערט
אִי פֿון
בּלײַבּן אונטר ישׂראל" ,לטו ,ק/א.
קהל  ---אויך :אִי פֿון דער קירך,
 0אויסטיילן .בּאַשטימען .רעזערווירן .,מש
פֿאַרטײַטשט אאָצלתּ לי בּרכה' (בּראשית ,כז;)63 ,
,דוא האָשׂט אָבּ גישיידן" (תּי :האָסטו ניט
בּאַהאַלטן פֿאַר מיר א בּרכהן .ד,וא גאָט האָשׂט
דער נשמה אָבּ גישיידן אין לײַבּ איין אורט
וואו זיא זאָל זיצן" ,בּע ,כב/ד, ,און פֿיל גוטס
האָסטו מיר געטאָן און האָסט מיר אָפּגעשײדט
דוד

דוד פֿאַר א מאַן" ,גדולת

ומלכות

שאל,

װאַרשע  ,2581זי ,92

? .אָפּטײלן,

לויטן דין .אַ'

אַראָפּנעמען

תּ רומה ,מעשׂר .אִי חלה; .און זיי זאָלן ניט
פֿאַרשװעכן די הייליקע זאַכן פֿון די קינדער
פֿון ישׂראל ,װאָס זיי שיידן אָפּ |יורימון צו
גאָט" ,תּי ,ויקרא ,כב, .51 ,שיקט דיר גאָט
צו אַליז ,דוא װערשׂט רײַך  /מעשׂר אוני צדקה
טוא אָבּ שיידן גלײַך" ,שֹׂה װפֿ,יורדא תּפּ"ז,
טו/ב, .די עמי הארץ פֿלעגן נאָר אִי תּרומה
גדולה" ,בּבֿאימציעא ,ד/א .תִּי פֿאַרטײַטשט ,רא-
שית עריסותיכם תּרימו חלה" (בּמדבּר ,טו;)02 ,
"דאָס ערשטע פֿון אײַערע טייג-מולטערס זאָלט
איר אִי חלה" .דז בּײַ שׂרה בּת טודים, :דער
טײַטש איז פֿון דעם פּסוק דאָס ערשטע פֿון
אײַערע טייג זאָלט איר אי חלה" ,תּחנה שלשה
שערים ,וילנע , ,4681זיא גיבּט דעם מאַן צו
עשׂין פֿון װאָז דאָשׂ מן האָט . . ..ניט חלה דער
פֿון אבּ גישיידן" ,בּראַנט ,פּרק יד, .אונדזערע
חכמים ז"ל  . . .האָבּן געהייסן אַי איין פֿיר און
.
צװאנציקטל חלק פֿאַר חלה פֿון ריינעם טייג . ,
און איין אַכט און פֿערציקטל חלק פֿאַר חלה
פֿון אומריינעם טייג" ,אמד ,דיני חלה{ ,קעניגס-
בּערג| יאָר? ,טייל מענטשן זײַנען זיך נוֹהג
אָפּצשײידן צװויי חלות .איינע פֿאַרבּרענט מען
און די אַנדערע גיבּט מען דעם כֹּהן" ,ספֿר
היראה, ,7781 ,איידער מע שיידט אָפּ די חלה
זאָל מען

מאַכן

די בּרכה:

פ.ֿ.ריש
ה..
לרוך
בּ

תּרומת חלה" ,ספֿר מקור הבּרכה װוו ,מונקאַטש
תּרנ"ה ,עב/א,

ס .אױסקלײַבּן ,אויסדערוויילן עמעצן, .און
איך האָבּ אײַך אָפּגעשײדט פֿון די אומות ,צו
געהערן צו מיר" ,תּי ,ויקרא ,כ, ,62 ,אוני דאָשׂ
זאָלט איר װיסן (הפֿלה) דז גוֹט האָט צו זיך
אָבּ גשיידן

איין חסיד",

סהמ,

תּהלים,

ד.4 ,

ותּי, :גאָט שיידט אָפּ זײַן פֿרומען"ן; .אַזו אַך
זאָל ער פֿריליך זײַן דז אונשׂ הקבּ"ה האָט אָבּ
גישיידן פֿון אַלי די (אומות העולם)" ,לטו,
יב/ב,
 .9צעשיידן זיך .אָפּגעזעגענען זיך, .אַך
גאָט װיא נעלין מיר פֿון אַזו איין קהילה קדושה
אָבּ שיידן ,אַך גאָט לאש אונש זיצן" ,נײַ קלאג

ליך

פֿון

חורבּן

ק"ק

װרמיײישא,

אַמשׂט

3271

ע.ר גרעשׂטר שׂכר...
ד.
וְפֿש װו ,זי 25ן., ,
פֿאַר דען חתן . ..אז ער זאָל פֿון איר {דער
כּלהסן ליבּשאַפֿט קיין מאָל אָיי ,עיון ב/א, .איך
מוז מיך בּאַשליסן אָפּצושײדן מיט אײַך ,אפֿשר
װעל איך אײַך פֿאַרגעסן" ,ספּ ,ייִדישער קאַָלאָ

ניסט ,זי ,881

אָפּשיידן זיך  }-- --דפו.

 .1זיך אָפּטײלן,

זיך אָפּזונדערן .אִי זיך פֿון דער ארומיקער
וועלט .זיך אִי פֿון פֿאָלק (פֿון קהל), ,װעט קלאָר
א נדר טאָן דעם נדר פֿון א נזיר ,זיך אָפּצושײידן
וילהזיר'ן צו גאָט" ,תּי ,בּמֹדבּר ,ו , .2דער
דײַטש אָבּער ,װאָס איז געװען א גרויסער
צוכט ,האָט זיך אָפּגעשײדט פֿון דעם איבּעריקן
עולם און איז געגאַנגען זוכן א ריינע קראָקװץ",
ממוס ,בּישיבֿה של מעלה ,,ז' , .81הייבּט אָן
גוֹססן ,און די נשמה שיידט זיך אָפּ מיט גרויסע
יסורים פֿון יונגן גוף" ,פרץ' ,מסירתנפֿש'
,בּײַ די זײַטן שטייען בּיימער  /אױסגעפֿלאָכטן
װי א קייט / ;:נאָר איין בּוים  --ער שטייט
בּאַזונדער / ,האָט פֿון זיי זיך אָפּגעשיידט" ,אַר,
'אויף די פֿעלדער".
 .2זיך צעשיידן מיט עמעצן .אָפּגעזעגענען
זיך .זיך אִי פֿון פֿרײַנד און אװעקפֿאָרן, .און
זי די סטרא-אַחראן שיידט זיך פֿון אים נישט
אָפּ בּיז ער טוט תּשובֿה" ,הרבֿ א .ל .בּראנדיס,

איבּז ,ספֿר שׂיח ספונים ,3481 ,ז' , .15דער
כּהן"גדול בּייגט זיך פֿאַר דעם גאַנצן עולם,
און ער שיידט זיך אָפּ פֿון זיי" ,אמד ,איבּז,
איין

שיינע

אונ

ריכטיגע

בּעשרײַבונג

פֿון

ארץ ישׂראל ,װילנע , ,3681מײַן גאַנץ שטרעבּן
עס דערװערבּן װיסנ-
ּ.
עָלפ..
איז ,אַז איך זא
שאפֿט ,און דאָ דאַרף איך זיך גאָר אַ'י פֿון יענע
מענטשן" ,יק.
 .8דערװײַטערן זיך .זיך אָפּקערן פֿון עמעצן
אָדער עפּעס .זיך אִי פֿון עבֿירות, .דער װאָס
האַלט זיך בּגאװוה האָט װײניק גוטע פֿרײַנט,
די װאָס קענען אים שיידן זיך אָפּ פֿון אים",
איבּז ,אופֿן חינוך הילדים ,װילנע ; ,9381איין
ליכט איז איינן מציל דז ער בּײַא נכט אין
זײַנום גין ניט פֿלט אין איין גרובּ ,אַזו אויך
דיא ריד פֿון דער תּורה װײַזן איין מענשן פֿון
וועלכי זכן דז ער זיך זאָל אָבּ שיידן" ,סהמ,
תּהלים ,קיט, .501 ,דען זיא האָבּן זיך אָבּ
גיזינדרט אונ' אָבּ גישיידן פֿון דען גיוואונהייטן
דער ועלט" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661ס/א, .דש
ערשטי איז װען דר מענש װיל גאָט רעכט דינן
מוז ער זיך אָבּ שיידן פֿון הערשאַפֿט" ,חהו,
קט/ב,
 ,4אונטערשיידן זיך .צוויי בּרידער װאָס
שיידן זיך שטאַרק אָפּ איינער פֿון אַנדערן. .עס
קומט אויף אַן אינטעליגענץ ,װאָס שיידט זיך
אָפּ שטאַרק פֿון דער טראַדיציאָנעלער" ,א .גאָי
לאַמבּ ,טאָג 8691 ,צו , ,02זיי האָבּן זיך אָפּגץ-
שיידט איינער פֿון דעם אַנדערן לויט זײיערע
כאַראַקטערן",

שנ,

קריטיק

און

קריטיקער,

ב"א

 ,9ז' ,143
ס .אָפּרײַסן זיך .אָפּשפּאַלטן זיך .זיך אִי פֿון

אָפּשײדעודיק

144

דער פֿעדעראציע, .הרמינוס |דערן דוכּס פֿון
זאַקסין  . . .האָט זיך גאַנץ אָפּ גישיידן אונ'
אָבּ גיריסן פֿון די רומיים אוני איר יאָך פֿון
איהנן

ר' זלמן

אָבּ גיװאָרפֿין",

איבּז,

הענא,

ר' דוד גאַנז ,צמח דוד9 ,פדמ תּנ"ח.

זעץכיץ- .עניש, ,דאָס פֿלײַסיקײט בּרענגט
צו אִי אַז ער שיידט זיך אָפּ פֿון װעלטלעכע
/ער .מש פֿאַרטײַטשט
זאַכן" ,חה 5בּ.552 ,
ימבדילי אב שיידר .אי  --טײַטשװאָרט פֿאַר
'נזירי; .אוני עֶשׂ װערט גיזאגט דז איין אבּ
שיידר היישט דער דאָ קען (הנאה האָבּן פֿון
אַלע תּענוגיםן אונ' לאָזט עֹשׂ בּלײַבּן" ,חהו,
אין טעכנאַלאָגיע  --יעדער מין איזאָ"
קמג/א .
לאַטאָר- .עריי.

אָפּשײידעװדיק

--

אַדי.

קען

זיך

אָפּשײדן

אַָדער

עס

דיקייט.

װאָס מע קען
אִיץע

שטאָפֿן

אָפּשׁייוון  --טרו .שייוו אָפּ ,ג-ע-שייווט .אַמ.
אָפּגאָלן ,אָפּראַזירן .אִ' די
..:01:12 66
בּאָרד ---, .איך װעל אײַך אַלעמען אִ'  --בּאַי
רואיקט היימאַן די קאָסטימער" ,אר' ,דעם
בּאַרבּערס װײַבּלי.

אָפּשײל  --דער- ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט פֿון
אָפּשײלן (זיך) .אַי פֿון די אָבּיצעס .אַי פֿון טינק,
,אַ בּלאָטיקע דאָרף-סטעזשקע פֿאַרשיט מיט דעם
אִי פֿון בּליִצכץײ ,נאַד ,הומאָר ,קריטיק ,ליריק,

ב"א  ,1791זי ,002
אָפּשיילן

--

שייל

אָפּ-- ,געשילט.

 .1אַראָפּנעמען ,בּאַזײַטיקן שאָלעכץ ,קאָרע,
הויט .אַי קאַרטאַפֿל ,אִי אַן איי .אי די אַלטע
שאַלעכץ .אַי א הערינג, .גיבּ מיר די בּולװע,
אִי װעל איך אַלײן" ,שװ, .יעקבֿ ,דר האָט אפ
גשיילט פֿײַכטי שטעקן פֿון ניסן האָלץ אונ'
קעסטן האָלץײ ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,1271 ,קפּה/א.
גנעם מרנצין שילך ,שיל אָבּ דער פֿון דאָשׂ
רוטי שילך ,בּיז דאָשׂ װײַשֹׂה דרונטר קלאָר
װײַס

איז",

מרדכי

בּרי'י

אריה

7י,3

מקוה

ישׂראל ,נאָװידװאַר , .4971א ציבּעלע אָדער א
קנאָבּל אָדער אַן איי ,אוב מע האָט פֿון זי
אָפּגעשײלט גאָר זייערע שאָלעכץ ,זאָל מען זי
ניט לאָזן איבּערנעכטיקן" ,דרך הישרים| ,קע"
ניגסבּערגן , ,7581נעם דאָס איי ,שייל עס אָפּ,
לייג עס אונדז אין מויל אַרײַן" ,ממוס ,יודל,
זי ,89
 .2אַראָפּנעמען ,אַראָפּסקראָבּען פֿון עפּעס
דעם אײיבּערשטן (פֿאַדערשטן) שיכט .אַנטבּלױזן,
;אויש לידיגן אוני אוישׂ לערן דיא מצרים ,דיא
 , . ,מײַן לײַבּ האָט אָבּ גישילט אוני גאַנץ בּלוס
גמאַכט" ,מחזור שלש רגלים ,אַמשׂט ,3171
קלט/א, .מ,ע שיילט אָפּ די אייבּערשטע שיכטע
ערד מיט אן אַקער-אײַזן . . .צװויי צאָל טיף",
מ.

װעבער,

דער

מיט זיך , --דאָ שילט זיך אָבּ זײַן פֿלײש
פֿון אבּ זײַנן גיבּיין אוני עֶשׂ ויל פֿון אבּ זײַנם
לײַבּ" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661פּה/ב ..., .אוני
דאָס צרעת איז פֿאַרדאַרט געװאָרן און סע אין
אראָפּגעפֿאַלן ,האָט זיך אָפּגעשײלט גאָר די
הויט" ,נחב' ,מעשׂה מחכם', .די הויט אויף די
הענט האָט זיך אים אָפּגעשײלט און די װאונדן
האָבּן געבּלוטיקט" ,ה .בּערגנער ,איק ,ר"ה
*זיך אִי פֿון ערגעצוואו = זיך אָפּי
תּשכ"ח.
טראָגן ,נעלם װערן* .אֵי זיך דאָס פּנים =
פֿאַרשװאַרצן זיך דאָס פּנים ,זיך מיאוס מאַכן.
,בּיז דער לעצטער רגע האָט דער בּירגערמײַס-
טער נישט געקענט געפֿינען די טאַץ מיטן בּרויט
און זאַלץ {פֿאַרן קייזער פֿראַנץײאָזעף} . . .אוי,
האָט ער זיך נעבּעך אָפּגעשײלט דאָס פּנים ,דער
בּירגערמײַסטער" ,ירחמיאל גרין ,בּאַרגיידן,
|
ווארשע ,8391
עכץ, .דען מיר עסן דאָס האַרץונג.פֿון די פּירות און זיי (ְדי בעל" חייםן עסן
דאָס אִי און דאָס שטרוי",

יודישער

פֿעלדאַרבײַטער,

ואר"

פֿיג , --דעם פֿאַרהאַנג פֿון
שע  ,1981ז' .41
זײַן האַרצן אָפּגעשײלט" ,א .כּץ ,טמז4691 ,
*ֹאַי עמעצן דאָס פּנים = דעמאס-
וצ .9
קירן ,אַראָפּרײַסן די מאַסקע, .די חרפּה שיילט
אָפּ דאָס פּנים" ,שװ.

בת

רבקה

יוסף בּן

מרדכי ,איבּז ,אגרת בּעלי-חיים ,לװאָװ תּקס"ה,

-עניש-= .ער (יין- ,קע)-= .ערײ.

דזוו אַבּשײַלעך
אָפּשײַלעך  --אַזי .דטשמ.
ב +-זי | ,)71בּלויז אבּי פֿאַרבּיטן אויף אָפּין
נר .זייער מיאוס ,פּאַסקודנע .שרעקלעך .זי
האָט נאָך שרעקלעכער און איער אויסגעזען אַלס
דאָס ערשטע מאָל" ,פ .זאַנדמאַן ,איבּז ,נײַאי
טויזענד

טרו.

ר'

אָפּשײַנען

איין

אונד

נאַכט,

װאַרשע

,2581

עדי

ָבּ.ן זיך ניט אַנטוזאַגט...
הִדאן..
פּוילישע יי
צו זינגען מה-יפֿית מיט אַן איץ ניגון" ,בּלעטער,
64

קייט.

 1אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּשײַנען .ליכטיקער אִי .אן אִי קוים-
קוים,
 ,2אָפּגעשפּיגלטע שײיַן .אָפּגלאַנץ .אִי פֿון דער
לבֿנה און שטערן אין װאַסער .לעצטער אִי פֿון
א שׂריפֿה, .אין דעם רויטן פּורפּור'העלן לעצטן
אִי פֿון די שטראַלןײ ,פֿרוג װו ,נ"י  ,0191ז' ,68
,דאָס איז אן אִי פֿון דער זון ,װאָס האָט
געלאָזט אָפּטוֹבֿלען זיך א ליכטיקן שטראַל אין
די צעפּלעסקעטע װאַסערן" ,שע ,בּלאָנזענדע
שטערן וו ,װאַרשע  ,2291ו' , ,501בּײַם גרין"
בּלוילעכן אַי פֿון גאז קוקט ער דורך די נצי
קראָלאָגן" ,יהושע פערלע ,ננײַן אַזײגער אינ"
דערפֿרײ, .דער אִי פֿון פֿײַער האָט געלעקט
זײַנע שטיוול װי די רויטע צונג פֿון א הונט",
רק ,ערד,.

 .2דערמאַנונג ,זכר .אױפֿשײַן פֿון עפּעס
װאָס דערפֿרײט ,דערהייבּט .אִי פֿון קינדעריאָרן.
אי פֿון געװעזענער גדולה ,פֿון אַמאָליקער
שיינקייט ,אִי פֿון האַפֿענונג .אִי פֿון הומאָר.
,וי אַן אַי װאָס לײַכט פֿון זײַן נאָמען ית,
װאָס ער און זײַן נאָמען זײַנען איינס" ,תּניא,
זי , .222דערזען דעם אַי פֿון אַ צעגליט װאָרט
װ.אָ.ס שפּאַרט זיך אין האַלדז אַרײַן" ,שנ,
;
דערציילערס

און

ראָמאַניסטן

{,

ז' ,074

עבֹּא-

שענק מיך מיטן אי פֿון דײַן קדושה" ,חג ,דער
מענטש פֿון פֿײַער ,זי , .99איר אויסגעדארט

פּנימל האָט גלײַך געקריגן אַן אִי פֿון איר
אמאַליקער שייגקייט" ,ש .טענענבּוים ,היימיש
שו 0691 ,וו ,11
 4בּכלל אָפּשפּיגלונג פֿון עפּעס .מיראַזש.
שאָטן .אִי פֿון דער ווירקלעכקייט .אִי פֿון געט-
לעכקייט .אִי פֿון בּלוט, .און דער װאָס דו
האָסט אים געזען איז געװען ניט איך ,נאָר אן
שע,

אִי פֿון מיר",

אָרעמע

און פֿרעהליכע

|,

זי , ,421דאָס װאָס זיי האָבּן געזען איז נאָר
געװעזן א נאטור-דערשײַנונג ,א מיראַזש  . . .אַן
אִי פֿון דער שיף װעלכע שוימט יעצט גאַנץ
װײַט פֿון זיי" ,בּלעטער ,א , .6די שול גופֿא
איז א געבּיט פֿון לעבּן און אַן אִי פֿון אלע
לעבּנס געבּיטן",

איבּעריקע

ימ,

איינהייטלעכע

פֿאָלקשול, .2291 ,די פּליטים-לידער פֿון ח .גראַ-
דע זײַנען א דיכטערישער אִי פֿון די לײַדן פֿון
הונדערטער טויזנטער ייִדן" ,מלך ראַװיטש,
אונזער

פּאַריו ,

װאָרט,

,איבּער
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מיר דער טאטע שטייט געבּויגן / ,הויכער טאַטע
מײַנער פֿון סיבּיר / .כ'פֿיל דעם אָנריר פֿון זײַן
עלנבּויגן / ,כ'זע דעם שאָטךאָי אויף דער טיר",
סוצ | ,זי ,87

אוטח.

אָפּשײַנען  --שײַן אָפּ-- ,נעשײַנט.

 .1אַרױסגעבּן שײַן ,ליכט .אָפּלײַכטן .אָפּגלאַנצן,
,בּענגאַלישע פֿײַערן שליַנען אָפּ אין די אויס-
געפּוצטע פֿענצטער", .פֿון זײַן מידן פּנים שײַנט
אָפּ אַ נחת-רוה", .פֿון משהס אויגן האָט אָפּי
געשײַנט אַ ליכט ,װאָס יתרו האָט זיך דער"
שראַקן פֿאַר דעם" ,אַש ,משה.
 .2אױפֿשײַנען, .ער האָט אים בּאַקלײדט
זייער שיין ,דאָס קינד האָט אָפּגעשײַנט װי די
זון פֿון הימל" ,ישׂראל בּמוהר"ם {מילער
מהוראָדנאָן,

מהר"ם

דער

שיף,

וארשע

.3981

*שיין (רעכט) אִי = איר ,מיט פֿאַרקערטן ב:
א) האָבּן (קריגן) א מיאוסן פּסק ,בּ) אָנװערן
אַלץ ,אַרױס נקי אָן א גראָשן ..., .ער איז
געלאַפֿן פֿאַרסמט  . . .און גערופֿן די קו זײַנע
ַ.זא קו ,אז זי װערט פֿאַרפֿאַלן ,קאָן מען
א.
;
רעכט

אֵי,

ה.

אַרלאַנד,

גרעבּליעס,

כאַרקאָװ

,1

 .3שײַנען אַ לענגערע צײַט .די זון װעט נאָך
אַי מיליאַרדן יאָרן.
 .4אױפֿהערן שײַנען. .די קאַרנאַװאַל-פֿײַערן
האָבּן שוין אָפּגעשײַנט?,
טרו  --אָפּשפּיגלען .אִי װײַטע פֿײַערן אִי
טרערן .אִי דאָס פֿאַרגאָסענע בּלוט.
מיט זיך  --אװײַן פֿינקלט ,פּערלט זיך אין
געשליפֿענע ,בּײַכיקע ,לאַנגהאַלדזיקע פֿלעשלעך,
אָפּשײַנענדיק זיך מיט אַלערלײ רעגנבּויגנדיקע
קאָלירןײ ,ממוס ,שלמה ,ז' , ,77יאָסעלע האָט
זיך  . . .צוגערוקט  . . .צו אסתּרן ,בּאַטראַכטנדיק
זי בּײַ דער האַלבּ-קײַלעכיקער לבֿנה מיט די
דימענטיקע שטערן ,װאָס האָבּן זיך אָפּגעשײַנט
אין אירע ליכטיקע אויגן" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ,

זי ,67
דונג, ,נישמער ,זײַנען אויף דעם הימל
געװוען דעמאָלט צו זען פֿינף לבֿנות :איינע די
אמתע און פֿיר אֶיען פֿון איר ,װאָס מע רופֿט

אָפּשײַסן

1048

זי אָן פֿאַלשע לבֿנות ,די אֶיען לײַכטן ניט אַזױ
העל װי די אמתע",
רובּאַקין,

װאונדער

-עכץ .

ש .ז .קהת,

אויף

-עניש.

דער

װעלט,

קיעוו ,5

ונג .אֶיען פֿון בּאָדן .ליטעראַרישע-עניש,

גראָבּ
אָדער

--

א

שײַסן

טרװ

צײַט.

אָפּשמירן ,פֿאַראומרײיניקן מיט צוֹאה ,אִי עמעצן
פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס .אויך :אָפּנאַרן ,פֿאַרפֿירן;
אָפּטאָן אן ארבּעט זייער שלעכט,

זיך.

(יקע).

עכץ.

ער

עניש.

ערײ.

אָפּשײַ(ע)ן  --טרוו .שײַ(ע) אָפּ-- ,געשײַןע)ט,

פֿאַרטײַטשט שקץ ,שיקוץ:

שװב

אבּ שייאן.

װערבּ

גרײַלי.

אום

ריין

פֿון אָפּשײַ ()+-

מיר?

אָפּשײַערן  --טרװ .ער אָפּ- ,יגעשלערט,
 .1אָפּרײניקן רײַבּנדיק .אָפּרײַבּן ריין צו מאַכן,
אַי א טאָפּ .אִי דעם דיל, .װען אינער דאָס
בּרעכעניש האָט הן אין הענט אבּער אין פֿיס
 . . .נעם פֿון די גאַרבּערס װאָס זיי אִי פֿון די
פֿפלכן,"...

אָפּנהײם,

שמואל

ספֿר

רפֿואות,

.נ.שטױסן קוטיע אין טשאָלנט,
תּקע"ה, .אָ,
אַלע
א.ָ.גן
װס.
צמע
אָנפֿילן א קישקע אין צי
קינדער ,אָי די טישן" ,מ .א .שאַצקעס ,בּילדער
פֿון דער ליטאי ,יוד' פֿאַלקסבּיבּליאָטעק װ,

קלעוו  ,8881ז' ,661
= עסן אָדער טרינקען
ץ
*אָ דאָס הראַ
זויערס נאָך פֿעטע שפּײַזן .נאָכן טשאָלנט אִי
דאָס האַרץ מיט קװאַס ,מיט אַ זײַערלעכן
דעזערט, .פֿיל מענטשן ,זאָגאַר גאַנץ שװאַכע,
בּלייכע מאַנסלײַט און פֿרױענצימער ,האָבּן גאָר
ליבּ זויערע עפּל ,זויערע יאַגדעס און דאָס
גלײַכן ,זי פֿילן אין דעם אַ בּעסערן געשמאַק,
דאָס רייצט דעם גומען און עס שײַערט אָפּ

דאָס האַרץ ,זאָגן זיי" ,בּלעטער ,א " .01אָי
זוילן

די

אַרומגײן

=

פּוסטיאוךפּאַס .

שלינג-און שלאַנג,

/

|

 .2פֿיג .גוט אויסמוסרן .אִי אַ קונדעס עֶר זאָל

געדענקען.
מיט

זיך  --אִי זיך פֿון דער בּלאָטע .אַ'

-ונג.

זיך פֿון שטראָפֿרײד.

-עכץ.

-עניש,

דער (-ין- ,קע).
אָפּשיפּורן { . . .שייקערןן  --אוטוו .שיכּור אָפּ,

 .1שיכּורן אַ לענגערע צײַט.
=-געשיכּורט.
אִי אַ טאָג, .מע האָט אָפּגעשיכּורט װי פּויערן
בּיז

װײַסן

טאָג",

ש.

װאָלצענאָק,

רבּי

יוח

טשע ,...װאַרשע  ,3881זי ,62
 .2פֿאַרענדיקן שיכּורן, .אָפּגעשיכּורט ,זיך
אויסגעניכטערט און  --װידער אין שענק
ארללן".
אָפּשיכטן

--

טרחװ.

שיכט

אין

איבּו ,בּ .גי

אָפּשײַפֿן  --שײַס אָפּ'- ,געשיסן ,ג-עישײַסט,
לענגערע

געלסאַן

שפיגל

פֿון

דער

קריטיק,

,4

אוטװ  --פֿאַרענדיקן אַרױסגעבּן צואה

מיט

אָפּשיסן

אָפּ-- ,געשיכט.

אָפּטײילן שיכטנװײַז אָדער אין א בּאַזונדערן
שיכט .אִי ליים פֿון בּאָדן, .ד,ער פּראָצעס פֿון אִי
אין אָפּשפּאַלטן פֿון דער בּורזשואַזער און
קליינבּירגערלעכער אינטעליגענץ אַלדאָס בּעסטע

אין רעװאָלוציאָנערע" ,ש .בּריאַנסקי ,ד ,בּער-

קיִעװ

אֵיען.

אָפּשיכערן  --אוטו- .ער אָפּ'- ,געשיכערט,
לאַקל . אױפֿהערן זיך שרעקן ,זײַן צעטומלט,
,די מאָנאַשקעס װעלן אִי און סע װעט זיך
פֿאַרגעסן",

איבּז ,פֿרילינג,

קיעװו ,5391

אָפּשילדערן  --טרו- .ער אָפּ ,ג-ע-שילדערט,
אָפּמאָלן אין װערטער ,בּאַשרײַבּן .אָפּכאַראַקטע-
ריזירן .אי די נאַטור .אִי די סיטואַציע .אִ'
מלחמה"בּילדער .אַי פֿון דרויסן און פֿון אינץ-
װײניק .עזיי (די אײַזײימען| זײַנען פֿול מיט
וואונדער איבּער ואונדער װאָס קיין מויל קען
עס ניט ארויסריידן און קיין פֿעדער איז אין
שטאַנד עס אַלץ אָפּצושילדערן" ,אמז ,דער
װאַלפֿיש ,װילנע תּרכ"ו, .מילא ,איך זאָל דיר
אִי װי דער סדריאכילה איז צוגעגאנגען ,אין
טאַקע וויי די יאָרן" ,װאַרשױער

,7
װאָס

יודישע צײַטונג,

הֵאן , ,62עס איז נאָך ניטאָ די שפּראַך,
זאָל פֿאַרמאָגן װערטער אָפּצושילדערן

משהן",

קריטשעװסקי,

.8

יודען

אונד

יודענ-

טום ,בּאַרדיטשעװ ; .4981אַ װיסנשאַפֿט װאָס
װעט אונדז קאָנען דערציילן און אִי די פֿאַקטן",
/
זשיט װ ,נ"י  ,2191ז' 291,.
מיט זיך , --די שנעק איז א מין װערעמל
װאָס וייך און קליין / ,איר שירה שילדערט
זי זיך אָפּ אַליין" ,ממוס ,שירה ,ז' | .58נג.
ניש.
דער.

אָפּשילטן  --טרוו .שילט אָפּ ,ג-ע-שאַלטן .לד.
דזו אָפּשעלטן .מיט זיך , --ידענעס נעמען
זיך צום װאַרמעס ערשט נאָכן אָפּקריגן און אַ'
זיך מיט די מאַנען" ,ממוס ,מסעות ,זי ,63

אָפּשימלען  --אוטח- .מל אָפּ-- ,געשימלט.
אינגאַנצן בּאַדעקן זיך מיט שימל .שימלען א
לענגערע צײַט .אִי אין קעלער יאָרךלאַנג.
-עניש,

אָפּשימער  --דער- ,ן.
זולטאַט פֿון אָפּשימערן,
זנג.פֿון איידלשטיינער.

 .1אַקט אָדער רע-
 .2דזוו שימער .אַי

אָפּשימערי'רן - --ריר אָפּ(-- ,גע)שימערירט,
אוטװ :59 .אָפּשי'מערן .אָפּבליאַסקען ,אָפּ-
גלאנצן ,אָפּשײַנען ,אָפּשװעבּן פֿאַר די אויגן,
שימערירן א לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן
/נג.
שימערירן .אִי מיט בּריליאַנטן,

אָפּשינדלען  --טרו . דל אָפּ-- ,געשינדלט.
אינגאַנצן בּאַדעקן מיט שינדלען .אִי אַ דאַך.
אָפּשיערן

--

טרו.

שינד

אָפּ-- ,געשונדן

אַראָפּנעמען די פֿעל (די הויט) ,אִי אַ געקוילעטע
פֿון
ז
י.
אט..
בּהמה, .איין פֿריש שטיק הוי
דער ה|אַןנט אָבּ גשונדין װאַרין" ,בּאַלעגערניש.
"אוני דש פֿלײיש האָבּן זיא פֿון דיא בּיינר אָבּ
גשונדן אונ' פֿר דיא הינד גװאָרפֿן" ,שאר,
קלד, .מ,לאכי-חבּלה שינדן אים אָפּ זײַן הויט
און די שלאַנגען און די פּיפּערנאָטער עסן זײַן

פֿלײש" ,מעשׂה עמנואל|{ ,שקלאָװ?},4181 ,
,נאָך מײַנער דעה װאָלט געװעזן דאָס בּעסטע
מע זאָל אים אִי די הויט פֿון די פּאָדעשװעס,
דאַן װעט ער שוין ניט קענען אַנטלױפֿן" ,אמד,
איינע רױבּער געשיכטע ,װילנע  ,4681אװען דו
שׂכירות קריגשט ,װען גלײַך איין נבֿלה אויף
דען מרק אָפּשינד ,אונ' זאָג ניט איך בּין איין
פֿײַנר בּריה ,עשׂ איז מן שנד" ,עיון ,סה/א,
פֿ,ון די צען טויזנטער ,װאָס ער האָט פֿון זײַן
געפּגרטן זיידן אָפּגעשונדן ,האָט ער צעטרענצלט
נישט מער װי פֿינף" ,בּערג ,אין א פֿאַרגרעבּטער

שטאָט ,װילנע  ,9291זי ,93
*ֹאָ די הויט (די פֿעל) = א) אָפּשמײַסן מיט
א רימען אָדער מיט ריטער בִּיז בּלוט; .דו
װעסט מיר שעלטן ר' פּנחסלען? אַ טויט װעסטו
בּעטן אויף אים? לייג זיך ,שייגעץ .די הויט
װעל איך דיר אֲוִ' ,יד ,אבֿן נגף; בּ) בּדלות
שטעלן :צונעמען דאָס לעצטע, .צו װעמען גייט
מען? צום װאָכער? ער װעט אים אִי די הויט",
פּרץ ,ימשופּעי, .קומט צו דיר אָן עפעס לײַען /

פֿאַר זײַן הויזגעזינד אויף בּרויט  / --זײַ זשע,
מלווה ,ניט קיין אַכזר / ,שינד פֿון אים ניט אָפּ
*זיך (לאָזן) אַ' =
די הויט" ,אַר' ,צום מלווה'י.
זיך לאָזן קאָסטן בּיון לעצטן גראָשן/ .פֿ,אַר
יעדערן טוט ער זיך ממש אַי  /א זונעלע --
אויף מיר אזא יאָר" ,אסתר שומיאַטשער ,לידער,

 ,6ז' ,78

ונג.

-עכץ.

יקע)- .ערש.

ער (יף

/עניש.

אָפּשיסן  --שיס אָפּ-- ,געשאָסן.

אוטװ --

 .1פֿאַרענדיקן שיסן .די האַרמאַטן װעלן אָי
 2שיסן אַ לענגערע צײַט .אִי דרלל יאָר צײַט
אױפֿן פֿראָנט איז נישט קיין קלייניקייט.

 ,9ענערגיש ,שנעל אָדער שאַרף אָפּענטפֿערן,
אִי מיט רוגזה .אָנשטאָט צו ענטפֿערן געלאַסן
האָט ער אָפּגעשאָסן --, .איך אַרבּעט אױפֿן
זעלבּן פֿראָנט װי דער מײַסטער -- ...שיסט
אָפּ בּערנאַרד" ,ישׂק ,שליאַך און אומװעג,
|
זי ,332

 .4אָפּבּליאַקעװען, .די סחורה האָט אָפּגע-
שאָסן",
טרו  .1 --דערשיסן .אִי דעם פֿאַרמשפּטן
*ֹאַ' דעם
צום טויט פֿאַרטאָג און בֹּשתּיקה.
פֿויגל = טרעפֿן אַ גליק ,שטאַרק אָפּנליקן.
איז איר זאָגט ,אַז דאָס איז נישט קיין גליק,
אַז זי האָט מיט אים נאָך נישט אָפּגעשאָסן דעם
פֿױגל ,זאָג איך אײַך ,אז {גאָט} זאָל מיר
העלפֿן אַזעלכע שידוכים אַז מײַנע קינדער
ועלן אוױיסװאַקסן",

ירחמיאל

גרין ,בּאַרגייודן

װאַרשע ,8391
 .2אָפּרײַסן ,צעשטערן אַן אבֿר דורך שיסן,
אִי די לונג .אִי עמעצן א פֿוס, .איך בּין געװען
אין מלהמה אין א װיסטן לאַנד / ,איך בִּין
געפֿאָרן אין אַ שיף אױפֿן שװאַרצן ים / ,האָט
מען מיר אָפּגעשאָסן מײַן לינקע האנט" ,פֿל.
,זיי זאָלן פֿאַרשטײן די צייכן פֿון יעדן פֿײַף
װאָס ער װעט דאָ טאָן ,צו דערשיסן אויף
טויט ,אָדער צו ראַנען נאָר ,צו אִי אַן אויער

אָפּשיפּען

אָפּשלאָג

1049

אָדער א פֿינגער אָדעֶר צו אונטערשיסן נאָר א

אָפּשאָקלען, .אָנצונעמען אָן די עקן פֿון דער
ערד אָפּצושיקלען אַלע רשעים פֿון דער װעלט",
יוצר ליום א' של ר"ה8 ,פֿדמ ,5881 ,ז' ,07

 2צעשטערן עפּעס דורך שיסן .פדר נאך

מיט זיך , --שטייץ {|=שטעטסן צו גיין
מיט אַ װײַבּ פֿון א מסור װאָס די געמיינדע
האָט זיך קוים אָפּגעשיקלט פֿון אים" ,אמז,

פֿערד אָדער א הונט" ,אמד ,דיא שקלאַװערא,

ווילנע ,7881
װיל איך נוך רואן נוך רשׂטן בּיז איך דעם
שלושׂ |שלאָסן הון אָבּ גישושן די מויארן",
בּבֿאיבּוך ,793

דיא שיינע

 .4פֿאַרטרײַבּן ,אַװעקיאָגן ,ניט צולאָזן צו
זיך דורך שיסן, .מען שיסט פֿון זיך אָפּ די
קאָזאַקן .זיי זײַנען אָבּער ניט קיין סך",
רפד' אַקש 41 ,אָקטיאַבּערס ,מאָסקװע ,1391
זי ,901
מיט זיך  --זיך פֿאַרטײדיקן שיסנדיק,
;אַזױ איז ער געשטיגן אינאיינעם מיט דער
פֿאַן אַלץ העכער און העכער . . .און האָט זיך
אַלץ אָפּגעשאָסן ,און דײַטשן זײַנען געפֿאַלן אין
דער נידער" ,פמ ,טראָט פון דוירעס ,מאָסקװץ
 ,6אויך :איבּערגיין אַ גאַנג פֿון אַ שפּיל,
,ווען בּײַ איינעם פֿאלט דאָס זעלבּע װאָס בּײַ אַ
צװוייטן ,שיסט מען זיך אָפּ ,ד"ה בּיידע גייען
איבּער" ,ש .לעהמאַן' ,די קינדערװועלט ,בּײַ אונז
יודען ,װאַרשע  ,3291זי ,131
זונג.

דקע).

-עכץ.

דער (דין

עעניש.

ערײַ.

אוטװ --

אָפּשיפּען - --פּע אָפּ-- ,געשיפּעט.

אױפֿהערן שיפּען אָדער שיפּען אַ לענגערע צײַט,
אִ װי א שלאַנג.

--

טרו

עפּעס

שיפּענדיק

ארויסזאָגן אָדער אויסדריקן .אִי אַ קללה,
עכץ, .מען הערט שוין דײַטלעך א פּאָרלופֿט-אַיץן פּונקט װי די לופֿט װאָלט זיך פֿונ
אַנדערגעגאַנגען פֿון אַ קלעם" ,װײַס וו ,יקולטור-
ליגע' ,זי 2ד , -עניש,

אוטװ

אָפּשיפֿלען  --פֿל אָפּ ,ג-ע-שיפֿלט.
 ---אָפּפֿאָרן פֿון בּרעג אויף א שיפֿל.,

טרװ --

מיט זיך.

עכץן.

אָפּפֿירן אויף אַ שיפֿל ,
|

יעניש,

דז אויף אַ שיף  ---אָפּשיפֿן, .מאַכן זי
זיך פֿאַרטיק אויף דעם װעג און זיי שיפֿן זיך
אָפּ מיט

גוטן

וינט",

קראוזע

ראָבינזאָן

דער

יונגערער ,װאַרשע ,4781
מיט

זיך.

-עכץ.

-נג.

קעניש.

 1בּאַנוצט בּײַם
אָפּשי"ק  --אינטעריעקציע.
אַװעקטרײַבּן אַ קאץ .אַי קאָטא! לגבּי מענטשן
 ---מיט בִּיטוֹל ---. .אַרױס ,ממזרים ,א'! --

האָט זי געטריבּן די קינדער" ,יז ,חבֿר נאמן
זי , ,81דער שמש טרײַבּט זיי מיטן שטעקן ,אַיי
אַן אױסרײַסעניש אויף זיי" ,ייז ,יאֶָשע קאַלבּ,
ניי  ,6591זי  .2 .221בּײַם נאָכמאַכן עמעצנס
ניסן .אַן אַפּראַשעק,
אָפּשיק  --דער ,ז .נעאָל.

 .1אַקט אָדער

 .2אָנװײַז אויף א
רעזולטאַט פֿון אָפּשיקן,
מקור פֿאַר אינפֿאָרמאַציע פֿאר א בּוך ,פֿאַר א
ציטאַט אא .אָײצ יי כ ן .אַיקאר טל .קאָנ
טראָלירן יעדן אִי .געבּן אױספֿירלעכע אַין.
אָפּשיקלען  --טרו- .קל אָפּ-- ,געשיקלט ,מי,
פֿאַר

כּללישפּראַך

--

דטשמ.

אָפּטרײסלען

מינקע ,װילנע .6881

 1צו"

אָפּשיקן  --טרוו .אשָיקפּ ,ג-ע-שיקט.

ריקשיקן .דורכן שיקן אומקערן עפּעס אָדער
עמעצן ,אִי דאָס קינד צו די עלטערן אַי דעם
קראנקן אין שפּיטאָל .אי צוריק די מתּנה .אִי
אן אנטליענע זאַך .אִי  --װי א צייכן פֿון פּראָד
טעסט  --אַלע מעדאַלן, .האָט דער רבֿ אים צו
זיך ארײַנגערופֿן און האָט אים געפֿרעגט :אפֿשר
װילסטו ניט מײַן טאָכטער פֿאַר א װײַבּ ,מאַכט
מיר דאָס ניט אויס ,איך װעל דיר אִ'י אַהיים
בּכּבֿוד",

דיא

גליקליכע

,סיאיז געקומען
מאַן אָפּגעשיקט
בּעבּעכעס ,און
טאַקע גענומען
,די מאַמע האָט
שיקט ער אָפּ די

כּלה,

װאַרשע

,5681

דערצו אז מע האָט דעם יונגנ-
צו זײַנע עלטערן ,אים מיט די
לאה האָט אין דעם װינטער
גט" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,411
שטארק מורא ,טאָמער חלילה
תּנאים" ,שע ,מאָטל ן ,זי ,36

ײא אַ (דעם) כ ת  -- 3אָפּזאָגן פֿון א שטעל
בּײַ א קהילה (איר אויך װעגן א שטעל בּכּלל),
;די לעמבּערגער קהילה האָט דעם חזן בּרוך
שאָר פֿאַרן דריקן די האַנט פֿון בּערטאַ קאַליש
אויף דער בּינע אַפּגעשיקט דעם כֹּתפ (אָפּגעזאָגט
פֿון דער
פֿון

שטעלע)",

אידישן

טעאַטער

ז .זילבּערצװײַג,
ען,

שפּי

לעקסיקאַן

.8242

*אָי מיט דער פּאָטשט (פּאָסט ,אָקסנפּאָסט) =
איר ,בּכּלל ניט אָפּשיקן ,אומזיסט דאָס װאַרטן
אױיפֿן בּאקומען .אַזוי אויך :אִי מיטן רבּין
ר' צאָץ ,מיט מאיר (מלך) מלמד ,מיט האָצמאַכן,
מיטן הינקעדיקן הערשקען ,מיט ר' שבּתין ,מיט
שבּתי פּרנס (דאָזאָר) ,מיט שבּתת-שמערלען,
מיט ר' שבּתי הויזנטרעגער ,מיט שבּתי שמאָ-
ראָװאָזניק ,מיטן שטומען שבּתי ,מיט ר'
שעפּסלען ,מיט רש'מריהו-שבּתי אע .אויך :אַי
מיטן מלאך-המות .מיט חבֿרה-קדישא ,מיט
*אָי מיטן בּראָדער שמש
משיחן אי"ה.
(שתּדלן) ,אויך מיט א שמש פֿון אַן אַנדער
שטאָט (שטעטל) = לאָזן עמעצן לאַנג װאַרטן
אויף עפּעס; ניט אומקערן צו דער צײַט,
,מעגסט װאַרטן  --איך װעל עס דיר אִי מיטן
בּראָדער שתּדלן",
 .2אַװעקשיקן .אַרױסשיקן .אִי א בּריוו .אַ' אַ
גרוס טאַטע-מאַמען .אַי עמעצן א בּיסל װײַטער,
,שרײַבּ זשע צו אונדזערע לײַט ,זיי זאָלן אַלץ
קומען אויף דער חתונה ,און װער עס װעט
נישט קענען קומען ,זאָל אִי אים |אן דרשה-
געשאַנק" ,י ,5ז' , ,471מע האָט מיר אװעק-
געפֿירט ,מיט דעם זעלבּיקן מענטשן האָט

מען מיר פֿון מחותּן צום חתן אָפּנעשיקט",
לאַל . . ., ,4481 ,מען האָט זי בּאַלד אָפּנעשיקט
מיט א גרויסן אָטראַד נאָך די גרענעצן פֿון
מאַראָקאָ" ,אמד ,דיא װיסטענײַא זאַהאַראַ ,ווילנע
, ,8מע זיצט נאַר און מע װאַרט ,סע זאָלן

קומען ייִדן .נעמט מען בּאַלד און מע שיקט זי
אָפּ קאָמפּאַניעסװײַז מיטן ים און יבּשה" ,ממוס,
אין אַ

שטורם

צײט,

ז' .7

*אָי צו אַ גוטןיידן = װײַזן װאו א גוטער
ייַד װאוינט( :איר) זיך אַרױסדרײען אַדער פּטור
*אַי צו אַלדי שװאַרצע
ווערן פֿון טאָן א טובֿה.
יאָר ,צו אַלדי בּייזע רוחות אע = אָפּוידלען
*שאֵי מיט
דורכטרײַבּן ,אַרױסיאָגן עמעצן.
שוב = לאָקל ,גאַליציע .אַרוסשיקן פֿון שטאָט
אונטער פּאַליצײיאישער שמירה .אַרוסשיקן מיטן
עטאַפּ.
 .9אָנװײַזן דעם מקור פֿאַר אינפֿאָרמאַציע ,אַי
צו א מקור, .דערפֿאַר אז איינער װעט בּײַ אײַך
אַמאָל פֿרעגן פֿאַקטן אויף השאָרת-הנפֿש און גל-
גול-הגוף זאָלט איר אים אי צו דער חבֿרה-קדישא
 ...װעט ער עס דאָרט געפֿינען"| ,זבּן דער
קליינער כּל בּוניק ,אַדעס  ,5881ז' , .24איר
ס
..
אָ.
װיאים
װעט מיר געװיס אִי צו די נבֿ
האָבּן פֿון זונענשטראַלן אױסגעפֿלאַכטן דעם
אידעאַל פֿון פֿעלקער-פֿרידן" ,זשיט װוש ,נ"י
 ,7זי ,02
 .4אָפּענטפֿערן .לאָזן װיסן, .האָט די בּת-
קייסער צו אים געשיקט אַז עֶר זאָל צו איר
טראָגן סחורה .האָט ער צו איר אָפּגעשיקט:
כאָטשע זי איז א קייסערס טאָכטער ,װער סע
בּאַדאַרף סחורה ,זאָל צו אים קומען" ,נחבּ,
'מעשׂה מבּערגיר והעני',
מיט

--

זיך

קקזחװ.

אִי זיך שלח'מנות.

דונג .אָיפּ א ר ק  .אַײפּאַרק פֿאַר די לאָקאָ-
|
מאָטיון,

יעכץ,

-עניש.

דער (יין- ,קע).

-עריי,

אָפּשירעמען  --טרו- .רעם אָפּ ,ג-ע*שירעמט.
 .1אָפּהיטן (אויף אַ געהויבּענעם לשון) .אִי פֿון
גרויסע צרות .אָפּנעשירעמט זאָל מען זײַן!
 .2פֿאַרשטעלן מיט אַ שירעם .אַרונטערנעמען
אונטער אַן אָפּדאַך .אַרײַננעמען אין אַ זיכער
אָרט,

אָפּשלאַג  --דער" ,ן ,ינגענ22: 60/

שטיק

שטאָף אַרױפֿגענײט אויף אַ בּגד (אויף מאנ-
זשעטן ,אוױיפֿן קאָלנער אַרום האַלדו אדגל),
מאנזשעט ספּעצ פֿון שינעל (מאַנטל); ,זי
שטייען  . . .אָנגעטאָן אין גראָבּע קובּעס ,און די

קאָלנערס

מיט די אָי זײַנען אָנגעגריגעװעט

מיט אַלערהאַנט שמאַטעס" ,אמד ,די שטאָט הרס,

ווילנע  ,8681גנעם איך אַרױס פֿון מײן אִי
(שינעל-מאַנזשעט) א פּעקל בּריוו" ,ש .בּרעג-
מאַן ,זורך

קריג

און

רעװאָליוציע

| ,אַדעס

,13291

זי , ,322אַרױסגעכאַפּט דאָס פּאַפּירל ,צעקנייטש-
טערהייט אַרײַנגעשפּאַרט עס אַהינטערן גרינעם
אִי פֿון זײַן שינעל-אַרבּל" ,ש .פּערסאָו ,טאָג

און נאכט ,מאָסקװע ,3391
אָפּשלאָג  --דער- ,ז ,1 .אַקט אָדער רעזול-
טאט פֿון אָפּשלאָגן (זיך) .קאָנפֿאַל און אַ",
 .2אָפּשײַן ,אָפּשטראַל .שאַטירונג פֿון קאָליר,
,איז דאָס בּלוט בּײַ אַלע חיות ניט דווקא רויט.
אַפֿילו אין מענטשלעכע בּלוט װאַרפֿט זיך אויך

אָפּשלאָגיק

אָפּשלאָגן

1990

אָרום דער קאָליר צװישן העל-רויטלעך און
דונקל-רויט מיט א בּלוילעכן אַי ,איבּז ,ד.
מאָרדפֿין ,די לעהרע פֿון לעבּען ,בּערלין תּרנ"ח,
,דער געלער אִי פֿון דעם ליכט" ,בּעמ וו ,זי ,661
,דער אִי אין װאַסער פֿון שװעבּיקן חלום",

גישלאַיגן ,נאַןזקט טוט אויף דען אײַז ליגין",
בּ"ח ,שו"ת ,קאַרעץ  ,5871ז' ,251
*אָ די טיר(ן ,די שװ על(ן) = קומען
זייער אָפֿט מיט א בּקשה ,בּאַגער ,פֿאַרלאַנג,
אִי די טירן נאָך נדבֿות .אִי די טיר בּיזן אײַ"
מאָנען דעם חובֿ, .דער בּחור האָט בּײַ דער
מיידל בּוכשטעבּלעך די שװעל אָפּגעשלאָגן --
אַזױ איז ער געװען פֿאַרליבּט"; ,האָבּן אים
שדכנים אָפּגעשלאָגן די שװעלן מכּוח שידוכים

 .2אָפּשפּיגלונג .איבּערבּלײַבּ .זכר פֿון עפּעס
װאָס איז מער נישטאָ .קער האָט זיך שוין
גאָרניט גענומען די מי צו בּאַטראַכטן ,פֿילײַכט
איז דער הונט נאָר אַן אִי פֿון יענעם גרויסן
שװאַרצן הונט {װאָס ער האָט געהערט אין

און'

ייִדישע

סוצ,

גאַס,

.8491

עדער

אִי פֿון דער

לבנה האָט געציטערט אױפֿן װאַסער װי א דער"
שראַקענער שטראל פֿון זילבּער" ,א .שולמאַ,
 2691 ,9א .51

דער

י .ל.

מעשׂהןי,

אָסטרינסקי,

נײַעס

פֿון

יענער װעלט ,װילנצ  ,7291ז' , ,71אויסן איז ער

דאָך געווען אױיסצוגעפֿינען די גילדענע פֿונקען
 . ,די אַיץ פֿון אַן אַלטן ייִדישן נשמה-אוצר",
ב.

ריװקין,

גרונט

טענדענצן...

 4װאַריאַנט .ניאַנס .נאָכמאַכונג, .מיר
ןהאָבּןן אין ייִדיש אויך אַן אִי פֿון דעם פּאַלאַ-
טאַלן ספּיראַנטי ,מװ ,ייבּל ווא ,זי , .111דאָס

פּינטל אין ו בּין איך נוטה אויפצונעמען

װי

אַן אַי פֿונעם פֿולן ניקוד אין לשוךקודשן
טעקסט" ,מו ,ייִשפ ווואא.

אָפּשלאַגיק  --אַדי .נעאָל  --פפ :אָפּשלץ.-
גיק.

װאָס שלאָגט אָפּ ,פֿאַרנײנט .אַן אע

דערקלערונג.

שלאָסן,
טענער.

איער בּאַװײַז .זיך אױפֿפֿירן אנט-

אִי ,ניט
-יקייט.

נתפּעל

װערן

פֿאַר הויכע

אָפּשלאַגן  --טרו .שלאָג אָפּ-- ,געשלאָגן.
 .1אָפּהאַקן .אָפּקלאַפּן ,אַראָפּקלאַפן ,אַראָפּי

מיט גבֿירישע מיידכען" ,אמד ,דיא צװיא

גלײַכע בּרידער מאָטקע און הערשקע ,וילנע
, ,3מע שלאָגט אים אָפּ די טירן  --מע
יל יאָסעלען פֿאַר חזן" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ,
זי ,29
 .2אַװעקנעמען .אַראָפּנעמען .מאַכן צו נישט,
אַי די אַמאָליקע פֿרײַנדשאַפֿט;, .כּמה ממונים
ּ.ין אין אירה הענט
..
ָב
אתן
המו
וְאיבּער די נש
פֿײַאריגה רוטן דערמיט אָבּ צו שלאָגן פֿון דער
נשמה דיא בּיזֹה זוהמא" ,נצו ,בּראשית ,ז/א.
,דער הראַבּיע איז אין שטאָט נישט זייער נושׂא
חן געװעזן .די גאווה זײַנע און דער שלעכטער
כאַראַקטער

פֿון אים

מיט זײַן טאַכטער,

דרײַ טייל" ,א .י .שפּערלינג ,ליקוטים וו (טעמי

טרינקען

*א דעם קאָ פּ  --קעפּן; טײטן בַּכּלל
(ספּעצ אױספֿירן א טויט:אורטייל) דורך אראָפּ-

;,לױפֿט צו צום מלמד און רײַסט אים בּײַ די
הענט :װאָס האָסטו צום קינד ,מערדער? װעסט

האַקן דעם קאָפּ, .ניין ,שפּראַך דער קליינן

אַפֿן

כּסלו ,װילגצ .7681

 ,9אָנשלאָגן .אָנבּרעכן די בּיינער .אונטער-
האַקן אַן אבר, .גייט גאַנצע טעג ,װאָכן ,חדשים
און יאָרנװײַז ליײידיק און לויז ,מאָנט זי אים
עפּעס ,שלאָגט ער זי גאַנץ פֿײַן אָפּי ,גענאַרטע
װעלט{ ?5181 ,סאָװ' אויסגאבּעץ  ,0491ז' 57
;די בּאַרלינער ,װאָס זאָגן אַז בּרוך טאַלנער האָט
אונדזער שליאָמקען . . .געכאַפּט  . . .מיט זײַן
װײַבּ און האָט אים אָפּגעשלאָגן די לונג-און-
לעבּער" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגעל ,אַדעס ,5981

זי ; .141אָפּצושלאָגן בּײַ אַ מענטשן די לונגען
איז בּײַ אים פּונקט אַזױ לײַכט װי אויסצו-
א קריגל װײַן" ,אָפּא ,ימשה

ליגנער"

נ .שעכטמאַן

אִי די כריפּוק)עס,
נײַעם װעג ,כארקאָװ .,8291
*אַי די  8ליג-
די כרעפּעס = די לונגען.
לען = אַנטמוטיקן ,אַװעקנעמען דעם חשק,
,איר האָט מיר אַזױ די פֿליגלען אָפּגעשלאָגן
דאָס איך האָבּ שוין קיין מוט געהאט פֿאָרצו-
שלאָגן עס אן אנדערן",
שומר ,װוילנע .1781
 .4שלאָגן א לענגערע

זי ,45

פּאָלקן" ,שע ,מעי

שלאָגן .אִי די אײַזצעפּלעך פֿון דאַך מיט א לאַנגן
שטעקן, .ד,ער דין איז בּײַא דער עגלה-הערופֿה
דאָשׂ גיניק אָבּ צו שלאָגין מיט דען האַמיר",
נצו ,דבֿרים ,מח/ג; .נאָך הײַנט בּײַ די אַלטע
יאָרן  /קומט אויך אמאָל צו פֿאָרן / ,אַפֿילו
אין די גרעסטע שטעט / ,אַן אַרעסטאַנט װאָס
האָט אַפּגעשלאָגן א קייט" ,ײל ,װעלט לוח,
אַדעס תּרמ"ג ,זי , ,25האָט גאָט געטאָן א נס,
מע האָט אָפּגעשלאָגן דעם שלאָס פֿונעם אמ"
בּאַרײ ,שע ,אַרעמע און פֿרײליכע | ,זי , ,77דער
אינסטרומענט ,מיט װעלכן ער האָט הײַנט
אָפּגעשלאָגן דעם אנטראציט ,האָט אויסגעוזען
ניט געװויינלעך  --קיינמאָל אזא גרינגער אינ-
סטרומענט ניט געװען" ,מ .אַלבּערטאָן ,שאַכטעס,
מאַסקװע ,4391

({דער יונגער דודן איך װיל דיר בּויז מער זאגן.
איך װיל דיר מיט דײַנם אייגנן שװערט דײַן
הױיבּט אב שלאגן" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿץ ,063
,נון האט מן איהם אויך דיא אַנדרין תּפֿוסים
די קעפּף אָבּ גשלאָגן אונ' גשונדין" ,בּאַלע-
גערניש, .דיא הייפּטר פֿום לײַבּ טוט מן אָבּ
שלאָגן / ,די קוירפר פֿילן צו דער ערדן",
װינץ ,ז' , ,24מן האָט די כּומרים דען קאָפּ אָפּ

אױס

מינסק,

חטאת

הקהל...

| ,װילנע ,1881

פֿאָלק" ,קלמן

המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט ,זי , .801א גאַנג
איז א גאַנג ,זאָגט דער טאַטע און שלאָגט אָפּ
דעם 89טער בּעניס א ציגל |בּײַם שפּילן דאמ"
*אַי װאַסצר =
קעסן" ,שע ,יחנוכּה'געלטי.
משתּין זײַן, .א שמש איינער װאָס האָט איבּער-
געכאַפּט די מאָס אין עסן און טרינקען האָט
זיך אַרױסגעכאַפּט פֿון זאַל און האָט זיך
געשטעלט לעבּן טויער װאַסער אַ" ,אמז ,די

דאָך אים

יליל-שמוריםי .אויך אין די אויסדרוקן :אִי די
"אי כּ פּ ר ות
הושענא ,הושענות ,אִי כּפּרות.
מיט עמעצן = גראָבּ .ניט האָבּן מער קיין עסק
מיט עמעצן ,זיך אָפּטרײסלען פֿון אים .שיקן צו
אַלדי רוחות, .ער האָט מיט איר געהאַט די
תּורות ,משפּטים ,פּסקים ,קאַם װאָס ער האָט
פֿון איר אַרויסבּאַקומען דאָס בּיסל צירונג און
האָט מיט איר אָפּגעשלאָגן כּפּרות" ,אמד,
,לאָג
יעקעלע גאָלדשלעגער ,זשיטאָמיר  .8681ש
מיט אים אַפּ כּפּרות .האַ ,האָסטו מִיר ניט
זע דײַן סוף" ,אַ .סאַפֿיר
נ.ט
ַ..
ײגט
הֿאָל
געפ

אָפּי

לובּלין , .4981חום ,היץ אָפּצושלאָגן .צו
נעמען 1 ...גראם כינע און דאָס טיילן אין

אִ' די זײַטן!",

האָט

די

גלאָק

פֿון הויכן

טורעם",

יהואָש,

אָפּגעשלאָגן אַלע אַטאַקעס און בּאַקומען אַלע

געשלאָגן בּײַ דעם פּאַלערמער

נאַכט פֿון ט"ו

 .9אױפֿהערן

שלאָגן .פֿאַרענדיקן

שלאָגן.

,דער זייגער האָט אָפּגעשלאָגן צען און זיך
אָפּגעשטעלט", .אָפּגעשלאָגן צװעלף אַזײגער

 .0צוריקשלאָגן .זיך אָפּװערן .אָפּיאָגן .אִי אן
אָנפֿאַל ,אַן אָנגריף, .נאָר אונדזערע האָבּן ...

האָבּן די ליבּשאַפֿט

סובּיל ,איבּז ,דער דאָקטאָר

אָפּגעשלאָגן א שעה צײַט און גוט, .מעכא'
ניזירטערהייט קען מען אָפּשלאָגן טויזנטער
טאָן פּוטער".

אמז,

בּאַרוסקע

מאָל נײַע אונטערגעפֿרישטע

שיות און פֿאַנטאַזיעס ,ז' , ,122און װאָס אַשטײ
גער  . . .װעט זײַן נאָכדעם?  . ..כ'מיין װען זי
װעלן דעם פּאָגראָם אִי? בּערג ,בּאַם דניעפּער װ,
'עמעסי ,זי , ,905דעם נס פֿון אִ' די פּאַני
ראָמשטשיקעס האָט די קהילה בּאַשלאָסן צו
פֿאַראײבּיקן דורך א יערלעכן טאָג פֿון תּפֿילה",
ימ ,איבּז,

שד

ווצ ,זי ,29

 1אַרױסראַטעװען ,בּאַפֿרײַען ,אויסלייזן מיט
כּוח .אִי עמעצן פֿון דער פּאָליצײ .אִ' געפֿאַני
גענע .אִי א גזילה .נאָכלױפֿן דעם גנבֿ און אִי
די גניבֿה, .אונורי חכמים דרשן דא דיא
מלאכים |=מלכים!ן האבּן גינומן לייט וְלוֹטן
אוני אַלשׂ דשׂ צו אים האט גיהוירט ,דו האט
אבֿרהם גינומן זײַני יונגא דאָשׂ זײַן דיא תּלי
מידים אוני' האט אין נאָך גיאָגט אונ' האָט
לייט ווידר אבּ גישלאָגן" ,בּראַנט ,פּרק יח, .דאָס
יונגװאַרג האָט אָפּגעװאַרט דאָס פּאָרל אוױפֿן
טראַקט ,אָפּגעשלאָגן די מויד פֿון דעם שגץ,
נישט געװאָלט האָבּן א משומדת אין דער
משפחה",

אָפאַ,

אין

פּוילישע

,האָן יונגע ארבּעטער.
אִ' ....א זייעריקן",

װעלדער,

{' .21

 . .זיך א לאָז געגעבּן

בּערג,

בּאַם דניעפּער

װ,

'עמעס' ,זי , .14דעם מאַן האָט מען ארעסטירט
און אײַנגעזעצט אין טורמע .די חבֿרהלײַט
האַבּן אים געפּרוּװט אױסקױיפֿן אָדער אַי אָבּער
ס'איז ניט געראָטן" ,בּאַש ,פֿאָר ,13 | 8591
 .8אָפּטרײסלען .אראָפּװאַרפֿן מיט כּוח, .איין
גוי דער דאָ העט אבּ גיריסין אונ' אבּ גישלאגן
אופש פֿון איינם בּוים אם שבּת ,דא טאָר מן
דש זעלבּיג אופּשׂ ניט עסין" ,לטו ,עז/א, .ראש-
השנה נאָך דעם עסן װעסטו גיין צו תּשליך צום
װאַסער ,װעסטו אי אַלע עבֿירות" ,מסדר אגרת,

דער

תּקפּ"ה, .א,ין חדר ,קינדערלעך! דער װאַלד /
האָט שוין הושענאס אָפּגעשלאָגן / ,און מיט

צײַט .ער האָט אים

װאָלקן ,שװאַרץ און קאלט / ,היבּט אָן דער

אָפּשלאָגן

1901

הימל גשם

זאָגן" ,פֿרוג װ' ,אַ הערבּסט-לידל.

,כירייד אײַן זי ,װי אַ קינד ,מײַן דולציניי /
אַז מײַנע װוינטמילן  --דאָס זענען זיי  /אויף
איר ,אויף איר מיט ליבּשאַפֿט פֿאָכן זײי/ ,
כאָטש מיך זיי שלאָגן אָפּ אָן דרערד ניט
זעלטןײ ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,391
 .9ניט אָננעמען .אָפּזאָגן .צוריקװאַרפֿן ,אַי
א בּקשה .אִי א פֿאַרשלאָג, .האָבּ איך אירשט
בּיגעהרט זיא זאָלין מיר מײַן זכיות וראיה
לידי שטעלין ,קאן זונשטן ניט משיב זײַן .מיר
אבַּר אך אין גינאַדן פֿום בּ"ד |בּית-דיןן אָבּ
גישלאגן" ,גה, ,763 ,שלמה בּן דוד המלך
בּפֿעלט מיר פֿון מײַנר לעבּנס אויף פֿירונג
אָבּ צו שטיאן . . . ,איך אבֹּר שלאגט עס הוכ"
מיטיג

אבּ",

,טוט

דיך איין פֿײַנר בּריה

הצובֿאות,

מראות

װאַנזבּעק

תּע"ח,

צו גאַשׂט לאַדן

טוא אימש ניט אפ שלאגין" ,עיון ,נז/בּ, .דער
מלך נבֿוכדנצר  . . .שיקט שלוחים צו פֿיל לענ"
דער דז זיא זאָלטן אין אויף נעמן צום מלך,
אבּיר פֿיל דיא שלוגן עשׂ אבּ אונ' מאַכטין
זײַני שלוחים בּחרפּה" ,ספֿר יהודית וספֿר יודא
מכּבּי ,אַמשׂט תּקכ"א, .די צוויי זענען צו דער
געזעלשאַפֿט אײַנגעלאַדן געװאָרן . ...נאָר זי
האָבּן די אײַנלאַדונג אָפּגעשלאָגן" ,יצחק משה
בּאַדער,

הײַנריך,

קראָקע ,3

 .0דערװוידערן .אָפּענטפֿערן ,אַ טענה צו
נישט מאכן .אן ארגומענט אָפּפֿרעגן .איבּער-
שפּאַרן .אִי א בּלבּול ,אַ בּאַשולדיקונג .אִי א
קשיא .אִי דעם רמבּם .אִי דעם הבֿרס סבֿרא,
,סיטרעפֿט זיך אז תּוספֿות שלאָגט אָפּ רשין".
,מאחר ער |מײַן בּרודערן בּחלק ראשון...
חלק שני אי"ה צו לאזן פֿאָלגין וקרא שמו
לשון זהבֿ ,זוא האָבּ זײַן פֿר זוך ניט װעלן אבּ
שלאגין כּי אחי ובֹּשׂרי הוא" ,יוסף מאַרשן,
לשון

זהב,

תצ"ד,

אמשׂט

הקדמה.

;ער

האָט

אמאָל דערהערט פֿון איינעם דאָס ער זאָגט ...
דאָס די לבֿנה איז אויך א בּאַװאוינטע װעלט,
האָט עֶר אים בּאַלד אויף דער שטעלע אָפּגע-
שלאָגן" ,אמד ,דער מלמז ,װילנע , .4681איך
בּרענג אײַך ראַיות פֿון שׂכל אָדער פֿון פֿאַקטן;
אויבּ איר װילט מיר אָ' ,זאָלט איר מיר אויך
אי מיטן שׂכל אָדער מיט פֿאַקטן ,ניט מיט
פּסוקים",

װאַרשע

אָפּשלאָגן זיך

חי"יה

תּרנ"ח,

זעלדעס,

ז'

.11

װינטער

;האָט

אַבענדען,

רבּי

אלעזר

אַנגעהױבּן צו דרשנען . . .האָט יענער מענטש
זיך אַרײַנגעמישט און געפֿרעגט װיכטיקע שא"
לות און אַז רבּי אַבּא האָט געװאָלט אִי אים,", . ,
נוצ וו ,לח/א, .משהלע אַקעגן האָט זיך אויס-
געדרייט ,אָפּגעשלאָגן די קלאָץ-קשיות רואיק,
געלאַסן" ,ממוס ,װינטשפֿי ,זי ,001
 1איבּעררײַסן ,איבּערשלאָגן עמעצן אין די
רייד ,ניט ענטפֿערן; .אבּר איינרלייא װיל איך
דיך ואר ורוגן .דשׂ זולשׂטו מיר ניט אבּ
שלאָגן  . . .זאָג מיר װער איז דײַן ואָטר אוני
,ען איך האָבּ שון
דײַן מוטר" ,בּבֿא'בּוך .461 ,ד
אױפֿטר מאלשׂ מיט אים אן גיפֿאַנגן ,אכּר עֶר
שלאָגט מירש אָבּ אוני גיבּט מיר קיין גיהער",
מכירת יוסף ,פפֿדמ { ,3171אַװע ווון, .בּאַלד װי
איינער רעדט אַרױס אַ װאָרט / ,שלאָגט דער

צװוייטער אָפּ אים אױיפֿן אָרט" ,ממוס ,יודל,
זי , .031בּיסט א נאַר --- ,האָט די ייִדענע אים
אָפּגעשלאָגן ,אליהו הנבֿיא װאָלט דיר שוױן
געגעבּן א גרעסערע מטבּע" ,אַר' ,דער מאָ-
דערנער אליהו הנבֿיא'
אָפּעצהן ,אָפּראָטן ,אָפּרײידן פֿון עפּעס,
2
אָפּנעמען דעם חשק ,דעם מוט (עפּעס צו טאָן)
פֿרגל :אִי די פֿליגלען, .5ּ3 +-- .דער אחשורוש

האָט אין זײַנע געדאנקען געהאַט ,מרדכי בּאַגערט
צו בּויען דאָס בּיתיהמקדש ,זאָל איך אים
דאָס אִ'  ---קאָן איך ניט" ,ר' אהרן מטריבּיש,
ספֿר מצח אהרן ,װאַרשע תּר"ג ,יד/א, .איך

בּין געקומען צו איינעם ,ער זאָל מיר שרײַבּן

שלאָגט אָפּ מיט א מאָדנעם אָפּשײַן אויף זײַן
פּנים" ,בּימקאָ ,גובֿים ,װאַרשע  ,9191ז' ,75
,היציק ,בּליציק ,שיין  /האָט יעדע קאַסע אַפּ-
געשלאָגן דאָס זוניקע פֿאַרגײן" ,אַל װ ,דאָס
ליד פֿון די שניטערינס, .פֿון די בּרוקירטע
שטייגער  . . .שלאָגט אָפּ מיט דאַמף" ,בּערג,
בּאֵם

דניעפּער

ז' ,821

||' ,עצמעס',

 ,0אוטח .אָפּקלינגען .אָפּהילכן ,אָפּגעבּן אַ
ריח .אָפּרופֿן זיך; .עס שלאָגט פֿון אים אָפּ
(מיט) קנאָבּל", .טובלעקייט שלאָגט אָפּ פֿון
דער קעלערשטובּ", .האָט אָפּגעשלאָגן אין
אויער מיט דעם נאַטירלעכן קלאנג פֿון נאָך אַן
אומבּאַרירטער תּמימותדיקער נשמה" ,בּעמ |,
זי  ,051אי װעט דאָס הילצערנע קלאפּן פֿון
די 'שטשאָטעס' ,אויף װעלכע דער קאַסירער
מאַכט איצט די קאסע און גייט דערפֿאַר אַהײים

וא פּראָשעניען ,האָט ער מיך דערפֿון גאָר אַפּ
געשלאָגן" ,קמ ,7681 ,פַאן , .23האָט ער גרויס
חשק בּאַקומען צו פֿאָרן קיין פּאַריז  . . .דער
דוכּוס האָט אים ניט אָפּגעשלאָגן דערפֿון און
איז מיט אים געפֿאָרן קיין פּאַריז" ,מעשׂה פֿון

אינדערפֿרײ, .עס האָט אָפּנעשלאָגן מיט א בּיסל

זשׂי-

װ ,ז' ,29

הגאון

בּעל

ספֿר

המחבּר

אפֿרים,

עוללות

טאָמיר , ,4781בּײַ יעדער מצווה איז דער יצר"
הרע א געגענער און שלאָגט אָפּ פֿון צו טאָן די
י.

מצווה",

איבּו ,

גרינשפאַן,

ומליצה,

משל

לעמבּערג תּרס"ב (, ,)1091ער איז געווען אַזױ
נישט-בּאַרײדעװדיק ,אַז ער האָט בּײַ אַלעמען
אָפּגעשלאָגן דעם חשק צו פֿאַרפֿירן מיט אים א
שמועס",

2

מוק,

בּאַגעגענישן

מײַנע

| ,ז'

.022

אָפּציַען ,צונעמען (פֿאַר זיך) .אַי קונים,

א פֿון די הענט .אִי א
פֿון א מאַן און פֿאַרקערט.
דער בּריװשרײַבּערן װעט
אין זײַן שטאָט אָיי ,קמ,
אָבּער פֿלעגט א צוייטע,

געליבּטן .אִי א װײַבּ
,,חוצדעם |סטראַשעט
ער אַלע אַבּאָנענטן
 ,7681פא , .32בּאַלך
מער העכערע אידייע

אִי די ערשטע" ,אַר' ,דער זשילעט.

 ,4אַראָפּרעכענען; אַרונטערנעמען .מינערן
אין פּרײַז ,שׂבּ פֿאַרטײַטשט ימנכּה'  --אַי
,ליבּער זון ,בּישׂט שולדיג דעם שליח שליחות,
האָבּ אים ט"ו גדולים געבּן ,שלאָג אָבּ פֿון זײַן
שׂכירות .גיבּשטו אים וואז אויף שׂכירות,
שרײַבּ מירש" ,פּבּ| 8851 ,הש װ85 ,ן, ,איין
מענש זול זיך הויטן צו שטין אן איינר שטאט
וואו איין סכּנה איו דען דיא רוחות רעות
מוכטן אים שאדן טון .גישיכט אים איין נס
דשׂ ער ניט בּישעדיקט װערט ,דשׂ שלגט מנשׂ
אים אן זײַני זכיות אבּ" ,בּראַנט ,פּרק לג,
,װילשׂטו איין רעכטיר בּעל-בּית זײַן ,קויף דיר
בּיצײַטין

דו

װאָס

אין

דארפֿשט

הז

ארײַן

לאָז דיר ניט פֿאַהר זאָגין ,עשׂ װערט אַלישׂ
פֿון דען מקז אָפּשלאָגין" ,עיון ,נד/ב, .איך
האָבּ אים אינגאַנצן בּאַצאָלט און ראַבּאַט אָפּי
געשלאָגן",

מסדר

אגרת

אָדער

איין

נײַער

בּריפֿי

שטעללער ,װאַרשע  ,8881זי , ,18שמאי( :ענ"
דיקט דעם זאַץ) פֿינף רובּל שלאָגט עֶר אָפּ",
פרץ וש' ,ציקאָי ,זי ,59
 .8אוטח .אָפּשטראַלן ,אָפּשײַנען .אָפּשפּיג-
ּ,חד און צער . ...האָט אים |דאטיוון
לען זיך .פ
שטאַרק אױיפן פּנים אָפּגעשלאָגן" ,קלמן סובּיל,
איבּז ,דער דאַקטאָר
,4

,דער

מיט זײַן טאַכטער ,לובּלין

פֿלאַם װערט

העלער,

ליכטיקער,

דער

לעצטער",

שונדישקייט",

יהושע
מוק,

מײַנע

פּערלע,

עײַן אַזײגער

בּאַגעגענישן

 ./אָפּפֿאַלן .דערװײַטערן (זיך), .זיא שלוגן
אַל אבּ פֿון דוד אין דער זעלבּן שטאט" ,שמואל-
בּוך ,סטראָפֿץע , .3261עס איז אָבּער בּאמת
געװען א גרויסע סכּנה אין די גרויסע פֿרעסט
איך געמווט בּלײַבּן אין
אן.ָ.בּ.
האָר
צו פֿ
טשערניגאָװ  . . .אפשר װעלן אִי די פֿרעסט",
יאַ .שטערנטיכל ,לײפּציג  ,1681ז' , .47עס
האָט זיך דערהערט א פּלוסק פֿון װאסער און די
שיף האָט גענומען אַי פֿון די בּרעגעס" ,י .עדי"
סאָן ,פֿאָר 0791 ,צו ,91
7ו1ג, ,עס ווארן נאָך פֿיל בּלוטיקערע אַקצן
|=אקציעסן דערבּײַ :קירכן-רויבּ ,עטאַפּ-אָי און
דערגלײַכן" ,אמד ,קאַרטוכע ,װוילנע , ,8781עס
איז דאָ אַן אָרגאַניזירטע חבֿרה ,וועלכע זאָרגט
{אַז ייִדן זאָלן} קיין פּרנסה ניט האָבּן ,דורך
קאַנקורענציע ,דורך אִי מע זאָל מיט א יידן
ניט האנדלען" ,בּלעטער ,טן  ,32-42אַרױסזאָגנ-
דיק דאָס אַלץ און ניט בּאקומענדיק קיין אִי
פֿון דעם װײַבּ ,האָט ער זיך אַליין דערשראָקן
פֿאַר זײַנע בּייזע נבֿיאות" ,אר ,ידי הײַזער"
/יעפּעס א גאַנצע חד'
עניש.דעכץ.
גדיא ,א פֿאַרשלאָגעניש ,אִי ,אַװעקשלאָגעניש,
בּיז אַנגסטןבּאַשלאַגענישײ ,ממוס ,אַסיפֿות!

דער (יין- ,קע)= .דערײ.

אָפּשלאָגן זיך  +-- --דפֿו.

 .1זיך אָנקלאַפּן,

זיך וויי טאָן .דזוו אָנשלאָגן זיך בּ,)3761 +--( 8
זיך אִי די פֿיס אָן (אין) די קלעצער, .זי האָט
זיך אָפּגעשלאָגן די האַנט אָן די יושקע פֿון
קוימען",

מ.

יודעלסאָהן,

חײַקע

די

שװעבּעלע,

*ֹאֲי זיך די זײַטן = זיך
ווילנע  ,7291זי 3
שטופּן װאו ס'איז ענג .אדי געסלעך  --ענג,
 -נישטאָ מיט

װאָס צו אָטעמען ,און כאָטש מע

בּאַגעגנט זעלטן א מענטש ,האָט מען דעם
געפֿיל אַז מען װעט זיך בּאלד אִ'י די זײַטןי,
אָפּאַ ,יעובֿר-בּטלי,

 .2אָפּקלאַפּן זיך פֿון עפּעס .אָנטרעפֿן אויף
אַ מניעה .פֿרגל :אָנשלאָגן זיך בּו (,)2761 +--
,די פּילקע האָט זיך אָפּגעשלאָגן אין (אָן) װאַנט
און איז צוריקגעשפּרונגען", .װען ער קומט

אָפּשלאָס

אָפּשלוקערץ
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אַהין מוז זיך די שיפֿעלע אִי אָן די שטיינער און
איבּערקערן" ,מ .אַחון ,די צװיי שװעגער ,ווילנע
תּר"ס ,זי , ,771אַלע קלעפּ שלאָגן אָפּ זיך אַן
מיר / ,אַלע קלעפּ װאָס צו דיר װעלן קומען",
ב .לאַפּין ,דער

קרוג,

פֿולער

'א פּאנצער'

,עס

שלאָגט זיך דומפּיק אָפּ
פּרץ ,לכּבֿור חנוכּהי.
געטראָגן פֿון א בּוים
שלאָגן אָן די הויכע
פוילישע

װעלדער,

פֿון דער האַרטער ערך",
,די קולות האָבּן זיך
צו אַ בּוים ,זיך אָפּגץ-
סאָסנעס" ,אָפּאַ ,אין
מוזיק-

זי  .041עדי לעצטע

גיט אַ קער מיטן שליטעלע  . . .און מען שלאָגט
זיך לײַכט אָפּ אָן א בּוים ,אָפּרײַבּנדיק א שטיק

אַקאָרדן שלאָגן זיך אָפּ אין די װינקלען און
סיענטפֿערט די אומאַרדענונג מיט א מֿידן
בּליאַסק פֿון נאָך-אלעמען" ,ר .קאָפּע ,היימיש,
שבֿט-אָדר תּשכ"א,

 .9זיך װערן ,זיך פֿאַרטײידיקן .זיך אִי פֿון
װעלף ,פֿון די בּאַנדיטן, ,דער גאנצער װאַלד
האָט געזשומעט פֿון פֿורן מיט פֿערד ,װאָס
האָבּן געגעסן און האָבּן זיך אָפּגעשלאָגן פֿון
די פֿליגן" ,אי .קיפּניס ,איבּז ,מאַרק טװען,
העקלבּערי פֿין ,קיַעוו  .9291עדי איבּעריקע
{בּינען} זײַנען אים פֿון הינטן פֿאַרגאַנגען,..
האָט ער זיך גענומען מיט די הענט און פֿיס

 .8בּולטער זיך אַרױסװײַזן .קאַנטראַסטירן

הירש

קאָרע",

אַפֿ

זאַָבּין,

דער

וײַסרוסישער

ערד ,מאָסקװע ,9491

אי",

ה.

דאָבין,

בינשטאַקנ,

צװישנ

מאָסקװע

,1

 .4אָפּשאָקלען פֿון זיך .אַראָפּפֿאַלן, .װען ער
האָט געקליבּן און האָט אָפּגעשניטן איין װײַנ"
טרויבּ און עס האָט זיך פֿאַרצעפּעט אין
כּלעטער און דורך דעם איז אַראָפּגעפֿאַלן אויף
דער ערד און די טרויבּן האָבּן זיך אָפּגעשלאָגן
געהערט דאָס צום בּעל:הבּית" ,זרעים ,כב/ב.
;דאָס קינד האָט זיך א כאַפּ געגעבּן ,האָט זיך
אָפּגעשלאָגן די ערד און דעם שטויבּ ,מיט בּיידע
הענט זיך אָפּגעריבּן דעָם פּנים" ,ארז ,קמ,
 ,0פא ,94

 .9אָפּואָגן זיך פֿון עפּעס .אױפֿהערן זיך
פֿאַרנעמען מיט עפּעס, .דער גבֿיר האָט זיך
אָפּגעשלאָגן פֿון אַלע זײַנע עסקים און האָט זיך
אַװעקגעזעצט אין א בּאַזונדער חדר און האָט
עוסק געװען נאָר על התּורה וצל העבֿודה",
אמד,

בּבּגדד,

הפעמון

װאַרשע

.5881

,פֿון

געשעפֿט אָפּגעשלאָגן זיך ,חתונה געשטעלט,
נדן איז ניטאָ" ,שע ,אַ נשׂרף --. .אַזױ,
ווייסטו פֿון גאָרניט צו זאָגן ,האָט ער געזאָגט,
ניט לאָזנדיק זיך אִי פֿון דער בּאַשולדיקונג",
*ֹאַי
בּ גאָרין ,שפֿרה ,...נ"י  ,0191ז' 53
זיך מיט די הענט און מיט די פֿיס = ניט
װעלן הערן און װיסן פֿון עפּעס .זיך קאַטעגאָ-
ריש אָפּזאָגן עפּעס צו טאָן,
 0אָפּשפּיגלען זיך, .א ליכטיקער פּאַס פֿון
דער לבנה שײַנט אַרײַן דורך א פֿענצטערל,
אָפּשלאָגנדיק זיך אַקעגן אויף דער ואנט",
ממוס,

װינטשפֿ,

ז'

.321

,זומערצײַט

איז

פֿיל בּעסער צו טראָגן װײַסע און העלע מלבּו-
שים װי שװאַרצע און טונקעלע .פֿון העלץ
מלבּושים שלאָגן זיך אָפּ די זונשטראַלן" ,װי
דאַרף אַ מענטש

פֿערהיטען זײַן געזונד ,װאַרשע,

יאָר? ,אין קריסטאָלענעם װאַסער-שפּיגל שלאָגט
זיך אָפּ דער

הימל",

פרץ,

אויף

א זומער-

וואוינונגי, .אָט דאָמינירט פֿאַר זײַן אויג
צונטערקייט ,און אָט פֿאַרטראָגט זיך שוין
אַלגעמײנע אויסזען אין װאָלעט ,און
שלאָגט זיך אָפּ מיט בּלוי" ,ישׂק ,שליאַך
אומװעג ,תּ"אָ  ,4691זי ,242-342

אזא
דאָס
אָט
און

אָפּהילכן .אָפּקלינגען, .א פֿערדס גאַלאָפּ

אין קאָלירן, .א װײַסער שפּיץ פֿון איר אונטער-
קליידל שלאָגט זיך אָפּ אָן דעם שװאַרצן
זײַדענעם

זאָק",

אָפּאַ ,אין

פוילישע

װעלדער,

זי , .161מיט א נאקעטן קאָפּ און בּאָרװעסע
פֿיס האָט ער זיך אָפּגעשלאָגן פּלוצלונג אָן דער
שװאַרצקײט פֿון דעם גרויסן פֿערציק-מײַליקן
װאַלדײ ,הל ,ידער װאָלף

אָפּשלאָפֿ  --דער ,ן ;-- .אָפּשלום.

סוף.

פֿינאַל .דער אַי פֿון אַלע בּאַמיאונגען,
אָפּשװאַכן .מאַכן שלאַף ,אי די כּוחות .אִי דעם
גוף .אִי דעם שׂונא, .דאָס פֿאָלק פֿון לאַנד האָט
אָפּגעשלאַפֿט די הענט פֿון דעם פֿאָלק פֿון
מיט זיך --
יהודה" ,תּי ,עזרא ,ד.,4 ,
;דער װאָס קען לערנען ...זאָל זיך ניט אִי
זײַן כּוח דורך סיגופֿים און זאָל ניט מבֿטל
זײַן פֿון זײַן לערנען" ,משה בּרי נתן נטע,
איבּז ,ר' אליהו הכּהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָװ
ונה,תּקצ"ג.

אָפּשלאָפֿן  --אוטו .שלאָף אָפּ ,האָבּ  6בין
שאָפֿן אַ לענגערע צײַט .אִי
יגעשלאָפֿן,דעם גאַנצן טאָג .אִי װי חוני המעגל זיבּעציק
יאָר; .ער האָט זיך געלייגט שאָפֿן און האָט
אָפּגעשלאָפֿן בּיזן גרויסן טאָג" ,אמד ,דיא גײַט-
טער געשיכטען ,װילנע , .1781ער האָט זיך
דערויס גאָרניט געמאַכט און געשלאָפֿן גע
זונטערהייט ,אָפּשלאָפֿנדיק געשמאק

װי אַ דער-

הרגעטער די גאַנצע נאַכט" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי  .802אוער האָט עס מיר דערלויבּט איצט אַי
אַזױ פֿיל שעה נאָכאַנאַנד?" ,אי .קיפנים ,דער
ציילונגען,

יעכץ .עניש.

*אָ

די

יאָרן,

דאָס

גאַנצע לעבּן אע  --גאַרנישט אױפֿטאָן ,ניט
אַרױסװײַזן קיין שום איניציאַטיו, .צװויי טויזנט

הער (יין- ,קע).

אָפּשלאַק  --דער ,ז.
דאָס װאָס פֿאַלט אָפּ
בּײַ אַן אַרבּעט .דאָס װאָס װערט אָפּגעװאָרפֿן,
דאָס װאָס האָט קיין חשיבֿות ניט, .װאָס
טײַטש! דער כּבֿוד פֿון דער תּורה ,פֿון ערלעכ-
קייט ,פֿון מדות טובֿות ,פֿון יחוס און פֿײַני-
בּעריעשאַפֿט האָט גאָר אַן אִייִי{ ,חיים מאַלאַגאַן,
'גדולות ר' װאָלף' . ..ויפ ,זי ,4221
אָפּשלודערן  --טרוו .דער אָפּ-- ,יגעשלודערט,
דזוו אָפּשלומפּערן .אִי בּנדים .אויך מיט זיך.
ניש,

אָפּשלוכצן  --אוטו .שלוכץ אָפּ-- ,געשלוכצט,
9

:--שלוכצען.

אַרױסגעבּן די לעצטע

שלוכצן ,כליפּעס בּײִַם אױפֿהערן ויינען .דאָס
קינד האָט אָפּגעשלוכצט און אױפֿגעהערט וויינען,
מיט זיך :אאָך!  --האָט זיך טעפֿקע
אָפּגעשלוכצט  --מיר װילן עסן" ,בּ .שקליאַר,
אויף

פֿאַלשע

קאונאס

װעגן,

.9391

קאַראָמּ-

גערעדט זיך פֿון האַרצן ,שטיל ,שטיל זיך אַפּי
געשלוכצט ,געפֿונען טרייסט" ,י .ענטין{ ,זבּן,
די שטימע פֿון טאָל ,ג"י  ,0491זי דדן- .עכץ.
-עגיש,

אָפּשלום"עליכמען  --אוטװ . עליכם אָפ,
--+געשלום:עליכמט.

 .1אָפּזאָגן דרײַ מאָל

'שלום-עליכם ,עליכם-שלום! בּײַ קידוש-לבֿנה,
;קוים אָבּער האָט איר אָפּגעשלום-עליכמט ,אָפּ-
געבּרוכט ,אָפּגעקידושט ,אָפּגעסילוקט אײַערע

אָמנס" ,ממוס,

אָפּשלאַפֿן  --טרװ .שלאַף אָפּ-- ,געשלאַפֿט.

קיִעװו

בּיטערער

לאַגע" ,בּלעטער,

טן 3242

אִי אינ-

גאַנצן = אײינשלאַפֿן אויף שטענדיק ,שטאַרבּן.

זנג,

 .9איבּערלאָזן א צייכן .אַרױסרופֿן אַ רע-
אַקציע .אָפּרופֿן זיך אויף עמעצן ,אויף עפּעס.
;דער שװערער מצב מוז זיך אִי אויף אונדזער
געמיט"; .זײַן יעדער געדאַנק האָט זיך דעריבּער
אָפּגעשלאָגן אין איר מוח און זײַן גוטסקייט --
אין איר האַרץ" ,פרץ ,ידי סקולער רבּיצין,
 0זיך אָפּטײלן .זיך אָפּזונדערן .זיך אִי פֿון
אַלע אַמאָליקע חבֿרים, ,די קו האָט זיך אָפּגץ-
שלאָגן פֿון דער טשערעדע"; .ער האָט אױפֿסנײַ
געפּרוּװט האַנדלען  . . .נאָר ער האָט זיך שוין
געהאַט אָפּגעשלאָגן פֿון זײַנע קונדן" ,חג ,טמז,
 9וון ,72
 .1איבּערשלאָגן ,דערװידערן זיך גופא.
;בּאַלד האָבּ איך זיך אַלײן אָפּגעשלאָגן:
סטײַטש ,אַזאַ גליק!" ,שע ,עבֿיה ,זי ,27

,0291

יאָר האָבּן ייִדן אָפּגעשלאַפֿן אין צרות און פֿיל
הונדערטער יאָר האָבּן מיר ניט געטאָן קיין ריר
מיט קיין פֿינגער אַרױסצורײַסן זיך פֿון דער

װינטשפֿ ,וי .821

 .2אָפּ

שטעקן ,אָפּזאָגן שלום-עליכם בּײַם בּאַגריסן זיך,
אָפּגעשלום-עליכמט און נעלם געװאָרן.

אָפּשלום  --דער- ,ץ.

 .1אַקט אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּשליסן .פֿאַקטישער אִי .לאַגישער
אִי; .דער אִי פֿון גרענעצן איז געווען א שװערער
פֿינאַנציעלער קלאפ פֿאַר מערבֿיבּערלין" ,א.
װאַלדמאַן,

טמז,

1691

או ,52

 .2סיום .סוף, .ער איז דער 'חג-האסיף'. . .
דער אִי פֿון דעם אַגראַר-װירטשאַפֿטלעכן יאָר",
זשיט שו ,נ"י  ,2191ז'  .552אַי און אָנהײבּ --
דאָס איז דער שאַרפֿסטער אונטערשייד אין דעם
אײַנדרוק ,װאָס עס לאָוט אין אונדז איבּער
מענדעלע אָדער שלום-עליכם" ,שנ ,דערציילערס
און ראָמאַניסטן | ,ז' , .181די נײַ-פּלאַטאָניקער

האָבּן דערפֿירט די גריכישע פֿילאָזאָפֿיע צו אַ
סיסטעמאַטישן אָייי ,קאָר ו ,זי , .4ווען סוחרים
װינטשן זיך בּײַם פֿאַרענדיקן א דימענטךגע-
שעפֿט מיט די װערטער .,מזל און בּרכה" ,הייסט
עס ,אַז דער געשעפֿט אין געשלאָסן ...און
דער ,מזל-בּרכה"-אָײװינטשעװאַניע איז אַפֿילו
אָנערקענט פֿון שטאַטלעכן געריכט" ,הרבֿ שורין,
פֿאָר 9591 ,װווש ,11

אָפּשלוקער'ץ  --דער" ,ן.

אקט אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּשלוקערצן .פ :5אָפּשלוקעכץ,

אָפּשלוקערצן

1009

אויך פֿיג ,סאָוו ,אומגעוואונטשענער איבּערבּלײַבּ
פֿון אַ פֿריִערדיקער אידעאָלאָגיע, .מיט די
רעשטן
מיר

פֿונעם דאָזיקן אָפּאָרטוניזם בּאַגעגענען

זיך

נאָך

אָפּשלעפּן

עד'היום . ..װי

אִץ

מיט

שיבֿלו שׂפתותיכםן פֿון דען פֿיל רידן דשׂ איר

| װערט זאָגן (די) מיר האָבּן גנוגן געלט" ,מהמ,
קסג/א,

זנג.

פֿון

-עכץ.

הער (ין,

/עניש.

צן-

דקע)/ .ערײ
אָפּשלײערן  --טרו- .ער אָפּ--- ,געשלייערט,

אָפּשלוקערצן - --ערץ אָפּ-- ,געשלוקערצט,
--שלוקעכצן ,אוטװ .1 .בּשעת אײַנ-

אַראָפּנעמען אַ שלייער .אַי די פֿאַרשלײערטע
דאַמע .אַי די כּלה .מיט זיך ,--איין פֿרויא
דיא זיך אבּ שלייערט  . . .דא גידענקט מן דאש
זי איז נאַןקיט גיװעזן" ,בּראַנט ,פּרק יד,

בּונדיזם,

שטײן

פֿון ליוקסעמבּורגיאַניזם",

ש.

דימאַנ

די נאַציאָנאַלע פֿראַגע אַפֿו צװייטנ

זאַמענפֿאָר

פֿוו דער

מאָסקװע

פּאַרטײי,

,4391

אָטעמען ,אַרױסגעבּן נישט װילנדיק א ספּאַד
מאַטישן קלאַנג נאָכן דערשרעקן זיך ,נאָכן צו
פֿיל אָנעסן זיך (אָנטרינקען זיך) .אִי און װידער

 .2שלוקערצן א לענגערע צײַט,

טרינקען.

-ונג,

אָפּשלײפֿן  --טרו .שלייף אָפּ- ,געשלײפֿט,
צענעמען ,פֿונאנדערנעמען א שלייף .בּאַפֿרײַען
פֿון א שלייף .אי די רויטע סטענגע .אִי די האָר
און זי לאָזן פֿרײַ אַראָפּפֿאַלן,
/נג,
מיט זיך  --פֿון זיך ,אָן כּװנה.

פֿון שרעק האָט דער סטאַנגרעט אָנגעהויבּן
שלוקערצן און עֶר האָט אזוי אָפּגעשלוקערצט
דרײַ טעג" ,בּאַש ,איק ,ר"ה תּשי"ח,
טרו  --מיט שלוקערצן עפּעס אַרױסבּרענגען,
אַרױיסװײַזן װאָס עס האָט גוֹרם געװען דאָס
שלוקערצן .אִי דעם אַקעװיט ,דעם טשאָלנט,
דאָס געקנאָבּלטע פֿלײיש .אִי אַ תּירוץ,
מיט זיך  --זאַט זיך אִי, .יאָרנלאַנג האָט
כאַסיע |די יתומהן זיך אָפּגעשלוקערצט אין
אַלע ייִדישע פֿאַלקסמײדלעך ,וועלכע זענען גע"
שפילט געװאָרן אין ייִדישן טעאַטער" ,מוק,
מײַנע

באַגעגענישן

).251 '/ ,

אָפּשלײַדער  --דער- ,ס- ,ן .1 .אַקט אָדער
רעזולטאָט פֿון אָפּשלײַדערן .שאַרפֿער ,אומגע-

ריכטער אִי .2 .מאַשין ,מכשיר אויף אָפּצַר
שלײַדערן .אַ ש ט יינע ר אָי

אָפּשלײַדערן  --טרו- .דער אָפּ- ,יגעשלײַ-
 .1מיט כּוח אָפּװאַרפֿן ,אָפּשטױסן (אין
דערט.
אַ זײַט ,צוריק) .אִי די פּאַפּירן .אִי מיט כּעס
דאָס עסן .אִי שטיינער .אויך :אִי דעם שׂונא,
דעם אָנגריף, ,אונ' דיא שטיין האָט אָבּ גשללי-
דרט דען קאָפּף פֿון איינם פֿון דיא שטאַרקי
העלדן" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471קנח/ב, .ריקל:
(טוט אים א שלײַדער אָפּ פֿון זיך) מיטן קאָפּ
אין דער ערד!",

שע ,מענטשן.

-עכץ-= .עניש.

אָפּשלײַפֿן  ---טרװ .שלײַף אָפּ-- ,געשליפֿן,
אָפּשאַרפֿן ,פֿאַרענדיקן שלײַפֿן,
ג-עישלײַפֿט.
אי קאַנטן ,בּרעגן .אִי די שער ,דאָס מעסערל אע.
אִי אַ בּריליאַנט ,דימענט ,גלאָז אע .אִי די זאַצן
פֿון עסיי .אִי דעם װיכּוח,, .װען מן איין רעטיך
שנײַד אונ' מן שנײַד איין װאָרים פֿון אַנאַנדר,
מוז מן דען רעטיך פֿינגר דיק אָבּ שנײַדן אוני
דאָשׂ מעסער װאָל {|=וואוילן אבּ שלײַפֿן" ,שׂה,
א ,אַמשׂט  ,3271עג/ב, .די שטאָט אמסטערדאַם,
װאָס זי איז געװעזן די ערשטע ,וואו מענטשן
האָבּן אָפּנעשליפֿן זייערע שטיינערנע הערצער",
צײילט װי
ַ.ר .
אן.
ֿצי
פּי
בּלעטער ,פֵאן , .5די רב
איך רײַס אַלץ פֿון מיר אַראָפּ ,װי איך שלײַף
אָפּ די אָפּצאַסן פֿון די שטיוול" ,פרץ ,יזכרונות'.
,מענדעלע  . . .איז פֿאַרליבּט אין זײַן קונסט,
אין אִי װי געהעריק איז א ייַדישן זאַץ" ,ש,
װעגן

י.42

אָפּשלײַפֿן  --טרו .שלײַס אָפּ- ,יגעשלײַסט
(--געשליסן),

 ,1אָפּפֿליקן ,אָפּרײַסן

אִי

פֿעדערן, .דײַן פֿלייש פֿון לײַבּ װערין זיא דיר
אכּ שלײַסין / ,דער אייניר טוט צוקין דער
אנדרר טוט בּײַסין / ,אויף פֿילי שטיק טונן
זיא דיך צו רײַסין" ,שׂה װ ,פֿיורדא תּפּ"ז,
זי טז.

-נג.

אָפּשליסן  --טרװ .שליס אָפּ-- ,געשלאָסן.
 .1אױפֿעפֿענען מיט אַ שליסל .אױפֿשליסן ,אַ'
דעם שלאָס .אִי די טיר, ,דער הער קעניג זאָל

אַרױסשיקן בּײַנאַכט איין קאָמפּאַניע פֿון די
שרים ,זיי זאָלן אִי די שטאַלן פֿון די פֿי און
פֿרײַ

מאַכן

זיי",

א.

ג ,.דער

פּראָצעס,...

װאַרשע  ,5881זי , .22האָט זיך דערפֿרײט ,װי
זי האָט געהערט אַז מע שליסט אָפּ די טיר",
אמד ,דער סולטאן ,ווילנע ,5981

 .2פֿאַרשליסן .פֿאַרמאַכן, .איז געשטאַנען און
האָט געװאַרט בּיז נאַכט ,בּיז מע האָט אָפּגע-

או ,נ"י ,9191

-נג,

זיך.

עכקץן.

דער (יין- ,קע)= .דעריי,

 ,2ענדגילטיק ,אַבּסאָלוט און מיט בּייזקייט
אָפּװאַרפֿן א מיינונג ,אידיי ,פֿאָרלײיג אע .אי
דעם פֿאַרשלאָג פֿון דער אָפּאַזיציע, .מלכּה
קופּע ,זי שלײַדערט דעם בּאַרג סיני אָפּ צוריק
די צען געבּאָט" ,פּמ ,די קופע, .עס װערט
אַבּסאָלוט און שאַרף אָפּגעשלײַדערט דער ריי-
נער טעריטאָריאַליזם װאָס װיל װיסן פֿון אַ
ייִדישן פֿאָלק נאָר אויף אַזױ פֿיל ,אויף װיפֿל
עס האָט אַן אייגן לאַנד" ,זשיט

יודישע

מיט

שרײבער

| ,ז' .28

-עניש,

| שלאָסן דאָס געװעלבּ" ,יצחק גרינשפּאַ ,איבּז,
משל ומליצה ,לעמבּערג תּרס"ב; .ער האָט
געסטראשעט ,ער װעט בּײַ דעם טעכטערל
אַוועקנעמען בּיז איין העמד און עס אָ'" ,בּ.
-

דעמבלין,

צװײי

און

אַ דריטער,

נ"י

,3491

ז' ,3

*ֹאָי אַ חשבּון ,א קאָנטע ,אַ רעכענונג --
פֿאַרמאַכן א חשבּון, .איך האָבּ נאָך פֿון גאָט

, ,5מע מוז דעם סעזאָן ענדיקן ,און מיט
אַלעם װאָס האָבּן מיט אײַך געשעפֿטן געהאַט
מאַכן אַ רעכענונג און אִי די קאָנטעס" ,מ .אַחון,

די צװיי שװעגער,

װילנע תּר"ס ,ז' ,06

 .9אָפּזונדערן פֿון אַלעמען? .ער האָט א
שטופ געטאָן די טיר און זיך געכאַפּט ,אַז
חתןכּלה שליסט מען אַפּ" ,אָפּאַ' ,אַליין ,זי ,821
 .4אַרומרינגלען (בּײַם מאַכן אַן אָבּלאַװע),
פֿאַרמאַכן אַלע ארויסגענג, .פּאָליציע האָט
נאַרװאָס אָפּגעשלאָסן גאַנץ זשוקאָװסקי  ---מִע
װעט זוכן אין אַלע הױפֿןײ ,בּערג ,בּאַם דניעפּער
וו ,יעמעס' ,זי ,25
 .8פֿאַרענדיקן ,מסיים זײַן .אִי אַ רשימה
(ליסטע) .אִי מיטן נעכטן .ניט אִי דעם װיכּוח,
;אָט דער אנאַליז פֿון די אײינפֿאַכע געפֿילן גיט
ספּינאָזאַן די מעגלעכקײיט אױפֿצובּױען אן
איינהייטלעכן סיסטעם פֿון עטיק ,װאָס שליסט
אָפּ מיט דער לערע פֿון דער 'שׂכלדיקער ליבּע
צו גאָטי ,זשיט װ ,נ"י  ,2191זי ,181

ש0ליסן אַן אָפּמאַך ,א קאַנטראַקט .אָפּמאַכן,
בּאַשליסן ,אִי א געשעפֿט .אי א שידוך; .בּײַ
כדי

אַ טויש,

אָפּצושליסן

יעדע

זאך,

פֿלעגט

איינער אױיסטאָן זײַן שוך און אים געבּן זײַן
חבֿר",

בּבֿאימציעא,

מז/א.

;עס

קומט

ארײַן

דעם יונגן מאַנס פֿאָטער ,זיי דערציילן אים װאָס
דאָ איז צװישן זי אָפּגעשלאָסן געװאָרן".8 ,
זאַנדמאַן,

איבּז,

נייאי

טויזענד

אונד

װאַרשע / ,2581רימט זיך מיט
פֿאַרטראָגן װאָס ער ונאַפּאָלעאָןן
שלאָסן" ,קמ  ,6681מן , .2ייִדישע
האָבּן זיך בּאַגעגנט אין קרעטשמע
צװישן זיך גרויסע געשעפֿטן ,זיי
שלאָסן שידוכים" ,אַש ,תּהילים-יוד,

איינע

נאַכט,

די האנדלס-
האָט אָפּגץ-
סוחרים װאָס
האָבּן געהאַט
האָבּן אָפּגע-

( .7סטאַליערײַ) אויסזעגן אַן אָרט פֿאַר אַ
צאַפּן,
מיט זיך; :וי עס פֿאַנגט זיך אָן פּעסט,
שליסן זיי זיך אָפּ אין די וואוינונגען און לאָזן
קיין מענטשן צו זיך ניט צו" ,אמד ,מסע
מצרים ,װילנע תּרכ"ד, .3681 ,דער קאַצקער
רבּי האָט געזען אז די װעלט װיל נישט און
קען נישט אָננעמען זײַן דרך ,האָט ער זיך
אָפּגעשלאָסן פֿון דער וועלט" ,מ .אונגער ,טמז
,141 8
רער (ין
/עניש.
עכץ.יונג.
קע)  --אויך :א) קנאָפּקע אויסצושליסן אָדעראײַנצושליסן דעם עלעקטרישן שטראָם .עלעק-
טרישער אִי .ב) נאָכשליסל .איבּערשליסל.
אַקט אָדער רעזולטאַט
אָפּשלעפּ  --דער ,ז.
פֿון אָפּשלעפּן ,א בּכּיװונדיקער אִי ,דער מינדס-
טער אַי; .די קלענסטע צעגערונג איז אַן אַ",
צייט ,טמז  4591וו ,4

אָפּשלעפֿן  --טרװ .שלעפ אָפּ-- ,געשלעפּט,

 .2אַרכ .פֿאַרװעלקן, .עשׂ איז גמיינט אײַער

בּײַ מײַנעם לעבּן בּיו איך װעל מיט אים מײַן

 .1אָפּלײגן אויף שפּעטער ,פֿאַרצלען .אִי אַן ענין.
אַי אַ פּראָצעס .אִי דעם זמן-חתונה .אַי די צ יַ ט,

ופּאַראלעל צו :עד

װילנע

| ,הגם זײַן טבֿע איז װאָרט צו האַלטן ,האָט ער

ליפּפֿן װערן

אבּ שלײַסן

צו בּעטן דאָס ער זאָל מיך אַזױ לאַנג האַלטן
רעכענונג

אַײי ,אמד,

די

קרעמערקעס,

אָפּשלעפּעריש

1004

דאָס עסק בִּיז אַהער אָפּגעשלעפּט און האָט
דרינען גאָרנישט געטאָן" ,יפּ ,זי , ,911ער האָט
געװאָלט אִי בּיז ער װעט האָבּן געלט" ,בּבֿאי
מציעא ,ד/א, .מיר האָט ער דוקא געצאָלט צו
דער צײַט ,נאַר די איבּעריקע אַקטיאָרן פֿלעגט
ער אֵי" ,ש.

איריס,

אָט אַזױ

מען

האָט

געשפּילט

שמאָקטשעט.

פפ:

--סמאָטשקען.

אָפּשמועסן

-ש-מאָקצען

אָפּזײגן ,אַרױסזײגן

דזוו

מוכלען זאַמעט ,לד). :9ש

פֿלי

גערע צײַט) שמוגלען אָדער דורכשמוגלען
עפּעס .דורכפֿירן קאַנטראַבּאַנד אָדעֶר בּכּלל האַנד-
לען קעגנגעזעצלעך .אִי סחורה װאָס איז װערט
טויזנטער .אִי יאָר-לאַנג אויף דער רוסיש-
פוילישער גרענעץ.

סיקס ,פֿעטס (געװויינטלעך מיט הנאָה) .אִי דעם
,עכאַפּט דעם פֿינגער אין
מאַרך פֿון בּיינער .ג
מויל ,אָפּגעשמאָצקעט די בּלוט. ,װ.י.דער א
שטאָך און װידער

בּלוט" ,ישׂראל

רוחמובֿסקי,

טעאַטער ,ב"א  ,6591זי ,381

זכרונות

 .2אַװעקשלעפּן .צונעמען .אַװעקגעמען .אַ'
דעם קלאָץ אין א זײַט .אִי די אַלטינקע װאָס
מען איז שיַער ניט איבּערגעפֿאָרן, .מ,ע האָט זי
פֿון בּעט אָפּנעשלעפּט און בּײַם חולה האָבּן די
בּאַקן  . . .געציטערט" ,ל .מאַכנאָװיטץ ,דאָס ניע
לעבּען ,יאֲני , ,3191צעטאנצט עֶר זיך מיט אַ
קבּצן אַמאָל  . . .עֶר פֿירט אים הינטערן טיש
אַרױס ,שלעפּט אים אָפּ פֿון א טאַנצנדיקער ראָד
בּאַזונדער" ,נס ,די מישפאָכע מאַשבּער ,מאָסקװע
9

בּ יײנדל = אָפּלעקן א בּיינדל ,מאַכן א גוט
געשעפֿט ,כאפּן א מציאה ,האָבּן אַן אומגעריכטן
רווח,, .כ'מיין ,מיר װעלן דריכניען אין פּאַלאַץ
און זען אָפּצוסמאַקטשען אַ בּיינדלי ,גוט?...
אַװדאי איז גוט! האָסטו מיר אָבּער דערמאַנט:
אָפּצוסמאָקטשען א בּיינדל  --האָט זיך גאר

 .9אָפּטראָגן בּיז צעפֿליקט װערן .אִי א רעקל.
מיט זיך  --אין די טעג {אין די דרײַ
װאַכן} זענען די ישׂראל אין א נויט .אַזױ װי עס
װערט

געבּרענגט

אַז א ישׂראל

האָט א משפּט

אין די טעג זאָל עֶר זיך אִי ,װײַל די טעג זענען
נישט מזלדיק" ,ספֿר מטעמים ,לאָדן ,:5091
זי ,9
עכץ.דונג  ---אַָײפּאָליטיק.

פֿון

מײַן

לעבּן,

פּאַריז

*אַי א

.0291

פֿאַרװעלט עסן" ,בּ .שקליאַר ,אויף פֿאַלשע װעגן,

קאַונאַס ,9391

אָפּשמאַרגלען  +- --אָפּשמערגלען.
אָפּשמאָרגען  --טרו" .גע אָפּ ,ג-עישמאָרגעט,
אָפּשמירן מיט זאַלבּ ,מיט קרעם ,מיט עפּעס
פֿ9טס ,אִי די האָר ,זיי זאָלן ניט זײַן װי דראָטן,
זעכיץ- .עניש,

אָפּשמאַרן  --טרו .שמאָר אָפּ-- ,געשמאָרט.
שלעכט אָפּפּרעגלען .אַי די הון.

װאָס האָט די נאַטור

אָפּשמאָרען  --אוטו- .רע אָפּ-- ,געשמאַרעט.
 .1שלעכט אָפּפֿאַרבּן ,אָפּמאַליעװען .אַי די וענט,
 .2אָפּיאָגן מיטן וויידל .אִי די פֿליגן- .עכץ.
-עניש.

אָפּצושלעפּן .פֿאַרשלעפּנדיק .פֿאַרציענדיק .אַך-
װאַקאטישע אִיץ המצאות אז דער פּראָצעס זאָל
קייט,דאָס יאָר ניט קענען פֿאַרקומען.

אָפּשמאַרצן  --אוטװ .שמאַרץ אָפּ-- ,געץ-
אױפֿהערן אָדער אַ לענגערע צײַט
שמאַרצט.
שמאַרצן .זיך אָנלײַדן בּיו עס װעט אַ .אן

-עניש.

דער (דין ,דקע)= .העריַ.

אָפּשלעפּעריש  --אַדי.

אָפּשמאַדײַען  --אַקחװ .דײַע אָפּ-- ,גע-
אָפּשמײַען .דורכשמײַען .איבּער-
שמאַדײַעט.
,מע װעט
שטופּן ,װי ניט איז איבּערקומען.
שוין װי דאָס איז אַי דאָס װעלטל  --מע קען
אָפּלעבּן די יאָרן אויך אָן שינויים אין איצטיקן
מצב",
אָפּשמאָדערן  --טרו . דער אָפּ- ,יגעשמאָ-
אַפּשמירן .אָפּבּרודיקן .אִי די מלבּושים,
דערט.
ניש,.
אויך מיט זיך.
אָפּשמאַכטן
שמאַכט.

--

אוטוװ.

שמאַכטן

שמאַכט

אָפּ- ,יגץ-

א לענגערע

אָפּי

צײַט,

מאַטערן זיך .אִי אויף קאַטאָרגע; .נאָך װאָס
זאָל מען טראכטן  /װאָס דערנאָך װעט זײַן? /
דאָס לעבּן אִי  /אין צרות און אין פּײַן" ,י .צ.
הײלפערין,

דער

לידערקראַנץ,

אדעס

תרנ"א,

ז' ,86

אָפּשמאַנטן  --טרוו .שמאנט אָפּ ,ג-עשמאַנט,
אַראָפּנעמען שמאנט פֿון מילך .אִי מילך,

אָפּשמאָצקען  --קע אָפּ-- ,געשמאָצקעט.
אוטװ  --פֿאַרענדיקן אָדעֶר א לענגערע צײַט
אַרױסגעבּן אַ ספּעציפֿישן קלאַנג בּײַם אונטער-
טרװ  - --אָפּשמאַקטשען.
יאָגן אַ פֿעדר .

אָפּשמאַק  --דער ,מצ ,נבּ.

נאָכטעם .נאָב-

געשמאַק.

אָפּשמאַקטשען  --טרװ- .טשע אָפּ- ,יגץ-

אויסשיט

װאָס האַלט אין איין אַ'

אָפּשׁמדן

טרװ.

--

| ..שמאַדןן

שמד

 .1צוינגען אָפֿיציעל אַריבּערגײן
-געשמדט.פֿון דער ייִדישער אמונה אין אַן אַנדער גלױיבּן,
אִי אַ ייִדיש קינד; .דער בּרוך האָט געהאַט דאָס
אומגליק ארײַנצופֿאַלן אין די הענט פֿון יענע
בּאַנדע  . . .זיי האָבּן אים געשלאָגן און דער"
נאָך האָבּן זיי אים געשלעפּט אין קלויסטער
אַרײַן און האָבּן אים מיט גװאַלד אָפּנעשמדט",
אמד ,מלכּה והדסה ,לעמבּערג , .5881זיי כאַפּן

אַרײַן אַ כלה-מיידל אין קלויסטער און װילן
מיט געװאַלד אָי" ,אַש ,תּהילים-יוד.
 .2צוגעבּן אַ ניט-ייִדישע פֿאָרעם; מאַכן עס
זאָל אויסזען אָדער קלינגען ניט-ייִדישלעך .אַי
דעם ייִדישן אויסלייג, .ער װעט װידער אִי אַלע
זײַנע ייִדישע בּאַקאנטע ,צופּאַסנדיק זיי צום
קריסטלעכן פסח" ,בּעמ ש ,ז' .78
 .9צוגעבּן איבּעריק װאַסער אָדער האַלטן צו
לאַנג אין װאַסער .אִי בּראַנפֿן ,אי אַ הערינג ער
זאָל גאָר קיין טעם ניט האַבּן.
מיט

זיך:

אאַז ער איז געװאָרן א כּופֿר-

בּעֵיקר האָט ער זיך אָפּגעשמדט" ,קמ,8681 ,
;ן , ,04אַװדאי בּין איך דערויף אַרױסגעפֿאָרן
 . . .אַהערצוצו  . . ,איך זאָל מיך אִי אויף אײַער

לשון!",
-עכץ.

שע ,קאָמעדיעס,
--/עריי,
-עניש,

ז' .982

 .2אָפּנאַרן ,אָפּשװינדלען, ,זייערע אייגענע
הערך-פּריצים און נגידים קלײַבּן זיי צונויף אין
דומע ,כּדי בּעסער אַי די אָרעמעלײַט" ,סיראָ-

/נג.

אָפּשמונלען  --טרו" .גל אָפּ-- ,יגעשמוגלט,

איבּז,

טינער

נ.

נאַקאַריאַקאָו,

אדמיראַל ,מינסק ,1391
עניש.-עכץ.

דער

פעטקע

-/עריי,

אָפּשמוכטן  --טרו .שמוכט אָפּ-- ,געשמוכט,
 .1אָפּשטינקען .אי די שטובּ מיט מאַכאָרקע.
אִי די לאַבּאָראַטאָריע מיט א כעמישן עקספּע-
 .2בּאַפֿרײַען פֿון אַ שלעכטן ריח,
רימענט.
עער  -נעאַל .פּרעפּאַראַט צו בּאַ-
יעניש.
פֿרײַען פֿון א שלעכטן ריח ,או .ח.

אָפּשמועס {--דרומדיקער אַרױסרײד... :שמייס,
 .1אַקט אָדער
מיט לאַנגער י| דער.} ,
רעזולטאַט פֿון אָפּשמועסן( .אומ)קלאָרער א
 .2אָפּרײד .אָפּמאַך .באַשטעלוונג) זיך צו
טרעפֿן, .פֿון יענער צײַט אָן ,װאָס דער אַי
מכּוח דעם ענין איז געװען" ,ממוס ,דער ניצ-
לעכער קאַלענדאַר תּרמ"ב ,װילנע.
אָפּשמועפן  --אוטו 4 .טרו" .עס אָפּ-- ,יגע-

 .1שמועסן אַ לענגערע צײַט, .מע
שמועסט.
קומט זיך צונויף ,מע שמועסט אָפ א  56שעה,
מע קריגט זיך צו בּיסלעך" ,יוסף אַרוק ,אָדעס
סער

אָפ,

( .1אַ לענ-

אויף

אַדרעס' קאַלענדער

דעם

תרנ"ח,

יאֲהר

אַדעס ,7991
 2ענדיקן שמועסן .אָפּגעשמועסט ,צוגעבּיסן
און זיך פֿונאַנדערגעגאנגעך,
 .2בּאַשטימען .אָפּרעדן ,אָפּמאַכן .צוזאַמענ-
רעדן זיך װעגן עפּעס .אִי מיט עמעצן א טרע-
פֿונג ,אַ בּאַגעגעניש .אִי אין געהיים .אִי דעם
זמן-חתונה, .און די לײַט װאָלטן ניט געקאָנט
א צײַט דענמאָלט
יעלשןנ.א.ַ.נאַנד
װשט
צפּ
אָ
צו טאָן אָדער אָפּצושמועסן אַן עסק" ,חה ,2
עא/א, .בּײַם עסן קען מען אַלץ אִי און תּיכֹּף
הײַנט בּײַנאַכט קענען זײַן די תּנאים" ,עט,
סערקעלע ,װילנע  .733 '1 ,5291אמיר האָבּן
אָפּגעשמועסט אַז מיר זאָלן פֿונדאַנען ניט
אַװעקגײן בּיז מיר װעלן דאָס אױיספֿירן",
מעשׂה גור אריה ,אַדעס , ,9681מיט אים האָב
איך אָפּגעשמועסט דאָס מיר זאָלן זיך נעמען",
הרבֿ געלבּאַרט ,ספֿר מעשׂה אבֿות ,װילנע ,0881

זי , .25ער האָט מורא געהאַט ,דער מחותּן
זאָל אים ניט אָפּשװינדלען  . . .האָט ער אָפּגץ-
שמועסט מיט דער כּלה זי זאָל אים איבּער-
סימנים",

ענפֿערן

אַבֿרהם

פֿײַער,

עלה

לדוגמא,

לעמבּערג ,5091

מיט זיך , --זי האָבּן זיך געטאָן אִי צו
זײַן גרייט אין איינער שעה ייִדישעס בּלוט צו
פֿאַרגיסן ,װײַל עס איזט קיין מיליטער דאָ",
יוסף
זאַמע

בן

אהרן

געשיכטע

בּדחן

אין

װעלכע

קאָליש,
זיך

אין

איינע
קאַליש

גרױי-
אַם

אָפּשמוצ(יק)ן

1908

 3יוני  8781צוגעטראָגן האָט ,קראָטאָשין ,8781
;אָט גייט שוין די מומע לאה ,מען װעט זיך
נאָר אִי אויף מאָרגן" ,פּרץ' ,שוועסטער', .צוויי
חבֿרים ,גרויסע פֿרומע לײַט ,האָבּן זיך אַפּי
געשמועסט ,אַז װער עס װעט פֿריֵעֶר שטאַרבּן,
זאָל ער קומען פֿאַרצײילן װאָס דאָרט אויף יענער
וועלט פֿירט זיך מיט אים" ,מ .א .גליקמאַן
ספֿר בּרכי נפֿשי ,װאַָרשע  ,8981ז' ,24

זונג.

-עכץ.

דקע)- .ערײַ:

ער (ין

/עניש.

אָפּשמוצ(יק)ן  --טרוו .שמוצויק) אָפּ-+ ,יגע-
שמוצויק)ט.

אָפּבּרודיקן .אָפּקױטיקן .אִי די

מכשירים .אִי עמעצנס נאָמען( - .יק)נג.
אָפּשמידן  --טרו .שמיד אָפּ'- ,געשמידט,
פֿאַרענדיקן שמידן ,בּאַשמידן .אִי פּאָדקעװעס.
;אַלס דער שמיד האָט שוין דעם פֿערד בּאַשלאָגן
(אָפּגעשמידט) ,האָט אים דער קעניג געגעבּן א
טאָלצר",

אמז,

די

אורחים

אין

דוראַצעסאַק,

ווילנע , .2781מע שמידט אָפּ מיט אײַזן בּײַם
בּויען דעם פּאַלאַץ" ,בּ .אַלפֿס ,מעשׂה אַלפּֿס װו,
ווילנע  ,1091ז' , .62ערשט איצט האָט עֶר זי
ודי שײַבּען אָפּגעשמידט . . .אַז דו נעמסט זי
אָן  --בּרענט זי דיר אָפּ די פֿינגער" ,איבּז,
נ .אָסטראָװסקי ,װי שטאָל האָט זיך פֿאַרהאַרטע-

װעט ,מינסק ,7391
זעכץ.

עניש.

-ערײי.

אָפּשמײכלען  --אוטו- .כל אָפּ- ,געשמיי-
רעאגירן מיט א שמייכל (אויף אן
כלט .
אָנבּאָט ,אַ וענדונג ,אויף ריד), .מאַרטע
שמייכלט אָפּ און קערעװעט זיך אַװעק פֿון
פֿײַעֶר",

ד.

אָפּשמירן

פֿעלדמאַן

איבּז,

אָ .סליסאַרענקאָ,

דער שװאַרצער מאַלעך ,כאַרקאָװ ,יאָר?

-עניש,

אָפּשמײפֿן  --טרו .שמײַס אָפּ- ,יגעשמיסן,
 .1געבּן אַ סך שמיץ .דערלאַנגען װי א שטראָף
א צאָל שמיץ (מיט א רימען ,ריטער אע) ,אַי אַ
קונדעס .אִי װי א חדרינגל .אַ' װי א רבּי
שמײַסט אָפּ, ,אָפּנעשמיסן און נאָך די רוט
געקושט" .אַי אַחת ואחת ,אַחת ושתּים, ,אַ פּנים
פֿון א ייִנגל װאָס דער רבּי האָט אָקערשט אָפּי
געשמיסן", ,אַז אַ פּריץ איז ניט בּײַם מוט,
הייסט ער אִי א ייִדן"; ;אַז א טאטע שמײַסט
אָפּ א קינד ,איז ער אָבּער פֿאָרט א טאַטע" ,שו.
,וען דער קאָמיסאַר האָט עפּעס אַמאָל א יידן
דאָרטן יאָ אָפּגעשמיסן נאָך דעם אַלטן פּוילישן
מאַניר ,האָט אים דער שׂררה פֿאַרגיטעט מיט אַ
טון אַרבּעס" ,אמז ,די איידעלע ראַכע ,װילנע
, ,5ווער רעדט נאָך אז מען זאָל דעם קינד
אָפֿט אַי  . . .דאָס איז גאָר א רפֿואה שלמה פֿאַר
זײַן קערפּער און אויך פֿאַר דער נשמה",
י .ל .גרינהויז ,שלאָגט ניט קיין קינדער ,װאַרשע

, ,0עס האָט מיך פֿאַרקלעמט בּײַם האַרצן,
ס'איז מיר געווען צום מוט װי אַ ייִנגל װעלכן
דער רבּי הייסט זיך לייגן אױיפֿן בּענקל אים
אָפּצושמײַסןײ ,ממוס ,פישקע, .און װאָס פֿאַר אַ

מתים  ---װאַרשעװער ,סאַמע דײַטשן כּמעט!
מע נעמט צו בּיזן לעצטן גראָשן ,דעם בּר-מינן
שמײַסט מען אָפּ נאָך דער טהרה ,ער זאָל א

בּיסל אָפּקומען אויף דער װעלט און  --געלט
איז דאַ!" ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך' ,פּונקט
 4עקומען קומט אַבֿרהמלען גוט אָפּצושמײַסן,
זאָל ער נישט פֿאַרפֿירן טויזנטער מענטשן און
נישט אױסנאַרן בּײַ זיי די לעצטע גראַשנס" ,יק.

אָפּשמיצן  --טרו .שמיץ אָפּ-- ,געשמיצט,
 1אָפּשלײַדערן .אָפּװאַרפֿן פֿון זיך װי מיט אַ
אִי מיט .רוגזה,

שמיץ.

ומאָוסגעװאָרענע

אי פֿון זיך די מיאוס-

שמאטעס.

,מיטן

אין

קאָפּ

דרערד!  --האָט אַרע צװישן די ציין דורכ-
געזיפּט,

אָפּגעשמיצט

און

פֿון זיך די גלאָז --

 .2פֿאַרענדיקן שמײיסן ,אאָפּגעשמיסן און פֿון .
בּאָד אַרױסגעטריבּן" = אויך :אָנגעזידלט און
פּעטריק ,קיעוו ,2391
,יִדע-
בּאַזײַטיקט פֿון דער חבֿרה ,געזעלשאַפֿט ,י
( .2אָפּ)טױפֿן, .דער גלח האָט אָפּנעשמיצט
נעס נעמען זיך צום װאַרמעס ערשט דערנאָך
דאָס ממזר פֿון דער זאַכנע" ,ירחמיאל בּריקס.
ווען מען שמײַסט שוין אָפּ קינדער און מע
עכץ- .עניש.הענגט אַרױס טריקענען די בּעבּעכעס" ,ממוס,
מסעות ,ז' , ,63בּײַ מיכלען האָט געגעבּן א אָפּשמירן  --טרו .שמיר אָפּ'- ,געשמירט,
קלאַפּ דאָס האַרץ ,װי בּײַ אַ קינד װעלכעס
 .1בּאַשמירן ,אויסשמירן .אי די מעבּל מיט
כאַפּט אַ גלעט פֿונעם פֿאַטער נאָכן אַָי' ,יר,
לאַק ,אי די חלה מיט אַן איי, .אַ פּאָדלאָגץ
גש ו.
שמירט מען צוערשט אָפּ מיט איבּערגעקאָכטן
אַרױס פֿון דער שטובּ" ,ל .קװיטקאָ ,ליאַמ אוני

 8אויסקריטיקירן .טאַדלען ואָפֿט אין סאָ-
װעטך-פֿאַרבּאַנדן ,אי עפֿנטלעך .אִי דעם אייגענעם
הינטן (װײרופֿט:-מען-דאָס ,בּאלף מחילות ,מיט-
רעשפּעקט-צו-מעלדן אאַ), .דער אָדער יענער
חשובֿער קריטיקער קאָן זיך פֿאַרגינען א נעם
טאָן אין איין אַרטיקל אַ גאַנץ פּעקל נאָװעליסטן
און זי אָי ,װי די חדר-יינגלעך ,פֿאַר אָנצאָליקע
:סרונות ,װאָס ער האָט בּײַ זיי
ח
ט .גען ,סאָװי'ּ היײימלאַנד ,8691 ,פאן 5

געפֿונען",

מיט זיך -, --אײַ ,װאָלט איך אַרױפֿגץ:
קראָכן אויף דער אײיבּערשטער בּאַנק און װאָלט
.עשמיסן מיט אַ גוט בּערעזעװענע
זאיָךפ.ּ.ג
בּעזעמל" ,ממוס ,אין שטורם-צײט ,זי ,01
-ונג .

יקע) .

ה-עכץ.

/עניש.

ער

(דין,

עריי.

אָפּשמײַען  --אוטו .יײַע אָפּ-- ,יגעשמײַעט.
 .1שמײַען אַ לענגערע צײַט .זײַן פֿאַרטאָן,
לױפֿן אַהין און אַהער .אִי און קיין זאַך ניט
אױפֿטאָן, .ע,רבֿ-יום-טובדיק א לעבּן אָפּגע-
שמײַעט / ,און אָן יום'טובֿ  --שוין דער
מוצאי-יום-טובֿ קומט" ,אל וו' ,מוצאי-יום-טובֿ',
 .2אױפֿהערן

שמײַען.

מיט דינים אָפּגעקומען",

-עכץ , -עניש.

,אָט ,אָפּגעשמײַעט,
אפֿא ,יעקבֿס געצעלטן.

אָפּשמילעװען  --טרװ .לעװע אָפּ-- ,גע-
אַרויסנעמען קערנער פֿון
שמילעװעט .װאָ.
זאַנגען ,ניט אַרױסרײַסנדיק די זאַנגען גופֿא,

אָי זאַנגען.
אָפּשמילקען  +-- --אָפּסמילקען, .רואיק ,לאַנג-
זאם גייט מען זיך אויס זיך האָבּנדיק אָפּגע"
שמילקעט א גאַנצן לעבּן װי אַ גראָשענע ליכטל
פֿרײַטיק:צונאַכט ,װען זי טאָר ניט געפּוצט
וערן" ,דער אמת ,בּאָסטאָן  ,5981מן .8

אָפּשמינקען  --טרוו .שמינקע אָפּ--- ,געשמיני
קעט .פ:- :95שמינקעווען.

אָפּשמירן מיט

קאָסמעטיק .אָפּגרימירן .אִי דאָס אַלטע פּנים,
מיט

זיך.

עכבץ.

עניש.

אָפּשמײַסן מיט קליינע
אָפּשמיצלען  --טרו.
שמיץ װאָס טוען כּמעט ניט װיי .אִי דעם בֹּך
יחיד .אויך :אויסרעדן ,פֿירהאַלטן .אִי פֿאַר דער
אומאיידעלער אױפֿפֿירונג .מיט זיך . עניש.

אייל

און

מיט

א בּיסל אָכרע ...בּײַ אונדו

הייסט עס אָפּגרונטעװען" ,פֿאַרמעסט ,קיִעװ
*אַ' דעם פּריפּעטשיק = שפּאַ
 ,7װשן .11
סיק ,פֿטמ .אָנפּודערן ,אָנשמינקען דאָס פּנים,
 .2בּאַדעקן װענט אַדער די פּאָדלאָגע מיט אַ
דינעם שיכט ליים (אין ליימענע כאַטקעס ,גע-
וויינטלעך ,ערבֿ יום-טוב), ,װײַבּער דאַרפֿן זיך
נאָך אױיסצװאָגן פֿאַר ליכט-בּענטשן ,און דעם
טשאָלנט אויך פֿאַררוקן ,און די ערדענע פּאָד-
לאָגע אויך אִי ,און די לײַכטער אויך אַ רײַבּ
טאָן מיט א בּיסל ציגלשטױיבּ" ,סמבּ.

 .9אָפּקאַלכן .אִַי די כאַטקע מיט פֿרישע קאַלך,
,דער דאַך ,װעלכער
אָפּגעשמירט  . . .האָט
ליע אויך" ,יר גש ו.
די אויוון און דעם
ישׂראל

רוחמובֿסקי,

איז געװען אינעװײיניק
שוין געדינט פֿאַר אַ סטע-
,די מאַמע . . .שמירט אָפּ
פּריפּעטשיק מיט קאלך",
זכרונות

פֿון מײַן

לעבּן,

פּאַריז ,0391
 4אָפּמאָלן אויף גיך און ניט גוט .אָפּפּאַר-
טאטשעװען ,אָפּפּצטשקען .פֿאַרשמוצן, .א גוטער
מאָלער שמירט אַזױ ניט אַפּ", .אָפּנעשמירט
און איבּערגעפֿירט".
ס .שלעכט אָנשרײַבּן .פֿאַרפּאַטשקען .אָנלײגן
פֿול קליאקסעס .אַזױ אִי קען נאָר א קינד .אָפּי
געשמירט אַ ריין שטיקל פּאַפּיר.

 .0פֿאַרשעמען .מבֿזה זײַן ,מבֿייש זײַן ,אַי אַן
ערלעכן מענטשן .אִי עמעצנס גוטן נאָמען
 .7שמירן אַ לענגערע צײַט .אִי פֿונעם פֿריען
בּאַגינען צענדליקער מאַשינען.
 .8פֿאַרענדיקן שמירן .שמיר אָפּ די מאַשִין
און לאָמיר גיין,
 ,9אונטערקיפֿן .,אונטערשמירן .געבּן שוחד,
אַי דעם אָדון.
מיט זיך, .ער האָט א װײַו געטאָן אויף
איר אָנגעפֿאַרבּט פּנים  ---זיך אָפּגעשמירט דעם
פריפעטשיק און אָנגעקראַכמאַליעט די בּרעמע-
לעך  . . .זיך אויסגעפּוצט" ,פמ ,טראָט פֿון
דוירעס ,מאָסקװע  .6691אאָבּער דער קאָליר
װאָס מע האָט אויף זיך אָנגעפֿאַרבּט איז א
פֿאַלשער ,אַ געמאַכטער ,אײַנגעהאַנדלט און זיך
אָפּגעשמירט" ,א .גאָלאָמבּ ,טמז 8691 ,ווע ,71
מיר ,דער- .ונג- .עבץ- .עניש.ש

דער (דין- ,קע)- .ערי.

אַפּשמעלן

אָפּשניט
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אַפּשמעלן  --טרו .שמעל אָפּ- ,געשמעלט.
שמעלערן.
פּפ- :
אי די הויזן,

מאַכן שמעלער ,שמאָל.

אָפּשמעליץ  -דער , ן .1 .אַקט אָדער רע"
זולטאַט פֿון אָפּשמעלצן .2 ,פֹּחַת .מאַנגל אין
װאָג .אִי פֿון פּראָדוקטן .אַן אִי װאָס מאַכט אויס
איין פּראָמיל פֿון דער גאנצער װאָג.

אָפּשמעלצן  --שמעלץ אָפּ-- ,געשמאַלצן
אוטװ  .1 --צעגיין ,צעלאָזן
'געשמעלצט.זיך פֿון היץ .אױסבּרענען .עדי ליכט האָבּן
אָפּגעשמאַלצן אויף א העלפֿט",, .דאָס אײַז אױפֿן
טײַך שמעלצט אָפּ אונטער דער פֿרילינג-זון".
 .2ניט װערן ,גיין אין ניועץ .יאָרן װאָס
שמעלצן אָפּ און קערן זיך ניט צוריק, .פֿון די

 בּיסל געלט װאָס עס האָט זיך געמאַכט פֿון דישוין מער װי העלפֿט אָפּגע-
ר
ַ.
װזא.,
הוי
שמאָלצן" ,אמד ,איין הונד אַלס שדכן ,װילנע
,8

אין דער טונקלקייט פֿון אָװנט מיטן ריח פֿון
היים" ,בּרוך גלאָזמאַן ,שטינװעבּס ,מאָסקװע
5

-עניש.

זעכץ,

דער (יין- ,קע).

-עריי,

אָפּשמערגלען  --טרװ- .גל אָפּ-- ,געשמער-
גלט.

 .+אָפּפּרעגלען ,אָפּבּראָטן אויף גיך,

ניט-געראַטן .אִי קאַטלעטן, .אָפּצושמערגלען דאָס
שטיקל מיטאָג איז דיר אויך צו שװער!" ,אָפּאַ,
יאין שטרליק',
 ,2פֿיג .בּמקום-װערבּ פֿאַר אָפּטאָן גיך ,פּאַר-
טאַטשנע ,אַן אַרבּעט װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט
|
שמירן ,מאָלן ,איילן אע .אִי ווענט,

( .9דימענטן-שלײַפֿערײַ) .אָפּפּאָלירן ,אַרומ-
פּוצן נאָכן שלײַפֿן,

זעכץ.

הער (יקע) . הערנ.

-עניש.

אָפּשמשן --| --שאַמעסןן אוטװ .שמש אָפּ
--געשמשט.

 .זײַן אַ שמש א לענגערע

טרװ  .1 --אָפּשװײסן .אָפּלײטן .פֿונאנדער-
שמעלצן מעטאל אויף בּאזונדערע טיילן .אָפַּי
טיילן מיט דער הילף פֿון הויכער טעמפּעראַטור.
אִי די קלענערע רער פֿון דער גרעסערער,

צײַט, .אַזױ האָבּ איך אָפּנעשמשׂט א יאָר דרײַ,
מײַן ייַנגל האָט שוין חתונה געהאַטײ ,ייל ,דאָס
פוילישע יונגעל ,אַדעס  ,5981ז' ,032
 .2אױפֿהערן שמשן .אָפּגעשמשט און אָפּגע-
געבּן גאָט די נשמה.

 .2מאַכן עס זאָל צעגיין ,זיך צעלאָזן דורך
היץ .אי חלבֿ .אַי א שטיק אײַזן.

אָפּשנאָבּלען  --טרו- .בל אָפּ- ,יגעשנאָבּלט,

 3פּראָדוצירן מעטאַל, .איך בּין דאָך א
שטאָלגיסער  . . .און װעל אַלין אִי װאָס פֿאַר
אַ שטאָל איר װוילט" ,ר .װ .איבּז ,יו .יאַנאָװסקי,
רײַטער ,בּאַרדיטשעװ ,7391
 .4צעלאָזן און אויסגיסן אין אַ פֿורעם .אִי
שריפֿט פֿאַר דער דרוקערײ .אִי זעלנערלעך
פֿון בּלײַ,

זונג .

יקע) .

,אָבּן
 .1צוכאַפּן ,אַװעקכאַפּן מיט א שנאָבּל .ר
שנאָבּלען אָפּ אַלע מיאוסקייטן װאָס װאַלגערן
זיך אין די הויפֿן".
( .2מיט בּיטול) אָפּלײענען אונטער דער נאָז,
אויף גיך און אומקלאָר; .האָט דער בּעלל-
אַכסניא מיטן גוטן-יידן פֿאַר אַ קנאַפּער שעה
אַפּגעשנאַבּלט פֿערציק בּלעטער סידור" ,שלום
מירער,

ה-עכץ.

//עניש.

ער

(ין

ערײַ.

אָפּשמעקן  --טרו .שמעק אָפּ-- ,געשמעקט,
 .1פֿאַרענדיקן שמעקן .דער הונט האָט אָפּגע-
שמעקט די שפּורן און אַװעקגעלאַפֿן װײַטער.
שמעק אָפּ דײַן חלק און גיי אַװעק (און טראָג
זיך אָפּ אע) = (גראָבּ) גי פֿונדאַנען (װײַל דו
שמעק אָפּ
האָסט קאַליע געמאַכט די לופֿט).,
דײַן חלק און שװײַג = (גראָבּלעך ,פטמ) מאַך
נישט קיין טומל ,קיין גערייד ,װאָס די לופֿט
איז איבּערגעפֿירט,
 .2דטשמ .פֿאַרזוכן דעם טעם .אַי (פֿון) אַ
טײַערן מאכל ,געבּן דעם מאַן אָפּצושמעקן די
זופ,
 .2פֿיג ,איר .פֿאַרזוכן דעם טעם פֿון עפּעס
ֿ,אַרהאַלטן לכל-הפּחות
װאָס איז ניט-אַנגענעם .פ
נאָך אויף איין נאכט אין דער מיליטער-טורמע,
כּדי ער זאָל אִי נאָך עטלעכע פֿון די תּענוגים
אירע" ,איבּז ,יאַראָסלאַװ האַשעק ,דער בּראַװער
*שמעק אָפּ
סאָלדאַט שװייק {אוקריינען .1391

דײַן חלק (און גיי) = בּאקום װאָס דו האָסט
פֿאַרדינט .טראָג די אַחריות פֿאר דעם װאָס דו
האָסט געטאָן.
 .4אויך אוטװ .אומפּ .אַרױסגעבּן אַ ריח .עס
שמעקט אָפּ מיט פֿרישע עפּל; .עס שמעקט אַפּ

אַנטיקלעריקאַלע

פֿאָלקס-מײַסעס,

מאָס-

קװע ,0491
אופֿהערן אָדער א לענגערע צײַט
טערט.
שנאַטערן (װי קאַטשקעס ,גענדז) .איבּערשרעקן
גענדז אַז זיי זאָלן אײַך אִי מיייודע װי לאַנג,

אָפּשנאָלן  --טרוו .שנאָל אָפּ ,ג-ע-שנאָלט5 ,פ:
אָפּבּינדן ,פֿונאַנדערבּינדן אַ שנאָל,

בּאַפֿרײַען פֿון א שנאָל .אִי די פּאָסטראָמקעס
װאָס דאָס פֿערד איז אײַנגעבּונדן אין זיי .פֿ,ישל
האָט אָפּגעשנאַלט אױפֿן פֿערדס בּויך די זילן
(פּאָסטראָמקעס) ,לויז געמאַכט ס'געשפּאַן" ,אָפאַ,
די טענצערין,

וערן אַ מענטש מיט לײַטן גלײַך.

אָפּשנױבּן  --טרו .שנויבּ אָפּ-- ,געשנױיבּט.
אָפּזידלען מיט מיאוסע ווערטער .אִי װי נאָר א
שיכּור קען.

אָפּשנױפֿלען  --טרו- .פֿל אָפּ--- ,געשנױפֿלט.

אָפּזאָגן אונטער דער נאָז, .א פֿאָנפֿעװאַטער,
שנױפֿלט עֶר אָפּ װאָס עֶר האָט צו זאָגן".

אָכּשנױצן  --טרו .שנויץ אָפּ- ,יגעשנויצט,
אַראָפּנעמען ,אראָפּשנײַדן ,אַראָפּצופּן אַ שנויץ
פֿון אַ ליכט ,װאָס בּרענט ניט גענוג גוט ,ניט
גענוג העל .א זילבּערנער שנײַצער אָפּצושנױיצן
ליכט .אַי א קנויט, .מע טאָר דאָך ניט פֿרײַטיק-
צונאַכט אִי די ליכט", ,אַ ליכט װאָס הייבּט אָן
צו צאַנקען און מע מוז עס אַלעמאָל אָי ,בּאַט,

פֿאָר  3691ווו ,22
עניש.-עכיץ.

ער  --די ליכט"

טרעגערס און די ליכטאָי . . .אַלע זײַנען זי
אַרומגעלאַפֿן װי פֿאַרסמטע מײַזײ ,י .טיגער,
דער צדיק און דער בּעל:תּשובה.

אָפּשנורעװען  --טרח- .רעווע אָפּ- ,יגעשנו-
רעװעט-- :98 .שנורן- ,שנאָרעווען.
אָפּבּינדן און אַרױסציען שנירלעך .אִי די שיך.
,די קאַמער-מעדכען  ...האָט איר גענומען
אױיסטאָן אירע פּאַראַדנע קליידער און אָ",
אמד ,דער סולטאן ,װילנע , ,5981דעם קראַנקן
דאַרף מען גלײַך אין בּעט לייגן ,אִי און אָפּ-
שפּילענען אַלע ענגע בּגדים" ,מ .גאָטליבּ ,זײַט
געזונד

װו ,װארשע

,4091

זי , .83ער פֿלעגט

אױפֿזידן שװאַרצע קאַװע ,אי אירע טופֿליעס",

אָפּשנאַטערן  --אוטו- .טער אָפּ- ,יגעשנאַ-

+ש-נאלן.

אָפּשנאָר(ע)ן  --טרו .שנאָר(ע) אָפּ'- ,גע-
 .1שנאָר(ע)ן אַ לענגערע צײַט .אִ'
שנאָרעט.
דאָס גאַנצע לעבּן און שטאַרבּן מיט אַ ליידיקער
 .2אױפֿהערן שנאָר(ע)ן .אִ' און
טאָרבּע.

ז' .98

אָפּשנאַפּסן  --טרו .שנאַפּס אָפּ--- ,געשנאַפּסט,
אָפּטרינקען א בּיסל פֿון עפּעס
(שפּאַסיק) 
װאָס האָט אין זיך אַלקאָהאָל .אִי דעם ליקער.
זיך ניט אָנשיכּורן ,בּלויז אַ בּיסל אי

אָפּשנאָרכ(ע)ן  --אוטו .שנאָרך ,שנאָרכע אָפּ,
'-געשנאָרכ(ע)ט.

כראָפּען ,שנאָרכ(ע)ן אַ לעג"

גערע צײַט .אִי בּיז אין העלן טאָג אַרײַן.

אַפּשנאָרעװשן  --טרו- .רעװע אָפּ- ,יגע-
אַראָפנע-
שנאָרעװעט:-- :95 .שנורעווען.
מען א שנור ,שנירלעך .בּאַפֿרײַען פֿון א שנור,
פֿון שנירלעך .מאַכן לוז .אִי דעם גאָרסעט
(קאָרסעט) .אִי די סאַנדאַלן,

שירע

גאָרשמאן,

דער

קויעכ

פֿונ

לעבּנ,

מאָס"

קווץ ,8491
מיט זיך , --מאַנסבּילן מאַכן פּאַסן לוין
און װײַבּער שנורעווען זיך אָפּ" ,אַל װו' ,דער
ש-נורעניש.אָװנט-גלאָקי2391 ,
 .1אַקט אָדער רעזול -
אָפּשניט  --דער ,ן.
טאַט פֿון אָפּשנײַדן .דזוו אָפּשנײַד .אויך :אָרט
פֿון אָפּשנײַון, .סטעלמאַכס בּאָרד האָט די
לעצטע צײַט געכאפּט פֿון בּאַרבּער א מיאוסן
אַ'" ,שע ,בּלאַנזענדע שטערן װ ,װאַרשעץ ,2291
ז' , .552געבּליבּן זײַנען פֿון |די בּיימערן
ניט מער װי װאַרצלען ,יעדערער מֿיט זײַן
פֿאַרעלטערטן אַיײי ,בּערג ,אָפּגאַנג ו' ,װאָסטאָקי
זי  ,851אַײפֿ לאַך, .מאַכט א קװערשניט פֿון
אַ צװיי-יאָריק שטענגל {פֿריער פֿון אַן איין-
יאָריק) ,פֿאַרגלײכט די אָײפֿלאַכן פֿון בּיידע
שטענגלעך" ,יאַכ ו ,זי  ,61אַיישטיקל,
 .2אָפּשנײַדונג פֿון גערעטעניש .אִי פֿון
תּבֿואה ,אִי פֿון גראָז .אָפּלײגן אויף א פּאָר
טעג דעם אַי; .יאָרן זענען װי סטויגן  / --ערשט
נאָכן אי צונױפֿגענומען",

אפֿא,

װאַך איז דער

סטעפּ ,3691 ,זי ,31

 2פּסק .גאָבּ .מפּלה .דורכפֿאַל .כאַפּן
מיאוסן אַי .לייזן א פֿאַרדינטן אִי .האָבּן

?;לו

אָפּשנײַד

1997

בּיטערן אִי .זיך ארײַנמישן אין אַ פֿרעמדער
קריגערײַ און כאפּן דערפֿאַר אַן אִי .קריגן אַן
 אִי פֿון רבּין (טאַטן ,גבּאי אא) .געבּן עמעצןאַן אַי עֶר זאָל געדענקען,..מע האָט אים געמן-
סרט און געטאַדלט אָן א שיעור  --מיט איין
װאָרט עֶר האָט בּאַקומען יענעם אֵי", .מיט
| איינעם א לערער  . . .האָט ער געהאַט א שמועס
וועגן זײַן זונדל  . . .און האָט געכאַפּט פֿון אים
אַ מיאוסן אָ" ,שע ,אין שטורם ,זי , .11האָט
זי בּאַקומען פֿון דער מוטער א בּיטערן אִי אז
זי איז נעבּעך אַרױסגעלאָפֿן פֿאַרשעמט פֿון
שטובּ",

יצחק משה

בּאַדער ,צבֿיה פֿון אָדעסאַ,

 לעמבּערג , ,5091דער געדאַנק ,אַז אַן אִ' דאַרףדער שונא קריגן פֿונעם גאַנצן פּראַלעטאריאַט
 ..,איז פֿאַר אַזוינע װי זי געװען גיט קיײן
װו' ,צמעס',623 '{ ,

נײַער" ,בּערג ,בּאַם דניעפער

 4חלק .פּרק .קאַפּיטל .נאָר איין אינטערע-
סאַנטער אִי אין דעם גאַנצן בּוך, .דאָס גאַנצע
פֿעלד פֿון דער דערקענטעניש ...קאַן מען
לויט

דעם

אַלטבּאקאַנטן

שטייגער,

אײַנטײלן

אין דרײַ גרויסע אֶץ" ,זשיט וֹו ,נ"י ,2191
זי , ,151א,ין מה"ד ליד אַ שבֿח אויף שלמהױי
װערט צװישן 5טן און 6טן אִי ...דערציילט
װעגן שלמהס ראַנגלעניש מיט א לינדװאָרעם",
דרי פֿעליקס פֿאַלק ,יִבּל ווא ,טן , .324פֿריער

זיך אָפּפֿאַרטיקן מיט איינציקע אַיץ" ,מװ ,דער
װעג

אוונדזער
צ

יוגנט,

 .9דין פּענעצל אויסגעשניטן פֿון אָרגאַניזם
אָדער געװיקס כּדי מיקראָסקאָפּיש אויסצושטו-
דירן זײַן סטרוקטור, ,צ,ו טריקענען געװיקסן
,פ.ֿ,ון גראָבּץ טיילן נעמט מען נאָר אִץ",
י .בּורטיאַנסקי,

דאָס

געװיקט,

קיִצוו ,9291

( .0בּוכבּינדערײַ) אָפּפֿאַל פֿון פּאַפּיר בּײַם
אײַנבּינדן בּיכער ,אָפּשניצל(עך) .אִ' פֿון פּאַפּיר,
אָי פֿון קאַרטאָן.
 .7בּאַשטימטער ,אָפּגעגרענעצטער שטח .בֹּאַי
גרענעצטע ליניע, .מע האָט פֿאַרבּרענט די
| אַרישע אומזײַט פֿון שװיענטאָיערסקע גאַס אוי-
פֿן אִי צװישן נאַלעװקעס און נאָװינאַרסקע",
ע .רינגעלבּלום ,כּתבֿים פֿון געטאָ וו ,פֿון פֿרײ

מאָרגן אָן שטייען זיי די קאַצעטלער ,אין
װאַסער ,צעשפּרײט איבּער די פֿאַרטײלטע ,אָין
פֿון דער אַרבּעט-שטעל ,און שלעפּן די בּערג
אָנגעטראָגענע שליים און געװיקסן" ,ישׂק ,שליאַך
און אומװעג ,תּ"אָ  ,4691ז' ,102
 ,8בּאַשטימטער .משך פֿון צײַט .תּקופֹֿה,
פּעריאָד .צ ײַ ט-אָ, .ד,י בּאַציאונג צו גרים איז
ניט אין יעדן צײַט אָ . . .געװען איינע און די
זעלבּיקע" ,גרינ ,איד און װעלט ,נ"י ,3591
זי , ,87כ'וואוין  ---בּײַ א נײַעם אִי אין דער
ייִדישער געשיכטע .װען האָבּן ייִדן געהאט
שיפֿן?",

אָפּשנײַדן

בּאַש,

גימפל

תּם,

נ"י ,3691

ז' .013

 9װעקסל, .תּחילת האָט ער געגעבּן קליינע
אין (וועקסלען) .װי עס איז געקומען צום אײַנ-
לייזן ,האָט ער אַרױסגעגעבּן אין פֿאַרהעלטעניש
צום פּראָצענט און צום צורך פֿון זײַן פּרנסה
גרעסערע אִץ" ,ז .מױירער ,זײַ נישט קין
װאוילער יונג װו ,טאַרנאַװ  ,5291ז'  ,21עדי
בּענק שלאָגן זיך איבּער זײַנע װעקסלען...

ער גיט ניט אַרױס קיין איץ אונטער 000,001
ליי" ,אַ סגולה פֿאַרן דלות ,טשערנאָװיץ ,יאָר?

אָפּשנײַד  --דער" ,ן 1 .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּשנײַדן .2 .,זײַט פֿון בּאַרג װאָס
איז שטאַרק משופּעדיק ,אַן אי װי געוואונטשן
פֿאַר אַלפּיניסטן,

אָפּשנײדן  --טרו.

שנײַד אָפּ-- ,געשניטן

 .1אָפּטײַלן עפּעס מיט דער הילף פֿון א שאַרפֿן
אינסטרומענט .אָפּשערן .אִי (ווי) מיט אַ מעסער.
אִי א שטיקל בּרויט .אִי דעם וויידל .אַי די פֿעל.
,בּעסער צען מאָל מעסטן און איין מאָל אַ'
איידער פֿאַרקערט", :אַז מע דארף א (דעם) גנבֿ,
שנײַדט מען (אים) אָפּ פֿון דער תּליה"ן; ;אַ
קלוגן זאָל מען אִי {פֿון דער תּליהן און אַ נאַר
זאָל מען אױיפֿהענגען" ,אויך, :דעם קללוגן

שנײַדט מען אָפּ ,דעם נאַר הענגט מען אויף",
שװ.
זיין
היט
,8
מיט
אע},

,איין גרושׂ גישריי עֶר דא אוין לִיש ...
האַר ער בֿור לאײַד אויז ריש .זײַן האַלז
ער אים גערן אַבּ גישניטן" ,בּבֿא'בּוך,
,װען זיא {= די װײַבּערן פֿירטיג זײַנן
דעם נייאן {געפֿילטע הינער ,העלדזלעך
זאָלן זי דעם פֿאָרם אָפּ בּרענן אוני ניט

אָפּ שנײַדן" ,עח ,נג/ב .עמן דאַרף זיך ניט
שערן לוזן נאָך ניט דיא נעגיל אָבּ שנײַדן אום
(חול המועד) ,עשׂ זײַא דען איין פרוא דיא
(טבֿילה) זול גיןי ,ספֿר המנהגים ,אַמשׂט 3271
כה/א, .א,ום מיטן דר נװאַןכט שנײַט ער אים
אָפּ דעם קאָפּ אוני בּרענגט אים צו דעם מלך
תּוגרמא" ,שי ,כז/א, .עש זאָל קיינר ניט אָבּ
שנײַדן פֿונם בּרויט צו בּירכות ,קלענר אז איין
איל בּער גרוישׂ" ,לטו ,קמ/ב, .די מאַטראָסן . . .
האָט ער אָנגעזאָגט אַז זיי זאָלן תּיכֹּף אִ' די
אַנקערס",

נחבּ' ,מעשׂה מבּערגיר

והעניי, .דער

בּעלישם שנײַדט אָפּ פֿון דעם טיש און די
בּענקלעך זיבּן שטיקלעך האָלץײ ,ממוס ,קליאַ-
טשע ,ז'  ,44איינער האָט אָפּגעשניטן דאָס
 -לעצטע בּלעטל ,אײַנגעקלעפּט אַן אַנדערסײ ,פּרץ,

פֿעלן  . . .איז דאָך אַװדאי גוט ,אלא װאָס? טאָי
מער נישט ,איז אויך קיין גרויסער אומגליק,
דאָס איז דאָך ניט קיין סחורה װאָס מע שנײַדט
אָפּ,

י .גוידא,

נײַער

דער

ווילנע

פּראָצענטניק,

 ,3זי ,82
 .2געניצט אַנשטאָט בּאַשנײַדן ,מל זײַן .עאַז
מע שנײַדט אָפּ ,טראָגט מען אין שול" ,שפּאַסיק
פֿול, .האָט יצחק געענטפֿערט צו ישמעאל:
װאָס בּאַרימסטו זיך מיט אַזױ איין קליינע זאַך
װאָס מע האָט דיר אָפּגעשניטן איין קליין שטיקל
פֿלײישײ ,מעשׂה אַבֿרהם אָבֿינו ע"ה.

 .9אַראָפּנעמען דאָס גערעטעניש .אַראָפּ
שנײַדן תּבֿואה פֿון פֿעלד ,אויך :פֿיג .אװער
שלום,

עס זייט

שנײַדט

אָפּ נחת",

,זיא

שװ.

זעהן {=זייען| װייץ אָבּיר טיסטלן װערן זיא
אבּ שניידן" ,שערטיר ,יב, .31 ,װעֶר דאָ זעהט
הופֿרט קריג אונ' נײַד / ,זאָרג אַנגסט אונ'
חרטה ער אבּ שנײַד" ,צוכט, .אַז איינר דר דא
זיאט ווייץ אודר קאָרן אין דער ערד הניין ,אזו
זאָלט איר די צדקה אך זיאן .דאַ װערט איר
אָבּשנײַדן חסד" ,לטו ,לט/א, .װען א װוינט האָט
אײַנגעבּויגן װײַנטרױבּן אויף תּבֿואה ,מוז ער
בּאַלד אָײי ,זרעים ,מז/א; ,א פֿעלד װאָס כּותים

האָבּן אָפּגעשניטן אָדער א
געסן  --איז א פֿעלד פּטור
,אָסטו דײַנע זאַנגען
יד/ב .ה
אַלע גאַרבּן אין דײַן שײַער?
יהואָש ,ידי נאכט גענעענט.

בּהמה האָט אָפּגע-
פֿון פּאה" ,דאָרטן,
אָפּנעשניטן? האָסטו
די נאַכט גענעענט",

 .4אָפּהאַקן .אָפּזעגן .,אונטערשנײַדן .אויך:
אַמפּוטירן .אִי די צװײַגן .אִי דעם שטאַם האַרט
בּײַ דער ערד .אִי די צעקאליעטשעטע האַנט,
;ןדער חונף| בּוידר װערליך רעט דען לײַטן
וושׂ אין ליבּ איז אונ' הינטר װערליך שנײַדן זי
דען לײַטן זיל אוני כּבֿוד אבּ" ,בּראַנט ,פּרק נב,
;די נשמה װערט אָפּגעריסן פֿון איר װאַרצל
דורך אירע זינד ,װי אין פּסוק שטייט 'הכרת
תּכּרת הנפֿש ההיא!  ---אָפּגעשניטן װעט אָפּגץ-
שניטן װערן די נשמה פֿון רשע" ,יהושע רובּיני

'אַרגענטינץי.

ציק ממינסק,

*ֹאָי עמעצן דעם קאַפּ (די הענט און די פֿיס,
אויך אַנדערע גלידער) = בּדלות שטעלן ,אומ-

נאָכן אִי דארף מען אָפּטונקען די װאָרצלען אין
א געמישעכץ פֿון ליים מיט בּהמהשע מיסט מיט

| גליקלעך מאַכן .אינגאַנצן צעטומלען, .אַלזו װען

אַ סאָד,

וואסצר",

מ.

משל

וחידה ,װילנע " .5681תיכֹּף

װעללער,

װי

מען

פֿלאַנצט

איך אין פּולן װער ,העט מן מיר ואַר לענגשט
נאָז אונ' מויל אוני אָרין אָבּגישניטין" ,גה,
זי , .573הייבּט מען אָן צו ריידן "א שידוך מיט
דערנאָך
ער
ּ.
בך..
ָלע
ארבּ
א פּאָר הונדערט קע
שנײַדט מען אים אָפּ די הענט מיט די פֿיס ,ער
װערט נאָך אָן זײַן פּרנסה" ,האמת והשקר,

,9

לובּלין ,5981

צװויי גלידער :עלזאַס מיט לאָטערינגען" ,בּלע

*אָ די קע ש ע נ ע (ס) = א) נעמען א טײַערן
פּרײַז .בּאַרײַסן, .צו װעמען גייט מען? צום
סקלאַדניק ,די קעשענע װעט ער אים אָי ,פּרץ,
ב) בּאַגנבֿענען, .גיב זיי נאָר אַ
ימשופּעי.
טרונק בּראַנפֿן מיט א חלה אַז נישט װעלן זי
*ניט אפ
דיר די קעשענעס אָי ,טעיאַטאַר.
געשניטן פֿון שטיק = מע קען נאָך חרטה
,א ,פֿון שטיק האָבּ איך דאָך ניט
האָבּן .,ש
אָפּגעשניטן .,װעסטו מיט מיר ניט מאַכן קיין
שותּפֿות", .ממה-נפֿשך , . .װעט זי דיר גע"

טער ,פאן ,04

ווילנע  ,0091ז' , ,72אַז דאָס בּיימעלע װעט זיך
אָננעמען ,דארף מען אִי דאָס בּיימל כּמעט

 האַרט בּײַ דער ערד און אין געבּליבּענעם שטיקלשטאַם אײַנטשעפּען א צװײַגל פֿון גאָר א גוטן
בּוים",

אי.

קיפניס,

פֿון

זי

,מע האָט אָפּגעשניטן

יונגע

יאָרן,

קיצעװ

פֿון פֿראַנקרײַך

*אָ עמעצן די פֿ ל יגל = אַנטמוטיקן .אַפַּי
שלאָגן האָפֿענונגען* .אַי עמעצן די פּ רנס ה
= צונעמען די פּרנסה .פֿאַרקאָנקורירן .אָפּזאָגן
פֿון אַרבּעט, .איינר שנײַדט דען אנדרן זײַן
פּרנסה אָפּ דשׂ על ידו אשתּו וילדים מוזן יום
בּיומו קראַפּירן" ,שלמה זלמן בּול' ,אַ קלאָגליד
אױפֿן קאַלטן װינטער'| 4871 ,אמ' פּנקס ,

 ,82 | 7291זי ,4911
 .9קירצער מאַכן .אָפּקירצן .פֿאַרקירצן, ,װי

אָפּשנײַדערן

8

דיא דלילה דיז שמשון הגיבּור קיבּס װײַבּ אין
אַנטשליפֿט אויף אירר שוס אוני ויא זיא אים
זײַני האר לוקן אבּ שנײַדט" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט
 ,1כ/ב, ,.עז איז אַך איין כּבֿוד שבּת ,דז מן
זיך זאָל לאָזן שערן צום שבּת ,אויך זײַני נעגל
אָבּ שנײַדן פֿון זײַנן הענדן אוני פֿון זײַן פֿיסן,
אוני ווען זיא צו קליין װערן דז מן נישט קענט
אָבּ שנײַדן ,דאָ זאָל ער זיא אָבּ שאָבּן מיט איין
ּ,ײַ אַ פּאָר ייִדן האָט ער
מעסר" ,לטו ,נז/ב .ב
אַראָפּגעריסן די יאַרמעלקעס ,איינעם אָפּגע-
שניטן

א פּאה",

ממוס,

מסעות,

ז* ,01

 .0פֿאַרענדיקן אַן עסק ,אַן ענין .קומען צו
ט,
כלע
ף .אי גוט צי ש
א תּכלית ,צסוואַ
אִי מזלדיק (שלימזלדיק) ,הלוואי זאָל ער גוט
אלן' .לײַכט (גרינג ,נישקשה) אַ' .גוט אִי פֿון
אַ שלעכט געשעפֿט .אי מיאוס .שמאָל אִי .פֿון
אַזעלכע פֿאַרדרײטע עסקים קען מען ניט
טרוקן אִ .אװער עס הײבּט (זיך) אָן מיט
ייִדן װעט ער גוט ניט אַי" ,שװ .אװען אייליף
חדשים אויז זיינן דז דער אָבֿל בּ"מ {=בּר-מינןן
האָט קדיש גיזאָגט ,דאָ גיט מן מיט דעם אָבֿל
ב"מ אויף דען בּית החיים אונט מין טוט דרןאָזטן
אויף דען קבֿר ,דאז היישט מן שנייט דאז יאַר
/פֿון אַבֿילות ב"מ אָבּי ,ר'י משה בּרי הירש ,דרכּי

ציון {פֿפֿדמן ,תּי, .דער אינטערעס שטייט אײַן
בּײַ א סענדזי װאָס איזן א גרויסער בּעליישרן,
קיין לוקח שוחד . . .בּײַ דעם סענדזי װעט עֶר
שלעכט אָפּשנײַדן" ,יפ ,ז' , ,251די װאָס האָבּן
מיט אים געהאַנדלט פֿלעגן פֿון אים גלאָט ניט

אַי" ,אמד ,רי טרײַטעל ,װילנע , ,2781וערן איז
געזעסן  . . .אַ טויטער מענטש .ער האָט גאַנץ
גוט געוואוסט אַז גאָר טרוקן װעט ער ניט אַ",
דער

קדיש,...

וילנע

קורץ" ,ש .בּרעגמאַן
רואיק ,מאָסקװע ,4391

איז אומ'

אָפֿנ מיזרעכ

*אָפּגעשניטן און אַװעקגעלייגט = אינגאַנצן
פֿאַרענדיקט אַןְ אַרבּעט ,פֿיקס און פֿאַרטיק.
*שנײַד אָפּ װי דו קענסט = צי עס איז גוט
פֿאַר דיר צי עס איז שלעכט ,אַבּי פֿאַרענדיק די
*שנײַד אָפּ װי מיט אַ
אַרבּעט ,דעם עסק.
מעסער = א) פֿאַרענדיק גלײַך ,שוין ,גיך.
בּ) רײַס אַנטשלאָסן איבּער די בּאַציאונגען (+--
 3ג) ענטפער שאַרף ,קלאָר און דײַטלעך
(.)38 +--

"אי די יאָרן ,די טעג = פֿאַרקירצן די
יאָרן .דערנענטערן דעם טויט .אִי דעם לעבּנס"
פֿאָדעם .טװ פֿאַר 'כּרת'  --אָי, .חשבֿ  --גאָט
הט גרעכנט דשׂ גיצאל פֿון די טעג פֿון זײַן
פֿײַנד אוני' הט זי אָבּ גשניטן" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא
 ,5ה/א, .בּעט איך דיר אַז דו זאָלסט מיר
 ...ניט חלילה כּרת די אאָר אָפּצושנײַדן
נײַערט איך בּעט דיך זאָלסט מיך נאָך לאָזן
לעבּן" ,איין נײַע שס תּחנה ,מודה אני ,פּיעטר-
קאָװ , .1881װער דאָ איז מפֿסיק אונ' הערט
אויף פֿון לערנין אוני איז מבֿטל דבֿרי תּורה צו
רידן דבֿרים בּטלים  ---דען זאָלין אָבּ גישניטן
וערין זײַן חיים בּעולם הזה" ,נצ  ,בַּמדבּר,
יא/ד,
= אָי אַ פּאָלע = אַרוסקומען בּשן"ועין.
פֿאַרענדיקן מיט היזק אַ שלעכט געשעפֿט ,אָבּער
דערפֿאַר פּטור װערן .זיך פֿונאַנדערגײן מיט אַ
שותּף א גנבֿ, .יעדער שכן האָט געװאָלט זײַן
מפּלה ,אָפּצוקױלען אים ,אִי א פּאָלע" ,ממוס,
*אַי זיך אַ פּאָלע = שפּאַסיק.
יודל ,זי 96
,איך װאָלט מיר געלאָזט אִי א פּאָלע ,אַבּי .ס'זאָל
זײַן שטיל"  --זאָגט א מאַמע ,אַז די קינדער
דרייען איר דעם קאָפּ אָדער מאַכן א גרויסן
טומל,

י .ד .טאָיבּ,

אָפּשנײַצן

תרמ"ט,

זי , .21דו װעסט ניט שטאַרבּן מיט דײַן טויט
 ...אַזעלכע הפֿקרײיוַנגען װי דו שנײַדן אָפּ

 ,7אוטו .זיך בּאַפֿרײַען ,פּטור װערן פֿון אַן
אונטערנעמונג ,פֿון אַ געשעפּֿט .ליקווידירן (מיט
היזק),, ,לאָמיר בּעסער פֿון דעם עסק אִי ,נאָכװאָס
זאָל איך אומזיסטע יסורים לײַדן?ײ ,טעיאַטאָר.
 .. .,ער האָט קיין יאָר אוױיסגעהאַלטן און האָט
פֿון קראָם
ווילנע ,6681

אָפּגעשניטן",

אמז,

;נאָך שלושים

דער

שנאָרער,

האָט ר' חייא ...

מיט אַמאָל אָפּגעשניטן פֿון אַלע מסחרים ,פֿאַר-
פרץ' ,מסירת-
נם",
ח.י .
ּל.
בער
קױפֿט די פּ
נפֿשי, .װאָס דו גלײבּסט נישט און הייסט מיר
אִי  --איז בּײַ מיר קיין חידוש ניט" ,שע,
מנחםימענדל,

ז' , ,07און אִי פֿון זייערע

גע"

שעפֿטן פֿאַר האַלבּ געלט ,אבּי גיך זיך אַרױסצן-
כאַפּן און זײַן פֿון די ערשטע" ,יד ,יפֿאָל,
 ,1לֵאן , .8ער האָט ניט לאַנג געדויערט ,ער
האָט פֿון דעם גאַסטהױז אָפּגעשניטן און אין
שולדיק געבּליבּן אַ סך געלט די קעשענעװער

ייִדן" ,יפֿאַל ,4881 ,אאן , .8װעט זיך נאָך
פֿרײען ,אַז ער װעט אִי פֿון דעם 9סק מיט
עטלעכע רובּל" ,י .בּודזאָהן ,אַ גיטראײַע װײַבּיל

חלעבּין ,ווילנץ ,2981
 .8אוטח .איבּעררײַסן א פֿאַרבּינדונג ,ניט
האָבּן מער צו טאָן מיט עמעצן .זיך בּאַפֿרײַען
פֿון עמעצן .אִי מ יט א מיידל .אִי מ יט דעם
מענטשן ,מיט
יט
אומטרײַען חבֿר ,אִי מ
דער װעלט, .אבּיר דיאש שײַנט צו זײַן...
דאז מיר האבּין מוזין מיט ר' יודא אָפּ שניידין",
גה ,זי ; ,121עס איז גוט שװײַגין אונ' לײַדין
אוני אין קריג בּלד אָפּ צו שנײַדין" ,צוכט.
;װען כּל הקהל שטייאן אונ' לובּן אירן גאָט
דען אַלמעכטיגן אוני איינר אין מפֿסיק מיט
שמועות ריידן ,דאָ רופֿט איין מלאך אין הימל
אויש :דיזער פּלוני דר האָט אָפּ גשניטן די
הערשאַפֿט אונ' לױבּגעזאַנג פֿון גאָט ,אַזױ זאָל
זײַן לעבּן אוך אָפּגעשניטן װערן" ,עפש ,דרך
הישר לעולם הבּאַ ,שקלאָװ תּקנ"ון {6971ן,
 9שאַרף אָפּענטפֿערן ,אָפּהאַקן אינמיטן
שמועס, .ער ,דער לערער  . . .האָט אים אָפּגע-
שניטן אױפֿן גויאישן שטייגער -- :װאָס װילט
איר? וואוהין קריכט איר?" ,שע ,אין שטורם.
 ---.קיין װעקסל

נעם איך נישט,

--

שנײַדט

אָפּ דער מחותּן נאָך קעלטער און װיל זיך
אױפֿהײבּן פֿון בּאַנק" ,פרץ ,אויף אַ זומער-
וואוינונגי, .ערן שנײַדט קורץ אָפּ, :ס'ועט
קלעקן" אָדער אװייניק" -- ,און גייט זיך
װײַטער זײַן װעג" ,ע .איזרא ,צײַג ,קיעוו ,8291
זי ; ,17געטאָן א נעם ארויס איר אָרעם פֿון

זײַן האַנט און שאַרף אים געטאָן אַ שנײַד אָפּ;

ניט

װיכטיק!",

דעמבּלין,

ב.

און

צװיי

אַ

*אַ' בּײַ זיך =
דריטער ,נ"י  ,3491ז' .12
ּ,ענעק קערט זיך אום אהיים
פֿעסט בּאַשליסן; פ
 . ..ער שנײַדט גלײַך אָפּ בּײַ זיך :מער ניט
טראַכטן

--

בערג,

אויס!",

בּאַם

דניעפער

,

יעמעס! ,זי ,914
 .0איזאָלירן .אַרומרינגלען .אָפּזונדערן ,אָפּי
טיילן אַ גרופּע .איבּעררײַסן דעם צוטריט אָדער
דעם אָפּטריט .אִי דעם שׂונא פֿון אַלע זײַטן
אי דעם צוריקטריט, ,אונ' הערט שרײַאן װיא
מן דיא ליבּיא אַנטפֿירט  . . .אַזו לױפֿט עֶר , ..
דיא ענטפֿירר דען װעג אבּ צו שנײַדן" ,מראות
הצובאות ,װאַנזבּעק תּע"ח, .עס האָט געגליקט
די חיל פֿון הורדוס מיך מיט מײַנע הונדערט
מאַן אָפּצושנײַדן פֿון דער גאנצער בּאַנדע",
אמד ,הנדח ,ווילנע , ,6581פֿאַרמאַכט די טירלעך
פֿון אײַער אױיװן און ...איר שנײַדט פֿון
פֿײַער אָפּ דעם שטראָם פֿון דער לופֿט" ,ס.
פֿײַנסטאָן ,כעמיע ,נ"י  ,0291ז' , .72מטטרון
קומען א בּלאנקער ,װעט
ט
ע. .
װך ,
דער מלא
אִי װעגן" ,צייט ,מטטרו, .דערצו האָט ער
אָפּגעשניטן אלע אַרומיקע װאַסערקװאַלן פֿון
ירושלים" ,בּ .בּיאַלאָסטאָצקי ,פֿאַר  0691ווא ,51
,די מאָבּיליזאַציע-אָפּטײילונג פֿון קאָװנער געטאָ
ופּלעגטן אָפּטײלן פֿון יעדער שטאָטישער בּרי-
גאַדע אַ געוויסע צאָל מענטשן  . . .און צושטעלן
זי צו די אַעראָדראָם-אַרבּעטער .אזא אָפּעראַציע
האָט מען גערופֿן אָי ,פֿלח ,נאן ,8
מיט זיך , --אני זיא זאָלין זיך אירה
יונגה יאָר ניט אָבּ שנײַדן" ,משה

פרעגר ,דרכי

.
ֿ,ון איבּריג עסין אוני טרינקין . .
ציון .0561 ,פ
דוא פֿאַר דערבּסט אוני בּישװערסט דיא דײַאונג
פֿון דײַנם מאגין אונ' שנײַדט דיר אָפּ דײַני
גיזונטי יונגי טאגן" ,צוכט .זיך צו פּײַניקן,..
א.ָ.ר.ום מען שנײַדט
װדה
איז א שלעכטע מי
זיך אָפּ דאָס לעבּן" ,חא ל/ב, .זי שנײַדט זיך
אָפּ די מעגלעכקייט זיך אײַנצופֿונדעװען א לעבּן
אין דער גרעסערער שטאָט" ,װײַס װו ,יקולטור-
*ֹאֲי זיך די העלדזער = אויך:
ליגע' ,זי ,72
פֿירן א שטאַרקע קאַנקורענץ* .אַי זיך די פֿינגער
פֿאַר עמעצן = זײַן גרייט צו טאָן א סך ,צו
גיין אויף קרבּנות צוליבּ עמעצן; .די קצבֿים
פֿון דראַזשנע װאָלטן פֿאַר אים געקאָנט זיך אַי
די פֿינגער",
כּתבֿים,

ונג.

יקע).

מ.

יודישע

י .בּערדיטשעװסקי,
:

ה-עכץ.

ערײג

/עניש.

ער (ין

ה

אָפּשנײַדערן  --טרװ . דער אָפּ'-- ,געשנטי
דערט.

שלעכט

אָפּטאָן די אַרבּעט

פֿון אַ

שנײַדער .אִי אַ מונדיר מע זאָל קוים קענען
אַרױפֿציען אויף זיך,
אָפּשנײען  --אומפּ .שנייט אָפּ- ,יגעשנייט,
 1שנייען א לענגערע צײַט .עס האָט אָפּגע-
 ,2אױפֿהערן שנייען.
שנייט א גאנצן טאָג
אַז עס װעט אָי ,װעלן מיר אַװעק אויף שניישיך,

אָפּשנײַצן  --טרו .שנײַץ אָפּ- ,געשנײַצט,
 1אָפֿט מיט זיך .אָפּרײניקן די נאָז דורך
*אַ עמעצן די
אַרױסבּלאָזן די אויסשיידונג.

אָפּשניץ

1909

נאָז = ארײַנזאָגן .אַװעקזעצן איינעם אויף
זײַן ריכטיקן פּלאַץ, .נישקשה ,א מאן מעג
דעם װײַבּ אִי די נאָז ,װען זי פֿאַררײַסט זיך צו
*ניט האָבּן קיין צײַט די נאָן
שטאַרק" ,פּבּ.
אָפּצושנײַצן = זײַן זייער שטאַרק פֿאַרגומען.
;די װײַבּ האָט דאָ {געהאַט) צו טאָן מיט קרע-
מערקעס ,מיט פּוצנמאַכערין ,מיט שנײַדער און
האָט גאָר קיין צײַט געהאַט א נאָז אָפּצושנײַצן",
*ניט
אמד ,איינע פֿערדרײענעס ,װילנע 4781
װויסן װי א נאָז אָפּצושנײַצן = זײַן אינגאַנצן
*צאָל אים אָפּ פֿאַר אִי די נאָז
אומבּאַהאָלפֿן,
 --וועגן איינעם װאָס װיל עפּעס פֿאַר דעם*זיך אַ' די
מינדסטן װאָס ער טוט (גיט).
נאָז און זיך שמירן דאָס פּנים = דערציילן
שלעכטע זאַכן וועגן אייגענע ,נאָענטע . *שנײַץ
זיך אָפּ די נאָז = מיש זיך ניט אַרײַן .װאָס
פֿאַרשטײסטו אין דעם?

 .2דזוו אָפּשנױצן .אַרומשנײַדן א קנויט פֿון
ליכט װאָס בּרענט ניט גוט, .אויך טאָר מען ניט
הייסן דעם גוי א ליכט אַי ,אַפֿילו ניט צו זאָגן
דעם גוי :שנײַץ דיר אָפּ די נאָז (31ן דערװאַרטן
דער גוי זאָל פֿאַרשטײן דאָס עֶר זאָל אִי דאָס
ליכט" ,שלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה
ומנהגים של כּל השנה ,לעמבּערג ואָנהײבּ ,91
י"הן, .דער קאַבּצאַנסקער גלות איז דענסטמאָל
אין הערשעלעס אויגן בּאַשטאַנען פֿון גאַװרילאַ
דעם שבּת-גוי װאָס שנײַצט אָפּ שבּת די ליכט",
ממוס ,װינטשפֿי ,זי ,71

זונג.

אָפּשעלמן

-עכץ.

קע).אָפּשניץ  --דער ,ץ.

עניש= .דער (דין,1אַ.קט אָדער רעזול-

 .2אָפּפֿאַל בּײַם בּאַאַר"
טאַט פֿון אָפּשניצן,
בּעטן האָלץ (סטרוזשקעס ,שפּענער אדגל)
פֿאַרדאַרטע צװײַגן אין װאַלד, .לאָזן אױפֿשטעלן
איין קליינעס געצעלטל ,געפֿלאָכטן מיט די אֶץ
פֿון די בּיימער װאָס אין װאַלד זיך בּאַפֿינדן און
מיט ליים בּאַקלעפּט" ,אַ .פּאַװיר ,גדולת יוסף,
*אַן אִי פֿון א
יוזעפֿאָו ,תּקצ"ח ,כא/ב.
מענטשן  --נישט-ווערדיקער ,שווינדלער .אָפּפֿאַל
פֿון דער געזעלשאַפֿט,

אָפּשניצל  --דאָס- ,עך.

 .1פקפ פֿון דפװ.

אָיעך אױפֿן דיל אין סטאָליערײַ .אִי פֿון חלבֿ,

;אַשס דראמעס
פּראָזאאישן

זײַנען ס'רובֿ אֶיעךְ פֿון זײַן

שאַפֿןײ ,מאַקס עריק,

שאָלעם אַש,

מינסק , .1391דער שמש געפֿינט א סך ציגאַר-
אַ'עך ארום זײַן שטענדער אַפֿילו אום שבּת",
ל.

ליאַמ

קװיטקאַ,

אונ

פעטריק,

קיַעװו

,2391

;א דין"דינע אָפּשטופונג פֿון געדאנק ,א דיךדין
אִי פֿון געפֿיל" ,בּ .ריוקין ,אונזערע פּראַזאַי

איקער ,זי - 761
 .4כאַראַקטעריסטיש שטריכעלע ,פיטשעווקע.
,אין אים זענען פֿארבּליבּן אייניקע אֶיעך פֿון
דעם פֿאַטער" ,שע' ,קינדערשפּיל! ,זי קאָן זיך
אַװעקשטעלן און געבּן א לייג אַװעק א עומפּני
חטאינו'לע" אָדער אַן קאַתֹּת זוכריליי מיט אַלע
דריידלעך און אַלע אַ'עך" ,שע ,בּלאַנזענדע
שטערן וו ,װאַרשפ  ,2291ז'  ,702ע . . .אַן עליה
און נאַך אזוינע אֶיעך פֿון יידישקייט" ,ספּ,
יודישע

װעלט,

װילנע

תּרס"ג,

*מיט

זי .36

אַלע אֶיעך = מיט אַלע פּיטשעװקעס; .ס'איז א
ייִדיש שטעטל מיט אַלע אֶיעך ,מיט גבּאים און
גבּאיטעס" ,ממוס' ,חג האָסיף"
 .9אױפֿטועכץ .דריידל .המצאה ,קונציקער
פּלאַן .שפּיצל,, .און פֿונעם חסיד האָט מען דאָך
געװויס ניט װאָס צו שמועסן ,זײַנע אַ'עך װאָס
ער קען פֿאַרמאָגט קיינער ניט" ,קמ ,7681
טא , .21איך קען אױפֿטאָן אַמאָל אַן אייבּער-
הסבּרה ,פֿאַלן אויף אַן עצהלע ,מאַכן אַ פּלאַןי

אַן אָפּשניצעלע און געפֿינען אַ קגייטשעלפ",
ממוס ,די טאַקסע ,זי , ,62װאו ערגעץ א שיינע
תּנועה ,א מין העויהלע ,א שפּיצל ,אַן אִ' --
האָבּן מיר דאָס גענאַשט פֿון בּעניןײ ,שע ,דאָס
,שׂמח זײַן דעם עולם מיט אלע זײַנע
דריידלי .מ
קאַטאָװעסלעך און אֶיעֶךְ" ,ייל, .די מלכּה דײַנע

זאָל לעבּן  --װעט נאָך געפֿינען זײַטיקע איעך
אויף װאָס געלט אױסצוגעבּן" ,משה מאַראַי
חאָװסקי ,די הגדה פֿון הײַנטיקער צײַט ,װאַרשע
 ,5ז' ,5
דזוו אָפּשניצן ,אָבּער מיט קליינע שניצלעך,
אָפּשניצן  --טרו .שניץ אָפּ'- ,געשניצט .אָפַּי
שנײַדן ,אַרומשנײַדן מיט א מעסער .דינער מאַכן

(אַ שטיק האָלץ) .אִי אַ שטעקעלע אויף אַ פֿײַפֿל,
,ערבֿ שבּת בּײַן שנײַדן די נעגל פֿאַרגעסן אִי

 .2שטיקל פֿון אַ שפּײַזפּראָדוקט .אָפּפֿאַל

שטיקלעך האַלץ פֿון טיש פֿאַר עדות" ,ישׂראל

װאָס מע ניצט װי שפּײַז, .די אֶיעך פֿון די גע"
פּיקלטע צונגען און פֿון 'דגירודינקעס'יי ,דטש,
ווילנע, .גאָט אין הימל! פענעקן  . . .קומט אויס
צו דערנערן זיך לויטער מיט אֶיעךְ" ,בּערג,
בּאַם דניעפּער װוו' ,עמעס' ,זי , .42פֿאַרן קעלבּן
זיך {דאַרף מאעןי|.נג.אַ.נצן אױפֿהערן געבּן
נֶדער קון בּאַרדאַ (אָעך װאָס מע בּאַקומט אין
די װײַןזאַװאָדן)" ,ק .גיטמאַן ,די נױטיקסטע

פּאַריז

אָגראַנאָמישע

יעדיעס

פֿאַר

נײַע

איבּערװאַנדע"-

,0
-ונג,

מיט

זכרונות

פֿון מײַן

לעבּן

-עכץ  --געהילץאָפּפֿאַלן ,סטרוזש-

קעס .אָפּשניץ- .עניש/ .ער (יין יקע).
אָפּשנירלען  --טרוו .שנירל אָפּ ,ג-ע-שנירלט,
אָפּבּינדן אַ שנירל
עניש.קעסטעלע.

אָדער שנירלעך.

אִי דאָס

אָפּשניר(עװע)ן  +- --אָפּשנור(עװשן- .
אָפּשנעלן  --טרװ .שנעל אָפּ-- ,געשנעלט.

רער ,טשערקאס ,9291
 8רעשטל ,זכר .שטיקל דערמאָנונג ,איבּער-
בּלײַבּ .אֶיעך פּאַפּיר פֿון דער שגײַדמאַשין.
,װירבּל:װינטיק טראָגן זיך בּײַ אים אין קאָפּ
אָיעך פֿון שמועסן ,אַמפּערײַען און בּאַגעגע-

דרף מן אן יײ"ט קיין ליכט פּוצן זיי דען אבּ

נישן" ,בּערג ,בּאַם דניעפער וו ,יעמעסי ,זי ,313

שנעלן .מיט דעם פֿינגר" ,שׂה ,א ,אַמשׂט ,3271

אָפּקלאַפּן ,אָפּשיסן מיטן (מיטלסטן) פֿינגער,
אָנגעשפּאַרט אין גראָבּן פֿינגער .אִי פֿ ון זיך.
אי פֿון טיש די צעשאָטענע שרעטעלעך .קאַך

זונג.

זיך.

עניש.

-עכץ .

אָפּשעװוקע +----אָפּשיװקע2846 ,ס29טס .=:2:
,הקאָלנער היי מזאנע דקה עם האָי כּנהוג בִּין
היהודים" ,ר' דוד טעבֿיל בֹּר משה ,וילנע
תּרכ"ד ,זי - ,43

אָפּשעטקעװוען  --טרװ . קעװע אָפּ- ,יגע-
שעטקעועט;= :98 .ספעטקעווען .צעשנײַדן
אויף שטיקלעך ,צעהאַקן :דורכקלאַפּן (קרויט
צום זײַערן) .אִי קרויט,

אָפּשעיון  +-- --אָפּשײװן,
אָפּשעכטן

 --טרװ .שעכט

'-געשעכט..

אָפּ-- ,געשאָכטן,

 .1אָפּקױלען .אי מיט אַ טעמפּן

חלף; ,א האַן װאָס קריי(ע)ט נישט  --טרײַבּ
אַרױס אָדער שעכט אַָפּ" ,שװ .איך פֿיג --
;אַפֿילו בּײַ זאכן װעלכע זײַנען אינגאַנצן מותּר,
איז װאָס מער דער מענטש שעכט אָפּ זײַן יצר
 ..,װערט אײַנגעבּויגן די סטרא-אחרא למטה
{ ..װערט נמשך דעם איבּערשטנס כּבֿוד",
תניא,

,806

 .2דערהרגענען ,דערמאַרדן (מיט אַ מעסער),

,די געפֿאַנגענט פֿלעגט מען ניט שיסן ,מע
פֿלעגט זיי פּשוט אֵי".

 ,2שעכטן אַ לענגערע צײַט .אויסשעכטן

,װיפֿל מע האָט דאָס ייַדישע פֿאָלק ניט אָפּגע-
שאָכטן ,אַלץ איינס לעבּט עס",
 .4אומגליקלעך מאַכן .פֿאַרשאַפֿן גרויס היזק,
,מהאָט מיך זונטיק אָפּגעשאָכטן :אַ האַלבּן
פּודר

אָפּשניצלען  --טרו- .צל אָפּ-- ,געשניצלט.

וחמובֿסקי,ר

סז/ד .אויך פֿיג, :ער איז געװען געניט און
געשיקט .עֶר קאָן זיך לאָזן ציען װי א גוטע
פּרוזשינע בּײַ דער טיר און ראַפּטאָם געבּן אַזאַ
שנעל אָפּ פֿון זיך ,מע זאָל פֿל;ען אין כֹּף-
הקלןען" ,יודל יאָפֿע ,זאָס איידעמל ,מאָסקװע
,6

נאפֿט

שמוגלאַרס.

צוגענומען",

עוזר

װאַרשאַװסקי,

;ניין! האָט זי געשריגן.

נײן!

איך װעל מיך נישט לאָזן איבּערבּעטן מיט אַ
שטופּגראָשן  . . .אַז אָפּגעשאָכטן אַ הויזגעזינט
 ..זאָל עֶר נישט האָבּן קיין פֿאַרענטפֿערונג",
האָראַנטשיק,

שמעון

'גאָטס משפּט.

*אָי (זיך) (אָן א מעסער) = אַװעקשטעלן
עמעצן אָדער זיך אין זייער א שלעכטער לאַגע.
,װי נעמסטו עס צו פֿון א בּעל-מלאָכה אלע
זײַנע מכשירים  --דו האָסט דאָך אים אָפּגע-
שאָכטן אָן א מעסער!", .גייט רעדט מיט אים
אז ער איז פֿאַרבּלענדט און ער זעט אַחוץ איר
קיינעם נישט .מיר זעען אָבּער אַז ער שעכט זיך
,ענומען א
אָפּ אָן א מעסער" ,טמז  3691וו  ,82ג
מעסער און זיך אַלײן אָפּגעשאָכטן .ער'ט
געמוזט

7

אַנטלױפֿן

וו 42

ינג.

פֿון

פּוילן",

פֿאַר

בּאַש,

-עניש,

אָפּשעלטן  --טרװ 4 .אוטװ.
יריגעשאָלטן ,פּ :5אָפּשילטן,

שעלט אָפּ,
 .1אַרױס

בּרענגען אַ קללה ,קללות .אִי עמעצן מיט טויטע
 קללות; ,אַנו ,פּרואװט נאָר ,גיט אים ניט דינדבֿה װאָס ער װיל ,װעט ער נאָך גוט אָיי ,קמ,
,0

קפטאן 144

/

/

אָפּשעלמטעריש

100

 .2אָפּענטפֿערן אויף א קללה, .אויף זייער
בּלײַבּעניש!  --האָט זיי מיט כּעס אָפּגעשאָלטן
זעלדע" ,משה טײַטש ,נאָװעלנ ,מאָסקװע ,6291
 .2שעלטן אַ לענגערע צײַט .אָפּגעשאָלטן דעם
| צאַר א שעה נאָכאַנאַנד,
 .4אױפֿהערן שעלטן .אַז מע
ווערט לײַכטער אױפֿן האַרצן,

שעלט

אָפ,

מיט זיך; :און (זין האָט אַנגעהױבּן קריגן
און שילטן זיך מיט אים ,איז די מזל בּרכה
אַרײַן אין דעם און האָבּן זיך כּמה װאָכן נאָכ-
אַנאַנד אָפּגעשאָלטןױי ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי
חכמה ,װילנע תּר"נ ,ה/ב .קאַמאָל אין דער
שטיל און אַמאָל אין דער הייך זיך אַ'" ,נס,
די

מישפּֿאַכע

מאָסקװע

מאַשבּער,

,9

דונג- .עכץ .דער (דין- ,קע)- .ערײַ.

אָפּשעלטעריש  --אַדי.

װאָס איז װי בײַ

עמעצן װאָס שעלט זיך כּסדר .אַ הינטיש ,אַן אַי
מויל,

אָפּשעלמע(װוע)ן  --טרו- .מעוווע) אָפּ ,ג-ץ=-
שעלמע(װע)ט.

.1

אָפּנאַרן,

אָפּשװינדלען

אָפּבּאַרען .איבּערכיטרעווען .אִי ערלעכע מענ-
טשן װאָס האָבּן צו דיר צוטרוי .אִי א תּמעװאָטן
שכן און לאָזן אים אָן א גראַשן,
( .2גוטמוטיק) איבּערקליגן ,מאַכן צום נאַר,
אִי דעם קליגסטן .אִי אַ גוטן חבֿר, .א מיידל אַ
שעלמע / ,א מיידל א בּרען / ,זי שעלמעט דיר
אָפּ  / --און װי גאָרניט געװען" ,פֿל.

אָפּשעלע(ש)טשען

--

אטחװ.

-טשע אָפ,

אָפּשורשען .אָפּ
דיגעשעלע(ש)טשעט .סל.
שאַרכ(ע)ן .ער האָט אָפּגעשעלעשטשעט מיט
זײַנע פּאַפּירן בּיז אין דער שפּעטער נאַכט
ארײַן.
אָפּשעמען  --טרו .שעם אָפּ- ,יגעשעמט ,זן.
פֿאַרשעמען .מאַכן צו שאַנד .אִי א מיידל אין
דעם בּחורס אויגן .געויינטלעך מיט זיך =
אױפֿהערן זיך שעמען, .פֿון דײַן עסין און
טרינקן זאָלשׂטו דיר אָפּבּרעכן און אַ' ,אונ'
זאָלשׂט װאָשׂ מער אוישגעבּן אויף איין היפּשע
דירה אַז זאָלסט דיך קעגן לײַט ניט דאַרפֿן
שעמן" ,עיון ,סה/א; .ער האָט זיך שוין
געװאָלט אַ' און א פרעג טאָן פּשוט ,ס'הייסט,
מ'זאָל אים דאָס װאָרט פֿאַרטײַטשן אויף יידיש",
אַר ,די נײַע קנעלונג, .לאָמיר זיך אִי און
זאָגן אַז מיר האָבּן טראָבּל" ,מװ ,יוִשפ |, ,זי
האָט געזאָגט אַז זי װעט זיך אִי .זי װעט קומען
אויף א זיצונג פֿון דער פֿאַרװאַלטונג ,װצט זי
קערן די וועלט" ,לייזער קאַצאָװיטש ,הוֹמאָרעס-
קעס ,מינסק ,3391
עניש,ה-עכיץ.
זונג.
אָפּשעמערירן  --אוטװ- .ריר אָפּ'- ,געשץ-
זזחו אָפּשימערירן ,6-
מערירט .

אָפּשענרן  --טרוװ .שענד אָפּ'-- ,געשענדט.
זזח שענדן ,נאָר עמ"
אויך- :ש-ענדיקן.
פֿאַטישער .אִי די קבֿרים אױפֿן בּית-עלמין, ,די
פּאָגראָמשטשיקעס האָבּן אָפּגעשענדט און דער-
נאָך דערמאָרדעט ייִדישע מיידלעך".

אָפּשערכען

אָפּשענערן  --טרו- .ער אָפּ-- ,געשענערט,
שענער מאכן .פֿאַרשענערן .אִי אן אַלט פּנים,
אױיסגלײַכן א קרומען ,אִי אַ מיאוסן . ;שענער
אָפּ די מויד ,װעט דער שפּיגל װערן גינציקער
|
זנב,
צו איר".

 .2פֿון אַ גרויסן סכום פֿליסיקײט אָנפֿילן אַ
כּלי ,אי פֿון אַ קװאַל װאַסער,

פֿון אַן עמער,

אויך אִי אין די הױפֿנס, .גיא צו מאָרגנש פֿריא
צ-ו.ם בּאַך אונ' שעפּ װאֲַשׂיר שטראָם אבּ",
.
מרדכי בּרי' ארי' ליבּ ,מקוה

ישׂראל ,נאָװידװאָר,

תּקנ"ד,

אָפּשענקען  --טרוו .שענק אָפּ-- ,געשאָנקען,
 .0אָפּגעבּן עפּעס װי אַ מתּנה
יגעשענקט.אויף שטענדיק .שענקען אַלץ .אַװעקשענקען.
אִי אַן אָרעמאַן אַלע אַלטע בּגדים .אָי דאָס גאַנצע
האָבּ-און-גוטס, .עס האָט בּײַ מיר דער גאַנצער

 9אויסשעפן .אַי דאָס צעגאָסענע װאַסער.
,ווען ואשׂר אודר װער פֿר שיט גיװאָרן אֹיבֹּר
טיש דאַרף מן ניט מיט איין לעפֿיל אִי |אום
שבּתן" ,שֹׂה | ,אַמשׂט  ,3271סג/ב,

רינג  . . .וקוים| א בּאַטרעף ,װען ער װאָלט מיר

 .4מאַכן װייניקער אַ סכום פֿליסיקײט, .איז

,די

אין קעסל אַלעמאָל געװען זודיק װאַסער .כּדי
אַרײַנגײן אין הייל ,האָט מען דאָס װאַסער

פֿאַר אַרעמע די

קומט

ניט געווען אָפּגעשענקט פֿון א פֿאַרנעמע דאַמץ",
אמז,

דיא

קאָװנער

בּריקע,

װילנע

בּאַבּעשי האָט אָפּנעשענקט

,4781

ווינדעלעך" ,מק ,פּאָעמען ,װילנע  ,0291זי ,04
 .2געבּן א געשאַנק פֿאַר אַ געשאַנק, .איך

האָב דיר געגעבּן אַ מתּנה? פֿאַרװאָס זשע
שענקסטו מיר קיין זאַך ניט אָפּ אויף צוריק?",
 .9צוריקגעבּן אַ מתּנה, .איך שענק דיר אָפּ
דאָס פֿינגערל און שדכן זיך ניט מער צו מיר".

זונג.

/עניש.

-עכץ.

ער (ין)

עריי.אָפּשענקערן

 --קער אָפּ-- ,געשענקערט.

אוטװ  ---זײַן אַ שענקער א לענגערע צײַט אָדער
אױפֿהערן צו זײַן א שענקער .אִי דאָס גאַנצע
לעבּן אין א דאָרף, .װוען איז אַ שיכּור אַ יתום?
פרװ
אַז דער שענקער שענקערט אָפּי ,פֿװל.
 -אָפּגיסן ,אָנגיסן משקה .אִי פֿאַר אַלע געסט,בּיז עס בּלײַבּט א ליידיק פֿלעשל,

אָפּשעפּטשען  --טרװ 6 .אוטװ- .טשע אָפּ
 .1שעפּטשען אַ לענגערע
ייגעשעפּטשעט
צײַט .די אַלטיטשקע האָט א גאַנצן פֿרימאָרגן
אָפּגעשעפּטשעט איין גאָט װייס װאָס  ,2דזװ
שעפּטשען .אִי עפּעס אױפֿן אויער .אַי אַזױ הויך
אַז א טױבּער האָט געקאָנט דערהערן .2 .פֿאַר-
ענדיקן ,אױפֿהערן שעפּטשען .אִי א בּרכה און
זיך נעמען צום פֿרעס|. .די ייִדענע האָטן קודם"
.ע-
איגָןפ.ּ.ג
כּל אַ בּלינצל געטאָן מיט די או
שעפּטשעט דעם בבּרוך דיין אמת'" ,קולטור
מיט
און בּילדונג ,מאָסקװע  ,8191שאן .6
זיד  --נאָר פֿאַר זיך .
אָפּשעפּן  --טרו.
 .1אראָפּנעמען מיט
כּלי ,אַ טייל פֿון א
,ע טאָר קיין
טאָפּ .מ
יום טובֿ אָבּער פֿון

{(ניש,.

שעפּ אָפּ-- ,געשעפּט.
אַ שעפּ ,מיט אַיעדער מין
פֿליסיקײט .אִי שוים פֿון
קעז און פּוטער מאַכן אום
דער סמעטענע מעג מען

וואויל אַ בּיסל אַ" ,שולחן ערוך אורח חיים
ויורה

דעה

ומנהגים

של

כֹּל השנה,

לעמבּערג

געדאַרפֿט

אַ",

י .פֿאַליקמאַן,

די

שײַנ

פֿוו מיזרעכ ,מאָסקװע  .8491אויך פֿיג , --אַ'
כאָטש װיפֿל סיאיז פֿון זייער ריי" ,פּמ ,מלחמה
| ניי  ,6591ז' ,722
זונג , -כץ ,דעניש .דער (דקע).
-עריי,

אָפּשעפּסלען זיך - --סל זיך אָפּ ,זיך --גע-
האָבּן ,געבּוירן שעפּסעלעך, .די
שעפּסלט.
שעפּסן-מוטערס דאַרפֿן אָנהײבּ אַפּריל זיך אַי",
אָ.

סטרעליץ,

רעקאַנסטרוקציע,

מאָסקװע

,3

אָפּשעפּעל(י)אַוען  --אוטו- .װע אָפּ-- ,גע-
שעפּעל(אַװען א לענגערע
שעפּעליאַװעט.
צײַט אָדער אוױפֿהערן שעפּעל(אַװען, .ער
רעדט ניט אַרױס קיין סמך  --ער זאָגט
'שאַמעך' און 'שײַדן אַנשטאָט 'סײַדן", .אים
איז געבּליבּן אָפּצושעפּעליאַװען נאָך א חודש,
בּיז מע װעט אים אַרײַנשטעלן די פֿאַדערשטע
ציין",

אַפּשעפֿלען  --טרװ .יפֿל אָפּ-- ,געשעפֿלט,
אָפּשעפּן מיט אַ שעפֿל ,אִי דאָס װאַסער פֿון
שיפֿל .אַי פֿאַר זיך אַ קװאָרט סמעטענע.

אָפּשעצן  --טרוו .שעץ אָפּ--- ,געשעצט ,דטמש.
נר.
זזחו אָפּשאַצן אִי בּאַמיאונגען ,אָנשטרענ-
גונגען, .אין בּלױע הימלען שטעכן מײַנע
מאַסטן / ,אין שװאַרצע תּהומען הענגען מײַנע
נעצן / ,די קנופן פּלאַצן פֿון די שװערע
לאַסטן / ,עשירות מיטן מויל ניט אָפּצושעצן",
יהואש' ,מײַנע שיפֿן0294. , /ונב,

אָפּשער  --דער- ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזולטאט

פֿון אָפּשערן .אִי פֿון װאָל .אִ' פֿון האָר,
 2סכום ,בּינטל אָפּגעשאָרענע װאָל אָדער האָר,
,מיטן אִי פֿון מײַנע שאָף פֿלעגט ער זיך דער"
ווארעמען" ,תּי ,איובֿ ,לא,02 ,

(אָנהײבּ  .91י"הן, .א שינער מלמד ,ער
ווייסט אַפֿילו ניט װאָס מע טוט אז מע האָט אַ
פּאַרעװע לעפֿל אַרײַנגעשטעקט אין דער מילעך
און דערנאָך מיט אים אָפּגעשעפּט די יויך",
נִי .בּ .פֿאַלקאָװיטשן ,רחלע דיא זינגערין,
זשיטאָמיר תּרכ"ח, .האָדל שעפּט אָפּ פֿון אויבּן

אִיגע לט , --א מתּנה דעם יינגן װײַבּל
פֿאַר אָפּשערן די אייגענע האָר .אַָפּשערן
פֿלעגט מען אין אייניקע ערטער פֿאַר דער חופה
און אין אַנדערע ערטער צומאָרגנס ,הכּל כּמנהג
המקום .אָגי איז מען זיך נוהג צו געבּן אין
געוויסע חסידישע קרײַזן אַפֿילו אין נ"י נאָך
הײַנט צו טאָג" ,ייג ,זי ,82

געשפּורעך מיט איר מֹאַזְ" ,ממוס ,װינטשפֿ,
"אָי די ס מ ע ט ענע = נעמען פֿאַר
זי .822
זיך דאָס בּעסטע ,דעם גרעסערן (פֿעטערן) חלק,

אָפּשערכען  --אוטו- .כע אָפּ-- ,געשערכעט,
= פ9פ :אָפּשאָרכען.
שערכען
| /צײַט אָדער אױפֿהערן צו שערכען .די בּלעטער

מיט

אַ הילצערנעם

לעפֿל און פֿירט אַ שטיל

אַ לענגערץ

אָפּשערן

1061

אין װאַלד האָבּן אָפּגעשערכעט אגאנצע נאכט,
ער האָט אָפּגעשאָרכעט מיט די פּאפּיון און
עניש,שטיל געװאָרן.
אָפּשערן  --טרו .שער אָפּ- ,געשאָרן-- ,יגע-

שוירן.

 .1קירצער מאַכן אָדער צורעכטמאַכן

די האָר (מיט א שער ,א שער מאַשינקע אע),
אִ די האָר אלא גארסאָן .מען שערט ניט א
ייִנגל בּיז דרײַ יאָר .די האָר פֿון ערשטן מאָל
אָי ,דעם ראשית הגז ,פֿלעגט מען אָפּהיטן און
אַרײַנלײגן

אינעם

בּעטגעװאַנט

מע

װאָס

האָט

געמאַכט צו זײַן חתונה .אָפּגעשױרן דעם קא-
צעטלער דעם קאָפּ בּיז דער הויט, .דאָ שפּראך
דער קויניג חנון צו דודש בּוטן איך זאג אוייך
זעלצים מערן / .איך װיל אוייך אוייער בּערט
לושן האַלבּ אבּ שערן" ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע

אוני זאל זייני האָר אָבּ שערין ,ווען זיא0
צו לנג זײַן  --לכּבֿוד שבּת" ,לטו ,סד/ב, .לא
תקיפֿו פּאת ראשכם ...דשׂ איז טײַטש :דו
זאָלשט ניט אום רינגלן אָפּ צו שערן די עק
| פֿון דײַנם קאָפּי ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא,
שקלאָװ  ,6971פּרק לט, .א געשריי האָט זי
געגעבּן  /און איז װידער שטיל געװאָרן /
אירע לאַנגע שיינע לאָקן  /האָט דער טאַטע
אַפּגעשאַרן" ,סעג' ,דעם שוחטס טאָכטער"
 .2אַראָפּשנײַדן מיט אַ שער (שערמאַשין) די
װאָל פֿון א שעפּס ,קעמל אאַ בּעלי-חיים .אִי װי
א שעפּס, .דאָס איז גלײַך צו איין שאָף װאָס
זי װערט אָפּגעשאָרן ,דאָך דאָס מינערונג פֿון
איר װאַל װערט נאָר דערקענט אויף אין
קליינע צײַט און דערנאָך װאַקסט עס װידער
אויף" ,ר' משה בּרי נתן נטע ,איבּז ,רי אליהו
*אַי די
הכהן ,שבֿט מוסר ,סדילקאָו תּקצ"ג.
װאָל פֿון די צאזדקדשים = באראבּעװען ,בּאַי

רײַסן ערלעכע מענטשן .לאָון עמעצן אָן א
פּרוטה, .מיט זייערע שאַרפֿע שווינדלען שערן
שׂה פּזורה

זי אָפּ די װאָל פֿון די צאן-קדשים

ישׂראל  . . .ואחרי כּכלות הכּל בּלײַבּן זיי נאָך
מיט דעם נאַמען ,די שיינע ערלעכע
מאָרגענשטערן,

עגל

הזהב,

װאַרשע

יידן" ,אַ.

,8981

פ .בּכּלל אָפּשנײַדן עפּעס מיט א שער אָדער
אַזױ גלאַט װי מיט אַ שער .אַי אַ שטיקל פּאַפּיר,
אי קופּאַנעס, .אוני דיא מוטר האָט דאָשׂ קינד
נאָך איין שעהר גישיקט דען נאָפּל דר מיט אָבּ
צו שערין" ,סהמ ,איוב ,כא; .11 ,א גרויסע
לאַװינע  . . .איז אַרופֿגעפֿלױגן גלײַך אויף א
װאַלד  . . .און האָט דאָרט אָפּגעשאָרן פֿופֿצן
טויזנט סאָסנעס" ,ש .ז .קהת ,איבּז ,נ .רובּאַקין,
װאונדער

אָפּשפּאַלירן

אויף דער װעלט ,קיַעװ |בּאַרדיטשעװן

הֹאֲַי' די 8ליגל ען = אנטער"-
.5
שנײַדן ,אונטערהאַקן די פֿליגלען .אָפּשלאָגן
עמעצן דעם מוט ,אַנטמוטיקן, .אונדזער אומ"
גליקלעכע עלנטע לאַגע האָט זייער אונטער-
דריקט אונדזער גײַסט ,אָפּגעשאָרן זײַנע פֿליג-
לען" ,בּלעטער ,טך .14
מיט זיך, .זי מעג זיך שוין אָפּשערן",
פֿװל  --שוין צײַט פֿאַר איר חתונה צו האָבּן
וועגן א מידל װאָס איז עלטער פֿון 03ן
,ער שערט זיך אבּ די האָר  ...אונ' די אויגן
בּרויאן |בּרעמעןן" ,יוסיפֿון ,פֿיורדא ,4671

יח/א, .די גאַנצע צײַט פֿון ספֿירה טאָר מען זיך

ענלעכע

ניט לאָזן אִי די האָר פֿון קאָפּ ,אָבּער אום ל"ג
בּעומר און ר"ח סיון איז שוין מותּר אָפּצו"
שערן זיך" ,דרך אדם ,װוילנע ,4681
ה-עניש, .װען א ייִנגל װערט דרײַ
עץכץ.יאָר אַלט ,שערט מען אים צום ערשטן מאַל אָפּ
די האָר .און דער טאָג  --וועלכן מען רופט אַי
עֶס
 -װערט פֿאַרװאַנדלט אין א יום-טובֿי.איז געװען א מנהג אַז מע פֿלעגט פֿאַרבּעטן די
קינדער פֿון די שכנים און זי פֿלעגן בּרענגען
מתּנות דעם אָפּגעשאָרענעם .געווען אויך א מנהג
אַז מע פֿלעגט אָפּװעגן די אָפּגעשאַרצנעט האַר
און דעם זעלבּן סכום אין זילבּער האָט מען
פֿאַרטײלט צװישן אָרצמעלײַט .בּײַם אַלטן אַשׁי
כּנזישן ישובֿ אין א"י פּֿלעגט מען דורכפֿירן
דאָס אַי פֿון די קינדער  . . .מיט גרויס פּאַראַד,
דערבּײַ פֿלעגט מען די קינדער בּענטשן מיט
גוזמאדיקע בּרכות, :יוסף הצדיקס חו זאָלסטו
האָבּן ,הלל הזקנס געדולד זאָלסטו פֿאַרמאָגן,
שמשון הגיבּורס גבֿורה זאָלסטו האַבּן ,קרחס
אוצרות זאָלסטו פֿאַרמאָגן" ,ח .שעסקין ,ייִשפּ

פֿענצטער ,די שפּאַלטן אין דער פּאָדלאָגע,

אא ,בן .דער (דין ,יקע) . --שערגעלט . . .
איז די מתּנה פֿאַר דער אָפּשערערין ,בּעת אָפ-
שערגעלט  --דער אָפּגעשױרענער" ,יג ,יישפ
ווצא ,2 ,ניי - = ,2691עריי,

אָפּשערעמען  --טרו- .דעם אָפּ-- ,געשץ-
רעמט .זזו אָפּשירעמען .=-
אָפּשערענגען  --טרח .גע אָפּ-- ,געשע-
רענגעט ,סל .אויך מיט ויך.
אין אַ ריי .אִי די רעקרוטן,

אויסשטעלן

אָפּשפּאָט  --דער- ,ן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּשפּאָטן ,חוזק .זאָגן עפּעס אין אִי, .איך
האָבּ נישט ,װי ס'דארף זײַן ,בּאַגריפֿן  /דעם
נס פֿון דײַן זײַן בּיז אַצינד / ,איצט קוק איך
אין חוֹשך אין טיפֿן  /אין שטראָף פֿאר מײַן אַ'

 --מײַן זינד" ,הל' ,דערמאָנונגעך.

מאַטעריאַלן)

-ער.

זונג.

פֿאַרן פֿאַרבּן .אִי די

-ערי,

אָפּשפּאַלטן  --טרו .שפּאַלט אָפּ-- ,געשפּאָל-
 .1מאַכנדיק אַ שפּאַלט ,אָפּטײלן עפּעס.
טן.
אִי שטיקער ערד מיט א לאָם .אִי פֿון די ווענט-
לעך פֿון פֿריר-קאַסטן די צוגעפֿראָרענע פּראָ-
דוקטן, .און די זון און די שטערן האָבּן אָפ
געשפּאָלטן שטיקער פֿון זײיערע פֿלאמיקע,
קערפּערס",

בּרענענדיקע

רעד'

אַקש,

דאָס

גע"

זאַנג פֿון די פֿעלקער ,מאָסקװע  ,9391ז' ,32
 .2פֿיג .אָפּטײלן ,שאַפֿן אַ װידעראנאַנד ,א
געזעלשאפֿטלעכע ,אַן אידייאישע סתּירה, .עס
װערט געמאכט א פּרוו צו אָפּשפּאַלטן די
טעאָריע פֿון דער פּראַקטיק" ,שטערן ,מינסק

 ,2יאן , .01711עס איז אין אָט דעם אינהאַלט
{פֿון בּאַם דניעפּערן פֿאַרקערפּערט דער פּראַי
צעס פֿון אָפּשיכטן און אַי פֿון דער בּורזשואַזער
און קליינבּירגערלעכער אינטעליגענץ אַלדאָס
בּעסטע און רעװאָלוציאַנערע" ,ש .בּריאַנסקי,
ד.

בּערגעלסאָנ

אינ

שפיגל

פֿונ

דער

קריטיק,

קיִעוו , .4291ער {זשיטלאַָװסקין שטעלט זיך
פּאָזיטיוו אײַן פֿאַרן רעװאָלוציאָנערן סאַציא-
ליזם ,ער שפּאַלט אים אָבּער אָפּ פֿון זײַן אומ"
נאַטירלעכער צונוױפֿפּאַרונג מיט דעם מאַטע-
ריאַליזם" ,לעאָ פֿינקעלשטײן ,גרונטשטריכן פֿון

דער

פֿילאָסאָפֿיע ,װאַרשע

יודישער

,7391

( .8פֿיזיק ,כעמיע) .אָפּטײלן .אָפּרײַסן מיט
דער הילף פֿון אַ גרויסן סכום ענערגיע אָדער
אַ נײַער כעמישער פֿאַרבּינדונג .אִי אַן עלעקי

 טראָן, ,א,ויף אַ גרויסן מאַסשטאַבּ ציט מעןזױערשטאָף

אַרױס פֿון דער לופֿט אָדער מען

שפּאַלט דאָס אַפּ פֿון װאַסער",

ס .פֿײַנסטאָן,

כעמיע ,נ"י  ,0291זי ,83
מיט זיך ; --א גרויסער שפּאָן האָט זיך
אָפּנעשפּאָלטן פֿון דער לאָפּעטע" ,ש .פּערסאָװ,

-ונג, .גראָטעסק איז די פֿאָרם פֿון  . , .פֿאַר-

טאָג און נאַכט ,מאַסקװע , ,3391פֿון דעם נײַעם

שטאַרקטער איראַניע און אָי ,א .דמשק ,שטערן,

ייַדישן לעבּן האָט זיך אָפּגעשפּאָלטן א שפּליטער

 ,2391נאן , ,01:11אין-דער-אמתן איז צס
מער װי אַ בּאַשולדיקונג און מער װי
פֿון די קינדער פֿון דעם ייִדישן אַלרײַט-
שנ ,שלום אַש ,נ"י  ,0691ז' ,271

און

מינסק
אָבּער
אַן אִי
ניק",

אָפּשפּאַטן  --אוטו .שפּאָט אָפּ-- ,געשפּאָט.
אָפּלאַכן מיט בּייזקייט ,מיט
- 59ש-פּעטן,
(גרויס) בּיטול ,אָפּחוֹזקן .אִי פֿ ון א קאַליקע.
אִי אָן רחמנות .אִי א י בּ  9ר עמעצנס נאאיוו"
קייט, .לאַכט װײניק ,אָבּער דערפֿאַר איז זײַן
שמייכל אַזא אָידיקער" ,כ .דונעץ ,איבּז ,זמיטראָק
בּיאַדוליאַ,

דער

סאַלאָװײ,

מינסק

.9291

עער

האָט געמוזט קומען . ..זיך איזדיעקעוען ,אַי
און לוסטיק מאַכן איבּער די ,זשידקעס" ,פּ.
רודאָי ,טמז  1691א ,51

זעכץ.

עניש.

ער (ין -קע)

אָפּשפּאַכטל(עוו)ען  --טרו- .כטל(עװע) אָפ,
-יגעשפּאַכטל(עװע)ט . - :95ש-פּאַקל(י)ץ-אָפּשמירן ,אויסקלעפּן שפּאַלטן ,ניט-
ווען.
גלאַטע שטעלן ,סוקעס אע מיט קיט אָדער

פֿאַרן

ייִדישן

טעאַטצר",

מוק,

טעאַטער

אידיש טעאַטער, .איך האָבּ זיך שוין אָפּגע-
שפּאַלטן פֿון פֿונדאַמענט / ,און איך קען אין
יעדער רגע זיך פֿונאנדערװאַרפֿן" ,הל ,דדאָס
|
|
קראנקע צימער'.
דונג, .אין די רויע קאָנפֿליקטן ,אין זײַן
צעשפּליטערונג און אִי האָט ער |מ .ראַװיטשן
געזוכט אינדיװוידועלע בּאַפֿרײַאונג  . . .פֿון דאָג"
מאטישן פֿאַרגליוערטן גְלויבּן" ,ש .לעשטשיינ-
סקי ,ליט' עסייען ,נ"י  ,5591זי ,251

יעכץ.

עניש.

הער (ײן -קע)

דעריי,

אָפּשפּאַלײַען  --טרו .לײַע אָפּ- ,יגעשפּאַ
לײַעט.

דזו אָפּשפּאַכטלען .=-

שפּאַלירט,אָפּשפּאַלירן  --טרוו- .ליר אָפּ ,גע
שפּאַלירן אַ לענגערע
שפּאַלירן (אוױיסקלעפּן

צײַט אָדער אױפֿהערן
װענט מיט שפּאַלירן,

טאַפּעטן ,אָבּאָיעס) .דזוו אױיסשפּאַלירן .אִי איין

װאַנט און זיך נעמען צו דער אַנדערער . /נג.

אָפּשפּאַנען

162
אוטחו.

אָפּשפּאַנען  --שפאַן אָפּ-- ,געשפּאַנט.

 --שפּאַנען ,שפּרײַון א לענגערע צײַט אָדעראױפֿהערן שפּאַנען .אִי און זיך צוזעצן; .אָי אַ
האַלבּן װיאָרסט און ניט אױפֿהערן צו טראַכטן",
גאָרדאַן,

עליע

דרײ

בּרידער,

,8391

מֿאָסקװע

אָידיק עטלעכע טריט ,האָט וערן אָנגעטראָפֿן
צװויי  משונהדיקע
אויף

פֿאַלשע

װעגן

פּאַרשױנען",

ב.

שקלאַר,

קאַונאַָס ; .9391אַ מידער,

א צעבּראַכענער האָט ער געכטן אָפּנעשפּאַנט
אזוינע אַכט און צוואנציק װערסט און גאָרנישט
ניט געפּועלט" ,אי .דרוקער ,קלעזמער ,קיעװ
 ,0ז' ,62
טרװ .1 -- .אָפּבּינדן ,בּאַפֿרײַען פֿון אַ
געשפּאַן;

לויז מאַכן .אִי די פֿערד ,די אָקסן.

,גייט גלײַך אַרױס און שפּאַנט אָפּ זײַן פֿערך",
ל .יאָסעלאַװיץ ,ר' עזריאל ,..װילנע ,2981
זי " .5דאָ האָט ער אָפּגעשפּאַנט דעם פֿערד און
האָט אים אַרױסגעפֿירט און אים אָנגעבּונדן אויף
א שטריק בּײַ אַ בּוים" ,מ .גליק .דיא סוכּה
אין װאַלד ,ווילנץ  ,4191ז' ,4

 .2אָפּקײטלען .אָפּטשעפּען .אִי דעם לאָקאָמאָ
טיוו, .דער בּאן איז געוועזן גאַנץ פֿאַרדעקט פֿון
די היישעריקן ...האָט מען געמווט אַ' די
טאָװאַרנע װאַגאָנען" ,איין ערנסט

װאָרט איבּער

דער עמיגראַציע ,װאַרשע ,2981
 .9גרינגער מאַכן( .צײַטװײַליק) אױסטאָן פֿון
יאָך ,בּאפֿרײַען פֿון התחײבֿותןן) ,חיובֿױים) ,כּדי
צו פֿאַררוען .אִי די אָנגעצױגנקייט .אי די נער-
וועזקייט ,די געדריקטע שטימונג, .די נערוון פֿון
די פּאָליטישע פֿירער װעלן אָפּגעשפּאַנט װערן,
דאָס איז אַװדאי און אַװדאי געואונשן" ,טמז
 3וע , ,92אַנטשפּאַנען קען מען דאָך געוויס
פֿאַרבּײַטן אויף אֵי" ,מו ,ויפֿאַ,41 ,אָפֿט מיט ז י ך  --אִי זיך נאָך די דויערדיקע
אונטערהאנדלונגען .אִי זיך און אַראָפּװאַרפֿן פֿון
זיך דעם עול צו זײַן זייער פֿאַרטרעטער.

| דונג,

= -עכץ.

דקע)- .ערײַ.

-עניש.

יין,

דער

אָפּשפּאַסן  --אוטו .שפּאַס אָפּ- ,געשפּאַסט,
 1שפּאַסן אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן
שפּאַסן .אִי אַ פּאָר מינוט און װידער װערן

ערנסט.

 2אָפּלאַכן גוטמוטיק ,אָן בּייזקייט.

אָי פֿון אַ צעפֿלױגענעם פּאַרשױן
ונג, .פּרץ האָט זיי |די ייִדן אין שװאַרצע
קאַפּאָטעס} אידעאליזירט ,אַנדערע האָבּן איבּער-
געטריבּן אין זייער קריטיק און אַ'" ,סעג,

געבּרענטע ערדז ,בּ"א  ,7491זי .441

(יבץ.

דעניש= .דער (יין ,דקע)= .דערײ.

אָפּשפּאַצירן  --אוטו- .ציר אָפּן ('-גע)שפּאַ-

צירט.

 .1שפּאַצירן אַ לענגערע צײַט .אִי אַ

גאַנצן פֿרימאָרגן אויף דער פֿרישער לופֿט,

 .2אױפֿהערן שפּאַצירן .אִי און זיך נעמען
ווידער צו דער אַרבּעט, .איך האָבּ אָפּגעשפּאַ-
צירט  . . .חרובֿ געמאַכט א
גריסן זיך ,אױסגעפּלױדערט

קאַפּעלוש מיטן
װאָס נאָר אין

דער קװאָרט' און קום צוריק",
און שטעטלעך' ,פּונקט ,8

זנג.

אָפּשפּאָרן

-עכץ.

עניש.

פרץ' ,שטעט

/ערײַ.

 1אַקט אָדער רע"

אָפּשפּאַר  --דער. ,

זולטאַט פֿון אָפּשפּאָרן (זיך) .אַזא אַ' אַז מע
 .2שטיצפונקט.
קען בּשום-אופֿן ניט אַרױס.
אִי פֿאַרן קערפּער ,אויך פיג :מאטעריעלער אַי
אויף דער עלטער .אװען זײי (די אָרטיקע
פֿאָלקבּענקן װעלן האָבּן הינטער זיך אַ גענוג
זיכערן פֿינאנציעלן אָי ,וועלכער װעט צו יעדער
צײַט פֿאַרזיכערן זייער צאָלפֿעאיקײט און זֵיי
פֿאַרהיטן פֿון א קראַך" ,די אידישע

בּאַנק אין ליטע ,קאָװנע 0291

צענטראַלי

 .8אומפּינקט-

 ,6מח/ב, .דער טײַך בּירן איז אנדערש.
די ייִדן שפּאַרן אים אָפּ און די ייִדן ריניקן
אים אויס" ,בּבֿאימציעא ,כד/ב..

*ֹאַי אין חדר

(לאַקל ,קיעװער ג') = ניט לאָזן גיין װײַטער
מיט דער כִּיתֹּה אין חדר ,וען דער תּלמיד קען
ניט בּײַם פֿאַרהער.
 .4שפּאַרן אַ לענגערע צײַט אָדער אױיפֿהערן
שפּאַרן, .געשפּאַרט און געשפּאַרט און צום
סוף אָפּגעשפּאַרט .מע קען שוין אָפּאָטעמען.

אָפּשפּאָר  --דער ,ן.
אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אָפּשפּאָרן .א סאָלידער אִי פֿון א סך אאָרן.

 .8אָנשפּאַרן ,אָנלענען .אײַנשפּאַרן .אַן אָנלען
דעם קאָפּ אָפּצושפּאַרן .אי די הענט אין די
בּאָקעס(* .ניט) האָבּן װאו דעם קאָפּ אָפּצ
שפּאַרן = (ניט) האָבּן װאו צו זײַן ,װאו זיך
אהינצוטאָן,

טישע קפֿיצת-הדרך און אִי פֿון אַ סך רייך",
שבּש א זי  .711יאַבּי כֹּשֶׁר צו פֿאַרדינען זיך
צמצומדיקע חיונה . . .און אַן אִי אויף אַ
מצווה" ,בּ .האַגער ,איק ,ר"ה תּשכ"ז.
אייר ע ש ט ל .אָ"מאַ רקע .אַײט עװצ-
לע .עדי אָײמאַרקעס צו צען און צװאַנציק
גראָשן ,װאָס מיר גיבּן אַרױס ,דאַרפֿט איר קױפֿן
ט
ע..
װד .
אין דער פֿאָלקסבּאַנק .א.ײַ.ער קינ
די מאַרקעס אַרײַנקלעפּן אין זײַן אָידטעװעלע און
זאַמלען" ,דרי ד .געלבּאַרד ,אַבּשפּאָרונגען ,װאַר-
/נה,
שע 5291

 .0אָפּפֿרעגן .אָפּװענדן .איבּערשפּאַרן .בּאַ-
שטרײַטן אַ מינונג .ניט אײַנשטימען מיט
עפּעס .אִי א מיינונג, .דו האָסט דאַך שטענדיק
ליבּ געהאַט מיך אָפּצושפּאַרן ,צו זאָגן פֿאַר
קערט" ,פּרץ' ,װועבּער-ליבּע' .9 ,בּריוו .ש,מואל-
קע האָט זיך אָבּער נישט געלאָוט אי  /און
האָט קיין מינוט ניט געװאָלט מער האַרן" ,עט.
משלים ,װילנע  ,5291זי  .222גיעקל האָט מיך
אָבּער געװאָלט אִי דערפֿון ,ער האָט געזאָגט:
וי איז דאָס מעגלעך?" ,יפ ,זי , ,84ס'האָט זיך

לעך אַנשטאָט

אָנֹשפּאַר .

,אַזאַ מין שילדערונג

/נג,

פֿאַרמאָגט ...סטיליס-

אָפּשפּאַרן  --טרו .שפּאַר אָפּ-- ,געשפּאַרט,
 .1שפּאַרנדיק מיט א כּוח פֿון אינעװײניק,
אַרױסדריקן ,אָפּשטױסן ,אָפּרוקן עפּעס .אִי אין
אַ זײַט .אִי דעם עולם װאָס רײַסט זיך אין זאַל,
;,שפּאַרט אָפּ מיט אַ דראָטל דאָס פּאַפּיר פֿונעם
ווענטל פֿון גלאָז אין עטלעכע ערטער און
װאַרפֿט אהין אַרײַן זוימען" ,יאַכ  ,1ז' .14
;שפּאַרט ער אָפּ דער אשהס הענט פֿון זיך",
מ

י .שעליובּסקי,

אין דער

װעלט

אַרײַ

ז' ,601

*ֹאָי עמעצן די ז ײַ ט ן  --צונויפֿדריקן ,צונויפֿי
קוועטשן עמעצן אין אַ שטופעניש,
 .2אױפֿעפֿענען װאָס איז צוגעשפּאַרט ,פֿאַר-
שפּאַרט .אָפּריגלען .אױפֿשליסן .אִי די פֿאַר-
שפּאַרטע טירן .אִ'י די לאָדנס, .די מאַמע האָט
אַלעמאָל אָפּגעשפּאַרט די טיר ,זי האָט אַרױס-
געשטעקט דעם קאָפּ . . .און מיט די הענט האָט
זי אונדז געװיזן ,אז מיר זאָלן זײַן שטיל",
אפֿרים

קאַגאַנאָווסקי,

ידי מומע

הדס'"

 .8פֿאַרמאַכן אונטער (הינטער) אַ שלאָס,
ריגל .צומאַכן ,פֿאַרשליסן .פֿאַרשפּאַרן .אָפּגץ-
שפּאַרט װי אין א מאָנאַסטיר .אִ' דעם װעג.
,ין א דערפֿל האָט געוואוינט אַן ערלעכער ייד
א
א װערצסהײַזער .זײַן התנהגות איז כּליימיו

געװוטן דאָס װערצסהויז נאָך א פּאָר שעה פֿאַר
קבּלת-שבּת צוצושפּאַרן .איינמאָל פֿאַרן אי קומט
זיך אַרײַן אַן ערל" ,ר' שמעון

װאָלף מרגליות,

לבֿ שמעון ,מסץ!201001ת,3291 ,6234608

אִי א װאַסער ,אַ טײַך אע = אײַנטאַמעװען
אַ טײַך (מיט א דאַמבּע), .װען איין גרובּ צו
מאַכן שװער איז און עס איז אין דעם אָרט
איין קליין פֿליסעדיק װאַסער װאָס מען עס
לײַכט אִי קאָן אויף איין װייניג צײַט" ,הרב
מרדכי

הורװיץ,

ספֿר פרשת

מרדכי ,אונגװאַר

נישט געלוינט אַפֿילו אַ מויל צו עפֿענען עס אָפַּי.
צושפּאַרןײ ,שמעון האָראַנטשיק ,יגאָטס משפּט,
מיט זיך  --אִי זיך אין די אייגענע ד'
אמות .אַי זיך פֿון בּרעג טײַך מיט אַ וועסלע .א
טאָג צײַט זיך אִי און ניט קומען צו קיין הסכּם,
,מען האָט אים אַזױ שטארק צוגעשפּאַרט צום
װאַנט ,דאָס עֶר ...האָט זיך געמווט מודה
זײַן  . .ער האָט זיך נאָר געקאַנט אִי דערמיט,
דאָס עֶר איז ניט גלײַך צו אַנדערע" ,אמד ,דער
סולטאַן ,װוילנע  ,5981אַי זיך פֿון אַ ש יי ד וך
= זיך אַרױסדרײען דערפֿון,

זונג . -עכץ .
דקע)- .עריי.

-עניש.

דער (דין,

אָפּשפּאָרן  --טרװ .שפּאָר אָפּ- ,געשפּאָרט.
פרגל :אײַנשפּאָרן ,אָנשפּאָרן .1 .אָפּלײגן אויף
שפּעטער געלט ,פֿאַרקלענערנדיק די הוצאָה ,אִי
אַ קערבּל .אִי געלט 8ון פּאַפּיראָסן .אִי  8ון
געהאַלט .אִי א ויף אַנײַעם אָנצוג .אִי געלט
אויף אַ נסיעה, .װאָס מע שפּאָרט אָפּ איז דער
נאָך װי געפֿונען" ,שח.
 .2סיסטעמאַטיש פֿאַרקלענערן די הוצאָה צוליבּ
אַ ציל ,צוועק,, .פֿילע אָרעמע מיידכען ענטרײיסן
פֿון זיך דעם לעצטן בּיסן אום נאָר אָפּצושפּאָרן
אויף

אַ מאָדץ",

אמז,

אַמעריקאַנער

געשיכטע,

ווילנע , .9981דער מֿאַטעריעלער מעמד פֿון
דער יודישער אַרבּעטערשאַפֿט װאָלט געווען נאָך
א סך גינסטיקער ...װען מען װאָלט ניט
בּאַדאַרפֿט אַזױ פֿיל שפּאָרן און אִי מזומנים , ..
צו העלפֿן קרובֿים אין דער אַלטער היים",

זשיט א ,נ"י  ,9191זי , ,18האָט די יונגע מוטער
דורך דער גאַנצער צײַט פֿון איר טראָגן יעדן
פֿרײַטאָג צו ליכט בּענטשן אַ פּאָר גראָשן אָפּ
געשפּאָרט און אין אַ בּאַזונדערער שעפ גצ"

אָפּשפּאַרען
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,אַ קישן פֿאַר דײַנע

לייגט" ,אַש ,תּהילים-ייד.

פֿיסלעך בּײַם בּעט / ,א זײַדנס  --אאָ ,מײַן
גאָלד / ,פֿון פּאַפּיראָסןגעלט אָפּגעשפּאָרט/ ,
דו האָסט דאָך אַזוינס געװאָלט" ,מלה ,יועגן
גרויסע און קליינע פֿיס'.
( ,8דזװ בּבּ  ,12נאָר מחמת קאַרגשאַפֿט,
קמצנות, .װאָס מע שפּאָרט אָפּ פֿאון (די)
אָרעמע-לײַט ,גיט מען אָפּ אויף דאָקטוירים (מוז
מען אויף דאָקטוירים אָפּגעבּן)" ,שװ, .איך
פֿלעג אִי פוֿן מײַן הויזגעזינד פֿלײיש ,חלות,
כאָטש מײַנער האָט צו מיר געשרוען אַז איך
מאַך אים בּדלות" ,מ .שלײַפֿשטײן ,װיכנע דװאָי

שע ,װאַרשע תּרס"ג ,זי " .31אָ פֿון מויל,
פֿון דצר קישק ע ,פֿון זיך = ניט פֿאַרגינען
זיך צו עסן גענוג און אויף אַזא אופֿן אָנקלײַבּן
געלט,
 .4אָפּזאָגן זיך פֿון דעם נייטיקסטן און אָפּ
געבּן א צווייטן, .דער מאַן האָט איר געגעבּן
אַלע טאָג א טרוקן בּרייטל װאָס ער האָט
אָפּגעשפּאָרט פֿון זײַן מויל" ,אַ גאַנץ נײַע
מעשׂה

פֿון איין

טאַנדעטניק,

לעמבּערג

,1981

,װי מען האָט אײַך געשוכט און געקליידט/ ,
אָפּגעהיטן פֿאַר צרות ,לײַד / ,און אַפֿילו גאָר
אין דער גרעסטער נויט  /פֿון זיך אָפּגעשפּאָרט
דאָס שטיקל בּרויט  /איר זאָלט נאָר ניט לײַדן
קיין הונגער" ,עט ,לידער ,ווילנע  ,5291ז' ,83
,ון וועלכע ייִדישע מאַמע װעט דעם בּיסן פֿון
א
מויל נישט אִי און אין ייִנגל אויף א ספֿרל,
אויף א סידורל א פּאָר גראָשן נישט געבּן?",
אַש ,דאָס שטעדטיל.

ס .ראַציאָנעל ,שפּאַרעװדיק אויסניצן מאַ-
טעריאַלן ,װערטפֿולע זאַכן ,צײַט אע .פֿאַרניצן
װייניקער .אי רוײ-מאַטעריאַלן .אִי עלעקטרישע
ענערגיע, .דיזען כּלל זאָלט איר האָבּן דאָס איר
װעט גאַנץ קנאַפּן פֿאַרדיגסט האָבּן דורך דעם
װאָס איר װעט אײַער צײַט אִי פֿון א דבֿר-
מצווה ,דען איר װעט דורך דעם בּשום:אופֿן
ניט

רײַכער

װערן",

|אמד

איבּזן ,ר' אַבֿרהם

דאַנציג ,בּית אַבֿרהם ,װוילנע , 5681מוז איך אַי
אַ שטובּ פֿון דער דירה און פֿאַרדינגען ,אַבּי
מען לעבּט" ,פרץ ,אָן מזלי, .װ,אָס קומט דיר
אַרױס פֿון דײַן עשירות מיט דײַן פֿאַרמעגן ,אַז
דו קענסט דיר ניט אִי אייניקע מינוט פֿון
דײַנטװעגן זאָלסט דיר {ד{ערקוויקן דײַן האַרץ
צו עסן אין דער צײַטײ ,יצחק גרינשפּאַן ,איבּז,
משל

ומליצה ,לעמבּערג

 ,1091גנייט דער זקן

מיט התמדה / ,טוט א גלעט די װײַסע בּאָרד/ :
 -פּטור! שוין בּאַקלײידט די װערבּע  /און...נאָך יתּור אָפּגעשפּאָרט" ,הר ,פֿאַרנאַכט' ,די
בּאַלאַדע פֿון זיבּן זקנים',
 .0פֿאַרגרײטן שפּאָרנדיק מאַטעריעלע װערטן
(פּראָדוקטן) ,זיך בּאַזאָרגן מיט עפּעס אויף
שפּעטער .אִי װײַסע מעל אויף הלה צו שבּת.
אי אויף יום-טובֿ ראָזשינקעס ,פֿלױמען און
אַנדערע גוטע זאַכן, .אויך האָט זי אָפּגעשפּאָרט
אויף קימפּעטצײַט פֿיל מאכלים" ,אמד ,די
אַנטלאָפֿענע טאַכטער ,זשיטאָמיר , ,4781איינער
בּרענגט אַ שטיקל קיכל ,אַ גרינעם עפּל ,אַ מער
 --דער אַנדערער אַ געלע גרויסע אוגערקע ,אַ

אָפּשפּיגלונג

האַלבּ איי ,אָפּגעשפּאָרט נעבּעך פֿון זײַן מיטאָג",
שלמה,

ממוס,

ז' ,17

 7צואייגענען אויף אַ ניט-געזעצלעכן אופֿן.
כּמעט דזװ צוגנבֿענען .געװויינטלעך אין דינסטן-
,ין די טעג פֿלעגט
אָדער סאָלדאַטן"לשון .א
געלי זייער פֿרי פֿאַרלאָזץ דעם קעלער און
שפּעט אָװנט אַהײמגיין מיט א מאַטקײט אין
אַלע אבֿרים .מיטבּרענגענדיק פֿון דעם רײַכן
הויז  . ...אַ פּעקל מאכלים װאָס זי האָט בּײַ יעדן
מאָלצײַט אָפּגעשפּאָרטײ ,דוד מיצמאַכער ,ישמאַ-
טע-קללײיבּער".
 .8פ9טמ .פֿאַרדינען געלט אויף אַ לײַכטן
אופֿן אָדער פֿאַר א קורצער צײַט, .א פּאָר מאָל
אין יאָר פֿלעגט װערן אַן אונטערגאנג און
מענדל בּאַגרעבּער האָט אָפּגעשפּאָרט עטלעכע
*אַ' אַ
גילדן" ,בּאַש ,דער שׂטן פֿון גאָרײַ4.
צעשפּאָלטענעם קאָפּ ,אויסגעהאקטע ציינער ,אָנ"
געבּראַכענע בּיינער ,א לאַמטערן אונטערן אויג
אע = (גראָבּלעך) װערן גוט אָנגעהרגעט ,כאַפּן

אין די ציינער אדגל, .עס איז אים נור געגאַנ-
גען ,ער זאָל ניט אִי א צעשפּאָלטענעם קאָפּ",
אָרנשטײן,

ישׂראל

רעיונות

ישׂראל,

יאס

,3981

זי  ,601אויך :אַי א גאַנצן קאָפּ ,גאַנצע ציינער
= ניצול װערן פֿון אַ סכּנה אָנגעהרגעט צו
װערן.
מיט זיך , --ער איז חס אויף זײַני נכסים
כּלומר ער שפּאַרט זיכש אָבּ אונ' טוט גוטש,
ער לײַט אָרומי לײַט אום זונשׂט ,סהמ ,תּהלים,
קיב,, .5 ,מן זאָל זיך איין גאַנצי װאָך אִי אונ'
זאָל עז האַלטן צום שבּת" ,לטו ,נח/א, .דאָס
גוטע פֿרומע פּאַרל האָבּן זיך ניט אָפּגעשפּאָרט
קיין יוֹרש" ,בּ .זילבּערמאַן ,אַהבֿת דוד ויהונתן,
קעשענעוו  ,5881זי , .6פֿלעגן זיי זיך אִי דעם
בּיסן פֿון מויל" ,ש .י .האַרענדאָרף ,טעאַטער-י
קאַראַװאַנען ,לאָנדאָן ,5591
ונג.

עניש.

-עכץ.

ער

(ין

קע), .אַן אִי איז אַמאָל צּעסער װי אַ פֿאַר-דינער" ,שװ.

-ערי,

פֿײַװל

סיטאָ,

כאַרקאָװ

,0

אָפּשפּוליען  --טרוו- .ליע אָפּ--- ,געשפּוליעט.
אָפּװיקלען פֿון א שפּול ,שפּולכל .אִי פֿאָדעם פֿון
מיט זיך --
שפּולכל .אַי אַ קנײַלכל בּאַװל.
פֿון זיך ,אָן עמעצנס כּװנה אָדער אָנשטרענגונג,
-עניש.

אָפּשפּולן | --אַרױסרײדן משמעות 4ן .שפּול
אָפּ--- ,געשפּולט .אַרכ0 .ס .6712: 10005אָפּי
שװוענקען, .א,יין לשכּה האָט גיהייסן לשכּת
המדיחים אודר ואש הויז ,דארינן די כֹּהנים
דיא אין גיװוייד אַלז לעבּר בּונצין פֿון אַלי קר
בּנות אב גשפּולט ,גװאשן אונ' גזויבּרט האבן",
ר' אלכּסנדר

עטהויזן

מגולי

אָפּשפּונט(עווע)ן  --טרו- .שפּונט(עװע) אָמ,
ג7עשפּונט(עװעט)  -עפֿענען װאָס איז פֿאַר-
מאַכט מיט אַ שפּונט ,שטאָפּער ,אָפּשטאָפּן ,אָפּי
קאַרקעװען .אױפֿשפּונטעװען .אַי אַ פֿעסל בּיר.
אָפּשפֿוקן  --אוטו 8 .טרװ .שפּוק אָפּ- ,יגץ-
שפּוקט( ,קורלאנד) אָפּשפּײַען .אִי (מיט) בּלוט,

פֿולדא,

בּית

ישׂראל

 .1אַקט אָדער רעזול-

אָפּשפּיגל  --דער- ,ען.

טאַט פֿון אָפּשפּיגלען (זיך) :דרויסנדיקער אַי
אַיװינקל, ,און ניט איך װאָלט געזען אין זיך
אִ'י פֿון טעג",

דעם

יודישע

סוצ,

גאַס.8491 ,

,אין דעם אִ'י פֿון דײַן דמיון זעען זי (די
שייכותן צװישן װעלט און מענטשן דיר אויס
װי אַ סלאמער צוילינג ,װאָס איז אומצעטייל-
בּאַרײ,

י.

בּראָנשטײן,

אין

תּשרי,

היימיש,

תּשב"גי
 .2סימבּאָל .צייכן .דוגמא, .די ייִדן קומען
{קיין ישׂראלן פֿון לאַטײַןדאַמעריקאַנער לענדער,
אַפֿילו פֿון אונדזער אַמעריקע  . . .די צאָל זייערע
איז נישט קיין גרויסע ,אָבּער א מין אִי פֿונעם
ארץ-ישׂראלדיקן כּוח זענען זיי" ,אפֿא ,טמז
 5וו .4

אָפּשפּיגלונג  --די -ען.

 .1פּראָצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אָפּשפּיגלען (זיך) .אִי פֿון
שטראַלן װאָס פֿאַרבּלענדט דאָס אויג, .די גרין"
גרויע אִי און ווייכער איבּערגוס פֿון די שטומע
אין זיך א מאָדנעם
אַ.לטן
ה.
ט.
נעס
ַלי
אאַ
כװ
כּישוף",

י.

ליסקאַװיץ,

אין

אַמעריקאַנער

8591

ווו ,8

 ,2אָפּגעשפּיגלט בּילד .אָפּבּילד .קאָפּיע .אִי
פֿון אויסגעשטערנטן הימל אין ים .זיך ניט
קענען אָנקװיקן מיט דער אייגענער אִי,, .מיראַזש
הייסט אויך פֿאַטאַמאָרגאַנע און דאָס (איזן
איינע לופּטערשײַנונג ,דאָס הייסט איינע אִ'
אין די לופֿט" ,אמד,

אָפּשפּאַרען  --טרו- .רע אָפּ-- ,געשפּאַרעט.
זעניזעק  .::671: 2160אָפּבּריען מיט א קאַכע-
דיקער פֿליסיקײט ,אִי די פֿינגער .אִי א גע-
קוילעטע הון די פֿעדערן זאָלן זיך פֿליקן.
 ...,האָט זי אים אָבּער בּאַלד װי מיט זודיקן
װאַסער אָפּגעשפּאַרעט :אֲנו פֿאַרנעם זיך!",
דערציילונגען,

ובּית הבּחירה ,אובֿיבּך ,תּע"ט? תּפּ"ד? ,דיא
פֿינגר פֿון דיא הענד מאג מן װעשין אוני אפּ
שפּילין" ,שֹׂה װ ,פֿיורדא תּפּ"ז ,זי ה,

דיא

װיסטענײַא

זאַהאַרא,

ווילנע , ,8681פּ,ונקט װי דער מענטש איז אן
אִי פֿון גאָט ,אַזױ איז דאָס אות אויף דער
װעלט א געטרײַע אִי פֿון יענעם פֿײַערדיקן
אות" ,אַש ,תּהילים-יוד, .אויף װאָס דאַרפֿן מיר

די אָי ,דעם שאָטן ,די קאָפּיע ,אַז ס'איז דאָ דער
אָריגינאַל"? שנ ,קריטיק און קריטיקער ,בּ"א
 ,9זי ; ,34אונדזערע דרוקן ,אַפֿילו די
עלטסטע ,און אַפֿילו דער װײַט-גרעסטער טייל
כּתבֿיידן פֿון בּיזן דרוק זײַנען ניט קיין אֶיען
פֿון דער גערעדטער שפּראַך ,נאָר דוגמאות
פֿון א היפּש אַנטװיקלטער איבּערדיאַלעקטישער
אײיבּערשפּראַך" ,מװ ,יישפ ווא,273 ,

 .3שילדערונג .כאַראַקטעריסטיק, .נישט קיין
יזפיר-בּוך ,נאָר אן אַנטאָלאָגיע פֿון שילדערונגען
פֿון װאַרשעװער ייִדישן לעבּן בּיזן חורבּן בּאָט
אָן דאָס בּוך  ---אַן אַי פֿון דעם ייִדישן װאַרשע",
ש.

מאַרגאַשעס,

טמז

7691

צו .03

 .4באַנעם ,אױפֿנעם ,קאָנצעפּציע .אויסדרוק.
;גרעץ  . . .װאָס גיט א בּרייט פּאַנאָראַמיש בּילר,
װאָס מאָלט די וועלט-געשיכטע אין איר ייִדישער

אָפּשפּיגלען.

אָפּשפּײַען

164

אָיי ,קאַר וו ,נײי  ,0491זי , .9עס שפּילט אין זי
 . . ,אַן אִי פֿונעם קאָמפּלעקס פֿון זעלבּסטהאס,
װאָס איז טאקע א גלותװײַרוס ,אָבּער ער
מערקט זיך שוין אַפֿילו אין די סאַבּרעס אויך",
בּצג ,טמז 4691 ,ווש ; .52אַ ליטעראַטור שטאַרבּט

לבֿנה" ,ספ ,גליקליכע און אומגליקליכע ,זי ,941
,אונדזער צעל איז קליין און עלנט / ,אונדזער

טיש בּאַדעקט אָן װײַן  / --האָט זיך ניט װאו
אָפּצושפּיגלען  /די פֿאַרגײענדיקע שײַן" ,הל,
'דאָס ליד פֿון פֿאַרגײן,

ניט .זי איז דער אָנדענק פֿון אַמאָל ,די אִי פֿון

 .2אָפּשטעמפּלען זיך .קומען צום אויסדרוק,

הײַנט ,די האָפֿענונג אויף מאָרגן" ,ט .גען ,סאָװ'

די שטימונג שפּיגלט זיך אָפּ אױפֿן פּנים, ,אין .

היימלי ,8691 ,טן ,5
( .9פֿיזיק) אײיגנשאַפֿט פֿון כװאַליעס (עלעק-
טראָמאַגנעטישע ,קלאַנג-כװאַליעס), .מיט דער
הילף פֿון דער טעאָריע |די קאַרפּוסקולערע
טעאָריע פֿון ליכטן האָט מען לײַכט געקאַנט
דערקלערן אייניקע ליכט:אײיגנשאַפֿטן װי אִ,
דורכבּרעכונג".

דעם מענטשנס נשמה שפּיגלט זיך אָפּ א גאַנצע
וועלט" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי  .551עדאָס זענען
אַזעלכע לידער װאָס אין זיי שפּיגלט זיך אָפ,
װי אין אַ לויטער װאַסער ,דאָס גאַנצע לעבּן
פֿונעם ייִדישן פֿאָלק" ,שע ,אידישע שרײַבּער,
זי , ,55מיר וייסן גאנץ גוט ,אַז די ייִדישע
רעליגיע איז א פּראָדוקט פֿון דעם ייִדישן פֿאָלק
און אַז אין איר האָבּן זיך אָפּגעשפּיגלט זײַנע
מענטשלעכע נויטן און זײַנע נאַציאַנאַלע נויטן",
זשיט א ,נ"י  ,9191זי , .302עפּעס שפּיגלט זיך
אָפּ אין אײַערע אויגן ,װאָס צײַגט אַז איר
שטאַמט פֿון יחסנים" ,אַר' ,דער רבֿ'.

אָפּשפּינלען  --טרו- .גל אָפּ- ,יגעשפּיגלט.
 .1צוריקגעבּן פֿון עפּעס דאָס בּילד מיט אָדער
װי אין א שפּיגל .א שפּיגל שפּיגלט אָפּ, .סיאיז
ניט שולדיק דאָס שפּיגעלע װען דו זעסט דאָרט
אַ בּאָק ,ניט קיין ציגעלע"; ,וי װאַסער שפּיגלט
אָפּ דאָס פּנים ,אַזױ פֿילט איין האַרץ דאָס
צווייטע",

שװ.

;און דער

הימל

ים מיטן

אין

דער טיף  /שפּיגלט אויך אָפּ די מלחמה-שיף,
מלה ,לידער װו ,נ"י  ,4391זי ,891
 .2אָפּשטראַלן ,אָפּשײַנען ,אָפּשלאָגן ליכט,
דער ים האָט אָפּנעשפּיגלט די לעצטע שטראַלן
פֿון דער זון, .אַפֿילו א בּלאָטע שפּיגלט אָפּ די
ליכטיקע שײַן" ,שװ.
 .בּוֹלט אָפּשילדערן .אָפּכאַראַקטעריזירן .אִי
דאָס לעבּן אין א קינסטלעריש װערק .אַ' אַ
פּראָבּלעם .אִי אַ סתּירה .אין איין שאַרף
װאָרט אִי דעם קוק אויף דער װעלט .איעדער
גוטער שרײַבּער זוכט אויסצודריקן זיך און אַ'
די צײַט אין װעלכער ער לעבּט" ,יג ,טמז,
 4וט , .21די גאַנצע װעלט בּאַשטייט פֿון
שפּיגלען װאָס שפּיגלען פֿאַר אים אָפּ זײַן אייגן
לעבּן" ,חג ,צמח אַטלאַס.
 .4ברענגען עפּעס צו אַן אויסדרוק ,בֹּאַ-
צייכענען .סימבּאָליזירן .אִי דעם וילן פֿון די
בּרייטע מאַסן .אִי אױפֿן פּנים אַלץ װאָס טוט
זיך אין דער נשמה; .און כ'זע :אין אונדז
ווערט אָפּגעשפּיגלט  /דער װעלטבּאַשאַף פֿון
סאמע

ב.

אָנהײבּ",

לאַפּין,

דער

קרוג,

פֿולער

'די זוך,
( .9פֿיזיק) רעפֿלעקטירן .אָפּשלאָגן .אִי כװאַ-
ליעס .די יאַנאָספֿערע שפּיגלט אָפּ די אולטראַ-
קורצע ראַדיאָכװאַליעס .אַן עקראַן אָפּצושפּיג-
|
לען קלאַנגען.
 .0אַי א ל א ץ (שנײַדערײַ) = אױספֿאַרטיקן
א לאץ ,שאַפֿנדיק אַ נאָט פֿון בּיידע זײַטן

אָפּשפּינלען זיך  +----זפֿו .1 .זיך בּאַװײַזן
אין א שפּיגל אָדער אין עפּעס װאָס איז ענלעך
צו א שפּיגל.

װי אין א

אַי זיך אין װאַסער

,ער וואונדער פֿאַר אַלץ איז געװען צו
שפּיגל .מ
זען דעם הימל מיט דעם מאָנד און אַלע שטערן
װי

ער

אונדז",

שפּיגלט

אמד,

זיך

אי

אָפּ אין

הים,

װילנע

מער

אונטער

.6581

,עס

בּאַדאַרף לױפֿן אַ טײַכל פֿון ריינע װאַסער אַז
עס זאָל זיך אִי אין דעם די שײַן פֿון דער

 .9האָבּן א װירקונג ,אָפּרופֿן זיך אויף
עפּעס, .דער ערשטער דורכפֿאַל האָט זיך אָפּי
זײַן גאַנצער װײַטערדיקער
געשפּיגלט א ויף
האַלטונג", .עס איז לײַכט זיך פֿאָרצושטעלן װי
אַזױ די פֿאַרגיכערטע בּאַװעגונג פֿון קאַסטן
וװאָס װערט געצויגן מיטן שטריק} װעט זיך
אִי אויף אַלץ ,װאָס געפֿינט זיך אין קאַסטן,
גוטנ ,זי ,48
*זיך גיט קענען אִי = ניט קענען אָפּרײַסן
,יצט ,אין די שיינע זאַכן ,האָט זי
דעם בּליק .א
אויסגעזען װי א בּת-מלכּה .די מוטער האָט זיך
גאָרנישט געקאָנט אִי אין איר" ,אַש ,תּהילים-יוד.
ה-עניש, .און
דעכיץ.
לאָמע אִי ,װאָס איין שטאָט
שײַן פֿון דער אַנדערער--- ,
ווערן בּיידע ענלעך איינס
שנ

ו ,װעגן

יודישע

אָט דאָס קרומץ-
בּאַקומט אין דער
מאַכט ,אַז זי זאָלן
צו דאָס אַנדערע",

שרײַבער,

ז' ,121

אַפּשפּיגעװען  --אוטװ 6 .טרװ . געװע אָפ

ג=עשפּיגעװעט - .אָפּשפּיאָנעװען ,נאָכקוקן .אַי

נאָך עמעצן.
אָפּשפּיזלען  --אָפּשטריקן מיט שפּיזלען.
אָפּשפּיון  --טרח .שפּיז אָפּ-- ,געשפּיזט,
מאַכן שפּיציק ,שטעכיק װי אַ שפּיז .אִי אַ
דראַנג און אים אַרײַנהאַקן אין דער ערד.
אַפּשפּײַ  --דער- ,ען .אַקט פֿון אָפּשפּײַען .מיט
א בּייזן אַי .אַן אִי פֿון א שיכּור,

אָפּשפֿײַון  --טרװ .שפּײַן אָפּ-- ,געשפּײַזט,
 ,1געבּן צו עסן און צו טרינקען ,אויסהאַלטן
עמעצן א לענגערע צײַט .אי װײַבּ און קינד כּל-
זמן מען איז געזונט8 .ג, .ער |דער רעדאַק-
טאָר פֿון דער האַמבּורגער צײַטונגן האָט גע-
מאַכט דערפֿון אַ גוטע פּאָטראַװע אום אָפּצ
שפּײַזן דערמיט אַ גאַנץ יאָר גאַנץ אייראָפע",
אמד ,דער אידישער פּאָסלאַניק ,װילנע ,0881

 .2אָנקאָרמע(נע)ן .אָפּפֿיטערן, .נלארט.
געשׂט קומן אין איין צײַט דאָשׂ דאָ איז
גלעגן ,דא קענן זיא אין מיט אב שפּײַון,
זיא קענין בּעסיר פֿאָרט רײַזן" ,רי יהודה

ווען
אום
דשׂ
ליבּ

בּרי משה חזן וסופֿר |תּושבֿ אַלטונא} ,שירי
יהודה ,אַמשׂט תּרנ"ז {7961ן.
 2צופֿרידנשטעלן .בּאַלױנען .אִי בּלויז מיט
אַן ענטפֿער ,מיט פּוסטע ריד .אִ' מיט א
האָפֿענונג, .איר  . . .ניט ערלויבּן װאָלן זולכשׂ
מיט אַנטװאָרט אבּ צו שפּײַון" ,מאַרש ,לשון
זהבֿ ,אַמשׂט תּצ"ד ,זי ,8

מיט זיך.

-עכץ,

-נג,

-עניש,

אַפּשפּײַכלערן  --טרו- .לער אָפּ--+ ,געשפּײַב-
אַרײַננעמען ,אַװעקלײיגן ,אויפֿהיטן אין
לערט..
א שפּײַכלער .אַי די תּבֿואה בּיז פֿרילינג,

אָפּשפּײלן  --טרו .שפּײַל אָפּ-- ,געשפּײַלט,
אַרומהאַקן ,אַרײַנקלאַפּן היל"
(שוסטערײ).
צערנע שטיפֿטעלעך ,שפּײַלן .אִי א פּאָר זוילן,
אָפּשפּײיען  --טרוו .שפּיי אָפּ ,ג-ע=שפּייט .אָפּ-

שפּיאָנירן .אױספֿאָרשן .נאָכקוקן.
שפּײַ אָפּ-- ,געשפּיגן,

אַפּשפּײַען  --טרו.

 .1אױסשפּײַען,
=-רגעשפּײַט ,לר-- :געשפּיֶען.,
אַרױסשפּײַען די פֿלעגמע ,ליחות (לייכעץ) .אַי
דעם געזאַלצענעם (בּיטערן) בּיסן .אִי עסיק.
פֿון צײַט צו צײַט האָט אים געריסן דער הוסט,
ער פֿלעגט זיך אַװעקזעצן ,. . .אִי ,קרעכצן און
זיך װײַטער אַװעקלײגן" ,ל .קװיטקאָ ,ליאַמ אונ
פּעטריק ,קיעוו ,2391
 .2באַשפּײַען .-אִי פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס .אַ
קעמל האָט אים אָפּנעשפּיגן .אויך פֿיג  --פֿאַר-
שמוצן עמעצנס נאָמען .דערנידעריקן .מאַכן צו
נישט ,אַי אן ערלעכן מענטשן,

 .9אַקוזװ .אַ שפּײַ טאָן פֿון שרעק ,פֿון כּעס,
פֿון עקל אאַ ,װי אַן אופֿן אויסצודריקן א שװער
געפֿיל .אַי בּײַם הערן א מיאוס װאָרט .אַי בּײַם
הערן עפּעס אין פֿאַרבּינדונג מיט טויט ,קראַני
קייט ,אַן אומגליק און בּכּלל עפּעס װאָס איז ניט
געוואונטשן .אִי װי אַ סגולה אויסצומײַדן ניט
קיין גינציקע פֿאָרױסזאָגונג .אי אַן עין-הרע ,א
בּייזזאויג ,אויך ק ע ג | אַן עין"-הרע אאַזו --
צורירן זיך מיט די ליפּן צו די אויגן און
אױיסשפּײַען דרײַ מאָל, ,װאָס איז ,מײַן קינד,
מײַן טרייסט? גאָט זאָל זײַן מיט דיר! האָט מײַן
פֿאַרװײנטע מוטער געפֿרעגט דערשראַקן און
האָט מיך געקושט און אָפּגעשפּיגןײ ,אל אבֿיון,
יודישע קינדער ,בּאַרדיטשעװ , ,8981איך װצָל
אים צושיקן ,דעם אַלטן נאַר ,דעם מלאך-המות.
שׂרה-סאָסיע שפּײַט אָפּ דרײַ מאָל ,װאָס רעדט
צ.

איר",

דעם

דאָלגאַפּאָלסקי,

זיידנס

קללות,

מאָסקװע , ,9191זי װעט נישט חתונה האָבּן? --
פֿרעגט ער צעמישט .טפֿו  ---שפּײַט אָפּ גאָלדע
 -שׂונאי-ציון! פֿאַרװאָס דען נישט?" ,יחיאללערער ,מײַן היים,, .אוױיסמײַדנדיק ,צום בּײַשפּיל,
דאָס דרײַצנטע צאָל אָדער אָפּשפּײַענדיק דאָס
קינד

א

בּייזיאויג",

א.

לייזעראַװיטש,

פֿערלאַי

פֿננע שאַטענס ,פּאַריז ,יאָר? ,זי ,83
אי עלינו (, ,)283 4--נאָכן דאַװענען װאַרט
ער אָפּ געדולדיק בּיז ר' סענדער װעט זיך
אָפּבּאָמקען און אִי עלינו און בּיז עֶר װעט זיך
דורכשטופּן מיט זײַן בּאַלעגאַלישן ,גוט-שבּת"
צום

מורה:הוראה",

זש,

נח

פּאַנדרע.

אָפּשפּײַצן

1969

*אָ דעם קאַ פטן  --ניט קענען טאָן קיין
שלעכטס .גענוצט װי אַן ענטפֿער אויף א
סטראַשוניק ,אויף א װאָרענונג ---, .װאָס האָבּ
איך מורא פֿאַר אים? װאָס קען ער מיר טאָן? אַי
דעם קאַפֿטן?ײ
מיט זיך  --אִי זיך פֿון עמעצן = ניט
װעלן ויסן ,ניט װעלן האָבּן צו טאָן מיט
עפּעס אָדער מיט עמעצן, .מיר זײַנען א פֿאָלק
 . . .וועמעס אינטעליגענץ  . . .װעט זיבּן מאָל אַ
טאָג אָפּלײקענען אז זי געהערט צו אונדז ,זיבּן
מאָל א טאָג זיך אִי פֿון אונדז פֿאַר אַ פֿעטן
טאָפּ לינדזן" ,זשיט װוש ,נ"י  ,7191זי ,58
ער -ין
-/עניש.
ה-עכץ.
יונג .

יקע)- .ערײַ.

אָפּשפּײצן  --דזוו אױסשפּײַצן,383 +-- ,

אָפּשפּיל  --דער" ,ן.
פֿון אַפּשפּילן (זיך),
אין א פּראָגראַם, .װי
פֿונאַנדערגעלאָזן מיט
חתונה גענומען גיין
גרשם

בּאַדער,

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט
 .2מוזיקאַלישער נומער
נאָר די מוזיק האָט זיך
דעם ערשטן אִי ,האָט די
װי אויף רעדער" ,רעדי

יודישער

פֿאָלקס

קאַלענדער,

אָפּשפּיל(י)ען  --טרװ .לוע אָפּ- ,יגע-
 :859ש-פּילעווען ,ש-פּי
שפּיל(עט.

ל(י)ענען.

 .1צעעפֿענען ,לויז מאַכן (דורך

אַרוסנעמען קגעפּל(עך) פֿון קנעפּל-לאָך ,אָדער
האָקן ,העקל פֿון מאַמעלע ,װײַבּעלע) אִי דעם
זשאַקעט ,װײַל סיאיז הייס .אִ' פֿ ון מאַנטל
דעם װינטערדיקן אונטערשלאַק, .געמאַכט |בּײַ
דעם טישן} אַ המוציא ,די זופּעצע מיט די האָקן
אָפּגעשפּילעט און זייער פּרײלעך" ,אמדז ,עוזר

צינקעס און דיא ציג ,װילנע ,, .8681איינער פֿון
די בּאַרימטע רבּנים האָט אַמאָל געזאָגט ,אַז וען
ער זאָל זײַן דערבּײַ אין דער צײַט װען גאָט
האָט בּאַשאַפֿן די װעלט ,װאָלט ער אים געבּעטן
ער זאָל איבּערמאַכן אַ פּאַר זאַכן  . . .פרשטנס,
זאָל דעם מענטשנס בּויך זײַן מיט קנעפּעלעך
אָדער העקעלעך ,אַז װען עס װערט אינעװײניק
עפּעס קאַליע ,זאָל מען דאָס אִי און מאַכן אין
אָרדענונג" ,בּלעטער ,יא , ,51דעם קראנקן דאַרף
מען גלײַך אין בּעט לייגן ,אָפּשנורעװען און אַי
אַלע

בּגדים",

דר'

מ.

גאָטליעב,

זײַט

,ברהם-איצעץ
געזונד װוו ,וארשע  ,4091ז'  .83א
וְהאָט} זיך אָפּגעגארטלט ,אָפּגעשפּיליעט דעם
פּעלץ",

פֿישל

שניאורסאָן,

קאַראַהאָד,

טוסטו?!* איבּז ,ר .טאבּאַטשניקאָװ ,אַפֿנ פֿראַנט,

בּצַרדיטשעװו ,2391
 ,4אָפּטײלן ,פֿונאַנדערטײלן איין בּאַגריף,
אידייע ,טעאָריע פֿון אַ צװייטער, .זיך אַרײַנ-
געװאָרפֿן אין קאמף קעגן אָט דער טאַלאַנטפֿולער
און ערנסטער גרופּע ,מעכאַניסטן" װאָס האָט
געזוכט אָפּצושפּיליען דעם מאַרקסיזם פֿון דער
פֿילאָזאָפֿישער דיאַלעקטיק" ,ל .פֿײַנבּערג ,טמז
 1וווש ,72
 .אַראָפּלאָזן די הויזן ,אַנטבּלױזן דעם
הינטן פֿאַרן אָפּשמײַסן, .איך האָבּ בּאַדאַרפֿט
דערלאַנגען ריטער און האַלטן פֿאַר די פיסלעך,
אָפּגעשפּיליעט און געלייגט אױפֿן בּענקל האָט
דער רבּי מיט זײַן כּבֿוד אַליין" ,ממוס ,דאָס
קליינע מענשעלע ,נ"י  .0191און בּכּדי אַ קינד

קראָקע תּרע"ב.

ענגע

אָפּשפּילן

װילנע

אַרף מען דאָס
ד.
א. ַ.
ּּן
בָב
זאָל טאקע מורא הא
גאַנץ פֿײַן אַי ,בּעל-הבּתּיש אַנידערלייגן און
אַרײַנצימבּלעןײ,

שע,

אָרעמע

און פֿרײליכע

װ,

זי ,971
( .0גנבֿים-לשון) אָפּבּינדן א פֿערד כּדי אַװעק-
צופֿירן,
/חבֿרה ,שפּיליעט זיך אָפּ,
מיט זיך:
קנעפּלט זיך אָפּ נאָך גייענדיק" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי , .22דער לאָקאָמאָטיו האָט  . . .אָן א פֿײַף
און אָן אַ פּיפּס זיך אָפּגעשפּיליעט פֿון דער . . .
אקש,

קינדער

פֿון איין

פֿאָלק ,מאָסקװע  ,8291זי .65

-עכץ.

-עניש.

שורה

טעפּלושקעס",

אָפּשפֿילן  --אַקוזװ  6טרװ .שפּיל אָפּ'-- ,גע-
 .1/שפּילן אַ לענגערע צײַט .אִי אין
שפּילט.
פֿוטבּאָל פֿון פֿרישטיק בּיז מיטאָג .א האַלבּ
לעבּן אִי אויף דער סצענע, .ער פֿלעגט מער ניט
קומען בּײַנאַכט נעכטיקן און פֿלעגט אִי אַמאָל אַ
גאנצע נאַכט אין קאָרטן" ,שבּתי מאַטצקעװיטש,
בערציק דער יתום ,ווילנע ,3191
 ,2פֿאַרענדיקן ,אױפֿהערן שפּילן .אִי און
אַװעקלײגן די פֿידל .אָפּגעשפּילט דעם בּענעפֿיס

ָ,פּגעשפּילט און אָפּגץ-
און אַראָפּ פֿון סצענע .א
טאַנצט ,איז ער אַהים געפֿאָרן".
 9פֿיג  --פֿאַרענדיקן די קאַריערע .זײַן
געצוואונגען אויף שטענדיק זיך צוריקצוציען
פֿון אַקטיוער טעטיקייט, .מירל,

מירל  . . .לאָז

געמאַך  . . .עס איז שוין פֿאַרפֿאַלן ,איך האָבּ
שוין מײַנס אָפּגעשפּילט ,מירל .הער אויף ,איך
װיל

שטאַרבּן!",

פּרץ,

יאַ קלעזמערס

טויט'

,אָפּגעשפּילט זאָגט איר ,אָפּגעדאװנט ,שוטים!,.,
(ְאיר װילט זאָגן| אַז אויף דער עלטער האָט זיך
מיר אױסגעלאָזט פֿאָדעם" ,ײל ,פֿונים יאַריד,

,8
 .2אָפּטײלן פֿון אַ מעכאַניזם עפּעס װאָס איז
צוגעפֿעסטיקט (װוי) מיט א האָקן .אַי די מאַשין
װאָס מע שלעפּט אויף א בּוקסיר, .די מענטשן
 . . .האָבּן צוגעוואוינטערהייט אָפּגעשפּיליעט די
הינטערשטע ראַם און אַפּגעשרױפּט די רעזערוו-

קאָמעדיע ,שפּיל אע .אַי די גאַנצע קאָמעדיע און
זיך גרייטן אין װײַטן װעג אַרײַן |צו שטאַרבּןן.
,איר האָט שוין אײַער װעלטל אָפּגעשפּילט,

ראָדײ ,איבּז ,בּרונאָ יאַסענסקי ,דער מענטש בּײַט

זײַנע

די הויט ,מינסק ,6291

|

 .2בּאַפֿרײַען זיך פֿון עפּעס װאָס דריקט ,פֿון
אַ געפֿיל װאָס נעמט אַרום .אַרױסזאָגן װאָס
אױפֿן האַרצן, .זי האָט ענדלעך ניט געקענט
אויסהאַלטן זײַן געלעכטער און זי האָט אפ
געשפּילעט פֿון זיך איר פֿאַרדראָס :און װאָס

אַדעס

שוין

,9091

צײַט

ז' ..21

רוען",

דאָס

*אֲַ' דאָס

לאַנד

דאַרף

װעלטל,

קענען

די

יעקבֿ זייער גוט דאָס מען האָט אים געבּעטן
דאָס ער |זאָלן עס שפּילן נאָכאַמאָלײ ,אמד,
אַלטע אידישע זאַגען ,װילנץ  .6781אדער פּאַר-
שוין גיט דערנאָך א געשריי :לכּבוד די מחותּ-
נים ,ולכּבֿוד דעם בּעל:הבּית ולכּבֿוד כּל המסו-
בּים בּכּאַן שפּילט אָפּ א לעבּעדיקס ,אַ פֿרײי
לעכס" ,ממוס ,מסעות ,ז' " ,84אַיאַ ש ט יק ל
= אױפֿשפּילן אַ געלונגענעם אָדער פּאָפּולערן
מוזיקאַלישן נומער .פֿאַר דײַן טויט זאָלסטו
אונדז אִי א גוט שטיקל דאָס מען זאָל הנאָה
האָבּן ,דען איך האָבּ געהערט דאָס דו בּיסט א
גרויסער

ר' שמעלקעלע

שפּילער",

קלעז'

דער

מער ,װאַרשע תּרע"א ,זי , .01קלעזמאָרים זענען
געקומען ,אי א שטיקל" אין בּאַלעבּאַטישע
הײַזער",

א.

שיײנפֿעלד,

9591

אַמעריקאַנער,

ווו .02

= א) אױספֿירן אַלע
*אָ אַ חתונה
מוזיקאַלישע נומערן װאָס װערן געוויינטלעך
אױיסגעשפּילט אויף אַ חתונה, .צו צװעלף יאר
האָט שוין סטעמפּעניו געקאָנט ;בּאַזעצןי אַ
און

כּלה

אִ' אַ גאַנצע

טאַקע

שע,

חתונה",

ב) אײַנאָרדענען
אידישע ראָמאַנע ,ז' :281
ה.אָ.ט זיך מיט דער
דורכפֿירן אַ חתונה., .
פֿאַמיליע געזעגנט ,האָט דערבּײַ אַ בּיסל געװויינט
און האָט זי פֿאַרזאָגט אַ מאָל צען דאָס זי
זאָלן די חתונה אִ'י אָן אים" ,אמד ,איינע פֿער:
דרייענעס,

ווילנע , ,3781אויף

ל"ג בּעוֹמר אין

דעם חתנס צד געקומען אין פּריאנסק און אָפּי
געשפּילט די חתונה" ,י .גױדאָ ,דער נײַער
פּראָצענטניק ,װילנע  ,3981ו'  ,24עזאָלן זיי
קומען מיט דעם חתן און מען זאָל טאַקע דאָ
ג) זיך
די חתונה מיט מזל אַָ" ,יד ,אבֿן נגף:
לוסטיק מאַכן .דורכפֿירן א כּלומרשטע חתונה
אָפּצולאַכן פֿון עמעצן, .דו זאָלסט ...זאָגן
{דעם ישיבֿה-בּחורן אַז דו בּיסט אין אים שטאַרק
פֿאַרליבּט  . . .און אַז ער װעט דערויף בּאַשטײן,
וועלן מיר מיט אים אִי אַ לוסטיקע חתונה און
מיר װעלן האָבּן צו לאַכן בּיז אייבּיק" ,דיא
אים גירעכטע חתונה ,לעמבּערג  :9981ד) מאַכן
אַ סקאַנדאַל .געבּן עמעצן א מיאוסן גאָבּ ,א
פּסק, .בּיז װאַנען מען װעט דיר חתונה מאַכן,
װעל איך דיר אָט בּאַלד אַ חתונה אַ' -- ,האָט
די מוטער בּייז געשריען און האָט זי אָנגעהויבּן
דעקן מיט דער קאַצעלקע",
שרעקליכער

דער

צ .ז .רובּינשטײן,

קנס:מאָהל,

אַדעס

,32881

,װאַרט ,װאַרט דו ,פּוסטפּאַסניק דו! איכ'ל שוין
דערציילן דעם טאַטן! זאָל ער דיר אי א חתונה",
זש,

שקלאַװער

קינדער,

ז' ,7

,סאשע

איז

זיי

נאָכגעגאַנגען  . . .און זיך געטראַכט ,ס'זאָל אים
גיין אין לעבּן ,װעט ער זיי אַי אַ חתונה" ,אַפּאַ,
היברו,

ז' .041

*אָ אַ כּלה ,מחותּנים אדגל = אופֿשפּילן
עפּעס ספּעציעל פֿאַר דער כּלה ,פֿאַר אַ מחותּן,
,דורך די אַפֿענע פֿענצטער לאָזט זיך הערן...
אַ לױפֿעניש  . . .דאָס קומען די קלעזמער אַי די

העלדן ,זבּ ,אקש ,מאַסקװע ,2291
 .4אױספֿירן א מוזיקאַלישן נומער .אויס.
שפּילן עֶפּעס, .קומט דער פּאָלקאָװניק אויף
דעם פּלאץ / :הערטס נאָר ,בּרידער ,האָטס
נִישט קיין מורא / ,שפּילטס מיר אָפּ אַ שיינעם

געבּן די פֿרעמדע חבֿרים" ,א .בּערגמאַן ,קאָצקער

מאַרש!" ,פֿל, .ער האָט אָפּגעשפּילט דעם שושנת-

מעשיות ,װאַרשע  ,9291ז' ,6321

מחותנים",

יודישער

קאַלענדאַר

לשׂנת

תּרע"ב,

לעמבּערג , .1191די כּלה אִי האָט ער איבּערגע-

אָפּשפּילן זיך

100

אָי א וויוואיט ,א פֿרימאָרגנס ,אע = א) אויף
אַ חתונה אוױפֿשפּילן לכּבֿוד יעדן מחותּן דעם
טראדיציאָנעלן ,װיװואַט" און צומאָרגנס א
פֿ,רימאָרגנס", .דער בּאַרימטער קלעזמער ,דער
סאָלאַװײ ,האָט אָנגעשטעלט זײַן פֿידל אָפּצַ"
שפילן אַ שיינעם א פֿײַנעם עדאָבּרײדיען",
ממוס ,דיא קליאַטשע; בּ) אָנשילטן ,אָנזידלען
עמעצן ויפֿל ס'גייט אין אים אַרײַן אִי א
בּייזן ,א װיסטן ,א פֿינצטערן פֿרימאָרגן .קאן
אַנדערס מאָל װאָלט אים מײַן שװעגערין...
אָפּנעשפּילט א פֿרימאָרגן ,אַז עס װאָלט אים
פֿינצטער געװאָרן אין די אויגן" ,שע ,מאָטל |,
זי , ,4321שפּיל זיי ,שפּיל זיי אָפּ אַ װיװאַט, . .
גיט גדליה דער שנײַדער אונטער היץ אַרעלען",
דרוקער,

אי.

קיַעװו

קלעזמער,

,0491

22 '1

אויך :אִי א (שיינעם) גוט-מאָרגן ,א (בּייזע)
וועטשערע ,א דאָבּראַנאָץ ,א זײַיגעזונט ,אַ קבּלת-
פּנים ,אַ מזמור ,אַ מוזיק ,א מיטװאָך (און
בּכּלל מיט יעדן נאָמען פֿון טאָג ,װען עס אין
די רייד דערבּײ) ,א װיסטן סוף אע, .ער איז
צו מיר אַרײַנגעקומען / ... ,אוי ,א שיינעם
גוט-מאָרגן האָט ער מיר אָפּגעשפּילט  /אויף
דעם פֿידל און אויף דעם קלאַרנעט" ,פֿל, .ער
לײַדט פֿון מלאכיחבּלה ,חפֿרה-לײַט ,קונדסים
װאָס מאַכן אים א בּרוך-הבּא מיט װערטלעך,
שפּילן אים אָפּ אַ קבּלת-פּנים" ,ממוס ,שלמה,
זי , .43איך װעל זיי דאָרט אִי אַ מיטװאָך ,אז
זיי װעלן מיך האָבּן צו געדענקען אויף קינדס"
קינדער" ,בּערג' ,צוויי שכנים' ,בּיראָבּידזשאַן,
פאן .6

אָפּשפּיצן

:

*אָי װי אַן אדעסער שנײַדער = מאַכן גראָבּע
טעותים בּײַם שפּילן .שפּילן ניט װאָס מע דאַרף.
,רי יודל איז איצט בּגילופֿין ,עֶר איז קאַפּאַבּל
אַפֿילו יאָדם יסודו מעפֿר' { }24 +--אָפּצושפּילן,
וי אַן אדעסער שנײַדער ,מיט א מאַרש" ,ממוס,
יאסיפֿות' ,ז' * 7אַי אדם יסודו מעפֿר =
לייגן עמעצן אין דרערד.
 .9נישט זײַן אױפֿריכטיק ,זיך פֿאַרשטעלן
כּדי אָפּצונאַרן .אִי טעאטער (טריאַטער) ,אִי א
ראָלע .אִי א שפּיל ,אַ ספּעקטאַקל( ,אויך :דזח
אִי עמעצן א חתונה)) אִי די אמתע שפּיל, ,מיר
האָבּן אים פֿאָרגעשלאָגן אונדזער פּלאן...
ער זאָל אונדז געבּן זײַנע פֿערד און בּויד ,און
מיר װעלן שוין מאַכן א שיינע אֹפּוֹתּיקי ,און
מיר װעלן אים דערפֿאַר האלבּ געבּן ,מיר האָבּן
א שיינע ראָלע אָפּגעשפּילט" ,ש .הױכבּוים,
*אַי לײַטישע געלעכטער
אַ יוד ,אדעס .9681
= זיך מאַכן צום נאַר ,בּאַנארישן זיך אין
אַלעמענס אויגן, .בּײַ אַן אַנדער מאמע װאָלט
אַזא מויד אָפּגעשפּילט אזעלכע לײַטישע גע-
לעכטערס?" ,אַפּאַ ,פֿון ניוייאַרקער געטא ,זי ,44

 0ניצול װערן פֿון אַ סכּנה( .גוט) אָפּ
וט אִי אִי מיט גליק .טהאָסט,
שנײַדן .ג
סאָלדאַטיקל ,גוט אָפּגעשפּילט ,די דײַטשע גאַון
זײַנען שװערע ,װײניק װער עס בּלײַבּט פֿון זי
לעבּן" ,ש .בּרעגמאַ ,אֵפֿו מיזרעכ איז אומ.
רואיק ,מאָסקװע ,4291

( 7בּײַ אַזאַרט-שפּילן) אָנהײבּן אַ נײַעם קאָן,
נײַע פּאַרטיע ,כּדי צו געװינען װאָס מע האָט

פֿאַרשפּילט ,דערלייגט .אָפּגעװינען .שפּילן כּדי
אָפּצושפּילן .פֿאַרשפּילן און דערנאָך אִי, .דער
טאַטע האָט געשמיסן נישט פֿאַרן שפּילן נאָר
פֿאַרן אָי ,שו.

אָפּשפּילן זיך  )- --דפח.

 .1פּאַסירן,

פֿאַרקומען ,צושטאַנדקומען, .דראמעס און קאָנ"
פֿליקטן װעלן נאָך ניט איין מאָל זיך אִי אין
דער געשיכטע פֿון פֿאָלק" .עס שפּילן זיך
אָפּ טראגעדיעס (קאָמעדיעס ,טראַגיקאָמעדיעס,
פֿאַרסן אע), .א,ין די צוויי חדשים װאָס איך בּין
געזעסן אין תּפֿיסה ,האָט זיך אין מיר אינע"
װײניק אָפּגעשפּילט א בּאַפֿרײַאונגס-פּראָצעס",
גרשם

בּאַדער

רעדי,

יודישער

קאַלענדאַר,

פֿאָלקס

לעמבּערג תּרע"א . . ., .אונדזער  . . .גלות-לעבּן

זיך אָפּ אויף דער װײַסער געל-אונטערגעפֿאַרבּ-
 -טער ואנט" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן | ,װאַרשע

 ,2זי , ,34הערט זיך אונדזער פּאַרשױן צו
צו מײַנע דערציילטע מעשׂיות און אין זײַן פּנים
שפּילן זיך אָפּ אַלע פֿאַרבּן" ,ד .י .זילבּערבּוש,
מענשען

דאַל ,אַ געשלעג,

א בּלוטבּאָד

אַ טראַגעדיע,

אדגל.

 .2שפּילן כּדי אָפּצוגעװינען װאָס מע האָט
פֿאַרשפּילט, .נישטאָ קיין ערגערע זאך אויף
דער װעלט ,װי אִי זיך .דאָס טוט אויס...
בּיז צו דעם לעצטן העמד!" ,שע ,לכּבֿוד יום'
טובֿ וו ,זי ,, .46מע האָט געַשפּילט אויף בּאָרג,
אויף אָפּצושפּילן זיך ,און בּיידע האָבּן זי
געפֿירט אַ גענויע בּוכהאַלטעריע פֿון די קאָרטן-
חשבּונות",

פּנחס

גאָלדהאַר,

דערציילונגען

פֿון

אױסטראַליע ,מעלבּורן ,9391
 2עפּעס טאָן ,אונטערנעמען כּדי אָפּצוקריגן
װאָס מע האָט פֿאַרלאָרן ,דערלייגט .זיך קאָמ-
פּענסירן א היזק ,א מפּלה ,אַ פֿאַרלוסט ,פֿאַר-
לירן אויף קאָרן און אִי זיך אויף װיץץ,
,און אַז מע װעט אַרבּעטן א פֿאַרקירצטע װאָך
און  . . .װײיניקער פֿאַרדינען ,איז װער קען אים
ערבֿ זײַן ,אַז זיי װעלן זיך ניט װעלן אִי אויף
די טאַריפֿן",

מ.

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291ז' ,541
 4נאָך אַ דורכפֿאַל ,אָפּרעכענען זיך מיש
עמעצן ,איזדיעקעוען זיך איבּער עמעצן אִי
א שואכערן .כאַפּן פֿון דער
זיך אויף
מאַמען און זיך אִי א וי פֿ ן יִנגערן בּרודערל,
,פֿאַרשריבּן בּײַ זיך אין זכּרון מיט רויטן
בּלוטיקן טינט :מיעט זיך דארפֿן אַמאָל אִי אויף
די בּעקער די כאַמולעס" ,אַ .קאַרפּינאַװיטש,
בּײַם װילנער דורכהויף ,תּ"אָ ,7691

 .9שפּילן זיך א לענגערע צײַט אָדער אויפֿ-
הערן זיך שפּילן .אִי זיך גאַנצע טעג מיט די
קינדער אין הויף .אִי זיך און אײַנשלאָפֿן,
 .0בּאַװײַון זיך פֿון ליכט ,שטראַלן ,שאָטן,
פֿאַרבּן אע, ,העזעלעך און פֿלעמעלעך האָבּן
זיך אָפּגעשפּילט אױפֿן װאַסער-שפּיגל פֿון טליך",
,דער שאָטן פֿון איר װײַסן שלייער  . . .שפּילט

געשעהענישן

| אויך פֿיג , --א קאַרגער אז ער בּאַקומט זײַן
רײַכטום ,װאָס ער האָט אָנגעקליבּן דורכן
קאַרגן און װאַרגן ,שפּילט זיך אָפּ אויף זײַנע
ליפּן אַ זיסער שמייכעלע",

בּלעטער ,טן ,31

 .7אומפ .װערן אױפֿגעשפּילט, .עס שפּילט
זיך אָפּ אַ ,מלך עליון" טשאַקענדיק ,לעבּעדיק,
אַז מלאכים מעגן זיך פֿרײען ,ממוס ,שלמה,
די

 . ..האָט זיך אָפּגעשפּילט ,שפּילט זיך אָפּ און

װעט זיך אִי צװישן די אַרישע פֿעלקער פֿון
דעם אײיראָפּעאיש:אַמעריקאַנישן קולטור-קרליז",
זשיט או ,נ"י  ,9191ז' , .441אין דעם מדבּר
סיני האָבּן זיך אָפּנעשפּילט גרויסע און שװוערע
שלאַכטן אין ישׂראלס ואונדערלעכער פֿאַר"
טיידיקונגס-אַקציע" ,א .אַלפּערין ,טמז4691 ,
*סהאָט זיך דאָרטן אָפּגעשפּילט די
וא .8
אמתע חתונה (א ספּעקטאַקל ,אַ קאָנצערט אע)
 --כּלשון סגיינהור :ס'האָט פּאַסירט א סקאנ-

און

(! ,ווין ,1

ז' .95

.68

זנג.

-עכץ.

דקע)/ .ערײ.
אָפּשפּילעװען

/עניש.
זזח

--

דער (ין,

אָפשפּילןסען .=-

,אירע בּיידע הויפֿדאַמען  . . .װאָרן בּאַשעפֿטיקט

מיט דעם אױיסטאָן איר { . . .איינע פֿון זיין האָט
איר

דאָס

אָפּגעשפּילעװעט

אײַנגעשפּילעװעטעס

קלייד" ,אמד ,עװגעניע ,װוילנע ; .9881קען ער
א די זילצטקע" ,בּ .אַלפֿס ,מעשׂה אַלפֿס װ,
ילנע  ,1091זי .15

אָפּשפּילקעװען  --טרוו- .קעןװע) אָפּ-- ,גע-
שפּילקע(װע)ט ,פּ :5ש--פּילקע(נע)ן.

אויס-

שטעכן ,אַרומשטעכן מיט שפילקעס בבּײַם
מעסטן ,אונטערבּייגן ,קירצן ,פֿאַרריכטן) .אַ'
דעם סטאָן בּײַם אָנפּאַסן ,אִי און אָפּשנײַדן.

אָפּשפּינדלען  --טרו .דל אָפּ--- ,געשפּינדלט,
אָפּאַרבּעטן פֿאָדעם אע אויף א שפּינדל.
אָפּשפּינען

טרװ.

--

שפּין אָפּ-- ,געשפּינט.

 .1שפּינען א לענגערע צײַט אָדער פֿאַרענדיקן
 אָנשפּינען, .די אַלטע שלעפֿעריקע בּאָבּיצע האָטשוין דרימלענדיק אָפּנעשפּינט אַ היפּשן בּינטל
פֿאָדעם" ,איבּז אַ .האַלאַװקא ,פּראַלאָג ,קלעװו
 22אָפּאַרבּעטן שפּינענדיק .אִי פֿאַרן
,5
געלט ,נעמען בּײַם פּריץ פֿלאַקס און דערפֿאַר
אַי פֿאַר אים בּאַװל. ,
זונג .ה-עכץ ,זעניש .הער (ין,

הקע).

/עריי

אָפּשפּייץ  --דער ,ן.

 .1אַקט אָדער רעזול-

טאַט פֿון אָפּשפּיצן (זיך) .שאַרפֿער אִי, .זײַטיק
און קרום פֿאַלט דאָס ליכט בּיו דער האַלבּער
פּאָדלאָגע ,מיט אַן אִי אויף א קעסטל אַרויף",
בּ.

דעמבּלין,

אין

זאַמלבּיכער

,/

נ"י

,3391

זי ,611
|  ,2שטריקמאַכערײַ .מאַטעריאַל װאָס בּאַקומט
זיך בּײַם אױיסבּאַרשטן די שפּיצן פֿון פֿלאַקס
אָדער קאַנאָפּליעס.

אָפּשפּיצלען  --טרו- .צל אָפּ-- ,געשפיצלט,
אָפּכיטרעװען .דערשלאָגן זיך צו עפּעס דורך א
שפּיצל ,אַ המצאָה ,קלוגן אײַנפֿאַל, .א גולם
פֿון זײַן ליבּנס נאָמען װאָס אַפֿילו אַ קינד קען
אים אֵיי . -עניש,
טרו.

שפּיץ אָפּ-- ,געשפיצט.

אויך :ש-פּ.יציקן.,

 .1מאַכן שפּיציק .מאַכן

אַפַּשפּיצן

--
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אָפּשפּיקעװען
(מיט) א שפּיץ .אִי אַ בּלײַער .אִי אַ העלצל ,אַ
 .2אָפּשפּינען א פֿאָדעם
מעטאַלן שטענגל.
אַזױ אַז זײַן בּרעג זאָל זײַן דינער װי דער
אָנהײבּ ,כּדי אַ שטריק זאָל זײַן דינער בּײַם
בּרעג און דאָך האָבּן די זעלבּיקע צאָל פֿעדעם,

מיט

6/נג.

זיך.

-עכץ.

אַלע װייטיקן פֿון אַ מאַמען, .א האַרץ שפּירט
אָפּ אַ האַרץ" ,שװ .פּאַראָדיע ? --א האַרץ
שפּירט אָפּ א בּוזעם-קעשענע".
 .2מיטפֿילן ,מיטשפּירן עמעצן אין עפּעס.
אַי אַן אָבֿל אין זײַן צער .אִי עמעצנס אומגליק,
 .9עפּעס דערגיין ,אױיסגעפֿינען ,נאָכקוקנדיק,
זיך נאָכפֿרעגנדיק, .מיט דער צײַט |איז ער
געװאָרןן אַ גוטער פֿרעסער און אַ גרויסער
זױפֿער און פֿלעגט אָפּצושפּירן װאו עס דאַרף
נאָר זײַן אַ חתונה ,א בּרית" ,אמז ,דער
שנאָרער ,ווילנץ ,6681
 .4נאָכשפּירן .אױיסשפּירן ,אױיסשפּיאָנעװען.
אי דעם ישיבֿה-בּחור ,צי ער לייענט ניט קיין
פסולע בּיכלעך,
נג.שׁ-פּיר ,דערמיט זיך.

זעכץ- .עניש .ער (דין ,דקע)- .ערײ.
אָפּשפּליטער  --דער: ,ס .1 .אַקט אָדער
רעזולטאַט פֿון אָפּשפּליטערן (זיך) ,2 ,פַיג --
רעשטל .רמז אויף עפּעס, .גרעסערע זאָרג
פֿאַר ישׂראל קען נישט װערן קיין אידייע ,נאָר
אַן אִי פֿון אַן אידייע",

אויוונס" ,עליע קאַהאַן ,פֿאַרשײדענע דערציילונ-

געטראַכט

מיט

די/ ,ען.

אָדער

 .1פּראָצעס

רעזולטאַט פֿון אָפּשפּליטערן (זיך) ,2 ,פֿיג --
אָפּגעשפּאָלטענער טייל ,מיעוט ,פֿראַקציע, .האָבּן
מיר שוין געהאט א פֿאַרגעפֿיל פֿון די אֶיען,
װאָס זענען שפּעטער געקומען אין דײַטשלאַנד,
האָלאַנד און ענגלאַנד" ,ה .ערליך ,אין קאַמף
סאַציאַליזם,

פֿאַרן רעװאַלוציאַנערן

ווארשע ,43291

,דער געדאנק װעגן בּאַשיצן די נאַציאָנאַלע אֶיען
דורך דער נאציאָנאַלער אױטאַנאַמיע איז דער-
װײַל ניט קיין אַלטער" ,ימ ,אינהייטלעכע
ניש.
פֿאָלקשל.2291 ,

 --אוטװ 6 .טרו.

פּעהעןאָפּשפּעגן ,ש

שפּעג ,שפּעהןע) אָפּ'-- ,געשפּעגט,
ה(ש)ט .אַרכ.

--געשפּע-

זזח אָפּשפּײען ; .+-דער חכם

איז פֿון לאַנגע צײַטן  /אונדזערע בּרידער קיין
גרויסער

פֿרײַנד,

אַלע זײַטן

הײַנט",

 /ער

 /װײַל

אַבּג ,זער

דאָס

אָפּ פֿון

שפּעט

אונדז

איז

די גאַנצע

יוד אין קיעבֿ ,הש

מאָדע

.

אָפּשפּעגעווען  --אוטװ 8 .טרו.
דפו.

 ,1דזוו

אָפּשפּענעלירן  --אוטו- .ליר אָפּ ,ג-עשפּע-
דזו אָפּשפּעקולירן ,אָפּספּעקר

לירן,

אָפּשפּעטיקן  --אוטװ- .טיק אָפּ-- ,געשפּץ-
קומען מיט א פֿאַרשפּעטיקונג .אַי צו
טיקט.
דער פֿאַרזאַמלונג .די דירעקטיוון פֿלעגן טײילמאָל
אָי; .די רעװאָלוציע װאָס האָט דאָ {אין קאַמ"
טשאַטקען אָפּגעשפּעטיקט ,האָט פֿאַרגיכערט איר
גאַנג" ,איבּז װל ,לידין ,שטילער אָדער גרויסער,
מיט זיך.
מינסק 6391

עברײטײַטש ,זי ; .481אַן אִי פֿון דעם חורבּן
װאָס איז געבּראַכט געװאָרן אױפֿן ייִדישן לעבּן",

אָפּשפּעטן  --אוטו .שפּעט אָפּ- ,יגעשפּעט.

אין

גויים

י.

יאַנאַסאָװיטש,

מיט

יידישע

שרײַבּער

רוסלאַנד,

אָפּשפּליטערן  --טרװ . טער אָפּ-- ,גע-
אָפּשפּאַלטן שפּליטערס ,קליינע
שפּליטערט.,
לענגלעכע דינע און שפּיציקע טיילן פֿון אַ
האַרטן מאַטעריאַל .אִי אַ שטיקל פֿון אַ שטיין.
אי פֿון אַ קלאָץ עטלעכע שפּענדלעך, .בּליצט
אויף מײַן שויבּ דער טוי און ציטערט  /װי
דימאַנט-בּרעקלעך ,אָפּגעשפּליטערט פֿון דימאַנט-
שטיין",

הר,

געדיכטע

און

ליעדעך,

,5191

'נאכט-שטויבּי, .דאָס שטיינערנע לעבּן האָט נאָר
װאָס אָפּגעשפּליטערט נאָך אַ שטיק פֿון דעם
שטיינערנעם

דניאל" ,א .שעכטמאַן,

ערב ,סאַװי

היימל' ,2691 ,טאן  .2אויך פיג, :אַי פֿון זיך
אַ השכּלה-ליכט" ,בּ .ריווקין ,אונדזערע פּראַ
זאַאיקער ,זי ,442
מיט זיך , --געװיכטיקע טראָפּנס ,װעלכע
האָבּן זיך פֿון צײַט צו צײַט אָפּגעשפּליטערט
פֿון די דורכזיכטיק-גרינע אָדער טינטיק-שװאַרצע
כװאַליעס",

מאַרק

ראַזומני,

אַראַנעאַ

די שפּין,

פ,9

אוקר.

דזון

אָפּשפּאָטן,

.+--

;די

ריידן אויף זייער לשון ,טייל שעפּטשען זיך,
טײַטן מיט די פֿינגער ,שפּעטן אָפּ  --אויך װי
דער שטייגער איז" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטה',
זי ; ,48האָט ער זיך בּאַשלאָסן אין אים זיך
נוֹקם זײַן דורך דעם װאָס ער װעט אִי פֿון
דעם

ייִדן",

אבֿרהם

יצחק

בּוכבּינדער

(איש

אָדעסאַ ,דער בּלומעןגאָרטן ,װילנע ,5881
פּעט,ש

דער.

-ונג.

-עכץ.

-עניש,

דער (דין- ,קע), .צו אונדזער גרויסן ייִדישן
אומגליק אין דאָ בּײַ אונדז נאָך א קלאָס
מענטשן לצנים  ---אַי װאָס בּרעכן זיך שטענדיק
דעם קאָפּ אויסצוקלערן אַ גלײַכװערטל" . ,ל.
זײַדמאַנן,

װאָס

דאַרפֿן

מיר,

בּארדיטשעוו

,8981

דעריי,
װאָס איז מיט
אָפּשפּעטעריש  --אַד.
שפּאָט ,מיט חוֹזק .אָפּלאַכעריש .אַיע רעפּליקע.
,עפּעס

רעדט

דזוו שפּענדן .אויסטיילן געלט פֿאַר בּאַשטימטע
צוועקן .אסיגנירן .געבּן א רײַכע נדבֿה,
װאָס קערט זיך אָפּ
פֿון עפּעס אָדער עמעצן, .חוץ אַלעם  --װאָס
האָט איר מיר מֿײַן כּלה אִי {געמאַכטן? איך
װעל מיר אַװדאי נישט לאָזן קיין שעפֿל אויס
דעם בּאָד אַרויסנעמען" ,גענאַרטע װעלט?5181 ,
עעס װעלן זיך געפֿינען גענוג בּעלנים אָנצו"
פֿאַלן אויף אים און מאַכן די מענטשהייט אִי
פֿון זײַן גײַסטײ ,זשיט װווצ ,נ"י  ,7191ז' ,52

אָפּשפּענען  --טרו .שפּען אָפּ-- ,געשפּענט.
דזוו אָפּשפּאַנען. .א קינד װאָס מע האָט אָפּגע-
שפּענט  42שעה ,זאָל מען שוין נישט מער געבּן
זייגן",

צו

שמירת

ירושלים

הנפֿש,

תּשי"ג,

ד 41

אָפּשפּעקולירן  --אוטו- .ליר אָפּ-- ,געשפּץ-
שפּעקולירן אַ

קולירט- :95 ,ס-פּעקולירן.

לענגערע צײַט אָדער פֿאַרענדיקן .,אױפֿהערן
שפּעקולירן .אִי מיט גאָלד ,מיט װאַלוטע .אַי
,12/
און מער ניט װעלן ריזיקירן.

אָפּשפּערן  --טרו .שפּער אָפּ- ,געשפּערט.

 2אָפּשפּיאָנירן

געלירט ,פֿטמ.

אָפּשפּענדן  --טרו .שפּענד אָפּ-- ,געשפענ-
דנעט) .זטשמ .נר .איך-- :שפּענדירן.

אָפּשפּענסטיק  --אַדי

גען ,מינסק ,0491

עניש.

אָפּשפּירן  --טרװ .שפּיר אָפּ-- ,געשפּירט.
 .1שפּירן בּיזן סוף .דערשפּירן ,דערפֿילן ,אַי

אפֿא,

רינע , .4291שטיקלעך בּרענענדיקע קאָקס,
װאָס שפּליטערן זיך אָפּ פֿון די פֿײַערדיקע
קאָקס-זײַלן ,ווען זי פֿאַלן אַרױס פֿון די שמאָלץ

זונג --

אָפּשפּיקעװען  --קעװע אָפּ-- ,געשפּיקע-
אוטוװ  --זײַן אַ שפּיק (אַ שפּיאָן) א
װטש.
לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן זײַן א שפּיק.
אִי יאָרןלאַנג פֿאַר דער צאַרישער אָכראַנקע.
טרװ  --אָפּשפּיאַנירן עמעצן .װערן כּלומרשט
אַ בּלאַטער און אי די גאַנצע חבֿרה,

אָפּשפּראָיץ

ער אין חלל אַרײַן .נאָר אַמאָל

הער איך א דין קול ,װאָס איז שטיפֿעריש,
הקקייט.
אַפֿילו אָיי ,אפא ,טמז  4691וט 31

 .1אָפּצױמען.

אָפּגרענעצן.

ניט דערלאָזן מע

זאָל קענען אַרײַנקומען .אִי אַ גאַנצע געגנט .אִי
די ייַדישע גאַס( .2 .סטאַליערלי) איבּערקלייען
פֿון בּיידע זײַטן מיט פֿאַניר, .אַנדערע בּעליי
מלאָכות קלייענען איבּער פֿאַר קװער (שפּערן
אָפ) פֿון בּיידע זײַטן מיט גרעבּערן בּלינד.
פֿאַניר" ,בּער ,זי ,44

אָפּשפּראַנטשקען  --טרו- .טשקע אָפּ-- ,יגץ-
ספּראָנדזשקען:995
שפּראָנטשקעט.
-ספּראָנטשקען.פּראַנדזשקען,ש
אָפּשפּיליען א ספּראָנדזשקע (פּראזשקע ,שפּאָני
גע) און אויף אַזא אופֿן עפּעס עפֿענען .אִ' די
ספּראָנדזשקעס פֿון די הויזן, .גוט ,גוט ,מע
האָט דעם בּײַגאַרטל אָפּגעשפּראַנטשקעט און
אויפן טיש דאָס געלט איבּערגעציילט" ,אַ,
שטערנטיכל ,לייפציג  ,1681זי ,931

אָפּשפּראַיץ  --דער ,ז.

 1אַקט אָדער רע"

זולטאַט פֿון אָפּשפּראָצן,

 .2אָפּװואוקס ,יונגער אִי .אי פֿון אַ געװויקס,
עדו

זעסט  . . .װי אױפֿשפּראָץ

גיט פֿאַר אִי אַ

פֿאַרלױף" ,אפֿא ,יעקבֿס געצעלטן,
 ,9אָפּשטאַמלינג .דעריװאַט .יאַפּאָניע-- ,
װאָס איר ציװיליזאַציע איז אַן אִי פֿון דער
כינעזישער" ,איבּז ד .כאַראָבּין ,עקאַנאָמישע
געאָגראַפֿיע ,קלעוו , ,8291געשטאַנען בּין איך
אין פֿאַרנאַכט זיך צו שיידן מיט דער ,װעמענס
אַי איך

בּין",

י.

מאַניק,

טריט

אין

בּאַגינען

,נאָך איידער מיר האָבּן זיך רעכט בּאַקענט מיט
דער כּנענישער שריפֿט ,האָבּן מיר זיך גענומען
צום גריכישן אַלפֿאַבּעט און צו זײַנע אָין" ,מװ,
די שװאַרצע פינטעלעך ,ז' , .511ניץ ניט קיין
אין פֿון דײַטשע שרשים ,אויבּ די שרשים גופֿא
זײַנען אין ייִדיש ניטאָ" ,מװ ,יופא ,װאַרשע
 ,8זָא ,4

108

אָפּשפּראָצלינג
 .4דאָס װאָס איז אַ רעזולטאַט פֿון אַ טעטיי
קייט,

פֿון א

פֿריערדיקער

אַנטװיקלוגנ.

עדי

יורישע אײראָפּע איז חרובֿ געװאָרן ,צום גליק
פֿאַר דער ייִדישער קולטור-אַנטװיקלונג איז אין
אַמרעריקע נאָך פֿריער געװוען אַן אִי פֿון ייִװאַ",
טמז,32 | 5691 ,

אָפּשפּראַצלינג  --דער- ,ען דאָס אָדער
דער װאָס שפּראָצט אָפּ ,אָפּשטאַמלינג .אַי פֿון אַן
איידעלן

שטאַם.

אָפּשפּרינקלען

אִי פֿון לויטער

רבּנים

און

אָפּצושפּרינגען

שואונג, .ש,פּרינגען

מיט

אי"

בּערן פֿערד פֿון אָ"בּרעט" ,פּראָגראַם װעגן
גימנאַסטישע פֿאַרמעסטונגען ,װאַרשע ,8291

אָפּשפּרינג|יק  --אַדי .נעאָל.

װאָס שפּרינגט

אָפּ .ניט אַיע פּילקעס פֿאַר גימנאַסטישע צוועקן.

עלאַסטיש און אִי .אויך :אָ'לעך.

-יקייט.

דקייט,

אָפּשפּרינגלען  --אוטװ- .נגל אָפּ-+ ,גע-

ּ,ײִַם חלום איז דאָס רײידװאָרט פֿאַר-
צדיקים .ב
בּיטן דורך עפּעס אזוינס װאָס שטאַמט אַלין
פֿון דעם בּעל:חלומס נשמה-לעבּן  . . .װאָס קען
הייסט עס זייער גרינג אַלײן זײַן אַן אִי פֿונעם

שפּרינגען מיט קליינע שפּרונגען
שפּרינגלט.
א לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן שפּרינגלען.
.קליינע מיידלעך  --זיי װערט גאָרניט נמאס
אָפּצושפּרינגלען אין קלאסן א גאנצן זומער".

מו ,איבּז ,פֿרױד ,אַרײַנפֿיר אין

אָפּשפּרינגען  --אוטו .שפּרינג אָפּ ,בּין 8
 .1שפּרינגען ,א
ה אָבּ אָפּגעשפּרונגען.

קאָמפּלעקס",

פ9סיכאָאַנאַליז ,ז' ,88

שפּרונג טאָן אין אזַײַט אָדער צוריק .אַי אין א
זײַט ,אִי אינסטינקטיוו עטלעכע טריט (צוריק),
אִי פֿון דער װאַנט ,פֿון דער טיר .אִי איינער פֿון
דעם אַנדערן; .בּבֿא שפּרנג ולוקשׂ אבּ אונ'
אין אויף בּאנד / .אוני שפּרך :גיבּענשט מוש

אָפּשפּראָצן  --אוטו .שפּראָץ אָפּ- ,יגץ-
שפּראָצט .אַרױסװאַקסן פֿון אַלטע װאָרצלען
אָדער פֿון אן אַלטן שטאַם ,פֿון מוטער-געוויקס,
,עס זענען פֿאַראַן געװיקסן װאָס פֿאַרמערן זיך
דורכויס דורך אֵ"", .פֿון איין אַלטער בּולבּע
האָט אָפּגעשפּראַצט א גאַנצער קוסט מיט יונגץ = -זײַן די שטונדן  /דש דוך מײַן ליבּן גינעדיגן
הערן  /מײַן אויגן װידר אן זיכטיג װערן",
בּלומען" .אויך פֿיג  --מיר שפּראָצן אַלע אָפּ
 בּבֿא בּוך, .,391 ,דער מענטש װאָס האָט בּאַ-פֿון איין מעכטיקן שטאַם .האַמעװען דאָס אַי
געגנט די נשים װאָס גייען פֿון א לװיה ,איז
פֿון נײַע כּוחות,
דאָס זײַן תּקנה ,ער זאָל אִי פֿון זײַן אָרט פֿיר
"ונ, ,2צװישן די דרײַ גרויסע קלאַסן...
איילן" ,דרך הישרים{ ,קעניגסבּערגן , .7581אַ
בּילדן זיך צװישןגרופּעס און אֶיען ,װעלכע
שמעק דאָ ,אַ שמעק דאָרט ,א שאָקל מיטן קאָפּ
בּאַקומען אויך אַ כאַראַקטער פֿון בּאַזונדערע
יענעם ,אַ שאָקל מיטן קאָפּ דעם ,א שפּרונג
קלאַסן" ,איבּז קאַרל קאַוטסקי ,קלאַסן אינטע-
אַהין ,אַ שפּרונג אַהער  --און אַ שפּרונג אָפּ
קעכי'ץ- .עניש,
רעס ,לאָנדאָן 3091
צוריק" ,ממוס ,אַ שטאָט אין מזרחי ,ז' ,71
אָפּשפּרודלען  --אוטו .שפּרודל אָפּ-- ,געי
;זיך דערמאַנט אָן יענעם אָװנט און איז אָפַּ
שפּרודלען אַ לענגערע צײַט אָדעֶר
שפּרודלט.
געשפּרונגען אָן א זײַט מיט אַ קװיטש ,װי אַן

אױפֿהערן שפּרודלען .דער קװאַל האָט אָפֹּגֵע-
שפּרודלט הונדערטער אאָרן, .די געמאַכטע פֿרײ-
לעכקייט זײַנע האָט אָפּגעשפּרודלט װי ער
װאָלט גאָר קיין מאָל פֿרײלעך ניט געװצך"

-עניש.

 .1אַקט אָדער
אן אִי עטלעכע

מעטער הויך  .2 ,דאָס אָפּגעשפּרונגענע.

--

אוטװ.

שפּרײַז

אָפּ-- ,גע-

שפּרײַזט .שפּרײַזן אַ לענגערע צײַט אָדער אױיפֿ-
הערן שפּרײַזן .אִי א קילאָמעטער און זיך
אָפּרוען? .אָפּגעשפּרײַזט ,איצט קען מען זיך
צוזעצן",

אָפּשפּײײטן

--

טרו.

שפּרײט

אָפ-- ,גץ-

שפּרײט ,זן( .אויס)שפּרײטן אַ לענגערע צײַט
אָדער אױפֿהערן (אױיס)שפּרײטן,

אָפּשפּרײען  --אוטו

 8טרחו .שפּרײ אָפּ,

שפּרייען א לענגערע צײַט
געשפּרײ(ע)ט .אָדער אױפֿהערן שפּרײען .דאָס רעגנדל האָט
אָפּנעשפּרײט ,נאָר אַ מאַנטל דאַרף מען סליװי
נעמען .אִי די בּייטן פֿון עטלעכע גערטנער,

אָפּשפּרינגבּאַר
| אָפּשפּרינגיק .

װער

אונ

--

אַד.

זטשמ.

נר4- .

-קייט.

אָפּשפּרינניפּרעט  --די- ,ער (ספּאָרט) ,בּרעט

שװאַרצם,

מאָסקװע

,4

 .2אָפּקלאַפּן זיך פֿון עפּעס און צוריקפֿאַלן,
ריקאָשעטירן .א פילקע שפּרינגט אָפּ פֿון װאַנט,
װאַרפֿן

אָפּשפּרוֹנג  --דער ,יען.
רעזולטאט פֿון אָפּשפּרינגען.

אָפּשפּרײַון

אָפּגעפּאַרעטער

הונט",

ש .גאָרדאָן ,צװישנ

אַזאָי

עטלעכע

אַ שטיין

אין טײַך אַזױ אַז עֶר זאָל

מאָל אִ'י פֿון דער אײבּערפֿלאַך

פֿון

װאַסער, .גלײַך אַז איינער װאַרפֿט איין שטיין
און עס שפּרינגט אָפּ צוריק" ,איבּז ,נועם
| המוסר ,ווילנע , .3681צײַטן פֿון צוציען ,אַנט-
קעגנלױפֿן ,און צײַטן פֿון אִי און אָפּשטױסן
בּײַטן זיך" ,פרץ ,איבּז ,יקהלתי, .געפּײַקלט האָט
דער טויט מיט שלאַקס  --האָגל פֿון בּלײַ און
אָפּגעשפּרונגען צוריק מיט א געואֵי צע-
בּרעקלט" ,פמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591זי .014
*אָי פֿון די אויערן = נישט (װעלן) צוהערן
זיך צו עפּעס, .דיזע נאַכריכט האָט אָבּער אָפּ
געשפּרונגען פֿון זײַנע אויערן װי איינע אל-
זערנע קוגעל |קוילן שפּרינגט אָפּ פֿון איינעם
ציגונעם פּאַנציר ,דען ער האָט עס ניט געװאָלט
גלױיבּן" ,אמד ,דיא שקלאַװערײַא וו ,וילנע 8681
וְאויך :ווילנע 7881ן- .

ט .פֿיג :ניט האָבּן קיין ווירקונג אויף עפּעס
אָדער עמעצן .ניט צושטיין ,ניט צוקלעפּן זיך
צו עפּעס (עמעצן) .אִי װי אַן אַרבּעס פֿון װאַנט.
,איז קיין חידוש ניט װאָס אלע פֿאָרמאַל-

; לאָגישע אָנפֿאַלן אויף זײַן דאָקטרין האָבּן גע-

,זיי זײַנען אַזױ זיכער אַז זיי האָבּן דעם גאַנצן
אמת ,אַז אַלע אַרגומענטן שפּרינגען פֿון זיי אָפ

װי אַן אַרבּעס פֿון װאַנט" ,מ .מ .ראָזענבּאַום,
עראינערונגען

פֿון אַ סאַציאַליסט-רעװאַלוציאָנער,

ניי , .1291עס איז אָפּגעפֿאַלן די ליטעראַריש-
קייט מיט אַלע אירע מליצה:חנדלעך ,עס איז
אָפּגעשפּרונגען פֿון איר אַלע עלעמענטן װאָס
האָבּן ניט קיין שייכות צום שפּיל" ,מוק ,טעאַ-
טער

און

טעאַטער,

אידיש

ז' ,842

 4מיט כּוח און שוואונג אױסגלײַכן זיך
אָדער אומקערן זיך צום לכתּחילהדיקן צושטאַנד,
זיך היטן ,די ספּרונזשינע זאָל ניט אִי און ניט
אויסהאַקן אַן אויג; .טרעט אָן אויף אַ קאָטשע-
רע ,װעט זי אויך אַ'" ,שװ, .אַ טײַערע סאָפֿע
;א.ו.ן אויף שפּראָנדזינעס ,װאָס לאָזן זיך
שנעל צוזאַמענדריקן און שפּרינגען שנצל אָפּ",
אמד ,דער סולטאן ,װילנע , ,5981איז אײַער
אָנגעטראָטענע עניוות אָפּגעשפּרונגען װי א
קרומע קאַטשערע" ,חג ,טמז  2691וט ,92

 .9אָפּרײַסן זיך ,אַראָפּפֿאַלן פֿון עפּעס װאָס
איז צוגעפֿעסטיקט .אָפּשטײן .דאָס צונױיפֿגע-
קלייעטע איז אָפּגעשפּרונגען .זײַן פֿאָרזיכטיק
די פֿאַניר זאָל בּײַם שנײַדן ניט אִ' .עװען...
עס זײַנען פֿון א פֿאַס די רײפֿן אָפּנעשפּרונגען,
איז מוֹתּר הינצורופֿן אן עכּוים" ,הרבֿ א.
בּרודא ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681נו/ב.
,ער האָט אַזױ לאַנג געקלאַפּט אין דעם דנאָ בּיז

די בּרעטער זענען אָפּגעשפּרונגען",
ניעװסקי,

דער

מעדאַליאָהן,

אדעס

י .קעשיי
,זי איז

,5

ּ.גע.ש.פּרונגען אַן
ָטפער
געגאַנגען צום שאוס
אָפּצאַס" ,שע ,אַלטינײַ כּתרילעװקע ,ז' ,801
;דער גאַנצער טאָפּ איז מיר איבּערגעפֿירט ,דאָס
געגליין איז אָפּנעשפּרונגען" ,װײַס ,אַ שלעכטע
פֿרו' ,קולטור-ליגע ,,װאַרשע  ,0291ז' ,671
| "די נעגל שפּרינגען אָפּ (פֿאַר קעלט)  --די

פֿינגער װערן פֿאַרגליװערט פֿון קעלט,
( .0װעגן שטראַלן) איבּערבּרעכן זיך( .װעגן
אַ שריפֿט) אָפּמעקן זיך, .ד,י שטראַלן האָבּן זיך
פֿאַרגנבעט פֿון הינטן ,איר א קוש געטאָן ,צו"
ריק אָפּנעשפּרונגען" ,אַפּאַ' ,דער משפּט', ,די
שטראלן האָבּן ניט געקענט פֿאָלגן די זון ,זי
זײַנען אָפּגעשפּרונגען פֿון די װענט און פֿון די
| גאנץ געבּליבּענע שויבּן ,פֿינצטערע ,פֿאַרגעסץ-
נע ,פֿאַרלאָזענע זײַנען געשטאַנען די שטיבּער",

שירע גאָרשמאַן ,דער קויעכ פונ לעבּנ ,מאָסקװע
,, ,8אין קהל-הויז האָט זיך געפֿונען אַ פּאַר-
מעטענער פּנקס ,נאָר אין די ערשטע בּלעטער
איז די שריפֿט געהאַט אָפּגעשפּרונגען" ,בּאַש,
גימפל תֹּם ,ג"י  ,3691זי ,; .38און עס זאָל חס-
ושלום פֿון זײַנע תּפֿילין אַפֿילו איין אות נישט
אָפּגעשפּרינגען און אָפּנעמעקט װערן" ,ספר
שבֿחי רמ"ל ,לעמבּערג ,יאָר? ,זי ,83
הער (ין,
עעניש.
עכץ.זונג.

-קע)-= .עריי;

אָפּשפּרינקלען

--

אָפּ- ,יגעשפּרינקלט.

אוטװ

 4טרװ.

שפּרינקל

 .1שפּרינקלען אַ לענ-

גערע צײַט אָדער אױפֿהערן שפּרינקלען א
דריבּנע רעגנדל האָט אָפּגעשפּרינקלט דעם גאַנצן

=

מוזט אִי פֿון אים",

זשיט

ווצ ,נ"י  ,7191ז' ,28

אָפּשפּריץ

1909

פֿאַרמיטאָג.,

 .2בּאַשפּרינקלען ,בּאַשפּריצן .אַי

די האָר מיט אַדעקאָלאָן.

זעכץ.

|

עניש.

-עריי.

רער (ײן -קע)
 .1אַקט אָדער רע-

אָפּשפּריץ  --דער.{ ,

זולטאַט פֿון אָפּשפּריצן (זיך).

 .2דאָס װאָס קומט אַרױס אַזױ װי אַ שפּריץ
בּײַ אַן אַרבּעט-פּראָצעס.
פֿלאַקס, .דאָס פֿליסיקע
איבּער די לעכער פֿון די
דיקע אַץ זײַנען אין
הערשל

װינאָקור,

אין

אַן אִי בּײַם בּאַרשטן
אײַזן האָט זיך צעגאָסן
זאַמד-פֿאָרמעס .שטערנ-
דער לופֿט געפֿלױגן",
מאָסקװע

אופֿקום,

,2

 9נישטיק רעשטל .איבּערבּלײַבּ .שפּור פֿון
עפּעס .פֿיג  ---אַן אִי פֿון ייִדישקייט .א ראָמאַנ-
טיש אִיל; .אַן אִי פֿון זוניקע שפּליטערס",
אַבֿרהם לעװ ,בּיימער אין װינט, .זי פֿאָלגן אויס
זײַן װוילן .אָבּער עס טרעפֿט ,אַז אַן אִי פֿון זײַן
פּסיכיק װערט א לעבּעדיק בּאַשעפֿעניש פֿאַר
זיך אַלײן ,מיט אַן אייגענעם װילן" ,בּ .ריוקין,
אַ גלױבּן

| אָפּשפּרעכן

ז' ; .85דאָס זײַנען

פֿאַר אומגלױיבּיקע,

איינציגע אֵין פֿון אַמאַליקע גרויסע ייִדישע ישו-
בֿים" ,אַבֿרהם שולמאַן ,פֿאַר,8 / 7591 ,

 .9אוטװ .אַנשטאָט משתּין זײַן. .שטעל זיך
אַװעק ,ייִנגעלע ,און שפּריץ אָפּ ,אַניט װעסטו
עס לאָזן אין די הייזלעך".
מיט זיך :אַז עס האָט זיך |מיט פֿונקעןן)
מיר געמאַכט לישײַעס . ..האָבּ איד מיך ניט
געלאָזט אִ' בּײַ דעם קאָװאַל" ,דער אַקציזניק,
זשיטאָמיר , ,8681אַרײַנגעטוצט דעם פֿוס אין
גריבּל װאַסער און אָפּגעשפּריצט זיך" ,ה .אָר-
לאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָװ ,1391

-עכץ.

ונג.

/עניש.

אָפּשפּרעך  --דער ,ז.

-ערײ.

 .1אַקט אָדער רע-

 .2שפּרוך ,שפּראָך.
זולטאַט פֿון אָפּשפּרעכן.
זאָגעניש .אִי קעגן אַן עין-הרע ,קעגן א ביז'
אויג, .ס'האָט אים געהאָלפֿן װי אַן אִי פֿון אַ
קרענק", .די גאַנצע ייִדישע װײַבּערװעלט און
דער המון געבּרויכט זי ניט װי א שפּראַךר...
נאָר װי אַן אִי ,ד"ה װי א האלבּכּישופדיקן
מיטל" ,זשיט ץ ,נ"י  ,7191ו' , .59זי האָט
געהאַט אירע אָן און זאָגענישן קעגן װאַסער
און פֿײַער ,קעגן 'אונטערגאנגעןף און קעגן
שטורמען" ,י .קײיטעלמאַן ,פֿאַר 5691 ,װו ,12
-ונג, .די קריסטלעכע

פֿעלקער אין מיטל-

אָפּשפּריצן  --טרו .שפּריץ אָפּ ,ג-ע-שפּריצט,

אַלטער

|  .1בּאַשפּריצן .אַי דאָס געזיכט מיט פּאַרפֿום.

מעטענע ספֿריתּורות פֿון די ייִדן שטייען פֿאַר-

אִי מיט אַ פֿליסיק מעטאַל .אִי מיט װאַפּנע .א,ובּ

עשׂ |טאַבּעק} װעט זיך פֿר טריקנן זאָלסט אי
מיט זאַלץ-װאַסער ניט גאַנץ פֿיל ,עס זאָל זיך
ניט

היצן",

איין

ביכל

דרינן

ואש

גפֿינט

זיך

זאַכין טשיקאַװי ,שקלאָװ תּקנ"ה|, .מען האָט
זי אָפּנעשפּריצט מיט װאַסער און זי איז בּאַלד
צו זיך געקומען" ,ספ ,גליקליכע און אומגליקלי-
כע ,זי , .36איז אַרײַן מיט אַ פֿוס אין אַ גריבּל
װאַסער און אָפּגעשפּריצט דעם העלן זאָק",
ה .אָרלאַנד ,הרעבּליעס ,כאַרקאָװ ,1291

 .2שפּריצן אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿ
הערן שפּריצן .דאָס רעגנדל האָט אָפּגעשפּריצט,
דער פֿאָנטאַן שפּריצט אָפּ אַ האַלבּעץע שעה און
*לאָזן די
שליסט זיך אױטאָמאַטיש אויס.,
בּרוסט אִי = אָפּצוען ,אַרױסדריקן מילך פֿון
דער בּרוסט, .איידער מען גיט די בּרוסט מוז
די זויגערקע גוט ריין מאַכן די הענט ,אָפּװאַשן
די אָפּלען און די מילך עטװאָס לאָזן אָי ,דרי ג.
ריטער,

דער

און

אַרומגאַנג

די

פֿלעגע

פֿון

זויגקינד ,װאַרשע ,6291

 .9אָפּניסן מיט װאַסער .אַי א געחלשטן
,זי זיצן ,קנאַקן ניס ,בּלאָזן זיך ,לאַכן ,פּלוי-
דערן ,זינגען ,שטיפֿן און פֿאַרזעסן זיך שפּעט
בּיז מע שפּריצט זיי אָפּ מיט װאסער" ,ממוס,
שלמה ,ז' |,{ ,31די קונדייסיםן האָבּן ניט איין
מאָל בּאַקומען פֿון דעם מאַשיניסט ,דעם בּייזן
דײַטש ,מיט װאַסער אָפּנעשפּריצטײ ,קולטור און
בּילדונג ,מאָסקװע  ,9191סאן ,61:71
( 4מעטאַפֿאַריש) אָפּשמדן, .איך האָבּ ניט
געװאָלט לייגן דעם קאָפּ פֿאַר ניקאָלײַען ,האָט
מיר דער גלח אָגפּעשפּריצט ,װעמען זשע
האָבּ איך אָפּגענאַרט? גאָט און דעם קייסער!",
מ.

,9

אַראַנסקי;

קאַמבּל

און

-

זײַנע

פֿײַנט,

קיעוו

{האָבּן| געגלייבּט  . . .אַז אין די פּאַר-

ש.ריבּן יענע פֿאַרכּישופֿטע אֶיען ,מיט װעלכע
מען קען אָנשיקן פּלאָג און צרות אויף די
דינער פֿון דעם אמתן קריסטלעכן גאָט" ,זשיט,
פֿאָלקסיקאַלענדאַר,

יודישער

רעד'

גרשם

בּאַדער,

לעמבּערג תּרע"א, .מיט תּחינות ,מיט אֵען
װעט מען די מעלאָדראַמע ניט פֿאַרטרײַבּן פֿון
טעאטער",

מוק,

טעאַטער

און

אידיש

טעאַטער,

זי .582
אָפּשפּרעפן  --טרו .שפּרעך אָפּ- ,יגעשפּראָ-
כן .1 .אָפּואָגן אַ שפּרוך ,אַ שפּראָך ,א
מאַגישע פֿאָרמל אָדער ּאשטימטע פּסוקים ,אַז
א קראַנקער זאָל גיכער געזונט װערן אָדער
דעם געזונטן זאָל ניט פֿאַרשאַטן ,אִי און גיסן
איר --
װאַקס = אַ סגולה קעגן איבּערשרעק.
עס העלפֿט װי אַי אַן עין-הרע .אַזוי פֿיל װערט

װי אִ' אַ מכֹּה .אי אַן עיך"הרע ,אַ ננעהאָרעץ,
אַ בּייזדאויג .אי קדחת ,אַ רוין אע .אאָפּבּרעכן
און אִי איז א װאָלװעלע רפֿואה? שװ .אװײַבּער
פֿלעגן כּמעט צעשראַקענע בּלײַבּן פֿון פּחד בײַ
דער צײַט אַז זי פֿלעגט אַרײַננעמען אין האנט
די יאַרמלקע אָדער דאָס ווינדל אָפּצושפּרעכן אַן
עין-הרע" ,אפ"9ס ,גרונעלע דיא רעבּעצין ,װילנע

,/ ,4און האָט נאָך דערצו חוֹזק געמאַכט פֿון
איין עין-הרע אִי און פֿון װאַקס גיסן .הכּלל ,ער
האַלט גאָר די ייִדישע נאמנה פֿאַר גרינג" ,אַבּג,
דעקטוך ,װאַרשע  ,6781זי , ,82אויף איין עין-
הרע אָ' ,ציינװייטיק פֿאַררײדן ,גיסן װאַקס ,מיט
אייער אויסקויקלען  --דערצו איז געװען א
בּריה גיטל די זאַגערין" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,22
אויך :אִי אַ גוט-אויג .וי קומט צו איר
ליבּע? גװאַלד ,דאָס קינד איז נאָר פֿאַרבּיטן
געװאָרן .שׂרהלע ,שפּרעך איר אָפּ אַ גוט-אויג,
מען האָט דאָס קינד אױפֿגעגעסן" ,ש .בער
שטײן

(אני שלשום

בֹּר יענטע) ,ר' יאָכצי דל

יגאה ,קעשענעוו  ,4881זי , .12מע בּאדאַרף אים

אִי אַ גוט-אויג ,פֿלעגט  . . .זאָגן דערויף  . . .רבּ
יענקל ,געוויינטלעך ,הינטער די אויגן" ,שע,
לכּבֿוד

טובֿ ו ,ז' .65

יום

א נוסח

פֿון אִ':

,דרײַ װײַבּער זענען געזעסן אויף א שטיין/ ,
איינע זאָגט יאָ ,די צװײיטע  --ניין / ,די דריטץ
האָט געזאָגט / :פֿונװאַנען ס'איז געקומען --
אהין זאָל עס גיין / .אויף װיסטע װעלדער,
אויף פּוסטע פֿעלדער  /זאָל זײַן אַ כּפרה --
אָפּנעשפּראַכן די נעהאָרץ".
( .2מיט הומאָר אָדער חוזק) צוגעבּן עפּעס

אָדער עמעצן

אַן איבּערנאַטירלעכע

קראַפֿט.

פֿאַרכּישופֿן, .האָבּ  3מאָל אָפּגעשפּראָכן מײַן
פֿעדער  . . .און האָבּ איר געגעבּן די װאָליל. ..
זאָל זי אָנטענטלען װאָס סע װעט איר נאָר
אַרײַנפֿאַלקן אין איר אָפֿעריג {= האָפֿערדיק)
מויל

אַרײַן",

ײל,

פֿונים

יאַריד,

אַדעס

,9091

זי  ,6עער האָט געאַרבּעט דריבּער גאַנצע צװיי
װאָכן  /און האָט דאָס הוין אלע טאָג אָפּגץ-
שפּראָכן / :ער האָט געטאָן אַ סך סגולות /
און דערצו נאָך אנדערע פּעולות" ,עט ,לידער,
ווילנע  ,5291זי ,652
 9פֿטמ .געבּן צו פֿאַרשטײן ,אױפֿקלערן ,װי
סבּאַדארף צו זײַן .קזי האָט איין מאָל גע
בּראַכט איר זוסיע:דודן אין קיך אַרײַן,..
נישקשה ,האָט זי געזאָגט ,זוסיע-דוד װעט איר
שוין

אָי,

בּערג,

בּאַס

דניעפער

ו' ,עמעסי

ז' .502
 4אַרכ .אָפּמאַכן .אָפּרײדן אַן עסק, .איין
עסק װעלכש ע"פּ רובֿ הדיעות אָבּ געשפּראַכן
װערט ,דערף בּמשך זמן אי שנה ניט װידרום
פֿאָהרגשטעלט װערדן" ,תּקנות מהחבֿרה קדושה
מגדלי יתומים בּאַמשׂטרדם ,תּקמ"א (1871ן* ,אַי

עמעצן דאָס לע בּן = פֿאַראורטײלן צום
טויט, ,בּעט איך אײַך איר זאָלט מיט מיר גוֹמל
יחסד זײַן אונד זאָלט מיר מײַן לעבּין שענקין,
ויא דר מלך אונד דיא דיינים זײַני טענות
אוישׂ גיהערט ,האט דר מלך אן גיפֿאַנגן צו
דיא דיינים דער מענש איזט גירעכט מן קען
איהם דשׂ לעבּין ניט אָבּ שפּרעכין" ,מעשׂה של
ירושלמי |הומבּורג1171 ,ן,

מיט זיך; :אַז װאָס שטאַרקער מע גענעצט
אלץ זיכערער איז מען אַז די עין-הרע איז אַ
שטאַרקע .חנה-מלכּה דערקענט שוין אַפֿילו ווען
מע קומט צו איר זיך אַ ,יר ,גש וי
עכץ .עאַז דער ייד װעט זיך אַרומקוקן ,אַזאַלע סגולות ,אַלע קמיעות ,אַלע אִין און טאָ-
טערשע קוויטלעך האָבּן אויף קיין האָר ניט
קלענער געמאכט זײַן שלאַפֿקײט" ,אל .זייךי
מאַנן ,װאָס דאַרפֿן מיר ,בּאַרדיטשעװ , 8981מען
בּעט זיך דעם שד פֿונעם מענטש אַרױסצוטרײַבּן
. . .מיט פֿאַרשידענע אִיער און אָפּבּרענעכצער",
שמואל

ש.

קאַנטאָר,

אַלעקסאַנדער

יאַנאַי,

סיגעט

,1
עניש, .ער גלײיבּט אין אַלצדינג װאָס ניטפֿאַר זײַן שׂכל  --גלייבּט אין גאָט און אויך
אין רוחות ,גלײבּט אין חלומות ,אין ניסים ,אין

כּישוף און אַידײ ,ממוס ,אַ שטאָט אין מזרח'
?רחלע

האָט געזוכט הילף אין קמיעות ,אַן,

אָפּשפּרענגען

170

גוטע ייִדן ,סגולות ,אפֿילו ציגײַנערינס
מכשפֿות" ,בּאַש ,פֿאַר  3691ווא .7

און

דער (דין- ,קע), .די דריטע קלאַסע װאַרן
קליינע שדכנימלעך ,קליינע חזנימלעך . ...עין"
הרע-אָי ,וואקס -און בּלײַיאױסגיסער" ,אמד ,דער
שנאָרער ,וילנע , .6681װיפֿל שלעק מיט װי"
טיקן  ---אַזױ פֿיל אַָ'ס" ,שװ, .שאול האָט
פֿאַרטריבּן אַלע אִיס און װאָרזאָגערס" ,אפֿא,
מיט

געטראַכט

זי , ,56דער גוף

עבֿרײטײַטש,

און די נשמה פֿון דעם ייִדישן פֿאָלק  --בּיידע
ַ.נק ,און ואו
א.
ר.
קַן
האָבּן אויסגעזען צו זײ
נאָר עס איז געװען איינער װאָס האָט געקאַנט
האַלטן א פּען אין האנט ,איז ער געװען א
דאָקטער אָדעֶר װינציקסטנס אַן אַי" ,שנ ,דער
ציילערס

| ,ז' , .423אַז דער

און ראָמאַניסטן

אִי גענעצט נאָך דעם יויהי נועםי ,איז א סימן אַז
דער קראַנקער האָט געהאַט אַן עין'הרע" ,ח .ל.
האַלפּערין ,די הײַנטמאַדישע

אין דײַטש:

בּילדונג

לאַנד ו ,װילנע  ,5981זי , ,91די איקע נעמט א
ציינדל קנאָבּל און זאָגט דעם שפּראָך,"...
אַבֿרהם רעכטמאַן

כּישוף אָי

יבּל ,בּי וווא .

;כּישוף-אָיס .,אייל-מישערס ,לײַװנט-שפּינערס,
בּשׂמים-אָפּקלײַבּערס האָבּן פֿאַרגעבּרײט די בּאֵל-

זאַמירונג פֿון איר מומיע" ,אֵש ,משה.

-עריי.

אָפּשפּרעננען  --אוטו  8טרװ .שפּרענג אָפּ,
פּלאַצן ,אױפֿרײַסן ,אַפּי
געשפּרענגט .ארכ..
האַקן אע, .און דער מלך דער צורנט זיך אויף
זײַני ריד און בּיפֿיל זײַן קנעכטן זיא זאָלן אים
זיין קאָפּף אָבּ שפּרענגן מיט איינם שװערט",
איבּז,

ר'

אליקים

חזן

קאַמאַרנאָ,

מק"ק

שי,

אַמשׂט תּ"ס ,עט/ב,

אָפּשפּרענקלען  --טרוו- .קל אָפּ ,ג-ע.שפּרענ-
קלט .

אָפּשרײַבּן

אָפּשקלאַפֿן  --אוטו .שקלאַף אָפ-- ,גע-
זײַן אַ שקלאַף א לענגערע צײַט.
שקלאַפֿט.
אי בּײַם בּאַלעבּאָס לאַנגע יאָרן אִי בּײַ דער
/נב,
פּלוניתטע.

אָפּשקראַכבּען  --טרװ .בּע אָפּ-- ,געשקראָ
דזו אָפּסקראָבּען  .-אִי די מערן .אַ'
בּעט.
א צוגעבּרענטן דנאָ פֿון אַ טאָפּ .אָ,פּגעשקראָבּעט
מיט א קניפּיקל און בּאַלד אױפֿגעכראָמטשעט",
מעצקער, .יאַנקל האָט אָפּנעשקראָבּעט מיט די
שטיוול אַ שטיקל פּאָדלאָגע" ,ש .גאָרדאָן ,צװישנ
מיט
אַזאָװוער אונ שװאַרצנ ,מאָסקװע .4391
זיך/ :צו בּיסלעכװײַז שקראָבּעט זיך אָפּ
דאָס קוסטאַרישע פֿון זייערע קליינע ייִדישע
פענעצלעך",

נ.

אַפֿו

טאַבּאַטשניקאָװ,

פראָנט,

בּאַרדיטשעוו ,2391
אָפּשׂקרן

--

{ ...שעקערןן

שקר

טרװ.

אָפּ,

יגעשקרט- :99 .י'שקרנען { . .שאַקרעגעןן.אָפּזאָגן ליגנס .אִי אַ מעשׂה ניט-געשטויגן ניט-
געפֿלױגן ,אִי װעגן זיך און אַפֿילו ניט רויט
ווערן.
אָפּשראַפּן  --טרו .שראַבּ אָפּ-- ,געשראַבּט,

זזו אָפּשפּרינקלען.+-

אָפּשציאָכען  --אוטװ  8טרו- .כע אָפּ'-- ,גע-
טשאָכען.שציאָכעט :95 .ש

אָפּשקאַצעווען  --צעװע אָפּ- ,געשקאָצע-
אוטװ  --אַ לענגערע צײַט זיך אויפֿ-
װעט.פֿירן װי אַ װילדער יונג ,א שקאָץ, .און אַז מע
שקאַצעװעט אָפּ אין די קינדערשע אאָרן ,איז
װאָס?", .ער װעט אִי און זיך אויסמענטשלען --
טרו  --אַראָגאַנט,
אויף מיר אַזאַ יאָר".
שקאָציש אָנפֿאַלן אויף עמעצן מיט רייד ,אִ'
אן עלטערן פֿון זיך .אִי אַ לערער און זיך
מיט זיך :אִי
אַפֿילו ניט אַנטשולדיקן.
זיך וי א חדר-יינגל,

זזחװ אורי"

נירן .אָפּשטעלן דאָס פֿערדל ,עס זאָל אָי .גראָבּ
|
וועגן מענטשן,

אַרכ .תס} .6042: 141809מאַכן אַז בּלוט זאָל
אַרױס, .דער |שבֿט יהודהן שרײַבּט דשׂ דיא

יהודים מוזן אַל דשׂ בּלוט ערשט אוישׂ דיא
לעבּר

ציהן

אונ'

אבּ

שראַבּן

יהודי מעג עסין" ,שאר ,זי קלח.

אי

עֶשׂ דער

-

אָפּשציפּען  --טרו- .פּע אָפּ-- ,נעשציפעט,
-- 59שטשיפּ(י)ען .פד .סל .אָפּפֿליקן

אָפּשׁראַסן  --טרו .שראָט אָפּ-- ,געשראָט,
צעמאָלן מעל
רויטן,| -יגעשראָטן :95 ,ש

אִי אַ גאַנדז .אִי אַ בּאָראָדעװקע; .װען די מאַמע
פֿלעגט מאַכן פֿון װאַקס הבֿדלות אָדער יום-

גרעבּלעך ,ניט גענוג דין .אי די תּבֿואה מיט
אױסגעריבּענע מילשטיינער .אִי די גאַנצע מעל,

אִי

 -טרװ .שראַמ(עװע) אָפּ,איבּערלאָזן שראַמען אויף
שראַמען .אָי טיפֿע שראַמען.
קען נאָר אַ פֿעכטער.

שטילינקערהייט

כּפּור-ליכט  . . ,פֿלעג איך

װאַקס און פֿון דעם אויסגעארבּעט מענטשעלעך,
פֿערדעלעך ,הינטעלעך" ,ישׂראל רוחמובֿסקי,
פֿון מײַן

זכרונות

לעבּן,

פּאַריזן ,0291

אָפּשקאָדען  --אוטוו- .דע אָפּ ,ג-עשקאָדעט,
קאָדיען ,סל .פּד ,1 .א לענגערעאויך :ש
צײַט מאַכן שאָדן,
 .2דוו אַנשקאָדען .בּרענגען שאָדן .אִי און

זיך מאַכן ניט װיסנדיק .אִי און סאַבּאָטירן װאו

נאָר מע קען און װי נאָר מע קען. .
אָפּשקאָנטירן  --טרו .ייר אָפּ(- ,גע)שקאָנ-
| טירט ,פֿטמ .דזו דיסקאָנטירן .אִי א װעקסעלע.
;מיר האָבּן זיך געלאָזט  . . .גלײַך אין  . . .בּאַנק
אַרײַן ,אִי דעם בּילעט ,אָפּנעמען די ממתּקִים
הייסט

עס",

זי / ,421

שע,

אַרעמע

און

פֿרײליכע

|,

אָפּשראַמ(עװ)ען
=יגעשראַמעװע)ט.
עפּעס .בּאַדעקן מיט
אַזױ אִי דאָס פּנים

אָפּשרױפֿן  --טרו .שרויף אָפּ-- ,געשרױפֿט,
אָפּדרײען א שרויף ,אָפּטײלן װאָס איז געװען
צוגעשרױפֿט אָדער מאַכן לויזער דאָס צוגץ-
שרױפֿטע ,אי דאָס צודעקל .אִי דאָס איבּער-
געבּרענטע לעמפּל .אי אַ בּיסל דאָס שרײַפֿעלע
כּדי אַרײַנצושטעלן דעם אַרױסגעפֿאַלענעם קאָני
טאַקט, .בּעת די מאַגאַזינקע {פֿון לאָמפּן איזן
פֿול מיט קעראָסין טאָר מען . ..ניט אִי דעם
בּרענער בּיז מען פֿאַרלעשט פֿריֶער ניט דעם
פֿײַער" ,בּלעטער ,טן ; .6זיי רײַסן איבּער
טעלעגראַף-דראָטן ,שרױפֿן אָפּ רעלסן פֿון דער
בּאַזזליניע" ,ייז ,דערציילונגען ,זי  ,73עער האָט

אָפּגעשרױפֿט דעם צווייטן אַקער פֿון די הענט"
לעך" ,שירע

גאָרשמאַן ,דער קױעכ

פֿון לעבּ,

*ֹאַי די װינטיקלעך ,די שרלי
מאָסקװע 8491
פֿעלעך ,סאַװ' = א) אָפּשװאַכן די דיסציפּלין:
ב) אָפּשװאַכן דעם טעראָר,
מיט זיך :דאָס דעקל האָט זיך אָפּגץ-
*זיך אָפּגעשרױפֿט א ק לע פ קע
שרױפֿט.
אין קאָפּ = משוגע געװאָרן אָדער אָפּגעטאָן
ה-עכץ.
/נג.
גאָר א גרויסע נאַרישקײיט.
יעריי,

אָפּשרומפֿן  --טרו .שרומפּ אָפּ ,ג-עישרומפּט,
מאַכן עס זאָל װערן אײַנגע-
יגעשרומפּן.שרומפּט ,אײַנגעצויגן; ,אַרײַנצולײגן דעם װאָלץ-
נעם יאַק אין װאַשמאַשין און אים אִי אַז כאָטש
יו
װאַרף אים אַרױס!*
אָפּשרונטן  --טרח .שרונט אָפּ- ,יגעשרונט,
מאַכן עס זאָל האָבּן אַ שרונט
לד (זאַמעט).
(א שטעגעלע ,שייטל) ,אִי אַ האָר רעכטס ,א
האָר לינקס ,אַבּי ס'זאָל זײַן א שרונט,

אָפּשרײַבּ  --דער ,ן .1 .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אָפּשרײַבּן (זיך) .פּינקטלעכער אִי .אַן
אִי װאָס איז א רעזולטאַט פֿון דעם בֹּהסכּם כּולם,

 .2שריפֿטלעכע רעקאָרדירונג .פּראָטאָקאָל ,קאָ-

פיע פֿון אַן אָפּמאַך, .מאַכט אַן אִי דאָס נאָך
זײַן טויט זאָל די אַנדערע העלפֿט גיטער אויך
צו טאַבֿיע געהערן" ,מעשׂה טאָבֿיא ,איבּז ,װוילנע

,6
אָפּשרײַבּן  --טרוו .שרײַבּ אָפּ-- ,יגעשריבּן,
 ,1אָפּקאָפּירן עפּעס איבּערשרײַבנדיק .מעתּיקזײַן .אִי א קאָפּיע פֿונעם פֿאָטערס צואה .אַי
,אָג
אין קלאַס פֿון אַ צװייטן בּעת א דיקטאַנט ,ז
רי ליבּ דז ער מיר שיקט איין העתּק {= קאָפּיען
נ=אמ-
פֿון איר כּתובּה לאן|טן זיא מיט {נעןמני |
נותן אבּ שרײַבּן" ,פּראָגבּ ,זי , .81דאָז בּיכל
איז גיפֿונן װאָרדן בּײַא הבּחור מאיר  . . .מפּראָג
וועלכר { . . .איזן נהרג גיװאָרן צווייא מײַל פֿון
ווין  ... .אַזו האָבּ איך עז אָבּגשריבּן לזכּרון",
בּאַלעגערניש ,זי , ,132איך האבּ אין איין אַלט
ספֿר גיפֿונדן דיא דאָזיגי װאָרטן אוני האָבּ זיא
אָבּ גישריבּן װאָרט פֿר װאָרט" ,רי אַלכּסנדר בּרי
משה

עטהױזן,

בֵּית

ישׂראל,

אופֿיבּאַך,

תּע"ט

, 9171האבּענליך {= האָבּ ענדלעך} בּיגערט
מיר עש
ּן
ב..
איםָ.
הטור
העתּק פֿון מײַנן פּ
איין מאל מרצה גיװעזין זאָל זיא אָפּ שרליבּן",
גה ,זי  ,7632עדאָס צעטל איז זײיער משונה
גרויס ,עס איז בּאַשריבּן אַ בּויגן פּאַפּיר פֿון
אַלע זײַטן ,עס איז פֿאַר מיר אַ גרויסע טרחה
עס אָפּצושרײַבּן" ,יפ ,זי ,501
 .2ענטפֿערן אויף אבַּריוו .ענטפֿערן שריפֿט-
יט
לעך .אִי מיט דער ערשטער פּאָסט .אִי מ
א בּריוו אויף א בּריװ; .הט אים דער קיסר
אָפּגעשריבּן אז דער מלך זאָל שיקן זײַן זון
צו אים כּדי ער זאָל זען ,אויבּ ער װעט קענען
פֿירן לענדער ,װעט ער אים געבּן זײַן טאָכטער",
נחבּ' ,מעשׂה ממלך וקיסר; .אַצונד ,אֲדֹוני
המלך ,בּעט איך פֿון דיר דו זאָלסט הייסן דײַנע
שרײַבּערס מיר אָפּצושרײַבּן א בּריוו" ,מעשׂה

אָפּשרײַען

1911

אָפּשרײַען
כּוזרי ,סדילקאָוו , .6381האָט דער פֿאָטער איר
אָפּגעשריבּן אַז אין אַן ערך פֿון פֿערציק טעג
װעט ער קומען צו איר" ,צדוק צדיקאָװיץ
ממינסק איבּז ,ר' יעקבֿ קראַנץ ,נעימות יעקבֿ,
ווילנע , ,9681נון אַלזױ ,ליבּער בּרודער ,שרײַבּ
מיר עס אָפּ צום גיכסטן צִי װיליקסטו אײַן
צו מײַן בּקשה אָדער ניט" ,לאַל ,זי - ,611
 .2שרײַבּן אַ לענגערע צײַט אָדער אױפֿהערן,
פֿאַרענדיקן שרײַבּן .דאָס גאַנצע לעבּן אָפּגע-
שריבּן פּאָעזיע און צום סוף זיך גענומען צו
אַ ראָמאַן .אָפּגעשריבּן און אָפּנעמעקט די טינט,
ָױפ גּיגךעלערנט? אָפּגעשריבּן? דאַכט
,שוין אאַז
זיך עס איז נאָך ניטאָ קיין פֿערטל שעה",
יי
בּלעטער ,טא ,53

פֿאַרקױפֿן .,אִי די לעצטע קו .אָפּטראָגן פֿון
שטובּ די זאַכן צו די שכנים מע זאָל ניט אַי
;ער האָט געלעבּט פֿון פּראָצענט  . . .און אִי אן

יעקבֿ ,ווילנע תּר"ז ,ז/ב, .א,ױיבּ איר זײַנט אויף
דעם סאָגלאַסנע ,שרײַבּן מיר זיך אָפּ און איר
בּאַקומט פֿאָרױיס פֿינף טויזנט גילדן אַלס האַנט-
געלט" ,י .בּודזאָהן ,דער ממזר ,...װילנע
 ,7ז' ,6

ניט געװען" ,שע ,יטײַבּעלעי, .קורץ ,איך בִּין
אײַך אַלעמען מודיע :אָדער געלט בּמזומן ,אָדער

 .2סאָו .חתונה האָבּן אויף אַ ציװוילן אופֿן,
פֿאַררעגיסטרירן די חתונה אין ציוילן מעטוי-

אִי די בּעבּעכעס דעם קאָמאָרניק .אִי און אויס"

אָרעמאַן די בּעבּעכעס.

 . .איז  . . .קיין נאָװוינץ

איך נעם זיך אִי די פֿי" ,די מעשׂה

פֿון פֿיער

בּרידער ,װאַרשע  ,6091זי ֹ* ,32אָי דאָס לעצטע
העמד פֿון לײַבּ ,אִי פֿון קאָפּ בּיו די פֿיס --
צונעמען אַלצדינג פֿאַר די חובֿות, .זענען געקו-
מען די בּעלי-חובות און האָבּן אים אָפּגעשריבּן
פֿון קאָפּ בּיז די פֿיס" ,שע ,מאָטל { זי ,19

 .9אַראָפּשרײַבּן ,אַראָפּרעכענען ,אויסמעקן א

 4זזוו אָנשרײַבּן, .אין אונדזערע לענדער

חובֿ װאָס איז שוין בּאַצאָלט .אִי אַן אַרײַנגע-

אַ רב מער ניט קענען לערנען און
ניט  . . .ער װייסט ניט אָפּצושרײִבּן
אַ רעכטן לשו-קודש-בּריוו" ,אמד ,יע
גאָלדשלעגער ,זשיטאָמיר , ,8681בּיידע
געלאָפֿן צו א װינקל-שרײַבּער אִי א

טראָגענע סומע געלט .קאַז דו װעסט צו איינעם

דאַרף
װײַטער
אַפֿילו
קעלע
זענען

קלאַגע" ,י .א .בּ ,דיא קלײן

שטעטיל

לעמבּערג , .32881עס פֿעלט נישט

אַסיפֿה,

מער . ..ער

זאָל אִי און אונטערשרײַבּן אַ "פּראָשעניע! צום
מאַגיסטראַט" ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך'
|
פּונקט ,6
 .8אָפּשילדערן .בּאַשרײַבּן .אִי דעם אײַנדרוק,
איך קען דיר ניט אִי וי איך בּין געװען אנטוישט.
איר שיינקייט איז ניט אָפּצושרײַבּן, .דער װאַל-
פֿיש איז זייער גרויס  . . .װי די נאַטור-שרײַבער
שרײַבּן זיי ריכטיק אָפּ" ,ישׂראל בּמוהר"ם
{מילער מהוראַדנאן ,דער מהר"ם שיף ,װאַרשע
,3

 .0פֿאַרשרײַבּן (א רעדע ,א מינדלעכע דער-
קלערונג ,אַן אורטייל ,א מעשׂה אע), ,בּשעת

מען האָט אָפּגעשריבּן דעם גזר-דין ,האָט הקבּ"ה
.ופֿן צו גבריאל ,װאָס ער איז דער
.ר
,ע
ג
שרײַבּער למעלה  . . .האַלט נאָך אויף די בּריוו"
לעך מיט די פּסקים איידער זיי װעלן געחתמעט
וערן" ,נצ ,2קמ ז/ד; .די דרשה האָט אַ
צוהערער  . . .גלײַך אָפּגעשריבּן און װי װײַט
מעגלעך אומפֿאַרענדערט מעתּיק געװעזן" ,עקיי
בֿא

יוסף

שלעזינגער,

עמוד

היראה,

קאַשׁוי

, ,6דו זאָלסט דיזע גאַנצע ערציילונג ,װאָס
איך האָבּ דיר דאָ דערציילט פֿון מיר ,אי און
אָפּדרוקןײ ,אמד ,דער גלגול ,װאַרשע ,7681

? .איבּערגעבּן ,איבּערלאָזן עפעס

עמעצן,

פֿאַרשרײַבּנדיק דאָס אין דער צװאָה ,אין דאָקו"
מענט .אִי א ירושה .אִי דער װײַבּ דאָס הויז
מיטן גאָרטן .אִי אויף עולמות, .דאָס איז דען
אַ מענטש  --ער האָט דאָך די קינדער ניט
אָפּגעשריבּן אַפֿילו אַ פּרוטה!" קהאָט אָפּגע-
שריבּן דעם זון זײַן גאַנץ פֿאַרמעגן בּחייו",
אמד,

הפעמון

בּבֿגדאַד,

װארשע

,5581

,װען

א

קראַנקער שרײַבּט אָפּ אַן אַנדערן זײַנע גיטער
אויבּ ער האָט פֿאַר זיך געלאָזן עטװאָס פֿעלד
איז זײַן מתּנה אַ גוטע מתּנה" ,זרעים ,טז/א,
ס .אויף א געזעצלעכן אופֿן (לויט אַ געריכט
אָדער אַדמיניסטראַטיוו) רעקוויזירן פֿאַר אַ ניט-
בּאַצאָלטן חובֿ .אי די מטלטלין פֿאַר שטײַערן,

אָפּגעבּן אַ חובֿ זאָלסטו זען דאָס ער זאָל דעם
חוֹבֿ תּיכֹּף אַי" ,א .י .שפערלינג ,ליקוטים וו
(טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט ,ז' יבּ.

.0

חאָו .אַראָפּרעכענען

פֿון אינװענטאַר

מאַטעריאַלן ,מכשירים אאַ .װאָס זײַנען קאַליע
געװאָרן ,פֿאַרלאַרן געגאַנגען; דערבּײַ פֿאַר-
קלענערן די פֿאַראַנטװאַרטלעכקײט פֿאַר די מאַ-
טעריאַלן .אִי פֿאַרפּױלטע פּראָדוקטן ,אִי רויי
מאַטעריאַלן אויף הונדערטער טויזנטער רובּל.
אויך פיג  ---ס',איז אוממעגלעך אָפּצושרײַבּן די
צײַט און די ענערגיע װאָס איז פֿאַרשװענדט אויף
אַ נוצלאָזער טעטיקייט" .אַ מענטש װאָס מען
דאַרף אים שוין אִי  --ער קען שוין ניט
בּרענגען קיין נוצן דער געזעלשאַפֿט,

.1

אָנשרײַבּן אַ שפּרוך ,אַ שפּראָך ,אַ

מאַגישע פֿאָרמל װי אַ סגולה קעגן א קרענק,
;אָי זאָל מען אים פֿון קדחת" ,קללה = קריגן
זאָל ער די קדחת! ,ער שרײַבּט גאָר אָפּ א ויף
מאַנדלען ,פֿ ון קדחת און קען אָפּשפּרעכן אַ
גוטיאויג" ,ש .הױכבּוים ,אַ יוד ,אַדעס תּר"ל
/ ,9דאָ האָט ער געשריבּן קוויטלעך צו אַ
יולדת און דאָרט האָט ער אָפּגעשריבּן פֿונעם
קדחת" ,קמ  ,0781שא , .7זיי |די איידעמסן
זענען מושלמים בּכל המעלות ,מוהלים ,שופֿר"
בּלאָזער ,פֿלעכטן בּײַטעלעך צו הדסים ,אִי דאָס
קדחת" ,דער יודי פֿאר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז'
, 5רי אַהרן האָט מער ניט צו טאָן ,נאַר דיר
צו שרײַבּן .אפֿשר פֿון קדחת האָט ער דיר
אָפּגעשריבּן .גיי שוין ,מה-יעשׂהניק!" יאַ ,ערי
שטער

יודישער

רעקרוט,

סאָוו"

אויסג'

,1391

אִי מיט קויל = אָנשרײַבּן דעם
ז .761
נאָמען פֿון אַ  מחלה מיט קויל און דערנאָך
אָפּמעקן און דערבּײַ זאָגן מאַגישע שפּרוכן

מיט זיך  --ספּעצ בּבּ .1 :צונוױפֿשטעלן אַ
קאַנטראַקט .זיך פֿאַרפֿליכטן שריפֿטלעך צו צאָלן
אָדער צו טאָן עפּעס, .האַט ער אַנדערש ניט
געװאָלט דעם שידוך לאַזן ענדן ,בּיו יענער
מחותּן האָט געמוזט זיך אַי דאָס פֿריִער (פֿאַר
מתּנות קטנות) זאָל ער שיקן פֿאַרױס זײַן זון
אַ

בּריוונשטעלער",

ליאַנדאָר,

נײַער

בּריפן

שטעלער ,ווילנע  ,4481זי , ,12האָט ער זיך שוין
מיט אים אָפּגעשריבּן אויסדריקלעך די התחײַבֿות
פֿון בּיידע

צדדים",

ר'

יעקבֿ

מדובּנא,

מֹשלי

קאַציע-פּונקט .גיין אין יזאַגסי זיך אִי.
 .9אִי זיך די פֿינגער  --אַ סך שרײַבּן ,נישט
ֿ,יל מענטשן האָבּן זיך
מיד װערן שרײַבּנדיק .פ
שוין די פֿינגער אָפּגעשריבּן פֿון קרעמענטשו-
גער תּ"תּ" ,קמ ,7681 ,יאן , .61שמעיה...
דער קאַרעספּאַנדענט פֿון די כּתרילעװוקער ציו-
ניסטן האָט זיך אָפּנעשריבּן ,װי מע זאָגט ,אַלע
|
פֿינגער" ,שע ,פֿאַרבּענקט אַהיים!,

 .1פּראָצעס אָדער רעזול-

-ונג  --די ,זען,

טאָט פֿון אָפּשרײַבּן, .,הײַנט איז די װעלט אַװי
געשטעלט אַז מע מוז מאַכן אַן אִי צו גאָט
אָנצוזאָגן אַז יענע און יענע צװויי זענען געװאָרן
מאַן און װײַבּ" ,דר' ק .נ .שטיינבּערג,

הינדאַ

אידעלסאַן ,קראָקע תּרס"ד ,ז' ,63
( ,2בּוכהאַלטעריש) אַראָפּרעכענונג .אִי פֿון
אַרבּעטערס אָדער אָנגעשטעלטנס געהאַלט .אֶיען
װאָס מאַכן אויס בּיו  0505פֿון געהאַלט .עדי
אַכענער לעדערפֿאַבּריק האָט געגעבּן נאַכן
ליקווידירן די לעדער-צװאַנגיװירטשאַפֿט פֿערציק

פּראָצענט דיװידענט .צוזאַמען מיט די פֿאַר-
שיידענע בּוכהאַלטערישע אֶיען איז געװען די
גאַנצע הונדערט" ,ש .קאַשעװניק איבּז ,קאַרל
גרינבּערג ,רור אין פֿלאַמען ,מאָסקװע ,1391

יעכץ.

דעריי.

ער (ין- ,קע)

/עניש.

אָפּשרײַען  --שרײַ אָפּ-- ,געשריגן (פד).
אוטװ  .1 --שרײַען אַ

'-געשריען (לד).

לענגערע צײַט .דאָס עופֿעלע האָט נעבּעך אָפ-
געשריען א גאַנצע נאכט .אי װי לאַנג צס
קלעקן כּוחות צו שרײַען.
 .2אױפֿהערן שרײַען .אִי און אַנטשװיגן
ווערן .קינדער שרײַען אָפּ און אין א װײַלע אַרום
לאַכן זיי,
 .2ענטפֿערן אויף אַ געשריי מיט אַ געשריי,
אִי אויף עמעצנס אַ געשריי .דער עכאָ האָט
אָפּגעשריען פֿון די בּערג, .זי האָט געעפֿנט
אֲזא מויל אױפֿן טאַטן ,אַז אים איז איבּער-
געבּליבּן נאָר אָפּצושרײַען און אַָנצושרײַען אויף

איר".
 .4דזוו אָנשרײַען .װיבּאַלד איין קינד שוין
עטװאָס פֿאַרשטײט ,בּרויך דער פֿאָטער און
מוטער אים מפֿריש צו זײַן פֿון איין עבֿירה און
אָפּצושרײַעןי,

א.

הרבֿ

בּרודאָ,

הליכות

עולם,

אונגװאַר  ,4681לה/ב,
אַקוזװ --

דזח

33

פֿון אוטװ,

נאָר מיט א

צוגאָבּ װאָס מע שרײַט .אִי  איך װיל ניט'
בּיזן הייזעריק װערן .די קעץ האָבּן שין
זייערס אָפּגעשריגן, .אָפּזאָגנדיק אָדער אַידיק
 . , .דאָס 'דאָבּרי דיען' איז בּנימין געבּליבּן אָן
לשון ,װי דערװאָרגן" ,ממוס ,מסעות ,זי ,91

1972

אָפּשריפט
;,אָבּער מײַן אַראַבּער האָט שוין לאַנג אָפּגעשריגן
זײַנע אַלטי זאַכין ,סעג,

גװאַלדעװעט  --און דאָס װירקט ,אָט האָט זי
אָפּגעשריען דעם מאַנס אויסבּרענגערישקייט".
,אפּשר װעסטו אִי דעם צאָרן" ,יג ,איק ,ר"ה
תּשיי"א.
מיט זיך :ההאָפּ ,האָפּ!" שרײַט זיך אָפּ
דער ציגײַנער און פֿליט װי אַ שד א פֿאַרשײ-

מײַנע זיבּן יאָר אין

תּל-אָבֿיב ,בּיא  ,7491זי ,36
טרװ .1 .פּרוּװן ,זיך מיען אָפּצושאַפֿן ,אָפּ
צורופֿן ,ניט דערלאָזן דורכפֿירן אַ ניט-געוואוג-
טשענעם בּאַפֿעל ,פֿאַראָרדענונג ,אינסטרוקציע
אע .אִי מיט גװאַלדן ,מיט פּראָטעסטן .אִי מיטן
אונטערקױפֿן די מאַכטהאָבּערס .אִי אַ גזירה ,א
געזעץ ,נײַע שטײַערן אע, .לית-בּרירה שרײַט
מען אָפּ אַ גזירה"; אקָי א גזירה איז שטילער-
הייט מיט אימפּעריאַלן" ,שװ, .אין צײַטן פֿון
נויט :אַ חולאת אויף בּהמות ,צי אין אַ טריקע-
ניש ,האָט דער בּעלהבּית פֿון דער קרעטשמע

טצרי",

בּייז פֿון זיי" ,בּרוך

מלכות

האַגער,

חסידות,

פֿון פּאַלעסיע,

אָפּשריפֿט  --די" ,ן .קאָפּיע ,דופּליקאַט .אַן אי
אויף גוטן פּאַפּיר ,אִי פֿון א דאָקומענט ,רע
צעפּט ,אנאַליז .ניט קיין אִי נאָר קאָטשערעס און
פּאָמעלעס; ,אונ' איך נאָם צו מיר דען ור
זיגלטין קאַף בּריבֿ . . ,אונ' איין אופֿן אבּ
שריפֿט פֿון דעם בּריבֿי ,שעריר ,לב, .11 ,על
החובֿ הנ"ל נתקבּל ע"פּ אִי סך אַרבּעים סכומות
מדינה

(' ,34

ועד

ווערן נישט לעבּעדיק" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן,

אים

אָפּ" ,גרינ;

מענטשן

ש.

גאָרדאַן,

צװישנ

אַזאָװער

אונ

שװאַרצנ,

מאָסקװע ,4291
 9דורך געשרייען ,פּראָטעסטן צוריקקריגן
װאָס מע האָט צוגענומען .אִי צוריק די קאָנפֿיס-
קירטע שטיבּער, .ד,י אַרבּעטער האָבּן אָפּגץ-
שרוען די פֿארקלענערונג פֿון שׂכירות",
 4אוסשרײַען עפּעס .שרײַענדיק אַרױס-
בּרענגען עפּעס פֿון זיך .אִי די אײַנגעלערנטע
לאָזונגען, .מיט זײַנע לידער פֿון אומקום...
ױ.יס.צ.ולאָדן פֿון זיך
וען
איז ער אויסן גאעװ
דאָס געפֿיל פֿון שרעק פֿאַרן אונטערגאַנג ,אי
עס צו פֿאַרזינגען אָדער  . . .אָפּצושרײַען" ,שנ,
ה .לייוויק ,ז' ,783

 .9דורך געשרייען װוירקן ,משפּיע זײַן, ,זי

פּנקס

ליטא,

מדינת

געפֿינען זיך דאָרט אונטער

די  003,6איינציקע עקזעמפּלאַרן (װאָס עס
געפֿינט זיך אין ערגעץ ניט קיין אַ)" ,קמ,
 ,5לא , .5ער האָט אונדז געלאָזן צװײ
עקזעמפּלאַרן פֿון איר (דאָס הייסט צויי אֶץ
מיט זײַנער אייגענער האַנט)" ,אמז ,איין הונד
 אַלס שדכן ,ווילנע  .8781עאַן אַי פֿון דער שרלי-בּונג זאָל געגעבּן װערן פֿאַר א געזעץ אין

ג"י ,3591

צעלאָזט זי זיך מיט קולות פֿון אִ' טויטץ",

תנ"ה

וֶש.

דובּנאָו,

טן (האַנט:שריפֿטן)

זי , .891עטלעכע מאָל אָפּגעשריגן ,פּשוט אָפּ
געשריגן פֿון טויט ,אָפּגעחיהטשעט ,װי מע חיה-
טשעט אָפּ א קליין צעטראָטן הינדעלע" ,שע,
טבֿיה' ,חוה', .בּײַ אַזאַ אױפֿפֿאַסונג איז רעכט
צו טאָן װאָס היסטערישע יידענעס אין קליינע
שטעטלעך טוען אַמאָל מיט אַ גוֹסס :זיי שרײַען
און

כפֿי הערכה

ועָד בּק"ק אַמדור" ,תּקנות

בּערלין תּרפּ"ה ,ז' ,882ן, ,איך שיק דיר דאָ
אויך אַן אִי פֿון א בּריוו{ .אני שולח לך העתק
מן האגרת  }. . .װאָס די גויה האָט דעם בּילקער
פּריץ גיהאַט גיגעבּין" ,יפ ,זי ,, ,681מאַנוסקריפּי

גוֹסס .ניט לאָזן אָפּשטאַרבּן .אַי א מת ,א גוֹסס,
אי עמעצן פֿון טױט, .מע האָט אים פּרו-
בּירט אָפּמינטערן ,אִי ,נאָר אומזיסט  --טויטעץ

װערטן,

יא ציגײַנצר.

דער (רין ,דקע) --

,קומט אָבּער אן עת-צרה אויף דער יידישער
גאַס ,װערט דער יידישער שרײַבּער מיט א
| מאָל א חשובֿ ,מע קרוינט אים פֿאַרן אָפֿיציעלן
אִי . . .ער דאַרף שרײַען און װעקן ,אַפּעלירן
און מאָנען" ,בּרוס ,צוק ,דעצעמבּער ,9591
עדי

 .2מיט גװאַלדן און געוויינען אָפּראַטעװען אַ

 זי ,, ,89האָבּ אַ ריטל אַ טויטס אָפּגעשריעןף /האָבּ צוריק אין אים לעבּן דערװאַכט" ,בּ .לאַפּין,
דער פֿולער קרוג' ,בּאַלאַדע פֿון ריטלי, .װען
מען ,,שרײַט אָפּײ מיך ,װאָלט איך יענעם דער"
הרגעט .װײיניק זיך אָנגעמאַטערט אויף דער
פּאַסקודנער װעלט?" ,חג ,מאַמעס שבּתים* .אַי
אַ טויטן = איך סתּם מאַכן קולות :שרײַען
ניט מיטן אייגענעם קול :שרײַען אַזױ אַז מע
 -קען אױפֿװעקן אַ טוטן, .אַז ס'האַלט שמאָל,

סעג,

קאַפּריזן,

דעכץ . -עניש.

געמוזט פֿאָרן צום רבּין בּעטן ,ער זאָל אִי דאָס
ב"א ,, .5591אין די נעכט זײַנען די פֿאָרשטײער
געזעסן  . . .געמאַכט ליסטעס פֿון רײַך און
אָרעם ,געציילט די קעפּ און דאָס פֿאַרמעגן --
אבּי אָפּצושרײַען די גזירות אויף נאָך אַ מעת-
לצת" ,מ .שטריגלער ,אינזלען אויף דער ערד,
זי , .01ד,ער גזר-דין איז שוין פֿאַרזיגלט ,אָבּער
מע קען נאָך אִי די גזירה" ,בּרוס ,בּײַ די טײַכן

אָפּשרעקן

|

יעדער

מדינה

נאָך מדינה",

נגמ,

אסתּר,

ג,41 ,

אָפּשריפֿטם  --דזו דפח.
אָפּשרעטעוען  --טרו- .עוע אָפּ; --יגעשרע-

טעװעט:- :98 .שריטעווען,
ווען .דזו אָפּשראָטן ,+--

ראָט/ץ-ש

אָפּשרעק  --דער- ,ן 1 ,אַקט
 ,2מיטל
טאַט פֿון אָפּשרעקן.
סטראַשידלע, .װער רעדט דער
כאָטש ער איז געװען א שיינער
פֿאַר מיר געװען אַן אַ'" ,אַר' ,נאָך
| עדער נאַציאָנאַלער זעלבּסטמאָרד

אָדער רעזול-
אָפּצושרעקן
אַקציזניק --
שגץ  --איז
דער אָפּערט.
אין אַבּסאָלו-

|

טער אַסימיליאַציע איז ניט קיין אַי פֿאַר יענע

מײיטל.
קרײַזן" ,זשיט ,טאָג .6 / 3591 ,אַ
אי קאָליר, .דאָס מלאך:-המות-שװעמל איז
קענטיק אַדאַנק די אָײקאָלירן" ,פגעז ,װילנצ
|
 ,2טא ,51

אָפּשרעקיק  --אַדי .נעאָל.

װאָס שרעקט אָפּ,

גרויליק .אָפּשטוסיק .אִיע תּנועות ,אִיע חלומות,

אָפּשרעקל  --דאָס- ,עך.

סטראשידלע.

,דער

אָפּשרעקן  --טרו .שרעק אָפּ- ,געשראָקן,
( .1שרעקנדיק) אָפּשטעלן,
זן '-געשרעקט.
אָפּהאַלטן עמעצן פֿון טאָן עפּעס ,גיין ערגעץ
אע .אִי דאָס קינד 8ון געפֿערלעכע שטיפֿע-
רײַען .נישט מעגלעך מיט פֿײַנע רײד אִי אַ

| רוצח פֿון בּלוטפֿאַרגיסונג, .עס האָט מיך אָבּער
דיזע שװועריקייט אויך ניט אָפּגעשראָקן ,אמד,
דער גואל ,װילנע  --, .6681איז דען נאַטאן
דער יעניקער ,װעלכן מע .בּרויכט אָנצושרעקן,
צי װעלכן אַ זאך שרעקט אָפּ?" ,ייל ,איבּז ,ג.
לעסינג ,נתן החכם ,אַדעס  ,4881ז' , .66נאָר
דאָס האָט זי אָבּער ניט אָפּגעשראָקן ,זי האָט
זיך פֿאָרגענומען צו טאָן אַלע מיטל" ,ממוס,
װינטשפ ,ז'  .21אאון ס'שרעקט ניט אָפּ
דער פֿעלזנשטאָלץ  /דעם שטראָם דעם אײַנ"
געשפּאַרטן / :ער האָט צען טוױיזנט יאָר גע
װאַרט  /װעט הונדערט טויזנט װאַרטןײ ,יהואָט,
'צײַט און געדולדי, .אים שרעקט די רשעות פֿון
דער װעלט ,אָבּער זי שרעקט אים ניט אָפּ,
ער גיט זיך אַן עצה" ,שג ,שלוס אַש ,נ"י ,0691
זי ,431
 .2צעטומלען ,צעמישן די רעיונות .שטעלן
אין אַ פֿאַרלעגנהײט .איבּערראַשן (מיט אַ
*ֹאֲי דאָס ה א ר ץ =
בּײַטעם פֿון שרעק).
שטאַרק אָנשרעקן ,צעטומלען, .א,ויבּ מע קען
עסן פֿאַרפֿוױלטע קאַרטאָפֿל ,דאַן קען מען מיט
פֿלײש ,װאָס איז שוין אפֿשר נישט אַוױ אי"
אײַדיק אונדז אויך נישט אָי ,כּײי ,טאָגבּוך פֿון
לאָדזשער

,אים

געטאָ.

געשראַקן פֿון אוראַל ,ער װעגן זיי האָט רואיק
אָפּגענומען גרוסן" ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י ,6591
ז' , .165און זאָל אונדז ניט אי די צוריקגע-
פֿאַלנקײט פֿון אַזױ פֿיל בּרידער און שװעסטער
| אונדזערע" ,מ .שטריגלער.

( 9אָנשרעקנדיק) אַװעקטרײַבּן ,אָפּשטױסן,
,און דײַן נבֿלה װצט זײַן צו שפּײַז צו אַלערלײ
פֿײיגל פֿון הימל און צו די בּהמות פֿון די
ערד ,און קיינער וועט זיי ניט אֵי ,חחתּ ,דבֿרים,
כח{ .62 ,תִּי, :און קייגער װעט ניט אַװעק-
זיך געמיט מיט אַלע
ט
ָ.
היקא.,
טרײַבּן"ן, .ד
כּוחות ניט אָפּצושרעקן און ניט אָפּצושטױסן
פֿון זיך די פֿרומע ייִדן" ,שנ ,דערציילערס

 4דזו אָנשרעקן .דערשרעקן .אַי די גענדז,
,מען טאָר ניט דעם קינד מאַכן אַ מורא ,אַזױ
פֿיל

װי

זאָגן:

מענטשן

פֿון

אונדזערע

װאַרען

שוין

װײַבּערשע

טינט

און

פֿעדער,

סידורים,

דורך

דען

זיי

די ערשטע

פּראָבּץ" ,אמד ,דער שבֿעים מאָלצײַט ,װילנע
 ,7ער וויל אונדז אײַנרײדן ,אַז װען עס
זײַנען אונטערגעקומען די גראַנדיעזע ארבּעטער-

שלאַכטן פֿון דער רעװאָלוציע פֿון  ,5091האָבּן

לינדערס און מיט הויכע הילצערנע פֿיס" ,נאַד,
נ"י

בּער

אָפּגעשרעקט

קריטיקער

,63291

דער

אַדער

דער

הונט װעט דיר כאַפּן  --אָדער אַנדערע אַזעלכע
װערטער װאָס שרעקן דאָס קינד אָפּי ,חא ,לד/א,
;װאַגן זי זיך ניט אויסצובּעסערן די שפּראַך

װײַנגאָרטן איז פֿול מיט אָפּשרעקלעך אין ציי
'1

און

ראָמאַניסטן | ,ז' ,36

זאיָיפ.ּ.ג.עשראָקן

,36

האָבּן פֿרעסט

ניט אָפּי

זיכטער,

אויך פּרצן" ,שנ ,לעזער,
װו,884 '/ ,

 .9שרעקן אַ לענגערע צײַט, .אַז מע שרעקט

אָפּשמיהן

1978

א מענטשן אָפּ יאָרןלאַנג ,איז קיין װאונדער
ניט ,אַז ער װערט א פּחדן".
מיט זיך| :ארכ אָן זיך} זיך ניט אִי פֿאַר
אַ סכּנה; .ולוקש שפּרך ער צו זיינן ריקןי /
נון נעמט בּלד אויערי בּעשׂטי װאפֿן / ,מיר
װאָלן אונז ניט לושׂן אזו אבּשריקןײ ,בּבֿאיבּוך,
, 9עס בּײַסט קיין הונט דער דא בּילט ,אַלזו
אַך מענכיר אופֿר דרייט און שילט  . . ,וועלכער
זיך אבֹּר מיט דרייאן לאשׂט שרעקן אבּ" ,צוכט.
,װעט איר זיך ניט אַי צו דרוקן אזעלכע טריפֿה-
נע געדאַנקען ,װאָס װעלן זיך געפֿינען אין
מײַן בּריוו" ,בּצג.
זונת ,אַרױסגערופֿן אַ געוויסע אַי ,א מין
נאַציאָנאל-פּסיכישן פּחד פֿאַר זיך אַליין" ,הל,
|
טאָג,31 | 1591 ,

יענד  --דטשמ .נר, .א,ויסערדעם איז דער
נאַמען געהיימע ליבּע אַליין שוין גענוג אַ",
אמד ,דיא שיינע מינקע ,װילנע , ,6881עקלדיק
אָפּשרעקנד װערט א געויינלעך נישט שינע
געזיכט ,װאָס בּאַװײַזט זיך פֿון אונטער א
הערלעכער מאַסקע" ,דא ,ישװארץ-רויטי ,װאַרשע
|
 ,0ז' ,.08

יעכץ.

הער (ין- ,קע)

/עניש.

-עריי,

|

שתּיהן.

אָפּשׂכלען  ...{ --סייכלעןן טרו .שׂכל אָפּ,
אױסטראַכטן מיט קלונשאַפֿט,
יגעשׂכלט.אױסגעפֿינען אַ קלוגן אויסוועג .אִי א געלונגע-

נעם פּלאַן אָפּצונאַרן דעם שׂונא,
אַפּשׂרפֿע(נע)ן

--

{ ...סאַירפֿעננע)ץן

טרװ.

אײַזענשטאַדט,

א.

נאָך

דער

גרויסער

שׂריפֿה ,װילנץ  .1091גאָפּגעשׂרפֿעט האָלץ און
קוילן" ,י .יאַכינסאָן ,געיאָג נאָך שפּײַז ,קיעװ
4 .4ער שפּילט זיך מיט פֿײַער ,װאָס װעט
אים אַליין היפּשלעך אָיי ,אפֿא ,טמז 7691 ,ש ,92

אָפּתּורהן (זיך)  ... ,{ --טוירעזן אוטו .תּורה
אָפּזאָגן תּורה,
(זיך) אָפּ ,זיך --געתּורהט.
 ....,האָט זיך פֿאַרואַמט דאָרט בּײַ זי נאָך
שלש-סעודות  . . .בּיז דער חזן האָט דאָרט אָפּי
געזונגען ,און בּיז איין מחותּן האָט זיך דאָרט
אָפּגעתּורהט",

אמד,

דער

ליטװאַק

אין

װאָליניען,

ווילנע ,0781
אַפּתּחתן  ...{ --טאָכעסןן טרוװ .תחת אָפּ,
 .1אָפּנאַרן .בּאַשװינדלען
-יגעתּחתט( .גראָבּ)

עמעצן.

 .2אָפּשמײַסן אין הינטן

אָפּתירוצן  . . .{ --טעירעצןן אוטו.
אַ תּירוץ .אַי א נאַרישן תּירוץ.

תנינא

אֵף אַנן נמי

 ...{ --אַנאַץ נאַמע

אָפּתּכלעווען  ...{ --טאַיכלעװעןן טרו .תּכ-
לעוע אָפּ-- ,יגעתּכלעװעט .ברענגען צו נישט,
! פֿאַרתּכלעװען .צעטרענצלען .אִי דאָס גאַנצע
האָבּיאון-גוטס,
זײַן
אָפּתּלינען  ...| --טאַליענעןן אוטװ.
א תלין .אי עטלעכע יאָר פֿאַר די דײַטשן
טרח  --אויסהרגענען ,אויסמאָרדן .אִי אומשול-
דיקע מענטשן,

22גר.

א תּלין א לענגערע

צײַט אָדער אויפֿהערן זײַן

אפּתּעניתן  . . .{ --טאָנעסן} אוטוו .תּענית אָפּ,
יגעתעניתט1 .נ.יט עסן בּמשך פֿון דעםגאַנצן תּענית-טאָג .אי (דעם) תּשעהבֹּאָבֿ.
 .2פֿאַסטן אַ לענגערע צײַט אָדער אויפֿהערן
פֿאַסטן ,די אָנטײלנעמער אין הונגערשטרײַק
האָבּן אָפּגעתּעניתט אַ גאַנצע װאָך .אִי און
צובּלַסן,
=

מאַלפע; .אַף

קוֹף" ,אבּ ,שמות זבֿרים ,איזנעץ  .2451רטכ'

לין  8פֿאַרטײַטשט :יוקוֹפים' |מלכים א' ,י)22 ,
;אוני אַפֿן", .דער נאָך גינגן די אַפֿין פֿון דיא
בּיימר הרונטר אוני זיא טעטן זיך אויך װעשין
אירי אויגן אויז דען בּעקין וואו דש ווייכי פּעך
דרינן װאַר" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה ,זי ,72
,זייער גאָט איז אן אַלטער אף" ,פּאַװיר ,ספּורי

הפלאות ,װאַרשע .4481

אַפֿעץ ,די ,זן .דזח

דטש, .רי פּנחס מיט זײַן װײַבּ האָבּן קיין מאָל
קיין אַפֿע געזען ,האָבּן זיי געמיינט דאָס איז
גרעפֿין אין פּוילן ,טשערנאָװיץ ,תּרכ"ג.

פֿאַרשפּרײטער ,אײַנגע-
אֵף  --פפ :אוֹיף.
װאָרצלטער אופֿן אַרױסרעדן די פּרעפּאָזיציע
אויף .אױסליג פֿון א ויף אין סאָװ' אָרטאָ-
גראַפֿיע,
אֶף  --דזוו אויף +-- ,593 +-- ,293 +-- .אױפֿזײַן,
,9

/עעֶר האָט

ניט

צוגעמאכט

די אויגן,

אָפֿי

געװען די גאַנצע נאַכט" ..., ,װואו מע איז
אָפֿגעװען נישט בּלוין דאָנערשטיק בּײַנאַכט
און מע האָט געלערנט בּהתמדה און בּהשכּמה,
אָנהײבּנדיק מיטן גרויען פֿאַרטאָג און ענדיקנדיק

--

אַפֿאָסטאדן

די ,אצ

בבּ?2 .אײ

אפֿסניא .מאַגאַזין ,לאַגער
2כסנהדרין יח/ב.
פֿאַר סחורה, .די בּערזע ,די גיגאנטישע א' --
די מאַגאַזינען װאו עס האַבּן זיך אָנגעזאַמלט
די סחורות פֿון דער גאַנצער װעלט" ,קאַר װו,
ניי  ,0491זי ,37
אַפֿאַס|יץ  --די ,מצ נבּ :98 .אַפֿאָזיע ?אי
טילװײַזע אָדער פֿול-
2כגר( .פּאטאָלאָגיע).
שטענדיקע אומפֿעאיקייט צו ניצן אָדער ריכטיק
צו פֿאַרשטײן װערטער, .אַמעריקע אין ניט
פֿאַראינטערעסירט  . , .צו האָבּן  . . .בּירגער װאָס
לײַדן פֿון אִי און אמנעזיע" ,גרינ ,איד און
יש  --אַדי
װעלט ,נ"י  ,3591זי .,213
אַמנעסטישע א' +-- ,אמנעזיע,1141 ,

אַפֿאָק'אַ  --דער ,מצ נבּ22 .פר.

דזוו אַדװאָ-

קאַט ,פֿאָרשטײער פֿון קעניג, .יום ש"ק ר"ח
חשון האט הליטנאַן קרימנעל המשפּט לקאַמיר
גיטראָגין אויז צו מאַכן ,האָט עז האַפֿאָקאַ
דע רװאָ מעכּבֿ גװעזין"' ,כּ"י װעגן מעצער
עלילת-דם'{ 9661 ,פֿש װוו ,שפּי ,}452

אַפֿאָ'ר  --דער- ,ז.

דזו אַפֿיר  .+--לד  . . ,,אַן

אַפֿאָר (אָדער דיקטאַנדע) .דער שרײַבּער פֿלעגט
דיקטירן די תּלמידים אַ גריסל און די תּלמידים
פֿלעגן עס דארפֿן אויסליגן קאַרעקט אין
זייערע העפֿטן" ,יִבּל ואאא ,זי , ,84מע דאַרף
שרײַבּן פֿון אַן אִי ,מחמת אוֹתיות האָבּן
ליבּ אַז מע צוקט

זיי",

מק,

זעלמעניאַנער

!,

מאָסקװע ,1391

אַפֿאָרדן  --טרו .בּלויז אינפֿ ,קצ .אַמ==: .

װאָך,

האָבּן די מעגלעכ-
זזחװ אַפֿאַדערן.
.4
קייט ,די מיטלען (דורכצופֿירן ,צו בּאַצאָלן),
;װער עס קען אי א  000,05דאָלערדיק הויז ...
איז זיכער אַז ער װעט געפֿינען פּאַסיקע
שכנים" ,ה .מאָרגענשטערן ,טמז ,22 14 0791

אַפֿאָדערן  --אוטװ .אַקוזו .בּלויז אינפ .פֿטמ.

אַפֿאַרדערן  --טרװ: .ת =:1011: 186101:
 .1פֿאַדערן ,פֿאַרלאַנגן 2 ,פֿאַר-
ת6410:ט.

אין

8

די

שפּעטע

חצות שעהן",

די

איד'

וווץ ,22

זיך פֿאַרגינען ,זיך לאָזן
אַמ..::2: 46101182 .
קאָסטן ,האָכּן די מעגלעכקייט ,זײַן בּכּוח .דזװ
!ַפֿאָרדן, .ניט געקענט אי אױפֿצורײצן קעגן
א
זיך א גרויסן טייל פֿון דער פֿראַנצויזישער
ר
אינטעליגענץ" ,ד .שובּ.

אַף אַני בּחלומי ( ---אַני בּאַכאַלױמין ,זאַץ.
אָפּזאָגן

יוספֿן אין דער תּפֿיסה} .געניצט מיט דִי בּב;
א) איך האָבּ אויך עפּעס װאָס צו זאָגן :ב) דאָס
איז מיר אויך נוֹגע, .אַי אַ' בי  --הערט אויס
אויך מײַן מיינונג" .א,ַ,י אַי בּי  ---מיט מיר איז
עס אויך געשען".
טאַנינען .זאַץ .תֹּח, .אויך מיר האָבּן אַזױ
געלערנט" ,תּלמודישער ט! ,װען אין תּנא
בּרענגט אַ ראַיה פֿון אַ צװייטן תּנא .געניצט
וי אַן אויסדרוק פֿון אײַנשטימען מיט עמעצן,
אַי אי ני תּי ,איך בּין (מיר זײַנען) אויך מסבּים,
געניצט אויך שפּאַסיק :פּונקט פֿאַרקערט,

א טוטער מענטש" ,איין שײינה מעשׂה פֿון איין

שׂרפע (שׂרפֿן) אָפּ-- ,געשׂרפֿעט- ,געשׂרפֿנט,
אָפּבּרענען ,אָפּסמאַליען .בּ,אמת ,װער קען דאָס
אַזאַ נארישקייט געדענקען  --אזא שׂריפֿהעלע
וואו עס זײַנען אָפּגעשרפֿעט געװאָרן פֿינף ייִדן",
דרי'

אָפּתכליתן { --ט.אַ.יכלעסן} אוטװ  6טרו.
מאַכן
תּכלית אָפּ- ,יגעתּכליתט .אָפֿט איר.
אַ  תּכלית ,אױפֿטאָן (מיינענדיק איבּערפֿירן),
,אויבּ די קינדער װעלן ניט מאַכן קיין תּכלית
פֿון די מכשירים ,װעלן זיי אִי די רעגנס און
די שנייען".

אף  --דער" ,ן.:60/122: 6442 .

.עןן שתּיה אָפּ- ,יגע-
ש.טל
אָפּשתיהן ,{ --
=תיהן { .. .שאַסיעןן (גראָבּ-
שתּיהט9 ,פ :ש
לעך) טרינקען ,שיכּורן א לענגערע צײַט אָדער
אױפֿהערן טרינקען ,שיכּורן .אִי אַ װאָך נאָכ-
אַנאַנד ,זיך אויסניכטערן און װידער זיך אָפּ-

מ.

אַפֿאָריזם

,יר האָט זיך אויך געחלומט",
בּראשית ,מ ,51 ,מ
תּי |דאָס האָט געזאָגט דער שׂר-האוֹפֿים צו

יאיך
 .32צושטעלן ,בּאַהױפּטן.
שפּרײטן,
האבּי נאך ניא מאהל די עֲהר נאָך אָקאַזיאָן
גיהבּט ,דיזה אַכטבּאַהרי מיט מײַנשׂ שרײַבן צו
אַ",

יוסף

מאַרשן,

לשון

זהבֿ,

אַמשׂט

תּצ"ד,

זי ,22

גוט
אַפֿאָריזם  --דער ,יען? .כאײ 22גר.
(קורץ ,שיין) פֿאָרמולירטער אַרױסזאָג פֿון אַ
מיינונג ,פֿון א געדאַנק ,װאָס װערט געגעבּן װי

אַפֿאָריזמיקער

1974

אַן אַלגעמײנער פּרינציפּ ,װי א כּלל .שפּריכ-
װאָרט:ענלעכער זאץ ,געשאפֿן פֿון א יחיד:
,נשיטאַ אין אַלע עולמות אַזא שלימות װי אין

אַ צעבּראָכן

ייִדיש האַרץ",

ר' שמחה'בּונעם

פֿון פּשיסכע {?|,

װער עס

אַפֿאַריזמיקער  --דער ,נעאָל.

שאַפֿט אַפֿאָריזמען, .ר' מענדל קאָצקער ,דער
שאַרפֿזיניקער אַי" ,ש .בּיקל ,טמז  7691ושׁ ,11

אַפֿאָריס|(טיש  --אַדי :95 ,אַפֿאָריזמיש.
װאָס איז אויסגעדריקט װי אַן אַפֿאָריזם ,קורץ
פֿאָרמולירט ,פּרקײאָבֿות און אָבֿות דרבּי נתן
זײַנען מער אי װי קוהלת, .אין א צווזאמענ-
זינג פֿון אַפֿאַריזמישע רייד װאָס לאָזן זיך
טישקייט.לײַכט ציטירן" ,יג ,איק .7591
,תּוֹכן מיט פֿאָרעם װערן איין גאַנצקײט ,זי
דרינגען אַרײַן אינעם לייענער מיט זייער אי
מיט זייער קאַפּויערישקייט" ,אפֿא ,טמז 7691
וצ .11

אַפֿאַרמיזם  --דער , ען נעאָל.

שיטה פֿון

ניט אַרױפֿצװינגען א פֿאָרעם ,פֿון לאָזן אומ"
אָ.נ.נעמען דעם אַי ,דעם
דיסציפּלינירט., ,
פּרינציפּ פֿון אומבּילדונג ,די רוחנישע בּאַפֿרײַ-
אונג

אַפֿטערדאַ(ר)ם

פֿון יונג'דור",

בּרידער

גאָרדין ,אונזערע

בּעט" ,תּי ,שמות ,כח, .6 ,טו אויס דעם א"י
רײַס אַראָפּ די אורים-ותּומים פֿון דײַן בּרוסט!",
פֿרוג ו' ,מחוץ למחנהי; .אָט שײַנט אויף די
פֿלאַם-טרעפּ אַ ריזן-פֿיגור ,דער געטלעכער כֹּהן
אַלײן; אין קליידער פֿון פּורפּור און הימל-
לאַזור ,אין חוֹשן און אי און קרוין" ,אַל |.
אף"וחימה  --ואַפֿװעכײמען דער .כזברים,
צאָרן און גרימצאָרן,
כט ;72 ,מיכה ,ה.41 ,
געניצט װי אַן אויסדרוק פֿון שטאַרקן רוֹגז ,פֿון
װילון צאָרן .ער איז כּולו א"וי". :ער שוימט
מיט אַו? ,נעמען פֿון צװיי בּייזע מלאָכים,
,אין דען היכל שלישי בּטומאה קומן אַרױש
צווייא משחיתים אַױוי אוני פֿון זיא קומן אַלי
שליחים דיא דאַ גיאן אָבּ צו קערין דיא לײַט
מדרך האמת" ,נצו ,ח/ב.
אַפֿלי"!  --אינטעריעקציע.
אױסרופֿװאָרט בּײַם
אױיסשפּלַען אָדער בּײַם אָנדײַטן אַז מע שפּײַט
אויף עמעצן אָדער אויף עפּעס.

אַפֿױער  --קאַנװערבּ .אַרכ.

דזו אֵפֿיר ,-

אַרױס ,אַװעק, .דערנאָך װאָלסטו אים פֿון דאָרט
אַפֿױער ( =-צוריק) גענומען" ,י .מײַטליס ,די
שבֿחים

און רבּי יודאָ חסיד.

פֿון רבּי שמואל

אַפֿויר  --קאַנװערבּ .לאַקל.
,און כ'שיק אי די װײַסע טױבּן  --מײַנע
טרוימען" ,בּראָד ,פערל אױפֿן בּריק ,לאָדוש

דזװ אפֿיר ,אַפֿער,

חבּורים ,ווילנע  ,2191ז' ,531

אַפּאָרנעמען (זיך)  +-- --פֿאָרנעמען (זיך).
אֵף פּרֹי 2? --מחזור ,סוכּות 22איו ,1לז ,11
אָנהײבּ און נאָמען פֿון דער תּפֿילת גשם װאָס
מע זאָגט שמיני-עצרת צו מוסף{ .גאַנצער זאַץ:

ז' , .16דעם

,0

אַפֿױערגעריטשעט
אילוסטרירטע

האָט  . . .די בּאָבּעץ

לאמטער
פֿון דאָרט

װאַך ,װארשע

מיט

,4291

א בּעזעם",
יאן  ,93זי ,9

,אי בּ' אותּת שם שֹׂר מטר"  --מחבּר :אלעזר

;קאַראַהאָדן פֿון אַקאָרדן האָבּן פֿון אירע פֿינ"

הקלירן .געניצט אין אַ צאָל װערטלעך 97 ,און
פּאַראָדיעס, :אי בּי ,דער טאַטע איז ניטאָ הי";
,אי בּי ,דער װוינטער רוקט זיך שוין צי ,דער
יאויוון איז צעבּראַכן ,דער פּעלץ איז אויסגע-
קראָכן ,און קיין געלט איז ניטאָ"; :אַ' בּי
אויף צומאָרגנס אינדערפֿרי ,ס'גיסט אַ רעגן,
בּלאָטיק די װעגן ,די הויזן צעריסן ,די קאַפּאָטע
צעשליסן ,עס קראקעט די קראי (לאָמזשער
געגנט); ,אי בּי ,אויף מאָרגן נאָך יום-טובֿ
אינדערפֿרי ,די שטיוול איז צעריסן ,אין שטובּ
ניטאָ קיין בּיסן" (זאַמעט), .וי אין דעם אַיבּ
לידל זינגט זיך ,און קיין געלט איז ניטאָ",

ש .ח .קעלמאַן בּאַגינען,

פרץ,

געדאַנקען

און אידייען.

אַפֿנאַניסטאַ'ן  --גנ

לאַנד אין אַזיע װאָס

גרענעצט זיך מיט סאַװעטןפֿאַרבּאַנד ,איראַן,
ישׁ ,דאָס -- .די
פּאַקיסטאַן און כינע.
אַ'ער.
שפּראַך פּוישטו.
וִייִדן אין אַ' זײַנען א טייל פֿון פּערסישן
ייִדנטום .לויט פּערסישע כראָניקעס אין תּפארת
ישׂראל

פֿון ר'

ישׂראל

ליפשיץ,

שטאַמען

די

אַפֿגאַנישע שבֿטים דוראַני און יוסופֿזאַי פֿון די
בּנייישׂראלן,

אַפֿדערוי"ף  --דזו אַדערױף.64 +-- ,

גער אַפֿױרגעטאַנצט",

פּיעטריקאָװ  ,1391זי , 93

הנהגות טובֿות ,װאַרשע תּרנ"ב ,זי , ,801קינדער

מוזן אַרומלױפֿן אַי בּאַרװעס ,דעמאָלט שטאַרקן
זיך די מוסקלען" ,דרי א .אַלגראַ װידאַ ,איבּז,
דערציונג פֿונם קליינקינד ,בּערלין  ,7291זי ,91

אָפֿונציש  --די" ,ס? .איי? .כגר.
קאַקטוס"
פֿלאַנץ, .זי װאַקסן אזוי װי די בּלעטער פֿון אָי
קאַקטוס :איין קעמערל װאַקסט אַרױיס פֿון
צווייטן און בּלײַבּט אין פֿאַרבּינדונג מיטן
פגעז ,ווילנע  ,73291שן ,21

אָפֿט  --אַזי
װאָס איז מיט א קליינעם אָפּ
שטאַנד פֿון צײַט צװישן איין און דער זעל-
בּיקער טואונג ,געשעעניש .אִיע רעגנס .אִיץ
שׂמחות .אע גרײיזן .אִיע קריגערײַען ,שטרויכ-
לונגען; .אַן אָפֿטער גאַסט פֿאַלט צו לאַסט",
שװ.

,װען

איין מענש

עסט

אופֿט קנאָבּיל צו

טרײַבּט עס וינטין פֿון דעם בּויך ,אוך לאַקסײ

אפֿוד | --אײפֿעדן דער ,מצ נבּ .ככשמות ,כח,6 ,4 ,

רין  . . .און מאַכין דעם בּויך װייך" ,תּעלה

אייבּערשטער בּגד פֿון כּהן גדול .מ,אַכן דעם א'
פֿון גאָלד ,בּלויער װאָל און פּורפּל ,װערמיל-
רויט און געדרייטן לײַנען ,קונציק אויסגעאַר-

לבֿובֿ , .,0581איך בּיט ענק זער,
מיר אַזו אופֿט ענק מיגליך איז",

אַרוכה,
שרײַבּט

פּראָגבּ ,זי .11

שטאַלטן ,עפּיזאָדן" ,שנ ,ה .לייוויק .אַייט אַ בּ ע-

לע ,אֵיר

שימ ה.

(אויך-יקייטן.

אױך

אָפֿטלעך, .און גאָר אָפֿטליך האָרכט מען :דאָס
איז איין אַלטע שמאַכטע" ,קמ  ,6681מאן ,61

אָפֿטאַלמ|אָלאָגיש  --די ,אי 2כגר .מעד.
צװײַג פֿון מעדיצינישער װיסנשאַפֿט װאָס פֿאַר"
נעמט זיך מיט אַנאַטאָמיע ,פֿיזיאַלאָגיע און
קראַנקײטן פֿון אויג; .אי מיט א בּאַזונדער
בּאַריקזיכטיקונג פֿון טובּערקולאָזע דערקראַנ"
אַלאַג
קונגען פֿון אויג" ,טאַז ,9291 ,טא  .5א

 -ספּעציאַליסט אין אָאָלאָגיע- .א'ַאָסקאָפּ -אינסטרומענט צום אונטערווכן אױיגן. ...,,איז דער דאָקטער ווירקליך צוריקגעקומען
און האָט מיטגעבּראַכט אַן אָאָי" ,דער אמת,
בּאָסטאָן  - .5981אַ'אָסקאָפּיע  --דאָס אונ-
טערזוכן ,דאָס בּאַטראַכטן דאָס אינעװייניקסטע
פֿון אויג מיט דער הילף פֿון אַן אָאָסקאָפּ,

אָפֿטגרײם  --די ,ז .מאַט.
אָפֿטסטע ,פֿאַר"
שפּרײטסטע גרייס ,מאָדע? .אַ סטאַטיסטישער
טערמין אויף צו בּאַצייכענען די מאָדע ,ד"ה די
אָפֿסטע אָדער טיפּישע גרייס פֿון א צונױיפֿשטעל
פֿון ציפֿערן .למשל ,בּײַ די ציפֿערן ,41 ,6 ,7
 ,92 ,7 ,2 ,6 ,41 ,4 ,1 ,001 ,6 3איז  6די אַי
אָדער מאָדע װײַל דאָס טרעפֿט זיך דרײַ מאָל",
יי

פּראַקטישע

יאַכינסאָן,

פעראַגאָגיע,

קִיִצװ

 ,9ז' ,204

אַפֿולע  --פטמ .לר.
אַ סך, .געלט אַ' --
טאָ װאָס איז די גדולה?"; ,געלט אַי (און) רעיו"
נות דולע" ,פֿװל, .אויך זאָל מען ניט נעמען
קיין אשה װײַל זי האָט אַ' געלט ,װאָרעם פֿון
דעם זיווג קומען אויך שלעכטע קינדער" ,ספֿר

מוטער-קעמערל",

אים געגעבּן אַזױ צו טראַכטן? נישט מער ,װי
איר שטענדיקע אומצופֿרידנקײט און איר אי
קייט --זיך פֿאַרטראַכטן" ,װײַס וו ,זי .641
,י אָפֿט-
אײיגנשאַפֿט פֿון זײַן ,געשען אָפֿט .ד
קייט פֿון אַלוזיעס אין זײַן פּאָעטישער שפּראַך,
איז זײַן בּילדלעכקייט -- ,אַלװזיעס צו גע

איך :אָפטיק, .װאָס האָט

אָפֿטמאָל  --אַדו.
 .1פֿון צײַט צו צײַט,
אין געוויסע פֿאַלן, .פֿאַר אַ טובֿה קומט אי
אַרױס

א רעה",

שװ.

,אופֿט-מאָל

גפֿינדן מיר

דיא צײַט בּרענגט מיט דז מען זאָל טון פֿון
גוטש װעגן (הפֿרו תּורתך) אונ' מן זאָל גוטשׂ
תּורה פֿר שטירן ,". ..סהמ ,לובּלין שפּ"ו,
תּהלים ,קיט, ,621 ,אִי טראָג איך איר אונטער
אַ גאַנצן פּאַק בּעז" ,פאַריזער צײַטשריפֿט,
 :2אָפֿט ,אַ סך
דנא  ,51161זי .86
,7

מאָל .אויך אָפּֿטמאָלט ,אָפֿטמאָלס, .דען
גאָט דער גירעכטי ריכטיר בּיצאָלט אַלישׂ װיא
שונט

אופֿט

מאָלשׂ

גידאַכט",

גה,

ז' ,982

אָפֿטע  --די ,יס.
קראַנקײיט ,ענלעך צו
טאָזע בּײַ קינדער, .בּײַ אומרייניקייט פֿון
מוטער אנטשטייט אָפֿט בּײִַם זויגקינד אין
װײַסע בּלעזלעך (אפֿטע) .די יאַסלעס און

אַפֿ-
דער
מויל
דער

צונג װערן בּאַדעקט מיט װײַסע פֿלעקןײ ,פגעז,
ווילנע  ,3291נאן ,1

אַפּטערדא(ר)ם  ---די00 ,ז.6061: /2410144
גראָבּץ קישקע ,לעצטע קישקע װאָס פֿירט
ארויס צוֹאה, .כּרכּשתּא הנקרא אַפֿטערדאם צריך
לקלוף הקרום והחוט של הלבֿ שעליר,"...
הרבֿ ש .פ .פֿרענקעל,

תּרמ"ב,

ספֿר זבֿחי רצון ,קראָקעץ

אַפֿטערלעזונג
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אַפֿטערלעזונג  --די ,טװ פֿאַר 'עוללות"
-.:6114622: 86-01418

ויינטרויבּן (אָדער

בּכּלל פּירות) װאָס בּלײַבּן איבּער אויף די צװײַגן
נאָך דעם צונױפֿקלײַבּ ,נאָכקלײַבּ? .אַפֿטר לעזונג
זײַנען מיר איבּר גבּליבּן אַז דיא אַפֿטר לעזונג
פֿון הערבּשט  ,. . .מחזור ר"ה ויויכּ ,הומבּורג
 ,1קנג/בּ.

גאַנץ

אָפֿטער(ס)  --אַדו .פף :עץפֿטער(ם).

אָפֿט .אי אַרײַנקומען צו אונדז, .מע ווייסט דען
ניט אַז זי לױפֿט אִי צו אַלטער דעם זייגער-
ֿ,לעגט
מײַסטער" ,זש ,שקלאַװער יודן ,זי  ,972פ
ער אִי זען װי דאָס
שטיבּל" ,מ .טײַטש,

מיידל

קלײַבּט

צו

דאָס

שריפֿען וו ,תּרצ"ז ,זי ,94

אַפֿטרה ( --אַפֿטאָרען די +-- .הפֿטורה.
אָפּיאַראַװאַניע  --די 6108060ז.=:2: 8140
קאטוילישע חגא דעם  ,12נאַװ' ,אין אַ צאָל
ערטער געוען פֿאַרבּונדן מיט אַ יריך,

אָפֿיאַרע  --דער  8די- ,ס.=:2: 812000 .
װער עס לײַדט ,װערט אַ קרבּן פֿון א צווייטנס
פֿאַלשקײט ,אומערלעכקייט .אויך :סתּם שלימזל.
אַן אִי פֿון שותּפֿס

אִ'י פֿון א

זשוליקערײַען

מסירה ,פֿון אַן אומזיסטן חשד, .די יתוֹמה איז
נעבּעך אַן אַי פֿון דער אומאָרדענונג בּײַ אונדו".

אַ'ווען (זיך)  --אוטו.
אַפּיאָרעװען  --דזו אַפֿערירן . .+--אַלע פֿאַלן
אָן אויף  -- . . .ער אַפֿיאָרעװעט אין די קאָרטן,
דער

מאַזוריק",

ש.

בּערגמאַן,

קריג

דורך

און

רעװאָלוציע | ,אַדעס ,1391
אַפֿ"ד  --דער ,ץ.

פֿלאַנצלױז .אינזעקט פֿון

דער פֿאַמיליע , .020101802אויף

די בּלעטער

פֿון בּוים און אויף זײַנע גרינע צװײַגן געפֿינען
ידן ,קליינע אינסעקטן אַזעלכע ,און
ֿ.
..
ַפ
זאיך
זויגן געמיטלעך דעם זאַפֿט" ,ש .בּלום ,דער
בּוים פֿון לעבּן ,נ"י ,13291

אַפידײיוױפ
דאָקומענט,
שבֿועה

 --דער ,ז6624012 .

.=2:

און געחתמעט

אונטער

געשריבּן

פֿאַר

אַ דערקלערונג,

פֿאַרפֿליכטונג,

התחײַבֿות אאַ .ס'רובֿ געניצט צו קריגן אַן
אַרײַנפֿאַר:װויזע קיין אַמעריקע; .נאָר נאָכן
בּאַקומען אַן אי פֿון אַ רײַכן קרובֿ ,האָט ער
געקאָנט קומען אין די פֿאַראײניקטע שטאַטן?,
;אַנדערש װאָלט ער אינגאַנצן געמוזט פֿאַרמאַכן
דעם אָפֿיס .אַזױ פֿאַלט מען אמאָל אַרײַן מיט אַ
קאָנטראַקט ,מיט אַן אַי ,אָפאַ' ,אַ גט',

אָפֿי"ט  --דער" ,ז .ככאיי כל.
איידלשטיין,
גרינער אבֿן-טובֿ, .אין מאַנהעטן געפֿינען זיך
נאָענט צו צוויי הונדערט מינים  . . .צירשטיינער,
ווי :אַמעטיסט און טאָרמאַלין ,אָפּאַל און אַלמאַז,
טורקיז און לאַזורשטײן ,אִי און טאָפּאַז" ,י
װאָלאַך ,טמז 1691 ,וע .4

| דעם טײלװײַזן

אַפֿילו

ב פֿון :כאָטש ,הגם ,װי אויך,

און אויך; .אַ' דער צעקריגטער קרובֿ איז גע
קומען צו דער חתונה", .אַי נאָכן געזונט װערן
האָט עֶר מער שוין ניט געאַרבּעט", .װער ווייס
צי ער געדענקט מיך נאָך אַ'". .כּשר אי למהדרין
מן המהדרין",
בּאַציט זיך צו אַ פראָ אָדער אַ סוֹבּ,
,רב האָט דאָך געזאָגט ,אַז א פּוֹצל קאָן חרטה
האָכּן אי אין מיטן טאָג און אַװעקגיין פֿון דער
| אַרבּעט" ,שהמ ,ו/ב, .גאָט שפּײַזט אי דעם
| װאָרעם אין דער ערד"; :שבּת האָט אַי דער
רשע אין גיהינום אויך רו"; :אַי האָניק (קרעפּ-
לעך) עסט זיך אויך צו"; ;בּײַ ר' יעקבֿן איז
אַלץ אַ סחורה ,אי עשׂוקעס בּכוֹרה"; עראָש"
חודש אלול ציטערט אי אַ פֿיש אין װאַסער",
שװ; .אַי אַ װערעמל װאָס קריכט אַרום האָט
אויך אין זיך קדושה",

הרבֿ מאיר

שװאַרצמאַן

טמז  4691או , .51דעם ליגנער גלייבּט מען א'
דעם אמת אויך ניט" ,שװ.

{פֿרגל, :כּך עוֹנשו

של בּדאי שאַפֿילו אמר אמת -- ,אין שומעין

לויי ,סנהדרין ,פט/ב),
בּאַציט זיך אָפֿט צום אומשטאַנד פֿון צײַט,
אָרט אאַ, .הגבּאים זולן נימנץ לאָזן אומגיין
בּעולם {= גיין איבּער די הייזערן קיין עני,
אונ' דער עני אונ' ענייה  .- .טערין |= טאָרןן
אויך ניט אום גיין מעצמם כֹּל ימי השבֿוע א'
בּערבֿישבּת וערב יום-טובֿײ ,תּקק, .עשׂ איז גאָר
גרושׂ דיא מצוה פֿון מל זײַן דשׂ מן עשׂ מאָג
אי אין שבּת טון" ,מהמ ,אַמשׂט  ,2271עב/א,
,א פֿאָלק פֿון אַבֿילות נאָר בּיסטו ,מײַן פֿאָלק,
אי אין שׂמחות פֿאַרטרױערט" ,יהואָש ,יזכר
לחורבּן,
בּאַציט זיך צו א פ ר א זוע, .גוט איז אַ'
אָך ,אַבּי װעדװאָך {= זאלבּעצװייטן" ,שו.
| ,ניטאָ א' אויף אַ רפֿואה", .איז א מצװה צו
מאַכן אַ בּרכה אויף דעם גאַנצן |לעבּלן ,אַי אַז
דער האַלבּער |לעבּלן איז איידעלערע בּרויט",
בּרכות מנחם ,קעניגסבּערג תּרי"ח ,ט/א .יאַי
אין אונדזער הײליקן לאַנד קומט איר אויך ניט
אויף צו אַרבּעטן די ערד . . .נאָר אויף אויס-
צובּרענגען ייִדיש געלט" ,ממוס ,בּישיבֿה של
מטה', .אַ גוטע האַנט װאָס שטרעקט זיך אויס
מיט מילדקייט ,אַי זי נעמט פּלוצלונג שלאָגן אין

עסן ,אין אַן אָרט וואו ס'איז אַזאַ מנהג; איז דער
דין אַז מע מוז זיי געבּן א בּעסערן מאָלצײַט
וי געװויינטלעך, .פֿאַרבּעט ניט קיין אורחים
סטו
װ.ע..
אויף שבּת ,אי אי ע' לי

זײַן ,כיקען מײַנע ייִדן".

ניט יוֹצא

:

אַ' באלף לא בּטל  ...| --בּייעלעף לוי
בּאָטלן זאַץ ,תֹּח .לויט חולין ,צז/ב ... .לא
 בּטלין ( ---דער איסור) װערט ניט נײיטראַליזירטאי אין א כּמות װאָס איז טויזנט-מאָל אַזוי פֿיל,
ורעדט זיך װעגן א שרץ װאָס איז אַרײַנגעפֿאַלן
אין א געקעכטסן3 ,ב :אים (זי) קאָן מען ניט
איגנאָרירן ,מבֿטל זײַן ,אַװעקמאַכן מיט דער
האַנט .קוקט נאָר אָן זײַן צורה ,װאָסער
הדרת-פּנים! אי בּי לי בּי" .ער איז אַ רשע און
זײַן רשעות אַי בּי לי בּי- .
אַ' כּכּתחו של גיהנום  . . .{ --בּייפּיס-
כוי שעל געהענעםן פֿראַזע .תּח .עירובֿין ,יט/א,
,רשעים אי על פּתחו של גיהנום , .". . ,אַי בּײַ
די טירן פֿון גיהנום  *. . .געניצט מיטן בּ :א'
מען איז בּײַ די טויערן פֿון גיהנום און מע זעט
א' בּ'
די שטראָף ,זינדיקט מען נאָך װײַטער .

שׂ' הקדש

ו|העקדעשן , --דער שטאָלצער

דלות פֿאַרלײיקנט ניט זײַן גאווה  . . .זײַן יחוס
אי בּ' שי

ה'",

ז.

זײַ

מורער,

נישט

קין

װאוילער יונג ,װו ,טאַרנאָו  ,5291ז' ,56
אַ' חתן מחדרו  . . { --כאָסן מײכאַדרױ

(מייכעדרוי)ן פֿראַזע .תּח?? .סוטה ,מד/ב= .
אי דער חתן פֿון זײַן חדר' געניצט מיטן ב:
אַלע ,אָן א יוצא-מןהכּלל,

מווזן טאָן, .קומט

לעשן ס'פֿײַער ,אי חי מי".

אַ' כּולנו חכמים כּולנו נבונים --
{ . . .קולאָנו כאַכאָמים  . , .נעוואויניםן?? ,הגדה
של פּסח :עאַי מיר װאָלטן אַלע געװען חכמים,
אַלע פֿאַרשטאַנדיקע,

איז

אונדוער

פֿליכט

צו

דערציילן װעגן יציאת-מצרים" |,,מצוה עְלינו
לספּר בּיציאת מצרים") ,געניצט אין אַ צאָל
אויסדרוקן, .אי כּ' חי כּי ני  --זאָל עס אונדז

נאָך צוקומען װאָס עס פֿעלט אונדז" .איר און
פֿאַרקירצט; :אַי כּ' חי כּ'י ני  --און דאָך זיך
בּאַנאַרישט ,איז טאַקע מצווה עלינו  --א מצווה

אויף אונדן".

א' נכרי ועוסק בּתּורה  .. .{ --נאָכרי

איז

ווייאויסעק בּאַטױרען פֿראַזע .תּח2? .ב3א קמא,

מנדר בּעת צרה ,איז גוט אַז מע זאָל זאָגן מיט
 ...לשון עס זאָל ניט חל זײַן . . .דער איסור-
,ײַן
נדר" ,ספֿר הנהגות טובֿות ,װאַרשע תּרנ"ב .ז

לח/א .אִי' א גוי און ער לערנט |צװייטעץ
העלפֿט, :שהוא כּכהן גדול" , --איז געגליכן
צו א כּהךגדול"ן .פֿון רבּינס אויסריידן,
שפּאַסיק, :דו דאַרפֿסט אַװדאי לערנען תּורה,
היות דו בּיסט א גוי גמור ,און די גמרא זאָגט
אַי נ' ...װעסטו נאָך מעגן דוכנען".

בּאַק",

ה? ,לידער

| אַ ייָד הייסט

פֿון גךעדן

;אַי מען

נישט קענען אַרױס פֿון גאָט אי

אַז מע װיל עס  . . .אַי נאָך אַלע אפֿילוס" ,צייט,
גל ,נײי  ,7491די ,84

אַ' עני המתפּרנס מן הצדקה -
 . .אָני האַמיספּאַרנעס מין האַצדאָקע| פֿראַזע.
תֹּח22 .גיטין ,ז/ב .אַפֿילו אַן אָרעמאַן װאָס
לעבּט פֿון צדקה' (צװײטע העלפֿט :יעָשׂה

בּאַציט זיך צו אַ
אַפֿילו | --אַפֿילע} קאָנ ,אַדװ.
זאַצטײל ,צו א פֿראַזע ,צו אַ גאַנצן זאַץ.
ככבּרכות ,ד/ב אאַ .קומט זעלטן זעלבּשטענדיק,
װײַזט אָן אויף עפּעס אָדער עמעצן װאָס מע

אַ' אַתֹּה עושׂה להם כּסעודת שלמה
בַּשׁעתו  .. ,{ --אטאָ אויסע לאָהעם קיסודאַס
שלוימע בּיישאַטױ| זאַץ ,תּח2733 .א מציעא,
פּג/א .אי װעסט זיי געבּן װי די סעודה פֿון
שלמה המלך אין זײַן צײַט ,פיעט| .צװייטע
העלפֿט, :לא יצאת ידי חוֹבֿתך עמהן" = האָסטו
נאָך ניט דערפֿילט דײַן התחייבֿות לגבּי זייין

| אַ' פּרוטה אַחֹת  ...{ --פּרוטע אַכאַסן

(רעדט זיך װעגן געדונגענע אַרבּעטער ,װאָס דער

האָט זיך ניט געריכט אויף דעם .האָט אין זיך

בּעל-הבּית האָט אויסגערעדט מיט זיי צו געבּן

פֿראַזע .אַי אַ פּרוטה' .אויסדרוק פֿון מיני-
מאַלסטן װערט ,בּחינם ,אומזיסט, .װעל איך זי

צדקה" , --זאָל טאָן צדקהן, .אי עי ה' מן הי

 -דאַרף געבּן אויף פּדיון-שבֿויים".

אַפֿיליאירן
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מאַכן געזונט און װעל בּײַ איר ניט פֿאַרלאַנגען
 אַי פּי אַ'" ,קח ,לעמבּערג  ,5781מו/א, .ער איזבּדיל-הדל

געװאָרן,

ס'איז

אים

ניט

פֿאַרבּליבּן

אי פּי אי", .אי פי אי האָט דער גבֿיר ניט איבּער"
געלאָזט אין זײַן צװאָה פֿאַר דער קהילה",

אַ' שלא לשמה  ...{ --שעלוי לישמאָן
פראַזע .תֹּח .לוט פּסחים ,נ/ב .אַ' ניט צוליבּ
אירטוועגן |דער תּורהס אָדער מצװהס װעגן.
,אייבּיג זאָל דער מענש תּורה לערנען א' שי לי,
דשׂ איז טײַטש :אפֿילו װען ער די תּורה
לערנט ניט לשם שמים ,נײַארט מן זאָל אים
| כּבֿוד אָן טון" ,ספֿר חסידים ,אָרט? תּק"ז?
קנה/ב, .א' שי לי האָט ער זיך אויסגעצייכנט
אין די לימודים", .ער איז געװאָרן א גוטער
גבּאי אַי שי לי", ,אי שי לי האָט ער זיך אײינ-
געקױפֿט א מצווה".

אַפֿילי|אירן  --טרו- .ליאיר ,אַפֿיליאירט .שאַפֿן
אַן אַסאַציאַציע ,אַן אַפֿיליאַציע.

מיט זיך --

,דער בּונד האָט זיך אפֿיליאירט וי אַן אױטאַי
נאָמער טייל פֿון דער רוסלענדישער סאַציאַל-
אליהו
אַרבּעטער-פּאַרטײ",
דעמאַקראַטישער
שולמאַן,

דער

װעקער,

טאן ,2901

אַציע  --די ,דס .ככאיי ככל .דזוו פֿיליאַלע, .1אָפּצװײַג ,אָפּטײל פֿון א פֿירמע ,אינסטי-
טוציע ,געזעלשאַפֿט, .די אַלטע פֿירמע האָט
איצט נײַע אפֿיליאַציעס איבּערן גאַנצן לאַנד",
 .2פֿאַרבּינדונג ,שותּפֿות ,אַסאָציאירונג .אַ'
פֿון צוויי פּאַרטײען.

אַפֿיניטע'ס  --די ,ץ2 .אײ 22ל.

אָס

װאָס האָט נאָענטקײט ,קרובֿישאַפֿט .דאָס װאָס
האָט בּשותּפֿותדיקע שטריכן ,דאָס װאָס האָט
ענלעכקייט, .צװישן מאַלערײַ און סקולפּטור
איז דאָ אַן אַי ,בּיידע זײַנען פּלאַסטישע קונסטו",

א פֿינע  --די- ,ס .בּאָט .דזוו אַיזשינע,648 +-- ,
{אַרױסרײד געוויינטלעך אָפֿיניען מזטותו002ש
זעצע008

3 .=:68/1:צט!1וועעמת.

שװאַרצע אָדער

טונקל-װיאָלעטע יאגדע .וואקסט זייער קליין און
נידעריק בּײַ דער ערד .איז זאַפֿטיק ,זויערלעך.

| איז גוט אויף אײַנגעמאַכטס ,צו מאַכן װײַן ,צו
פֿילן קנישעס .היימישער מיטל קעגן שלשול,

אָ'פֿיניעק ,דער ,מצ נבּ .היימישע משקה,
געמאַכט פֿון אָפֿינעס, .און דערנאָך װעלן מיר
טרינקען היימישן אַקאָװיט  , . .און אַי ,י .טי
גער ,דער צזיק און דער בּעל'תּשובה.

אַפֿי-

ניאַנקע  --זופּ פֿון אָפֿינעס,

אָפֿים  --דער ,{ ,עס .אַמ.=:8: 604440 .
בּיוראָ ,קאַנטאָר ,אַרבּעט-צימער ,קאַנצעלאָריע,
,דעם 4טן יולי װעלן אלע אֵין זײַן פֿאַרמאַכט",

אָפֿיסינע  --שפּאַ .אָפֿיסיאַ'ל  --דער- ,ן.
 .2דזװ
 .1בּאַאַמטער,
.:4092:
)1
אַ'ער .אַמ .בּאַאַמטער .פּאָי
פֿאָרמאַן ,אַמ.
ליציאַנט .אָפֿיציר,

אַפֿים'ט  --דער ,זן.

זזו אַפֿיש, .ער האָט

אַפֿילו געזען אָנגעקלעפּעט אַין מיט זײַן פּאָר-
טרעט" ,אמד ,דער מלמד ,ווילנע ,4681
אַפֿיסת"הכּוחות { --אַפֿיסאַט האַקױכעסן די,

אפיקומן

ככרמבּן ,בּראשית ,מז .92 ,דאָס בּלײַבּן אָן
כּוחות .תּיכּף נאָך יום-טובֿים האָט ער אָנגע-
פֿ.ים בּיז א"הי" ,ד .זיל-
ו.
ג,
יטן
סאַס
הויבּן פֿ
מענשען

בּערבּוש,

און

געשעהענישן

ו ,וין

, .1דאָס שטילשװײַגן איז די אַיהי פֿון דעם
בּעליהתפּעלות" ,לדב ,נ"י ,7391

אַפֿיפֿיור  +-- --אַפּיפֿיור,

אָפֿיציאַ'ל  --אַדי .פ :8אָפֿיציעל ,מער
פֿאַרשפּרײט אין כּלל-שפּראַך .װאָס איז בּאשטע-
טיקט ,געמאָלדן בּפרהסיא פֿון א לעגאַלער אינ-
סטיטוציע ,אינסטאַנץ, .די גזירה האָט מען שוין
לאַנג בּאשטימט ,הײַנט האָט מען אִי געלאָזן
וויסן, ."...אין די אָיע פּאַפּירן איז ער פֿאַרשריבּן
עלטער מיט א יאָר" .דער אֶיער פֿאַרשטײער פֿון
דער רעגירונג .דאָס אַיפֿיציעלע פּולן.

ייטע'ט  --די, .אָרגאַניש ,ממש

בּטבֿע ,האָבּ א קנאַפּע שייכות .,.צו אִי ,צו
בּאַאמטע ,צו מלוכה  ---אָדער פּאַרטײ-אָרגאַנען",
לע ,טמז 5691 ,ווא ,22
ינץ  --סל, .מע טוט אלע געמיינדע זאַכן
בּאַהאַלטן אין די מײַזן-לעכער ,ניט אָפֿיציאַלנע?,
רקמ ,0781 ,נֵאן , .5דער שוֹפֿר איז געװוען דער

אי אינסטרומענט ,דורך װעלכן מען האָט אָנ
געקינדיקט אַלע װיכטיקסטע בּאַנעבּנהייטן",
בּלעטער,

ען ,132

אָפֿיציאַ'ל  --דער- ,ן .גאַליציע,
בּאַאַמטער
אָ"יסט  --דער .} ,פֿאָר-
פֿון רעגירונג,
שטייער ,אויך סתּם אָנהענגער ,פֿון דער הערשנ"
דיקער ,אָפֿיציעלער ריכטונג אין אַ פּאַרטײ
(גרופּע) .אָייסט פֿון דער אָפּאָזיציץ,
אָפֿיציאַלי(זי)רן  --טרו- .ליזשר ,אַפֿיציאַ-
מאַכן אָפֿיציעל,, .ממש געציילטעץ
ליזירט.
טעג פֿאַרן אִ'י זײַנע אפּיקורסישע שאלות",
שטריגלער ,איק 6591 ,ש ,4

אָפֿיציאַ'נט  --דער- ,ן .װנ -קע- ,ס.

 .1קעל-

נער ,סארווער, .האָט זיך פֿאַרשאַפֿט אַ גוטעץ
רעקאָמענדאַציאָן  . . .און האָט זיך פֿאַרדונגען
פֿיר איין אִי אָדער א סאַרװער אויף דעם בּאַלײ,
אמד ,דער סולטאן ,װילנע , .5981העי ,אִי! האָט
זער} גערופֿן  . . .אַזש צװויי קעלנער זענען מיט-
אַמאָל צוגעלאָפֿן און זיך אויסגעצויגן װי סטרו"
 ,2זן
נעס" ,ייז ,שטאָל און אײַזן ,ז' .,632
װער עס פֿירט אָן א צערעמאָניאַלן אַקט,

אָפֿיציניפט  --דער ,זי
 .1באַאַמטער,
אָנגעשטעלטער בּײַם פּריץ .אנאָר װערנד ער
מאַכט זי פֿאָרװירפֿן פֿאַר װאָס זיי שרײַבּן ניט
| אויס אַנדערע רוסישע אָן ,ייִדן װעט ער ניט
| אַזױ לײַכט ערזעצןי ,קמ ,0781 ,טן , .432עס
װאַרען

צו דיזער

חתונה

אַפֿיצינעץ  --די' ,ס .גמעס8ס  .=:2:פד.
 .1בּנין אין הויף ,ניט צו דער גאַס .אַ װאַר-
שטאט אין אֵי, .אױפֿן הויף ,װי אַן אַי ,האָט דער
רבּי געהאַט אַן אייגן גרויס בּית-המדרש" ,בּ.

אָפֿיציאַ ז  --דער- ,ז .צײַטונג פֿון א רעגי-
רונג ,פּאַרטײ אָדער געזעלשאַפּטלעכער גרופּע,
װאָס גיט איבּער די אָפֿיציעלע שטעלונג ,מיי-
נונג, .דע"גאָל איז געקומען צו זײַן אייגענעם
פּסוק ,אַז פּוילן דאַרף זײַן מער אומאָפּהענגיק
 ...דאָס איז געװען נישט טאַקטיש ,האָבּן
געזאָגט די פּוילישע אָידײ ,בּצג ,טמז 7691 ,או ,71

-קייט.

ישובֿים און אויך די אץ פֿון הויף" ,אמד ,ספּורי
מוסר ,װילנע  ,5781אויך אָפֿיצילי'סט.
קקע.
 .2קעלנער ,סאַרװער.

געלאַדען

זייער

פֿיל

דעמבּלי ,ערבֿ נאַכט ,תּ"אָ  ,4591זי  .2 ,24זײי-
טיקער בּנין אין א פּריצישן הויף ,װאו עס
אָפֿיצינקע  --קליינט
לעבּן די בּאַדינערס.
קאַנטאָר,
אָפֿיצי'ר  --דער ,ז .װנ - --ין- ,קע' ,ס,

ככאיי 22ל :98 .אָפֿיצער.,

 .1מיליטער-מאַן

מיטן גראַד פֿון אונטערלייטענאנט און העכער.
 .2װער עס פֿירט דורך פֿונקציעס פֿון יעדן
יש
מין קאָמאַנדיר .אַי פֿון פֿײַערלעשערס.
 --אַדי . -שׂע  --דעם אָיס פֿרױ, .נו ,גענוג,

 -האָט זיך דער פֿאַטער יעדעס מאָל אַרײַנגע-מישט --- ,שמעונס שנורן דארפֿן נישט אַרבּעטן,
קאַנען זיך לעבּן װי אִישעס" ,אָפֿא ,אַ ראָמאַן
פון אַ פֿערדיגנבֿ; זי ,351

אָפֿיציר|נטום  --דאָס- ,ען :95 .אָפֿיצערנ-
טום .קערפּערשאַפֿט פון (אַלע) אָפֿיצערן אין אַ
סטווע -בּאַשטימטן קרײיז ,געגנט ,לאַנד.
די ,סל .אויך ראנג פֿון אַן אָפֿיצער,

אָפּיצערטשינע  --דער- ,ס.

אָפֿיצער ,מיט

בּיטול,

אָפיצערקעם  --געוויינטלעך מצ==7: 440- .
אָפֿיצערישע שטיול ,גלאַנציקע ,מיט
.140
|
שטײַפֿע כאָלעװעס.

אַפֿיקומן ( --אַפֿיקױמעןן דער' ,ס? .כהגדה.
ערשטיקער ב :נאָכשפּײַו
ככפסחים ,קיט/ב.
געװויינטלעכער בּ :די גרעסערע העלפֿט פֿון דער
מיטלסטער מצה פֿון צװישן די דרײַ בּײַם
סדר-טיש ,װאָס מע בּאַהאַלט אויף צום עסן
נאָכן פֿאַרענדיקן די סדר-סעודה און יעדער
שטיקל (כּזית) פֿון איר װאָס מע טײלט צו
דער אי איז א זכר פֿון קרבּן-פּסח, ,בּיי ייחץי
צעבּרעכט מען די מיטלסטע מצה אין צװויי
העלפֿטן ,די גרעסערע העלפֿט בּאַהאַלט מען
פֿאַר א'י" ,קיצור

שלחן

ערוך ,קיט/ג .מנהגים:

א) בּאַהאַלטן דעם אַי אונטערן קישן פֿון היסבֿ-
בּעט אָדער אונטערן טישטעך, .פֿאַרגעס ניט
דעם אי צו עֶשׁן . . .פֿר בּורגן איז אונטר די
קיסין",

ספֿר

המנהגים,

אַמשׂט

,3271

יט/ב.

ב) קינדער מעגן 'גנבֿענעןי דעם אי .פֿאַרן אָפּ-
געבּן קריגן זי א מתּנה,
אי א סגולה :א) אױיפֿצוהענגען אַ שטיקל א'
אויף דער װאַנט אָדער אױפֿן בּאַלקן װי א
 סגולה קעגן א שׂריפֿה ,אויך אַ סגולה קעגןשדים און רוחות |מצה ר"ת = מכל צרה
הצילנו (תהלים ,נד :;})9 ,בּ) א שטיקל אי אין
שראַנק איז אַ סגולה קעגן מײַז .מע האַלט אויך

אַן אי אין אַ פֿאַרשלאָסענעם קופֿערט :ג) בּרעק-
לעך אי מיט א בּיסל זאַלץ אין א בּײַטעלע אין
| העמד פֿון אַ מקשה לילד ,א סגולה צו א גרינג
האָבּן, .עס העלפֿט װי דער אי צו קדחת" (צו

אַפֿיקס

1977

אַ בּךזכר ,אײַנצומאַנען א פֿאַרפֿאַלענעם הובֿ),

איציק,

אַפירמירן

אויך זו .קאַי אַי! לאָמיר זיך

זי ,951

,
,ן".,
 -שפּילן אי

 .1אַרױסהאַקן ,אַראָפּהאַקן

אַפֿירהאַקן  --טרו.

ימים זײַן; .אַו מען עסט עטלעכע און אַכציק

אין אינפֿ און פֿאַר מיטן שטאַם פֿון װערבּ ,נאָך

 .2קאַפּן,
 .פֿון הינטער אָדער צװישן עפּעס.
שלאָגן שטילערהייט, .בּײַנאַכט האָט מען דעם
|מסור אַפֿירגעהאַקט לונג-און-לעבּער".

אים אין איצ און אימפ .אין לד ניט פֿאַראַן.

אֵיס דערלעבּט מען (שטאַרבּט מען ניט פֿאַר
דער צײַט)" ,פװל .אויך :אומבּאַקװעם ,אָן הנאה,
וען עס קריכט שוין פֿון האַלדז, .דרײַ מצוות
קריכן פֿון האַלדז (אַרויס); אַ צו גרויסער אַיי
אַ װינטערדיקער שלש:-סעודות און די מציצה
בּײַַ אַן אַלטן גריי ,פֿװל,

 .1אַרױסװאַקסן פֿון

אפֿיר  ---אין מג און אוקר ,אויך אין פּר; אַפֿער

פֿװל.

זיך איבּערעסן מיט אַיס = א) עסן צו פֿיל,
איבּערכאַפּן די מאָס; ּ) לאנג לעבּן ,מאריך

ש פּאַסיק  .1 --לוט אַן אַסאַציאַציע מיט
קוימען ,א מיאוס ,דאַר .מיידל, .עֶר װיל א
קניידל {= אַ פֿעטען און מע גיט אים אַן א".
אין געטאָ = דער ראַדיאָ .עזיך אָנהערן מיט
גוטע ידיעות פֿון דעם אַ'" ,2 .בּײַזאַך ,עפּעס
װאָס איז איבּעריק ,טפֿל, ,בּײַ זי ןָדי סטודענטן)
איז די הױפּטזאַך געלט און דאָס מיידל אן אַרט

אַפֿי"ר  --קאַנװערבּ :95 .אַפֿע'ר .פֿאַרבּונדן

 --אין גרעסטן טייל פּר אויך אין אוקר.אאַ פּר ,לאָקל :אַפֿױער .אכיּןלל-שפּראַך
בּאַרעכטיקט בּיידע פֿאָרמען :אַפֿיר און
דאָך אָפּגעבּן די בּכורה דער פֿאַרעם א

לאָדזש
זײַנען
אַפֿער,
פע ר.

 .1אַרױס פֿון אונטער אָדער פֿון הינטער עפּעס,
,איינס ,צװויי ,דרלי ,פֿיר --- ,כ'האַי דיך געזען,
קריך אַײ ,קינדעריגראַם (בּײַם שפּילן זיך אין
בּאַהעלטענישן), .מ,אַכט זיך אויף אַן אײַזן-טיר,
שפּרינגט פֿון דאָרט א לייבּ אַי" ,מלה ,אין נִיו
 .2מי פֿריֶער, .װיל)סטו אי קומעי?"
יאָרק.
= ,װילסטו פֿריִער קומען?".

אַפֿי"ר  --דער ,ז :95 .פֿאַר.

 .1פֿירגריזל,

אֵיי ,יה"ל ,אומבּעקאַנטע פֿערליעבּטע, .װאָס בִּין

שורה-גריזל .ערשטע שורה אויף א זײַטל פֿון אַ

איך אײַך פֿאַר אַן אַ'?" ,שע ,בבּאַשערט אַן
אומגליקי :98 .נאָך װערבּן מיט  3בּאַהאַלטן
,פֿאַרשטעק די וועקסלעך װי דעם א".

העפֿט ,אָנגעשריבּן פֿון מלמד אָדער לערער
נאַכצושרײַבּן פֿאַר די תּלמידות .אן א' מיט
געצאַצקעטע אותיות, .פֿאַר די מיידלעך בּריװ,
אֵין ,ניט-געשטויגן ניט-געפֿלױגן -- ,נעמט ער
צאַצקען ,װי מיט אַ צירקל יעדן אות אַרױס-
 ,2דזו
גיבּראַכט" ,הל ,לידער פֿון אומקום.

אַפֿיקפ  --דער" ,ן .גראַמ?2 .איי כל.
דיקע בּאַצייכענונג

פֿאַר אינפֿיקס,

כּולל-

פּרעפֿיקס און

סופֿיקס,

בּ ,ניט איין שורה

אַפֿיקשירן  --טרו- .סיר ,אַפֿיקסירט

 .1צו

געבּן .צושטעלן .צופֿעסטיקן .אַי אשטעמפּל צום
אָפֿיציעלן דאָקומענט .אי די אונטערשריפֿט פֿון
( .2גראמ) צוגעבּן אַן אַפֿיקס .אַי אומ
שעף.
צו פּאַרטיציפּן ,פֿון בּאַטראַכט  ---אומבּאַטראַכט,
,בּײִַם אי דעם סופֿיקס  ערהייט קען מען בּא-
קומען בּלױיז אַן אַדװערבּ ,למשל פֿון געזונט --
געזונטערהייט ,פֿון אומבּאַטראַכט  --אומבּאַ-
טראַכטערהײט, .װערבּן שאַפֿט מען אויך דורך
אַי פּרעפֿיקסן אָדער קאַנװערבּן צו ניט-װערבּאַלע
 שרשים ,למשל פֿון פֿינצטער  --אָפּפֿינצטערן,פֿון קלייד  ---בּאַקלײדן?,

אַציעץ  --די" ,ס2 .כאיי  .227דאָס װאָסװערט צוגעגעבּן ,צוגעשטעלט .לרובֿ געניצט
פֿאַר צוגאָבּיטעקסטן, .די אַי פֿון אַרױסגעבּער",
,הסכּמות זײַנען אַיס אין רבּנישע ספֿרים",
קאָמפּאָזיטן,
סובּסטאַנטיון:
 .. .,װערבּאַלע
אַדיעקטיויזירונגען ,זייער אַ דרייסטע א' ,דער-
הויפּט בּײַ װערבּאַלע פֿאָרמעסײ ,ח .האָלמשטאָק,
צום

51טן

יאָרטאָג

אָקטיאַבּער

רעװאָליוציע,

מינסק .2391
אַפֿי"ר  --אַדװ :95 .אַפֿע'ר ,זטטזסם .6710:
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :ישׂימוי {מלכים א' ,כ,
 2טטו אנט די בּראטשפֿט חר װר"( .אין
אַלע מקומות ,וואו מע האָט געניצט אַ' (אַדו 6
קאָנװערבּ) מיט א דור פֿריער ,געװאָרן זעלטענער
אַרויס פֿון
צװישן די בּיידע װעלטימלחמות.ן

הינטער ,פֿון אונטער; .אַרײַן אין אַ בּרייטער
טיר ,פֿון א שמאָלער אַײ ,פֿװל, .איז צװישן דִי
ייִדישע יאטקעס אי א צעשוױבּערטער יונגערמאַן
מיט אַ קניפּיקל אין דער האַנט" ,מאַנ ,מדרש

נאָר א לענגערער

טעקסט.

ָט געשמט אין
ה.א.
אן אי פֿאַר אַ בריו., .
שטאָט מיט זײַנע אֵין .דער א' איז געװען א
מוסטער

פֿון אַ בּריוו צו די עלטערן",

ישׂראל

לעבּן

פּאַריז

רוחמובֿסקי,

זכרונות

פֿון

מײַן

,לעבּן יעדן ייִנגל אַן א' ,א גלײַך פֿיר-
0
קאַנטיק בּלעטל פּאַפּיר ,פֿאַרשריבּן פֿון רבּין",
ש .סײַמאָן ,װאָרצלען ,6591 ,זי  .3 ,96מוסטער
| אויסצונייען ,אױיסצוהעפֿטן ,אַ' אָנגעצײכנט אויף
א קאַנװע.

בֹּבּ פֿון אַלץ ניט-פֿאַרצײכנטעץ

װוערבּן מיט

אַפֿיר +-

אַפֿיר,

קאַנװערבּ +} 31 ,די שטאמען
פֿון די װערבּן אָן אַפֿיר .אַזױ
אויך מיט אפַֿע ר.
אַפֿירכּליצן  --אוטח.

 .1בּאַװײַון זיך פֿון

בּליצן אָדער פֿונקען פֿון אונטער אָדער פֿון
 .2זיך בּאַװײַון בּוֹלט .פֿינק-
צװישן עפּעס.
לען פֿון א בּליק פֿון אונטער אָדער פֿון צװישן

עפּעס .גיעדעס
געטאָן אויף
װײַסן פּנים,
אונטער די
| טענצערין ,ז'

מאָל ,װען ער האָט א קוק

רעגינען ,זיך געשפּיגלט אין
װאָס האָט אַפֿירגעבּליצט פֿון
פֿײַערדיקע האָר ,"...אָפּאַ ,די
,081

אַפֿירנלאַנצן  --אוטו.

שטאַרק אַרױסשײַנען,

אַפֿירװאַקסן  --אוטו.

אונטער עפעס, .קראָפּעװע און כּל מיני װילד-
גראָזן װאַקסן אַפֿיר פֿון שטיין" ,2 ,פּלוצלינג
זיך בּאַװײַזן, .מיטאַמאָל האָט אַפֿירגעװאָקסן אַ
בַּחוֹר ,קיינער ווייסט

אַפֿירװײינען

--

פֿונװאַנען".

נישט

אַרױסװיינען

אוטח.

פֿון

אונטער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס, .דעריבּער
וויינט טאַקע די ערד פֿון הינטערן אַספֿאַלט
אַפֿיר ,אויף אַלע וועגן דאָ בּײַ אונדז אין לאנד",
מלה,

די גאָלדענע

פּאַווע.

װישן פֿון אונטער אָדער

אַפֿירוישן  --טרו.

מיט זיך  --רומ .נעלם
צװישן עפעס.
וערן ,אנטרונען װערן ,אַנטלױפֿן שטילערהייט,
אים געלונגען א'

ניט בּאַמערקטערהייט, .ס',איז

פֿון דער תּפֿיסה".
זוכן א בּאַהאַלטענע אָדער

אַפֿירזוכן  --טרו.

פֿאַרלאַרענע זאַך אונטער עפּעס; .ואש אן
בילנגין דײַן מענטליג הלבּן האָבּ איך דראָן פֿר
געסין ניהט איצונד האָבּ איך דײַן בּריבֿ |אַן פֿיר
גיזוכט ,װיל גאָר גרושׂי חקירה דער נאָך
האָבּיך" ,פּראַגבּ ,זי ,53

אַרױסשלאָגן ,אַרוס'

אַפֿירזעצן  --אוסװ.

קומען פֿון אונטער אָדער פֿון הינטער עפּעס,
,די מאָזלען האָבּן אַפֿירגעזעצט נאָך דרײַ טעג",
טרוו .זעצן עמעצן פֿאַרױס ,אַי אױבּנאָן,
אַפֿיױטרענען  --טרװ .רײַסן דאָס צוגע-
נייטע פֿון אונטער עפּעס,* .מע האָט אים אֲפֿיר"
געטרענט

אַן אַרבּלי

=

מע

האָט

בּײַ אים

צוגענומען די װײַבּ (די געליבּטע).

אַפֿירכװאַליען זיך  --אוטו.

אַרױסבּאַװײַזן

זיך װי כװאליעס, .פֿלעכטלעך שוארץ'גרויע
האָר האָבּן זיך אַפֿירגעכװאַליעט פֿון אונטערן
קאַפּעליוש" ,ר .בּרעסלער ,אַמעריקאַנער8591 ,
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אַפֿירלײענען  --טרו .1 .ליענען פֿון אונ
טער עפעס .2 .אַרױסכאַפּן די חזקה פֿון
בּעל-קורא, .ער װעט מיר ניט אַפֿירלײענען די
שבּתדיקע סדרה"( ,סאַניק ,גאַליציע).
אַפֿירמאַכן  --מיט זיך .גראָבּ .אַרױסגעבּן
צוֹאה (אין בּעט ,אין די בּנדים).

אַפֿירמ|ירן  --טרו- .מיר ,אַפֿירמירט? .אי
כל .בּאַשטעטיקן ,פעסטשטעלן ,אָנערקענען אַז
עס איז אַזוי .אַ' מיט א שבֿועה ,א' דורך
היירונג,
אַן אייגנהענטיקער אונטערשריפֿט.

אַרױסבלישטשען פֿון אונטער אָדער דורך עפּעס.
,יאוס װי די נאכט ,אַפֿילו פֿון אונטערן כּלה-
| מ
 שלייער האָט זי אַפֿירגעגלאַנצט װי די מנורה אין| קוימען" ,פֿװל.

אַציע  --בּאַשטעטיקונג ,בּאַשטימונג אויףֿ,ון דער זיד-
א פּאָזיטיװון אופֿן ,אָנערקענונג ,פ
| לערײַ לשם נעגאַציע קומט אַרױס א' ,קומט
אַרױיס אָנערקענונג פֿון דעם נעגירטן פֿאַקט",

זען מיט אַ קלאָרן

אַ'מיון  --אדי .געבּן אַן

אַפֿירדערזען  --טרו.

בּליק אַדער פֿאַרשטאַנד ,הגם דער ענין אין
פֿאַרדעקט ,ניט קלאָר ,אויך מיט זיך..

שבּש ! ,זי .392

קייט.אִיטיוון ענטפֿער.
זן .װער עס אַפֿירמירט,

'8גט  -דער,
י-
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אַפֿירנאַרן
אַרויסקריגן ,בּאַקומען

אַפֿירנאַרן  --טרח.

פֿון אונטער אָדער פֿון צװישן עפּעס אויף אַ
ניט-כּשרן דרך ,מיט כיטרעקייט, ,ער האָט אים
אַפֿירגענאַרט װײַזנדיק אַ רענדל און צוזאָגנדיק

גאָלדענע בּערג".

 .1אַרוסנעמען פֿון

אַפֿירנעמען  --טרח.

אונטער אָדער פֿון צװישן עפּעס, .טרײַטל ,נעם
אַפֿיר דעם בּײַטלײ ,פװל, .דאָרט {|אין רוסלאַנדן
האָט מען אויך אַפֿירגענעמען דאָס אַלטע בּלבּול
יודישער

פֿון ריטואַל-מאָרדי,

קאַלענדאַר

לשנת

תּרע"ב ,לעמבּערג , 1191ראַש:הקהל האָט גע"
מוזט זײַן דער ...װאָס האָט געקאַנט האַרץ
האָבּן  , .אַ.ראָפּצ;ען דעם מלבּוש פֿון דער
עגונהס לײַבּ ,אי דאָס קישן פֿון אונטער א
קראַנקנס קאָפּי ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך"

 .2ממשיך זײַן ,פֿאַרזעצן .גאָט בּאַלד זעען זי
זיך װײַטער און נעמען װײַטער אַפֿיר דעם
אָפּגעריסענעם שמועס װעגן איטליכס פּיצעלעץ

אין דער היים" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,012
מיט זיך --
אָן נעם איך מיר
זײַן פֿיל שטונדן
הערצליכע ליבּע

זיך אונטערנעמען, .פֿון הײַנט
אֲפֿיר  . . ,אַז איך װעל מייחד
אין טאָג אויף תּנֹך" ,אַלפֿס,
| ,װילנע ,0091

 .1אַרוסקומען פֿון
אַפֿירקומען  --אוטו.
אונטער עפּעס, .דער דאַרער כאָרט מיט הויכע
פֿיס קומט אֲפֿיר און זאָגט אויף אַלע זײַנע
מעלות דעם שיר" ,ממוס ,שירה ,זי , ,111קומט

דאָס מענטשעלע אַפֿיר און עס הײבּט זיך
אויף צו מיר" ,מלה ,אין ניויאָרק ,ז' ,491
 .2דערשײַנען ,זיך אַנטפּלעקן, ,און בּאַלך
קומט אַפֿיר די שטאָט מיט איר טומל ,מיט איר
גערויש" ,ממוס ,די קליאַטשע ,זי , .38און דאָ

איז אַפֿירגעקומען אַ טרויעריקע געשיכטע װאָס
טרעפֿט זיך איין מאָל אין צען טויזנט אאָר!י,
שע,

מעשׂיות

און פֿאַנטאַזיעס.

 .9אַרױפֿקומען אױפֿן זינען, .עס קומט אים
אַפֿיר בּאַלד טאַקע אויפֿן געדאַנק" ,ממוס,

װינטשפֿ ,זי ,661
 .1אַרױסרוקן פֿון
אַפֿיררוקן  --טרו.
אונטער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס .אַרונטער-
קריכן און אי די קאָטשערע .2 .רוקן פֿאַרױס,
אי די צײַט װען דער ענין דאַרף װערן פֿאַר-
פיט זיך  --זיך אַרױסבּאַװײַזן
ענדיקט.
אַרויסקריכן פֿון אונטער עפּעס .זיך אי פֿון
אונטערן בּעט,

אַפֿירשאַרן  --טרו.

 ,1דזח אַפֿיררוקן ,31

,י איז
 .2אַװעקנעמען ,פֿאַרצוען אויף אַ זײַט ,ז
נאָכאַמאָל צוגעגאַנגען צום פֿענצטער ,אַפֿיר-
געשאַרט דעם פֿאָרהאַנג און אַרױסגעקוקט אין
נאַכטיקן דרויסן" ,ה .בּורקא ,טמז 9691 ,וע ,02
מיט זי ך  --זיך אי פֿון די טישן,

אַפֿירשטײן  --אוטװ .שטיין אויף איין פּלאַץ
און זיך בּאַװײַון בּוֹלט ,קלאָר, .און ס'זענען
אירע

ציין

אַפֿירגעשטאַנען,

דינע ליפּן" ,מלך
װוין ,1291

ראַװיטש,

דורכזיכטיק

נאַקעטע

דורך

לידער,

אָפן
אַרױסװײַזן פֿון אוני

אַפירשטעקן  --טרו.

טער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס, .בּלויז דעם

קאָפּ האָט ער אַפֿירגעשטעקט פֿון אונטער דעם
ֿ,ון די וערעם איינס װאָס שטעקן די
פּלויט" ,פ
גליטשיקע קעפּלעך אַפֿיר ,אַפֿיר פֿון דעם מעני
טעלע",

מלך

,1

ראַװיטש,

לידער,

נאַקעטע

וין

|

פֿליסן אין אַ
אַפֿירשטראַָמען  --אוטו.
שטראָם .זיך אַרױסגיסן פֿון אונטער ,הינטער
אָדער צװישן עפּעס, .דאָס לבֿנה-ליכט שטראָמט
אַפֿיר װי א װאַסערפֿאַל אויף דער בּרוסט פֿונעם
ים",

י .מאַניק,

טריט

אין

בּאַגינען

בּאַנערן ,שטרעבּן

אַפֿירשטרעבּן  --אוטו.

צו עפּעס פֿון אונטער ,הינטער אָדער צװישן
עפּעס .מ,ענטש! נאַקעט געזאָגט פֿון מײַן נשמהס
טונקלסטער טיף װאָס שטרעבט אַפֿיר צום
ליכט",

מלך

ראַװיטש,

נאַקעטע

,1

לידער,

װין

|

אַפּירשימערן  --אוסו.

אונטער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס. ,א פֿאַר-
שלאָפֿענער האָט ער א הײבּ געטאָן דעם קאָפּ,
געקוקט אױפֿן דורכזיכטיקן נאַכטהעמד ,װאו
ס'װײַסע לײַבּ האָט אַפֿירגעשימערט" ,אָפּאַ,
יפֿלאַמען,

אַרױסצוען ,אַרוס-

שלעפּן פֿון אונטער אַדער צװישן עֶפּעס .עזײַ
ר.ע.מדע חובֿות .אַז דו קענסט
נישט עפרפֿ.
נישט בּאַצאָלן ,װעט מען דיר דאָס בּעטגעװאַנט

אַפֿירשמײכלען  --אוטו .שמייכלען ,מאַכן אַ
פֿרײלעך פּנים פֿון אונטער עפעס, ,ער דער"
מאָנט אינעם אַי פֿון אונטער בּרעמען אָדער א
פֿעכער און דערגלײַכן װײַבּערישע סודות" ,פרץ,
יװועגן ישובֿ ארץיישׂראלי.

אַרױסשײַנען .דורכ-

שטעקן פֿון אונטער עפּעס, .פון צװישן די
ו.
שורות שפּאַרן אַ
סימנים פֿון
בפֿי
ּר.
ל.טע
דעם װאָס דער רבּי האָט מיט אים געלערנט",
דב

סזן

(דאָס

ייִנגל

משה,

אַרײַנפֿיר-װאָרט,

מיט זיך .ידי װײַסלען פֿון די
ז פן.
בּלינדע אויגן האָבּן קאַלט ,פֿון הינטער זײַנע
מאָכיק"גרויע בּרעמען זיך אַפֿירגעשפּאַרטײ ,הר,
בּלוע פֿלאַמען ,אַ בּעטלערי

אַפֿירשרײַען  --אקוזו.

אַרױסשרײען פֿון

אונטער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס, .אוי וויי,
אַ קריי דורך אַ הינדעלעס קול ,און דער עוף
װאָס האָט אַפֿירגעשריגן" ,ק .הייזלער ,קומאַר-

נער פּאַרשוינען.

אַפֿי"שׁ  --דער ,ן2 ,פו.
פּלאַקאַט ,צעטל,
מעלדונג אויף אָנצוקלעפּן בּפֿרהסיא, .דיזע
אַפֿישן זײַנען געװען געדרוקט מיט גרויסץ
בּוכשטאַבּן" ,אמז ,דער

.7

סיק.

טױיטער

קאָפּ ,װילנץ

אויך אַפֿישע ,אַפֿישקע ,א'נמץ-

אָפּיש"האָדער

קאנטמאַכן דורך אַפֿישן ,פּלאַקאַטן.

 ,2פֿאַר-

שפּרײטן אויף א שרײַאיקן אופֿן, ,זאָלן  , . .די
אַרומיקע ניט אי דעם דאָזיקן אַקט אַלס פֿאַר-
דינסט פֿאַרן פֿאַלק" ,גרינ ,מענטשן און װערטן,
7נג,
מיט זיך.
'.32

אָפֿלאַג  --דער ,ן..:2: 88-40 .

קירצונג

פֿון אָפֿיצירן-לאַגער .אונטער דער נאַצ-הער-
שאַפֿט :לאַגער פֿאַר קריגסגעפאנגענע אַפֿיצירן,

אָפֿלאָג  --דער . ,פר .אוקר.

שנײַדעריש.

שטיקל אונטערשלאַק אין קעשענע פֿון זעלבּן
שטאָף װאָס אויף דעם לעפּל .פרגל אױפֿלאָג
(,)154 +-

אַפֿלו|ץ'נט  --אַזי? .אי22 .ל = .װאָס האָט
אַער טייל פֿון דער בּאַפֿעלקערונג - ,א'ענץ
 -די" ,ן .שפֿע ,שפֿעדיקײט ,עאַי בּרענגט ניטקיין גליק".

אַפֿלוע'נט  --דער' ,ן.

 --דאָס- ,ס .כאָפּװיש...

בײַטײַך ,טײַך װאָס

פֿאַלט אַרײַן אין אַן אָזערע ,טײַך, .דער ירדן
איז אַן אַי פֿון ים'המלח". .דער קישון איז אַן
|
אי פֿון מיטלענדישן ים",

אַפֿלוקם  --דער- ,ן .1+ .שפֿעדיקער אויסגוס
פֿון װאַסער ,איבּערגוס, .דער אַי פֿון נילוס
האַלט אָן דרי זומער-חדשים און בּאַגיסט אַלעץ
פֿעלדער".

אַי /ממוס ,שלמה ,זז' ,62772

אַפֿירשפּאַרן  --טרו.

אַפֿישירן  --טרו- .שיר ,אַפֿישירט.

 .1בא"

(איז מיט) שפֿע .אִיע לענדער ,אע געזעלשאַפֿט,

אַרױסשײַנען פֿון

אַפֿירשלעפּן  --טרו.

לאָקל( .װלאַצלאַװעק און אומגעגנט),
אָפּצוּװישן געפֿעס ,כּלים,

טיכל

 .2מעד .שטאַרקער צושטראָם פֿון

בּלוט אין אַ גליד,

אַפֿ"מ  --ריתּ פֿון :אַסטי ,פֿאָנטאַנאָ און מאָנ-
קאַלאָװ  --דרל שכנישע שטעט אין צפֿון"
איטאַליע .נאָך גירוש צרפת האָבּן א צאָל
פּליטים געפֿונען אַ מקום-מקלט אין אָט די דרלי
שטעט .לויט די מחזורים (אין כּ"י) װאָס דִי
נײַיגעקומענע האָבּן מיטגעבּראַכט האָט זיך אײַן"
געשטעלט דער נוסח התּפֿילות אין די ימים-
נוראים װאָס איז בּאַצייכנט װי 'מנהג אַפֿימי

אַפֿן  --אָפֿטער אויסלייג פֿון אױפֿן ,954 }-- .נר.
אָפֿן  --אַדי .חס.6042: 110

רײַכלין  8פֿאַר-

טײַטשט' :שקופֿים' (מלכים א' ,ו" )4 ,אופן",
 1ניטיפֿאַרמאַכט ,ניט-פֿאַרשלאָסן .זיצן בּײַם
אָיענעם פֿענצטער .אַװעקגיין און לאָון די טיר
אָי ,לאָזן אִי טיר און טויער ,שׂבּ .יד/א ,פֿאַר-
טײַטשט יפתוח'  --אָי ,אִי װײַט און בּרייט,
האַלבּ-אָי .פ ר א ל "אָי  --אינגאַנצן אָי ,בּרייט-
אִי* .רײַסן זיך אין אַן אֶ'ענער טיר = זיך
שטארק מיען װעגן עפּעס װאָס מע קען דער"
,ער איז געשלאָפֿן
גרייכן אָן שום בּאַמיאונג.
בּײַ אַן אִי פֿענצטער"  ---פװל װעגן אַ נאַר ,מע
האָט אים אַרױסגעגנבֿעט דעם שֹׂכֹל .אִי װי אין
בּית-המקדש ,אין בּית-מדרש ,װי אין שול ,אִי
װי די טירן בּײַ אַבֿרהם אָבֿינו .אִי װי אַ סטאַ-
;כליזמן דער מענטש האָט נאָך רי
דאָלע.
אויגן אָי ,זאָל ער נאָך האָפֿן"; ,אַזױ לאַנג (װי)
די אויגן זײַנען אָי ,װילט זיך אײַנשלינגען די

אָפן .

אָפ

1979

װעלט"; ,װער עס מאַכט ניט אי די אויגן ,מאַכט
אַי דעם בּײַטל" {|= אַז מע קוקט זיך ניט גוט
אַרום ,פֿאַרלירט מען געלטן;, .אַלע טויערן זײַנען
פֿאַרמאַכט ,נאָר דער טויער פֿון רחמים בּלײַבּט
אָי" |לױיט בּרכות ,לג/ב, :שערי דמעות לא
| נגעלו"ן; ,מע בּאַהאלט ניט קיין זילבּער אין
אַן אִיענעם קופֿערט"; עאַן אִיענע טיר איז א
פֿענצטער צו גאָט" |= אַז מע האָט אַ קראָם קען
זײַן אַן אויסקוק אויף פרנסה} ,שװ, .צ,װעלף
אַזײגער בּײַדערנאַכט / ,װען אלע מענטשן
שלאָפֿן / ,טיר און טויער צוגעמאַכט / ,נאָר א
פֿענצטערל איז אָיי ,פל.
;ער |דודן אונ' אַל דיא זײַנן קאַמן צו ציקלג
צו גון .דא ואַנדן זיא דיא פּפֿורטן אֵל אופֿן
| שטון" ,שמואל-בּוך ,סטראָפֿע , ,257קייני {פֿרױן
זול װײַטר אליינט גין אין קיין גוי הויז ,זײַא
דען אין אונטערשטין פֿור הוין דז אָפין אין
אויף דיא גס אויף דער ערד"' ,תּקנות חכמי
ומנהיגי ק"ק פּראָגי , שע"ב |רשומות ,ת'אָ
תּרפ"ו ,זי , ,}843ויא בּיטריבּט שטונד אים דא
זײַן מוט  /דא עֶר פֿאַנד אַל זײַן קישטן אופֿין",
| ספֿר משלים ,פֿפדמ  ,6861מז/א, .איך טו מײַן

מויל מיט תּפֿילה עפֿענען ,אַזױ װי דער אולם
פֿון בּית-המקדש װאָס איז געװוען אִי פֿון אַלע
זײַטן" ,מחזור לשלוש רגלים ,סלאַװיטע ,2281
סב/א, .אמאָל גייען די װאַסער פֿריִער אָפּ ,נאָך
איידער די האַלדז פֿון דער היבּמוטער איז
פֿולקום אֵי ,פגעז ,װילנץ  ,13291מאן , .22א
חנעװדיק ייִדעלע ,א קליינס ,א דאָרס , , .אויס-
געטריפֿטע אייגעלעך ,צוויי אָײגעלאָזטע פֿענצי
טערלעך אין אַן אַלטער חורבֿה פֿון א פֿאַרגעסן
| הויז" ,פרץ ,יראָש:חודשי, .װען אַלץ איז פֿאַר-
שלאָסן ,זאָל האַרץ ניט זײַן אָי" ,סעג ,איצטער,
נ"י  ,8491זי .98
 .2ניט-אַרומגעצױימט ,נביּטאַ-פֿעסטיקט ,ניט"
פֿאַרשטעלט .ניט-פֿאַרזיגלט ,ניט-פֿאַרקלעפּט .גיין
אין אָיענעם פֿעלד ,אַן אָיענע שטאָט אָן מויערן,
אָן װאַלן .אָפֿענער שטח .דער בּריוו איז אָנגץ-
קומען אַן אֶיענער .אין אַן אֶיענעם קאָנװערט,
צושטעלן װײַן אין אן אֶיענעם פֿאַס .שווימען
אין אֶיענע ואסערן ,אָן אײַז .א פֿונאַנדערגע-
וויקלטע ,אַן איענע מגילה .אַרײַנקוקן אין אַן
אי בּוך .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'הפּרזותי (אסתר,

ט, :)91 ,די אופֿנן", .עס איז מיט איין (ספֿר)

מויז ארײַן דאָס קעפּל" ,שו, .זול איין איטליכא
פֿרויא האבּן גנצי קליידר . , ,דאשׂ איר ניקש
בּלאָס אִם לײַבּ הרויש גיט ,אוני דיא אֵוֹבֹּר
העמדר ניט אויפֿין זײַן אונטר דען אויקסל",
בּראַנט ,פפדמ  ,6761פּרק יד; .עשׂ איז אָסור
צו גין איין תּלמיד-חכם אַרבּע אמות בּגילוי
ראָש ,מיט אָפֿנין קאָפּ" ,נצו ,כז/ד, ,אוני ער

אונ'

פּנים,

מן ואול

מעג

אן רירן

|בּשעת

בּאַהאַלטן אין בּעטגעװאנט אַפֿילו װאַרעמע
מאכלים רק אַז עס זאָל פֿון אױבּן אִ' זײַן
נישט אינגאַנצן צוגעדעקט" ,שלחן ערוך ,ח"א,
זשאָלקעװ? אָנהײבּ  .91י"ה? ז/א .עקעגן דעם
אִי לײַבּ פֿון א נקבֿה ,דאָרט וואו זי גייט אימער
צוגעדעקט ,טאָר מען נישט לערנען" ,חא ,ו/ב.
 .4ניט-פֿאַרבּאָרגן ,ניט-בּאהאַלטן .אָיענער
חילול-שבת .פֿירן אן אָפֿענע מלחמה .אָפֿענער
בּאפֿעל  --אין דער עסטרײַכישער אַרמײ,
צעטל מיטן אָנװײַז אז דער זעלנער דאַרף אַרי
בּערפֿאַרן אין אַן אַנדער אָפּטײל, .אַלע װײיסן
שוין װעגן דעם ,סאיז אן אִיענער שוינדל".
,בּעסער אַן אַיענער הולטײַ איידער א בּאַהאַל-
טענער וצדקתך" ,שװ, .קאַצקער חסידים טוען
די מצוות פֿאַרבּאָרגענערהײט און די עבֿירות א"
אַנדערע ייִדן זענען זיך נוהג פֿאַרקערט",
ווערטל בּײַ קאָצקער חסידים, .און װאָסערע עס

| זײַנען אָיענע |מעשׂים} . . .און װאָסערע זאַכן
זאַנען פֿאַרהאנדן פֿאַרבּאָרגענעײ ,חהכֿ ,בּ ,זי ,332

,װאַקסט ,קבּצנים ,אבֿיונים ,דלפֿנים ,געבּוירענע,
אָפּגעקומענע ,אֶיענע ,פֿארבּאָרגענע" ,, ממוס,
מסעות ,הקדמה,

+

ס .אױפֿריכטיק ,װאָס איז אַן הינטערפֿיסלעך,

אָענע .רייד .אֶ'ענע פּאָליטיק .אֶיענע ,אומפֿאַר-
מאַסקירטע מאָנונגען (תּנאים ,טענות אאַזו),
;האָבּ איך מיך בּאַנוצט אָפּצובּרעכן אן אִיענעם
שמועס מיט זיי" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגעל,
אַדעס  ,5981זי , .012מיר דאַרפֿן רעדן אִי מיט
דער טערקישער מלוכה אַז זי זאָל אונדז ער
לױיבּן זיך איבּערקלײַנּן קיין ארץיישׂראל מאַסן-
װײַז",

א.

ל.

זײַדמאַן,

װאָס

דאַרפֿן

מיר,

בּאַר"

 ,3הקדמה, ,אַן אִיענע שטאָט אָן מויער --
אַזױ איז א מענטש ,װאָס האָט קיין צוים נישט
| צו זײַן געמיט" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,כה82 ,
.וי גענעצט װיסטיאי דער אײבּיקער רוים",
אַל װו ,יפֿאַרטאָגי, .אלץ זען װי דורך אֶיענע
שפּיגלען און ניט אײַנחוֹשכן זיך מיט אַלעמען
! גלײַך" ,הל{ .ןפֿאַר גאָט} איז דאָס האַרץ פֿון א
בּשׂריודם אִי װי אַן אױפֿגעװיקלטע מגילה",
פרץ ,פֿאַלקסטי געשיכטן, .עס פֿעלט מיר דער
סעג ,קאַפּריזן ,װאַרשע  ,1291ז' ,42
 ,9ניט:צוגעדעקט ,אָפּגעדעקט .אַנטפּלעקט,
אַנטבּלױזט, .אין אַן אִי טעפּל שטעקט איטלעכע

װארשע

האָט אוישׂ גיגראָבּן |תּי :אויסגעשניצטן...

אנושי צו פֿאַרשטײן דעם ענין פֿון אור-אלוקי",

אָענער הימל  --דאָס איינציקע ואונדער",

קליינשטעטלדיגער

ראַצעלען,

לדבּ ,ניי תּשי"ז ,די ,492
 .0פֿאַרשטענדלעך ,װאָס מע בּאַנעמט עס
גלײַך .אִי װי אויף דער האַנט .אֶיענע מאָטיון
פֿאַר זײַן אָננעמען דעם פֿאָרשלאָג, .דעם דאָק-
טערס שולד איז אין דעם פֿאַל אִי און קלאָר",.
;דאָס ליד גייט איבּער אין אֶיענער סאטירע",

,7881

,קינדװײַז האָט איר זיך ליבּ געהאט און דערפֿון

אופֿיני בּלומן |תּי :געעפֿנטע קװייטןן אוני ער
האָט בּידעקט מיט גאָלדײ ,סהמ ,מלכים א' ,ו,23 ,
,ערטר ואו איבּיג אופֿן איז ,דהיינו אם אָרם

אודר בּוך אַזו גשטעלט גלײַך מיט איין שיין

גרושׂ בּװאַקסין אופֿין פֿעלד" ,שאר,

געלאָזט מערקן" ,מ .ראגער ,אַ ראָמאַן פֿון דער

גערעדט

דיטשעוו / .8981אַי גערעדט ,איז זייער ניט
גרינג געבּן דעם קאַלטן ,מגושמויקן שׂבל-

אַמשׂט

לאַנד דער װאָס ניט קיין ייִדיש קינד מיט
אינטערעסן" ,ממוס ,אַ סגולה ,...ז' ,21
װאַר אן אומדרייסטער מענטש ,האָט ער
נימאַלס אִי געזאָגט ,נאָר ער האָט עס איר

ד  ..,, .442נײַע פֿרײַנד געטראָפֿן
בּליקן ליכטיק-אַיי ,אֵר' ,װאַרשױי

התּפֿילהן" ,עח ,טז/א, .אום שבּת טאָר מען ניט

זײַנע
עער
איר
דאָס

גאַנץ

אֵי",

ספ,

קאַלאָניסט,

יידישער

מיט די

 ,8צוטריטלעך .פֿרײַ אַרײַנצוקומען ,פֿרײַ צו
| פֿאַרלאָזן ,אַן אַיענע געזעלשאַפֿט .אַיענער פֿאַר-
איין ,װאָס נעמט אָן נײַע מיטגלידער .אַן אָפֿץ-
נער בּרעג, .דאָס אַרומפֿאָרן איבּערן לאַנד איז
אִי און פֿרײַ" .אויך ווילדע געגנטן זײַנען איצט
חשובֿי קיומים האָט אוני
ָ.ר
גרא. .
אַי", .ע
דיזע גאנצי מדינה איזט פֿאַר אים אופֿין" ,גה,
זי , ,851אזעלכע פֿאַר װעלכע עס זענען אִי
די ספֿרים פֿון יענע אַלע לײַט" ,ממוס,.. ,
בּהמות, .דאָס איז דערפֿאַר װאָס זי |די קריטיק
אין סאָװ" פֿאַרבּאַנדן װיל פֿאַרן שרײַבּער לאָון
אִי נאָר איין וועג" ,שנ ,ידי שרײַבּער אין סאָװ"-

רוסלאַנד ,נ"י  ,8591ז' , .712ס'ליגט די גאַנצע
שטאָט  . . .מיט װעגן אֶיענץ" ,מאָל ,חשונדיקע
נעכט ,יאָטװאָצק!

 ,9ניטיגוט צוגעדעקט פֿון אױבּן .צעלעכערט,
;די אַלטאַנקע איז געוען אַן אַיענע ,פֿון אויבּן
נאָר מיט עטלעכע בּרעטער ,און מיר זײַנען
דורכגענעצט געװאָרן", .די אײַנגעהויקערטע
שטובּ מיטן האַלבּ-אָפֿענעם דאַך" ,ייל ,ניט טויט,
ניט לעבּעדיג ,ווילנע תּרנ"ח ,זי ,41

 .01לויז ,ניט-קאָנצטיפּירט ,קענען גיין אויף
נקיות, .מע דאַרף זיך בּאַמיען אַז דער מאָגן
זאָל זײַן אִי בּעת דער קראנקייט ,אַמבּעסטן מִיט
דער הילף פֿון פּשוטן קליסטער" ,פגעז ,פּאַריז
 ,1יֵאן ,1"2
,1

אויסדרוקן

אין פֿאַרשײדענע

סוב:

מיט

אַ

י

אָפּענע א ויגן  --װאָס זעען דאָס ממשות-
יי
דיקע ,אָן אילוזיעס ,קלאָר,

אע אויערן  --װאָס הערן גוט ,בּײַ אַ
מענטש װאָס קען גרינג אױפֿכאַפּן ,װאָס פֿאַר-
שטייט אַן ענין אָן איבּעריקע רייד- ,
אִיע אַ רע מ ס  --װאָס נעמען אויף בּרייט-
האַרציק,
אִיע ג מ ר א  --בּפֿירושע ,קלאָרע שטעל אין
גמרא ,פֿארשטענדלעך אָן שום פּלפּול,
אָפֿענע ה אַ נ ט  --װאָס גיט אַ סך צדקה ,מיט
יוסל האָט געשטאַמט

רחמנות, .ר'

פֿון .,.אַ

משפּחה  . . .פֿון לומדים און חסידים . , .מיט
בּרייטע הערצער און אע הענט" ,יקיר װאַרי

בּ .ריווקין ,צוק ,מארץ ,6391

שאַװסקי,

  ,/װאָס איז אָן אינעװײיניקסטן אָפּהאַלט ,אָןאינעװייניקסטער שטערונג .װערן אן אַענער
בּעל-תּשובֿה .אַי װי אן אַלטער בּעל-עבֿירהניק,

אונדזערע קען געבּן אפֿשר קליינע נדבֿות אויף
ציון ,קיין גרויסע אִי הי האָט זי דערװײַל..+

בּעל:-תּאווהניק

אע.

אַיענע

בּארימערי.

,גאַנץ

אָי ,פֿראַנקיאון" פֿרײַ ,גיט זיך אָפּ אין דעם אויס-

ניט

'ר'

יוסל

ארויסגעויון",

סאַציאַליזם,

מינץ?

דער

פּעטערבּורג

,די בּורושואזיע

קליין בּירגערלעכער

מרס"ן,

:

אַפּן ה א ר ץ  --װאָס איז בּײַ אַן אויפֿריכ-

 ::פֿ

אָפֿס-כּסף

180

| טיקן מענטשן ,װאָס איז בּײַ אַ מענטשן
סודות.

 6אָפֿענע

אי הויז

שטוב

אָן

װאַלד ,מיר קומען אַרױס אין דער אַ" ,הל,
מיט

דער

שארית

הפליטה,

,7491

{' ,941

 --גאַסט-

אָפֿן  --גנ די שטאָט בּודאַ  +-בּודאַפּעשט

פֿרײַנדלעך הויז ,װאָס נעמט אויף געסט ,אור"
חים ,אָרעמעלײַט, ,לאָז דײַן שטובּ זײַן אִי אַלע
צײַט פֿאַר די אָרעמע לײַט" ,ממוס ,יודל ,זי ,931

תס, .: 14014איין נײַא ליד װויל איך היבּן
אָן .װאָשׂ זיך צו ק"ק אובֿן האָט פֿר לױפֿן טאָן",

אֶיער װ אָ ק אַל  ---װאָס בּײַם אַרױסבּרענגען
אים איז דאָס מויל אָפֿן,
חובֿ

איער

 --נביּטאַצאָלטער חובֿ.

אער טויער  8אִיע טיר  --זוחװ אִי
הויז .װעגן א לאנד מיט פֿרײַע אימיגראַציע
אָדער װואו מע קען ארײַנבּרענגען סחוֹרות אָן
אָפּצאָל .אִי װי די טירן בּײַ אַבֿרהם אָבֿינו.
איער ט ר אף  --װאָס ענדיקט זיך מיט אַ
װאָקאַל אָדער דיפֿטאָנג.
איער מוח  --װאָס איז תּופֿס אַן ענין גיך
און ריכטיק,
אי מויל  .1 --װאָס רעדט ,פּלאַפּלט אַ סך,
ֿ,ע,
 .2װאָס זידלט זיך אַ סך .פ
בּאַרעדעװדיק.
עס איז אַ מיאוסע זאַך צו שעלטן ...איר
װײַזט אַז איר זענט א שלעכטע װײַבּ ,איר האָט
אַן אִי מויל אַנטקעגן אײַער מאן" ,ש .בּעקערי
מאַן,

דער

זי .92

זשענסקער

װאָפּראָס,

,7881

אַָדעס

 .2װאָס בּלײַבּט מיטן מויל ניט פֿאַר-

מאַכט און קען ניט גלײַך עפּעס זאָגן פֿון
גרויסער איבּערראַשונג ,התפּעלות אע, .דאָז
מענכר װערט בּלײַבּן מיט דעם מויל אופֿין",
צוכט ,הקדמה,
איענע

מ ע רידן

 --װאָס בּלוטיקן.

אָיענע נע ט  --װאָס זײַנען אָן אַ קניפּל און

מע קען אַרױסציען די פֿעדעם,

|

ענצט ער  --איך :מיט א פֿרײַען
א פֿ
אַרױסבּליק .דִ,י דאָזיקע צוויי קלוגע אויגן ,די
אָפֿענע פֿענצטער פֿון זײַן איידל געפֿיל ,פֿון זײַן
האַרץ ,װאָס דורך זיי קוקט מען אַרײַן טיף אין
זײַן נשמה" ,ג .ח .לעװנער ,דער גוטער פֿרײַנד,

ווילנע  ,7981זי ,72
איער

ק אָ פּ ,אִי ק ע פּל  --דזװ אַיער מוֹח.

,צו אַן אָפֿענער גמרא דארף זײַן אַן אֶיער קאָפּ
מיט אַ פּאַר אַפֿענע אויגן".
אע קאָרטן  --אֶעֶר אייןאורדרײַסיק,
אַיער איין-און-צװאַנציק ,אֵיע אָקע ,איער זעקס-
און-זעכציק ,אֶיער פּאָקער) וען מע װײַוט זיי די
"שפּילן מיט אַיענע קאָרטן =
מיטשפּילערס.
פֿאַרהאַנדלען ערלעך און אָן שום הינטערפֿיסלעך,
אע ריפּן  --זײער מאָגער ,אַװי אַז די
ריפּן זעען זיך אַרױס,.
איער ש א פ  --אֵיע פֿאַבּריק ,איער װאַרשטאַט
 -װאָס בּאַשעפֿטיקט ניט-אָרגאַניזירטע אַרבּע-טער װאָס געהערן ניט צו אַ יוניאָן ,צו א
פּראַפֿעסיאָנעלן פֿאַראײן,
איער שׂ כ ל  --װאָס איז מסוגל אױפֿצונעמען
אַ נײַעם געדאַנק.

אהרן

בּר'

יוסף,

איין

שין

נײַא

פּראָג תּמ"ח (,)8861

ליך

פֿון

אובֿן,

|

אָפֿנכּאַך  --אויך אָפֿיבּאַך.

שטאָט בּײַם טײַך

מײַן ,לעבּן פֿראַנקפֿורט.0: 8020001440 .
אַלטע יידישע קהילה .אַ סך פֿון די אֶיער יידן
זײַנען אומגעקומען על-קידושיהשם בּשעת דער
שווארצער מגפֿה ( .)8431די קהילה האָט זיך
אופֿסנײַ אַנטװיקלט נאָך דעם גירוש פֿון פֿראַנק-
פֿורט .די תּקנות של קהילת אִי פֿון יאַר תּס"ז
( )7071זײַנען דערגאַנגען צו אונדז .אין אִי
האָבּן געלעבּט יעקבֿ פֿראַנק און זײַן טאַכטער
חוה | +--אַװאטשאַ ז'  461נאַצישער פּאָגראָם
אין דער 'קריסטאל-נאַכטי אין  ,8291סוף 2491
דעפּאָרטירט די לעצטע ייִדן פֿון אַ +-- .אָפּץ-
ראַציע אָפֿ(ע)נבּאַך.

אָפֿנבּאַר  --אַדי .ז80תס ./621: 110אַרכ .פֿאַר
 .1אָפֿן ,ניט-פֿאַרבּאָרגן,
 כּללישפּראַך דטשמ.ֿ,אַר דיר איז אִי דאָס
בּפֿירוש .אֶ'ער בּאַפֿעל .פ
הארץ פֿון דײַן ליבּ פֿאָלק ישׂראל  . . .קיין זאַך
בּלײַבּט פֿאַר דיר ניט פֿאַרבּאָרגן" ,ממוס ,צוריק
 אַהיים ,זי ,91 .2בּפֿרהסיא ,פֿאַר אַלעמען אין די אויגן.
,פֿון זעכצן בּיז צווייא אונ' צװנציג איז גוט
איין קינד צו שטראָפֿן אָפֿנבּאַהר" ,עיון ,ז/א,
 9װאָס איז מיט פּאַראַד ,פּאַראַדנע .װאָס איז
אָן שרעק ,מיט געהױבּענעם קאָפּ, ,דער דאָ דר
בּאַרמיג איז דר  . . .זאָל פֿירן אונז אופֿן בּאַר
אין אונזר לאַנדײ ,ר' שלמה זלמן לונדן ,קהלת
אי מאַ כן --
שלמה ,אַמשׂט תּק"ד (.)4471
| מעלדן פֿאַר אַלעמען, .דיא קרובֿי הנעל מן
גלוקכי האָבּין אן הקצין מהור"ר בער כֹּהן
גידרונגין ער זאָלט עשׂ אופֿין בּאַר מאַכין דאָז
ער היתומה גלוקכי ווידר נעמט" ,גה ,זי ,952
דלעך  --אַז- :99 ,בּערלעך .אַרכ.
 .6/42 : )80-06440דזוו אָפֿנבּאַר .װאָס
איז עפֿנטלעך ,בּפרהסיא .אין כּיי 'פּרקים',9751 ,
,וני דיא פֿײַנטשאַפֿט דיא פֿור
,אופֿנבּערליך" .א
לאַנגר צײַט האטן גיטראָגן אין איר הערצן איבּר
דען קיניג הורדוס דיא ליפּן זיא אופֿנבּאַרליך
װערדן אוני זיא רידטן פֿון אים אופֿנליך אונ'
אונפֿרהולן",

יוסיפֿון ,אַמשׂט

, .1661דאָז בּײַא

שפּיל איז װאָר ,פֿאַר מענכי איבּגי יאָר ,פֿון הײַט
אוני נוך פֿון מורגן אן איינם דער זיך נון מוז
בּיזאָרגן דאָז ער אופֿן בּערליך קיין בּובּירייא
טוט" ,ספֿר משלים9 ,פֿדמ  .6761און זאָלסט
מאַכן מײַן מויל אופֿן בּאַרליך אַנטפּלעקן אוני
דערציילן אַלי מײַני חטאים" ,איין נײַע שס
תּחינה ,תּחנה ובּקשה ,פּיעטריקאָװ.1881 ,

אָפֿנבּאַרן --

טרװ0 .ס8:טם6:40

6046:

קייט  1 --אײגנשאַפֿט און פּרט-פֿאַל פֿוןזײַן אָפֿן .ריידן מיט פֿולער אִי .2 .ניט קיין

אַנטפּלעקן ,מגלה זײַן בּפֿרהסיא; .דוא זאָלשט
אום זונשט קיין (עד) זײַן ,דאש איז גמיינט
דוא זאָלשׂט זײַן זינד ניט אָי ,זונדר ערשט אים

פֿאַרװאַקסענער אָרט, .מיר בּראָדזען דורך דעם

אַמשׂט  ,2271מו/א .עווען

צו שטראָפֿן" ,מהמ,

גלײַך פֿר בּאָרגני זאַכן האָט מן אים פֿון הימל
אָפֿין בּאַרט טאָן מאַכן" ,עיון ,ז/א? .אָבּיר װאָשׂ
מיר שאט קאָן מיר קיין מענש העלפין אוני איך
דערף עשׂ אך קיינים אָפֿין בּארין אַליש דיר,
גיטרײַאר פֿרײַנט װיל איך עש דאָך פֿאַר מײַן
טויט אָפֿינבּאַריןײ ,גה ,זי , .082רבּינו משה בּן
עמרם ,איך װויל מיך ניט לאַנג שפּאַרין ,היימליכי
זאַכין װיל איך אײַך אָפֿין בּאַרי ,. ..משה
רבּינו בּשרײַבּונג ,אָרט! 0571

|גק ,טן .|05

דונג, ,די ערשטע אִי איז די אַנטפּלעקונג פֿון
עגאָ ,די דעמאָנסטראַציע פֿון פֿאַראַנעןזײַן פֿון
אַן אייגענעם זעלבּסט" ,בּ .ריװקין ,אַ גלױבּן
וַמרגלויבּיקע.
פאֿא

 .1װאָס איז אױפֿ

אָפֿנהאַרציק  --אדי.

ריכטיק ,אָן זײַטיקע כּװנות, .גענוג מחלוקות,
לאָמיר איצט זיך אִי דורכשמועסן", .האָבּן מיר
אים גאַנץ אִי דערציילט אונדזערע גאנצע בֹּאַז
געבּנקייטן" ,אמז ,די צװײי קליינע קאַטערינסציי

קעס ,װילנע .4781

 .2שפּאַסיק  --שטאַרק

דעקאָלטירט,

 .1װאָס האָט אַן אַפֿענע

אָפּנהענטיק  --אַדי.
האַנט.

 .2װאָס גיט אויס אַ סך ,איז ניט

קאַרג.

-קייט.

זזװ אָפֿן בֹּך-

אָפֿנװערלעך  --אַדי .אַרכ.

עים, .איך גװערקט האבּ שוערי זינד היימליך
אונ אפֿין װערליך" ,תּפֿלות יום כּפור קטן
װילהרמרשׂדאָרף תּצײו |זי 8ן,

אָפֿנלײַבּ -

דאָס ,מצ נבּ ,הובּ.

שלשול,

לײַדן פֿון שטענדיקן אָי

װאָס איז מיט (האָט)

אַפֿנשכּלדיק  --אַדי.

יקייט  --נעאָל .עאַי --אַן אָפֿענעם שֹׂכֵל.
עכטע נאַרישקייטן" ,א .שטיינמאַן ,אינטים מיט

דער װעלט ,תּ"אָ  ,1791זי ,54
אֹפֿפ  --ועפֿעסן .דער ,מצ נב? .כפֿאַרשײדענע

אויסדרוקן מיט אי אין לק .נול ,נישט .גאָר-
נישט, .ער איז אַן אי ,א גאָרנישט שבּגאָר-
נישט ,ניטאָ מיט װעמען משיחן אַנטקעגן (צום
טיש) צו גיין", .ער קען ניט זײַן קיין עדות,
ער איז אַ שטיק אי".
אפֿפידמים  ..| --דאָמיםן דער ,מצ נבּ
שמואל א יז .1 ,אָרעמאַן ,װער עס האָט
ניט קיין געלט .אַן א"די

נעבּעך ,א בּיטערער

אָרעמאַן, .וואוינען אין אי-דיײי ,לאָקל (לאָמזשע),
וואוינען אין זייער אן אַרעמער שכנישאַפֿט,

אָפֿפיכּסף  --װאָפֿעס קעסעףן ,פֿראַזע ,תּח.
ככבּראשית,

מז, ,51:61 ,דאָס געלט האָט זיך

אױסגעלאָזט" ,תּי.

 ,1עס פֿעלט געלט, .מע

װאָלט געקאָנט אַ לעבּ טאָן ,אָבּער מע לאָזט ניט,
אַ"כּי, ,א,ין מײַן טײַסטער טאָגט שוין ,עס איז
אָיך |ר"ת פֿון אָיכּיןי ,פֿװל, .אַיכּי ,װאו קען
מען כאַפּן א גמילת-חסד?" ,איר חװש; .אָ"כּש
מאַכט דער תּרגום :שלים" ,פֿװל.
 .2שפּאַסיקער נאָמען פֿאַר יעדער גרופע,
אָרגאַניזאַציע ,אינסטיטוציע װאָס פֿאַרנעמט זיך
מיט קלײַבּן ,אַרויסקריגן געלט, .אַן אַגענט פֿון
אַיכּי איז אַרומגעגאַנגען מיט א בּוך און האָט

אָפֿסעט -
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געמאַכט פּלעטן אויף עולם-הבּא" ,אהרן הורװיץ

ליך בּיליידיגוֹש . , .י ,יוסף מאַרשן ,חנוך לנער,

פֿיורדא תּקל"ד.

מקיוב ,ייפֿאָל,6881 ,

פֿאָרעם

אָפֿטעט  --דער ,טעכט..2: 668140 .

פֿון פּאָליגראַפֿיע .מולטיפּליצירונג אָדער דרוק
מיט דער הילף פֿון שטיין ,מעטאַל אָדער גומי-
פּלאַטע ,לויט דער סיסטעם פֿון ליטאָגראַפֿיע
,ע האָט פֿריער געצייכנט
אָדער פֿאָטאָגראַפֿיע .מ
!ויף אַ פּלאַטע פֿון צינק און דערנאָך געדרוקט
א
דעם אִי אויף פּאַפּיר" .פֿילקאָליריקער א
זירן  --טרו .ייר ,אָפֿסעטירט .דרוקן
לויט אָפֿסעט-סיסטעם, .פֿאַרן איצטיקן בּאַנד
האָבּן מיר אָפֿסעטירט פֿון דאָרט ,", ..יִבֹּל
וו/וצאא- ..ירונג,

אה"על"פֿי ...| --אַל...ן קאָנ? .קקידושין,
גאַ .  .1כאָטש ,הגם ,װי וואויל ,ניט געקוקט
א
י" ,כאָטש זי האָט גע
ּ על
פַף
דערויף (װאָס); .א
זאָגט' :איך האָבּ אין זינען געהאַט אין מײַן
האַרץ מקודש צו װערן צו אים' . . .איז זי נישט

מקודש" ,פיעט ,קידושין בּ ,ג, .דער גאון האָט
אים געגעבּן סמיכה ,אף-על-פי עֶר האָט ניט
פֿאַרענטפֿערט זײַנע שאלות", .ער האָט בּאַקומען
אַ נײַע הלוואה ,אַף עליפּי ער האָט ניט אויס-

געצאָלט די אַלטע".

-קייט.

אָפֿענסיו|ע  --די- ,ס.

 1מיליטערישע

אַטאַקע ,אָנגריף; .א לופֿט -אָי קעגן דײַטשלאַנד
 ...נאָך די קלעפּ אין בּײַ דײַטשן געװאָרן
דעלר

יום כפּור",

אמתער

שליאַך

ישׂק,

און

אומוועג,

 .2זייער אַקטיווע אָנגרײַפֿערישע טאַקטיק אין
ספּאָרט-פֿאַרמעסט ,פּאָליטיק ,לאַנד-אַנטװיקלונג
אאַ, .טאָג-אײַן טאָג:אויס פֿירן זיי דאָ אַן אַי
קעגן פֿעלדז און שטיין" ,קרננו ,שֵאן  ,3יולי
,2
װאָס איז ענלעך צו אַן
זיש  --אזי.
דיק  --אַדי .שטורעמדיק,אָפֿענסיוע .
װאָס איז מיט אַןְ אָנגרײַפֿערישן געמיט, .ס'איז
געװען מלחמח-צײַט .די װעלט איז פֿול געװען
מיט אָפֿענסיועס .האָט מען אויך דעם שבּת
געמאַכט אָיי ,צייט ,טמז 4591 ,ו- .22עריש.

לשון זהב ,אַמשׂט תּצ"ד ,זי  11 ,5אא.

אָפּענערהייט  --אַדו22 .אָפֿן.
אויף אַן
אָפּענעם אופֿן .ד,אָס װאָס איז ניט געמאָלט צו
טאָן פֿאַרבּאַרגענערהײט זאָל עֶר טאָן בּפֿרהסיא,
כּלומר אִי פֿאַר אַלע מיטאַנאַנדער" ,הרבֿ רי
|הורװיקץן

דרכי

מניקולשפאַרג,

ישרים,

לעמבּערג? ,ערשטע העלפֿט  ,91י"ה ,זי ,03

 .9ספּעצ, .די שיף פֿון אומלעגאַלע עולים
'אַף-על פּיי איז אַװעקגעשטעלט װי אַ מאָנ
מענט אין חיפֿה",

הוא,

אַה"על"פּיכן  .. .{ --כיין ,קייןן.

קאַנ .פֿונ-

ארק אַז מע קאָכט קמח
דעסטװעגן ,פֿאָרט.
ף-.
אן.ַ.
פֿון מיני תּבֿואה מיט אַן אַנדער מי
מאַכן אַ בּרכה
שט
נ.י..
עליפי כן דאַרף מן.
נאָר אויף דעם טייג" ,ספֿר שלחן ערוך ,ח"ב
ןזשאָלקעװ? אָנהײבּ  .91י"הן ,ה/ב .עגייען. ..
ילִדישע װײַבּער  . . .געפּוצט ,אַף-על-פּי כּן קוקן
פֿרעמדע נקבֿות",
ף
..
י
ו.
אָרט
ודי מענערן פֿא
מ .דלוגאַטש ,די װעלט

מסורה,

װאַרשע

,1881

;אַפֿילו אין חדרים װאָס מען האַלט נאָר האָלץ
 .. .אַף-על-פּײכּן מוז מען קובֿע זײַן אַ מזוזה",
שלחן

ערוך .91 ,י"ה.

אָפֿענבּורג  --גנ .מיטל-גרויסע שטאָט אין דער
פּראָװינץ בּאַדן ,מערבֿ-דײַטשלאַנד .ייָדי ישוף
זינט פֿריען מיטלעלטער .גירוש און חורבּן אין
 4י"ה .לעגאַליזירטע קהילה פֿונדאָסנײַ אין
 6אין דער 'קריסטאַלינאַכטי ( ,)8391נאַצי-
שער פּאָגראָם ,1491 .דעפּאָרטאַציע פֿון די
לעצטע ייִדן.
אָפֿענטאָר  --דער , ץ.

 .1שפּא .װער עס איז

עוֹבֿר אויף אַ געזעץ .אָנגעקלאָגטער אין א
קרימינעלן פֿאַרבּרעכן .2 ,פר1080 .ס1ס .=:2:
פֿוטבּאָל-שפּילער װאָס געהערט צום אַטאַקירן-
דיקן טייל פֿון דער מאַנשאַפֿט ,פֿאָרװאַרד,

אָפֿענפיוו  --אַדי?2 .איי 22ל .1 .אָנגרײַפֿע-
ריש .2 .װאָס בּאַלײידיקט, .אופֿןג}זיווע פֿרלעצ-

קװאַליטעט

טג

מיינשׂ

לעבּן איר

אין אַפֿעקטע אלש װאָרטן,",..
לשון

זהבֿ,

אַמשׂט

תּצ"ד.

,מע

מוז

אײנגש-

וואוינען דאָס קינד זיך צו שטאַרקן איבּער זײַנע
א'ז",

דר'

מ.

לענסקי,

מאָדערנער

פֿאַמיליען-

דאָקטאָר ,װאַרשע ,יאָר? ז' , ,91אונדזער פֿרעג-
בּויגן האָט בּאמת עמאָציאָנעל אַרײַנגעצױגן
אונדזערע סובּיעקטן און אַרױסגערופֿן בַֹּיַי זי
אַן אַפֿעקט-אױסלאָדונג" ,יִבֹּל אואא,491 ,
דיק  --אַדי .ל,אָזן זיי דערקענען אַ צווייטע
אָפּהענגיקייט פֿון שטאַרק אַי קרײַזן ,געדאַנקען
אאוין.נטערעסן" ,מו ,איבּז ,פֿרױד ,אַרײַנפֿיר
אין פסיכאַאַנאַליז,

ז' ,88

די"ון  --אַדי .  .1עמאָציאָנעל ,אַיע װוערטער,
 .2װאָס רופֿט אַרױס אַן אַפֿעקט .אֵיע גלײַכ-

געװיכט .איער דרוק .אַיע אַפּוטרופּטות, .װאָס
איז לוט זײַן אינערלעכער נאַטור אַפֿעקטיװ-
אימפּולסיוו אָדער טרוימעריש-עקסטאַטיש".8 ,
שניאורסאָן,

דיטע'ט,

אַפֿעקטירן

מענטש

קקייט.

--

 --טרו.

װיסנשאַפֿט

|

ו ,נ"י ,0391

אַפֿעקטיר ,אַפֿעקטירט.

 ,1אַרױסרופֿן אַן אַפֿעקט .אַרוס-
ככאיי .277
רופֿן שטארקע געפֿילן, .איך האָבּ עס אַָבּער
געלייגט אויף דיזן טאָג . . .אום עס זאָל מער
אי אויף אײַערע געמיטער דורך זײַנע פֿײַער-
לעכקייט פֿיל מער אַלס אין איינעם אַנדערן
טאָג" ,אמז ,איין הונד אַלס שדכן ,װילנע ,8781

 .2װירקן ,משפיע זײַן אױפֿן געמיט, .די
פֿאַָרשטעלונג האָט מיך אַפֿעקטירט בּיז טרערן".
;די געשרייען פֿון די אומגליקלעכע מון
יעדערן אַי".

חתן,"...

גטרײַאשׂטר

גיאַפֿעקסיאַנירטער

יוסף מאַרשן

אַף-על-פּי

|

אַפֿעקציאָנירן  --דזו אַפֿעקטירן ,אַרכ( .בּײַם

און ציטאַטן :אַףם-על-פּי שאין ראַיה
לדבר ,אַף-על-פּי שחטא  --ישׂראל
שיתמחמה

קאַנדידירן ,פּרעטענדירן

שטעלע .נר - .זונג,

אַפֿע'קט  --דער ,ז .קאיי 22ל.
שטאַרקע
| עמאַציע (געפֿיל) װאָס לאָזט איבּער א רוֹשם,
אויף דעם װאָס לעבּט עס איבּער, .נענין מער

אא.

 ,9אוטח.

אויף א

אַרױסרופֿן אַן
אויסדריקן זיך פֿײַערלעך).
נ' פֿור בּלײַבּי אין זעלבּיגר
..
או
אפֿעקציע., .

שמעלקא

 .2אָנהײבּ פֿון אַ צאָל פּאָפּולערע אויסדרוקן

אַפֿער

מאַרשן,

יוסף

711

אַפֿעקציע  --ד ,סס: 840000642 .זת=.
 1שטאַרקע נטיה ,נייגונג ,היפוך פֿון גלײַכ-
גילטיקייט .האָבּן אַן אַי פֿאַר זאַמלען פּאָסט-
מאַרקעס ,אײילבּילדער אע ,2 .צוגעבּונדנקייט,
האַרציקײט ,איבּערגעגעבּנקייט, .די מחותּנים
האָבּן ארויסגעװיזן אַן אַ' פֿאַר דער גאַנצער
משפּחה".
אַפֿע'ר  --אַדװ .דזוו אַפֿיר ,6--
אַפֿץ'ר  --קאָנװערבּ .דזו אַפֿיר ,?--
אפַֿער  - --אָפּער .1 .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'חג' (תּהלים ,קיח )72 ,אופֿר ,לשון קרבּן
 .2קרבּן ,רייכלין ( 8ויקרא ,כא  01 ,6אאַ),

אַפֿע'ר  --די- ,ז( :95 .און אָפֿטער) אַפֿערע,
דס( .ככאיי) .2291:6012412

 1אָנגעלעגנ"

ענין ,געשעפֿט.

אראַבּישן

עסק,

הייט,

,דעם

פּרינץ גינג דז װיניג צו צו הערצן ,דען ער
גדאַכטי שטעץ אן זײַן אַפֿערין ,ויא ער אַזו
איין פֿאַרטריבינר פּרינץ איזײ ,מראות הצובאות,

װאַנזבּעק  ,8171ט/ב, .זאַלין בּוֹחר זײַן שלשה
אַנשים מקציני אַנשי קהלתינו ...אשר יקרא
שמם עליהם דעפּוטירטי ,וועלכע אַללי אַפֿעהרין
בּעסקי המדינה װאָשׂ פֿאָהר פֿאַלין װערט צו פֿר
האָבּין",

זעהן
חסדים

תּקנות

דבּהכ"ן

הגדולה

קזישא

מחבֿרא
בּלונדון

גמילות

שנתחדשו...

בּשנת תּק"ע (.)0181

 .2שווינדל ,אָפּנאַרערײַ,, .דערצו האָט ער גע-
המאיַטהעלפֿערס וועלכע פֿלעגן אַלעמאָל אויס-
טראַכטן נײַע איעס אום יענעם אומגליקליך צו
מאַכן",

אַלטער

נערינסקי,

א

חתן

אויף

אויס:

צאָהלין ,קעשענעוו  ,6881זי , .8מע װעט ניט
מאַן װאָס האָט געמאַכט
ער
איףײ..ַ.
קוקן או
אַן אַיעלע און 'געכאפּט' עטלעכע טויזנטער",
שע ,זומער-לעבּן ,יגלות דאַטשע ,,זי ,15

 .9לינקע ליבּע ,פֿאָרמעל ניט-סאַנקציאָנירטע
פֿאַרבּינדונג מיט אַ פֿרױ .אַ ליבּעןס)-איע, .איך
ווייז בּאַלד ניט װאָז איך פֿאַר ליבּש אַפֿערא

זאָל אַן פֿאַנגן .מײַן בּלוט אוני פֿלייש איז מיר
פֿאַזט בּאַלד אל פֿר גאַנגן דען דיא ליבּ דיא איך
טראָג צו מײַנם דינר יוסף איז און מיגליך
רוײַבּן",
שצ
.

מכירת

יוסף,

פפֿדמ

,3171

צווייטע

אױסגאַבּע (אַװע וװון, .זאָג מזיק ,כ'יויל הערן
פֿון דײַן מויל ,האָסט מיט איר א'עס געהאַט?
דאָס

יאַטל

איז

דײַנס?",

פ.

בּימקאָ,

גנבֿים,

װאַרשע  ,9191זי .94

בֹּבּ פֿון אַלע ניט-פֿאַרצײכנטץ

װערבּן
}|
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מיט אַפֿער  :-אַפֿיר
פֿון די
די שטאמען

וװוערבּן אַן אַפֿער .א  9ע ר קען
אלע װוערבּן װאָס
זײַן  מיט
זײַנען אויפגערעכנט מיט אַפֿיר.

אַפֿערבּאַװײַזן
אַפֿערבּאַװײזן

- 19820
 --זוו אַפֿירבּאַװײַן, .די

זעלנער װאַרטן אָפּ דעם שׂונא ,װאָס דאַרף זיך
בּאַװײַזן פֿון הינטער דעם װעלדל אַפֿער",
װײַס' ,זעלנער' ,זי ,34

אַפֿערבּלישטשען  --דזו אַפֿירבּלישטשען.
,זי האָט איבּערגעװאָרפֿן די צעפּאַטלטע האָר
איבּערן פּנים און אירע טונקעלע אויגן האָבּן
אַפֿערגעבּלישטשעט" ,אָפּאַ ,די טענצערן ,זי
,1

אַפֿערנײן

--

זזװ אַפֿירגײן, .נאָך איידער

דער געהילף האָט בּאַװיזן אַפֿערצוגײן פֿון זײַן
אָרט האָט שוין יענער פֿאַרבּױגן דעם קאָפּ אָן
א זײַט און מיט אָנגעדראָלענע בּלויע ליפּן
קוים אויסגערעדט  :װאַסער!י ,יהושע פֿערלע,
ינײַן אַזײגער אינדערפֿרײ.

אַפֿערגיפֿן

--

אַפֿירגיסן.

זזו

,און

װײַן

אַזױ װי רעגן פֿון הימל און אַלטן װײַן צום
אִי אַזױ װי קװאלן װאַסער" ,שיר היחוד ליום
ראשון ,פֿפֿדמ '.,5881

אַפֿערגלאַנצן  --דזו אַפֿירגלאַנצן , .+-אַ
פּאַר דיקע בּרעמען װאָס האַבּן אַפֿערגעגלאַנצט
פֿון הינטער אַ פּאַר קליינע שװאַרצע אױגן",
באַטש,

פֿאַר 8

וווץ .9

אַפֿערנליטשן  --טרװ.

אַ שטופ טאָן כּדי

עפעס אָדער עמעצער זאָל זיך גליטשן פֿאַרױס.
געוויינלעך מיט זיך; .האָט זיך די ליזונג
| עפעס װי אפֿערגעגליטשט פֿון אים און עֶר אין
געבּליבּן אומבּאַהאָלפֿן" ,בּאַש ,פֿאַר ,92 | 3691

אַפֿערגליען  --אוטח.

גללען ,אַרױסגעבּן

היץ פֿון אונטער ,הינטער אָדער צװישן עפּעס,
,אין מערבֿ-זײַט האָט נאָך געגליט דאָס לעצטע
שטיקל טאָג פֿון אונטער אַ װינקל הימל אפֿער",
װײַס' ,זעלנער' ,זי .34

אַפֿערי סט  --דער" ,ן .אָפּנאַרער ,שווינדלער,
װער עס בּאַשעפֿטיקט זיך מיט אומגעזעצלעכע
מסחרים, ,צװישן די קאָנטראַבּאַנדיסטן געפֿינען
י.ך אָרענטלעכע מענטשן .. .און עס
אך.ו.
זי
געפֿינען זיך  . . .גענונג אֵיןײ ,ספ ,סודות, .פֿונ"

דעסטוועגן צו זײַן א מאַשעניק ,אַן אַי קען מען
מיט אַ ליידיקע קעסענע ניט זײַןי ,עוזר בּלאָי
| שטיין אויס דינאַבּורג ,דיא שװיגער ,װילנע
"יש  --אַדי
 ,2זי 46

אַפֿערירן  --טרו- .ריר ,אַפֿערירט .בּאַשװינד-
לען ,אָפּנאַרן ,פֿאַרשאַכערן; .איך קען רעזיקירן,
דעם מיליץ פֿאַרשמירן ,עֶר זאָל נישט ארעסטירן;
און געלט צו אַי ,מיטן פֿולן מויל" ,גנבֿיםיליד

אָפֿערירן  --טרח.

אירע פּערזענלעכקייטן אי פֿון דער נאַמען-
לאָזיקײט" ,ייט ,פּוילן וא .מיט זיך.

אַפּערזען

טרװ.

אַרויסזען,

בּאַמערקן

דערבּליקן פֿון אונטער ,הינטער אָדער צװישן
עפעס, .פֿון הינטערן קאַסטן האָט זיך אַפֿער-
געזען די ערשטע צװיי נידעריקע פֿיסלעך",
װײַס ו ,יא חתן װערך.

אַפֿערט|ע  --די- ,ס ..כאיי 22ל .

(שריפֿט-

לעכער) אָנבּאָט ,פֿאָרלײג ,פֿאָרשלאָג ,געוויינלעך
 װעגן קױפֿן אָדער פֿאַרקױפֿן ,אויסצופֿירן אַןאַרבּעט ,מיט אַן אָנװײַז אויף א פּרײַז .אַן אַי
אָנצונעמען אַן אַרבּעט. .לשלוח בּחול אָפֿערט
 . .בּשבּת יפֿתּחו האָפֿערט שלו ויגמר הדבֿר",
הרבֿ

יקותיאל

יהודה

טייטלבּוים,

שו"ת

אבֿני

צדק ,לעמבּערג  ,5881חלק אורח חיים ,סימן לד,
;ער זאָל שרײַבּן אין דער קהילה אַרײַן ,קיין
גאָראַיהאָמאָרא ,איין אָפֿערט און מיך זאָלסטו
אַנגעבּן פֿאַר א רעפֿערענץ" ,ז .מוירער ,זײַ
| נישט קיין װאוילער יונג װו ,טאַרנאָו .1191

ש-פא .װער עס בּרענגט אַן אָפֿער-
| אָ'אַ'נט -
טע .אויך :אָפֿערע'נט,

אָפֿעריר ,אָפֿערירט ?2איי

 1אָנבּאָטן ,מאַכן אַ פֿאָרשלאָג ,פֿאָר-
ככל.
לייגן, .האָבּי גדול רחמנות איבֹּר אים אונטהאָבּ אים אָפֿורירט בּכּאן בּײַא מיר אין בּית צו
זײַן װיל אים עססין אונט לאָדשן בּחנם געבּן",
יבּריוו פֿון  ,'4671צוצאא .511141
 .2פּרעזענטירן ,געבּן אַ מתּנה .קאַי איינעם

עטװאַז אַן בּױיטןן אודר צו שטעלף",
מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד,
זנםב,
זיך.

זזו אַפֿירקװעלן .אָבּער

אַפֿערקװשלן --

מרדכי האָט נישט אַרױיסגעלאָזט די קו פֿון די
הענט ,פֿון אָנשטרענגונג זענען אויף זײַן שטערן
און האַלדז אַפֿערגעקװאָלן שװאַרצלעך די
אָדערן" ,רק ,ערד.

אַפּערקוקן  --אוטחװ, .און די שטריק פֿון
בּוידעם קוקט אַפֿער פֿון אונטערן בּעט" ,פּרץ,
דראַמאַטישע

שריפֿטן,

ו' .94

אין

;אַן אומעט

געלעגן איבּער די בּרייטע ,צעפּאַרעטע פֿעלדער,
אַפֿערגעקוקט פֿון אונטער דעם איינציקן צע-
בּוים" ,אָפּאַ ,אין פוילישע

קרימטן

װעלדער,

זי ,711

אַפֿערקריכן  --זזװ אַפֿירקריכן, .ער האָט

ןבל אונז יודען ,װאַרשע  ,3291זי 32ן|.

יוסף

אויך מיט

אַפֿערכאַפּן  --טרו, .די חלה-מיט-הערינג יידן

קיין מורא נישט ,ער קריכט פֿון איין בּאַנק צו
דער צווייטער ,שטופּט גוט אַרונטער ,גיט א
קריך אַפֿער ,אײַנגענאָרעט דאָס צעריסענע אָנ"
טועכץ ,האַלט אין מויל אַ שטיקל פּאַפּיראָס",
א .בּערגמאַן ,דאָס פוילישע שטעטיל ,װאַרשע
, ,6ער פֿלעגט אי פֿון אונטערן איבּערבּעט
שוין אין די הויון און אין דער קאַפּאָטע",
יזב

תּ"אָ ,8

אָטװאָצק,....

!' .313

אַפֿעררופֿן , --ער װאָס האָט אַפֿערגערופֿן די
יצירה  . . .ער װאָס האָט די װעלט פֿון זיך
אַרױסגעדאַכט  ---ער וייס!" ,צייט ,גש ו ,פפֿון
|

דער ריגוועדאי

כאַפּן זיך אַפֿער פֿון טיש ,פֿון קאַלטן בּלעקעצן",

ש .האַראַנטשיק' ,גאָטס משפּט ,זי 351

מיט

זיך.

אַפֿעררוקן  --זזו אַפֿיררוקן , .+--זי האָט
בּאַשלאָסן

אַפֿערלאָזן  --טרו.
פֿון טױבּנשלאַק,

אַרױסלאָזן .אַי די טױיבּן
מיט

זיך  --אַרױסגײן,

אַרויסקריכן פֿון אונטער ,הינטער אָדער צװישן
אאָז געטאָן
עפּעס, .די יונגע חבֿרה האָט זיך ל
פֿון אונטערן אויוון אפֿער ,יעקל סטאָליער
בּראָש",

אַפֿערהײבּן  --זזוו אַפֿירהײבּן, ,מיט אַלע

אַפֿערשטעקן

װײַס,

אַ שטעטל,

ז' 2

אַרױס-
אַפֿערמאַכן  --טרו +-- .אַפֿירמאַכן,
מיט זיך
מאַכן ,אויסמאַכן פֿון אונטן אַרױף.

, -ער גייט צו נעענטער צום טישל װאָסשטייט געבּן איין פֿענצטער און ,אַ'דיק זיך
די אויערן פֿון אונטער דעם פּלושענעם הוט,
זעצט ער זיך צו אויף א בּענקל" ,עוזר װאַר-
|
שאַװסקי ,שמוגלאַרס ,זי ,232

אַפֿערנעמען  --דזו אַפֿירנעמען , .+--נעמט
אַפֿער א פּאָר זילבּערנע לײַכטערס פֿון אונטערן
בּוזעם" ,װײַס' ,רי יואל', ,זי איז געווען זיכער
אַז עֶר װעט זי ראטעוען ,פֿון אונטער דער

חופה אַי" ,אָפּאַ ,אַ ראָמאַן פון אַ פערד-גובֿ,
זי ,98

אַפֿערע|זיפֿ  --דער ,ין .א2יי 22ל .גר;95 .
אַפֿערעזע( .לינגוויסטיק)  -דאָס פֿאַרלאָרן
 גיין כּכלל ,ספעצ אין גערעדטן לשון ,פֿוןערשטן ,ניט:אַקצענטירטן טראַף  :אַנשטאָט
טוישׁ  --אַדי.אַריסטאָקראַט  ---ריסטאָקראַט.

אַפּערפֿירן  --דזו אַפֿירפֿירן, .דער פֿעטער
האָט אים אַפֿערגעפֿירט פֿון הינטערן טיש",
אָפּאַ ,אַלײן ,זי ,031

דאָס

קינד

פֿון דער

האַנט

נישט

אַרױיסצולאָזן ,פֿון אונטער אָרעם נישט אַפֿער"
צורוקן" ,װײַס ,אַ טאַטע מיט בּנים.

אַפֿערריזלען  --אוטו .ריזלען ,אױספֿליסן אין
פֿאָרעם פֿון א קליינעם שטראָם פֿון אונטער
עפּעס, .נאָר בּײַ קלאָר קריסטאַל װאַסערל,
װאָס האָט פֿון אונטער אבַּאַרג אַפֿערגעריזלט
האָט די זון דערזען א מיידל זיצן איינע אַלײן",
װײַס' ,די זוך.

אַפֿעררײַפן

זזו אַפֿיררײַסן, .פֿאַרטאָג

--

איז ארײַנגעפֿאַלן א
געריסן פֿון אונטער
לייגעכץ ,בּאַקוקט . .
טריפֿה-טאַנץ" ,בּאַש,

בּינטל מחבּלטעס ,אַפֿער-
דער כּלה דאָס אונטער"
 .זיך אַװעקגעלאָזט אין אַ
איק  8591װו ,91

אַפֿערשװימען  --אוטו, .מיט יעדן טריט איז
| פנחס געװאָרן דערשלאָגענער ,געפֿילט װי עפּעס
שווימט אַפֿער פֿון אונטער זײַנע פֿיס" ,אָפאַ,
יה

 -די טענצערין ,ז' ,452

אַפֿערשטאַרצן  --דזו אַפֿירשטאַרצן .צ,װישן
די גרינע פֿלאַנצן האָבּן אַפֿערגעשטאַרצט
בּלימעלעך פֿון אַלערלײ קאָלירן" ,בּאַש ,פֿאָר
 3וו  .72אויך מיט זיך.
אַפֿערשטעקן

--

דזו

אַפֿירשטעקן.

,װעט

דער פּױער אַ שאַר טאָן מיט דעם פֿוס און

דערוען אַ' א פּאָלע פֿון דײַן קלייד" ,װײַס,
קינאה

און תּאווה ,יפּראָגרעסי ,זי .38

אַפֿערשיטן
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אַפֿערשיטן  --טרוו .ענאָר אַלע .צוזאַמען האָנּן

לאותו

בּיז סובּמיסטירט

אַפֿשר

פּרנס או גבּאי די צֶר

זיך אױפֿגעהױבּן פֿון אונטערן טיש און זיך
געגעבּן אַ שיט אַפֿער" ,װײַס' ,דער איבּערגאַנג,

אַפֿרונטירט האָטײ ,תּקנות מחבֿרא קדישא גמילות
יחסדים דבּה"כ הגדולה בּלונדון.

אַפֿערשײַנען  --אוטװ, .פֿון אונטער דעם
שפּיץ פֿון דער קירכע האָט דער מאָרגנשטערן
אַפֿערגעשײַנט" ,אַש ,אויך א מאַמע.

הינדעלע.

אפֿרוה { --עפֿראַךן דער ,מצ נבּ.

געניצט בּלויז פֿון זש מיט בּבּ ,1 :שװאַכינקער,
;יענער איז  . . .אַ קאַצאַפּ . ,א.ון דאָס איז אַן
אֹיל ,אַ פֿליג אויף דער װאַנט טשעפּעט דאָס
 .2אומגעניטער, .האָט
ניט" ,דער ממזר.

אַפֿערשלאָגן  --אוטו  4טרוו, .און נאָר װאָס
איר גאָמבּעלע איז אויסגעקומען נידעריקער צום
ליכט ,װאָס האָט אַפֿערגעשלאָגן פֿון אונטער
דער שײַןײ ,װײַס שו ,יאין דער שטילי ,זי ,82

איז אָקערשט אַרױס פֿון אוניווערסיטעט" ,טמז,
 5וש ,02

אַפֿערשלײַכן  --אוטו, .די שלאַנג האָט זיך

אפרייוצר"ציון | --אײפֿער-יויצער-ציויןן גנ,

אַפֿערגעשלײַכט פֿון אונטערן בּעטי ,פּנחס גאָלד"

די שטאָט אַששאַפֿענבּורג 210טחס.1120084
דרום-דײַטשלאַנד .,קצצבֿים און סוחרים מיט
בּהמות אין דרום-דײַטשלאַנד פֿלעגן פֿאַרילשון-
קודשן די נעמען פֿון די דײַטשישע שטעט |אפֿר
 -אַש :יוצר  --שאַפֿן; ציון  --בּורג ,פֿעס-טונגן,

האַר ,געזאַמלטע שריפֿטן ,מעלבּורן ,9491

מיט

זיך.

אַפֿערשלעפּן  --טרו, .האָט דער גנבֿ אַפֿער-
געשלעפּט דעם זאַק און האָט אים אראָפּגע-
שטעלט אױפֿן טיש ,ער בּינדט אים אויף ,קריכט
אַרױס

פּאָפּ"| ,בּײ אונז

דער

 ,3זי 57ן,

װאַרשע

יודען,

מיט זיך.

יונגן טאָג האָט זי פֿון אונטערן
אַפֿערגעשפּראַצט" ,װײַס' ,די זוך,

עק הימל

אַפֿקיד רוהי { --ן ...רוכין פֿראַזע? .כקריאת-
שמע (שעל המטה) קכתּהלים ,לא( .6 ,אין דײַן
האַנט) 'גיבּ איך איבּער מײַן גײַסט! תּי ,געניצט
מיטן בּבּ .1 :זיך איבערגעבן צו אַן אידיי,

 .2האַלטן בּײַ יציאת-נשמה, :שוין

 נאָך א' ר'" = שוין נפֿטר געװאָרן, .די יורשיםװאַרטן אויף מײַן אַי ר' ,ניט דערלעבּן װעלן
זיי".

אפֿר | --אײפֿערן  +--עפֿר ואפֿר,
אַפֿראָדי|טע  --געטין פֿון ליבּע און שיינקייט
אין גריכישער מיטאָלאָגיע| .װענוס בּײַ די
רוימערן ,א,ין דער שטאָט אַשקלון איז געווען
דאָס עלטסטע היליקטום פֿון אַי ,װי ס'זענען
דאָס מודיע גריכישע מקורים" ,מתּתיהו מיזיש,
יובּל וווא,172 ,
זיאַ'ק  --מעד .יעדער מיטל צו פֿאַרשטאַר-קן סעקסועלע תּשוקה .עאַ-מעדיקאַמענטן...
פֿאַר כּוחיגבֿרא בּײַם מאַן ,וועלכע דער דאָקטער
פֿאַרשרײַבּט אין פֿאַלן פֿון אימפּאַטענץ" ,דרי
יעקבֿ ב .גלען ,צו געזונט

און לעבּן

בּאַליידי-

אַפֿראָ נט  --דער" ,ן22 .איי 22ל.

קונג, .דען מײַן הער האָט מיר זײַן גאַנצשׂ
הויז אונטר קומאַנדי נישטעלט,
פֿרויא

איז

גינומן

גימעלט.

יעקבֿס אײניקל;  )3שבֿט װאָס האָט געשפּילט אַ
פֿירנדיקע ראָלע אין דער ייִדישער געשיכטע,
בּעיקר נאָך דער שפּאַלטונג פֿון מלכות-בּית-דוד,
אין תּניך װערט אָפֿטמאָל א' געניצט װי א
סינאָנים פֿון דער צפֿון"מלוכה ,פֿון מלכות
ישׂראל (הושע ה ;3 ,ירמיה לא,)71791 ,
 .2מענערישער נאָמען .געוויינלעך פֿראָייִם,
א' גריידינ-
פֿראיקע ,עיפֿראַיימל ,פֿראָימקע.
גער  ---פֿאָלקטװיצלער .,א *  -י אָ ס ל (גאַליציע)
שפּאַסיק ,גוטמוטיקער נאָמען פֿאַר דעם מלך-
חסד פֿון עסטרײַך פֿראַנץײאָזעף װו, .מ'האָט
אים געהאַט צוגענומען פֿאַר אַ סאָלדאַט ער
זאָל דינען אין דער אַרמײ פֿון א"יי" ,חזן
שמואל

װיגאָדאַ ,פֿאָר 9591 ,וא ; .72מע

האָט

זיך דערמאָנט פֿון פֿאַרן ערשטן װעלטקריג פֿון
אפֿריםײיאָסלס מלוכה" ,שמעון דײַטש ,הן גאל-
תּי ,ניי תּשל"ג ,זי ,83

זזו  )-.פֿריער .אי
אַפֿריער  --אַדו .פטם.
זיך צונױפֿרעדן .אויך :פֿאַרױס, .דו קוקסט אַי
און יענער קריכט פֿון הינטן" ,מ .י .שעליובּטקי,
אין יאָרן אַרום ,זי ,58
מאַכן סװאָל זײַן
אַפריקאַניזירן  --טרװ.
אַפֿריקאַניש .בּאַקעמפֿן פֿרעמדע השפּעות אין
אַפֿריקע, .דער רוף אַי אַפֿריקע פֿאַר די אַפֿרי-
קאַנער" ,מענעס ,פֿאַר / 8691ו 1,

אַפֿריקאַניש  --אַדי.

ונג,

װאָס איז כאַראַקטעריס-

אֲבֵּר די גנצדיגי

טיש פֿאַר אַפֿריקע. .עס װעט זײַן א ראסע
װאָס װעט הייס זײַן ,װי דאָס אע בּלוט" ,דאָ,

יוסף98 ,דמ,

,0391

צו

איר איין גרושׂי אַפֿרונטײ ,מכירת

3

אפֿרים { --עפֿראָייםן מנ ?לבּראשית מא 25 ,אאַ.
 1נאָמען פֿון :א) יוספֿס ייַנגסטן זון און

אַפֿערשפּראַצן  --אוטו, .גלײַך מיט דעם

אידעאַל.

אויסגעזוכט א ליאַדע אינזשענירל ,אַן איל װאָס

דעם

װערש

{אַװע װוו ,זי 205ן,

פֿון בּערלין

ז 161

בּיז

סאַן פֿראַנציסקאַָ,

װאַרשע

הקייט,

אַפֿראָנטירן  --טרוו- .טיר ,אַפֿראָנטירט .אַרכ.

אַפֿריקאַ'נם  --דאָס לשון פֿון די בּורן אין

בּאַלײדיקן .שאַרף אַרױסטרעטן קעגן עמעצן
;,אם יהיי' מי שיהי' זולטי אַפֿרונטירין אַן
 , .אַזי
אייניגי מן רעגירנדי פּרנסים או גבּאים .
החיובֿ מוטל על שארי ראשי מנהיגי הקהלה
ילהיות להם לעזר ,וענשו ויסרו את האיש ההוא

דרום-אַפֿריקע ,זיך אנטװיקלט פֿון האָלענדיש,
פֿון דעם פּרימיטיוון עטנישן בּורישן זעלבּסט-
בּאַװואוסטזײַן האָט זיך אױסגעפֿורעמט דער
שטארקער אײנאַציאָנאליזם" ,י .שאַצקי ,יבֹּל
|
שא ,זי ,652

װאָס איז פֿון אַפֿריקע,

אַפֿריקאַנ|ער  --אַדי.

אי שטרויס ,אַי נאָזהאָרן ,אַי העלפֿאַנד ,אַי היץ,

אַי פֿיבּער .אַיער שפּראַכן .אַ'זיסט  --פֿאָר-
שער פֿון אַפֿריקאַנער קולטור .א'יסטיק ,די.
אַפֿריקאַנער  --דער ,מצ װי אצ ,װנ -ין" ,קע,
"ס .אײַנוואוינער פֿון אַפֿריקע,
אַ'פֿריקע  --גנ וֶעל פּי יוסף בּן מתּתיהו :עפֿר,
דער זון פֿון אַכֿרהם אָבֿינו און קטורה האָט
בּאַזיגט ליבּיע און זײַנע אייניקלעך האָבּן זיך
דאָרט בּאַזעצט און האָבּן א נאָמען געגעבּן דעם
לאַנד נאָך אים ,אַפֿריקין ,איינער פֿון די פֿינף
קאָנטינענטן .ייִדן אין אי נאָך פֿאַר דעם חורבּן

דרום-אפֿריקע

פֿון ערשטן בּיתהמקדש.

אַפֿריקע ! זװ:
 ;-צפֿון אַפֿריקע .;-ס'איז װילד ,סיאיז א װילדערניש,

אַפֿריקער  --דער ,מצ װי אצ .נעאָל.

רחמיאל

פֿעלדמאן ,אָנגענומען אין זשורנאַל ,דרום-
אַפֿריקע? ,נעגער ,געבּוירן אין דרוםאַפֿריקע,
;,אין זײַן ליד  , . ,ריטעמט ער אויס דעם קאָי
לעקטיוון טאנץ פֿון דעם א'" ,זלמן לעװי ,דרום"
אַפֿריקע ,אָקטי ,7591

אפרת  --װעפֿואָסן,

 .1גנ קכבראשית ,מח ,7

שטאָט אין נחלת יהודה, .אויף די פֿעלדער פֿון
בּית-לחם וואו דער װעג אין אי גייט" ,יהואָש,

 ,2מענערשער נאָמען ,פֿאַמיליע-

ירחלס קבֿרי.,
נאָמען.

פּאַליטישער
אָפּֿשעם  --גז62נשס 2:
בּאגריף .ב :אֲדרבּא ,מיר שטעלן זיך ניט
אַנטקעגן .שטאַמט פֿון אויסרוף אין פּוילישן
סיים בּשייכות מיט פּאָגראָמען און עקאַנאָמישן
| בּאָיקאָט קעגן יידן .פּאָגראָם  --ניין ,עקאָנאָי
מישער בּאָיקאָט  ---אָפֿשעם! *די אָפֿשעם-פּאָלי-
טיק פֿון דעם אנטיסעמיטישן רעזשים אין פּוילן
צװישן די בּיידע וועלט-מלחמות,
אפֿשׂר ( --עפֿשערן זו? .כקידושין טז/א .אאַ.
מעגלעך ,סיקאָן זײַן ,מיט אַ נייגונג צום פּאָזי-
טיוון ענטפֿער ,אַן אויסדרוק פֿון אומזיכערקייט,
אומבּאשטימטקייט ---, .װעסטו מאָרגן קומען
צו מיר?  --אפֿשר", .האָט ר' אליקום איין
גישטעלט אי איין זהוב" ,שו"תּ מהרש"ל,
לובּלין  ,9951וְהש ו}, .אי װער איך דיר אין
איין בֹּעֹשֹׂר מול בּשאַפֿן" ,קה ,פֿיורדא ,3471
מ, ,4/אויף אי פֿאַרדינען טאָר מען קיין געלט
ניט אײַנשטעלן" ,י .טרובּניק ,זשאַרגאָן לערער,
װאַרשע , .6881צי זײַנען זי אי פֿון יענע װאָס
װוילן פֿאַרבּעסערן די װעלט" ,ממוס ,אַ גרויע
האָרי, .אי  ---טאקע יאָגן זיי זיך נאָך אונדז?",
שע,

בּלאַנזענדע

שטערן

|ו ,װאַרשע

,2291

,א'

און טאָמער בּרענגט קלאָג און יאָמער" ,שװ.
אויך סובּ, .א,יבּער און אריבּער ,אָן אַן אָפּשטעל
און אַ בּין ...איבּער יעדן א' און יעדן

געוויס" ,צייט ,מטטרון; .און דאָך האָט בײַ
יעדן פֿון זיי אין מחשבֿה

געפֿלעמלט אַן א'

אַ װאונדער",

אַלף כּ ,/חלום'

אויף עפעס

עליכם ,8591 ,ז' ,29

י

א' ואפֿשׂר  --פֿאַרשטאַרקונגס-פֿאָרעם .תּח.
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אפשרות
ווערט געניצט מיטן בּ :ס'איז מעגלעך ,מע קאָן
דורכפֿירן ,מע קאָן מקיים זײַן.

אַד.

זדיק --

ניט אינגאַנצן

װאָס אין

זיכער אָבּער דאָך מעגלעך .א טאָג װאָס האָט
א בּלענד געטאַן מיט אַן אין צוזאָג" ,סוצ |,

-קייט, .מע דאַרף זיך רעכענען

ז 404

מיט דער אי אַז עס זײַנען פֿאַראַן בּיו זעקס
הונדערט פּשוטע װערבּן" {העבּרעאיזמעןן ,ימ,
יושפּ וְאא, .2 ,װעט איר מיט אַן אי קאָנען
זאָגן װער פֿון זי איז אַ לירישער קונסט.
געניסער",

שנ,

און

קריטיק

קריטיקער,

ב"א

.9

אפשרות
תּח.

( --עפֿשאָרעס ,עפֿשײרעסן די. ,

?כמורה

נבֿוכים,

מֿעגלעכקייט.

ג ,טו.

;עס װערט די אי פֿון קענען רייניקן די שׂדה-
העפֿודה" ,לדבּ ,נײי ,7591
אפֿשרן  --ועפֿשערן) אוט .אפֿשר ,געאפֿשרט,

אָציל

2כשמות ,ח ,1 ,51 ,פֿינגער בּכלל ,ספעצ װײַופֿינ-
גער ,טײַטפֿינגער ,אינדעקספֿינגער .דער צווייטער
פֿון גראָבּן פֿינגער .זן זעלבּשטענדיק ,לרובֿ אין
פֿאַרבּינדונג, ,די כּהנים זאָלן בּענשן אלי טאָג
ישׂראל מיט אויף גירעכטי איות" ,נצ | ,בּמדבּר,
ז/א, .ר'י שלמהלע האָט געדרייט מיטן א-פֿינגער
וי צו א פּלפּול" ,י .בּודזאָהן ,אַ מעשׂה מיט אַ
רבֿ , . . .װילנע  ,7291ו' , ,6איידער דו װעסט
קאָנען כּפֿל מוזסטו פֿריער קענין אויף איות
רעכענען" ,ליבּין גאָלדין בּערג ,מלאכת מחשבת,

גרדיטשובֿ {סדילקאָװ?| תּקפּ"ח.
 .2מענלעכער אפר ,אײפֿ22 .פסחים ,קיבּ/בּ.
,מיט פֿאַרשפּיליעטע הויזן װעט דער אי ניט
|
אַרויסקוקןי.

אצבּעיאלקים  . . .{ --צלאָקיםן תַּח? .כשמות,
ח .51 ,אַ פֿינגער פֿון גאָט איז דאָס .געניצט

מיטן ב .1 :גאָטס פֿינגער {לויטן זוהר ,בּלק,

זאָגן ,ענטפֿערן כּסדר אפֿשר, ,נ,ישט געאפֿשרט,
נישט געטאָמערט" ,לע װאָפּקלײַבּ ,נ"י  ,8691ז'
טיט זיך; .הער אױף א' זיך ,נעם
.9

האָט איטליכער פֿינגער פֿון גאָטס האַנט א
בּאַזונדערע פֿונקציע .גאָט האָט מיטן אי פֿון דער
רעכטער האנט געװיון משהן די ניסים װאָס
ועלן געשען מיט די בּניישׂראלן, ,אָ ,סאיז
זײַן אי-א!!" .צ,עבּראָכן װערן האָט געקאָנט דער
שטיין ,אָבּער ניט די װערטער ,װעלכע אײַנ-
געקריצט האָט אין אים דער א"א' אַלײן!",
פֿרוג 02' 1טעֶר פֿעבּרואַרי, .האָט עֶר די ליכטי-
קײַט ,די װײַסע אױיסגעשפּרײט :צעשניטן מיט
דעם שאַרפֿן אי-אי אויף העלפט דאָס שטראַל-
קייט" ,הר ,אדמס קינדער ,וועלט בּאַשאַף
 .2אומגעריכטע ישועה דורך ניט-מענטשלעכע
אָדער איבּערנאַטירלעכע כּוחות ,גאָטס וואונדער,
נס מן השמים, .װער װייסט װיפֿל אָרעמע
מענטשן עֶר װאָלט נאַך אומגליקלעך געמאַכט,
נאָר עס איז געװען אַן א" אי װאָס ער איז

צדיק) פֿאַר איינעם װאָס האַלט זיך פֿאַר א
גדול ,אײַנגערעדטער מיוחס ,בּלאָזט פֿון זיך,
,או-ואַי ,ר' אי איז געקומען", :מ,אַכט אַ װאַרע,
ר' אִי גייט!"; ,װאָס זאָגט איר ניט אויף אונדזער
גבֿיר ,ר' אִי?", .דער גאַנצער תּירוץ איז אַז ער
איז ר' אִיס אייניקל" ,ספ ,עניים ואביונים,

הזהב,

װעסטו

אָן א פֿעסטן בּאַשלוס", .אפשר

אויפֿ

הערן א'? רעד קלאָרע דיבּורים ,בּרחל בֹּתּך
,פֿשר זײַנען די געשעענישן צו ג-
הקטנה" .א
שווינד געקומען ,אפֿשר האָט דער היסטאָרישער
פּראָצעס מיט א צו גיכן טעמפּאָ זיך אַנטװיקלט,
אפֿשר איז די סיטואַציע פֿונעם װעלטיידנטום
נאָך ניט געװען די געלונגענע  ...מע קען זיך
אַ סך אי ,פֿאָרשטעלן" ,ש .קאָלקער ,דאָס פֿאָלק
און די בּעװעגונג ,לעמבּערג  ,5291זי .8

א"צ  --רית פֿון :איש צדיק .אין צורך |איין

צוירעךן.
אֵיץ  ,1 --פּעיאַ .צונאָמען לגנאי ,ר' אַץ (איש

ױ

װאַרשע  ,8981ז' , .57א-אי! דער שותּף אין
פּונקט געקומען צו מלווה-מלכּה" ,פרץ ,ימלווה-
מלכּהי,, .איז דאָס דאָזיקע אומגעריכטע בּאגעגע-
ניש געווען אן אי-איי ,שע ,זומער-לעבּן,

 .9גאָטס השגחה איבּער זײַנע בּאַשעפֿענישן,
,י-אי! גאָטס השגחה
השגחה פּרטית .א

26

 2מענלעכער

אַצ"אַ

ֹר
באָט
ֹה
ו..
גלן.
 . . .זײַן װי

געשלעכטאָרגאַן.

,גודת
ר'תּ פֿון א

צעירי אילוף",

ּ,ני-
אָרגאַניזאציע פֿון מיטל-שול תּלמידים בּײַ ב
בּרית" ,געגרינדעט אין אָמאַהאַ ,נעבּ' ,פֿ"ש,
אין יאָר ,5291
אצאַ  --ק"ל| .=40: 8 .קלאַנג בּײַם רופֿן
חזיריםן .געניצט מיטן 3ב :זײַן בּרוגו מיט
עמעצן, .ער איז מיט אים אַ'".

אַ'צאָפּ  --פפ :אָצעפ .זזו אָטשעפּ- ,
 .1דרענגל װאָס מע ציט מיט אים
.0
עמערס ואסער פֿון בּרונעם .צום אִי איז געווען
צוגעטשעפּעט דער עמער, .די דאָזיגע גאַס האָט
געהאַט צוויי בּרונימס ,איינער מיט אן ,אָצאָפ"

און דער צווייטער מיט אַ ראָד" ,אַר ,ידער בּויםי,
 .02שלאַגבּױם ,קאָנטראָלישטאַנג בּײַ אַ גרע-

נעץ ,בּײַ אַן איבּערפֿאָר איבּער א בּאַןדליניע,
אצפּע

געשטאָרבּן",

א.

מאָרגענשטערן,

עגל

-

(עצבּען

דער,

מצ

ות

ועצבּאָלסן

איז עס

פרץ,

געװען',

'האשה מרת חנה' .2 ,בּריוו פֿון מאַן, .ס'איז
דער אָפֿענער װעג פֿון השגחה פּרטית ,א"-א",
י .ליפּמאַנאָװיטש,

איק

 7691צו | .12דער

פּראָ

צענט קינדער װאָס זײַנען געשטאַרבּן בּמשך פֿון
ערשטן לעבּנסיאָר איז געװען אַזױ גרויס ,אַז
ווען א קינד איז למזל געװאָרן איין יאָר אַלט,
איז דער פֿאָטער ,אין ליטװישע שטעטלעך,
געקומען אין בּיתיהמדרש ,האָט געמאַלדן ס'איז
א"א ,האָט בּאַקומען אן עליה און מנדר
געוען.ן
אצבּעוני ( --עצבּוינין דער ,מצ ים ,פמ :
אצבּעי ועצבּאָאין+ .,װער עס איז װי א
פֿינגער די גרייס ,ליליפּוט ,פּיצל ,קאַרליקל.

אַצ'ונר

--

אַדח.

דחו

איצונל

,)-

60ט :95 .40//2: 261אַצינד ..+-

0331
אי האָט

אַ בּיסל אַן אַרכ בּײַטעם ,איז פֿײַערלעכער װי
איצט .קאַי װעלן מיר זיך מיט דיר נאָך ערגער

בּאַגײין װי מיט זיי" ,תּי ,בּראשית ,יט,9 ,
,זאָגט דער יהודי איך בּין געװען איין מלמד
מיט קינדער ,אי האָבּן זיי גענומען ר' יוסי",
נצ ,כט/ד, ,װי שרעקלעך אי איז אין דרויסן",
פֿרוג וו ,זי | 211בּײַ פֿרוגן כּמעט שטענדיק אֵין,
;אַלע חכמים װאָס זײַנען בּײַ ייִדן געװען פֿון
אָדם-הראשון בּיו אַי ,ממוס ,מסעות ,ז' ,4
דיק  --אַדי.
אַצונדער  --אַדװ :95 .אַצונדערט ,אַצונ-

דערטאָ,

אַצונטער.

דח

איצנד=- ,

 , ,0רעכטפֿאַרטיקײט פֿלעגט רוען אין איר
און אַצונדערטאָ  --מערדערס" ,תִּי ,ישעיה ,א,
; .1אצונדערט ווייס איך אַז גאָט העלפֿט זײַן
געזאַלבּטןײ ,סדור קרבּן מנחה

מיט עבֿרי טײַטש,

שחרית, .און דאָס האָט אַלץ שבּת בײַנאַכט
דאָ פּאַסירט ,סוף חוֹדש ,אָט פּונקט װי אצונדער",
מר | ,נ"י  ,8091ז' , .461פֿיר אַרױס די פֿיקס
אֵיט / ,אַלס די פֿירער ,יענע בּערן  /דען אין
צװאַנציקסטן יאָרהונדערט  /איז דער מין צוריק
מאָדערן" ,אַר' ,צום פֿאַבּוליסט,
אָצוֹפ  --דזו אָצאָפּ, .אָדער עֶר כאַפּט אַן אָצופּ
מיט אַן עמער און נעמט שעפּן װאַסער פֿון
בּרונעם" ,זש ,נח פּאַנדרע ,װאַרשע  ,8391זי ,41
אצטננינות

 +- --איצטגנינות,0331 ,

אצטלא (דרבנן)  +- --איצטלא,1331 ,
אציר  --דער ,ז :99 .אַסיד 22אי 22ל.
זײַערס .זויערע .כעמישע פֿאַרבּינדונג ,געוויינט-
לעך מיט א זויערן טעם װאָס האָט הידראָגען
װאָס קען זיך בּײַטן אויף א מעטאַל אָדער אויף
אַן עלעקטראָ-פּאָזיטיװוער גרופּע צו שאַפֿן א
זאַלץ, .בּולבּע אַנטהאַלט |אויךן ציטראָןזױערע
און די פּאָטאַש-סאָדע און קאַלך-זאַלצן פֿון דעם
יֹשׁ
דאָזיקן אַי ,דײר י .מעריסאָן ,היגיענע.
 ---אַדי,

8אָגעניש  --אַדי .װאָס פּראָדוצירט אַ',
אַיע בּאַקטעריעס.

אַ"ירן  --טרו :99 .אַ"יפֿירן .מאַכן עס
זאָל װערן אַן אַ"
מיט זיך  --פֿון זיך װערן אַן אַי.
אַ(פי)קאַציע.

/נ,2

'אאָפֿי"ל  --דער ,ן .קעמערל װאָס האָט
א נטיה צו זײַערסן,

אַ'אָז  --דער .אויך אצידעמיע( .פּאַטאָ
לאָגיע).
בּלוט,

אומנאָרמאַלער

אַציז'  --אינטעריעקציע.

סכום

זײַערס

אין
|

 .1אויסרוף בּײַם

אַװעקטרײַבּן א חזיר, .װיפֿל די װײַבּער זאָלן
נישט געװען שרײַען אציו -- ,דער חזיר האָט
זיך געמאַכט װי נישט אים מיינט מען צס",
מאַנ ,איק 1691 ,ווו ,1
 .2פּעיאָ פֿאַר מענטשן, .אַצי! כ'זאָל ניט
מער זען דײַן מאָרדע!".

אָ'ציל --דער- ,ים .ככשמות ,כד .1 11 ,איידל-
מ!אַן ,אַריסטאָקראַט ,פֿון הויכן יחוס ,גײַסטיק
געהױבּענער מאַן; .דער מאַן איז אַ ריכטיקער

1968

אַצילות
אָי ,הן מיט זײַן אױפֿפֿירן זיך הן מיט זײַן
יחוס".
 .2אייפֿ .גראָבּער יונג ,פֿון נידעריקן שטאַם,
געמיינער,
 9צוגעקלערטער נאָמען פֿון אַ שטעטל, ,ער
װייסט אַז דער פֿאָטער זײַנער איז געװען א
חייט בּן שוסטער און דער אַצילער בּעדער
רעכנט זיך מיט אים שני-בּשלישי" ,מ .דלוגאַטש,
די װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881זי ,6

אַצילות  --ואַצילעסן די ,מצ ן .קכרמבּ"ן,
בּראשית

מט ,42 ,אור

החיים,

דבֿרים כו,11 ,

( .1קבּלה) אױיסשטראַלונג .די ערשטע ,די סאַמע
רוחניותדיקע עמאַנאַציע פֿון געטלעכקייט אין
פּראָצעס פֿון װעלט בּאַשאַף ,לויט דעם סדר:

אַצילות בּריאה ,יצירה ,עֹשִׂיה .נוטריקון :אבּי"ע.
,איר מעגט װישן :פֿיר עולמות זענן פֿרהנדן,
די היישן (אי ,בּריאה ,יצירה ,עשיה)" ,עח ,ג/א,
,די צען ספֿירות פֿון אי װעלכע נידערן אַראָפּ
 ..,דורך א שטאַרקע פֿאַרקלענערונג ...און
ווערט אָנגערופֿן אַן אינעװײניקסטער אור",
תניא ,קד,

 2איידלקייט ,רוחניות ,גײַסטיקײט ,אַריס-
טאָקראַטישקײט .פֿאַרמאָגן אַי און חסד .לעבּן
אין א װעלט פֿון אַי .קאַן אי איז געווען אויס-

געגאָסן אויף זײַן געלבּלעך לאַנג געזיכט",
אלחנן צייטלין, .די מטרוניתא . . .אין  --הויך
איבּער העכערס  --הייבּן זיך איבּער איר װי
צעעפֿנטע פֿעכערס" ,צייט ,גל װוו' ,מטרוניתא'
,די אָפּשפּיגלונג פֿון א לויטערער נשמה ,די
| אי איז אים אױסגעגאָסן אױפֿן פּנים" ,ג.
שטוצינער ,אַמעריקאַנער 9591 ,וט , ,62זיך דער"
הײיבּן איבּער דער װאַכעדיקײט און אײַנאָטעמען
אין זיך די אי פֿון דער . . .חסידישער ועלט",
פ .5בּן זוד ,טמז; ,569113 ,יידיש איז א
מיוחסת ,טשעפּעט נישט די אַ' פֿון ייִדיש",
טמז 5691 ,ע ,51

דיק  --אַדי .אי ליכט ,אַיע געשטאַלט,יקייט, .די אַי פֿון דיאיער תּלמיד-חכם.
גײַסטיקע ייִדן" ,טמז 6691 ,ש ,02

אַצי'נד  --פֿאַרשפּרײטע פֿאָרעם אַנשטאָט אַצונד
אויך אין שטח פֿון לד, .ס'האָט בּרײַנדלען אַן
אומגליק געטראָפֿן ,אוי-װיי איז איר מאַמען
אַי" ,פל, .קוק מיך נאָר אַ' אָן ,איך בּין אָסור
ניט מיאוס" ,עט ,סערקעלע ,װילנעף  ,5291זי
, ,3דערנאָך הייבּט ער אָן :אבֹּא ,אַבֹּא ,א'
פֿאַרװאָגלען די חיות און די פֿײיגל" ,נוצ |,
זשיטאַמיר ,תּרכ"ז ,זי  013אאַזעלכע חקירות
גייען מיך אי ניט אָזי ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,611
;װעסטו דאָך אוודאי װעלן אָפּטראָגן מײַן װײַבּ
װאָס איך שרײַבּ דיר אַי ,שע ,זומערילעבּן,
זי ; ,502און װאָס טוט מען אִ'? װאָס הייבּט
מען אָן צו טאָן?" ,װײַס ,א הײיסער שבּת-
ֿ,אַרװאָס זײַנען פֿול די קלויסטערס. . .
טאַגי ,פ
פֿאַרװאָס זײַנען לײידיק די שולן אַ'?" ,סעג,

אָצינע ,אָצינעט .אויך:
אָצינען  --טרװ.
אָט שינען ,סל .צצעזנעציס  . 2:פֿאַרשניצן,
מאַכן שאַרף ,מאַכן א שפּיץ .אָי דעם קאַראַנדאַש,
אָציסצעװען  --טרװ- .צעװע ,אָציסצעװעט.
אויך :אָציסצייען .סל .פזזזנסזעצים .=8:
אָפּרײניקן .מ,יט װאָס פֿאַר אַן אָפּפֿירונג װעסטו
אִי זייער מאָגן פֿון אַלע שמוץ" ,אַלפֿס ,הערצי
ליכע ליבּע ו ,װילנע  ,0291זי ,31
אַָציפק  --דער ,יעס ,פּר..=:2: 881000 .

זזװ

 4-אָטשיסק ,אָטשיסקע.,968 ,אַציקליש  --אַדי2? .איי27 .ל ,גר = .װאָס איז
ניט אין אַ ציקל ,ניט אין א קרײַז .איע פֿאַר-
בּינדונג פֿון מאָלעקולן,
אצ""ל  --ר"ת פֿון; אין צריך לומר .אני)רגון
צבֿאי לאומי,

א'ניק { --אייצלניקן דער- ,עס,

מיטגליד

פֿון אירגון צבֿאי לאומי,

אצל | --אייצלן קאָנ .לק.

בּײַ .תֹּח .צו מאַכן

עמפּאַטישער .אויך אין גנבֿים-שפּראַך .א צ לי
{עצלוין בּײַ אים;
{עצליין בּײַ מיר; אלצו
/עצלינון בּײַ אונדו; א צ לכ ם
אצ לנו
ועצלייכעםן בּײַ אײַך, .די ספֿרים זײַנען אצלי
געבּליבּן פֿאַר דעם געלט" ,קמ ,4681 ,טן ,33
;ניט ערגער װי אצלכם בּמאזעפּעװקע" ,שע,
אידישע ראָמאַנען ,ז' , .242פֿלײש איז אצלנו
בּזיליהזול" ,יופֿאָל ,5881 ,טאן ,11

אַזילהעשיר { --לייהאַאישירן דער ,פפ :אץ-
להתעשר |לייהיסאַישערן?? .משלי ,כח,02 ,
;דער װאָס װיל גיך רײַך װערן ,". . .תּי .געלט-
גײַציקער ,רוֹדף-ממון, .פּלוני איז טיף אַרײַן
געטאַָן אין מסחר ,אַן אמתר אַײלי", .איך בּין,
זאָג איך ,ניט קיין אָלײ ,שע' ,ישלים-שלים-מזל',
;בּאמת געזאָגט ,אין ער ניט געװען פֿון די
װאָס רײַסן אײַן די װעלט ,ניט אזא אָזדלהעשיר",
נס ,די משפחה מאַשבּער ,נ"י ,8491

א .שרד

איצטער,

אין

גאַסן אַז אונדזער אױסגאַנג איז געװען אומ-
זיסט" ,פֿל, .װער קען פֿילן ,אוי ,מײַן בּיטער
האַרץ אַי ,נאָר װי איך און מײַן געליבּטער
אַלײן9 ,ל, .נאָר קיק ,װיפֿל האַלט איט דער
זייגער" ,טעיאַטאָר ,זי , .32אַיט האָט ער שוין
די פֿינף חושים" ,מק ,מאָנטיק .עהאָסט אַ
טויזנט מאָל געהערט פֿון מיר און אויך הערן
װעסטו עס אַיט" ,ממוס ,יודל ,ז' , .951דאָס
האַרץ פֿון זיך ארױסרײַסן אי איז כּדאַי?" ,פּמ,
מילכאָמע ,מאָסקװע  ,8491ו' ,06

שטיי אוױפֿן

שיידװעג

שעהען

אצינדער(ט)

 --עאַיט קלינגט אין אַלע

מען? ,כאיי  .227ב :עסיק זײַערס,
אצעטאָז(ע)  --זאָס װאָס האָט אין זיך
עסיק-זײַערס .אוואסער  --געניצט אין

נ"י  ,8491זי , .0321א,יך
פֿון

שכנות

װאָלט זי שבּת

בֹּשבּת אַהיים געשיקט

קוגל" ,פּרץ ,יאַ קשיא אויף יענע לײַט', .פֿון א
פֿאַרגאַנגענהײט װאָס פֿאַרגײט נישט ,און ממילא
זײַנען זיי אויך איצטערדיק ,הײַנטיק ,אַי ,צייט,
טמז 7591 ,א ,9

אַצעט(אַָ)  --אין אַ גרופּע אינטערנאציאָנאַליז-

א' מיט טעג אוױיסגעזיפּט",

מיאַלשער,

אָצענסטאַװקע

ליבּשאַפֿט.

ד
יק  --אַדי, .אַפֿילו אירע אַיקע נאָענטע

מעדיצין פֿאַר שטילן װײיטיקן און קעגן פֿיבּער,
; ...נעם גדשטירט צימרינד וְאֲשִׂיר אונ'
(בּוראַגין ואַשׂיר) אונ' (אַצעטאָזעה) ואַשִׂיר אוני
י
רויזן זאַפֿט  ,*. . .סור וו ,כבּ/בּ.
אצעץטא'ט  -דער ,ן .זאַלץ פֿון עסיק-
זײַערס .עזוא נעם אין דר אַפּטיק ...אונ'
זאָמין פֿון (אַצעטאַטועה) פֿון איטליכן איין
האלבּן קווינט" ,סור וו ,כב/א,

.)00,(110

אַצעטאָץ  --דער

לײַכטע

פֿליסיקײט ,װערט גיך אויסגעװעפּט ,בּרעניק,
געניצט בּײַם פּאָלירן האָלץ ,בּײַם צוגרייטן
פֿאַרבּן? .אַי ,א קאָלירלאָזע פֿליסיקײט  . . .װערט
פֿיל בּאַנוצט אויפצולעזן אָרגאַנישע שטאָפֿן,
ס .פֿײַנסטאָון ,כעמיע ,נ"י  ,0291ז' , ,802קען
דער נײַער מיטל |אינסוליןן אין שװערע פֿאַלן,
בּעת די צוקער-קראַנקע זײַנען שוין פֿאַרגיפֿטעט
מיט צוקער און זײַנע שעדלעכע פּראָדוקטן (א')
און האַלטן בּײַם שטאַרבּן  --ממש ראַטעװען
פֿון טויט" ,צש ,פֿגעז ,װילנע  ,3291יאן ,778

אַצעטיל  --דער .כעמישער ט.
פֿון אַצעטיל-סאַליצילישער

פֿאַרקירצונג

אציד ,גרונט-שטאָף

פֿון אַספּירין, .די שאָטןזײַטן נעמען זיך
דערפֿון װאָס אַספּירין אָדער א"סאליצילישער
אַציד ,לויט דעם כעמישן צוזאַמענשטעל ,װירקט
ניט אַזױ גוט אױפֿן האַרץ"9 ,געז ,פּאַריז ,0591
יירן  --טרו .אַרײַנגעבּן ,פֿאַר-
פא .1121
/נה,
בּינדן מיט עסיק זײַערס.

אַצעטילעץ  --דער .כעמישער ט.

גאַז אָן קאָליר, .אַז מע פֿאַראײניקט
מיט װאַסערשטאָף אָדער מיט אַ' (א
פֿון קױלנשטאָף און װאַסערשטאָף),
זייער שטאַרקע היץ ,װאָס װערט
שמעלצן און שנײַדן מעטאַלף ,ס.
כעמיע ,ניי  ,0291די ,27

.1,0,

זױערשטאָף
פֿאַרבּינדונג
קריגט מען
געניצט צו
פּײַנסטאָו,

אַ'צעלעס  --גג, .קיין װאַרטיזשעין האָט זיך
אריבּערגעכאפּט א װײַבּל מיט צװיי היפשע
קינדער ,צוויי מיידלעך ,פֿון דעם שטעטל אַ
אויף רוסיש הייסט דאָס שטעטל װאַלעגאָצאָלאַָ-
װע ,נאָר ייִדן רופֿן עס אִי .ס'איז ניט װײַט
פֿון דער בּאן סטאַנציע זאַטישיץ" ,פּ .רודאָי,

טמז 3691 ,וע ,61
װאָס איז
אַצענטריש  --אַד.
צענטער ,װאָס האָט ניט קיין צענטער.

ניט

אין

אַצענ(י)ע(ווע)ן  --טרװ .סל6- .עס ='8:
מעזעה .אָפּשאַצן עפעס אָדער עמעצן . . ., .און
פֿלעגט אים

תּמיד

אִי מיט

מ .י .בּערדיטשעװסקי,

דעם

יודישע

שלאַק זײַנעם",
כּתבֿים, .פּאקע'ט

װאָס מען גיט אָפּ אָפֿן ...דער שיעור בּיז
װיפֿל מעג מען אָציענעװעןי ,ש"י אבּרמובֿיץ
(ממוסן ,דער ניצליכער קאַלענדאַר פֿאַר די .

רוסישע יודען אויף דעם יאַהר תּרל"ז ,זשיטאָ-
מיר ,זי ,47

אָצענסטאַװקע  --די .פֿאַרדרײט פֿון אָטשנע
סטאַװקע ,968 +-- ,סל, .זי זאָל װירקן אויף
איר זון ,דאָס עֶר זאָל די װאַרהײט זאָגן ,אַלס
ער װעט שטיין מיט מיר אַצענשטאַװקע" ,אַמד,

1080

אָצענע
איינע

שיינע

געשיכטע

פֿון

ר'

יוסף

מניסטער

פֿון שפּאַניען ,ווילנע ,1781

אַ'צענע  --די דח אָטשענע  .968 +-סל.
,ער איז גענוג אַרױסגעצױיגן געװאָרן איבּער
איין קאַרטאָפֿל( .דאָס איז געמיינט אַזאַ מין
פֿרױ װאָס זי איז אַ גרויסע יחסנטע און אַליין
טויג זי אויף כּפּרות ,װײַל די רעכטע פֿרוכט
פֿון קאַרטאָפֿל איז אין דער ערד ,אינדרויסן איז
נאָר די אִי װאָס טוג צום טײַװל)" ,אַמז,
שומר,

בּאַרוסקע דער

װילנע .1781

אָפ

אַצע'נע  --די ,יס .גמססס  .=:2:סל.

שאַצונג .אַ צו בּיליקע אִי, .דער לערער האָט
דיר געגעבּן אַזאַ מיאוסע אָזָ"י

סוענס ,סענץ װאָס מע
אַצענציע  --די
בּאַקומט װען מע פֿאַרבּריט טיי אין קאַכעדיקע
.=:1:1:

וואסער60863590 .

...,4

אַי כּמו המש-

קה שעושׂין מהתפּשטות חלקים רבּים א' למזוג
בֹּה רובֿ משקה ,". ...מו"ה
שניאור

קונטרס

זלמן זצ"ל,

דובֿ בּער בּן מו"ה
ההתפּעלות,

קעניגס"

בּערג?  ,1281יב/ב,

אָצענקע  --די .אָפּשאַצונג ,ספּעצ דאָס בֹּאַ
שטימען דעם פּרײַן פֿון אַ משכּון, .די לאָמבּאַרד
נעמט נאָר װאָס איר קומט און דאַרױף איז זי
געדעקט מיט דער אַיי ,ארז ,קמ ,9681 ,טאן ,91
אָצענ(ש)טשיק

 --דער , עס.

אָפֿיציעלער

אָפּשאַצער ,שמאי, .אַחוץ מאַקלערעס און נאַ-
טאַריוסן און אויך געשװאָרענע אִיעס  ---די מוזן
פֿון ייִדן מיט קריסטן אינאיינעם געקליבּן ווערן",
קמ ,3681 ,טן , .42עס עֶפֿנט זיך די טיר ,עס
קומט אַרײַן דער פּריסטאַװ מיט אַ אַ ,א
שרײַבער און מיט עטלעכע קרעדיטאָרן" ,ש.
בּערנשטיין ,ר' יאָחצע דל גאה ,קעשענעו ,4881

זי ,32

אַקאַדעמיע

ניצט צו בּאַצײכענען א חדר-יינגל ,אַ מזיק,
אַ זשוליק װי אויך א רשע .קאַי ק' ,בּרוך-הבּא!
דער מחבּל איז שוין דאָ!", .סקאָצל קומט! משה
זשוליק ,אַייקי ,װאָס מאַכסטו?".

אַ' ק'-לשון  --האַרבּ ,אומפֿאַרשטענדלעך
לשון{ .ערשטע צוויי װערטער פֿון א פּיוט אין
גראַמען פֿון אלעזר הקליר ,7 ,י"ה װאָס מע
זאָגט אין די יוצרות ,שבּת פּרשת ,זכור",
בּאַזירט אויף קלאַנגעןשפּיל מיט דרײַסיק
,ער קיין צדיקן האָט שוין דער אִי קי
צדיקןן .מ
ניט געקענט געפֿינען ,נאָר די עטלעכע?" ,מ.
די

דלוגאַטש,

װעלט

מסורה,

.1881

וארשע

,אויסשטעלן א פּאָר אויגן װי דער רעֹנדאַר
אױפֿן אָץיקוצץ" ,פֿװל, .נאָר אָיקלי שרײַבּן
בּײַ אונדז הײַנט . ..פֿיל אַנדערע :מע קען
װאָס זיי מיינען" ,ממוס,
פֿ.ן
..
רטע
טאָר
פֿ
פֿישקע .אויך :אָיק-קצוצודלשון ,אויך :אַיקי
שפּראַך,
דיק  --אַדי .װאָס איז אומקלאָר ,שװער צוקיים  --א,ומגעלומפּערטע אַר-פֿאַרשטײן.
כיטעקטור {פֿון זאַץן און האַמעטנע אַץיקוצצ-
דיקייט" ,אַ .גאַלאָמבּ ,ליב 5291 ,ווא ,4

אָץיקלאָץיבּױידעם  --דער ,מצ .נבּ.

אפ

לאַכערישער אויסדרוק וועגן א מיינונג ,אַ סבֿרה,
אַ נאַרישן

אױיסטײַטש.

,טאַקע!

כּשמו

כּן הוא:

 ...איז איינער מִסכּים .אִי ק' בּי! דער שורש
אין

גאָר אַן אַנדערער ..א.יז

טער",
,2

שמואל

שײַן,

די

סותר

ירושה,

א צוװויי-

דראָהאָבּיטש

ז' ,91

אק  --רית פֿון :אבר קטן ,אדם קדמון ,אַדמת-
קודש ,אַרעא קדישא ,אומרים קדיש ,אולפֿי
קהל ,אסור קדושה ,אָרוץקודש; אַקציאָנס-
קאָמיטעט,

אָצעפּ  --זזו אָצאָפּ , .+א,ון דער נײַער בּרו"

אק  -דער .זזו נאַקן אָבּ אין שמות דבֿרים
פֿאַרטײַטשט 'עורף'  ---אַק,

נעם  . . .געמאַכט פֿון נײַע בּרעטער . . .און פֿון
אױבּן קוקט משופּעדיק הויך אין הימל אַרײַן
אַ לאַנגער קײַלעכיקער גלאַטער אָ" ,י .ד.

"אַ'ק  --סל .סופֿיקס .,מיט בּיטוליבּ .מצ דעס.
פּראָסטאַיק ,פֿרומאַיק אאַ.

בערקאָװיטש,

"אָ'ק  --טל סופֿיקס װי דפו .בּנאָק.

גק פאן  ,25ז' .55

אַצעפּטירן  --דזו אַקצעפּטירן  .+-שפּטַ --
אַסעפּטירן,

אָצעקלאָץ  --דזוו האָצעקלאָץ .+-- ,שפּאַטנאָ-
מען ,אָפּלאַכעריש פֿאַר אַבּי װער ,אַבּי װאָס,
.עת אַ פּוילישער בּע"ג |בֹּצל-
פּלוני, ..ב.ּ.ש
עגלהן קומט אָן פֿון בּאַרדיטשעװ צי פֿון אַי צִי
אַזױ פֿון אַלדי שװאַרצע-יאָר קיין אַדעס מיט
פּאַרשױנען" ,קמ ,8681 ,מן ,94

אַצער  --דער' ,ס? .אי
 -קליאָן .

-ישׁ --

אַזי.

.227

 01זזװ

א'ַ8אָ ז --

אַדי

 .2קוסט מיט בּלעטער װאָס זײַנען ענלעך צו
בּלעטער פֿון קליאָן,

אַצערפּירן  --טרװ- .בּיר ,אַצערבּירט?? ,איי
2כל/ .מאַכן זויער אָדער בּיטער .אי אַ מישונג,
אָץיקוציץ { --ק.ו.י.צעץן ,דער, .סהאָט זיך
צוגעאײַלט (אָנגעלאָפֿן) .דער פֿאַרטיליקער" .גע-

אַקאַ  --די.

איניציאַלן פֿון ;אַרמיאַ קראַיאָװאַ"

 ,/211014 80(8151אונטערערדישע

ארמיי אין

פּױלן ,געקעמפֿט קעגן די דײַטשן אין דער
צווייטער וועלט-מלחמה, .צוליבּ די אַ' ,האָבּן די
פּאָליאַקן מורא צו האַלטן ייִדןי ,יזבּ קאָריו,
זי , .033די אַי זוכן איצט (אין  )4491ייִדן מער
האֲָווץ'ץ ,מצ
וי די דײַטשן" ,דאָרטן ,זי 623
 -איאָװוצעס .מיטגליד פֿון א .איבּער דיאָפֿטע אַנטיסעמיטישע ארויסטריטן האָבּן די ייִדן
די איניציאַלן פֿון אַרמיאַ קראַיאָװאַי געלייענט:
א כּפּרה.

אאָ  --פטמ.
ק

דזוו אָט אָ .אָי מע זעט אים",

אַקאַבּױיטע  --דער- ,ס2 .קלאָקל ,בּוקאָװוינע,
מוסר ,רכילותניק ,פֿאַרפֿירער ,אונטערפֿירער.
;ער רעדט שלעכטס אויף זײַן חבֿר ,דער בֹּעָל-
הבּית זאָל אים אַרױסװאַרפֿן  --סאַרא אי ער
איז!".

אַקאַדיש  =- --אַכּדיש3431 ,

אַלטא =

אשוריש .נײַיאַי = בּבֿליש,

אַקאַדעלע

--

די' ,ס: 400802 .זש.=2

צוקערל פֿון בּרוינעם צוקער .קאַראַמעלקע,
צוקער-שטעקן, ,פֿריִער פֿלעגן זיי דעם גאַנצן
טאָג אַרױסגײן  . . .פֿאַרדינען ,איינער מיט קװאַס,
דער אַנדערער מיט א'ס ,דער דריטער מיט
קיבּריטעס" ,קורות העתּים ,0681 ,יאן  ,9לג/א,

אַקאַדעמ|יע  --די ,ס ,ככאיי 22גר.

 ,1שול,

געגרינדעט פֿון גריכישן פֿילאָזאָף פּלאַטאָ (אַפּל-
טון) ,לעבּן אטען ,אין  183פֿאַר אצ.
 .2העכסטע װיסנשאַפֿטלעכע לערך און
(אָדער) שטודיר:אינסטיטוציע .מעדיצינישע אי
מיליטערישע א' ,שפּראַך -אי ;א יידישע א'...
װאָס פֿון דאָרטן זאָלן אַרױסגײן די גרעסטע
לומדים און חכמים" ,שע ,קליינע מענטשע-
לעך . ..ער איז געװען דער איינציקער אַר-
דנטלעכער פּראָפֿעסאַר  . . .אין דער היגער מע"
דיצינישער אַי" ,יופֿאָל,42 ,2881 ,
 .2פֿײַערלעכע פֿאַרזאַמלונג לכּבֿוד א װיכטי"
קער פּערזאָן (געוויינטלעך שוין א נפֿטר) אָדעֶר
װיכטיקער פּאַסירונג .פּרץ-אַי .א ישׂראלאַ

דיזירן  --טרװ.

 .1אײַנשטעלן ,גרופּירן,

שטודירן לויט פֿעסטע כּללים ,לכתּחילה-אָנגענו"
מענע פּרינציפן, .קען מען דען א' קונסט?",
 .2בּאַטראַכטן ,שטודירן אַן ענין בּלױיז טעאָרץ-
טיש ,אָן שום שײַכות צום פּואקטישן לעבּן
אציע.
זונג .

דיזם  --דער

 .1שיטה װאָס אַ בּאַשטימטע

( .2מאַלערײ)
אַקאַדעמיע האָט אײַנגעשטעלט.
ריכטונג װאָס האָט זיך בּאַזירט אויף נאָכמאַכן
די פֿאָרמען פֿון דער אַנטיקער װעלט לויט װי
עס האָט זיך אײַנגעשטעלט בּעתן רענעסאַנס.
שפּעטער הערשנדיקע ריכטונג אין  .81און צום
טייל אין  ,91י"ה .אָפֿיציעלע' ריכטונג אין
 .8אָפּגעריסנקײט פֿון לעבּנס בּאַ
מאָלערײ.
דערפֿענישן בּײַם פֿאָרשן ,בּײַם שטודירן.

זיקער  --דער" ,ס .װנ .יין ,יס.

 .1מיט-

גליד פֿון א װיסנשאַפֿטלעכער אַקאדעמיע.
 .2װער עס האָט דעם העכסטן װיסנשאַפֿט-
לעכן טיטל, ,די גײַסטיקע טרעגערס פֿון אָפּאָר-
 -טוניזמוס זײַנען די אַי ,דער אידישער אַרבּײ

טער ,לאַנדאָן  ,2091זי ,811
אַקאַדעמ|יק  --דער .פויל.

 .1װער

עס שטודירט אין אַ הויכשול . מיט בּיטול:
טשיק, .האָט מיך אָנגעהױיבּן צו שרעקן דאָסזי זאָל מיך ניט פֿאַרפֿירן צו די אַיטשיקעס. .
װאָס קױפֿן לעבּעדיקע קינדער יִדישע און
צעשנײַדן זיי גלידערװײַז אום צו לערנען זיך
אויף זיי דאָקטאָרײַ" ,אמד ,דער פֿאָרטעפּיאַניסט,

( .2געטאָ-לשון) ייַד אויף
ווילנע  ,8781ז' 64
דער אַרישער זײַט (געניצט פֿון ייִדן װאָס האָבּן
זיך פֿאַרשטעלט װי אַריער אין װאַרשע) ,בּלומ,
|
יושפ ,ועא.4 ,
דיש  --אַדי .װאָס איז װי אין (לויט דעם
שטודירן ,פֿירן זיך פֿון) אַן אַקאדעמיע, .נאָב-
דעם װי דאָס חזנות האָט אױפֿגעשטויגן בּיז דער

108

אַקאָװויט
מדרגה פֿון ווירקלעכער מוזיקאַלישער און אַקאַי
דעמישער קונסט{ ,איזן זייער לײַכט דאָס אַלטע
צו

קריטיצירן",

ליטורגיע

פנחס

אין אונדזערע

מינקאָװסקי,
סינאַגאָגען

אַדעס תּרס"ט ,זי .591

מאָדערנע

אין רוסלאַנד,

אי'יש יאָר  --פֿון

אָנהײבּ לערניאָר אין הויכשולן בּיז צו די
זומער-װאַקאַציעס .דאָס אֵיע יאָר ,57-4791
בּילדונג

אַישע

 --אוניװערסיטעטישע.

אַיישע  8ר ײַ היט  .1 --רעכט פֿון פּראָי
פֿעסאָרן אַז זייערע לעקציעס זאָלן פֿון קיין
שום מאַכט ניט װערן קאָנטראָלירט ,אַז קיין
שום פֿאָרשונג (אויך פֿון אַ סטודענט) זאָל ניט
וערן פֿאַרװערט איבּער פּאָליטישע מאָטיװן.

 .2פֿאַרבּאָט פֿאַר פּאָליצײ אַרײַנצודרינגען
אויף דער טעריטאָריע פֿון אַן אוניװערסיטעט
אָן דער דערלױבּעניש פֿון דער אוניווערסיטע-
טישער מאַכט,
אַישע יוגנט  --יוגנט װאָס שטודירט אין
די הויכשולן.
אישע  9ראַ גע  --טעאָרעטישע פֿראַגע ,אָן
א פּראַקטישער בּאַדײַטונג,
אישער ק א מ ף  --װאָס קומט פֿאָר נאָר
אױפֿן שטח פֿון טעאָריעס, .די אַרבּעטער האָבּן
.ױסגעצױגן די סטודענטן פֿון דעם אַץ
ַר
.,
א
ק' און געשטעלט אויף דעם פֿרײַען בּאָדן פֿון
דער פּאָליטישער רעװאָלוציע" ,רעדי ז .סינאַנס
און

אַקאָלישעק

יוחנן

קאַמפּף

הקנאי,

און

,5091

קעמפפער,

גאן  ,5זי ,72

אַישע אויסגאַבּע  --פֿולע סיסטעמאַ
| טיזירטע אױיסגאַבּע פֿון אַ בּאַשטימטן שרײַבּער,
װאָס נעמט אַרום אַלע זײַנע װערק ,מיט אויס-
ישקייט,טײַטשונגען און אױפֿקלערונגען.,

,ו זאָלשׂט
אַקאָװוי'ס  --זזו אָקעװיט  .6--ד
פֿלוקש אויף שפּרינגן אונט זאָלשׂט בּאַלד דאַר
פֿון דראָבּן ,איך װיל דיך װאָל מיט אַקװאַ פֿיט
לאָבּן" ,ספר משלים99 ,דמ,6861 ,
אַקאַונטאַנש

--

דער' ,ס .אַמ.

=: 04-

40210ט .00דיפּלאַמירטער בּוכפֿירער װאָס האָט
דאָס רעכט צו פֿירן און קאָנטראָלירן אָפֿיציעלע
חשבּונות פֿון יחידים און פֿון פֿירמעס.
 .1געלעגנ-

אַקאַזיש  --די" ,ס? .אי 22ל.

הייט( .ניט) האָבּן די אִי .אַן אִי צו גיין פֿאַר-
בּרענגען.

,מע

טאָר ניט

דורכלאָון

,דורך גוטי אוקאַזיאון . , .היתה

אַזא אָ".

דרכתו

בּמקום

אחר" ,י .מאַרשן ,לשון זהבֿ ,אַמשׂט ,4371

 .2מעשׂה ,צרה .װאָס איז דאָס פֿאַר אַן
,עוויינטלעך
אָי?" .ג

זאָגט מען אָנשיקענישי",

אפֿא ,געטראַכט מיט עבֿרײטײַטש, .112 '{ ,דער

װאָס מע קױפֿט צופֿעליק .אָישיך ,אָ"מאַנטל,
אײַנקױפֿן אָיס אױפֿן מאַרק ,בּײַם אָנזעצער,
זיך בּאַװײַזן.
אָקאַזע(װע)ן זיך  --אוטװ.
זיך אַרױסװײַזן .אַרוסשטעלן זיך, .און אַלס
די קרעדיטאָרן װעלן די װעקסלען אין סוד
צושטעלן ,װעט זיך אִי ,דאָס זיי זײַנען פּאָר-
לאָזשנע" ,ח .בּ .צימבּלער ,די גענעראַלשע,
ווילנע  ,7881ז' , .62מע דארף גאָר מאַכן אַ
ספּראַװקע אין פּנקס פֿון קבֿרות ...צי איז
יענעם טאָג געשטאַרבּן אַ פֿרוענצימער מיט דעם
נאָמען חוה שטיין  . . .און עס האָט זיך אַזאַ
נאָמען ניט אָקאַזעט" ,עוזר בּלאַָשטײן ,דער כֹּהן,

ווילנע  ,6981ז' , .962איז געקומען א פֿור מיט
א בּריוו פֿון פֿאָטער איך זאָל קומען צו פֿאָרן.

לסוף אָקאַזעט זיך אַז עס איז אַן אָפּנעטאָגענע
זאַך" ,ש .ב ,.דיא
תּרס"א ,זי ,52

שרעקלעכע

נאַכט,

אַקאָטאַ'  --אינטעריעקציע .פד.

װילנע

אױסשרײַ

צום פֿאַרטרײַבּן אַ קאַץ .אָפּלאַכעריש אויך פֿאַר
מענטשן, .דאָס א'! ניט פֿאַר אָרעמע לײַט",
ממוס,

יודעל,

גוטער . . .אי

ז' , ,99װייסט
פֿון דער פּוטער",

אײַך דער
אשט,

ניט"

משלים

וו זי ,261

אָקאָל  --דער- ,ן( .מאָלדעװע)

אָקאָלאָ'ט  --דער ,יעס ,אוקר0- .ס =:40:
בּינטל שטרוי ,סנאָפּ ,געמלויצעט ניט-
9סת.
פֿונאַנדערגעבּונדנערהײט .אַן אִי שטרוי אָנצױ"
פֿילן אַ שטרוזאַק, .אויף פּסחה האָט מען
געקױפֿט צװויי אָקאָלאָטעס שטרוי אַרײַנצולײגן
אין בּעט", .אין קאַלטן אויװן האָט דער
ערשטער אַי זיך קנאַקנדיק צעבּרענט" ,הר,
הרודעס.

אַקאַָלאַטשעװען זיך  --אוסװ . טשעװע
ארומדרייען זיך
זיך ,זיך אַקאָלאַטשעװעט.
אָן א ציל .אַרומגײן סתּם אין דער װעלט אַרײַן.
װאָס טוסטו עס דאָ אזא לאַנגע צײַט ,דו אָקאָי
לאַטשעװעסט זיך?" ,ש .בּרעגמאַן ,דורך קריג
און

רעװאָלוציע

אָקאָליטשנע

צוים ,פּאַרקאַן

פֿון בּרעטער אָדער שטיינער,

| ,אַדעס

אַד.

--

,13291

{' ,092

צמקסוןסאס .=41:

װאָס איז פֿון דער זעלבּער געגנט.
נאָענט ,אִי לאָנקעס,.

אַרומיק,

אַקאַלײיפע--אַדו48: 6206200- ==4/1: .
זײַענדיק אויף א זײַטיקן ,פֿאַלשן

וועג .זיך דרייענדיק

אין אַ קרײַז .שטין,

ליגן ,זיצן זאָל ער אַי .אויך :אין אי

א 'קאָל(אָ)  --אַדו .ססטס .0=6: 010 .:=8:
ֿ,אַרװאָס אִי?
אָרום און אַרום .אַרומגײן אַ"אָי .פ
טרעט צו גלײַך צום ענין" .עדי געטלעכע
השגחה גייט פֿיל מער אויף אומװעגן (אַקאָלאָ,
אָקאָלאָ) בּײַ אירע בּאַלױנונגען" ,אמד ,דער
שװאַרצער האָן ,ווילנץ ,9781

אָקאַלאָ דאַטש|ניק  --דער- ,עס .פּפ :אַ'נער,

אָקאַלייע  --אַדו 16104 .סק .::2:
נאָכן

איינער

אַנדערן, .פֿלעגן

די

כּסדר

נכרים

גיין

אַלע נאַכט אָיי ,מפֿענח נעלמים ,װאַרשע ,9881

ב/ב.

אָקאַלײיען  --אוטו- .לייע ,אָקאַלײצט=, .
8080

מיט

 - .:22:פֿאַרפֿרױרן

װערן.

פּגרן.

זיך.

פּאַליציסט
נע(ס) , 12/ניסעי-..:22: 0:080איבּער אַ קליינעם שטאָט:דיסטריקט אין צאַרישן
רוסלאַנד .העכער פֿון א געוויינלעכן פּאָליציסט
(גראָדאָװאַי) ,אָבּער אונטער דעם פּריסטאַװ ,דעם
פּאָליצײ-אָפֿיציר| ,בּײַ ייִדן אין צאַרישן רוסלאַנד
סימבּאָל פֿון גראָבּקײט ,פֿון נעמען כאַבּאַרן,
פֿ,אַר מיר איז געשטאַנען טאַקע א לעבּעדיקער,
אַ גרויסער אִי מיט עטלעכע סאָלדאַטן" ,ניסן

אַקאַ 'לינע  --די ,יס  .::8: 8811808שפּלי

(אַרבּעט ,געשעפֿט) פֿאַר אן אִי  --אַזאַ װאָס
| לוינט זיך ניט :אומבּאַקװעמע אַרבּעט מיט
װײיניק נוצן.

טערל פֿון צעגליטן מעטאַל, .דער שמיד האָט
געצויגן פֿון בּאָרד אַ'ס ,װאָס עס האָט אַרײַנ
געשפּריצט אַהין די צעגליטע אַקס ,װען ער
האָט זי געשמידט" ,זש.

בּערנהאָלץ,

יפֿאָל

,6881

יאן ,04:14

אַקאָלאַרע  --די" ,ס? .כאיט.

אַן עסק

 ,1מוזט .רימען

אַרום פּויק צו בּײַטן דעם שטאַפּל פֿון טאָן
 .2צייכן כּולל צו זײַן ,אַרײַנצונעמען עטלעכע
מוזיקאַלישע אָדער אַנדערע צייכנס { .8 .עפֿנט-
לעכע בּאַלױנונג .שריפֿט מיט לױבּרייד,

(ניט קיין לאַזאַרעט) בּײַ אַ מיליטערישער אָפּ-

 .3בּיליקע זאַך ,מציאה ,געניצטע זאַך ,עפּעס

,ין אָ'...
טיילונג אין דער צאַרישער אַרמײ ,א
האָכּן אים שוין די סאַניטאַרן אױפֿגענומען װי

שטילע

זיך אין דעם אֵָיי ,ש .בּרעגמאַן,

דורך קריג

און

רעװאָלוציע װו ,אָדעס  ,2391זי ,971

- .,480

סאָלדאַט איז צעװילדעװעט . . .מע דאַרף אים
אײַננעמען .אַניט װעט פֿון אַזא אִי קיין גוטס
נישט אַרויסקומען" ,בּרוס ,די שטילע ערד,
זי , ,572געהערט אַן אִי? אין דרויסן איז אַ
בּראַנד  . . .דיערד איז טרוקן װי א בּיין און
מע לאָזט גאָר ניט תּפֿילה טאָן" ,בּרוס ,די
ערד ,ז' ,64

אַן אייגענעם מענטשן" ,נ .װײַנהױז ,אַפֿ דער
װאַכ ,מינסק , .2391ניט װײַט פֿון סלוצק ,בּײַ

אַקאָלאָדעק---דער ,ידקעס ,צסציסהסאס .8=6:
 .1אָפּשניט פֿון אַן אײַזנבּאַןיליניצ,

 .2קלי-

נער שטאָט-דיסטריקט אין צאַרישן רוסלאַנד,
 ,0מעדיצינישער פּונקט
ספעצ .פֿאָרשטאָט.

אָקאַלײיען זיך  --אוטו- .לייע זיך ,זיך אָקאַ-
לייעט 80.2 00 ,אַרומבּלאָנדזשען ,גיין אַרום
און אַרום ,ניט צום ציל, ,אָדער זי איז אױפֿן
װאָקזאל געבּליבּן אָדער זי האָט זיך אָקאָלײעט
אױיפֿן

װעג",

עוזר

בּלאַשטײן,

דיא

שויגער,

ווילנע  ,2981ז' ,57

אָקאָ 'ליצע  --די' ,ס .ג.:22: 01080

אומ-

ַ,לע ווילעס אין מײַן אִי
געגנט .שכנישאַפֿט .א
זענען שוין פֿאַרקלאַפּט" ,בּ .טייטלבּוים ,אויפן
שװעל ,װאַרשע  ,3391ז' , .112די פּוערים פֿון
דער אַרומיקער אִי האָבּן . . .געקליבּן די צװײַגן
פֿון די אַראָפּגעלאָזטע בּיימער" ,אָפאַ ,אין
פוילישע

װעלדער,

ז' ,21

אַקאָ 'ליש|עק  --דער ,מצ  שקעס.

=:8:

4וזמזנ ,008פּם :א"קע ,די- .ס!8ס 80:
בּאַנד אַרום אַ קײַלעכדיק היטל ,אונ-
;2ציזעת..
טערשטער טייל פֿון היטל װאָס נעמט אַרום דעם
,ױפֿן קאָפּ אין בּײַ אים געזעסן אַ
קאָפּ ,א

188

אַקאָמאָדירן
קײַלעכדיק היטל אָן א דאַשעק מיט אַ רויטער
אַיקל",

שטילע

בּרוס,

ער אצינד...אַ
אַ'צק",

זש,

ערד,

{' .581

סטודענט ...מיט

שקלאַָװער

קינדער,

ז'

קאָט

אין

אַ בּלויען
,731

;ער

גייט אויך מיט אַזעלכע פּאַסקעס ,מיט אַזעלכצ
גאַלינעס און מיט אַזעלכע עפּאָלעטן און מיט
א היטל

מיט

א רויטן אי און מיט

זלבּערנע

וועשנע ,תּ"אָ ,1791

|

אַקאָמאָד|ירן  --טרוו- .דיר ,אַקאָמאָדירט ,כ?איי
צפפּאַסן .אַרײַנפּאַסן .אײַנאָרדענען .מאַכן
2ככל.
בּאַקװעם .בּאַזאָרגן מיט עפּעס װאָס איז נייטיק,
אי די פּליטים מיט נאַכטלעגערס און מיט שפּײַז,
אי די טעאַטער-בּאזוכערס װאָס האָבּן ניט קיין
זיצפּלעצער,, .איז מיר זער ליבּ צו הערן װי...
דיך וואול אַקומאַדירט האָבּן" ,י .מאַרשן ,חנוך

לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,טו/א,, .מחותּני ר"א צ"ה
{ --רי אליהו עליויהשלוםן אונ' אֵל זײַני לײַט
אֵל איר מחשבֿה גיהאט האָבּן אויף זולכי חשובֿי
צו טראַקטירין אונ' וואול צו אקומעדירין" ,גה,
מיט זיך  --זיך אי אויף דער נײַער
(.,641
ירונג,שטעל.

דירלעך  --אַזי .נעאָל .װאָס לאָזט זיך,
װאָס מע קען איירן .אין אַיירלעכע בּאַדינגונגען.
אַציע  --די- ,ס .די אױיטאָמאַטישע אַ' פֿוןאויג צו זען אויף א נענטערער אָדער װײַטערער
אַדי.

-אַטאָר  --דער- ,ס- .אטיץן --

-אַטיווקייט.

אַקאָמאָל  --דער: ,ס .פפ :אָקאָמאַ'ן.
דזו עקאָנאָם, .דער אִי האָט אָנגעזאָגט איך זאָל
אַהין קומען" ,יאַ ,גענאַרטע װעלט{ 5181 ,סאָװי

אויסגאבּע  ,1391זי 372ן, .פֿאַרנאַכט . ..איז
אַרײַנגעקומען דער אִי .א.ו.ן ער האָט אָפּגע-
רעכענונג . . .װאָס מ'האָט

געבּן

הײַנט

אַלץ

אָפּגעטאָן אױפֿן פֿעלד" ,דער חסיד |דוד תאו
מיםן ,אונטער שטילע הימלען ,װאַרשע ,1291
זי , .24די דינער ,נישט פֿילנדיק הינטער זיך
דעם אִי ,האָבּן זיך נישט געאײַלטײ ,רק ,ערד.

אַ'קאָמיזע'ם  --פֿטמ .אויסגערעדט אַנשטאָט
,יך
דעם גאנצן זאַץ :עאָט אַזױ װי מע זעט" ,א
פֿאַרקױף נאָר אָי ,זוכט ניט ,רודערט ניט".
אַקאַמפּאַנימע'נט  ---דעֹר" ,ן2 .כאיי .2281
 .1מוזיקאַלישע בּאַגלײיטונג װאָס שאַפֿט דעם
הינטערגרונט און שטיצט די עיקרדיקערע טיילן
פֿון א קאָמפּאַזיציע.
 .2דז װאָס שטיצט אונטער א סאָליסט ,אַ
גרופּע זינגערס .א' אויף קלאֲװיר ,אויף א
גיטאַרע אאַ .אונטערן אַי פֿון אָרקעסטער.
 .9יעדער מין בּאַגלײיטונג פֿון קלאַנגען.
יעדער מין גערויש ,געטומל ,געקלינגערײַ אע
װאָס שאַפֿט דעם הינטערגרונט .אי פֿון דער
קאַנאַנאַדע ,אַי פֿון ים-גערויש,
 .4פֿיג', .משיחיזם'  . . .איז פֿאַר אים עפּעס
מען עס 'אױיסשפּילן" --
ן
ָ.
א.
קָס.
אַזױנס װא
און עס מאַכט ניט אויס . . .בּײַ װאָס פֿאַר אַן
א|ַי",

שנ,

 -זי ,752

קריטיק

און

קריטיקער,

אַקאַמפּאַנ|ירן  --טרװ- .ניר ,אַקאָמפּאַנירט,
 .1בּאַגלײטן .אי דעם אװעקפֿאַרנדיקן חבֿר בּיז
צו דער שיף,
 .2זינגען ,שפּילן אויף אַן אינסטרומענט װי
אַן אקאַמפּאַנימענט, .מיר זאָל צום מוזיצירען,

פֿאַר
אָקאַפֿ  --דער { ,יעס .קגעס ..::2:
לענגערונג פֿון דאַך ,דאָס רעגנװאַסער זאָל ניט
פֿאַרנעצן די װענט, .װי אָפּקאַפּ ,עק דאַך ואו
דאָס רעגנװאַסער פֿאַלט אַראָפּ ,י .זיפּער ,צװישן
| טײַכן , . . .מאָנטרעאַל  ,1691זי ,114

איין מאַן אַקאָמפּאַנירען דען האַרמאַנירט עס
פֿײַן" ,יאַקבּ דעסויר ,דיא מזיקאַנטע ,אַמשׂט

אָקאַ  -- 9דער ,עס .פם :אַקאָפּץ ,די

,9

עפּאָלעטןײ ,איציק קיפניס ,מײַן שטעטעלע סלאָי

דיסטאַנץ,

אקאַציץ

ב"א ,9591

זי , .2איר װעט מיר געװיס א' צו מײַן
בּר כּוכבֿא ,לעמבּערג

טאָן" ,א .גאָלדפֿאַדען,

 ,9זי  .84עדו װעסט מײַן לעבּנסאָפּקלאַנג
זײַן ,מײַן שמערץ אַי" ,יהואָש' ,סוף זומער"
,מוזיק פֿון בּאַך און פֿון ראַמאָ  --און אין אַ
גאָרטן ,דורך די שטאַנגען אַקאָמפּאַנירט אַן
אַלטע

קראַ",

סעג,

פּאַעמען,

,6291

װאַרשע

זי ,211
 9פֿיג .ענדער) װוידוי װאָס װעט אַזױ טרויע-
ריק אי שיער ניט אַלע אונדזערע איכה-לידער",
שנ ,ה .לייװיק ,זי ,323
מיט זיך  --קזו, .מיר האָבּן זיך אַקאָמ"
פּאַנירט בּיז קורסק צו פֿאָרן" ,קמ,8681 ,
פאן ,44

זיאַטאָר,

-יסט.

דירער

יירונג.

(דין- ,קע).
הזוח עקאָנאָם,
אַקאַנאָװניק  --דער ,עס.
פֿאַרװאַלטער פֿון גיטער פֿון א שׂררה ,א פֿריץ.
,להמליץ אצל הטריבּונאַל אוֹ לאיזה שׂררה אוֹ
בּישוף אוֹ אַי . . .לעשׂוֹת שליחותו בּאמת ואמו-
נה" ,תּקכ"א| ,ש .דובּנאָו ,פּנקס מדינת

ליטא,

בּערלין תּרפּ"ה ,זי 103ן,

אקאַנטאָ  -אַזװ .די- ,ס :99 .אַקאָנטע.
אױפֿן חשבּון ,על-חשבּון .אַװאַנס .אַדערױף,
געבּן ,צאָלן אַי.
אקאַנטע  --די ,יס .כאיי 2כגר.

 ,1דאָרך

געװיקס פֿון מין 3טת1ת 202מיט גרויסע ציינער-
דיקע בּלעטער ,װאַקסט אַרום מיטלענדישן ים,
 .2אַרכיטעקטורישע בּאַפּוצונג װאָס איז ענלעך
אויף (צו) דעם מין בּלאַט,
אַקאָנטרע  --אַדו22 .איי ..222

פֿאַרקערט,

להיפּוך, .מענכי טעמים ועלכי דיא װערטער
פֿון אַננדר אבּ טיילן אוני מענכי ניט אַי זיא
בּהעפֿטן דיא װערטער נאָך צו אַזאמן" ,אבן
ע(ר)  --אַזיישׂראל ,מעץ  ,6671יא/ב.
דער אַי .פֿאַרקערט(ער) ,להיפּוכדיק(ער) ,אץ
מיינונג,

אַקאָני"ט  --דער ??איי 2כגר.

רפֿואה פֿון

געװיקס אַקאָניט (גזט?נת .)008עאון אָט אַ
| דריטע רפֿואה  --אַי .איר זענט אַ בּיסל פֿאַר"
וקילט און הוסט אונטער ,עס װעט נישט דער-
לאָזן אײַער פֿאַרקילונג זאָל זיך אַנטװיקלעף",

זש ,טמז 6691 ,ץע.51

-ישׁ  --אַדי

אָקאַנע  --די- ,ס +- .איקאָנע..1331 ,
אקאעטניק  --דער ,יעס -ז== 6010008114 861
6מס9עס .אין געטאָס און נאַצישע אַר-
ט
בּעטס-לאגערן .װער עס איז קערפּערלעך שטאַרק
אַפּגעשװאַכט און איז אין סכּנה געשיקט צו
װערן אין אויוון אַרײַן,

 =:8: 710610נקסאס  .=:2:בּאַפֿעסטיקטע אִיעס.

שוצגראַבּן .שוצגרובּ .טראַנשעע .נעץ פֿון אִיעס.
אַנטיטאַנק-אַיעס, .דרי זודיקע נעגערס ,נאָך
אָקערשט אַרויס פֿון אִיע ,צעהענגען די פֿאָן
פֿון נצחון בּײַם שמוציקן רײיַן" ,סוצ ,| ,זי ,165
,מיר זײַנען געלעגן ...הינטער די אִיעס,
געגעבּן פֿאַניען פּולװער צו שמעקן" ,אָפּאַ ,אין
פּוילישע װעלדער ,זי , .541דאָס שטעטל אַרומ"
גערינגלט מיט אֶיעס און ארומגעפּלאָנטערט מיט
שפּינװעבּס פֿון שטעכיקן דראָט" ,איבּז1 ,
אָסטראָװסקי,

װי

שטאָל

האָט

זיך

פֿאַרהאַרטעי

 װעט ,מינסק , ,73291ויצט פֿאַרטײַעט  , . .פֿאַר-פֿעסטיקט אין אֵיעס פֿון גאזעטישע שפּאַלטן",
9

כאַליאַסטרע,

פּאַריו!  ,4291ז' ,91

דניק  --דער- ,עס .װער עס איז אין אַן
אָקאָפּ ,װער עס גראָבּט אַן אַקאָפּ, .מיר זײַנען
בּיידע אִיעס .פֿאַרװאָס זאָלסטו מיר ניט זאָגן
'דוי?",

נח

לוריע,

עליע

יאָרש,

בּאַרדיטשעװ

,8
וװאָס
זאָווע  --אדי .צשסמסעס .:2:
איז פֿון (שײַך צו) אָקאָפּ ,אַי בּלאָטע ,קעלטן,
אי גא ס  --אין װאַרשע ,לעבּן ייִדישן בּית-
עולם ,זייער אָרעמע געגנט,
אָקאָפּיען  --טרחװ .פּיע( ,גע)אָקאָפּיעט .סל.
אַרומגראָבּן ,מאַכן אָקאָפּעס,
6ס8ס .:22:
 :אִי דעם גאָרטן .אִי דאָס װעלדל אויס מורא פֿאַר
אַן אָנגריף פֿון שׂונא,

אַקאַפּניצע  --די ,ס .אויך :אָקאַפּניק,
דעכל

דער- ,עס/ .ומ8ק, 880גסנממגאס .::2:

איבּער א פֿענצטער ,צו שיצן פֿון רעגן ,צו
געבּן מער שאָטן .אַרוסשטעלן עפּעס אונטער
דער אַי

אַ קאַפּעלא  --מװט22 .איט.

אָן אינס-

טרומענטאַלער בּאַגלייטונג .זינגען א ק'י

אקאַציע  --די ,יס? .אי 22גר.

קליינער

בּוים אָדער קוסט פֿון דער גרויסער מימאָזע-
פֿאַמיליע ,מיט קליינע װײַסע ,געלע ,אויך אנ"
דערש-קאָליריקע בּלימעלעך װאָס האָבּן אַ גוטן
און אײיגנאַרטיקן ריח .לק ש(י)טה .פֿאַר דעקאָראַי
טיווע צװועקן ,אויך אַרױסצובּאַקומען גומיראַ-
בּיק ,האָניק זאַפֿט .דאָס האָלץ איז גוט פֿאַר
אַ"האָניק
מעבּל .אַיבּוים .א"גומי,
וווען בּינען שפֿײַזן זיך מיט אַ"בּליאונגען|
;איך װעל געבּן אין מדבּר צעדער ,אי און
מירט  ,*. , ,תּי ,ישעיה מא - .91 ,עכ טע א'
 --װאָס װאקסט אין לענדער מיט אַ (סובּ)-טראַפּישן קלימאַט;  9אל שע אי  --װאַקסט
,ײַע
אין לענדער מיט א מיטלמעסיקן קלימאַט .נ
טויערן אַרום דעם הויז ,פֿאַר די פֿענצטער א
גאַניקל פֿון שטאכעטן,

פֿאַר

דעם גאַניקל

װײַס אָפּגעפֿאַרבּט און

אַײבּיימער",

יהודה ליבּ

אַקאצען

9

-

בּינשטאָק ,בּײַ ר' שלמה בּערלינער ,לבֿובֿ ,6981
,מיט זיסע אַ'ס ,מיט שיכּורע פֿלאַנצן  --דער
לאַנדשאַפֿט איז מײַנער געװאָרן אינגאַנצן,
סעג ,איצטער ,בּ"א  ,8491ז' , ,501א,ײַנגעזאַפּט
פֿון בּעז און א'ס" ,יז,
ח.ות
רךי..
אין זי
יאָשע קאַלבּ' ,מתּנות ,זי  .99ו|אַגדתּא :יעקבֿ
און זײַנע זין האָבּן מיטגעבּראַכט קיין מצרים
שי)טה און דאָרטן פֿאַרפֿלאַנצט; בּײַ יציאת-
מצרים מיטגענומען שטה-געהילץ פֿאַרן משכּן,
מלמדישער טײַטש פֿון שטה :פּימסנהאָלץ!ן.

אַקאַ'צען  --טרו .בּעס .מאָלד.==02: 84808 .
דראַפּען ,אָנטשעפּען; .דאָס בּחורל האָט אקאַצעט
מיט
דעם הונט אַ בּלעכל".
אַקאַצעט זיך אויף אלע בּיימער".

זיך

עער

--

אַקאַראָ|לאָגיע  --די2 .כאײ 2גר.
צװײיג

פֿון זאַָאָלאָגיע

זייגנדיקע

אָפ

װאָס שטודירט

בּלוט"

פֿאַבּיץ --

פּסײ

אינזעקטן,

כיאַטריע) איבּערגעטריבּענע מורא פֿאַר לײַה
פֿלײ אע, .ער לײַדט ניט פֿון אַפֿאָבּיע ,ער
קראַצט זיך נאָר",
אַקאַָ 'רד  --דער' ,ץ? ,1 .אי ?כאיט .מוזט.
האַרמאָנישע צונױפֿפּאַרונג פֿון עטלעכע קלאַנ"
גען פֿון פֿאַרשײדענע הייכן ,װאָס װערן אויפֿי
גענומען דורכן אויער װי איין קלאַנג .אי פֿון
סטרונעס פֿאַר א בּצשטימטן אינסטרומענט, ,אַ
לעצטער אי פון ציטעריקע גאַמען" ,דא ,װואָלעט,
פּאַריז ,זי , ,98זי איז צוגעלאָפֿן צו דער פּיאַנאַ
און האָט אַרױסגעלאָזט ווילדע נאָר שיינע אַ'ץ",
ס,9

סודות,

{' ,833

? ,2כאיי 229ר .אָפּמאַך ,אױיסגלײַך .,צושטי-
/מונג .היטן דעם א אַלץ בֹּהסכּם מיטן אַ"
,ענטליך האָט בּעְלי זצ"ל איין א קאָרט מיט
זײַני קרעדיטאָרין גימאַכט" ,גה, ,113 ,אין
משולח

פֿון טורקן,

פֿון דעם

גרוסן

פֿאַזור

!= וויזירן איז קומן אוני כּתבֿים גבּראַכט אַן
דעם יעניראל  --עֶר זעלט אויף זעצין איין
אַקורט  . . .עז מאג אלש

אַרױז

מיט

סק אוני

פּק" ,בּאַלעגערניש.

צט/א, .די ארבּעט ,א שװערע,

און

בּרודיקע ,איז געגאנגען אויף אַקאָרד ,דערפֿאַר
האָט זי ניט געהאַט אויף זיך קיין שום
משגיחים" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער וו' ,עמעס ,,זי
6

אדסיסטעם בּלַם בויען א הויז.

 -דער "עס .װנ .ניצע.

מע זאָל זיך ניט איבּערנעמען מיט דער אַרבּעט",
ישׂק ,דאָס פֿאָלקסמױל

אין

נאַצייקלעם,

-ניק --

װער עס אַרבּעט אויף

|
א|ַקאָרך,
אַיימ אַ ר ד , .ווען די דײַטשן האָבּן פֿאַרלאַנגט
אַז ייִדן זאָלן ארבּעטן אויף א' ,האַבּן יידן
| דאָס גערופֿן אַימאָרד און דערמיט געװאָרנט,

מינכן

,9

אַקאָרדיאָ'ן  --דער ,ען2( .איי) 2291
מוזיקאַלישער אינסטרומענט ,געשפּילט
בּיידע הענט דורכן אויסבּרייטערן און
שמעלערן דעם אינעװײיניקסטן חלל ,און
קלאווישן, .דער אי זײַנער ,װאָס קאַרבּט
כּלומרשט אײַן מיטן רימען דעם האַלדז,
זיך אין"דער-אמתן גענוג אָנגעשפּאַרט
זײַנעל

י.

קגי",

שרײַבּמאַן,

 ,7יא - .9יסט.

סאָװי'

ייסמין,

מיט
פֿאַר"
מיט
אים
ליגט
אויף

היימלאַנד,

יסטקע.

אַקאָרדירן  --אוטו  6טרוו- .דיר ,אַקאָרדירט.

אײַנגײן אויף א סומע.
2כאיי (פֿר) 225
צושטימען .בּאַװיליקן .קומען צו א הסכּם (נאָך
א קאָנפֿליקט) ,אַי די הלװאָה, .דער קיסר...
האָט קיין װידר שטאנד טון קענין בּיז זיא האָבּן
מוזין אַקורטירן אוני פֿיל געלט מוזין געבּן. ..
אַזו האבּין זיא אין אַקורט גיטראָפֿין צום
שלום אויף נײַן יאָר" ,זלמן הענאַ ,איבּז,
ר' דוד גאַנז ,צמח דוד ,פפדמ תּנ"ח, ,האָבּין זיא
וָדי קרעדיטאָרןן עצמו רחמנות איבּר אין
גיהאַט ,דען ער די חצי ניט קענין געבּין װאָשׂ
ער עמהם אַקורדירט האָט" ,גה; ,213 ,אין די
פֿאָרגי צײַטן האָבּן די יהודים קאָפּף פֿר קאָפּף
גמוזט (מס) געבּין ,דער נאָך האָבּן זיא אַקור-
דירט אום אין דש (כּלל) צו בּצאָלין און
גווישׂי (סומא)" ,שאר ,קט .אװען דוא עשׂ
ווילשׂט צו ...קומן לאָזן װילן מיט דיר
אַקורדירן" ,פּבּ ,3671 ,עקיינער דענין סרװיר
אבֹּר כּלי זמרים איין פּרוטה איהנן  . . ,צו געבּן,
זונדרן  . . .אין דעם שׂכירות װאָשׂ מען מיט

| איהן אַי ווערט"' ,פּראָגער תּקנות קעגן לוקסוס',
תּקכ"ז, ,עלטערן פֿלעגן נאָך פֿריער א' |דעם
דןןנ

און ניט

איבּערמעסיק,

אָבּער

דער

חתן

האָט אויף זיך קיין פּרײַן ניט געזעצט" ,קמ,
 ,0קהָאן  ,93ונת,

אָקאַרינע  --די' ,ס( .ככאיי) קכאיט.

איארבּעט  --לױט אַן אָפּמאַך מיט אַ
| גרופּע ,מיט אַן אַרטעל און פֿאַר דער גאַנצער
אַ-רבּעט ,פֿאר א גאַנצער בּאַשטעלונג, .בּאזונ"
װאָס צװינגט
".-.א'
אז.
דערש געפֿערלעך אי
דעם ארבּעטער צו ארבּעטן איבּער די כּוחות
און איז גוֹרם פֿאַרשײדענע אומגליקספֿאַלן",
פגעז ,װילנע  ,8391מאן , .3ער האָט אים ניט
געדונגען צו בּאַצאָלן פֿאַר יעדן קלאַפּ ,נאָר ער
האָט אים איבּערגעגעבּן אַלס א"אַי . . .אויבּ בּײַ
| אַן איאיער איז מען עובֿר אויף בּליתּלין,". . .
בּבֿאיקמא,

אקדמות

מון

קאלישער אינסטרומענט פֿון ליים אָדער מעטאַל,
פֿײַפֿל; א בּיסל אױסגעבּויגן ,מיט 9טלעכע
פֿינגערלעכלעך, .פֿון רוקזאַק נעם אַרױס דעם
פֿײַפֿיאָל  /און פֿינגער אויס א ניגון אויף דער
ליימענער און פּראַסטער אָי'" ,חג ,פֿאַרװאַקסענע
װעגן זי ,241

חולין ,װאַרשע  ,9881זי , ,85זע אַי דו זאָלסט
דערנאָך ניט זײַן אַנטוישט" ,זש ,קיסר און רבּי
וו ז'  --, .802גוט מאָרגן אײַך ,רבּי! --
אַנו ,אָט זעצט זיך אַ' נאָר אַנידער" ,פֿרוג װו,
ניי  ,0191זי | .442ש .פֿרוג ,געבּוירן אין
אוקרײַנע ,ניצט אָפֿט דאָס װאָרט אַ'ן; .די כּת-
רילעווקער ייִדן האָבּן זיך אַנגעהױיבּן פּאַװאָלינקע
אַרומקוקן וואו האַלטן זיי אַי מיט זייערע שב-
נים" ,שע ,קליינע מענשעלעך ,...ז'  261עאָט
ליגט שוין פּלטיאל א גאַנצן חודש קראַנק .מיר
קריכט אִי די אויגן ניט אַרױס  --און ער
שטארבּט פֿאָרט ניט" ,זב ,דער קליינער כּלבּוניק,

אַדעס  ,5881זי | .04בּײַ יל אי = שיער ניטן,

אין פטמ רעדן אויך 'קאָר'שט, ,קום 'קאָרשט
אַהער ,װעסט קריגן דײַן חלק" .,עװער האָט
דיר געגעבּן רעכט דערויף?  /דײַנע דריידלעך,
נו 'קאָרשט פּלאָנטער אויף!" ,האַל ,מײַן אוצר,
מאָסקװץ  ,6691זי ,01

אָקאַרשט

 --אדװ .לד .זזו אָקערשט ,=-

,כ'האָכּ אַי אָפּגעדאַװנט", .קומט אין שוואונג
פֿון אָייצײַטן / ,קומט צו פֿאָרן ,קומט צו רײַטן
 /אַלעמענס נײַיאָר" ,אר ,ננאָך א אאָר, .אַ
קליינציקע פֿליגעלע ,אִי געבּאָרן . . .האָט לוס-
טיק די זײַדענע פֿליגלען צעשפּרײט" ,יהואָש,
'די ערשטע פֿליגי,, .און דאָרט האָט דער פֿרײ

לינג זיך אַי צעבּליט" ,סעג ,איצטער ,נ"י ,8491
|
זי ,971
אַקאַשען זיך  --אוטו- .שצ זיך ,זיך אָקאָשעט,
צסגעעזעזזזסטוס .:02//:

 .1זיך צונפֿדרײיען

 .2זיך אײַנמאָסטען
אין אַ קנויל ,װי אַ קאַץ.
 .8זיך צײַטװײַליק בּאַז
(און אײַנדרעמלען).
זעצן ערגעצוואו (אין בּאַקװעמלעכקייט),

אָקבּאַרי"ם  --דער- ,ז .אָנהענגער פֿון דער
קראים-סעקטע אױפֿן נאָמען פֿון איר גרינדער
| ישמעאל על-קבּרי {פֿון אָרט עקבּרה ,בּשכנות
מיט בּאַגדאַד} ,געװירקט אין די 03ער און 04ער
יאָרן פֿון  .9י"ה . . ., .ער זאָגט אַרויס ספֿקות
װעגן דער ריכטיקייט פֿון דעם מסורה-טעקסט
פֿון תפּנֿךא.ַ.ר.בּאָט צו ע9סן פֿלײיש ...אויבּ
עמעץ האָט חפֿצים װאָס בּרענגען אים נוצן אַ
גאַנצע װאָך ,נישט אויסגענומען שבּת ,דאַרף
די הכנסה פֿון שבּתדיקן טאָג בּאַשטימט װערן

אויף צדקה" ,ר .מאַהלער ,יבל וווא ,172 ,זי ,301

| ג,יבּ אי פֿון די גוטע זאכן װאָס דו האָסט אָנ-
געגרייט צוליב אונדזערע טײַערע געסט" ,יד,

אקדמות ( --אקדאָמעסן די ,בֹּמ . אין אָנהײבֿ,
איידער איך הייבּ אָן .נאָמען און אָנהײיבּ פֿון
אַ פּאָפּולערן פּיוט אין אַרמיש .דער ערשטער
טייל איז אויסגעשטעלט ליטן טאָפּלטן אלף-
בּית און דער צװייטער געחתמעט נוטריקון:
,מאיר בּר' יצחק יגדל בּתּורה ובּמעשׂים טובֿים
אמן חוק ואמץ" ,מחבּר :ר' מאיר ש"ץ,
געלעבּט אין װאָרמס  ,11י"ה .מיט א ספּעציעלן
ניגון זאָגט מען אי (דעם ערשטן טאָג) שבֿועות,
בּײַ קריאת-התּורה{ .פֿאַראַן אין ייִדִיש עטלעכע
איבּערזעצונגען פֿון אִי .פרץ האָט פֿרײַ פֿאַר-
ייִדישט' +-- ,ציקאָי א ,זזי' ,512:982ן ,אי אי

 אבֿן נגף, .און לאָז זיך איינער א' דערװעגן דירעדלפֿירער א קשיא צו פֿרעגן" ,ילג ,שׂיחת-

טײַטש פֿון אַי ,פֿירט { 4961פש װו ,שפּי 63ן,

אַ'קאָרעק  --דער- ,דקעס.

אסנסאס .=2:

פֿלײש פֿון אַ זײַט צוזאַמען מיט אַ {טייל פֿון)
בּיין .גערייכערטער אִי .שעפּסענער אַיי

אַק'אָרשט  --אדו .לד ,אויך אוקר .אָפֿט גע-
פֿריער פֿון אַלץ,
ניצט מיט אַן אימפּעראַטיו.
יראשית-כּל.

אַדרבּא ,לאָמיר נאָר זען .בּאַטײַט

אויך :א תּנאי פֿאַר דעם װאָס דארף קומען
שפּעטער, .קום אַי אַהער", .לאָמיר אַ' זען װאָס
דאָ טוט זיך", .הער אי װאָס דאַ טוט זיך!.

איך אָן היבּ צו רידן אונ' בּגִין צו שפּרעָכֵן",

1990

אַקווא
;אַו דער שעפּס הערט מעוז-צור זינגען און
דאָס קאַלבּ אַי זאָגן ,מעג מען זײיער פֿלײיש
אַװעקטראָגןײ ,פֿװל |= אַ שעפּס שעכט מען ניט
פֿריער װי חנוכּה-יצײַט און אַ קאַלבּ  --אַרום
שבֿועותן, .די בּאַלעבּאָסטע  . . .האָט אויסגעזען
מער יונג װי אַלט ,ד"ה װי אַן ענדיק װאָס האָט
שוין אָפּגעהערט די עשׂרה מכּות ,נאָר קיין אַ'

ניט" {= איבּערגעלעבּט פּסח ,אָבּער בּיו שבֿר
צות נאָך נדיעטרגאנגעןן,

אמז,

ליטװאַק

דער

אין װאָליניען ,ווילנע , .0781ער פֿאַרשטײט זיך
אָן א' =
דערויף װי א קאַץ אויף א'" ,פֿװל.
אָן הקדמות ,בּקיצור ,צום פּונקט, .זיי לערנען
פֿאַר שבועות  /אויך א'  --איז א חיות" ,אַר,
יאין די שטעטעלעךי, .דער זעלבּיקער אופֿן פֿון
אויסטײַטשן על" פּי דרש איז אויך אָנגעװענדט
געװאָרן בּײַם לערנען אַ ,יש ,ז' ,91

אַ' מילין, ,אַי מ'  --שװער צו געפֿינען
דאָס װאָרט פֿאַרן וואונדער פֿון ישׂראלס נצחוך",
הלל זײַדמאַן ,טמז| 7691 ,ש  .31עאַי מ' --
איידער מע דערציילט די מעשׂה אַלײן ,דאַרף
מען דערציילן איר אָנהײבּי ,אליעזר װיזל ,פֿאָר,
אַ"ניגון .אאונטערגעבּרומט
 7וט 01
מיט אַן אַיינײ ,ממוס ,מסעות ,ו' , ,24װיינט אַ
װײַבּל מיט אַ ניגון פֿון אַ'" ,שע ,אַלמ וײ
כּתרילעווקע ,ז' , ,511מיט װאַכעניש פֿאַרחלומט
בּײַ דעם תּיקון פֿרום / ,מיט הימלען אופֿ-
געשפּאָלטן אין געהיימניש שטום / ,און מיט
אַי'ניגון און מגילת רות / ,און מיט דער
מאַמעס קאַװע און דער מאַמעס קוש" ,אֵל |,
זי ,54

אַקוא  .22 --װאַסער .געניצט אין פֿאַרבּינ"
דונגען :אַיאַ מ אָניע אא..

אַקוזאַמיו

אַקװאַטיש -

אַדי.

אַקװאַדוקט  --דער ,ז2 .כאיי 22ל .אויך;
קאַנאַל אָדער רער צום פֿירן
אַקװעדוקט.
װאַסער אַ לענגערן מהלך .די רוימער האָבּן
געבּויט אץ .פֿון גליל בִּיו עכּו ציט זיך א
לאַנגער אַ'

אַקװאַטײנט  --דער ,ז .צייכענונג ,מאָלעָרײ
אויף פּאַפּיר מיט כינעזישער טינט .טוש-צייכע-
נונג,
אַפּאַראַט פֿאַר
אַקװאַלנג  --דער , ען.
טויכערס צו קענען אָטעמען אונטערן װאַסער,
אַקװאַמאַרײן  --אַדי .העלגריך בּלוי אָדער
אויך סוב :דער; } .מינעראַל,
בּלוייגרין .
בּעריל .גרין-בּלויער קרישטאָל ,אַן איידלשטיין,
אַ רינגל מיט אַן אַ

'

אַקװאַ|נאַ וט  --דער- ,ן .פ- :9נאָט ,טיף
נען
פֿאָרשער פֿון ים'דנאָ, .ז..ע.
טויכער .
שוין גרייט געװען נײַע העלדן  --די אנאָטן,
אין קעגנזאַץ צו אַסטראָנאַטן9861 +--{ ,ן אָנ-
צופֿאַנגען אױסצופֿאָרשן דעם דנאָ פֿון פּאַסיפֿיק,
נישט װײַט פֿון קאַליפֿאָרניץ" ,א .בּלוישטיין,
טמז 5691 ,או .2

אַקװאַָר|יום  --דער ,יס ככאיי ככל.

 ,1גלע-

זערן געפֿעס ,װאו מע האָלט װאַסער בּאַשעפֿץ-

נישן אָדער װאַסער-געװיקסן, .א,ין ים װאַקסן
ניט קיין בּלומען ,אָבּער לויטן אויסזען פֿאַר-
נעמען זייער אָרט די אַזױ -גערופֿענע אַנעמאָנעס
{ ,}0161 +-די טשיקאַװסטע זאַכן אין דעם אי
אַ .פּאָמעראַנץ ,פֿאָר 7591 ,וט , ,31אינמיטן אייי
נעם פֿון די זאַלן איז געשטאַנען א גרויסער אַ',
דאָרטן האָבּן זיך געשפּילט קליינע ,גאָלדענע

טיוו איז בּאַקװעמער ניט אַרײַנצורעכענען צװישן
בּייגפֿאַלן ,עס האָט אויך ניט קיין זינען אויס"
צוטיילן װאָקאַטיוו װי א בּייגפֿאַל |.אין פּערזעני
לעכע פּראָנאָמען ,אין איינצאָל ,אין דער אַ'
בּאַזונדערש בּולט :מיך; דיך; אים (עם) ,זי ,עס.
דער בּאַשטימטער אַרטיקל האָט פֿאַרן א' די
פֿאָרמען :דעם  ---מענלעך ,די  ---װײַבּלעך ,דאָס
 -נײיטראַל .אין אַדי זײַנען די פֿלעקסיעס פֿוןא' : ן דעם)  --מענלעך ,ע  --װײַבּלעך ,ע --
נײיטראַל און אַ נול-פֿלעקסיע מיטן אומבּאַשטימ-
טן אַרטיקל .בּלויז נעמען פֿון מענטשן און
עטלעכע יוצאים-מן-הכּלל קענען האָבּן א פֿלעק-
סיע פֿאַרן אַי בּײַָם סוב (יעקבֿן ,רחלען ,ראַבּי
נאָװיטשן :דעם טאַטן ,זיידן ,רבּין ,אאַ),

װאָס לאָזט זיך לײַכט פֿונאַנדער אין װאַסער,
;,טונקט אײַן דאָס דינע פּענדזל אין געדיכט-
אײַנגעריבּענער א"פֿאַרבּ ,יאַכ  ,זי 742
 .2צייכענונג ,מאָלערײַ מיט אַפֿאַרבּן, .אין די
אַץ זעט מען אין די צאַרטע שטריכן דאָס
פֿאַרחלומטע צפת מיט די איבּערערדישע שיינ"

אי דריקט אויס דעם דירעקטן אָבּיעקט און
קומט נאָך טראנזיטיווע װערבּן .אױיבּ אַ װערבּ
קען האָבּן נאָך זיך צװײי אָבּיעקטן ,איין אָבּיעקט
פֿאַר דעם נאָמען פֿון דער זאַך און אַ צװייטן
אָבּיעקט פֿאַר דער נאָמען פֿון פּערזאַן -- ,אין
דער נאָמען פֿון דער זאך אין אי און דער נאָמען
פֿון פּערזאָן אין דאטיו ,למשל, :דער חתן
שיקט דער כּלה |דאַטיװון א שיינע מתּנה (אַין";
,מע מוז דער קרעמערקע (דאַטיון אָפּצאָלן
דעם חובֿ |אַן.
כאַראַקטעריסטישע װערבּן װאָס פֿאָדערן נאָך
זיך דעם אי אין דער כּלל-שפּראַך :בּאַגעגענען,
בּעטן ,גריסן ,הייסן ,הערן ,חושד זײַן ,חנפע-
(נע)ן ,לאָזן ,מקנא זײַן ,סטראַשען ,פּרעגן ,רופֿן
אא{ .דערבּײַ זײַן געװאָרנט אַז מע מון דאָ
אָפּהיטן דעם כּלל װעגן זאַך און פּערזאָן און
אַז נאָך אַ סובּ קען ניט קומען קיין אַנדער סוב
אין אַי ,װאָס איז אָפּהענגיק פֿון אים .דוגמאות:
,לאָז מיך צו רו" און  לאַנ מיר דאָס שטיקל
בּרויט"; ,איך בּין זי מקנא" און ,,איך בּין איר
מקנא דאָס גרויסע גליק"; ,איך גריס די
קרוֹבֿה'; ,איך שיק אַ גרוס דער קרובֿה"ן,

און

פֿילקאָלירטע

פֿישלעך",

געבּרענטע

סעג,

ערד ,זי ,031
 .2מוזיי װאו מע האַלט אויף פֿאָרשטײערס
פֿון פֿאַרשײדנאַרטיקע מינים װאַסער-פֿלאָרע און
װאַסער-פֿאַונע אויף אויסצושטעלן און אויך צו
פֿאָרשן,

יסטיק,

-יסט.

אַקװאַרע'ל  --די- ,ן .ככאיי 22ל.

קייטן",

מ.

דלוזשנאָװסקי,

פֿאַש,

 ,1פֿאַרבּ

5691

ווא .51

,און בּרוינער ,האַלבּ-גאון ,האַלבּ:װילדער ,פֿאַר-
שיכּורט זיך מיט אֲידְי ,סעג ,אַ בּוים פֿון פוילן,

זי  ,48אַען)-מאָלערײ,

ן- ,נע  --אדי .אַ'ענע צייכענונגען, .ערשטמיט אַ צײַט שפּעטער
בּאקומען",

ישׂראל

האָבּ איך אַ'נע פֿאַרבּ

רוחמובֿסקי,

מײַן לעבּן ,פּאַריז .0391

זכרונות

פֿון

-יסט,

אַקװיזי|טאָר  --דער" ,ן2 .ל.

אײַנקױפֿער,

האַנדלס-אַגענט .ספּעצ פֿאַרזיכערונגס-אַגענט װאָס
בּרענגט אַרײַן נײַע קונדן, .לאַמטערן-שיסער,
אקרוזשנאָי

אגענט-אַי

פֿון 'עקװיטעבּלי",

שע,

יאגענטןי .דער אַי קריגט אַ פּראָצענט פֿון דעם
בּאַטרעף פֿון מסחר.
ציע .דאָס װאָס מע קריגט אַרײַןטירן.,װי אַן אייגנטום,

אַקװילע  --דער .227 .אָדלער.

 .1אָדלער,

װאָס סימבּאָליזירט די דינאַסטיע האַבּסבורג אין
עסטרײַך-אונגאַרן.

 .2נאָמען פֿון אַ צפֿונדיקן

געשטערן,
אַקװויר|ירן  --טרו .אַרכ2? .פר 2ל.

אַרײַנ-

קריגן און בּאַזיצן . . ., .אוני דען זאָ ערנשט-
ליך רעװידירט דשׂ מײַנשׂ שרײַבּן קיין אודיענץ
מעכט אַ ,יוסף מאַרשן ,לשון זהבֿ ,אַמשׂט

תּצ"ד ,זי 42

"ע'נט  --דער , ן .װער עס

קריגט עפּעס אַרײַן װי אַן אייגנטום.

אַ'קוזאַטײוו  --דער , זן2 .ל .איינער פֿון די
בּייגפֿאַלן ,קאַזוסן פֿון פּראָנאָם ,סובּ און אַדי
דער אַ' האָט די פֿעאיקײיט צו פֿאָדערן א פֿלעק-
סיע .ס'רובֿ דריקט דער אַ' אויס יעדער מין
דירעק טע באַציאונג פֿון א װערבּ צו אַ
סובּ ,מחוץ סוב װאָס איז אין נאָמינאַטי,
אין דער סיסטעם בּײגפֿאַלן פֿון יי דיש
איז בּאַקװעם צו האָבּן אין זינען נאָר דרײַ
בּײיגפֿאַלן :נאָמינאַטיװ ( +--ערשטער בּײגפֿאַל),
אַקוזאַטיוו (צווייטער בּײיגפֿאַל) און דאַטיו +--
(דריטער בּײגפֿאַל){ .פּאָסעסיוו און קװאַנטיטאַ-

עס קומען הן אַ' ,הן דאַטיו נאָך די װערבּן:
אָנגײן (;װאָס גייט עס מיר אָן" ..., ,מיך
(פֿאָלגן דער מאַמען" און
אַן")8 ,אָלגן
(עס קאָסט דיר
פֿ,אָלגן די מאַמע*) ,ק אָ ס ט ן ,
פֿאַראַן
צו טײַער ,עס קאָסט דיך צו טײַער").
עטלעכע װערבּן װאָס האָבּן נאָך זיך צוויי אַץ:
,ער

לעורנט

זאָס

קינד

לשו-קודש".

אין

רײידשפּראַך זײַנען פֿאַראַן אַ סך לאָקאַלע בּאַי
זונדערקייטן,
אין לד זײַנען פֿאַרבּליבּן בּלויז צװיי בּייג-
װאָס
פֿאַלן :נאָמינאַטיוו און אַ בּיעקטיװ,
פֿאַראײניקט אינאיינעם אי מיטן דאַטיוו ,דערבּײַ
האָבּן די פּערזענלעכע פּראָנאָמען די פֿאָרעם פֿון
דאַטיוו און דער בּאַשטימטער אַרטיקל ,סובּ און
אַדי די פֿאָרעם פֿון אַ', :איך האָבּ איר האָלט",
;איך האָבּ האָלט די שיינע כּלה"{ .עטלעכע רר,

למשל בּיאַליסטאָק ,האָבּן דאָ בּלויז די פֿאָרעם
פֿון דאַטיון,
חוץ דעם אַי װאָס איז אַן אָבּיעקט אינעם זאַץ,
איז פֿאַראַן דער אַ' פֿון צײַ ט:

,די לעצטע

 נאַכט האָבּ איך פֿאַרבּראַכט בּײַ פֿרײַנד" ,ד"ה| די גאַנצע נאַכט; ,אין (פֿון) דער לעצטער נאַכט
האָבּ איך פֿאַרבּראַכט . . .ײ ,ד"ה בּלױיז אַ טייל

אַקוזאַטיוויש

אָקום-בּאָקום

1901

פֿון דער נאַכט .אַזױ אויך, :די װאָך בּין איך

אקוטשען  --טרװ- .טשע ,אָקוטשעט.=2: .

דרינגען אין זיי, .די אָנהענגערס פֿון אָי ,די

ג|עווען אויף דאטשע" ,גדאָס יאָר װעל איך
לערנען אין ירושלים" ,אאַזװ .זן טרעפֿט מען

ו דאָקוטשען .אַרײַנבּרענגען
)6ס.
אין צושטאַנד פֿון אומגעדולדיקייט ,פֿון אומ"
רואיקייט .מאַכן עס זאָל דערעסן .פֿאַרשאַפֿן
קלאָפּאָט ,דענערווירן .אִי עמעצן מיט די זעל-
בּיקע טענות, .דאָס קינד אָקוטשעט מיט זײַנע
מיט זיך , --לאָז
שטענדיקע פֿאַרװאָסן".
זיך דיר ניט צו גיך אָי ,דו זאָלסט אים מוזן
װײַכזײ ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,ח,3 ,

לערע פֿון מאַגיק ,האַלטן אַז דאָס איז אַ װיסןי
שאַפֿט װאָס דאַרף געדולדיק און גרינטלעך
שטודירט װערן" ,ד .קראַנץ ,טמז 1691 ,װו ,1
זיסט  --אָנהענגער פֿון אִי- .יסטיש -
אַדי, .געטרונקען קאַװע  . . .און אַרײַנגעקוקט
אין אַן אִין זשורנאַל" ,בּאַש 8691 ,ווא ,72

אויך דעם אי פֿון אָר ט

,ער
מטל".

איז

אַנטלאָפֿן

אָדער פֿון ש ט ח :

די

פֿון תּפֿיסה

ערשטע

די קאָנסטרוקציע א' מיטן אינפֿיניטיװ
איז פֿאַרבּליבּן אין פד און אין אוקר

ואין לד

ניטאָ) ,למשל, :איך האָבּ זי געזען ש ר ײַ בּן ",
;איך הער זי זינג ע | ", ,איך האָבּ בּאַמערקט
די מומע ק ו מ ע { צו אונדו".
דער אי קומט אַנשטאָט דאַטיו ,ווען דער אַדי
װערט געניצט אַבּסטראַקט .בּלײַבּן בּײַ דאָס
זײַניקע .זיך ריכטן אויף דאָס ערגסטע ,אַנשטאָט
דאָס דרויסנדיקע.

װאָס איז װי אַן אַקו-
אַקוזאַטיװויש  --אַדי.
זאטיו ,אָבּער האָט דאָך ניט אַלע אײגנשאַפֿטן
פֿון אַן אַקוזאַטיו .אַ'ער װע רב איז אזא
װאָס דער אַקוזאַטיוו װאָס קומט נאָך אים קען
געװויינטלעך ניט װערן א נאָמינאַטיו אין אַ
פֿולער פּאַסיוער קאַנסטרוקציע, .ער װעט אויס"
גיין די שול"  --ניט מיגלעך, :די שול װעט
אויסגעגאנגען װערן פֿון אים"; ;ער האָט גע-
שפּילט די ערשטע

פֿידל"  --ניט מיגלעך :ידי

 ערשטע פֿידל איז געשפּילט געװאָרן פֿון אים";,זי קען נאָך אָנהאָבּן אַ סך קינדער"  --ניט
מיגלעך :עאַ סך קינדער װעלן קענען אָנגעהאַט
װערן פֿון איר" .אַזױ אויך בּײַ א צאָל װערבּן
װאָס האָבּן דעם אָבּיעקט פֿון דעם זעלבּיקן
װערבּאַלן שטאַם, :ער טרוימט דעם זעלבּיקן
טרוים זינט די יינגלשע יאָרן" .אַזױ אויך בּײַ
אומפּ װערבּן װאָס פֿאַרלאַנגען דעם אקוזאַטיו,
למשל; :עס אַרט מיך ניט" :דאָ איז קיין פּאַסיוװע
קאָנסטרוקציע ניט מעגלעך .דער ט' אַקוחװ --
איער װערבּ װערט פֿאַרצײכנט אין אונדזער ובּ.

אַקװאַציע  --די- ,ס22 .איי .222

בּאַשׁול-

| דיקונג .אין רומ ייִדיש אָפֿט געניצט ,װײַל אַזױ
אויך אויף רומ, .די גאַנצע א' איז נישט מער
וי א בּלבּול".

אַקו'ט  --אדי2 .ל.

װעגן אַ קראַנקײט)

װאָס איז אין א שאַרפֿער פֿאָרעם, .דער קריזיס
 װאָס האָט זיך געצויגן אַ יאָר האָט איצט דערגרייכט אַן אן מצבֿ", .חוץ דער כראָנישער
אויסצערונג  . . .איז נאָך דאָ די אע און די
גאַלאָפּירנדע שווינדזוכט",

יופֿאָל ,4881 ,טן ,93

;אַנשטאָט אַן אַין עפֿעקט ,קומט א כראָנישער
צושטאַנד" ,א .גאַלאָמבּ ,ייבֹּל װו 475 ,די צקאָי

נאָמישע סימפּטאַמען פֿון דער איער קראַנקײיט
װאָס איז טיפֿער פֿון אַן עקאָנאָמישן קריזיס",
צאַנ,

די

דעקאדענץ

תּ"אָ .7691

פֿון אַ משיח,

אַקוטשעווען  --טרו- .טשעווע ,אָקוטשעװעט,
זעע8:יע60

:6112:.

אַרומשיטן ערד בּײַ אַ

געװיקס כּדי עס צו שאנעווען (בּײַ אַ טריקעניש
אאַ),..אין טרוקענע קאַנטן פֿאַר קרויט און פֿאַר
אַזעלכע געװיקסן װעלכע מע דאַרף א" ,דער

לאַנדאַרבּײטער,
 ,1זי ,09

לוח פֿאַר קאַלאָניסטן ,װילנע
|

אַקולאָט  +-- --אָקאָלאָט .אײַנהײצן די הרובּע
מיט אַן אִי שטרוי,

אָקולאַ'ר  --דער ,} ,עס22 .אי 2כל.
 .1אָפּטישער אינסטרומענט צום פֿאַרגרעסערן.
בּינאָקל .די לינדז אין אַן אָפּטישן אינסטרומענט
װאָס איז די נאָענטסטע צום אויג, .דער גע"
נעראַל קוקט פֿונדערװײַטנס דורך אִץ", .אין
טעאַטער און אָפּערע זעט מען בעסער מיט אָין".
בּ,אַװײַזט דאָס אָפּטישע ,זע-קונציקע גלאָז ,װאָס
װערט אָנגערופֿן אִי און דורך װעלכן מען
קוקט" ,איבּז ד .מאָרדפֿין ,די לעהרע פֿון לעבּען,

בּערלין תּרנ"ח.

 .2מאָלד .בּרילן .פֿ,אַר גאָט

פֿון אַבֿרהם דאַרף מען נישט האָבּן אֵיעס".

אַדי .װאָס איז שײַך צום אויג .אִיע בּאַװועגונגען.

אַקוױלט  --אַזי22 .איי 2כל.

מיסטעריעז,

| ניסתּרדיק .אִיע װיסנשאַפֿטן,

אָקולט|אַציע  --די- ,ס? .כאיי 22ל .אַסטראָ
דאָס פֿאַרשטעלן ,דאָס בּאַהאַלטן פֿאַר

נאָמיע .

די אויגן א הימלישן קערפּער ,װען עס גייט
דורך פֿאַר אים אַן אנדער הימלישער קערפּער,
ספּעצ

װען די לבֿנה פֿאַרשטעלט

פּלאַנעט.
בּאַהאַלטן,

הירן --

טרו.

א שטערן

א

פֿאַרשטעלן ,פֿאַר-

אַקולטוראַציע  --די" ,ס .ככאיי 27ל .1 ,פּראָז
צעס װי אַזױ אַ יחיד װאָס װערט אַרײַנגעבּאָרן
אין אַ סבֿיבֿה ,אַ קולטור-גרופּע לעבּט זיך אַרײַן
און נעמט אָן די קולטור פֿון דער גרופּע

(סבֿיבֿה) ,2 ,איבּערגאַנג פֿון איין קולטור
צו אַ צװייטער װאָס װירקט מיט איר שטאַר-
קייט ,איר אַנדערשקײט ,נײַקײט ,מיט איר
עקאַנאָמישן כּוח ,מיט איר פּרעסטיזש, .װאו
ענדיקט זיך א' און עס הייבּט זיך אָן אַסימי

לאַציע?" .ד,אָס איבּערנעמען קולטור-עלעמענטן
און דאָס פֿאַרשטאַרקן די אייגענע קולטורעלע
װידעראַנאַנדן  . . .אָדער גאָר צוזאַמענשפּיל ,אַ'
און דאָס בּלײַבּן אױפֿן ראַנד  ,. . .ש .פישמאַן,
ייבּל וווא ,זי ,44
אַקולטור!ירן  --טרװ- .ריר ,אַקולטורירט.
צופּאַסן ,אַרײַנפּאַסן ,מאַכן מע זאָל זיך אַרײַנ-
לעבּן אין אַ בּאַשטימטער קולטור .אַי די מזרח-
עדות אין אונדזער מערבֿדיקער קולטור .א'
אימיגראַנטן,
מיט

זיך.

יירונג .אַײפּראַָצעס.

אַקולט|יום = דער- ,ען? .כאיי 22ל = .סוֹדות-
דיקע סיסטעם װעגן געהיימע דערשײַנונגען,
פֿאַרבּונדן מיט ספּיריטיזם און מאַגיע ,װאָס
לערנט װי מע קען דורך געװיסע מיטלען אַרלַנ"

אָקולייע  :99 --אוקלייקע .518 +- ,אוק-

רוג פֿון אָי ,געניצט פֿאַר

לייעזאָמען.

װאָרציל ,טײַבֿילש
.יש
ר.נ
י.
העם
רפֿואות, .נ
אן בִּיס ,שװאַרצין קימל ,אַקולײא זאָמען ,פּיא-
נייא קערנער ,בּיבֹּר גאַל ...מיט דיזן אלן
רייכער אים נײַן טאָג נאָכאַנאַנדער" ,סור װ,
כט/ב,
אָקוליסט  --דער" ,ז .װנ* .ין" ,ס2 .כאיי 2כל.
אויגן-דאָקטער, .קומט אַמאָל אויס ,מען מון
צורופֿן איינעם ניט פֿון דער חפֿרה {דאָקטויריםן,
למשל בּײַ אויגן (קיין אַ' האָט זיך נאָך נישט
פֿאַרשריבּן)" ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך"

דיק  --אָפּטײל פֿון מעדיצין װאָס

פּונקט .,41

פֿאַרנעמט זיך מיט אויגן קראַנקייטן, .קאַמף
מיט װייטיק איז געװאַלדיק וויכטיק בּײַ אַלצרלײ
אָפּעראציעס אין דער אַי ,פֿגעז ,װילנע ,0491
טא - .8יש  --גאײַנגעלאַדן אַן אויגן-דאָקטער
פֿאַר אֵיישער הילף דער שוליוגנט" ,טאָז,8391 ,
פאן ,02

אָקולוירן  --טרוו- .יר ,אָקולירט ,שטשעפּען,
צושטשעפּען .מרכּיבֿ זײַן .פֿאַראײידלען װילדע
פֿרוכטבּײימער (אויך אַנדערע געװיקסן) דורך
אַרײַנזעצן אַ קנאָספּ ,אַן אייגל פֿון אַן איידעלערן
פֿרוכטבּױים הינטער דער קאָרע פֿון אַ פֿרוכט-
בּוים ,בּעת ער הייבּט אָן צו בּלוֶען, .בּײַ בּיימער
 איז דער יחוס אַזױ װיכטיק ,אַז מע קאָן מאַכןא פּראָסטן בּוים פֿאַר אַ מיוחס דורך אַ",
/נג --

יפֿאָל ,4981 ,נאן  .3אַקוליר-אייגל,

,דורך אִי (אײַנאימפֿונג פֿון פֿלאַנץ מיטן קנאָספּ)
האָט מען בּאַקומען נײַע עקזעמפּלאַרן" ,טאָז,
!  ,0391פַאן .5'6

דאַציע.

אַקולניק  --דער" ,עס81 .מ .::2: 1680גע"
דרוקטע בּאקאַנטמאַכונג ,צירקולאַר ("בּריוו),
,פֿון דעמאָלט אָן זײַנען אַלע אִיעס און גזירות

געקומען

אין געטאָ אויף ר' אהרנס נאָמען",

אבֿיעזר בּורשטין ,אַמעריקאַנער,

 9591וו ,02

אַקולע  --די' ,ס' .ן) .רוסיצ.
פֿיש, .זי האָבּן געזען װײַט אין דער טיפֿעניש

הײַפֿיש .חיה-

װי אֵין פֿאַנגען פֿיש און דאָס האָט נאָך מער
דערװעקט זייער אַפּעטיט" ,איבּז י .ראַװינסקי,
דער פֿאַלשער שולדבּריעף ,װאַרשע  ,3881זי ,26
;,דעם מענטשן איז געלונגען צו שטעלן אין
געפֿאַר די עקזיסטענץ פֿון װאַלפֿיש און פֿון דער
אֵ'",

ש.

בּלום,

דער

בּוים

פֿון לעבּן,

נ"י

,1391

זי ,901

אָקולען  --טרװ .לע ,אָקולעט .סל.

זזח

אָקולירן! ,6--

אָקום"בּאָקום  --אינטעריעקציע.

זזו האָקוסי

אַקומולירן
פּאָקוס ,הוקעס-פּוקעס .געניצט בּײַ קונצנמאַכע"

רײַ אָדער כּישוף ,געוויינטלעך אין אַ שפּאַס.
,אַ"בּי ,טאַנצט אַרױס אַ העזל פֿון היטל",

אַקומול|ירן  --טרוו- .ליר ,אַקומולירט?? ,איי
אָנזאַמלען ,צונױפֿנעמען .אָנקלײַבּן א
2כל .
סך .א' ענערגיע ,א' עלעקטרישן שטראָם ,אַ'
געלט ,גוטס ,רײַכקײט אע .אי גײַסטיקע עשירות.
מיט זיך , --האָט זיך אין דעם ייְוואָ אַקומו"
לירט סאָציאַלע און פּסיכישע ענערגיע" ,מװ,
ייבּל ווצא,1 ,
-אַטאַר  --דער ,ץ .1 .װער עס אקומו-

 ,2מכשיר פֿאַר אָננעמען און אײַנ

לירט,

האַלטן ענערגיע.
פֿאַר טערמישער
שמאספֿים בּתוכו
הכּלי הזה נקרא
שויתּ מהרש"ג,

מג ,לו/ב.

אי פֿאַר עלעקטרישן שטראָם,
ענערגיע אאַזװ .עיש להם כּלי
הכּח הזה |= עלעקטרען...
אַי' ,הרבֿ שמעון גרינבּערג,
ח"א ,װראָנובֿ תּרצ"א ,שאלה

 .9רעזערװאואַר פֿון גײַסטיקער

ענערגיע, .בּאַשאַפֿן נאָך אַן אי פֿון אָריגינעלער
גײַסטיקער ענערגיע אויף שפּײַזן דעם גלות",
זשיט ווע ,ניי  ,7191זי ,712

-אַטיוו,

י מאַניק,

טורעם.

אַקײפראַקו  --סל( .וואויליונגעריש ,גראָבּ און
גענוי און פּינקטלעך .דזװ אַ סימן
שפּאַסיק).
מיט א װאָרצײכן,
שטעטל אין פּאָדאָליע .געבּויר"
אָקופֿ  --גנ
אָרט פֿון ר' ישׂראל בּעלישם-טובֿ, .װי פֿאַר"
טריקנט  . . .אונדזער ייִדישע װעלט װאָלט הײַנט
אויסגעזען װען נישט דער יונגיקער יתומל פֿון
אֵי",

נ .גאָרדאָן,

 9591ווא ,01

טמז,

אױס'
אָקוֹפֿ  --דער ,ץ? פד .קטאס .=2:
קויף-געלט ,לא-יחרץ-געלט, .די פּאַליצײי האָט
טאַקע סעקװעסטרירט ,אָבּער מיט א גרויסן אַי
קריגט מען אלץ צוריק" .פֿאַרשטאָפּן ס'מויל
מיט אַן אָי

זאָס

אַקופּ|אַציע  --די ,יס? .אי 27

צײַטװײַליקע פֿאַרנעמען (אַ טייל פֿון) טעריטאָ-
ריע פֿון א מדינה דורך א צווייטער מיט בּאַװאָ
פֿענטע כּוחות .זיך געפֿינען אונטער דער אִ"

אַדי, .די קאַ

;האָט די דײַטשע אִי . . .צעטרייסלט זייער

פּיטאַליסטישע

פּראָדוקציע האָט אַן אִיע טענ"

שלמה

פֿון

דענץ",

-אַטאָריש

אָקום -בּאָקום . . ., .גענוג גענארט
אין מײַן גלעזערנעם

אונדו אַ"פּי",

ה .זײַדמאַן,

שילער,

אַרבּעטס-ציוניזם,

--

20ט1
אָקוס"פּאָקום  --פפ :האָקוס-פּאָקום;-- .

גרונט-פרינציפן

די

 ,5291זי ,81

לעמבּערג

אציע  --פֿ,ונװאַנען קומט דיזעס ערסטעסקאַפּיטאַל אָדער די אורשפּרינגלעכע אַקומולאַ-
ציאָן?" ,י .שלאַסבּערג איבּז ,דעניעל דעליאָן,
װאָס

בּאַדײַטעט

-ירונג.

דיזער

-קייט,

סטרײַק,

נ"י

,3091

וי ,7

אָקון  --דער- ,עס .פפ :אַ'קענע- ,ס .אָקען.
מצנקאס  ...6002:פֿיש פֿון דער פֿאַמיליע -זסם
 ,6לעבּט אין טײַכן און אָזערעס אין אייראָ-
פּע און צפֿון-אַזיע ,האָט א טונקל-גרינעם רוקן
און טונקעלע שטרײַפֿן אין דער בּרייט ,פֿלוספֿע-
דערן אויף דעם רוקן, .אײַנגעשפּאַרט װי אַן אַי",
פֿװל .געלער אִי .בּלויער אִי,/ .מר"ח תּמוז עד
ר"ח תּשרי זאָל מן פֿיל גיװאָרגט זײַן מיט

אַכילה וּשתּיה  . . ,פֿיש זאָל ער יוא עשׂין ,..+
בּפֿרט אָקוני אֲדר פּערזינג אֲדר העכט" ,משה
רופֿא בּר' בּנימין

װאָלף מק"ק

מעזריטש ,..+

ירושת משה ,װילמרשדאָרף תּל"ז, .ויקה דג
הנקרא העכט או אָקינא חי ויתנו לתוך שטיל
װאַסצר כֹּל הלילה  ,*. . .כּיי פֿון 80102 .9681
טג }.
5

אַקוסט|יק  --די? ,אי 22גר.

 .1טייל פֿון

פֿיזיק װאָס פֿאַָרשט קלאַנגען און קלאַנגע"
 ,2אײגנשאַפֿט פֿון אַ זאַל ,צימער,
כװאַליעס.
אױידיטאָריע איבּערצוגעבּן קלאַנגען קלאָר,, .קאָנ-
צערט-זאל מיט אגַוטער אי", .האָט יאָ דער"
הערט איר רוף  . . .אמת ,נישט אויף דער װאָר
;װ.ו.או עס הערשן די געזעצן פֿון דער א'
נאָר אין א װילדן קאַשמאַר" ,פּאַריזער צײַט-
שריפֿט ,2691 ,מאן  ,03זי - .,82יקער  --ספּע-
יישׁ -- .אַדי .אַישע
ציאַליסט פֿון אַי.
פֿאָנעטיק שטודירט די קלאַנג-יכװאליעס בּײַם
אַרױסבּרענגען קלאַנגען פֿון דער שפּראַך.
דישקייט,

.

|

:

אינערלעכע אײַנגעפֿעסטיקטקײט",
טמז 2591 ,א ,91
אַנט  --דער .} ,װער עס,מאַרשן,

הימנען,

אָקפּירט,

פּאַרטיזאַנער-לידער,

װאָס

רופֿן צום קאַמף מיט דעם שׂונא ,צום װידער"
שטאַנד קעגן דעם אַ' ,י .אײַזמאַן ,ממעמקים,
געטאָ-לידער ,בּוקאַרעשט  ,5491זי , .11העלפֿן
אױפֿבּוען די שטאָט װאָס די דײַטשע אִין האָבּן
אוֹיסגעלײידיקט און פֿאַרװיסט" ,ייז ,בּרידער
אַשכּנזי ,ז' , .636די  . , .ייִדישע בּאַפֿעלקערונג
האָט געליטן אין צווייען :פֿון די אִין און פֿון
דעם האס מצד די בּירגער" ,ימ ,שד ווש ,זי ,191
אַטאָר,
-אַנטיש  --אַדי .אִיץ גזירות.

אַקופּונקט ור  --די.

 ,1סיסטעם פֿון כינע-

זישער מעדיצין װאָס בּאַשטײט אין פּרוּװון היילן
קראַנקייטן מיטן דורכשטעכן בּאַזונדערע פּונקטן
יעדער מין היילן
פֿון קערפּער מיט נאָדלען.
ווען עס קומט אויס דורכצושטעכן א געװעב פֿון
קערפּער.

אַקופירן  --טרו- .פיר ,אָקופּירט.
נעמען מיט מיליטערישע

 .1פֿאַר-

כּוחות (אַ טייל) טע-

ריטאָריע פֿון אן אַנדער מדינה ,אִ' די גאַנצע
טעריטאָריע פֿון א קליין לאַנד .אִי די מערבֿדיקע
 ,2שפאַ.
געבּיטן .אַי כּמעט אָן װידערשטאַנד.
בּאַזיצן .בּאַװואוינען .פֿאַרנעמען .אַי בּיידע דירות
אױך אַרכ  --בּײַ יוסף
אױפֿן אַכטן שטאָק.,
מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,כ/א,

 ,9אוטו .אין פֿראַנקרײַך אָקיפּירן .זיך פֿאַר-
נעמען מיט עפּעס ,זאָרגן זיך װעגן עפּעס .אַי
ועגן געזעלשאַפֿטלעכע ענינים .אִי װעגן רעכט
הער
/נג.
אויף ארבּעט
אָקופּירט  --אַדי ,פּאַר .אַיע געגנטן .אין
אָין פּױלן, .ײַדן זענען אַ פֿאָלק װאָס האָט אַ
לאַנד ,נאָר דאָס לאַנד איז אִי און דאָס פֿאָלק אין
 -פֿאַרטריבּן",

זי 841

אפֿא ,געטראַכט

מיט

ה-ערהייט -- .אַזח.

עבֿרײטײַטש,

הקייט.

אַקוראַטנע
אַקופּניק  --דער" ,עס ,פד .אגמקטעס .=:2:

פויער אין פּוילן  --בּיז דער בּאַפֿרײַאונג פֿון
פויערים  --װאָס איז געװען פֿרײַ פֿון פּאַנש-
טשיזנע און די ערד װאָס ער האָט בּאַאַרבּעט
איז געװוען אין אַרענדע פֿון דעם פּריץ,
אַקוראַ'ט { --פטמ אַרױסגערעדט פֿאַרשײדן:
אַקאָראַט ,אַקעראַ'ט אַקאַראַיד אע.ן 2לאיי .222
אַדװ .גענוי .פּונקט .פּינקטלעך ,גלײַך װי
װיסן ,פֿארשטיין א'י .טאָן עפעס אי װי מע
באַדאַרף .טרעפֿן אי אין ציל .פּאַסט אי צום
רומל ,קומען אַ' ,צו דער מינוט .אויסרעכענען
אַלץ אַי .אָנקוקן אַי װי מע זעט עס דאָס ערשטע
מאָל אין לעבּן .אי צו שלושים ,אי צום יאָרצײַט,
אַנטלױפֿן אַי װען די חופּה דאַרף זײַן .װעלן
זאָגן אַי דאָס זעלביקע, .פֿאַרװיסט און פֿאַר-
פֿינצטערט און אויסגעריסן שוין צװויי חדשים
אַי" ,פֿל, .עס חלומט זיך איינעם ,ער האָט
אקאראַט ,ער
נט
 .ער
י
י.
מר .
געפֿונען אַן אוצ
האָט דערװײַל גרויס שׂמחה" ,מעשׂה נפֿלאה
ונורא מהרבֿ הגאון הקדוש  ...מהור"ר זלמינא

װיטיפּסקער ,טשערנאָװיץ , .4681איר װעט קומען
אַקוראַידײ,
טאָריע

מ"בּ

דער

מקאַװנא

תנאים

|בּרעגאָװסקין,

אַן אַ חתן,

װילנע

היס"
,6781

,יך האָבּ אַי געזען װי דײַנע װערטער,
זי  ,11א
דאָס מוז איך בּאַקאנט מאַכן אין אלע ערטער",
מכירת יוסף שפּיל ,לעמבּערג , .6781יום כּיפור
איז אי װי שבּת ,פֿריער צינדט זי און דערנאָך
מאַכט זי די בּרכה" ,חא ,נה/ב --, .װאָס האָט
וער} דיר געזאָגט?  --װילסט ויסן אֵי?ײ ,ספ,
סודות ,זי , ,172אי װי א מויז קוקט אָן די קאַץ,

װאָס שפּילט זיך מיט איר ,איידער זי דער
שטיקט זי" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי  .121אװער
זענען בּײַ אונדו די סאַמע גדולים? נעמט...
און פֿאַרשרײַבּט ,װעל איך אײַך זאָגן אי מיט די
אַדרייסים און מיטן יחוס" ,שע ,אַלט-נײַ כּתרי
לעװקע ,ו'  . .,, .44האָט אָנגעריסן א פֿינגער,
און אי יענער פֿינגער אָן װעלכן די נאָדל קען
ניט אויסקומען" ,אַר' ,דער קראַנקער פֿינגער,

,אונדזערע

פֿײַנד זײַן |= זײַנעןן אי װי די

װאַסערשלאַנגען ,װאָס װי מע האַקט זײי אָפּ
איין קאָפּ  --װאַקסן בּײַ זיי אָפּ הונדערט
אַנדערע קעפּ" ,אמד ,דער סולטאַן ,װילנע ,5981

אַדי .װאָס איז אין אָרדענונג ,פּינקטלעך,
קאָרעקט, .מע קאָן זיך אויף אים פֿאַרלאָון,
ער איז אַן אֵיער מענטש" .אַן אַ' אָנטאָ"זיך.
אַן איע בּאַדינונג .אַי פֿירונג .דאָס אַיע אָפּהיטן
קייט  --אָלט איר געבּןדעם אָפּמאַך.
דעם קינד די בּרוסט ניט עפֿטער װי אַלע פיר
שעה ,אָבּער מיט דער גרעסטער דײַקנות ,ד"ה
מיט דער גרעסטער א'קייט" ,דר' ד .א .גערשענ-
זאָ ,װי אַזױ האָדעװעט מען זויגקינדער ,בּערלין

,8

ז' ,41

|

אַקוראַטירן זיך  --אוטװ .זיך צופּאַסן ,זיך
אַרײַנפּאַסן .זײַן אַקוראַט, .אויך אַקוראַטירט זיך

זולכש ניט בּייא פֿרײַנד װי מיר זײַן" ,ר'י משה
אַלשיך ,איבּז ר' יוסף דאַרמשטאַדט ,תּורת משה,
קאַרלסרוא תּק"ל ,לד/ב,
אַקוראַט נע  --אַדי.

דזו דפֿװ .סל .אַי בּדיוק

199

אָקורעק
אַזױ! װיסן אַ' װאָס עס איז געשען זײַן א'
 אָנגעטאָן, .די פּאָטשט דאָרט גייט ניט אַ",ממוס,
אים",

פריזיו.
בּרוס,

קעוועס

אַקט

די

;כ'האָבּ
שטילע

א גוטן
ערד,

זייגער,
,די

ז' ,281

זײַנען אַ' געװען אָנגעגרײיט

דיקן קופּערנעם

דראָט",

שירע

אַן
פּאָר"

אויף אַ

גאָרשמאַן ,דער

,י קלײַגינקע
קועכ פונ לעבּו ,מאָסקװע  ,8491ד
אַיטשקע הויפֿנדלעך בּײַ זיי אין הויף האָבּן בּײַ
אלעמען אַרױסגערופֿן חידושים" ,כאַים מעלאַי

געקייט.

מוד ,אַראָנ קיסלער ,קיעװו 9391.

 ...,דעם שוחטס שטובּ מיט איר אינעװייניקסטע
און אױיסװײניקסטע ציכטיקייט ,ריינקייט און
אַקאַראַטנעקײט*,

ג.

ח.

לעװנער,

שוחטס

דעם

נאָסט --
טאָכטער ,װילנע  ,7981זי 3.
(מיט אַ װייכן טן די .סל ,נר .אַקוראַטנעקײט,
,דער שם איבּער זײַן ערלעכקייט און אנאָסט
אין האַנדל איז אַלעמאָל גרעסער און גרעסער
געװאָרן" ,קמ ,4681 ,יא ,34

ניטי

אָקורעק  --דער ,יקעס .אסנטאס .=:2:

דערבּרענטער פֿאַרבּלײַבּ ,בּרעג ,עק פֿון אויס-
גערייכערטן פּאפּיראָס (ציגאַר), .איז דאָ אַ יריד
פֿון טײַערע חפֿצים :שאָלעכץ פֿון פֿאַרשטוני
קענעם קאַלבּאַס ,אִיקעס פֿון שבּתדיקן פּאַפּי
ראָס" ,ייל ,װעלט לוח ,אַדעס תּרמ"ג ,זי .47
,די רייכערער פֿאַרשמוצן נאָך אָפֿט די דילן מיט
די אָיקעס ,פֿאַרדאַרבּן די לופֿט אין יעדער פֿאַר"

אַקושירן

טרוװ.

--

-שיר,

אַקושירט,

,2281

העלפֿן אַ געװוינערין האָבּן דאָס קינד,
אַקושמאַ 'ן  --דער 406046ס0סס: 8זי =.
בּײַ ייִדן אין פֿראַנקרײיך .קימפּעט ,צושטאַנד
פֿון האָבּן א קינד .יודן אין פֿראַנקרײַך װ ,נ"י

 ,2יייְוואָ' ,די ,691

אַקושערױיע  --די.

ארבּעט ,בּאַשעפֿטיקונג
פֿון אַקושאָר ,אקושערקע, .הערט מײַן עצה
און נעמט זיך צו אַי .נישט אַלע װײַבּער זײַנען
משוגע .מערסטנס האָבּן חתונה און קינדלען",
סטוועייז ,פֿאַמיליע קאַרנאָװסקי ,זי .941
 -סל, .בּאַשעפֿטיקט זיך מיט אַ' ,אָרעמע װערןאומזיסט בּאַהאַנדלטײ ,קמ ,0781 ,א  ,52מודעה.
יסקע  --אַדי ,סל .גיין אויף אַי קורסן.

אַקושערקע--די ,ס| .די סאַמע פֿאַרשפּרײטסטע
דיפּלאָמירטע היבּאַם .רופֿן די אַ'
פֿאָרעםן.
צו דער קימפּעטאָרין, .אים איז גוט צו שיקן
נאָך דער אי" {|= עס געדויערט בּײַ אים אַזױ
לאַנג װי דאָס טראָגןן .אאָרעמע נקבֿות...
ועלכע דארפֿן האָבּן בּאַבּעס (א"ס) אָדער
עצות" ,קמ ,5681 ,שן , .4אַזעלכע מיידלעך
װאָס טראַכטן שטענדיק צו װערן דאַקטױרים,
אדװאָקאַטן אָדער אַ'יסײ ,ספ ,ייודישער קאַלאָניסט,

זי ,311
אַקו 'ילערי  --די" ,ס .אַמ .עזגזוואגום

.6=/

געזונד ,װאַרשע  ,3091ז'  .34הואַרפֿן אױפֿן
פּאַפּיראָסן (אַ"
פּאָדלאָגע אויסגערויכערטע

גרופּע ,אָרגאַניזאַציע .,לרובֿ פֿון פֿרױען ,אין די
ראַמען פֿון אַ גרעסערער אָרגאַניזאַציץ, .די
לאַנדסמאַנשאַפֿט האָט אויך אַן אַ".

קאַסטן, ,האָט זיך געװאלגערט שאָלעכץ פֿון
אייער ,פֿון אוגערקעס  . . .וויידלען און קעפּ פֿון
הערינג ,אַיקעס און שטיקלעך פּאַפּיר" ,נאַטע
לוריע ,הימל און ערד ,מאָסקװע ,5691

 .1גיכער,
אַקט  --דער} ,ז? .אי 22ל.
אײנמאָליקער פּראָצעס פֿון א טואונג .שפּרונג
א;יז אַן אַ' פֿון שפּרינגען :לעק  --אַן אי פֿון
לעקן אאַזװ .רעפֿלעקסיוער א ;װען ...מע

זאמלונג

אין סאַלאָן" ,דר'

צס),"...

פֿגעז,

װילנע

מ .גאָטליעבּ,

,3391

זײַט

פַאן  ,01בּריװ"

אַקו"ש  --דזוו אַהױש,25 +-- ,
אַקושאָ'ר  --דער" ,ן .װנ - --ין- ,קע- ,ס:98 .
אַקושער (ככאיי)  2291גינעקאָלאָג .פֿרױען"
דאָקטער ,ספּעצ פֿאַר אָפּנעמען קינדער.
איז אַ חכם"{ ,װײַל ער איז א רואה את
רג
..
רו
יין.
כדיצ
פֿװל, .דאָקטער דער מע
אַקושער  . . .אויף דעם ערשטן שטאָק
 ,"9קמ ,5681 ,יאן  ,2מודעה, .די אַלטע
 . ..װוייסט

פֿיל מערער

מאַן אַ'
הנוֹלדן
און
נומער
הייבּין

װי דער גרעסטער

א"

דאָקטער ,זי נעמט אַרױס . . .די קינד פֿון בּויך
| ניט חייו מיט סטרומענטן ,פֿע!* ,מ .א .שאַצקעס,

יבּילדער פֿון דער ליטאא ,ידי פֿאַלקסבּיבּליאָ
טעק ,8881 ,ן  ,1זי  .171עא גרויסער קענער
אין פֿרױעךךקראַנקהײטן און אַ זעלטענער אַקו
שער . . .א מײַסטער  . , .אָפּצוטרײַבּן" ,אמד,
דער סולטאַן ,װילנע , .5981דער ייַדישער
קלאַסנקאַמף איז געבּאָרן געװאָרן אויף דעם
בּונדס הענט .ער איז געװען זײַן א' ,זײַן דער-

ציִער און זײַן פֿירער" ,זשיט וש ,נ"י  ,7191זי
,6

עריי  --עדי אַיערײ פֿון פּאָליסלײַט איזגאָרנישט

קיין

זעלטענע

אַמעריקאַנער 9591 ,ווו .6

זאַך",

בּ.

ר .בּאַק,

-ישׁ  --אַדי

| קיצלט די פּיאַטע ,דאַן טראָגט אַ פֿילנדיקער
| נערוו אַ טעלעגראַמע צום רוקנמאַרך ,און דער
רוקנמאַרך שיקט צוריק אַנטװאָרט . ..דאָס די
מוסקולן זאָלן בּאַלד די פֿוס אָפּצוען .זאָ אַן אי
רופֿט זיך אָפּגעשײַנטער אָדער רעפֿלעקסאַ",
דר'

מ.

װ.

פֿעלדמאַן,

הוין

דאָקטאָר,

דאָס

קינד,

לאַנדאָן ,יאָר? ,ז' ,56
 .2טואונג .אױפֿטו .,העלדישער אַי .מוסטער-
גילטיקער אַי .היסטאָרישער אִי( .אומ)יושרדיקער
אי .אי פֿון גלויבּן ,פֿון (אומ)צוטרוי, .אַן אי א
בּיסל! --

ס'איז

אַ ואונדערלעכע

װאָס רופֿט אַרױס א שטוינען".
ירסף

מאַרשן,

חנוך

לנער,

זאך ,עפּעס

אַקטום --

כ/ב.

 .2פּאַסירונג ,געשעעניש ,פֿאָרקומעניש ,שטיי-
גער פֿירן זיך ,װאָס רופֿט אַרױס אַ נעגאַטיװע
אָפּשאַצונג ,אַן איראָנישע בּאַציאונג, .ס'איז אַן
אַקט אין דער װעלט!  --ס'אין סקאנדאַליעז".
ס'איז אן אי מ יט אים  --ער פֿירט זיך אַװױ
 -אַז עס רופֿט ארויס פֿאַרװאונדערונג ,א קװועטשן

',איז בּנאמנות א קאָמעדיע
מיט די פּלייצעס .ס
מיט ייִדן! . . .פּשוט אַן אַי  ....װי איך בּין אַ
ילִר" ,פֿרוג װו ,נ"י  ,0191זי , .95ס'איז דאָך
אַן אַי מיט אונדזערע גלופּסקער ,אַז ניט נאָר
מיט זייערע װערטער און מיט זייער שפּראַך,
נאָר אויך מיט זייערע מעשׂים װײַזן זי אַרױס

װי געטרײַ זיי זענען זײיער ליבּהאַרציקער
שטאָט" ,ממוס ,צוריק אַהײם ,ז' , .26בּנאמנות
אן אי מיט דעם קינד  . . .פּשוט װי א װינטש-
פֿינגערל איז ער נעלם געװאָרן פֿון מײַנע
אויגן",

בּ.

זילבּערמאַן,

אהבֿת

ויהונתן,

דוד

קעשענעוו  ,5881זי , ,01סטײַטש ,צװיי טעג
פֿאַר דער חופּה װאַרפֿסטו די כּלה און װערסט
א חתן פֿאַר אַן אַנדערער  . . .אַזעלכע אִין טוען
זיך אָפּ בּײַ ייִדן לרוב ,אָפֿטמאָל א בּיסעלע
גלאַטער ,א קאַפּעלע איידעלער" ,ק .ח .לעװנער,
תנאים ,װילנע .7981

דער צװייענדיקער

 .4אָפּגעשלאָסענער טייל פֿון אַ פּיעסע ,פֿון
אַ טעאַטער-פֿאָרשטעלונג .א קאַמעדיע אין דרי
אַקטן .א פֿאַרשטעלונג אין צװיי אַקטן .א צו-
געטשעפּעטער לעצטער אַקט, .איבּער דיר פֿאַר-
שפּעטיקן מיר זיך אין טעאַטער און מיר קומען
שטענדיק

אָן צום

צוייטן

אַי ,ספ,

גליקליכע

און אומגליקליכע ,ז' , ,361אין צװייטן אַ'
קומט  . . .איר  . . ,פֿאָטער און שװערט ,..אַז
עֶר מוז  . . .די װאָך חתונה מאַכן די בּת-יחידה,
װײַל  . . ,זי איז  . . ,אָנגערירטײ ,פּרץ ,ידער לץי,
;געקענט אויסזיצן אירע פֿיר איבּיקייטן אין
דיק  --אַדי .דרל-
געשטאַלט פֿון אַץ" ,נאַד.
אַקטיקע פּיעסע.

 .9דאָקומענט פֿון אָדער פֿאַר אַ רעגירונג-
אינסטיטוציע .דאָקומענט בּשײַכות מיט אַ יורי-
דישן ענין .אַ טעקע ,אָנגעפּאַקט מיט אַ'ן .אַן
אַיזדטאַש .אַיץ פֿון קרוין .געריכטלעכער א"
בּאַשולדיקונגס:אַי .אַן אי מיט אונטערשריפֿטן,
בּאַשטעטיקט פֿון א נאָטאַריוס .אן א' פֿון
שטײַעראַמט .דיפּלאָמאַטישער אי .אַיזדג על ט --
א) מאַרקע װאָס מע דאַרף אַרױפֿקלעפּן אויף אַן
א' )3 :געלט װאָס מע דאַרף בּאַצאָלן בּײַם
אַן אִ'י אויף א הויז אע --
אַרײַנגעבּן אַן אי
גאַראַנטיע מיט אומבּאַװעגלעכן אייגנטום צו
בּאַצאָלן א חוב, .ער זאָל  . . .אַלי די אַקטי של
ועד .סוף איבּר זעהן אונ'
ילה
..
ּח
תט.
מפּ
מש
דַעתּו למלכות יר"ה צו איבּר ריכטן" ,יכּײי וועגן

 מעצער עלילת'דם'{ 9661 ,פֿש װו ,שפּ' 372ן,,אין אַ חודש צײַט זיך יאַװען ,מע זאָל דאָרט
מאַכן די קופּטשע (פֿאַרקױפֿס-אַ)" ,קמ,2681 ,
,עמאַכט בּײַ בּית-דין װערט אויף זײי
אך  ,01ג
אַן א' און אזא פּסק-דין אַרױיסגעשיקט" ,ממוס,
יודל ,זי  .38גיורשים האָבּן נאָך דער פּטירה
געװאָלט מבֿטל זײַן דעם אַי און אײַנגעפֿירט אַ
פּראָצעס" ,פרץ ,חסידיש ,זי ,931
 ,0ספּעצ .פּאָליצײיאישער פּראָטאָקאָל מיט
געלטשטראָף ,אַרױפֿגעלײגט פֿון דער פּאָליצײ.
קריגן אַן אי פֿאַרן אַרױסװאַרפֿן מיסט אויף דער
גאַס (פֿאַר האַלטן די קראָם אָפֿן אין א חגא
אע) ,אַן אַ' פֿאַר גאָרנישט, ,זיי װעלן איטלעכן
 . .,איבּערלאָזן פאּאָװועסטקע אַז זיי זאָלן גיין
נעמען א בּילעט . ..אַז זיי װעלן פֿאָרט ניט
נעמען,

װעלן

זיי מאַכן

אַן א'",

קמ,

,4681

א ( .02זרח דעם װײַנשענקער האָט מען
געמאַכט אַן אי פֿאַרן װײַן" ,יכּנהז ,ייִפֿאָל,8881 ,
טא  . . ., .1איר װעט כאַפּן אַן אַי" ,שע ,אָרעמע
און פרעהליכע ,זי , ,85װערט {דער קאָנדוקטאָר}

שטאַרק

אין כּעס און זאָגט ,אַז אויף דער

אַקטואַציץ
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אַקטאַ
געקסטער סטאַנציע װעט עֶר מיך אראָפּװאַרפֿן
און מאַכן נאָך אַן אַ'" ,י .א .קאַצאַװיטש 06 ,יאָר
לעבּן ,זי ,811
 .7סעקסועלער פֿאַרקער, ,װער עס האָט אַ
פֿאַרקער גאָר אָן קאנדאָם מוז תּיכף נאָכן א'
זייער שטרענג דעזינפֿעקצירן זײַנע געשלעכטס-
אָרגאַנען" ,פֿגעז ,ווילנע  ,3291פאן ,778
 8נאַקעטער קערפּער (פֿון א פֿרױי) אין דער
פּלאַסטישער קונסט, .דאָרט אין אַטעליע ,װאָס
איז פֿול אָנגעװאָרפֿן מיט גיפּסענע צעבּראַכענע
אַין און ניט-פֿאַרענדיקטע
ענע
ירןי.מ. .
ליגו
פֿ
לײַװנטן" ,יז ,שטאָל און אײזן ז' ,46

 ,9אײַנגעשטעלטע

צערעמאָניע .פּראָצעדור,

(נאָר בּשײַכות מיט װעלטלעכע אָדער מיט ניט"
ייִדישע רעליגיעזע

ענינים) .אַ' בּײַם אויסטיילן

פֿליגלען צו די װאָס האָבּן פֿאַרענדיקט די
פּילאָטן-שול .אי בּײַם געבּן דאָקטאָר-טיטלען .א'
בּײַ קאָנפֿירמאַציע .אי בּײַם װיילן אַ פּויפּס(ט),
 ,0פֿײַערלעכער צונויפֿקום לכּבֿוד עמעצן
אָרער װעגן א װיכטיקער געשעעניש .אַן א'
לכּבֿוד א שרײַבּער .אַן א' צום יאָרטאָג פֿון אַ
נפֿטר ,מענדעלע-אַקט .אַן א' אין דער שלום-
עליכם-שול, .בּײַ אונדז {אין אַרגענטינען האָט
מען אײַנגעפֿירט אַ װאָרט אַ ק ט מֿיטן ב:
יעדע עפֿנטלעכע מאַניפֿעסטאַציע .עס קען זײַן אַ
טרויער"א ,,א ייבּיליי-אַי און סתּם אַן אָװנט
און אַפֿילו א פֿאַרזאַמלונג .אייגנטלעך קען מען

דאָס װאָרט אִ' ניצן פֿאַר יעדן עפֿנטלעכן צו"
י .בּאָטאַשאַנסקי,

זאַמענקום",

יישפ

ושאי

.1

,מע דאַרף װאָרענען קעגן ניצן אי פֿאַר סתּם
פֿאַרזאַמלונג ,אָדער צונויפֿקום  . . .אַי האָט אַפּ-
נים זיך אָנגענומען אין אַלע לאַטײן-אַמעריקאַנער
לענדער" ,ימ ,דאָרטן.

אָקטא -

ערשטער טייל אין אַ צאָל אינטער-

נאַציאָנאַליזמען :3 ,אַכט,
אָקטאָבּער  --דער- ,ס .פּפ :אָקמיאַבּער,

אַקטאַ'וו  --דער ,ן.

 .1מאָס פֿון דרוק-

פּאַפּיר .אַכטל פֿון אַ דרוקבּויגן .צייכן,8 :
שטאַרק פֿאַרקירצט ,דען
ער
..
זךי,י
ה,אָבּ אי
אין פּוילישן פֿאַרנעמט זי מער אַלס פֿיר הונ-
דערט אֲידְי ,אמד ,דער פֿאָרטעפּיאַניסט ,ווילנע
 ,8אָדער  54דרוקבּויגן אָדער  027עמודים

 .2סטראָפֿע פֿון

אָי" ,ייפֿאָל ,7881 ,ן .62

אַכט שורות, .פֿיל לידער ,טאָנעטן ,אִיץ . . .און
װאָס פֿון דעם אלץ איז פֿאַרבּליבּן?" ,סעג ,אַ

אָקטאַװע  --די ,יס ,1 .מזט .אינטערװאַל,
איבּעררײַס פֿון אַכט טענער צװישן איינעם און
צװייטן  .2אַלע טענער אין דעם אינטערװאַל,
 9אַכטער טאָן איבּער אָדער אונטער דעם
אָנגעגעבּענעם .שרײַען אויף דער אייבּערשטער
אֵי .דערגיין צו דער העכסטער אִי, .און דער
חזן הערט ניט אויף צו קאַטשען זיך אױפֿן
האַלדז און פֿאַרגײן זיך אויף דער דינסטער אִי

מיט א געוויין" ,שע ,בּלאָנדזענדע שטערן ,
װאַרשע  ,2291זי , .11בּיניילבּיני פֿײַפֿט שוין
דער דלות בּײַ אונדז אויף דער העכסטער אַ",
ש .י .האַרענדאָרף ,טעאַטער-קאַרנאַװאַל ,לאַנדאָן

5
גראַמען

 4ליריש ליד פֿון אַכט שורות .די
גיען

לױטן

אַבּאַבּאַבּגג,

שליסל:

 .9פֿאָרמאַט פֿון זײַט אין אַ בּוך (העפֿט) ,װען
די זײַט איז אַן אַכטל פֿון אַ דרוקבּויגן,
אָקטאַמעטער  --דער ,ס.
ליד װאָס האָט אַכט יפֿיס'.

אָקטאַ'ץ  --דער ,מצ נבּ.

שורה אין אַ

 ,1כעמיע .הידראַ

קאַרבּאָנישע פֿליסיקײט מיט דער גרופע ,811180
 ,2איינס
געפֿינט זיך אין נאַפֿט:דעריװאַטן.
פֿון מאָס פֿאַר פּעטראָלישע בּרענשטאָפֿן- .,יש,

אָלטאַ'נט  --דער ,ז .1 .אַכטער טייל פֿון
 .2אינסטרומענט צו מעסטן
אַן אומקרײַז.,
ווינקלען בּיז  09גראַד .2 .אַ געשטערן פֿון
דרומדיקן האַלבּקײַלעך.

אָקטאָפּאַ ד  --דער ,ז.

איצט געפֿײַערט אין סאָװעטן-פֿאַרבּאַנד דעם 7טן
נאָװעמבּער( .לויטן גרעגאָריאַנישן קאַלענדאַר)ן.

אָקטאָפּופֿ  --דער ,ז'?2 .איי 22 ,227גר.
 ,1גרויסער מאָלוסק מיט אַכט אָרעמס ,װאָס

אִי .אָפּקלאַנג פֿון די אַייטעג,

רינגלען אַרום דעם קײַלעכדיקן אָדער אָװאַלן
קערפּער .בּיזן שפּיץ פֿון לענגסטן אָרעם קען
דער אִי האַלטן צען פֿוס .די אָרעמס פֿאַרענדיקן
זיך מיט זויגערס .דער אִי לעבּט אױפֿן דנאָ פֿון

טאָבּער

(לויטן

דער סאָװעטישער

יוליאַנישן

קאַלענדאַר)

דיק  --װאָס איז װי אין חודש אַי, .געגאַןאיז אַן איער גרויער טאָג ,צום סוף געפֿלױגן
| זײַנען פֿײגל סטײַעסזיק אויף דרום" ,פמ,
מלחמה

אָקטאַסטיך  --דער ,ז .אַ ליד פֿון אַכט
שורות .אַ סטראָפֿץ פֿון אַכט שורות,
יעדער אַכטפֿיסיק

בּאַשעפֿעניש .אויך דער אָקטאָפּוס.

ימען .קאָן א גרונד איז די שלעכטע רעפּוטאַציץ

| ,זי ,581

אָקטאַנאָץ  --דער ,יען? .כאיי 22גר.
מעטרישע פֿלאַכע פֿיגנור מיט
ווינקלען און אַכט גלײַכע זײַטן,

געאָ-

אַכט גלײַכע
-יש  --אַדי,

אויך- :אַ'ל,

פֿון די אִין ,די אַכטפֿיסיקע טײַװליפֿיש" ,א.
 ,2גרופע,
פּאָמעראַנץ ,פֿאַר 7591 ,וע .31
אָרגאַניזאַציע װאָס פֿאַרכאַפּט ,קאָנטראָלירט אַ
גרויסן שטח ,אַ סך געשעפֿטן ,אונטערנעמונגען
אע,

אָקטאַ ד  --דער ,ן.

 .1יעדער גרופע פֿון

 ,2כעמיע-עלעמענט ,אַטאָם ,פֿאַרבּינדונג
אַכט.
ה-ישׁ
מיט אַ װערט ,אַ שטאַרקײיט פֿון אַכט.
|
|
 --אַדי.

אַקטאָרן  --דער.

װײַסער װער עס האָט

| אין זיך אַן אַכטל נעגער בּלוט, .אין עטלעכע
געציילטע דורות װעט דאָס אמעריקאנישע פֿאָלק
װערן אַ פֿאָלק פֿון אֶיעזִי ,ק .ס .זשאַן ,פאַש,
 8א ,51

בּוים אין פוילן ז' ,401

צענטער חודש אין יאָר ,האָט  13טעג,
נר.
פֿאַלט אויס אין די ייִדישע חדשים תשרי-חשוון,
אָייר ע װ אָל וצ יע  --אױפֿשטאַנד פֿון בּאָל-
שעוויקעס קעגן דער קערענסקי-רעגירונג ,אָנ
געהויבּן זיך אין פּעטראָגראַד דעם 52סטן אָק-
{װערט

2כאיי | .227איבּער השפּעה

פֿון שפּאַ פֿאַר"

שפּרײיט אין לאַטײךאַמעריקען  . . .,דעם אִי און
דעם צוקוקער" ,נפ ,ייִדיש טעאַטערי ,ייבּל
וצצא .2 201 ,דזו אַקאַדעמיק.12 ,

אַקטו/אירן  --אוטװ .איר( .גע)אַקטואירט.
אױספֿילן פֿונקציעס ,פֿירן אַ טעטיקייט.
| שפּאַ.
שפּילן אַ ראָלע ,שפּילן אין טעאַטצר, .די שול
אַקטואירט אױטאָנאָם לויט איר ספּעציפֿישן
כאַראַקטער"י

מוזיקאַלישער אינ

 1זזח אַקטיאָר.

יואל

זשעלעניעץ,

חנוך

און המשן,

מאָנטעװידעאָ , .6591אין טשילע װעט ער
לײַכטער קאָנען װײַטער אי אַלס אַקטיאָר" ,אין
זילבּערצװײַג,

זי 4281

לעקסיקאַן

פֿון

איד'

טעאַטער

וו,

האַטאַר.

אַקטװאַ'ל  --אַזי .פפ :אַ'ץ'ל.

 .1װאָס

איז הײַנטצײַטיק ,װאָס האָט צו טאָן מיט איצט,
אַאַלע טעמע .אַיאַלע פֿראַגע .אַאַלע פּראָבּלעם,
,הגם ס'האָט פּאַסירט מיט כּךְיוכּך יאָרן צוריק
איז דער ענין נאָך אִי .2 .װאָס איז בּאמתדיק.
װאָס איז פֿאַראַן ,עקסיסטירט װירקלעך .אַן

אַאַלער ענין ,ניט קיין פֿאַנטאַזיע- .אַליטעט.
אַקטואַליע  --די .סכום פֿון אַלץ װאָס איז
פֿאַקטיש פֿאַראַן .סכום
0
-אַלקײט..

פֿון קאַנקרעטע
בי

זאַכן.

אַקטואַליז|ירן  --טרו . זיר ,אַקטואַליזירט.
 .1פֿאַרהײַנטיקן .אַריבּערפֿירן אויף אַ הלינט:
צײַטיקן אופֿן .מאַכן עס זאָל האָבּן אַ װערט
(א זינען) אין דער איצטיקער צײַט .אדער
קלאַסיציזם און נעאָקלאַסיציזם האָבּן אַקטואַי
 .2פֿאַרװירקלעכן,
ליזירט קלאַסישע ווערק".
דורכפֿירן אין לעבּן .אי אַן אַלטן פּלאַן . -אציע.
דירונג- .ירער,

אַקטואַל|יזם  --דער ,יען.

שיטה װאָס האַלט

אַז אַלץ װאָס עקסיסטירט איז בּאַלעבּט אָדעֶר
איז אין בּאַװעגונג, .די װעלט-אָנשויאונג פֿון
אַי ,פּונקט װי דער לעבּנשטייגער איז געװען
אַקטיװיסטיש .לעבּן געשטעלט אויף טעטיקייט
איז  --לעבּן ,געשטימט אויף דעם מאָמענט",
קאָר וו ,נ"י  ,0491זי - 522יסט,
טעטיקייט ,אַקטיװ
אַקטואַציע  --די .שפּאַ.
טעט .האַנדלונג .אופֿן פֿירן זיך, .די גרופע פֿון
ס".ס ={ .סאָציאַליסטן-סיאָניסטןן האָט אָנגע-
פֿירט איר אַי בּיז אַן ערך  ,"9091מ .רעגאַלסקי,
אין

אָקטאַקאָ רד  --דער ,ן.
סטרומענט מיט אַכט סטרונעס.
אַקטאָר  --דער ,ן.

9טמ פֿאַר אַקטריסע,
אַקטאָריצע  --די ,יס.
,איך האָבּ געמאַכט בּאַקאַנטשאַפֿט מיט אַן אַ",
ימבּר"ע ,איבּז ,דיא עגונה ,בּוקאַרעשט ,8781
זי ,83

אַנטאָלאָגיע

פֿון

יַזי'

ליטעראטור

אין

אַרגענטינע ,ב"א  ,4491ז'  .078גלויט זייער
אידעאָלאָגיע און לויט זייער אַ' דאַרפֿן זי
לחלוטין קיין שײַכות ניט האָבּן מיט דער
פֿירונג פֿון דער קהילה" ,אונזער װאָרט,

אַקטואַר.

1995
ניט צו קיין מגיד" ,ש .בּעקערמאַן ,די יודישעקאָזאַקין ,אַדעס  ,6881ז' , .8פֿלעגט זי מיר
דערציילן שרעקלעכע מעשׂות פֿון די אָרעמע
א'ן ,װי אַזױ מע האָט זיי נעבּעך אָפּגנעכױמלט",

בּ"א 7591 ,וט , .3דאָס בּוך בּרענגט בילדער פון
שלום-עליכמס פֿריסטער יוגנט  . . .און פֿון זײַן
געזעלשאַפֿטלעכער אֵיי ,שלום-עליכם

אין בּילד,

בּ"א  ,9591יייִװאָ ,זי ,1

אַקטואַ'ר  --דער ,ץ?? .איי 22ל.

שע,

 .1בּוכ-

אַקטװוקע  --די" ,ס.::2: 8460148 .
אַקטער .געבּן דרײַ בּאַזונדערע אַס.

קונסט',

א גלײַכגילטיקײט

דעם א"י ,אי .דרוקער,

פֿירן",

שנ,

יידי

נ"י  ,8591זי 781

איינד

רעזשיסער",

קאַראַװאַנען ,לאָנדאָן ,5591
 .2װער עס פֿאַרשטעלט זײַנע געפֿילן .נאָכ-
מאַכער .נאָכקרימער.

דיאָרשטשויק  --דער- ,עס .װנ- .יצע,
דס .דזוו אקטיאָר מיט בּיטול,

אַץ

אַקט|יוי"ר- ,עיוי'ר- ,ריצע- ,עריצע.
,מילא ,אַ נאַש בּראַט ,אַז ער װאַלגערט זיך אויס
אין אַלע מיסטן  . . .זײַנען מיר דערויף בּידנע
ייִדישע אַקטעיויערן" ,שע ,בּלאָנדזענדע

{=וואוינען| די אקטעיוירן פֿונעם ייִדישן טרע-
יאַטצר",

אָקטיאַבּער?  --זאָס ,עך סאַװ .קינד
װאָס איז א מיטגליד פֿון קאָמוניסטישן פֿאַר"
בּאַנד פֿון קינדער אין עלטער בּיז  6אאָר.
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מאַרשאק.

א.

די .פֿײַערונג פֿון דער
אויסטרינקען בּײַ די אָיס
,איצט אין ניטאָ קיין
בּײַ אונדז אָיס" ,איבּז

אָרשאַנסקי,

טעאַטער:שלאַכטן,

| זיך צו דער ייִדישער אַישאַפֿט ,האָט פּרץ קינ"
מאָל ניט דערלאָזט אַז אין טעאטער-אַרטיקלען
נישן
ע.
וע.כ .
זַנ
זאָלן געפֿינען אַן אָפּקלאַנג זײ
און בּלאָנדזשענישן" ,נ .אויסלענדער ,אין זילי

צווייטער ,קִיִצוו ,6391

אָקטיאַבּריסט  ---מיטגליד פֿון א רעכטער
פּאַליטישער פּאַרטײי אין צאַרישן רוסלאַנד .דער
נאָמען שטאַמט פֿון דער קאָנסטיטוציע פֿון
7טן אָקטאָבּער  ,5091װאָס האָט בּאַפֿרידיקט די
פּאַרטײ װאָס איז געװען קעגן װײַטערדיקע
שינויים אין סיסטעם פֿון דער מאַכט .עדי
דאָזיקע בּאַראַטונג האָט בּאַװיזן קלאָר לויט דִי
ירעדעס פֿון קאַדעטן און אָין ,אַז די קאָנטער"
| רעװאָלוציע האָט אױפֿגעהױבּן דעם קאָפּ" ,זבּ,
דער װעג פון פאַראַט ,מאָסקװע  ,2391זי ,93

אָקטיאָ'ר  --דער6 .} ,צאפ .2:6:

מאָסקװע

,1

-נשאַפֿט  --די .כּלל אַקטיאָרן, .װענדנדיק

דער

יבּערצװײַגס

לעקסיקאַן

פֿון

איד'

טעאַטער

,/

זי ,202

טמז 9691 ,וא 21,

הער

הקקעולע)

שטשינע  --שלעכטער אופֿן פֿון זײַן אַןאַקטיאָר ,פֿון שפּילן טעאַטער.

אַקטיאָרעװען  --אוטוו- .רעוע ,אַקטיאָרעװעט,
| מאַכן אָנשטעלן .זיך אױפֿפֿירן װי אַן אַקטיאָר,
ּ,רובּירט זי טאקע א"י
געוויינטלעך מיט בּיטול .פ
אָכּער נאעכטיקער טאָג" ,דרי סװערדלין ,טמז,
י
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אַקטיוו  --אַדי?2 .איי 2כל.
שטאַרק טעטיק,
טועריש .ענערגיש .װירקעוודיק .עפֿעקטיו .היפּוך
פֿון פּאַסיוו ,אַיער מיטגליד ,גײַסטיק אַי ,פֿיזיש
אַי .שאַפֿן אַי .אע שאַפֿונג .שפּילן אַן אַ'ע ראָלע,
אן איער שעפֿערישער געדאַנק, .לייענען איז,
װי מיר װייסן ,נישט קיין פּאַסיװע זאַך .מיר
מוזן זײַן גײַסטיק אַ'" ,שנ ,קריטיק און קריטי"

קער ,בּ"א  ,9591זי  ,613אילדן האָבּן זיך אי
בּאַטײליקט אין פֿאַרטײידיקן די שטאָט קעגן דער
אינטערװענטישער אַרמײ" .' ,גוטמאַן ,יבֹּל
אא,1 ,
אע אימוניטעט  --אַזאַ װאָס װירקט,
גייט ניט פֿאַרלאָרן נאָך א בּאַשטימטער צײַט,
,גלייבּן אין אַיער אימוניטעט קעגן דיפֿטעריט",
| טאָז ,װאַרשע  ,0391שן  ,374איער א פּװ ע ר
--

װאָס װאַרט

ניט

זאָל אָנפֿאַל 

מע

אע

אָפּעראַציע  --א) אין מלחמה :בּײַ אַן
אָפֿענסיװע )3 :װען אזאַך מיט אַ װערט גייט
אע
אריבּער אין רשות פֿון אן אנדערן.
אַק צ יע  --װאָס מע קען קױפֿן און פֿאַרקױפֿן,
איער בּאלאַנס  --דער טײל װאָס נעמט
אַרום אַלע בּאוועגלעכע גיטער און די הובֿות
איער האנדלס-
װאָס מע דאַרף אַרײַנקריגן.
בּאַלאַנס  ---ווען דער עקספּאָרט שטײגט אַריבּער
זײַן אין אַיץ דינסט -
דעם אימפּאָרט.
איער
איידער מע גייט אַריבּער אין רעזערװ.
װאולקאן  --טעטיקער ,אַזאַ װאָס שפּײַט
אַרױס פֿון זיך לאַװע אָדער פֿײַער ,רויך.

אע

װאלרעכט  --רעכט צו קלײַבּן ,ניט אויס.
איער מיטל  --װאָס
געקליבּן צו װערן.
װירקט גלײַך ,שוין ,ניט שפּעטער .אע אײן-
איער ע לע מ ענט
שפּריצונג .אַ'ע היילונג.
( -כעמיע) װאָס שאַפֿט פֿאַרבּינדונגען מיטפֿורעם --
איער
עלעמענטן.
אַנדערע
(גראַמאַטיק) װאָס העלפֿט שאַפֿן (נײַע) װערטער
אין דער סיסטעם פֿון װאָרטשאַפֿונג ,למשל:
יונג אין נײטראַליזירונג להיפּוך צו  ? אין
קָנטע  --אַזא װאָס איז
אע א
שליסל.
אַן אַיער שותּ ף  --װאָס
ניט אָפּגעשלאָסן.
חוץ זיך בּאַטײליקן מיט געלט ,העלפֿט עֶר
אויך פֿירן די אונטערנעמונג,

קייט  --אאָרן פֿון געזעלשאַפֿטלעכער אַידאָס פֿאַלן פֿון דער פֿריערדיקער אִי- .יטעט
 --טעטיקייט .סובּווערסיווע אַי, .פֿרײדיקײט

 -וועלכע נעמט זיך פֿון אַי און בּרענגט צו א",

אַקטיאָר|סקע  --אדי .דז אַקטיאָריש,
אָבּער מיט בּיטול .אָנשטעלעריש .אַ' מימיק, .ער
איז זיך אָפֿט טועה אין זײַנע אי שטיק" ,בּעמ
צו ,זי , ,49מע פּרוּװט די טרערן ,צי זיי זײַנען
ערלעכע אָדער אָנשטעלערישע ,אַיי ,הי זײַדמאַן

װנ

 ,1פּראַפֿעסיאָנעלער
יריסע" ,ס?2 .איי .222
אױספֿירער פֿון ראָלן אין א טעאטער-פֿאָרשטע-
לונג ,אין אַ קינאָיפֿילעם ,אויף טעלעװיזיע.
גוטער (שלעכטער) אי .ערשטער אִי .דראמאַ-
!ישער אַ'. .הײַנט אַז מע הערט אז א נײַער
ט
אי איז אַראָפּגעקומען ,װעט מען לױפֿן ,אָבּער

שע,

אַלט-נײַ כּתרילעװקע,

ז' ; ,57דאָס

האָט זי מיר צו פֿאַרדאַנקען ,װאָס זי איז אַן
אַיריצע בּײַ אונדז אין טעאַטער" ,שע ,בּלאַנדזענ-
דע שטערן | ,זי , .601אַקטיאָריצעס ,בּאַלמעסיק
פֿאַרפּוצטײ ,ישׂראל אָרנשטײן ,רעיונות ישׂראל,
יאָס  ,3991זי ,96
דיאָריש  --אַדי .אֵיע שטיק ,גרימאַסן, ,א
פֿײַנערע בּאַנעמונג פֿון די ראָלן ,א סך א
בּעסערע אע טעכניק און א בּיסל זין פֿאַר
אוױיסשטאַטונג און קליידונג" ,מוק ,מײַנע בּאַגע-
גענישן וו ,זי ,, ,151זייער פֿיל פֿון די װאָס האָבּן
געהאַט אֵיע פֿעאיקײטן  . . ,זײַנען דורך אים אין
פֿאַרלױף פֿון יאָרן דערשטיקט געװאָרן" ,בּ

רוסלאַנד .דער אַי  ---אויך :די אָקטאָבּער-רעװאָ-
לוציע און דער רעזשים װאָס זי האָט אײן-
געשטעלט,

ערענבּורג,

שטערן

 1װאַרשע  ,2291זי , .262בּײַ אונדו שטייען

אָקטיאַבּ(ע)ר  --דזו אָקטאָבּער .געניצט אין

דער

מוק,

מײַנע

באַגעגענישן

! ,ז' .142

ער געװאָרן אַן א'" ,ש .י .האַרענדאָרף ,טעאַטערי

אין סאָװעטןרוסלאַנד,

טאָג

קלעזמער,

;ער האָט נישט געװאָלט װערן קיין לײַט ,איז

-קייט,

אָקטיאַכּרינעץ --
אַקטיאַבּער-רעװאָלוציע.
אַ פֿלעשעלע דובּניאַק.
אימענינעס ,איצט איז

קלִעװו ,0491

דעם רע"

פּערטואר ,אַנגאַזשירט די אַין און שטעלט אָן א

פּראָבּלעמעס און פֿאָדערונגען װעלכע עס האָט
געשטעלט די הײַנטצײַטיקײט" ,שטערן מינסק
, ,0111 8 ,2עס איז איצט דאָס ערשטע
מאָל ,װען געשיכטע בּכּלל איז געװאָרן פֿאַר
אונדז א'" ,קאָר װ ,נ"י  ,0491ז'  .51עדי
בּ.ן
אש.ַ.
הִדי
משׂכּילים װאָס האָבּן געשריבּן יי
פֿאַר אים אַ מער אע בּאדײַטונג .זי קאָנען ..-+
צו ניץ קומען אין דעם קאַמף װאָס זי אַלין
שרײַבער

בּלאָנדזענדע

װאַרשע

זי , .921דער קאָמיטעט בּאַשטימט

אי איז
אַקטוט'ל  --אַדי .דזװ אַקטואַ'ל .+-
די געוויינטלעכע פֿאָרעם .אַן אע זאך .אע
פּראָבּלעם ,פֿראַגע אע .גלײַכצײַטיק היסטאָריש
און אַי, .האָבּן אַרײַנגעטראָגן אין דער אַרבּעט
פֿון די סטודיעס עלעמענטן פֿון בּוֹלטן 'דינען
צו יענע

שטערן

|,

.2291

מוי אַ שנײַדער נעמט אֵראָפּ אַ מאָס ,אַזױ
פֿלעגט ער {גאָלדפֿאַדן} אַראָפּנעמען א מאָס פֿון

האַלטער אין א פֿאַרזיכערונגס-געשעפֿט װאָס
רעכנט אויס די ריזיקע און די אָפּצאָלן
 .2אָפֿיציעלער שרײַבּער אין געריכט װאָס
יש  --אַדירעדאַקטירט די בּאַשלוסן .

דער

אַקמיו

ישׂראל

רובּין,

טראַגעדיע

די

פֿון

בּןיחידז,

| בּערלין , ,6291א גאַנץ פֿאָלק האָט זיך פֿון
פֿריער מוראדיקער אָפּגעשטאַנענקײט . . ,אויף
אַזא בּרויזנדיקער און שאַפֿנדיקער אַ' איבּער"
געשלאָסן" ,נס ,הויפּטשטעט.

אַקטיזו  --דער ,ן.

 .1יעדער מין גרופּע

װאָס בּאַשטיײיט פֿון אקטיוע מיטגלידער .דער
אי װאָס האָט געשאפֿן דעם קאַאָפּעראַטיו, .דער"
נענטערן צום בּרייטן לייענער-אַי" ,שנ ,שרײַבּער
 -אין סאַװי-רוסלאַנד ,נײי  ,8591זי ,771

מיטגלידערשאפֿט

פֿון

אַ

 ,2ספּעצ.

געזעלשאַפֿטלעכער

גרופּע װאָס צייכנט זיך אויס מיט אַקטיוקייט.
סאָוו אויך סתּם פּארטייאישע גרופּע, .דער אַ'

אַקמטיו

אַקלאַדע(ווע)ז

1000

ווערט גרעסער", .עס פֿיבּערט אונדזער קליינער
אֵ'".

אַקטיוו  --דער .מצ נבּ .גראַמ.

װערבּאַלער

גענוס װאָס בּאַצייכנט אַז דער סובּיעקט טוט
עפּעס אָדער איז אין א פֿאַקטישן מצבֿ .ער
לױפֿט ,איז געלאַפֿן ,װעט לױפֿן ,דו שלאָפֿסט
נאָך אלץ ,מיר לערנען ,זיי האָבּן חתונה --
די אַלע װערבּן זענען אין אַי .די אַקעגנדיקע
קאָנסטרוקציע איז דער פּאַסיװ .ער שלאָגט --
אַי ,ער װערט געשלאָגן  ---פּאַסיו,

אַקטיויזם  --דער- ,ען.

 .1שיטה װאָס

האַלט אַז עס איזן שטענדיק נייטיק אן אָנגע"
שטרענגטע געזעלשאַפֿטלעכע אָדער יחידישע
אַקטיװויטעט .דאָס פֿאַקטישע דורכפֿירן אין לעבּן
אָט די שיטה, .דער פּראָבּלעם איז . . .װי אַזױ
אָפּצוהיטן די אינדיװידואַליטעט ,ד"ה דעם אַ'
פֿונעם יחיד בּײַ דער קאָלעקטיוער אַרבּעט
פֿונעם קיבּוץ?",

אַקטיניע

די ,ס.

?אי

 .81010004 40בּאַשעפֿעניש אָדער געוויקס,
גיפֿטיקע ואסער-קראַפּעװע, .צ,וגערירט זיך צו
די טאַפּערס בּרענט זיך אָפּ |די פֿאַרכאַפּטע
ַ.ר-
בּאַשעפֿעניש) ,גלײַך װי א קראָפּעװע .פֿ.א
לירט די פֿעאיקײיט צו בּאװעגן זיך און קומט
אום שנעל פֿאַרשװינדנדיק אין דעם מאָגן פֿון
די

איבּז

אַ'ס",

א.

נ,

די

אונטערװאַסערדיקע

מלוכה" ,װילנע  ,3291ז'  ..., .32געװאָלט
אױספּריװן די גיפֿטיקײט פֿון אַן עקסטראַקט
פֿון אַ יגם'עװיקס ,װאָס הייסט אַי" ,פֿגעז,
פּאַריז  ,0591טאן ,6"8
אַקטיקירן  --טרו- .קיר ,אַקטיקירט.
דורכפֿירן

פֿירן א קאַנטראַקט,
מודעה ,ווילנע ,5291

אויס.

א התחייבות,
|

אַקטירן  --טרוו .אַקטיר ,געאַקטירט .1 .פֿאַר-
צייכענען ,פֿאַרשרײַבּן אַן אַקט ,אַ דאָקומענט.

די גרונטפּרין"

מעלדן װעגן אן אַקט, .דער שעפֿקע האָט
אָנגעמאַכט גרויסע פֿאַלשן אין זײַן זשורנאַל,

זי , ,7אַרױסגעפֿירט דעם נעגערשן קאַמף אין
דרויסן  . . .דאָ האָט ער געגעבּן אַן א' פֿאַרן
פּראַטעסט װאָס האָט געבּרענט אין די הערצער",

װאָס װאָרן דאָרט אַקטירט קאַנטראַקטן ,דאָקוד

ציפּן

פֿונם

שלמה

שילער,

--

בּאָט.

22ל.

אַרבּעטס -ציוניזם,

לעמבּערג

,5

ייסם .}- ,װנ
בּצג ,טמז8 8691 ,ו.01
ייסטין- ,יסטקע ,סס .פּאַרטייאַײסט,
דיסטיש  --אַדי .װאָס איז פֿון ,װי בּײַ אַקטל-
װיסטן ,אַיע ריכטונג .אִיע אױפֿטוען.

אַקטיוױירן  --טרח- .װיר ,אַקטיװירט:9 .
מאַכן אקטיוו(ער) .אַי די מיטגלידער
דיזירן.מיט זיך.
פֿון פֿאַראײין ,די פֿאַרװאַלטונג.
/יז)אַציע- = .י(זי)רונג,
אַטאָר .אַקטינאָ"  --ערשטער טייל פֿון אַ צאָל אינטער-
נאַציאָנאַליזמען מיט גריכישע שטאַמען .אַ' ב:

שטראַל .- אַ'באַציל  --פֿאַרשאַפֿט עפּידעמיע
א'מעטער  -מעסט די
צװישן בּהמות.
אינטענסיווקייט פֿון ראַדיאַציע,
א'טעראַפּיעץ  --די היילונג מיט שטראַלן,
ראַדיאָטעראַפּיץ,

מענטן" ,אמז ,שעפֿקע דער אַנציצער אָרעם
בּחור אין אילון ,װילנע  ,2781ז'  ,2 .82סאָח.

צונױפֿשטעלן אַן אַקט מיט חתימות פֿון עדות
כּדי צו לעגאַליזירן עפּעס אָדער
מאַכן ,כּשר מאַכן, .מען האָט זי
בּאַזעצט אין אַ קירגיזיש שטעטל,

געװען קראַנק און זיך גענייטיקט
רעמען

קלימאַט",

ש.

גאָרשמאַן,

סאָװ'

היימ-

אָקטע'שט  --דער ,ז2? .אײ 2קאיט .מחט.
 .2מוזיקאַ-
 1אַנסאמבּל פֿון  8מוזיקערס.
לישע קאָמפּאָזיציע פֿאַר  8אינסטרומענטן,

אַקטער  --דער' ,ס.
קע,ער
,3
ייֵר

זזו אַקטיאָר ,פ9טמ .װנ
אַ גרויסער קינצלער,
פּאָלאָזשעניע" ,קמ,
בּײַ אונדז אַ גוטער-
ער האָט דעם אָנ

א'מאָרפֿיש  --אַדי( .װעגן בּלומען) װאָס

שטעל געמאַכט װי אַ גוטער אַי ,יפאָל,2881 ,

בּײִַם צעטיילן װערטיקאַל בּאַקומען זיך גלײַךי
געבּויטע העלפֿטן,

טן  .44גיענע װאָך האָבּן די חברה משותים
ג:עשפּילט טעאַטער .זיי האָבּן זיך אויסגעליגן
אַ פּאָר קריסטלעכע אַיקעס" ,קמ ,4681 ,א ,81
;האָט שוין געהערט זינגען די גרעסטע אַיקעס",

-מיצעס

- --ס86600 .ץח.0081402

בּיאָלאָי

גיע .גרופּע מיקראָאָרגאַניזמען ,דינע פֿעדעם
פֿון שימל ,געניצט צום פּראָדוצירן סטרעפּטאָ-
מיסין, ,אויף זאַנגען ,דערהויפּט אויף גערשטן,
אויף שטרוי און טרוקענע געװיקסן װאַקסט אַ
שוועמל  --אַימיצעס  --װאָס רופֿט אַרױס די
קראַנקייט אַײמיקאָזיס ,מיט אײַטערונגען,
געשווירן ,אדגל"8 ,געז ,װילנע  ,2391טא ,21
ראַדיאָאַקטיווער כעמישער
אַקטיניום  --דער.
עלעמענט .זײַן צײַכן  ./64געפֿינט זיך צוזאַמען
מיט אוראַניום .אַישטראַלן .אַדעמאַנאַציע- .יש
 --אַדי .אַישע שטראַלן,

אַקטינ|יזם  --דער .אײגנשאַפֿט פֿון ראַדי
אַציע בּײַם פּראָדוצירן כעמישע עפֿעקטן . א -
אָלאָניע  --װיסנשאַפֿט װאָס שטודירט אַקטי-
ניזם,

י פערלע,

גילדענע

פּאַװע,

אַקיטירן  --טרו- .טיר ,אַקיטירט .רומ .קװי"
טירן .אָפּצאָלן .בּאַפֿרײַען פֿון א בּאַשולדיקונג,
אַי דעם אַלטן חובֿ .אַי עמעצן פֿון אַ בּלבּול, .ער
נעמט אַרױס זײַן טאַש ,אַקיטירט די רעכענונג
און זעגנט זיך מיטן ווירט" ,ישׂראל אָרנשטײן,
רעיונות

ישׂראל ,יאָס  ,2981ז' .,711

אָקיי'  --זװ .אַמ .8.0. .װערט געניצט אָפֿט
אין אַמעריקע מיטן ב :בּסדר ,אין אָרדעגונג,
מסכּים.

--

אקייען

טרחװ .בּאַװיליקן .צו"

שטימען .אִי אַ בּאַשלוס,
פֿאָלקס-
אַקי'ן  --דער- ,ען? 2כטאָטעריש.
זינגער .בּעטלער מיט אַ פּרימיטיװן אינסטרו-
,ין דעם געזאַנג פֿון אַן אַי זיך געבּן
מענט .א
אַ פֿאַרזױג ,זיך אײַנהערן אין דעם אי מיטן
מויל אי מיטן האַרצן" ,פּמ ,מלחמה  ,1מאָסקװץ

 ,8זי ,911
אַָסטראָג
אַקי"ץ  --דער( .גנבים-שפּראַך)
תּפֿיסה, .איך האָבּ שוין עטלעכע יאָר געצענ-
אין אַ'" ,י .ד .טאַיבּ ,דער קדיש,...

טעװעט

ווילנע תּרמ"ט ,זי ,51

עמעצן .ריין
אַקיצוֹר | --אַקיצערן פטמ פֿאַר בּקיצור, ,אַ',
אַקטירט און
עס בּלײַבּט מיט מזל און מיט גליק מע זאָל זען
װײַל זי אין /
אײַנסטראָיען אַ ליובּיטעלסקן ספּעקטאַקל?,
אין אַ װא-
יעקבֿ סאָטמאַן ,עבֿרי אנכי ,בּאַרדיטשעװ ,1091

לאַנד  ,3691פן .1

ס; .אַן אי מוז זײַןזאָל פֿאַרשטײן יעדע
זַא , .62אָט האָט
געהאַלטן ראָשיהשנה,

זיי קריגן נישט די ריכטיקע ראָלן" ,בּאַש ,פֿאָר,
 5זו! ,02

טרײַבּן הינער .אויך פּעיאָ פֿאַר מענטשן ,אַ'!
ניט אײַער עסק" ,שע ,אַלעמען גלײַך .שאַ'!
דער האָן לאָזט ניט צו די הינער .אַ'יֵ" ,פּה,
דראַמען ,1591 ,ז'  ,17אַ'! האָבּן זיי פֿרײלעך
צום שניי געשרנען װי זיי װאָלטן פֿון דאָרטן
הינער אַראָפּגעטריבּן" ,ש .גאַדינער ,דער מענטש
מיט דער בּיקס װוו ,מאָסקװע  ,3391זי ,431

אָקלאַד  --דער" ,ן .עס - .:2: 6210 .בּאַני
דאַזש אָדער יעדע זאַך װאָס װערט צוגעלייגט,
צוגעבּונדן .קאָמפּרעס, .אָיעס (אומשלאָגן) אָדער
װאַשן די קראַנקע שטעלן כּדי צו לינדערן דאָס
בּרענען"י,

שלג

װאָקאַלער

איבּז,

דער

אוצר

לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי .22

פֿון געזונד

און

-קע  --פּֿקפ.

,אויך קאָן מען צולייגן צום בּויך אַ הייסן
קאָמפּרעס

ז' ,.062

אָקטראָי  --דער .מצ נבּ229 .ו.

אַקי"ש  --אינטעריעקציע

אויסרוף צום פֿאַר-

(אַיקע)

פֿון גאַרטשיצע

און נעמען

װעבּער,

געגען דער

א הייסע װאַנע", ,מיכל

חליירע ,װאַרשע תּרנ"ב { ,)2981זי ,81

אָפּצאָל .שטײַער פֿאַרן אַרײַנפֿירן בּאַשטימטע
סחורות פֿון איין אָרט אין צװייטן פֿון דעם
זעלבּיקן לאַנד ,ייִדן אין פֿראַנקרײַך  --אָק-

גיעדער גאַראָדאָװאָי ,יעדער אַי געפֿינט זיך אויף

טרוא ..אִי פֿאַרן אַרײַנפֿירן קיין פּאַריז שפּײַן-

זײַן

אומגליקליכע,

אַרטיקלען פֿון נאָרמאַנדיע,

זי ,132

אַקטראָאירן  --טרו .אַרױסצװינגען .אַי
אַ געלט-שטראָף .אי נײַע געזעצן.

אַקטריפע  --די- ,ס 2 .אַקטאָר.

פּראָ

פֿעסיאָנעלע שוישפּילערין ,אַקטיאָרקע .ערשטע,
צווייטע א' :גרויסע ,קליינע אַי .סענטימענטאַלע,
ראָמאנטישע ,דראַמאַטישע אַי, .אַ'ס האָבּן אונ-
טערגערוזשט די בּאַקן און געהאַט טענות װאָס

אָקלאָדאָ טשני  --דער +-- .אַקאָלאָדאָטשניק.
אָרט",

,09

גליקליכע

און

אָקלאָדאָק  --דער  +-אָקאָלאָדעק ,בט, .אַז ער
איז אַרױס צוריק פֿון אִי . . .האָט ער פֿריילעך
געענטפֿערט . . ,ײ ,אַר' ,צוויי תּקיעות

אַקלאַדע(װע)ן  --טרוו .אָקלאַדע(װוע) ,אָקלאַ-
 .1אַרומלײגן,
דע(װע)ט.::2: 6202140 .
 .2געבּן
בּאַלײגן .אִי פּאַפּיר איבערן טיש.
קלעט .גוט אִי דעם ממזר,

אַקלאַדקע

אַקס

1997

.402
אַקלאַדקע  --די ,יס .האאפהטס :
 .1קלאָץ איבּער א װאַנט װאָס האַלט אונטער דעם
דאך אָדער בּאַלקן .די פֿיר אַיס צונױפֿגעבּונדענע
בּײַ די בּרעגן ,האַלטן אונטער דעם דאַך אין
 ,2שטיק האָלץ אָדער

דעם הילצערנעם הײַול.

אײַזן װאָס מע לייגט אונטער בּײַ אַן אַרבּעט,
,דער סטעלמאַכער לייגט אונטער אן א' ,װען
ער קלאַפּט אַרײַן די טולקעס אין די רעדער".

אָקלאַדק|ע  --די" ,ס2110 .

פּאַז

.::2:

פירענער אײַנבּונד .דרויסנדיק פּאַפּיר אַרום אַן
אָווץ  --אַדי אָאָװע פּאַפּיר.
אײַנבּונד.
אַאַװע טאַװלען.

בינטל

אָקלאָט  --דער ,עס.::2: 60180 .
שטרוי ,דזוו אָקאָלאָט ,+--

ככל .1/ .בּאַגריסן דורך אױסרופֿן בּאַגײַסטע-
רונג ,צושטימונג ,התפּעלות .אִ' דעם גאַסט-
רעדנער מיט לאַנגע אָװאַציעס .2 .בּאַשטימען,
מעלדן או מע האָט אויסגעקליבּן אָן דעם ציילן

די שטימען, .דורך אײַערע אַפּלאָדיסמענטן
ל.אַ.מירט װי אונדזער
(אָװאַציעס) װאערַטק.
פֿאָרשטײיער" .8 .פּראָקלאַמירן ,מעלדן פֿײַער-
לעך, .דער

מיט ז י ך  --צוגעװויינען זיך צו די אַרומיקע
בּאַדינגונגען ,זיך אײַנבּירגערן, .זיך צוקוקן
צו די זיטן ,זיך צוהערן צו דער שפּראַך ,א'
שטערן

זיך" ,שע ,בּלאָנדזענדע

אַקלאמירט

װערט

פֿאַרן

קעניג פֿון לאַנדײ- .,אַטיוו  --אַדי- .אַציעץ
 --די- ,ס ,דירונג,

אַקלוזיזו  --אַדי פּפ :אָקלוסיון ?אי 2כל.

,2291

וו ,װארשע

זי , ,351געבּן  . . .קינדער  . . .אַ װאַרעמע יידי"
שע דערציאונג װאָס זאָל זיי א' אין דער יידי
שער

סבֿיבֿה" ,דוד

דאַציץ.

טמז 7691 ,ו| ,02

פֿלינקער,

ד-ירונב,

װאָס פּאַסט זיך ניט

צום קלימאַט, ,עסן אין הייסע לענדער פעט
פֿלײש איז אַ'", .די אַיע בּאַדינגונגען פֿון לאַנד
פֿאַר די נײַע אַרבּעטער-אײַנװאַנדערער" ,טאָז,
װאַרשע  ,0391פאן ,5-6

אָקל(י)עפּען  --טרװ- .פע ,אָקל(עפּעט.
אַרומקלעפּן .בּאַקלעפּן .בּא-
..:22:
6
העפֿטן ,צוטשעפּען .אַרײַנשפּאַרן .מיט זיך --
,װאָס האָסטו זיך אָקלעפּעט גראָד אין נאָרטי
דאַקאָטאַ?" ,הר ,פֿאַרנאַכט ,יבּער וויל אַנטלױפֿן,

זזו העקלען, .אָדער

אַקלען  --טרװ .לאַקל.

זי פֿלעגט לייענען  . . .אַדער זי פֿלעגט
עפּעס" ,ה .אַקערמאן ,טאָג 7691 ,ווא ,2

אַ-

װאָס איז פֿאַרמאַכט ,פֿאַרשלאַסן ,אָן עפֿענונג,
סוב  ---דער ,ן .מיטאַמאָליקער קאָנסאַנאַנט,

אַקלען  --דזוו עקלען .רומ. .עס האָט געאַקלט

אָרגאַן װאָס איז פֿריער געװען אין א געשלאָסע-

אקמיאַ'ץן  --גנ .שטעטל אין ליטע ס0סח.,44

ארויסגערעדט

װען

עס

געעפֿנט

װערט

א ריד"

נער פּאַזיציע .בּ ,פּ ,ק ,ג ,ט ,ד זײַנען אָיך.

 .1פֿאַנעטיק  --דאָס

 .2מעטעאָראָלאָגיע  --דאָס צונויפֿ"

אַקמצא

אובּאַר-

שטראָם מיט א
דאָס פֿאַרהאַלטן
אויף אַ סאָלידער
 -דאָס פֿאַרמאַכןאון אונטערשטן
אַרבּעט פֿון טעכ-
|

קאַמצען

פֿאַרמאַכן מיט

א רײידראָרגאַן

שטויסן זיך פֿון א קאַלטן
 .2כעמיע --
װאַרעמען.
אגַאַז אָדער אפַֿליסיקײט
 ,4דענטיסטיק
סובּסטאַנץ.
די ציין פֿון אײבּערשטן
געבּיס (בּײַם קאַנטראָלירן די
ניקער).

אָקליאָפּאַק  --דער- ,עס.

דעם קלאנגען-

האַמער אַרײַנצו

קלאַפּן ניטן, .איך פֿאַרפֿאָר דיר בּאַלד מיטן אִי
אין קאָפּ אַרײַן!" ,פֿײַװל סיטאָ ,װאָס איז געשען,

כאַרקאָװו ,5291
קלי"
אַקלים  --דער .א"י כאַראַבּיש 2כגר.
מאַט ,װעטער .דער אִי אין נגב איז אַ הייסער,
 +-איקלים,2331 ,אֶַקלימאַטיז|ירן  --טרװ.

 .1צופּאַסן עפּעס

צו די אײיגנשאַפֿטן פֿון קלימאַט ,פֿון לאנד .א'

א הויז עס
קיל, ,די
אַמעריקעס
געהאָט די
פּאָרטירטן

די סס22 .כאײ 22גר/ .העכסטער

פּונקט .שפּיץ .פּונקט פֿון סאַמע העכסטן אי
טערעס אין אַ שאַפֿונג .קלימאַקס,

אָקלוזיע  --די ,יס.
שטראָם,

אױפֿן האַרצן פֿון זײַנע נאַרישע מעשׂיות".

אקמע -

זאָל זײַן װוינטער ווארעם און זומער
|ייִדישען ליטעראַטורן אין בּיידע
און אויסטראליע האָבּן פֿאר זיך
שװערע אױפֿגאַבּע צו אי דעם אימ-
שפּראַך-מיטל ,אַרײַנצוטראָגן אין אים

ופריקמצא

--

(אַקאַמצע

פֿראַזע .תּח22 .גיטין נה/ב .איבּער ק'

און בּ"קי .נעמען פֿון צװיי מענטשן אין דער
צײַט פֿון בּית-שני .פּאַרטיקל אַ = מחמת,

איבּער ,װעגן .געניצט מיטן בּ :איבּער אַ קליי-
ניקייט ,אַ טפֿל-זאַך איז חרובֿ געװאָרן ירושלים,
איז געשען אזא גרויס אומגליק, .דאָס האַרץ
פֿון דער װעלט און דער צענטער פֿון הייליקייט

איז חרובֿ געװאָרן אַי ובּייקיײ ,בּרושי ,רי סעדיה
גאון ,נ"י , ,5491פֿאַר תּשעה בּאָבֿ פֿלעגן מיר
לערנען  . . .אַלע אַגדות װאָס זײַנען פֿאַרבּונדן

מיטן חורבּן ,װי אַי ובּייק'" ,יש.
זזו
אַקן  --דער' ,ס.
,יט
;עורף  --אַקין" .נ
מיר אוני ניט זיא האָבּן
זיא האבּן גיהערט {=
אַקין",

טח,

ויקרא

געזאלצענעם הערינג און עס בּאַקן אינאיינעם,
האָט געהייסן אַ'" ,ל .הערש ,ייִשפּ צו,2 ,

אַ'קנע  --די .מעד טי ?2אײ 22גר.
הויט
קראַנקייט . . ., .בּײַ געשלעכטס-רײַף-װערן װערט
 .אױיסגעשאָטן דער פּנים  . . .און אויך אויף
אנדערע ערטער פֿון קערפּער שפּרינגען אַרױס
פּרישטשיקעס  --אַ"9 ,געז ,װילנע ,3291
מן ; .556א פּנים װאָס װאָלט נישט געװען
מיאוס ,װען ס'װאָלט נישט געװען צעפֿרעסן
פֿון אַ" ,בּאַש ,פֿאָר 8691 ,ווש ,02
אָקנע  -די ,יס .בּעס .רומ: 8000 .חזש=.

אַקלימאַטיש  --אַדי.

אַקלאַמ/ירן  --טרו- .מיר ,אֲקלאַמירט?? ,איי

יורש-עצר

נײַע טענער און ריטמען" ,פּנחס גאָלדהאַר ,גש,
מעלבורן ,9491
 .2צופּאַסן עמעצן צו די בּאַדינגונגען ,צו די
בּאַזונדערקײיטן פֿון סבֿיבֿה ,פֿון דער מערהייט
פֿון דער בּאַפֿעלקערונג אע .אַי די אימיגראַנטן
און זיי העלפֿן זיך אויסלערנען די לאַנדשפּראַך.

אקניש

 --די .לאַקל ,פּילװישעק ,ליטע; .אַ

לעבּעלע פֿון טייג וואו מען פֿלעגט ארײַנלײגן א

נאקן .שׂבּ פֿאַרטײַטשט
זיא האָבּן גיהערט צו
גינייגט איר אורן אונ'
געמאַכט האַרטן אירן

הפֿטורה,

ירמיה,

ז,62 ,

שֹׂבּ ,יא/ב; ,אַזױ אויך איין בּיז װײַבּ ,טוא זיא
מיט גט פֿון דיר אבּ הקין אונ װײַז איר דען
אַקין" ,עיון ,ס/א.

לײַז אין לשון פֿון שערערס.
אקן  --די ,בּמ.
אין אַ קל, :אָקױבּאָקן ,לײַז אָן זאָקן ,פֿײי און
פֿײי ,פֿול מיט פֿלײ",

קוילן-אָדער זאַלץ-גרובּ װאו לעבּנסלאַנג-פֿאַר-
משפּטע האַבּן געאַרבּעט .אויך תּפֿיסה' ,האָרע-
ווען װי אין אַן אָי .אָפּגעלעגן אין אִי אַ פּאָר
יאָר און אַרױס אויס מענטש", .און װער סע
שמאַכט אין די אִיס און ס'נידערן אויף אים
זיבּן טרויערן",

סאַראַבּער ערד.
אָי

יוסף

טראַכטנבּערג,

אויף

בּע"

אָקְנֹאֵשׁ  --אַרעסטאַנט אין

אקש  --די" ,ן?? ,איי22 ,ל8882 .

 .1אימאַ-

גינערע ליניע װאָס גייט דורך א קערפּער און
װאָס אַרום איר דרייט זיך דער קערפּער .די אַ'
פֿון דער ערד .אי פֿון דרייאונג ,פֿון ראָטאַציע.
האָריזאָנטאַלע אָדער װערטיקאַלע אַ', .די פֿינצי
טערנישן װאָגלען װי פֿאַרלאַשענע שטערן אָן
אַיץײ ,י' ,9ליבּשאַפֿט ,זי ,9
 ,2צענטראַלע ליניע װאָס לויט איר װערט
אײַנגעשטעלט סימעטרישקייט אַָדער דאָס פֿעלן
פֿון סימעטריע .אן אַי פֿון קערפּער ,אי פֿון אַ
בּלאַט,

( .2אַנאַליטישע געאָמעטריע) יעדע ליניע װאָס
ווערט אָנגענומען װי א יסוד און װאָס לובּי
איר וערט בּאַשטימט די פּאָזיציע פֿון אַ פּונקט,
אי פֿון דער סימעטריע .אי פֿון קאָאָרדינאַטן,
 .4יעדערע פֿון די דרײַ ליניעס װאָס בּאַשטי-
מען די ריכטונג פֿון אַן עראָפּלאַן (פֿאַָרױס,
רעכטס און לינקס מיט גראָדע װינקלען צו
דער ליניע פֿאָרויס).
 .8אָפּמאַך ,פֿאַרבּינדונג צװישן צװיי אָדער
מער מדינות צו קאָאָרדינירן זייער אויסערן"
פּאַליטיק און מיליטערישע אונטערנעמונגעף
בּײַ דער צװוייטער וועלט-מלחמה די אַקס צװישן
דײַטשלאַנד ,איטאַליע און אאַפּאַן, .װעגן דער
אי זענען געשאַפֿן געװאָרן פֿאַרשײדענע אַנעקי
דאָטן  . . .אין װאַרשעװער געטאָ ,אין לעמבּער-
גער געטאָ אאַי ,בּלומ ,יישפֿ וא,4 ,
 .0צענטער ,עיקר ,גרונט-ריכטונג בּײַם טראַכ-
טן ,בּײַַם שאַפֿן .די אַי פֿון עמעצנס געדאנקען.
,קהלת און איובֿ זענען צװויי װערק אין תּנך,
װאָס דער יחידישער מענטשלעכער טרויער אין
די קינסטלערישע

אִי זייערע",

אפא,

געטראַכט

מיט עבֿרײטײַטש ,ז' , .38שטעטל און קידוש-
השם  --דאָס איז די אי פֿון אַשס שאַפֿן",
שנ ,שלום

אַש ,זי ,39

דיש  --אַדי.

-ילאַ'ר  --אַדי.

ייקס
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שטאנג פֿון
אַקש  --די ,ז6012: 6502 .
האָלץ אָדער אײַזן ,אין דער בּרייט פֿון װאָגן
אויף וועלכער עס דרייען זיך די רעדער .הינ-
טערשטע אי ,פֿאַדערשטע אַי ,אײַזערנע א' ,היל-
צערנע אַי .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יוידותי (מלכים

א ,זי , :)22אוג אַחשן", .פֿאַלט איין א' פֿאַלן
אַלע רעדער" ,שװ, .אוני דאָשׂ װערק פֿון דען
רעדיר װאַר אז דאָשׂ װערק ...דיא יחזקאל
גיזעהן האָט  . . .אירי נעגיל אודר (אַקסין) אוני
אירי לעכר (אודר נאַבֿין) דא דיא אקסין אין
גִין  ,*. . ,סהמ ,מלכים א ,ז( ,33 ,תּי, :זייערע
אֵין און זייערע רײפֿן"...ן, ,װי זיי זענען
געפֿאָרן זענען צעבּראַכן געװאָרן בּיידע אץ",
נחב' ,מעשׂה בּרבֿ ובּן יחיד' ,כבּ/ג, .פֿלעגט
העלפֿן זײַן פֿאַטער אָנפּאָיען די פֿערד ,געבּן זי

עסן ,אױסשפּאַנען זײי.
געוואוסט פֿערד ,װאָגן,
מאַנן ,משיח'ס צײַטען,
פֿאָרן מיט אִ'י = מיט
פּער אַי, .קיין קאָדני

עֶר האָט מער ניט
ראָד ,א'" ,ש .בּעקערי
אַדעס  ,7881ז' ,11
פֿערד-אוװאָגן .פֿאָרן
בּאַדאַרף מען נאָך צו

פֿאָרן מיט דער א' א שעה אָנדערטהאַלבּן" ,שע,

'דער גליקלעכסטער פֿון קאָדניי .זן אויך פֿאָרן
צו א; .ער האָט געדאַרפֿט פֿון דאָ נאַך

 צװעלף מײַל פֿאָרן צו אַ" ,יה"ל ,די ערשטעליבּע ,װאַרשע  ,1881זי , .12אין זומער פֿאָרן
זי תּמיד מיט אַיי ,מלה ,לידער װ ,ז' ,461
,װער מיט אי און װער צו פֿוס ,װאַנדערט איצט
אויף גאָטס בּאראַט" ,מאַג.
אֵיג  99לט.

אַקסיאָם

אַזװ לג  --װעג בּלויז פֿאַר

פֿערד-און-װאָגן ,ניט פֿאַר אױטאָמאָבּילן ,
 --אַדי .אקסיקע װאַרצלען,

אָקס  --דער ,ץ .סצםס.60:2:

-יק

 .1ער פֿון
קאַס-
דבֿרים
אי ,די
איי די

קו אָדער אַן אַנדערן מין בּהמה ,לרוב
טרירט .אַן אִי אויף משׂא ,אבּ אין שמות
פֿאַרטײַטשט 'שור'  --אוכּש ---, .אַוואו
װאַסער?  --אָין אויסגעטרונקען --- .אַװאו
אָן?  --דובּינעס האָבּן צעהרגעט" ,פֿל.
שװ, :דער אִי װייסט ניט פֿון זײַן גבֿורה";
פֿ,ון איין אִי ציט (שינדט) מען קיין צוויי פֿעלן
ניט אַראָפּ"; ,אַן אִי מיט א פֿערד שפּאַנט מען
נישט אײַן אין איין װאָגן", :װען גיט אַן אַי
חלפֿ? װען דער שוֹחט טוט א פֿיר מיטן חלף":
,דער אִי איז געוואוינט צום חלף"; ,װאָס על-
טער דער אִי  --אַלץ שטאַרקער דער האָרן":
,א מענטש קען אויף זיך מער דערטראָגן אי"
דער צען אָקסן קענען דערשלעפּן"; ,דער שׂכל
פֿאָרט אויף אַ'זי {עס געדויערט לאַנג בּיז דער

שׂכל קלײַבּט זיך פֿונאַנדערן; :אַז א פֿראָש
יל װערן אן אִ'  --צעפּלאַצט ער":
שטויסט זי ך און אנדערע" :פאַן אִ'י
לאַנגע צונג און קען קיין שופֿר ניט
(יעלה-ויבוא זאָגן)", :אן אִי גייט קיין

עאַן אַי
האָט אַ
בּלאָזן
אָלמיץ

און קומט צוריק אַן אֵי" |דאָס װערטל, :איך
בִּין אויך אַן אִי און גיי (פֿאָר) אויך קיין אָלמיץ
(װיןן"  --אָנצוהערעניש אַז מען איז אויך א

װיכטיקער פּאַרשױן ,שפּאַסיק}; ,איז ער אַן אִי
און גייט קיין אָלמיץ  ---בּרעכט ער די פֿיס
אױפֿן װעג", :װאָס קען מען פֿון אַן אַי מער
פֿאַרלאַנגען װי אָקסנפֿלײש??; ,בּײַ לײַטן קעלבּן

זיך די אָין ,בּײַ מיר קעלבּן זיך ניט די קי";
;אז דאָס מזל גייט  --קעלבּט ויך דער אָ";
;דער קוס מאַן איז געװען אן אַ".

;ער װאָלט אױפֿגעגעסן אַן אִי מיט די הערנער
(קאָפּעטעס)"; ,אָננעמען דעם אַי פֿאַר (בּײַ) די
הערנער" {= גלײַך זיך נעמען צום עיקר ,צו
דער שװערסטער פּראָבּלעפ  --מיט ענערגיע
און שׂכלדיק}; ,בּיז ער קריצט אויס אַ פֿײיגעלע
(װערט פֿאַרטיק מיט נקבֿים קטנים) ,קען מען
אױפֿעסן אַן אָי" {צו כאַראַקטעריזירן אַ פּאַמץי
לעכן ,א נודניקן; ,ער פֿירט דעם בּרונעם צום

אֵיײ; גקױפֿט ער תּרומה  --װערט אַ זוֹל,
האַנדלט ער מיט אַָ'ן  --פּגרן זיי" װעגן א
 8אָ ר ן אויף אַין = זייער
גרויסן שלימזלן;

פּאַמעלעך פֿאָרן ,זיך בּאַװעגן בּכּלל" .קױפֿן
| אַן אִי פֿאַר אַ גראָשן = א גרויסע מציאה ,גאָר
װאָלװל .אָפֿט איר; .אַן אִי פֿאַר א גראָשן
(גרײַצער) ,אָבּער דער גראָשן (גרײַצער) איז
ניטאָ?.
 9שרײַען (ציטערן) װי אַן אִי פֿאַר (צו) דער
שחיטה; גיין װי אַן אי צו דער שחיטה; איידל װי
דעם אַי װיידל; שטאַרק װי אן אַ'; ארבּעטן װי אַן
אָי ,װי דער אי אין דער סאָכע :כאָרכלען (בּרילן)
וי א געקוילעטער אִי; שטויסן זיך װי א שטע-
כעדיקער אַ' :נאַריש װי אַן אַי" :לערנען װי אַן
אִי צו גיין אין שפּאַן :דיק װי א רוסישער אַיז
שלעפּן װי אַן אִי דעם יאָך :טרײַבּן װי אַן אַ';
פּאַסן װי אַן אִי מיט אַ פֿערד אין אַקער-
װעגעלע; פֿאַרװאונדערט (חידושט זיך) װי אַן אַ
אױפֿן בּאַרג סיני; אײַנגעשפּאַנט װי אן אַ;
האָבּן שׂכל װי אַן אַ' :ארײַנפֿירן אין אַן אומ"
פ ר אַ גע ר
גליק װי דעם אִי אין שעכטהויז.
אָן  --צונעמעניש פֿאַר די אײַנוואוינערס פֿון
פּראַגע ,פֿאָרשטאָט פֿון װאַרשע :דאָרטן איז
געװען א גרויסער בּהמות-מאַרק,
,זײַן אִי הוט טראָגן גימאַכט די קוא,"...
סהמ ,לובּלין  ,5261כא/א .אישׂראל ליגט אין
 -אונמעכטיקייט אין די גסין אַז איין ווילדר אוקס

אוני
לתּשעה

קיינר

טוט

זיא אויף היבּין",

בּאַבֿ ,פֿיורדא

.7671

קינות

;תּפֿילין .,.די

פּרשיות אַרומגעװיקלט מיט שׂערות ,גענייט מיט
גידין פֿון אַ אָי" ,סשי ו ,זי , ,81קוק זשע טאַקע
אָן דאָס אייגענע קעלבּל שפעטער װען עס
ווערט אַן אָי" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי  .69אַץ-
{ ש טאַכל ,תּי --אָדש ט עקן .אַישפּיז.
אַדש ט ע כ ע ר ,אָײיאָ ך .אָײטרײַבּער .א
געשפּאַן ,אָיישטאַל .אָיהענדלער ,אִיןימאַרק ,אַי

סוחר .אַיפּאַסטעך .אָיפּאַרמעט .אַיץ:אותיות =
גאָר גרויסע +-- .מועד +-- .תּם,
( .2פּעיאַ {פֿאַר מענטשן) שוטה ,נאַר ,נאַריש
װי אַן אָי ,גבורהדיק-שטאַרק װי אַן אַ' אע.
;קיין הערנער

האָט ער נישט,

אָבּער) אַן אִ'

 איז צריי ,פֿװל. 2דזו טאַורוס ,געשטערן .צווייטער זאָדיאַ
.אָס
| קישער צייכן, ,איין חלק שטערן איז . .ד
;מזל פֿון אײַר .,װערט אָנגערופֿן אַן אָקס",
נחב' ,מעשׂה נסים' ,טו/ד,1521 +-- .

יש

--

אַזי.

ואָס איז אַזױ װי בײַ אַן

אָקס .מיט אָקסיש געדולד.
אָקטאַל|אַ"ט  --דער- ,ז .מינעראל ,זאלץ פֿון
אָקסאַל:זײַערס; ,אֵין שטאמען פֿון געװיקסן
אָדער פֿון אינערלעכן שטאָפֿבּײַט  . , .אין יאַפּאַי
ניע ,ואו די בּאַפֿעלקערונג דערנערט זיך דער"
הױפּט מיט גרינסן ,זײַנען אָפֿטער דאָ א"
שטיינער" {אין די נירןן ,פֿגעז ,װילנע ,6391
טא  .4אַײזײַ ער ס  --װײַס ,קריסטאַליש און
גיפֿטיק זײַערס ,געפֿינט זיך אין געװיקסן .װערט
גענוצט צום װײַס מאַכן לײַװנט ,רײיניקן
פֿלעקן ,פֿאַרבּן, .די בּלעטער ...טאָר מען
נישט עסן װײַל זיי פֿאַרמאָגן אַ"זי" ,טמז,
אַ"זאַ לץ --
דיש  --אדי.
 5וווט .92
,בּײַ פּאָדאַגרע ,בּײַ נירן זאַמד ,דערעיקר וען
דער אורין אַנטהאַלט פֿיל אֵ"זִין טאָר מען קיין
שטארקע טײיי ניט טרינקען" ,פֿגעז ,װילנע
 ,0פמאן ,71
אלקטאַמעט  --שטאָף פֿון סאַמעט אָדער אַטלעס,
,דער דריטער אופֿן פֿון אִ' ארויסצונעמן
פּלאַמעס :נעם הייסן אש אין אַ סערװועט ריינעם

און רײַב פּאַװאָליץע אויף
פּלאַמע אַראָפּגײן" ,אייין

דעם אַ' ,װצט די
בּיכל װאָשׂ דרינן

גפינט זיך זאַכין טשיקאַװי ,שקלאַװ תּקנ"ה.

אַקסט  --די" ,ן .ארב.0042: 48 .

דזוו האַק.

רײַכלין  8טײַטשט 'עץ קרדומות' (תּהלים ,עד,
, :)5הלצין דר אקשט" ,אי איז אויך געװען א
האַק מיט צװיי שאַרפֿן .בּאר משה טײַטשט
יהקרדמותי (שופֿטים ,ט :)84 ,אַקשׂטן .אורח
טײַטשט גרזן :האַק ,אַ' ,בּײַל,

אַקטיאַֿוריפֿ 2 --איי 22גר.
פֿאָדעם-װערע"
מל ,נעמאַטאָד ,פּאַראַזיט אין די פֿאַרדללאונג"
אָרגאַנען; .אַ קלינינק קײַלעכדיק װערעמל
װאָס טראָגט דעם נאָמען אַ' אָדער פֿעדעם-
ווערעמל  . . .זעען אויס װי א קליין שטיקל
װײַסע פֿאָדעם ,און דעריבּער טראָגן זיי . . .דעם
נאָמען פֿעדעם-ווערעמלעך .זי זײַנען אָפֿט פֿאַראַן
אין פֿרישן שטולגאַנג"9 ,געז ,װילנץ ,4291
סאן ,1

אַקסיאָלאָג|יע  --די? .אי 22גר = .פֿאָרשונג
פֿון װערטן אין דער פֿילאָסאָפֿיע .א' אױפֿן שטח
פֿון רעליגיע ,עטיק ,עסטעטיק, .און הגם
פֿאָרשטײער פֿון דער אינטואיטיווער שיטה אין
דער אי (װערטפֿאָרשונג) גייען מיטן דרך אַז
דערקענט

אויף אַן אופֿן אַן

דאָס גוטע .װערט

אינטואיטיװו-אוממיטלבּאָרן",
תּש"כ,

פּסח

צײיט,

איק,

אַקטיאַ'ם  ---דער- ,ען .אויך" :מע  --די ,יס.
יסוד פֿאַר א צאָל אויספֿירן.
ככאיי ..2221
הנחה װאָס װערט אָנגענומען װי אן אמת און
װאָס דינט אויפצושטעלן אַ סיסטעם לאָגישע
| קאָנסעקװענצן .קײַמאילן ,דאָס װאָס מע האַלט
| װי אַן אמת װאָס ניטטיקט זיך ניט אין בּאַװײַון:
| ,א טייל איז קלענער פֿון גאַנצן", .די פֿרײַהײט
פֿון מאָראַלישן ווילן איז פֿאַר תּלמודישן דענקען
אַן אִיע און ערשטע הנחה" ,גרינ ,איד און װעלט,
| זי . .49עס איז אַן אי אַז די נאַציאָנאַלע אונטער-

אָקסיגען

1999

שידן דריקן זיך קודם-כּל אויס אין קולטורעל-
פּסיכאָלאָגישע מאָמענטן" ,מ .אַנין ,די רעװאָ"
לוציע אַלס פ9סיכאָלאָגישער פּראַָצעס ,ריגץ .3291

ז,ײַן אע איז געוען אַז יעדער גוטער טראָפּן
װײַן איז גאָטס א טרער" ,מאַנ נאָענטע גע
אַטיש  --אדי .װאָס איז װאיַן
שטאַלטן.

-קייט.

אַקסיאָם .אַן איער זאָג .אַיע אמתן.
-אַטיק  --די .סיסטעם פֿון אַקסיאָמען.

זויער-

אַקסיג|ע'ן  --דער" ,ען? .כאיי 22גר .

שטאָף .כעמישער עלעמענט .גאַז אָן קאָליר און
אָן ריח .סימבּאַל  .00 --אִי איז דער פֿאַרי
אויפן ערדקײַלעך.
עלעמענט
שפּרײטסטער
טרעפֿט זיך אין אַ גרויסער צאָל אָרגאַנישע
פֿאַרבּינדונגען .אָן אִי קען ניט זײַן קיין לעבּן,
איז ניט מעגלעך ניט דאָס אָטעמען ,ניט דאָס

אַ'-מאַסקעץ -

בּרענען ,ניט דאָס פֿױלן.

ווערט געטראָגן איבּער דער נאָז און איבּערן
מויל כּדי אַרײַנצואָטעמען מער אִי פֿון אַ
דערבּײַאיקיצוגעשטעלטן טאַנק ,רעזערװאואַר,
אָידפּאַלאַטקע (געצעלט) איבּער אַ קראַנקן װאָס
מוז האָבּן א גרעסערן צושטראָם פֿון ריינעם אָי
דירן  --טרװ.
9

פֿאַרמערן

 ,/פֿאַרבּינדן מיט אָקסיגען.

דעם

סכום

אָקסיגען.

דירונג,

אַציץ.עניש  --װאָס האָט אין זיך אָקסיגען.אָענישע פֿאַרבּינדונג,

אָקטי"ד  --דער ,ן? .אי 229ר( .כעמיע)
יעדע פֿאַרבּינדונג װאו עס איז דאָ אָקסיגען.
 -- 10אייןאָ';  -- 20צװיאָ .קופּעראָ,
קופּער  --צויי-אָי .קװעקזילבּער-אָי .קוילןאָי
אָדער טשאַד -גאַז  .00 --נייטראלע אָין .זאַלץ-
שאַפֿנדיקע אָין.
דירן  --טרו .פֿאַרבּינדן אַן עלעמענט מיט
אָקסיגען .אִי קװעקזילבּער און בּאַקומען קוועק-
זילבּער-אָקסידן, .דער פּראָצעס פֿון פֿוױלן איז
א.י,דדער-אמתן א פּראָצעס פֿון אִי אָדער
,
ס.

בּרענען",

כעמיע,

פֿײַנסטאָון,

 ,76אָקסידיר אַגענט,
אציע.זירונג.

נ"י

פֿלאַם.

,0291

-קראַפֿט.

,אָס
אָקסידירט  --אַדי ,פּאַר .אָי װאַסער .ד
אײַנגעטראָטענע שניי-װעגל . . .האָט זיך גע"
בּלייכט װי אַזילבּער" ,אָפּאַ ,3681 ,ז' 741
.,שטעלט אַװעק אױפֿן טיש אַ פֿלאַש בּראַנפֿן,
אַ פּאָר בּעכערלעך פֿון אַין זילבּער" ,ש .גאָדײ
נער,

(.

איבז,

סטאַװסקי,

דער

איבּערבּראָך,

מאָסקװע  .2391אִיע דאַמע (פֿריזור)  ---געמאַכט
בּלאָנד,

אַקסל

העל.

אַזױ

װי

בּלײַ אִי זייער

גיך,

אָקסידע'נט  --דער ,מצ נבּ .כ?איי 2ל .פּפ:
אָקצידענט .די זײַט װאָס איז קעגן אָריענט,
מערבֿ .די נײַע טעכניק פֿון אָי

האַליש --

-אַ'ל  --אַדי .אָאַלע קולטור.

אַדי .װאָס איז אַזױ װי אין אִי, .די מוזיק אין
דער סינאַגאָגע  . . .האָט  77ניאַנקעס און דערום
איז זי פֿאַרקריפּלט  . . .זי פֿאַרבּט זיך מיט אָרי
ענטאַלישע און אַיאַלישע פֿאַרבּן .ס'אַלץ איינס:
בּלײַבּט פֿרעמדס",

פֿרעמדס
מאָדערנע

אין

ליטורגיע

מינקאָװסקי,

פנחס

אונדזערע

סינאַגאָגען

אין רוסלאַנד ,אַדעס תּרס"ט ,ז' 022

אַקסידרע  --די .פֿאַרבּ בּײַ מאַליערס( .גראָדנע)
זשאַװער-קאָליר .געלבּלעך-רויט,

;קיינר אונטר אל ישׂראל קונט אים ניט אונטר
דיא אַכּשִׂיל גון" ={ ,קיינער האָט ניט געקענט

אָקטיט אָן --

דער ,ען( .לינגװיסטיק)

--

װאָרט מיט אַ (שאַרפֿן) אַקצענט אױפֿן לעצטן
יש  --אַדי .אַיישע לשונות.
טראַף.
אַקטיטאַצױיע --
דאָס גיכע געבּערן
יישׁ --
ווייען).
אַזאַ געבּערן ,װאָס
פֿון אוטערוס.

די מצ נבּ? .אי 22גר.
(מיט קורצע און שטאַרקע
אַדי .װאָס עס סטימולירט
פֿאַרשטאַרקט דעם מוסקל

--

22גר.

אָקטימ'אָראָֿן

דער , ען

22איי

(רעטאָריק) ,פּאָעטישער מיטל צונױפֿצופּאָרן
צװויי אײיגנשאַפֿטן ,צוויי זאַכן אָדער שאַפֿן
אַזעלכע פֿאַרבּינדונגען צװישן אַטריבּוט און
סובּסטאַנטיו ,צי צװישן סובּיעקט און פּרעדיקאַט
װאָס זײַנען אױבּנאויף זיך סותר ,למשל6 :אַ
שטומער רוף ,די שטילקייט רעדט" ,ישפ ,/
ו' ,45

מינעראַל

אָקפינײט  --דער? .אי 22גו.

מיט קאַלציום און אלומיניום ( ,)4621+--טרעפֿט
זיך אין פֿאָרעם פֿון דינע בּרוינע קריסטאַלן,
אין שפּאַלטן פֿון גראַניט-פֿעלדזן,

אַקסֹֿל  --דער- ,ען1658 .

:6018.

 .1פלייצע,

אייבּערשטער טייל פֿון אָרעם בּײַ דער פֿאַר"
בּינדונג מיטן קערפּער .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
יכּתפֿײ (איובֿ ,לא, :)22 ,מין אַהשׂלא" ותּי:

קאָוונע

אַ'לעף

נאָמבּערג,

,6

אַ'קפידזשען  --דער .אַמ .זזח
אָקסיזשע'ן  --אין פֿראַנקרײך.

אָקסיגען.
-ירן --

טרח, .די צוגעאײַלטע ...קראַמפֿן פֿון די
האַרץיקאַמערן שיקן אַרויס  . . ,אָקסיזשענירט
בּלוט אין די געפֿעסן" ,פגעז ,פּאַרין ,9491
יו ,9

שפּאַרן) דעם קאָפּ אויף זײַן (איר) אַי .אַראָפּ
װאַרפֿן זײַנע הענט פֿון אירע א'ען .אַראָפּװאַרפֿן
פֿון די איען יעדע אחריות .אײַנבּײגן אַן אַ.
אױסבּײיגן אן אַ' .שטיין אַ' צו אי .קװעטשן
(קגייטשן) מיט די אֵיען .אַ פֿיר טאָן מיט די
א'ען .פֿאַרדינען (אַרבּעטן) מיט די א'ען .מאַכן
מיט די איען .זיך אַריבּערבּײיגן איבּער עמעצנס
אַ'ען .אַריבּערװאַרפֿן א טוך איבּער די א'ען
מאַכן רווחים (פּראָפֿיטן) איבּער די אַיען |= איר,
פֿאַרדינען פֿון קלײַבּן שמאַטעסן .שטיין מיט
אן אי העכער,

כּתף :אוכּשׂלן ,אין שמות דבֿרים  --אֲכַשׂיל.
בּרייטע ,שמאַלע,
שבּ טײַטשט כֹּתף :אַקסיל.

אין ייִדישער

אױפֿן אַי( ,אויף די אֵיען) ,אַװעקלײגן (אָנ-

זזח אַצידענץ12 ,
אקפידענץ  --אַרכ.
טרינקגעלט; .זאָלן קיינער זיך גלוסטן לאָזין
דענין סרוויר אָדר כּלי זמרים איין פּרוטה
איהנן א' צו געבּן ,זונדרן זאָלי אַליש . . .
אין דעם שׂכירות װאָשׂ מען מיט איהן אַקאָרדירן
ווירט בּגריפֿן װירדן" ,יפּראַגער תּקנות קעגן
לוקסוסי ,תּקכ"ז װײבּל ! זי 423ן

דאַרף מען מיט אַ שאָבּער ,א ספּעציעלן דרי"
קאַנטיקן מכשיר אַראָפּקראַצן אַ שטיק װאַלצ-
בּלײַ כּדי צו האָבּן דעם ריינעם מעטאַל" ,אַ.
האַנטװערקער,

װע רבּן :או'
מיט כאַראַקטעריסטישע
טערשטעלן (צולייגן) אַן אי = העלפֿן ,הײבּן
(ציֶען ,צוקן) מיט די אֵ'ען = איסדריקן אַ
ספֿק ,פֿאַרוואונדערונג .קוקן איבּערן אַי = מיט
בּיטול ,אײַנציען דעם קאָפּ אין די אֵיען .אַרופֿ
לייגן איין האנט אױפֿן א טראָגן (שלעפּן)

,מײַן

אַקסל"ן,

שטאַרקע,

אבּ,

הויכע,

ספֿר

רונדע,

מתּורגמן

שפּיציקע

טײַטשט

ימיטן רעכטן אַי פֿאַרױס = מיטן רעכטן פֿוס
פֿאָרויס בּײִַם ווינטשן הצלחה .אַמעריקאנער אֵיען
( -שנײַדערײַ) װאָס מע בּעט אונטער מיטוואטע .אַי בּײַ אי  --אינאיינעם ,צוזאַמען (גיין,
"האָבּן בּרייטע אַ'ען
טאָן עפּעס ,זײַן חבֿריש).
= האָבּן פֿיזישן אָדער מאָראַלישן כּוח ,גרייט
זײַן אונטערצונעמען עפּעס.

אי .צופֿאַלן צום הבֿרס אִי .שטופּן מיט די

גרייכן צו זײַנע אֵ'ען) ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע
, ,5און דער שטיין דער פֿיל אויף זיין אַ'

דיא אייני אונ' עֶר בּראך אים אבּ זײַן א' אוני
זײַן אַרם" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661רנג, .ער װאַר
אַנטשלופֿין גיװאָרין ,ער זאַך בּחלום איינר דער
קלױיבּט אויף דערנער אויף זײַן אַ" ,נצו,
דברים מו/א .אװעם זײַני קליידר זײַן נאַס
גיװאָרדן ,דאָ טאָר ער פּשיטא ניט דר מיט
גיין אויז דען עירובֿ ,אַפֿילו אין הויז טאָר ער
זיא ניט טראָגן אין זײַנר האַנט אודר אויף זײַן
אַקסיל ,דען איך האָבּ זאָרג ער װערט זיא אוישׂ
דרוקן" ,לטו ,סז/ב, .מן ליגט דשׂ (מת) אין
(קבֿר) ,אונ' וװען מן צו רוק גיט ,רײַסט מן
גראָז אויז אונ' װערפֿט עז הינטר זיך איבּו
דער

אַקסיל",

עפּש,

סידור

תּפֿילות,

תּק"ח ,ע/ג, .דער טעם װאָס
טלית איבּערגעלייגט אויף די
עס זאָל אויסקומען צוויי ציצית
צװיי פֿון אונטן {|= הינטןן",
לאָדזש ,יאָר? ,ז' , .32גאַװרילע

אַמשׂט

מע גייט דעם
אַיען ,...כּדי
פֿון פֿאָרנט און
ספֿר מטעמים,
לייגט אנידער

בּיידע לאַפּעס אויף מײַנע אַיען" ,ממוס ,צוריק

אַהים ,ז' , .69דער טיט האָט אויף מײַנע
אַ' זײַן האַנט געלייגט ,דריקט מיך אַראָפּ ,אַראָפּ
צו אײַערע פֿיסײ ,פרץ ,גאַלדענע קייט ,3 ,אַקט.

אַארטעריע .א"בּרעכעניש .אגאַר טל ,א
זאַק ,אַיז ײַ ט ,אַיילע נטע ,אַימוסקל,

אַיפֿלעקל ,אַיקישעלע,
,
ערןימ
אי
אות.

אַיקלצצל,

א"שטאַנג  -צו טראָגן מש-

 .2דאָס װאָס איז ענלעך צו אַן אַקסל .דאָס
װאָס אין לק איז עס כּתף, .װאָס הייסט עוללת?
 . . ,כּל ,יעדע װײַנטרױבּהענגל װאָס האָט ניט
קיין אקסל' ,כּתףי און קיין נאָכהענגער' ,נטףי",
פיעט ,פּאה ,זי די
אַקשל  --די=: 1654088 .

סיטשקע .קליין-געשניטן
געפֿיטער .אַ"מאַ שין.

.:1:71: 8116868

שטרוי,
|

געניצט

װי

אַקסלבּאַנד

אָקסנפֿליג

2000

אַ'קפלןבּאַ נד  --דער ,בּענדער , ז .אויך;
 .באנד ,לענטע אױפֿן אַקסל.

-בּאַנט .

תּי טײַטשט יִשתּי כּתפֿות חבֿרת' (שמות ,כח,
 7צוויי איבּענדער .ק;אַנטקעגן קומט א שליסל-
מאַכער אָן אין אַ אַ'בּאַנד מיט שליסלען אָנגע-
טאָן" ,אַל ! ,זי , ,172א שװאַרץ גימנאַזיסטקע-
פֿאַרטעך מיט פּליסירטע איבּענדער" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער װו ,יעמעס' ,זי ,531
 .2בּאַגילדטע אָדער בּאַזילבּערטע שנורון)
איבּערן אַקסל װאָס װײַזט אָן דעם ראַנג אין
ארמיי ,זשאַנדאַרמעריע אע, .מיר װעלן זיך ניט
שרעקן פֿאַר קיין מיניסטער  . . .מיט אלע א'ן,
מיט אַלע רויטע קאַנטן" ,פֿרוג װו ,נ"י ,0191
ּ,אַמעלעך גייט דורך דער קייסער...
זי  ,121פ
נאָך אים  . . .ציט זיך די סוויטע  . . .אין אָרדנס
און אַין" ,ל .ר .איבּז,

אַפֿן גרונט

זײַן פֿאָטערס נאָמען אין געװען אַלעקסאַנדער
אַקסלראָד .אין עטלעכע פּאריזער כּ"י װי אויך
אין פּאַרמאַ איז דער נאָמען געשריבּן אקסעל-
דאָר .אין אַן אָקספֿאָרדער כּ"י איז פֿאַראַן אַ
הלכהשע שקלא-וטריא פֿון אַ רבֿ אַכּשׂלרד ,אין
ספֿר

אין שולחן

השמות,

אין אהלי

המערכת,

שם

אאַ טרעפֿט מען אויך :אַכסילרד ,אקסילרד ,אַק-

סילראָד ,אין  9461טרעפּֿט מען דעם פּרט-נאָמען
אַקסעלראָד :יהודה בּן מהר"ר אַקסעלראָד מק"ק
דרעשניץן  ?22א) אפֿשר כּינוי פֿאַר אַלכּסנדר;
בּ) אפֿשר פֿון אַ שילד אויף א הויז מיט אַן אַקס
און אַ ראָד :ג) אפֿשר בּאַטײַט עס :א בּעל:יועץ
װאָס שטייט בּײַם אַקסל פֿון האַר,

שװערער שטיין

אַקפלשטײן  --דער- ,ער.

,װערע
װאָס מע דאַרף אים טראָגן אױפֿן אקסל .ש

פֿון יאַם,

אַ'ער מעג מען נעמען אַפֿילו פֿון אַן איגן

קומען מיט איר אַבּאַנד און נאָך אַנדערע
דאַמען" ,קמ ,5681 ,טאן  .81אויך אַקסל-

פֿעלד (אין אַ שמיטה-יאָר} ,מחמת יעדערןערן
פֿאַרשטײט אַז מע נעמט זי צום בּויען" ,פּיעט,
שביעית ,ג ,ט,

קיִעוו  ,7291ז' , ,64די פֿירשטין ,  .איו גצ

ש פּאַנגצ.

יק  -אד אַיקע יחסנים,

אַקסטלבּיין  --דער- ,ער .אויך שליסלבּיין.
,דער בּרוסטקאַסטן איז פֿאַרבּונדן  . . .מיט די
דורך

הענט

צוויי בּײינער --

אַקסלבּלאַט

דעם

און דעם שליסלבּיין ,װאָס אינאיינעם שטעלן זי
צו

דעם

דר'

פּלײיצעסגאַרטל",

איבז,

איסעל

אָטטאָ שמײַל ,דער מענטש ,וװילנע  ,1291ז' ,/

אַלפלבּלאט  --דער ,בּלעטער.

בּרייטער

בּיין ,לאָפּעטקע ,אַקסלבּיין, .דער בּרוסטקאסטן
איז פֿאַרבּונדן מיט די בּיינער פֿון די הענט . ..
דורך צוויי בּיינער  ---דעם אי און דעם שליסל-
בּיין",

ט.

בערלס,

מענטש

מאַשין,

קיצוו

,7

זי  ,58דז אויך :א'בּרעט ,אַ'בּרעטל,
אַקפליגעלענק  --דער ,ען .מוסקל װאָס
פֿאַרבּינדט דעם אַקסלבּיין מיטן בּיין פֿון אָרעם,
,מען דאַרף אויך ,אפֿשר נעמען פּילן ,װאָס זאָלן
לויזער מאכן די מוסקלן פֿון א"ג'" ,דרי ע.

פּאַט ,טמז,52 | 1691 ,
דער אונטער"

חלק פֿון פּאַנצער װאָס
אַקסלידעק  --דער
בּאַשיצט די אַקסלען פֿון קעמפֿער, .איין קופּפֿרן
שילט זײַן אַכּשִׂיל דעק ואש דען טרוג ער אויף
דער אַכּשׂילן" ,שמואלבּוך ,סטראָפֿע ,133

װאַרבּל פֿון חוט-

השדרה ,פֿון רוקנבּיין װאָס פֿאַרבּינדט זיך מיטן
אַקסלבּײין ,מיטן אַקסלבּלאַט,

אַקטלפּאַס  --דער ,ן.

אָיענע

בּאַנד ,שנור ,לענטע

פֿון די שלייקעס אָדער שעלקעס.

אַקפלקע  --די- ,ס( .שנײַדעריש)

אונטער-

בּעט ,אױסבּעט אין א פֿרױעױבּלוזע .אַקסלי
קישעלע.

אַקטלראָד  --מענערנאָמען ,שפּעטער פֿאַמיליע-

נאָמען| .דערמאַנט אין ,פֿראַנקפֿורטער מאַר-
טיראָלאָגיע פֿון ייִדןי פֿון  .1421אין 31טן ייה
האָט געלעבּט אין קעלן אַ מקובּל אַבֿרהם װאָס

אַ פֿעטער,

דעם אַיענעם געדולד.

האַלדז.

אֶיענער

*אַענע פֿעל =

מיט
אױך:

גראָבּער קאָפּ ,אומפֿאַרשטענדיקער, .גאַנץ פֿרי
זעט מען אן אַענע פֿור {= ואו עס זײַנען
אײַנגעשפּאַנט אָקסןן .אױפֿן װאָגן זיצט דער
טערק" ,קמ ,0781 ,יאן ; .5נעבּן איר אין
געזעסן א בּריײיטפּלייציקער מאַן מיט אַיענע

| אויגן און חיהשן
געדאַנקען

מויל" ,דשאװ,אַרץ-רױט,

און בּילדער,

די צעװאַקסענע

ז' , .84געקוקט

י
ד.
גויים.. ,

טריט

אויף

שװערע,

אַיענע" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,זי ,19

 .1געפּרעגלט אי

אַקפנאױג  --דאָס ,ן.

,2
מיט א גאַנץ געלבל אין מיטן,
ענלעך צו אן אויג, .רײַבּ דערמיט
װאָליע די ראַם אַדער די אַין װאָס
אַרום די שפּיגלען ,דערפֿון גייט אָפּ
שמוץ",

אַקסלײגרובֿ  --די ,אַגריבּער,
אָרעם .אונטער די פּאַכװעס,

אַקפלטרעגער  --דער- ,ס.

אַקפן  --אַזי.
טריט.

װאָס איז (װי) פֿון אַן אָקס.

אמז,

איבּז,

זייער

פֿיל

אָרנאַמענט,
גאַנץ פּאַ-
זיי זײַנען
דער פֿליגן-
ונוצבּאַרע

זאַכין ,...װילנץ ,52 '1 ,1781

אָקסן"גאַל  --די.

גאַל פֿון אָקס גענוצט פֿאַר

בּ:

שוטה,

נאַר,

;עדו

אִי! אָט גיב

איך

דיר

א

שמיר איבּערן טשאָלנט-בּרעטל און מאַך דיר
קאַליע די יאַסלעס!" ,שע ,אַלטינײ-כּתרילעװקע,
ז' ,67

אָקפנהױיט  --די .פֿעל פֿון אַן אָקס .געניצט
אנשטאָט *"דיקע הויט ,דיה א) מע קען
דעם מענטשן ניט שטעכן מיט א װערטל ,מיטן
אַרײַנזאָגן ,װאָרעם ער פֿאַרשטײט ניט :בּ) ער
פֿילט ניט אַ צווייטנס צער,
אַקפנושאַבֿע  --די- ,זשאַבּעס .גרויסער פֿראָש
מיט בּרומענדיקן קװאַקען5 .מ019טמז 2ת.28
;,אין אמעריקע איז פֿאַראַן אַ מין אָקסן"זשאַבּע
(בּול פֿראָג) װאָס שלינגט אײַן יונגע װאסער-
פֿײיגל" ,אַ .יאַקובּזאַ ,פֿאָר 2691 ,װ ,81

אָקפנטריט  --די ,מצ .אויך :אָקסנטראָט,
דער .אין פֿאַרבּינדונג מיט בּאַװעגן זיך .גיין
מיט אִי .פּאַמעלעכע טריט .פּאַמעלעך און רואיק.
פּאַמעלעך אָבּער כּסדר, .ער גייט זיך אִי ,ער
אײַלט זיך גאָרניט?.

אָקפײפאָליטע'ר  --דער ,ן.

בּאַנדװאָרעם

אָדער סטענגע-װאָרעם װאָס מע געפֿינט אין די
געדערים פֿון בּהמות .פֿון דער פֿאַמיליע .810081

אָקפנער  --דער .אָקספּאַסטעך אָדער בּעל-
הבּית פֿון אָקסן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :עקדי
(מלכים

ב' ,ג4 ,

;איין אוהשנער".

פּאָסט
פָּאָטשט.
אַקטנפּאָסט  --די ,אויך :א
פֿון איין פּונקט צום צוייטן ,געפֿירט אויף א
װאָגן ואו עס זײַנען אײַנגעשפּאַנט אָקסן ,איר
װעגן יעדן פֿאַרקער װאָס געדויערט צו לאַנג,
פֿאָרן מיט אִי .שיקן מיט אִי .צושיקן ,אַרײַנ-
שיקן מיט אִ' = כּלומרשט צושיקן .איך
ענטפֿער ,װען עמעצער בּעט עפּעס לײַען אָנ
ֿ,אָרן אַהיים
קומען מיט אִי = ווער-ווייסט-ווען .פ
צום סדר און אָנקומען מיט אִי צו די אַקדמות
(צו דער מילכיקער סעודה)", .א בּריוו פֿון תּ"אָ
קיין ירושלים קען אַנקומען מיט אַי", .און אַזױ
האָבּן זיך די יאָרן . . .געשלעפּט װי מיט אַ',
ה.

אַקערמאַן,

טמז,

.92
 1691א

בּאבּסקע רפֿואות, .װעם דער לײַבּ פֿר שטאָפּט
אין דז ער קאן קיין (יציאה) האָבּן זאָל עֶר זיך
עטליכה טאָג אין װאַרם בּאָדן . . .און דער נאָך
דעם נאָבּל מיט איין אִי גי גישמירט אוני איין

אַקפױפֿאַנגער  --דער- ,ס .נאַד פֿאַרבּײַט מיט
דעם װאָרט דעם 'קאַובּאָי, .וי אַן אָייפֿי װאַרפּט
זײַן שטריק",

פֿראַ .מיט איין קוא גאַלי ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר
החיים װ ,ספֿר רפֿואות ,קיטן תּע"ז ,נט/ב,

שטעטל

אַקסן"געלט  --די ,מצ נבּ.

שטײַער ,אָפּצאָל

אָקפנפֿורט  --גג .0/265000

אין בּײַערן ,בּײַַם טײַך מײַן .קצבֿים און בּהמות-
| סוחרים אין דרום-דײַטשלאַנד פֿלעגן אין זייער
זשאַרגאָן פֿאַרלשון-קודשן די נעמען פֿון דײַטשע

אַנשטאָט צושטעלן אָקסן דער מלוכה בּשעת
מלחמה, .ז,יי |די נגידים} זייגן זיי אויס טאָג
און נאַכט מיט נתינות ... ,מיט טאַקסעלעך,

אָקטנפֿליג  --די" ,ן .מין פֿון דער פֿאַמיליע בּײַס-

מיט רעקרוטן-געלט ,מיט אַײגי ,ריבֿל ,די הפֿקר

 -פֿליגן װאָס מאַטערט בּהמות51 .טסט 9טז.6960

װעלט ,ווארשע תּרס"ב ,ז' ,73

אַקשנדאָרף  --גנ.4100065000 .

שטעט.

האָבּן זיי אִי גערופֿן מעבֿרישוֹר.

,די רויפּעס |= פֿרעסערלעך,

אין אַלטע

ייָדִי ספֿרים און אין שו"תּ בּאַקאַנט אונטער די
ריתּ אק"ד .שטעטל אין דײַטשלאַנד אין קרײז
העלמשטעדט ,נידערזאקסען.

אַקסנהאָֿרן  --דער .זידלװאָרט ,געניצט מיטן

שלייערלעךן

פֿון

די אָקסן ,-שעפּסן -און פֿערדױבּײַספּליגן לעבּן

װי פּאַראַזיטן אונטערן הויט פֿון אָקסן ,אין
| נאָזדחלל און די שטערן-היילן פֿון שעפּסן און
אין מאָגן פֿון פֿערד" ,דרי איסעל {|= בּעל
מחשבֿותן ,איבּז ,אָטטאָ שמײַל ,זאָאַלאָגיע,
ווילנע  ,4291זי .641

אָקסנפֿלײיש

2001

אָקע

פֿלײש פֿון אַ בּהמה.

אָקפנשמאַלץ  --די  6דאָס .מצ נבּ, .אוב

*,,סיקינד האָט נאָך ניט געגעסן קיין אִי" = עס
האָט נאָך ניט אָנגעהױבּן צו רעדן ,צו זאָגן
טאַטע ,מאַמע .קװאָס קען מען פֿון אַן אָקס מער
פֿאַרלאַנגען װי אִי?" ,שחװ, .װען ער האָט קיין
גינומן
ית
ּ..
ב.
יָרן
רשװא
מענש פּֿןאזלש אָבּ גי

שוין יאַ צוגעבּן פֿעטס ,איז בּעסער  . . .פּוטער
און הינערשמאַלץ ,ערגער איז אַ'י ,פֿגעז,
ווילנע  ,5291פאן ,9

אַקטנפֿלייש  --דאָס.

 ..,איז אים פֿיל בּעשׂיר מין אַז עֶר וואול 9סט

פֿעט אוקסן פֿלײש" ,צאינה ,פה/ב,

אַקפנפֿלעקל  --זאָס , עך.

|

האָלץ ,העלצל

װאָס מיט דעם פֿאַרשטאָפּט מען די קליאַמקע פֿון
אַ טיר .לאָזן די טיר אָפֿן ,װײַל עס פֿעלט אַן אַ'

אָקסײפֿעכטער  --דער' ,ס .זוזו אָקסך
קעמפֿער .כּוללדיק פֿאַר טאָרעאַדאָר ,פּיקאַדאָר,
מאַטאַדאָר,
אַקסנפֿעל  --די" ,ן.
איז

שוין

װייניקער
לעדער,

שוואכסטע

װאולאַך ,הװאַנטבּיכל פֿאַר לעדעראויסאַרבּעט

איבּערהויפּט
ז' , .5מײַן

אלטע

געשיכטע

אין

אויף אַן אִי ניט אױיסצושרײַבּן -- ,האָט זי
זיפֿצנדיק

מאַן

מײַן

איזן

עד:היום

פֿאַרפֿאַלן" ,י .בּודזאָהן ,דער גלאָמפּישקער פּרע-
זידענט ,ווילנע  ,7291ז' ,92

אָקסױצוימער  --דער- ,ס.

װער עס פֿאַר-

שטובּיקט ווילדע בּולן,
אַקטנצונג  --די- ,ען .אויך :קרײַטעכץ װאָס
דערמאָנט אין א צונג פֿון אַן אָקס מזט5פס!2ט.
געניצט ארויסצוקריגן רויטע פֿאַרבּ 25804002
.24

געניצט אויך אין אַפּטײיק װי א בּאַשטאַנדטײל
פֿון פּאָפּולערע רפֿואות25 81120101110 .,טםסת.8
איין אשה דיא קיין קינדר קאן האָבּין .קאָך
אָקסין צונגין  . . .אין װײַן אָדר אין בּיר ,גיבּ
איר צו טרינקין" ,ר' מרדכי גימפּל בּר'
אלעזר ,...

משׂמחי

ל ,3אַמשׂט תּע"ח, .יאכל

בּכל בּוקר אליבּא ריקנא עֹשׂבֿ הנקרא אָקסין-
צונגין",

ר'

דוד

טעבֿיל

בּר'

יעקבֿ

אַשכּנזי,

,פֿואות לכּאבֿ
בּית דוד ,װילמרשׂדאָרף ,תּצ"ד .ר
השנים ,נעם די װאָרציל פֿון אַקסין צונגין . ..
קאָך דש אין איין טיפּכין ואַשִׂיר . . .אוני װעש
דשׂ צאָן פֿלייש דאַמיט" ,סור כא/א, .מענער-
שװאַכהײט .צו קױפֿן אין אַפּטייק דאָס קרײַטעכץ
װאָס מע רופֿט אֶיען .דער לאטײַנישער נאָמען
פֿון דעם קרײַטעכץ

זזו אַקסלקע.6--

אַקטעלעראַטאָר  --דער' ,ס2 .כאיי 22ל.
9

אַקצעלעראַמאַר ,נר.

 1יעדערער

װאָס פֿאַרגיכערט.

איז 51מ 18016252הסזסם

 . . .װייקן דרײַ טאָג אין גוטן שטאַרקן װײַן. ..
טרינקען עטלעכע װײַנגלעזלעך איבּערן טאָג".
טאַר ,זי ,47
אַקפנקאַמף  --דער ,ין .ספּאָרט .קאַמף מיט
אַן אָקס װאָס מע צעװילדעװעט אים .פֿאַרשפּרײט
אין שפּאַניע און אין לאטיין-אמעריקאנער לענ"
אָקסױק ע מ פע ר .אָקסױפֿעכ ט ער.
דער
אַקפנקאָפֿ  --דער- ,קעפּ .אויך :זידלװאָרט --
שוֹטה ,גוֹלם אע.

די

אויגן

פֿאָרױס",

בּ.

מעדרעש,

אױף

אַכטער דיסטאַנציע ,מינסק  ,2391זי .41
 9יעדע סובּסטאַנץ װאָס פֿאַרגיכערט דעם
ספֿעצ די אַלקאַלי װאָס
כצמישן פּראָצעס.
העלפט (פֿאַרגיכערט) דאָס אַנטװיקלען אַ פֿאָטאָי

גראַפֿיע.
( .4פֿיזיק) עלעקטראָסטאַטישער אָדער עלעק-
טראָמאַגנעטישער מיטל (סיקלאָטראָן) װאָס פּראָד
דוצירט פּאַרטיקלען מיט זייער הויכער ענערגיע
און שטעלט אײַן אַז זיי זאָלן שלאָגן אויף
אַ ציל,
דירן  --טרו .אַיירן דאָס בּויען הײַזער פֿאַר
נײַע עולים .א' דעם עקאָנאָמישן װאוקס פֿון
אַציע.
לאַנד- .ירונג.

אקסעמפּל  --דער- ,ען .ארב 229ר .עקזעמפּל,
בּײַשפּיל ,דוגמא, .נוא איר ליבּה בּרידר ,נעמט
נאָר דיון אַקסעמפּיל אין וואר" ,ר' יהודה ליב
בּרי

משה

(זעליחאָבֿר,

פּױילן קטן),...

שירי

יהודה ,אַמשׂט ,תּנ"ז ,ז/ג, .מע זאָל פֿון אים
אָפּלערנען און זאָל זיך אַן אי נעמען װי גאָר
קעסטלעך איז די תּשובֿה" ,ר' אהרן מטריבּיש,

ספֿר מצח אהרן ,װאָרשע תּרע"ג ,כג/ב,

אַקטעפוא'ר  --דער" ,ן( .ככאיי) 229ר .צופּוץ,
בּײַזאַך ,נעבּנזאַך, .דער ייִדישער אַר"
צוגאָבּ.
בּעטער איז . . .געווען פֿאַקטיש בּאלאַסטעט
מיט  . . ,אויסהאַלטן די אַלע אֵין פֿון דעם ייִדישן
ע .טשערניאַװסקי,

מיטלאלטער",

יודישער

דער

אַרבּעטער אין װײַסרוסלאַנד ,מינסק ; .2391יץ-

דער מאָל װען בּערגעלסאָן נעמט זיך שילדערן
דעם

װאַקזאל-פּלאַץ,

די בּאַדאַץ,

פֿון דעם געמעל דער אַלגעמײנער
אספּעקט",

י

דאָבּרושין,

דוד

מאָס

אַקפֿעפֿט  --דער ,ז400 .א.::02: 0

פֿאַר װײַן ,מעד ,בּכּלל געטראַנקען .גרויסע פֿאַס.
נידעריק און בּרייט פֿעסל, .יואל איז געװעזן
י.

און קי גיבּן דאָס

,

געזאָגט,

טע .געבּן אַן אֵין תּירוץ .קוקן אָי

אַקטעלע  --דאָס ,יעך.

.=:01: 01 606002

נידעריק און קײַלעכדיק װי איין אִי פֿון װײַן",

דזו אָקסנהױט ; ,.6-אָי
שטאַרק

--

אומגעלומפערט.

דער

קי",

פּעטראָגראַדר

נארישעוא-

 .2אין אַן אויטאָ  ---טייל פֿון מאַשין ,גע-
וויינטלעך אָפּערירט מיט אַ פֿוס ,װאָס קאָנטראַ-
לירט די גיכקייט פֿון מאָטאָר, .די לינקע פֿוס
אױפֿן קאַנוס-פּעדאַל; די רעכטע אױפֿן אִי און

ה.

,2291

אַקפעװאַט|ע  --אַדי.
בּיטול .האַמעטנע.

זוו אָקסיש ,מיט

נעמט אוני אונטר צייכנט" ,יוסף מאַרשן ,חנוך
לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,ב/ב .אַמ  --אַקסעפּטן.

טוט

אַ גײ

סאַציאַלער
בּערגעלסאָן,

מאָסקװע  ,7491זי , ,84דער װיסנשאַפֿטלעכקײט

ממש  . . ,קומט גאָרניט צו פֿון די אַלע אַין פֿון
װיסנשאַפֿטלעכקײט" ,מװ ,יפֿא ,8291 ,א ,01
,אַ װײַס קעלנערל ,װײַסע קרעלן און אַלערלײ
העלע אין װעלן אױפֿלעבּן דעם מלבּוש" ,פֿאָר,
 1ווש ,3

אָקסןיקניטל  --דאָס- ,עך .אורח פֿאַרטײַטשט

אקפעפּט|ירן  --טרו- .טיר ,אַקסעפּטירט .אַרב.

ימלמד הבּקר' (שופֿטים ,ג, :)13 ,אָקסן קניטיל
|2כקנוט) ,שטאַכעל".

אַקצעפּטירן .אין לשון זהבֿ ,זי ,92
2כפר..
| דאַנט , --דר יעניגי ועלכר װעקזל בּריבֿן אן

קישענעװסקי,

דאָקטװער

די

געשיכטע

קיגעלמאַן,...

דעם

פֿון

אָדעס ,6681

הערר

ו' .7

אַקספֿאָרד  .1 --גנ .בּאַרימטע אוניווערסיטעט-
שטאָט אין ענגלאַנד ,מיט דער בּאָדלעאַנע -בּיבּ
ליאָטעק װאָס פֿאַרמאָגט װויכטיקע אַלטײיִדישע
כּתבֿיידן און אַלטע דרוקן .ר"ת  --אֵ"פ.

 2טונקל:גרויע פֿאַרבּ .  .2נידעריקער שױך
פֿון אַ ספעציעלער פֿאָרעם .4 .געװאַנט ,שטאָף,
טוך ,פֿאַרבּריצירט אין אִי .לײַװנט פֿון גוטער
קװאַליטעט פֿאַר אייבּערהעמדער ,פֿאַר זומער-
דיקע מלבּושים,

אקפרעדל  --דאָס- ,עך .תּי פֿאַרטײַטשט יוחיש-
ריהם' (מלכים א ,ז, :)33 ,און זייערע אַיעך".

אַקפשפּינדל

 --דאָס , עך.

העלצל

אין

שפּינראַד,

פֿאַררד
אַקע  --די .קאָרטנשפּיל0 .עס ..:22:
שפּרײיט געװוען צװישן ייִדן אין מזרח-אייראָפּע,
אַ  9ינצ טע רע א
איבּערהויפּט חנוכּה .
 --ווען מע קוקט ניט ארײַן אין די קאָרטן װאָסמע קריגט .אָ"גע לט  --װאָס מע געװינט
אָדער פֿאַרלירט בּײַםֿ שפּילן אַי ,אָײקאָרטן --
*אַ' גדוֹלה = װען
אַ טאליע פֿון  25קאָרטן.,
מע שטעלט אײַן אַ סך געלט, .פֿאַרשפּילן אין
אי הייסט ניט געבּן צדקה" ,שװ, .אין װאָס
בּאַשטײט

זשע

זייער

ליבּעראַליזם?

אין דעם

װאָס זיי . . ,שפּילן דעם גאַנצן װוינטער אין אַי",
קמ ,0781 ,פאן , ,3אין שול יעדעס יאָר  /האַלט
איך רעדעס א פּאָר / ,קלוגע רעדעס מיט דרש
און מיט חקר / ,דרײַ מאָל יעדע װאָך שּיל
איך װוינט און דערנאָך  /כאַפּ אן אָילע איך בּײַם
אַפּטײיקער" ,פֿרוג װ ,בבּײַם ראַבּינער, .מען
פֿאָרט זיך צונויף  . . .און בּײַ אַ גוטן בּרוך-הבּא
מאַכט מען אַן אִ'י גדולה" ,חי"ה זעלדעס,
װינטער אבֿענדען ,װאַרשע תּרנ"ח ,זי , ,04אין
מיטן שטובּ בּײַ אַ קײַלעכדיקן טיש זיצט
רוזשקע מיט בּיילען און שפּילן אין אַ"י ,אָפּאַ
'אויף יענער זייט בּריק',

אַקע  --די ,ס .אין רומ ,אוקר ,מאָלדעװיש,
| .מאָס פֿון װאָג אין טערקײַ און
טערקיש.
אַרומיקע לענדער 12 .פֿונט .פֿאַרשפּרײט אין
אזקר .געניצט אויך מיטן בּ :א בּיסל ,א קליינע
*פּונקט
צאָל ,א שיבּוש .אויך :גענוי ,פּונקט.
אַן אִי = א) פּונקט װיפֿל מע דאַרף :בּ) פֿול
מיט אַן אויג* .אַן אִי ניט ערגער = קיין טראָפּן
ניט ערגער אָדער װיניקער, .װאָס זאָל זיך
הערן? דער בּעל:טאַקסע װיל ארױפֿציען א
קאָפּיקע אויף דער אִי פלייש ,אַזױ װיל ער ,דער
שיינער בּעליטאַקסעײ ,ממוס ,טאַקסע, .אַ מלמד

מיט אַ גרויסער נאָז האָט געהייסן פֿיר-אָיס-נאָז",
פ .פֿרימער (קאַמענעץפּאָדאָלסק), .מיר מוזן

אַקעגנקומען

2002
נאָך פֿינף קאָפּיקעס אויף דער אִי

פֿון איטלעכן הויז גייט ארויס אַ בּאַליק אָדער
א בּרעט" ,איבּז ,תקוני שבּת ,אוסטרהא ,8181

אַרױפֿצוען

קיין װערעם אין די קבּצנישע קישקעס" ,מ.
דלוגאַטש ,די װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' ,81

 .2אַזױ װי פרעפּ אַנטקעגן ,ב .33אײַנשפּאַנען
די פֿערד און אַרױספֿאָרן אי דעם חתן .אָנלױפֿן
אי דעם שׂונאס פּאָזיציע.
 4אַזױ װי פּרעפּ אַנטקעגן .34 ,אײַנדרימלען
ערשט אי טאָג, .א,ון יצחק איז אַרױסגעגאַנגען
זיך דורכצוגיין אין פֿעלד אי אָװנט" ,תּי ,בּרא"
שית ,כר, .36 ,מע האָט  . . .אַ' נאַכט זיך קוים
לעבּעדיק פֿאַרשלעפּט קיין גלופּסק" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי  . . ., .96דווקא בּײַנאכט און דווקא
א' שבּת" ,שע ,יסטאַנציע בּאראַנאָװיטש
 .8אַזױ װי פרעפ אַנטקעגן ,ב, .5ּ3דײַן חתן
איז דאָך א פּרינץ אַי יענעם ישיבֿה -בּחור"/ .א,י
גאָט זײַנען אַלע גלײַך" ,שװ, .װאָס האָבּ איך

( .9קופּערנע) כּלי צום אָנשעפּן װאַסער פֿון

געזינדיקט אי דיר?" ,תי ,בּראשית ,כ; .9 ,ערלעך

אַן צמער ,אַ דייזשצץ אע, .שפּירט ער דעם ריח
פֿונעם בּלעכענעם ,רויט-געזשאַװערטן אֵילע װאָס
איז צוגעטשעפּעט צו דער דייזשקע װאַָסער",

און געטרײי װי ער איז דאַ געװען א' די שפּאַי

פֿלייש ,כּדי עס זאָל זיך חלילה ניט פֿאַרפּלאָדען

 .2מאָס פֿאַר פֿליסיקײט ,בּערך איין ליטער.
אויך די כּלי ,װאָס מיט איר האָט מען געגאָסן
די פֿליסיקײט ,ספּעצ מילך .טרינקען װײַן אויף
דער אִי .עפּונקט אַן אִי אָן (װייניקער) אַ ליטער"
{= געטראָפֿן מיטן פֿינגער אין הימלן ,פֿװל,
רומ, .אַן אַפּיקורס װעט אאָ בּרענגען א חומש
מיט בּיאור אין א בּית-מדרש.

 . .זאָל ער אים

אִיס י"ש אויף אונדזער
כע
ע.
טטןל. .
עסענ
קנ
חבֿרה" ,קמ ,8681 ,מאן , .14װען עס קומט
אויף מיר אַזאַ זאך ,װאָלט איך בּײַ זיי אָפּגע:
צאַפּט דרײַ אִיס בּלוט!" ,שע' ,מענטשן.

ה.

ל.

קאַזשבער,

גימנאַזיע,

קאַזיאַנע

טשערנאַ-

וויץ ,7391

אָקעאַן  --דער- ,ען22 .איי ל ,גר+-- .אוקייי
נוס.518 ,
װאַסער

קאָלאָסאַלער

װאָס פֿאַרנעמט

שטח

כּמעט

פֿון געזאַלצן
דרײַפֿערטל

פֿון

דער ערד-פּלאַנעט ,יעדער בּאַזונדערער טייל פֿון
אָט דעם שטח :אטלאַנטישער ,פּאַציפֿישער ,איג-

דיאַנישער ,אַרקטישער ,אַנטאַרקטישער אַי .פֿיג:
אַן אָי גראָז ,אַי פֿרײד .דער הימלשער אִי- .יש
 --אַדי .אַישער קלימאַט .אָיישער אַלבּאַטראָס,אָיישיף.

| = -אָגראַפֿױע  --טייל פֿון פֿיזישער געאָ-
גראַפֿיע װאָס פֿאַרנעמט זיך מיט בּאַשרײַבּן אָיען.

יש  -אזי- .אַלאָגיע --

אַ'אָגראַף.

די װיסנשאַפֿט װאָס שטודירט אַלץ װאָס האָט אַ

שײַכות צו אֶיען- / ,אַלאָג,
 --די ,ז .ס2 .קאײי 2כג.

אַקעאניר(ע)
ים-נימפֿע,

אַקעאן  --פרעפ.

 .1אַזױ װי פרעפ אַנטקעגן,

בּו .העצן אַי ייִדן .קעמפֿן אי שׂונא .רעכט אויף

ארץיישׂראל אַי די טענות פֿון פֿרעמדע .טרעטן
אויף מענטש אַי מענטש .זײַן אױפֿגעבּראַכט א'
א שלעכטן אײַנפֿיר ,א' א נײַ(ע)ם געזצץ אע.
שׂנאה,

, .7בּכדי
אַלטערן ,הייבּ
האָכּן" ,ממוס,
 .0אַן ערך,
גאַנצער

שעה.

אַ' אונדז.

טאָן

עפּעס

א' דעם

בּיטערן מצבֿ; .די יהודים פֿון דער שטאָט האָבּן
זיך אָנגעהױיבּן צו װערן אִ' די פּוחזים" ,מעשׂה
אומן, .אַ גוי? שרײַט איין קריסט מיט כּעס מיר
אַי" ,אבּג' ,דער יוד אין קיעב, .לאַכט ניט,
דאָס האָט געזאָגט א ייד מיט אַ בּאָרד ,און אַ'
אַזא ליגן מיט אַ װאָרצײיכן איז שוין ניט געווען
װאָס צו טענהן" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי .43
 .2אַזױ װי פרעפ אַנטקעגן .12 ,װאוינען,
לעבּן ,זיצן אי דעם בּית-ימדרש .מיטן פּנים אַי
ּ,פֿילין-של-יד דאַרף מען לייגן
די בּענטשליכט ,ת
איבּערן עלנבּויגן ,אויף דעם דיקן פֿלײיש ,דער
קשר זאָל אויסקומען אי האַרץ" ,סשי ! ,זי ,91
;עס שטייט צוויי הײַזער איינס אַי אַנדערן און

צפֿנת

צו פֿאַרגלעטן מײַן פֿעלער אי
איך אָן אויף אים רחמנות צו
פֿישקע.
בּערך .אומגעפֿער .אַרבּעטן אַי א
אַראָפּגנבֿענען

אי א פערט-חלק.

,זענען זיי דאָרט אויך געװען א' צװיי טאָג
און זענען װײַטער געגאַנגען" ,נחבּ' ,מעשׂה
מבּערגיר והעניי לב/ג, .האַט ער בּיז צום עסן
אִי אָנדערהאַלבּן קװאַרטירלעך געטרונקען און
בּײַַם עסן א ים װײַן" ,יפ ,הקדמה, .ער בּאַדאַרף
אַלט זײַן הײַנט אי א פֿערציק יאָר" ,ממוס,
'א שטאָט אין מזרח' ,זי ,11
דדיק  --אַדי .די אַידיקע טיר,
זזח אַנטקעגן .אדװ .אװאָס
אַקעין  --אַדװ.
װעסטו מיר געבּן א'?"; ,אַז 'עמיל זאָלי װאָלט
קומען קיין כּתרילעווקע ,װאָלט א גאַנצע שטאָט
אים אַרויסגעקומען א'" ,שע ,ידרײַפֿוס אין כּת-
רילעווקעי, .אָט בּין איך!  ---האָט ער געזאָגט,
זיך געשטעלט אַי און אויסגעגלאָצט אויף מיר
זײַנע גרויע קעצישע

אַקעפן  --דזוו אַנטקעגן,3651:66 +- ,

האַס

ניער",

חײַקל

הורװיץ,

פענח,

בּארדיטשעוו

אויגן" ,ממוס ,קליאַטשע,

אויך סובּ .דער היפּך און דער א"
זי .911
;דאָס לעבּן איז אַן אײיבּיקער אַ'י צום גײַסט און
צו

ימ,

קונסט",

איבּז,

טאָמאַס

מאַן,

טאָניאָ

קרעגער ,ריגע ,0391

אקעגן ,אַקעגכ  --קאַנװערבּ.

זז אַנטקעגן,

אַנטקעגנ  --קאַנװערבּ +- .אַלע װערבּן מיטן
קאַנװערבּ אנטקעגן .זיי אַלע קומען אויך מיט
{ אַקעגן.
אַקעֶהן

--

קאָניונקציע.

אָבּער,

נאָר ,פֿאָרט,

דאָך, .אי זשע װאָס איז אײַער טענה?", .ער
גייט זיך אַרום אין פּעלץ און אים איז װאַרעם,
מײַן פּעלץ אַי איז פֿאַרזעצט אין לאָמבּאַרד",
;,אַי אַז זיי קערן זיך צו גאָט צוריק . , , ,הערט
גאָט זייער געשריי" ,טעיאַטאָר, .דער שטאָט-
הונט אי איז שוין עפּעס געמלאָכהט ,אויסגע-
פֿײַנט ,א בּיסל פֿאַלש" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,23
אַקעכן  ---װי אַ פּרעפֿיקס צו אַ סובּ .אַייאַקציע,

אַי-אָנבּאָט ,אַיטאַנץ.
אַקעננאָװנט

 --דער ,זן.

די צײַט עֶרבֿ

דעם אָנקומען פֿון אָװנט .דער קילער אַי .דער

רואיקער אַי.
דזו אַנטקעגנ-

אַקעגנאיפבּער  --אַדװ  8פּרעפּ.

איבּער; .אַ' דעם טײַך אין דאָס שטעטל" אַ
גרויע ואנט א' דעם פֿענצטער .שטיין אִ' דער
שטובּ און אַרײַנקוקן װאָס עס טוט זיך דאָרטן.
,זי וָהגרן האָט אַװעקגעװאָרפֿן דאָס קינד אונטער
איינעם פֿון די ביימלעך און זי איז אװעק און
האָט זיך געזעצט אי פֿאַר אַ בּױיגנשאָס װײַט...
און זי איז געזעסן אי און האָט אױפֿגעהױבּן
איר קול און האָט געוויינט" ,תּי ,בּראשית ,כא,

דדיק -

5

אַדי .װאױנען אין דער

אַידיקער שטובּ .שפּאצירן אױפֿן אַידיקן טראָי
טואַר,

אקעננבּרעננען

טרח.

--

,דו װעסט

מיר

מײַן הינדע-לעבּן אי געזונט און פֿריש ,ערלעך
און

געלערנט",

עט,

סערקעלע,

װילנעצ

,5291

זי .544
אַקעננגיין  --אוטװ, .דאָ זאָל ער דעם יצר"י

הרע אַ'י און זאָל אים ענפֿערן אין זײַנע גע"
דאַנקען :גיי אַװעק ,דו יצריהרע" ,לט ,2יח/א.
אַקעגנדיק  --אַדי .אַיע בּאַועגונג .אַיץ מי
נונגען .אַיע טענדענצן.

-יקייט.

אקעננטאַנצן  --אוטו .אַי חת"כּלה פֿון דער
חופּה מיט א גרויסן קוילעטש, .אין די צײַטן
פֿון די תּנאים ,פֿלעגט מען אי חתױרכלה מיט
אַ האָן און מיט אַ הון" ,איבּז ,גיטין ,נז/א.

אַקעננטראָגן
שלום-עליכם.

 -טרװ .אַי דעם פֿרײַנדלעכןאַי בּרויט-מיט-זאלץ.

אַקעננלױפֿן  --אוטװ .א,יז ער אונדז מיט
שׂמחה אַקעגנגעלאָפֿן און האָט אים צו זיך אויף
טיי געבּעטן" ,בּ .זילבּערמאַן,

אהבֿת דוד ויהו"

נתן ,קעשענעוו  ,5881זי ,21

אַקעננפֿאָרן  --אוטו, .עס איז גאָרנישט דער
דרך פֿון אַ גוטןיידן אַקעגנצופֿאָרן זײַנע חסיי
דים",

ייט,

פּוילן יו

אַקעננפֿינקלען  --אוסװ, .אַ װײַט טישטעך
װעט ליגן איבּערן טיש פֿאַרשפּרײט ,דער װײַן
װעט אי מיט בּרוינער פֿרײד צו די ליכט",
יחיאל

לערער,

מײַן היים.

אַקעגנפֿלויען  --אוטװ, .צום סוף זענען מיר
אַקעגנגעפֿלױגן מיט געזאַנג און שירה הייליקע
מלאָכים מיט ספֿר-תּורות אויף די פֿליגל",
א .װיעװיאַרקא ,הימעל און ערד ,לעמבּערג

 ,9ז' ,64
אַקעננציטערן  --אוטװ, .דער שאָטן פֿון
נאָענטע גרוילן האָט מיר אַקעגנגעציטערט פֿון
יעדער שורה" ,צייט ,טמז 1691 ,וו .42
אַקעננקומען  --אוטו, .גוטע מלאָכים זאָלן
דיר אַ'!", .אקעגנגעקומען זײַנען מיר נעצן
פֿון טויט" ,תּי ,שמואל בּ ,כבּ, .6 ,אַזו הוף איך
צו דעם אַלמעכטיגן גוײט דשׂ דיר דײַן בּרודר

זולן אַן קיגן קומן" ,פב  3251וְיבֹּל וואן.
;אַרױסגײענדיק איינמאָל אויף דעם הויף ,איז

2009

אַקעגנרעדן

דיר אַקעגנגעקומען אונדזער הויכער גאַלאַגאַנ"
סקער האָן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , .05סאיז
דער האַרבּסט מיר אַקעגנגעקומען מיט װייכע
און װיגנדיקע טריט" ,רייזל זשיכלינסקי,
שװײַגנדיקע

טירן

אַקעננרעדן  --טרו .מע זאָל ניט אי אַן
עלטערן, .זאָלסט אים ניט דערצערענען מיט
קיין שום זאַך און זאָלסט אים קיין שום װאָרט
ניט אַ'" ,לט ,2פּר /א.

אַקעגנשוושלן  --אוטו .שװעל אַקעגן-+ ,גע-
שװעלט .זיך אָנבּלאָזן ,זיך צעבּלאָזן אַקעגן
עפעס, .דאָס האַרץ װאָס האָט אים אַקעגנ"
איז עס געװען א
ע.י!.
הי!.
געשװעלט ,הע
טאַנץ אױיבּן אױפֿן שפּיץ",

אין צײַטנס

אצג,

רויש ,יבּײַ מיר אין פּנקסי,

אַקעגנשטיין

אוטװ.

--

;אַזױ װעלן דײַנע

אויגן פֿרײַ אַרויסקוקן און דײַנע אויגנלידער
גלײַך אַי" ,מס ,משלי תּקצ"ד ,ד .52 ,עאיך בִּין
דער װאָס מיט מײַן קראַפֿט שטיי איך תּמיך
בּרייט אַקעגן נאָך אַ קראַפֿט פֿון מײַן װידער-
פּאַרטײ" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,121

אַקעגנשטעל  --דער ,ץ.

?כאָט
אָרום.
װעט
ומיד,

אַקערמאַן

אָט בּאַלד .אין א פּאָר מינוט
די מינוט.,
,אָיימ"זי דאַרף ער אָנקומען" .קאַיימ-זי
אָקע-מעזע'ט = תיכף
עס געשען".
די מינוט,

אַקען ,אָקען  --אוטװ .אַקע ,אָקע :געאַקעט,
האַלטן כּסדר אין אַרױסבּרענגען
געאָקעט.
אַיא (אָיאָ? .עס זאָל אײַך אַזױ אִי אין קאָפּ,
װי עס אָקעט מיר אין האַרצן ,בּשעת דער...
הוסט קומט מיר אַזְ" ,שע ,מנחם-מענדל ,ז' ,221

אַקעײבּאַקען  --פֿרגל אָקן .צװייטער טייל
בּלױיז גראם
עמעצער אָקעט.

צום

ערשטןן.

מיט

חוזק

װען

אַקענאַיפּאָקע  --מיט אַ זיכער (רואיק) אויג.
אוקר .:40/02 .ש טע לן זיך אַנאַיפּי, .צר
רופֿן צו זיך אַ  2:3געשטאָפּטעץ למדנים און
זיך שטעלן מיט זיי אָײנאַפּי" ,מ .דלוגאַטש,

װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' ,54
אַ'קעניצע  --די' ,ס .גסוממסועס  .::2:שוב
פֿון אַ פֿענצטער .פֿאַרמאַכן די אִיס .די אַקע
ניטשקע בּײַ קליינע פֿענצטערלעך.

זנג  --די- ,ען

אַקעננשטעלן  --טרו .גאַז מע רעדט פֿון

אַקעס"ײבּאַקעפ  --אַזױ װי האָקוס פּאָקוס,
געניצט בּײַם װײַזן קונצן .עאַיבּי ,גויים מכּות,
 /האָקעס-פּאָקעס ,אָן מחזקות / ,אָקסן ,פֿערד

דיק  --אַדי .אֶיע מיינונגען.

מײַן שאָדן ,מוז מען אי אויך דעם נוצן װאָס
איך בּרצנג" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' , .63איך האָבּ

מיר אקעגנגעשטעלט די פֿאררייכערטע הײַזער
פֿון פּיטסבּורג און געגנט קעגן תּלאָכֿיבֿ ,און
עס איז געװען ממש כּיתרון האור מן החושך",
הרבֿ

י .י .זיכערמאַן,

נחלת

יעקב,

נ"י

תּשכ"ו,

מיט זיך , --װען איינער פֿאַלט אָן,
זי .771
קענען זיך די צװיי אַ'" ,מס ,קהלת תּקע"ט,
ד,21 ,

ֿ,ון דעמאָלט אָן
אַקעגנשפּרינגען  --אוטו .פ
קען איך נישט צוטרעטן צום טאַטן אין הימל
,ע.פּ.עס האַלט מיך אײַן .אָפֿטמאָל װיל מיר
דאָס האַרץ אים אַ' ,אקעגנלױפֿן ,נאָר איך קאָן
נישט" ,פרץ' ,דאָס קראַנקע ייִנגליי

אַקעװי'ס  =- --אַקאָװיט{ .פֿאָרעם מיט ע נאָך
ק 9 --טמ ,רעקאַמענדירט |.טרינקען נײַנציקער
אָ, .המטאַשן איז זייער ציט' / ,איידער
בּראָנפֿן  --איז אָיי ,פל, .אַ בּרי פֿון פֿײַער,
איז גוט בּאַלד אַרױפֿצולײגן אָי ,אויסגעמישט
מיט זאַלץײ ,טאַר ,זי , ,02געגאָסן אין זיך ,װי
אין פֿעסער אַרײַן  /גאַנצע פֿלעשער אִי און

װײַן" ,מלה ,ידי בּאַלאַדע פֿון אַבֿרם דעם קצבֿ",
אַ'קעלאַד  --דער ,יעס ,ז.

דזו אָקאָלאָט ,6--

אַקעלדזיע  --די' ,ס +- .קעלדזיע ,קעלדזשע- .
צײַמל פֿאַר אַ פֿערד,

וו אָקאָמאָן , .+-די

אַקעמאַ'ץ  -דער.

 ---ליג אין דירערד" ,קל.

אַקער } --1דער" ,ס8011: 6402 .

 .1מכשיר

טיאַנסקי ,דאָס געװיקס ,קלעוו , .9291דער פּויער

בּײַ זײַן אִי ,דער פּאַסטעך בּײַ די שאָף" ,א.
א"אײיזל.

אַײפֿערד.

 ,2אַרכ .דזו אַקערפֿעלד .אַזױ פֿאַרטײַטשט
רײַכלין  8נחלי (דבֿרים ,כא  )4און 'נחלים'
(איובֿ ,ל.)6 ,

אַקער  -- 11דער' ,ס2 .כאיי 22ל22 ,ג = .1מאָס
צו מעסטן בּאָדן ,בּערך  0504קװ"מעטער,
קװפֿוס ,אַנגענומען אין ענגלאַנד ,אין
0
צפֿו-אַמעריקע ,אין אַ צאָל אַנדערע לענדער.
אָקער  --דער .מצ נבּ.

זזו אָכרע,3531 +-- ,

בּרױינער ,געלער אִי, .א געלער מינעראַל פֿון
כּמעט דער זעלבּער קאָמפּאָזיציע װי אומבּער-

אָי ,האָבּן זיך ניט געאײַלט" ,רק ,לידער און

ערד ,װערט געניצט אַלס פֿאַרבּײ ,ס .פײַנסטאָון,
בעמיע ,נ"י  ,0291זי ,452

(לאָדוש)

אַקעראײַזן  --דער ,י'ס .1 .זו אַקער !
געוויינטלעך אַ פּרימיטיװער ,גראָבּאײַזן .מאָי

דינער ,נישט

פֿילנדיק הינטער

דער פּלײיצע דעם

ערד ,תּ"אָ  ,6691זי ,75
אַקעימינוט"זע

--

אזו.

לאַקל

טיטיט אים" ,איבז ,ר' יעקבֿ בּרי'י מתתיהו

הלוי,

 .2זײער א
תם וישר ,נאָװידװאָהר תּקמ"ו.
האָרעפּאַשנער ארבּעטער, .ער איז אין דער מיל
דער אמתער א".

 --דער' ,ס.

אַקערכּאָדן

באָדן װאָס מע

בּאַאַקערט אָדער װאָס מע קען (עס איז ניצלעך
צו) בּאַארבּעטן .אונטערשטער אַ' = שיכט ערד
װאָס דער אקער רירט שוין ניט אָן .ק אַל ט  9ר
א' = פֿײַכטער, .עס פֿאַרשטײט זיך אַז א
גוטער אי װעט אײַנבּרענגען מער װי אַ געמיינער
אי",

מ.

װעבער,

דער

פֿעלדאַרבּײטער,

יודישער

װאַרשע  ,1981זי ,72
אַרבּעט אין פֿעלד .דאָס גיין מיט אן אַקער.
רײַכלין  8פֿארטײַטשט יניר' (משלי ,יג;)32 ,
,דער אַקרגנק ,כמו ננירו לכם ניר' (ירמיה,
ד )3 ,לי חרישה" ותי, :אַקערט אײַך אַן

אַקער"ן.

צו אַקער גיין  --אַרכ6042: .

ת ז .62 6802רײַבלין  8פֿאַרטײַטשט; -ָ9/
,וני װוירשט צאַקרגן"
בֿדתּי (דבֿרים ,כח ;)93 ,א
{|= צו אַקער גיין ,תּי, :און בּאאַרבּעטןײן,

אַקערטײל  --דער ,ז .מאַרק װבּ.
.14

צום אױפֿגראָבּן דעם בּאָדן אויף צו פֿאַרזײען
ווייכער צו מאַכן די ערד (צו בּאַפֿרײַען פון
װילדגראָזן) .סאָכע ,פּלוג, .פֿון פֿאָרנט איז
בּײַם אי צו זען א מעסער ,װאָס שנײַדט אײַן
די ערד אין דער טיף לענגאויס דעם פֿעלר;
בּאַלד נאָכן מעסער גייט דער אַקעראײַזן װאָס
שנײַדט אונטער די ערד אין דער בּרייט .דער
אָפּשטױסער קערט איבּער די שטיקער ערד
מיטן אױיבּן אויף אַראָפּ ,דערבּײַ װערן זי
צעקלאַפּט אויף קלענערע שטיקער" ,י בּורי

גאָלדפֿאַדן ,שולמית.

אוני שלוג דאַ מיט זײַן בּרודר אַרבּליצלונג אוני

אַקערגאַנג  --דער ,גענג0 .ת.6:142: 2816408

אַקענע  --זזו אָקון  .+-אַ קול פֿון אַן אי
זינגען וי אַן אַ'

-יקייט,

טיק(ע), .א מענטש מעג ...זיך אײַנשפּאַנען
מיט אַן אָקס צי א פֿערד אין אַי און צוזאַמען
אַקערן" ,פּיעט ,כּלאים ,ח ,ו,, .און ער גרימט דר
צאָרן פֿון קין אויף הבל  . . .אונ נאם דז אַ', ..

שטיק

פּויער ,אָבּער דער

6011:

פֿעלד װאָס געהערט
פריץ

דעם

האָט דאָס רעכט

צו

ניצן אַ טייל פֿון דעם,
שיכט פֿון בּאָדן װאָס
אַקערטיף  --די ,ן.
וװערט דערגרייכט פֿון אַן אַקער, .א בּעסערער
אַקער האָט אַ גרעסערע א". ,די א' פֿון אַ
טראַקטאָר בּאטרעפֿט  576װערשקעס" ,ע .איזראַ,
פֿון פֿעלד צום טיש ,קִיִצװו  ,8291ו' ,72

געשפּאַן פֿון אָקס
אַקעריאָך  --דער , ן.
בּײַם אַקערן, .א,יין בּייט |מיט איין מין תּבֿואה)
דאַרף זײַן אָפּגערוקט פֿון אנדערן בּייט |מיט אַ
צװייטן מין| װי בּרייט עס איז דער א' אין
שרון-טאָל" |אין אַ טאָל אין דאָס געשפּאַן
בּרייטער װי צװישן בּערגלעך) ,פּיעט ,כּלאים,
ב ,ו.

אַקערלאַנד  --דאָס ,מצ נבּ.

שטיק באָדן

װאָס איז פֿאַראַקערט ,אָדער מעגלעך ,אָדער
צוגעגרייט צום בּאַאַרבּעטן .אאַרױסהײבּן אן
אי הייסט :נעמען א שטיק לאַנד װאָס דערויף
איז בּיז יעצט ניט געװאַקסן קיין תּבֿואה און
מאַכן פֿון דעם א פֿעלד פֿאַר זריעה" ,מ .װעבּער,
יודישער

דער

פֿעלדאַרבּײטער,

װאַרשע

,1981

ז' ,62

אַקערלענג  --די ,ארכ.

מאָס פֿאַר פֿעלד

(װיפֿל מע קען אויסאַקערן אין איין טאָג)
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :יכּבֿרתי (מלכים ב' ,ה,

9

;,,איין אַקרלינגי",

ערדאַרבּעטער.
אַקערמאַן  --דער ,לײַט
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :יאכּר' (ירמיה ,נא;)32 ,

אַקצידענט

2004

אַקערמאַן
;איין אֲקר מן", .זיי װילן װערן אַקערלײַט,
ווילן אױפֿריכטן דאָס פֿאַרװיסטע לאַנד" ,בּרום,
די שטילע ערד ,ז' ,523

גנ.

אַקערמאַן -

רומענישער בּאַצייכענונג טשעטאטעא אלבּאַ --
/װײַסע פֿעסטונגי .מיטל-גרויסע שטאָט אין דרום-
בּעסאראַבּיע.

דורכטראַכטן,

זיך

 .4דורכנעמען,

בּאַקאַנט אויך מיט דער

נאַך דער

הויז,
זי ,9

שלאָגט

ניט קיין קינדער,

װאַרשע ,0091

צװייטער

װעלט-מלחמה

אָנגערופֿן פֿון סאָװ"-רוסלאנד בּולגאָראָד דניעס-
טראַװסקי .אי איז איינע פֿון די עלטסטע שטעט
אין בּעסאראבּיע .ייִדן זאָלן דאָרטן האָבּן גע"
לעבּט נאָך אין די ערשטע י"ה פֿון אצ .װעגן
אַן אײַנגעפֿונדעװעטער קהילה אין װײַסן בּורק
| (= װײַסע פֿעסטונג) אין  .61י"ה דערמאַנט אין
די שוית בּית חדש ,פֿפֿדמ  .7961די ערשטע
פֿאַרצײיכענונג אין פּנקס יאָר .7081

אַקערמאַן  --דער ,מצ נבּ .װילדער רויטער
מאַן װאָס װאַקסט אויף אַ פֿעלד ,כאָטש ניט
פֿאַרזײט10 580002 .ע2ק2ט.

אַקעי-מינע"צעי  --אין קינדער לשון ,לאָקל,
אָט שוין אָט בּאַלד,
לאָרזש און אומגעגנט.
איינס-און-צװויי ,אין אַן אױיגנבּליק -- .קום
שוין ,קום שוין!  --אִי מ' צי! פֿרגל :אָקע-
מינוט-זע.

בּײַם לערנען .אי א שװערע

,קריטיק פֿון ריינעם אױפֿנעם" ,קאַרל מארקסי
|
,קאפּיטאַל" אע.

-ניש ,דאָס .

דונג .די

 -- 1/אדער

אי װויל ,דצר אי מיינט" ,זש ,קיסר און רבּי |,
זי ,472

אַ'קע|רעק  --דער- ,רקעט .אסקסאס .=:8:
גערייכערט פֿלײש פֿון אַ חזיר, .אַרױסגעשלעפּט
פֿון אונטער דער נאַרע א װײַס לעבּל בּרױט
און אָי" ,חיים גילדין ,פליגל ,קיעוו ,9391

אַקערפֿעלד  --דאָס- ,ער.

אקערלאנד ,דזוו אַקער, .32 ,דער אָקס האָט צע-
טרעטן דאָס אי מיט דער כּװנה שאָדן צו מאַכן",

פיטערסט

און

נייסט",

דו

זשיט,

איבּז

,טאַטע:מאמע

שלאָגן

זיך --

שׂונאייציון

--

קאָפּ אין װאַנט ,אי מיט דער נאָז די ערד און
זוכן

אויס

אַזא

בּריליאַנט",

ממוס,

װינטשפֿ,

זי , .591ער אקערט אויף די האַרטקײט...
עס װערט די אפֿשרות פֿון קענען רײניקן די

שׂדה-העבֿודה" ,לדבּ ,נ"י  ,7591זי 411

"א"

ים = זיך מ;ען ,האָרעװען אָן שום פּעולה.
;,הונדערט-אַבּאָנענטיקע אָרגאַנען װאָס שפּראַצן
גיך און גיכער נאָך פֿאַרװיאנען / ,ואו מע
אַקערט ים און װאו מע זייט דעַם װינט",

יהואָש ,יפֿון אַ בּריוו',7091 ,
 ,8/ -פֿיג .שלאָגן ,שמײַסן.

{װײַל בּײַם א'

צעפּאַסעװעט מען דאָס פֿעלדן .אַזעלכע ער-
צוערס װאָס פֿלעגן מער ניט װיסן װי נאָר צו
אִי מיט זייערע קאנטשיקעס איבּער די קינדערשעץ
| מאָגערע בּיינערדיקע פּלײיצקעס" ,י ל .גרינ-

ווענטל װי טיף עס איז דער אַ" ,יאַכ ו ,זי ,461

אַקערשניט  --דער' ,ן.

 .1שניט װאָס װערט

בּבֿאיקמא ,י/א.

אקערשׁ  --אַדו ,קאָנ51640, 416800 .ס 4:71:

שלער ,בּלויז ,נאָר ,אויבּ ,אויך .אַי מע זעט
נישט ,האָט זי מיך געװעזן געשלאָגן אויך",
װעלט51812 ,

זי , ,}56ער

{סאָװ אוױיסגאַבּל ,0491

האָט א גאַנצע

נאכט

ניט געקענט

שלאָפֿן ,עס האָט אים אַי ניט אויס דעם בּעט
! אַרױסגעװאָרפֿן" ,יפ ,זי  .6אִי אױפֿן אויג =
ממש פֿאַר די אױיגן .אויך, :אַקעניש מע
ער אָן" ,יַפֿאַ, .1 ,ער

אַקערשט  -אַדו.

איז אָקעניט

אָט ערשט .אָט נאָר װאָס.

וי נאָר .מיט א קורצער (קליינער) װײַלע צוריק,
איך בּין אַי אַרײַנגעקומען ,לאָזט מיך אָפּכאַפּן
דעם אָטעם", .איך האָבּ אים אִי דערזען". .ער
איז אִי אַרױס פֿון שטובּ", .פֿלעגן די זאנגען
אָפּצוהאַקן אִי װי עס האָט זיך אָנגעהױבּן
קערנער צו מאַכןײ ,אמד ,די שטאָט הרס ,װילנע

,8
ממוס,

,האָט זיך אִי אױפֿגעכאַפּט פֿונעם שלאָף",
אין

אַ

צײַט,

שטורם

|' .62

,דער

ראַבּין

האָט אִי געהאַט א זעאונג אַזא" ,זש ,קיסר און
רבּי צו ,זי , .46געשטאַלטן װאָס אַי זענען זי
פֿאַר אים געװען די סאַמע װאָר און איצט
בּלויז

דערמאָנונג",

נאָענטע

מאַנ,

געשטאַלטן

זי , .42מיט א ויזיע פֿון אַ װעלט בּילד גייט
אַלץ װאָס ער האָט אַמאָל אָדער אִי געלערנט",
שבֹּש ו ,זי , .362ער האָט אויסגעזען װי אַי פֿון
חלום

אַרויס",

ציט,

ידי

תּליה'.

,דער

טויט

געבּוירן אִ' ,נעמט בּאַרירן דעם פּלאַנעט",
סוצ | ,זי  ,95צאָלן װי אַי אַראָפ פֿון קעסט =
איבּערצאָלן,
יק  --אדי .די אע פֿאַרגאַנגענהײט .אִץ
אויסגאכבּע, .אין דער צופֿעליקײט פֿון דער
אָקערשטיקער באַגעגעניש אין ער ניט גאָר
זיכער

געװען",

ותּי, :טרינקסט אָן אירע בּייטן"ן,

סטוטש -- 152 ,שניט ,גערעטעניש פֿון אַ פֿאַר-
אקערט שטיק לאַנד,

אַקערשנעק

צו אַקער גיין ,רײַכלין  :8גגינגן זי צאקרא",

געאָרג הערוועג, .א פּײַערל שטייט דאָרט און
אַקערט" ,מק ,פּאָעמען ,װילנע  ,0291וז' ,24
 .2פֿיג .זיך שטאַרק מיען .דערגיין צו אַ
*אַ' מיט
תּכלית דורך שװערער האַרעװאַניע.
דער נאַ ז די ערד ,אִבּי אַהײמבּרענגען פרנסה,

שיכט צעאַקערט
אַקערשיפט  --דער ,ז .
ערד בּיז צו דער פֿאַרטיפֿונג װאָס שאַפֿט זיך
בּײַם אַקערן,, .מעסט אויס אױפֿן װערטיקאַלן

צעאַקערט פֿעלד,

,וני עֶר אַקערט
 -חרשו ,תּהלים ,קכט .|3 ,אאונ' ער ור טרעט דער ליידיגער דער אַקרר איין

פֿון

אין שװבּ.

 ,2לױט

זצט ,קומט

הױפֿן נאָך דען אַנדרן" ,ר' יעקבֿ בּר'י אלי הל

אַקערשטרײף  --דער.{ ,

דזוו אַקערפּאַס,

פּאַס ,ליניע פֿון
אַקערפּאַפֿ  --דער ,ן.
פֿאַרטיפֿונג װאָס בּאַקומט זיך בּײַם אַקערן.

פֿאַר שרעק שנער נישט אָפּגעשטאַרבּן" ,דאָרטן.

 . ..איבּז ,סליחות ,פּראָג שס"ב 12061ן|, .דאָ
אַקערט א פּויער אויף אַ פּאַר אָקסן ,אויפֿ-
רירנדיק לאנגע פּאַסן ערד" ,ממוס ,שלמה,
זי , ,88און דו אקערסט און דו זייסט / ,און דו

יעדער מין
אַקערשטײײער  --דער ,ן.
שטליער װאָס מע נעמט פֿון בּאַאַרבּעטן לאנד
אָדער װאָס מע קען בּאַאַרבּעטן.

דורכגעפֿירט בּײַם אקערן .אַקערשטרײַף .אַקער-
פּאַס נגת פֿאַרטײַטשט 'תּלמיה רוה' (תּהלים,
סה, ;)11 ,אירע אִין לאָזסטו זאַט-אָנטרינקען"

גענאַרטע

 ,1מיט אַ
אַקערן  --טרו .אַקער ,געאַקערט.
מכשיר אױפֿגראָבּן די ערד צום בּאַאַרבּעטן
פֿריִער אַקערט מען ,דערנאָך בּראָנעװעט מען
און ערשט שפּעטער זייט מען {ארכ .אויך:

פֿאַרטיפֿן

סוגיא .א' קאַנטס

|ונדזערע אקערשטעט"{ .פֿון קאָנטעקסט
א
קלאָר אַז עס רעדט זיך װעגן ערדאַרבּעטן.

אין

נח

לוריע,

מאָסקװע  ,5391זי .89

אַ געװיינלעכ

לעבנ,

-יקייט,

אַקערשטאָט  --די- ,שטעט ,תּי פֿאַרטײַטשט
יבּכל ערי עבֿדתינו' (נחמיה ,י, )83 ,אין אַלץ

פֿינט

-

דער ,ן.

זיך געוויינטלעך

,,8

שנעק װאָס גע

אויף

|

פֿערדגעשפּאַן פֿון

אַקערשפּאַן  --דער- ,ען.
אן אַקער.
אִ',"...

אַקערס.

52מחו1

,כאָטש

צוגעװיינט

זיך שוין

י .מאַניק ,אין מײַן גלעזערנעם

צום

טורעם,

תּ"אַ  ,8691זי .81

אַקערשפור  --דער' ,ןץ .זזו אַקערשניט ,בּו.
,איך האַס דיך ,װען איך לעז מיט א ציטער די
אַ'ן פֿון שווערע שעהן אויף דײַן שטערן" ,נאַד,
איבז אַלטענבּערג ,װי איך זע עס ,זי ,001

אַקציאָ'נפיקאָמיטעם  --דער ,ן.

+צעב-

טראלע אדמיניסטראטיווע פֿאַרװאַלטונג פֿון דער
ציוניסטישער בּאַװועגונג .װערט אויסגעקליבּן
אויף יעדן ציוניסטישן קאַנגרעס .פֿאַרטרעט און
פֿירט אָן די ציוניסטישע אַרבּעט צװישן איין
קאָנגרעס און צווייטן,

אַקציאָנע'ר  --דער ,ז .אויך אַקציאָנאַיר,
אייגנטימער פֿון אַקציעס .שותּף אין אן אקציעס-
געזעלשאַפֿט .רײַכער אַי, .בּדבר האַקציען בּאַנק
אם יש בּו חשש איסור רבּית  . . .האקציאַנערע
נותנין המעות להקאַסירער נגד השײַן אשר הוא
נותן להם והעושׂה הלואה הוא הדירעקטור
| ואח"כּ מִקבּל הלוה המעות מהקאַסירער" ,הרבֿ
יצחק אהרן איטינגא הלוי מלבֿובֿ ,שו"תּ מהרי"א

הלוי ,לעמבּערג תּרנ"ג ,חלק ב ,סימן נד.
אדי  --אִיע געזעלשאַפֿט.
די'ש  ---אַדי,

אויך:

אִיע אונטערנעמונג,

אַקצידע'נט  --דער ,ין .פכאיי 22ל.

 1צוז

פֿאַל .ניט-פֿאַרויסגעזעענע ,ניט-פֿאָרױספּלאַנירטע
געשעעניש װאָס פֿאַרענדיקט זיך על-פּײירובֿ מיט
אַן אומגליק .פֿאַרזיכערונג קעגן אן, .איטשעץ
צירלס איז דאָ אומגעקומען אין אַ אומגליק-
לעכן אֵיי ,י .אפֿרון ,גאָפּ  ,8491שן .11

 .2אַרכ .צופֿעליקער

פֿאַרדינסט.,

אקצי-

דענץ, ,וויילין  . . .דיא סרוויר זיך בּיז דאַטא
אום גצימנד אויף גיפֿירט אונד פֿיל אַקצידענץ

אָקצידענט

2009

פֿון זיך אַלײן ער דיכטעט ,זולכשׂ צו אונטר
בּרעכין איז פֿר ניטג" ,יפּראַגער תּקנות קעגן
לוקסוס'| ,בּ .װאַכשטײן ,יִבֹּל ן ,זי 443ן,

אַ -- 7/אדי .װאָס איז על-פּי צופֿאַל,, .סיאיזאַװעק

די

אָנשויאונג,

צײַט

פֿון

אאַלער

דער

פֿון אורזאַכלאָזיקײט,

װעלט-

װאָס

איז

בּאזירט בּלויז אויף צופֿאַל" ,קאָר װו ,נ"י ,0491

זי 5ח.2

אַלקײט .

אֲליֹם  --שיטה

װאָס האַלט אַז געשעענישן
 -סיבּה,

קענען זײַן אָן א

אַקצידע'נט  --דער2 .כאיי
סידענט .מערבֿ .היפּוך פֿון
פֿעלקער פֿון אִי .די קולטור
מערפ-אײיראָפּעאישע פֿעלקער
ריקע).

-אַ'ל  --אדי.

22ל ;:98 .אָק-
אַריענט .לענדער,
פֿון אִי ,פֿון די
(און פֿון אמע-

-אַלקייט.

האַליזם --

שיטה װאָס האַלט אז נאָר די מערבֿ-קולטור איז

בּאמת װערטפֿול,

-אַליסט,

אַקצײז  --דער ,ץ=: .

(22עס8ה =?:

אומדירעקטער שטײַער אויף פֿאַר"
3ע{עה.
שיידענע געבּרויך-ארטיקלען .ייִדישע שענקערס
האָבּן בּאַזונדערש געליטן פֿונעם אַ' אױפֿן
בּראָנפֿן ,צוקער אאַ .רעװיזאָר פֿון אַ' .געבּן אַ
שטעל(ע) אין אִי .גנבֿענען דעם אי .אַײפֿר יי ,
,אויסגעמישטע זאַװעדעניעס -- ,װאָס חוץ די
אַרטיקלען װאָס זענען בּאַלײגט מיט אַ' ,װערן
נאָך אין זיי פֿאַרקױפֿט אַנדערע פּריפּאַסן" ,קמ,
/ ,5א , ,84האָט השם-יתבּרך א גרויסן נס
געטאָן ,אז דער א' איז גאָר אינגאַנצן בּטל
געװאָרן" ,דער אַקציזניק ,זשיטאָמיר , .8681דו
גרויסער גאָט ,דו ליבּער גאָט / ,בּאַשיץ דײַן
פֿאָלק מיט גרויס גענאָד  /פֿון הייסע קלעפּ,
פֿון קאַלטע דירות / ,פֿון אינפֿלוענצע ,פֿון
מסירות / ,פֿון ג,וטע-ייִדן" ,פֿונעם ,קריזש"/ ,
פֿון יידשׂרף  --אָן אַי ,פרוג וו' ,אויף נאָװי-
,דיקים זענען געװען אונדזערע אָבֿות-
גאָד! ,צ
אבותינו / .זיי האָבּן ניט געוואוסט פֿון אי און
פּיטײַנײ" ,גאָר ,די בּאַרד ,זשיטאָמיר , .די .שענ-
קערקע בּײַ דעם גלעזל  /װאָס האָרעװעט נאָר
אויף אי און פּאַטענטן" ,ילג ,שׂיחת חולין,
אַ"מ ש גיח, .מע גיט
ווארשע  ,9881זי 9
אַרױס אַ סווידיעטעלסטוע  . . .פֿאָרצושטעלן דעם
אדמי אין א משך פֿון א האַלבּ יאָר" ,יפֿאָל,
ישש  --אַדי .אַיישער שניט,
 ,7צדא .05

שטייגער .אַישע חוצפּה.

--נע  --אַזי .סל,

א'נע שטײַערן.
דניק  --דער" ,עס .אָפּקױפֿער פֿון אַקציז.
רעגירונגס-אָנגעשטעלטער אײַנצוקאַסירן דעם
אַקציז, .פֿאַרן הונט א בּיסן ,פֿאַרן אַי א נקבֿה",
שװ, .װען איך האָבּ געפֿרעגט,; :װער איז אַן
א'?" האָבּ איך בּאַקומען א גאַנץ אומבּאַשטימטן
ענטפֿער, :א כּלבּוניק ,א טרײפֿענער בּיין",
אָבּער די פֿאַרבּינדונג מיטן אַקציז פֿון בּראָנפֿן
איז שוין געווען אױסגעװעפּט" ,יושפ וא ,זי .55
אָָטנ.ג.ע.הױיבּן נאָכזוכן רוסישע און
;ער הא
דײַטשע בּיכער װאָס עֶר פֿלעגט קריגן בּײַ די
אִיעס .עס איז גענוג געװען משהלען איין מאָל
זען רעדן מיט אַן אי מע זאָל שוין אויף אים

אַקציע

די שמד אַרױפֿלײגן" ,קמ ,6681 ,פַאן , ,14נגידים
איז פֿאַראן דאָרט געציילטע:

סטרישטשער
בּליבּן דער
פֿונעם

מע רופֿט זי ידי

א'קעסי .אַפּנים עס איז זיי פֿאַר-
דאָזיקער נאָמען פֿונעם אָטקופּ

אקציז",

שע,

יוסילע

סאָלאָװײ,

ז' ,811

,טיאָפּקעט זיך אום אין די גרויסע שטיוול צום
דאָקטער ,צום גויאישן אפּטײקער און אַפֿילו
צום א'י ,צבֿי הירשקאַן ,ניט הינטער אַ פּלויט,

*יאַמפּאָלער אקציזניק =
בּערלין  ,2291זי 32
ניט-פֿאַרבּעטענער גאַסט אויף א חתונה ,שׂמחה,
װאָס קושט זיך מיט דער כּלה ,מיט די יונגץ
פֿרױען,

אַקציע  --די: ,ס .כאיי 22ל .אַקסיאָן --
שפאַ.

 .1טואונג ,האַנדלונג ,געשעעניש .אונ-

טערנעמען אַן אי יאַ'  --קען זײַן אויך
האַנדלונג אָדער טואונג ,אָבּער אין פּסיכאָלאָגיע
דארף מען ניצן נאָר אַ' ,װײַל האַנדלונג און
טואונג זײַנען גיכער נוגע קאַנקרעטע איינצלנע
אַקטןײ ,מ .קליגסבּערג ,ייִשפ צו; .1 ,אן אמתער

געדאנק פֿירט ,פֿרלער אַדער שפּעטער ,צו אַ",
שנ ,קריטיק און קריטיקער ,בּ"א  ,9591זי ,171
 2ספּעצ .טואונג ,אױפֿפֿירונג װאָס רופֿט
אַרױס א פֿאַרװאונדערן זיך ,א חידושן זיך,
פֿטמ, .האָסטו געהערט!  --אֲזא א'!", .סאיז
אַן אי מיט די יידן  --װען עס איז שוין גאָר
קיין האָפֿענונג ניטאָ ,בּלײַבּט דער בּטחון".
;אַן אי מיט מײַן מאַמען! אַלצדינג נעמט זי זיך
צום האַרצן" ,שע ,מאָטל ו ,זי ,701
 .9ספּעצ .טואונג װאָס רופֿט אַרױס קעגנער-
שאַפֿט ,פּראָטעסט ,שרעק ,װידערװוילן אע .אָפּטאָן
אזא זינד ,אזא א'! געהיימע אַי .סובּווערסיווע א"
;אַן אי פֿון אַ יונגאַטש! קריכט אויף אַ בּוים
און צערײַסט זיך די הויזן", .זאָגט שוין...
װאָס פֿאַר אַן א' האָבּן זי אָפּגעטאָן" ,אַלפֿס,
אַ װירקליכע

הערצליכע

ליבּע,

װילנצ

,1091

זי ,44

 .4מיליטערישער אַרױסטריט .זײַן אין גע-
דיכטעניש

פֿון דער אי .א געראָטענע ,אן אומ-

געריכטע ,א דורכגעפֿאַלענע א ,איין אי ,װי
גוט זי זאָל ניט זײַן ,בּרענגט נאָך ניט דעם
נצחון", .יעדע מיליטערישע אִי האָט אָבּער אויך
א פּאַליטישן אַספּעקט און פּאָליטישע אימפּל
קאציעס",

זוד

פֿלינקער,

טמז,

 8691צו ,4

 .9אונטערנעמונג אױפֿן שטח פֿון אינעויי"
ניקסטער אָדער צװישנפֿעלקערלעכער פּאַליטיק,
אָפֿענע ,דירעקטע אי (אַנטיפֿאַשיסטישע א"
 .אָנהײבּן

אַן אַ' א צװויי

חדשים

פֿאַר די װאַלן.

בּרענגען אן א' קעגן דעם געװעזענעם שותּף.
די אַי פֿון העכסטן געריכט לטובֿת די שװאַרצע.

 .8דאָקומענט װאָס װײַזט אויף אַ טייל פֿון אַ
פֿאַרמעגן ,פֿון א קאַרפּאָראַציע ,װאָס װײַזט אויף
דער גרייס פֿון דער שותּפֿות( .פֿאַר)קױפֿן אַ'ס.
,דער װערט פֿון אַן אַי קען זײַן אָפּהענגיק פֿון
פֿאַרשײדענע סיבּות און װערט געויינטלעך
בּאַשטימט אויף דער בּערזע" .א טאָג װען אלע
אַיס זײַנען געפֿאַלן (האָבּן זיך געהויבּן) .אַרויס-
לאָזן נײַע א'ס .פֿאַלשע אַיס .

א'

אַק ט יװע

= װאָס מע קען פֿאַרקױפֿן ,בּײַטן .פּ אַ ס י װ ע
אי = װאָס מע קען (טאָר) ניט פֿאַרקױפֿן אָדער
איבּערגעבּן אַן אַנדערן .,ג עװ א סע ר טע א
*מײַנע
= װאָס איר װערט איז געפֿאַלן.
(דײַנע אאזו) אַיס הייבּן זיך (פֿאַלן) = װערן
מער (װייניקער חשובֿ ,אָנגעזען, .אָט די נאַטאַ-
שענקע מיט | . . .דין פֿערדלעך ,מיט יחיאל דעם
קלעזמער האָבּן מיטאמאָל אױפֿגעהױבּן די אַיס
פֿונעם געלן ייִדן" ,שע ,בּלאַנזענדע

װאַרשע  ,2291זי 91

שטערן

|,

אֲדְבּ אַנק.

 .9פטמ .לאַקאַל פֿון א פֿאָלקסבּאַנק, .א,ױפֿן
צווייטן שטאָק איז געװען . . .די אי (לײַי און
שפּאָר-קאסע)",

ש .סײַמאָן ,צװײַגן

בּ"א ,0691

זי ,851
4 .0דאָס צונױפֿנעמען א טייל פֿון געטאָ
אָדער אַלע ייִדן פֿון געטאָ כּדי זיי אַװעקצופֿירן
אין אַן אױסראָט לאַגער אָדער אומבּרענגען
אויפן אָרט .דאָס סאַמע פֿאַרשפּרײטע און בֹּאַי
קאַנטע װאָרט פֿון דער נאַצי-תּקופֿה ,געניצט אין
אַלע געגנטן און אויך אין אַלע לשונות, .דער
פֿאָטער איז אין אקציאָן אַװעק  /און מיט דער
מוטער זיך צעשיידט אין שרעק" ,פֿל (געטאָ.
מ;די גרויסע פּאָגראַמען ,איס װערן זיי אייפֿע-
מיסטיש

אַנגערופֿן",

אליהו

גוטקאָװסקי,

'דער

בּלוטיקער סך-הכּלי ,אין רינגלבּלום-אַרכיו,661 ,
 2וש  .61אין בּיאַליסטאָק האָט מען געהאלטן
(מ .טאַמאַראַװיטענענבּוים אין זײַנע נאָטיצן אין
געטאָ בּיאַליסטאָק ,אָנהײבּ  )3491אַז דאָס װאָרט
האָט מען דאָס ערשטע מאָל געניצט אין ווילנע
בּײַ דער דאָרטיקער ערשטער אקציע אין סעפּטי
 ,1אָבּער דאָס װאָרט האָבּן די דײַטשן
געניצט אין זייערע אַמטלעכע דאָקומענטן נאָך
פֿאַר דער מלחמה,

למשל

בּעת די נאָװעמבּער-

/געשעענישן פֿון  8391אין דײַטשלאַנד .אַזױ װי

אין איין אָרט זײַנען פֿאָרגעקומען מערערע א'ס,
| האָט מען גערופֿן נאָכן סדר נאָך :די ערשטע
אַי ,די צווייטע אַי אאַזװ .בּײַ די שפּעטערע א'ס
האָבּן ייִדן שוין געהאַט סימנים צו דערקענען
אַז עס דערנענטערט זיך אַן אַ' .גזיי גרייטן
שוין די אַי .גויים פֿון די אַרומיקע דערפֿער

אַן אי פֿון בּאַזוכן א צאָל לענדער .אן א' צו
בּאַװירקן עטלעכע סענאַטאָרן, .די שפּיצן-
קאַנפֿערענץ איז א װיכטיקע א' פֿאַרן שלום",
,האָט בּאשאפֿן די פֿאַקטישע מעגלעכקייט פֿאַר
א גרויסער פּאָליטישער אַקציאָן פֿון דעם ייִדישן
פֿאָלקײ ,זשיט או ,נ"י  ,9191ז' .931
 .0אָרגאַניזירטע געלטזאַמלונג .אן אקציע
פֿאַרן שפּיטאָל .די פֿאַרשטאַרקטע געלטא'
|
לטובֿת מדינת-ישׂראל,

( -י .פּערלע' ,חורבּן װאַרשע  ,/2491רינגלבּלום"

 -,4פּראָצעס אין געריכט ,אָנקלאָג .געריכט-
לעכע תּבֿיעה .דאָס עצם פֿירן א פּראָצעס.

|
אַרכיװ װו).
 -עס זײַנען געװען אַקציעס אויף בּאַזונדערע

גראָבּן גריבּער",

פנקס

בּיטען ,זי  .922אַן א'

האָט געקאַנט געדויערן עטלעכע טעג נאָך דער
ריי ,אַ געװויסע לענגערע צײַט .איעדן אנדערן
טאָג בּאַװײַזט זיך אויף די מויערן פֿון דער
יוִדישער פּאָליצײ א פֿרישער פּלאַקאַט ...אַז
די אַי (אַזױ האָט עס געהייסן) דויערט װײַטער",

אַקציע-געזעלשאפּט

אַקצעפּטירן

2000

גרופּעס :קינדער ,אַלטע לײַט ,די װאָס אַרבּעטן
ניט ,אָדער אויף ספּעציעלע פֿאַכן ,אויף דער
אינטעליגענציע (למשל ,אין בּראָד ,אין טשאָרט-
קעוו אא) .א ג ר ויסע אי האָט געהייסן ,װען
זי האָט פֿאַרכאַפּט א גרויסן טייל פֿון געטאַ ,און
א ק לײנע א װען מען האָט אומגעבּראַכט
א קלענערע צאַל ייִדן .א קאָנטינגענט-:
אַקציע האָט זיך גערופֿן אזא אִ' ,װען דער
יודענראט האָט געדאַרפֿט צושטעלן א בּאַשטימ-
טע צאָל קרבּנות און מען האָט זיי גענומען
לויט ספּעציעלע רשימות .אַ בּ לינ דע אקציע
 -בּעת װעלכער מע האָט געכאַפּט צופֿעליקעמענטשן (רינגלי ,פֿון 42סטן מאַרץ ,)2491 ,אַ
װילדע א'  --אזא װאָס האָט זיך אויסגע-
צייכנט מיט בּאזונדערער אֲכזריות ,װען מען
האָט געשאָסן מענטשן אױפֿן אָרט .אַ ש ט יל 7
אי  --װען מען האָט אָן גערויש און טומל
צונויפגענומען די קרבּנות ,װאָרעם געוויינטלעך
פֿלעגט מען די אַי דורכפֿירן מיט אַ גרויס
געפּילדער ,מיט שיסערײַען ,בּרעכן טירן און
שויבּן ,אױפֿרײַסן בּונקערס אאַזװ .שטילע א'
זײַנען סירובֿ געװען אויף בּתּייזקנים ,קראַנקע
פֿון שפּיטאָלן ,יתומים-הײַזער אאַ .יגין מיט
ד ע ר אִי  --אומקומען בּעת דער א
אַיס זײַנען נוגע געװוען מענטשן :זעלטן האָט
מען דורכגעפֿירט אַ'ס אויף זאַכן (למשל ,די
פֿאַרמעגנס-אַי אין קאַװנע און אַנדערע שטעט,
אי אויף פֿוטער אָדער פוטע ר אי אא)

זאץ דורך פֿאַרשטאַרקן די שטים ,העכערן דעם
טאָן אָדער אויסציען .עליפּײרובֿ פֿאַ לט דער
אי אין ייִדיש אױפֿן פֿאַרלעצטן טראַף,
 .2פֿרעמדער כאַראַקטער פֿון קלאַנגען בּײַם
רעדן א שפּראך .זיך צוהערן צו די פֿאַרשײדענע
אין פֿון די מיטפֿאָרערס, .דאָס רעדן ענגליש
מיט אַן אי גילט דאָך נאָך אויך פֿאַר א סימן פֿון
אומאינטעליגענטישקייט" ,בּצג ,טמז 3691 ,וו ,9
;עס האָבּן זיך אויסגעמישט די אַץ פֿון רו"
מעניען ,גאַליציען ,פּוילן ,װאָלין און אַמעריקע",
בּעמ צ ,ז' , .56די גאָס פֿון דער פּריטשמע-
לעטקייט קריכט ניט אַרױס / .אויף צװעלף
לשונות און אַין שװײַגט זי אויס  /איר
גלײַכגילט צו געפֿאַר" ,לע ,בּײַם פֿוס פֿון בּאַרג,

זי ,861
 .5יעדער אײיגנאַרטיקער ריטעם, .דער דאָק-
טער אױפֿן אויג אַיעדן חולה האָט געהאַט,
ס'האָט דער אי פֿון יעדנס האַרץ פֿון װײַט צו
אים געקלונגען" ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י ,6591
זי ,974
 4יעדער

בּאַטאָנען איין

מין אַרױסהײבּן,

עלעמענט אין אַ קאָמפּלעקס .דער אַי איז אויף
די פֿאַרשלײערטע אָנצוהערענישן, .האָט גאָלך-
האַר אין אַלע זײַנע דערציילונגען שטאַרקע אַין
פֿון הומאָר" , הערץ בּערגנער ,הקדמה צו
פנחס גאָלדהאַר ,געזאַמלטע שריפטן מעלבּורן
,9

אַקצענט|ירן  --טרו .ייר ,אַקצענטירט ,פפ:

אי איז אויך בּאַצײכנט געװען מיט אַנדערע
װערטער :איבּערזידלונג ,טראַנספּאָרט ,סעלעק-
רייניקונג,
ציע = ,סאָרטירונג ,סאָרטיראָװקע,
טשיסטקע; פּוליש-כוליגאַניש" :אַזדא דאָ קאָ-
מינאַי = נסיעה צום אויוון, .צו דער א' האָבּן
די דײַטשן מיטגעבּראַכט גרויסע הינט ,אויף
העלפֿן זי בּײַם אַרױסרײַסן די עופֿעלעך פֿון

נען ,בּאַצייכענען מיט דער שטים .ממוס אַק-
צענטירט זײַן ,נישט-דאָס-בּין-איך-אויסן",
 .2אי די שאָטנס אױפֿן בּילד .בּוֹלט מאַכן,
ארויסהייבּן .אַי די הײבּונגען אין דער מעלאָדיע,
;דאָס איז דער סוף?  ---געװיס! ענטפֿערן אַלצ

זיך זײַן פֿרױ אין

גלידער  --- . . .אַזױ איז  . . .אי די פֿיס",

די עלטערנס

הענט.

,האָט

איין קינד אײַנגעקלאַמערט און פֿון קראַמף
זײַנען די הענט איר געװאָרן פֿאַרשטאַרט .זי
האָט גענומען אויך בּילן און איז דערשאָסן
געװאָרן אויף אַן אָרט" ,ישׂק ,שליאַך און
אומװעג,

געטראַכט

זי  ,73עדער חזן)

מיט עברײטײטש,

שתּפֿות-

אין וועלכער דער אֶפּץ-

ליטורגיע

אַקציעינעזעלשאַפֿט  --די ,ן.
ראַטיװער

פרץ ,דרײַ מאָל גערופֿן, .דאָס געשטרײפֿטץ
העמדל װאָס יעקבֿ האָט יוספֿן אױפֿגענײט האָט
אַקצענטירט יעקבֿס ליבּשאַפֿט צו אים" ,אפֿא,
איז ניט נאָר אַ זינגער ,זאַנדערן א דאַװנער,
דערום זאָל ער די תּפֿילה ... ,די װערטער
דײַטלעך אַיואירן און ניט אָפּמורקען און מבליע

ז' .622

געשעפֿט ,אונטערנעמונג

אַ'ואירן,

מידע

 .1שטעלן דעם אַקצענט ,בּאַטאַ

קאַפּיטאַל איז אײַנגעטײלט

אין אַק-

ציעס ( +--אַקציע  .)38װערן אַ מיטגליד פֿון
אַן א"גי, .קוים גיט איינער אויף עפּעס אַן
עסק ,אַז עס װײַזט נאָר אויס עס קען נוצן
בּרענגען  . . .מאַכט זיך שוין בּאלד אַן א"ג'

און די אַקציען װערן פֿאַרכאַפּט {= אויסגע-
כאַפּט}" ,קמ ,5681 ,ן ,01

אין

אונדזערע

סינאַגאָגן

אין

רוסלאַנד,

אַדעס

תּרס"ט ,זי ,342
דירונג, .עס קאָן זײַן אַז אין קריסטנטום
איז פֿאַראַן  . . .עפּעס אַן אײיגנאַרטיקע אַי ,עפּעס
פּראַזשעקטאָר-מעסיקס װאָס װאַרפֿט אַ קאָנ
צענטרירטן שטראַל ליכט אויף אַ געויסער
ספֿערע פֿון לעבּן" ,גרינ ,מענטשן

מיט אַ שנץ-

לערן ריטעם.

אַקצע'נט  --דער- ,ן? .אי 22ל ,1 .טראָפּ,
דאָס אַרױסהײבּן ,בּאַטאָנען א װאָקאַל אין
טראף ,א טראַף אין אַ װאָרט ,אַ װאָרט אין 5

עו

אַקצעפ  -דער ,ץ22 .אײי .22

רעכט,

פֿאַר אַ צוגאַנג .צוטריט.

האָבּן אי

מעגלעכקייט

צום קיניגלעכן הויף

||  --אַדי .צוגענ-

גלעך .צוטריטלעך( .נישט) זײַן אַה.
היווקייט,
מאַגנאַט .איער בּאַרג.

אַקצעפאָריע  --די- ,ס,

איער

דזוו אקסעסואר .+-

ספּעצ( .בּײַ)טײיל פֿאַר (צו) א מאַשין אָדער
אַפּאַראַט .צוגאָבּ צו עפּעס בּײַם דורכפֿירן אַן
אַרבּעט .בּאַזונדער אַרטיקל בּײַם אָנטאָן זיך,
אױיספּוצן זיך אע .ניט פֿאַרגעסן די אַ'ס :דאָס
טיכעלע אַרום האַלדז ,די הענטשקעלעך.

אַקצעפּט  --דער ,זן ?2 .איי ככל.

 .1קבּלה,

קוויטונג,
 2װעקסל ,טראַטע .זשירע, .אַלע אַין זאָלן
אויסרינען / ,שוין װידער א תּירוץ געפֿינען",
א .ב .רוף ,דער שיכּור ,...װארשע ,1781
זי , .21זענען אָבּער קוראַנט די חבֿרה לײַט,
נעמט זשע אן אִ'י אויף א קורצע צײַט" ,ז.
מוירער,

זײַ נישט

קיין װאוילער

יונג | ,ז' .03

;אַלע אַין אָדער קוויטונגען װעלכע װערן גע
מאַכט אױפֿן װעקסל ,אונטערליגן ניט קיין
אָפּצאָל" ,בּ .האַלפּערן ,אַ האַנט בּוך ...פון
אַ פֿאָלקסבּאַנק ,װילנץ  ,2291ז' ,31

 3הסכּמה .בּאַשטעטיקונג, .ער האָט נישט
געװאָלט בּאַגריסן מ .ל .ליליענבּלומען צו זײַן
ליטעראַרישן יובֿל ,זאָגנדיק אַז זײַן בּרכה
װועט זײַן װי אַן אַי צו זײַנע שעדלעכע געדאַנקען
וועגן

רעפֿאָרמען",

רבּי

שמואל

מאָהילעװער,

װאַרשע  ,8391ז' ,43

און װערטן

זי  .521עאַ פֿראזע פֿון רומקאָװסקיס א רעדע
אין לאָדזשער געטאָ' :אַ רבּע ט האָבּ איך פֿאַר

אַקצעלעראַטאַר  +- --אַקסעלעראַטאָר.
אַקצעלעראַנדאָ  --מחט.

זײַן,

פּנחס

מינקאָװסקי,

מאָדערנע

פֿאַרמאָגט נאָר צוויי מיני טראפֿן ,אַקצענטירטע
און ניט-אַקצענטירטע ,איז די ריטמישע סטרוק-
טור פֿון גראַם א קלאָרע און אַן איינטײַטשיקע",
אוּו ,יישפ עא, .4 ,כבּאַטראַכט זיך ערנסט פֿאַר
פּאָטענציעלע ישׂראל-בּירגער און גיט אײַערץ
קינדער אַן אקצענטירטע עליה-דערציאונג" ,גרינ,
איד און װעלט ,זי , .433דער שאָפּ קײַלעכדיק,
שטאַליק / ,און דער בּאָס ,מיט אַ'ן טראָפּ/ ,
גיט אַלע װײַלע אַ שלײַדער גאַליק  /אין פּנים
אַרײַן' :האָרי אָפּ ,האָראָפּ!'* ,הל ,אַלע װערק !,
זי , ,193בּײַם פּובּליציסטישן אױיסטײַטשער פֿון
סאָציאַלע געשעענישן איז מער א' װאָס עס
װאָלט געדאַרפֿט פֿאָרקומען" ,שנ ,קריטיק און
ערהייט,קריטיקער ,בּ"א  ,9591זי .913
-קייט,

אײַך און ע ס ן האָבּ איך'  ---האָט מען איבּער-
געגעבּן מיט אן א' :אַרבּעט האָבּ איך פֿאַר
אײַך און ע'סן האָבּ איך" ,פֿלח ,שן ,3
ואַציע.
יירט  --אַדי ,פּאַר( .אומ)אַקצענטירטער
װאָקאַל .איער טראָפּ, .אין א שפּראַך װאָס

אַ'ב?  --אדי .װאָס מע קען אָננעמען .אַןאַאַבּלע גאַראַנטיע - .אַ'נב  --דער. ,
אױפֿנעמער ,ספּעצ פֿון אַן התחייבֿות צו בּאַצאָלן
א װעקסל .זשיראַנט .אויך דער װאָס מע שטעלט
אויף אים אויס אַ טראַטע ,אַ װעקסל אָן אַ
דאַטע .אַקסעפּטאַנט , --דר יעניגי וועלכר
וועקזל בּריבֿן אַן נעמט אוני אונטער צייכנט",
יוסף מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד,
זי כ/ב.

אַקצעפּטױירן --

טרו .טיר ,אַקצעפּטירט.

אָננעמען ,מסכּים זײַן .צושטימען .אײַנשטימען.
אי אַן אָפּמאַך ,א צוזאָג .אַ' א דאָקומענט.

אַי

דעם בּאַריכט פֿון דער קאָמיסיע .אַי די שינויים

אַקצעפּציע

2007

אין געזעץ-פּראָיעקט,, .מאחר נון בּני נתן סג"ל
גדול מו"מ עַם הקציני' ר' שמואל ובֹנו ר'
מענדלי גיהאַט אונ' גאָר פֿיל ח"כ {= חילופי
כּתבֿ} פֿאַר אינין אַקצעפּטירט" ,גה ,ז' ,642
פֿ,ינדי מיך עִם כּתבֿו מן ג' הנ"ל אַדװיו של
טראַטא שלו לאָרדר יענראַל שולינבּורג,..
אתמול פּרעזענטירט וממני כּנהוג אַקצעפּטירט
װאָרדן" ,אגרת שלמה .װאַנזבּעק  ,2371י/א,
;זיא מיך פֿור איר אויף ריכטיגה פֿרײַנדן אק
סעפּטירט" ,מאַרשן ,לשון זהב ,אַמשׂט תּצ"ד,
זי , .92ער איז לײַכטגלײבּיק און אַקצעפּטירט
נישט-איבּערטראַכטנדיק דאָס װאָס מע זאָגט
אים" ,י .ראַפּאָפּאָרט .איבּז ,עמיל קוע ,בֹּאַ
װאוסטזיניקע

אַלס

אױטאָסוגעסטיע

פֿון

מיטל

זעלבּסטבּאַהערשונג ,װאַרשצ  ,7291ז' , .5אַ
גאַנץ פֿאָלק האָט געליטן און געקעמפֿט פֿאַר אַן
אידייע ,אַ װעלט:אידייע ,און די גאַנצע װעלט
האָט ניט געװאָלט

זי אַי ,קאָר װ ,נ"י 0491

זי , ,01איז ער דען פֿעאיק געװען אויפצו-
נעמען און אי אַ קינסטלערס נוסה ,כאָטש ער
איז געווען ענלעך צו זײַן נוסח?" ,שנ ,קריטיק
און

קריטיקער,

ז' .653

בַּ"א ,9591

אַציעץ  --די ,סס ,.דאָס אַקצעפּטירן .בּײַיוסף מאַרשן חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,כא/א.

דירונג.

נר.

ירבּאַר  --אַדי .דטשמ.

-ירער.

-ירלעך  --אַדי .װאָס מע קען אָננעמען,

 1קאָס אָננעמען
אַקצעפּציע  --די ,יס.
 .2ספּעצ .אָפּצאָל פֿון אַרענ-
אַקצעפּטירונג.
דאַר דעם פּריץ אין פֿאַרעם פֿון אַגראַר-פּראַ-
ער אַרענדאַרן
ֶ.ד..
דוקטן, .געװוען פֿאַלן װוען
האָט געדאַרפט געבּן דעם פּריץ א סכום פּראַָ-
דוקטן{(א)" ,ה .אַבּראַמאָװיטש ,יִבּל ,וואא.1 ,

אַקראָ"  --ערשטער טייל פֿון אַ צאָל אינטער-
נאַציאָנאַליזמען ,פֿון גר .בּ :הויך .למשל:
'8מאַניץ  --מאַניע צו קלעטערן ,צו גרייכן

הייכן,

אַקראָפּאָליס

שפּיצן.

א'פֿאָכּיץ

--

מורא

| הויכקייטן,

פֿאַר
|

ייק  --די .קונסט פֿון אַקראָבּאַט,
זיזם
סכום קונצן פֿון אי .מענטאַלע אייק, .האָט מען
אים אויסגעלערנט די גאַנצע קלוגשאַפּט פֿון דעם
װאָס די קונצנמאכערס רופֿן אַיי ,יוסף אָקרוטני,
אונזער

הערט

בּרויט,

אָרים

שוין ממש

װאַרשעץ

;דאָס

.6391

צו געזעלשאַפֿטלעכער

גל"

א",

ימ ,אין נײַע װעגן ,ריגע ,7291

זי'ש  --אַדי .װאָס איז אויף דעם שטייגער
פֿון אקראָבּאַטן ,אַיישע קונצן ,אַישע שטיק,
אַישע מסחראָפּעראציעס, .ער האָט בּאַװיזן
דעם איישן קונץ פֿון זײַן אין דער זעלבּער צײַט
פֿאַר גאָלד און קעגן זילבּער ,פֿאַר זילבּער און
קעגן גאָלד" ,איבּז ,י .שלאַסבּערג ,װאָס בּעדטי
טעט

דיעזער

סהאָט

סטרײַק;,

דער הערשער

אַרויסגעדרייט",

,3091

נ"י

א"ש
אין

י .מאַניק,

טורעם ,תּ"אָ  ,8691זי .241

,נאָר

זי .02

פֿון ענטפֿער זיך
מײַן

גלעזערנעם

-ישקייט.

אָקראַוו|ען  --טרוו- .ראַװע ,אָקראַװעט=?:? .
אַרומשנײַדן .בּײַם אײַנבּינדן בּיכער
..64180
קומט אויס ריכטיק צו אִ' דאָס פּאַפּיר,
אַ'אַטשקע  --די- ,ס .פּרעסמאַשין מיט אַ
שנײַדמעסער בּײַ אַן אײַנבּינדער='?: 8140- .
4טט.

זי ,951

רעליגיעזן

גלויבּן אין משיח",

 ,7זי ,732

|

זשיט

ווש ,נ"י

אַקראַנג  --פ :5אַקרענג .דער- ,צס=: .

 1בּאַצירק .אַדמיניסטראַטיװער איינס
.89
 ,2קרײַז .אָרט ,מער-
פֿון לאַנד ,פּראָװינץ.
װײניק װי אַן עיגול ,מיט אַ סך מענטשן אָדער
זאַכן,
אָקראָנגליאַק  --דער" ,עס/ .ג194180

 ,1קלאָץ .קײַלעכדיקער בּרוקירשטיין.
טשל װאָס איז בּרייטער װי לענגער,

.= 2:

 ,2מענ-

אָקראַנזשען  --טרו- .נזשע ,אָקראָנזשעט:99 ,
אָקרענזשען .::2: 6824140 .סל .1 .גיין
אָדער פֿאָרן אַרום און אַרום .גיין אָדער פֿאָרן
דורך זײַטיקע װעגן.

 .2אַרומרינגלען עפּעס

מיט א קײַלעכיקן צוים .אױיסמײַדן עפּעס דורך
זײַטיקע װועגן.

 .9בּאַלאַגערן.

אָ'עק  --דער ,אַיקעס .יעדע אָפּגעשניטענע
זאַך .אַן אִי בּרויט .אַן אִ' פֿון געװאַנט.

עסט2זעס.

-אס :אק

אָ'קע  --די ,יס.

 .84882שמאָלער און לעצטער פּאס לײַװנט.
אַרומגאַרטלען דאָס קליידל מיט אַן איקע .גע
בּליבּן ניט מער װי אַן אָיקע.
אַקיאַטירן  --פטמ פֿאַרדרײט :גאַראַנטירן.
גאראַנטירונגען ,גאַראַנטיעס, .אַך ,די פֿאַלשע
ליבּע מיט אירע אַקראַטירן ,זי האָט מיר גע
רויבּט מײַן גאַנץ געזונט" ,פל( .פֿון יאַס ,רומ),

אַקראָט|יזם

 --דער( .פּאַטאַלאָגיע) .

נאָרמאַל-שװאַכער
א'ישער פולס.

פּולס.

א"יש

--

אומ'
אדי.

אַן

לעט װאָס פֿירט דורך אויסערגעוויינלעכע גימ-
נאַסטישע געניטונגען ,על-פּי-רוב פֿאַרבּונדן מיט
סכּנת-נפֿשות ,אין צירקן אָדער עפֿנטלעכע
| אַרענעס .אַן אי א צירק-אַרטיסט .זיך װאַרפֿן
װי אן אי .אַדְשט אַנג .אַזדשפּרונג,
,אַ צירק-אַטלעט קאָן זײַן מער פּאָפּולער װי
א דיכטער און אַן אי מער בּאַואוסט פֿון דעם
גרעסטן שוישפּילער" ,דא ,געדאַנקען און בּילי
דער ,װאַרשע  ,0191ז' , .68איך קװעל אָן פֿון
די צוויי אַ'ן ,פֿון הער גוסטאַװ מיט זײַן כּלבֿ",
|

מאַטעריאַל ,אָפּרײַסן אן אִי און זיך אַרומגאַרט-
לען דערמיט,

=??:

 .1אַט-

 .2פֿיג .דער װאָס װענדט אָן כּלערליי אויסער-
געוויינטלעכע מיטלען כּדי צו דערגיין צום ציל,
,אונדזער פֿאָלק האָט בּאמת בּאַװיזן דער װעלט
אַ וואונדער ,װי אַן אי אויף אַ שטריק ,אַזױ איז
ער איבּער אַן אָפּגרונט געגאַנגען זײַן היס"
טאָרישן וועג מיט אַ בּאַלאַנס אין די הענט ,דעם

ראַװקע.

לעצטער

פּאַס,

ראַנד

פֿון א שטיקל

געשאַפֿן פֿון די ערשטע אותיות פֿון אַנדערע
יש --
ווערטער ,למשל :אָזע ,אָרט ,ייַװאָ .
אַדי .װאָס איז אויסגעשטעלט אָדער געפֿורעמט
וי אַן אַקראָנים.

אַקראַטש|קעם  --אַדו .גז6122041אס .=2:

סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תאָּלבֿיב ,בּ"א ,9491

אָקראַמקע  --די' ,ס/2 .חזסץ  - .::0:אַקי"

אַקראַני"ם  --דער- ,ען? .כאיי 2כגר = .װאָרט

עפּעס מיט

אַקראָבּאַ'ט  --דער- ,ן? .כאיי כגר.

,טאָז"יידיעות ,װאַרשע 8191 ,ווא , ,52א,יך לײַד
פֿון אַי .איך האָבּ אַ סך האָר אױפֿן פּנים" ,טאָג,
דיש  --אַדי. 2שו 62

אײַנגעבּױגענערהייט,

אַרומנעמענדיק

די פֿיס .זיצן אִי .אַ'נֹע  --אַדח=:2: .
שמ .704180װען די פֿיס זײַנען פֿון בּיידע זײַטן,
זיצן אָינע.
ראנדגעבּיט פון אַ
אַקיאַינע  --די ,סס.
מדינה ,פּראָװינץ לעבּן דער גרענעץ .פפּראַ
ווינץיהערשערלעך פֿון די פּוילישע אִיס (ראַנד-
געבּיטן)" ,זש ,קיסר און רבּי ו ,זי ,602

אַקראַלי"ט  --דער- ,ן .ככאיי 2כגר( .סקולפּי
טור) ,פֿיגור וואו נאָר דער קאָפּ ,די הענט און
די פֿיס זײַגען פֿון מירמלשטיין אָדער אַן אַנדער
מין שטיין.

אַקראַמעגאַל|יש ( --פּאַטאָלאָגיע) כ?איי ככגר.
כראָנישע קראַנקייט װאָס אירע בּוֹלטסטע סימ-
נים זײַנען דאָס צעװאַקסן זיך פֿון קאָפּ ,הענט
און פֿיס און אָפֿטמאָל פֿון דער בּרוסט, .אַן
אינטענסיווע פּיגמענטירונג פֿון דער הויט זעען
מיר זייער אָפֿט ,בּײַ די קראַנקײטן  . . .פֿון דער
היפּאָפֿיזע (אַי ,דער ואוקס פֿון א צװערג)",

אַקראָסטי'ך  --דער , ן .ערשטע אָדער לעצטע
אותיות אין אַ שורה פֿון א ליד ,װאָס פֿאָרמירן
צוֹזאַמען דעם אַלףבּית ,אַ זאַץ אָדער נאָמען
פֿון מחבּר .דער אי אין צװײיטן חלק פֿון אַקד"
מות איז ,מאיר בּר' יצחק יגדל בּתּורה ובֿמע-
שׂים טובים אמן חזק ואמץ", .אין די פּיוטים
אין סליחות זײַנען אויך פֿאַרװעבּט די נעמען פֿון
זייערע מחבּרים אין אַין", .עס זײַנען געװען
כּלערלײי שטיפֿערישע אַן ,אויסניצנדיק דעם
גאַנצן אלף בּית .אָט אַזױ זאָל דער ראש-ישיבה
האָבּן געמוסרט די בּחורים :אַרעמע בּחורים,
גנבֿים ,דלפֿנים! האַ ,װאָס זענט איר (אַ)זעלכע
חזירים ,טרײפניאַקעס ,יונגאַטשעס? כּלומרשט
לערגט איר מהרש"א ,נאָר סײַװיסײַ עטלעכע
פּאַפּיראָסן ,ציגאַרן קענט איר רייכערן  . . .שיינע
יש  --אַדי.תלמידים!".,

אַקיאַטע

--

די' ,ס.

סל.

.=22: 482140

 .1שײַנדל, .זי איז די אַי פֿון דער גאַנצער
 .2צוגאָבּ צום עסן צו מאַכן געש-
משפּחה.
מאַקער .צופּוץ .אַ טיכעלע אַרום האַלדז ,אַן
אמתע אַי, .א קאפּ אייל  --אַן אָרעמע אִי צו
די גריץ".

אָקראָפ  +-- --אָקרעפּ.

אַקראַ פּאָל|יס  --דער .מצ נבּ.

 ,1ציטאַדעל,

פֿפסטונג אין אַנטיקן גריכנלאַנד אױפֿן שפּיץ
בּאַרג .שטאָט מיט אַ מיער געבּויט אופֿן
בּאַרג .  .2ג .1ציטאַדעל בּאַרג אין אַטען .דער
פּאַרטענאָן ,דיאָניסוס-טעאַטער ,דער אָדעאָן,
דער סטאַדיום זײַנען טיילן פֿון א' ,געבּויט אין

אַקראָקעם

2008

 5ייה פֿאָצ, .די טוריסטן זײַנען אַװעק צו די
חורבֿות פֿון אַ".
אַקראָקעם  --זזוו אָקראַטשקעם ,6-
אַקואַשקע  --די ,ס8 .אנעסקאס .=2:
קװאסבּאָרשט .קאַלטער בּאָרשט פֿאַרקאָכט מיט
עפּלקװאס אָדעֶר זאַפֿט פֿון אַן אנדער אויפּס.
;|בּשעת כאַלערען ניט צו געבּרויכן פֿעטע,
רויע און קאַלטע שפּײַזן (בּאָטװיניע ,אִי
ווינעגרעט אדגל)" ,יפֿאָל ,4881 ,פַאן ,92
אֲקרוג  --דער .פעטאס ( .::2:אַדמיניסטראַ-
טיווער) בּאַצירק ,קרײַז .דיסטריקט, .איטלעכער
פּאָפּעטשיטעל אין זײַן אַי זאָל װוידער צעטיילן
די סומע  . . .אויף די שולן" ,קמ ,3681 ,טן ,31
,און עס קאָסט אים גאָרניט טײַער ,מחמת אין
זײַן אִי האָט ער א גוטן אַקציזניק" ,דער אַקציזי
ניק ,זשיטאָמיר  ,8681זי ,43

אָקרוזש|נאָ*  --אדי .סל.

װאָס איז שײַך

צום אָקרוג ,ל .2אִי אינספּעקטאָר, .מיר זעען אים
טאָנ-טעגלעך שטיין װי א שׂררה פֿאַר דעם א

סוּד |= קרײַזגעריכט אין צאַרישן רוסלאַנדן
צו מאַכן די גרעסטע היפּאָטעקן" ,א .מאָרג
שטערן,

הזהב,

עגל

װארשע

,8981

{' ,611

,איינמאָל איז געקומען אין שטעטל אַרײַן דער

אִי סוד" ,פּרץ ,אַ פֿאַרשטערטער שבּתי, .טוט
מען מיר אַ טרעבּעװע אין אִי סאָנד אַרײַן און
מע טוט מיר א זאָג :דרײַ יאָר ראָטע" ,בּײַ אונז
אויך :אַ'נאָיע.
יודען ,װאַרשע  ,3291זי 43
די אי סעסיע אין אַ שטעטל .אִ'  --אָן דעם
װאָרט סוד, :דער װעקסל װעט דאָך אַריבּער
אין אָינאיע ,דײַן שװאַגער װעט געאַרעסטירט
װערן" ,י .בּודזאַהן ,א כּדאַיע זאַך כ'לעבּן ,װוילנע

פטמ  --אַ'נע, .מײַן זון װאו

 ,32ז .31

געפֿינט זיך? װאָס הייסט װאו? אין אַינע סוד
אַרײַן גיײיט ,װעט איר אים געפֿיגעןײ ,שע,
פֿונים

יאַריד וו ,ז' ,642

אָקרוזשעניעץ

 --דער ,נצעס.

סל=:8: .

..16116612/080
בּעת דער צװייטער װעלט-
מלחמה (מיט אַ חשד אַז מע האָט עס געװאָלט)
וער עס איז אַרומגערינגלט געװאָרן פֿון שׂונא,
פֿ,אַקטיש איז ער געווען איינער פֿון די אָינצעס,
װאָס זײַנען געװאָרן אַרומגעריננלט דורך דער
דײַטשער אַרמײיי ,מלך בּאַקאַלטשוק-פֿעלין ,זב-
רונות פֿון אַ ייִדישן פּאַרטיזאַן ,בּ"א  ,8591זי ,48

אקרו"ט
וטובֿים.
געקומען
אַקרוט
בּעטן",

אָקרעך

ר"תּ :אַלופֿים ,קצינים ,ראשים
,עס
דער
האָט
פסח

װאָלט אפֿשר נאַך אַלץ צושטאַנד"
שידוך מיטן 'שאגת-אריה' .דער
זיך געקליבּן צו גיין אים איבּער-
מאַרקוס ,טמז 3691 ,וווש .61

אָקרוט|נע  --אַדי .סל.

זריותדיק ,אומרחמנותדיק.

צמוטזעס .=2:

אַכ-

ניק ,ניצע.

אָקישעק  --דער ,ישקעס 99 .אָקרושקע.
בּרעקל פֿון בּרויט,
די" ,ס625904/ ,אס ..:22:
געניצט געוויינלעך אין מצ .אִי צִי אָיס פֿון טיש-
טעך .געבּן די פֿײיגעלעך אִיס לכּבֿוד שבּת-שירה,
אַקוייוודען  --טרו.
דזוו קריװודען =811:
געיניזעז מעמאס.
,זייער האַרץ טראַכט נאָר

אויף גזלות ,זייערע ליפּן שמועסן נאָר װי
עמעצן צו אַי" ,מס ,משלי תּקע"ד ,כד2 ,

פֿאַראַן אויך:
רײַעק ,פר.

װרר.

אָקרײייוועץ,

אָק-

אָקריווען  --טרח- .װע ,אָקריװעט .סל='2: .

(אָ)קרײַקע  --די- ,ס)8( :99 .קרײַקע.

צודעקן פֿון אױיבּן ,אַרומװיקלען.
6טטץעאס.
אײַנטוליען אין א קאָלדרע .אִי די קינדער אין
אקריווע  --די ,יס .צודעק,
אַזאַ פֿראָסט.

{|= לײַבּל} ,א בּאלאלײַקע און בּרויט אַן אִיקע",

אָקריווקע

 --די ,סס .פּעלערינקע .לײַכט

מלבּוש ,מאַנטל, .און װידער כּנגד

לאַנגער שמאָלער פּאס פֿון עפּעס א שטאָף .זיך
מאַכן א גאַרטעלע פֿון אַן אַ' .אַרומװיקלען די
פֿיג, .װי אַזױ האָט מען
ליטקעס מיט אִיס.
מיך דאַ געפּענטעװעט מיט רעליגיעזן שפּינװעבּ,
מיט פּאָליטישע אִיס ,מיט אַ נעכטיקן טאָג",

אָקריטש|(ע --די ,ס61 .סץזעס .::2:

 ,1אי

זה די עלעגאַנטע פּריצטעס מיט זייערע טײַערע
קליידער און אָיס" ,ה .זאַנענבּערג ,די געפֿאַנגענע

רױיבּערס ,לאָדז תּרפּ"ז ,זי , .91דער סעזאָן האָט
זיך געשטעלט א געהרגעטער ,נישט נאָר בּײַ
מאקסן ,נאָר אין אַלע אַײגעשעפּטן ,י .פּערלע,
אֲַ'ֹאַזֹשׁ  --דער,
גילדענע פּאַװע ,זי 552

עס .שנײַדער אָדער סוחר מיט דער ספּעציאַלי
אַ'ארקע  --די- ,ס,
טעט אײבּערמלבּושים,
שנײַדערין

פֿון אײבּערמלבּושים,

געװיינטלעך

פֿאַר פֿרױען.
 .2צודעק ,קאָלדרע פֿאַר די פֿיס אין אַ
שליטן ,דראָשקש אע.

אָקריי  --דער ,יעס .סל2{ .צעס .==2:

 -ראַנד,

בּרעג .אִי פֿון פֿעלד ,פֿון װאַלד,

אָקרײַ|טשיק  --דער- ,ס :;99 .קרייטשיק,

סעראַפֿימאָװיטש,

דער

אין

פֿון

צײַט

אַ

פּאָגראָם ,וילנע  ,7091ז'  ,.7דערבּײַ האָט זי
געקײַט אַן אִי בּרויט ,דין בּאצויגן מיט צװאָ-
רעך",

א.

בּײַם

קאַרפּינאָװיטש,

װילנער

דורב-י

'89ג .לעצטער זײַטיקער טיל,
הויף ,זי .37
,עס איז נאָך געבּליבּן א שטיקל אִי פֿון אַפֿרי"
קאַנער לעֶבּל בּרויט" ,בּצג טמז 4691 ,ווט ,72

אין רייד פֿון לד ,װרר געוויינטלעך (א)קריי-
ציק .אַזױ בּײַ זש ,דער ממזר ,זי ,48

אַקרײַעץ  --דער , צעס.

דזח דפװ ,אָבּער א

גרעסער שטיק, .אױפֿן טיש איז געלעגן אויס"
געשפּרײט א בּרודיקער האַנטעך און אַן אִַ'
שװאַרצער בּרויט" ,פינסקער שטאָדטילוח.2 ,
יאָרגאַנג ,װוילנע תּרס"ד.

גאָט קײַ איך מײַן אַ'

שװאַרצבּרױט ,האַרט און זויער" ,אַל ו ,זי ,811
,מעכאַניש האָט ער אָפּנעבּראָכן אַן אִי און

גענומען קײַען דאָס טונקעלע אַלט -געבּאַקענע
בּרויט" ,בּרוס ,די שטילע

ערד ,ז' , .813פֿאַר-

הונגערטע בּעטן אַ קרישעלע בּרויט און זי
שטרעקן אַן אָרעם / .נאָר װיפֿל אַָקרײַעצן
זאָלסט

ניט

זי

געבּן,

 /װעט

מעֶר

זי

ניט

זעטיקן קיין מאָל דאָס לעַבֹּןי ,סוצ  ,ז' ,305
,ניטאָ איז קיין זאַלץ די פּאָטראַװע בּאַזאַלצן /
אַ נאָגעלץ שמאַלץ  --דעם אָקרײַעץ בֹּאַ
שמאַלצן",

זט,

 ,8ז' ,112

אַף

מײַנע

אַכרײַעס,

װינטש

{מינקאָו ,צוק ,סעפּט' 6591ן.

 9די ערשטע און די לעצטע בּרעט פֿון א
קלאָץ װאָס האָט אויף זיך די קאָרע .מאַכן א
!פּאַרקאַן פֿון אָיס,

אַקרי"ל  --דער( .כעמיע)  +-אַקראָלעאין.
די'ש  --אַדי .פּלאַסטיק ,פֿעדעם ,גומי פֿון אַיישע

פֿאַרבּינדונגען.

אַקרילאַ'ן  --דער .קינסטלעכער שטאָף װאָס
צייכנט זיך אויס מיט ווייכקייט ,שטאַרקײט און
קנייטשט זיך ניט,
אַקײישקע

--

די' ,ס,

גאוגצמקוהת

,=:8:

שטערצל ,דעקל פֿאַר
841נועקאסם .:402:
,אָזן שטיין די טעפּלעך אין
אַ טאָפּ ,טעפּל .ל

בּרעג ,עק פֿון א לעבּל
8צ.:22: 7012180
בּרויט .דער האַרטער אִי .אײַנטונקען דעם אַי
אין בִּיר ---, .װאָס מאַכט ער?  --פֿון א לעבּל
בּרויט אַן אָיטשיק" ,שפּאַסיק פֿװל,, ,מאַמע ,זי
האָט שוין ארומגעריסן די גאנצע האַרטע בּרויט
און אױפֿגעגעסן אַלע אִיעס פֿון די בּולקעס",
א.

פֿװל.

 2ראַנד ,לעצטער פּאַס פֿון א געוואנט .בּכּלל

רעקל פֿון א פֿרױו,
בּערשטער

מ מש .=2

 1דזו אַקרײַטשיק, .א מײַקע

מאָסקװע

אויוןן

אונטער

אָיס ,זש,

זײעצרע

שקלאָװער

צו

טשוהונענע

גרויסע

ידן ,ז' .9321

אַקרע  --דוו אָכרע,3531 +-- ,

אַקרעדיט|ירן  --טרו- ,טיר ,אַקרעדיטירט,
ככאיי  .1/ .227צושרײַבן ,אַרױפֿשרײַבּן אויף
עמעצנס חשבּון .אי דעם סוחר מיט די װעקסלען
 .2בּאַשטימען ,בּאַפֿולמעב-
פֿון די קונדן.
טיקן .געבּן כּוחדהרשאָה .אַ' דעם דיפּלאָמאַט צו
פֿירן אונטערהאנדלונגען .אי דעם פּאַליטיקער
 ,9בּאַשטימען פֿאַר א
װי דעם אַמבּאַסאַדאָר.
הויכשול אַלע רעכט פֿון די אַנערקענטע קאָ-
לעדזשן אָדער אוניװערסיטעטן .א' דעם ייִדישן
לערער-סעמינאַר

אין

אציען,

ויװו-יאָרק .

דירונג,
דטי"וו!  .1 --דער ,ז .דאַקומענט װאָס
בּאַשטעטיקט דאָס אַקרעדיטירן, .ער האָט ניט
געגעבּן א געוויינטלעכע טראַטע אָדער א פּשוטן
אַיוו ,נאָר ער האָט געשריבּן ,"...קמ,4681 ,
;א , .73קיין אַייװן אין די בּענק האָט ער אויך
ניט געהאַט" ,שע ,פֿונים יאַריד װ ,ז' ,.851
,מאַכט אַלע בּאַנק-אָפּעראַציעס :אינקאסע ,אָנ"
װײַזונגען און איטיוון אויף אַלע שטעט" ,פֿגעז,
ווילנע  ,3291נאן  .1אין אַן אנאָנס פֿון א בּאַנק-
 .2אַדי  --װאָס װײַזט אַז מע קען
הויז.

אַקרעדיטירן .גוטע ,אַיע װעקסלען.
זירט  --אַדי ,פּאַר .אַײירטער פֿאַרשטײער,
,מיר פֿאַרמאָגן ניט קיין אַירטע דיפּלאָמאַטישע
פֿאַרטרעטער" ,די יודישע עמיגראַציע .5 ,יאָר"
גאַנג ,בּערלין  ,9291מן ,1

אָקרעך  --דער ,אָקרוכעס ,סל.
קרישקע,

שיריים,

איבּערבּלײַבּ.

מסטזאס .=:2:
,/דאָס גראָבּע

(אָ)קרעל

2009

פֿאַרדינסט האָט עֶר גענומען פֿאַר זיך ,פֿאַר מיר
האָט עֶר געלאָזט בּלויז דעם אָ".

(אַ)קרעל  --דער ,מצ נבּ .אויך :אָקריל,
קלעזמער-לשון :בּרויט,

ששסם.

,אין אַי סאַנד איז געװען די ספּראַװע?.

אַקרענגלי'צע  --די ,יס80 .ופסצעס .=::
מין בּאַר װאָס װאַקסט אין פּוילן ,קליינע ,כּמעט

קײַלעכדיקע ,זיסע בּאַר.
אָקרענושצע  --די6 .ת20180ס .:2:

חגא

אַדי7180 .

װאָס דרייט זיך אַרום,

קרײַזט אַרום .אי ה ענ דל ע ר  --װאָס טראָגט
אַרום אָדער פֿירט אַרום זײַן סחורה איבּער
דערפֿער .,דער אָרעמער אֶיר האַנדל אין די
ייַדישע הענט.
גרויסע
אָקרענט  --דער ,ז .וּשָזאס 2:
שיף .אָנשטעלן די זעגלען (לײַװנטן) פֿון אִי
;אַז עס חלומט זיך אַן אָי ,איז א סימן אַז מע
בּלײַבּט אין דער היים" ,שח, .רײַז בּישרײַבּונג
דאָשׂ האָט גימאַכט הרב רבּי לוי פֿון אַמשטרדם,
ווא ער מיט נאָך נײַן יהודים זײַן אַװעק פֿון
אַמשׂטרדם אויף דען אוקרט" ,מעשה

אַמשׂטרדם,

נאָך תּמ"ב, .קוים האָבּן זיי איין שטיקל אַװעק"
געשיפֿט ,האָבּן זיי געזען מיט זייערע אויגן װי
דער אִי אונטערגעגאנגען איז" ,ראַבּינזאָן קאַרוזע
דער יונגערע ,װאַרשע ; ,4781ניט דעריבּער
װײַל גלופסק האָט אַ פּאָרט אָדער א בּערזע מיט
בּאַרימטע קאָנטאָרן ,ניין! אויף איר פּיאַטיגנ
לעווקע זענען ניטאָ קיין אַין" ,ממוס ,װינטשפֿ,
ז' ; .851דו האָסט געזען דעם יםאוקיינוס
גרויסע מאַכט / ,װאָס שפּילט זיך מיט דעם
שטאָל-געפּאַנצערטן אֵיי ,יהואַש ,דאָס מעכ-
טיקסטע', .ער פֿאַרכלינעט זיך ,װען ער רעדט
פֿון די גרויסע זעגללאַין ,װאָס קומען אָן אין
האַפֿן פֿון אַלע עקן וועלט" ,זש ,קיסר און רבִּי

ה-אֲווֹץ  --אַדי.

שו ,זי 9

אַקרענטקע  --די ,יס .גאוסזעס  .=:2:פד.
שיטערע ,אײַליק געמאַכטע נאָט,
(שנײַדערײַ) .
פֿאַרלאַטען מיט אַן אִי .צונױפֿנײען מיט אָיס.

אָקרעפּ --

דער,

מצ

נבּ.

גנקאס .=40:

זודיק ,קאַכעדיק וואסער .דער אִי פֿון טשײַניק,
פֿון קעסל אע .אַנטלױפֿן װי אַן אָפּנעקרילטער
מיט אִי .אָפּגיסן מיט אִי, .אַפֿילו אַ װאַרנעטשקע
אין אי איז דאָך אויך שטאַרקער פֿון אים" ,ייל.
,אויך ווייצענע פּלעװוע מיט גערשטענע פּלעװע
זאָל מען זידן און מיט אִי גוט בּריען א ואונד",
תעלה אַרוכה ,לבֿובֿ , .0581עס גייט אַרלײַן
אַװעלכע

פֿערציק

גלעזער אִי אין דעם שיינעם

;אַ קשיה

| ,ז' .22

אויף

איר,

זי קאָן נאָך אָפּגיסן די פֿורמאַנעס מיט אִי און
אָפּבּריען די קרעציקע הינט" ,איבּז מ .טמטש,
ח ,נ .בּיאַליק ,אריה

בּעל

גוף .עהאָט געגעסן

דאָס טרוקענע בּרויט ,האָט פֿאַרטרונקען דאָס
גלעזל אָי ,פֿאַרװײַסט מיט אַ בּיסל מילך" ,בּ.
עפּלבּױם,

פֿון שניט אין דערפֿער פֿון פּולן, ,מען האָט
זיך סײַ בּײַ די הויפֿישע פּויערים ,סײַ בּײַ אונדז
אין ,הויף" אָנגעהױבּן גרייטן צו דער אַי ,ייט.
.=:2:

װאָס דאַרפֿט איר אַן אִי? אױסצובּראָטן די
אייגעלעך" ,קל| .בּײַ אונז יודען ,װאַרשע ,3291
ונ.טערהייצן דעם פּריפעטשיק,
זי ,331ן| ,א..
אױפֿזידן דעם זיידן אַ בּיסל אַי" ,ספּ ,עלנטע און
פֿאַרשטױסענע

אָקרענגאָ'ווע  --דזו אָקרושנאָי -סצעס ==?:

אַראַבּיע

ליכט,

פֿאַרלאָשן

,41

{'

;זיך

אומ"-

געקערט אױפֿן װאָקזאל האָט ער צוריק / ,אין
א האָט דאָס קעסעלע געגעבּן א דערמאָן אים",

פּמ ,מלחמה וו ,נ"י  ,6591זי ,955

אָקרעץ  --דער" ,עס.

 .1זזח אָקרײַעץ, .און

דער פּאַכטער װעט דערנאָך געבּן אָנבּײַסן א
שיסל צװאָרעך מיט אַ שטיק שװאַרץ אִי ,אַז דער
רוח װעט דאָס נעמען" ,װײַס ,אַ טאַטע מיט
 ,2בּרויט ,אין לשון פֿון קלעזמער,
בּנים'.

,די זבּראַמעכע

װעט דיר טאָקן אַי" |= די

מאַמע װעט דיר געבּן בּרויטן,

אֲקֹשׁׂן --

דער' ,ס .אַמ.

מס4סטא.==8: ,

ליציטאַציע ,אויקציאָן, .אויף דיזן ליטעראַטור-אָי
קריגט איר אַלעס װאָס פֿאַרדאָרבּן איז" ,ד.
עדלשטאַט ,שריפטן ,נ"י  ,5291זי  ,383אַקשן,
אַקשעני'ר  --דער,
אָקשענען  --טר.
-ס .װער עס פֿירט דורך אן א"

א"ר  --רית פֿון :אבל רבּתי ,אַדר ראשון,
אדרא רבּא ,אַהבֿה רבּה ,איכה רבּה ,אין ראַיה,
אל רחום ,אליהו רבּה ,אמונה רמה ,אמר רב,
אמר רבּא ,אמר רבּי ,אמר רחמנא ,אמרו רבּנן,
אִסתּר רבּה ,אשת רבּי .אויך :ארבּעטער-רינג,
,װען איינער שטערבּט אין יאָר של עיבּור בּאָדר
ראשון ,הט מן אַלי מאָל יאָרצײַט אין א"ר",
ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים ,זולצבּאַך ,תּקנ"א.

אר" --.װערבּאַלער פּרעפֿיקס ,אַרב1- .ס ,=:617102:/
ב; דערי .אין רײַכלין  ,8צװישן די גלאָסן פֿאַר

תּהלים :גיחוס  --ער ארבּרמט זיך" ,עבּ31 ,
וְתּי, :ער װעט זיך דערבּאַרעמען"ן; :נעלית --
בּישטו ארהוהרט" ,צז| 9 ,תּי, :דערהיבּן"ן;
יכלכּל  --עש וװירט ארװלט" ,קיב;5 ,
;תּרהיבֿני  ---דו ווילשט ארגרושרן מיך" ,קלח,
ג; און אַזױ אויך כּסדר אין גאַנצן כּ"י( .אין
רײַכלין  8קומט א שװאָ אונטערן א ,מסתּמא צו
װײַזן אַז דער אַרױסרײד איז געװען א קורצער
 '.דוא זאָלשׂט מיך אויף
.נ
ע-קלאַנג,ן ,א.ו
נעמן פֿאַר איין הערן ,איך װיל דיך גאר װאָל
ארנערןי ,ספר משלים ,פפדמ  ,6861כט/ב.
;דען אמת האט ער איז דעם שקר אר'
קלערט , . .י ,װינץ ,זי , .92ר' נתן שפּירא ראָש
ישיבֿה און אבּ"ד אין ק"ק קראָקע . ..מן האָט
אויף איהן גיזאָגט דז זיך אליי הנבֿיא צו אים
אר

צײַגט

האָט*,

רי

שלמה

זלמן

הענא,

איבּז,

סאַמאָװאַר" ,הר ,הרודעס ,יאָנגעלײגטער גאַסט"
,אין יענער צײַט איז מײַן האַרץ געװען הייס,
מײַן בּלוט אַי און מײַן כּחזהדמיון פֿלאַם-פֿײַער",

צמח דוד9 ,פדמ  ,8961לו/א? .אָמן יתומה |}+--
אַלשׂ איין יתום דש זײַן עלטרן גשטאָרבּן זענן,
װײַל עשׂ נאָך קליין איז גװעזן אונ האָט זיין

ממוס ,קליאַטשע ,זי , .92אויף װאָס דארפֿט
איר א פֿײַערל?  /אויף זידן אַן אל  /אויף

לעולם

פֿאָטר ניט

ארקנט",

עפּש,

הבּא ,שקלאָװ  ,6971פּרק לב.

דרך

הישר

"אַר  --סופֿיקס אין אינטערנאַציאָנאַליזמען .דוג-
מאות :פּלאַנעטאַיר ,פּערפּענדיקולאַר ,װאָקאַבּו-
לאַר.
אֹר  --דער- ,ן .אין דער מעטרישער סיסטעם א

מאָס פֿאַר פֿלאַכן .הונדערט קװ-מעטער,
"אָר  --אָפֿטער סופֿיקס אין אינטערנאַציאָנאַליז-
מען .דוגמאות :דירעקטאָר ,אינספּעקטאָר ,פּראָ-
טעקטאָר ,גובּערנאַטאָר ,פּראַפֿעסאָר.

זזו אַרץ .מיי

אַר  --דער ,ץ אַמ.:22: 610 .

נעראַל װאָס איז אַ מקור פֿאַר א מעטאל אָדער
אויך אן אַנדער מין עלעמענט (שװעבּל) .אָרט
ֿ,ון צו פֿיל חלום און
פֿון אָר-אױסגראָבּונג .פ
צו פֿיל װאָר / ,װאָס װייסטו פֿון זייערע אטרי-
בּוטן?  /זי פֿינצטערן װי דימענטן אין אָר /
און לויכטן אויף אין הימלשע מינוטן" ,אַלטער
עסעלין {אין אָפּקלײַבּ ,צוזאַמענשטעלער ,בּעריש

װײַנשטײן נ"י יאַני 7591ן.
ארא  --די .אַי פֿאַר -חומז 61168 ,4מ4011001ג/
 .801621051 = 24 /4אַמעריקאַנער הילפֿס-אָר-
גאַניזאציעץ געגרינדעט פֿון הערבּערט הוּװער
אין װאַשינגטאָן אין , ,1291עס איז געװען דאָס
יאָר  1291אַלע ייִדן האָבּן געלעבּט פֿון דער
אַראַ" ,סמבּ, .ד,ער גאָסט  . . .איז געווען א פֿאָר-
שטייער פֿון דער אמעריקאנער געזצלשאַפֿט אַיײ,
פֿמװל סיטאָ ,אָט דאָס זײַנען מיר ,כאַרקאָװ-קיעװ

,2

ז' ,19

פּאָפּוגײַ ,פֿון דער דרום-
אַראַ  --די' ,ס.
אמעריקאַנער פּאָפּוגײַעןדמשפּחה ,מיט זײיער א
לאנגן עק אין פֿילפֿאַרבּיקע פֿעדערן.
אראב  +-- --אַראַבּער.

אַראַבּאַנדזשע  --די ,ס .פאַראַבּיש ,א"י.
פֿיאַקער ,דראָשקע .זיך שלעפּן מיט אַן אַ' צוויי
טעג פֿון יפֿו קיין ירושלים.

אַראַבּי|זירן  --טרו- .יר ,אַראַבּיזירט.

מאַכן

עס זאָל װערן אָדער אויסזען אַראַבּיש ,אַי דעם

לעבּנשטייגער ,אַי די שפּראַך אע .אויבּ מיר
װעלן זיך לאָזן אַי װעלן מיר פֿאַרלירן אונדזער
זאַציץ, .סימנים פֿון אַראַ-
ייִדישן ייחוד".
בּיזאַציע אויף װעלכע {מען האָט מיר אָפֿט אָנ
געוויזן",

יהואָש,

צוריק װ ,זי 501

פֿון

נ"י

בּיז

רחובֿות

און

-זירונג,

אַראַכּיזם  --דער , ען.

| .װאָרט װאָס

שטאַמט פֿון אַראַבּיש און אַריבּערגענומען אין
 ,2שיטה פֿון אַרױסהײבּן
אַן אַנדער לשון.
 .8שטריך פֿון דעם
דאָס ספּעציפֿיש-אַראַבּישע.
װאָס מע בּאַטראַכט װי ספּעציפֿיש-אַראַבּיש.
דיסט ,פֿאָרשער ,מומחה אױפֿן געבּיט פֿון
אַראבּיע ,די אַראַבּער ,אראַבּישע שפּראַך ,ליטע-
ייסטיק
יין  --װנ.
ראַטור און קולטור.
 ---װיסנשאַפֿט אױפֿן שטח פֿון אַראַבּישן לשון,

אראבּישער קולטור און ליטעראַטור,

אַראַבּיע  --גנ .האַלבּאינדזל אין דרום-מערבֿ-
אַזיע .געבּוירן-לאַנד פֿון מחמד ,מיט די פֿאַר-
הייליקטע צװויי שטעט מעקא און מעדינאַ.
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אַראַבּיש
{לויט לעגענדעס האָבּן די ערשטע ייִדן אין א'
זיך בּאַזעצט אין הידזשאַס .איין לעגענדע האַלט
אַז שוין אין די צײַטן פֿון משה-רבּינו ,װען ער
האָט געקעמפֿט קעגן עמלק ,זײַנען ילדן געקומען
קיין הידזשאַס .אַן אַנדער לעגענדע דערציילט
אַז דוד המלך האָט געהאַלטן מלחמה קעגן די
געצנדינער אין יאַטריבּ (מעדינאַ) .נאָך א לע"
גענדע גיט איבּער אנַזאָכן חורבּן בּית'ראשון
זײַנען  000,8כּהנים ניצול געװאָרן אין אַי און
זיך בּאַגעגנט מיט די פֿר:יערדיקע יידישע תּוש
בים .צװישן אױפֿשריפֿטן פֿון נאַבּאַנידוס ,קיניג
פֿון בּבֹל  555-925פֿאָצ ,װאָס בּאַשרײַבּן די גריג-
דונג פֿון זײַן הױיפּט-שטאָט אין טאַאימה ,װערט
דערמאַנט א ייִדישער כֹּהן און נבֿיא ,װאָס איז
געקומען מיטן קיניג פֿון בּבֿל; דאָס װײַזט אָן
אז אַ טײל פֿון די גוליבּבֿל האָבּן זיך אין
 6י"ה בּאַזעצט אין טאַאימה און הידזשאס).
אין  8491האָבּן געלעבּט אן ערך  000,45ייִדן
אין א גוויסער צאָל קליינע קהילות אין דעם
דרומדיקן טייל פֿון אראַבּישן
כּמעט אַלע זײַנען עולה געװען

האַלבּאינדזל,
קיין מדינת-

ישׂראל,

אַראַבּןיש  --אַדי.

װאָס איז שייך צו אַראַבּער.

װאָס האָט אַן אײגנשאַפֿט פֿון אַראַבּער .װאָס
בּינדט זיך מיט אואַבּער .װאָס געהערט צו
אַראַבּער .אַי דאָרף ,אַ'ע כאַטע ,איער נאַפּט ,אַי
פֿערד ,איער קעמל ,אי מעשׂהלע .אַיע שפּאַניע.
,איין מעשׂה פֿון איין מלך דער האָט פֿיוואונט
אין די אַראַבּישי לענדיר" ,גה, ,972 '| ,נעם
איין קװוינט אַ' גאָלד אודר זונשׂט פֿײַן גאָלד
און איין קװוינט רוט גיכט פּולװיר  ,"...סור,
כח/א, .עס איז דאָ אין ארץיישׂראל א היפשע
מאַסע ניט-בּאַזעצטע לענדערײַען װאָס קאָנען בּײַ
אַן אינטעטיווער װירטשאַפֿט געבּן חיונה אַ סך
אַ גרעסערע

בּאַפֿעלקערונג איידער די איצטיקץ

אַיץ" ,זשיט או ,נ"י  ,9191ז'  .351אַיע גו מי,
,ינט צו
מזיינע ,קליי פֿון בּיימער .ט
וע
רג
מאַכן  . . .נעם קופּערװאַס אוני גומען אראב-
סקי,"...

זאַכין

איין

בּיכל

ציקאַװי,...

אַראַבּיאַניש

װאָש

דרינין

שׂקלאָװּ

גיפֿינט

,5971

זיך

זי ,44

 --אַרכ ,זן .דזװ א, .בּפֿעלט

ער  . . .איין אראבּיאַניש װײַבּר קלייד פֿר פֿער-
טיגן לאָזין דאָשׂ איהם װערט צו מאָס זײַף,
מראות הצובאות ,ואנזבּעק  ,8171יא/א.

שפּראַך פֿון אַראַבּער,
אַראַבּיש  -זאָס.
רײַכע און אַלטע מערבֿ-סעמיטישע שפּראַך .דאָס
| קלאסישע אַי פֿון קאָראַן איז דער יסוד פֿאַר דעם
אינטעליגענטן און ליטעראַרישן כּלל-לשון אויך
פֿון איצט; די גערעדטע שפּראַך שטאַמט אָפּ
צום

טייל,

פֿון פֿריערדיקע

דיאלעקטן.

א"

ריידער,

אַראַבּישע לינע  --די.

אַראַטאָר

ציפֿערן  01 ,1 ,2 ,.....9אַרײַן אין בּאַנוץ
זינט  ,9יייה,

-

אֵיאַכּסקע

סל.

אַזי.

אַראַביש , ,בּײַ

דיזענטעריע מוז מען געבּן װאַסער מיט אַ'
גומע ,רײַזיװאַסער ,װאַסער מיט װײַסל פֿון אַן
איי",

דער

איבז,

פֿון

אוצר

געזונד

װאַרשע  ,8091זי ,43
אַראַבע  +-- --אַרבּע ,א װאָגן,

אַראַבּע"פק  --דער ,ין .ככאיי 2כאיט ,1 .סטיל
פֿון אָרנאַמענטיק ,בּאַזירט אויף קאַליגראַפֿישע
 2אָרנאַמענט {מיט בּלץ-
אַראַבּישע אותיות.
טער ,בּלומען ,פּירות ,פֿאַרשײדענע מינים פֿיגורן
(אָבּער ניט פֿון מענטשן!)} אין טראַדיציאַנעל-
אראַבּישן סטיל .בּ,אַזונדער איז בּאַמערקנסװערט
 ..,צוויי טיטל-בלעטער ,פֿאַרצירט מיט די
פּראַכטפֿולסטע אַין (צייכענונגען)" ,קמ,6681 ,
טן , .92דער הויפטקאמער . ..מיט אויסגע-
מאָלטע גירלאַנדעס בּײַ די זײַטן און מיט אָפּ
געבּליאַקעװעטע אֵץ" ,זש ,קיסר און רבּי |,

זי  .9 872טאַנץ מיט איין פֿוס אינדערלופֿטן,
אַזאֿרטיק  --אַדי- .נדיק  --אַדי.
אַראַבּוער  --דער ,מצ װי אצ.
מיטגליד פֿון
אַראַבּישן פֿאָלק, .איך ווייס ניט פֿאַרװאָס דער
דײַטש האָט מיר אָנגענומען פֿאַר אַן א א
טערקישן אונטערטאַןײ ,מר ,גש וש ,ניי  ,0191זי
 6גאָבּער מײַן אַי האָט שוין לאַנג אָפּגעשריגן
זײַנע

זאכיף"",

פאַלטע

מײַנע

סעג,

די אַראַבּישע לענדער  ---מצרים ,איראַק ,לבֿנון,
סיריע ,ירדן ,סאַודײאַראַבּיע ,תּימן  --אָרגאַני
זירט אין  .5491שפּעטער זײַנען צוגעשטאַנען:
ליבּיע ,סודאן ,מאַראָקאָ ,טוניסיע ,אַלזשיריע
און קוּװועיט,

אַראַבּישע ציפֿערן  --די אַלגעמײן-בּאַנוצטע

זיבּן

יאַר

אין תּלאָבֿיבֿ ,ב"א  ,7491ז' , .26ניט קיין
אראבּישע נאַציע איז געזעסן אין ארץ-ישׂראל,
נאָר אַזױ-גערופֿענע אַי ,װאָס האָבּן ראַסנמעסיק
געהערט צו די פֿאַרשידנסטע פֿעלקער-שטאַמען
און האָבּן װי א שתּפֿותדיקן שטריך געהאַט
בּלױז דעם אראַבּישן אידיאָם" ,צייט ,אין קאַמף
פֿאַר

אַ יודישער

שטיק
י

מלוכה,

{' ,42

 --דער ,יעס .פֿקפֿ .פּעיאָ.

-ערין- ,ערקע- ,קע -

װנ גבּײַ דעם

הענגט אױפֿן װאַנט אַ ציגאַנקע ,אן א'קע ,א
פֿערד  . . .מיט אַ ייִדיש בּילד שעמט מען זיך",
ש .בּעקערמאַן

זי , .7פֿלעגן

טבֿריה,

די יודישע

קומען

אַ'ערקעס

מיט

קאָזאַקין ,אַדעס ,6881

זיך בּאָדן אין די המי-

נאַקעטע

בּרוס ,זי שטילע ערד ,זי .442
אַראַגאנט

--

אַדי.

קינדערלעך",

-ערמום,

??אײ22 .ל.

פֿאַרשײַט,

װאָס איז מיט חוצפּה ,עזות-פּנימדיק ,דערווידער-
דיק-גרויסהאַלטעריש ,הויך-שטאַפּלעריש, .דער
צופֿאַל בּרענגט אים פּנים-אל-פּנים מיט טיטוסן,
דעם אַין קייסער און אומבּרענגער פֿון ירוש-
לים" ,לע ,טמז 9591 ,וא .1
דקע.

יש

סובּ ,דער .װנ -ין,

 --אַדי .דזװ אַ' ,אָבּער א בּיסל

מילדער .אַן אַישע בּאַציאונג.

קאָנפֿעדעראַציע פֿון

און

לעבּען,

-ישקייט,

,י פּאַליאַקן האָבּן . . .
אראָגאַנץ  --די .ד
אַרױסגעװיזן זייער אַי און דאָס האָט זיך קודם
בּאַצױגן צו ייִדן" ,יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ ,0791
זי ,43
אַראַגאָניע  --די .גנ :99 .אַראַגאָ'ן ,נר.
פּראָװינץ אין צפֿון-מזרח שפּאַניע,, .אין צווייטער
העלפֿט  ,,21אין  ,31און  .41י"ה האָבּן די

מלכים פֿון אַי געגעבּן ייִדן שוץ און געלאָזט
זי פֿירן א בּרייטע אַלײפֿאַרװאַלטונג אין די
קהילות .אין דער הויפּט-שטאָט פֿון לאַנד סאַ"
ראַגאָסע { . . .וואון די יידישע קהילה האָט
 . .א צושטראָם
עקסיסטירט זינט אַלטע צײַטן. ,
פֿון אײַנװאַנדערער  . . .פֿון קאָרדאָװע און אנ"
דערע דרומדיקע שטעט" ,זק ,איבּז ,דובּ שו,
זי , .272ןאין  |1921האָט זיך די אנטיייודישע
 . .אין אַי
בּאַוװועגונג אריבּערגעטראָגן קיין א'. ,
גופֿא זײַנען געבּליבּן גאַנץ כּמעט אַלע קהילות,
װאָרעם די קיניגלעכע מאַכטאָרגאַנען און די
פֿעאָדאלן האָבּן ענערגיש פֿאַרטײידיקט זײיער
ייודיש אייגנסיי ,דאָרטן ש ,זי  .622אין יוני 2141
איז פֿערדינאַנד ! געװאָרן קיניג און דער מצבֿ
פֿון די ייִדן האָט זיך געבּיטן .דער בּאַרימטער
וויכוח אין טאָרטאָזץ ( )2141:4141האָט אַרײַנ-
געבּראַכט צעטומלענישן אין א' און נײַע רדי"
פֿות .אי האָט זיך פֿאַראײניקט מיט קאַסטיליע
אין , .9641איר האָט אומרעכט געטאָן  . . .װאָס
איר האָט די קרוין פֿון אי אויף אײַער קאָפּ
אַרױפֿגעזעצט! אי געהערט צו דעם טעמפּל-אָרדן
און

ניט

צו

אײַך",

איבּז,

טרובּניק,

יונה

דרי

פֿיליפּזאָן ,ר' יהודה הלוי ,װילנץ  ,5981זי ,31
אַראַנירן  --טרו- .גיר ,אַראָגירט .רעדן ,זיך

נוהג זײַן חוצפּהדיק ,מיט אַראַגאַנץ, .בּאותו
פּעַם איז אן מיך גשיקט װאָרדן רי ליבּ הארפֿארט
מיט ר' יודא הויקשיר מיך גאָר האַרט אַראָ
גירט" ,גה ,זי ,293

אַראָ|געניע  --די .כאיי ככגר.

טייל פֿון

געאָלאָגיע װאָס פֿאַרשט אופֿקום פֿון בּערג,
פּראָצעס פֿון געאַלאָגישע שינויים אױיפֿן ערדך'
קײַלעך.
גענעזיס  --דער- .גענ(עט)יש --אַדי- ,גראַפֿיץ  ---די- ,לאַגיע.

אראה

בנהמה

 --װעירע בּינעכאַימען זאַץ.

תֹּח2 .כסנהדרין ,לז/ב; איכה רבּה ,ד .8 ,זאָל.
איך אַזױ זען די נחמהי .עמפּאַטיש .לשון פֿון אַ
שבועה ,ואונטש ,כּדי צו בּאַקרעפֿטיקן די
אייגענע רייד ,עדות וכדי, .אי בּ'  ---כ'זאָל אַזױ
זוכה זײַן צו זען די נאולה שלמה װי דאָס װאָס
איך זאָג איז אמת", .אי בּ'  ---איך זאָל אַזױ זײַן
בּטוח מיט כּליהגוטס ,אָמן!י,
א' בּנחמת ציון וירושלים  , , ,{ --ביל"
נעכאָמאַס ציאָן װירושאָלאַייִםן זאַץ .תּח .איך
זאָל (זוכה זײַן צו) זען די טרייסט פֿון ציון און
ירושלים' .תּפֿילה ,וואונטש ,בּקשה פֿאַרן נאַציאָי
נאַלן אױפֿלעב פֿון יידישן פֿאָלק אין לאַנד פֿון
די אָבֿות{ .פֿרומע ייִדן פֿלעגן פֿאַרענדיקן זייערע
בּריוו מיט אי בּי צי וין,
אַראַטאָר

יט

דלר,

זם,

ז.

01

--

דין,

-קע.

ככאיי  = .227טאַלענטירטער רעדנער, .א ל-/
רערל אַ פֿראַנט :אַ אִי אָן טאַלאַנט" ,ים ,אַ
שטעדטיל בּמקום סדם ,אַדעס  ,5881זי , .7װעגן

דער גרויסער סטאַטשקע  . . .האָבּן גערעדט אַין
אויף אַרבּעטער-פֿאַרזאַמלונגען",

דער

אידישער

אַרבּײיטער ,לאָנדאָן  ,6981טאן , .22פֿאַרמאַך
דאָרט דײַן פּיסק ,דו גרויסער אָי / ,סיאיז קיינער
 .פֿון רייד ניט געװאָרן נאָך זאטער" ,עק, .ער איז

אראנו ולא עתה

2011

אָראַטאָריע
געווען א גרויסער אִי .זײַן רעדנער-קונסט האָט
צו אים צוגעצויגן די אױפֿמערקזאַמקײט פֿון
דעם גרויסן עולם" ,ש .מאַרגאָשעס ,טמז4691 ,

{ . . .אומצוקים אָכאַזו בּאָאָרוין"האַקױדעשן זאַץ.
תֹּח2 .כּתובּות ,קד/א' .מלאָכים און שטערבּ-
לעכע האָבּן זיך אָנגעכאפּט אָן אָרון-קודש"
{|צווייטער טײיל; ,נצחו אי את המצוקים ונשבה
ארון:הקורש" --- ,האָבּן די מלאָכים בּײַגעקומען
די שטערבּלעכע און דער אָרון"קודש איז גע"

קען יאָ װערן אַ ספּעציעלער בּאַרוף" ,אַבּאַ גאָר-

פֿאַנגען געװאָרןין
 ,1מליצחדיקע און פֿאַרשטעלטע ריד פֿון
תּנא בריקפרא ,װאָס האָט ניט געװאָלט מצער
זײַן דעם עולם און אָנזאָגן אַז רבּי  --דער
מסדר פֿון משנה  ---איז נפֿטר געװאָרן .ןשטעלט
פֿאָר פּאַעטיש דעם געראנגל צװישן די אי"
בּערשטע און די אונטערשטע װעלטן איבּער
דעם גרויסן תּנא .צום סוף האָבּן גובֿר געװוען די
ערשטע און דער אָרון-קודש  --סימבּאָליזירט
רבּין (זײַן נשמה)  --איז געפֿאַנגען געװאָרןן.

זיש  --אַדי .איער טאַלאַנט .אֶע
וא ,7
פֿעאיקײיטן- ,ישקייט .,יי  --רעדנערײַ,
בּײַטעם
דין,

פֿון בִּיטול, .רעדערײַ

דאָס

פֿרײַע

װאָרט,

בּ"א,

װי אָיַלי,..
סעפט'

,9591

פאן ,54

אַראַטאָרױיע  --די- ,ס .פפ- :יום ,ככאיי 2כל.
װאָקאַל-אינסטרומענטאַלע מוזיקאַלישע שאַפֿונג,
ענלעך צו אַן אָפּערע ,אָבּער אָן סצענישער
אַקציע .װערט אױסגעפֿירט פֿון זינגערס ,װאָ
קאַלע אַנסאַמבּלען ,כאָר און אָרקעסטער, .האָט
ִ.ד.יש ליד אונדז געלאָזט הערן
י.
יַן
דורך זײ
די גאַנצע קלאָג און זיפֿץיאַי פֿון אונדזער מאַמע-
ייאַליש  --אַדי
לשון",יג ,תּוך ו ,זי .191

ערד'ניסל.

אַראַכי"ד  --דער ,ז .בּאָט .ט .ל.

נאָכן בּליֶען דרינגען די
4סססמץם .31804212
בּלומען פֿון געװיקס אין דער ערד און עס
װאַקסן אויס ערדיניסלעך .געניצט לרופֿ צום
פּראָדוצירן אייל ,ניס-פּוטער אע .די ניסלעך

ווערן אויך געגעסן געבּראָטן .

א -זייערם.

ריש  --אַדי .איישער עסיק .אַיש זײַערס.

אָראַ'ל  --אַדי? .אי 22ל.

 .1װאָס איז

בּעליפּה ,ניט געשריבּן ,איבּערגעגעבּן אָדער
אױפֿגענומען בּעל-פּה .אִיער מעטאָד בּײַם לער-
נען פֿרעמדשפּראַכן .איער עקזאמען.
 .2װאָס קומט דורכן מויל .אֶיע מעדיקאַ-
מענטן .אִיע װאָקאַלן (װי א היפּך צו נאַזאַלע),
( .פּסיכאַאַנאַליז) װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט
דער סאַמע ערשטער סטאַדיע פֿון בּאַגערן --
זייגן ,עסן ,אַרױסבּרענגען קלאַנגען .איע הנאָה,
אער פּחד .אִיע בּאַדרענגעניש .קאַמאָליקע
צײַטן . . .האָט יאָ געקאָנט זײַן נייטיק צו
לאָזן די קינדער אָפּקומען אין דער איער פֿאַזע
פֿון זייער אַנטװיקלונג" ,מװ ,איבּז ,יִבֹּל אאי
זי ,471

אָרֹאָל  --דער , עס ?22 .כערל? זזח אָבּאָל
4

,4

 .1/גהויכער

מגושמדיקער

מענטש,

עם-הארץ ,נישט קלוגער מענטש  . . .פּראָסטאַק.
דראַנג,

גראָבּער-פֿליגלײ,

יפֿאָ,9391 ,

טךן ,2

 .2װער עס פֿירט אַ טראַטװע אויף א טײַך,
אראלים { --ערעיליסן די ,בּמ .פלישעיה ,לג,7 ,
כככּתובּות ,קד/א .מלאכים, ,אוני דיא (מלאכים)
דיא דא היישׂן (אראלים) דיא טואן לובּן ,אוני
דשׂ גזיכט איטליכשׂ (מלאך) דר דא היישׂט
(חיה) אודר (אופֿן) אודר (כּרובֿ) איז קעגין דיא
מלאכים דיא דא היישׂן (שׂרפֿים)" ,מחזור שלש
רגלים ,אַמשׂט  ,3171לה/א; .האָרך! די שׂרפֿימס
זיסע קלאַנגען  /װי צעשמאָלצן גינגאָלד פֿליסן,
 /מחנות מיט אראלים רוישן  /הימנעס פֿון די
העכסטע ספֿערן" ,מר וו ,ניי  ,8091ז' , ,711די
אי און די שׂרפֿים שטייען און װיינען" ,יהואָש,

ימשה-רבּנוס טויט",

אי ומצוקים אחזו בּאָרוןדהקודש --

 .2בּאַצײיכנט די פּטירה ,הסתּלקות פֿון יעדן
גרויסן רבּין ,אָדער אַן אַנדער גדול:הדור.
פֿרגל :נתבּקש לישיבֿה של מעלה ,נסתלק
געװאָרן.

קדאָ זײַנען

אַ גאַנצע

געגאַנגען

מליצות װי  . . ,אי וי אי בּי היי ,יש ,זי ,021

רײ

 2אויך געקירצט אין פֿאַרשידענע סיטו"
אַציעס, :דער בּחור? אי וי  ---צוויי כּוחות אונ-
טערבּאַוואוסטזיניקע האָבּן געקעמפֿט אין זײַן
נשמח ,אָבּער ני אי אי ה' און ער איז געבּליבּן
בּײַ יידישקייט"; און להיפֿך; :נ' הי אי א' --
און ער איז נתפֿקר געװאָרן"; ,אי וי א' --
האָבּן זיך אָנגעכאַפּט אָן חולה מסוכּן ,אָבּער
ני הי אי אי  --די דאָקטוירים האָבּן אים אָפּי
געראַטעװעט"; ,אי וי  --ס'האָט זיך צעפּלאַקערט
אַ קאַמף צװישן פֿרומע און פֿרײַע"; :אי |ו' --
קדושה און חולין ציען אים ,אָבּער ני א'  --די
קדושה האָט גובֿר געווען".
אַראָמא'ט  --דער22 .} ,איי  ,220גר.
 ,1אַנגענעמער ריח .אי פֿון געװוירצן ,אִי פֿון
בּשׂמים ,בּלעטער ,בּלומען אע .שאַרפֿער ,מיל-
דער ,זיסער ,רייצנדיקער אא אַי, .זיסער שבֿו-
עות-אַראָמאַט ,". , .פֿרוג | ,נ"י  ,0191זי ,841
פֿ,לאַנצן װעלכע האָבּן ניט געהאַט קיין שיינע
בּלומעךבּלעטער און ניט פּראָדוצירט קיין א'
פֿלעגן טאקע בּלײַבּן אומבּאַפֿרוכטעט" ,א .ש.

און פֿאַרשפּרײטן א ריח (געוויינטלעך אַן אָנ
ע ס יק.

גענעמען) .איער

ינע  --אַדי .סל; .זאָל מען זיי |די פֿיסן
פֿונאַנדעררײַבּן מיט װאָלענע טרוקענע טיכלעך
אָדער אײַגרײַבּן מיט שפּיריטעס ,אַ' עסיק",
װעגען חאָלערע ,פּעטראָגראַד  ,6191זי { ,41פֿטמ
ראָמאַטעס עסיק ,אויך, :זײַן פֿאַרלאַנג אויס-
צושמירן אים מיט אַראָמאַנטעס עסיק" ,אַר,
ידי בּרידער'ן.

דיזירן  --טרו .אָנזאַפּן מיט אַן אַראָמאַט.

דיזאַמאָר

דיזאַציע.

דיזירונג,

אַראָמין  --דער .בֹּא.
פֿאַרבּשטאָף ,געניצט
אין טעקסטיל-פֿאַרבּערײַ . . ., ,מאַלאכיט-גרין,
זאפֿראַנין ,אַ' ,בּיסמארקבּרוין אֲאָזװ פֿאַרבּן
ריינע

װאָל אין

װאַסער",

הייסע

ש.

שפיראָ,

קליידער פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091ז' 54

אַראַמיש  }- --אַרמיש.
אראַץ */20612 .21 --

נצתגצס

412:

.=2:

שטצטל אין ליטע ,אין דער געגנט פֿון דער
אמאָליקער קרײַזשטאָט טראָק .אין  0291האָט
די פּוילישע מאַכט צעטיילט אַי אויף אַ ליטװישן

און פּולישן טייל .די שװערע מאַטעריעלע
לאַגע האָט גורם געװען א מאַסךעמיגראַציע
פֿון אי .אַרום  9391זײַנען פֿאַרבּליבּן אין אַ'
עטלעכע ייִדישע משפּחות .צונעמענישן :א'ער
מתים (ְדי ייִדן פֿונעם פּוױלישן טייל אַי פֿלעגן
מוזן בּרענגען זײיערע מתים צו קבֿורה אין
ליטװישן טיילן,
אַראַנגוטאַ'נ(ג)  ---דער" ,ען2 .כאיי 2כמאַי

לײַאיש

{= װאַלדדמענטשן.,

אַנטראָפּאָאיד (,)8651 +--
וועלדער פֿון בּאַרנעאָ און
װאָס הייסט אַזױי |אָי'ן
מענטש ....מע געפֿינט

גרויסע מאַלפע,

לעבּט אין די בּלאָטיקע
סומאַטראַ,, .די מאַלפּע
איז גלײַך צו דעם
זי אויף דער אינדזל

בּאָרנעאָ אין װעסט-אינדיען . ..זי גייט תּמיד
גלײַך װי א מענטש" ,א .מ .מאָהר ,ראשית
לימודים ,לעמבּערג  ,2681ז' , ,71גאָרילעס
ווילדע אין די פֿראַקן ,אִיען אין מונדירן" ,סעג,
נישטאַ.

זאַקס ,דאָס לעבּן פֿון פֿלאַנצן.

 .2פֿיג .דופֿט ,געשמאַק פֿון עפעס .אי פֿון
דער פּאָעזיע .אַי פֿון מיסטיציזם, .װאָס קומט
מיר אַרױיס פֿון מײַן ראָמאַן  --קלאָגט זיך
דאָרט אַ מיידל  --אַז ער האָט ניט קיין אַ",
גרינ,

,

פֿון

בּלעטלעך

אַ טאָגיבוך,

נ"י

,4591

ז'

ג,זען די קאָלירן און הערן דעם אי פֿון אַ

קונסטווערק",

שנ;,

און

קריטיק

קריטיקער,

ב"א

 ,9ז' ,272
די'ש

--

אַראַנדזשירן  --טרו .אין א"ייידיש פֿון
אַלטן אַשכּנזישן ישופֿ .דזװ אַראַנזשירן .ספּעצ:
אײַנאַרדעגען ,צורעכטמאַכן, ,מיט די שלעסלעך
מיט זיך , --דאָס
װעל איך שוין אַ".
יונגע פּאָרפֿאָלק האָט זיך שוין אַראַנדזשירט",
קאָס.

אראנו ולא עתה ( --ערענו װעלויי אַטאָין
זאַץ.

אַדי .װאָס איז

מיט

אן אַראָמאַט,

אַ'ער פּודער .אַיע אָפּרײַבּונג .אַגראָזן, .איז
יעדע סעקונדע סכּנות-נפֿשות .מע מוז גיך מאַכן

 טרוקענע אָפּרײַבּונג פֿון אַיע קרײַטער איבּערןגאַנצן קערפּער",

איבּז

שלג ,דער

אוצר

געזונד און לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי .41

פֿון

אע

מאָלעקולן ,אַי פֿאַרבּינדונגען ( --כעמיע) גרויסע
מאָלעקולן װאָס האָבּן אטאָמען פֿון קױלנשטאָף

תֹּח.

22כבּמזבּור,

כז,

.71

'איך

זע אים

אָבּער ניט אַצונדי ,תּי |צװייטער טייל :אַשורנו
ולא קרובֿי  --ב' :איך קוק אים אָן ,אָבּער ניט
נאָנט'ן ,דאָס האָט געזאָגט בּלעם װעגן דעם
פּראַכטיקן עתיד פֿון די בּנײיישׂראל .געניצט
מיטן ב :ס'וועט נאָך דויערן א לענגערע צײַט.
,כ'האַלט אינמיטן כּתבֿײיד ,א' ו' ; ;"9די
מלחמה אין מיטל-מזרח װעט זיך ענדיקן ,אי וי
:
נ",

2012

אָראנזש
אַראַ'נזש  --דער ,ז .אויך :אָראַנדוש.
ככאיי2 ,כפרֿ ,כאַראַבּיש2 ,כפּערסיש .1 .מאַי
ראַנץ ,פּאָמעראַנץ.

אַין-גאָרטן ,איך

אױיבּוים,

זאַפֿט ,אַי סאָד ,אָקאָליר, .דאָרט װאו דער
צעדער זײַן שאַטן צעשפרײיט / ,דאָרט װאו
דער אַי מיט גאָלד איז בּאַנייט" ,מר  ,ניי ,8091
זי , .621און װאו נאָר דײַן אויג זאָל ניט
פֿאַלן ,איץ און װידער אָידִי ,סעג ,א בּוים פֿון
א'ד ,ז, .אַלס
פּוילן ,ב"א  ,5491זי 05

געטראַנק װאָס לעשט דעם דורשט איו דאָס
בּעסטע מינעראַל:װאַסער ,לעמאַנאַד ,אַי ,פֿגעז,
פּאַריז  ,9491נאן ,9
אָראַ'נזש  --אזי.
פֿון מאַראנצן.
פֿאַרלירט

די

רױטגעלע פֿאַרבּ ,קאָליר

אַײרױטע
פֿליסיקײט

פֿאַרבּ, .בּעתן
איר

בּלויען

זידן

קאָליר,

וערט געל ,דערנאָך אַ'" ,יאכ ו ,זי , .9שופּן
בּלישטשען אמאָל מיט אַ טונקליבּלויען ,אַמאָל
מיט א גאָלדיק'געלן ,אמאָל מיט אִי און אַמאָל
מיט א רויטע קאַליר" ,איבז א .נ .לוט לינקע-
װיטש ,די אונטערװאַסערדיקע מלוכה ,װילנע
; .48 '/ ,3געװוען אָנגעטאָן אין אַן אֵין
גאַרניטער",

ד.

פֿעלדמאַן,

איבּז,

י.

בּאַבּעל,

דערציילונגען ,כאַרקאָװ , .5291אין שטאָט
נעמען פּלוצלינג  /זיך צינדן לאַמטערן / ,אִיע
און גרינע  /און פּורפּורנע שטערן" ,דא,
עווע  --אַזיװיאָלעט ,פּאַרין  ,0291זי 83
סל, .האָט זי פֿארװאָרפֿן אין װײיטיק די הענט,
הייסע ,אֵיעװע פֿאַרבּן" ,איזי כאַריק ,מיט
און לעב

לטבּ

 ,63291זי ,901

אָראַנוש  --גנ  .698410אין יָדי מקורים:
שטאָט אין דרום-מורח
אַבֿרינגא ,אַבֿרינגה:,
פֿראַנקרײַך .ייָד' ישובֿ זינט אָנהײבּ  ,31י"ה,
צענטער פֿון לומדות װאו עס האָבּן געלעבּט
די מלומדים מרדכי פֿון קאַרקאַסאָן (קרעסקאס
אַבֿרנגה) און דאָן קרעסקאַס פֿון בּאַניאָל :אין
 4ייה  --דער אַסטראָנאָםס לוי בּן גרשון,
מחבּר פֿון ישש כּנפֿים' .גרעסטער גירוש סוף
 6י"ה .אָן ייִדן איז אִי אַזױ פֿאַראָרעמט
געװאָרן אַז מע האָט געבּעטן די פֿאַרטריבּענע
צוריקצוקומען .דער ישובֿ האָט שוין אָבּער ניט
דערגרייכט זײַן אַמאָליקן פֿאַרנעם,
אַראַנזשירן  --טרו .ייר ,אַראַנזשירט?? ,איי
 .1מסדר זײַן ,כּרענגען אין אָרדענונג,
229ר.
אָרגאַניזירן ,אײַנשטעלן .אַי אַן אונטערנעמונג,
אַ פֿאָרשטעלונג ,אַן אויסשטעלונג ,אי עפּעס פֿאַר
עמעצן, .זאָרגט זיך ניט ,מירן שוין אַ' די זאַך".
אַי אַן איבּערפֿאַל{, .לינקאָלן| האָט דאָרט מן
הסתּם געדאַרפֿט אַי שטאַטסגעשעפֿטן ,האָט מען
אים  . . .דערשאָסן אויף טויט" ,קמ,5681 ,
שך  .11עבּכל נפֿשנו ובּכל מאודנו . . .די זאַך
צו אַ' ,מסדר זײַן ,עס זאָל האָבּן א קיום",
ייפֿאָל ,0981 ,מאן , .9דאָס זעלבּע גרויסע צימער
בּײַ שפּיראָן אין הויז  . . .אנדערש צוגעקלויבּן,
אַראַנזשירט  . . .אויף אויפּצונעמען געסט" ,שע,
פֿון צװײי װעלטעןן ,זי  .16אַ"ק אָמיטעט.

 .2בּאַשװינדלען .אָפּטאָן עמעצן אַ שפּיצל,
דירונג.

אַראָפּ

-עמענט.

,דעם א' האָט מען א

בּערגעגעבּן איינעם פֿון די הויזלערערס" ,ישׂראל
רעיונות

אָרנשטײן,

 ,יאָס .3981

ישׂראל...

אַראַנזשערוי!  --די ,ען .אויך אָראַנ-
פּאַרניק ,ספּעקט ,ספּעצ אַזאַ וואו
זשעריץ.
מע האַדעװעט אַראַנזש-בּיימעלעך .בּכלל קינסט-
לעכער גאָרטן ,װוינטער-גאַרטן,, ,מיר קענען די
קנאַבּן  --און מעדכענשולן פֿאַרגלײַכן צו אַ
פֿרוכטגאַרטן און אַן אַי" ,ארז ,קמ,4681 ,
א , .23דער אײבּעראָגראָדניק פֿון דעם גרויסן
בּאַטאַנישן גאָרטן  . . .האָט מִיר ערלויבּט אַרײַנ-
צוגיין אין די אַרענזערנעט",

װילנצ

מאָלצײַט,

,7781

אמד,

ו'

דער

.94

שבֿעים

/אַמעריקע

װאָלט  . . .אויסגעוויזן װי אַ געררוימע אֶיריע
מיט אַ מאַסע לופֿט און זון ,וואו עס בּליֶען זיך
פֿונאַנדער און װאַקסן זיך פֿונאַנדער . . .פֿעל-
קער" ,זשיט | ,נ"י  ,2191ז' , .712א שול איז
ניט קיין קינסטלעכע אִי ,ס'איז א נאַטירלעכער
ימ,

גאָרטן",

איינהייטלעכע

פֿאָלקשול,

שאַװל

,2
ֿ,אַר אַינע געװיקסן (ועל-
נגע  --אַדי .סל .פכע װאַקסן אין אונדזערע קאַנטן קיינמאָל ניט
אונטערן פֿרײַען הימל) מאַכט מען די פּאַרניקעס
מיט שטאַרק אײַנגעבויגענע פֿענצטער" ,דער
לאַנדיאַרבּייטער,

לוח פֿאַר קאָלאָניסטן.

 . ,װילנץ

 ,1ז' ,601
אַראניעץ --

די ,סס .שפאַ.

ה8ה212

.=475:

הענגלײַכטער ,קאַנדעלאַבּער,

אַראַניענבּורג  --גנ )0025- .קזטטמסנמפנס
שטאָט ניט װײַט פֿון בּערלין
'.)06-069028808
אין דער פּראָװינץ בּראַנדענבּורג ,מזרח-דײַטש-
לאַנד .נאַצישער קאַנצענטראציעילאגער זינט
 ,6נאָך דער 'קריסטאַלינאַכטי (נאָװי )8391
 0טויזנט דײַטשע ייִדן אינטערנירט אין אי
שפּעטער בּאַפֿרײַט די װאָס האַבּן צוגעשטעלט
ארױיספֿאָר-װיזעס קיין אױסלאַנד .מיטן אויס-
בּראָך פֿון דער צווייטער װעלט-מלחמה איז אי
געװאָרן דער צווייט:גרעסטער נאַצישער קאָנ
צענטראַציע-לאַגער 2491 .אַלע ייִדישע אינטער-
נירטע אין אִי טראַנספּאָרטירט קיין אוישוויץ .די
נאַציס האָבּן איבּערגעלאָזט נאָר א גרופע פֿון
 0ידן װאָס זיי האָבּן ספּעציאַליזירט אין
נאָכמאַכן ענגלישע װאַלוטע און דאָקומענטן
אִי האָט זיך אויך אויסגעצייכנט מיט די עקס'
פּערימענטן אויף אינטערנירטע ,דורכגעפֿירט
פֿון נאַצישע װיסנשאַפֿטלערס,
אראפ  --דער ,ן" .קע ,יס .ככאוק ,רום.
נעגער ,שװאַרצהויטיקער, ,.אברהמל זאָלאָטוש-
קין -- ,אַ שװאַרצער װי אַן אַ'" ,שע ,פֿונים
יאַריך

{;

 .2װער עס האָט פֿאַרשפּילט דאָס גאַנצע
געלט אין קאָרטן,; .זײַן גליק װאָס איך בִּין
איצטער אן ;אַי" ,גיי אַרום אָן קליינגעלט",
שע,

דראַמאַטישע

שריפֿטן,

-ט שיק  --דער ,יעס.

ז' ,17

 .1פקפ פֿון אַראַפּ,

אַראַפֿ  --אַדװ .סטג-זטם .60712:
אַרונטער.
װײַזט אויף דער ריכטונג פֿון אױבּן אויף
אַרונטער .היפּוך פֿון אַרױף .גיין (קריכן ,פֿאָרן

אאַזװ) אַי .אין פֿאַרגאַנגענער און קומענדיקער
צײַט קומט אָפֿט אָן דעם װערבּ ,בּלויז מיטן
הילפֿסװערבּ װאָס בּאַצייכנט די צײַט ,למשל :ער
איז (װעט) א' אין הײל; שטילערהייט בִּין
(װעל) איך אַי פֿון בֶּעט; מיר זײַנען (װעלן)
אי ציען
יז
גיך א' פֿון בּאַרג .קריכן בּ
אַ .דאָס גאַנצע לײַבּ אין קרעץ ,פֿון
אויף
אױיבּן בּ יז אִי .אָפּשיטן מיט מתּנות פֿון אויבּן
בּיז אַ' .לייגן זיך מיטן פּנים אַ' .אָפּמעסטן
פֿון אױיבּן אי מיט אַ בּייזן בּליק .רײַכלין 8

פֿאַרטײַטשט ' :שמטוה' (מלכים בּי ,ט: )33 ,
;,שטושׂן זי חר אַבּא"( .תי;, :שלײַדערט זי
אַראָפּ"}, .אַ העמדעלע א' ,א געזונט אין קאָפּ"
 --בּײַם אוױיסטאָן א העמדעלע פֿון אן עופֿעלע,;אַ רענדל אַרױף ,א רענדל אי  --איך װעל זיך
ניט דינגען מיט אײַך" ,פֿװל, .איין אורטיל
האָבּן זי טון פֿר קינדן  /אז װען עשׂ פֿום
הימל ארן|אןבּ װער קומן" ,װינץ ,ז' , .7די
נאַטור פֿון חומר איז צו ציֶען אַ ,ר' מנשה
איליער, .זײַן קאָפּ טרייסלט זיך א' ,אַרויף,
אין די זײַטן |בּעתן צוען די דראטװעסן און
דערבּײַ בּרומקעט ער עפּעס שטיל אונטער דער
נאָז" ,

ב.

שאַפֿיר,

אַבֿרהמל

דער

שוסטער,

אַדעס  ,1191ז' ,51
ענקל  --פֿאַרלירן דעם אמט,
אי פֿון בּ
אראָפּװאַרפֿן דעם גבּאי פֿון בּענקל, .דער רבּי איז
מבֿטיח אַז דער פּאָדאַטנע ספּראַװניק . ..װעט
אַראָפּ פֿונעם בּענקל" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגטל,
אַדעס  ,5981זי . .89
אי פֿון גלײַכן װ ע ג  --אױפֿהערן זיך צו
פֿירן פֿרום .ניט זײַן מער אָרנטלעך, .ער האָט
געװאָלט לערנען אין א האַנטװערקער-שול אין
בּיאַליסטאָק ,נאָר זײַן טאַטע האָט מורא געהאַט
אַז ער װעט אַראָפּ פֿון גלײַכן וועגיי ,טשענסטאָ-
כאָװער יודן ,ז' ,2

 -אָנװערן דאָס געזונט.אִי פֿון ג עזונט
,מײַן קינד ,װאָס איז מיט דיר געװאָרן? װאָס
גייסטו אזוי אויס װי אַ ליכט?  /דײַן פֿרײַהײַט
האָסטו דאָך שוין פֿאַרלאָרן  /און דו בּיסט
אַראָפּ פֿון געזונט" ,פֿל.
אי פֿו
ן די אויגן  --ניט דאַרפֿן אָנקוקן

| מער .אָפּגעבּן די אַרבּעט מיט אַ בּראַק ,אַבּי אַ'
פֿון די אויגן .אַװעקשיקן דעם וילדן יונג --
און אי פֿון די אויגן,
אי (ווי) פֿון ה י מ ל  --פּלוצעם ,אומגעריכט,

;אַ רבּי און להבֿדיל אַ פּאָפּ קומען װי פֿון
הימל אַראָפּ" ,שו, .פֿאַר {אירן איז די פֿראַגע

געקומען

פּלוצעם ,װי פֿון הימל אַראָפּ" ,יזבּ

אַָטװאָצק,...

ז' ,066

אי פֿון זינען ,מוח  --משוגע װערן
אי פֿי זי און זיך נעמען דאָס לעבּן .אַ' פֿ' זי
פֿון פּײַניקונגען ,פֿון צו פֿיל װואױלטאָג, .פֿון
צו פֿיל לערנען גייט מען ניט א' פֿי ז'" ,שװ.

;,האָט די מומע שיער װי פֿון זינען אַ'?  /זיך
צעלאכט אױפֿן קול אינמיטן געוויין" ,מלה ,די
גאָלדענע

פּאַװע,

קליװלאַנד,

ז' .91

עיאָ ,יאָ,

האַרציקער  . . .פֿון זינען א' און זיך אַראָפּ-
געװאָרפֿן פֿון גאניק" ,לײבּ ראַשקין ,די מענטשן
פֿון גאָדלבּאָזשיץ, .עס װערן געשאָסן מאַמעס

א ראָפּ

2013

װאָס זײַנען פֿון זינען אַראָפּ {װען מע האָט
אַרויסגעריסן די קינדער פֿון זייערע הענטן",
אי פֿון  8אַר-

טשענסטאָכאָװער יידן זי .491

מעגן (נכסים אע) = זי פֿאַרלירן אָנװערןף
(ײחוס אע) = פֿאַרלירן,
אי פֿון גדולה
*א' פֿון טארַ פּ = אַראָפּ פֿון
אָנװערן
טאָן ,פֿון דער מעלאָדיע :בּכלל אַראָפּ פֿון אַ
מצפבֿ, .איז

פֿריערדיקן

אמד,

הונדערט

אונד

פֿראַגען

אַנט.

*אַי פֿון (דער)
װאָרטען ,װילנע  ,9681ז' 03
ס צ ענע = אופֿהערן צו זײַן פּאָפּולער ,צו
שפּילן אַ ראָלע אין געזעלשאַפֿטלעכן לעבּן.
א פֿון מאַ רק  --אױך :אױפֿהערן צו
שפּילן אַ ראָלע ,זיך אַלײן בּאַזײַטיקן אָדער
בּאַזײַטיקט װערן .פֿאַרענדיקן אַן ענין .פֿאַר"
שטויסן אַ חבֿרה-מאַן און  ---אַ' פֿון מאַרק,
בּאַצאָלן קנס און  ---אַי פֿון מאַרק ,איבּערגװאַלד
ליקװידירן אַ פּראָבּלעם, .גיבּ מיר אויך פֿיל
געלט ,איך זאָל אויך זײַן שטאַרק ,א נאָמען
אויף דער װעלט און אַי פֿון מאַרק" ,ג .ראַװיטש,
דער גליק ,װילנע  ,8091זי די

אי פֿון

פּנים.

.

אָפּגעצערט

זײַן

(װערן) מיט אַן אײַנגעדאַרט ,אײַנגעפֿאַלן פּנים,
פֿ,ײיגע איז אָבּער כּלהװייז אַי פֿון פּנים" ,יעקבֿ
שטיינבּערג ,בּאַשטאַנעס ,בּערלין  ,2291ז' ,93
 .2אין עקאָנאָמישן ,סאָציאַלן שטאַנד,
*פֿאַלן (מאַכן זיך) מיט די (דער)
א' = זײַן שלימזלדיק,

פּוטע ר

אויך סובּ, :דער אי איז גרינגער און גיכער
װי דער אַרויף", .פֿאַרליר ניט דעם קאָפּ בײַ
דעם בּיטערן אַ'" ,שװ.

אַראָ -- 9זוו .געניצט אויך זעלבּשטענדיק, .עס
בּרענט! אַיז אַי!" .אאַ ,אי מיר וילן אים ניט
הערן!".

;אי

אַראַ' -- 9קאָנװערבּ{ .ווען פֿאַרבּונדן .ווערט אין
רעדן אָפֿט פֿאַרשלונגען דער קלאַנג פּ, :כיצל
בּאַלד

,מיאָט

עם

אַראָגעטראָגן";

'עסט אַראָקומען צי ניין?ײן,
 1ניט צו דעם שטאַס

פֿון װערבּ

דעם פּ פֿון אַדװ ,למשל :אַראָפּאײַלן ,אַראָפּ-
בּרענגען ,אַראָפּגראָבּן ,אַראָפּדריקן ,אַראָפּהענגען,
אַראָפּװאַרפֿן אאַזו.

אָט דער עיקריבּ
ניט דערמאָנט,
 .2װײַזט אַז עס װערט בּטל ,אַנולירט ,אַראָפּ-
גענומען פֿון אױיבּן ,אָפּגעשאַפֿט דורך דעם
װאָס עס בּאַטײַט דער שטאַם פֿון װערבּ ,למשל:
אַראָפּאַכלען ,אַראָפּבּײַסן ,אַראָפּגנבֿענען ,אַראָפּ
דרש(ע)נען ,אַראָפּהאַקן ,אַראָפּװאַשן אאַזו.

װײַטער

 .9דזוו אָפּ ,בּיזן סוף פֿאַרענדיקן אַ טואונג,
אָבּער עמפֿאַטישער און מיטן בּײַבּאַטײַט אַז
מען איז שוין פּטור ,למשל :אַראָפּבּאַקן ,אַראָפ
בּאַרשטן ,אַראָפּבּראָטן ,אַראָפּדרעשן ,אַראָפּמאַכן
אאזת.

נאָר ווען עס קומען נאָך אַנדערע
בּבּ ווערט א װוערבּ פֿאַרצײיכנט.
אַראָכּאַכטן  --טרו -- .אָפּאַכטן ,ספעצ .ב ,4
אַראָפּבּרענגען צו גאַסט מיט כּבֿוד .פֿאַרבּעטן
קומען און אויפנעמען מיט כּבֿוד ,מיט פּאַראַד,
אי דעם חתן ,די כּלה ,אַי אַ פּראָפֿעסאָר צו א

חולה מסוכּן .אי דעם געלערנטן קיין ירושלים,
אי דעם קרובֿ אויף די אנדערע טעג יום-טובֿ,
;דארף איך איצט דעם ֿ8עטער אי אין אַדעס,
און ער זאָל זיך בּאָדן אין לעמאַן אויף מײַנץ
הוצאות",

ש.

דער

בעקערמאַן,

זשענסקער

װאָפּי

קריגן .אִ' אַ סוד; .איר זאָלט זען דעם בריו
װאָס דער פּריץ װעט שרײַבּן צום װיצעגובער-
נאַטאָר פֿון דער פּאָטשט אַי ,יפ ,זי ,01
,העגנט זיך אָן אױפֿן פֿענצטער און װויל דװוקא
אי א בּייגל פֿון דראָט",

.72

מיט זיך.

ו' ,שרעבּערק,

װײַס

/עניש.

אַראָפּבּאַרג  --דער ,בּערג .פ7קפֿ- .בּערגל,
טייל בּאַרג װאָס גייט אויף אַראָפּ .דער בּאַרג-
ֿ,לעגט
אַראָפּ .פ

{עֶר| אַרײַנפֿאָרן

אין שטעטל,

וי אַנדערע פּריצים פֿון דער סבֿיבֿה ,גלײַך צום
ניט

קלויסטער,

װײַט

פֿון אי דאָרט",

ממוס,

שלמה  .יק  --אדי אַיע אָרעמעלײַט .ניט
א"שאַפֿם  --נעאָל,
האַלטן פֿון די אַיע.
מאַטעס

דײַטש.

אַראַפּבּײיגן  --מיט

זיך,

אויך

ספּעצ

בּ

אונטער נאצישער הערשאפֿט :אַרײַנלײגן צו זיך
אין קעשענע ,װען עמעצער פֿון דער 'רוימונגס-
קאָמאנדע' געפֿינט בּײַם סאָרטירן דאָס ייִדישע
פֿאַרמעגן נאַכן ליקווידירן אַ געטאָ ---. .האָסט
זיך הײַנט עפּעס אראָפּגעבּױגן?" .ע--הײַנט
האָבּ איך זיך אַזױ אַראָפּגעבּױגן אַז איך האָבּ
בּאַקומען דעם הויקער" |ד"ה געהאַט די מעג'
לעכקייט אַרײַנצולײגן צו זיך אין קעשענע
װערטפֿולסן,

ראָס ,אַדעס  ,7881ז'  ..., .73װען מע װעט
אים ,מענדלען ,אִ' אויף אַ יום-טוב צו דער
כּלה" ,י .גוידאָ ,דער נײַער פּראָצענטניק ,װילנץ

אַראָפּבלאַנדזשען  --אוטװ :99 .ב=ּלאָנ-

ז' , ,43נח פּרילוצקי  . . .אויף אַן אײַנ"

(ד)ז(י)ען .אי פֿון די געבּערג, .אַ מענטש,

,3

לאַדונג צו קומען ערגעץ אין אַ שטעטל רעפֿע-
רירן{ ,פֿלעגט ענטפֿערןן אַז ער נעמט אַן ,אָבּער
נאָכאַמאָל זאָל מען אים ניט אײַנלאַדן אַראָפּ
צוקומען ,נאָר אים אַ" ,אַ .אַלמי ,פֿאַש,
,103
2

אויבּ ער האָט נאָר אַראָפּגעבּלאַנדזיעט פֿונעם
שכלדיקן וועג ,אַזױ װעט עֶר הערשט {=ערשטן
צװישן די מתים שטיין בּלײַבּן" ,מס ,משלי
אויך טרו  --מאַכן מע זאָל
תּקצ"ד ,כא61 ,
,ון אבֿרהם ווייסט וואויל אַז דאָס
בּלאַנדזשען .א

מיט מי ,מיט
אַראָפּאַרבּעסן  --טרו.
אַרבּעט דערפֿירן ,בּרענגען צו אַן ערגערן מצבֿ,
 ,צו א נידעריקערער מדרגה .אַ' א געשעפֿט ,אַן
מיט זיך
אונטערנעמונג .אַ' אַ בּאַװעגונג .

איז דער שׂטן ,אַז ער װיל אים אי פֿון גאָטס
מיט זי די
װועג" ,מעשׂה אַבֿרהם אַבֿינו ע"ה.

--

;,אויבּ

מע

װעט

ניט

האָבּן

בּלויז

גאַנצע

 1אָדער  6מאָל-אינדערװאַכיקען שולן ,װעט
מצן זיך רק מער און מער א' ביז צו א
קאָמישן מינימום אין קענען יידיש" ,ימ ,אין
ער
/ונג .
אונזער שול ,נ"י 6391

(דין).
אַראָפּיאֿרױף  --בּײַם בּאַצײיכענען אַ באז
וועגונג אין בּיידע פֿאַרקערטע ריכטונגען .אויך:
ארױף-אַראָפֿ .שמײַען הין און צוריק אַיאַ.
יעס טאַנצן דינגענדיק זיך טענדלער ...אויף
גיך! א"אַ' א רענדל",

-עניש,

זעץכץ.

אַראַפּבּלוטיקן  --טרװ.
מאַכן
אַראָפּגיסן בּלוט אָדער מיט בּלוט.
טאָג האָט גאָט פֿון זײַן מסתּרים
בּלוטיקט טרערן" ,צײַט ,לחג װו ,זי

אַראָפּבלישטשען
בּלישטשעט

פמ ,די קופע,

װאַרשע

 ,1ז' ,13

אַראָפּבֿאַוושן --טרו6068 .ט .::2:

טיראנען!".

אַראָגײן";

וועצרט

בּאַלד נאָך דער שׂרפֿה

אַראָפּ פֿון טראָפּ ,דען ער האָט שוין געהאַט
איינע גוטע געלעגנהייט אַרױסצוּװײַזן װי װײַט
ער איז בּדלות געװאָרן" ,אמז ,דער שנאָרער,
*ֹאַ'י פֿון ט ראַ קט
װילגע  ,6681ז' .01
(פֿון גלײַכן װעג ,פֿון די רעלסן ,פֿון די שינעס,
פֿון דער בּאן ,פֿון דצר סטצושקצ אע) =
אױפֿהערן זיך פֿירן װי ס'איו אײַנגעשטעלט,
װי מע האָט זיך געריכט ,אָן אַ לאָגישן המשך.
,זי איז אינגאַנצן אַי פֿון די רעלסן און גענומען
*אַי
סתּם פּלאַפּלען אין דער װעלט אַרײַן".
פֿון ײַ דישק ײט = אופֿהערן זיך צו פֿירן
אָדער צו טראַכטן אױפֿן טראדיציאַנעלן ייַדיש-
לעכן שטייגער, .איך בּין ,ניט פֿאַר אײַך
געדאַכט ,אַראָפּ פֿון ייִדישקייט איבּער א קליין
געשיכטע װאָס מײַנע עלטערן האָבּן מיר דער-
ציילט",

אַראָפּבּעטן

אַראָפּ-

בּרענגען, .האָט ער דיזעם יונגען מאַן אַראָפַ-
געבּאַװעט צו זיך קיין אַמעריקאַ אין זײַן
קאַלאָניע" ,אמד ,דער מלמז ,װילנע תּרכ"ד,
זי ,12

אַראָפּבּאַיקאָטירן  --טרו .בּטל מאַכן ,אָפּ
שאַפֿן ,אַנולירן דורך בּאָיקאָטירן .אַי אַ סיסטעם
/נג,
אַרבּעט װאָס מאַטערט אויס.

אַראָפּכּאַקומען  --טרח.

אַראָפּקריגן .אַרוס-

אַראָפּפֿליסן,
;אין יענעם
 /אַראָפּגע-
,621

 --אוטװ6 .אַ פֿײַערל

אַראָפּ פֿון שפּיץ בּאַרג" . . ., ,בא"

גאָסן מיט דעם רויטלעכן שײַן פֿון לעמפּעלע,
װאָס האָט אַראָפּגעבּלישטשעט איבּער איר אַלטן
קאָפּ" ,װײַס ו' ,שרעבּערק' ,ז'  .01קדי רעק
פֿונאַנדערגעקנעפּלט ,די דיקע גאָלדענע קייטן
האָבּן אַראָפּגעבּלישטשעט פֿון די קאָלירטע
עניש.װעסטן" ,אָפּאַ ,היבּרו ,זי .5
אראָפּבּעטן }  --טרו.
בּעטן מע זאָל אַראָפּ,
אי דעם גאַסט ,ער זאָל אַראָפּקומען עסן, .די
גבּאים

און

גבּאיטעס

װערן

פֿון דער

שװעל

אַראַפּגעבּעטן און אַרײַנגעפֿירט אין שטובּ",
נס ,משפחה מאַשבּער װ ,נ"י , .8491דער מאַן
האָט אן איבּערראַשטער אַראָפּגעבּעטן די דאמ9
מיט
פֿון זײַנצ קניען" ,טמז 6691 ,א .52
ז יך --אַי זיך פֿון הויכן קינדערשטול- ,ונג,

-עכץ . -עניש.

אראַפּמּעסן ז -- 1טרח.

אַראָפּנעמען פֿון אַ

אַראָפּבּרעכן

2014
אַי די איבּעריקע

בּעט װאָס איז אויסגעבּעט.
קאָלדרע ,פּערענע אע.

סידור

פֿון בּוים.
פֿון דער
פֿון דר
אונ' עסט

תּפֿילות ,אמשט

מיט זיך  --גדענסטמאָל
תּק"ח ,קמז/א.
האָט זיך לייזשע א בּראָך אַראָפּ געטאָן צום
קערפּערל װאָס אויף דער ערד" ,נח לוריע ,אַ
געװיינלעך לעבּן ,מאָסקװע  ,5391זי ,7

בּ-רעך- ,בּראָך ,דער
דעניש .דער (דין- ,קע).
אַראָפּבּרענגען  --טרװ.

יונג- .עכץ,

קאָנטראבּאַנד.

 .1בּרענגען פֿון

חפֿצים

עולה

בּײַם

זײַן .אי די גאנצע משפּחה ,אי אַן איידעם אויף
קעסט .אי פֿון דער אַלטער היים אַ כּלה .אי א
מלמד פֿאַר די קינדער ,א' פּאָגראָמשטשיקעס פֿון
*אַ' פֿון ומ'ח =
די אַרומיקע דערפֿער.
משוגע מאכן,
 .2פֿאַרבּעטן מע זאָל קומען .זיך מיען מע
זאָל קומען פֿון דער פֿרעמד אין דער אייגענער
שטאָט (מדינה) אויף א װײַל אָדער אויף שטענ-
דיק .אי אַרבּעטער ,בּעלי-מלאָכות .אַ' א נײַעם
רבֿ ,שוחט ,חזן אע .אי אַ בּאַרימטן רעדנער,
דעם מגיד ,דעם מטיף-לאומי אע .אַ'י צו דער
חתונה א גוטע קאַפּעליע .עזאָלט איר זען
דאָרט מיט די נגידים צו אַרבּעטן ,זי זאָלן דעם
רבּין זאָל לעבּן אהין א' אויף שבּת" ,יפ ,זי ,921
,די מאַמע פֿלעגט ויינען אויף מיר קוקנדיק
און האָט אָנגעהױבּן אַי צו מיר דאָקטוירים און
רופֿאים" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי  .71לאָז מיך
גאָט בּענטשן אַז אויף מײַן קלענערער טאַכטערס
חתונה זאָל איך קאָנען אי סטעמפּעניון ,רבּונו"
של-עולם!" ,שע ,אידישע ראָמאַנען ,ז' ,031

 .9זיך מיען עס זאָל אַראָפּקומען פֿון אױיבּן,
פֿון הימל,

דורך

פֿון מיסטישע

כּולויזכּאי

(חייב).,

הייכן,

אי די

אַ' משיחן

ישועה,

די

גאולה שלמה, .אײַער גוף זאָל גאַנץ ריין זײַן,

דאָ װעט עטץ קענען דר לײַדן צו זעהן די
מלאָכים װאָשׂ עטץ װעט אַראָבּ בּרענגן מיט
אײַער שמות הקדושים" .81 ,י"ה? ,צו װאָס
געבּראַכט אויף
אָ.פ.ּ.
האָבּן אַזעלכע קאבַּצנרים
דער װעלט

א לעבּעדיק בּאַשעפֿעניש?ײ,

ממוס,

װינטשפ ,זי , ,4די מאַמע איז איצט אַזאַ גוטע,
דאָס

טעלערל

פֿון הימל

װעט

זי פֿאַר דער

טאָכטער אַיײי ,סעג ,גאָלדענע פּאַװעס, .נאָך דער
מלחמה פֿון גוג און מגוג האָט ער אַ בּונד
געמאַכט מיט דעם רבּין פֿון לובּלין ,מיט דעם
מגיד פֿון קאָזשעניץ ,אַז זיי דרײַ זאָלן זיך
אײַנשפּאַרן נישט אַנדערש נאָר משיחן אויף
דער ערד אראָפּצובּרענגען" ,אַש ,תּהילים-יוד.
,אויבּ ער װעט זיך פֿירן הייליק ,װעט ער אי א
הײיליקן לבֿוש פֿאַר זײַן קינדס נשמה" ,תניא ,יג.

 4אַראָפּשלינגען, .דער בּיסן בּלײַבּט שטעקן
אין

האַלדז,

שװער

אים

בּרכות

מנחם

{קעניגסבּערג

תּרי"חן ,עו/בּ.

 .9דזוו בּרענגען .אי טײַערע אַנטיקן, .אונדזער
רופֿא האָט מיר אָנגעזאָגט למען-השם אַראָפּצו"
בּרענגען עטלעכע טוץ  . . .אדומלעך | +--זי 531
װאָרעם ס'הייבּט ויך בּאלד אָן ...די סדרה
קדחת",

מיט

בּרוס ,בּײַ די טײַכן פֿון פּאָלעסיע.

זיך  --פֿאַר זיך.

זונג- .עכץ- .עניש.

3:-רענג ,דער,

ער (יין ,קע).

-שריי,

אַראָפּגאַנג  --דער- ,ען- ,גענג,

 .1אַקט פֿון

אַראָפּגײן ,אַן אײַליקער א"

אױבּן .מיטבּרענגען .בּרענגען פֿון הינטער א
גרענעץ .אי די פּסחדיקע כּלים פֿון בּוידעם .א'
א' טײַערע

דאָרשט {מאַכט מעןן

שהכּל .אָכּער מחמת א בּיסן אי איז אָן בּרכה",

אַראָפּבּרעפן  --טרװ .אַי אַ צװײַג
;אונ' בּרעכט איין (כּוית) אַראָכּ
איבּרשׂטי (מצה) אוני איין (כּזית)
האַלבּ מיטלשׂטי אוני ליינט זיך אָן
זיא מיט אַננדר" ,עפש,

;{אויף}ן װאַסער מחמת

אַראָפּ:יין

אַראָפּצובּרענגען".

 .2אָרט אויף אַראָפּצוגײן ,דאָרטן װאו מע
גייט אַראָפּ, .אונטער די איען פֿון פּסגה ,צו
מזרח" ,תּי ,דבֿרים ,ג .71 ,אראָפּפֿירן איבּער
(מיט) א שמאָלן אי אַן אָפּריס פֿון פֿעלדז אָן
אַן א' .אױפֿבּוױען א הויז אויף א משופּעדיקן אי
פֿון א הויכן בּארג, .פֿאַר דעם געװויין-מײַטטער
א מזמור ,אַ געזאנג פֿון די א'ען" ,הל ,אױפֿן
בּוידעם קלאָגט דער דאַך'

 8ירידה .גײַסטיקער אַי, .די איינצלהייטן
פֿון דער בּחינה  . . .אין דעם אי פֿון די װעלטן
זײַנען צו פֿיל אויסצורעכענען" ,תניא,272 ,
 +--גאנג-אַראַפּ,

גאַס װאָס פֿירט אויף
אַראָ פּנאַפ  --די.
אַראָפּ . אראָפּינאַ'ס  --אדו, .לױפֿט מען
מיט די זשאַװערדיקע בּרוינע צװײַגן אג'
בּיזקל אָזערע" ,זש ,שקלאָװער

קינדער, .אַלע

דרײַ שפּאַנען זיי אין איין שורה אַ"גי צום
מאַרק" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָקי ,זי ,001
אַראָפּגאַפֿן  --אוטו .קוקן לאַנג און אָנגע-
שטרענגט פֿון אױבּן אַראָפּ, .העכער און
העכער ,פֿײיגל גאַפֿן אַראָפּ פֿון די דעכער" ,יפֿ,
פּאַסטעכער

אין ישׂראל,

תּ"אָ ,3

ז' .63

אַראָפּנאַרגלען  --טרו .אַי מגושמדיקע רייד.
,גאָרגלט ער אַראָפּ מיט איין צי א האַלבּע
פֿלאש" ,ז .מוירער ,זײַ נישט קין װאוילער

מיט

יונג ו ,טאַרנאָו  ,1191זי .42

-עניש.

זיך.

 ./אַקט פֿון אַראָפּגיסן
אַראָפּנוֹפ  --דער.
(זיך) .אומגעריכטער אַי .2 .אָרט װאו מע
גיסט אַראָפּ ,וואו עס גיסט זיך אַראָפּ .אַ גראָבּן,
אַן אַי פֿון די שמוציקע װאַסערן.
אַראַפּגײן  --אוטו +--( .אָפּגײן).

 .1גײן

מיט די פֿיס פֿון אַן אָרט װאָס איז העכער אויף
אַראָפּ .א' פֿון די טרעפּ ,פֿון בּוידעם ,אייבּער-
שטיבּל .אַי פֿון פֿערד ,בּויד ,טראַמװײַ ,שיף .אַ'
אין קעלער.

אַי אין שפּײַכלער

מיט

די פּאָר

טרעפּלעך אַראָפּ .אי פֿון עדות-שטול .אי פֿון
צװייטן גאָרן .ז,ענין דיא נשים אויבּן אין דער
שול זיך גאײַלט אונ' װאָלין אַראָפּיר |אַרכ)
גיין ,איין אידריר גערין דיא ערשטי זײַן" ,גה,
, ,5רוק זיך אָפּ צװיי-דרײַ ערטער נידעריקער,
בּיז מע װעט דיר זאָגן :גיי ארויף ,און ניט גיי
אַרױף אז מע זאָל דיר זאָגן :גיי אַראָפּ",

|אמזן

איבּז,

ישרים,

מסילת

.5581

װאַָרשע

,בּזכות יעקבֿ װאָס ער האָט איבּערגענעכטיקט

| אויף דעם אָרט װאָס די מלאָכים פֿון גאָט זענען
אַרױפֿגעגאַנגען און אראָפּגעגאַנגען" ,מחזור
ר"ה ,סלאַװיטע  ,2381יא/בּ, .אַרײַנגײן דאַרף
פֿריַער דער עלטערער ,אַרױסגײין  --פֿריער דער
יינגערער:

אַרױפֿגײן

אױפֿן לייטער --

פֿר;ער

דער עלטערער ,א'  --פֿריער דער יינגערער",
|זעליגמאַןן

איבּז ,

דרך

מסכת

זוטא,

ארץ

ווילנע , .8781װען דו װעסט װעלן א' אין אַ
שטאָט ,זאָלסטו פֿריער מֿתפּלל זײַן" ,אַלפֿס,
הערצליכע

ליבּע | ,װילנע  ,0291ז'  .81אַ'דיק

דורך דער השתּלשלות פֿון װעלט צו װעלט",
תּניא , .092דרײַ מענטשן האָבּן געריטן אויף
ע.סן .אַפֿילו זיי זענען
ען.ג .
גָבּ
פֿערד און הא
ניט אַראָפּגעגאַנגען ,דאַרפֿן זי בּענטשן מזומן,
און אז ניט --

ניט",

מקור

ספֿר

הבּרכה

|,

מונקאטש תּרנ"ה ,לח/בּ, .וי אַזוי אַראָפּצוגײן
אויף דער פּאָדלאָגע בּאַרװעסערהייט פֿון און
טערן װארעמען איבּערבּעט אַרױס" ,װײַס ,
'חיים אַהרן.
 .2דז װעגן יעדער באַװעגונג און אויך פֿיג,
סימבּאַליש ,אין גײַסטיקן זינען .װאַסער גייט
אראָפּ פֿון בּאַרג .זיך אָנשטרענגען דער בּיסן
זאָל אַי" .א שטיין גייט אַראָפּ פֿון הארצן =
זיך בּאַפֿרײַען פֿון א שװערער זאָרג ,פֿון אַ
סיבּה פֿאַר האַרצװײטיק .אי פֿון טראָן ,פֿון מלכס
שטול ,אַי פֿון אָלימפּ ( )+--און זיך מישן מיט
פּשוטע מענטשן .אי אין דער ערשטער ליניץצ =:
צום סאמע פֿראַנט פֿון א שלאַכט ,פֿון דער
מלחמה .אַ'דיקע גראָבּץ  קיש קקע .אַדיקע
גאַמע; .די תּפֿילת גייט אַרױף און די בּרכה
גייט אַראָפּ" ,שװ, .װער װוייס דאָס דען אז דער
דוך פֿון מענטשנקינדער ,אז דער גייט גראָר
אַרױף און דער דוך פֿון דער בּהמה גייט אַראָפּ
אין דער ערד אַרײַןי ,מס ,קהלת תּקע"ט ,ג,12 ,
;גי איך אַראָפּ פֿון דעם בּוים און פֿיל אָן מײַן
בּײַטל

מיט

טייטלען",

שיינה

איין

מעשׂה

{צענטות װענטות) ,זשיטאָמיר , .2681די פּושעי
ישׂראל בּגופֿן  . . .גייען אַראָפּ אין גיהנום",
דרכי עולם און הוא אוצר חיים ,װילנע ,6681
,די תּורה פֿירט אַדורך ,נאָר מע דאַרף ניט א'
אינמיטן" ,אין נאָמען פֿון רי' יויזל הורװיץ.

 9נידערן סאָציאַל אָדער גײַסטיק.

װערן

אָרעם ,װייניקער חשובֿ אע .אִי פֿון מעמד ,פֿון
טאַכטער דאַרף איך
דס
י. .
ג.
נום
שטאַנד , ,צ
אַרױפֿשטײַגן ,און צום שוחטס טאַכטער דאַרף
איך אַ' ,פּ .רודאָי ,טמז 0691 ,וא , .31אין אַ
צײַט אַרום האָבּן אָנגעהױבּן די ביידע בעלי'
בּתּים אַראָפּצוגײן פֿון זייער עשירות און
זענען אלץ אַראָפּ מטה" ,נחב' ,מִעֹשֶׂה בּחכם
ותּם' ,כג/ג, .אַמאָל האָט ער דערזען אין חשבּון
אַז עס גייט אים זייער אַראָפּ" ,איין שײנע אונ
װינדערליכע

געשיכטע

פֿון

ר'

ליבּילע

זאָקן-

מאַכער ,לעמבּערג , .7881דײַן (נשמה) האָסטו
פֿאַרקױפֿט װעגן (עוה"ז) װאָס איז גאָר קליין,
נאָך איין (רגע) װעט דער (כּבֿוד) פֿון דײַן קאָפּ
אַ'" ,ספֿר

ישרי לב ,װילנא

והורדנא

תּקע"ט,

כג/א|, .דאָס גיין אין הוילע האָרן איז גורם

אַראָפּגילטן

2018

אַז עס זאָל אראָפּגײן דאָס חשיבֿות פֿון אירץ
קינדער און זי זאָלן קריגן אין זיך חציפות",
י.

מ.

ספֿר

הכּהן,

עולם,

גדר

תּרנ"בּ,

ווארשע

זי ; .32נאָך מײַן חתונה האָט מײַן שװער
אָנגעהױבּן אַראָפּצוגײן פֿון זײַן פֿאַרמעג" ,ספֿר
*אַ' פֿון
דובֿר שלום ,פּשעמישל ,יאָר? כד/א.
עס ט  --אוױפֿהערן צו לעבּן אויף קעסט.
ק
אי פֿון קעסט און ניט ויסן צו װאָס זיך צו
נעמען, .װיפֿל יונגעלײַט גײען אַראָפּ פֿון
קעסט און האָבּן דאָס אויך ניט" ,ר' נתן
(נעמעראָװער,

'93

זײַן

צו

ווישפ

טאָכטער'

ווצאא,}2 ,

פֿאַראַן קרומע

קעפּ װושלכע

אַראָפּ פֿון

גייען

דעם ריכטיקן פּשט" ,ש .װאַלצענאָק ,רבּי
יוכענטשע ,װאַרשע  ,3881זי , .41אינמיטן אַ
רוישיקן ,אױיגיקן זאל מיט טראַסק גײי איך
פלוצלינג אַראָפּ פֿון די שינעס" ,מאָל ,אין לאַנד
פֿן

אי פֿון דער

געבּיין

(פֿון שאַפּ ,װאַרשטאַט,
שטרײיקן.

פֿאַבּריק)

ּע
אבר

=

ט

אָנהיבּן

 ,8ניט װערן .אַראָפּגענומען װערן .אָפּגעריבּן,
אָפּגעשײלט ,אָפּגעמעקט װערן .פֿאַרשװאונדן
װערן .א פֿלעק װאָס קען ניט אִי .װאַשן בּיז
עס װעט אַי דאָס לעצטט שפּרענקעלע שמוץ .אַ
פֿריילעכע ,דער שמייכל גייט ניט אַראָפּ פֿון
איר פּנים .עס גייט אַראָפּ אָפּפֿאַל פֿון מעל ,פֿון
פּירות, .דער סאָמאַװאַר גייט ניט אַראָפּ פֿון
טיש", .אַ הינערש יײַכעלע גייט אראָפּ ,עס
שטעלט

זיך ניט װי א בּיין אין האַלדז" .עדער

צלם-אלוקים איז אַראָפּגעגאַנגען פֿון זייערע
רשעותדיקע פּנימער" .עאיז אָסור {אום שבּתן
ערבּיסן אײַן צו װייכן אין װְאֲשׂר ,דאָשׂ די
שוליכט ,דיא הילזן ,זאָלן הראָבּ גין" ,לטו,
עה/א, .זאָל מן דו בּלוט פֿון דען האַלז {פֿון
דער געשאַכטענער גאַנדזן אראָבּ װעשן . ..דש
בּלוט זאָל ניט דראן האַרט װערן  --גיט נימר
אַראָבּ",

עפש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

98דמ,

תּמ"ה? סט/בּ, .דאָס ארבּעכּנפֿות זאָל פֿון
דעם ייד ניט אַ' אַפֿילו בּײַדערנאַכט" ,חא/1 ,א.
;אַזױ בלײַבּט טאַקע דער דין וְפֿון מאַכן המו"

ציאן  . . .װען עס איז ניט אַראָפּגעגאנגען פֿון
זי דאָס געשטאַלט פֿון בּרויט" ,ש .ז .שניאור-
סאָן ,ספֿר בּרכת הנהנין ,װאַרשע  ,4781זי ,44
,דאָס

שטעמפּל

פֿון

חרפּה

ט
ע. .
װט.
ייִדישן פֿאָלק ליג
געשענקטע

 .0אין אַ צאָל אידיאָמאַטישע אויסדרוקן :א'
פֿון לײַבּ פֿון פּנים) = װערן מאָגער.
אי פֿון זינען = װערן משוגע .אִ' פֿון
מוה  --זז; ניט װיסן װאָס צו טאָן .א' פֿון
געדאַנק פֿון די געדאַנקען ,פֿון זינען) =
נניט) א' פֿון
ניט טראַכטן מער װעגן עפעס.
צ ונג = (ניט) אױפֿהערן צו רעדן װעגן דעם,
די ס חור ה גײט אַראָפּ = פֿאַרקױפֿט זיך,
א זאפּאַס (אן אָנגרײיט) גייט אַראָפּ = װערט
א' ג לא ט = אַן קאָמפּליקאַציעס,
קלענער.
מיט

זיך  -סתּם אַזױ ,רואיק ,געמיטלעך.

-גיי ,דער = .ה-אונג.

 .4אָפּקערן אין אַן אַנדער ריכטונג .אָפּװײַכן
פֿון פֿריערדיקן ועג .אַי פֿון גלײַכן װעג .אי פֿון
דרך-הישר, .װען א מיידל גייט אַראָפּ פֿון
גלללכן װעג  --זאָל מען אָנשמירן דעם טויער
מיט סמאָלע"' ,עצה :זי צו װאָרעגען און צו
װאָרעגען די װאָס קענען נכשל װערףן| .שפּאַ
סיק :צו װײַזן וואו' מע קען אזא מײדל
געפֿינען}, .ניט פֿאַרפֿירט צו װערן דורך דער
השׂכּלה אַראָפּצוגײן פֿונעם ייִדישן װעג" ,קמ,
 ,6יָאן , .14א,ין אונדזער ייִדנטום איז אָבּער

מײַן

אַראָפּגעבּױגן

גלײַכע

װאָס

אויף

דעם

דורך קיין שום

פּראַװעס . ..פֿון אים

ניט

אַ'" ,ממוס ,אַ סגולה , . . . .דערפֿון {פֿון מלמ-
דישע שׂכירותן גייט אָבּער אַראָפּ מעקלעריי",
פרץ ,ישטעט און שטעטלעך' ,פּונקט .5

דער.

עניש,

-עכץ.

-ערי.

אַראָפּשײַנען

אַראָפּגילסן  --אוטװ .נעאַל.

װי גאָלד, .דו |חוה ,מוטערן האָסט אַלײן גע
דאָרטן

װאָלט פֿאַרזוכן

דײַן חלום,

װאָס האָט

עפּלדיק פֿון בּוים אַראָפּגעגילט" ,סוצ ו ,זי ,212
אַראַפּגיפֿן  --טרו .אִי װאַסער פֿון פֿענצטער,
אִי א בּיסל װײַן פֿון בּעכער, .מע האָט ערשט
פֿון אַ גאַניקל אין דער הייך אַראָפּגעגאָסן װי
געוויינטלעך  . . .אַ שמעקנדיקע פּאָמױניצע מיט
אַלעם גוטן" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי , ,07מע הייבּט
אָן אים {|דעם לערךיינגלן גאָר צו לערנען א
פּאָמיעס-שאף א' ,דאָס קינד איינצוּװויגן און
טיילמאָל אויך א קאַרטאָפֿל אָפּצושײלן? ,י .ה.
די

זאַנענבּערג,

רױיבּערס,

לאָדן

פֿיג :אַי הצלחה

(גליק

געפֿאַנגענע

אױך
תּרפ"ז ,זי .8
אע) אויף זײַן קאָפּ,
מיט זיך ; --איך זע אומזױבּערע װאַסער,
און די װאַסער גיסט זיך אַראָפּ פֿון די פֿאַר-
האַרעװעטע געזיכטער ,און מיר דאַכט זיך אַז
דאָס איז שווייס" ,װינטש | ,נ"י  ,0291זי ,443
,די צעפּאַטלטע האָר ,װאָס האָבּן זיך אַראָפּגע-
גאָסן אויף איר שטערן" ,צאַנ ,ליבּשאַפֿט,
ער
עניש.
ה-עכץ.
ונג.
זי .271

(דין- ,קע) .ערײַ.
אַראָפּנלאַנצן  --אוטו .ג,אָלד גלאַנצט אויך
פֿון אַ צערקװע

אַראָפּי,

שװ.

;אין

װאַגאָן

פֿלעגט ער אױסטאָן דאָס היטל ,האָט אַראָפּ
געגלאַנצט זײַן פּליכעװאַטער קאָפּי ,א .בּערגמאַן,
דאָס פּוילישע שטעטיל ,װאַרשע  ,6291ז' ,04
,סע גלאנצן דאָ פֿון שילדן אַראָפּ געגילדעטע
אותיות",

מאַסקװצ

קאַהאַן,

א.

,7291

מענטשן

ז' , .5דאָס

פֿון

אַלקער,

שבּתדיקע...

דאָס אידילישע װאָס איז אַשן אַזױ ליבּ געװען

און װאָס האָט אַזױ פֿיל װייכקייט און חנעודיי
קייט געלאָזט א' {טרװן פֿון זײַן פּען"0 ,שה,
דערצײילערס

זיך.
-עניש,

און

ראַמאַניסטן

=-גלאַנץ ,דער

! ,ז' .153

זונג.

מיט

עכץ.

אַראָפּגלאַצן  --אוטו .אַי מיט פֿאַרװאונדערונג
אויף עמעצן . . ., ,דאָס װאָרט ,װאָס איך האָבּ
אָפֿט געהאַסט ,מיט גאַל אויף אים אַראָפּגעגלאָצט
און שטענדיק פֿון זײַן שטאם געשפּאַסט",
בּ .לאַפּין ,דער

פולער

קרוג,

'צוויי װוערטער"

אַראָפּנגליטשן  --טרװ .מאַכן עס זאָל גיך
אַראָפּ װי פֿון אַ גליטש .אי דעס לײַלעך פֿון די

פּלייצעס
שילטן

און

בּלײַבּן

נאַקעט, .שמירט

דיא

מִיט אִיל דז די פֿײַל אַראָבּ גליטשט"

סהמ ,ישעיה ,כא, .5 ,מיטן רעכטן פֿוס האָט ער
פֿון בּרעג אַראָפּנעגליטשט א שיפּֿל אין װאַסער
ארײַן" ,אָפּא' ,דער משומד',
געװויינטלעך מיט זי ך  --זיך אַי פֿון בּאַרג,
,דער שניי גליטשט זיך אַראָפּ פֿון די דעכער".
,דש זיבּנטי נס ואר דשׂ זיא |זמרי בּן סלוא
און כּזבּי בּת צורן זיך ניט פֿון דעם שפּיס
אַראָבּ גיגליטשט" ,צאינה ,קכא/ג, .דאָס רויטע
שאלעכל האָט זיך אַראָפּגעגליטשט פֿון די נישט-
פֿאַרפֿלאָכטענע האָר אַראָפּ ,אראָפּ" ,שע ,בּלאָנ
זענדע שטערן | ,װאַרשע  ,2291ו' , ,201דער
צילינדער  . . .װעט שוין פֿון זײַן אָנשפּאַרונג-
פּונקט ניט קענען א' זיך" ,דרי אב .קאַספּע,
פֿיזיק ,נ"י  ,6191זי , .18די נאַכט גליטשט זיך
פֿלינק אַראָפּ פֿון די ביימער און בּלײַבּט
ֿן פֿרישיצעגראַבּענעם קבֿר" ,יוסף
אצןױ.פ. .
זי
סמאָלאַזש ,היים און פֿרעמד,, .איר געזיכט האָט
זיך בּאדעקט מיט א קרענקלעכער רויטקייט ,װי
עפּעס אומפֿאַרגעבּלעכס װאָלט זיך אויף צו"
להכעיס אַראָפּגעגליטשט פֿון איר מויל" ,הרבֿ
העפֿטערמאַן ,פֿאַר 4691 ,וווש ,61
 --נליטש ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,

אַראָפּגליען  --אוטח, .בּרענענדיקע קוילן
גלען אַראָפּ פֿון פּריפּעטשיק", .וואו פּרץ האָט
בּאַטראָטן די טריבּונע ,פֿון דאָרט האָט אַראָפ
געגליט דאָס ייִדישע װאָרט אין זײַן שענסטער
שיינקייט" ,מאַרק שװײז,

ג=לי ,דער.

טרייסט

-עכץ.

-אונג.

מײַן פֿאָלק.

/עניש.

אַראָפּנלעטן  --טרװ .אַ' די קנייטשן פֿון
פּנים, ,יוסטיץ  ---מיר דאַרפֿן דאָך זי זאָל אַי
פֿון אונדז אַליין די אומריינקייט פֿון אונדזער
אײיבּיקן שבּת" ,מלה ,לידער וו ,ניי  ,4391זי ,711
 ..האָט פֿאַרקאַטשעט די װאָנצעס און אַראָפּי
געגלעט די בּאָרד" ,בּיקל ,איק ,פּסה תּשט".
מיט זיך ; --אַידיק זיך איבּער דער גאַנצער
לענג פֿון דער צוויי שפּיצעכדיקער בּאָרד ,האָט
ער אַזױ געטענהט" ,װײַס ו' ,שרעבערקי ,זי ,08
לעט ,דערג

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַראַפּננבענען  --טרװ .אַי פֿון טעלער אַ
שטיק לעקעך, .דער לױיפֿט לײַען ,דער פֿאַר-
זעצט משכּנות ,דאָס װײַבּ גנבֿעט אַראָפּ פֿונעם
מאַנס געלט .אַלצ לױפֿן"| ,חיים מאַלאַגע),
'גדולת ר' װאָלף' ויפ, 042 ,װיל דאָס
יטײַבּעלע' האָלץ האַקן ,אין בּאָד אַרײַן גיין,
אי פֿון שלח-מנות ,אַװעקשניפּן א קיכל בּײַ
דער שמשׂטע" ,פרץ' ,דער משוגענער בּטלן,
מיט זיך  --זיך אי פֿון בּוידעמשטיבּל און
אַנטלױפֿן,

אַראַפּנע"  --װאָס

מע געפֿינט ניט

מיט אַראָפּנע ;- ...אַראָפּ  +דעם
ערשטן אות פֿון שטאַם.

אַראַפּנעבּױגן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּבּײגן .=-
האַלטן דעם קאָפּ א' צו דער ערד .נידעריקע,
אַיע װענט.

-ערהייט.

קקייט.

אַראַפּגץבּיסן
אַראָפּגעפּיפן
שטיק בּרויט.

2016
 -אַדי ,פּאַר אַראָפּבּײַסן .אַ'קייט,
-ערהייט.

אַראָפּגעבּלאָזן  --אַדי ,פאר אַראָפּבּלאָזן .+--
אִיע בּלעטער .איער פּוך.

-ערהייט.

-קייט,

אַראָפּגעבּן  --טרו, .דערלאַנג מיר ,גיבּ אַראָפּ
די ספֿרים פֿון דער אײבּערשטער פּאַליצע".
,כאָטשי זי {די תּורה} איז זייער הויך געװען,
פֿונדעסטװעגן האָט ער זי אונדז אראָפּגעגעבּן
אין דער נידער" ,װ .שפּיראָ ,דער צבֿועק,...

אויך :אַראָפּנעמען ,צו"
אַדעס  ,6981זי .74
נעמען פֿון עפּעס און אָפּגעבּן .אַי א פּראָצענט
פֿון פֿאַרדינסט ,פֿון סחורה ,פֿון פּראָרוקציע.
,שלייער מאַכט זי |די אשת-חיילן זיך און לאָזט
אַנדערע נאָך אָפּ / ,פֿון גאַרטלען {װאָס זי
שפּינט אויסן גיט זי נאָך דעם סוחר אַראָפּ",
ממוס,

פּרק

ז' , ,31בּיידע |זין ,יורשיםן

שירה,

בּאַצאָלן דעם פֿאָטערס חובֿ ,דערפֿאַר מוז דער
צװייטער {װאָס דער בּעל:חוב האָט פֿון אים
ניט אַראָפּגענומעןן אי די העלפֿט" ,בּבֿא-קמא,
ה/א,

זעכץ.

-ונג,

יקע).

אראַפּגעלאַזט

/עניש.

דער (דין,

אַראָפּגעבּראָטן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּבּראָטן,
בּלוט .

דאָס אִיע פֿאַרגליוערטע

-ערהייט.

איז אַ' בּיז לעצט" ,י .ריװעס ,פֿאַרבּאָרגענע

קויכעס ,מאָסקװע .1491

-ערהייט.

-קייט,

אַראָפּ;עדריקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּדריקן ,+--

אַיע בּאַגערן .אַי בּעטגעװאַנט ,אײַנגעפּאַקט אין
קקייט,
א זאַק- .ערהייט.,

אַראָפּגעהאַלטן  --אדי ,פּאַר אַראָפּהאַלטן ,--
אַ'ער אָנדראַנג
-קייט,

פֿון װאַסערן.

אַראָפּנעהאַנגען

:99 .6-

--

-ערהיט.

אַדי ,פאַר אַראָפּהענגען

די בּריסט,..

--געהאַנגען.

דארפֿן ניט זײַן שװאַך און אַ' ,נאָר פֿול און
האַלבּקײַלעכדיק" ,מלכּה בּערלאַנט ,די גליקי
ליכע מוטער ,װילנע  ,6381ז'  .63אטרויעריק,
די קעפּ אַ' ,איז דער עולם װײַטער געגאנגצן",
עט ,לידער ,װילנעץ  ,5291ז' , ,05אָט דאַכט זיך
נעמט זי אָן א מענטשלעך געשטאַלט  . . .א אָפֿן
מויל

זי.4

מיט

ליפּ",

א א'עם

קליאַטשע,

ממוס,

-ערהייט,

אַראָפּגעהאַקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּהאַקן ,6--
אִיע בּיימער .איער
הייט- ,קייט,

אַראָפּגעװאקפן

ער"

פֿון פּעדעסטאַל,

--

אדי ,פּאַר אַראָפּװאַקסן
-ערהייט,

 .6בּיז צו דער ערד אִיע צװײַגן.-קייט,

;,דאָס װאַסער איז געװאָרן מוטנע ,געדיכט און
האָט בּאַקומען אַ פּנים פֿון אַן אַיעם גבּאי",

אַראָפּגעבּראָכן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּבּרעכן ,+--

אַר' ,אֲריה לייזערס פֿערדי, .וערן איז שוין איצט

מירמלשטין,

אַן אַראָפּגעפֿאַלענער ,אַן איער פֿון אַלע טרעפּ
מיט חרפּה און בּזיון" ,טמז 5691 ,וו - .72ער-
קייט,הייט.

איער

פֿונדאַמענט.

יערהייט,

אַי'

הקקייט.

אַראַפּנעגאַנגען  --אַדי ,פַּאַר אַראָפּגײן ,)--

אויך- :גענאַ(נע)ן.
זעץרהייט .,ה-קייט,

אע בּאַרגיקלעטערס,

אַראָפּגעגאָפֿן  --אדי ,פּאר אַראָפּגיסן (זיך)
הקקייט,
 .6-אי װאַסער . -ערהייט.

אַראָפּגעװאָרפֿן  --אדי ,פאר אַראָפּװאַרפֿן .)--

אַראָפּגעואַשן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּװאַשן ,?--
אַע פֿלעקן .אַי עבֿירהלע- .ערחייט- .קייט,

אַראָפּגעװײיקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּװײקן .איע

זאַלצן .אִיע הוט

-ערהייט.

הקקייט,

אַראָפּגעגעבּן  --אזי ,פּאַר אַראָפּגעבּן ,)-
אַ'ער טייל פֿון גרויסן פֿאַרדינסט- .ערחייט,
-קייט,

אַראָפּגעװישט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּװישן ,)--
ערהייט,אי שפּינװעבּס .אַיע פֿאַראיבּלס .
-קייט,

אַראַפּגעגעפן  --אדי ,פאַר אַראָפּעסן ,-
ערהייט,פֿרוכטן ,אַי פֿון קוכן.

אַראָפּגעװענדם  --אַדי ,פּאַר אַראָפּװענדן ,--
,און גיין װעסטו צום ים ,דעם קאָפּ אַ'י ,מיט
אָפּגעלאָזטע הענט" ,מלה ,אין ניו-יאָרק ,װאַרשע
 ,7זי ,871

אַראָפּגעגראָבּן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּגראָבּן .?--
אַן אי בּערגל.

הקקייט,

-ערהייט,

אַראָפּגענ;ריזשעט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּגריזשען
 .+די אע העלפֿט פֿונעם לעבּל בּרויט,הקקייט.
ערהייט.אַראַפּנעדוננען  --אַדי ,פאר אַראָפּדינגען ,--
אַיע פּרײַזן.
קקייט.
-ערהייט.

אַראָפּגעדראָשן  --אד
אַיע זאַנגען .אִיע פוסטע
דקייט,

פאַר אַראָפּדרעשן.
רייד .

-ערהיים.

אַראָפּגעדרייט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּדרײען .?--
אַ הינדל מיט אַן אי קעפּל, .דער לאָמפּ...

אַראָפּגעזונגען  --אַדי ,פּאַר אַראָפּזינגען ,?--
א'ער נאַציאָנאַלער הימען .איער צעטל טענות.
הקקייפֿ.
-ערהייט.אַראָפּגעזונקען  --אַדי ,פּאַר אַראָפּזינקען .6--
הקקייט,
ערהייט.די אַיע זון .אע שיף.

אַראָפּגעזע(ע)ן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּוען ,6--
אע פּאַנאָראַמע .אַיע און געקריוודעטע,

אַראַפּגעוקעצט  --אדי ,פאַר אַראָפּועצן .=--
אַיע פּרײַזן .אַיע מוֹשלים .אֵיער ,אײַנגעשרומ-
פּענער

קערפּער.

אַראַפּגעהשפּונט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּחשבּונען.
ערהייט.אַ'ער בּראַק ,אַיע פּראָצענטן.
-קייט,

אַראָפּגעטאַן  --אדי ,פאר אַראָפּטאָן .)--
אַיענע אַרבּעט .אַ'ענערהייט .א'(ענ)קיים,
אַראָפּגעטראָגן  --אדי ,פּאַר אַראָפּטראָגן ,6--
אי פּעקל .אי מאָדע .אי פֿון די הויכע פֿענצטער.
הקייט,
יערהייט..

אַראַפּגקטואָטן
6

,האָט

זיך געפֿילט

זייער א'

פֿון דעם אומגערעכטן שכן" ,קמ ,2681 ,אן ,01

 --אדי ,פאר אַראָפּטרעטן

7עטרעטן.
 .98ג

ווילעגיע.

איע שטעגן .אַיע פּרי

-קייט.

אַראָפּגעטריבּן  --צֵדי ,פּאַר אַראָפּטרײַבּן ,6--
אע קינדער .איער פּונקט אין סדר:היום,
הקקייט,
-ערהייט,

אַראָפּגעטרײסלט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּטרײס-
לען .+-

אַראָפּגעבּראַכט  --אדי ,פּאַר אַראָפּבּרענגען
זאָס אִיע איידעמל,
=עברעננט.
 98 .6גערהייט,די אַיע קלעזמער.
שטיקל

,יונהטשע  --מוקצה מחמת מיאוס ..,א די
קער ,אן אֵ'ער ,א ריט פּרצוף ,אַ געגאָלטץ
ערהייט,מאָרדע" ,פרץ וא ,יציקאָ ,זי 06
-קייט,

בּאָרן,

,פרישע

סאַפּעזשאַנקעס,

װאָס פֿון בּוים א'ץ" ,מאָטיע דעכטיאַר,

מינסק 6391

נאָר-

בּויער,

-ערהייםט.

אַראָפּגעטריפֿט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּטריפֿן .)--
איער האָניק .אִיע ריד

-ערהייט.

-קייט,

אַראָפּגעכּישופט  --אַדי ,פאר אַראָפּכישופֿן,
אע בּתימלכה.

-ערהייט.

קקייט,

אַראָפּגעכאַפּט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּכאַפּן ,6--
ערהייט,אע עפּל פֿון קויש .אַיע בּיסנס.
-קייט,

אַראָפּגעלאָוט,

--געלאָזן  --אַדי ,פאַר

אַראָפּלאָזן  .-אע זעגלען .אַיע פֿאָרהענג-
לעך .איער אַנקער .אַ שלאַבּעריקער ,אַן אַער
בּיוסט, .א חבֿרה  . . .קאַרליקעס ,מיט גאָלדענע
אע
גאַרטלען ,מיט בּריליאַנט"בּליצנדיקע,
עקן און מיט אויגן װאָס האָבּן אַלעס איבּער-
געבּליצט" ,פרץ ,ידרײ חופות', .אונטער די
געדיכט-אַץנ)ע בּרעמען דרימלט דאָס אײיביקץ
גלייבּן" ,ייש איבּז ,ח .נ .בּיאַליק' ,די מגילה פֿון
פֿײַער', .די פּויערים פֿון דער אַרומיקער אַקאָ-
ליצע האָבּן פֿראַנק-און-פֿרײַ געקליבּן די צװײַגן
פֿון די אַיץ בּיימער" ,אָפּאַ ,אין פוילישע װעלי
דער ,זי , ,31די הענט  --גלײַך אקן) לענג"
אויס די קאַנטן פֿון די הויזן" ,שמחה

ונד ,זי .814

*א'

אַרבּל -

סנה ,נע

אָן חשק צו

טאָן עפּעס ,פֿױל .טאָן אַן אַרבּעט מיט אַיע
אַרבּל* ,אַץנ)ע א ויגן  --שעמעודיק ,צניעות-
דיק :קוקן בּאַהאַלטענערהײט .מיט אַיע אױיגן
װי אַ כּלה .איונגע װײַבּלעך דערלאנגען פֿון
די אִיע אויגן אַ געבּויגענעם קוק פֿון אונטן
די
טן
אַרויף" ,ממוס ,מסעות ,ז'  .8הלאַ
ענט  --אָן כּוחות ,אָן
אויגן א'ן)* .אַיע ה
מוט עפּעס צו טאָן ,מיט אִיע הענט קען
מען נאָר טאַפּן די װענט" ,שװ" .אַץטע גאָז
( -װי) נאָך אַ דורכפֿאַל ,בּרוגזערהייט ,אָנגע-בּלאָזן, .וערן איז געשטאַנען אקן) די נאָז װי

2017

אראָפּגעלאָפֿן
איינער
פּסק",

לט
פָסֿ.י. .
װא
ממוס,

אַז אָט כאַפּט ער א
ז' .841

װינטשפֿ,

*א'ער

 9ק

(וויידל ,שוואנץ)  --מיט א געפֿיל פֿון שולך
אָדער פֿון מורא* .אַץנ)ער ק אַ פּ  --דערדריקט,
דערשלאָגן; װי אַן אויסדרוק פֿון דרך-ארץ.
,ער

גרויס

זאָל זיצן מיט

פֿאָרכט ,זײַנע פֿיס

זאָל ער האַלטן בּײַנאַנדער ,זײַנע הענט אויף זײַן
בּרוסט ,דער קאָפּ אַ' ,"...לט ,2ה/א .עדי
עלטערע שװעסטער זיצט אויף דער מילכיקער
בּאַנק ,אץון) דעם קאָפּ ,און איז שטארק פֿאַר-
ערהייט,אומערט" ,ממוס ,שלמה } ,זי .05
-קייט,

אַראַפּגעלאָפֿן  --אדי ,פאַר אַראָפּלױפֿן ,+--
אִיע װאַסערן .איער בּאַרג-אַראָפּ.

-ערהייט.

אַראָפּגעלױכטן  --אַדי ,פאַר אַראָפּלױכטן ,--
אִיע שטורקאַצן .איער שמייכל.
-קייט,

-ערהייט,

אַראָפּגעליטן  --אַדי ,פאַר אַראָפּלײַדן .אַץ
יאָרן פֿון שקלאפֿערײַ .אַיע גסיסה.
-קייט,

-ערהייט,

אַראַפּגעמאַכט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּמאַכן .?--
אויסגעבּיינדלטע אַיע קאַרשן, .ער קאָן נישט

פֿאַרטראָגן קיין שפּעטע הקפֿה ,ער קאָן נישט
זיצן אויף אן איער שטאָט אין קלויז" ,ז .מוירער,
זײ נישט קײן װאוילער

זי 07

-ערהייט.

יונג | ,טאַרנאָ ,5291

קייט.

ערשט-אַיע מילך נאָכן אָפּקעלבּן זיך; .אַן איער
פֿון זײַן שותּף ,האָט ער קוים מיט צרות זיך
ערהייט,אַרױסגעדרײט פֿון שותּפֿותײ.
אַראָפּגעמישט  --אדי ,פּאַר אַראָפּמישן .אֵיץ
ער-מינים מעל, .בּכּיוון אי גערײידערײַ".
קייט,הייט.
אַראָפּגענומען  --אַדי ,פּאר אַראָפּנעמען ,--

--גענעמען.

אַע מילך .אַיע תּבֿואה

פֿון די פֿעלדער .אַן א'ער פֿון דער תּליה .אַן
קקייט,
ערהייט.אַיע אין פּראָפּיל.,
אַראָפּ;עפדרט  . .,{ --געסאַדערטן אַדי ,פּאַר
אַראָפּסדרן .די אַיע ערשטע העלפֿט פֿון דער
ערהייט,הגדה .אַיע סחורה אין קעלער.
דקייט,
אַראָפּגעפּאַטשט  --אַד ,פאַר אַראָפּפּאַטשן
 .4אַן איער און אַרױסגעװאָרפֿענער ,איער פֿוןקקייט,
ערהייט.דער מזרח-װאַנט.

אַראָפּגעפּוצט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּפּוצן ,--
אִיע מלבּושים.

אַ בּאַריסענער,

אַן איער,

בּאַשװינדלטער.

-ערהייט.

קקייט,

א

אַראָפּגעפּלאַטש(יק)ט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּ-
,די

בּרויטן

זײַנען

אַרױס

פֿון

אויוון אַזױ װי אַי .זיך צופּאַסן צום עולם-גולם
און ארויסקומען מיט אַיע רייד,

אַראָפּגעפּרעסט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּפּרעסן
 6אע קנייטשן פֿונעם קלייך ,איער זאַפֿט,
יעץרהייט.

הקקייט,

אַראַפּנעפֿאַלן  --אַדי ,פאַר אַראָפּפֿאַלן .-

אַראַפּגעקומען  --אדי ,פּאַר אַראָפּקומען .--

איער שניי .אִיע שטיינער .די שווער-אי'ע אויגנ"
לעפּלעך .איע בּלעטער פֿון די בּיימער .פּרוּװן
הײיבּן דעם אֵיעם אָנזען, .דערהאלטן די אֵיץ
|= יורדיםן איז נאָך מער מצװה" ,פוקח
עורים ,נ"י תּ"ש ,פּרק לבּ, .װען איינער האָט
מפֿקיר געװען זײַן װײַנגאָרטן און אין אױיפֿ-
געשטאנען גאַנץ פֿרי און האָט אים אָפּגעפֿליקט,
איז ער חײַב צוריקצולאָזן (פֿאַר די אָרעמע) די
אַיע ,די איינצלנע ,דאָס פֿאַרגעסענע אין פּאה
און איז פּטור פֿון מעשׂר" ,בּבֿאיקמא ,כז/א,
,דער געװועזענער אַלטער בּאַנקיר  . . .די װאָנסן
איע אין אומאָרדענונג ,דער בּליק אױיסגעלאָשן",

האָט זיי געמסרט און
זיי אױפֿן אָרט דער-
, .576א שטיקל קרע"
|= אַ יורדן" ,גריצים,

סעג,

געבּרענטע

ערדז,

ב"א

,7491

ז' ,971

זײַן אַי בּײַ זיך  --דערדריקט ,אָן
האָפֿענונגען אויף גוטס, .נישקשה ,ייִדן! מע
בּאַדארף האָפֿן ,ניט זײַן בּײַ זיך אי .אַז ואויל
האָט אויף גאָט א בּטחון",
ָ.ס
..
װםא
איז דע
שלמה

ממוס,

 ,זי ,711

אַראָפּנעפֿאָרן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּפֿאָרן .+--
אע פֿורן .איער גביר, .דער איער {|קיין װאַרשען
ווערט װי אויסגעמעקט פֿונעם קהלשן שטאָט-
מ.

קלאַפּ,

אַ װאָלף

װאַרשע  ,9981זי .8

אין אַ שעפסן

-ערהייט.

פֿעל,

קקייט,

אַראָפּגעפֿילט { --לאַנגער יוד אִין פדן אַדי,
פּאַר אַראָפּפֿילן ,טיף
קקייט,
דערהייט.

איע

איבּערלעבּונגען.

אַראָפּגעפֿירט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּפֿירן ,+-
אע פֿון גלײַכן װעג .פֿון די טרעפּ איע זקנה,
הקקייט,
-ערהייט,

אַראַפּגעפּרעפן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּפֿרעסן ,+--
אַי גראָז .צעטרענצלטע ,אַיע שפֿע.

-ערהייט.

-קייט,

-קייט,

אַראַפּגעצױגן  --אדי ,פּאַר אַראָפּצוען .-

אָפּגעהאַקטע

מיידלשע

פֿינגער",

גאָזשאַנסקי ,גראַדנע ,תּ"אָ  ,5491זי .34
הייט.

-ער-

-קייט,

אַראָפּגעקװעטשט
קװועטשן

אליהו

.+-

די

-עטלעכע

פּערענע ,אַי אין זאַק.

אַדי,

פּאַר

איע

-ערהייט.

אַראָפּ

-ערהייט.

אַראַפּגעקושט  --אדי ,פאַר אַראָפּקושן (זיך)
 .6--אַיט טרערן .אַיע װײיטיקן .אַיע פֿרישקײט,

-ערהייט . -קייט.

אַראָפּגעקלאַפּט  --אדי ,פּאַר אַראָפקלאַפּן
,, ,6-אין נאָסן גראָז אין סאָד זענען צֶפּל פֿיל,אַי פֿון בּוים ,געלעגן" ,סעג ,פּאָעמען ,װאַרשע
 ,6ז' , ,721געװאַלגערט האָט זיך זײַן אע
הוט ,לעם זײַנע פֿיס די בּאָרװעסע ,די הוילש",
ער"
פּמ ,מילכאַמע ,מאָסקװע  ,8491זי ,71
הייט,

אַראַפּנעקנאַטן  --אדי ,פּאַר אַראָפּקנעטן .פֿון
-ערחייט,

אַראָפּגעקנאַקט  --אדי ,פאַר אַראָפּקנאַקן.
אִיע שיסערײַ, .די שטיוול מײַנע האָבּן קיינמאָל
ניט דורכגעלאָזט קיין װאַסער ,נאָר װאָס איין
אָפּצאַס איז א'" ,אַװראָמ קאַהאַנ ,איבּז ,מיקאַלאַ
ערהייט,.שטשאָרס ,בּאַרדיטשעװ .0491

אַראָפּגעקניט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּקנלען .+-
,עשפּילט
איץ פֿיס .איער פֿאַרן הײליקן בּילד ,ג

זיך מיט וייכע בּלאַנדע האַר איבּער די אײַ
געשלאָפֿענע,

קעפ",

אע

'קולטור-ליגע! ,זי 25

װײַס,

אַ

-ערהייט.

שטעטל,

קקייט,

אַראָפּגעקראָכן  --אַדי ,פּאר אַראָפּקריכן ,6--
קינדער,

אִיע אונטערן

און אַיע פֿון איבּערן
קייט,

אַראָפּגערױמט

--

אַנידערגעפֿאַלענע

בּעט.

גליטש.

ערהייט.

אַדי ,פּאַר אַראָפּרומען

 ,4-אֵ'ע קלעצער און בּרעטער .דער פֿון װעגהקקייט,
ערהייט.א'ער קעגנער.

אַראַפּגערוקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּרוקן ,6--
שטיין.

אױיפֿן שטערן

א טיף אִ' היטל,

אירע הײַזער  . . .שטייען זיך נידעריקע ,װי די
ניונקעלעך ,טייל אײַנגעבּויגן ,די דעכער א' בּיז

דער ערד" ,ממוס ,צוריק אַהײם ,זי ,06
הייט.,

אַי פֿעלכל, ,זאָל זײַן שװעגערין  . . .אַראָפּצלען
זײַן שוך . . .אַ שפּײַ טאָן אין זײַן פּנים ...
און זאָגן :אַזױ זאָל געטאָן װערן צו דעם מאַן
װאָס װיל ניט בּויען זײַן בּרודערס הויז ,און
זײַן נאָמען זאָל גערופֿן װערן אין ישׂראל :דאָס
הויז פֿון דעם װאָס מיטן אֶיעם שוך" ,ת,
דבֿרים ,כה, .01 ,צירונג ,אראָפּגעריסן פֿון
פֿאַרפּײַניקטע ייִדישע פֿרױען ,פֿינגערלעך ,אע
פֿון

דאָס װאָרט ,זי 601.

אַ'ער

אַראָפּ;עצװאָהן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּצװאָגן,
אִיע ניסלעך פֿון די האָר ,אַ'ער קאָלטן- .ער-
הייט.

איער פּאַראַשוטיסט, .מ,ע
די א'ע געשטאַפּאַ האָט
שאָסן ,גראָפּ; ,8491 ,אן
מער אַן אַראָפּגעקומענער

ליים אַיע פֿיגור.

הקייט, -- .און בּאַלד מיט אַ
דערהייט.
.געבּרענגט :און הײַנט
יס
דערשלאָגן אאיר.ױ.
איז אין דער ספֿירה  ,". . .װײַס ,יא דערטרונ-
קענער".

בּוך" ,א.

אַראָפּגעמאָלקן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּמעלקן ,די

פּלאַטשניק)ן.

אַראַפּגעשאַלטן

-עֶֹר-

ה-קייט,

אַר
אָפּגעריבן  --אדי ,פּאַר אַראָפּרײַבּן (זיך)
6
,
א
י
ע
ס
י
מ
נ
י
ם
.
א
ַ
יע פֿעלן.
ערהייט,דקייט.

אַראַפּגעריפן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּרײַסן (זיך)
 .6איער דאַך .אַיע אוירינגלעך .א'ער פֿאָר-האַנג .אַן איער פֿון זײַן הויכן שטאַנד, .איבּער
זי האָט געפֿלאַקערט אַ שטורעם ,װי אַן איער
פֿליִענדיקער הימל" ,פּמ ,כאַליאַסטרע ,פּאַריז
 ,4ז' ,38
אַראָפּנעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשיטן (זיך)
 .6-אַיע ראָזשינקעס און מאַנדלען .אע בּערגקקייט.
שניי- = .עערהייט .

די

אַראָפּגעשאַלטן  --אַדי ,פּאַר אַראַפּשעלטן,

הקקייט,

-קייט,

גראָשנס.

איער גבֿיר .אַיע מחבּלים.

-ערהייט.

2018

אראָפּגעשאָסן
אַראַפּגעשאָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשיסן .+--
איער פֿױגל .אַי געלעכטער פֿון דער גאַליאָרקע.

יעץרהייט.

אַראַפּגעשװעפּט  --אדי ,פּאַר אַראָפּשװעבּן.
אע טױיבּן, .אױפֿן דריטן טאָג ,װי פֿון הימל אַי,
זיך ,". ...בּרוך

בּאַװײַוט

ובּוקאַרעשט 6491

אױיפֿן

האַגער,

-ערהייט.

װעג

קיט.

אראַפּגעשװענקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשװענ-
קען  .+--אַ פֿעטער טשאָלנט ,אי מיט אַ שפּאָר
ביסל משקה; .האָט זיך געטראָגן אַ צעװיל-
דעוועטער שטראָם ,אויף אים איז געשפּרונגען
געשפּאַן

אַן איער

קעסטלעך",
דער

און בּרעטלעך

מאַרשאַק
פון

שטעג

זערהייט.

די

פֿון קוילן-

איבּז ,ליעװ רובּינשטיין,
מאָסקװע

סאַמורײען,

,4

קקייט,

אַראָפּדרײען

אַראָפּגראָבּן  --טרו .אַי פֿון בּערגל אַ בּיסל
ערד .אי די צװישנשיידן .די שטערונגען.
פּ,לאַנירן דעם סאָד  . . . --קודם" כּל אויסגלײיכן
דעם פּלאַץ ,פֿאַרשיטן די גריבּער און אַ' די
בּערגלעך" ,מ .װעללער ,װי מען פֿלאַנצט אַ סאָד,
ווילנע  ,0091זי ,, .31צװישן אים און איר שטייט
די הויכע געמויערטע  . . .װאַנט .מע מוז זי אי",
אויך מיט זיך.
זשיט שו ,נ"י  ,2191זי .002
עניש.עכץ.-ונג,

אַראָפּקומען
אַראָפּנרױלן  --אוטװ .נעאָל.
און װירקן גרויליק ,זיך אײַנעסן װי א גרויל
אין דער נשמה, .די אָפֿענע טיר הוידעט זיך
צום גלבּוע און פֿון דאָרט גרוילט אַראָפּ אין
מײַן בּלוט אַרײַן דאָס װילד-נאָגנדיקע שאַקאַלן-

געוויין" ,קהת קליגער,6591 ,

אַראָפּדערפֿילן  --טרו .דערפֿילן ערגעצואו
אונטן .אַי װײיטיקן אין לינקן פֿוס .אַי די וואונד
אין אַ רעגנדיקן טאָג,

אַראַפּדערצײלן  --טרו .ליגן אין בּעט און
אי די אייניקלעך די זעלבּיקע אַלטע מִעֲשֹׂה.
די עכּום  . . .זאָגן אַלע טאָג עדות (על ישׂראל
ואמונתם) און זיי דערציילן אַראָפּ דאָס מען זי
מיט זיך  --זיך א'
דן איז" ,נצ 2קכז/א.

פֿון האַרצן.

אַראָפּדראַפּען  --טרװ.
די בּלאָטע.

 .1אַראָפּקראַצן .אַ'

( .2שוסטערײ) אַראָפּשנײַדן צע-

פֿױלטע אָדער צו דינע לעדער .א' לעדער און
מיט זיך --
דערנאָך ערשט לייגן די לאַטע.
אראַפּקלעטערן ,אַראָפּקריכן .מיט הענט און
(/ניש.פֿיס זיך אַי פֿון סטויג היי.

אַראָפּנעשטעלט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשטעלן

אַראָפּגריזשעשן  --טרוװ .אַ' דאָס מאָגערע
גראָז ,אי טיילן פֿון די הײפּטלעך קרויט, ,דער
חבֿר האָט אראָפּגעגריזשעט פֿון טשײַניק די
פֿאַרהאַרטעװעטע שטיקלעך בּרויט ,געשטילט
דעם הונגער" ,אַפּאַ ,אַ גאַנדזי, .די כװאַליעס

איש טעפּ .כּלים .אִיע אין דרויסן .נידערי-

 . . ,שפּרינגען אין דער לופֿט דעם מולד װי א

עס זאָל אראָפּפֿאַלן .א בריה אַראָפּצודרײען א

פּאַריז

שלאָס, ,די וואוילע-יונגען מיט די פֿלינקע פֿיג"

אַראַפּגעשטופּם
6

איע

אַדי ,פּאַר אַראָפּשטופּן

--

פֿון מארקפּלאַץ.

עקאַנאָמישע פּאָזיציעס.
,4

קער אִיע פּקידים.

פֿון װיכטיקע

אע

קקייט,

-ערהייט.

קקייט,

-ערהייט,

אַראַפּגעשיקט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשיקן ,-
-ערהייט,

איער אַגענט .איע פֿאַראָרדענונג .
-קייט,

אֿראָפּגעשלאָגן  --אדי ,פּאַר אַראָפּשלאָגן ,--
אן אֵיעם מוט.

אִיער פֿון דער קאָליע .מיט
הקקייט.
זערהייט.
4

אע

פּילן .מיט אַן איער

בּאַלײידיקונג,

דקייט.

אַראָפּגעשלײַדערט  --אַד ,פּאַר אַראָפ
שלײַדערן .איער פֿון די טרעפּ, ,דאָס זענען די
קבֿרים פֿון די פֿאַרעקשנטע מלאָכים. . .בּאַ
זיגטע און פֿון הימל א'ש" ,פרץ' ,גיי נישט
מיט מיר',

אַראָפּגעשליפֿן  --אַדי ,פאַר אַראָפּשלײַפֿן,
איער שפּיץ .אִיע טענות.

-ערהייט.

-קייט,

אַראַפּנעשלעפּט  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשלעפּן
 .+--מיטן שטראָם

אַָפּגרונט, ,אַזױ

אַיע צום

װי פֿון א זשאַבּע אַן אֵיע פֿעל . ..איז איינס

און צוויי געװאָרן  ,*, . .פמ ,מילכאַמע ,מאָסקװע
קייט,
ערהייט. ,8זי .56

--

אַראָפּגעשניטן

אַדי ,פאַר אַראָפּשנײַדן

אַ'ער פּאַס סחורה; .איז זון אַרויסגעקומען
בּלוטיק ,פֿון נאָפּלישנור אַ' -- ,אויף מײַנע
אייגענע מאַרשרוטן מיר נאַכגעשװאומען א
צעגליטע",

זוןי.

ב.

לאַפּין,

דער

-ערהייט.

פֿולער

קרגג,

ידי

קקייט,

אַראָפּגעשפּרונגען  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשפּרינ-

גען  .+--אַן איער פֿון בּאַן ,פֿון בּאַלקאָן אאַ.
זערהייט.

אַראָפּגרינען  --אוטװ.

הקייט,

אַראַפּנגעשריגן  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשרײַען ,6--

5

--געשריען,

|ענות.
ט

-ערהייט,

נעאָל.

אויסזען גרין .אראָפּשײַנען גרין; .אַפֿילו די
שאָטנס זײַנען גרין  /און די לבֿנה גרינט
אַראָפּי ,קהת קליגער,6591 ,
טרװ .א' בּאַפֿעלן; .בּכלל האָט ער
אַראָפּי .
בּאַדאַרפֿט האָבּן א שטענדער ,אַן אָרט פֿונװאַנען
אַראָפּצודונערן ,אַזױ װי דאַנטאָן ,מאַראַט" ,נאַד

אַער בּאַפֿעל .אץ

אַלטענבּערג,

איבז,

װי

זע

איך

ז' ,47

עס,

-ונג,

אַראָפּדינגען  --טרװ .אי עטלעכע גראָשנס
פֿון פּרײַז, .נאָכגעבּן א בּיסעלע דעם יצר-
הרע ,א בּיסעלע אי פֿון שולחן-ערוך" ,מ .דלוזש-
נאָװסקי ,פֿאָר 3691 ,ווא  .6מִיט זי ך . -עכץ.

זעניש.

ער (יין ,קע).

אַראָפּדענקען  --טרװ.

-/ערײ.

בּײַם דענקען ,בּײַם

טראַכטן עפּעס ניט נעמען אין בּאַטראַכט,
אַבּסטראהירן .א' די קאַנקרעטע פֿאַרמען און
זיך קאָנצענטרירן אויף דער ריינער אידי(ע)
ה-עניש.
זונג,

אַראָפּדערלאַנגען  --טרװ .אַי אַ ראַטיר-
גאַרטל .אי דעם הונט א בּיין פֿון טיש, .אַפֿילו

ניגונימלעך

דערלאַנגט

מען

זיי |די חסידיםן

אַראָפּ פֿון דעם הימל" ,ריבֿל ,די הפֿקר װעלט,

ווארשע תּרס"בּ ,זי , ,93איך בּין איר "לך-
שעשועיםי ,דאָס טעלערל פֿונעם הימל װאָלט זי
מיר אַראָפּדערלאַנגטײ ,ד .י .זילבּערבּוש ,מענשען
און געשעהענישן װו ,װין  ,1391ז'  .41אאלע
פּאַסאַזשירן װילן איר העלפֿן ,דער איצטגע-
װאַרענער קרובֿה ,אַי ס'רענצל" ,מ .גראָסמאַן,
זב,

לד.

פֿון אױבּן

אַראָפּדונערן  --אוטו, .עס דונערט פֿון הימל

אַראַפּנעשלונגען  --אַדי ,פּאַר אַראָפּשלינגען
-ערהייט.

בּיין אי מיט נעגל" ,פּמ ,כאַליאַסטרע,
עניש. ,4זי 42

שטריקער

,9

,4דעם אױסגעקליבּענעם

אַראָפּדערלאַנגט

2

פֿאַבּריקאַנטן

פֿאַראײן,

אַן

וא  - 9ה-עגיש,

ב"א

,1691

ש"ס האָט ער

אַלטיטשקען",

חג,

טמז,

אַקט אָדער רעזולטאַט
אַראָפּדרוק  --דער.
פֿון אַראָפּדרוקן און אויך פֿון אַראָפּדריקן
קלאָרער אי .שטאַרקער אי

אַראַפּדרײען  --טרו.

 .1מיט דרייען מאַכן

גער  ---מײַסטער אויף אַראָפּצודרײען א שלאָס",
א' דעם
י .פערלאָװ ,פֿאַר.13 4 6691 ,
קאָפּ (קאַרק) = טײטן ,דערהרגענען!
אַזױ װי מע קען עס טאָן מיט אַ טױבּ ,מיט אַ
הינדל .אי דעם קאָפּ װי א טכויר אין אַ הינער-

שטײַג .ה,אָבּ ניט מורא ,ער װעט דיר דעם
קאָפּ ניט אַ'". .א חיה-רעה כאַפּט זיך אַרײַן אין
טשערעדעס אױפֿן סטעפּ און דרײיט דאָרט
שעפֿעלעך נעבּעך אראָפּ די קעפּ" ,ממוס ,שירה,

זי , .501װעסט ניט שװײַגן? איך װעל דיך
דערווערגן ,דעם קאָפּ אַזִי ,אש ,תּהיליםיייד.
,װאָלט איך געכאַפּט איינעם אין מײַנע לאַפּעס,
איך װאָלט אים  . . .דעם קאַרק אַראָפּגעדרײט",
ש.

בּרעגמאַן,

דורך

קריג

רעװאָלוציע,

און

אַדצלס  ,2391ז' , ,892משולמקע ,דער גלאַװנער
פֿון יעדער קאָמפּאַניע ,איז אַ ממזר בּן הנידה,
ער װעט דיר אַ' דעם מאַרך ,מיטן פּאַרך ,מיט
לײַבּ-און-לעבּן" ,א .דרוקער ,קלעזמער ,קיִעװ
, .421 ' ,0פֿונמײַנטװעגן קאָנען זי זיך
איינע די אַנדערע די קעפּ אַי .װאָס גייט דאָס
מיר

דעראָן?",

א.

מאַרגאַליס,

די

געהיימניס,

*אַ' דעם קאַ פּ = א)
װאַרשע  ,2881זי .21
פֿאַרטומלען ,פֿאַרשאַפֿן קאָפּװײטיק, .די קינדער
בּרויען אַרום און דרייען מיר אראָפּ דעם קאָפּ?;
בּ) פֿאַרפֿירן ,פֿאַרנאַרן, .ער קען אפֿילו אַ שד
אי דעם קאָפּײ ,פֿװל, .װעמען נאָר די קאָרט
גילט אָפּ ,דרייט ער אראָפּ בּײַם צווייטן (אַנדערן)
דעם קאָפּײ ,שװ; ג) ספּעצ .פֿאַרדרײען דעם קאָפּ

עמעצן פֿון צווייטן געשלעכט ,אַרײַנדרײען אין
א ליבּעאַפֿערע; .געקומען אין שטעטל און
אַראָפּגעדרײט דעם קאָפּ פּראָװינצער מיידלעך".
;זי רעדט אָפּ מענער פֿון זײיערע װײַבּער ,זי
דרייט אַראָפּ א מאַנצבּיל דעם קאָפּ מיט איין
דריי" ,חג ,טמז 7691 ,שו ,7
 ,2מיט א דריי מאַכן קלענער ,נידעריקער,
| אי דעם קנויט אין לאָמפּ; .ער האָט זיך אָנגעטאָן
.ױפֿגעצױגן די
א װאַרעמע מאַרינאַרקע. ,אַר

אַראָפּדריקן

9102

לאַנגע כאַליאַװעס ,אַראָפּגעדרײט דאָס לעמפּל
און איז אַרוס" ,אָפּאַ ,אַ ראָמאַן פֿון אַ פֿערדי
ג ,1זי , .211װאָס דרייסטן אראָפּ דעם פֿײַצר --
מען טוט דאָך סײַװי גאָרניט" ,פה ,עלנט און
נויט ,3291 ,זי ,191
 .9פֿאַרמינערן ,פֿאַרקלענערן אין צאָל, .א
מויד פֿאַרבּט די האָר ,שמירט אײַן דאָס פּנים
אין טינק און דרייט אַראָפּ האַלבּע יאָרן".
זי ך) אָפּקערן אין אַ

( .4געוויינלעך מיט
זײַט .אַי (זיך) פֿון שליאך.
=ריי ,דער- .אונג.
ד

דער (יין ,יקע)= .דערײַ.

-עכץ.

-עניש.

 .1דריקן אויף אַראָפּ,
אַראָפּדריקן  --טרו.
,מעצנס האַנט מײַן קאָפּ דריקט אַראָפּײ ,האַל,
ע
מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691ז'  .202אַ' די
קליאַמקע און עפֿענען די טיר,
|  ,2/אַראָפּקװעטשן ,מאַכן עס זאָל פֿאַרנעמען
װײניקער אָרט .אי דעם הױפֿן פֿאַרװעלקטע בּלע"
טער .אַי די פּעדערן ,די פּערענע.
 .2מאַכן אַ צאָל זאָל װערן קלענער ,עס זאָל
װערן װייניקער .א' דעם פּרײַז ,אַ' פֿון פּרײַן

עטלעכע קאָפּיקעס .געס זײַנען דאָ א מאַסע
בּאַדינגונגען װאָס װעלן אין דער צוקונפֿט...
אַי די צאָל אַלץ טיפֿער און טיפֿער" ,זשיט וש,
ניי  ,7191זי ,332
 .4מאַכן נידעריקער ,װייניקער חשובֿ ,דער
נידעריקן .א' דאָס געמיט .אַ' די שטימונג.
,דער טויט האָט אויף מײַנע אַקסל זײַן האַנט
געלייגט; דריקט מיך אַראָפּ ,אַראָפּ צו אײַערע
פֿיס" |אויך מיט בּון ,פּרץ ,גאָלדענע קייט'
,מיר דאַכט זיך גאָרנישט  --בּאַשטײט די
קליינינקע און זי דריקט אַראָפּ איר שטים",
י .אָקרוטני,

איק,

פּסח

תּשכ"ד.

מיט זיך , --אין צו גרויסע שיך רוקט
זיך דער פֿוס אַהין און אַהער און די פֿינגער
דריקן זיך אַראָפּ צום שפּיץ שוך" ,דר' מ.
גאַטליעבּ,

אַראָפּװאַקסן

פּאָפּולערע

אַלגעמײנע

היגיענע,

װאַרי

שע  ,8091ז' ,33
=;דריק ,דער

דער (דין ,יקע).

זונג.

ה-עכץ.

עניש,

/ערײ.

אַראָפּהאַלטן  --טרװ.

דער

בִּיז גאָר

אַראָפּהאַנג  --דער" ,ען ,הענג.

קליינקריגן .אי דעם
שלעכטע ניטן .פאַלץ
ניט א' צוויי װילדע
אָדערן" ,רייד (פֿון אַ

| .האַלטן אױף

אַראָפּ .בּײַם ליגן אַי די הענט, .אימר מיט
איטליכן בּנחת צו רידן ,דעם קאָפּ אַראָפּ צו
הלטן אוני דיא אויגן צו דיא ערד" ,עח ,יד/בּ.
,װיבּאַלד ער זאָגט דעם הײיליקן שם ,זאָל ער
צומאַכן די אויגן און דאָס פּנים אַי" ,לט ,2י/א.
 .2אײַנהאַלטן עס (מע) זאָל ניט שטײַגן .א'
די פּרײַון .אי דעם חבֿרה-מאַן מיט די עלנ"
בּויגנס,

 .2דזוו אָפּהאַלטן ,נאָר עמפֿאַטישער .אי דעם
פֿרײַנד פֿון שוין איצט אָננעמען א בּאַשלוס,

--העלף,

מיט זיך  --זיך אַי מיטן שטעקן
דער /נג- .עניש,

א'

אַראָפהענגען  --אוטװ .װעש העגנט אַראָפּ

איבּערן ים .אַראָפּקריכן פֿון (איבּער) א צעך
מעטערדיקן אי(; .די װעלף} שטעלן זיך אויס
אין א האַלבּן קרײַז אַרום א קו װאָס פֿיטערט

פֿון שטריק .פֿאָנען הענגען אַראָפּ פֿון דעכער.
דער בּליצלאָמפּ הענגט אַראָפּ פֿון דער סטעליע.
עס בּלענדן די אײַזליכטלעך װאָס הענגען
אַראָפּ פֿון די סאָסגעס .די לאַנגע קודלעס
הענגען אַראָפּ פֿון קאָפּ, ,איין איטלכי פֿרויא
זול זאָקין טראָגן אָן איר דיא בֿויש ניט זיכט,
אוני זול דיא זאָקין צו בּינדן דאָשׂ זיא ניט
הראָבּ הענגן ,עֹשׂ איז איין אונ' צוכטיקייט",
בּראַנט ,פּרק יד; .װען ער פֿירט איין בּהמה
אויז דעם עירובֿ מיט איינם צוים  --אודר מיט
איינם שטריק ,דאָשׂ ניט זאָל אויש זײַנר האַנט
פֿאָרנן הראָבּ הענגן איין פֿושט לאַנג" ,לטו,
סח/בּ, .זי האָט געזען |אין חלוםן פֿון הימל
אי אַ װאָגשאָל" ,פרץ' ,ס'הערצל צאפלט,
,שטיקער צעריסענע װאָלקנס הענגען אַראָפּ
אויף גאָטס װעלט" ,סעג ,שטילע טרוימען
װאַרשע  ,9091ז' , .23שטייט א בּייזער מאַן
און ציט אַראָפּ א פֿעל פֿון טויטן לאַם ,עס
הענגט אַראָפּ אויף בּיידע הינטערשטיקע פֿיס",

משופּעדיקער

זיך אױפֿן

טייל

פֿון א בארג

א' פֿון א בּאַרג",

(פֿעלדז).

מעריסאָן,

איבּז

קראָפּאָטקין ,געגנזײַטיקע הילף ,נ"י  ,3191ז' ,66

פֿאַרקױפֿן פֿאַר אַ

אַראַפּהאַנדלען  --טרו.

בּיליקן פּרײַז ,כּדי פּטור צו וערן .אי די תּבֿואה
װאָס איז נאָך דאָ אין שפּײַכלער און אװעקפֿאָרן
מיט זיך  --האנדלען אויף אַן
זיך היילן.
אומגעראַטענעם אופֿן און װערן דורכדעם אויס
/עניש.
עכץ.הענדלער.

אַראָפּהאָפּסלען  --אוטװ .אַקוזװ .אַראָפּגײן,
אַראָפּנידערן שפּרינגענדיק ,האָפּסלענדיק; .א
,י בּיימער
ציג האָפּסלט אַראָפּ פֿון בּערגל" .ד
מעגן זען װי דער זקן האָפּסלט אַראָפּ די
שטאַפּלען צום לעצטן שטילן אקט" ,יפֿ ,ליבַּי
שאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691זי ,27
אַראָפּהאַקן  --טרו .אי דעם דעמבּ .אַי סכך.
אי דעם קאַפּ .אַזאַ עקשן אַז כאָטש האַק אים
אַראָפּ דעם זײַן) קאָפּ ,פּוֹעלט מען ניט בּײַ
אים ,מ,שיח"בּן-דוד גייט אין תּפֿיסה און האַקט
אייגנהענטיק משיח בּןיוספֿן דעם קאָפּ אַראָפ",
ב.3

ריװקין,

ה.

לייװיק

--

זײַנע

דראַמאַטישע װערק ,זי .881

לידער

זיך

מיט

אַי די נאָז אַבּי אָפּצוטאָן דער װײַבּ .
עניש.עכץ.דער

און

 --זיך

--הפק,

אַראָפּהײבן  --טרו .אַי דאָס קינד פֿון זײַן
הויכן שטול ,אי א שװערן קאסטן פֿון בּוידעם,
עדי צוויי יונגע אַרעסטאַנטקעס האָבּן פֿון
פֿענצטער אראָפּגעהױבּן די ערשטע װיאַדרע זופּ
מיט דער ערשטער קאַשע אין א װיאַדרע",

בּ עליס ,פֿאָר 5691 ,וא 82

אויך .1 :אַראָפּ

נעמען די הוט אויף צו גריסן,, .אויך דאַרפֿסטו
דאָס היטל ניט אי פֿון דײַן קאָפּײ ,צאינה וראינה
וו ,ניי תּרע"ג ,זי ,825
רוקן דעם זאַק9 .,ג :אַי די שװערע בּאַשולדי-
קונג ,אַי א בּלבּול, .דא װיל איך עז װאָל הר
אַבּר |= אַראָפּער ,אַרכ| היבּן פֿון מײַנם האַלז
היראָבּ" ,ספר משלים99 ,דמ  ,)?8961( 6861ז/א.

 .3אױפֿהײבּן פֿון בּעט (געלעגער) א בּר-
מינן און אַװעקלײגן אױפֿן דיל ,אויף דער ערד.
,מע האָט מלכן בּאַלד נאָכן טויט אַראָפּגעהױבּן
פֿונעם בּעט" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָקי ,זי .021

 .4אַראָפּגנבֿענען .אי װען קיינער זעט ניט.
מיט

זיך.

מלמדישער

-הייבּ,

/נג --

דער.

טײַטש פֿון 'תּנופֿהי (ויקרא ,ז,)03 ,

העכיץ- = .עניש,

אַראָפּהעלן  --טרװ .נעאָל.

אַראַפּהעלפֿן

--

אוטװ.

לידער,

נאַקעטע

וין .1291

א

הונט מיט אַן אידיקער צונג; .די נאָז
האָט אים |דעם אינדיק| אראָפּגעהאַנגען אפשר
אויף אָנדערטהאלבּן איילן װײַט" ,עט ,משלים.
,די אונטערשטע ל יפ הענגט אַראָפּ און סע
קוקן אַרױס די ציין  --קומט אויס אַז ער
שמייכלט",
װאָנצ

ממוס,

צוריק

זײַנען גזלנישע
עס

,

בּרוס,

בײַ

אַהײים,

מיט
די

ז' ,76

עדי

לאַנגע ,אַ'דיקע
טײַכן

פֿון

פֹּאָי

לעסיע ,זי , .111די בּ אַ ק ן {זענען) אים אראָפּ-
געהאַנגען איבּערן אָפֿענעם מויל און זענען געווען

געלע װי בּײַ אַ מת" ,ייט ,טמז 1691 ,װוצ ,62

אַ'דיקייט  --די אי פֿון פֿעלדז.
זן אויך טרװ  --אַרױפֿהענגען אַזוי או עס
זאָל אראָפּהענגען .א' א לײַלעך אױפֿן שטריק,
אי א טעפּעך פֿון בּאַלקאַן .פֿ,אַרהאַנדן פֿיל יהו-
דים װאָס זיי מאַכן אָן ציצית איין שטיקל פֿון
פֿאָרנט הענגט אַראָפּ און איין שטיקל פֿון
איז א גרויסע עבֿירה" ,דרך
ס
ָ.
א .
דטן.
הינ
אדם ,װאַרשע ,0681
מיט זיך , --די מאַלפּע הענגט זיך אַראָפּ
עניש.
עכץ.|/נג.פֿון צװײַגײ.
אַראָפּװאַושען  --אוטװ .אַראָפּהענגען װי א
געוויסע משׂא ,א שװערקייט, ,אין האַרץ דער
פּאַק מיט מצוות װאַזשעט אַזש אַראָפּ" ,ואַד,
מוֹדה אַני ,נ"י  ,4491ז' , ,981א שווערע רויטע
שעט אַראָפּ װי אַ קופּערנע פֿאַן
ז.
אדַ..
װאָר
בּ
אױפֿן

בּויך",

מ.

גראַסיצימערמאַן

פֿאַש,

ווא 51

אויך טרװ  --א' די װאָגשאָל, .מיט
.5
זײַן שװערן קערפּער װאַזשעט ער אַראָפּ זײַן
זײַט",

מאַכן עס זאָל

אַראָפּוואַקפֿן  --אוטו .װאַקסן אויף אַראָפ.

העלפֿן

;אַז מען איז יונג  --װאַקסט מען אַרויף ,אַז
מען איז אַלט  --װאַקסט מען אראָפּ" ,שװ.
,ערן איז מחמת זיקנה אַראָפּגעװאַקסן ,געװאָרן

זײַן העל ,עס זאָל שײַנען? .א זון אַזא סע העלט
אַראָפּ פֿון אויבּן" ,נ .י .גאָטליבּ.
אויך

מלך

ראַװיטש,

פּנימער

 .2אַראָפּנעמען אַ לאַסט (פֿון זיך) .אַי פֿון

אַראָפּהאָבן  --אַקוזװ .איצ ,אימפ נבּ'- ,גע-
ובר זײַן.
האַט .לר.
קאַנקורענט .אי די אייגענע
איז גוט ,איך קען אָבּער
חבֿרה װאָס ציִען מיר די
יונגן לערער ,ליטע).

מיט

זיך.

דעכץ . -עניש.

-האַלט,

הנג.

אַראָפּקומען .אי דער (די) זקנה פֿונעם בּערגל,

טרװ.

2020

אַראָפּוארגען
קלענער און קלענער .דערפֿאַר איז ער געװאַקסן
אין דער דיק" ,ייט2 1691 ,ע,7
אַראָפּװאַרגען  --טרו .װאָלט זי אים אַראָפ
געװאַרגעט (אַראָפּגעװאָרפֿן) פֿון אַלע שטייגן"
{קלאַמערן פֿונעם מחבּרן ,פערלע ,ידן,9391 ,
זי ,25
אַראָפּװאַרף" ,װואָרף  --דער .אַ האַסטיקער
/נג .די אִי פֿון דער
(װייטערדיקער) אי
מאָנאַרכיע .מלמדישער טײַטש פֿון ישגר בּהמה'
(שמות ,יג :)21 ,א פֿון אַ בּהמה'.

 .1װאַרפֿן פֿון אויבּן

אַראָפּװאַרפֿן  --טרו.

משה
אויף אַראָפּ .אי אין גרובּ אלע שמאַטעס, .
מורשה אויף יענער-װעלט ,װאַרף מיר אראָפּ א
 זעקעלע געלט!" ,פֿל .עניט אַזױ זײַן שיינקייטוי זײַן הויך פֿל;ען / :א בּריוװועלע האָט ער
מיר אַראָפּגעװאָרפֿן ,דאָס איז געװען פֿון װיָען",
פֿל .פֿ,ון הימל װאַרפֿט מען איעדערן אראָפּ זײַן
פּעקל"; ,א בּײַטל (זעקעלע) געלט װאַרפֿט מען
פֿון הימל ניט אַראָפּ" ,שװ, .איך װעל נעמען א

פֿינגערל און אַי אויף דער ערד און דו בּייג דיך
אָן נאָך דאָס פֿינגערל" ,קמצא בֹּר קמצא,
{לעמבּערג) ,יאָר?, .נישט אַנדערש ,מע זאָל אַזא
מעצאָצע ,אַזאַ מיאוסקייט אין קעלער א ,צו
אַלדי רוחות",

ממוס,

יא גרויע האָר .ג;הייסט

דאָס לעבּן? ...קלײַבּן בּרעקלעך װאָס עֶר
װאַרפֿט דיר  /װי א הונט פֿון טיש אַראָפּ!",
עדעלשטאַט,

ד.

פֿאָלקס-געדיכטע,

תרס"ר,

נ"י

זי ,94
 .2אַראָפּנעמען און אַװעקװאַרפֿן ,אַ' די
װאָלענע קאָלדרע .אי פֿון זיך דעם שווערן זאַק.
אי דעם בּחורס הענט פֿון די אַקסלען, .גלײַך װי
זי װאָלט אַראָפּגעװאָרפֿן א גאַנצן בּאַרג משׂא",
'

ממוס ,קליאַטשע ,זי ,98

 .2דז פֿיג .אִי פֿון זיך דאָס פּ ע קל (דאגות,
זאָרגענישן אע) .אי פֿון זיך א

*אַ' א

חובֿ.

בּאַרג פֿון קאָפּ = פּטור װערן פֿון א שװוערן
עול (התחייבֿות ,חובֿ אע) ,אָפּטאָן אַן אַרבּעט
בּיזן סוף און זי א' פֿון קאָפּ .אי דעם ייָחוס
און אָפּגעבּן דעם יינגל צו א בּעל-מלאָכה, .איך
בִּין אויסן אי פֿון זיך דעם יאָך פֿון שטילקייט
און ואוילקייט און ערלעכקייט" ,אַר ,ידער פּראָי
טעסט', .אַי קיין יאָרן פֿון די פּלייצעס קען
מען

משה

ניט",

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291ז' , .652זאָל ער פֿון זיך װאָס
גיכער אי די טורמע |= פֿאַרגעסן די איבּער"
לעבּונגען

פֿון די יאָרן אין תּפֿיסהן",

דניאל

טשאַרני ,װילנע, .געקאַנט זיך אָפּשאָקלען,...
געקאָנט אַ'י פֿון זיך דעם עול פּרנסה" ,אָפּ,
די טענצערין

אַראַפּװואַרפֿן

ו' .852

 .4בּאַפֿרײַען (זיך) ,רײנװאַשן (זיך) .אַ' אַ
בּאַשולדיקונג ,אַ בּלבּול ,א רכילות ,דעם שאַנד-

פֿלעק אע .אי דעם פֿרעמדן (בּיטערן ,נאַצישן)
יאָך, .װאַרפֿט אַראָפּ פֿון זיך אַלע אײַערע זינד
װאָס איר האָט געזינדיקט אין זייי ,מחזור אמרי
| נועם ,ר"ה ,פּיעטריקאָװ , .5981די ערשטע
חסידים און צדיקים פֿון פֿאַרצײַטן פֿלעגן זוימען
איין שעה איידער זיי האָבּן אָנגעהױבּן שמונה-
עשׂרה ,דאָס זיי האָבּן פֿון זיך אַראָפּגעװאָרפֿן די

אנדערע מחשבֿות"7 ,ט ,2כא/בּ; .אין דער
נאַטור פֿון יעדן מענטשן ליגט פֿון זיך דעם
שולד אַראָפּצוּװאַרפֿן און אױפֿן צװייטן אים
ארױפֿלײגן" ,מבּים ,הוגה דעות װו ,ווילנע ,2191
זי , .17דער סאָלידער דײַטש מיטן פֿראַק...
וווילן מע זאָל זיך אויסמענטשלען ,לערנען בּײַם

| גוי חכמה ,אַי פֿון זיך דעם שמוץ" ,אָפּא ,אין
פּוױילישע װעלדער,

ז' ,391

ספּעצ אין פֿאַרבּינדונג מיט ייִדישע רעליגיעזע
בּאַגריפֿן .אַי דעם עול פֿון יִדישקייט ,פֿון
תּרי"ג מצוות ,פֿון מלכות-שמים ,פֿון תּורה
און מצוות אע .אי פֿון זיך (דאָס) יידישקייט,
(לײצע ס)
*א' פֿון זיך די לײיצן
;אָנלאָדן אויף זיך אַ משׂא ייִדישקייט און א'
עס דערנאָך פֿון זיך  ---צו װאָס .ד.אָ.ס אײַנ-
שפּאַנען און דאָס אױסשפּאַנען זיך?" ,ממוס,
אַ גרויע האָרי, .האָבּ נאָך רחמנות! אַראָפּי
געװאָרפֿן דעם עול פֿון גאָט ,פֿון מלכות --
מאַכן חרובֿ אַ וועלט" ,פרץ ,אַמאָל איז געװען
אַ מלך' .2 ,בּילד, .װאָס דען האָט איר געװאָלט?
מע זאָל שוין א' בּאָרד און פּיאות און עסן
חזיר בּפֿרהסיא?" ,שע' ,סאַ ליגן.
 .9אַװעקװאַרפֿן ,זיך ניט רעכענען מער מיט
עפּעס .קאַראָפּגעװאָרפֿן א קישן (פּערענע) און
אױפֿגעהױבּן א פֿעדער" ,שװ .עװאָס יענער
| דערציילט מעגסטו א העלפֿט פֿון דעם אַרײַנ-
װאַרפֿן אין ים ,און א העלפֿט אַװעקלאָזן מיטן
ווינט ,און פֿון דעם װאָס אין געבּליבּן --
קאָנסטו נאָך א בּיסל א' :װעט עס דאַן איבּער-

בּלײַבּן אַ בּיסל אמת" ,פֿװל; .א ייד קען
אנדערש ניט! הײיבּט ער איינס אויף ,מוז ער
אלע אנדערע אִי אין
"בישיבֿה של מטה',

ממוס,

שאול:תּחתּי"ה",

 .0אַראָפּשטױסן מיט כּוח .אַי פֿון אַלט טרעפּ,
אי קינדער פֿון בּאַלקאָנען, .װען א זאַך װאָס איז
מוקצה ליגט אויף אַן אָרט װאָס מע דאַרף דאָס
אָרט ,דהײַנו עס ליגט אויף אַ טיש אָדער בּאַנק
אָדער בּעט ,טאָר מען ניט מיט דער האַנט א
נײַערט מע זאָל עס אָפּשאַקלען" ,שולחן ערוך
{לעמבּערגן ,יאָר?, .דעם האַלדז דריי איך דיר
אָפּ און װאַרף אראָפּ פֿון דער הייך אופֿן
מיסט!" ,פרץ ,בבּײַנאַכט אױפֿן אַלטן מאַרק,
 4אַקט, .װערט ער שטאַרק אין כּעס און זאָגט
אַז אויף דער נעקסטער סטאַנציע װעט ער מיך
אַי און מאַכן נאָך אַן אקט" ,י .א .קאַצאָװיטש,
0

יאָר לעבן

ז' ,811

| .7צונעמען פּאָליטישע מאַכט .אי דעם
קייסער .אַי פֿון טראָן ,פֿון כּסאהמלכות .אַי די
אײיבּערהערשאפֿט פֿון פֿרעמדן פֿאָלק .אַי דעם
,מע װאַרפֿט אַראָפּ פֿון
גבּאי פֿון בּ ענקל.

געשלאָגן די קינדער װאָס ווילן אַ' ניקאָלײַען",
טשענסטאַכאָװער

|

יידן ז' ,44

ס .אַראָפּדריקן די געזעלשאַפֿטלעכע אָדער
 יעדער אַנדערע פּאַזיציע .אי פֿון א שטעל ,א'מיך נישט

פֿון דער מדרגה, .הייבּ

אַרויף און

| װאַרף מיך נישט אַראָפּײ ,שװ, .אויך בּײַ מצרים
דאָ זיא הקבּ"ה האָט גישטראָפֿט ,דאָ האָט
הקבּ"ה אירן מלאך אויך הראָבּ גיװאָרפֿן",
בּראַנט ,פּרק ו, .אוני װערט דיך אויש װאָרצלן
אוני אַראָבּ װערפֿן פֿון דיא הוכי מעלה פֿון דיא
גולה פֿר געלטיניש אונ' לון פֿון עולם הבּא",
חהו ,צה/א; .אַז דער מלך זאָל גרויסע לײַט
אִי פֿון זייער גדולה און קליינע לײַט זאָל ער
אױפֿהײבּן" ,נחבּ' ,מעשה נסים .ע,קומט אין
שטעטל אָן א חסידישער רבּי און װאַרפֿט אַראָפּ
דעם אַלטן רבֿ ,װערט חלילה נישט אין שטעטל
קיין איבּערקערעניש" ,בּעמ װו ,ז' , .71דער
אכזריותדיקער נח װערט לײַכט אין כּעס און
קאָן צוריק אי פֿון דער העכסטער מדרגה טיף
אין דער נידער" ,משה טײַטש איבּז ,ח .ני
בּיאַליק ,אריה בּעליגוף.
 .9דערנידעריקן .משפּיל זײַן .אָפּקילן בּאַ-
,ײַן
גײַסטערונג ,אַי עמעצן אין יענעמס אויגן .מ
טאַטע  . . .פֿלעגט גיין אַזױ װײַט אַז ער פֿלעגט
מיך פֿאַר דעם װײַבּ שטאַרק אַי ,כּדי איך זאָל
זײַן קעגן

איר

געפֿאַלן",

יק, .מע

גיט אַמאָל

צו מענטשן גדולה  --איז דאָס נאָר כּדי אים

דערנאָך משפּיל צו זײַן און אַראָפּצוװאַרפֿן",
שבֿט מוסר ,סדילקאָװו תּקצ"ג,
 .01אױסטאָן .אַראָפּציען פֿון זיך .אי דעם
אײבּערמאַנטל (דאָס רעקל) .אי די קאַלאָשן פֿון
די פֿיס .אַ' די קאַפּאָטעס און כאַפּן אַ טענצל,
*אַי פֿון זיך די ייַדישע מלבּושים = אױפֿהערן
זיך קליידן אױפֿן אַלטן טראַדיציאָנעלן שטייגער,
אַנהײבּן גיין 'דײַטשי* ,אַי די קינדערשיכלעך =
זיך נעמען פֿירן װי א דערװאקסענער .פפֿון
(תּחילת התּפֿילה) אָן בּיז (סוף התּפֿילה) זאָל

ער דשׂ (טלית) ניט אַראָבּ װערפֿן ,װי עס איין
טייל פּפֿלעגן צו טון" ,עפש ,סידור תּפֿילות,
אַמשׂט תּק"ח ,יג/א, .האָט זיך אָנגערופֿן דער

אַנדערער רעק צו זײ :גיט אָפּ פֿון אײַך די
קליידער אויך .נו ,האָבּן זי פֿון זיך אַראָפּ-
געװאָרפֿן

די קליידער

בּיז צום

העמד",

מעשׂה

אומן .איידן טוען אָן קאַשקעטן ,יידענעס
װאַרפֿן אַראָפּ פֿונעם קאָפּ דעם שלייער און
נעמען אַרױף אויף זיך מיני שמאַטקעס ,ליט-
וישע טשעפּטשיקעס" ,ממוס ,שלמה | ,זי ,101
;אַלע װײַבּער האָבּן אױפֿגעגעבּן די מאָדעס און
האָבּן פֿון זיך דאָס צירונג אַראָפּגעװאָרפֿן",
מעשׂה נורא מהצדיק המפֿורסם רבּי רי מענדילי
מרימינאָבֿ ,לעמבּערג ,3881

װעט

פֿיג .אי פֿון יענעם (זיך) די מאַסקע און

א' דעם ס"ם ,דאָס איז דעם שׂר פֿון אדום",

פֿון

הימל ,ניט אויף דער ערד" ,שװ, .הקב"ה

ספֿר אַבֿקת

רוֹכל ,לעמבּערג ,0581

זי 11

,אַרבּעטער-קלאַס ,דער אַװאַנגאַרד  . . .אויף אַי
די זעלבּסטהערשונג מיט דער גאַנצער כּנופֿיא",

בּאַװײַון

דאָס

אמתע

פּנים.

א' די

מאַסקע

,אָבּ איך אַראָפּגעװאָרפֿן
צבֿיעותדיקן רעזשים .ה

די דעק פֿון בּושה פֿון אָפּ מײַן פּניםײ ,משה
בּר'

נתן

נטע

איבּז,

שבֿט

מוסר,

סדילקאָװ

ז' , .092טאַטעס און מאַמעס האָבּן חוזק

תּקצ"ג, .ער װאָס האָט ערשט נעכטן געקאָנט
װערן אויס ייד און אַרײַן אין א פוילישער

געמאַכט פֿון זייערע קינדער און אַנדערע אויך

הויט  --קאָן הײַנט-מאָרגן אי די פּוילישע הויט

ש.

ברעגמאן,

,2

דורך קריג

און רעװאָלוציע,

אדעס

אַראָפּװאַשן

2021

און װערן אַ רוס" ,פרץ ,זײַט רואיק' .עמיר
װאָלטן זיך גאָר געדאַרפֿט דורכרעדן ,אַזױ אַ'
פֿון זִיךְ עניוות מיטן טלית-קטן און נאקעט א
רעד

טאָן",

אָפא,

טענצערין,

די

,68 '1

,ער

װאַרפֿט אַראָפּ פֿון זיך דעם גאַנצן לבֿוש פֿון
דער װעלט" ,שע ,יאֲקדמות'.
 1אַראָפּרעכענען .אַ' פֿון פּרײַז ,פֿון די
חשבּונות, .אויף אָנלײַען װאָס מע האָט גע-
מאַכט . . .זאָל מען מוחל זײַן און פֿון די
חשבּונות אַי הלוואות פֿון דער קרויך-קאַסע",
קמ ,6681 ,שֵן , .44ער פֿלעגט מיר תּמיד א'
פֿון טיי צװאנציק פּראָצענט סקידקע ,און איצט
שרײַבּט

אז

ער

יוגענד'ראָמאַנען,

לינט

עס

אים

ניט",

שע,

ו' .451

 ,2פֿאַרמינערן .פֿאַרקלענערן .אי װאָג* .א'
פֿון פּנים = װערן אױיסגעדאַרט, .דער חכם האָט
דערקלעטערט אַ חזקת פֿון גיבּורים און האָט
אַראָפּגעװאָרפֿן די שטאַרקײט פֿון איר בּטחון",
מס ,משלי תּקצ"ד ,כא, .22 ,די קאָנקורענציע
צװישן פֿרױיען האָט אַראָפּגעװאַרפֿן זייערע
שכירות נידעריקער" ,די שׂכירות ,לעמבּערג
 ,6ז' , ,45ער האָט געװאָרפֿן דעם פּרײַז פֿון
סחורה ,אראָפּגעװאָרפֿן אַפֿילו פֿון קרךפּרײַז,
אַבּי אים אָפּצורױמען" ,ייז ,בּרידער אַשכּנז,
זי ,24
 ,8דערװײַטערן .מרחיק זיין .אַי די מכשו-
לים .אי הרהורי-עבֿירה .אַי אזא אײַנגעגעסענעם
יצר-הרע, .האָבּ איך געמוזט דעם רבּי דוד א'
פֿון זײַן מחשבֿה ,װאָס עֶר האָט זיך מכין
געווען ,ער זאָל שוין גאָר משיח אין זין ניט
האָבּן" ,שבחי בּעל שם טוב ,זשאָלקעו תּר"י,
יב/בּ.
 4אַראָפּשאַקלען .אַראָפּטרײסלען .דער װוינט
ווארפֿט אַראָפּ די בּליטן .אַי די פּירות ,טרייס-
לענדיק דאָס בּיימל, .ער װעט אראָפּשאָקלען וי
אַ װײַנשטאָק זײַן אומצײַטיקס און אִ'י װי אַן
אײלבּערטבּוים זײַן בּליאונג" ,תּי ,איובֿ ,טו,33 ,

 ,9אײַנװאַרפֿן ,צעשטערן .אי א װאַנט װאָס
קען אײַנפֿאַלן ,א' די חורבֿה, .מיר װעלן די
שטובּ אי און פֿאַרגרעסערן דעם פּלאץ װאָס
לעבּן אונדזער

מויער",

ספֿר

נפֿלאות

אלימלך,

פּיעטריקאָװ תּר"ע ,זי ,6

מיט זיך , --די בּאָבּע האָט דערנאָך דער

ניצקי ,דעם

זיידנס

אויך :זיך האַלטן

(זײַן בּײַ זיך) קליין ,שפֿל ,אונטערטעניק .זיך
דערנידעריקן, .זאָל זיך זייער אִ' פֿאַר השם-
יתבּרך מיט גרויס שפֿלות און מיט גרויס בּושה
פֿון זײַנע חטאים" ,פוקח עורים ,שקלאָוו ,2381
אות כג, .צום סוף װאַרפֿסטו זיך נאָך אַזױ
אַראָפּ פֿאַר מיר און װײַזסט מיר נאָך אַרױס
אֲזא בּטלנות" ,ײל ,דאַס משלחת ,זשיטאָמיר
תּרל"ו .זי , .21װאַרף זיך ניט אַזױ אַראָפּ...
נאָר אַזעלכע מענטשן װי דו זײַנען די בּעסטע
אויף דער ועלט" ,יבּ"א זיו ,דער ישיבֿה בּחור,
ווילנע תּרנ"א ,זי .61

הער (יין- ,קע).

אַראָפּװאַשן  --טרוו .אַי אַ שלעכטן אײַנדרוק.
,ערשטליך ליגט זיא דשׂ פֿלײש אין איין וושׂיר
אוני לושׂט עֶשׂ װייקן אוני ושט דז בּלוט הראָבּ
אויף דאָשׂ בּעשׂט" ,בּראַנט ,פּרק יז; .אַך זאָל
מן דז בּלוט (בּײַ דער געשאָכטענער גאנדון
אַראָבּ װעשן {אַרכן אי מן זיא ליגט פֿאן דער
אופֿן ,דז דש בּלוט זאָל ניט דראן האַרט װערן",
עפּש,

הישר

דרך

הבּא,

לעולם

סט/בּ .ז,ילבּערנע חפֿצים װערן
מיט אמאַניאַק-װאַסער װערט
אַראָפּגעװאַשןײ ,ס .פֿײַנסטאון,
זי , ,801שוין לאנג די שפּור
טעג  /אַראָפּנעװאַשן האָבּן
יהואָש,

אַראָפּווײזן

פֿפֿדמ

פֿענצטער.

--

אַ' א פֿױסט

טרחװ.

אי א װײַסע

זיך אונטער.

מיט

װײַזן. .א מיאוסע
שטאָט

תּמ"ה?

אָפֿט שװאַרץ . . .
די שװאַרצקײט
כעמיע ,נ"י ,0291
פֿון יענע װילדע
מײַנע טרערן",

זון און נעבּל ,יזינד.

פֿאָן ,אַ סימן;:

דורכן
גיט

מע

זיך  --אראָפּגײן און זיך
מעשׂה . ..זיך גיין אי אין

איז א בּיטערניש",

שע  ,9191זי 71
-עניש.

בּימקאָ,

גנבֿים ,װאַר-

בּלויען הימל" ,ממוס ,שלמה װ ,זי , .11ס'האָבּן
אויף זײַן בּרוסט געגליט די גבֿורה:צייכנס/ ,
זיי האָבּן גאָלדיק פֿון זײַן בּרוסט אַראָפּגע:
וואונקען",

חג ,שײַן

שטערן,

פֿון פֿאַרלאָשענע

זי ,57
אויך מיט ז י ך- .ווינק ,אויך;- :וואונק,
-עניש,

דער

אַראָפּוויצלען זיך  --אוטו, .מיר װילן אַ
קלאָרן ענטפֿער און ער װיצלט זיך אַראָפּ פֿון
זײַן כּלומרשטן פּיעדעסטאַל", ,נו ,אַ חבֿרה-מאַן,
אַזאַ איינער װעט זיך אי אַפֿילו פֿון דער תּליה",
אַראָפּוויקלען  --טרו, .וען מן דיא (תּפֿילין)
װיל אויז טון ,זאָל מן צו פֿאַר די דרײַא (כּרי"
כות) פֿון דען מיטלשׂטן פֿינגר אויף מאַכן אוני
אַראָבּ װיקלן אי מן דיא (תּפֿילין של ראָש)
אַראָבּ

נצמט",

תּק"ח,

יא/בּ.

עפּש,

,זי

סידור

האָט

אַמשט

תּפֿילות,

פֿון

אַראָפּנעװיקלט

די ליפּן א כװאַליע מיט זיך אַנטשולדנדיקע
שמייכלען" ,א .ק .איבּז ,פּעטראָ ראָמענ ,בּאַר"

דיטשעוו , ,4391די בּאָבּע האָט אויף מײַנע הענט
אַראָפּגעװיקלט די פֿעדעם פֿונעם שפּינדל",

--ווייז ,דער.

-עכץ.

אַראָפּװײיכן זיך  --אוטוװ .נעאַל.

אַראָפּ

מיט זיך , --דער שאָס האָט זיך...
אַראָפּגעװיקלט אין פּוסטער גאַס אַרײַןי ,אקש,

האָר ווייכן זיך אַראָפּ

ז' ,63

פֿאַלן ווייכערהייט, .אירע

אויף די שלײיפֿן" ,מ .י .שעליובּסקי ,אין יאָרן
ארום,

ז

0

אַראָפּװײינען  --אוטח .אַי פֿון בּעטעלע .דער
טרויער װיינט אַראָפּ פֿון איר צורה, .גע"
לויבּט

שלאַנקע

איר

פֿיגור,

ס'רוב

פּאַננאס'

זענען קורץ און דיק און די קליידער װיינען
פֿון זי אראָפּ" ,בּאַש,
זי  .182קאַראָפּגעװײנט
גרויקייט,

װי דער

גימפל

נ"י ,3691

תם,

האָט פֿון אים תּמיד זײַן

שטויבּיקער

מזרח

פֿון דער

װאַנט" ,מלה ,די גאָלדענע פּאַװע ,ז' , .69פֿאַר"

גייט די זון און וויינט אַראָפּ מיט קאַלטע רויטע
זײַלן אויף די צעשטופּלט-ליסקעדיקע רוימען",

פמ ,דאָר-אױס ,דאַר אײַנ ,זי ,441

|

אויך טרו  --אי די צרות פֿון הארצן,

מיט
די צרות

ציילט װי חנה האָט זיך אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון אַ
אויך עטלעכע ינגע װײַבּלעך
בּ.ן
..
אָ
הַך
דא
גענומען שטיל אונטערכליפּען" ,ה .ל .זשיט.
הטזל.

זעכץ.
דעריי.

דעניש.

אַראַפּװעגן

זיך , --געשמאַק אַרײַנגעדאַװנט און
זיך פֿון האַרץ

אפֿשר

אַראָפּגעװײינט",

הר ,הרודעס' ,אין פּריצס הויף
אַראָפּװײיען
אַראָפּגעװײעט

--

אוטװ.

,עס

האָט פֿון אים

אן עצבֿות און מרה-שחורה,

װי

 .עס װאָלטן אים אונטערגעגאַנגען אַלע װעלטן",
ייט ,טאָג 9591 ,וט , .72פֿון זײַן הלבּשה האָט
אַראָפּגעװײט די נאכט און אָנגעפֿילט דאָס הויז
דאָס געטלעכע מיט נעפּל" ,פמ ,מלחמה | ,נ"י
 ,6ז' ,372
אויך טרװ , ---איז ער געקומען אויף א בּריק,
האָט אים דער װינט אראָפּגעװײעט זײַן היטל
אין װאסער ארײַן" ,לט ,2נג/בּ.
אויך מיט

זיך.

עכץ.

עניש.

אַראַפּװוינקען  --אוטװ .אַ' צו די פֿאַרבּײַז

ר.

טשערניס,

קינדער

דונג.

פֿאַר,

6691

ווצ .71

פֿון איין פֿאָלק ,מאַסקװע

-עניש.

,8291

|

אַראָפּװירדיקן  --טרו .אייגנטלעך-- :ווער-
פֿאַרמינערן די װערדע, .די פֿרױען
דיקן ,
וערן אראָפּגעװירדיקט און בּאַהאַנדלט װי בּלויז

אַ מיטל ,ניט מער אַלס מענטשן" ,בּ .פֿײגנבּוים
איבּז ,א .בּעבּעל ,די פֿרױ און דער סאַציאַליזם,

נ'י  ,1191זי .462

מיט

זיך.

-נג,

אַראָפּווישן  --טרו .אי דעם שטױבּ .אַי די
טרערן, .א צעטומלטער האָט ער אַראַפּגעװישט
פֿון זײַן פּנים א בּיסל װאַרעמע פֿאַרשעמטקײט
פֿון גליק" ,פּמ ,איינס אַף איינס ,ז' , .042װישט
דער שוסטער אראָפּ מיט דער דלאַניע דעם
בּאַגליקטן שמייכל פֿון זײַן פּנים אינאיינעם
מיט די טרערן פֿון די אויגן" ,חג ,טמז,
 8לש ,42
מיט זיך , --די האַנט דאַרף מען שטאַרק
צודריקן ,כּדי אויף דעם אָרט ,ואו איר גייט
אריבּער מיטן האַנט ,זאָל זיך דער שטויבּ מיט
איין מֿאָל אַ'" ,י .מ .בּערמאַן ,די טישלער:
ארבּייט ,פּעטערבּורג  ,3191זי ,54

--וויש ,דער.

זונג.

-עכץ.

/עניש.

אַראַפּועג  --דער .װעג װאָס פֿירט אראָפּ .אַ
לענגערער א"

אַראָפּוֹעהן  --אוטו  6טרװ, .װעלן די מצוות
אי די עבֿירות?", .אַזא אָנגעשטופּטער טרעלבּוך,
יער קען אי אונדז אַלעמען", .די רבּנן זאָגן אַז
מען זאָל אַרײַנלייגן אלע יסורים אין איין װאָג-
שאָל און אָרעמקײט אין אַנדערן װאָגשאָל װעט
די אָרעמקײיט אַראָפּװעגן אלע יסוֹרים" ,איבּז

גייענדיקע מיידלעך,; .אויך די זון ,די גרויסע

יעבֿץ ,מדרש

פּרינצעסין ,װינקט צו אים ליבּלעך אַראָפּ פֿונעם

,די שאָל פֿון גערעכטיקייט

רבּה,

שמות

לא ,װארשע

,7881

זאָלסטו מאַכן אי

אַראַפּװעלגערן
מיט

דײַן

2022

ליבּשאַפֿט",

תּרפּ"ז ,זי .991

סדר

מיט זיך.

סליחות,

-עכץ.

װאַרשע

עניש.

אַראָפּװועלגערן  --טרו-- :99 .װאַלגערן.
אַראָפּקײַקלען .בּײַם פֿאַרטײַטשן 'וגללו את
האבֿןי (בּראשית ,כט )3 ,טראדיציאָנעל געניצט
אַי|{ .אורח-- :װעלצןן, .איך װיל מײַן הענד
איבּר דיך שטרעקין אונ' דיך פֿון דען ועלסין
{פ=ֿעלדזן) היראָבּ װעלגרן" ,שערטיר ,נא,52 ,
,דא בּפֿעלט דר קינג דז מן זאָל אַראָבּ װעלגרין
דען שטיין פֿון דז מונד לאָך פֿון דיא גרוב",
מיט זיך  --א'
יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471חי.
ניש.
/נג.
זיך פֿון סטויג היי.

אַראַפּװעלצן  --טרו.

װעלץ אַראָפּ"- ,גע-

וועלצט .אַראָפּקײַקלען .אי א שטיין פֿון האַרצן,
 ...,איז אַראָפּ פֿון די טרעפּ ,האָט עֶר זיך
װידער דערפֿילט לײַכט  --אַראָפּגעװעלצט אַ
בּייון חלום" ,מאיר װינער ,עלע פֿאַלעקס אונ'י
טערגאַנג,

כאַרקאָוו  ,9291זי ,99

אַראָפּװענדן  --טרו .דזוו אַװעקװענדן ,28 +--
מיט זיך ; --נאָר װי אַ קינד װאָס װיינט און
שטרעקט די הענט ,האָבּ איך זיך צו דער שטאָט
אַראָפּגעװענדט" ,מלה ,לידער װ ,נ"י ,43291
זי ,201
אַראָפּוערגן  --טרװ.
אָנשטרענגונג ,זיך װערגנדיק.
גט
ע.ר.
װם?.
קומען דער טע
כּאָר פֿאַסאָליעס פֿון יוצא
אָפּ דאָס טעלערל" ,זש ,נח

אַראָפּשלינגען מיט
,ואו איז אַהינגע-
ו
מערע אַראָפּ א
װעגן און שטופּט
פּאַנדרע.

אין דער
אַראָפּװערטפ  --אַזח .אַרכ.
ריכטונג אויף אַראָפּ; .אַן דען בּוים װאַקסט דער
פּיטום אויף װערטס אוני מיט דען שטיל הענגט

דשׂ אתרוג אַן דען בּוים אַראָבּ װערטץ" ,עפש,
דרך הישר לעולם הבֹּא ,פפדמ ,תּמ"ה? סה/א.

 .1זאָגן עפעס פֿון
אַראָפּואָגן  -- 1טרו.
אױיבּן אויף אַראָפּ .ניט הערן װאָס דער זיידע
 .2פֿאַרענדיקן זאָגן גיך,
האָט אַראָפּגעזאָגט.
אין איין אָטעם ,אַי און אַרױסלױפֿן.

ויך.

מיט

-עניש.

-זאָג,

זעץכץ,

דער,

אַראָפּואָגן  -- 1טרװ? פטמ .אוקר .קאַראָפּ
זרקען.

{אין דרומדיקן

זאַרקען --

אַרױסרײד

װערט

פֿון

זאָרקען ,דערפֿון זאָרגען ,לסוף

וערט ר פֿאַרשלונגען).

אראָפּװאַרפֿן .אַי פֿון

די טרעפּ ,פֿון אַלע שטיגן,, .כ'בּין שוין עטלעכע
מאָל אַזױ בּייז געװאָרן אַז כ'האָבּ שוין געװאָלט
איר אַ' ,נאָר יעדעס מאָל בּאַפֿאַלט מיר עפּעס אַ
מורא",

י.

האַלפערן,

שינדעלע,

ווארשע

,3

זי , ,31אפֿשר װאָלט געװען אַ יושר אַז נאָכן
קאָנצערט זאָלסטו אַרײַנגײן צו די אקטיאָרן און
זי אי אַלץ {|דער שרײַבּער האָט דאָ בּפֿירוש

פֿאַרפּלאָנטערט

אַראָפּוקצן

מיט

דפֿװון װאָס דו טראַכסט

און פֿון װאָס דו בּיסט בּאַזאָרנט" ,מ .סאַקציער,
,יהאָט דאכט זיך
סאָװ' היימלאַנד ,2691 ,נאן  .2מ
דיך אליין אַראָפּגעזאָגט אַהער װי אַ פֿאַרשטון-
שפּאַרגאַלקע" ,פמ {!)
קענע ,אַ דײַטשישע
מלחמה ,מאָסקװע  ,8491זי .15

אַראָפּזײַען  --טרו .אַי בּעבּלעך ,לאָקשן אע
ןאַנשטאָט :אי װאַסער פֿון אויסגעקאָכטע. ...ן.
,קלײַבּט אויס קליינע קאַרטאָפֿל ,װאַשט גוט אָפּ,
גיסט אָן מיט זידנדיקע וואסער און קאָכט בּיז
דרײַיפֿערטל פֿאַרטיק  . . .זײַט אַראָפּ די ואַי
סער. . ..י,

װעגעט'

מישולאָװ,

קאָך'בוך,

{"י

 ,6291 -ז' ,.59

אַראַפּזינקען  --אוטו .אי אלץ טיפֿער אין
זומפּ .אַי װי א שטיין אין װאַסער .א' בּיון דנאַ,
אין א תּהום אַרײַן .דער טאָג זינקט אַראָפּ אין
ים .אַ' אין מרה-שחורה .א' אין אונטערבּאי
וואוסט .אַ געזעלשאַפֿט (פֿאַראײן ,אינסטיטוציע
אע) קען אַי; .די קינדער |די הינדעלעךן
הייבּן אָבּער אָן אַראָפּצוזינקען  . . .צום ראַטע-
ווען איז שוין נעבּעך איצט צו שפּעט" ,עט,
משלים ,װילנע  ,5291ז' , .151די זון זינקט
צו מערבֿזײַט נידעריק אַראָפּ שוין  /און
הייזעריק װערן די שטימען פֿאַרשלאַפֿט" ,ייש
איבּז ,ח .נ .בּיאַליק ,ידער מתמיד'.

,עס הערט

זיך פֿון דער מיט א שטיל און טיף געזאנג
און אַלע פּנימער װערן אַראָפּגעזונקען" ,װײס
ו' ,װײַסענבּערג' ,זי , .86דער ראָק ,א ניט.
געפּרעסטער ,דרעמלט אױפֿן הענגער ,אן אויס-
געמאַטערטער דער קאָלנער זינקט אראָפּ" ,הל,
'סאָנעט װעגן אַן אַלטן מידן ראָק, .אַ שיף
א גרויסע איז אַראָפּגעזונקען און עמעץ שרײַט
פֿון טויטער שיף" ,סעג ,איצטער ,זי ,861
זינק ,דער , --מע דאַרףמיט זיך.
ניט האָבּן קיין טיפֿערן אי װי דער װאָס דער
קריסטנטום האָט דעמאַנסטרירט" ,אַבֹּא גאָרדין,

פֿאַש 6591 ,ווא .41

-עכץ.

-ונג.

-עניש,

אַראָפּזען  --אוטו.
אַראָפּקוקן, .דיא װאָלקן
פֿר בּרגן אין ,אוני ער קאָן ניט זעהן( ,וחוג)
אונ' אויף דיא צירקל פֿון הימל איז גוט |=גאָט}
גין אונ' זיכט ניט אַראָבּ צו שטראַפֿן די
רשעים" ,סהמ ,איובֿ ,כבּ, ,41 ,אַצונד װעל איך
אַ בּיסל מײַן לײַב און מײַן האַרץ פֿר גיסן צו
גאָט װאָס זעט אַראָפּ פֿון דעם אײיבּערשטן הימל
אויף

ערד",

גדולת

דוד

ומלכות

שאל,

װאַרשע  ,2581זי ,41
אויך טרװ.

זינקען.

זן  --דערזען

פֿון אױבּן .שטיין

אױפֿן בּאַלקאָן און אי די קינדער װאָס קומען
אָן.
אַראָפּועצדן  --טרו.
אַראָפּשיקן.
דטשמ.
װישן דז פֿום הימל
זײַני ענגל צו הילף

אַמשׂט  ,1661פּו/בּ.

אַרכ .פֿאַר כּללישפּראַך
,פֿר װאָר ,איר זאָלט
האָט גאָט הרבּ גיזאַנט
דער חסידים" ,יוסיפֿון,

ונג,

אַראָפּוקץצן  --טרו.
 .1אַװעקזעצן נידץ-
ריק(ער) .א' דאָס קינדעלע אױפֿן שטולכעלע.
;,און זעצן ...זעצט ער |דער בּעל-עגלהן זי
אַראָפּ אונטן ,צװישן די אַקעגנדיקע פּאַרשױינען",
ממוס,

אַראָפּזינגען  --טרו .אי פֿון דאַכקאַמערל .אַי
פֿון האַרצן, .דאָס קלייך האָט פֿון איר ממש
אַראָטגעוונגען און האָט איר צוגעגעבּן זייער
אַן עלעגאנטן אויסזען" ,מ .סמבּטיון ,טאָג,
 8שו , .8קװעלנדיק אין טויאיקן מאָך ,אַראָפּ
געזונגען און אויסגעצויגן פֿאַר תּענוג די גליי
דער" ,יפֿ ,די לעגענדע נח גרין ז' .801
-זונג ,דער,זינג,זיך.
מיט
עניש.-ונג- .עכץ.

דער

אַראָפּזענקען  --טרו.

מאַכן עס זאָל אַראָפּ

װינטשפ ,זי , ,39די משׂא פֿון די קייטן

האָט אים
סאַפּיר

אויס

גװאַלד אַראָפּגעזעצט",

מיט

מינסק,

הקהל...

חטאת

א2 .

װ ,ווילנע

 ,1ז' ,62
 .2אַראָפּנידערן עמעצן .דערנידעריקן .מאַכן
מע זאָל פֿאַרלירן דעם אָנזען .אַ'י דעם חצוף,
דעם בּעליגאווה אע .אױספּאַטשן און א' דעם
ֿ,אַרערגערן די סאַניטאַר:היגיענישע אַר-
גבּאי .פ
בבּּעאטַ-דינגונגען ,אַידיק דעם ייִדישן אַרבּעטער
אויף דער שטופֿע
דער

יידישער

פֿון פֿי" ,ע .טשערניאַװסק',
אינ

אַרבּעטער

װײסרוסלאַנד,

מינסק , ,2391האָט ער דיריזשירט מיט אַן
אָרקעסטער פֿון צװאַנציק מאַן און גלײַך אַראָפּ
געזעצט דעם ציגײַנערשן אָרקעסטער" ,אי
דרוקער ,קלעזמער ,קיִעוו  ,0491זי ,961
 .9אַראָפּװאַרפֿן עמעצן
כערער) פּאָזיציע ,שטעל.
פֿון אַ הויכן אַמט .אַי פֿון
כות .אַי פֿון בעּנקל.
גדולה.

פֿון אַ הויכער (הע-
אַ' דעם אַלטן פּקיד
ט ר אָן ,פֿון מל-
אי עמעצן פֿון זײַן

אַי פֿון עשירות.

איר, :װאָס

האָבּ איך מורא? מע װעט מיר פֿון מײַן קבּצנות
אַי?ײ ,יודי פֿאַר פ9סח ,װאַרשע  ,1881זי .371
,מיר איז אַפֿילו א ואונדער װאָס דער בּאַנק
האָט בּאַשלאָסן מיך אראָפּצוזעצן" ,מ .טײַטש,
אַרום דער פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291ז' .59
 .4פֿאַרמינערן .פֿאַרקלענערן .אי די טעמ-
פּעראַטור .א' דעם פּרײַז; אִ'  8ון פּרײַז .א'
די פֿאַרדינסטן .אַ' דעם אַרבּעטסלױן ,אַ' די
פּרנסה; אַ' פֿון פּ רנס ה; .עס זײַנען דער
גרייכט געװאָרן ערנסטע רעזולטאַטן אינעם פּרט
פֿון אַראָפּזעצן די זעלבּסטקאָסטן" ,די גאַרבּער
*א' פֿון די
שטימע ,מאָסקװע  ,4291טן .4'5
פֿיס = בּדלות שטעלן ,פֿירן צום בּאַנקראָט,
צום אָנזעצן ,עס איז רעכט אַז דער דאָזיקער
יאַריד װעט אים א' פֿון די פֿיס" ,אַר' ,דער
רַָ פ = א) אַ'
*א' פֿון ט א
װײַטער יאַרידי.
פֿון דער מעלאָדיע ,דעם ניגון  ---בּײַם זינגען,

מאַכן מע זאָל פֿאַרלירן דעם ריכטיקן טאָן
ב) אַראָפּנידערן עמעצן פֿון זײַן פֿריִערדיקער
פּאָזיציע ,פֿאַרערגערן זײַן מצבֿ; ג) אַראָפּפֿירן
פֿון טראַקט ,פֿון װעג,

ס .אַראָפּשיסן.

,געבּיטן

דעם

ואָנשטעלין

ווינקל ,דאָס טרײַבּל  ---און אַראָפּגעזעצט דעם

עראָפּלאַן" ,

ש.

בּרעגמאן,

זורך

קריג

און

רעװאַלוציע | ,אַדעס  ,1391ז' ,77

מיט זיך  --די זון זעצט זיך אַראָפּ .אי זיך
אויף אַ שטול ,אויף דער פּאָדלאָגע ,אויף דער
פּריזבּע, .אַז מע װערט אַלט ,זעצט מען זיך
אַראָפּ ,מע װערט נידעריקער", .װי א פֿױגל
װאָס האָט ניט װאו זיך אַראָפּצוועצן אינמיטן
ים ,אַוױ האָט ער ניט געװאוסט װאו זיך
אַהינצוטאָן", .ווען מ'ענדיקט (קאַנטשעט) אָבּער

אַראָפּזרקען

2022

די אַרבּעט און דער בּענזין בּלײַבּט רואיק
שטיין ,הייבּט זיך אָן אַראָפּצוזעצן אױפֿן דעק
דער

גאַנצער

שמוץ",

ש.

קליידער

שפּירא,

פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091ז' ; .91האָט ער
אָנגעהױבּן צו שרײַען ,אַזש די מוטער האָט זיך
געװאָלט א' אונטער זײַן קול" ,װײַס ! 'שרע-
בּערק' ,זי , .541די ניטאײַנגעטאָפּטשעטעץ
שטרוי האָט אונטער דער לאַסט פֿון איר
קערפּער זיך אַראָפּגעזעצט" ,נאָטע לוריע ,הימל
און ערד ,מאָסקװע , ,5691מיט יעדן אױפֿשטײַג
פֿון ראַקעטן אין די הייכן  /האָט זיך די
פֿינצטערניש א זצץ געטאָן אַראָפּ" ,פּמ ,מלחמה,
זי ,716
/ינ -- 2אַי פֿון דער פּראָי
-זע"ץ ,דערדער
//עניש.
עכץ.דוקטיווקייט.

אַראָפּורקען

--זרקעווען,

--

{...זאַרקעןן

-זאַרגען.

טרװ.

:88

אַראָפּװאַרפֿן .אַי

אויך-- :זער-
פֿון די טרעפּ ,פֿון די שטיגן,
גען , --ער איז אַרױף אין דער הייך ,געכאַפּט
בּײִַם קאָלנער איינעם נאָכן אַנדערן און אראָפּי
געזערגעט פֿון די טרעפ" ,מ .שטריגלער,
עָנישׁ.
אינזלען אויף דער ערד ,זי .042

אַראָפּושיפּען  .1 --דווו אַראָפּשיפּען, .דאָס
גאַזיפֿײַער איבער מײַן קאָפּ זשיפּעט צו מיר

אַראָפּ װי א שילטנדיקע שלאַנג" ,נאַד.
 ,2אוטװ .קוים-קוים אָטעמען .לעבּן קוים-
עניש.קוים .אַי פֿון קראַנקןגעלעגער.
אַראַפּטאָגן  --אוטח.

אַראָפּקומען פֿון הימל

(אויבּן) װי דער טאָג, .עס האָט שוין אַראָפּ-
געטאָגט ,מע האָט שוין געקענט אונטערשיידן
צװישן אַ װאָלף און א הונט".

אַראַפּטאָן  --טרו .אַרכ  8אַרכאַאיזירנדיק,
אַראָפּנידערן .אראָפּנעמען .אױסטאָן, .טוט אַראָבּ
די קרוֹן װאָז דאָ איז צו מואָבֿ" ,סהמ ,ירמיה,

מח, .9 ,אי {=איידערן מן די (תּפֿילין) אויז
טוט זאָל מן צו פֿר די דרײַא (רצועות) דאָז מן
אום דען מיטלשׂטן פֿינגר גװיקלט האָט אַראָבּ
טון" ,עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,נה/א.

האָט איינר זײַני קליידר בּישפּרענגט מיט ערד
אודר מיט לאַם |=לייםן  --װען עז דעהר
{=דאַר ,טרוקן} װער ,דאָ טאָר ערשׂ {אום שבּת)
ניט צו רײַבּן ,אֶבֹּר װען עז נאָך נאַס װער ,דאַ
טאָר ערש הראָבּ טאָן מיט זײַנם פֿינגר" ,לטו,
סז/בּ, .דאן זאָלט איר פֿון אײַערע לענדן דאָס
זאַק"קלײד אִי און אױפֿשטײן געבּאָרן פֿונסנײ?,
יהואָש,

זון און נעבּל ,זי  .59עדו האָסט אַראָפּי

געטון די מאַסקע פֿון רבּין פֿון דײַן פּנים",
סי סאַנץ ,זי ,003
אַראָפּטאַנצן  --אוטװ .אַי פֿון די טרעפ.
,האָט אַ הילזל פֿון אַ צעריסענע קויל אַראָפּ-
געטאַנצט

אַראָפּטרײַבּן

אויפֿן שניי",

יודל

יאָפֿע ,אין קעסל

ֿ,ון דעם ייַדל האָט ממש
גרובּ ,מאַסקװע  ,9291פ
אַראָפּגעטאַנצט אַן אייבּיקע אינערלעכע שׂמחה",
|
ייט ,פּוילן ווו
מיט זיך  --אַזױ זיך ,מיט פֿרײד זיך אַי
/עניש.
עעכץ.
טאַניץ ,דער .אַראַפּטאָפּטשען  --טרו .אַי די פֿרישע בּייטן,

;אַ פּױיער אין יוכטענע שטיװל אראָפּגעטאָפַּי
טשעט די װאַקלדיקע טרעפּ" ,נפֿתּלי הערץ כֹּהן,

איז געשוואומען אויף דעם טײַכס רוקן װי א
שפּענדל" ,אַר' ,דאָס טײַכלי.

.18

אויף אַראָפּ,
,ער איז שוין
און האָט זיך
נורא מהצדיק

פֿאַרשריבן

אין

תּ"אָ

זכּרון,

,6

ז'

דעניש.

אַראָפּטומלען  --אוטװ .אַי פֿון די טרעפּ
,דער בּליץ אײַנגעשלאָגן האָט די הייליטיר . ..
און דער דונער ...האָט אין הייל אַראָפּגע-
טומלט" ,יהואַש ,איבז ,הײַאַװאַטהא.

אויך מיט זיך , --די מענטשן װאָס האָבּן
זיך אַראָפּגעטומלט פֿון די הויכע מױיערן,

שעליובּסקי ,אין יאָרן אַרום ,זי .84
דער.

-+טומל,

-עניש.

 .2טראָגן עפעס פֿון אױבּן
א' די זעק מעל ,אי דאָס קינד.
פֿאַרטיק געװאָרן מיט דעם אַ'י
גאַנץ גוט אָפּנעמוטשעטײ ,מעשׂה
המפֿורסם

אײַנטונקען ערגעץ
אַראָפּטונקען  --טרח.
טיף .אַראָפּשטופּן (טיף) אין װאַסער; .אין
חיימקעס עובדא געװען מאַכן צו אים {דעם
שווימער) קלאַפֿטער  . . .און אי דאָס קעפּל אוג"
טערן װאַסער" ,בּ .גאָרין ,דיא מזיקים ,...ג"י
 ,0ז' , .5אַ מענטש ויל זיך ראטעװען...
קומסטו מיט דײַן שטעכעדיקער ...פּען און

רבּי ר' מאירל

בּערג ,8781
 9חרובֿ מאַכן .ליקווידירן .אינגאַנצן אי די
עטלעכע געסלעך וואו עס איז געװוען דאָס געטאָ,

,מע האַקט אויס װעלדער ,מע טראָגט אַראָפ
שטעטלעך און מע מאַכט בּאַפֿעסטיקונגען",
סעג,

אַראַפּטון  +-- --אַראָפּטאָן,

מפּרימישליאַן,

לעמ"

געברענטע

ערז,

,7491

ב"א

ז' .551

 .4אַװעקנעמען און אױסגלײַכן ,אַי שטיינער
און גאַנצע בּערגלעך בּײַם דורכפֿירן דעם נײַעם
אויך פֿיג :אי די שטרויכל-שטיינער
שאָסײ,
װאָס שטערן דעם אויסגלליך,
מיט זיך  --אין אײַלעניש פֿאַרלאָון אַן
אָרט .דזו אָפּטראָגן זיך, .צװישן די מאַרק-
געװעלבּער טראָגט זיך בּאלד אַדורך דער
ערשטער טיקטאַק פֿון שול קלאפּן .מאַרק-

װילסט אים נאָך נידעריקער און טיפֿער אֵיי ,אַר,

זיצערקעס טראָגן זיך אין אײַלעניש אַראָס",
משה פֿײַגנבּוים' ,צװיי שבּתים'| ,אַנטאָלאָגיע

 --אַי זיך מיטן קאָפּ אין װירבּל-

"1י

'גאָלדי.
מיט

שטראָם.

זיך

ונג.

--טונק ,דער.

-עכץ.

אַראָפּטופּענען (זיך)  --אוטו.6284::1:6 .
אַראָפּזעצן זיך ,אַראָפּלאָזנדיק זיך אויף די שפּיץ
פֿינגער ,אײַנבּײגנדיק די פֿיס און די קני .אַ'

(זיך) פֿאַרן (צום) קראַנקן קינד,
אַראָפּטוקן  --טרו .מאַכן מע זאָל אַראָפּ אין
װאַסער, .זאָל מען אים א' ,װעט ער שוין מוזן
געוויינטלעך מיט זיך  --אי זיך
שווימען".
,אַשינעס װאָס הייבּן זיך אויף אין
אין מקווה .מ
די װאָלקנס און טוקן זיך אַראָפּ אױפֿן דעק פֿון
ים" ,ש .ראָסין איבּז ,מילכאָמע ,מאָסקװץ ,2391

אַראָפּטליקען  --טרװ .פד .גראָבּ.

אַראָפּ

שטויסן .אַראָפּשטופּן ,מ,ע האָט זי אָן צערע-
מאָניעס אַראָפּגעטליקעט פֿון די אַקאַדעמישע
טראָנען" ,יג ,איק 7591 ,או 31

-עניש.

אויאָפּטענהן  --טרװ .אי די קריװדעס װאָס
געוויינטלעך מיט זיך

אַראַפּטראָגן  .1 --אַראָפּרײַטן ,אַרױסרײַסן
און אַװעקטראָגן מיט א גרויסער קראַפֿט, .דער
װוינט טראָגט אַראָפּ דעם שניי פֿון די דעכער".
,דער ערשטער בּעסטער װינט װאָלט זיי |די
הײַזלעךן פֿונעם בּערגל אַראָפּגעטראָגן" ,פרץ,
'אַ פֿראַגעי .אָבּער ווען א שטורעמװינט הייבּט
זיך אויף און טראָגט אַראָפּ אַלע קראַמען מיט
אַלט הײַזער פֿון שטאָט",

,5

ז' ,5421

--טראָג ,דער

-עץניש,

האָבּן זיך אָנגעקליבּן.
ןר.
צאַ
 ---זיך אי פֿון ה

פֿון

רעליגיעזע

לידער

שע ,פֿונים יאַריד װ,

זי ; .201אַ שטאַרקער װינט רײַסט אויס
הונדערטײאָריקע בּיימער מיט די װאָרצלען,
טראָגט אַראָפּ דעכער" ,חי"ה זעלדעס ,װינטער
 אַבּענדען ,ווארשע תּרנ"ח ,זי , .55דער טײַךהאָט דעם בּריק אַראָפּנעטראָגן ,און דער בּריק

און

דערציי'לונגען,

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַראָפּטראַכטן  --דזו אַראָפּדענקצן .?--
אַראָפּטראַפקען  --טרוו .אַראָפּװאַרפֿן ,אַראָפ
פֿאַרן

שלײַדערן מיט א טראַסק .אַננעמען
קאָלנער און אי פֿון אַלע שטיגן.
אוטו .אַראָפּפֿאַלן מיט אַ טראַסק, .די װענט
פֿון די זאַלן זײַנען בּאַהאַנגען מיט בּילדער ...

פֿון אַלטע קײסאָרים  . . .אַראָפּ דערמיט! די
זאכן האָבּן אַראָפּגעטראַסקעט אויף דער גאַס",
אויך מיט זיך
שטערן ,מינסק  ,2391טן 778
 ---פֿון זיך- .עניש.

אַראַפּטרײַבּן  --טרװ.

 ,1אַראָפּיאָגן .אַװעק-

טרײַבּן (פֿון אַן אָרט װאָס איז העכער) פפֿון
גרויסע פּאַלאַצן קומט מען אָפּ / ,פֿון קעלערן
שטײַגט מען אויף / .דעם טרײַבּט די צײַט פֿון
שטול אַראָפּ / ,דעם צווייטן זעצט זי אַרויף",
צוג ,המנגן ,לעמבּערג ,יאָר? זי , .71אַ רוט
װאָס מע האָט אָפּגעריסן פֿאַר שבּת דערמיט
אַראָפּצוטרײַבּן די פֿליגן מאָג מען עס מטלטל
זײַן אום שבּת" ,לט ,2סג/בּ, .וי נאָר ער זעצט
זיך אױפֿן פֿאָטערס שטאָט קומט אונטער איינער
אַ פּעמפּיק און טרײַבּט אים אַראָפּ" ,ממוס,
שלמה ו ,זי : .81די ייִדן זײַנען מיט כּוח
אַראָפּגעטריבּן געװאָרן פֿון די לאַסטאױטאָס און
מיט קלעפּ און שיסערײַען אַרײַנגעלאָדן געװאָרן
אין די װאַגאָנעס" ,יזבּ זלאָטשעו ,ז' ,763
"אי די קאַט שק ע ס פֿון װאַסער = איר,
אָנטאָן עמעצן שאָדן, .װאָס שרײַט עֶר אַזױ?
איך האָבּ אים די קאַטשקעס פֿון װאַסער אַראָפּי
געטריבּן?", .װאָס קען ער מיר טאָן? סײַדן די
קאטשקעס פֿון װאַסער אַ'" ..װ,אָס קען איך צו
אײַך האָבּן? איר האָט מיר אַראָפּגעטריבּן די
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אַראָפּטרײסלען
ניט קענען א
קאַטשקעס פֿון װאַסער?".
ק א ץ פֿון אויװן א' = זײַן גאָר א קנאַפּער
אױפֿטוער ,אַפֿילו ניט קענען פֿאַרדינען" .אַי די
ציג פֿון זיידנס (דער בּאַבּעס) קבֿר = איר,
כּלומרשט אַ סך אױפֿטאָן ,בּרענגען נוצן.
 .2בּמקום-װערבּ פֿאַר אנדערע מיט אַראָפּ
(מיט בּבּ :אַראָפּפֿירן ,אַראָפּנעמען ,אַראַפּגנבֿענען
אא), ,אויף

טייל

ערטער

האָט

מען

זיך נאָך

געסטארײַעט פֿון די פֿענצטער אים (דעם
פֿראָסט| אויך אַראָפּצוטרײַבּן" ,אל"ק ,גליקליכע
פֿאַמיליע ,װאַרשע , .1881געגליכן צו א שיף
אין ים װאָס האָט זיך געזעצט אויף א זאַמד
און אַ גוטער װינט איז ניטאָ אַראָפּצוטרײַבּן פֿון
דאָרט" ,ממוס ,מסעות ,ז' , .15אָנהײבּ אַָװנט
טרײַבּט ער לאַנגואַם פֿון די בּערג אַראָפּ די
סטאַדע" ,סעג ,פּאָעמען ' ,3191דער שטומער
פּאַסטעךי, .פֿון פֿולן בּעכער האָסטו מיט א
בּלאָז  /די װײַסע קרוין אראָפּגעטריבּן / .דו
נאַר ,דו נאַר ,װאָס אין אין כּוס  /בּײַ דיר
געבּליבּן?" ,יהואָש ,אין געװעב

 .9פֿאַרמינערן.

בּ ,זי .611

פֿאַרקלענערן.

בּטל מאַכן.

א פֿון אים די גאװה ,די אָנגעבּלאָזנקײט .אַ'
זײַן נאַרישע זיכערקייט .אַ' חוצפּה מיט נאָך
גרעסערער חוצפה .אַי די פּרײַון איבּער דער
קאָנקורענץ,

=רײבּ ,דער
ט

-ונג.

אַראָפּטרײסלען  --טרו.

-עכץ.

-עניש.

אַראָפּװאַרפֿן טרייס-

לענדיק .א' דעם שטויבּ פֿון טעפּעך .א' דעם
שניי פֿון מאַנטל, .די נאכט האָט ס'ליכט פֿון

טאָג אַראָפּגעטרײסלט ,װי דעם שניי די סאָסנעס
טרייסלען" ,יהואָש ,איבּז ,הײַאַװאַטהאַ' ,די רו"
חותי, .דאָס פֿערד האָט אים צו זײַנע קלויען
אַראָפּגעטרײסלט מיטן עק" ,מל ,א ליד פֿון
דעם ייִנגל בּעבּוןי, .ד,ער װינט האָט אלץ אַראָפּ-
געטרייסלט פֿון די צװײַגן" ,אסתּר שומיאַטשער,
אין שעהן פֿון ליבּשאַפֿט ,ז' , .662אַלע װעלן

זיך אַ הייבּ טאָן און אַי פֿון זיך דעם דעספּאָטישן
יאָך" ,זשיט װ ,נ"י  ,2191ו'  .961אטרייסלט
אַראָפּ פֿון זיך יענע קאָשמאַר-פֿולע תּקופֿה",
מ .שטריגלער,

מיט

זי ך , --זײַן קאָפּ טרייסלט זיך אַראָפּ",

ט=רייסל ,דער -ונג- .עכץ- ,שניש,
אַראַפּטרינקען  --טרו.

 .1אויף גיך אויס-

טרינקען .אַראָפּשלינגען .אַי דאָס גלעזל אַקעװיט,
 .2אָפּטרינקען פֿון אױיבּן .אַי פֿון װײַן נאָר א
בּיסל .אַי פֿון פֿולן גלאָז טיי און צוגיסן מילך,
/עכץ.
-טרינק ,דער-טרונק,דעניש.

אַראָפּטריפֿן  --אוטװ .גרויסע רעגנטראָפּנס
טריפֿן אַראָפּ .בּלוט טריפֿט אַראָפּ פֿון ואונד.
,זלצט מן עז אין איין כּלי ואָלר לויכר |= פֿול

מיט לעכערן דז דש בּלוט הראָבּ רונט אודר
זלצט עשׂ אויף איין בּרעטל דז גילאַט גיהאָבּלט

איז
,דאָ
דאָז
.די

אַראָפּכאַפּן

דז עש קאָן הראָבּ טריפֿן" ,בּראַנט ,פּרק יז,
וארן זיא (די װאַסערןן האַרט גיװאָרדן,
עשׂ ניט זאָל היראָבּ טריפֿן" ,צאינה ,סג/א,
חלבֿנע לעכט פֿונעם הענגלײַכטער הײבּן

אָן צו שמעלצן און חלב טריפֿט אַראָפּ אויף
דעם טיש אַראָפּי ,רחלע דיא זינגערין ,זשיטאָ-
מיר , .8681פֿון די װאָלקנס ,נאַרעלע ,װעט עס,
פֿאַרשטײסטן מיך ,אִ' אין גרויסע טראָפּנס?,
ממוס,

ז' , .631עס היבּט

קליאַטשע,

אים אָן

נע נאָך דער
י.
י..
איגן
צו שטעכן אין די או
אנדערער טריפֿן אַראָפּ הייסע טרערן" ,פֿרוג
ווו ניי  ,0191זי ,62
אויך פֿיג, :די שנירלעך פּערל װאָס הענגען
אויף דעם האַלדז און טריפֿן אַראָפּ און גרייכן
בּרוסט",

בּיז אין דער

ישעיה,

עבריי

פּירוש

טײַטש ,לעמבּערג , ,7781שמוציקע ליכטיקייט
האָט פֿײַכט אַראָפּגעטריפֿט פֿון די שײַבּלעך און
זיך אויסגעמישט מיט די שיטערע שאָטנס אַרום
די װענט" ,מק' ,מוניע דער פֿײגל:הענדלער"
,זע,

ליבּשאַפֿט

די

װי

מײַנע

טריפֿט

ראָסע

אראָפּ צו דיר אין ליים" ,יפֿ ,נפֿילים ,זי ,701

-טריף,

מיט זיך.
-יעכץ- .,עניש,

/נג.

דער

 .1טרעטן ,שפּאַנען,

גיין מיט פֿעסטע טריט אויף אַראָפּ .אַי פֿון דער

 ,2טרעטן אין אַ זײַט,

פּאָזיציץ.

דזוו אָפּטרעטן, .דער יידישער מלך האָט ניט
געטאָרט שטאָלצִירן איבּער זײַנע בּרידער און
ניט אַי פֿון קיין מצווה" ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי
חכמה (דבֿרים) ,װילנע תּר"ג ,נא/א, ,אַ' אויף
א האָר פֿון אָרטאָדאָקסן-ייִדנטום האָט ער בּאין-
אופֿן ניט געװאָלט" ,יפֿאָל ,5881 ,ן ,22
טרעט-- ,טראָט ,דער.-עניש,

איאָפּטרענען

//נ,2

--יאָג ,דער

מ.

דלוגאַטש,

די

װעלט

טרו.

--

-ונג.

אַראָפּיאָמערן  --אוטו.
אַראָפּהילכן ,אַראָפּ-
,אָס קלאָגליד יאָמערט
קלינגען װי אַ געיאָמער .ד
אַראָפּ פֿון דער בּינע", .די אָרעמקייט האָט
אַראָפּגעיאָמערט פֿון זייערע קליידער".
טרװ -- .דורך יאָמערן עפּעס אויסדריקן,
,ייערע שמאַטעס האָבּן אַראָפּגץ-
איבּערגעבּן .ז

,י בּלייכע ,אויס-
יאָמערט לאַנגיאָריקן דלות" .ד
געדארטע פּנימער
העלפֿט אונדז!".

אאָמערן צו אונדז
(7
מיט זיך.

עכץ.דאָס

דעם

אַראָפּרײַסן

אַ מערכה

--

זי איז

{,בּײַם װאַשןן אין בּענזין  . . .איז אויך נייטיק
די שפּיצן פֿון קלייד אַראָפּצוטרענען" ,ש .שאַ-
פּיראָ ,קלײידער-פֿאַרבערײ ,װארשע  ,0091ז' ,6

גענאַרטע

װעלט5181 ,

אַ .שלעכטצוגענײטן

אַראָפּטרערן  --אװטה
אראָפּטריפֿן מיט
טרערן אָדער מיט ענלעכס צו טרערן ,אירע
ליכטיקע אויגן האָבּן שטיל אַראָפּגעטרערט",
,די וואסער-רינע האָט פֿון דאַך אראָפּגעטרערט,
 /אין רינע האָט געפּײַניקט זיך אַ קליפּה /
װאָס האָט דער מאַמעס װייטיק אויסגעכליפּעט",
חג ,דער מאַמעס צוואה ,ז' , ,02װען דו װאָלסט
געזען װיפֿל ליבּשאַפֿט עס טרערט דאָרט אַראָפּ
פֿון די מצבֿות ,פֿון די שטיינער" ,רייזל זשיב-
לינסקי ,פֿאַר 1691 ,ווו ,82
טרװ -- .מיט (דורך) פֿאַרגיסן טרערן אַראָפַּ
װישן ,אַראָפּװאַשן.

אי די װײיטיקן,

די בּאַליידיקונגען אע.

אַראָפּ:

אַראָפּיערן  --אוטו.
אַזװ אַראָפּיוירן ,אויפֿי
,אָר
בּלאָזן זיך (אַזױ װי אױפֿגײן פֿון הייון) .נ

אַרבּל,

די עוולות,

עניש.

אַראַפּיאַגן  --טרוו .אַראָפּטרײַבּן .אַי די ייַנגלעך
פֿון שפּילפּלאַץ; .ער האָט בּאַשלאָסן בּײַ זיך
אים (דעם קאָנקורענטן אַראָפּצױאָגן פֿון װעג
מיט װאָס ער װעט נאָר קענען" ,יבּ"א זיו ,דער
ישיבֿהיבּחור ,...װילנע תּרנ"ח ,ז' , .9פּלעגט
דער עקאָנאָם א' מיטן פֿערדל פֿון זײַן אייגן
שטיקל פֿעלד צו טאָן פּריצישע ארבּעט" ,אֵַש,
תהילים-ייד,

מסורה,

װארשע

תּרנ"ה,

זי , ,44א,ין דער אייגענער צײַט האָט זיך אַראָפּ-
געיאַװעט א יונגערמאַן" ,ספ ,גליקליכע און
אומגליקליכע ,זי , .341פֿריער יאַװען זי זיך
אַראָפּ מיטן בּלאָז ,מיטן טראַסק און מיטן
אָנשטעל ,און דערנאָך קומט מען פֿונדעסט.
װעגן מיט זיי דורך" ,שטערן ,מינסק ,8391

פֿאַרטעך

צוגענייטע.

ץכץ.

אַראָפּיאַזוען זיך  --אוטחו.
זיך בּאַװײַזן,
זיך מעלדן פֿאַר אַ גרופע (מיט אַן אפּלאָמבּ,
אַזױ װי מע װאָלט געקומען פֿון א הייך), .האָט
זיך אַראָפּגעיאַװעט א פֿײַער פֿון דעם הימל אין
דער מערה אַרײַן און עס איז אַרױס אבַּת-קול",

װאָס יערט

אַ'

-עניש.

פאן ,8

אַראָפּטרעטן  --אוטח.
הויכער

מיט זיך , --דער ראָבּ האָט אַרױסגעלאָזט
אַ גאָרגלדיקן בּאַריטאָןגראַגער און זיך פּלוצ-
לינג ראַשיק אַראָפּגעיאָגט אויף אַראָם"; א.
סטרעליץ איבּז ,מ .שאָלאָכאָװ ,אױפֿגעאַקערטע
רויערד ,מאָסקװע ,7391

געפֿאַלן

איבּער

פֿון איר תּמיך אַראָפ",
{סאָװי אויסגאבּעץ ,0491

זי ,561

אַראָפּיק  --אַדי .נעאָל.
װאָס איז (גייט) אויף
אַראָפּ ,װאָס װערט װײיניקער ,שװאַכער .איער
שטראָם .אַ'ע כּוחות .אִיץ שעפֿערישקײט .איץ
סעקווענציע, .זיי נייגן זייערע שאַרפֿע שפּיצן 
אַראָפּ / ,אַלץ נידעריקער ,אַיער ,בּיז זי קומען
צו  /צו דעם בּיסל מאַמע-ערד אינעם בּלויען
טאָפּ" ,הל ,בּלאַט' , . ..מאַמע-ערד'.

אַראָפּכאַפֿן  --טרו.
 .1אַראָפּנעמען כאַפּנ-
דיק ,אין געאײַל .אַי דאָס היטל און בּאַגריסן,
אַי א פֿלאַסטער פֿון רוקן .אַי דעם בּאַנדאַזש,
,ר' למך האָט שנעל די מיץ אַראָפּגעכאַפּט פֿון
זײַן קאָפּ ,דען עֶר האָט זײַנע פּריצים דערזען
 -און זיך געבּוקט צו דער צרד" ,אד"ם ,דערשפיעגעל פֿיר אַללע ,װאָרשע  ,3981ז' ,23
איבּער הונדערט און צװאַנציק יאָר אַז דו
װעסט קומען ,געדענק ,כאַפּ מיך אראָפּ פֿון דער
תּליה" |אויף *ענער:װעלט ,װאו איך װעל
הענגען אויף דער צונגן) ,פרץ,

'דער משולח.

,שפּרינגט זי אַראָפּ פֿון בּעט ,כאָפּט אַראָפּ
פֿון שטול דאָס װײַסע אונטערקלייד און בּאַהאַלט
וֶעס| ערגעץ אין א װינקל" ,אַר' ,טויט:שרעק'.
;ערן האָט אַראָפּגעכאַפּט זײַן הילצערנע בּיקס
און געפֿאָכעט מיט איר" ,ספּ ,סודות.5 '1 ,

2098

אַראַפּלאָדן
,האָט ער אים גוט אױסגעבּויקערט ,געבּוכצעט
מיט די פֿױיסטן און אַראָפּגעכאַפֿט פֿון אים דאָס
היטל" ,אַש ,גראָסמאַן און זון; .האָט עֶר די
אויער-רערלעך פֿונעם קאָפּ אראָפּגעכאַפּט גע
שווינד און אױפֿן גאַסט דעם כּעס דעם גאַנצן
אױסגעלאָזט" ,פּמ ,מלחמה ז ,נ"י  ,6591זי .481
 .2אױיסטאָן געשװינד .אַי פֿון זיך דעם מאַנטל
און די קאַלאָשן ,א' די הייזעלעך און אַװעקזעצן
אױפֿן טעפּל ,אויך :אי די מאסקע פֿון פּנים,
,אין פֿינף מינוט אַרום כאַפּט ער אַראָפּ מיט
כּעס די תּפֿילין" ,אַר' ,דער פֿאַרבּיטערטערי

 .9אַראָפּהאַקן ,אַראָפּשנײַדן ,אַראָפּשיסן אע.
בּכלל טאָן יעדער מין אַרבּעט בּעת מע דאַרף
אויף גיך א נעם טאָן דעם אינסטרומענט
(מכשיר) און אויך גאָר גיך דורכפֿירן די אַרבּעט,
,די מאַשין האָט אַראָפּגעכאַפּט אלע פֿינגער פֿון
דער רעכטער האַנט" .אי קעפּ מיט דער גיליאָי
| טינע .אַי די לאָקן פֿון איר קאָפּ .בּ,אַלד װי דער
מיעשׂה ,זאָל אונ-
שני-למלך װעט אָפּטאָן ד
טערקומען איינער פֿון הינטן  . . .מיט אַ בּלויזן
שװערד און זאָל אים א' דעם קאָפּ אָן שאלות
און מעלות" ,אלצ ,תּוכחת חיים ,װילנע ,5681
זי  .09אאַנשפּײַען צוויי פֿינגער ,א' א שנויץ,
אָפּװישן די האַנט אָן פּאָלע  --איז כּהרף-עין",
פּרץ' ,ר' שלמהס מעשׂהלעך', .1 ,ער זאָל ניט
מיינען אז דאָס װאָס עֶר האָט אַראָפּגעכאַפּט
דרײַ חלקים פֿון זײַן בּאָרד גיט אים דאָס רעכט
צו בּלאָזן זיך" ,שע ,מאָטל װ ,זי  ,471אקוילן
האָבּן אים נאָכגעיאָגט .דעריאָגט האָט אים נאָר
איינע און דעם צײַגפֿינגער פֿון דער רעכטער
האַנט אַראָפּגעכאַפּטײ ,מ .לעװ ,פּאַרטיזאַנישע
װעגן ,מאָסקװע , .8491כאַפּט גיך אַראָפּ די

קאָרעקטור ,שמירט

זי אויס מיט קליי און

קלעפּט עס צו צו אַ גרויסער שטיק בּלעך",
י.

ליובּאַמירסקי,

איבּז,

דער

שניפס,

מאַסקװע

געראָטן מאַכן דורך רפֿאלן אַ גוט געשעפֿטל ,אַי
פֿון אויבּן א היפּש פֿאַרדינסטלײ ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי ,191

 7פֿלינק נאָכמאַכן .אַריבּערנעמען .אַ' די
מאָדע פֿון די גרויסשטעטישע .אַי דעם נגידס
גענגעלעך, .די חבֿרה |כּפּרות-שלאָגערסן נאַרן
זיך אַלײן . . .אַז דער האָן האָט אַראָפּגעכאַפּט
אַלע זײַנע שװינדלען און גנבות" ,יודי פֿאַר
פּסח ,וארשע  ,1881ז'  .25פפֿון די רײַכע
הײַזער ,וואו זי האָט געדינט ,האָט זי אַראָפּגץ-
כאַפּט א געװיסן שניט" ,בּ .גאָרין ,דיא מזיי
קים ,...נ"י  ,0091ד' ,63

 .8פֿאַרמינערן ,פֿאַרקלענערן .א' צען פּראָי
צענט פֿון חשבּון ,א'י צעטלעכע אאָר פֿון איר
עלטער, .דער אַגענט האָט אַראָפּגעכאַפּט א
צװיי-דרל :יאָר ,אויבּ ניט די גאנצע פֿיר" ,אַר,
'בּאַצאָלטע טעכטערי

מיט ויך  .1 --אַראָפּשפּרינגען ,אראָפּי
לױפֿן אע .אַי זיך פֿון פֿינפֿטן גאָרן .אי זיך פֿון
שפּיץ בּאַרג, .האָט ער זיך פּלוצלינג אַראָפּי
געכאַפּט {פֿון טרעגערס פּלײצען און האָט
געגעבּן א שטויס דעם טרעגער אין גרובּ
אריין",

מדובּנא,

רי יעקבֿ

משלי

חכמה

(שמות),

ווילנע תּר"ג ,יב/בּ,
 .2אַראָפּקומען ,צופֿאָרן ,צוגיין ערגעצוואו --
אָן בּאַזונדערע הכנות .אי זיך אין גאס .זיך א'
אויף פּסח צו טאַטע-מאַמעןן)? .קומענדיק אַהיים,
האָט ער זיך אַראָפּגעכאַפּט אין מרחץ ,אַראָפּגע-
װאַרפֿן פֿון זיך דעם שמוץ און זיך אויס.
ֿ,אַרװאָס
געגלײַכט די בּיינער" ,ממוס ,ישבּת' .פ
זאָל איך מיך ניט אי אַהיים אויף יום-טובֿ קיין
שע,

כּתרילעװקע?",

יום-טובֿ

לכּבֿוד

| זי ,32

,אַראָפּגעכאַפּט זיך גלײַך צום גוטךףאָרט און
געהאלטן אכסניא בּײַם בּאגרעבּער" ,ייז ,יאָשע
"פֿון אַלע צ ר ות
קאַלבּ ,נ"י  ,6591זי 902

(מלאָכות) זיך אַ'( . . .אין בּאָד ,אין װײַנקעלער,

,2

 .4ספּעצ .אָפּפֿאָטאָגראַפֿירן .אויך :אָפּמאָלן,
נאָכמאָלן, ,מע האָט זי אַרײַנגעלאָזט צום נשׂיא
און זי האָט מיט איר קאַמערע אַראָפּגעכאַפּט
בּילדער", .װען איך זאָל זײַן א מאָלער אָדער
 ..אַ  פֿאַטאָגראַף ,װאָלט איך אראָפּגעכאפּט
די דאָזיקע גרופּע" ,שע ,אָרעמע און פרײליכע

װ ,זי , ,57עס זאָל חלילה ניט געלינגען ,דעם
פֿאָטאַגראַפֿער אראָפּצוכאפּן זייער צורה" ,אַבֿײ
 -עזר

אַראָפּלאַזן

בּורשטין,

אַמעריקאַנער,

8591

|וו; .61

 .5אַראָפּגנבֿענען .אִ' אן עפּל פֿון קויש.
ענגעלע ,בּענגעלע / ,שטופ א סטענגעלע/ ,
פּיף-פּאַף ,נאָגל בּרײַ / .אַנע זאַנע / ,קומט די
פּאַנע / ,גרייט צום טיש  /און כאַפּט אַראָפּ די
גרעסטע שטיק פֿיש" ,קל ,אויך ציילעניש, .זי
איז אַ גרויסע גנבֿטע ,פֿון צװעלף ארשין מאַ-
טעריע קאָן זי אַ' דרײַצן" ,שע ,קאָמעדיעס,
זי ,25
 .0אַרײַנקריגן א פֿאַרדינסט(ל){ .לויטן בּילד;

אִי פֿון אױיבּן  --דאָס פֿעטע ,די סמעטענען.
גוט פֿאַרדינען און אויף גיך .א' דאָס פֿעטע
איידער די רעגירונג נאָמינירט די פּרײַזן א'
(פֿון אויבּן) די סמעטענע און איבּערלאָזן פֿאַר
די אַנדערע זויערמילך, .ליײבּצען איז אַמֿאָל

צו דער

חבֿרטץ

אא) =

פֿאַרגעסן צײַטװײַליק

אַלע זאָרגן ,זיך ניט רעכענען מיט די פּלענער
װאָס מע האָט זיך געהאַט געמאַכט* .צו קידוש-
דע ס = געבּן א פֿױלן
לבנה זיך א' קיין אַ
תּירוץ

למאַי

מע

איז

געפֿאָרן

הוליען,

פֿאַר-

*זיך אי קײן מיג סק נאָך אַ
בּרענגען.
נדבֿה = אומזיסט:אומנישט פּטרן הוצאות אויף
פֿאַרענישן {װײַל ימינסקער חזירים' גיבּן
*זיך אַי אונטער
כּלומרשט ניט קיין נדבֿותן,
דער מאַמעס פֿאַ רטעך = איר װעגן א
שרעקעדיקן װאָס זוכט א בּאַשיצונג,

 .2אינמיטן פֿאָרן אָדער גיין זיך אָפּשטעלן
כּדי צו זײַן ערגעצוואו( .צײַטװײַליק) בּײַטן א
מאַרשרוט (מיט א בּאַשטימטן נײַעם ציל) .עניי-
געריקע מענטשן  . . ,האָבּן ליבּ אַמאָל זיך אַראָפּי
צוכאַפּן פֿון טראַקט ,פֿון שאָסײ און זוכן אין
| א זײַט נײַע װעגן" ,פּרץ ,יא רופֿא צי אַ חולה?,
,װאָלט אפֿשר געװען א פּלאן ,ער זאָל זיך

צוריקוועגס א' מפּאַיעזד לפּאָיעזד צו אונדן?",
שע,

אײַזענבּאַהן

געשיכטעס,

קנאַקן אויס די בּיינער .דער שלאָף ליגט זיי
אויף דער בּרוסט" ,ממוס ,װינטשפֿ ,ז' ,58
|מיט
,

פֿרײד

כאפּ

מיך

איך

פֿירנע)ן

אַראָפּ

פֿאַרטאָג פֿון געלעגער און לויף צום חבר",
פּרץ' ,ציקאָי וא ,ז'  .64יונגערמאן ,כאפּ זיך,
זײַ מוחל ,אַראָפּ און פּאַרע אונדן אָפּ א
טשײַניקל טיי" ,בּערג' ,בּײַנאַכט

 .9אַרײַנקומען צו זיך כּדי אויף גיך עפּעס צו
טאָן .אי זיך און אַנזײיגן דאָס קינד, .א,יך כאפּ
מיר װידער אַראָפּ און גיס אָפּ דאָס פֿלייש",
שע' ,דאָס טעפּלי
יונג,

כ--אַפֿ ,דער

דער (יין- ,קע)= .הערי,

-עניש.

ץכץ.

אַראַפּלאָד|ן  --טרו .פפ :א'ענען ,א'עווען.

אֵין קוילן פֿון די װאַגאָנען .אַי די זעקלעך מעל
פֿון בּויד, .ער הייסט
קעמלעך",

פרינצעסין

|אירן א'ענען פֿון די
עדינא,

װאַרשע

תּרמ"בּ,

זי , .2אַלע ועגעלעך האַבּן זיך געשטעלט,

מע

קאַסטנס",

א.

האָט אראָפּגעלאָדעװעט
בערגמאַן,

קאָצקעךר

עטלעכע
מעשׂיות,

,9291

װאַרשעצ

זי , .911היי ,איר קנעכט אויף קעמלעף /
| לאָדט אַראָפּ די װײַנען  /װאָס װעלן יורדס
טישן  /מיט יוםטובֿ-גאָלד בּאַשײַנען" ,יפֿ,
נפֿילים ,תּ"אָ  ,3691ז' ,26

זנג.

-לאָד ,דער

עניש.

אַראָפּלאַז  --דער .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַראָפּלאָזן (זיך) .פּלוצעמדיקער

כּוחותדיקער אַי.

אי אָנ

 .2אָרט װאו מע לאָזט זיך
 .8ירידה .נידערונג .אַן

אַראָפּ אַי צום ים.

אי פֿון חברה ש"ס צו דער חברה עיךיעקב,
,אַזא ענלעכקייט |צום סעקסילעבּן פֿון זייג-
חיותן איז אַ בּיסל שװער אַראָפּצושלינגען .איז
אין דעם

טאקע

דאָ פֿאַר אונדו

א

מענטשן

היפּשער אֵי" ,לע ,טמז 4591 ,װוו , .,02מיט דער
גאַנצער אַכזריות פֿון אומפֿאַרמײַדלעכן אַ",
משה

קנאָפּהײם,

ליטעראַרישע

בּלעטער,

בּ"א,

|
קאן .49759
אַיבּץ טל  --פבּיי איין װאַנט פֿון דער
טורמע-קאַמער

איבּז,
האַלדז,
בּיקס.
פֿינגער

אַן אַײבּעטל",

מ .ראַזענבּליום

יוליוס פּוטשעק ,מיט אַ שטריק אַפֿנ
א"צינגל בּײַ אַ
מאָסקװע 8491
;זי האָט שוין אויסגעשטרעקט דעם
אָנצוקװעטשן דאָס אַ"צ" ,מ .לעו,

פאַרטיזאַנישע

װעגנ,

מאָסקװע

,8

אַראָפּלאַזי
רן זיך  --אוטװ- :98 .לאָזשירן
זיך .,מיט בּיטול :אַראָפּקומען ,אַראָפּלאָזן זיך
אומגעבּעטענערהייט ,אָדער שפעטער װי מע
האָט געדאַרפֿט .מיצקע-דערינען א' זיך מיט
דער גאַנצער ישאמפּאַכע' {מ=שפּחהן; .בײַ
מיר איז קיין צאָך-מאָך ,א מאַמע איז איינע.
און טאָמער װעט דער טאַטע זיך א' מיט א
צווייטער  --װעל איך זי מיטן גרינעם בּעזעם
אַרױסטרײַבּן פֿון שטובּ --- --יי ,סוצ ,ידעם חלפֿס
טאָכטערי ,גרינער אַקװאַריום ,תּ"אָ  ,5791ז' ,56

ז' ,92

 .4אויף גיך אױפֿהײבּן זיך פֿון אָרט .אױיפֿי
שטיין, .די גאַנצע װעלט שלאָפֿט ,נאָר ייִדן
כאַפּן זיך אַראָפּ פֿון די געלעגערס ,גענעצן,

אַראָפּלאָון  --טרו.

 .1מאַכן עס זאָל אַראָפּ"

! פֿאַלן .אַראָפּנידערן .אי דעם פֿאָרהאַנג .אַי דעם
קנויט.

אי דעם

עראָנאַװט .אִ'י די זעגלען.

אי

אַראָפּלאַזן

2000

עמעצןן מיט אַ שטריק דורך דעם פֿענצטער,
אַי די אייבּערשטע בּאַנק פֿון קופּע ,אי די
תּריסים איבּער די שויבּן (א"י) .אי דעם מת אין
,דער הימיל װאַרד הראָבּ גילושן אונ'
קבֿר.
דשׂ טעט אונש נוֹט / ,אײן נעבּיל װש בֿור
שלושׂין ,נימנט קונט זעהן גוֹט" |שטריכל
איבּער ו ,גאָטן ,שמואל בּוך ,סטראָפֿץ ,1071

,דו דאַרפֿשׂש יוא ניקשׂ אנדרשט טאָן דען דו
דו פֿון דיר אַראָבּ לאָשׂט דײַן פּלודרן דאָז
װאַר דעם פּעור זײַן עבֿודה" .רי יעקבֿ בּרי יצחק
סג"ל ,קהלת יעקב ,פּראָג תּקכ"ג ,פּט/ב,
,בּאַװײַזט זיך א פֿאַרסאַפּעטער ייָד ,לאָזט אראָפּ
דעם

קלומיק

מיט

אויף דער ערד און

סחורה

נעטמ זיך װײַטער אױסרופֿן װאָס ער האָט צו
פֿאַרקױפֿן" ,ממוס' ,בּישיבֿה של מטה'
(אַז מע לאָזט אַראָפּ די תּפֿילין  --מוז
פֿאַסטן ,אָבּער װען די תּפֿילין זײַנען אין
 -דאַרף מען ניט פֿאַסטן .אַן עם:האַרץערבֿ תּשעהבּאָבֿ בּכּיװן אַראָפּגעלאָוט
זעקעלע

אַראָפּלאָזן

תּפֿילין

אויף

ערד

דער

און

מען
זעקל
האָט
דאָס
האָט

געטענהט :מאָרגן דאַרף איך ניט פֿאַסטןן

 .2ספעצ,

האָט ניט

אַראָפּגעלאָזט די װאַסער אין קלאָזעט" ,פֿײַװל

דער װאַרעמער היים .אי די גענדז פֿון קאָרמען
זיי און פֿירן קיין פּרײַסן ...2 ,אַזױ װי עס

,עמוסרט
ג

אַ בּחורל,

למאי

יענער

סיטאָ ,אָט דאָס זײַנען מיר ,כאַרקאַָװיקיַעװ ,2391

אויך :רעד

װאָלט דעם פֿאָטער אַלין פֿאַרדראָסן װאָס ער

(שרײַבּ) א סך קירצער ,אָן איבּעריקע און
פפּוסטע רייד, ,א,יז שוין יענער טשעקאַװע און
לאָזט אַראָפּ א שמייכל אין בּאָרד אַרײַן"
(אַנאַלאָגיש צו :אי אַ טרער אין בּאָרד אַרײַן,
שמעון האַראָנטשיק' ,גאָטס משפּט'

האָט די קינדער אראָפּגעלאָזט פֿון ק ע ס ט און
אַרױסגעיאָגט פֿון זײַן שטובּ" ,יודי פֿאַר פסח,
װאַרשע  ,1881זי ,341

ז .32

*לאָז אַראָפּ ס'װאַסער

=

 .2אַראָפּנעמען פֿאַר זיך .אַראָפּגנבֿענען .אַ'
צו זיך אין ק ע ש ע נע .אי דאָס קליינגעלט.
מיט קרעפּלעך . ..איז אַ
י.ך
ישו..
;עסן פֿי
סך גרינגער  . . .וי אָפּגעבּן א הונדערטער...
װאָס ער האָט דאָס שוין לאַנג אַראָפּגעלאָזט
טיף אין קעשענע" ,ידי פֿאַר פּסח ,װאַרשע
; .25 ' ,1ער העכערט דעם מקח פֿון
פֿלײש ,גיט פֿון דעם דאָזיקן געלט א טייל
זײַנע אַרעמע קרוכבֿים ,אַ טייל זײַנע טענצער
און אַ טייל לאַזט ער אראָפּ צו זיך אין קעשענע,

מלאָכות טאַן

אַ מתּן בּסתּרײ ,ממוס ,ידי אַלטע מעשׂהי ,זי .41

יענעם טייל אַרבּעט ,בּעת מע דאַרף עפּעס לאָזן
פֿאַלן ,נידערן .א' די טיר פֿון אויװן .א' אַ
הײבּער ,אַ הענטל ,אַ פּרענט אאַזװ .א' קלעצער
אױפֿן טײַך .אַי בּיימער = אראָפּהאַקן זיי ,ו,וען
די פֿאַרבּ איז שוין אומעדום גלײַך אָנגעקאָבט,
קאָן מען זיי (די קליידער װאָס מע פֿאַרבּטן
אי {אין קעסלן און נאָר אַלע  501מינוט
ש.

קליידער

שפּיראַ,

פֿאַרבּערי,

ווארשע  ,0091ז' , .45די אַרבּעט פֿון אויפ-
הײיבּן און אַי די פֿעדעם טוען די קעמלעך אין
װעבּשטול" ,ע .איזרא ,צײג ,קיִעוו  ,8291זי ,04
,אַז מע לאָוט אַראָפּ די קאַלאָשעס צעשמעלצטן
טשוהון ,קען זיך צונויפֿמישן דער פֿליסיקער
טשוהון פֿון דער קאַלאַשע" ,סאַכאַרני איבּז,
דאַרף

מען

ל .פֿרומין,

װאָס

װאַגראַנקע,

כאַרקאָװ ,2391

װיסן...

 .װעגן

א

ז' , .64קופּעסװײַז

זענען די פּויערים געװען צעװאָרפֿן איבּערן
װאַלד .טייל האָבּן אַראָפּגעלאָזט בּיימער ,אַנדערע
אנא"
 --געזעגט קלעצער" ,אָפּאַ ,אליין זי 91לאָגיש אויך, :עס גייט ניט דורך קיין נאַכט
אז מע |די פּאַרטיזאנערן זאָל ניט אי א צוג",
דאַבין ,װײַסרוסישע

ערד ,מאָסקװע  ,7491ז' ,46

אַי אַן אויג (אײיגל) בּײַם שטריקן אָדער
העקלען  +--אויג +-- ;031 ,02 3 ,אייגל ,ב ,4
,2
 .9אַראָפּװאַרפֿן .אי פֿון אַלע שטיגן .אי אין אַ
גרובּ .אַי פֿון עראָפּלאַן די 'אמתע קניידלעך"
,איך װעל דאָס ניט שװײַגן .מע מעג מיך אין
אָסטראָג (געפֿענגעניש) א'!" |דער אָסטראָג איז
אָפֿט געװען טיף אין א קעלערן ,קמ,7681 ,
סא , .11מע װעט אײַך נעמען ,איר הערט צי
ניין ,און מע װעט אייך אי פֿון אַלע טרעם",
שע,

פֿון כּתרילעװקע,

ז' , .821אַז דער שונא

| װעט אָנשפּרינגען און װעט אי דרי אַזינע
'קייקעלעך'  . . .קען דאָך שוין זײַן פֿאַרשפּאָרט
צו בּלײַבּן אָן אַ בּויך לאַכנדיק" ,לייזער קאַ-
צאָװיטש ,הומאָרעסקעס ,מינסק ,3391

--

האָראָנטשיק,

'גאָטס משפּטי

 .9אַװעקלאָזן ,אַזױ װי אַראָפּשטופּן .אַי פֿון

,אויף אים זאָגט מען אז ער האָט ...אַראָפּי
געלאָזט די ממתּקים און אַרוױסגעשטעלט דער
װעלט א פֿײַג" ,שע' ,ס'אַ ליגן, .די פּעטש װאָס
דער לאַקײ האָט געכאַפּט פֿונעם שװײיצאַר
האָט ער גאנץ פֿײַן אַראָפּגעלאָזט אין קעשענש"
{שפּילעװדיק ,פּונקט װי פּעטש װאָלטן געװען
מזומנים} ,שע' ,כּתרילעװוקער האָטעלן.

אומדרייען",

בּײַ פֿאַרשײדענע

 4מאַכן עס זאָל אַראָפּרינען ,אראָפּטריפֿן,
אי א פּליסיקײט ,אי אַ טײַך (ירדן) טרערף

די דאָזיקע

שמעון

בּושה

נעם איך אויף מיר",

 0פֿיג .פֿאַרקלענערן .לית-בּרירה אַי די הו"
צאות, .פֿאַרװאָס האָט גאָט אַזױ געטאָן אַראָפּ
צולאָזן א חלק פֿון זײַן ליכטיקייט יתבּרך װאָס
איז פֿול און רינגלט אַרום אַלע װעלטן" ,תּניא,

! .0די מאַמע . . .לאָזט  . . .אַלעמאָל אַראָפּ
פֿונעם נחת װאָס זי האָט געקלערט אין אים צו
,אָז
האָבּן" ,בּערג ,אָפּגאַנג ,יװאָסטאָק' ,זי  .52ל
אַראָפּ דאָס פֿײַער ,צײַט זיך שלאָפֿן לייגן" ,הל,
לידער ,נ"י  ,0491זי ,91
 4אַי א פּאַסאַזשיר

פֿון א פֿאַרקער-מיטל,

אַי פֿון בּאַן ,פֿון שיף ,פֿון עראָפּלאַן .אַנאַ
לאָגיש מיט אי פֿון פֿור ,פֿון בּויד.
װילסטו זאָל איך דיך אַ'? רוף מיר
אָרט װאו דו װאוינסט" |בּעת דער
פֿליט מיט ישׂראליקןן ,ממוס ,קליאַטשע,
;אַלע װאָס האָבּן געואָגט

,ואוהין
אָן דאָס
אֲשמוי
זי ,061

אַז זיי זענען

פֿאַר-

מעגלעך אין אַ האָטעל צו גיין  --זיי אַלע
האָט מען פֿון שיף אַראָפּנעלאָזן" ,פה ,פֿון
װײַטע

לענדער.

 .8אַראָפּנידערן אַן אינסטרומענט (מכשיר)
אויף עפּעס .ארויסלאָזן אַן אינסטרומענט פֿון
האַנט .אי די שער אױפֿן קעפּעלע .אי א הובּל

אויף א בּרעט, .זיבּן װאָכן זאָלסטו דיר ציילן,
פֿון װען מע לאָזט אַראָפּ אַ שנײַדמעסער אויף
דער תּבֿואה" ,תי ,דבֿרים ,טז, .9 ,די קלעזמער
האָבּן אַראָפּגעלאָזט די סמיטשקעס .דער יום-
טובֿדיקער עולם איז געבּליבּן שטיין רואיק",
ספּ ,סודות ,ז' , .9מענטשן זעען מיינסטו? --
האָט ער אויף אַ רגע אַראָפּגעלאָזט די האַק ...

ְ .0גיך אויסטרינקען .אַ' אַ פֿײַנעם לחיים,
אי א פּאַר כּוסות .זאלבּעצװײט אַ' א פֿלאַש
װײַן.
 1אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן אבֿר  --לאָון
אין דער ריכטונג אויף אַראָפּ,
אי די אויגן  231 +- --א) זיך פֿאַר"
שעמען; זײַן (װערן) פֿאַרשעמט .אי די אויגן
און בּעטן אַ נדבֿה .אי די אויגן װי א גנ (װאָס
מע האָט געכאַפּט ,רויט װערן און אי די
אויגן, ,ער האָט דאָרט ניט געהאַט ניט כּבֿוד
און ניט נחת / ,האָט געצאָלט מיט שטראָף אַחת
ואחת / ,געהאט בּזיונות אױפֿן פּוד ,אַראָפּגע-
לאָזט די אויגן" ,אַלצ .קליין װעלטל ,לאָנדאָן
 ,4ז'  .02האן אָרעםבּחור פֿון אַ יאָר
זיבּעצן ,א דערשלאָגענער ,דורכגענעצט פֿונעם
רעגן ,טרייסלט זיך און שטייט אַדיק די
אויגן" ,ממוס ,שלמה, .זי שטעלט אָן דאָס
פיסקעלע ,ציט זיך בּײַַם װײַסן פֿאַרטעכל און
לאָזט די אויגן" ,אַלצ ,קליין װעלטל ,לאַנדאָן
פּוילישע שטעטיל ,װארשע  ,6291ז'  :45ב) זײַן
צניעותדיק ,בּכּיװון אַרױסװײַזן צניעות .אַ'י די
איר :אַ' די
אויגן װי אַ (פֿאַרצײַטיקע) כּלה.
אויגן װי א קאָזאַק (הנגזל) ,װי מאָטיע מאַרע-
װיכער :ג) בּכּלל ניט קענען קוקן גלײַך עמעצן

אויך :אַ' די אויגנ ל ע פּל  9ך

אין די אויגן,

בּ רעמ ען

 -בּײַ אָפּצ; אַי דיאויגן  ---בּײַ פרץ.
ניט אי קיין אויג (די אויגן) 9ון עמעצן,
פֿון עפּעס  --א) אַ לענגערע צײַט קוקן מיט
אינטערעס,

גרויס

מיט

ליבּשאַפֿט,

אבּער די

מיט

פֿאַר-

וואונדערונג . ניט אי קיין אויג פֿון דער כּלה,
פֿון דעם חתן, .ער האָט ניט אַן אויג אַראָפּ
געלאָזט פֿונעם צדיק ,צום שלש-סעודות אויך
אַזוי" ,יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּציג  ,1681ז' ;79
,די גאַנצע צײַט פֿון איר טראָגן האָט זי דִי
אויגן ניט אַראָפּגעלאָזט פֿון איר בּויך ,אָנקװעלנ-
דיק װי ער װערט אַלעמאָל העכער" ,ש .בּעקער-
מאַן,

די קאָרטן

 )3זזו

װאַרפֿערקע,

ניט אַרױסלאָזן

,8881

ז' ,45

אַדלס

פֿון די אויגן.

היטן,

אָפּהיטן ,כּסדר לייגן אַכט .ניט אי קיין אויג
,י מאַמע לאָזט ניט אראָפּ קיין
פֿון בּןדיחיד .ד
אויג פֿון מיר ,שמייכלט און זאָגט צו מיר:
װעסט אנטשלאַפֿן װערן!" ,שע ,יאליהו הנבֿיא
)3
ענט  --א) געבּן א פּאַטש.
אַי די ה
ניט װעלן אָדער ניט קענען עפּעס אױפֿטאָן.
פֿאַרלירן האָפֿענונג .זײַן קראַנק און אַי די
הענט .מע טאָר ניט אַי די הענט און אַרײַנפֿאַלן
אין ייָאושׁ, .ניט קוקנדיק װאָס מע װיל אונדז
אויסהאָבּן ,לאָזן מיר ניט אַראָפּ די הענט",
יאָנאַס

טורקאָװ,

פֿאַרלאַשענע

שטערן,

ז'

.722

אַראָפּלאָזן זיך

2027

! ,אין פֿאַרלאָרנקײט לאָזט ער אַראָפּ זײַנע הענט",
| ,יצמצס' וי ,73

בּערג ,בּאַם דניעפער

א די נאָז  --װערן בּרוגז ,אַרײַנפֿאַלן
אין אַ שלעכטער שטימונג, .בּיסטו מיט מיר
בּרוגז  ---ווייס איך ניט פֿאַרװאָס / .גייסט אַרום
אַ גאנצן טאָג אַראָפּגעלאָזט די נאָז" ,פֿל .ב)
פֿאַרלירן האָפֿערדיקײט ,זיכערקייט אין זיך,
קומען צו א פֿאַרהער און אַ' די נאָז, .לאָז נאָר
די נאָז נישט צו פֿיל אַראָפּ / ,שוין דאָס
זעקסטע מאָל זאָגסטו מיר אָפּ" ,א .בּ .רוף,
דער

שיכּור,...

אַראָפּלאָזן זיך

װאַרשע

,1781

ז'  .3עזאָג

איך מוסר ,כאָטשע זיי האָבּן פֿאַרדרוס / ,מוזן

 ,2אין אַ צאָל ספּעציפֿישע אויסדרוקן --
אטאָציאירט מיט די עיקר"בּב;
אי דעם זינען  --זיך פֿאַרגעסן ,ניט לייגן
מער קיין אכט, .אַז עס האָט בּײַ אים געדויערט
אַן עסק אין מיטן עסן און ער האָט אַראָפּ
געלאָזן זײַן זינען פֿון צו היטן די הענט ניט 
אָנצורירן זיך װאו מע טאָר ניט ,זאָל ער
נאָכאמאָל ואשן די הענט און מאַכן א בּרכה
על נטילת ידים" ,בּרכות מנחם |קעניגסבּערג
אַזױי אויך :אי דעם געדאַנק.
תּרי"ח} ,ו/בּ.
אי א פּאטש
אומגעריכט

(פעטש) א  8רא סק --

פּאַטשן, .האָט ער בּאַלד דעם עָלי

זיי דאָך פֿאַרלײַדן ,אַראָפּלאָזן די נעזער" ,בּ .ז.

טעון כאַפּער אַראָפּגעלאָזט צוויי הייסע פּעטש",

מיט

י .ל .בּינשטאָק ,בּײַא ר' שלמה בּערלינער ,לװאָװ

אַ קלויזניק ,ווילנע  ,7781זי ,, ,51בּאַטראַכטנדיק

 ,6ז' , ,55איז אױפֿגעשטאַנען הערשקע ..+
און האָט אים אַראָפּגעלאָזט א פּאַטש פֿון אויבּן
אַראָפּי ,שע' ,די ערשטע קאָמונע ,קאַפּי ז.
;האָט דער פּריסטאַװ אויף מיר א געשרײ
געגעבּן און אראָפּגעלאָזט מיר א הילכיקן פּאַטש

ראַבּינאָװריטש,

דער

דישׂפוט

פֿון

אַ שילער

זיך אַז דער בּעל:הבּית פֿון דער שטאָט (אין
שולן איז דער פּריץ ,איז אים בּאַלד פֿאַרגאַנגען
דער חשק און האָט אַראָפּגעלאָזט די נאָז",
ממוס ,א שטאָט אין מזרח ,ז' ,01
אַ' דעם ק אָ פ  --זײַן אין אַ שװערן מצב;
אָן אַ מעגלעכקייט זיך צו געבּן אַן עצה ,צו
געפֿינען אַן אויסווטג .זײַן אומצופֿרידן .שװײַגן-
דיק (בּרוֹנזערהייט ,אין פֿאַרלעגנקײט) אַי דעם
קאָפּ .בּאגעגענען דאָס אומגליק מיט אַראָפּ
געלאָזטע קעפּ .אי דעם קאָפּ און שטילערהייט
וויינען .אי דעם קאָפּ װי אַ זינדיקער (מענטש),
אַי דעם קאָפּ פֿון ח ר פּ ה .זיך אָנבּלאָזן און
אִי דעם קאָפּ, .טאָכטערשי ,װאָס בּיסטו פֿאַר-
סמוטשעט / ,װאָס גייסטו אַראָפּגעלאָזט דעם
קאָפּ? ,פֿל, .די גרויע פֿאַרזאָרגטע װאַכעדיקײט,
מיט איר קלאפּן זיך אין האַרצן אָשמנו ,אַי דעם
! קאָפּ און תּחנון פֿאַלן" ,ממוס ,שלמה } ,זי ,28
,לאָז איך מײַן קאָפּ אַראָפּ װאָס הענגט אויף
מיר װי בּלײַ / ,און לערן זיך װי ער צו שפּילן
זיך אין טרוים  /מיט אַלץ און גאָרנישט-ניט,
װי זון מיט װאַלןשוים" ,מלה ,לידער װ ,ג"י
 ,4ז' , .651איז א טרויעריקייט מיט אַן
אימה זיי בּאַפֿאַלן .זי האָבּן אַראָפּגעלאָזט די

קעפּ צו דער ערד ,פֿון דאָ און דאָרט האָט זיך
אנא"
דערהערט קרעכצן" ,אַש ,תּהיליםיוד .
.פּ.געלאָזן
לאָגיש אויך, :די מאסע האאַָטר.אָ
די ט שופּרינע די טוזנטפֿאַכיקע ,און זי
איז געזעסן ,די מאַסע ,װי א שעפס" ,מק,
מאַנטיק.

אי דאָס פּנים  --זזו אַי דעם קאָפּ ,אַי די
נאָז, .און דעריבּער אַז מיר ריידן / ,לאָזן מיר
אראָפּ דאָס פּנים / ,און די װערטער ,שטיל,
געוואויגן / ,װי עס פּאַסט פֿאַר אונדז קבּצנים",
:
|
אַר , אָרעמע .מענטשף,
אי די פֿ ליגל(ען)  --פֿאַרלירן האָפֿענונג,
זיכערקייט ,פֿעסטקײט ,אױפֿהערן זײַן שטאָלץ.
;האָט |דער דאַקטערן אראָפּגעלאָזט די פֿליגל
און אָנגעהױיבּן מודה זײַן אַז בּלוט-צאַפּן דאַרף
מען,

אַז ריצנאייל

מעג

מען

נעמען",

פרץ,

יבּשעת מגיפֿה',
אי די 9ע דע ר ן  --װערן װײניקער יחסן
בּײַ זיך,
א דעם װײדל  --דערשרעקן זיך .אומ"
איידל וועגן אַ מענטשן,

אין פּנים ארײיַן" ,טשענסטאָכאָװער

יודן ,ז' ,283

;ער האָט דער טאָכטער אַראָפּגעלאָזן א פּאַר
געזונטע

פֿרעסק",

מ.

אַחון,

צװיא

שװעגער,

איבּער די הויון" ,שע,
|

געלאָזט דאָס העמדל
טבֿיה ,זי ,111

אַי פֿון פּ ר ײַ ז  --פֿאַרקלענערן דעם פּרײיז,
אַזוױי אויך :א' פֿון
רעכענען װעלװעלער.
שבּון.
פּאַראַלעל :אי פֿון ח
מקח.
אי פֿון טאָן ,פֿון ט ר אָ פ  --פֿאַרקריכן
אין אַ זײַט בּײַם זינגען ,בּײַם שפּילן ,ניט
*אַ' דעם טאָן --
אויסהאַלטן די מעלאָדיע.
א) ניט רעדן אַזױ זיכער ,ניט אַזױ גאװהדיק
וי פֿריִער; ב) לעבּן בּאַשײידענער ,אײַנצוימען
די הוצאות, .מע דרייט זיך יאַקאָש װי װײַט
מע קאַן / ,אַבּי חלילה ניט א' דעם טאָן" ,ייל,
אי דאָס
װעלט לוח ,אדעס תּרמ"ג ,ז' .05
ק ול  --רעדן שטילער.
( ,2קצבֿיש) אי די קישקע (אָפּטײלן פֿון
דער מענוסע ,אינגעװייד װאו די קישקעס
קומען אינאיינעם מיטן חלבֿ ,שמאַלץ),
( .4געאָמעטריע) .אַי אַ פּערפּענדיקולאַר
אויף דער גראָדע און שאַפֿן צװויי -09גראדיקע
ווינקלען.
אַראָפּלאָזן

זיך --

6

דפֿװ.

זיך א' אויף די

ההאָט אױפֿגעהױבּן די

שפּיץ פֿינגער ,אויף די קני .זיך אַ' צו דער ערד.

האַנט אויף א' אים א מתנת-יד" ,ש .בּעקערמאַן,
אנא"
די יודישע קאַזאַקין ,אַדעס  ,6881זי .31

אומגליק,

ווילנע תּר"ס ,זי .41

אַבּער דעם תּלמידס
לאָגיש :אי די װירע
אוױפֿן פֿערדס רוקן,
ש
טײַ
האַנט ,אי די בֹּ
אי'די רוט אע .אַזױ אויך :א'אַ ש ט ר אָ ף
א אַ שלום:צליכם  --דח אַי אַ
ּ,יז איך װער {מיטן קעלבּלן
פּאַטש ,שטיפֿעריש .ב
אַ נאָנטער שמעלקע און לאָז אים אראָפּ אַ
גראָבּן שלום-עליכם ,אַזױ טאַקע מיט דער
גאַנצער האנט ,מיט אַלע פֿינף פֿינגער" ,ממוס,
דאָס קעלבּיל,

{' ,6

אי דעם קאָזיריק  --פֿאַרשטעלן די
אויגן ,אױפֿהערן זיך שעמען, .פֿאָלגט מיר , . . .
לאָזט אַראָפּ דעם קאָזיריק און גייט אַריבּער צו
אים" ,עוזר בּלאָשטײן ,דער כֹּהן ,װילנץ ,6981
'
זי ,022
אי די ה ײיזלצך  --כּדי צו שמײַסן אין
חדר (אויך אין דער היים) .אי די ה ויזן און
אַרײַנצײלן די פֿײַערדיקע  .92איך :אי די
ממיר האָבּן אים אמאָל אַרױפֿ-
מכנסים.
געצויגן אויף דעם טיש ,און מע האָט אים
אראָפּגעלאָזט די הויזן ,און יעדער האָט געמוזט
שפּלַען אין  . . .אַרײַן",ל .פימסענשטיין ,תּיקון
לײיבּאַלע ,לעמבּערג  ,4981ז' 732,

אַליין אַ' די

הויזן = זיך דערנידעריקן, .װאָס האָסטו
אַראָפּגעלאָזן די הויזן? װאָס האָסטו זיך אַזױ
שטאַרק דערנידעריקט פֿאַר אים?" ,, .דו דאַרפֿשׂט
יוא ניקש אַנדרשט טאָן דען דז דו פֿון דיר
אַראבּ לאשׂט דײַן פּלודרן . ..דאז ואר דעם

פּעור זײַן עפֿודה" ,רי יעקבֿ בּר יצחק סג"ל,
קהלת יעקב ,פּראָג תּקכ"ג ,פּט/בּ .אליין
אִי די הויזן און זאָגן דעם צוייטן פּסוק פֿון
א'
שיר:השירים (ישקני) = מיאוס אָנזעצן
אבבּער די הויון = געהערן
ל
דע מ
דאָס ה
צו דער רעװאָלוציאָנערער יוגנט פֿון אַרום ,5091
;דאָס איז יענער חבֿרה-מאַן װאָס האָט  . . ,אַראָפּ-

אַ גזירה

(פּלאָג ,צרה ,אָנשיקעניש,

מגפֿה אע) לאָזט זיך אַראָפּ אויף אונדזערע קעפ,
דער עראָפּלאַן לאָזט זיך שוין אַראָפּ .די הענט
לאָזן זיך אַראָפּ .אַן אייגל לאָזט זיך אַראָפּ פֿון
די שפּיזלען .די נאַכט (אַ פֿינצטערניש) לאָזט
זיך אַראָפּ .אַ' זיך צום פּשוטן פֿאָלק; .אַ גע"

שמאַקער שלאָף לאָזט זיך אַראָפּ אויף די
פֿאַרמאַטערטע", ,א,וי ,מײַן האַרץ ,מײַן קרוין,
אָט לאָז איך מיך פֿון דער װעלט אַראָפּי ,פֿל.

אַי זיך װי אַ היישעריק ,װי א כמאַרע ,װי א
"דער הימל לאָזט זיך אַראָפּ
פיפיטש.
(אויף דער ערד) = דער מצבֿ װערט זייער
אַ שלעכטער ,אָן איסזיכטן אויף בּעסערס.
,איין טייל האַטן זיך אויף די מויאר גישטעלט/
מיט זייל איינם גרושן / ,זא זיך דיא מהומה
ניט שטילן װעלט  /אין איינן גרטן אֲנבּ
{=הינאבּן זיא זיך װאָלטן לושׂןי ,װינץ,21 ,

;אַז איך שענק אים  . . .אַ קוק ,דאַכט זיך מיר,
ער איז זיך פּשוט מחיה; שענק איך אים נאָך
עטלעכע װערטער ,לאָז מיך צו אים אַואָפּ און
זאָג אים פֿאַר גוטסקייט מוסר" ,ממוס ,קליאַטשע,

זי , ,501אויף דעם פֿאָדעם האָט ער זיך אָנ"
געהויבּן אַראָפּצולאָזן אין די טיפֿסטע אָפּגרונטן
פֿון פּלפּול",

װײַס

' ,שרעבּערק,

ז' 911

ב|ּ,לײַבּט איר שוין נאָר זיך אַראָפּצולאָזן פֿון
דאָרט מיט פֿיל שלעכטע פֿינצטערע טרעפּ אין
דער נידער" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער

|ן' ,עמעס,

זי , ,57די שװאַרצע טויבּ ,װאָס מע רופֿט זי
נאכט ,האָט זיך שטיל:-שטיל אויף די יתומים
| אַראָפּגעלאָזטי ,אשט ,מײַסעלעך ,ז' 21
מיט ספּעצ בּבּ 1 :קומען צו פֿאָרן .קומען

צו גאַסט .װוען װעט עֶר זיך אַי אין אונדזערע
מקומות?", .די פֿרײַנד האָבּן זיך דעם שבּת
אַראָפּגעלאָזט צו אונדז צוזאַמען מיט זייערע
משפּחות" .אַי זיך מיט אַ שיף קיין אַמעריקע.
 .2זײַן (װערן) בּײַ זיך געפֿאַלן ,פֿאַרלירן

2028

אַראָפּלאַטכענען

אַראָפּלקח(ע)נען

דעם מוט ,זיך דערנידעריקן, .מיר האָבּן זיך
אַראָפּגעלאָזט צו אַלע נידעריקע פּרנסות ,צו אַלע

װאַרשע , ,9381איין אשה וכּמה יותר דיא דאָך
אױבּן אין דער שול גיװעזין זײַן גיזעסין,
האָבּין מיר גיזאָגט דאָז זיא ג"כּ װאָלין אַראָפּיר
|
לאַפֿין" ,גה ,ז' ,623

אִ ,זי זאָל נעמען עפּעס אַ סוחרל אָדער אַ
סלוזשיטעל ,דאָס הייסט א דינער בּײַ יענעם?",
יופֿאָל ,8881 ,טאן  ,1בּײַלאַגע, .א,יר זענט געוויס
אַצונד רײַך און עס פּאַסט אײַך ניט זיך אראָפּי
| צולאָזן אונדז צו בּאַזוכןײ ,ד .א .פֿרידמאַן ,בּש,
בּאַרדיטשעװ תרנ"א ,זי ,14

זיך,

מסחרים",

שענדלעכע

דער

זב,

כֹּלי

קליינער

,אָט זי זיך געקענט
בּוניק ,אַדעס  ,5881זי  .9ה

ונת  --א סך אֵיען בּיז מע נידערט אינגאַנצןאַראָפּ, .דאָך האָט אים דער שטאָלץ פֿון די
אויגן אַרױסגעקוקט ,און די אַ'י און די פֿאַר-
אַכטונג" ,דפ' ,בּערגשטײַגערי ,דאָס נײַע לעבּן
ניי יאַני , ,3191דורך דער אַראָפּנידערונג און
אַי פֿון דעם חיות צו די אונטערשטע מיט פֿילע
און שטאַרקע צמצומים" ,תּניא ,נד,

עניש.

זעכץ.
דערײַ.
אַראָפּלאַטכענען

ער

(ײין קע)

טרװ.

אַראָפּ

 .1אַראָפּרינען.

אויך:

,אויך גיהער דש זאַלץ בּרעט קרום צו ליגן אַז
דשׂ טריפֿה זאלץ זאָל אַיי ,עח ,כא/א, .װען
איינער האָט זיך געװאַשן זײַנע הענט ,זאָל
ער זיי ניט אָפּװישן ,...נאָר עֶר זאָל צו"
נױפֿנעמען די הענט און זאָל לאָזן די װאַסער

יטויטער שבּת',

אַי פֿון זיי" ,לט ,2סא/א, .דאָ מאַכט זיך דער

זיך.

שׂטן גאָר גרינדיק און ניבֿזיק און פֿול אייטער,
און דער גאַװער לױפֿט אים אויס זײַן מויל
אַראָפּ?,

פּאַװיר,

--

לקח(ע)נען .אַראָפּגנבֿענען.

הפלאות,,

ספורי

,4481

וארשע

יט/א, .א,ייל איז חייבֿ בּמעשׂר װי עס לױפֿט
אַראָפּ אין דעם אייל-בּאַהעלטער" ,זרעים ,פּו/א,

 .2בּײַ מאַליערס .אי די װ אַ נט  --איבּער-
גיין נאָכאַמאָל מיט אַ בּאַרשט,

מיט זיך.
זוו

אַראָפּגליטשן

--לויף ,דער- .ונג- .עכץ.

-/ערט.

יעניש .דער (דין- ,קע).
אַראַפּלופּען  --טרװ .סל.

און שטאַלץ / ,דער הימל לאַכט צו זי אַראָפּ",

אַראָפּשײלן ,אַ'
שאָלעכץ, .זיי האָבּן מיר אַראָפּגעלופּעט די
הויט ,צװויי טויזנט קערבּלעך .דו בּיסט װערט

,די פֿולע לבֿנה האָט צו זיי אַראָפּגעלאַכט ,װי

אזא התן?" ,י .גױדאָ ,דער נײַער פּראָצענטניק,
מיט זיך.
ווילנע  ,3981זי .53

אַראָפּלאַכן  --אוטו, .די בּיימער װאַקסן הויך
אַ .װיעװיאָרקאַ ,ליעבּשאפֿט ,קראָקעץ  ,1191ז' ,35
זִי װאָלט

זי

דערקענט",

יידן ,װאַרשע ,8391
אויך מיט זיך.

ירחמיאל

-נג.

באַרג:

גרין,

עניש.

אַראָפּלוגן  --אוטװ .אַרכ בּײַטעם.

אַראָפּקוקן,

,אוני גויט |שטריכל איבּער ו} האָט פֿון הימל
הראָבּ גילוגט דז ער װאָלט זעהן ,אױיבּ איינר
װאַר דער דאָ קליגט אוני פֿאָרשט גו'ט |שטריכל
איבּער ו|י ,סהמ ,תּהילים ,יד, .2 ,און אַבֿימלך,
דער קיניג פֿון די פּלשתּים ,האָט אַראָפּגעלוגט
דורך דאָס פֿענצטער" ,חחת ,יד/בּ, .איך בּעט
דיך ,דערבּאַרעמדיקער פֿאָטער ,לוג פֿון די
הויכע הימלען אַראָפּ און זע דײַן ליבּ פֿאָלק
ישׂראל" ,איין נײַע ש"ס תּחינה לערבֿ יום כּפור,

פּיעטריקאָװ ,1881

אַ

אַראַפּלױכטן  --אוטו9 .פ; :--לײיַכטן,

פֿון טורעם, .זײַן ודעם חתנסן פּנים האָט אַראָפּ-
געלויכטן צו לובּלינער ייִדן מיטן ליכט פֿון
 .,.,צויי
אבן-הספּיר" ,ייט ,טאָג 1691 ,ץ6ע.,
טעכטער ,װאָס עס ליכט אַראַפּ פֿון זיי א
ייַדיש-כינעזישער חן" ,ש .בּױישׂראל ,פֿאָר,
 6691ווו  ,92אויך מיט ז י ד- .ונג- .עניש,

-ונג.

אַראַפּלױערן  --טרו .אַי דעם שׂונא.
דער,

אַראָפּלױפֿיק  --אדי.

װאָס קען אַראָפּלױפֿן ,איער שטראָם.

-יקייט

 --ש,טיינער ,אָנגעװאָרפֿענע איבּער דער אַי פֿוןבּארגיי,

ז .ברכות,

דער

ירדן

רוישט,

ז' ,.301

אַראָפּלױפֿן  --אוטו  8אַקוזװ .אַי פֿון צװוייטן
גאָרן .אי זיך טובֿל צו זײַן .אי דעם הויכן בּאַרג,

;לאָזן מיר
דערזען

אַראָפּליווערן  --טרו .פ9פ-- :ליפֿערן אַי
קוידאַ"
איז ער
געמוזט
נאן ,63

סחורה, ,מ,ע האָט דעם קײדאַנאָװער =
נאַװערן יונגנמאַן אַראָפּגעליװערט .קוים
קיין זשיטאָמיר געקומען ,האָבּן אלע
חתמענען דאָס כּתבֿ רבּנות" ,קמ,7681 ,
-ונג,

אַראָפּלײגן  --טרװ .אַי די זעק פֿון װאָגן.
;עס איז צײַט מע זאָל אי די יאַרמע פֿון די
רעדלפֿירער און אַליין מענטשן װערן" ,קמ,
 ,6פאן , .33דער לװה ראובֿן דאָס געלט דעם
מלווה העכּו"ם {|= דעם ניט:ילדישן| אין זײַנער
האַנט גיט און ער גיט עס דעם צװוייטן ישׂראל,
אָבּער דער מלװה העכּו"ם זאָגט צו ראובֿן:
לייג אַראָפּ דאָס געלט און בּיסט פּטור ,און
ראובֿן לייגט עס אראָפּ פֿאַר דעם עכּוים המלווה
{מעג דער צװײיטער לװה ישׂראל איבּערגעבּן
דעם פּראָצענט דורך ראובֿנעןן" ,מ .הלוי הור-
װיץ,

מרדכי,

ספֿר פרשת

,6681

אונגװאר

מיט זיך  --דערנידעריקן זיך.
עניש.
ה-עכץ.
/ונג.
דער
אַראָפּלײַכטן
פֿון מאַסטבּױם,

א

אי צום
שיף",

ים ,טאַמער
טויזענד

אונד

װעלן

מיר

איין

טאָג,

פֿאַרטריבּטן
ספֿר

געלייענט" ,מאָל ,דוד המלך אַלײן איז געבּליבּן

מיט

עניש.

עכץ.

אַראָפּלעזן }  --טרװ .דטשמ .אָפֿט געניצט.
דזוו אַראָפּלײענען .אי פֿון געזיכט, ,ציגײַנערטעס
װאַרפֿן קאָרטן און לעזן אַראָפּ פֿון דער האַנט",
מאַנ' ,דער זומעראָװנט דעמערט, .זי זעט
דאָס ס'קאָסט איר זיידן צער זײַן פֿאַרצײלן,
װיל זי כאָטש אַראַפּלײזן פֿון זײַנע תּנועות
פֿאַרגאַנגענהייט",

זײערע

שײן,

שמואל

די

ירושה ,דראָהאָבּיטש  ,2091ז' ,13

אַראָפּלעזן  -- 1טרו .אַרכ.
אַראָפּנעמען
(ס'לעצטע פֿון) גערעטעניש, .װאָשׂ איבּר איז
גיבּליבּן פֿון ישׂראל דאָשׂ מוז אַךְ נוֹךְ היראָבּ
גילעזן װערדן װיא אִם װײַן שטוק ,אַז איינר
דער דאָ הערבּשׂט אויף די שטופּפֿלן" ,שערטיר,
ו ,9

אַראָפּלעקן  --טרו .אַ' פֿון דער ליפּ דאָס
בּיסעלע אײַנגעמאַכטס, .נישט קיין װאָלקנס --
בּלודנע חיות דרייען הונגעריק די עקן ,װאַרפֿן
זיך אין רויטן פֿײַער חיה-בּלוט אַראָפּצולעקן",
לאַפּין,

בּ.

פולער

דער

'װיזיע

קרוג,

פֿון אַ

רויטן רעגנבּויגן",

אוטװ.

--

,אַז

דז

טו/א,

--לייג,

*-לויכטן

די הייליקע

נשמה

אַי
קוקט

און לײַכט אַראָפּ פֿון איר הויך אַרט אויף דעם

װאָס לױפֿט אַראָפּ,

װאָרט .אַי פֿון פּנים יענעמס צער (פֿרײד ,אומ"
,אָס איינציקע װאָס מע האָט
זיכערקייט אאַזװ) .ד
געקענט  . . .אי פֿון איר פּנים איז געװען א
שטאַרקע טיפּיש-װײַבּערישע עקשנות" ,נאָמ,
'דאָס רבּישע אייניקל', .זי האָט געװאָלט פֿון
רייזלס פּנים א' דעם אמת מכּוח| ...זײַנען
רייד" ,פה ,רטע פֿעלדער | ,ז' , .401כהאָבּ
דעמאָלט פֿון די שטערן מזלות ליכטיקע אַראָפּ-

שׂיח

גוף" ,הרבֿ א .ל .בּראַנדיס,
ספֿונים,

יאָס ,32481

זי .35

איבּז,

,װעסטו

פֿאַר עמרמס זון דאָרט דײַן משפּט טאָן ,װעלן
מיר לײַכטן אויף דער ערד אַראָפּ ,װען ניט --
זאָגן מיר דערפֿון זיך בּיידץ אָפּי ,ממוס ,שירה,
ד .44

מיט זיך.

זנג.

העניש.

אַראָפּלײענען  --טרו .אַי פֿון די ליפן יעדער

זיך

מיט

--

קזװ.

-נג.

העכקן.

-עניש,

אַראָפּלערן  --טרו .אַרכ.

מאַכן ליידיק פֿון

אונטן, .ער פּרובֿט מיך ,זאָגט גאָט ,אויבּ איך
װער צו אײַך ניט עפֿנן (ארובּות) די פֿענצטער
אים הימל אוני' װיל צו אײַך הראָבּ לעהרין
(תּי:

,אַראָפּניסן"}ן

א בּרכה",

סהםמ,

מלאכי,

ג,01 ,

אַראָפּלערנען  --טרו .אַי אַ מוסר ,אַי פֿון די
מיט ויך --
שילדן די רוסישע אותיות.
;דערפֿון קען דער פֿאַרשטאַנדיקער אַי זיך אויף
זנג,
אַנדערע זינד און חטאים" ,תּניא ,צח.

אַראָפּלקה(ע)נען  --טרח.
אַראָפּגנבֿענען
(אין פֿאַרשטעלטן לשון װאָס איז געװאָרן
אַלגעמײין-פֿאַרשטענדלעך פֿאַר ייִדן און צום
טייל פֿאַרשטענדלעך אויך פֿאַר ניט-יידן װאָס
האָבּן אָפֿט געהאנדלט מיט יידן) .אַי פֿון די
קוישן מיט פּירות, .זי פֿלעגן נעבּעך א'...
אַקעגן א צענט:חלק פֿון זײַן (דעם פֿערדסן
פֿיטער" ,ממוס' ,ספֿר הבּהמות' ,ו' ; ,32אין
יאַנקלס ערשטער געדאַנק געווען אַז  . . .װיענערן
האָט שוין אַראָפּגעלקחנט פֿאַר זיך הונדערט
טויזנט גילדן" .1 ,ה .עהרמאַן ,דאָס גרויסע
געװינס ,װאַרשע תּרפּ"ד ,זי ; .51ער פֿלעגט
קונציק אונטערשטעלן א פֿיסל בּײַ דער 'ענגלי-

אַראָפּמאַכן
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שער װאָג' ,אַזױ אז ער האָט אַראָפּגנעלקחנט
פֿון יעדן זאַק תּבֿואה א פוד אָדער אַ האַלבּן",
 .1אַראָפּנעמען ,אַראָפּי
אַראָפּמאַכן  --טרװ.
טאָן ,אַראָפּזעצן אע .אי עפּעס איינס און צויי.
אַ' דאָס איבּעריקע ,דאָס אומנייטע, .אך אזו אָן
דיא שטופּל אײַזן ר{י=בּאײַזןן פֿלעגט זיך אַך
טייג צו הענגן ,דאָש מוז מן אַךְ וואול אראָבּ
עפּש,

דרך

לעולם

הישר

991ד,0

הבּא,

תּמ"ה? לג/בּ, .װען דר חזן װיל דשׂ פֿר דעם
עמוד ניט טאָן די תּפֿילין אָפּ צו טאָן פֿון כּֿוד
הש"י װעגן ,אַזױ מוז ער צום װיניגשׂטן די
רצועות פֿון די הנט אַראָפּ מאַכן" ,עח ,סט/בּ.
 .2בּטל מאַכן .צו נישט מאַכן .אַראָפּזעצן פֿון
א שטעל ,אַן אַמט; .א שפּײַ טאָן בּפֿועל
ממש טאָר מען ניט אָן א געזעץ ,ניט װאָס אזא
זאַך  --אַי אַ סטאַרשינאַי ,די מעשׂה פֿון פֿיער
בּרידער ,װאַרשע  ,6091ז' , .52ס'קומט א יונג
אַראָפּצומאַכן אונדזער גלױיבּן בּיו צו נישט",
ש .דריז ,ליכטיקע װאָר ,קיַעװ  ,0391ז' ,521
= װײ"
*אַ  אונט ער (אנטערן) הנאַט
*אַ'י מיט דער
ניט-איז פֿאַרענדיקן עפּעס.
(מיטן) ה אַ נט = אַרױסװײַון בּיטול ,זיך רע"
כענען מיט עפּעס אָדער עמעצן  . ..,אין דער
פּסיכאָלאָגיע פֿון דעם יענקי וועלכער מאכט אַלץ
אַראָפּ מיטן האַנט ,אַלץ  --אַחוץ זײַנע בּיזנעס",
איבּז ,ל ,פֿױכטװאַנגער ,פּעפ ,ריגע ,יאָר? ,זי ,5

מיט זיך
דער.

 --זיך אי און אַנטלױפֿן.

/6נג.

ה-עכץ.

:-מאַך,

עניש.

(דין- ,קע) .ערײַ.
אַראָפּמאָלן  -- 1טרװ.

ער

 .1אַרױפֿמאָלן אויף

!א בּילד ,אַי די שיינע לאַנדשאַפֿט{, .דער מאָלערן
זאָל זי אי װי די מאַמע האָט זי געהאַט" ,בּערג,
'דער עדות'.

 .2אַראָפּנעמען פֿון אַ בּילד .אַי

דעם טונקעלן הינטערגרונט.
-עניש.

אַראָפּמאָלן זִן  --טרח.

/נג.

ה-עכץ.

 ,1אױסמאָלן אין אַ

 2אָנװערן בּײַם מאָלן אַי
מיל .אַי תּבֿואה.
אפֿשר אַ פּאָר פֿונט מעל ,מיט זיך-- .מאָל,
דער

-שכץ.

-עניש,

אַראָפּ
אַראַפּמאַצן  --טרו .לאָקל ,לאָדוש.
גנבֿענען|{ .ערן װעט אים חלילה ניט אַ' א
פּאָר שפּולן פֿונעם טײַערן שוס און ער װעט
אָפּהיטן

די

סחורה",

אַקרוטני,

יוסף

בּאַלוטער

װעבּערס ,ב"א תּשיג ,ז' , .513מע האָט קאָנ-
טראָלירט דעם לוין-װעבּער אַדער ליפֿעראַנט,
צי ער האָט ניט אראָפּגעמאַצט פֿון דעם שוס
אָדער פֿון דער קעטע",
מײַן זכרון,

ב"א ,8591

אֵיאַפּמאַרדעװען

אין דעם װיגװואַם?* ,יהואָש ,איבּז ,הײאַװאַטהאַ,
'די רוחות'.

יוֹצא

פ רודאָי ,טמז 4691 ,ש ,3

מאַכין",

אַראָפּנידערן

פ .מינץ,

לאָדזש

אין

ז' ,12

 --טרו .אַראָפּשלײַדערן.

אַראָפּװאַרפֿן מיט כּעס .אַי פֿון אַלע טרעפּ .אַי

און אַראָפּבּריקען; .אָט טוט עס דיך א מאַרדע-
װע אראָפּ אין אלע שװאַרציאָר",

שע' ,מאריענ-

בּאַדי

אַראָפּמורמלען  --טרו .עפּעס אַי אין בּאַרד.
,האָט דער װינט אַראָפּגעמורמלט דורכן קוימען

צו

לעך,...

מורמלט

;מע

זײַן",

ד.

װין

,6191

--מורמל ,דער.

אראָפּ די הגדה

י .זילבּערבּוש,
ז' ,631

אבּי

שטרעכאַי

מיט

ויך.

-עניש.

אַראָפּממיתן  --טרו.
אַראָפּװאַרפֿן ,אַראָפּי
שלײילדערן און דערבּײַ צעממיתן .אי דעם שיכּור
פֿון אַלע טרעפּ,

אַראָפּמפחרן  --טרו.
פֿאַרקױפֿן װאָלװל,
אויך מיט היזק ,אבּי פּטור צו װערן פֿון דער
סחורה, .מע קען די גענדז ניט פֿירן קיין
אויסלאַנד ,מוז מען זי אַ'" .אָפֿט מיט זיך
 --איבּער היזק ,אָנװער װײַטער ניט קענען,132/
פֿירן קיין שום מסחר.
אַראָפּמעקן  --טרו .אַי דאָס אָנגעשריבּענע
אױפֿן טאַװל .א' צמעצנס חטא ,שאַנד אע, .דעם
חוֹתם פֿון אָט דער |ייִדישערן אנדערשקייט האָט
נישט בּאוויזן אַראָפּצומעקן פֿון זיך אַפֿילן די
טמז,

1691

ייִדיש-דײַטשע

צײיט,

אַסימילאַציץ",

מיט זיך  --פֿון זיך ,אָן עמעצנס
זנג,
:-מעק ,דער.

װילן

ווא ,92

אַראָפּמקלען  .. .{ --מאַקלעזן טרו.

אַראָפּ

טרײַבּן מיט א שטעקן .אִי די יונגאַטשעס פֿון
עניש.גבירישן הויף.

אַראָפֿן  --בּײַַם רעדן אַנשטאָט :אַראָפּ דעם .אַי
בּאַרג,
אַראַפֿן  --די ,מצ פֿון אַראָפּ ,דער, .גי אַלײן,
װעסטו װיסן דעם טעם פֿון אַ' . .. ,װעסט זײַן
עוֹלהילגדולה מיט שטיינער צוקאָפּן" ,מאָל,
יאין ירושלים קומען מלאָכים!

אַראָפּ
אַראַפּנהרגן  ...{ --געריקןן טרװ.
װאַרפֿן אַזױ אַז מע זאָל געהרגט װערן .אי דעם
חצוף-מחוצף פֿון די טרעפּ,
אַראַפּנידער  --דער" ,ן (רס),

 1אַקט אָדעֶר

רעזולטאַט פֿון אַראָפּנידערן (זיך) .פּאַמעלעכער
 .2װעג ,אָרט װאו מע נידערט אַראָפּ,
אַי.
;די הייך-דיפֿערענצן  . . .גרייכן מערער פֿון
טויזנט מעטער .פֿונדעסטװעגן פֿילט מען שוין
כּמעט נישט דעם דאָזיקן אַראַפּהענגענדיקן א"
י .גלבּוע ,איק,52 | 1691 ,

אַראַפּנידעריקן  --טרו.
 .1מאַכן מע זאָל
אַראָפּנידערן .אַי דעם אָנפֿאַלער װאָס האָט זיך
דורכגעריסן בּיון שפּיץ בּאַרג .2 .דערנידע-
ריקן .אַראָפּשטופּן צו אַ נידעריקערן שטאַפּל,
געזעלשאַפֿטלעכן ,עקאַנאָמישן אע .אַי דעם פֿאַר-
ריסענעם אָלרײַטניק ,9 ,אוטו .דזוו אַראָפּנידערן,

 .1שער |דער משוררן נידעריקט אַראָפּ צו די
מענטשלעכע בּרואים  . . .און בּעט זיי רחמים
אַז זיי זאָלן זיך רייניקןי ,ד .י .זילבּערבּוש,

סקיצען,
-ונג,

װין ,1291

זי .38

אַראַפּנידערן  --אוטו.

מיט

זיך,

אראָפּגײן ,אַראָפּי

שטײיגן ,אַראָפּלאָזן זיך ,אַראָפּקומען; אראָפּפֿאָרן,

אַראָפּשװימען ,אראָפּפֿליען :אראָפּפֿליסן ,אַראָפּ-

רינען אע .אַי קיין מצרים .דער טאָג ,דער
דער נעפּל אע נידערט אַראָפּ .אי פוֿן
פֿריערדיקער מדרגה ,מעמז ,ניװאָ,
טרויער ,זאָרג ,צרה אע נידערט אַראָפּ
מענטשן .אי פֿון גדולה ,פֿון עשירות .די
אין גוף אַראָפּ .אי' אין די מ"ט

נידערט

טומאה, .איך

רעגן,
דער
גראַד.
אױפֿן
נשמה
שער"

װיל מיט דיר הינאַב אין מצרים

נידרן" ,בּליץ ,בּראשית ,מו, ,4 ,ז,יא זײַן הינאָבּ
גינידרט אין דיא טיפֿי גלײַך אַלשׂ איין שטיין",
יוסיפֿון ,אמשׂט  ,8661שכא/בּ, .דיא אינדן זײַן
אויף גנגן . ,.צום הימל אונ' זײַן אַראָבּ
גנידרט בּיז צום תּהום" ,סהמ ,תּהילים ,קז,62 ,
,קומט ,לאָמיר אי און צעמישן זייער שפּראַך",
תּי ,בּראשית ,יא, .7 ,די צען ספֿירות פֿון
אַצילות װעלכע נידערן אַראָפּ  ...דורך א
שטאַרקע פֿאַרקלענערונג ,". . .תּניא ,קד, .װי
נאָר דער מלך האָט מײַן זיידן מיט דער לירע
דערזען ,האָט ער אַראָפּגענידערט פֿון זײַן
טראָן" ,יפ ,ליבּשאַפֿט ,זי ,03
טרװ .1 -- .מאַכן מע (עס) זאָל אַראָפּנידערן.
אַראָפּשטופּן ,אראָפּשטױסן ,אראָפּװאַרפֿן ,אַראָפּ-
שלײַדערן :אראָפּדריקן ,אַראָפּפּרעסן ,אַראָפּ-
שלאָגן אע .פֿאַרקלענערן .א' עמעצן פֿון א
הויכן אָרט .א' די פּרײַון ,זיי זאָלן װערן
צוגענגלעכער .אי דעם מלך פֿון זײַן טראָן .א'
די בּחינה ,די מדרגה אע, .װערט ער נעמן דען
מלאך

פֿון אדום

בּײַא זײַן הארין

אוני װערט

אין נידרין הראָבּ אונ' זײַן קרפֿט נעמן אויך",
בּראַנט ,פּרק יג, .דאַמיט |מיטן משכּן און זײַנע
כּלים| אַראָפּצונידערן קדושה ושפֿע עליונה פֿון
מקור החכמה",

ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה

(שמות) ,וילנע תּר"נ ,כה/א, .װעל איך עם
ודעם אַלטן רבֿן אי פֿון זײַן שטול און אויף
זײַן אָרט װעל איך זעצן מײַן איידעם" ,ספֿר
דובֿר שלום ,פּשעמישל ,יאָר? כד/א, .מע דאַרף
אי א טרעפּ צו נעמען א װײַבּ" (נחית דרגאַ
ונסובֿ אתּתאן ,בּײַ פ .רודאָי ,טמז 0691 ,וא ,31

;די רעגירונג צװינגט די געזעלשאפט אַראָפּ-
צונידערן איר לעבּנסי-סטאַנדאַרט" ,מ .צאַנין,
דער

ייִדישער

זשורנאַל,

7691

| ,72

  ,2ספּעצ ,אַראָפּלאָזן, .װען ער איז גיגנגיןאין איין שטאָט  . . .אוני האָט גיזעהין לנשים
יפֿות ,האָט ער אַראָבּ גינידרט זײַנה אויגן",
נצו ,ויקרא ,ח/א, .זאָגט רחבֿ :איך האָבּ (עבֿי-
רות) גיטאָן מיט דעם שטריק ,דז איך האָבּ
הרויף גיצוגן (רועי זונות) ,דער מיט װיל דיא
צדיקים אַראָבּ נידרן" ,סה ,יהושע ,בּ,51 ,
מיט זיך ; --זיך אַי אין דער טיף און
אַרױפֿציען א פּערל" ,פּװל {װועגן נעמען א גוטע
נם --
װײַבּ פֿון זייער א נידעריקן שטאנדן.
 .1פּראָצעס אָדער רעזולטאט פֿון אַראָפּנידערן
(זיך) .אן א' װאָס געדויערט לענגער װי דאָס
אַרױפֿשטײַגן, .די ערשטע זעלבּשטענדיקט פֿלי

אונגען ,די ערשטע האַרץיקלאַפּנדיקע אַיען  . .י",
מאַרשאַק

איבּז ,ליעװו רובּינשטיין,

פֿון די סאַמורײַענ ,מאָסקװע .4391

דער

שטעג

 .2דער"

נידערונג .ירידה .דעגראַדאַציע ,פֿ,ון מדרגה צו
מדרגה דורך די אי פֿון די װעלטן ,בּיזװאַנען זי
האָט זיך אָנגעטאָן אין גשמיותדיקע זאַכן",
ע.
ניש.
תּניא ,זי .23

אַראַפּנײגן

2090

אַראַפּנײיגן  --טרו-- :95 .נויגן וַדין .,אַראָפַּי
בּייגן אַלײן (אָן אַרײַנמישן זיך פֿון א צווייטן),
א די אויגן און דערזען װאָס עס טוט
און
זיך אויף דער ערד .א' די אויערן
דערהערן

דאָס קול, .וואו איז דער צער װאָס

אַראַפּנעמען

פּוטער, .װען מע האָט אױפֿגעשטעלט מילך,
טאָר מען שבּת אָדער יום-טובֿ נישט א' די
סמעטענע בּיז צו דער מילך" ,הרבֿ מ .טייטלבּוים
דק"ק

סימן

אוהעל,

כט.

ספֿר

*אַ'י די

טהור,

מעין

דיני

שבּת,

=

אוױך:

נטע
מ9
סע

דעם (גרעסטן טייל) רװח .אַזױ אויך :א' דאָס

ניינט אואָפּ דאָס לעבּן? דער צער ...דאָס
| איינציקע װאָס איך פֿאַרנעם" ,סעג ,אַ בּוים אין
פּוילן ,זי , .041זיי נייגן זייערע שארפֿע שפּיצן
אַראָפּ  /אַלץ נידעריקער ,אַראָפּיקער ,בּיז זי
קומען צו  /צו דעם בּיסל מאַמע-ערד אינעם
בּלויען טאָפּי ,הל ,אַ בּלאַט  . . .עפֿלבּוים,
'מאמע-ערד'.
מיט זיך  --א' זיך פֿאַרן גרויסן אױטאָ-
ריטעט, ,איך האָבּ מיך צום קינד אַראָפּגענײגט
און האָבּ עס מיר אױיפֿן רוקן געלייגט" ,עט,
משלים ,ווילנע  ,5291זי , ,751װער ס'האָט דאָס
ליד נאָר געהערט דער האָט זיך געמוזט --
בּיז צום װיינען גערירט  --א' טיף צו דער
ערד" ,מלה ,אין ניוייאָרק ,װאַרשע  ,7291ז' ,221
,ון צו כװאַליעס פֿון לויטער קרישטאָל נייגט
א
זי אַראָפּ זיך און קושט זיי אין מויל" ,יפֿ,

 ,3ז'  . . ,, ,32אַפֿילו וען שוין אראָפּגענו"
מען דעם שוים פֿון איבּערטריבּנקייט  ,", , .אַ.
איך :א' דעם
.41552
גאַרדין ,פֿאַש91 ,

ישׂראל,

תּ"אָ ,3591

ז' ,511

שע פֿל

ונג.

ה-עכץ.

עניש,

פּאַסטעכער

=ייג,
נ

אין

דער

אַראַפּניק  --דער/ ,עס .אויך :האַראַפּניק,
בײַטש פֿון
נאַראַפּניק)818( .קהזגם ..=:2:
געפֿלאָכטענע שטריק אָדער לעדערנע רצועות,
קאַנטשיק, .נא זשע מיט אַן א' שמײַס ,האק
װיפֿל עס האָט נאָר געקענט ארײַן" ,קמ,4681 ,
, .02מלמדים . . .נעמען אַרױס בּײַ די
קינדער דאָס שטיקעלע געזונט מיט זײיערע
געפֿלאָכטענע איעס" ,איבּז ,װ .ס ,דיא מעשׂה פֿון
דעם

שטיקעלע

בּרויט,

זשיטאָמיר

,9

ז' .54

,געפּרוּװט מיט גוטן ,געפּרוּװט  . . .מיט בּייזן
 .געשלאָגן מיט אַן א' ,צעבּראָכן אויף אים
אַ גוטן יאַמשאָװן שטעקן" ,שע ,אײַזענבּאַה"
געשיכטעס ,זי , ,162ער האָט געגעבּן א הייבּ
זײַן לעדערגעם אי מיטן בּלײַענעם שפּיץ איבּערן
ייִדנס פּנים" ,פּ .רודאָי ,טמז 1691 ,עו ,03

אַראַפּנעמען  --טרו.

 .1אַראָפּטראָגן ,אַראָפּ-

בּרענגען ,אַראָפּהײבּן פֿון אױיבּן .אי פֿון בּוידעם
די פּסחדיקע כּלים .א' עטלעכע שטיינער פֿון
מיטן שטעג בּארג-ארויף .אי ס'געצײַג פֿון דער
אייבּערשטער פּאַליצע .אַי פֿון פֿלעקל די שבּת-
דיקע קאַפּאָטע,, .װאָס װילסטו? דאָס טעלערל
פֿון הימל זאָל איך דיר א'?", .מעגסט דיר זיך
|דערהייבּן װי אַן אָדלער הויך  /און צװישן די
שטערן דײַן נעסט מאַכן אויך / ,איך װעל דיך
אויף מײַן װאָרט  /א' פֿון דאָרט" ,ממוס ,שירה,
זי , .29מוז מען טאַקע א' פֿון בּוידעם די
רעשט העפֿטן פֿון דרײַפֿוס-ראָמאן  . . .און גוט
אָפּשטױבּןײ ,פרץ' ,ראָש-חודש' ,פּונקט ; .2אָט
בּאַװײַזט שוין דער זייגער האַלבּיאַכט און מע
מוז שוין די שפּולן אַי" ,צ .דאָלגאָפּאָלסקי ,זײַד,
מינסק ,32391
 .2אָפּטײלן דאָס אייבּערשטע .אָפּשױמען .אַי
די ערשטע שיכט .א' די גאָלדענע אייגעלעך
פֿון יויך .אַ' פֿאַר זיך דאָס אייבּערשטע פֿון
שטייסל .,אַ' די סמעטענעט און אױיסשלאָגן

די סאמע צײַט אַראָפּצונעמען פֿון די פֿעלדער.
בּאַװײַון אַראָפּצונעמען דאָס בּ רויט פֿון די
פֿעלדער ,אי דאָס גערעטעניש פֿון יעדנס פֿעלד
בּאַזונדער און גלײַך אָפּפֿירן אין יענעמס שײַער.
*אַ די ריבּן (מערן) פֿון פֿעלד = איך:
אַװעקנעמען עפּעס גוטס ,בּרענגען שאָדן; .ער
קוקט אונדז אָן בּייז ,גלײַך װי מיר װאָלטן די
,יעדער
ריבּן .אַראָפּגענומען פֿון זײַן פֿעלד".
תּֿואה הערט אויף צו טויגן צו דער זריעה ,אַז

פֿעטע ,דאָס פֿעטס ,די יויך; .אַז מע נעמט
אַראָפּ די סמעטענע  --בּלײַבּט די זויערמילך":
,פֿאַר זיך  --די גאַנצע סמעטענע ,פֿאַרן
פֿרײַנד  --די זויערמילך" ,שװ, .מע טאָר ניט
אי פֿאַרשפּריצטע חלבֿ אָדער װאַקס פֿון אותיות

און מע האָט זי געהאלטן אין א פֿאַרמאַכט אָרט",

מע זאָל פֿון

אַרבּײטער,

אין שבּת",

סשי

| ,זי , .28װי

טרעסטן און קרוינען אַלטע אַי זי די גאָלד און
זילבער",
גיזונד

איין

אונ

בּיכל..

פֿון

 .װי

פרנסה

פֿר

צו

פֿון ו'פֿיל

היטן

דאש

זאַכין,...

שקלאָװ ,, ,5871מיט א צאָן הובּל נעמט מען
לײַכט אַראָפּ דעם איבּעריקן קליי" .' ,מ.
בּערמאַן,

די טישלעריאַרבּײט,

גלאַנץ פֿון אױיבּן.,

= נעמען
בּאַרעכטיקט,

סט' פעטערבּורג

*אַ' דאָס פֿולע

פֿאַר זיך נאָך מער

װי מען אין

 .9אַװעקנעמען פֿון אַן אָרט און אריבּער-
בּרענגען אַנדערשוואו (אָדער אוועקשטעלן צוריק
צי אַװעקװאַרפֿן) .אי די בּענטש-לײַכטער פֿון
טיש .אַי די װאַטע און בּאַקוקן דעם אתרוג,
אי א בּילד פֿון (דער) װאַנט .אי א טאַץ מיט

גלעזער פֿון קרעדענץ און אװעקשטעלן אופֿן
טיש .אי די גאַנצע משפּחה קיין אַמעריקע.

,אַז מע נעמט ניט אַראָפּ דאָס קינד פֿון טיש --
נעמט עס זיך אַלײן אַראָפּי ,שװ, .דער צדיק
האָט דען תּליון גיבּעטן ,עֶר זולט אים דיא
שוואם הואָבּ נעמן .דער תּליון שפּראַך ,זאָל
איך קוינט עולם הבּא האָבּן .ער שפּראַך :אאָ.
ער נאַם זי אים הראָבּ" ,בּראַנט ,פּרק י, .אוני
נאַם דען שטיין אַלײנט מיט איין מאָל הראָבּ
אוני האָט דען שטיין ניט גיװעלגרט" ,צאינה,
ויצא ,ל/ג; .װען איינם איין פֿלוא בּייסט אין
זײַנר תּפֿילה ,זוא טאָר ער זיא ניט הראָבּ נעמן
מיט זײַנר הנט" ,לטו ,כג/א, .מן נעמט דאָז
אייא אונ' (זרוע) פֿון (סדר) בּעקן אַראָבּ אוני
היבּט דאָז בּעקן אין דיא היך אוני זאָגט מיט
הויכר שטים (האָ כּלחמא עניא)" ,עפּש ,סידור
תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,קמד/ג .אװען איך
װאָלט געזעסן  . . .בּײַ .די טײַכן פֿון בּבֿל ,װאָלט
איך דווקא אַראָפּגענומען א האַרפֿע פֿון די
װערבּעס" ,ממוס ,צוריק אַהײם ,ז' , ,78די
מען אַלע נאַכט
ט
מ.
ע ..
נמער
טירלעך פֿון אַל
אַראָפּ צו אימפּראָװיזירן אַ בּעט פֿאַר די קלע-
נערע קינדער" ,אַר' ,די כּלייזמרי, .א גרויסער
פֿױגל איז פֿון דער הייך צו מיר געקומען /
און האָט א הייסע קוֹיל געבּראכט אין זײַנע
קלויען / . ..האָט עֶר פֿון גאָטס מובּה זי
אַראָפּגענומען? ,יהואָש ,אין געװעב ,א ,זי ,231

 .4אַראָפּשנײַזן אָדער אױפֿקלײַבּן גערעטץ-
ניש.

צונוױיפֿנעמען

תּבֿואה

פֿון א פֿעלד אָדער

פּירות פֿון אַ סאָד .אַי די זאַנגען ,די סנאָפּעס.

מע האָט זי אַראָפּגענומען פֿון פֿעלד נאַסערהײיט
מ.

װעבּער,

דער

יודישער

פֿעלד

װאַרשע  ,1981ז' , ,94מוז מען אַ טייל תּבֿואה

אַי גרין ,װײַל אױיבּ מע זאָל װאַרטן בּיו עס
װעט צײַטיק װערן ,װעט די תּבֿואה װאָס איז
פֿריער צײַטיק געװאָרן ,זיך אָפּשיטן" ,אַגראָנאָם
ק.

גיטמאַן,

די

נויטיגסטע

עס ,...טשערקאַס .9291
, -אַ שוחט װאָס שעכטטבֿת-שבֿט נעמט אַראָפּ א
דער שוחט אין אַ סכּנה",
לים תשי"ג ,זי ,71

אַגראָנאָמישע

ידן"

אויך אַ'אַ פֿ יסל
גענדז אין די חדשים
פֿיסל ,װען נישט איז
שמירת הנפֿש ,ירוש-

 ,9אױסטאָן .אָפּטײלן פֿון לײַבּ ,פֿון אַן אבֿר.
אִי אַלע מלבּושים און זיך לאָזן אין ים אַרײַן
אַי די פֿאַטשײלע פֿון די פּלײצעס .אַי דעם
מאַנטל און די קאַלאָשן .אי די בּרילן און זי
אויסװישן .אי פֿון קאָפּ א בּאַנד (סטענגע).
*אַ דעם ש לײע ר (די מאַסקע) = אויך:
אַרויסקומען מיט קלאָרע דיבּורים ,מיט אָפֿענע
*אַ די ק יי ט ן (פֿון די פֿיס) = אויך:
ריד
*א'
בּאַפֿרײַען פֿון יעדער מין יאָך ,שטראָף.
פֿון האַלדז) = אויך :בּאַי
יק
רט
דעם  ש
פֿרײַען פֿון א סכּנה ,פֿון א שװערער שטראָף.
| *אַי דאָס היטל פֿאַר עמעצן = א) אַרױס-
װײַזן אים דרך-ארץ )3 :זיך בּאַציַען צו יענעם
וי צו א הערשער ,אַ מאַכט-האַבּער" .פֿאַר אים
דאַרף מען דאָס היטל ניט א' = ער איז ניט
װערט קיין דרך-ארץ"בּאַציאונג ,איז אַ מענטשל
אָן שום דעה אָדער מאַכט/ .מ,ענטשעלעך װאָס
יטען זיך ,נעמען אַראָפּ דאָס היטל פֿאַר איט"
לעכן טשינאָװניקל ,פֿאַר איטלעכן פּריצל",
ממוס,

קליאַטשע,

ז' .58

;ער האָט אַראָפּגענומען זײַן אייבּעררעקעלע /
און האָט איר געטאָן ראַטולירן"9 ,ל, .צװעלף
אַזײגער בּײַדערנאַכט / ,אינדרויסן איז געװען
קאַלט / .איך האָבּ אַראָפּגענומען דאָס זײַדן
טיכעלע  /און אָנגעטאָן אים אױפֿן האַלדן",
פֿל . . ,, .לישׂ אין אן זײַנר קעטן אומדר ,דשׂ
אימש שלמה המלך ניט װאָלט הראַבּר נעמן.
דו קונטן אשמדי אויך ניט הראַבּר נעמן" ,בי
דע ראָסי ,יאיין מעשׂה בֿון שלמה המלך,
בּרעשיע

0151

{פֿ.

פֿאַלק,

װאַכשטײןבּוךן.

,װען מן די תּפֿילין אָפּ ליגט ,זאָל מן צום
ערשטן (תּפֿילין של ראָש) אָפּ ליגן אונ'י מיט די

לינקי הנט פֿון קאָפּ אַראָפּ נעמן" ,עח ,לג/בּ.
,איר װערט צו נישט געמֿאַכט ...אין דער
מינוט ,ווען איר נעמט אראָפּ פֿון זיך אויף אַ
װײַלע אײַער כּלייזין" ,בּעמ ץ ,זי , .341איז
| געקומען די גזירה אַז ייִדן מוון אי דאָס היטל

אַראָפּנעמען
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אַראָפּנעמען

פֿאַר דײַטשן און טאָרן נישט גיין אױפֿן טראָי
טואַר" ,יזבּ אָטװאָצקץ ,...זי ,678
 .0פֿיג :אָפּטײלן פֿון דער נשמה .אַ' די

אַש ,תּהילים:יוד .קא ידנס א װאָרט פֿון תּורה

טומאה פֿון דעם נפֿש .א' דעם כּעס ,דעם
צאָרן .אי דעם רוח-שטות ,די גאוה .אַ' פֿון
קאָפּ די קרוין פֿון חסידות .אַ' די הקפּדה פֿון
לערערשער שליחות, .קען מען אי קאָמפּלעקסן

אַלע צינור-השפּעה ,נעמט
נ.ט
פהֿ..
עפֿיל
ותּ
אַראָפּ קטרוגים ח"ו" ,לדב ,נ"י  ,7591עג; .זי
האָט עס געטאָן אומיסטן ,כּדי אלע זאָלן דאָס
װיסן ,כּדי אַראָפּצונעמען פֿון זיך גאָטס שטראָף

װי מע נעמט אראָפּ א הוט?".

,דאָס שלעכטס

װערט איבּערגעקערט צו װערן אינגאנצן גוטס,
אַזױ װי יצר-טובֿ ממש ,דורך אי פֿון אים די
שמוציקע קליידער ,װאָס דאָס זײַנען די תּענוגי-
עולם-הזה" ,תּניא ,כח, .זי האָט געהאַט גוטע
האַפֿענונג ,טאָמער װעט גאָט אַי די שאַנד פֿון
איר קינד און אים ממלא זײַן דעם היזק ,די
פֿאַרלױרענע פּאה" ,אַש ,תהילים-ייד ---. .גאָט!
אויבּ דו שעמסט זיך ניט ,נעם איך אויך אַראָפּ
פֿון זיך די חרפּה" ,ציטירט אין נאָמען פֿון אַ
שארית-הפּליטהניק,
 .7בּאַפֿרײַען פֿון א פֿיזישער אָדער גײַסטי

קער שוערקייט .אַי א לאַסט ,עול ,יאָך.

*א' א

פֿון האַרצן = בּאַפֿרײַען פֿון אַ
שטײן
שוװפרער זאָרג ,פֿון א שרעק איבּער עפּעס
אָדער עמעצן .אַן אשת-חייל װאָס נעמט אַראָפּ
פֿון מאַן דעם גאַנצן עול-פּרנסה .אי פֿון עמעצן
אי פֿון זיך פֿון א
אַ מיאוסן בלּבּול.

צווייטן) די אַח ריות.

,בײַ יעדער שװער-

בּאַלאָדענע בּהמה מוז מען העלפֿן די לאַסט אַ'",
בּבּאיקמא נג/בּ, .אַז איינער װעט דעם אַנדערן
מישׂא און אַראָפּצונעמען
העלפֿן אױפֿצולײגן ד
 --דען װעט זייער פֿירונג זייער וואויל זײַן",חהכ ,בּ ,ז' , .622דער שלאָף האָט פֿון מיר
אַראָפּגענומען אַלע דאגות ,געמאַכט מיך פֿאַר-
געסן מײַן האַרץיקלעמעניש" ,ממוס ,פבּישיבֿה
של מטהי; .עס אין בּעוה"ר {= בּעונותינו
הרבּיםן אַזוי געשען :מיר האָבּן דאָרך דעם סך
גליק אַראָפּגענומען פֿון אינץ דעם עול-התּורה
און מיר האָבּן ניש' געהאַלטן די מצוות" ,ספֿר

דאַרף אַראָפּגענומען װערן די גרענעצן װאָס דער
מיטלאַלטער האָט אויף אים ארױפֿגעלייגט",

דורך בּזיוךי ,בּערג,

בּאַם דניעפער

ו' ,יעצמעס,

ז' ,82
 ,9פֿאַרקלענערן ,פֿאַרמינערן .אַרונטערצי;ען,
חיסורן .אַי פֿון פּ ר ײַ ז ,ניט אי ,בּלױיז שטעלן
א מינוס, .מע קען דערצו ניט צולייגן און
דערפֿון ניט אַ'" ,מס ,קהלת תּקע"ט ,ג,41 ,
עוילסט מאַכן דעם פּרוּוו צי האָסטן גוט
געמאַכט דעם חשבּון חיסור ,זאָלסטו דעם פּרוּװו
מאַכן אויף חיבּור; זאָלסט שטעלן דעם סך װאָס
דו האָסט אַראָפּגענומען אױבּן און אונטן
זאָלסטו שטעלן דעם סך װאָס דיר איז געבּליבּן
אַחר'החיסור" ,מלאכת מחשבת ,װילנצ ,4781
זי , ,61די ארבּעטער-רינגישול  . , .דאַרף נישט

אַי ,נאָר צוגעבּן װאָס אין דער פּאַבּליק-סקול
פֿצלט" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַןפֿראַנציסקאָ,

װאַרשע  ,0391זי ,132

 .0פֿרײַװיליק אָפּגעבּן .אי חל ה .אִי פֿון
הכנסה צען פּראַצענט פֿאַר צדקה .אי מעשׂר.
,װי די קנעטערקע גיסט אַרײַן װאַסער ,נעמט
זי אַראָפּ חלה" ,זרעים ,קז/א; .געװען זײַן
שטייגער איז פֿון אַלטע צײַטן  /אַראָפּצונעמען
מחמת גרויס רחמנות  /א צענטע טײל פֿון

אַלע זײַנע תּבֿואות  /צו שפּײַזן אָרעמע,
יתומים און אַלמנות" ,ממוס ,יודל ,ז' , .61פֿון

יעדן קאָן האָט מען אַראָפּגענומען אַלעמאָל
מויד-געלט" ,שע ,יקנאָרטן, .איך װעל אַי פֿון
ונגעלט בּאַשטימטע פֿאַרן שבּת צװיי גרײַצער
און איך װעל פֿאַר זי טאַקע עולם-הבּא אַלײן
אײַנהאַנדלען",

ספֿר

שבחי

רמ"ל,

לעמבּערג,

יאָר? ז' ,41

המצות ,װראָנאָו  ,5391נ' ט' .איעדער בעל

 .1אַראָפּרעכענען ,צונעמען אָן דעם הסכּם,

שׂכל טוט פֿילן אַז אַזוי בּאַלד מע טוט פֿון זיך
אויס אינגאַנצן דאָס היטל ,נעמט עֶר פֿון זיך
אַראָפּ דעם עול-מלכות-שמים" ,א .י .שפּערלינג,
ליקוטים |(|טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט,
כד,

נעמען איבּערגװאַלד אַ טייל .אַראָפּגנבֿענען .אַי
אָן דעם װיסן פֿון בּעל:הבּית .אי די שטײַערן,

 8בּטל מאַכן .אַנולירן .אָפּשאַפֿן .אַי אַן
איסור פֿון . ....מיט אַ סגולה אַ' אַ מחלה,
אַ קרענק ,װי מיט די הענט .אי דעם ח רם.
אַי אַ שטראָף ,אַ קנס ,אַן אָפּצאָל .אַי אַ בּאַשול-
ינד דורך מתודה זײַן זיך .אַ'
דיקונג .אי ז
עטלעכע פּונקטן פֿון אָפּמאַך .אי די האַרבּקײט
פֿון פֿאַרעלטערטן געזעץ .אַי א ס)רכא ,אי די
בּאַלאַגערונג ,די בּלאָקאַדע, .דער װאָס הייליקע
פֿון װאָכנטעג טיילט אָפּ  /לאָז נעמען פֿון אונדז
אונדזערע זינד אַראָפּי ,ממוס ,זמירות ,ז' ,58
;אַלס ער האָט געהערט װי דער פֿאָרזיצנדער
האָט אראָפּגענומען די שולד פֿון דעם מאָרד
פֿון ,...האָט ער שוין מער ניט געקענט
דולדן" ,יעקבֿ טער ,איבּז ,דער געהיימער
מאָרד ,...נ"י { ,4191ניט פּאַגינירטן, .פֿאַר
יעדן  . . .װאָס פֿאַרמאָגט אַן איידעלע נשמה. ..

אי דעם מס:הסתּדרות,

אַי שׂכר-הליכה .אי װאָס

עס ליגט 'שלעכט' {=ניט-פֿאַרשלאָסןן .ה,אָט
ער עס (דאָס פֿאַסן אױפֿגעהױבּן און אַראָפ-
עֶר בּאַצאָלן",
ז
מ.ו. .
גענומען א פֿערטל לוג
בּבּאִימציעא ,מג/בּ, .דער כֹּהןגדול נימט זײַן
טייל הראָבּ פֿאָר אוני דר נאָך טיילן דיא כּהנים
הדיוטים" ,טח ,ויקרא ,בּ, .2 ,אך איז דער סדר
פֿון אַנדרי מלכים ,װען זיא דיא מלחמה גוואונן
האָבּן דא נעמן זיא דז בּעשט פֿאַר אַראָבּ פֿון
דען

זאַק

רויבּ",

מחזור

0670

רגלים,

אַמשט

 ,3קעה/בּ, .גאָר א פּראָסטע עצה ,הלינו ...
אי דעם ערשטן בּויגן פּאַפּיר פֿון אָפּגעחתמעטן
פּריגאָװאָר" ,ממוס ,טאַקסע, .בּײַם נאָכקאָנטראָ-
לירן  . . .פֿלעגן די זשאנדאַרמען אי צענדליקער
לעבּלעך פֿון טראַנספּאָרט און אַזױ אַרום פֿאַר-

קלענערן

די בּרויט-פּאָרציעס",

גראָפ,

,5591

פאן .8

,

אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן אבֿר  --אין

ספּעצ אויסדרוקן.

ניט

אַי די אויגן

(קיין

אויג) = א) כּסדר ,א לענגערע צײַט קוקן אויף
עמעצן און דערבּײַ אַרױיסװײַזן ליבּשאַפֿט ,גרויס
אינטערעס ,אַראָפּפֿאַל ,אָפּשײַ .ניט אַי די אויגן
פֿון דער שיינהייט .ניט אַ' די אויגן פֿונעם
צדיק, .זי |די דוכּסהן האָט פֿאַרגלוסט זײַן
| שיינקייט אין האַרצן ,זי האָט גאָרניט געקענט
איר אויג אַי פֿון אים" ,קהל חסידים ,לעמבּערג
 ,5ע/א :ב) נאָכקוקן כּדי צו היטן ,האַלטן
אַן אויג אויף עמעצן, .מ,ע טאָר קיין אויג פֿון
אים ניט אַי ,ער קאָן נאָך פֿון צרות זיך א
מעשׂה אָנטאָן", .האָט וערן חוֹקריודוֹרש געװוען
און נישט אראָפּגענומען די אויגן פֿון דעם
פֿרעמדן ייִדן מיט דעם געשאָרענעם בּערדל",
אַ' די
אַר' ,דער מאַדערנער אליהו הנבֿיאי.
אויגן  --אױפֿהערן קוקן ,האָבּן השגחה ,היטן,
;,אַז גאָט בּ"ה נעמט אראָפּ אַן אויג פֿון אונדז
 -װער װעט אונדז ראַטעװען?".א דעם קאָפּ  --א) אַראָפּהאַקן אַראָפי
שנײַדן, .אַז מע נעמט אַראָפּ דעם קאָפּ ,האָט
מען שוין ניט קיין (פֿאַרשפּאָרט מען צו האָבּן)
קאָפּיװײיטיק? ,שװ, .זײַנען די ישמעאלים פּלוצ-
לונג אויף די ערלים {קאָזאַקןן געקומען און
האָבּן מיט זייערע מעסער עטלעכע ערלים די
קעפּ אַראָפּגענומען" ,מעשׂה אומן, .דו װעסט
מיר ניט זאָגן דאָס שטיקל תּכונה ,אַזױ װי עס
דאַרף זײַן דאָס פּירוש דערפֿון ,אַזױ װעל איך
דיר דײַן קאָפּ לאָון אַ'" ,מעשׂה נפֿלא ונורא
מהרבֿ

הגאון

הקדוש

 ...מוהרר

זלמינא

ויטיפּ:

סקער ,טשערנאָװיץ 3 ;4681ב) צעטומלען ,מאַכן
מע זאָל ניט וויסן וואו מען איז אויף דער װעלט,
אומגליקלעך מאַכן ,בּדלות שטעלן, .צרות
נעמען אַראָפּ דעם קאָפּי ,שװ .אאַראָפּגענומען
בּײַ א יונגע מיידל דעם קאָפּ און דערנאָך
אַװעקגעװאָרפֿן איר" ,בּ .גאָרין ,דיא מזיקים, . . .

נ"י  ,0091זי  - .93כ אָט ש נעם (מיר ,אים)
אראָפּ דעם קאָפּ = בּשום-אופֿן ניט ,פֿאַר קיין
פֿאַל ניט .אכ'װעל ניט אױסזאָגן ,כאָטש נעם
מיר אַראָפּ דעם קאָפּ", .און פּרוּװט ,לאָון זי
דאָס  װעלן איבּערגעבּן אויף פּאֲפּיר  --איר
זאָלט זיי אַי דעם קאָפּ!" ,שע ,אידישע שרײַבּער,
"ער װעט (קען) דעם שד דעם
זי 211
קאָפּ אי = ער איז זייער א גרויסער בּריה ,אַן
אױפֿטוער .אויך :א דרייער ,א שוינדלער.
פֿון הארצן = געבּן א
אי די האנט
גרעסערע נדבֿה װי מע קען אייגנטלעך .העלפֿן
אויף א גרויסמוטיקן אופֿן,
 -א) אַראָפּשינדן, .װען עסא די הויט
זאָל זײַן אויף מײַן סאָד ,װאָלט איך אים
געהייסן די הויט אַײי ,מפֿענח נעלמים ,װאַרשע
 ,9י*א/ב :בּ) שטאַרק שמײַסן, .אַלס איך בּין
געװאָרן אַלט אַ יאָר פֿינף און האָבּ אָנגעהוױיבּן
צו גיין אין חדר ,פֿלעגט מיר דער רבּי א' די

הויט דאָנערשטיק ,דאָס איך זאָל קענען װאָס
איך האָבּ געלערנט א גאנצע װאָך" ,אמז ,דער
פֿאַרטעפּיאַניסט ,װילנע תּרל"ח ,זי  :51ג) עקס-
פּלואַטירן, .ז,יי װייסן נאָר צאַפּן בּלוט ,שינדן
דעם אָרעמאַן ,אַי די הויט" ,שע ,אַרעמע און
זז אַ' די 8צל.
פֿרײליכע | ,ז' .33
אַי פֿלײש פֿון
ל
ײ
ַ
ב
ּ
=
מ
א
ַ
כ
ן
מ
ע זאָל װערן

אַראַפּנעמעריש
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אויסגעדארט, .סע טריקנט אויס דעם מוח ,סע
נעמט אראָפּ דאָס פֿלייש פֿונעם לײַבּ ,סע
זויגט אויס דעם מאַרך פֿון די בּיינער" ,ממוס,
'בּישיבֿה של מטה",
אָפּפֿאָטאָגראַפֿירן .אָפּמאָלן .אי עמעצן
9
װי עֶר ליגט אױפֿן גראָז .א' דעם פּרעזידיום
בּאַזונדער און דעם עולם אין זאל בּאַזונדער, ,ער
האָט נאָך דערבּײַ מיטגעגעבּן זײַן פּאַָרטרעטל,
װאָס ער האָט אוספּײיעט פֿאַר דער מלחמה בײַ
אַ פֿאַטאָגראַפֿער פֿון זיך אַראָפּצונעמען" ,ממוס,
דאָס קליינע מענשעלע ,נ"י  ,0191ס',זאָל מיר
זײַן גוט אױפֿן האַרצן ,װאָלט איך אים אַראָפּ-
גענומען

זי 961

א פֿאַטאָגראַפֿיע",

שע,

איין אויך

ניט",

זעלמעניאַנער

מק,

וו ,מינסק

 ,5ז' ,621
אָפּלערנען .אַי אַ  מוסר,

7

אַ מוסר-

מנחם מענדל,

שפּאַסיק :איין זיידן האָט ער געהאַט

זיך.

;װעט זיך דערפֿון איין שיינעם מוסר

אָפֿט מיט זיך,

א פּאַר שטיװול.

,נעמט

זשע

אים ,זײַט מוחל,

אַראָפּ א מֿאָס ,נאָר מיט א תּנאַי" ,שע ,א
פֿאַרשטערטער פּסח', .ווייסט א מינדסט קינד
אַז ער נייט קליידער אַפֿילו פֿאַר פּראָסטע גויים
און שעמט זיך ניט אַ' א מאָס פֿון א שיקסף",
אַר' ,די חבֿרה כּלײזמרי, .קען מען א' א מאָס,
אויבּ אַװױ? איז שוין גרייט געװען די שני-
דערקע צוצוטרעטן צו דער אַרבּעט" ,מ .טײַטש,
אַרום דער פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291זי * ,92אַי א
מאָס פֿון עמעצן = אָפּשאַצן װאָסער מין מענטש
מען איז, .וי אַ שנײַדער נעמט אַראָפּ א מאָס,
אַזױ פֿלעגט ער {גאָלדפֿאַדן} אי אַ מאָס פֿון דעם
אי.

דרוקער,

קלעזמער,

קיְצוו

,0491

זי ,921
 9אַראָפּהײבּן פֿון יעדער מין פֿאַרקער-מיטל,
קומען אַנטקעגן ,מקבּל-פּנים זײַן בּײַָם אָנקומען.
אַראָפּבּרענגען .אַריבּערנעמען .אי פֿון קעמל .אי
פֿון בּויד .אי פֿון בּאַן ,פֿון עראָפּלאַן, .קיינער
קען ניט קומען אַי פֿון שיף ,װײַל ס'איז איצט
סעזאָן" .א' די קליינשטעטלדיקע מיידל כּדי
חתונה צו האָבּן מיט איר, .אומעטום האָט עֶר
געגעבּן קמעות  . . .מע האָט אים אראָפּגענומען
צו  . . .שווערע האָבּערינס און צו קינדער ,װאָס
ס'איז זיי פּלוצלינג אָפּגענומען געװאָרן דער
,יך בִּין
דיבּור" ,בּאש' ,דער יד פֿון בּבֿלי .א
געװען אין דער עז-קא-ווע-דע און אָנגעגעבּן א
בּיטע אַז איך יל אַי קיין רוסלאַנד מײַן טאַטץ-
מאמע און ייִנגערן בּרודער" ,יזבּ אַטװאַצ,...
זי ,139

 0גיט לאָזן װײַטער אַרבּעטן .אַי פֿון דער
אַרבּעט ,װײַל דער פֿאַראײין האָט געמאָלדן אַ
שטרײַק', .בּונדי האָט אַראָפּגענומען בּײַ מיר די
אַרבּעטער" ,בּערג ,בּאַם דניעפער װו' ,עמעס,
זי , .771בּחורים מיט מיידלעך גייען איבּער די
הײַזער אי די שטובּדינסטן ,קעכינס ,גאָרניטש-
נעס .ס'גייט פֿלינק און שטרענג :נו ,קומט!
גיכער!",

אויך :בּאזײַטיקן
אָפּאַ ,די טענצערין ,זי .39
פֿון דער ארבּעט .סאָו, .אויבּ דו װעסט אַװעק
פֿון דער פּאַרטיי ,װעט מען דאָך דיך אי פֿון דער
אַרבּעט און קיין געהאַלט ניט צאָלן .איז פֿון
װאָס װעסטו לעבּן?" ,ש .גאָדינער ,איבּז ,װ.
סטאַװסקי ,דער איבּערבּראָך ,מאַסקװצ ,2391
,פֿון דער ארבּעט האָט מען זי שוין אראָפ
גענומען  . . .דאַכט זיך קיין מיטגליד פֿון פֿאַר-

השׂכל.

 .4מעסטן א קונד װאָס פֿאַר אים גרייט
מען אַן אַרבּעט .אַי אַ מאָס פֿאַר (אויף) א פּאָר
הויזן ,אַ מאַרינאַרקע .א' א מאָס פֿאַר (אויף)

אַקטיאָרי,

שטרײַקן!  ---אַי די 'בּאָיסי פֿון דער אַרבּעט!",

אַי אַ גוטע

אַ פֿאָטאָגראַף  --ער פֿלעגט א' גרעט פֿון
בּוידעם" |װוש מיטן בּ  ,}11שע ,קאָמעדיעס,

זי .741

אַראָפּעט

מרדכי

בּן הלל

הכּהן,

אין מאַמע

לשו,

ווילנע ,, .5391מיט גוטן װעט מען גאַרנישט
אױספֿירן!  --דאַרף מען שטרלײיקן!  --אַװדאי

לערע.

מיט

געװיינטלעך

איי ,אמד ,הנסיון זי .,3

 8פֿאַרבּײַט די װערבּן :אַראָפּשנײַדן ,אַראָפּ-
שערן ,אראָפּבּינדן ,אַראָפּצוען ,אַראָפּרײַסן,
אַראָפּקראַצן ,אראָפּװאַשן ,אַראָפּװישן אאַ .אַי די
װאַנצעס ,די בּאָרד .אי די װאָל פֿון שעפֿעלע.
אי די אָפּגעבּרענטקייט פֿון די פּלייצעס .א'
דעם שוים פֿון די ליפּן .אַ' דאָס בּענדל פֿון
אַרבּל .אַי די רינגלעך פֿון לולבֿ .א' א קאָי
רעקטור, .אלעזר האַפֿטט זײַן גוט שװערט אָן
זײַן האַנדן / .מיט קיינרלייא דינגן ער עשׂ הר
אֵבּ נאַם / .דען מיט היישׂם װאַשֹׂר עשׂ הר אָבּ
שמואליבּוך,

נאַם",

.1201

סטראָפֿץע

,מיט

א

בּריטװע נעמט ער |דער כֹּהן| אים |דעם מצורען
אַראָפּ אַלע האָר פֿון גאַנצן לײַבּ ,װאו עס

װערט נאָר געזען האָר" ,סשי װ ,ו' , .62ער
זאָל װיינען  . . .פֿון פּינטל פֿון האַרץ . ..איז
ַורןא.ָ.פּ.צונעמען װאָס
דאָז אַ גרויסער תּאיק
ער האָט פּוֹגם געװען אין צלם-אלקים" ,פוקח
עורים ,שקלאָװ  ,2381אוֹת ה, .די האָר פֿון
בּאָרד און די װאָנסעס פֿאַרהיטן פֿון פֿאַרקילונג
און פֿון צאָנװײטיק .דעריבּער איז גלײַכער צו
טראָגן א בּאָרד ,װען מע האָט ניט קיין בא
זונדערע נייטיקייט זי אַראָפּצונעמען" ,דר' מ.
פּאָפּולערע

גאָטליעבּ,

אַלגעמײנע

היגעניע,

ואר"

שע  ,8091ז' , .96איז דערלױבּט ,װעל איך
נעמען  . . .זײַן אָפּטישן אָנצילער און כװעל

דעם דײַטש פֿון דאָרט אי {=אַראָפּשיסן" ,מ.
לעװ,

פּאַרטיזאַנישע

װעגן,

מאָסקװע

,8

מיט זיך  --ההאָט אָנגעהױיבּן פּערעבּץ
דעװען צו פֿיל ,קלערן ,גריבּלען זיך ,א'דיק זיך
אין דער זײַט" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' ,68
;פֿאַרקערט ,בּײַ האַלבּ הוצאָה װעט אים אַצינד

לײַכטער זײַן זיך אַראָפּצונעמען אַהין און איר
| װעט לעבּן בּשלום ושלווה" ,פרץ ,יהאשה מרת
חנה' ,בּריוו פֿון איר בּרודער, .דער לען
בּאַדאַרף װייקן אין װאַסער ,בּיז דער פֿלאַקס
נעמט זיך לײַכט אַראָפּ פֿון די שטענגלעך",
מ.

װעבער,

דער

פֿעלדאַרבּײטער,

יודישער

װאַר-

שע  ,1981ז' , .511אָט הערט ,ליבּע שוסטער-
לעך ,אַ מעשׂה,

נעמט

אײַך

אַראָפּ אַ שפיגל

פֿון מיר . . .װי אַזױ זיך צו פֿאַרהיטן פֿון
אזעלכע אומגליקן" ,בּ .בּעקערמאַנן ,זבּ ,דער
יודישער

שפּיעגעל,

װארשע

,5981

ז' ,52

ינעם  --דער .אַן אײַליקער אַי .אַײצײכן,ספּעצ אין פֿאַרבּינדונג מיט אגריקולטור .אי פֿון

תּבֿואה .אַי פֿון פּירות ,ונג . חעכץ,
דעניש .דער (דין- ,קע) .עריי,
װאָס איז װי בּײַ
אַראָפּנעמעריש  -אדי.
(כאַראַקטעריסטיש פֿאַר) אַן אַראָפּנעמער .אע
-קייט,

זשעדנעקייט.

עפּעס אַראָפּ

אַראָפּסודען  --טרװ .נעאָל?

בּרענגען פֿון אױיבּן ,פֿון הימל ,װי אַ סוד,
מעשׂה סוד .אויך :מאַכן אויס סוד? .ער האָט
אַ גרויסע װעלט אַראָפּגעסוֹדעט פֿון דער הייך",
מיט זיך --
װײַס וו ,י'קולטור-ליגעי ,זי 75
קזוו .זיך אי פֿון האַרצן.

אַראָפּפטיק  --אַדי .לאָקל ,מאַרמאָרעש .װאָס
עס איז בּאַרג-אַראָפּ,, .אין די אַיע ישובים ,אין
אַלע דערפֿער צװישן בּערג  ...איז גרויס
סידחקות בּײַ ייִדישע קינדער עד אין-לשער",
הערצל

אָפּשאַ,

בּית

ישׂראל,

װיזשניצער

רבּייס

הויף ,סיגעט ,9391
אַראָפּסטרונען  --אוטו .נעאָל .אַראָפּנידערן
מיט א ציטער-קלאנג

פֿון אַ סטרונע, .,אַ שטים

אַ שטילע האָט גערופֿן אין דער נאַכט/.../ .
און האָט אַראָפּגעסטרונעט װי פֿון הויכן הימל",
לע ,אַ יד אױפֿן ים ,די ,06
אַראָפּסילען --

אױך:

טרו.

--סיליען.

אַראָפּציען ,אַראָפּנעמען װאָס עס אין אױפֿגץ-
סילעט

אויף

אַ שנירל

פֿאָדעם.

אָדער

אויך
קרעלן כּדי זיי איבּערצוסילען.
עניש,
זיך  --פֿון זיך ,אָן א צװעק .

אַראָפּסלינ(י)ען  --אוטו.

אַ' די

מיט

אַראָפּרינען אַזױ

װי שפּײַעכץ ,צװאַמען מיט שפּײַצכץ, .עס
סליניעט פֿון בּאָרד אַראָפּ די שיטערע זופּ".
;אַראָפּגעסליוניעט האָט דער קרייץ דער אײַזער-
נער בּײַ אים פֿון לאַץ" ,פּמ ,מלחמה ו ,מאָסקװע
 ,8ז' ,88

אַראָפּ(פ)מאָרען  --טרו .סל.

מאַכן מע זאָל

אָנװערן כּוחות ,אָנװערן לײַבּ ,מאָגערער װערן.
טרײַבּן די פֿערד א װײַטן מהלך בּיזן א' זיי.
;א פֿערד איז ניט קיין מענטש  --ער לאָזט זיך
ניט אַ ,עֶר ציט אויס די קאָפּעטעס און
מיט זיך
ויאכלו-הו" ,בּעליעגלהש װערטל.
 --זיך אַי פֿאַרן פּריזיוו,אַראָפּעט  --קאַנװערבּ .קומט אַנשטאָט אַ ר א פּ
אין פֿאָלקסטימלעכן אופֿן רעדן ,װען דער
איבּעריקער טראַף העלפֿט מאַכן ריטמישער די
רייד +-- .אויסעט ,אױפֿעט ,אײַנעט ,אָנעט, ,נו,
קריכט ; ."!'8א'!  --זאָגט מען דאָך אײַך!",
;ער איז גילאָפֿן אַרפּיט פֿון דעם הויז" ,שו"תּ
בּיח9 ,פֿדמ { 7971הש ון, .איך לאָז מײַן בּליק
אי צום פּאַרקעט / -- ,װי כװאָלט דערפֿילט
אויף זיך אַ גרויסן חטא" ,לײבּ נײַדוס, .זאָג,
פֿאַרװאָס דו װארפֿסט אי פֿולע לאסטן פֿון דײַן
| שולטער? ,שרײַט דער קאַרגער אויף דעם פּזרן",
ש.

שטערן,

קאָמעדיע,

פֿרײַע

קאַװנע

איבּערדיכטונג,

,2391

;לאָוט

די געטלעכע

חנה

א' דעם

קאָפּ ,ישׂראליקל-קרוין ,מיט װאָס זענען מיר
זוכה אַזא הײיליקן לוין?" .יפֿ .פאסטעכער אין

אַראָפּעסן

2008

ישׂראל ,תּ"אָ  ,3591זי ,23

אויך :אַראָפּעט-

צו ,דזוו אַראָפּצו,

.

זילבּערבּוש,

,1

אַראַפּעפֿן  --טרוו .אַלײן אַי דאָס געדיכטע און
איבּערלאָזן פֿאַר אַנדערע דאָס שיטערע, .אויך
טאָר ער ניט| ...אום שבּת אַראָפּנעמעןן די
סמעטענע ,דאָס ער װיל עסן די זאָװערמילעך,
נאָר ער זאָל אַזױ אַ'י די סמעטענע פֿון אויבּן",
7ט ,2סז/א, .דער פּראָצעס פֿון גראַװירן גלאָז
בּאַשטײט אין א' דעם גלאַנץ פֿון דעם גלאָז אין
געוויסע פּלעצער" ,ס .פֿײַנסטאָון ,כעמיע"1 ,י

 ,0ז' ,, .821מע קאָן  . . .רוקנדיק זיך לענג-
אויס דעם בּופֿעט ,אי אלץ װאָס דער בּופֿעט
פֿאַרמאָגטײ ,אַבֿרהם שולמאן ,פֿאָר 0691 ,וווצ ,62

-עכץ , -עניש.

זזו אַראָפּ6061: 162- .

אַראָפּער  --אַרכ.

(, .1)608אומדר דשׂ אימשׂ שלמה המלך ניט
װאָלט הראָבֹּר נעמן ,דו קונטן אַשמדי אויך
ניט הראָבּר נעמן" ,כּ"י דע ראָסי' ,איין מעשׂה
בֿון שלמה המלך ,,בּרעשיע { 0151פֿ .פֿאַלק

מענשען

און

אַראָפּפֿאָכ(ע)ן
געשעהענישן

ו ,וין

ז' ,09

 .1פֿאַרענדיקן עֶפּעס
אַראָפּפטרן  --טרװ.
צו טאָן אויך װײניט-איז ,כּדי (אַבּי) פּטור צו
װערן .אִי די הײימאַרבּעט, .ער זאָל ניט בּאַלד
אַרױסגײן פֿון דער שול ,...דען עס איז
גלײַך װי ער פּטרט אַראָפּ פֿון זיך אַ משׂא חס-
,יי איך מיר פֿון דער
ושלום" ,לט ,2כג/בּ .ג
שול מיט אַ רואיק געמיט ...װי געװיינלעך
א ייד װאָס האָט אַראָפּגעפּטרט דאָס דאַװנען",
ממוס,

צוריק

אַהײם,

 .2מאַכן מע זאָל פּטור װערן .זיך בּאַפֿרײַען
פֿון עפּעס ,פֿון עמעצן .קןערן איז אזא פֿאָטער
װאָס פּטרט אַראָפּ א טאָכטער ,א האָרבּ פֿון די
פּלייצעס ,גלאַט אַזױ ,אַבּי פּטור געװאָרן? האָט
איר אַ טעות!" ,שע ,א פֿאַרשטערטע חתונה"י
,האָט אַפֿילו געמאכט אַ פֿאָרשלאָג אַז מע זאָל
זען װעגן א שידוך און איר אי פֿון קאָפּ" ,א .מ.
שאַרקאַנסקי,

פֿון אַ פּורים'שפילער,

,איך אֲבּיר האֲבּ

ניי  ,9981זי , ,11האַט דער רעדאַקטאָר געהאַט

דאַר מיט ניט צופֿרידן גיװעזין אונ' בִּין
אַראָפּיר אין דער שטויב גילאָפֿין אונ' נאָך מײַן
קינד זעהן װאָלין" ,גה ,ז' ,27

א קליין בּײַכל ,װאָס ער פֿלעגט אַלע יאָר פֿאָרן

ז' 752

אין װאַכשטײןבּוך,

אַראָפּפּאַטשן  --טרו .אַי דעם יונגאַטש פֿון
*ֹאַי די  8ליגל = װוירקן אויף
דער בּימה.
ניט קיין גענוג איידעלן אופֿן מע זאָל אַנװערן
ֿ,אַרװאָס טאַקע ניט
מוט ,אונטערנעמערישקייט .פ
אַ  . . .ןאיםן די פֿליגל ,אַז אים זאָל אָפּנעמען
דער חשק צו דרייען א קאָפּי ,משה טײַטש,
אַרום דער פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291ז' ,361
-עניש,

זז אַראָפּ

אַראָפּפּאָרטרעטלען  --טרח.

פֿאָטאָגראַפֿירן ,מיט בּײַטעם פֿון בּיטול אָדער
שפּאַסיק .אויך :אָפּמאַלן אַ בּילד פֿון דער
פּערזאָן .מיט זיך.

אַראָפּפּויזען  --אומװ .אַי פֿון בּערגל אויף
אַלע

פֿיר, .פֿון

הימל

האָבּן

אַראָפּגעפּױזעט

צעריסענע שטיקלעך שװערע װאָלקנס" ,א .ק.
איבּז ,גריגאָרי עפּיק ,פּעטראָ ראָמענ ,בּאַרד-
טשעוו , .4391שינעלן האָבּן אַראָפּנעפּױזעט פֿון
די פּאָלקעס און פֿונאַנדערגעדעקט האַלבּ-נאַקעטע
מענטשן מיט אָפּגעהאַקטע פֿיס" ,מ .קאָבּריאַנ-
סקי ,סאָװ' היימלאַנד ,2691 ,טאן .1

זיך.

-עכץ.

אַראָפּפּוצן --

אויך מיט

עניש.

טרװ .אַ'י דעם שטױבּ.

,כּדי

אויסצוגלײַכן די 'טאָלןי װאָס בּאקומען זיך
אויף דער אײבּערפֿלאַך |פֿון פֿאַניר} ,מוז מען
אַי דעם גאַנצן פֿאַניר און אַ צווייט מאָל איבּער-
פֿאַנירןײ ,בּער ,זי ,95

מיט זיך.

-נג.

עעכץ.

דער (יין- ,קע)-= .ערײַ;

-עניש.

אַראָפּפּורצלען---טרו .דששמ .מ1621טט .==2:
אַראָפּװאַרפֿן עס זאָל זיך איבּערדרייען ,פֿאַלן
ּ,ײַם אַי {יונהןן פֿונעם שיף
מיט די פֿיס אַרױף .ב
אין ים ארײַן זײַנען זיי {דער קאפּעליוש און
די יאַרמלקען פֿון זײַן קאָפּ אַראָפּגעפֿאַלןײ ,ד .י.

קיין
איז
פֿון
פֿון

פּ-לאַ'ץ ,דער,

אַראַפּפּלונטשן  --אוטו .אַראָפּרינען װי אַ
שטאַרקער

,דאָס

מיט

שטראָם,

רעגנװאַסער

רינע".

מוניצע

א געטומל,

געפלוש,

פּלונטשט

אַראָפּ פֿון דער

טרװ  --דזװ דװו.

אאַי די פֿולע פּאַ-

פֿון צװײטן

--פּלונטש,

גאָרןי.

דער .אוּו,

וזֵוֹ' .72:82

אַ שפיטצעל

פֿון איר אַראָפּײ .א,יך פֿיל דעם זעלבּן טעם װי
פֿון איינעם װאָס אויף אים אין שוין די צײַט
געקומען אז די רײפֿן זאָלן פֿון אים אַיי ,װײַס
אויך מיט ויך.
וש' ,ווײַסענבּערג' ,זי .251

קיסלאַװאָדסק אי עס" ,פֿײַװל סיטאָ ,װאָס
*א'א ש טיין
געשען; ,כאַרקאַָװ 5391
האַרצן = פּטור װערן פֿון אַ שװערן חובֿ,
אַ התחײבֿות ,טיפֿער זאָרג אע.

אַראָפּניסן מיט אַ

אַראָפּפּליוכען  --טרװ.

געפּליוך| ,א געקלאַנג װאָס דערמאָנט פּליוך-
פּליוך} .אי אן עמער װאַסער .אויך :אי קללות
מיט אַ
א.ָ..ט
הױגל
אויף זײַן קאָפּ, .דער פֿ
מענטשלעך געשריי א צעשפּרײט געטאָן זײַנע
פֿצַרבּלוטיקטע פֿליגל . . .און אַראָפּנעפּליכעט

אַ שװאַרצן געוויין" ,סוצ ו ,זי .43
דער.

=פּליוך,

-עניש.

דזח

אַראַפּפּלעטשן  --טרו .אַראָפּדריקן.

אַראָפּפּלאַטשן, ,האָט געטאָן א לייג זײַן גרויסע,
ז.ײ.ַ.ן| קאָפּ און אים
{יף
בּרייטע דלאָניע או
אַראָפּנעפּלעטשט דעם דעניק און דאָס היטל
בּיז

איבּער

די

אויגן",

אַלבּערטאָן,

מ.

אי

קופּערנעמ צעכ ,קיִעוו , .2391האָט זיך געלוינט

אַראָפּפּיקן  --טרוו .אַי פֿון קאַרניז די בּרעקלעך
ּ,ייא נאַכט (עצמי נקר מעלי) װערן
בּרויט .ב
י.ש ׂ.גפּיקט ,דהײַנו דיא װערים
ו.
איין
מײַן בּ

 . ; .צו רעדן רוסיש . . ,און בּאַנוצן אין ייִדיש
! אַזױנע אויסלענדישע וערטער? . . .ס'האָט עפּעס
אינגאַנצן אראַפּגעפּלעטשט די מיידלשע חשי"

פּיקן מיר דאָשׂ פֿלײיש פֿון דיא בּיין הראָבּ",

בֿות" ,בּאַש,

זיך.

סהמ ,איובֿ ,ל,71 ,

-עניש,

אַראָפּפּלאַטשיקן  --טרו .אי די בּריסטלעך
בּײַַם פֿאַרשטעלן זיך פֿאַר אַ ייִנגל . . ., .דאַרף

מען |דאָס פֿלייש) אי אַזױ אַז זיי זאָלן בּאַקומען
ש.
דעם פֿאַסאַן פֿון האַמבּורגער" ,פֿאַר2 7691 ,

-נג.

מיט זיך.

אַראָפּפּלאַטשןן  --טרו .פ9פ :פ=ּלאַש-
טשען .פד.

 .1אַראָפּדריקן די שטימונג ,דעם

מוט .פֿאַרמינערן דעם פּרעסטיזש, ,איך בּין גע"
האַָט אױפֿגעשטאַנען א האָפֿערדיקער ,אָבּער דאָס
שפּערל אין רינשטאָק האָט מיך צוריק אַראָפּ
געפּלאַטשט" ,בּאַש ,פֿאַר, ,61 0 3691 ,נישט
בּלויז אים גערופֿן צו זען װאָס ס'קינד טוט,
נאָר מיט דעם רוף געװאָלט אים אַיען ,דער"
נידעריקן אים אין מלכּהלעס אויגן" ,בּ .דעמ'
בּלין,

צאַנקענזיקע

 .2פֿאַרקלענערן.
קלענערן

ליכט,

נ"י

,8591

{'

,581

מאַכן עס זאָל האָבּן א

אַנזען, .דאָס קלוגקייט

פֿון מיכלען,

אַז ער דערמאָנט דערבּײַ ניט דעם נאָמען ,האָט
די טרעװאָגע אַראָפּגעפּלאטשט" ,יא ,שטערני
טיכל ,לײַפּציג  ,1681זי ,921
/נג , --דער גאנצער כּבֿוד
מיט זיך.
בּאַלאַנגט צום רב ,און צוזאַמען דערמיט זענען
אויך געגאַנגען אלע פֿוילע ויצן ,יעדע פֿאַרעם
פֿון בּיטול און אַיונג" ,בּאַש ,פֿאָר,869111 ,

-עכץ.

-עניש.

אַראָפּפּלאַצן  --אוטו.

,דער קאָרסעט פּלאַצט

פֿאָר 8591 ,צו .,11

מיט

אַראָפּפּרעפֿן  --טרװ .אי די קנייטשן פֿון
איך
מלבּוש ,אי די איבּעריקע פֿאַרלאַנגען.
עניש.
עכץ.
מיט זיך.

אַראָפּפּתהן  ...| --פּאַיטעכןן טרװ .נעאָל.
אַרױסרעדן די קמצן װי פּתחן, .ספֿרדית
איז איבּער בּאַקװעמלעכקײט :מען פּתֹּחט אַראָפּ
אין אײַלעניש אַזױנע װערטער ,װאָס אַניט װאָלט
מען נאָך געקענט געשטרויכלט װערן איבּער
זײער ניקוד" ,ימ ,אונזזער געדאַנק ,ריגע
,3

פֿאַרלאַנגען און

אַראָפּפֿאָדערן  --טרו .אמ.

מאַכן מעגלעך מע זאָל קומען צו פֿאָרן פֿון דער
אַלטער היים' ,פֿון אײיראָפּע קיין אמעריקע.
שיקן פּאפּירן און אי אַהער די װײַבּ מיט די
קינדער .אי די אַלטע מאַמע קיין ניויאָרק,
דונג,

דזו אַראָפּפֿעב-

אַראָפּפֿאַכלען  --אוטװ .פד.

לען .אַראָפּשײַנען ,אַראָפּגלאנצן, .פֿון די צװיי
לאַנגע טישן האָבּן אַראָפּנעפֿאַכלט פֿרישיגע-
װאַשענע טישטעכער" ,י .פערלע ,ידן פֿון אַ
גאַנץ יאָר ,זי ,504

אַראָפּפֿאַָכ(ע)ן

--

טרה.

אַאָפּטרײַבּן

פֿאָכ(ע)נדיק מיט דער האַנט אָדער מיט עפּעס
אין האַנט .אויך, :מ,יטן ויידל פֿאָכעט דאָס
פֿערדל אַראָפּ די אינזעקטן", .אויף אָלגעס
װײַסע

ציין

געקראַכן איז

א פֿליג,

( ...ערן

2004

אַראַפּפֿאַל
האָט זי מיט דער האַנט אַראָפּגעפֿאָכעט" ,פַּמ,
אוטװ --
מלחמה | ,נ"י  ,6591ז' .412
אַראָפּשײַנען .פד, .די פֿרישע ריינקייט האָט
אַראָפּגעפֿאָכעט נישט נאָר פֿון דאָזיקן בּעט,
נאָר אויך פֿון טאַטע-מאַמע"בּעטן" ,י .פערלע,
יודן ,9391 ,זי ,321

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

אַראָפּפֿאַל  --דער.

פֿון אַראָפּפֿאַלן .כּסדרדיקער אִַי .נידעריקער א"
גרויסער א"
 2גרויס דרך-ארץ ,אָפּשײַ .אַי פֿאַרן רבּין,
לפֿני כּל הגבּהה  . . .והדבֿיקות בּאלקות בּעומק
יותר מן הראשון צריך להיות תּחלה השפֿלות
העצומה (בּל"א אי בּײַ זיך זייער שטאַרק)",
ר'

דובּער

והתּפֿלה,

מליובּאַװיטש ,...

שקלאָו

תּקע"ז.

שער

,עס

התּשובֿה

פֿעלט לגמרי
ימ ,יושפ

דער אי פֿאַרן פֿאַרהײליקטן טעקסט",

וצא,4 ,

 9ירידה .עקאַנאָמישע ,סאָציאַלע דעגראַדי-
רונג, .פֿוגװאַנען װאקסט דער אִי{ ,אױיבּן ניט
פֿין די רײַכע אָנציאונגס |מל=בּושים|?ײ ,מסדר
אגרת ,תּקפ"ה ,ז' , .25קיין שטאַרקערן א"
קיין גרעסערן בּזיון |אַז די איצטיקע פּרנסה
איז אַן אײַנפֿאָרהױיז| האָבּן זי זיך ניט געקאַנט
פֿאָרשטעלן" ,שע ,פֿונים יאַריד ! זוי .3241:441
.4

אַראָפּשטײַגערונג,

פֿאַרמינערונג,

פֿאַר-

קלענערונג, .דער א' פֿון דרײַ הונדערט טויזנט

ייִדן צו צען אָדער פֿופֿצן טויזנט" ,אפֿא ,טמז,
 5או , .22איידער ער דערגרייכט צו אַ
העכערער מדרגה איז ער אין אַ בּחינה פֿון אַי",
תּניא, .213 ,דער שנײַדיקער איבּערגאנג :דער
אִ'

צו

גשמיות",

מוק,

טעאַטער

אידיש

און

 .9אָפּריס .דער אי פֿון פּליין .

|-נג.

דיק  --אַדי .װאָס איז מיט א געפֿיל פֿון
געפֿאַלנקײט .אין אַן אַ'ער שטימונג . . ., .האָט
זיך אַרױסגעגליטשט פֿוןְ ...איםן אִ' און
אַנטוישט" ,צ .דאָלגאָפּאָלסקי ,זײַד ,מינסק ,3391
;אויף צו בּאַקן א גאַנצן טאָג איז דער בּאַלע-
בּאָס . . .ניט געװען א' בּײַ זיך" ,נ .גאָרדאָן,
יקייט,טמז ,  6591ווו 22

 .1פֿאַלן פֿון אױבּן

אויף אואָפּ .דער רעגן (שניי ,האָגל) פֿאַלט
| אַראָפּ ,אַ טרער פֿאַלט אַראָפּ .אַי פֿון דאַך (בּוי"
דעם ,לייטער ,בּוים אאַזװ), .אַז דו קריכסט צו

הויך ,װעסטו אי אין מיסטקאַסטן"; ,גלײַכער
צו גיין פאמעלעך אויף (האַרט בּײַ) דער ערד
װי (איידער) צו פֿליִען הויך און דערנאָך א'":
פֿאַלט אַראָפּ איין פּערל --

צעשיט

זיך דער

גאַנצער שנור"; פפֿון הימל פֿאַלט גאָרנישט
אַראָפּ {= מע מוז האָרעװען כּדי צו האָבּן
אויף חיונה|, :פֿון א גוט פֿערד איזן כאָטש
גוט (כּדאי ,אויך שלעכט) אַראָפּצופֿאַלןײ ,שװ.
,אַ מענטש

װײַטר הראָבּ פֿאַלט" ,לט! ,עבֹּ/בּ, .װען איינעם
פֿאַלט אַראָפּ זײַן מאַנטל אָדער זײַן טלית בּשעת
דאַװנען ,זאָל ער ניט מפֿסיק זײַן" ,לט ,2כבּ/א,
,װען אום שבּת איז אים געפֿאַלן א לעכט אויף

דעם טישטעך ,מעג מען דעם טיש איבּערקערן
כּדי דאָס לעכט זאָל אַיי ,ספֿר שלחן ערוך ,ח"א
ונעמבּערג? יאָר?} ,ט/בּ, .האָט זי געװאַרט בּיז
ער איז אֲרוֹיף אויף דעם שפיץ זעגלבּוים;
האָט זי גענומען די בּרענבּריל און האָט זי
געהאַלטן אַקעגן זײַן מוח ,בּיז עס האָט אים

געבריט אין מוח .איז ער אַראָפּגעפֿאַלן אין
ים אַרײַן" ,נחבּ' ,מעשׂה ממלך וקיסר' ,אָפֿט
פֿאַלן בּײַ דעם שענסטן װעטער  /אַראָפּ פֿון
בּוים די גרינסטע בּלעטער" ,עט ,לידער ,װילנע
 ,5ז' ; ,74אַ קװעקזילבּער ,דאָ וואו סאיז
קאַלט  ---זינקט ער ,פֿאַלט ער אַראָפּ ,אַראָפּ",
,אַטינענע האָר פֿאַלן אַראָפּ
ממוס ,יאַסיפֿותי .ש
איבּער א געטאָקטן נאַקן" ,מ .דלוזשנאָװסקי,
פֿאָר 7691 ,ווא .52
 .2דזוו בּו ,פֿיג, .װערטער פֿאַלן אַראָפּ פֿון
די ליפּן", .דער שלאָף פֿאַלט אַראָפּ אויף די
אויגן", .אַ נעפּל װעט בּאַלד אַ' אויף דעם
פֿעלד", ,װי צוויי גראָבּע שופּן װאָלטן אַראָפּ
געפֿאַלן פֿון די אויגן ,דען זי האָט דערקענט
דאָס דאָס איז דער זעלבּיקער אָרעמער למדן",
אמד ,דער פלעט איף שבּת ,ווילנע  ,2781ז' ,24

,אויף די מידע אויגן פֿאַלט שװער אַראָפּ די
נאַכטײ,

פרץ,

לידעך

און

פּאַעמען,

יציקאָ,

זי

, .8דער לעצטער קלאנג פֿון קירכן-גלאָק אין
נאָנט אראָפּגעפֿאַלןײ ,סעג ,קאַפּריזן' ,דער לעצ"
טער קלאַנג',

 .9אין אַ צאָל אידיאָמאַטישע אויסדרוקן;

טעאַטער ,זי ,932

אַראָפּפֿאַלן  --אוטװ.

אראָפּפֿאַלן

איז װי א פֿױגל; ער פֿליט כּליזמן

ער בּאַװעגט זײַנע פֿליגלען; זאָל ער ועלן זיך
אָפּרוען פֿליענדיק  ---װעט ער אֵיי ,ר' ישׂראל
סאלאַנטער, .װ,ען איין בּאַלקן װער צו בּראָכן,
אַזו טאָר מן וואול {|אום שבּתן איין בּעט שטאָט
אודר איין בּאַנק אונטר שטעלן ,דאָשׂ זיא ניט

*אַ' (װי) פֿון דא ך (בּוידעם) = ניט װיסן
וועגן װאָס עס רעדט זיך :זײַן שטאַרק צִצָי
*אַ' (װי) פֿון הימל ,פֿון דער
טומלט.
לבֿנה = א) אַזױ װי אי פֿון דאַך )3 :אָנקומען
אומגעריכט ,ניט בּאַקאַנט פֿונװאַנען :ג) |בּאַציט
זיך בּלויז צו ,הימל"ן פּלוצעם אַרײַנקריגן א
*אַ' פֿון
סך געלט ,װערטפֿולע זאַכן אע.
הימל אוף דער ערד = אופֿהערן צו
חלומען,

צו

פֿאַנטאַזירן,

װערן

רעאַליסטיש.

= אנגאנצן ניט
לט
ע ר
װ נע
*אַי פֿון יע
ויסן װאו מען איז אויף דער װעלט ,זײַן
*אַ' װי פֿון| ...מיטן
שטענדיק צעטראָגן.
נאָמען פֿון א קליין שטעטעלע ,אָפּהענגיק פֿון
געגנטן = ניס װיסן װאָס עס טוט זיך אויף
דער וועלט .אַי װי פֿון פּיטשײַעװו {לויט ד .סדן
*א פֿון פּנים = װערן
= וי פֿון אױיװןן.
דאַר ,אויסגעמאָגערט ,אויסזען זייער שלעכט.
"דאָס פֿ לייש פֿאַלט (שטיקער פֿלײיש פֿאַלן)
אַראָפּ = אויך :האָבּן גרויס עגמת-נפֿש ,אַ סך
*א' אויף א פֿרעמדער װ  9לט =
װיײיטיקן.
*אַ' פֿון ט יש =
זיך פֿילן איינזאַם ,פֿרעמד.
גיין אֹין ניװועץ, .װאָס בּײַ זי פֿאַלט אַראָפּ
פֿון טיש װאָלטן צװיי געזינדן געהאַט זיך צו
פֿאַלט אַראָפּ פֿון
טיין
*אַ .ש
שפּײַון".
האַרצן = מע האָט זיך בּאַפֿרײַט פֿון א
גרויסער זאָרג ,הכבּדה ,פֿון א התחײייבֿות אע.
'אַ בּאַ רג

פֿאַלט אַראָפּ פֿון די פּ ל יי צ ע ס

*אַ' איבּער די אויגן
אַזױ װי בּײַ דפֿו.
| פֿאַרפֿירט װערן ,צעטומלט װערן איבּער דעם
אַי פֿון
צווייטנס פֿאַרמעגן ,פֿאַרדינסטן אע.
גאָט = מיטאמאָל פֿאַראַרעמט װערן ,לײַדן
פֿון כּלערליי אָנשיקענישן |אַזױ װי גאָט װאָלט
"ואָס ט ע לע רל
אָפּגעטאָן זײַן השגחהן.
פֿון הימל

אַלע בּאַגערן,

פֿאַלט אים אַראָפּ =

,מע זאָל אים אַרױפֿי
בּרכות װערן מקוים.
שטעלן א טעלער אױפֿן קאָפּ ,װעט ער ניט אי
=

ער איז א פּאמעלעכער ,ער רירט זיך קוים,

 .4געמינערט װערן .װערן קלענער ,װייני"
קער .פֿאַרלירן ,אָנװערן .א' פֿון פּרײַז.
אי פֿון מקח .דער פּרײַז פֿאַלט אַראָפּ,
,דער פֿראָסט פֿאַלט אַראָפּ", .אַמאָל איז עֶר
ווידער זייער אראָפּגעפֿאַלן און איז געװאָרן אַ
בּעליחובֿ אויף דרײַצן הונדערט גילדן" ,שבֿחי
בּעש"ט ,זשאָלקעװ תּר"י ,כה/א; .אַז פֿעל
פֿאַלט פֿון מקח אַראָפּ ,דאַמאָלסט בּלײַבּ איך
שוין אַזױ װי דו געמיין" ,ה .קליבּאַנאָו ,קול
חדש ,ווילנע  ,0191ז' .72

אַי פֿון

גע ש ע פֿ ט.

אי פֿון
,ס'געשעפֿט איז מיר אַראָפּגעפֿאַלן".
א'
א שידוך = זך אַפּזאָגן פֿון שידוך.
פֿון געזונט ,פֿון די כּוחות .אי פֿון
דער מ ד ר ג ה  --פֿון פֿריִערדיקן שטאַנד ,פֿון
אי פֿון
אָנזען ,פֿון חשיבֿות ,פֿון דער גדולה ,
ער מעג אונטערהײבּן דעם זײַט.
יחווס.
מיר'מוחל און עפּעס טאָן ,עס װעט אים קיין
אי פֿון טאָן = בײַטן דעם
זאך ניט אַ'".
פֿריערדיקן הויכן טאָן, .דער טאָן בּײַ אים איז
אַראָפּגעפֿאלן" = ער רעדט בּאַשײדענער ,אײַן-
גאַל ד װעט דערפֿון ניט אַי
געהאַלטענער.
 -אין פֿאַרבּינדונג מיטן בּאַרעכטיקן דאָסבּאַשטראָפֿן א קינד אָדער בּײַם אויסמוסרן
עמעצן.

אי פֿון די פֿריערדיקע

ג ע ד א גנ ק ע ן,

פֿון דער אמונה.

אַי פֿון די פרֿײַנד,

פֿון דער פּאַרטײ

אַ' פֿון דער מעל ה

מענטש (װאָרטזאָגער ,פֿירער ,װאָרטסמאַן אע).
אִי פֿון דער פֿונק ציע = פֿון אַ בּאַשטימ-
אַי פֿון
טער טעטיקייט ,אַמט ,בּאַשעפֿטיקונג.
אַמאָליקן ג ל אַ נץ |אי סאָציאַל ,אי מאָראַ-
אי פֿון אַ הויכן דאַך אין אַ טפֿן
לישן.
(טיפֿער) גרובּ ,אויך :אי מאיגרא רמא לבּירא
עמילתּא.
 .9אויך פֿאַרקערט צום  :314פֿאַרדינען
ֿ,ון דעם מסחר איז מיר אַראָפּ-
(אומגעריכט) ,פ
געפֿאַלן אַ פּאָר רובּל", .אין דעם כּרך איז מיר
אַראָפּגעפֿאַלן אַ מטמון" = דאָ האָבּ איך אָנגץ-

טך.
לַ ס
עא
גבּן
קלי

"אי אין קע ש צענץ =

אַרײַנבּאַקומען געלט, .מיר  . , .איז פֿון לאַפּן-
מיצלעך און יאַרמלקעס נישקשה גענוג געלט
אין קעשענע אראָפּגעפֿאַלןײ ,ממוס ,דאָס קליינע
מענשעלע.

 0ספעצ אין פֿאַרבּינדונג מיט קליידונג,
*,די מלבּושים פֿאַלן אים אַראָפּ" = א) אַזױ
צעטראָגן און צעפֿױלט זײַנען זיי :בּ) אַזױ
אויסגעדאַרט איז ער געװאָרן, .די הויזן פֿאַלן
אים אַראָפּ"  ---אויך :ער האָט זיך שטאַרק
בּאַנאַרישט, .אַז מע טרענט אַפּ די קנעפּלעך,
פֿאַלן די הויזן אַלײן אַראָפּ" ,שװ, .מע מאָג

2008

אַראָפּפֿאָר
וואויל זיך אַרומדעקן מיט א זאַק פֿאַרן רעגן,
אָבּער מע זאָל אים פֿאָרנט צובּינדן מיט אַ
שנירל ,דאָס ער זאָל ניט קענען אַי" ,לט ,2ס/א,
;אַז אַ מלבּוש איז אים אראָפּגעפֿאַלן פֿון לײַבּ,
האָט ער עס ניט אַװעקגעשענקט קיין אָרעמאַן",
פרץ ,יאָלקס' געשיכטן.

בּ :גװוען מן צו מורגנשט
דאָ טוט ערשׂ אובּר דען
הראָבּ פֿאַלין אים בּעט,
נקיט איז" ,בּראַנט ,פּרק
בּרעג טײַך ,פֿאַלט פֿון
פּלוצעם אַראָפּי ,ממוס,

איך מיטן ערשטיקן

איין העמד אָן ציכט,
קאָפּפֿ אוני לושׂט עשׂ
דאַ מיט דשׂ ער ניט
יד, .צוקומענדיק צום
איטלעכן דאָס אָנטאָן
װינטשפֿ ,ז" 22

 .7ספּעצ אין פֿאַרבּינדונג מיט א געשוויר ,אַ
מכּה .קללה, :פֿראַנצן זאָלן דיך אױפֿעסן און
די נאָז זאָל דיר אַ'",/ .דאָס צרעת איז פֿאַרדאַרט
געװאָרן און סע איז אַראָפּגעפֿאַלן" ,נחבּ ,ימעשׂה
מחכםי, .נעמען גאַל פֿון אַן אָקס אָדער פֿון אַ
קו און אָנשמירן אויף א טיכל און דאָס טיכל
אויף

צולייגן

דעם

װאָרצל,

װעט

דער

װאָרצל

אֵיי ,דער מלאך רפֿאל ,...פשעמישל תּרע"ד,
זי .54
 .8אַראָפּקומען אומגעריכט, .33 +- .א
דאָקטער איי אראָפּגעפֿאַלן אין שטעטל".

מיט זיך

פַראָפּפֿירן

זעכץ.

 --פֿון זיך .סתּם אַזױ.

זעניש- ,דערי .
אַראָפּפֿאַר  --דער.

 ,1אַקט און רעזולטאַט

פֿון אַראָפּפֿאָרן .אַן אײַליקער אי .אַ מסוכּנדיקער
אִי .2 .אָרט פֿון אַראָפּפֿאָרן .אַ גליטשיקער אַ'
',האָט געהאַלטן אינמיטן שחרית,
אויך פֿיג :מ
אױפֿן סאַמע אי צום שמונה-עשׂרה" ,נח לוריע,
,12/
עליע יאָרש ,קיצעװ .0491
פֿאַרלירן װאָס מע
אַראָפּפֿאַרלירן  --טרו,
האָט (טראָגט) אויף זיך ,אַי די פֿאַטשײלע פֿון
די פּלייצעס, .ס',איז יענע היציקע רעדנערין
װאָס האָט אַראָפּפֿאַרלאָרן אירע אונטערהויון,
ווען זי איז אַרײַן אין גװאַלדיקער התלהבֿות".

*א'
 9מיט די פרעפ בּײַ  6פֿאַר.
בּײַ זיך = אָן מוט ,אָן האָפֿענונגען :װערן
ֿ,אַלט נישט חס"
קליין אין די אייגענע אויגן .פ
ושלום אַראָפּ בּײַ זיך" ,שע ,ידי שטאָט פֿון די

ייט ,פּוילן וו

אַראָפּפֿאַרן  --אוטו .אַי בּאַרג-אַראָפּ .  .1אַװעק-
פֿאָרן צײַטװײַליק פֿון אַ גרעסערער שטאָט און
קומען צו פֿאָרן אין א קלענערן פּונקט .קומען
א בּאַזוך.

אויף

א בּעלן אראָפּצױ

אָמד,

ווילנע .0781
די אבֿיונים
זיך אויף זיי
צו זיי אויף
פֿאָרט אַראָפּ
מע שטעלט

ליטװאַק

דער

װאָליניען,

אין

,װאָס פֿאַר א גרויסע גדולה אויף
איז געקומען ,אַז דער רבּי האָט
דערבּאַרעמט און איז אַראָפּגעפֿאָרן
שבּת!" ,קמ ,0781 ,מאן , .63מע
קיין מאַזעפּעװקע אױפֿן יריד און
זיך אויס מיט אַזעלכע שאַרפֿע

קראָמען" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ.45 '{ ,

קליינע מענטשעלעך', .וענין הבּושה שמתבּייש
דהלינו שנפֿל בּלבּו בּושה על עצמו  . . .וגם ענין
כּללות השפֿלות כּל עולם הזה החומרים...

 .2אויך פֿאַ רק ע ר ט ,קומען צײַטװײַליק
אין אַ גרעסערער שטאָט, .קיין ווארשע האָט

אַראָפּ

מען ניט געזאָגט אַװעקפֿאָרן ,נאָר אַ" ,א .מ.

פֿאַלט זייער אַראָפּ)" ,קונטרם

װארשע

(בּל"א ער פֿאַלט בּײַ זיך זייער שטאַרק

און די װעלט

קלאַפּ,

ההתפּעלות מֿרבֿ ...,מו"ה דובֿ בּער בן מו"ה
שניאור זלמן זצל"ל |קעניגסבּערג?  ,|1381ט/בּ.

*אַ'
אַזױ אויך :אַי בּײַ יענעם (אין די אויגן) ,
פֿאַר עמעצן = האָבּן אָפּשײַ ,גרויס דרך-ארץ
פֿאַר עמעצן :זיך שרעקן פֿאַר עמעצן .אַי פֿאַרן
גרויסן עולם,
 9אַי װי פֿון דאַך (בּוידעם) ,װי פֿון
(בּלויען) הימל ,װי פֿון יענער-װועלט ,װי פֿון
צולם-האצילות .עס איז אים אַראָפּגעפֿאַלן :װי
אַ קלאָץ פֿון בּוידעם ,װי אַ פּיפּיטש .אי (האָבּן
אַראָפּפֿאַל) װי אַ יוון פֿאַר תּחינות ,װי אַ קאָזאַק
פֿאַר סליחות ,װי א זשאַנדער (זשאַנדאַר) פֿאַר
מגידות (מוסר) ,װי יורקע פֿאַר יושר,
פֿאַרטײַטשעניש:

שפּאַסיק

אֵל תּבֿטחו --

דו

זאָלסט ניט רײַטן ,בּנדיבֿים  --אויף אַ זאָטל,
שאין לו תּשועה  --װאָס האָט ניט קיין סטרע"
מעניעס ,תּצֵא רוחו  --טוט אַ בּלאָז אַ װינט,
ישובֿ

לאַדמתו

--

פֿאַלסטו

אַראָפּ

אויף

דער

ערד ,בּיום ההוא  --אין יענעם טאָג ,אָבֿדו
עשתּנותיו  ---קענסטו פֿאַרלירן דײַנע הויזן.
-דיק

--

אע

בּלעטער.

אײַונס ,שטאַבּעס אע.

אע

װאַלוטע.

-דיקייט,

אַ װאָלף

אין

אַ שעפסן

פֿעל,

 ,9ז' , .8פֿאָרן גלײַך אַראָפּ קיין פּייטער
פ|ּ=ײיטער(ס)בּאָרג} און דאָרט בּײַ די גרעסטע
שׂררים אײַגרײַסן קבֿרים" ,ש"ז |שמואל זיל-
בּערשטייןן,

די

ווארשע

בערזענשפעקולאַציע,

, ,4פֿונדעסטװעגן האָבּ איך זיך מיישף
געװוען אז אַ' קיין גלופּסק איז גאָרניט קיין
קרומע זאַך" ,ממוס' ,חילוף' ,זי , .4איך האָבּ
 . . .קיין חרטה ניט װאָס איך בּין אַראָפּגעפֿאָרן
אַהער קיין אַדעס" ,שע ,מנחם-מענדל ,ז' .21

|

אװעקגעבּן,

דאָס

קלייך

פֿון זיך א"

אַראָפּפֿינקלשן  --אוטו .פֿרײד פֿינקלט אַראָפּ
פֿון די אויגן, .די מאַמע האָט געהאַט גרויס
פֿרײד װאָס דער בּריליאַנט פֿינקלט אַראָפּ פֿון
רחלס װײַסער האַנט ,צינדט זיך אין גרין,
רויט און פּאָנס" ,אָפאַ ,יאַ בּריליאַנט .פֿון
דער װאַנט ,נעבּען דער קיך ,האָבּן אראָפּ-
געפֿינקלט קופּערנע ראַנדלעך ,פֿיש-פֿאַנען און
פֿאַרשײדענע אנדערע קופּערנע כּלים" ,ה .ל.
זשיטניצקי,

אויך מיט

דעם

זיידנס

זיךף.

הײזל.

-נג.

עניש.

אי פֿון בּאַרג ,פֿון
אַראָפּפֿירן  --טרח.
בּוידעם .נעמען פֿאַר דער האַנט און אי פֿון די
טרעפּ, .די אַנשים האָבּין גרושׂי הילף גיטאָן . . .
האָבּין װאָלין  . . .די װײַבּיר פֿון דיא איבּירשׂטי
איך:
שויל {ש=ולן אַראָפּירן" ,גה ,זי 723
 .1אַװעקפֿירן ,צופֿירן צו א בּאַשטימטן אָרט.
אי אין א רעסטאַראן ,אין אַ שטובּ אויף צו
אי פֿון  9מ וד
נעכטיקן ,אין א שיף אאזװ.
 -צוקומען צום חזן בּעתן דאַװנען ,אים אָננץ"מען פֿון בּיידע זײַטן פֿאַר די אָרעמס און
אַװעקפֿירן אים פֿון עמוד ,כּדי בּפרהסיא אים
צו בּאַליידיקן און בּאַשטראָפֿן פֿאַר זײַן שלעכט
אױפֿפֿירן זיך, .האָט דערציילט אַז מע האָט
יאָסעלען אַראָפּגעפֿירט ערגעץ אין אַ שטאָט
פֿונעם עפמוֿד.א.ַ.ר . ..אַ מיאוסע מעשׂה",

 .2אַװעקפֿאַרן אין א זײַט ,אַי פֿון גלײַכן װעג
 --אויך :9ג .אי פֿון די גוטע מידות, .דערבּעליעגלה איז אַראָפּגעפֿאָרן אױפֿן הינטער-

בּר-מינן אַראַפּגעפֿירט אין שטעטל" ,מק ,פאָעי
מען ,ווילנע  ,0291ז' ,94

די פֿערד",

 .2בּרענגען צו פֿירן .ספּעצ אין פֿאַרבּינדונג

איך עמיגרירן
לדבּ ,נ"י תּשי"ז ,ז' .,623
קיין אַמעריקע אָדער אין אַן אַנדער װײַט לאַנד
ודאָס פֿאָרן קיין אַמעריקע איז געװען פֿאַר"
בּונדן מיט א נעגאטיװער פֿאַרשטעלונג מצר
חשובֿע לײַט סוף  .91י"ה און אָנהײבּ .02ן, .מ,יט
אַ האַלבּ שטעטל משפּחה פֿאָרן זיי אַלע אַראָפּ",

מיט אַ מאַטעריאַל ,מאַשין ,מיטן פֿאַרענדיקן אַן

הויף אַװעקשטעלן

אַש,

אָנקל

מאָזעס,

דעם

װאָגן מיט

ז' ,42

 .4אַראָפּרוקן זיך .אַראָפּגליטשן זיך .אויף אַ
איע

װאָס

מע

טראָגט

אויף

פֿאַרקױפֿן עפּעס
זיך, .זי װעט איר

,אַ צעחושטער פֿלעגט ער אַלצדינג פֿון זיך א",

מקובּר",

פֿאָרנדיקע בּעלי-שמות" ,ממוס ,שלמה װו ,זי ,84

אַראָפּפֿאַרקױפֿן  --טרו.
כּתובּה

פֿאָרן צו טאַטע-מאַמעןן) אויף יום'טובֿ, .איז
אַראָפּגעפֿאָרן אהין א געװיסער בּעל:השבּעה
אום צו דערגיין וועלכע קדושים זײַנען דאָרט

,מיט

דער חזן ,ווילנע .7981

 .6װערן דאַר ,פֿאַרלירן אַ סך װאָג ,שלעכט
אויסזען .אי פֿון לײַבּ ,פֿון פֿלײיש .אי פֿון פּנים.
עריײ,
עניש.
עכץ.
מיט זיך.

זיך אַליין פֿאַר אַ דינסט שטעלן ,אַבּי חליצה
צו נעמען" ,פרץ ,ישרײַבּ אַ פֿעליעטאָן; .אַ
טייל דאַבּן דאָרט אַראָפּגעפֿאַרקױפֿט פֿון זיך
ע.4
די קליידער פֿאַר בּרויט" ,חג ,טמז2 8691 ,

צו גאַסט,

אַ קורצער צײַט צוריק איז אראָפּגעפֿאַלן אַהינצו
אין שטעטל איינער פֿון די געװיינטלעך אַרומ"

א.ַ9ראָפּפֿאַלן פֿון דער סאָציאַלער ,עקאָנאָמי
שער ,אויך גײַסטיקער מדרגה .אַי פֿון אמאָליקער
עשירות .אי אין אויגן פֿון אייגענע הבֿרים,
,גאַנץ נידעריק אַראָפּגעפֿאָרן איז  . . .וערן שוין
מיט זײַנע חזניש .די צײַט האָט אים אומגעטריבּן
פֿון דער גבֿירישער קלויז אין חבּ"ד און פֿון
דאָרט אין דער קצבישער אָדער אין דער
שנײַדערשער קליז" ,ח .ז .גלדענבּלאַטט,

ן
ײל,ַ.
זערג
שליטעלע אי פֿון פֿאַרשנײט בּ

פֿאַרט אים אַראָפּ אױפֿן שפּיץ נאָז".

בּריל

שע ,יוסילע

סאָלאָװײ ,ז' , .511מע האָט דעם

אַרבּעט .א' די לעצטע װעגענער סנאָפּעס פֿון די
פֿעלדער .אַי די קאָנסערװירטע פֿיש אין מאַגאַזין.
,איך האָבּ בּײַ קיינעם ניט געקענט פּועל זײַן
אַז מע זאָל אַ' אַ קלאַפֿטער האָלץ ,זאָל זײַן
מיט װאָס צו הייצן די רובּע" ,ש .בּעקערמאַן,
די יודישע קאָזאַקין ,אַדעס  ,6881ז' , ,02װי
שטאָלץ און װי מיד מע בּאַגעגנט דעם אָװנט/ ,
צום סוף װוען מע פֿירט שוין די תּבֿואה אַראָפּ",
סעג' ,אין קאַזמערזשי.
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אַראָפּפֿלאַטערן
 .9אַראָפּװאַשן ,אַראָפּרײַבּן אע .אי זאַמד ,ליים
פֿון קערפּער אונטער אַ הייסן שפּריץ, .ער
װעט דאָס |אײַנגערעכטען דאַרפֿן אי ,צומערשטן
דורך דעם אָפּרײַבּן די הענט גוט . . .און אָפּ-
צוטריקענען די װאַסער גאַנץ גוט פֿון דער האנט
פֿאַרן װאַשן",

הרבֿ

ש.

איבּז,

ז .שניאורסאָן,

ספֿר בּרכות הנהנין ,װאַרשע  ,4781ז' ,4
 .4אַװעקפֿירן אין א זײַט .אויך פֿיג .אי פֿון
װ ע ג  ,פֿון גלײַכן (גראָדן ,רעכטן ,גוטן ,ריכ-
טיקן) װעג ,פֿון דרך-הישר .אַי פֿון גלױיבּן ,פֿון
ייִדישן דת ,פֿון לערנען תּורה אע, .אוי ,פֿון
אַלע װעגן האָט ער מיך אַראָפּגעפֿירט און
ארײַנגעפֿירט אין א בּלאָטע" ,פֿל, .געלט אָן א
בּרעג פֿירט אַראָפּ פֿון װעג" ,שװ, .איר זאָלט
מיט אײַער מאַכט| ...די ייִדןן אי פֿון דעם
קרומען װעג אויף װעלכן מע פֿירט זיי" ,אמד,
דיא

אידען

פֿון

װאַרשױיא,

װילנע

,דער

תר"ל.

יצר'-הרע האָט שלמהלען אַראָפּגעפֿירט פֿון װעג,
פֿונעם תּכלית זײַנעם" ,ממוס ,שלמה

װ ,ז' ,08

מײַן טאַטץ ,זאָל מאריך ימים ,איז ווילד בּרוגז
אויף לשו"קודש .ער זאָגט אַז לשו-קודש
פֿירט אַראָפּ פֿון יידישקייט" ,ייל ,משלחת,
פּאַראַלעל אויך:
זשיטאָמיר תּרל"ו ,ז' .34
אי פֿון טאָן ,פֿון דער מעלאָדיע .אַי א שמועס
אויף (צו) אן אנדער טעמע, .מיר  . . .בּײַם טיש
זינגען זמירות ,אָבּער דער װינט אין דרויסן
זאָגט קינות .און מיט אַזאַ עצבֿות אז עס האָט
אונדז אַראָפּגעפֿירט אויף סאַמע ימים:נוראימ-
דיקע ניגונים" ,פרץ ,חסידיש' ,קלעצקין ,זי ,561

,לאָמיר אַי דעם שמועס צו א מער אינטימען
שעפֿערישן ווינקל" ,י .פּאַט ,צוק ,סעפּט' ,8591
אי פֿון זיגנען (דעת ,מוח ,קלאָרן שֹׂבל) ==
משוגע מאכן, .קאָן זיך אמאָל טרעפֿן אַז
אומשטענדן זאָלן אים אי פֿונעם זינען" ,ממוס,
'אַ גרויע האָר'.

מיט

זיך.

--פֿיר ,דער .ונג- .שכץ.

דעניש= .דער (דין ,דקע)= .דערײַ.

אַראָפּפֿלאַטערן  --אוטו, .מחנותװײַז מלאָ-
כים  . . .אַראָפּגעפֿלאַטערט האָבּן אויף דער
ערד" ,יהוֹאֵש ,אַלטע פּסוקים  --נײַ פֿאַר-
טײַטשטי; .אַ טיפֿע קופּקע פֿון װעלכער עס
האָבּן אַראָפּגעפֿלאַטערט אַלערלײ בּענדער און
בּענדלעך" ,ייט ,טאָג 1691 ,צו 92.

לאטער ,דער.פ

מיט

זיך.

-ניש,

אַראָפּפֿלאַמען  --אוטו, .דאָ װיל איך מאַכן
איין פֿײַאר פֿלאַמן היראָבּ פֿון הימל"' ,היסטאָ-
רישע אלעגאָריע פֿון ר'י מאיר ש"ץי ,פֿירט 4961

(ריבֿ ,פש װון.,

--פֿלאַם ,דער,

אַראָפּפֿלום  --דער.

דזוו אַראָפּפֿלײץ ,אַראָפּ-

שטראָם,

אַראָפּפֿלײיצן  --אוטו .שטראָמען װאָס פֿלײצן
אויך פֿיג, .שניי װאָס
אַראָפּ פֿון די בּערג.
איז צעגאַנגען און אַראָפּגעפֿלײצט פֿון ה אַ ר -
צן" ,זש ,זב שװאַלבּן ,װאַרשע  ,9091ז' .4
,און געגאָסן האָט אַ רעגן / ,װי אַ ים אראָפּ
געפֿלײצט / ,שטראָמען האָבּן אויף די װעגן /
בּלעזלעך

קײַלעכיקע

צייכנס,0291 ,

אַראַפּציטערן

געקנייטשט",

בּ.

לאַפּין,

טרוו --

עפּעס בּײַם א א' דאָס

מיטשלעפּן

מיסט ,אי די אָרעמע הײַזלעך בּײַם בּרעג טײַך.

--פלייץ ,דער , --אַ נאָדל-

מיט זין.

בּוים ליגט אין אי פֿון װאַסער צעבּראָכן" ,חג,
עכץ./ונג.
דער מאַמעס צװאה ,זי .021
-עניש,

אַראָפּפֿליפֿן  --אוטו .װאַסער פֿליסט אַראָפּ
דורך דער רינע; .בּלוט  ...לױפֿט  ,.,אין
אָדערן-קאנאַלן  . . .און פֿליסן אום אין גוף ,גיך
װי טײַכן ,דאָ אַראָפּ און דאָ אַרױף" ,ממוס,
אויך פֿיג, :אותיות פֿליסן אַראָפּ
יודל ,זי .74
פֿון דער פּען",, .מיט שניי בּאַשפּריצטע קודלעס,
װאָס אראָפּגעפֿלאָסן זײַנען גלײַך װי טונקעלע
װינטער-שטראָמען" ,יהואָש ,הײַאַװאַטהאַ' ,די
פיר װינטןי, .דורך דער פֿאַרמיטלונג פֿון צדיק
װערן די מצות פֿון זײַן דור אױפֿגעהױבּן
מידת-הדין װערט פֿאַרװאַנדלט אין מידת-הרח-
מים ,און די שפֿע פֿליסט אראָפּ פֿון אויבּן" ,סי
*א סך װאַסערן זײַנען שוין
סאַנץ ,ז' .462
אראָפּגעפֿלאָסן

מיט

=

זיך.

שוין אַװעק אַ לאנגע צײַט,

זנג.

עעכץ.

אַראָפּפֿלישן  --אוטה.

/עעניש.

, .1גײ איך מיר

אַרױס אין שטעטעלע  /און טו מיך אַרומקוקן.
 /פֿליט אַראָפּ אַ שיינער פֿױיגל  /און טוט מײַן
האַרץ דערקוויקן" ,פֿל, .נאָך דעם געבּעט איז
ער וַרמבּםן אַנטשלאָפֿן געװאָרן .עס האָט זיך
אים געחלומט אַז עס עפֿנט זיך דער הימל און
אן ענגעל פֿליט אַראָפּ אויף דער װעלט און
שטעלט

זיך נעבּן אים",

ספורי

נפֿלאות,

לבֿוף

תּר"י,
 .2אַראָפּקומען ,אַראָפּנידערן ,אַראָפּפֿאַלן --
אַזױ גיך װי מע װאָלט זיך געטראָגן אויף
פֿליגלען .אַי פֿון די טרעפּ ,פֿון טורעם ,פֿון
בּוים אע, .האָט געטראָפֿן נאָר מיר און דעם
קאָפּ / ,אַזױ אַז מײַן היטל איז געפֿלױגן
אַראָפּ" ,ילג' ,װאָס איז בּײַ דער אַסיפֿה געבּליבּן,

;אַרומגעשפּאַנט מיט א פֿאַרריסענעם קאָפּ אַרױף,
צוהאַלטנדיק  . . .דאָס היטעלע ,עס זאָל ניט א",
שע,

יוסילע

סאָלאָװײ,

|' , ,56עס

איז זייער

גליטשיק און איך ריזיקיר יעדער מינוט אַראָפּ-
צופֿליען פֿון דעם הויך-אָנגעשאָטענעם װעג",
 2א .קאַצאַָװיטש,

06

יאָר לעבּן ,ז' ,911

;זענען

די רײַטערס אַראָפּגעפֿלױגן אין ים אַרײַן און
זיך גאַנץ נישקשהדיק אונטערגעטובֿלט" ,ד.
פֿלינקער ,טמז 5691 ,שו ,82

 .9מיט פֿאַרשײדענע

פֿיג בּבּ .אַי פֿון די

עקזאמענס װי אַן אונטערגעשאָסענער פֿױגל.
אי פֿון אַן אַמט ,פֿון גבּאוות אע, .זע נישט דעם
װײַן  . . .װי זײַן פֿאַרבּ שפּילט אויסן גלאָז,
װי ער פֿליט אַזױ גלײַך אַראָפּ ,מס ,משלי
תּקע"ד,

כג,, ,132 ,מיט איינמאָל איז אים דער

פֿרײלעכער אֵל תּירא עבדי יעקבֿי אַראָפּנץ-
פֿלױגן פֿון די ליפּן" ,בּ .דעמבּלין ,צוק ,סעפּט'
,8

אויך מיט זיך.

587-י ,דער.,

-אונג.

דעכץ ..העניש ..דער (ין ,יקע) . דערי.
אַראָפּפֿליקן  --טרו.

אַראָפּרײַסן געשװינד,

מיט אָנװענדן אַ בּיסל כּוח .אַ' פֿון זיך די
בּנדים ,די שמאטעס אע .אַי פֿון בּרוסט דעם
אָרדן,, ,געװויינט האָבּן די בּיימער בּײַ די נעכט,
 /אַלײן פֿון זיך אַראָפּגעפֿליקט די בּלעטער /
און זיך אַרױסרײַסן געװאָלט פֿון דער ערך",
פּמ ,מלחמה ו ,ניי  ,6591זי ,061
-ונג.

-פ;ֿליק ,דער.

-עכץ.

אַראַפּפֿעכלען  --אוסו .פד.
מיט
אַלץ
פּנים
פּנים
 -פֿון

-עניש.

אַראָפּשײַנען

ריינקייט ,מיט פֿרישקייט ,נײַקייט .א' מיט
װאָס מע טראָגט אויף זיך און װאָס דאָס
דריקט אויס, .גרוי שוין ,דאָך רוט אױפֿן
אזא װײַסע פֿרישקײט .. ,און ס'פּעכלט
אים אַראָפּ אַלץ װאָס ער גייט" ,יחיאל

לערער,

מײַן היים.

אױפֿפֿרעסן אַלץ װאָס

אַראַפּפֿרעפֿן  --טרו.

איז אָנגעגרײט ,װאָס איז פֿאַראַן .אַ'י די פֿלײשן
װאָס זײַנען געװען אָנגעבּראָטן פֿאַר אַלע
פֿאַרבּעטענע געסט .אי די פּירות פֿון די בּיימער.

זעכץ.

הער (ײין- ,קע)

/עניש.

עריי,אַראַפּצאַפּן --
װאַסער .אַי מעד.
אויך מיט

טרװ.

זיך.

אי פֿון אױבּן
-עכץ.

-נג.

הייס

עניש.

אין דער
אַראָפּצל  --אַדװ ,איך פּרעפּ.
ריכטונג אויף אַראָפּ|, .נאָך תּשמיש-המיטהן
האָט ער זיך אָפּגעװאַשן מיט װאַרעם װאַסער
פֿון דעם נאָפּל אַי ,ספר חסידים ,תּק"ז? תּקצ"ז?
סימן קנה, .דאָך קוקט זי אויס |די זוןן שוין
בּלאסער / ,און רו איז איר שוין קאַרג/ .
און לאָזט זיך פֿרײַ צום װאסער  /אִ'י הינטער
בּאַרג" ,אַר ,ידי זון אין האַרבּסט', .מ,יליאַרדן

װעלטן קוקן א' ,שעמערירן און פֿינקלען . . .די
נאַכט קוקט אַי מיט פֿראָסט ,קעלט און שטיל-
קייט" ,שטערן ,מינסק  ,0491טא , ,778װי נאָר
ער דערזעט פֿון אי יאַטקעװער גאס אָנקומען
דעם ערשטן אָרעמאַן ,שטעלט ער זיך אַװעק
אין טויצר" ,חג ,טמז 7691 ,ווו ,71
אַראַפֿצוֹת  --דער.

אַראָפּגאַנג .אַראָפּנידערונג,

ּ,די
אראָפּצופּן  --טרו .אַי פּירות פֿון בּוים .כ
אויסצוגלײַכן די טאָלן װאָס בּאַקומען זיך אויף
דער

אײבּערפֿלאַך,

מוז

מען

א' דעם

גאַנצן

פֿאַניר און א צוייט מאָל איבּערפֿאַנירן" ,בּער,
העכץן,
זנג.
-/צופ ,דער.
זי 95
עניש,אַראַפּצוצו  --אַדװ .אויך פרעפּ .דזו אַראָפּצו,
אַ בּיסל עמפֿאַטישער ,בּולטער ,שאַרפֿער .לױפֿן
אי דער שטאָט, ,װערט די פּרעפ אַי פֿאַרטאָפּלט,
פּונקט װי אַהינצוצו און אַהערצוצו" ,הרבֿ ל.
פֿײַנבּערג ,ייִשפּ ווש ,זי , .96אַ'  --אַזױ האָט
מען גערופֿן אין װאָלאָזשין דעם טייל שטעטל
װאָס איז געװען בּאַרג-אַראָפּײ ,ריבֿ.
נידעריקער,
אַראָפּצוצייער  --אַדװ .פטמ.
,איך האָבּ מיך צעקלאפּט אי פֿון דעם קזשיזש",
פֿישל בימקא.

אַראָפּציטערן

--

אוטו.

,פֿון בּאַלקן האָכּן

2007

אַראָפּצײכענען
אַראָפּגעציטערט די טײַערסטע לאָמפּן" ,י .קיי
טלמאַן ,פֿאַר 9591 ,או , ,31א בּלייכע שטילקייט
 , ..ציטערט פֿון די װענט אראָפּ מיט פֿאַרבּיקן
געשריי" ,רובּ ,איק ,ר"ה תּשי"ח.
טרוו --- .מאַכן עס זאָל ציטערן אויף אַראָפּ.
;דער געשטאָרבּענער האָט נאָך איין מאָל א
| גלאָץ געטאָן מיט אױפֿגעריסענע אויגן און
צוריק אַראָפּגעציטערט די בּרעמען" ,װײַס ,אַ
מיט זיך.
שטעטל' ,קולטוריליגע' ,זי .17
זונג .,ניש,.
אַראַפּצײיכענען

צייכענונג.
לאַנדשאַפֿט.
הוראה אין
געצייכנט",
מיט

--

טרװ.

אַ

אַאָפּנעמען

פֿאַרשרײַבּן אין א דאָקומענט ,אַי
,יז  . . .וערן געקומען צום מורה-
א
שטובּ און דער ייד האָט אים אַראָפּ-
גראַפּ ,8491 ,נאן ,11

;יו

זיך.

עניש.

-נג.

 .1מאַכן אַראָפּנידערן

אַראָפּציען  --טרח.

ציענדיק .אַראָפּװאַרפֿן .אַי װאַסער דורך קאנאַלן.
אי דאָס טעלערל פֿון .הימל .אי עמעצן צו זיך,
;אַ װײַבּ (פֿרױ) ציט אַראָפּ דעם מאַן (אין
אָפּגרונט) און א װײַבּ (פֿרױ) הײבּט אים אין
דער הייך" ,שװ, .ער האָט געװאָלט זי א' צו
דער ערד ,אויפֿן דיװאַן זי װאַרפֿןײ ,שפּערלינג
איבּז,

דיא

קאַראַימישע

מידכען,

װאַרשע

,9

,ײַן פּעקל אױפֿן רוקן װעט מיך גאַנץ
זי  .02מ
בּאַשטימט אי אין אָפּגרונט" ,דפּ' ,בּערגשטי-
גערי ,דאָס נײַע לעבּען ,נ"י ,אַפּריל  ,3191זי ,11

,סיװאַרט מײַן בּליק ,בּיז ס'װועט די ציאונגס-
קראַפֿט פֿון ערד  /זיך נאָכאַמאָל בּאַמוען /
 -פֿון פֿײַכטער צװײַג אַ געלע בּלאַט אַראָפּצוצ;-

,יינע נאָר פּאַ-
עױי ,האָפֿ ,איך גלויבּ ,זי  ,77א
מעלעכן ציט אַראָפּ מיט דינע פֿינגער װײַסע
פֿאָרהענגלעך פֿון פֿענצטער" ,לייבּ קװיטקאָ,
 ,9ז' , .81די װאָלקנס צי אַראָפּ פֿון הויך
צו נידער  /און לייג זיי אויס אין קופּעס װאָס
געדיכטשר" ,הל ,אין טרעבּלינקע...

' ,ניט קוק

אַזױ אויף מיר',
 .2אַראָפּנעמען .אַראָפּשלעפּן ,אַי דעם צודעק
 פֿון דעכל .עוער} ציט אַראָפּ די געשטוקעװעטעקאָלדרע פֿון איבּערן קאָפּי ,ייז ,אַלט-שטאָט'
,געלעגן  . . .איז |זין אזוי ,װי איר געװוען װאָלט
 זייר הייס ,די קאָלדרע װי אין שלאָף װאָלט זיפֿון זיך אראָפּגעצױגן" ,פמ ,מלחמה ו ,נ"י ,6591

פֿיג; :א נײַע זון האָט |שלוםן אֵשׁ
זי 412
אױפֿן הימל ,װאָס ער האָט אויף דער ערד
אַראָפּגעצױיגן" ,שנ ,שלום אַש ,נ"י  ,0691זי .71
 .2אַ שלעפּ
די הענט מײַנע
צי גוט אַראָפּ
קליאַטשע ,ז'
ממש

אים

טאָן
אין
דאָס
,37

אויף
גראָז,
היטל
,האָט

אָנגענומען

אַראָפּ, .איך רײַבּ אָן
װי דער דין איז ,און
אויפֿן קאָפּי ,ממוס,
זי ...װי א כּלבֿטע

בּײַ זײַן קאַפּעלוש,

עס

אים אַראָפּגעצױגן איבּער די אויגן" ,בּער האַי
ראַװיץ' ,דער גלגול.

*"אַ די

נאָז

=

דער"

נידעריקן, .האָט מען אים אַזױ לאנג בּײַ דער
נאַז געצויגן ,בּיז מע האָט זי אים אַראָפּגע-
צויגן" ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע  ,6781ז' ,01
 .4אױסטאָן װאָס מע טראָגט ,אַלין ,פֿרײ-
װיליק .אַי  9ון זיך די איבּערקליידער ,די

אַראָפּקאטשלען

מאַרינאַרקע אע .אי דעם שטרויענעם קאַפּעליוש,
;ער שפּרינגט אַראָפּ פֿון שטול ,ציט אראָפּ פֿון
|יך זײַן מונדיר" ,שע ,פֿון צװיי װעלטן ז' ,12
ז

;וערן האָט מיט גרויס פֿאָרזיכטיקײט אַראָפ
געצויגן פֿון זיך דעם ראָק און געװאָלט ערגעץ
אױפֿהענגען" ,אַר ,יפּלאַמעסי|, .ערן װיל ניט
אי פֿון זיך דאָס זײַדנס און פּראַװעט אַלע
פֿרײַטיק:צונאַכטס טישן" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָס-
ספעצ ,װען בּײַם אױיסטאָן קומט
טאָק ,זי ,771
אויס צו שלעפּן .אי די שטיוול ,אי די שיך און
פֿיג, :װערן קלוג אונדזערע
זיך זעצן שבֿעה.
פֿינגער און מיר ציען אַראָפּ דעם שלייער פֿון
זאַכן ,װי א חתן דעם דעקטוך פֿון דער כּלהס
פּנים" ,יפ ,די לעגענדע

נח

גרין,

ז' .8

נ"י ,0691

 .9אױסטאָן איבּערגװאַלד .ויפֿשיטױ (בּראי
שית ,לז )32 ,פֿאַרטײַטשט אורח :גזיי האָבּן
אַראָפּגעצױגן" {(תי :אױסגעטאָןן, .האָבּן זי
אים  . . .אַרױסגעבּעטן אין פּאָליש אַרײַן און . ..
אים .מחילה

די תּחתּונים",

אַראָפּגעצױגן

קמ,

 ,6פֵאן , .52ראָש-יהקהל האָט געמווט זײַן
דער  . . .װאָס האָט געקאַנט הארץ האָבּן . . .אי
דעם מלבּוש פֿון דער עגונהס לײַבּ ,אַפֿירנעמען
דאָס קישן פֿון אונטער א קראַנקנס קאָפּ ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך ,,פּונקט , .82האָט מען
גענומען אִי פֿון אים  . . .אַ בּורקע ,דערנאָך א
פֿײַנעם טכוירענעם
פֿון

אַקערמאַן,

טולופּ",

זכרוּנות

הרבֿ לױ
לוי,

לבּית

גליקמאַן
קעשענעװ

תּרצ"ד ,זי , .9װאַנדערן טאַקע  . . .די מענטשן
צו צו די װאַגאָנעס ,װאו פֿון יעדן װערן צוגע-
נומען די פּעק ,אַראַפּגעצױגן די שיך" ,טשענס-
טאָכאָװער יודן, .291 '7 ,דער דײַטש האָט
אראָפּגעצױגן די װעש פֿון דעם ייִדישן מיידל
. . .דערנאָך אויף דעם נאַקעטן לײַבּ מיט דעם
גליטשיקן יאַלאַװצאָװן צװײַגל געקאַטעװעט אין
איר",

יזב

 ,ז' .849

אַָטװאַצק...

 6אַראָפּשינדן, .פֿון איין אָקס ציט מען
 -קיין צוויי פֿעלן ניט אַראָפּי ,שװ.

דערציילט:ן ער האָט
הויט אי' און זײַן
אגרתת ,...װארשע
אַרעמע לײַט די הויט
נתינות

|,די שלאנג

מיר געװאָלט מײַן שיינע
װײַבּ בּאַקליידן" ,מסדר
,האָט בּײַ
 ,8481ז'  .63מ
אַראָפּגעצױגן מיט פֿאַלשע

און הערכות",

ריב"ל,

די הפֿקר

װעלט,

װאַרשע תּרס"בּ ,זי , ,43שטייט א בּייזער מאן
| און צִיט אַראָפּ א פֿעל פֿון טויטן לאַם ,עס
הענגט

אראָפּ אויף

מלך ראַװיטש,

בּיידע

נאַקעטע

הינטערשדיקע

פֿיס",

לידער ,װין , .1291דער

| יעגער שטעלט אײַן זײַן לעבּן ,שיסט

א טיגער

אָדער כאפּט אן אליגאטאָר ,ציט אים אַראָפּ די
פֿל און שטעלט אים דערנאָך אויס אין א
מוזיי" ,קאָר װוו ,נ"י  ,0491זי ,01
 .1אַראָפּקריגן פֿון הימל ,פֿון עולמות העליו-
נים .אי ריינע נשמות פֿאַר די קינדער,, .מן אין
הימל עפֿנט אַלי דיא טאָרן ,דיא מן הישׂט
פֿון רחמנות ,אוני
ר.ן
א). ָ.
טמים
(שערי רח
קאָן אַראָבּ ציהן פֿיל גוטשׂ אויף דען עולם",
| עפש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

9פדמ,

תּמ"ה?

סה/א; .די אָבֿות  --זיי זײַנען די 'מרכּבֿה'
און דעריבּער האָבּן זיי זוכה געװען א' א
נפֿש ,רוח און נשמה צו זײערע קינדער װאָס
קומען נאָך זי בּיז אייבּיק" ,תניא ,ז' .29
,אָשׂ איז אַלשׂ גירעכנט אַז
אויך נעגאַטי :ד
הויבּ זיא דיא הענט אויף אָן דשׂ אונרייגן אוֹרט,
װאָ אייטל מזיקים אונ' שדים זײַן אונ' ציכט
דיא קללות הראָבּ אויף זיך אונ' אירי קינדר",
בּראַנט ,פּרק נא,

 .8אַראָפּרעכענען .אי די קלענערע צאָל פֿון
דער גרעסערער .א' א צען פּראַצענט
געהאַלט .אי פֿון חשבּון אַלע הוצאות.

פֿון

 .9בּאַפֿרײַען פֿון עפּעס .אַי דעם בּרוגז,
כּעס אע, .נימט דאָז הירן הרויז אונ' איין
פֿלימן אונטר דען הירן ציכט מן הראָבּ פֿון

בּיין" ,בּראַנט ,פּרק יז, .װען זיך איין שלאַנג
אום דעם הויניג ליגט ,דאָ נעמט מן אין
צװאַנג אונ' ציהט דיא שלאַנג פֿון דעם פֿאַס
היראָבּ" ,צאינה ,קסט/ג, .מ,ע יל נאָר אַרוס-
נעמען דאָס געװער פֿון די ליטווישע הענט ,מע
 װיל דערפון אי די פֿרעמדקײט ,מע װיל עסנאָר כּשרן" ,פרץ ,א נײַער נצחוף.
 ,0אַראָפּגנבֿענען .אי װאָס מע האָט שלעכט
אַװעקגעלײגט,; .איך קלער אז זי האָט די

 פויערשע שטיוול פֿון א װאָגן אַראָפּגעצױגן,פרץ' ,דאָס שטרײַמלי,, .בּאַװיזן אַראָפּצוצלען און
ניט בּאַװיזן אָפּצוצ;ען" |בּאוויזן אַראָפּצוגנבֿט-

נען ,אָבּער ניט צו אַנטלױפֿן,

 .1אַראָפּװאַשן .אַראָפּנעמען אַ קאָליר .אַי
דאָס טיף-בּלויע און איבּערלאָזן א מיתה-משונה-
קאָליר, .ה,ייסער ספּירט װעט אִ' די גאַנצע
פ;ֿאַרבּ

פֿון

די

זײַד",

שפירא,

ש.

קלײידער

פֿאַרבּערײ ,װאַרשע  ,0091זי - ,22
אַראָפּשנײַדן .אַי די שפּיצן פֿון די
2
בּיימער, .ווען אן אויגן-דאָקטער ציט זיי אַראָפּ"
וְדי בּעלמעס פֿון די אויגןן ,אַלפֿס װו ,װילנע
 ,1ז' ,32
מיט זיך , --דער אורעטערי איז א זייער
לאַנג און שמאָל רעדל װאָס ציט זיך אַראָפּ פֿון
די נירן" ,דרי ע .פּאַט ,טמז 1691 ,װווט ,31
י ,דער- = .אונג- = .עכץ .צ

אַראַפּציער  --אַדו.

-עניש,

דזו אַראָפּצוצ;ֶער, .קוש

מיך אַי פֿון דער פּלייצץ !".

אַראָפּציִער  --דער ,ס,
פֿרױיען)-קאָרסעט איבּערן בּויך.
אַראַפּצעצי'  --דער (דאָס.

מענער( -אויך:
קינדערשפּיל,

דזו שפּיל 'ריבּעלעךי ,װען קינדער האַלטן זיך
איינס

נאָך דעם

אַנדערן

און אַלע אינאיינעם

שלעפּן עפּעס אַרויס אָדער שלעפּן אַװעק,

אַראָפּקאָװען  --טרו.

אַראָפּשמידן, .װעסט

בּאַצאָלן טײַער און ניט אַ' אָן פֿײַער" ,שװ.
עעניש,
-עץכץ.

אַראָפּקאַטעװען  --טרח.

אַראָפּנעמען מיט

שמיץ .אַי פֿון יונג זײַן חוצפּה.

נבּ/בּ, .אַלע כּלייקודש װאָס זײַנען געװען אין
! בּית:המקדש ,װאָס מע האָט דורך זיי אַראָפּגע-

אַראָפּקאַטשלען  --טרװ .דזו דװו, .טוט מיר

פֿון אויבּן אַראָפּ" ,נוצ,

א טובֿה און העלפֿט מיר אַי אַ שטיין פֿון מײַן

צויגן דעם רוח-הקודש

אַראָפּקאַטשען

8002

האַרץ .פֿאַרעפֿנטלעכט דאָס דאָזיקע בּריוול מײַנס
אין אײַער היימיש-הארציקן היימיש" ,ש .מעלי

צער,

אָדר תּשי"ח.

היימיש,

-עניש.

אַראָפּקאאטשען  --טרװ.

זיך.

מיט

 .1אַראָפּקײַקלען.

מלמדישער טײַטש אין פּאָד אָנהײבּ  .02י"ה:
'וגללו את האבֿןי (בּראשית ,כט ,)3 ,יגלוֹתי את
חרפת מצרים' (יהושע ,ה ,)9 ,וגלגלתּיך מן
הסלעיםי (ירמיה ,נא -- )52 ,אי ותִי אין די אַלע
*אַ' אַ שטײן פֿון
שטעלן :אַראָפּקײַקלעןן.
האַרצן = בּאַפֿרײַען פֿון א דריקעניש ,זאָרג
אע .אי פֿון זיך די קאָלדרע, .רעדנדיק האָט
ער דערװײַל אַראַפּגעקאַטשעט פֿון װאָגן צטלעכע
װײַן",

פֿעסער

קאַלענדאַר

.9

אויף

עדעלמאַנן,

דעם

אָדעססער

דער

יאָר תרנ"ד.

 .2פֿאַרקערט פֿון פֿאַרקאַטשען, .איצט בּין
איך  , . .פֿאַרטיק מיט אַלע מײַנע אַרבּעטן-- ,
האָט זי געזאָגט  . . .אַראָפּקאַטשענדיק די אַרבּל",
ס,

קאַלאַניסט,

ייִדישער

,זי

ז' ,35

הייבּט

אָן

זיך עסקן מיטן אַרבּל װאָס לאָזט זיך ניט אַזױ
גיך  . . .אַי איבּער די פֿײַכטע אױסגעהאָרעװעטע
העצנט",

זאָבּין,

הירש

אַפֿ

װײַסרוסישער

דער

ערד ,מאָסקװע ,7491
מיט זיך ; --האָט זיך אַראָפּנעקאַטשעט א
גרויסע לאַװינע פֿון אַן אַלפּן-בּאַרג" ,ש .ז .קהת,
איבּז,

נ.

רובּאקין,

אויף

װאונדער

װעלט,

דער

וַבּאַרדיטשעוו| , .5981פּודן משׂאות װאָלטן זיך
אים פֿונעם האַרצן אראָפּגעקאַטשעט ,נאָר װען
אַז ער זאָל זיך אַ בּיסל אויסװיינען" ,י .װיער:
ניקאָװסקי,

,9

שלש

זי .71

סעודות

קאַ טרער

בּאַרדיטשעװ

צײַט,

האָט זיך דעמאָלט

אַראָפּגעקאַטשעט פֿון מײַן אויג" ,מענדל זינגער,

פֿן

הײמלאַנד,

מײַן

-עכץ.

װין .9191

-יעניש ,

אַראָפּקאָכן  --טרו.

פֿאַרקלענערן ,אָפּשאַפֿן

דורך קאָכן .אַי דעם שוים, .מע נעמט אלאָ
 0גראם רויע געמאָלענע קאַװע-קערנער און
קאָכט זיי אין אַ האַלבּן ליטער װאַסער ,בּיו עס
קאָכט אַראָפּ אויף דער העלפֿט" ,שלג ,איבּז ,דער
אוצר

געזונד

פֿון

און

לעבּן,

,8091

ווארשע

ז' ,62
מיט זיד.

--קאָך ,דער.

-ונג.

-עניש.

אַראָפּקאָלערן  --טרו .פד9 .פ-- :קוילערן.
אַראָפּקײַקלען, .אַז יעקפֿ אָֿינו האָט אָנגעטראַפֿן
רחלען אין פֿעלד ,האָט ער אַראָפּגעקאָלערט....
אַלע שטרויכלונגען װאָס דער שׂטן און די קליי
פּות האָבּן געלייגט אויף זייער װעג" ,אַש,
תּהיליםיוד; .אַי די משׂא װאָס דריקט אַזױ
שווצר",

יחיאל

לערער,

מײַן

היים,

{'

,621

,גאָט / ,וואו איזן יעקבֿ  /װאָס זאָל אַ' דעם

שטיין / ,זאָגן אַז דער טאָג איז נאָך לאַנג",
יחיאל

האָפֿער,

ואָפּקלײַבּ,|7591 ,

מיט זיך , --אפֿשר װאָלט איך , ..װייני-
קער געוען בּײַ מענטשן אין די מײַלער ,װען
מײַן נאָמען זאָל זיך נישט אַזױ גלאַטיק אַ'
פֿון דער צונג" ,פרץ' ,דער משוגענער בּטלן.
;עס קאָלערט זיך אין דער גאַס אַראָפּ די

אַראָפּקומען

גרימפּלען פֿון קלעזמאָרים" ,ל .מלאך ,אַפּפֿאַל,
װאַרשע  ,2291זי 441,

|

ניש,

מיט

אַראָפּקאַמען  --טרו .פ9פ-- :קעמען .אַי די
לאָקן, .שטייט רבֿקה אין שפּיגל און קאַמט
אַראָפּ די הערלעך; איז צוגעגאנגען יענקל און
|
האָט איר בּאַשאָטן מיט קערלעך" ,פֿל.

אַראָפּקאָסען  --טרװ.

--קאָשען.

אויך:

--קאָסיען,

אַראָפּשנײַדן מיט אַ קאָסע.

;אַרױס איז דער זיידע פֿאַרטאָג צום געמויזעכץ
דאָס היי אַראָפּקאָסיען" ,מק ,פּאַעמען' ,רײַסן,
ווילנע  ,0291זי , ,82די פֿערד האָדעװען מיר עֶל
חשבּון הגבֿיר ,מיר קאָסען אַראָפּ די סאַמע
בּעסטע לאָנקע" ,ש .בּרעגמאַן ,דורך קריג און
רעװאַלוציע ,אַדעס  ,2391זי ,132
מיט זיך , --די פֿעטע לאָנקע האָט זיך
(/ניש.
גרינג אַראָפּגעקאָסעטײ.

אַראָפּקאַפּען  --אוטו.
אַראָפּטריפֿן, ,די
וואסער װאָס װעט אַי פֿון דעם שטיקל צוקער
טרינקען",

זאָל עֶר

ליכטיגער

דער

גן

עדן,

זשיטאָמיר  ,6781ז' , .01פֿון דעם גאַנצן לײַבּ
הייס  /קאַפּעט אַראָפּ דער שווייס" ,עט ,לידער,
ווילנל  ,5291זי  .49פֿון הימל האָט אַראָפ-
געקאַפּעט װי טרערן גרויסע טראָפּנס רעגן",
ממוס ,מסעות ,ז' ; .601אין דער הייל ...די
גרויסע שטיין:שטיקער ,פֿון װעלכע עס האָט
וואסער

נס ,איבּז,

אַראָפּגעקאַפּעטײ,

אַנדערסענס

מעשׂהלעך ,קלעוו ,0291
טרװ  --פֿיג, :פֿרײַ צו לאָזן א' פֿון זײַן
סאָװעטישן רעאַליזם טראָפּנס ייִדישע ראָמאַנ"
טיק",

שנ,

ידי

שרײַבּער

ניי  ,8591ז' ,824
אויך מיט זיך.

אין

סאַװעטןרוסלאַנד,

-ץכץ.

-עניש.

אַראָפּקאָפּען  --טרו.
אַראָפּבּריקען, .ליגן
זי בּיידע  . . .אונטער א בּרודיק שיטער בּעט-
געואנטל { . . .װאָסן זיי האַלטן אין כּסדרדיק

אי פֿון זיך" ,דוד מיצמאַכער ,ישמאַטע-קלײַבער'.
-עניש.

אַראָפּקװעטשן  --טרו.
אַראָפּדריקן .א'
עטלעכע גראָשנס פֿון פּרײַז, .קװעטשט אים
אַראָפּ דעם קאָפּ און מיט די פֿיס האַלט ער
אַרום װי מיט צװאַנגען" ,בּ .שאַפֿיר ,אַבֿרהמל
דער שוסטער ,אַדעס  ,1191ז' 92, איר װעט
בּײַ מיר ניט אי איין פֿעניג ניט" ,ש .בּרעגמאַן,

ניאָמקע שװארצ ,קיעוו , ,5291א הויכן בּלוט-
דרוק קאָן מען הײַנט אָפּֿטמאָל א' מיט נײַע
רפֿואות" ,דר' עמנואל

מיט

פּאַט ,טאָג/ 8591 ,א .41

ֿ,ון יענעמס צרות
זיך  --פֿאַר זיך .פ

זיך געמאכט א פרנסה  , . . .געמאַכט כאָפּילאַפּ,

אַראָפּגעקװעטשט
מעשיות

זיך אין בּײַטל אַרײַן" ,שע,

=וועטש ,דער.
ק

-עניש.

אַראָפ
.91
טװ.
אַראָפּקוטשײַען -א-ו.
גליטשן זיך, .לאָמיר מאַכן א שליטל און א'
פֿון בּאַרגײ ,ל .לעהרער ,יוֹשפ | ,שִן .5

אַראָפּקױלערן  --טרװ.
הי

זזו אַראָפּקאָלערן

זיך

--

אװיפֿל שװאַרצע

אָפּגרונטיקע

'טרעפּ האָט זיך א קויקל אויף צוריק אַראָפּ
געטאָן

גערמאַניץ",

פּמ,

מלחמה

װו ,נ"י ,6591

ז' ,255

אַראָפּקוליען  --טרח.
אַראָפּשטױסן עס זאָל
מיט
זיך אַראָפּקײַקלען .אי א זאַק פֿון בּערגל.
זיך  --זיך אי פֿון סטויג ,פֿון בּערגל שניי.
עניש,אַראָפּקומען  --אוטו.
 .1אָנקומען פֿון
אױבּן .אַי פֿון העכסטן גאָרן .א בּת-קול איז
אַראָפּגעקומען,, .איין אורטיל האָבּן זי טון פר
קינדן  /אַז װען עשׂ פֿום הימל אַרבּ װעֶר
קומן" ,װינץ ,זי , .7אליה הנבֿיאןסן  . . .תּפּילה
צו מנחה איז װאָרדן דער הערט . . .איין פֿײַאר
קאם פֿון הימל היראָבּ פֿר אויגן כּל ישׂראל",
לטו כה/בּ, .ווען אָבּו דיא נשמה אַראָבּ קומט,
אַזו האָט זיא דיא בּחירה" ,עפּש ,דרך הישר
לעולם הבּא9 ,פֿדמ ,תּמ"ה? י/א, .דורך איר
הויז גייט דער װעג אין דער העל אַרײַן ,קומט
אַראָפּ אין די חדרים פֿון טויט" ,מס ,משלי
תּקע"ד ,זי , ,72אַז דער ליכטיקער מלאך איז
אַראָפּנעקומען ,האָט ער שוין געטראַפֿן א
פֿינצטערן מלאך בּײַם גוסס צוקאָפּנס" ,פּרץ,
פֿאָלקסי געשיכטן, .װי פֿון יענע הויכע װעלטן /
איז זי דאַ אַראָפּגעקומען / ,װי פֿון אוצר"
הנשמות  /האָט דער בּורא זי גענומען",
יהואָש,

ירבּי מתיא'.

 .2אַראָפּרינען .אַראָפּפֿליסן .אַראָפּטריפֿן, ,דער
רעגן הייבּט אָן אַראָפּצוקומען", .מיטן שטראָם
קומט אַראָפּ דער גאַנצער אָפּפֿאַל פֿון די
פֿאַבּריקן", ,אויך פֿון א קליינער ואונד קומט
אַראָפּ בּלוט פֿון האַרצן" ,שװ .לושׂט בּראָטן,
ניט צו זער דרעהן ,דו דאָשׂ בּלוט הראָבּ
טריפֿט ,אוני גיט {=גייט} ניט אינש פֿלײיש אונ'
בּנישט דשׂ דאָז זלץ הראָבּ קומט" ,בּראַנט,
|
פּרק יו,

 9קומען צו פֿאָרן {מיטן בּײַטעם :אומ'-
געריכטערהייטן ,אַ מאָדנער אורח איז אַראָפ-
געקומען, .ס'איז אַראָפּגעקומען א שנײדער"
יונג  /און זאָגט ,עֶר װעט מיך נעמען" ,פֿל.
,חײַנטיקע װאָך איז  . . .אַראָפּנעקומען  . . .זער
ייִדעלעך גוט ארומ"
ל.ע
אּיַ..
מאַקאַריװער רב
געגאָלט" ,יפֿאָל ,5881 ,פאן , .01חיהלע װעט
דאָרט בּוודאי  . . .חופּה האָבּן און װעט מיט אים
אי אַהײים" ,יז ,אבֿן נגף; .נחום װעװיקס
איז אראָפּגעקומען  . . .און איבּערגענומען די
'פּאָטשטי מיטן הויף" ,שע ,פֿונים יאַריד |,
זי , ,45װי נאָר עס פֿלעגט אין שטעטל אַ' אַ

פֿרעמדער ,אַ װאַיאַזשאַר מיט מוסטערן,
אַגענט

און פֿאַנטאַזיעס ,זי ,95

-ונג- .עכץ,

אַראַפּקױקלען  --טרװ.

זזח אַראָפּקײַקלען

פֿון ניימאַשינען.

ימתּנותי ,זי ,312
אָנקומען ,אַרײַנקומען

 ,". .ייז ,יאָשע

אַן

קאַלבּ,

*אַי פֿון הונגערלאַנד

=:

זייער אַַ הונגעריקער,

מיט אַ גרויסן אפּעטיט,
 4סתּם אָנקומען פֿון ערגעץ (ועגן אַ זאָך).
,דאָס פּעקל װעט אַי אין אַ װאָך אַרום", .מ,ע
האָט שוין בּאַשטעלט די סחורה ,אָבּער װער
ווייס װען זי װעט אֵַי, .ויהי היום ,קומט אַראָפּ

אַראָפּקוקן

2089

א בּריוו פֿון א שטאָט פֿון פּױיזנער גליל מיט
פֿיל חתומים ,אַז זיי פֿאַרלאַנגען זייער עֶר זאָל
ווערן דאָרטן רבֿ" ,רבּי מרדכי מיט דעם פּאַבּסט,
ווילנע תּרמ"ז ,זי , ,4זיי האָבּן דעם פּלאַץ נאָך
אויך ניט געװיס ,בּיז עס װעט א' א נײַער

פּלאַן" ,אַלפֿס ו ,װילנע  ,1091זי  .62אויך :א
בּאַפֿעל (גזירה ,אוקאַז אע) קומט אַראָפּ,, .אין
א װאָך צװײ אַרום ,פּונקט צו דער מגילה ,איז

אַראָפּגעקומען דער נאַבּאָר" ,קמ ,8681 ,נאן ,54
 .9אָנקומען װי א חלק ,װי א צוטיילונג פֿון
א בּודזשעט; .עס קומט װײניק אַראָפּ פֿאַר
בּילדונג פֿון דעם מאָגערן בּודזשעט", .פֿון
קאָראָבּעטשני סבּאָר {|דער טאקסען האָבּן זיך
די שטאָט-רעדלפֿירערס פּאַסטאַרעט |בּאַמיטן
דער בּאָלניצע |שפּיטאָלן זאָל אַ' װאָס צום
קנאַפּסטן" ,יפֿאָל ,2881 ,טן ,34
 .0װערן ערגער ,סאַציאַל אָדער גײַסטיק
נידעריקער .װערן אַ יורד .אָפּצערן .אִ' פֿון
פּנים ,פֿון לײַבּ, .ער איז נעבּעך אראָפּנעקומען
דאָס לעצטע אאָר", .גלײַך נאָך  07האָט ער
אָנגעהױבּן אראָפּצוקומען און עס איז שון
שווער זיך צונױפֿצורעדן מיט אים",, .מיט דער
צײַט בּײַטן זיך דער כאראַקטער און טייל מידות
זיך און קומט
װ.יקלט
נ.ט .
ַשן
אנט
פֿון מע
אראָפּ",

אויף

זאַרפֿן

װאָס

מיר

לערנען

יודישע

געשיכטע? ,װאַרשע  ,2091ז' , .3דאָס איז דער
תּכלית פֿון דעם אי פֿון די װעלטן" ,תניא,472 ,
,די אַרעמסטע פֿון ישׂראל בּאַטראַכט מען
גלײַך װי זיי װאָלטן געװען פֿרײַע מענטשן
וועלכע זענען אַראָפּגעקומען פֿון זייער פֿאַר"
מעגן" ,בּבא-קמא ,צ/בּ.

מיט זיך , --ער קומט זיך אַראָפּ א זאַטער

און אַ צופֿרידענער".
יעכץ.

--קום ,דער

/עעניש.

/נם,

עריא

אַראָפּקוקן  --אוטװ.

 .1קוקן פֿון אױבּן

אַראָפּ .א' דורכן פֿענצטער אויף דער גאַס .עזיץ
איך אויף דעם דאך  /און קוק אַראָפּ און
לאַך / :אַלע מיידלעך האָבּן חתונה  /און איך
מיט זי בּאַגלאַך", .97 ,קוק אַראָפּ ,װעסטו
וויסן װי הויך דו שטייסט" ,שװ .פקוקט אויך
אונטן אַראָפּ מיט זײַן שאַרף אייגל  /און זוכט
זיך א קרבּן אויס פֿון די פײיגלײ ,ממוס ,שירה,
זי , ,75פֿון דאָרטן אַראָפּגעקוקט אין גאָרטן
אַרײַן .שווער איך אײַך אַז ס'יאיז גךדעדן שבּגן-
עדן" ,שע ,מאָטל  4זי , ,94דער הימל ...אַ
גרויסע געפֿרױרענע שויבּ ,דורך װעלכער די
מלאָכים מיִען זיך אראָפּצוקוקן אויף דרערד
און

קאַנען

ניט",

אַט,

פעטערבּורג.

 .2פֿיג :מאַכן דעם אײַנדרוק אַזױ װי
בּאַטראַכטן .בּאַקוקן, .גאָט זיצט אױבּן
קוקט אַראָפּ אונטן" ,שװ .אקוק אַראָפּ
יגרויס רחמנות אויף די קריג  /אין װאָס

אַ"
און
מיט
מײַן

שׂכל מיט מײַן אמונה זענען / :און לערן מיך
אויס

איך זאָל זײַן אַזױ קליג  /אמונה

מיט

אַראָפּקלעטערן

אונדזער חבֿר פּיניען  . . .אויף זײַנע קורצזיכ-
טיקע אויגן מיט זײַן שפּיצעכיקער נאָז װאָס
קוקט אראָפּ אין מויל אַרײַן" ,שע ,מאָטל װ,
זי ,79
 9מיטן בּליק אויסדריקן דערהױבּנקייט,
גאווה אָדער להיפּך  --געפֿאַלנקײט .אי קאַלט,
מיט פֿאַרריסנקײט, .די אויגן קוקן אַראָפּ,
דאָס האַרץ קוקט אַרויף"; :אַז מע קוקט אַראָפּ
 -איז דער שטערן גלאַט" ,שװ, .פֿאַרבּרענט,פֿאַרשׂרפֿעט די דעכער פֿון האָלץ  /װאָס האָבּן
אַמאָל אַראָפּנעקוקט שטאָלץ" ,בּירך שאַפֿיר,
מעלאָדיען ,קראָקץ , .34 '/ ,6881ער װאָלט
געװען נענטער צום תּכלית ,שוין געשטאַנען
העכער פֿון זײַנע חבֿרים און װאָלט אַראָפ-
געקוקט אויף זײי  ...מיט גדלות" ,ממוס,
שלמה וו ,זי , ,82די הימלען זענען װײַט און די
שטערן קוקן אראָפּ גלײַכגילטיק אָדער מיט
חוזק" ,פרץ ,דאָס אָרעמע יינגלי, .טריבּ און
שװערמוטיק קוקן אַראָפּ די געזיכטער פֿון משה
ואַהרן ועלכע זענען אויסגעשניצט פֿון האָלץ
אױפֿן עמוד" ,אַר' ,דער פּרושי, .עס קוקן די
מאַרמאָר:אַטלאַנטן אַראָפּ אַזױ װי ערשטוינט און
דערשראָקן" ,פרוג װו ,ניי  ,0191זי ,38
זיך

מיט

-קוק ,דער.

--

גלײַכגילטיק,

-עכץ.

סתֹּם

אַזײ.

-/עניש,

אַראָפּקושן  --טרו.
אַראָפּנעמען ,אַראָפּ-
וישן ,אויסטריקענען מיט קושן .אי דעם טרויער
פֿון די אויגן .אי און אײַנשלינגען איר מילך-

קייט און ליבּהאַרציקײט, .דעם שטויבּ פֿון איר
פּנים װאָלט איך אַראַפּנעקישט / ,די טרערן
פֿון .מײַנע אויגן װאָלט זי מיר אויסגעװישט",
ש.

,4

בעקערמאַן,

דער

מאָרגען

שטערן,

אַדעס

, ,4 '+מיט אַלטע אײַנגעפֿאַלענע ליפּן

האָט די בּאָבּע אַראָפּנעקושט פֿון אירע בּאַקן די
טרערן" ,יודל יאָפֿע ,גינגאַלד ,מאָסקװע .0491
מיט זיך  --קזװ;- .קוש ,דער- .עכץ,

-עניש .

-עריי.

אַראַפּקײַקלען  --טרח-- :99 .קויקלען.
אי די קלעצער (פֿעסלעך) פֿון בּארג .אי די
הארמאטן, ,װי יעקבֿ איז געקומען האָט ער
אַליײין אַראָפּנעקײַקלט דעם אבֿןנגף" ,נוצ,
ױ
ז.
ַ..
אלען
סא/א, ,וי יעקבֿ האָט דערזען רח
האָט יעקבֿ גענענט און האָט אַראָפּגעקײַקלט
דעם שטיין פֿון דעם מויל פֿון בּרונעם" ,תּי,
אויך '5ג ,בּאַפֿרײַען פֿון אַ
בּראשית ,כט01 ,
דרוק ,זאָרג אע .אַי א שט יין (דעם שטין,
;דו היליקער
די שטיינער) פֿון הצאַןר.
גאָט  . . .מיט דײַן גרויסן רחמנות זאָלסטו פֿון
| אונדז אי דעם גרויסן ,פּֿאַרכטיקן שולד" ,ראָם
איבּז ,דער

איינגילשער

גענעראַל ,װילנע ,9781

זי  ,31תּי פֿאַרטײַטשט גל מעלי חרפּה ובוזי
(תּהלים ,קיט; :)22 ,קײַקל אראָפּ פֿון מיר
שאַנד און בּזיון".

שׂכל אױסגלײַכן צו קענען" ,עט ,לידער,ווילנע  ,5291ז' , .48די גילדענע זון האָט...
 --מיט איר ליכטיק פּנים אַראָפּנעקוקט פֿון

מיט זיך  --אַ רײף קען זיך אַי .קאַ טרער
קײַקלט זיך אראָפּ", .אַ שטיין (בּאַרג) קײַקלט
זיך אראָפּ פֿון הארצן" (פֿון די פּלײיצעס ,פֿון

ערד" ,ממוס ,שלמה  ,ז' , ,4א קוק טאָן אויף

רוקן), .פּרײַזן אויף תּכֿואה קײַקלען זיך אראָפּ".
זיך אי צו בּעטלבּרויט ,צום הקדש, .װער עס

בּלויען הימל

מילד

און פֿרײַנדלעך

אויף דער

האָט זיך אַראָפּגעקײַקלט אינגאַנצן .פֿיר אים
אַרױף און גיי מיט אים טאַנצן"; ,א שמיד,
א שלאָסער און אַ קצבֿ קײַקלען זיך ניט אַראָפּ
צום הונגעריקן מצבֿ" |דאָ װערן אויסגערעכנט
די מלאָכות װאָס גיבּן שטענדיק בּרויט) ,שחװ.
,סיקײַקלען זיך אַראָפּ װי קעפּ אין קאָרבּ די
שקיעות" ,חג ,דורות ,זי , ,53דער װויינענדיקער
קדיש האָט זיך אַראָפּגעקײַקלט פֿון זײַנע שלאַפע
ליפּן" ,מ .שטיקער ,איק ,ר"ה תּשב"ז,

אַראָפּקלאַפּן  --טרו.
 .1אַראָפּנידערן
קלאַפּנדיק מיט אַ האַמער ,מיט יעדער מין
מכשיר .אִי מיט אַ שטעקן די פּירות פֿון בּוים,
אַי פֿון קאָפּ דעם העלעם,
 .2אַראָפּבּרעכן .אי דעם זיגל ,דעם שלאָס,
,די געטאָ  . , .פֿון יעטװוידן פֿאַרבּאָט אַראָפּגע-
קלאַפּט

דעם

טריװאַקס",

פמ,

|} ,נ"י

מלחמה

 ,6ז' - :082
 .9אַראָכּשיסן .אַראָפּיאָגן .אַי דעם שׂונאס
עראָפּלאַן .אי פֿון דער פֿאַרנומענער פּאָזיציע,
 4מאַכן עס זאָל װערן (װײַזן) װײיניקער.
אי פֿיבער מיט כינין .א' דעם בּלוטדרוק מיט
אַ נײַער רפֿואה .אַי די טעמפּעראַטור אין צימער,
אַזוי אויך :אי דעם גראַדל (גראַדוסניק),
 .8פיג .בּנוגע גײַסטיקע אײגנשאַפֿטן .אַי
*אַי
יענעמס מוט ,אונטערנעמערישקייט אע.
די 8ליגל(ען) = אנטמוטיקן ,צונעמען
|
האַפֿענונג- ,
זיך

מיט

--

אִי זיך פֿון ריכטיקן

(פּלאַן ,סדר אע
-עץכץ.

-+קלאַפּ ,דער

װעג

זנג.

-עניש,

אַראָפּקלײַבּן  --טרו .פפ:- :קלויבּן.

אָי

קלײַבן און אַראָפּנעמען ,אַװעקנעמען .אַי פּירותי
,ענטשן האָבּן געהאַט
אי װערעמדיקע אַרבּעס .מ
אױפֿצופּאַסן דעם עפּליגאָרטן און אַי און בּרענ-
גען  . . .אױפֿן בּופֿעטײ ,אַלפֿס ,הערצליכע

ליבּע

.
ֿ,עלדער"בּעליבתּים , ,
ווילנע  ,0091זי  ,43פ
פֿלעגן אִי זייער תּבֿואה אױיפֿן געמאַסטענעם
שטריק און געבּן פאה פֿון יעדער שורה",
פיעט ,פּאֹה ,ד ,ה, .מן טאָר װאול וְאום שבּתן
היראָבּ קלויבּן די פֿעדרן דיא דרויף ליגן אודר
דראַן הענגען" ,לטו ,סז/בּ.
מיט זיך  --אַראָפּקומען נאָך לענגערע
הכנות, .בּיז ער האָט זיך אַראָפּגעקליבּן פֿון
אײבּערשטיבּל איז שוין אַװעק א האַלבּער טאָג".
--קלייבּ ,דער

-ונג.,

-שעכץ.

עניש.

דער  --אורח פֿאַרטײַטשט פכּבֿוצר' (ירמיה ,ו,
 )9װי דער א'ער |תּי; :האַרבּסטער"ן,

אַראַפּקלעטערן  --אוטו -- .אַי פֿון בּוידעם,
,יין בּרונן דער זער טיף
פֿון סטויג היי אע .א
איז אונ מן האָט ניט מיט װאָשׂ הרויס צו שעפּין
ו!ואַשׂר ,דאָ טאָר מן ואול |אום שבּתן היראָבּ
קלעטרן אונ װידר הרויף קלעטרן" ,לטו ,פּ/ב,
אַקוחזװ  --אאראָפּגעקלעטערט האָט די זון
דעם

הימלס

טרעם",

יהואָש,

זונעןאונטער.

גאַנג! .שאַידיק פֿון טורעם ,ואקלט זיך פֿאַר-
װירט װי אין הינערפלעט" ,יפֿ ,נפֿילים ,ה"אָ
 ,3זי ,57

2040

אַראָפּקניען
פֿאַלן אויף די
אַראָפּקניען  --אוטװ.
אראָפּבּוקן זיך און אײַנבּײיגן די קני.
ייִדישע מאַגנאַטן האָבּן אַראָפּגעקניט און
א.
ל,".
אטָ,.
מיזנ
דאַנקט פֿאַר השי"ת טו
דער

קני,
,די
גע"
בּ,

מבֿשׂר ישועה ,װאַרשע  ,0091ז' ,; .03אין

שווארצן פֿאַרהילט ,שטייט אַ פֿרױ אױפֿן שװֹצל/,
אי װיל זי  --און קען זיך ניט רירן" ,חג,
דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691ז'  .07אָט
אַזױ ,קני אַראָפּ צום נאַכטישן גראָז / ,ניט
שרעק זיך פֿאַר שטומקייט פֿון שטיינער" ,יפֿ,
מיט ויך.
ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691ז' .96
עניש.
עכץ.-אונג,

 ,1זזו אַראָפּקנאַקן

אַראָפּקניקן  --טרװ.

 .2אַראָפּנעמען פֿון פּרײַז ,אַי אַ דריטל פֿון דעם
װאָס דער אנטיקן-הענדלער האָט פֿאַרלאַנגט,
אַראָפּקערן

טרו.

--

פֿון אױבּן

אָפּקערן

אויסקערן דאָס דאַכקאַמערל און אַ' דאָס מיסט,
קער ,דער .הזונג- .עכץ/ .עניש,
=
אָפּקערעװען

--

אָפּנײגן אין אַ

אטװ.

זײַט .אי פֿון ריכטיקן װעג, .גיין אויף פשרות.
אַיעװען א בּיסל אָן א זײַט" ,מ .טײַטש ,אַרום
דער פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291ז' , ,14אַיעװענדיק
פֿונעם װעג ,איז די מאַשין אַװעק איבּער די
הרודיקע פֿעלדער" ,חיים גילדין ,פֿליגל ,קיַעװ
.9

טיט

זי ך  --זיך אי פֿון גרויסן שליאַך.

אַראָפּקראַדניען  --טרו .פּר .אַראָפּגנבֿענען.
אַראָפּפֿאַלן

אַראָפּקראַכּן  --אוטװ  6טרװ.

אָדער אַראָפּשלײַדערן מיט אַ קראַך ,א קנאַק.
דער דזשעט האָט אַראָפּגעקראַכט .אי דעם דזשעט,

-יקראַך ,דער.

-עניש,

אַראָפּרײניקן קראַצנ-
אַראָפּקראַצן  --טרו.
דיק .אי דעם אָנגעװאַקסענעם שמוץ .אִי דעם
שטויב פֿון דורות .אַי די אױפֿשריפֿטן,
קראץ ,דערר.מיט זיך.
ונג,ערייעניש.דעכץ.
אַרויסקריגן .אַראָפּ
אַראָפּקריפן  --טרח.
נעמען מיט אַן אָנשטרענג .אַ' די בּיכער פֿון
דער אייבּערשטער פּאָליצע .אי פֿון טיש דעם
געשמאַקסטן בּיסן, ,מ,יט גרושׂי צעמל וגיעה
דאָז מאן זיא מיט איר קינט האָט מאַנקין
{װ=ישןן דיא אַנדרי אראָפּיר גיקראָגין" ,גה,
צ
*א' דאָס טעלערל פֿון הימל = אַלץ
זי .133
װאָס מע בּאַגערט זייער שטאַרק,
מיט ויך  --אַי זיך פֿון בּוידעם אָן אַ
 ---אַראָפּדרײען זיך,

 --אוטו.

אַראָפּקומען ,אַראָפּנידערן אין אַ קרײַז (אין
קרײַזן) .אי טאנצנדיק,
טרו  --מיטנעמען ,מיטשלעפּן עמעצן אָדער
לה אין א קאַראַהאָד,
כתּר
עפּעס בּײַם אַי .אַי ח
מיט זיך , --מײַן האַרץ קלאפּט מיט צום
טאַקט אײנטאָניקן {פֿון זייגער} ,צום פֿלאַטער
פֿון א שטראַלכל אַ װײַסלבֿנײקן ,װאָס קרײַזט
זיך אין דער

אַראָפּקריכּן  --אוטו.

שטיל

זי ,741
-ק.רײַז ,דער.

אראָפּ צום

|
-ונג.

דיל",

אַל |,

|
-עכץ.

-עניש.

 .1אַראָפּגײן ,אַראָפּי

נידערן קריכנדיק .אַי פֿון בּויד ,פֿון דער קעלניע,
פֿון אױיטאָבּוס ,פֿון דער בּריטשקע אא פֿאַרקער-
מיטלען .אִי פֿון בּוידעם ,פֿון בּוים ,פֿון היי.
*א' פֿון עמעצן
אי פֿון בּעט ,פֿון געלעגער.
= אױפֿהערן זיך טשעפּען ,צוצושטיין, .איך
ווייס נישט װאָס דו װילסט  --איך זאָג דיר
מיט גוטן :קריך אַראָפּ פֿון מיר", .רבּונוישל-
עולם ,קריך אַראָפּ פֿון דעם הימל און קוק דיר
אָן דײַן װעלט" ,שװ, .איך האָבּ מיך נאָך װײניק
אָנגעהעצקעט |אין װאָגן ,אין בּוידן ,גי קריך
אים נאָך אַראָפּ ,אָט דו חסידאַרניע {פּעאאָ,
חסירן דו" ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע  ,6781זי ,25
,די זון קריכט אראָפּ פֿון די שפּיצן בּיימער",
ממוס ,ישבּת' .עדער ייד איז אראָפּגעקראָכן
פֿון פּאָסטװאָגן  . . .זיך געזעגנט  . . .און גאָר
קאַלט" ,פּרץ ,יאין פּאָסט:װאָגף? .א געלע צ"
טערדיקע שלאַנג  /איז דורכן שוױיבּ אַראָפּ
געקראָכן אױפֿן דיל" ,יהואָש' ,דער סוף פֿון
ליד', .האָט זיך אַרײַנגעדריקט אין װאַנט
| אַרײַן  . . .ערשט בּײַם אָנבּרוך פֿון בּאַגינען איז
ער אַראָפּגעקראָכן ,מק' ,מוניע דער פֿײגל-
|
הענדלער"

 .2זיך אַראָפּרוקן אין א זײַט, .דער שניפס
קריכט אראָפּ צום געניק", .פֿונדערסטװעגן זע
נען אונדזערע ייִדן דאָרט חלילה ניט אַראָפּ
געקראַכן פֿונעם װעג :זאָל גאָט היטן!" ,קמ,
 ,6זיָאן , .05מ,ען איז שוין אַזױ אַראָפּגץ-
קראָכן פֿון װעג אַז מע האָט ניט אָנגעהױבּן צו
דערקאַנען א ייִדן" ,ש .בּעקערמאַן,

די יודישע

קאָזאַקין ,אַדעס  ,6881זי , .8איר זענט אַראָפּי
געקראָכן פֿון דעם אמתן פּשט" ,מפֿענח נעלי
מים ,װאַרשע  ,9881זי ,1

 .2זיך אַראָפּשײלן,, .װײַל זיא האָבּין פֿר
גאָסין זייער זרע אַז װאַשִׂיר היישערהייד ,אַזו
האָט זיא הקבּ"ה גיצאָלט מיט היישׂי װאֲשׂיר,
דז דיא הויט אין פֿון זיא אַראָבּ גיקראָכן",
נצו ,טז/א.
 4פֿיג לוט , .1 1װעסט אונדזער שטאָט
ניט דערקענען .זי קריכט ניט אראָפּ פֿון די
רישטאָװאַניעס {מע האַלט אין איין בּויען,
צובּויעןן",

ב.

מעדרעש,

אויף

דער

אַכטער

דיסטאַנציע ,מינסק  ,2391זי ,3
מיט זיך , --סהיטל קריכט זיך אַראָפּ
אויף דער פּאַטילניצע":- .קריך ,דער/- .נג.
-עניש.

אַראָפּראַבירן  --טרו.

לייטער,

אַראָפּקרײַזן

אַראָפּרוקן

אַװעקנעמען ,אַראָפּ-

נעמען װי רויבּ .אַ' דעם אָנגרײט אויף ווינטער.
אַ' דאָס בּאַהאַלטענע געװער און לאָזן אָן שוץ
1/ג,
דאָס בּאַפֿצלענע דאָרף.
אַראָפּגראָבּן .אי א
אַראַפּראָיען  --טרװ .סל.
עניש.
עכץ.גאַנצן בּאַרג.

אַראָפּראָלן  --טרו  .1 --אַראָפּקײַקלען.
2

אַראָפּװיקלען,

אוטו  --אַראָפּקײַקלען זיך

(וועגן א שטאַרק קול ,װי א דונער), .און פֿון
די הימלען האָט אראָפֿגעראָלט אַ קול / :דײַן
לעבּן איז דאָס לעבּן פֿון א גראָז / ,דאָך אײיבּיק

לעבּט דער קעניג פֿון גערעכטיקייט" ,יהואָש,
אויך מיט
'דער גאָט פֿון גערעכטיקייט'.
3-/נג . -עניש,
זיך.
אַראָפּראַמען  --טרה9 .פֿ-- :ראַמען
צונעמען ,אַװעקנעמען .אויסראַ-
-רוימען..מען .אַי מיסט ..אַי דעם אָנגעװאַקסענעם בּרוד,
*אַי פֿון װ עג

א) בּאַזײַטיקן,

=

יענער

זאָל

ניט קענען װײַטער זײַן א שטער; בּ) טייטן,
דערהרגענען ;:ג) זיך בּאַפֿרײַען פֿון א טענה,
אַ מאָטיוו װאָס קען זײַן א שטער, .מיר מוזן
קודם -כּל אַי פֿון װעג עטלעכע טענות ותּבֿיעות
װאָס זענען אַרויסגעשטעלט געװאָרן אנטקעגן
ייְדִישׂ" ,זשיט ,דאָס נײַע לעבּען ,נ"י ,פֿעבּ' ,0191

*אַ פֿון טיש = אוך :אױפֿעסן װאָס שטייט
/אָנגעגרײט אױפֿן טיש, .װען עֶר האַקט אַרײַן
די פֿיר כּוסות װײַן  /און ראַמט אַראָפּ פֿון

טיש  /עטלעכע גוטע שטיק פֿישׂ ,"...ש .מ.
דער

אָסטראָװסקי,

מאַסקעראַזן

בּאַל,

װאַרשע

-ונג.

-עכץ,

 ,4ז' ,64

מיט זיך.

--ראַם ,דער.

-עניש.

אַראָפּראַפלען  --אוטו{ .דטצשמ! 58-ז =:
קלינגלען ,טומלען בּײַם אַראָפּקײַקלען
ת.}169
זיך .ק;דאָס אי פֿון די שטיינדלעך. ,א.ַ.מאָל
דאָס װײַטע רוישן פֿון גלעטשער-װאַסער" ,פּרץ,
'ציקאָי וא ,זי ,602
אַראָפּגליטשן
אַראַפּיוטשן  --אוטװ .אַרכ.
זיך, .װען מן דיא (ציצית) אָן מאַכט ,זאָל מן
דען ערשטן קנאָפּף האַרט דראַן מאַכן ,דשׂ
ניט אֹיבֹּר דיא עק קאַן אראָבּ רוטשן ,דשׂ דיא
(ציצית) זאָלן הענגן אימר דאָרין" ,עפּש ,סידור
מיט זיך --
תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,ז/בּ.
אַראָפּגליטשן זיך .אי זיך פֿון א גליטש-בּרעט,
אַראָפּרוימען  +-- --אראָפּראַמען| ,אין ליטרש
די אָפֿטסטע פֿאָרעם מיט ויין ,די דינסט האָט
אויף די שפּיץ"נעגל אַראָפּגערױמט די כּלים,
געדרעמלט אין דער פֿאַר-
ָ.ט
א.
הַן.
און פּא
נאַכטלעכער שטילקייט" ,יהושע פערלע ,עײַן
אַזײגער אינדערפֿרײ,

אַראָפּרופֿן  --טרװ, .זי גייט אַרום .,.װי
אױפֿן צולם-הדמיון; רופֿט מען זי  ---גלײַך װי
מע װאָלט זי פֿון יענער-וועלט אַראָפּגערופֿן",
אַראָפּגעלאָזטע

פרץ,

אויגן, .מײַן

פֿרױי

נאָך

מיטאָג לייגט זיך צו אַ בּיסל ,האָבּ איך געשיקט
איר

אִי",

|=זין

י .מ.

אַלפּעראָװיץ,

דיא

װעלט

מלחמה ,...װילנע  ,5091ז' ; .14פֿון דער
הייך אײַך שפּאָטנדיק  /אַ' :חמורים / .דער
פּאַסטעך װעט אין לעבּן ניט  /פֿאַר שעפּסן
פֿאַלן כּורעים" ,יהואָש ,יפֿירערשאַפֿט',

דירוף ,דער / .זונג.
אַראָפּרוקן
דאָס טיכל
קאָפּ אויף
אַנדערן א
היטל ,און
ממוס,

-עכץ,

-עניש.

 .1אי דעם פֿאָרהאַנג ,אַי
 -טרו.בּיז די אויגן .א' דעם טלית פֿונעם
די אַקסל(ען, .איינער טוט דעם
קניפּ ,אַ רוק אַראָפּ פֿון הינטן דאָס
מע שרײַט אויס זינגענדיק :װיװאַט!",

שלמה

 ,ז' ,78

,האָט

אים

געהערט

אין

14

אַראָפּריזלען
זעראָק
טראָק ,פֿלעגט אקיא דָעם
ויסנדיק

גאָרנישט

געמאַכטײ,

און האָט זיך
א .בּודזאָן,

המן

מיט מרדכין ,װילנע  ,3981זי  .01אאַראָפּגע-
רוקט די קעפּקע אױפֿן קאַרק  /און מיט א
רימען אָנגעגורט די מאַרינאַרקע" ,פמ ,מלח'
מה ן ,נ"י  ,6591ז' ,062

 .2אַרײַנרוקן אין יד אַרײַן שוחד .אי דעם
פּריסטאַװ

א דרײַערל.,

האָט

,דערװײַל

מײַן

עזריאל אַראָפּגערוקט אַ פֿיװבּערל (א פֿינף"
רובּלדיקע) :דעם טאטנס ירושה האָבּ איך דאַ
ניט צוגעלייגט" ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע ,6781
|
זי ,92
 .9אַראָפּשטופּן ,אַראָפּנידערן, .מע זאָל ניט
אי א ייִדן ,א ייִד מוז בּלײַבּן בּבֿחינת עולה",
שו.

מיט זיך , --זאָל זיך ניט |דער שליראָשן
אי צום האַלדז" ,סשי ,ז' , .22די זון װערט
רויט און הייבּט אָן אַראָפּצורוקן זיך צװישן די
מויערן",

הויכע

א.

י.

קאַצאָװיטש,

06

יאַר

לעבּן ,זי , .36דער פֿון װײיטיק אין דעם קינדס
בּאַװועגונגען ,אָנגעדראָלענער בּויך האָט זיך
אַראָפּגערוקט װי א פֿולער זאק" ,רחל קאָרן,
ערד, .דער שלאַפֿער שמייכל האָט זיך פֿון
זײַן דאַרן פּנים פּאַמעלעך אראָפּגערוקטײ ,בּערג,
אַרום װאַקזאַל ,װאָסטאָק' ,ז' ,49

אויך :װערן א יורד .פֿאַרלירן דאָס געזונט,
;ער האָט זיך אראָפּגערוקט ,װען עֶר האָט
געהאַנדלט מיט תּבֿואה", .פֿאַר דעם יאָר װאָס
מיר האָבּן זיך נישט געזען ,האָבּ איך זיך
שטאַרק אַראָפּגערוקטײ ,סמבּ.
-רוק ,דער

-עניש.

-עכץ.

אַראָפּריולען  --אוטו.
קליינער
פֿון

נעמט

-עריי.

אַראָפּפֿליסן װי אַ

קוים-קוים-שטראָם,

די שפּאלטן

װי אַ טײַכעלע.

רינען

א װיאָלעטער

טוש ,ריזלט אַראָפּ אין די טאָלן" ,דא ,פֿון
בּערלין בּיז סאַןפֿראַנציסקאַ ,ארשע  ,0291ז'
 4האָדם און חוה  . . .טרינקען גאָטס וויגליד
װאָס ריזלט אַראָפּ פֿון די צװײַגן" ,יפֿ ,די

לעגענדע נח גרין ,נ"י  ,0691זי ..19
מיט

זיך.

אַראָפּרײַסן

=נג.

אַראַפּרײַבּן  --טרװ.

-עניש.

 .1רײַבּן עס זאָל ניט

זײַן מער .אי א פֿלעק .אי די שטעכענישן אין
,וען איינעם האָט זיך אָנגעקלעפּט ליים
זײַט ,ו
אָדער ערד אין זײַן שוך ,טאָר עֶר אים ניט
וְאום שבּתן אי אויף אומגעפֿלאַסטערטער ערך",
לט ,2ס/בּ, .ער האָט געמוזט אַנטרעטן יענעם
אױפֿן פֿוס ,כּלומרשט װי ניט-בּכּיװון ,כּדי אראָפּ-
צורײַבּן דעם גלאנץ פֿון דעם שוּװאַקס" ,בּ.
גאָרין ,דיא מזיקים  ,...נ"י  ,0091זי .31

--רײַבּ ,דער- .ונג- .עכץ.

 .2צונעמען טעריטאָריע (בּײַם בּאַזיגן א
לאַנד) .א' עלזאָס פֿון פֿראַנקרײַך .אַי בּעסאַראַבּיע
פֿון רומעניע,

מיט זיך.

װאָס עס

 .2צעשטערן װאָס איז אױפֿגעבּױט .אַי די

דריקט ,װאָס פֿאַרשאַפֿט זאָרג און הארצווייטיק.
קומען צום  , . . .פֿאַרטרױערן סודות און א'
|
פֿון האַרצן.

אלטע כאלופעס .אי א גאנצע געגנט און אַלץ
איבּערבּויען, .די אײיבּערבּאַן װאָס האָט גע
דעם גליק-
ּ.י.ז
בפ.
טראַסקעט איבּער די קע
לעכן טאָג װען מע האָט זי אראָפּגעריסן" ,לע,
טמז 4691 ,וא ,81

-עניש,

:

י

:

אַראַפּרײדן  --טרװ .לז )- .אַראָפּרעדןף
יֹאַי פֿון האַרצן

=

אויסדערציילן

געוויינטלעך מיט זיך  --אװיפֿל א מענטש
זאָל זיך אַי פֿון האַרצן  --דאָס געדיכטע בּלײַבּט
בּײַ אים" ,שחװ, .האָט זיך בּײַ אים אויפגעמאַכט
דער מויל און ער האָט גענומען אַי פֿון האַרצן,
זש ,שקלאַװער קינדער, .מיר ,די לייענערס,.. .

האָבּן אויך ניט געקענט אריבּערטראָגן די
שטומקייט  . . .מיר האָבּן גאָרניט קיין װערטער
צו קענען

פֿונים

עריי,אַראָפּרײַטן  --אוטו .אַי פֿון געבּערג, .דער
מלכּהס גילדענע קאַרעטע מיט די בּלויע זײַדענע
שימלען רײַט אַראָפּ פֿון די װאָלקן-טרעפּ" ,יפ,
אויך מיט ויך.
ליבּשאַפּט ,תּ"אָ  ,7691זי 49
עניש.
עכץ.--ריַיט ,דער

אַראָפּרײכערן  --טרח.
רויך .אי פֿון אַ בּאַהעלטעניש.
אַראָפּרײניקן

אַראָפּטרײַבּן מיט

 --טרװ .אַי די פֿלעקן .גזיבּן

שפּרענגונג שפּרענגט ער אויף דאָשׂ אָרט װאו
מאַן דיא אַשן הראָבּ ריינגט אונ' אויף זײַן פֿיר
עקין {פֿון מזבּחן פֿיר שפּרענגונג" ,מחזור ר"ה
ויויכּ ,הומבּורג  ,1271קצג/בּ, .מע קאָן מיט
וקאַסמעטישע} מיטלען אי די האָר {פֿון פּניםן
| וועלכע האָבּן זיך שוין בּאַוויזן" ,פֿאַר.51 1 8691 ,

אַראַפּרײַפֿן  --טרו.

 .1אײַליק ,מיט כּוח

אַראָפּציען ,אַראָפּשלעפּן װאָס איז צוגעפֿעסטיקט,
א' די בּילדער פֿון װאַנט .א' די פֿיגור פֿון
פֿאַסאַד .אי די רויטע פֿענער פֿון די סלופּעס,
אי אַ שטעמפּל ,אַ זיגל .אי די הויט פֿון הערינג,

;דער שטורעם רײַסט אראָפּ א פּאַר בּיימער",
מיט כּעס אַראָפּגעריסן פֿון
ָ.ט
א.
הלה.
;די כּ
זיך דעם בּראַסלעט װעלכן זי האָט בּאַקומען א
עליכם

שלום,

דיא

צװיי

בילדער,

בּאַרדיטשעװ  ,0981זי ,, .6ס'האָט ניט געדויערט
קיין מינוט װי יאַשקע האָט אַראָפּגעריסן דעם
אויסשליסער",

פֿײַװל

סיטאָ,

אָט

דאָס

זײַנען

מיר ,כאַרקאָװ-קיִעװ  ,2391זי , .361קאָנסטו זיך
שטעלן אַלײן פֿאַרן עמוד  . . .אַי פֿאַר זיך דעם

 ,2פֿאַרענדיקן אַ שטיקל אַרבּעט אויף גיך .אַי
 .2אַראָפּדריקן פֿון מקח .קומען צו אַן
אָרעמען בּעל-מלאכה און אי דעם פּרײַז כּמעט
אויף העלפֿט,
 .4אַראָפּעסן ,אַראָפּפֿרעסן, .הבֿרה האָבּן ניט
נאָר אַרײַנגעריבּן דעם טאָפּ בּולבּעס ,מע האָט
אַראָפּגעריבּן אַז עס איז קיין איין בּולבּע ניט
געבליבן",

מעלהן" ,דא ,אַבֿ הרחמים ,נ"י  ,3491ז' , .5זי
האָט פֿון כּעס אַראָפּגעריסן פֿון װאַנט דעם אַלט-
מאָדישן זייגער" ,יײז ,יאָשע קאַלבּ ,נ"י ,6591
זי , .329די גערמאַנישע ריטער האָבּן אַראָפּגע-
ריסן דעם טאָװל ,אויסגעמאָרדעט די קינדער
*אַ' דאָס
און דערציער" ,סי סאַנץ ,ז' .995
| טעלערל פֿון הימל = איבּערגװאַלד אַרײַנקויגן
אַ-זוינס װאָס מע װיל עס שטאַרק האָבּן.

'

יאַריד ן ,זי ,062

 .מיט אַ צי ,מיט אַ ריס ,מיט כּוח אָפּטײלן
צוגעואקסענע,

דאָס

אויסגעוואקסענע.

דאָס

אי

פּירות פֿון בּיימער .אַי די נאָך גרינע בּלעטער,
אַי גרינסן פֿון די בּייטן, .אַז מן אָבֹּר דאָשׂ
מיינשט בּלעטר אַראָבּ רײַזט |פֿון דער ערבֿהן
איז

הײיליקן זיגל {אױפֿן פּסק-דין פֿון בּית-דין של

אַלע פֿיר ווענט (בּײַַם מאַליעװען) אין א  2שעה,

קאָלדרע פֿון די אײַנגעשלאַפֿענע .קאָן א טראָפּן
רחמנות האָט דער פֿעטער  . ..קודם כּל אַרומ-
געריסן די װענט ,אראָפּגעריסן דעם סכך" ,שע,

ז י ך אי פֿון האַרצן" ,שנ ,ה .לייװיק,

זי ,, .014מיט דעם אַלטן שלאָס . . .פֿון װעלכן
עס ריידן אַראָפּ דורות" ,גראַפּ ,5591 ,פַאן ,8
זי,4
= רייד ,דער ונב .זעכץ- ,עניש,

מתנה",

 .4אַראָפּכאַפּן װאָס איז צוגעדעקט .אַ' די

פּסול",

פֿפֿדמ

עפש,

תּמ"ה?,

דרך

עו/בּ.

הישר
;די

לעולם

פֿרוכט

הבּא,
מען

קען

אַרומקלײַבּן מיט שטעקנס ,פֿאַרזיכטיק ,ניט אַזױ
װי

בּײַ אונדז

איז

דער

פֿרוכטײ ,מ .װעללער,
ווילנצ ,0

אָדער

שטייגער

א' די

װי מען פֿלאַנצט אַ סאָד,

ז'  ,23איעדן

טאָג אינדערפֿרי

איז

אונטער דער אָנפֿירונג פֿון א ייִדישן פּאָליציאַנט
אַװעקגעגאנגען א גרופע קיין אָטװאָצקת...
אַראָפּצורײַסן די פּאַמידאָרן װאָס זײַנען גע-
פֿלאַנצט געװאָרן דורך די קראַנקע און פּער-
סאָנאַל" ,יזבּ אָטװאָצק ,...ז8י.03

/

 .0אױסטאָן װאָס מע טראָגט מיט כּוח איבּער-
גװאַלד .אי די יאַרמלקע ,דאָס היטל .אַ'י די הויבּ,

די פֿאַטשײלע .א' די קידושין-רינגלעך פֿון די
פֿינגער ,די אויערינגלעך אע .אַי פֿון זיך די
מלבּושימלעך און ארײַנשפּרינגען אין װאַסער.
,איך רײַס אַלײן פֿון זיך אַראָפּ דאָס פּעלצל,
אַבּי מע זאָל מיך אָפּלאָזן", .צערעמאַניעס מיט
א יַדיש װײַבּל?  /איך מיר לײַט! ,,.מע
רײַסט אראָפּ אַזױנער ,מחילה ,ס'הײַבּל!" ,ממוס,

יודל ,ז' , .501איך? איך |דער כֹּהןן בּין מצורע?
מיך מחוץ למחנה? ...ניין! טו אויס דעם
אפֿוד ,רײַס אַראָפּ די אורים-ותומים פֿון דײַן
בּרוסט!ײ ,פֿרוג ' 1מחוץ למחנהי, .די רבּיצין
,ֿ.אַ,רצײלט װי איך רײַס אלץ פֿון מיר
פ
אַראָפּ ,װי איך שלײַף אָפּ די אָפּצאסן פֿון די
שטיוול" ,פרץ וא' ,ציקאָ' ,זי , .94די דײַטשן
האָבּן פֿון די אומגליקלעכע אַראָפּגעריסן אַלע
בּעסערע קליידער ,שיך" ,סי סאַנץ ,זי ,727
*אי די

טרעסט

לעך

=

אראָפּועצן

פֿון

*א' די מ אַ ס ק = 9
א שטעל ,פֿון אן אמט
אנטפּלעקן יענעמס פֿאַלשקײט ,צביעות ,רשעות
*א' די פֿאַלשע מישקא רצ = דז
אע

אי די ײקטן

= בּאַפֿרײַען.

קוין
"אַ"די ר

פֿון קאָפּ = א) מאַכן אויס פֿירער ,אױיטאָריטעט,
דעה-זאָגער; )3 .צונעמען פֿון עמעצן דאָס
| טײַערסטע (װײַבּ ,קינד),
*אַי דעם של יע ר
= א) אױסזאָגן ,דערגיין א סוד װאָס עמעצער
האַלט בּאַהאלטן; בּ) אי די פֿאַלשע פֿאַרפּוצונג.

אַראָפּרעלסן

2042

אַראָפּרײַסעריש
 .?7שעדיקן קערפערלעך .אַ' אַן אבֿר פֿון גוף.

 ,31שטאַרק קריטיקירן (מיט בּייזע כּוונות)

,דעם קאָפּ װעל איך אים א'!"; .אַי אַ האַנט
ּ,אַסן אַי פֿון אים --
פֿאַר אַזא מין אַרבּעט!" .פ
*אַי זיך די נעץ-
אָט דאָס איז ער װערט!".
זער = זיך ממיתן בּכלל ,אַי די בּ אָר ד פֿון
זיך = זיך אָפּגאָלן ,ד"ה װערן אַן אַפּיקורס.
אי די פֿעל (די הויט) פֿון די בּיינער = זייער
אויך פֿיג, :די ליטע-
שטאַרק עקספּלואַטירן,
ראַרישע פֿונקציע רײַסט אַראָפּ די גראָבּע הויט,
װאָס דאָס פּראַקטישע ציט אַרױף אױפֿן לעבּן

אַי א שרײַבּער ,אי זײַן נײַעם ראָמאַן .אַ' די
רעדאַקציע ,אַי אַ פֿאַרשטעלונג .א' די אַרבּעט
פֿון דער װיסנשאַפֿטלעכער קאָלעגיע/ .א' און
אַנטקרױנען אַלטע פֿאָלק -און רעװאָלוציאָנערע
שרײַבּער" ,כ .דונעץ ,שטערן ,מינסק ,9291
|
א ,4
אויגן = ניט קענען
 ,4ניט קענען אַי די
אָפּװענדן דעם בּליק ,כּסדר קוקן .ניט קענען א'

צוליבּ

פּראַקטישע

צװעקן",

ראַפּאָפּאָרט,

י.

פֿאַש 1591 ,וו ,61
 .8איבּערגװאַלד אױפֿװעקן .אי פֿון (זיסן)
שלאָף .אי פֿון געלעגער ,פֿון בּעט אע, .גאָט
װייסט װאָס דאָ העט געשען ,װען עס זאָל מיך
נישט עפּעס אַזױ װי אַ'י פֿונעם בּעט" ,עט,
סערקעלע ,ווילנע  ,5291זי , ,072אין אַ קאלטער
װינטער-נאַכט האָבּן שוידערלעכע קולות אַראָפּ
געריסן פֿון די בּעטן די נישט-ייַדן אין גראָדנץ",
גראַפּ ,5591 ,נאן  ,8זי  .71אויך מיטן ערשטיקן
ב, :אַראָפּגעריסן פֿרױען פֿון געלעגער און אַלע
לײַט געשלײַדערט צו דער שװעל" ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491ז' ,83
 .9אַראָפּװאַשן ,אַראָפּרײניקן איבּערגװאַלד,
אַראָפּצופּן .אַי די אָנגעװאַקסענע בּלאָטע .אי דעם
פּאַרך

פֿון קאָפּ.

,לערנט

אײַער

װען

גיזינד,

זיא זיך טובֿל זײַן דז זיא זיך דיא פֿלטן אַם

בּויך ואל אויש װשין ,אונ' װאו זיא אין
גרינדל הוט ,זול זיא עֶשׂ הראָבּ רײַשן" ,בּראַנט,
פּרק לג, .ער שפּאַנט דורך דעם גרויסן
שפּיטאָל ,װאו עס קרעכצט דאָס ייִדישע פֿאָלק,
רײַסט אַראָפּ פֿון אים אַלע בּינדן ,קאָמפּרעסן
און אײַזפּענכערס" ,בּעמ וו ,זי ,05
 .0בּרענגען װייטיקדיקן מאַטעריעלן
עקספּלואַטירן .אַי פֿון די שׂכירות .עדו
ניט אי פֿון דעם בּאַדונגענעם לוין ,פֿון
דו האָסט זיך מיט אים בּאַדונגען",

שאָדן,
זאָלסט
װעלכן
מבּ"ם,

הוגה דעות װו ,װילנע  ,2191זי  .4ער מישט
זיך צװישן די פּריקאַזטשיקעס  . . ,רײַסט אַראָפּ
שׂכירות בּײַם סטאַואָזש ,",..שע ,יוגענד
ראָמאַנען,

זי , .48איז

דער רבֿ געבּליבּן זיצן

אין שטעטל צװישן זײַנע בּעליבּתּים װאָס
פֿלעגן אים פֿון יאָר צו יאָר אַ' פֿון די שׂכירות",
אר' ,דער רבֿ און זײַנע ספֿרים! שיאָרן גייען
אַװעק בּיז עס גיט זיך אײַן אַראָפּצורײַסן בּײ
די בּעלי-בּתּים אַ טייל שׂכירות",

,7
רויבּ,

זשיט

ש ,ניי

ז' , ,85אי דאָס עשירות מיט געװאַלד איז
גזילה,

גניבֿה",

ז.

מוירער,

זײַ

נישט

קיין װאוילער יונג וו ,טאַרנאָו  ,5291זי ,14
 ,1רעכענען צו טײַער .אי דעם ק אָ פּ ,די
הויט ,דאָס לעצטע ה ע מ ד פֿון לײַבּ .א'
די כ ראַ פּע (=)+-
 .2שעדיקן .אונטערגראָבּן ,אָפֿט געניצט אין
סאָװ! פֿאַרבּאַנד .אַי דעם פֿינפֿײיאָר-פּלאַן .אי די
קאָלװירטישע אָפּליפֿערונגען דער מלוכה .א'
דאָס פֿרידלעכע

בּויען .בּכּיוון אי אַ קאָנצערט,

פֿאָרשטעלונג אע .אַי אַ (פּאַטריאָטישע) דעמאָנ-
סטראַציע.

די אויגן פֿון דער שיינער פֿרױ, .די שייך"

װי אַ קלאָץ" ,װײַס װ' ,קולטור-ליגע ,ו' 04
עכץ- .עניש.,װען עֹשׂ ניט
אַראָפּרעגענען  --אוטו.
זאָלט פֿון הימל הראָבּ רעגנן ,דאָ װערט יוא
ניקשׂ װאַקסןײ ,לטו ,קלח/בּ, .האָט עש אַראָבּ
גרעגנט דר (מן) דשׂ זיא גגעסן האָבּן" ,יוסיפון,
אַמשׂט  ,3471ריבּ, .װערט דען הקבּ"ה פֿענשׂטר

מאַכן אין הימל ,דאָשׂ קאָרן װערט
| רעגינן" ,צאינה ,צר/ד.

הראָבּ

פֿג, :עס האָט אין תּשרידיקן לאַנד אַ
קאַלטער פֿלאַם אַראָפּגערעגנט" ,מק ,פאָעמען,

געשטיקטע טעפּעכן פֿון פּערסיע ,די קונציק
אויסגעדרעקסלטע עלפֿנבּייןאַרבּעטן פֿון יאַפּאַן
האָט ער דאָרטן געזען און האָט פֿון זיי ניט
געקענט אַי זײַנע אויגן" ,יהואָש ,פּראָזא , אַלֵײ
האַסאַן!, .זײַנען די קליינע געשטאַנען און קיין
אויג ניט אראָפּגעריסן פֿונעם זאַפֿט װאָס האָט

די פֿלעכטן אירע אויף מײַן בּרוסט דער
דאָרשטיקער אַראָפּגערעגנטײ ,י ,8נפילים ,תּ"אָ
 ,3ז'  .52אויך מיט זיך.

אין די קרוגן אַרײַנגערונען" ,ע .איזרא ,שיך

אַראָפּרעדן | --די אָפֿטסטע פֿאָרעם אין ליטרשן

און קאַלאָטן קיעװ  ,8291ז' ,16

 ,2אַרױפֿצװינגען צו זאָגן .אַי פֿון די ליפּן,
אי פֿון מויל .פּײַניקן בּיזן א' פֿון די ליפן
נעמען פֿון אומשולדיקע חבֿרים, .מע זוכט דעם
מארשעליק ,דעם בּדחן ,דעם  . . ,אױיסגעלאַסענעם

וויץ . . .מע רײַסט אים פֿון מויל אַראָפּ" ,פרץ,
יציקאָי ווא ,זי ,742
מיט זיך  --אי זיך פֿון קייט װי א הונט,
(װי א משוגענער) .װילדע װערטער װאָס רײַסן
זיך פֿון דער צונג אַראָפּ ,זיך אי פֿון דער נאַרע.

-זנג.

--רײַס ,דער.

דער (יין- ,קע).

עניש,

ה-עבץ.

|

-ערי.

אַראָפּרײַטעריש  --אַדי
װאָס איז פֿון
(אַזױ װי בּײַ) אַן אַראָפּרײַסער .אַיע קריטיק,
-קייט,

וי ,011

 4-אַראָפּרײדן, .א,יך מוז פֿאַר איינעם אַי אַלץ,אויבּ נישט  --װעל איך משוגע װערן" ,סעג,
מײַנע זיבּן יאַר אין תלאַבֿיבֿ ,בַּ"א  ,9491זי

י*א' די פ ראָזע אקטאָריש) =
,7
א) בּײַ א פּראָבּע רעדן בּלויז די װערטער ,אָן
אינטאָנאַציע ,אָן מימיק :בּ) אָפּשפּילן שנצל,
אֲבּי יוצא צו זײַן,

מיט

ויך , --אַז מע רעדט

פֿון פּנים

אראָפּ

גירונן",

שו"ת

צמח

צדק,

אַמשׂט  ,5771זי | 422הש ון, .איין פֿאַס אייל
װאָס איז אוױיסגעגאָסן  . . .אויבּ ער קען ראַטע-
ווען אַ רבֿיעית אין טהרה  ---זאָל ער ראַטעװען,
און אויבּ ניט . . .עס זאָל בּעסער אי און אין
דער ערד אײַנגענומען װערן" ,זרעים ,פּ/א.
אויך פֿיג :עאַ נפיֿשאטַרגינעריש שמייכעלעץ
איז אים אראָפּגערונען פֿון די ליפּןײ ,רחל קאָרן,
ערד, .די טרײיפֿע תּאװוה רינט אַראָפּ פֿון זײַנע
/
װאָנסעס" ,חג ,טמז,4 7691 ,

זיך.

--רין ,דער.

-ונג.

-עכץן.

-ץניש,

אַראָפּרירן (זיך)  --אוטו.
אַראָפּקלעטערן
מיט שװעריקייט, .ער האָט נאָר בּלויז אַראָפּי
גערירט פֿון װאָגן  . . .אָבּער ער איז שוין געװען
אַזױ פֿאַרשטײַפֿט אַז ער איז געבּליבּן שטיין

זיך

אַראָפּ

פֿון האַרצן ,װערט גרינגער (אויף דער נשמה)",
שװ; .בּין איך דורך די צװיי יאָר געװאָרן אַזױ

 פֿרעמד אַז דו קאָנסט מיר שוין נישט אָנטרױעןאון אַי זיך פֿאַר מיר?" ,י .האַלפּערן ,שיינדעלע,

װאַרשע  ,3191זי .51

=עד ,דער
ר
-עריי,

אַראָפּרינען  --אומו.
;א טרער רינט אַראָפּ,
בּלוט רינט אַראָפּ ,האַרצװײטיק בּלײַבּט" ,שחװ.
;איז עֹשׁ {דאָס זאַלצבּרעטלן ניט גיהאָבּלט ,זאָ
מושׂ מן װאָשׂ אונטער ליגן דאָז עשׂ טאָל
הפֿטיג איז ,אונ' דאָשׂ בּלוט אונ' זלץ ושׂיר
רינט הראָבּי ,בּראַנט ,פּרק יז, .מן זאָל זיך,
 ..,אונטר קיין ואַשֹׂר רין ניט זעצן ,דען דאָז
ואַשֹׂר מעכט אויף אים איין ראָבּ רינן" מבּ,
'מעשׂה סג' ,אַמשׂט תּס"א, .אַזו האָט ער זיך
צו אונשׂ אים גיקערט אוג' אין אים בּלוט

מיט

ווילנע ,9291

,די ערשטע

װאָס האָט

|

ונג,

-עכץ.

-עניש.

|

 .1פֿאַרקלענערן
אַראָפּרעכענען  --טרח.
דעם חשבּון .אַראָפּצלען ,חיסורן .אַ' אַלע הוצאות

פֿון פּאַקן ,פֿירן ,אױיסלאָדן אאַ .דאָס יערלעכע אַ'
די הכנסות פֿון דער װירטשאַפֿט .אי די אַרבּע-
טערס פֿון זייער לוין פֿאַר פֿאַרשפּעטיקונגען.
,די װאָס לעבּן דאָ גוט װעט מען זי אַי פֿון
גן-יעדן" ,די מעשׂה

פֿון פֿיער בּרידער ,ווארשע

 ,6ז' ,, .35ווען איין סאה תּרומה טהורה
איז אַרײַנגעפֿאַלן אין װייניקער װי הונדערט
מאָל אַזױ פֿיל חולין ,זאָל מען פֿאַרקױפֿן אַלץ
צו די כּהנים פֿאַר דעם פּרײַז פֿון תּרומה און
מע זאָל אי די געלט פֿאַר די סאה" ,זרעים,
עד/בּ, .די סומע זאָל שפּעטער אראָפּגערעכנט
ווערן פֿון טראַנספּאָרט זאַכן װאָס װעט געשיקט
װערן" ,סי סאַנץ ,זי ,451

 .2ניט נעמען אין בּאַטראַכט, .אַראָפּגערעכנט
ניט קיין שטאַרק אָנזיכטיקע אונטערשיידן",
מװו ,שװאַרצע

פינטעלעך,

7/נג  --אאן אַן אַי זאָל
מיט זיך.
געמאכט װערן פֿון דײַן שאַצונג" ,תּי ,ויקרא,
כז,

.8

אַראָפּרעלפן  --רעלס אַראָפּ'- ,גערעלסט.
טרװ --
אוטו  ---אַראָפּפֿאָרן פֿון די רעלסן.
/נג,
מאַכן עס זאָל אַראָפּ פֿון די רעלסן
אוּו.

2043

אַראַפּשאָבּן
אַראַפּשאַבּן  --טרו.

אַ' די שכּן פֿון די

"אַ' די הויט = איך
פֿיש .אי די קאָרע.
שטאַרק פּײַניקן ,װײיטיקדיק עקספּלואַטירן* .אַי
גע ר = זיך מאַכן ייִנגער ,זאָגן אַז
די ה ע ר
מען איז ייִנגער װי אויף דער:אמתן |אויף די
| הערנער פֿון די קי װײַזן די צאָל קאַרבּן װיפֿל
מאָל מע האָט שוין זיך געקעלבּטן .אװען די
טייג ניט גאַנץ פֿעשט זײַן ,פֿלעגט זיך טייג צו
הענגן אָן די װעלגר העלצר (בּײַט װעלגערן
מצה) ,דאָ גיהערט מן גלײַך אַראָבּ צו שאָבּן
דאָז ניט חמץ װערט" ,עפּש ,דרך הישר לעולם
הבּא ,פפדמ ,תּמ"ה? לג/בּ, .איך דערקאָן דיך
ניט ,בּיסט אַן אַנדערער געװאָרן  . . .שאָבּט ער
פֿון זיך זיבּן פֿעלן אַראָפּ ,און שאָבּט עס דאָך
בּיזן סוף ניט אַראָפּי ,יודל יאָפֿע ,דאָס איידעמל,

מאָסקװע , .6391דער װאַסער האָט זי לאַנג
געשװענקט  /און גאָר די ערד אַראָפּגעשאָבּן/ :
און איצטער סטאַרטשען שװאַרץ װי קויל /
די גרעבּליעס גאַקעטע ,פֿאַרשװעכטע בּיינער",
יוסף ראָלניק ,גש' ,די גרעבּליע .גאַראָפּשינדן,
אִי פֿון מיר טו מײַנע װערטער / .ס'איז פֿולג-
דיקע פֿלייש ,איך דאָרף זיי ניט" ,סוצ ן ,זי ,292

מיט

-נג.

זיך.

עניש,

/עכץ.

דער  --אויך :מכשיר אויף אַראָפּצושאָבּן,

אַראָפּשאַטענען זיך  --אוטו .נעאָל .אַראָפּי
קומען אַזױ װי אַ שאָטן, .די רעיונות שאָטענען
זיך אַראָפּ פֿון זייערע אויגן" ,מ .י .שעליובּטקי,
אין יאָרן אַרום ,זי ,46

אַראַפּשאַלדערן  --טרו( .קאָרטנשפּיל) אַראָפּ-
נעמען דעם אייבּערשטן טייל פֿון פּעשל קאָרטן
און אַװעקלײגן אונטן אָדער אין א זײַט .אַ'
פֿון תּהילימל (פֿון דער טאַליע ,פֿון קליין-ש"ס)
 -נאָר עטלעכע קאָרטן- ,

אַראָפּשאַקלען  --טרװ .אַי דעם שניי .אַ' די
בּאַשולדיקונג, .דער ייד האָט אַװעקגעשטעלט
די בּײַטש . . .אַראָפּגעשאָקלט פֿון זיך דאָס
אַ .בּערגמאַן,

אײַז",

קאָצקער

מעשׂיות,

װאַרשע

 ,9ו' , ,721די נאַכט איז געװען א װאַרעמע,
צװײַגן האָבּן אראָפּגעשאָקלט דעם שניי פֿון
זיך",

ירחמיאל

גרין,

בּאַרג-יודן,

װוארשע

,8291

,ער |דײַן געליבּטערן איז ייִנגער פֿון דיר.. . .
ער װעט דיך אי װי שטויבּי ,דוד שחר ,איק ,ר"ה

תּשי"ח ,ז' , .89אַראָפּגעשאָקלט פֿון די דיקע
צװײַגן סאמעט-גלאטע בּרוינע קאַשטאַנעס" ,חג,
טמז 8691 ,ווע .62

זיך.

מיט
-עכץ.,

:

-שאָקל,

דער.

|

+זנג.

-עניש.

אַראָפּשאַרן  --טרו.
שטעכלקעס,

אַ' מיט דער האַנט די

אַי די האַנט פֿון דער טאַליע .אַ'

דעם קאַפּעליוש צו דער פּאַטילניצע צו .אַ'י די
*אַ' די ערוד (די בֹּעל-
אומגערעכטע טענות.
מעס) פֿון די אויגן = מאַכן מע זאָל דערזען
|עם אמת, .שאָלעכץ װאָס איז ראוי צו א
ד
בּהמה און די בּרעקלעך װאָס בּלײַבּן אױפֿן טיש
מעג

מען

(אום

שבּתן

זיי אַי' ,לט,2

סג/בּ.

;די רעכטט װערטער ליגן מיר אויף דער צונג,
נאָר איך קען זיי נישט אַ" ,פרץ ,דדאָס

אראָפּשױמען

שטרלימלי, ,װי דו האָסט נאָר אָפּגעשױרן די
האָר ,איז  . ,.װי מע װאָלט די קרענק מיט
דער האַנט אַראָפּגעשאַרט" ,י .האַלפּערן ,שיני
דעלע ,װאַרשע  ,32191ז' ; .81אַי דאָס פֿעטס
פֿון די הערצער און אױפֿווכן דאָס פּינטל פֿון
געוויסן" ,װ .בּורשטין ,איק ,ר"ה תּשכ"ד ,זי ,74
פֿ,ון טיפֿסטער טיף האָבּ איך געענטפֿערט אים:
איך גלױבּ!  /און פֿון מײַן פּנים בּאַלד האָט
ער מיט װייכן פֿאָכער  /מיט פֿרישן װיש
אַראָפּנעשאַרט דעם שטויבּ  /פֿון לעצטן טאָג",
האָפֿ,

אויך :צוגנבֿענען .אי װאָס עס ליגט שלעכט,
אִי א בּײַטעלע פֿון טיש, .הונגער שאַרט אַראָפּ
אַן איינציקע מצה" ,שװ |אַ הונגעריקער איז
גרייט צו גנבֿענען אַפֿילו אַזױנס װאָס קען דעם
הונגער ניט שטילן|.
מיט זיך ,; --האָט זיך אָט די יונגע אַלמנה
אַראָפּגעשארט היפּשע עטלעכע גראָשנס" ,שע,
שאַר ,דער.יוסילע סאָלאָװײ ,זי .911
עניש,-ונג- .,עכץ.

אַראָפּשװײַגן  --אוטו  --ניט ענטפֿערן מיט
רייד .פֿאַרשװליגן? .א טרויער שװײַגט אַראָפּ פֿון
די פֿאַרװײנטע אויגן" .עאַ פֿרימאָרגנדיקע שטיל-
קייט האָט אראָפּגעשװיגן פֿון די פּנימער",
בּאַש ,גק ,טן  ,33זי ,711
טרװ  --אויסדריקן עפעס ניט דורך רייך,
אִי דעם טרויער ,די בּאַהאַלטענע פֿרײד .מיט אַ
מאַך מיט דער האַנט אַי די אומצופרידנקייט,
מיט זיך , --די געסט האַבּן מער געשוויגן
װי גערעדט .זיי האָבּן זיך נישט אַראָפּגערעדט
| נאַר אַראָפּגעשװיגן פֿון האַרצן ,װײַל װענט

האָבּן אויערן" ,מ .נאַדלמאַן ,טמז.4 4 4691 ,
,צי האָבּן מיר נאָך אַ חוש ...פֿאַר אַואַ
צערעמאָניאַל פֿון אַי זיך פֿון דעם האַרצן?
װײַזט אויס אַז ניין" ,גריג ,בּלעטלעך פֿון אַ|
טאָג'בּוך ,נ"י  ,4591זי ,951

ש=װײַג ,דער- .ונג- .,עץכץ- ,עניש.
אַראָפּשװעמען  --טרו .אַרכ.
מאַכן
זאָל אראָפּשװימען .אַראָפּשװענקען, .זיא
האַלטן אין דר הנט אונ' גישׂט פֿיל
דרױיבּר דש זלץ אוני בּלוט ושׂיר װערט
גישוועמט" ,בּראַנט ,פֿפֿדמ  ,6761פּרק יז,

אַז עס
מאָנשׂ
שיר
הראָבּ

אַראָפּשװעגקען  --טרו.
אי דעם שמוץ .אַי
רעשטלעך פֿון פֿאַרבּ .ד,אָס געװויסער שװענקט
אַראָפּ די הײַזלעך בּײַם בּרעג טײַך", .צו מורגנש
רואט אין װינט |אַ דוח רעה} אויף דען הענדן.
דאָ מושׂ מן אין הראָבּ שװענקן  . . .דרײַא מאָל
דרויבּר גִישׂן" ,בּראַנט ,פּרק ח, .דער טײַך האָט
אים נאָך געבּראַכט שאָדן אין װעסנע-צײַט...
פֿאַרטרונקען זײַן שטובּ ,אַראָפּגעשװענקט זײַן
פֿאַרזײטע פֿעלדײ ,חי"ה זעלדעס ,װינטער אַבּענ"

דען ,װאַרשע תּרנ"ח ,ז' ; ,01ניט געקאַנט
פֿאַרטראָגן דאָס װאַסער װאָס האָט זיך געהויבּן,
געװאָרפֿן די שיף און געװאָלט  . . .דאָס װאַסער
זאָל זי אַיי ,אָפּא" ,ים-קראַנקהייטי, .אין איין
אָרט .װערן די בּערג אַראָפּגעשװענקט ,ואקסן
נײַע  אויס אין אָן אַנדער אָרט" ,זק איבּז,
מעשׂיות װעגן ערד ,בּערלין  ,2291זי . ,51

אויך פֿיג :אי די װעלט פֿון מאָרד .אַי די
גאַנצע געזעלשאַפּטלעכע אָרדענונג .אי די פֿר;ער"
דיקע אַנשטרענגונגען; .הונדערט ליגנס קענען
ניט אי איין אמת" ,שװ, .די כװאַליעס פֿון
עמיגראַנטן-שטראָם  . . .מוזן אי די אַלע יוניאָנס
 ...װאָס װערן אױיסגעבּויט מיט אַזױ פֿיל מי",
זשיט שו ,נ"י  ,2191ז' , .86מײַן נשמה בּרענט,
יעדער פֿרישער טראָפּן שװענקט אַראָפּ אַ זינד
 .און די אויגן זעען װי עס בּליט און גרינט",

סעג ,קאַפּריזן ,װאַרשע  ,1291זי , ,321נישט
אַלע װאָס װערן געבּוירן פֿון ייִדישע טאַטע-
מאמע קענען דורכמאכן יענע גרויסע 'ריזיקע'
װאָס רופֿט זיך ייִדישקייט ,און זיי װערן אראָפּ-
געשװענקט פֿון דעם ניט-ייִדישן ים אַרום זיי",
ה .סעקלער |ציטירט פֿון צייט ,טמז 4691 ,או ,}4

,ער האָט זיך פּליוסקען װי אין אַ ים געװאַלט,
מיט אים א' פֿון זיך דעם אוממענטשלעכן
טרויער" ,פּמ ,מלחמה װוו ,נ"י  ,6591זי ,793
מיט זיך  --ננאָך דעם עסן זאָל מן אַזו
טרינקן אַז מן קאָן אויף איין מאָל אַז זיך דשׂ
עשן זאָל אַראָפּ שװענקן אויז דעם מאָגןײ ,עח,
עניש.
ה-עכץ.
הונג.
כז/א.

אַראַפּשװערן  -- 1טרו.
בּטל מאַכן דורך א
שבֿועה .אַי פֿון זיך די בּאַשולדיקונג , -עניש.
אַראָפּשװערן זן  --אוטו  --מיט שװערקייט
ציען אויף אַראָפּ .דער צוציכּוח װאָס שװערט
אַראָפּ .ז,אַפֿטיקע שטענגלעך װײַנטרױבּן האָבּן
אַראָפּגעשװערט צו דער ערד און געװאַרט אַז
מע זאָל זיי אָפּשנײַדן פֿון שטאַם" ,מ .דלוזש-
נאָוסקי ,פֿאַר.,7 | 8591 ,

טרחװ  --אַראָפּדריקן.

;דער זאַק מעל שװערט מיך אַראָפּ", .כ'האָבּ
געטראָגן מלבּושים װאָס האָבּן מיך אַראָפּגץ-
שװוערט" ,בּאַש ,אַ שיף קיין אַמעריקע/ ,
אַראָפּשױדערן

--

אוטח

--

דורכגענומען

װערן פֿון גרויסן שרעק ,ציטערניש ,װאָס
צווינגט אַראָפּצונידערן .אי פֿון דאַך-קאַמערל
טרו --
װאו דער בּר'מינן איז געלעגן.

(קאָרטנשפּיל) אַראָפּנעמען פֿון קאָן אַ געװיסע
סומע אויף עפּעס א ציל .אי אויף א צדקה'זאַך.
אי פֿאַר דער דינסט ,פֿאַר עסנווארג אאַ.

אראָפּנעמען שוים
אַראָפּשױמען  --טרו.
אָדער יעדער מין שיכט פֿון אױבּן .אי די יויך.
מעשׂה גישאך
אי דאָס פֿעטע .אי די סמעטענע, .
אָן רבּ נחמן זײַן טעכטער דיא שימטן אֵל

צײַט דיא טעפּף מיט דיא הענט אַראָבּ" ,מבּ,
מעשׂה קיג. .עס װערט דאָס הײַטל אויף די
זופּן אין פֿאַרשידענע זאַלצן( .דאָס אלץ האַלט
מען פֿאַר נייטיק אראָפּצושוימען מיט דעם

לעפֿל)י ,דר' חײיסין  8די מאָרדפֿי ,די לעהרע
פון לעבּען ,בּערלין  ,9981ז'  .44אװען דער
װײַן װערט אויסגעפּרעסט פֿון די טרויבּן און
קומט אראָפּ אונטן אין קעלטער ,איז אויף דעם
װײַן

פֿאַראַן

.ון
א שוים  . .א

מע

שוימט

דאָס

אַראָפּ . . .כאָטש דער װײַן איז שוין אַראָפּגע-
נקען אומגע"
שוימט געװאָרן ,מעג עטררי..
|
מעשׂרט" ,פיעט ,מעשׂרות ,א ,ז.
אויך פֿיג, :װיפֿל װייטיק דאַרף דורכלעבן אַ

אַראָפּישטאָט
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ייִדישער דיכטער ,װען פֿון זײַנע ליפּן שוימען
אַראָפּ אַזעלכע שורות",

פיינ ,פֿאַט 6691 ,או .1

,די שקיעה האָט בּײַם טאָג די שײַן אַראָפּגע"
שוימט",

מיט
-עכץ.

אפֿא . .. ,שקיעה.

זיך.
הקעניש.

שוים,
=

אַראָפּשטאָט -

דער.

-/נב,

אַדו א סבּ .די ,שטעט.

 .1אין דער ריכטונג שטאָט-אַראָפּ ,נידעריקער
װי עס איז דער צענטער פֿון שטאָט אָדער
 ,2אונטערשטאָט {איבּז
מחוץ דעם צענטער.
,)2:

פֿון משס)-משס4

צענטראלער

האנדלס-

,אַבּן זיך די פֿורן גערירט
טייל פֿון אַ שטאָט .ה
פֿון אָרט  . . .האָבּן זיי אוועקגעסקריפּעט אַ"שי
גאַס" ,בּערג ,אָפּגאַנג,
גער
נ.
א.
לר.
מיט דע
'װאָסטאָקי ,ז'  ,902דאָס אײַזערנע אייװעלע
װאָס ער האָט געבּראַכט אַהער צו שלעפן...
פֿון ערגעץ

װײַט,

אי-שי",

בּ .דעמבּלין,

'װועצסט

סײַדי ,זאַמלבּיכער  ,נ"י  ,7291זי , .29ער
לעבּט װי א מולט-מיליאָנער |איןן אַ הויז
א"שיי ,בּצג ,טמז 4691 ,וא ,11
אַי פֿון בּאַרג ,פֿון
אַראָפּשטפן  --טרו.
די טרעפּ ,אי פֿון טראָטואַר .ריײיכלין  8פֿאַר-
טײַטשט 'שמטוה' (מלכים בּ ,ט, :)33 ,שטושן
זי חר אַבּא" |תי :שלײַדערט זי אַראָפּ"} ,דיא
אשה אסתּר הנ"ל עטליכי שטעגין אראָפּיר
גישטויסין" ,גה ,ז' , .033אַז דיא ששים רבּוא
מלאָכים ווילן שירה זאָגין למעלה ,דאָ קאָנין
זיא ניט בּיז זיא אָפּשײידין פֿון זיך דיא קליפּות
אוני שטויסין זיא אַראָבּ" ,נצו ,כבּ/בּ, .רבקהלע
קריגט א שטויס אַראָפּ פֿון דער שװעל און עס
פֿליט איר נאָך דער טאָפּי ,װײַם ,אַ שלעכטע
פֿרױ ,װאַרשע  ,0391ז' , .771די סאַלדאַטן
שטויסן מיך אַראָפּ מיט זייערע בּיקסןי ,לֵייבּ
יפֿה |גראָפּ ,8491 ,פאן .|11

אויך :אַראָפּרײַבּן מיט כּוח .בּאַזײַטיקן .א'
דעם טינק פֿון װאַנט, .זיא |די גרובּן װאַר
בּקלעבּט מיט קאַליך .דאָ האָבּן זי אַראָב
גשטויסן דשׂ קאַליך אונ' זיא װעלגרטן דען
שטיין פֿון דען גרובּ" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט ,3471
אויך :אַװעקשטױסן ,פֿאַרשטױסן (אי"
יד/בּ .
בּערגװאַלד) .אַי פֿון (ריכטיקן) וועג .אי עמעצן
פֿון זײַנע מיינונגען ,אײַנשטעלונגען אע.
אויך פיג, :װאָס װײַטער שטויסט מען אונדז
אַראָפּ אין דער גרובּ פֿון אָרעמקײט ,רעכט"
לאָזיקײיט און אומװיסנהייט" ,דער רויטער
זונטאָג ,לאָנדאָן  ,5091ז' , .2שטערנדיק דעם
קינד פֿרײַ אָפּצורעאַגירן די עמאָציאַנעל-שװערע
זכרונות ,קאָן מען דורכדעם פֿאַרדרענגען אַדער
אַ' . . .אין דער ספֿערע פֿון אומבּאַװאוסטן",
פּראָפֿי

.8

אַראָפּשיטלען

שניאורסאָן

די

קאַטאַסטראַפֿאַלע

צײַטן ,...בּערלין, .װאָס דארף טאָן א קאָמו"
ניסט מיט אַ װײַבּ װעלכע פּרוּװט אים אַ' פֿון
געהעריקן װעג?" ,מ .טײַטש ,אַרום דער פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291זי ,93
מיט זיך.
עניש,זעכץ.

ש.טויס,
-

אַראָפּשטופֿן  --טרו.

דער

-/נג,

ווו דפװ, .עס איז

אָסור צו טובֿלען כּלים אום שבֹּת .אָבּער מצ

מעג זיי טובֿלען דורך אַן ערמה :ער זאָל גיין
מיט דער כּלי אין מקווה אַרײַן ,און דער װאַסער
זאָל זי אָנפֿילן מיט װאַסער ,און זאָל מיט דער
װאַסער עפּעס ניצן" ,לט ,2סח/בּ, .דער שווער
האָט מיך בּאַלד אַראָפּגעשטופּט פֿון קעסט",
קמ ,8691 ,זאן , .34בּעסער איז זיי זאָלן דיך
אױפֿרופֿן צו זיך ,איידער מע זאָל דיך דערנאָך
אִי פֿונעם פֿײינע-בּריהשאַפֿט װאָס דו האָסט זיך
געהאַלטן" ,מם ,משלי תּקצ"ד ,כה .7 ,ש,טופּט
יענעם אַראָפּ פֿון דער בּאנק; אראָפּ ,אַראָפּ! אויף
דעם אָרט האָבּ איך א חזקה" ,ממוס ,שלמה |,
זי , ,53פֿון כּוונה בּײַם דאַװענען װערן בּאַשאַפֿן
מלאָכים  . . .אָן כּװנה װערט עס אינגאַנצן אַראָפּי
געשטופּט אַראָפּצו" ,תּניא ,קנד, .,די אַלטיטשקע
האָט זיך קוים-קוים

נאַכגעשלעפּט . . .אין דער

לאַנגער װיסטער קאַלאַנע .האָט זי טאַקע {דער
נאַצין אַראָפּגעשטופּט פֿון בּריק אין ניעמאַן
ארײַן",

אליהו

גאָזשאַנסקי,

זי ,44
מיט זיך.
יעץכץ- .,עניש,

-ש-טופּ,

דער .

6/נג,

אַראָפּשטײַגן מיט

הדרדן",

.,1

אַראַָפּשטעלן  --טרװ.

 .1אַװעקשטעלן אויף

אַרונטער .אי די לײַכטערס אױפֿן טיש .אי דעם
ואזאָן אױפֿן דיל .אי אין קעלער.

אָדער פֿון קליינע שטיגן,

סידור

,מע

דאַרף

זיך געוואוינען א' בּיידע פֿיס פֿון בּעט פֿאר
אַמאָל ,ניט איינציקווייז ,פֿױל און לאַנגזאם",
דר' מ .גאָטליעבּ,

פּאָפּולערע

אַלגעמײײנע

היגעניע,

װאַרשע  ,8091זי , ,14פֿון די װאגאַנעןפֿענצטער
ַןר.ו.י.סגעשטעקט די קעפּ ,אַרומ-
אִד
האָבּן יי
געשמעקט אַלע זײַטן ,אָבּער מורא געהאַט א
פֿוס אַראָפּצושטעלן" ,ב .זעמבּלין ,צװײי און אַ

דריטער ,נ"י  ,3491זי ,03
 .2שטעלן אונטער עפּעס .אַי אונטערן טיש.
װעל אונטערשטעלן

,איך

פֿינף-און-צװאַנציק,

אַ דרײַ אונטער

די

און זאָגן דרײַ מאָל פֿינף

איז פֿופֿצן  ---װעל איך אי א פֿינף ,". . .מסדר

זי ,041
מיט

--

זיך

עאיר

יינגער

װאַרשע ,8581

שלאָף

איז

קלעפּיק-זיס  /און קלעמט די אויגן ,קלעמט די

 .1אַראָפּגײן מיט
אַראָפּשטײַגן  --אוטח.
טרעפּ(לעך) פֿון א פֿאַרקערמיטל ,אי פֿון בּאַן,
פֿון שיף .אי פֿון דער דראָזשקע, .בּין איך
אַראָבּ גישטיגן אונ האָבּ העלפֿין אָב װאַשין
דאָס פּנים" ,שו"ת פּני יהושע ,אַמשׂט 5171
וְהש ון, .װען דאָ קומט אָן דשׂ שלאָס . ..דר
דאַ זאָל צו קיסר גמאַכט װערן . . .דאָ שטײַגט
ער אַראָבּ פֿון דשׂ פֿערד" ,יוסיפֿון ! ,פֿיורדא
 ,4קכ/א,, .וען מן אֶבֹּר רײַט ,איז מן ניט
(מחויבֿ) אַראָבּ צו שטײַגן |צו זאָגן תּפֿילת-
עפש,

שטאָכן פֿון געלעגער" ,ב .עליס ,שרעק ,מינסק

אגרת ,איין נײַער בּריפֿשטעללער,

אַראַפּשטיגלען  --אוטו.
קליינע טריטעלעך
טרעפּלעך,

גראָדנע,

תּ"אָ ,5

אַראָפּטרײַבּן מיטן
אַראָפּשטעפן  --טרװ.
שטעכן, .ער האָט זיך שוין נישט געפֿונען קיין
האָט אים װי נאָדלען אראָפּנץ-
א.ָ.ס
דרט.
אָ

תּפֿילות,

אמשׂט

תק"ח,

עבּ/ד, .איז די רויטע זון פֿאַרגאַנגען / .פֿון
זײַן טראָן פֿון זיבּן טרעפּן  /שטײַגט אַראָפּ
דער יונגער הערשער" ,יהואָש' ,דער בּלומעך
פּאַלאַץי, ,פֿאָרנדיק פֿון דער אַרבּעט ,איזו ער
װידער אַראָפּגעשטיגן בּײַם זעלבּן שענק" ,אַר,
ידעם בּרודערס קוילןי,

 .2אַראָפּנידערן סאָציאָל ,עקאַנאָמיש ,גײַס-
| טיק .אַי פֿון א הויכער מדרגה .אי פֿון פֿאָר-
זיצערשאפֿט ,פֿון אָנפֿירערשאַפֿט אע.
שטײַג ,דער .אראַפּשטײַג-
מיט זיך.
לייטער- ,טרעפּ.
אַראָפּשטירצן  --דטשמ +-- .אַראָפּשטערצן.
אוטו  --אאָפּפֿאַלן, .כּדי מיר זאָלן ניט
דארפֿן אַרונטערפֿאַלן און אי פֿון אונזער הויכ-
קייט" ,של"ה הקדוש ,צוגעדרוקט צו צאינה:
וראינה ,בּ ,נ"י תּריג ,ז' ,508

אַנגלען / ,נאָר ס'שטעלן זיך אַראָפּ די פֿיס ,". . .
מאַנ,

געשטאַלטן

נאָענטע

ז' ,344

ש-טעל ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש.אַראָפּשטערצן  --טרו .אַרכ .טװ.

אַראָפּ

שלײַדערן .מלל פֿאַרטײַטשט 'שמטוה' |מלכים
בּ ,ט, :|33 ,שטערצט זי אַראָבּ" |תי, :שליי
דערט זי אַראָפּײן ,פֿרגל :אַראָפּשטירצן,

אַראָפּשטראַלן  --אוסװ , --גנאָר ,חסד,
שטראַלט אַראָפּ פֿון הימל", .זענען  . . .צופֿרידן
פֿון כּבֿוד װאָס שטראַלט אַראָפּ פֿון גרויסן רבֿ
אויף קהלשע קעפּ" ,פרץ ,ווש' ,ציקאַ ,זי ,711
טרװ  --אַראָפּבּרענגען אין פֿאָרעם פֿון
שטראַלן, .די זון שטראַלט אַראָפּ װארעמקייט",

זיך.

מיט

-שטראַל

דער

-נג.

-עגיש,

אַראַפּשטראַמען  --אוטװ  --פֿון בּאַרג
שטראָמט אַראָפּ דער טײַך", .אין זײַן גע-
קעסטלטן שניפּס װאָס האָט אים זייער פּינקט-
לעך אַראָפּגעשטראָמט בּיז צום לעדערנעם פּאַס
ז.ן ,האָט ער זיך דאָ ,אין
ו.י.
הַנע
אַרום זײ
זײַן ראַטן-הײם ,געפֿילט פֿאַר אַ גרינעם" ,פּמ,
איינס

אַפֿ איינס.

ז' ,97

טרון --

אראָפּבּרענגען

מיטן שטראָם ,אי אָפּגעבּראָכענע צװײַגן.
שטראָם ,דער . --דאָס אַראָפּשטײַגן פֿון
=

די אָרגאַנישע שטאָפֿן װאָס װערן אױסגעאַרבּעט
אין בּלאט

רופֿט

זיך אַ" ,אַ .גאָלאָמבּ

איבּז,

טרװ  ---אַראָפּשלײַדערן .אורח פֿאַרטײַטשט
/והגרתּיי (מיכה ,א, ;)6 ,א,יך װערדע א".

ג .בּאָטש ,געװיקסן װ ,װאַרשע  ,2291ז' ,721
עניש,
-ונג- .עכץ.

מיט זיך  --קוקן אויף דער מאַסע װאַסער
װאָס האָט זיך פֿון א הויכער סקאַלע אַראָפּ-
געשטירצט" ,יונה טרובּניק איבּז ,דרי פֿהיליפּ"
זאָהן ,רבּי יהודה הלוי ,װילנע  ,5981ו' ,7

אַראַפּשיטלען  --טרו .מיו אַראַפּטרײסלען,
| ,ווען מן דען (מרור) אין (חרוסת) איין טונקט,
זאָל מן דען (חרוסת) װידר אַראָבּ שיטלן ,אָבּר
ניט מיט דען (מרור) עָשֹׂךי ,עפש ,סידור
תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,קמג/ג.

--שטורץ ,דער

ונג,

אַראָפּשיטן

2049

אַראָפּשיטן  --טרחװ .אַי מיסט פֿון צװייטן
גאָרן .א' בּולבּעס פֿון זאַק, .די מויערן האָט
מען צעשאָסן און געדונגען אַרבּעטער אראָפּי
די

צושיטן

װאַלן

די

אין

פֿאָסן

|= שוץ-

גראָבּנסן אַרײַן ,פרץ' ,מײַנע זכרונות'' ,ציקאָי
וא ,זי , .31א גרויסע בּקשה פֿאַרלאַנגסטו פֿון
רבּונודשל-עולם :קיין פֿריצײַטיקע בּאַרעלעך פֿון
די בּיימער נישט אַי ,אַש ,תּהיליםיד* / .אַי
די קאַנטן (זײַטן) = (װעבּערײַ) אויסבּרייטערן
דאָס געװעב פֿון בּיידע זײַטן פֿון דער אָסנאָװע
(,)3961 +--
אויך :אַראָפּטרײסלען  .+--דפֿװ .מי; .אַזו
בּאַלד מאַכט דשׂ יודליין איין גרוש פֿײַאר הראָבּ
שיטן פֿון הימל"' ,היסטאָרישע אַלעגאָריע פֿון
ר' מאיר ש"ץ ,פֿירט | 4961ריבֿ ,פֿש װװ,
שפּי 82ן,
אויך 9יג :אַי גאָלד אױפֿן שטעטל ,אויף דער
משפּחה .עאַי פֿון זיך די קללות פֿון פֿינצטערן
גלות",

דער

אידישער

|זשענעװ?ן

אַרבּײיטער

 ,9קאן  ,7זי .14
מיט זיך  --קאַ שניי האָט זיך אַראָפּנעשיט
אויף דער ערד און א שרעקלעכער שטורעמוינט
האָט אים אין דער לופֿט געטראָגן" ,א .י.
בּוכבינדער

איבּז,

דיא

בלוטיגע

אינקװיזיציע,

װילנץ  ,5991ז' , .4פֿון זײַנע אויגן"הערלעך
שיט זיך אַראָפּ שניי-שטויבּ" ,אַש ,תּהילים-יוד.
אויך .1 :אַראָפּקומען ,אַרײַנקומען מאַסן-
ֿ,ון בארג שיט זיך אַראַפּ א גאַנצער
װײַז .פ
המון", .זענען נישט שטארק צופֿרידן געװען
ונעם פֿרישן אָנגעלויף װאָס האָט זיך
..
ֿ.
פ
בּאַלד אין די ערשטע קריזיס-יאָרן אַ שאָט אַראָפּ
געטאָן אַהער פֿון  . . .פּױלן" ,פאַריזער שריפטן,
נאן  ,1אָקט'  ,5491זי ,15
 .2אַרוסשיטן זיך .מעל(צוקער) שיט זיך
אַראָפּ פֿון די זעקלעך, .דער שניט {פֿון מאָזן
פֿאַנגט אָן דעמאָלס ,װען דער מאַן שיט זיך
אראָפּ פֿון די מאָן"קעפּלעך",

מ .װעבּער,

דער

יודישער פֿעלדאַרבּײטער ,װאַָרשע  ,1981זי .011

 .9אַראָפּרוקן זיך, .דער טלית האָט זיך אים
אַראָפּגעשיט פֿון די אַקסלען" ,װײַס וו ,יקולטור-
ליגע' ,זי ,501
 .4אַראָפּפֿאַלן .פר, .ער װעט זיך אַמאָל אַ'
פֿון דעם הויכן קלעטערן",
--שיט ,דער

-ונג.

אַראָפּשײילן  --טרװ.

-עכץ.

עניש.

אַ'י שאַלעכץ .אַ'י די

הויט, ,אין איין פֿערטל שעה האָט ער אַראָפַ
געשיילט די שטאָר פֿון זײַנע אויגן ,אַזױ װי א
הײַטל פֿון אן איי" ,איבּז ,מעשׂה טאָבֿיא ,װילנע
תּקצ"ו .תכּדי אָפּצושײלן די שאָלעכץ און
צעבּרעקלען די קערנער ,האָט דער מענטש
אָנגעהױבּן צו ניצן שטיינער" ,איבּז אַדם
הראשו'ס דורות ,װאַרשע  ,6981ו' , ,92די
תּאווהדיקע פֿעל  /פֿון גוף אראָפּגעשײלט/ :
װאָס טוט מײַן ריינע זעל?  /זי ציילט ,זי

צֵיילט" ,הל ,לידער
צוויי,'. ..

פֿון ג|עדזן,

'צװיי

מאָל

אויך .1 :בּכלל אַראָפּנעמען פֿון אױיבּן .אַי די
כּלאָטע .אי די נײַע מאַנירן .אִי די צבֿיעות.

אַראָפּשיקן
זיך ...אויף

די הויט פֿון זיי אַראָפּשינדן" ,ג .י .ראַװיטש,

דער אײבּערפֿלאַך קען נאָר אי פֿון אים {|דעם
ראָמאַנטיזםן די אייבּערשטע שאָלײ ,בּ .ריחקין,

עדי

וצארישען

דאָס נײַע לעבּען ,נ"י ,אַפּריל  ,3191זי ,23

די הויט פֿון די פּוױערים אַז עס זײַנען געבּליבּן

;דער

װעלנער

רעאַליזם

 .2אױסטאָן.

פֿילט

אַראָפּװאַרפֿן.

,אַראָפּגעשײלט

פֿון זיך דאָס דינע נאַכטהעמד פֿון דורכזיכטיקן

דער

גװאַלד

וילנע

ריס,

האָט

רעגירונג

ג,2881
אַזוֹי

{' .51

אראָפּגעשונדן

מיליאַנען סקעלעטן" ,בּן חופֿש ,אַ פּאַליטישע
אָדער אַ סאַציאַלע רעװאָלוציע?,

{נ"ין .5091

אויך פֿי :2אי די הילצערנע הויט פֿון זאַל,

קרעפּידע-שין" ,טמז 5691 ,או  .42גער האָט אַ
מאַך געטאָן אָן אַ גוט-מאָרגן ,בּעת ער האָט
געהאַלטן אין אי פֿון זיך דעם אײבּערמאַנטל",

;,אַי ,אַראָפּשאָבּן פֿון מיר טו מײַנע װערטער/ .
ס'איז פֿולנדיקע פֿלייש איך דאַרף זיי ניט",

נאַד' ,דער געניאַלער אידיאָט'

סוצ | ,זי , .292דאָ גילטן זאָל מײַן צאָרן און

מיט זיך , --מיר האָבּן זיך אַלײן אַראָפּ
געשיילט פֿון אַלע הויטן / ,בּיז דאָס געמיט איז
אונדז געװאָרן ואונדיק-רוי" ,אפֿא ,צוק ,דעצי
עניש.
/כץ.
הנג.
.1
אַראָפּשײַנען  --אוטו.
 .1בּנוגע ממשות-
דיקע זאַכן, .די זילבּערנע לײַכטערס שײַנען
אראָפּ פֿון שבּתדיקן טיש", .עס שײַנען אַראָפּ
פֿון די װענט די בּילדער פֿון װילנער גאון און
פֿון משה מאָנטעפֿיאָרע", .איין גרויסע פֿרײד
האָט די װעלט ,װען די זון פֿון הימל אויף זיי
אַראָפּשײַנטײ ,גדולת דוד ומלכות

שאו? ,װאַרשע

 ,2ז'  .3פפֿון די הענט האָט אַראָפּנעשײַנט
טײַערע בּראַנזעלעטן" ,א .נוסבּאַום ,פּעסעלע די
גאַבּעטע,

 ,5881ז' , ,35פֿון די טישן

װאַרשע

האָבּן אַראָפּגעשײַנט די שיינע הויכע קוכנס ,די
זויערע פֿיש און אַנדערע מאכלים" ,איש יהודי,
יופֿאָל,

פאן

,5

;ער

7

האָט

צעהאנגען

בּילדער  . . .און איבּער זיי דעם לאָזונג 'וויסן
איז מאַכט! ,װאָס האָט דערנאָך לאַנגע יאָרן
אראָפּגעשײיַנט פֿון װאַנטײ ,ס' סאַנץ ,זי ,754

 .2בּנוגע אײגנשאַפֿטן ,שטריכן פֿון כאַראַק-
טער ,בּכּלל פֿיג .גוטסקייט (ערלעכקייט ,פּשטות,
קלוגשאַפֿט אע) שײַנט אַראָפּ פֿון פּנים (פֿון די
אויגן) ,פֿון דער ליכטיקער צורה .אי מיטן
גאַנצן הדרת-פּנים, .קומט זיך צו אַ פֿרױ װאָס
איר אַדלקײט שײַנט איר אַראָפּ פֿון קערפּער",
אַ -מאָרגענשטערן,

הזהב,

עגל

װאַָרשעץ

,8981

זי ,; .811נאַרכיע ,ס'מעל שײַנט? דער שבּת
שײַנט .פֿאַראַן אַזא קרײַטעכץ ,שײַנט עס אַראָפּ
פֿון אַלע מאכלים" ,י .מ .נײַמאַן ,שבּת אובּט,
װאַרשע  ,3291ז' , ,88טיזנטער חנען האָט
בּילגורײַ געהאַט ,װײַל פֿון אלץ האָט אַראָפּ
געשײַנט

ייִדישקייט",

תּשט"ז ,זי 3
מיט זיך.

חורבּן

בּילגורט,

תּ"אָ

-שײַן ,דער . /נג.

-עכץ.

עניש,אַראָפּשינדן  --טרח.
אי די פֿעל פֿון אַ
ֿ,ון אַ נבֿלה קען מען אַי איין פֿעל און
בּהמה .פ
פֿון אַ טויטן גבֿיר אַ סך פֿעלן" ,שװ |מע קען
*אַ' די הויט
נעמען א סך קבֿורה:געלטן.
= א) שמײַסן אַ סך ,זייער װײיטיקדיק ,אַ מלמך
װאָס שינדט אַראָפּ די הויט, .די קאָזאַקן האָבּן
אָנגעהויבּן מיט זייערע ראַפּניקעס צו ציילן אחת
ואחת בּיו אהת ושבֿעִים ...זיי האָבּן אים
אראָפּגעשונדן

זײַן הויט",

יעקבֿ מאָרגענשטערן,

דיא שיינע בּלוהמכען ,װאַרשע  :0881בּ) שטאַרק
עקספּלואַטירן ,עקאָנאָמיש דריקן בּיז דער העכ-
סטער מדרגה, .רײַסן געלט פֿון אָרעמע לײַט,

מײַן

כּעס,

 /װאָס

קאָן

די

לוחות

אויף

אַ

פֿעלדז צעבּרעכן ,די הויט פֿון זיך אַ' פֿאַר
כּעס" ,דא ,אָבֿ הרחמים ,נ"י  ,3491ז' ,35
זונג,

עניש.

העכץ.

אַראָפּשיפֿן  --טרו.

ער

 .1שיסן פֿון אױבּן

אויף אַראָפּ .א' פֿײַלן פֿון מויער .א' בּאַמבּעס

פֿון עראָפּלאַנען .אי די פּליטים, .דאָ האָט עֶר
ווידר אויף דען קינג בּיזי ריד גרעט אוני ער
האָט אַראָבּ גשאָסין פֿון דען טאָרין" ,שאר,
זי עג .עלאַזט אָפּ זײַנע פֿײַלן הין און הער
צעשפּרײט / ,שיסט אַראָפּ בּליצן אין דער
לענג ,אין דער בּרייט" ,ממוס ,שירה ,ז' ,92

 .2אַראָפּשלאָגן דורך שיסן .אי דעם שׂונאס
פוןֿ.ײ.ַ.נע מאַגנאַטן
עראָפּלאַן, .אין זכות פֿ
געלעבּט{ ,װאָס} האַבּן אונדז טייל פֿון זיי אויף
בּיימער אַרױפֿגעיאָגט און װי פֿײגל אַראָפּגע-
שאָסן" ,פרץ' ,קאָפּ און האַנטי, .אַלע קאַנאָנען
פֿון דער װעלט װעלן ניט אַ' קיין איינציק

שטױבּל פֿון די לוחות" .זבּ ,די שטימע פון
טאָל ,נ"י  ,0491זי ,012
 9זייער גיך אַראָפּפֿליען, .דער מלאך פֿון
גןדעדן האָט בּײַ קיינעם קיין רשות נישט גענו"
מען .על דעת עצמו איז ער אַראָפּגעשאָסן
אויף דער ערד נאָך לײיבּלס נשמה" ,פרץ ,יבּײַם

גוסס צוקאַפּן.
 .4געבּן א שטאַרקן פּאַטש .אַי אַ פּאַטש ,אַ
כמאַל ,א בּרען איבּער אַן אויער אע.
 .9גיך אַראָפּקומען ,אַרױסגײן .אי פֿון בּאַרג,
פֿון העכסטן גאָרן, .גאַבּ אים איין אָהר פֿײַג ,דז
אים גלײַך דז דם אַראָבּ שיסט" ,יא פּראָגער
פֿאַמיליען-מגילה',
שטייךבּוך ,זי 27ן.

2371

|ש.

פֿרידלאַנד,

װאַכי

מיט זיך  --זיך אי פֿון די בּאַפֿאַלערס,
ה-עכץ.
ונג.
ש-יס-- ,שאָס ,דער.-עניש,

אַראָפּשיקן  --טרו.

 .1שיקן עמעצן מיט אַ

שליחות.

פֿאַר די

ספּעציעלער

אַ' א רעדנער

וואלן, .בּראַנפֿן איז א שלעכטער שליח :מע
שיקט אים אַראָפּ אונטן ,קריכט עֶר גאָר אַרױיף
אויבּן" ,שװ, .גאָט בּרוך-הוא זאָל שוין אַ'
דעם גואל:צדק און דער בּית-המקדש זאָל
געבּויט װערן ,אָמןײ ,סיפּורי מלחמות ,װאַרשע
 ,3טו/בּ, .אַהער אראָפּגעשיקט .,איז ער
אָנגעקומען אַהער אום פֿרײַטאַגיצונאַכטס צום
דאװענען ,האָט צוגענעמען די ספֿר-תּורות ,". . .
,אָל קאַלוגע אי א שלית מיוחד מיט
יפ ,זי  ,081ז
עטלעכע גילדן קיין ווארשע" ,פּרץ וווש' ,ציקאַי,

זי ,681

2040

אַראַפּשלאָגן
 .2אַראָפּװאַרפֿן װי אַ מתּנה ,װי אַ נס, .גאָט
שיקט ניט אראָפּ פֿון אױיבּן אַז מע ליגט אױפֿן
אויוװן" ,שװ, .אז כבּין געװען א קינד ,האָט
מיר דער בּאַלטן אַראָפּגעשיקט אַ דרײַער פֿאַר
לערנען",

י .מ.

נײַמאַן,

שבּת-אױבּס,

װארשע

 ,3ז' ,, .011שיקט פֿײַער פֿון הימל אַראָפּ
אום צו אַנטפֿאַנגען די קובּנות און דאָס
קטורת" ,צאינה ,קצא/א.

 .9להיפּוך ,װי אַ שטראָף .אַי א בּייזן איבּער-
גאַנג .אַי װיסטע קללות, .פֿאַרװאָס שיקסטו ניט
אַראָפּ אויף זייערע קעפּ א שרעקלעכן דונער
אום אױסצוּװאַרצלען די טרײפֿניאַקעס?".7 ,
לעװיץ,

רפֿאל דעם

שנײַדער'ס

טאַכטער,

וילנע

 ,8זי ,82
 .4צושיקן .אַראַפּבּרענגען, ,א,יז פֿאַרענט-
פֿערט געװאָרן די גמרא פֿון די צען טעפּ
אַרעמקייט װאָס זײַנען אַראָפּגעשיקט געװאָרן
אויף דער װעלט" ,ממוס ,מסעות.65 '1 ,
לכּבֿוד דעם פֿוטער װאָס זיסל האָט אָנגעטאָן
האָט דער װינטער אַראָפּגעשיקט א שטאַרקן
פֿראָסט" ,אר' ,דער פֿאָדנער', .דערנאָך אין
געקומען דער מבּול ,און נאָך דעם מבּול איז די
מלוכה אַראָפּנעשיקט געװאָרן פֿון אױבּן אויף
דער ערד" ,קאָר װו ,נ"י  ,0491ו' .52

שיק ,דצר.
=

-ונג.,

אַראָפּשלאָגן  --טרו.

-עכץ.

-עניש,

 .1אַראָפּהאַקן ,אַראָפּ-

קלאַפּן ,אַראָפּשיסן .אַי עטלעכע צװײַגן .אַ' די
רײפֿן פֿון פֿאַס, .איר זײַט שוין לאַנג אזא
טיכטיקער
צר?",

שיסער

ש.

אראָפּצושלאָגן אייגענע פֿל;-

ברעגמאַן,

דורך

קריג

און

רעװאָ"

 .2אַװעקנעמען ,אַװעקפֿירן .שטויסן צו בּלַטן
אַן אײַנשטעל .אי פֿון א (מיליטערישער ,טעאָ-
רעטישער ,פּראַקטישער ,אידייאישער) פאָזי-
ציע .אִי דעם חשק ,די לוסט ,די כּװנות .א'
(פֿון) מוט .אי פֿון דער דעה ,פֿון פּלאַן.

אַי פֿון פּאַנטעלעגעס {פֿון גלײַכן געדאַנק ,אירן,
*אַי פֿון װ ע ג = צעטומלען .אַראָפּפֿירן פֿון
אַזױי אויך :אַ'
אַנגעמערקטן רעדן ,טראַכטן,
פֿון שליאַך ,פֿון טראַקט ,פֿון טאָלק ,פֿון טראָפּ,
,הקיצור המעשׂה ,דערװײַל האָט איר מיך א
בּיסל אַראָפּגעשלאָגן פֿונעם װעג ,און מיר
האַלטן נאָך גאָר פֿון פֿאָרנט" ,שע ,מעשׂיות
און פֿאַנטאַזיעס ,ז'  .212עדאָס פֿונאַנדערגײן
זיך |פֿון עולם} ,דאָס פּאַטשן פֿון שמש |מע
זאָל זײַן שטילן שלאָגט אים |דעם מגידן אַראָפּ
פֿון װעג און ער טומלט זיך אין די רייד" ,אַר,
ידי רירנדיקע דרשהי, ,די דאָזיקע שפֿע האָט א
בּיסל  . . ,אַראָפּגעשלאָגן פֿון טראָפּ דעצם ...
פּראָװינציעלן אוניווערסיטעט" ,מוק ,אױיסלאַנד,
זי ,392
 .9אַראָפּנעמען ,אַראָפּרעכענען .אַי אפֿשר אַ
העלפֿט פֿון פֿאַרדינסט .אַי פֿון חשבּון,
! מיט זי ך  ---אַי זיך פֿון ועג (שליאַך אאַזו).
זיך א' פֿון װעג איבּער דער זאַװערוכע, .איך
מיטן אַנדערן און קאָן אַזױ
נס
אשי.י. .
מי
חלילה

ז' ,281

זיך

פֿונעם

שלאַך",

מוזיק האָט גענומען זיך אַ' אַלץ מער איף
אומעטיקע ,טרויערדיקע מאָטיון" ,י .א .לייזעי

|ראָװיטש ,דער זינדיקער ,פּעטראָגראַד  ,9191ז'
(?91ן
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שע,

,די פֿרײילעך אָנגעשטעלטע

טבֿיה,

חתונה-

פֿיס

*אי זיך פֿון די

זיער

=

אַ סך אַרומלױפֿן ,אַרומגײן.

ש-לאָג ,דער- .ונג- .עכץ .עניש.
דער (דין ,הקע)- .עריי.
אַראָפּשלײַדערן  --טרו.
אַראָפּװאַרפֿן
כּוח .אי אין א גרובּ ,אין װאַסער .אי
רײַטער .אַי דאָס קינד פֿון װאַגאָן װאָס
קיין אוישוויץ און אַראָפּשפּרינגען אליין.

מיט
דעם
פֿירט
*אַ'

איף דער ערד דעם טראָן (די שטול פֿון
רבּנות אע) = זיך אָפּואָגן פֿון דעם .אקומען
הונגעריקע קי און שלײַדערן עס אַראָפּ בּײַם
אַרױסשלעפּן הױפֿנװײַז שטרוי אױפּצופֿרעסן",
ממוס ,װינטשפֿ ,ז' , ,901דער אַלטער האָט
אַראָפּגעשלײַדערט די שיך ,אויסגעגלאָצט אַ פּאָר
גלעזערנע אויגן און גענומען קושן ס'אייניקל",
אָפּאַ ,יבּײַנאַכט אין סאַלון", .איך פֿאַל מיט דיר

און װער אַראָפּנעשלײַדערט  --און הײבּ זיך
אויף אַ װאָלקן" ,חג ,מענטש פֿון פֿײַער ,ז' ,26
מיט זי ך  --אי זיך אין טײַך, ,ס'שלײַדערט
זיך אַראָפּ ,פֿאַרװיקלט אין אַ פֿאָן ,דער לעצטער
אױפֿשטענדלער אין װאַרשע ,אין דער געטאָ",
פּמ ,מלחמה
ֿענצטערפ

וו ,נ"י  ,6591ז'  ,805עװאָלטן די
געװען מיט

ניט

גראַטעס

אומגע.

הויערדיק ,איך װאָלט זיך אַראָפּנעשלײַדערט אין
די אָרעמס פֿון װינט" ,י ,9פּאַסטעכער אין
ישׂראל ,תּ"אָ  ,3591זי ,99

-ש-ליידער ,דער

לוציע | ,אַדעס  ,1391ז' ,87

אי

אַראַפּשלינגען

זנג.

אַראָפּשלינגען  --טרו.
 .1מאַכן אַז שפּײַז
זאָל גיך אַראָפּ דורך דער שפּײַזרער ,וושט ,אין
מאָגן אַרײַן .אי א בּיסן ,אַ'י אַ גאַנצן מאָלצײַט,
,ניט אַראָפּצושלינגען און ניט אױסצושפּײַען",
פֿװל |= מען איז אין אַ שװערער סיטואציע,
ווען יעדער בּאַשלוס איז ניט גינסטיק}, .װאָס
מע שלינגט ניט אַראָפּ דאָס האָט מען ניט", ,מ,ע
דארף אזוי פֿיל אָפּבּײַסן װיפֿל מע קען אַי" ,שװ
ןפֿרגל אויך בּפן, ,מע מעג גיין אָנקוקן אויף
בּילעטן מיט װאָס פֿאַר א גיכקייט די קארטאָפֿל
ווערן אָפּגעשײלט ,אין מויל אַרײַנגעכאַפּט און
אַראָפּנעשלונגען" ,ממום ,שלמה  ,ז' ,78
,לאַקרעץ ,װען ער עסט אים { ---מאַכט מען די
בּרכהן שהכּל ,און אויך װען ער שלינגט אים
נישט אראָפּ ,נאָר עֶר נאָגט אויס דעם זאַפֿט --
שהכּל" .,חא ,װאַרשע  ,7681סבּ/א .עװען מע
האָט אים |דעם כֹּהן| געזאָגט (בּשעת ער האלט
דאָס עסן אין מויל) :דו בּיסט טמא געװאָרן
אָדער די תּרומה איז טמא געװאָרן -- ,זאָגט
רבּי אליעזר

--

ער

מעג

שמוגלאַרס,

װאַרשאַװסקי,

װאַרשע

,0291

 .2מאַכן או עפּעס װאָס האָט ניט קיין
שפּײַזדװערט זאָל דורכן װשט אַרײַן און בּאַי
האלטן װערן אין מאָגן ,אין קדישקעס .א' אַ
גאָלדענע מטבּע ,אַ בּריליאַנט אע .אי א צעטל
 מיט נעמען פֿון חבֿרים ,אַ געהיימע אינסטרוקיציע אע, .שלינג אראָפּ און פֿאַרקרים זיך ניט",
פֿול  --װעגן בּיטערע מעדיצינען און אויך:
װען מע מוז עפּעס טאָן װאָס איז אינגאנצן
ניט צום האַרצן ,דארף מען ניט אַרױסװײַזן די
אומצופֿרידנקײט ,דעם עקל* ,אַי אַ (די) בּיטערע
פּיל = אױך :אויף גיך טאָן עפּעס װאָס מע
מוז ,אָבּער װאָס איז זייער שלעכט ,שװער.
ע{זעסט אויס װי דו װאָלסט) אַראָפּגעשלונגען אַ
פֿװל  --װעגן א בּעל-
קטןע",
(לאַנגן)) ש
גאווה װאָס האַלט זיך שטײַף ,אָנגעבּלאָזן, .אויבּ
עס קומט אַרײַן שפּײַעכץ אין מויל (בּשעתן
דאַװנען) ,זאָל ער עס אַי ,לט 2י/בּ . . ., .האָבּן
 . . .זצװויי פֿרױען} זיך געבּאָדן ,זיך אָנגעטאָן
װײַסע קליידער ,זיך געלייגט אין די בּעטן און
בּאַנאנגען זעלבּסטמאָרד דורך א' ציאן-קאַלײ,
יזבּ אָטװאָצק ,...ז'  .828עדאָס געלט האָט
מען בּײַ אים געפּאַקט ,די בּריוולעך אָבּער האָט
זיך אים אײַנגעגעבּן די לעצטע מינוטן פֿאַרן
דערשאָסן װערן אַראָפּצושלינגען" ,טשענסטאַ
כאָװער

יידן ז' .032

 9בּאַהאַלטן אין זיך ,ניט אַרױסװײַזן .ניט איי
בּעררײיסן בּײַם רעדן ,דערציילן .אי אַ פֿאַרדראָס.
א אַ סוד .אײַננעמען א שטומעניש און א'

| שאַ ,װי דאָס לשון װאָלט אָפּגענומען,, .בּײַס אָפּ

ניש.

אַיי ,זרעים,

װײַז און שלינגט זיי שווערלעך אַראָפּי ,עוזר

עח/בּ.

און שלינג אַראָפּ דײַן צונגי ,פֿװל  ---רעד ניט,
דערצייל ניט! ;ער האָט א סך סודות אַראָפי
יל ,דאָס פוילישע

געשלונגען",

יונגעל,5981 ,

זי , .511מע זאָל זיך אויסלערנען (מע מוז
קענען) אי צרות (װײַטיקן)" ,שװ, .הירשל
שלינגט אַראָפּ דאָס לעצטע בּיסל שרעק און
נעמט זיך אַן מיט שמשוױבּלינדן כּוח" ,הר,
אין שענסטן

טאָג פֿון האַרבּסט' ,הירשל װערט

נתגלהי, .האָט אַראָפּגעשלונגען א שמייכל װאָס
האָט אים צעקנייטשט דאָס פּנים" ,אַ .קאַהאַן,
אינזשעניערן ,קיעוו  ,2291זי , .131שבּת טאָר
מען זיך נישט מצער זײַן' { --זין האָט אַראָפּי
געשלונגען די טרערן ,געשטאַרקט זיך און מיט
א צעבּראָכן האַרץ די שבּת-ליכט אָנגעצונדן",
אֵש ,תּהילים:ייד.

 ,4פֿאַרשװײַגן .ניט רעאַגירן איבּער פֿאַר-
שיידענע סיבּות .זיך גאָרנישט וויסן מאַכן אַ'
אן עװ לה א קריודע) .אִ' א בּאַלײידיקונג,
פּוסטע

אִי א ליגן (בּאַרימערײַ,

רייד אע) .אי

| ניט ענטפֿערן מיט דער זעלבּיקער מטבּע .זײַן
! דיפּלאָמאַטיש ,אַי און מאַכן א פֿרײַנדלעכע מינע

,פֿאַרנאַכט |צו תּשעה-בּאָבֿן האָט דאָס שטצטל
אין אײַלעניש אָפּגעכאַפּט די סעודה המפֿסקת,
א מאָגער ,אַן אָרעם מאָלצײַט ,אַראַפּגעשלונגען

וויץ .אי בּייזע רייד (װערטער) און זיך אָפּװישן
| ס'מויל (און אָפּװישן די װאָנצעס)? .עס קומט

טמז,

|אויס אַראָפּצושלינגען ,װען מע האָט אַפֿילו ניט

אַ קאַלט

4

איי

ווט .71

מיט אֲשׂ";

ש.

ערדבּערג,

,נעמט זי צו ..:דאָס שטיקל

בּרויט ,בּאַנעצט עס מיט שפּײַעכץ ,בּײַסט אָפּ
מיט די נאַקעטע דזשאָנסלעס צו קרישקעלעכ-

צום בּייוזן שפּיל .א' א פּאַטש .אי א שטעכיקן

גוט

-ש-לינג

צעקײַט":

,װען

דו

בּיסט

ניט

חזק

--

אראָפּ אויך (דעם) חוזק" ,שװ, .וי קען

! מען אַזוי .א זאַך אַי ,צי שטיל-שװײַגן :דאָס קינד

אַראָפּשלעפּן

2041

דעניש.

ור
ָ.ס.
אט.
װע

זײַן לבֿוא בּקהל" ,מעשׂה...

פֿון אַ ממזר

געװען,

װיא

ער

האָט

השם

מקדש

(וואַרשע תּרייא} ,זי , .3די קינדער מאַכן פֿון
זיי |די פּעדלערסן חוזק ,װאַרפֿן זי נאָך שטייי
נער און זיי מוזן נעבּעך א' און זיך אָפּװישן
דאָס מויל ,גלײַך װי מע מיינט גאָרניט זיי",
יפֿאָל ,5881 ,טן , .31די גרויסע צרות...
האָט אין זיי |ייִדן} הײַנט אױפֿגעװעקט עפּעס
אַזױנס װאָס בּאַטײַט שוין גאָר אַנדערס װי דאָס
פֿריערדיקע א די אַלע פּורעניות ,װאָס איז נאָר
אַ גזרידין ,אַ שטראָף פֿון גאָט" ,ממוס ,אַ
סגולה ,...ז' ; .02אַז דער בּעלהבּית...
לייגט אָפּ די בּאצאָלונג ,מוז מען אויך אַ",
מ.

י

דיא

אַלפּעראַװיץ,

מלחמה,...

װעלט

ווילנע  ,5091זי , .44אויבּ די גבֿירים װילן זיך
ניט פֿרעגן בּײַ דעם עולם ,קאָן דער עולם זיך
בּאַגיין אָן די גבֿירים .די מיליאָנערן האָבּן דאָס
ביטערע שטיקל מרור אַראָפּנעשלונגען" ,מרדכי
בּן הלל הכּהן ,אין מאַמע-לשון ,ווילנע ,5391
 .8אַרײַנקריגן .צונעמען פֿאַר זיך .פֿאַרצערן.
א די גאנצע שתּפֿות .װעלן א' בּראָדסקיס
ֿ,ון זײַן פֿרױס עלטערן איז געבּליבּן
פֿאַרמעגן .פ
אייניקע טויזנט קערבּלעך ...האָט יצחק זײי
געװאָלט
דער

אינגאַנצן

טיראַנישער

אַ",
פֿעטער,

גאַדיל

קערשענקאָרין,

װאַרשעץ

|' .8

,6881

,זייער {די יתומימסן פֿאַרמעגן האָט ער אַראָפּ
געשלונגען און די קינדער זײַנען נעבּעך גע"
און בּאָרװעס" ,י .מאָרגענ-
עט
..
אןַ.ק
ננגע
גאַ
שטערן ,מעשׂה משני קצבֿים ,...װילנע תּרנ"ה,

און װײַבּן האָבּן
ַן
א.
מ..
|יי
יז" , .3די צװ
אָנגעהױבּן פּיקן און קײַען פֿון גרייטן און
דורך צוויי יאָר אַראָפּגעשלונגען  002רײַניש",
מוירער,

ז.

זײַ

נישט

קיין

װאוילער

טאַרנאָו  ,1191זי ,8
 .0גיך דורכלייענען.

|,

יונג

|
אַי די גאַנצע נאַװעלע

אין איין מעת-לעת, .עס זײַנען דאָ בּיכער ...
װאָס זײַנען נאָר צום פֿאַרזוכן ,אַנדערע דאַרף
מען

אַי ...און אַ קליינע

צעקײַען",

צאָל

שנ ,לעזער ,דיכטער,

דאַרף

מען

קריטיקער

!,

ניי  ,8291זי | 14ציטירט בּײקאָנען), .װײַטער
װי די ערשטע צען זײַטן האָבּ איך ניט געקענט
אַי ,אַזױ פּריקרע-זיס סענטימענטאל ,אומעכט",
קאַר ו ,ניי  ,8391זי ,052
 7אַרױסרעדן שװערע װערטער ,ניט אַראָפּ
צושלינגען .ניט קענען אי אַזאַ זאַגראַניטשנעי
װאָרט ,עס בּלײַבּט שטעקן װי א בּיין אין האַלדז,
פֿרעגט בּחרם די אַלטע מוטער װאָס אַ טענע-

מענט-הויז איז .זי װעט עס גאָרניט קענען א'
אַזאַ טשיקאַװע װאָרט" ,אַר' ,ני-יאָרקער בּיל-
דער",
 .8בּאַזיגן .אײַננעמען אינגאַנצן .גובֿר זײַן,

אַי דעם שׂונא .אַי דעם קאָנקורענט .אַי פֿינלאַנד
האָט דער שכן דער ריז ניט געקענט .אַ' די
עשׂרת-השבֿטים, ,גאָר גלאַט אַי אונדז גייט אויך
ניט אַלעמאָל אָזְי ,מ .ריבֿקין ,דער װעלליזשער
בּלוטיבּלבּול ,ווילנע  ,4191די ,542
זן מיט

אַראָפּשניפּן

זיך  --זיך אַי אַ האַלבּן קוכן,

לונג ,דער.
-ש-לינג ,ש--

-ונג.

-עכץ.

ענינים

דער (דין ,יקע) , --אין אייגענע
דער

איז

פֿון תּמיד

יונגערמאן

א פֿאַר-

שלאָסענער ,אַן א'ער" ,ד .י .זילבּערבּוש,
מענשען און געשעהענישן װ ,װין  ,1391ז' ,66
-עריי,

 1מיט כּוח ,מיט

אַראָפּשלעפּן  --טרח.

אָנשטרענגונג אַראָפּטראָגן .אַי פּעק ,זעק ,שװערע
משׂא פֿון בּוידעם אין קעלער אַרײַן.
 .2אַראָפּשטופּן ,אַראָפּשטױסן .אראָפּציען מיט
כּות .אַ' אין גרובּ ,אין תּהום ,אין װאַסער
אאַזװ, .שטיי אויף ,װאָרעם איך װעל דיר
געבּן אַ שלעפּ אַראָפּ פֿון בּעט" ,ל .פימסעני
שטיין ,תּיקון לײבּאַלע ,לעמבּערג  ,4981ז' ,17

,ביידע פֿאַרליבּטע זײַנען דורך דעם האסטיקן
שטראָם צום אָפּגרונט אַראָפּגעשלעפּט געװאָרן",
גראַפּ ,8491 ,זָאן  ,1ז' , .92כראָנישע אמאטאָרן,
וועמען עס הייבּט ניט אָן צו אַרן צי מע היר-
זשעט זיי אַראָפּ פֿון דער בּינע און צי מע
שלעפט זיי אַראָפּײ ,ע .קאַנטאָר ,טאָג 7591 ,א ,22
אויך פֿיג, :מיט געװאַלט אַראָפּגעשלעפּט די
שטערן

אַספֿאַלט",

צום

מאיר

שטיקער,

טמז,

 2או .9
 .2מאַכן אַראָפּנידערן סאָציאַל ,גײַסטיק .אַי
דעם סטאנדאַרד פֿון די לימודים .אי בּיז צו א
נידעריקערער מדרגה .אַי בּיז צו די אינטערעסן
פֿון מושבֿ-זקנימניקעס, .ודי נשמהן  . . .איז גע"
װען אין א בּחינה פֿון גלות  . . .וועלכע מאַכט
זינדיקן דעם גוף און שלעפּט אים אַראָפּ אין די
טיפֿענישן פֿון גרובּ" ,תּניא ,זי סא,

 .4אױסטאָן מיט א צִי אַראָפּ .אַי פֿון זיך די
שטיוול ,די שיך ,די בּאָטיקעס,
הענטשקעס מיט די ציין .א'
דעם פֿאַרבּײַגײער, .שלעפּ דעם
אַראָפּ אַז ער האָט ערבֿ געװען
מס,

משלי

תּקע"ד,

כ.61 ,

די זאָקן .א' די
דעם פּעלץ פֿון
קאַפֿטן פֿון אים
פֿאַר אימעצן",
,דער

פּולישער

פּאָליציאַנט . . .האָט פֿון די טויטע אַראָפּגץ-
שלעפּט די שטיול און פעלצלעך" ,יזב אַט:
 ,ז' .658

װאַצק...

*אַי פֿון זיך די ה ויט = א) בּײַטן אײַן
שטעלונגען, .א,ײַנגעװאַנדערטע װאָס האָבּן זייער
לעבּן"לאנג  . . .ניט געקאָנט אינגאַנצן אַ' פֿון
זיך די אַלטע הויט" ,זשיט װ ,נ"י  ,2191ז'
 5ב) שװער האָרעװען :ג) פיג, :פֿאַרטאָג,
איך שלעפּ די נאַכט פֿון זיך אַראָפּ / ,װי א
זעלנער פֿון זײַן קאָפּ  /נאָך אַ הייסער שלאַכט
די קאַסקע" ,חג ,דורות ,ז' , .62סזײַנען די
נעכט דײַנע שווייסיקע העמדער / ,דו שלעפּסט
זי אַראָפּ מיט דײַן הויט נאָכן שלאָף" ,חג ,דער
מאַמעס

צוואה,

ז' ,66

 .8אַראָפּגנבֿענען, .איך װעל גיין כּלומרשט
עפּעס קױפֿן און װעל אַי אַ קוכן" ,י .א .קאצאָ-
װיטש,

06

יאָר לעבּן

{' ,66

מיט זיך  --אַי זיך צום טיפֿסטן אָרט אין
|
טאָל,
=לעפּ ,דער- .ונג- .עכבץ- .עניש.
ש

דער (דין- ,קע)= .ערײַ

אָפּאַ ,טאָג 1591 ,שו 62

אַראָפּשלעפּעריש  --אַדי.
בּײַ) אַן אַראָפּשלעפּער,

בּײַ אַזאַ װאָס

-קייט.

אַראַפּשמײכלען  --אוטו.
שמייכלען פֿון
אַ העכערער פּאָזיציע (לויטן אָרט ,לויט דער
סאָציאַלער מדרגה) צו עמעצן װאָס איז אויף אַ
נידעריקערער, .די בּילדער שמייכלען אַראָפּ
פֿון די וענט" .דער לערער (אָנפֿירער ,קאָמאַנדיר
אע) שמייכלט אַראָפּ צו די תּלמידים (אונטער-
לינגען ,זעלנערס

אע) ,אי מיט

אַ חוזק שמי-

בעלע, .א קינד מיט א גאָלדיבּלאַנד קעפּל האָט
מילד אַראָפּגעשמײכלט פֿון דער בּאָבּעס האַנט
צו די אַרומזיצנדיקע קינדער" ,דער חסיד
תּאומיםן,

{|= דוד

אונטער

שטילע

הימלען,

װאַרשע  ,1291ז'  .25פפֿון פּיעדעסטאַל האָט
ער אַראָפּנעשמײכלט צום עולם ,בּאַשיידן און
שטאָלץ" ,שנ ,װעגן יודישע שרײַבּער | ,7291
זי , ,48וי איידל דער געבּער זאָל ניט זײַן און
װי שטאַרק עֶר זאָל זיך ניט בֹּאמיֶען  . . .אַראָפּ-
צושמייכלען צום נעמער ,בּלײַבּט ער אַלץ דער
העכערער און יענער  --דער נידעריקער" ,בּ.
שעפֿנער ,פֿאָר 7591 ,וון , .32שמייכלט פֿון דער
אַפֿישע אַראָפּ די עולם-הזה אַלײן מיט האַלבּ-
פֿאַרמאַכטע תּאוהדיקע אויגן" ,שעכ ,סאָװ'
הײמלאַנד ,7691 ,שֵאךן  ,4ז'  .42פפֿון דער
גאנצער צורה האָט אַראָפּגעשמײכלט א היימישע
בּטלנות ,אַ גוטמוטיקייט ,אַ שעמעװדיקייט",
בּאַש ,פֿאָר 9691 ,צו ,11

מיט זיך.

-עניש.

-שמייכל ,דער

אַראַפּשמײַפֿן  --טרח.

-נג.

 .אַראָפּשלײַדערן,

גיך ,מיט אימפּעט אַראָפּװאַרפֿן .אַ'י פֿון די
טרעפ ,פֿון סטויג, .אַרױף גגאַנגן אויף דש דאַך
אוני האָט גפֿונדן דשׂ עשׂ איין נוצרי איז דר די
שטיינר אַראָבּ שמײַסט" ,שאר ,זי קכח, .װוערט
ער אַראָפּגעשמיסן דורכן פֿענצטער פֿון העכסטן
שטאָקײ ,מ .שטריגלער.

 .2אַראָפּטרײַבּן ,אַראָפּיאָגן מיט אַ שמיץ.
;דאָס פֿערד האָט דעריבּער א ויידל כּדי אַראָפּ-
צושמײַסן פֿון זיך די פֿליגן" ,ממוס ,שלמה |,

די דד,
9

אַראָפּלאָזן

פֿון פּרײַז.

אַי דעם

פּרײַז

,האָבּן זי אַראָפּגעשמיסן אויף א פּעני,...
האָט יענער שוין געמוזט אי אויף א פּעני" ,שע,
'אַ מעשׂה מיט אַ גרינהאָרן,
 .4אַראָפּװאַרפֿן פֿון זיך .גיך ,מיט אימפּעט
אױיסטאָן .מוחל זײַן די כּיבּודים ,אַי פֿון זיך די
קרוין; .אַראָפּגעשמיסן די מונדירן בּליציק-
גיך" ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591ז' ,563
 .8סאָו .אַראָפּנידערן אין דער סקאַלע פֿון
לוין, ,איר האָט טאַקע איך"דער-אמתן מיר
אַראָפּגעשמיסן אַ קאַטעגאָריע?" ,י .ליובּאָמירסקי
איבּז ,א .גלעבּאָ ,דער שניפּס ,מאָסקװע ,2391
,12/
-שמיום-- ,שמים ,דער .אַראָפּשניפּן  --טרו.

װאָס איז פֿון

וי

דערנידעריקט ,ציט אַראָפּ צו אַ נידעריקערער
מדרגה,, .מיט זייער מאָראַליש:אַין אויסטײַטש",

אַראָפּגנבֿענען .פװען

עס זענען געלעגן בּײַ דער שמשׂטע אומגץ"
 -ציילטע קיכלעך און איך האָבּ שוין דרײַ טעג

אַראָפּשניפ(לע)ן

2048

קיין מאכל נישט געהאַט אין מויל ,האָבּ איך . . .
השק געהאט אַראָפּצושניפּן א קיכל" ,פרץ ,ידער
משוגענער בּטלן.

אַראָפּשניפֿ(לע)ן  --אוטוו  --ניוכען ,סאָפּען,
שוער אָטעמען
הויכן בּאַרג,
טרחװ --

אָראַקל

בּײַם אַראָפּנידערן .אַ' פֿון א
אראָפּלוגן ,אראָפּקוקן,

אויסשמעקן,

אַראָפּשפּיאָנירן .אי די בּאַנדיטן .אי די חיה,
מיט זיך  --פפֿאַרבּײַגײענדיק סתֹּם אַזױ
זיך געטאַן א שניף אראָפּ אזא װאַלפֿיש װי דאָס
פּראָבּלעם מיטל-הױיכדײַטש" ,נפ ,יפאַ,9391 ,

טא ,3
אַראָפּשעפּן  --טרו

ס מ לע ט ע נע

*אַי די

מעגלעכקייט ,סײַדן אי און צעשלאָגן דעם קאָפּ",
ממוס ,מסעות ,ז' , .47פֿאָרן פֿאָרט מען גאַלאָפּ
דורכן שטעטל ...די פּריצה האָט מורא ,ער
ודער ייִדן זאָל ניט אַײ ,פרץ ,פֿאַלקסטי גע-
שיכטן' ,קלעצקין ,ז' , .63די נירװאנא אין
געשטאָרבּן / ,יאָמער בּרויזט נאָך איר דער
| גאַנגעס / ,און א רעגן שפּרינגט אַראָפּ --

ס'רעגנט קדיש איבּער בּודאַן" ,צייט ,מטטרון
|
'נירװאַנא שטאַרבּט',
פּרונג,שפּרינג ,שמיט זיך.
דער . -עכץ/ .עניש . ערײ.
 .1נאָכשרײַבּן ,קאָ
אַראָפּשרײַבּן  --טרװ.
פּירן שרײבּנדיק .אַי דעם אַפֿיר אפֿשר צװאַנציק

מעלדונגען" ,יזב כעלם ,זי , 842פֿון די װענט
פֿון ווילנער שולהויף שרײַען אראָפּ אױפֿשריפֿטן
פֿון פֿאַר דער מלחמה" ,חג ,טמז 8691 ,ווט ,91

אוטװ  --פֿיג .זײַן שטאַרק קאָנטיק .רײַם-
קייט (זאטקייט ,עשירות ,צופֿרידנקײט ,אָרעמ-
קייט אע) שרײַט אַראָפּ פֿון זייערע פּנימער .עדי
יום-טובדיקייט שרײַט אראָפּ אויך פֿון די
טונקעלע װאָלקנקראצערס" ,ש .איזבּאַן ,טמז,

,9 / 2
אויך מיט ז י ך  --אַי זיך פֿון האַרצן.
יעכץ.
-עדיי,

/עעניש.

אַראָפּשרײַעריש

רער (יןף -קע)

װאָס איז פֿון

 --אַד.

דאָס פֿעטע ,דאָס געשמאַקע,

דעם

חלק

אע.

מאָל, ,ניט געווען אַמאָל קיין אנדער מיטל צו
:
קאָפּירן ,סײַדן אי".

אָדער אַזױי װי בּײַ עמעצן װאָס שרײַט אַראָפּ,
קייט,איע לאָזונגען.

,אױיסצוקלײַבּן פּסולת אויס איין עֵשׂן איז
אָסור אִם יום טובֿ ...מן טאָר קיין קעז אוג
פּוטער מאַכן אַם יום טובֿ ,אֶבֹּר פֿון דיא סמעטני
מאָג מן וואול א בּיסל אַראָבּ שעפּן צו בּרויכן

 .2אַראָפּנעמען פֿון א חשבּון (אַריבּערפֿירן-
דיק אויף א קאָנטע פֿון א צװייטן), ,אין
איינעם פֿון די גראָבּע בּיכער איז די גוראלניע
געװען אַראָפּגעשריבּן פֿון שיינדל דער גרויסערס
קאָנטע און אַרױפֿגעשריבּן אױפֿן פֿאָטער",

אַראָפּשׂכלען זיך  --אוטח.
זיך אַראָפ
ראַטעװען מיט אַ שׂכלדיקן אײַנפֿאַל, .דער חכם

=

איך:

גרעסטן

אִם יום

טייל

רװח,

בּעסטן

דעם

טובֿ ,אָבּר מן טאָר

גאָר אראָבּ

ניט

 שעפּן" ,דרך חיים ,זשאָלקעװ ,תּפּ"ג? ,װײַןאיז חייבֿ אויף מעשׂר װי מען שעפּט אראָפּ
װאָס עס שוימט פֿון אױבּן אַפֿילו װען עֶר
האָט שוין אַראָפּגעשעפּט ,מעג ער נעמען פֿון
דעם אייבּערשטן קעלטער און פֿון די רינע און

טרינקען" ,זרעים ,פּו/א, .װעל איך פֿון מאָלצײַט
חלומדיקן

א'

ניט

קריגל

קיין

װײַן",

פמ,

כאַליאַסטרע װ ,פּאַריו  ,4291ז' , .12סהאָבּן
פֿון יעדער גאס די ראָגן  /מיט גואלד אַראָפּ-
געשעפּט  /אַ כואליט מענטשן-שטראָם" ,בּ.
לאַפּין,

דער

פֿולער

קרוג,

'לידער

פֿון

ניו"

יעָרק',

-ש-עפּ ,דער.

-עכץ.

-ונג.

-עניש.

 .1אַראָפּדריקן מיט
אַראָפּשפּאַרן  --טרו.
|אַ שטופּ ,מיט אַ צוקװועטשן .אַי עמעצן בּיז צו
דער װאַנט ,בּיון אונטערשטן שטאַפּל, .דער
שניי שפּאַרט אראָפּ און די סאַסנעס מיט שפּײ
ציקע קעפּ פֿארעקשנטע שפּאַרן אַרויף" ,חג,

דער מאַמעס צװאה ,זי .021
 .2אין אַ װיכּוח בּיסלעכװײַז גובֿר זײַן מיט
בּעסערע

מאָטיװירונגען.

א' דעם

הבֿר

בּײַם

לערנען אַ סוגיא, .זעלטן װען קען אן אָפּאָנענט
אִי דעם רעדנער".
מיט זיך , --סווימלען שוין אַרום די
שנאָרנדיקע זאָרגן  . . .איך שפּאַר זיך שטיל

 אַראָפּ פֿון מײַנע שאָטנדיקע רעלסן" ,האָפֿ ,גל,זי ,08
פּאַר,ש

דער.

-ונג.

אַראָפּשפּריננען  --אוטװ.

-עכץ.

-עניש,

אַי פֿון אַלױפֿנ-

דיקער בּאַן .אַי פֿון בּעט (געלעגער ,נאַרע) .אַי

פֿון די טרעפּ .אי פֿון שיפֿל אין װאַסער.
,שפּרינג אַראָפּ ,שפּרינג אַראָפּ ,טעכטערל ,פֿון
אויװן / ,כ'האָבּ דִיר געבּראַכט ,כ'האָבּ דיר
געבּראכט אַ חתן צו פֿאַרקױפֿן" ,פֿל. .ער האָט
געמיינט עשׂ װער איין שיני מייד ,דאָ איז ער
פֿון דיא בּריק הראָבּ גישפּרונגן ,לטו ,כח/בּ.
,אויסמײידן זיך דאָרט איז ניט געװוען קיין שום

בּערג,

באם

דניעפער

|' ,צמצס,

ז' .605

 .9אַראָפּנעמען פֿון אינװענטאַר .א' דאָס
מעבּל װאָס איז שוין צעבּראָכן, .אַ בּינטל ייִדן
 . .פֿון געטאָ  . . .אראָפּגעשריבּן צום פֿאַרניכט
און אויסגעשטעלט אין דער רשימה" ,פמ,
מלחמה | ,נ"י  ,6591ז' .552
מיט

זיך  --פֿאַר זיך ,אַלײן

-ש-רײַבּ ,דער.

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַראַפּשרײַען  --טרו.
 .1שרלַען פֿון דער
הייך בּאמתדיק ,ממשותדיק .אַ' פֿון בּאַלקאָן צו
די קינדער :ניטע ,ניטע! ,דאָז (בֹּת קול) פֿון
הימל האָט הראָבּ גישריאן :איך האָבּ גיװעלט
האָבּן דש תּמר זאָל ליגן בּײַא יהודה" ,צאינה,
מ/ג, .צעקלוצע מיר ניט דעם טרונק!  --שרײַט
פֿון דער הייך אַראָפּ צום ציגעלע דער בּייזער
װאָלף ,דער רוצח" ,עט ,משלים ,װילנע ,5291
זי , ,191א,יטלעכן בּאַזונדער גלוסט זיך א בּאַרג
סיני ,שטיין אויף אים און אי פֿון דאָרט זײַנע
געבּאָט" ,ממוס ,שלמה | ,זי ווא, .האָט ער צו
אַיראָפּגעשריגן :יעצט איז קיין צײַט צו
וויינען" ,דאָס פֿאַלשע װײַבּ ,לעמבּערג תּרס"ז
{ניט פּאַגינירטן, .איצט שרײַט זי שוין מער
ניט אַראָפּ צו אונדז פֿון די עסטראַדעס מיט

דער הילף פֿון הילכערס",

שנ ,קריטיק

און

*אַ' פֿון דער
קריטיקער ,בַּ"א  ,9591וי 822
לפֿנה פֿון די שטערנס ,פֿון א שטערן) =
א) פֿון אַזױ הויך אַז מע קען סײַװי ניט הערן;
;דו שרײַסט דאָך אַראָפּ פֿון דער לבֿנה ,פֿון
פֿערטן גאָרן" )3 :מיט אזא געשריי אַז די

גאַנצע װעלט מוז עס הערן, .אַזאַ גװאַלד שרײַט
אַזש אַראָפּ פֿון דער לבֿנה".

 .2בּולט אָנשרײַבּן ,אָפּדרוקן ,עס זאָל זיך
אַזױ שטאַרק װאַרפֿן אין די אויגן װי מע װאָלט
עס אַראָפּגעשרנען? .אַרשיניקע לאָזונגען שרליען
אַראָפּ פֿון אַלע געבּײַדעס",

ד .מין

אָקערשט

פֿון מאָסקװע ,װילנע  ,4391ז' ; .01פֿון די
!ענט פֿון די כעלעמער גאַסן שרײַען אַראָפּ
װ

שכלט

זיך אַפֿילו פֿון דער תּליה אַראָפּ" ,שׂװ.

אָראַציע  --די' .ס2 .כאיי ככל.
פֿײַערלעכע
רעדע װאָס מען האַלט בּײַ ספּעציעלע געלעגנ-
הייטן; מליצהדיקע דרשה .געניצט אויך איר.
,ער טראָגט אַרײַן אַן אינטימען טאָן אין זײַן
אָי" פֿאַש 9591 ,וא ,51
אַלקאָ

אַראַ'ק  --דער22 .איי כאַראַבּיש.

האָליש געטראַנק ,געצויגן פֿון רײַז ,פֿון פּאַטיקץ
און פֿון זאַפֿט פֿון אינדאַימאַלײַאישע פּאַלמעס,
6ר אי,/ .צום שלוקערצן איז דאָס בּעסטץ
מיטל צו גיסן אַי אויף אַ שטיקל צוקער און

עס עסן אָדער װאַרעמע טיי צו טרינקען" ,תּעלה
| ארוכה,

לבֿובֿ .0581

און

װי

ער

האָט

דאָס

געזאָגט האָט מען אים געמאַכט אַ טשײַ ,נישט
אָכער טיי מיט א' ,נאָר א פּאָר גרויסע גלעזער
אִי מיט א בּיסעלע ווארעם וואסער" ,יפ ,הקדמה,
אין א מודעה פֿון קמ ,8681 ,אאן , ,24אויך
האַנדלען זיי מיט אַלטע קליידער ,אײַזן ,װײַן,

אַי ,דיאַמאַנטן ,זענען קלעזמער ,". . .יפֿאָל,
 ,7ואן ,6

אַ'ראַק  --דער" ,עס .כרומ .אויך :אַראַקע,
דראָנג ,קלעצל צום אַרױפֿצלען
מאָלדעװיש.
װײַנטרױבּן .פֿרילינג קלאַפּט מען אַרײַן איעס
און מע ציט דראָט.

אָראַקל  --דער- ,ען .אי 2כגר.
אָרט אָדער
מעדיום פֿון פֿאַרױסזאָגן געשעענישן אין נאָמען
פֿון אַ גאָט דורך א פּריסטער אָדער פּריסטערין,
אַרױסזאָג ,װאָס מע קען אויך טײַטשן צװיי-
דײַטיק ,װי אַן ענטפֿער אויף אַן אָנפֿרעג װעגן
עתיד אָדער װאָס צו טאָן .דער אִי פֿון אַפּאָלאָ
אין דעלפֿי, ,דער אִי האָט דעם גריכישן קעניג
;  . .געװאַרנט פֿאַר זײַן נײַ:געבּוירענעם זון ,אַז
ער װעט זײַן אייגענעם פֿאַטער טייטן" ,זש,
קיסר און רבּי | ,זי , ,29פֿאַרן אִי איז ניטאָ קיין
'אויבּי .ער ווייס נאָר פֿון אַזױ װעט עס זײַן
 .אַלץ איינס װי דו ,אָרעמער מענטש ,װעסט
האַנדלען אַדער ניט האַנדלען" ,גרינ ,איד און
װעלט ,נ"י  ,3591ז' , ,32גורל מײַנער ,היט
מײַן טריט

פוו ו ,זי 921

פֿון װאַקל ,זײַ מיר אַן אַי" ,סוצי

אַיש פּ ר ו ד, .די דעפּעשן זענען

אַראַר

2049

א!ַזױ קורץ װי אַ"ישץ און די צײַטונגען װאָס
קומען זענען שוין אַלט" ,קמ6 ,6681 ,ן ,12

אַראַ'ר  --דער? . ,אי 22ל.

שר
יהשע
מלוכ

מאַגאַזין אָדער גוט .מלוכה-קאסע,

אַדי .געוויינלעכער  :3מלוכהש, .די פֿאַרװאַל:
זיי אױפֿגעבּױט . ..א שפּיטאָל
ט
..
אָ
הנג.
טוֹ
מיט אַן אַפּאָטעק און אַראַרישע מאַגאַזינען פֿאַר
תּבֿואה",
װיזשניצער

אָפּשאַ,

הערצל

הויף,

רבי'ס

בּית
סיגעפט

ישׂראל

--

.,9391

/די

אַלטע לײַט האָבּן קאָמענציע בּײִַם אַראַר און די
יונגעלײַט אַרבּעטן אין אַקאָרד און אויך פֿאַר
גוטן טאָגלױין סתּם"' ,גרובּי ,אין יודישע שריפֿי
טן ,לאָדזש , .8491געהאַלטן אין פּאַכט מיט אַ
שותּף

רחל

אױערבּאַך.

אראָרוט  --דער100 .,זטס=: 1:8

טראָפּיש-

ראַגאַטקעס",

די איישע

אַמעריקאַנער געװויקס 4810821812 4002010002

מיט גרויפיקע פּירות/ .אַ דריטער {סאַרט
גרױפּן} א' ,װערט געמאכט פֿון דעם װאָרצל
מאראַנטאַ" ,י .א .מעריסאָן ,היגיענע ,נ"י ,7191

אויך קראָכמל פֿון דעם געוויקס,
אַראַשידױבּױמל  --דער.==71/: 64100218 .
אייל אױסגעפּרעסט פֿון פֿיסטאַשקעס ,ערדניס-
,יבּער די געסלעך האָט זיך
לעך ,רבּייניסלעך .א

געטראָגן
א"בּ'

און

דער

ריח

באַנאַנען",

פֿון צימערינג,
פאַריזער

װאַניל,

צײַטשריפֿט,

פּאַריז  ,3591נאן ,1

נײַע

ש"ס

תחנה,

ארב

--

אופֿן ארויסרעדן

פטמ.

שפּרייטן טיטל רב
פּשוטן ייִד .געװען
אוקר, .דער ייד
אַנדערש װי ארב"
גאַרבּן ,אַפּא,

װאַך

מקרא

קודש,

פּיעטריקאָװ

, ,1גלײיבּט אַז די מאָראַל שטאַמט פֿון דער
געטלעכקייט און זעט אין איר אַ טייל פֿון גאָט
אין הימל און אַן א' פֿון דעם אלמעכטיקן אין
דער הייך" ,זשיט | ,נ"י  ,2191ז' , .912אַלץ
פֿעלדער מײַן א' ,נאָר מײַנע אינגעװיידן הו
געריקע בּרומען" ,יפ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ ,7691
אַרכ אויך :עְרבּ, .איינר קאַם דען
זי .,64
ליבּ ל{י=יבּ} צו האַלן / ,דער אַנדר נאָך זײַנם

טוט דיא ערבּ צו טאַלן" ,ספר משלים9 ,פֿדמ
תּמ"ז ,יד/א.

דלעך .אַרכ .ערבּלעך .װאָס װערט ואָדער
קען) איבּערגעגעבּן אָדער איבּערגענומען דורך
אַרבּ ,בּירושה .אע קראַנקײטן, ,אונ אויבּ דשׂ
קינגרייך בּײַא זיא ערבּלעך איז פֿון פֿאָטר צו
דען זון" ,שאר ,לד,

פֿאַר - אַרבּוז

דעם

פֿאַרן נאָמען אויך פֿון אַ
בּאַזונדער פֿאַרשפּרײט אין
הייסט אַרבּ טובֿיה ,נישט
{עס קומט דער גראַם מיט
איז

סטעפ,

דער

ו' ,.53

,3691

הימלישער קערפּער, .אין
ארב  --דער.
פֿײַער וואוינען זיי אַלע |די װאָס זענען פֿאַר"
שוואונדן אין מײַדאַנעקס רויכןן .װעסט זיי נאָך
טרעפֿן אַמאָל אויף װײַטע

אָרבּן",

פֿלאַמיקע

צייט ,לידער פֿון חורבּן ,7691 ,| ...זי .801
אַרבּאַ -- ,דער ,די" ,ס? .רוס 22טורקמעניש,
 .1לאַנגער פּויערי"
פֿון קאַװקאַזער לשונות.
שער װאָגן ,מיט צוויי אָדער מער פֿערד צו פֿירן
היי אָדער שטרוי, .זיי צוגעפֿירט צו דער אי
זיך אַלע װײַל פֿאַרקוקטײ ,פּמ ,מלחמה ,מאַסקװע
 .2לײַכטער װאָגן אױף צװיי
 ,8ז' .67
,ער

רעדער.

האָט געװאָלט

אַן א' (א

נעמען

וועגעלע אויף צװיי רעדער) ,האָט ער אָבּער
אויף דעם הויכן אַי נישט געקענט אַרױפֿקריכן",
יעקבֿ

 9591וש ,11

כּהן ,אַמעריקאַנער,

אַרכּאַטן זיך  --ארכ .פּאַר .פֿון אריבּעטן.
תס66ט-זס  .6272:דערבּעטן זיך, .האָבּין וריזן
ז.י.ך אַרבּאָטין  . . .פֿיל געלד צו געבּן צום
.
אבּ צוק" ,ר' זלמן הענא,

ארב  --די 6ט1ס  .6772:ירושה ,נחלה .גוטס
װאָס װערט איבּערגעגעבּן דעם קומענדיקן דור,
די קומענדיקע דורות, .ל"א ,חוסן  --אירבּא,
|אונטערן א אַ סגולן .ל' נחלה" ,רײַכלין ,8
משלי ,טו .6 ,אַ'  --טו פֿאַר :נחלה ,אַחוה,
מורשה ,ירושה .אַזוֹי איז אויך געטײַטשט
געװאָרן אחסנתּייה' פֿון אַקדמות, .עס קען זײַן
האַרבּ אויך די רײַכסטע אַ" ,שװ, .גאָט האָט
דיך געזאַלבּט פֿאַר א פֿירשט איבּער זײַן אי
{על נחלתון" ,תִּי ,שמואל א' ,י, .1 ,אשר אני
נותן לכם לאחזה  --צו איין א'" ,מש ,סב/בּ.
עװי שװײַגסטו דערויף װאָס פֿעלקער זענען
געקומען אין דײַן אַי ...מטמא געוען דײַן
הײליקן היכל" ,הרבֿ נ .נ .הנובֿר ,ספֿר שערי
ציון ,זשיטאָמיר , .9481העלף ,גאָט ,דײַן פֿאָלק
און בּענטש דײַן אי און דערהייבּ זיי דאָס מזל",
איין

אַרבּטײל

צמח

דוד99 ,דמ

איבּז ,ר' דוד גאַנז,

תּנ"ת,

אַרבּאַלדן  --אוטװ .אַרכ.6012: 066120-16 .
זײַן חוצפּהדיק ,עזותדיק, .נבֿלתּ  --אַרבּלדשׂטו- ,

כּלומ'ןר} בֹּלֹא בּושת פּנים" ,רײַכלין  ,8משלי ,ל,
( .2תי, :דו האָסט זיך פֿאַרמיאוסט"ן.

אַרבּאַלע'סט  --דער- ,ז .סטוטש  ,454געװער
אין מיטלעלטער,

?כאיי

2291

פֿײַל

22ל.

און-בּויגן ,צוגעפֿעסטיקט צו אַ שטעקן ,מיט
אַ מעכאניזם אַרויסצושיסן די פֿײַל.

אַרפּאַרמען--אוטח .אַרכ .מסחזזגט-זס ,61712:
דערבּאַרעמען
ארבּרמט

זיך ,האָבּן רחמנות.

איחון --

ער" ,רײַכלין  ,8דבֿרים ,כח| 05 ,תּי:

,לײַטזעליקן"ן, .גאָט זאָל זיך איבּר דיא
זעלבּיגי לײַט אַר בּאַרמין אונ' זיא פֿון בּיזין
צום גוטין װעג װײַזין דאַָז זיא דאָשׂ איבּיגי
פֿאַר דאָז צײַטליכי אן נעמין" ,גה,931 '{ ,
רײַכלין  :8אֲַכזריות  --אונארבּערמקייט ,לי
רוח אַכזר ,משלי ,בז,4 ,

אַרכּנגעוע'ס  -דאָס ,ז .טוװ פֿאַר אחווה"
;איך װעל געבּן װעלט-שטאַמען דיר אַן אַרבּטײל
און דיר אַן אַ' {תּי, :אייגנטום"ן די ראַנדן פֿון
דער ערד" ,נגת ,בּ,8 ,
אַרבּדאַרפֿקאָר

--

דאָרפֿס-קאָרעספּאַנדענט .
אַיישע

אַלפֿאַרבּאַנדישע

אַרבּעטער-

סאָו.
יש

בּאראַטונג

--

און

אַדי, .די
װעט

אַרײַנ-

טראָגן א נײַעם שטראָם אין דער אַרבּעט" ,די
גאַרבּער . ..שטימע ,מאָסקװע  ,8291פן ,3
אַרכּה  --װאַרבּע} דער .א"י ,קאַל װבּ .קכלק.
היישעריק,

דער} ,ז .יעס)

--

ככטערקיש,

22910ל,

 .1װאַסערמעלאָן,

241010 591101110סטס.

2כרוס.

קאַװענע.

איז װאַסערדיק מיט אַ

רויטן קאָליר פֿון דעם יפֿלײשי .מיט אַ גרויסן
קאָפּ װי אַן אַ, .רױט װי א צײַטיקער
א'" ,פֿװל, .די שאַלעכץ פֿון אַיעס ,דאָס מיינט
מען

פֿון די קאַװענעס",

איבּז,

שבּת,

תּקוני

אוסטרהא , ,8181מיט דער זשעדנעקייט פֿון אַ
פֿאַרהונגערטן װאָס זעט אַן אױפֿגעשניטענעם
אי אין אויסשטעל-פענצטער" ,מלה ,די גאָלדענע
פּאַװע ,זי  ,68פֿיג, :האָט ער זיך מתחייבֿ געװוען
 0רובּל נדן ...ער האָט דאָס דער װערט,
װײַל  . . .אַ גוט אַיל דערקענט זיך פֿון קליינער"
הייט",

הרבֿ

גליקמאַן,

לוי

לבּית

זכרונות

לו,

קעשענעוו  ,4391ז' , .53דער קאָפּ איז אים
געװאָרן גרויס װי אן אי און הויל ,װאָרעם די
האָר זײַנען אים אױיסגעקראָכן פֿון קאָפּ און די
הויט האָט בּאַקומען אַ טאַבּעק-קאָליר" ,מענדל
אין מדבר ,6691 ,ז' .5321

מאַן ,קערנער

,אָפּ
 .2אין די נאַצישע אױסראָט-לאַגערן :ק
פֿון אַן אױיסגעגראָבּענעם

מת װאָס מע האָט

פֿאַרבּרענט אױפֿן שײַטער" ,בּלומ ,יישפ וצא.4 ,

יטשיק  --דער , עס .קערל פֿון אַרבּוז.פֿ,רײַטיק-צונאַכט און שבּת בּײַטאָג האָט מען

| געשיילט סעמעטשקעס אָדער אֵַיעס" ,שואל
הורװיץ ,ייִֶשפּ שא, .3 ,עס איז אויך געװען א
קאַכלקע ,א פֿאַרטיפֿונג אין אויוון ,װאו מע
האָט געטריקנט סעמעטשקעס ,אֵיעס (ד"ה
קערנדלעך פֿון אַרבּוזן)" ,ייִשפּ ווא ,4 ,זי ,511
'8עריע

גאַרטן אָדער פֿעלד װאו עס

--

װאַקסן אַ'ץ; .ער פּאַכטעט אַ שטיקל צעלינע
און מאַכט אַן אַ'" ,משה אַלטמאַן ,שמעטער
לינגען ,בּוקאַרעשט ,יאָר? ,זי ,01
 ,1אייבּיק-

אַױבֿוטופֿ  --דער- ,ן? ,כאיי 222

גרינער קוסט פֿון דרום-אײיראָפּע מיט רויטע
יאַנדעס געניצט װי א בּאַפּוצונג און אויך פֿאַר
 .2קריכיק גראָזיגעװיקס פֿון צפֿון-
שפּײַז.
מזרחדיקע שטאַטן אין אַמעריקע מיט ריחדיקע
װײַסע אָדער ראָזע בּלימעלעך.

אַרבּטײל  --דער- ,ץ.
טייל ,חלק פֿון דער
אַרבּ .דזװ אַרבּ .טװ פֿאַר נחלה ,תּי פֿאַרטײַטשט
'נחלה'

;נחלה";

מיט

נגת

--

מיט

אי (אַזױ

אויך אין נגמ ,רוֹת ,ד .,)9 ,ממוס ,זמירות,
 ,12גיט איבּער
מצרים נחלה' װי:

'נחלת יעקבֿ יירש בּלי
;יעקבֿס אִ' האָט מען

דערפֿאַר / ,אַן אַרבּ אָן אַ גרענעץ
פֿאַר".

,איך

װיל

בּײַא

דעם

מלך

דער-

גין

אונ'

ויל בּעטן פֿאַר מײַן אי ישׂראל" ,צאינה ,תּרגום
שני ,קפּה/ד; .די קינדר זײַנן איין אַרבּ טייל
גאָטשׂ" ,עפש ,סידור תּפֿילות וו ,קכה/א| .דער
פּסוק אין תּהלים ,קכז 3 ,אין תּי, :די אַרבּ פֿון
גאָט זײַנען קינדער"ן, .די שװאַרצע אויגן זענען
בּאגלאַנצט

מיט

דער היימלעכער

פֿרײד

פֿונעם

א" ,א .מ .פֿוקס ,גק ,שן  ,61ז' ,44

ערבּטייל  --אַרב, .שלמה המלך זאָגט אין
משלי ו|יט( }41 ,בּית וְהוֹן נחלת אָבֿות:)...
דאָז איז טויטשׂ  --איין הויז אוני גיטר זײַן
ערבּ טייל

פֿון פֿאָטר" ,בּראַנט,

פרק

ח .וְתּיי

אָרביט

2080

,הויז און גוטס איז א ירושה פֿון עלטערן"ן.
,אונ' איצונד צום גליק און הייל  /איז זיא מיר
גװערדן צור ערבּ טייל" ,מאַרשן ,לשון זהבֿ,
אַמשׂט תּצ"ד ,זי ,06

אַרבּײיט  --דער ,ן :99 .אָ'ש ,די- ,ס? ,כאיי
2כל.

ליניע,

 .1//עליפּטישץ

װאָס בּאַצייכנט

אַרבל

האַנדלונגען .קארבּיטראַטורשׂ װערקליכי מאַנן
אודר אונטר הענדליר פֿון בּיידן פּרטייאן ער
פֿארן דאָך אונ' שטראף און קנס אַרגומעט בי
װײַז איין ריד",
פֿיורדאַ  ,4771כ/בּ.

מאַרשן,

יוסף

אַרבּיטראַ ר  --אַדי.

לנער,

חנוך

ניטמאָטיװירט ,װאָס

דעם גאנג פֿון א פּלאַנעט בּכּלל ,פֿון א סאטעליט
אַרום דער זון אָדער יעדער אנדערן הימלשן
שטייט הײַנט גרייט
קעט
ַ.
רַא..
קערפּער .שא
| אַרױפֿצושטױסן  ...א סאַטעליט אין אַרבּיט
אַרום דער ערד" ,טמז 3691 ,עו ,3
 .2בּיינערדיקער אַרומקרײַז פֿון חלל אין
שאַרבּן װאו עס קומט אַרײַן דאָס אױג, .די

האָט ניט קיין אָבּיעקטיון יסוד ,װאָס בּאַזירט
זיך ניט אויף דעת-הקהל ,װאָס איז אָנגענומען
לויטן בּאַשלוס פֿון איין מענטש, .דער גאַנצער
געדאַנק פֿון אָנשפּאַרן די שרײבּונג אינאיינעם
אָדער בּאַהאַפֿטן אויף דער צאָל טראַפֿן אין
נישט בּלויז אי ,נאָר עֶר װערט פֿאַקטיש צע"
שטערט פֿון די אַנדערע תּקנות" ,י .שטינבּוים,
יישפ ,וצא,4 ,

זי דריקט אַרױס די אויגן פֿון די אִיעס" ,ש.
גאָדינער איבּז ,יורי אָלעשין ,קינע ,מינסק ,1391

יש  --אַדי, .לאָקאַלע סאָװעטן האָבּן אַ'

קנאה דריקט צונויף אין אַ ספּאַזמע די האַלדז,

 .קרײַז פֿון ווירקונג, .אַ סך אַ גרעסערער
אומגליק װעט זײַן ,אויבּ אוקרײַנע מיט איר
גרויסער בּאַפֿעלקערונג  . . .װעט צײַטװײַליק זיך
אַרױסגליטשן פֿון דער סאָװעטישער אֵיצַ" ,גרינ,
מענטשן

און

װערטן,

נ"י

,32591

וי ,791

א'ל  --אדי .אִיע גיכקייט .אַי בּאַװעגונג,אָ'ער װעג, .דער קראַנקער וְאוֹיף טראַכאָמען
מוז אומבּאַדינגט קוקן אויף אונטן .דער אויס-
געקערטער בּרעם װערט צוגעדריקט צום א"
ראַנד" ,טאָז ,װאַרשע  ,9291טן ,21
הזירן  --אוטװ  6טרח .אִי אַרום דער זוךי
,לעצטן דינסטיק  . . .ווען גלען האָט אָרבּיטירט

/

די ערד דרײַ מאָלײ ,לע ,טמז 2691 ,װ .52
אַרבּיטער  --דער ,יס? .אי 22ל..

עריכט.
גַי
אַ

גיט
פּסק
זיך
דער

הװעגן אַן אַ"גי פֿאַר די

אינערלעכע אָרגאַניזאַציע-ענינים פֿון דער גע"
זעלשאַפֿט" ,טאָז ,װאַרשע  ,9291אן ,4

אַרבּיטראַ זש

--

דער,

ז2 .אײי

29

 .1בּוררות-געריכט .אַקאָמיסיע .איבּערגעבּן אַן
ענין ,אַ סכסוך אויף א', .איק'ס אויף דערליי-
דיקן יפֿרידלעך' די קאָנפֿליקטן צװישן די אַר-
בּעטער און פֿאַבּריקאַנטן" ,אַ .דאַמעסעק ,שטערן,

מינסק  ,2391טן , ,01711ה,אָט ער גראָבּלעך זיך
פֿונאַנדערגעלאכט :ער איז אַרנטלעך פֿאַר א
בּורר

און אַן א'",

בערג,

בֹּאָם דניעפּער

(,

אַן אַרבּיטער-געריכט, ,2 ,הענדלער מיט װאַלוטע

די אַרבּעט פֿון אַרבּיטרירן,

גרינ,

מענטשן

און

נ"י

װערטן

,3591

|

אַ'ײסט  --דער ,ז .װג ין- ,קע ,סס.
 .1מיטגליד פֿון אַן אַרבּיטראַזש-קאַמיסיע ,פֿון
אַן אַרבּיטער-געריכט, ,2 ,הענדלער מיט וואלוטע

אין װארשעװער געטאָ װאָס עקספּאָרטירט די
,סחורה"  . . .מחוצן געטאָ און אפֿילו מחוץ די
גרענעצן פֿון גענעראַל-גאָװערנעמענט ,אָבּער ער
אַלײין פֿאָרט ניט" ,בּלומ ,ייִשפּ ,ועא,4 ,

אַרבּיטראַטאָר  --דער ,ז- ,ס? .אי 2כל.
 .1דזוו אַרבּיטער ,2 .דער װאָס פֿירט אונטער-

|' ,432

-ישקייט, ,אַ צושטאַנד פֿון אי און הפֿקר",

|

בּיקל ,טמז 4591 ,וו 5

אַרבּיטר|ײטאָר ,אַיייט ן ,אַיײי ש(אָ) ן --אַמ.
ס,1

.=:21: 1018111018, 02111012(,

,די אַרבּעטגעבּער  . , .װעלן ניט אײַנגיין אויף
קיין אַײיטאָר ,סײַדן זי זײַנען מיט אים
אַבּסאָלוט זיכער" ,קאַמפֿס יוניאָן פֿאַר די נאָדל
פּראָגראַם,

אַרבעטער,

ג"י

,6291

'

.04

עדי

יוניאָן זאָל  . , .זײַן געצוואונגען אָנצונעמען א"
יישאַן ,דאָרטן ,זי ,24

אַרבּיטר|ירן  --טרו- .ריר- ,יירט.

בּוֹרר,

בּאַשטימט פֿון בּיידע צדדים .דער װאָס מע
אים איבּער צו געבּן זײַן אורטייל ,זײַן
בּײַ אַ  סכסוך (און בּיידע צדדים זײַנען
מתחײַב עס אָנצונעמען) .דער אי אין
קליידער-אינדוסטריע .א סופּעראַי

אַליין בּאַשטימט װיפֿל געבּײַדעס די גלױבּיקע
דא.ַ.רפֿן האָבּן פֿאַר זייער גאָטעסדינסט",

משפּטן

און אויסגלײכן דורך אַרבּיטראַזש ,בּוֹררות .א'
דעם קאָנפֿליקט צװישן אַרבּעטער און בּעל-
האַציע  --איבּער-
הבּית .אי אין א מחלוקת.
געבּן אויף איציע . -ירונג,

אַרבּייט  -- --אַרבּעט- ,
אַרפּירין"קרויט  --דאָס .מצ נבּ, 37 .רפֿואות
ווען איינה אשה ח"ו האָט הארווינדן .קודם כּל
גיבּ איר צו עשִׂין אין אַל איר עֶשִׂין (װינטש
װאַרף קרויט) ,אַך נעם (װינטש װאַויף קרויט)
אוני (פּפֿלין קרויט) אוני (אַרבּירין) קרויט . ..
| קאַך דאָז אַלישׂ אין אַלטין װײַן אונ' גיבּ איר
אָפֿט צו טרינקן" ,סור װו ,כד/בּ.

אַרבּירן  --אוטוו- .בּיר ,אַרבּיט פּ :5האַרבּירן,
0ס86ט:-ס .626/2: 8פֿאַרבּרענגען אין אַ האַר-
בּעריק .געפֿינען אַן אָרט צו נעכטיקן, .דער
נאָך האָבּ איך אַן שלויך לאָזן ווישׂן װאָשׂ פֿעגיל
עש װאַרן אונ ער זאָל זיך אין אַכט נעמן פֿר
זיא ,אונ זאָל זיא ניט אַי דיא נאַכט ,נר שלויך
האָט מײַן אַדװײַז ניט גינומן" ,יבּריוו פֿון יאָר
11י. 1001ט  7391,צאנ 51118, 4154,ן.

אַרבּל  --דער ,מצ װי אצ{ .סחזעס .6040:
בּײַ האַנס זאַקס .16010 --

 .1חלק פֿון

מלבּוש װאָס בּאַדעקט די אָרעמס ,װאָס נעמט
אָרום די גאַנצע אָדער אַ טייל האַנט .קורצער,
לאַנגער ,בּרייטער ,שמאָלער אאַזװ אַי .אונטער-

שטער א'  --דער אונטערשטער טייל פֿון אַ'
אָנכאַפּן ,א צי טאָן בּײַם אַי .שלעפּן פֿאַר אַן אי
=

שטיין ,זיצן מיט די הענט פֿאַרלײגט אין די אַ'.

אַראָפּקאַטשען אָדער אַרױפֿקאַטשען די אַ אַ
לײַבּל האָט ניט קיין אַ' .אַן אָנגעבּופֿטער א"
ין נײַא העמד װאָשׂ דער האַלז אודר
,א.י..
אַרבּיל איז צו גקניפּט" ,דרך חיים ,זשאָלקעװ
, .,3װען מען טוט זיך אויס די קליידער
ציט מען פֿריִער אָפּ דעם לינקן אי ,דערנאָך דעם
רעכטן" ,חא ,לג/א,; .האָט איר אָנגעטאָן אַ
גרויסן כאַלאט מיט לאַנגע אונטערגעקערטע אַי",

מ .ריבֿקין ,דער װעליזשער בּלוטיבּלבּול ,װילנע
זי , .712א מאַנטל גייט מיר נאָך...

,4

הג,

ליידיקע צוויי אי װילן מיך דערשטיקן",
דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691זי ,51
א"מאַ-:
ַק,
א ער
שאלונט
אל אַ ך .אי"

אַיפּאָדקלאַטקע,

זשעט,
טשעװקע,

אֵַײפֿוטער,

אַיפּאָי

א"ציץ.

*אויסטרענען אַן א' = צונעמען בּײַ עמעצן
די װײַבּ אָדער די פּרנסה,
*אַרױסלױפֿן ,זיך ראַטעװען מיט אַן אָפּגץ-
בּרענטן (אָפּגעזענקטן) אי = קוים ארויסקומען
אַ לעבּעדיקער פֿון א שׂריפֿה אַדעֶר בּכּלל פֿון א
!זיך דערלױיבּן געוויסע פֿרײי-
גרויסער סכּנה.
הייטן אויף דער בּינע :זיך נאַריש מאַכן ,רעדן
אייגענע װערטער (;ארבּל-פּראָזע") הייסט עס
אויף טעאטער-לשון" ,ש .אירים ,אָט אַזױ האָט
מען

געשפילט

ב"א

טעאַטער,

ז'

,6591

,44

*שיטן (װי) פֿון אי = רעדן ,דערציילן ,מאָטי-
ווירן לאַנג ,אָן אַן אָפּשטעל .שיטן וויצן; חכמה-
לעך ,פּסוקים ,מימראס ,ראיות װי פֿון אי אַרױס,
,מײַן אַדװאָקאַט שיט טאַקע װי פֿון אַי ,אָבּער
דעם פּראָצעס האָבּ איך פֿאַרשפּילט".

*אַרײַננעמען אין אי = דזוו האָבּן ,בּאַהאַלטן
אין אי .אַ"ק לימעקל .גלוױפנדיק פֿונעם
מרחץ מיטן נאָסן בּעזעמל אין איין האַנט און .
מיטן בּריהש-געמאַכטן אַקי אין דער אנדע-
רער ,". ..ייל ,ניט טויט ניט לעבּעדיג ,װילנע
תּרנ"ח ,זי  .06אַישיצער .אן אַרבּל אייער --

א מענדל אָדער  51אייער| .אפֿשר װײַל פּויער-
טעס פֿלעגן עס בּרענגען אין בּרייטע אַרבּלן,
,א פּויערטע  . . .איז געקומען ,זי האָט גט-
בּראַכט
מײַן

אן ארבּעלע

שטעטעלע

אייער",

סלאָװעשנע

איציק
|,

תּ"אָ

קיפּניס,
,1

ז'

,8
*האָבּן אָדער ב אַה אל טן אַדער פֿאַר-
שטעקן אין אַ' = איגנאָרירן ,זיך ניט רעכענען
מיט עפּעס אָדער מיט עמעצן .אויך :אײַנהאַלטן
א סוד, ,האָבּן זיי געמיינט דאָס זיי האָבּן מיך
שוין אין אַי און װעלן מיך מנצח זײַן" ,אמד,
דיא גײַסטער געשיכטען ,װילנע  .., .1781גיעקב
האָט געשיקט זאָגן צו עשׂו . ..מה דאָך לבֿן
װאָס ער איז דער רבּי פֿון אַלע שװינדלערס
האָבּ איך אים בּאַהאַלטן אין מײַן אַ' ,". . .איבּז,
מוהרי"ם

יעבֿץ,

מדרש

רבּה,

בראשית

בי

װאַרשע ,8881
*ה אָ ד ע װ ען פֿון א' ,ק ע כ ל ע ן פֿון אי
= געבּן גוטע נערונג ,גוט אַכטונג געבּן ,ניט
זשאַלעװען, .די מאַמע פֿלעגט זיך אין אים
שמעלצן ,אים האָדעװען פֿון דעם אִי ,אָנשטאָפּן
אים

די

פֿישקע,

קעשענעס

מיט

נ"י .0191

,מײַן

גוטע

שװער

זאַכן",

ממוס,

און שויגער

2001

אַרבּלאַנד
האָבּן געהאָרעװעט

און האָבּן מיך מיט מײַן

װײַבּ געהאָדעװעט פֿונעם אַי ,חיים מלמז ,קמ,

 ,8זָאן , .04מע האָט למזל געבּראָכן טעפּ!
 .,,מײַן לאה איז אין זיבּעטן הימל און
קאַכלט דעם חתן פֿונעם אַרבּל" ,יהודה ליבּ
בּינשטאָק ,בּײַ רי שלמה בּערלינער ,לבֿובֿ ,6981
זי ,96
פֿון אי ;איר
יואָגן פֿון אי ,רעדן
מיינט אפשר ,פּאַני שלום-עליכם ,איך זאָג דאָס
אײַך גלאַט אַזױ ,פֿונעם אַי?" ,שע ,טבֿיה .א,יר
מעגט זיך אויף מיר פֿאַרלאָזן אז איך רעד ניט

פֿון אַ'" ,ח .מאַליץ ,די היים און די פרוי ,נ"י
,8

ז' ,7

*לאַכן

אין אי =

א) לאַכן אַ סך ,מיט

זיכערקייט; בּ) ניט אַרױסװײַזן דעם בּיטול ,דאָס
אָפּלאַכן פֿון עמעצן,

ימע סטן

מיט אַן אי =

(שנײַדעריש)

איבּער דעם װאָס דעם בּאשטעלער געפֿעלט ניט
 עפּעס אין אי הייסן איבּערמאכן דעם בּגד,,אויבּ מע מעסט א שטיקל אַרבּעט מיט אַן
אַרבּל ,בּעט זפיךֿ.י.ל.יװײניקער איבּערמאַ-
כונגען" ,י .ריװעס ,דער שנײַדער ,װילנץ ,3191
נאן  ,6זי ,9
*ע סן פֿון אי = אָט װאָס מע האָט ,אָן אַן
אָנגעגרײט; לעבּן פֿון טאָג אויף טאָג ,אָן אַ
בּאַשטענדיקן מקור פֿאַר חיונה,
*פֿאַרקאַטשען ,פֿאַרקאַשערן ,אַרויפֿקאַשערן די
אי = זיך מאַכן גרייט צו אן אַרבּעט אָדער זיך
צו שלאָגן מיט עמעצן, .מ,ע בּאַדאַרף . . .אויך
עפּעס טאָן ,אַרבּעטן  . . .בּקיצור עס פֿאַררײַסט
זיך מיר דאָס היטל ,עס פֿאַרקאַטשען זיך די אַי",
"איסטרייסלען,
ממוס ,פישקע ,נ"י .0191
אויסשאָקלען פֿון א' = איבּערשטײַגן ,זײַן
בּעסער ,פֿעאיקער ,אױפֿטוערישער אע װי א
צווייטער,
*פֿאַרשטעקן אין אַ' = זזו אויסטרייס-
לען פֿון אַ'/,, .איר זענט אַ געבּילדעטער מענטש.
| איר קענט די אַלע אַמעריקאַנער ראַבּײַס פֿאַר-
שטעקן אין אַי .אלא מה? אין אַמעריקע דאַרף
מען קאָנען גיין מיט די עלנבּויגנס" ,אָפאַ,
היבּרו ,זי ,01
*(צ ע) בּ רע כ ן (זיך) דעם אי = שפּאָטיש
וועגן א קארגן ,װעגן א רײַכן װאָס גיט אַ
קליינע נדבֿה, :ער האָט זיך אַזשׁ צעבּראָכן

דעם אַ' פֿאַר הכנסת כּלה".
ירעדן אן אַ .רעדן אַ האַלבּן אַ .דער
רעדנער האָט גערעדט נאָר א האלבּן אי (א
ווערטל װאָס איז אױפֿגעקומען אין די קיבּוצים,
ווען פֿרױען פֿלעגן זיך נוהג זײַן צו שטריקן

בּעֹת די לאַנגע רעדעס אויף פֿאַרזאַמלונגען,
האָט מען געמאָסטן די צײַט פֿון די רעדעס מיט
דעם װיפֿל מע האָט געקענט בּאַװײַזן אָנצו
שטריקן)" ,ייִשפּ ,ועאא,2 ,
*ש ר ײַ ען אין א' = האָבּן מורא צו רעדן
"ער שרײַט
אָדער ארויסצוזאָגן א מיינונג.
הורא אין א' אוײַן = כּלומרשט לױבּן
כּלומרשט

אַרבּע אַמות

אַרױסװײַזן

*שט ײנער

בּאַגײַסטערונג,

אין די אי =

אױיף פֿױלע

*אויסשיטן אָדער אויסטרייסלען דאָס
מענטשן.,
זאַמד פֿון אַי = װערן רירעװודיקער ,פֿלײַסיק,
זיך נעמען צו דער אַרבּעט.
*ישיטן דורכן א' = רעדן ניט ממשותדיקע
רייד ,פּלאַפּלען.
ינאָך איז בּײַם גלח אין אַ'  --זאָגט מען צו
עמעצן װאָס בּעט נאָך ,נאָך {װײַל דער גלח
טראָגט בּרייטע אַין,
*אַנגעבּופֿטער א' = פּוסטער מענטש ,אָנגע-
בּלאָזענער גאָרניט,

*קלאַפּן אַי צו אַי = זיך דערװאַרעמען אין
א פֿראָסטיקן טאָג דורך קלאַפּן איין האנט אין
דער אַנדערער, .װײַסירוסן אין די װײַסע
קלאַפּן אי צו אַ" ,זב,
גן
ע. .
ל.
ֿלעך
פעלצ
פּ
ליטא ,ווילנע ,4191
 .2אָפּצװײַג פֿון אַ טײַך ,װאו א טייל פֿון

שטראָם גייט אַװעק אין א זײַטיקער ריכטונג,
אַן אי פֿון אַן אָזערע

אָדער פֿון אַ ים .דער

בּאָטנישער אי פֿון בּאַלטישן ים, .דערבּײַ טיילט
ער ודער טײַך לעפּון אָפּ פֿון זיך אין דער זײַט
גרויסע 'בּלינדע' אַרבּל" ,איבּז ב .ראַבּינאָוריטש,

וו אַרסעניעװ ,אין דער טײַגע ,קיַעװו ,0391

אַרבּלאַנד  --דאָס ,מצ נבּ .אַרכ :ערבּלאַנד,
ירושה-לאנד .צוגעזאָגט לאַנד ,ארץ-ישׂראל, .אונ
דאָשׂ ער אונש װיל װידר קערין צו אונזר ערבּ
לאַנד (בּמהרה בּימינו אָמן)" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט
 ,3הקדמֿה.
אַרבּליצלונגֿ  --אַדװ .אַרכ.
פּלוצעם ,פּלוצ-
לונג ,האַסטיק אַזױ װי א בּליץ, ,אוני ער גרימט
נאַם דז
ו.נ'.
אֿל.
דר צאָרן פֿון קין אוף הב
אַקער אײַזן  . . .אוני שלוג דאַ מיט זײַן בּרודר
אי איני טיטיט אים" ,איבּז ,ר' יעקבֿ בּרי מתתיהו
הלוי ,תֹּם וישר ,נאָװידװאָר תּקמ"ןי

אַרבֿן  --טרו .אַרבּן ,געאַרבּט .אַרכ .ערבּן
בּאַקומען עפּעס דורך אַרבּ,
8סט..=:46/42: 10
ירשען, .נירשה  ---וויר װילן אירבּן" ,רײַכלין
 ,8תּהלים ,פּג ,31 ,אויך מש ,אויך מלל  ---ערבּן,
;דאָשׂ לנד דז איר זײַט קומען צו אַי" ,סהמ,
עזרא ,ט, ,11 ,װאָרום איז ירושלים װאָרן צו
הױפֿן  . . .אוני האָט גיערבּט דא איילן אוני
איגלן" ,ר' לײבּ סופֿר ...קינות עם פּירוש
,אָט יתבּרך פֿאַר"
לשון אַשכּנז ,פּראָג תּס"ט .ג

שמעהט

זײַן תּפֿלה ניט אונ עֶר װערט ערבּין

עולם הזה אונ עולם הבּא" ,לטו ,פּ/ד, .מײַן
מאַכין דשׂ לאנד כּנען צו
ר.ט
ע .,
װמיד
תּל
ישׂראל טאָן ערבּין"' ,משה רבּינו בּשרײַבּונג,
אָרט?

?0571

{חנא

שמערוק,

גק,

טן

054

,מענכר מוז איבּר זײַן מויל אונ צונג שטאַרבּן/,
אונ' פֿרעמדה טואהן דאָשׂ זײַניגה אַרבּין",
עיון ,כה/בּ ..., .װאָס נוצט דא אים זײַן
פֿאַרמעגן  . . .װער װעט דאָס א' (ירשענצן)",
אַמעריקאַנישע

גליקן,

װאָרשע

,5981

ז' ,29

,און די לבֿנה בּאַלוױכט אונדזער שאַרבּן ,און
די קראָ װאָס קומט אונדזער פֿלײש צו אַ",
,עבּליבּענע!
מלה ,לידער וו ,נ"י  ,4391זי  .781ג
בּעת אײַער פֿרײד זאָלט איר אי די טרערן פֿון

יענע װאָס צאַנקען אין קלעם" ,סוצ | ,זי ,634

,דאָרט בּין איך געזעסן אַ נאַכט בּיז בּאַגין און
נאַכגעטראַכט װער מײַן ירושה װעט אַײי ,חג,
דער

פֿון

מענטש

פֿײַער,

זי ,43

/

ונג, ,דרום װעל איך געבּן איר װײַבּר צו
פֿרעמדי אונ' אירי פֿעלדער צו אַי |ליורשיםן",
סהמ ,ירמיה ,ח 01 ,ותּי :אָפּיַרשער"ן, .דער
שומר װאַכט דרימלענדיקערהייט איבּער א האָבּי
און-גוטס,

איבּער

אַן אי װאָס איז

א שטיקל

ערד" ,יג ,תוך ו ,זי ,491
אַרבּנשװאך  --די .פּר .פּפמ{ .אַרבּ פֿון גערוו!ן
,זי
נערווןצוזאַמענבּראָך.
נערװן-שװאַכקײט.
אַרבּעט אַזױ שװער ,זי װעט זיך נאָך אָנמאַכן

אַן אַי ,לל.

-קייט.

אַרבּע  --די' ,ס .זזו אַרבּאַי  .+--די פֿאָרעם
האַרבּץ נר .גרויסער װאָגן אויף צוויי אָדער
פֿיר רעדער מיט צוויי הויכע דראַבּינעס (לי"
טערס) וואו מע לייגט אָן סנאָפּעס תּבֿואה, .פֿון
סטעפּ איז צוגעפֿאָרן א געלאָדענע א' ,און דער
עולם איז צוגעטראָטן צו דער ארבּעט" ,חיים
גילדין,

אַ כאַסענע,

קיַצװו ,7391

אַרבּע ( --אַרבּאַן צװ? .כויקרא ,יא 02 ,אאַ.
פֿיר (מין נקבֿה) אין פּנקסים ,אין לשון פֿון
סופֿרים ,אין פֿאַרשטעלטן לשון .ערשטער טייל
פֿון א צאָל פֿראַזעס און אויסדרוקן, .װערט
מן תּיכּף-קנסנין איהם אַי ר"ט {רײַכס-טאָלערן",
פּנקס

קהילת

אה",

כרוז

כז,

תּמ"ד.

וש.

אסף,

יובּל וווצאא611 ,ן,

אַ' אמהות  )- --אמהות,5041 ,
אַרבּע אַמות  . ..{ --אַמעס( ,אַמױס)} די ,פ;8
דלד |דאַלעדן אַמוֹת קכיחזקאל ,מג 41 ,אאַ.

ככבּבֿא מציעא ,י/א .פֿיר איילף.
בּײַם
א מת
אַ מת
װערט
אַרײַן

 .1נאָרמע

רעגולירן פֿאַרשײדענע הלכות| .למשל:
איז מטמא אין זײַנע אַ' אַ'; מלווה זײַן
דאַרף מען לכל-הפחות אַ' אַ'; א פֿרױ
מקודש (אָפּגעגט) אויבּ דער מאַן װאַרפֿט
דאָס קידושין-רינגעלע (גט) אין אירע

אי א' ,לויט גיטין ,עח/א.

אויבּ איינער בּויט

א הויז ,דאַרפֿן די פֿענצטערס זײַן נידעריקער
אָדער העכער אי אַי פֿון שכנס פֿענצטער ,כּדי
ער זאָל ניט קאָנען אַרײַנקוקן װאָס עס טוט
זיך בּײַ יענעם ,לוט בֹּבֹא בּתרא ,כבּ/א.ן ,דער
װאָס שפּאנט אי אי אין ארץיישׂראל איז זיכער
צו האָבּן יענע װעלט" ,לוט כּתובּות ,קיא/א,
;,דאָ זיצן בּײַא דעם (תּלמידיחכם)  . . .אין זײַן
אי א'" ,סהמ ,שופֿטים ,ה, .32 ,אוני האבּן אך
בּײַא (עונש חרם) פֿר בּאָטן דשׂ קיינר . . .ניט
אין זײַן (אַ' א') קומן" ,שאר ,קז/טו, ,אַי אַי
נאָנט לעבּן אים האָבּן אַלע מורא געהאַט צו
גיין",

יב"ץ

בּערך,

רבּי

קאַשמאַן

דער

נעלם,

 ,2די פֿיר איילן פֿאַר אַ קבֿר,
ווילנע תּרנ"ו.
װאָס צו זיי איז יעדערער גלײַך בּאַרעכטיקט,
לויט בּרכות ,מ/א, .מײַנע אי אַי װעט בּײַ מיר
קיינער ניט צונעמען".
 '8 '8של
אָדאָם קוינויס
יא/א .די פֿיר
אײַנאייגענען:

אָדם קונות לו  . . .{ --שעל
לוין זאַץ .תֹּח2233 .א מציעא,
איילן פֿון א מענטשן מאַכן אים
אויבּ עמעצער האָט געפֿונען א

אַרבּע אַרצות
זאַך
איר
איז
און
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אין אִ' אַי ,איז עֶר זי קונה :ער װערט
בּאַזיצער ,זי װערט זײַנע, .דאָס זייגערל
מײַנס ,כ'האָבּ עס געפֿונען אין מײַנע א' אי
ס'איז אַ בּפֿירושער דין אַ' אַי שי אי קי לי".

אױרבּע אֲרצוֹת .{ --א.ַ.ראָצױסן די .פפֿיר
לענדער' (שטעט ,פּראָװינצן ,ראַיאָנען)  .1סדום,
עמורה ,אדמה וצבֿוים {סדאָם ,אַמױראָ ,אד"
מאָ|}..,

י;91 ,

?כבראשית,

דבֿרים,

כט,22 ,

דער חומש דערציילט אז גאָט האָט געמאַכט
רעגענען אויף זיי שװעבּל און פֿײַער,
{דער װילנער גאון האָט אָפּגעמאַכט מיט די
פּרנסים ,אַז נאָר בּײַם אײַנפֿירן אַ נײַעץ תּקנה
זאָל מען אים רופֿן צו אַן אסיפֿה .איינמאָל
האָבּן די גבּאים אָפּנעמאַכט ניט אַרײַנצלאָזן
אין שטאָט פֿרעמדע אַרעמעלײַט :זײי האָבּן
פֿאַרבּעטן דעם גאון צו אן אסיפֿה ,ער זאָל
געבּן זײַן הסכּמה --- .כ'האָבּ דאָך מיט אײַך
אָפּגעמאַכט ,אַז איר זאָלט מיך רופֿן נאָר װעגן
אַ נײַער תּקנה!  --אַװדאי ,רבּי! אָט וילן מיר
דאָך טאַקע אײַנפֿירן א נײַע תּקנה!  --ניין! זי
שטאַמט נאָך פֿון די אַמאָליקע אי א'  --סדום
| ועמורה ,אדמה וצבֿויים; זיי האָבּן אויך ניט
אַרײַנגעלאָוט פֿרעמדע אַָרעמעלײַט .לוט ב.
יאושזאָן,

פֿון

אונדזער

אַלטן

אוצרן.

 .2ירושלים ,חבֿרון ,צפֿת ,טבֿריה (בּאַרימט
מיט זייערע ישיבֿות און כּוללים) , פֿלעגט
קומען א משולח ,און די בבּאים האַבּן אים
איבּערגעגעבּן דאָס געלט פֿאַר די אָרעצמע לײַט
פֿון די א' אי (יי ח' צי ט')" ,זלמן שזר ,טמז,

7
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 ,9גרויס -און קליין-פוילן ,רײַסן און ליטע,
װאָס האָבּן געהאַָט אן אױטאָנאַמע פֿאַרװאַלטונג
אין  ,61:71און העלפֿט פֿון  .81י"ה 4-- .װעד
אַרבּע-אַרצות, .ס'איז גיט קיין װערטעלע ,ייִדן
פֿון די אַי אַי פֿון קרוי פּוילן" ,ייט ,טמז,
.32 1 0

אַרבּעה  --אַרבּאָאָן צװ .מין זכר .פכויקרא,
יא 32 ,אאַ .1 .פֿיר ,זן זעלבּשטענדיק ,נאָר
אין פֿאַרבּינדונג מיט א צאָל פֿראַזעס און אויס-
 .2פֿאַרשטעלטער נאָמען פֿון ימח-
דרוקן.
שמוניק אין קאָװנער געטאָ ,פֿלח נומ'  ,2יושפ,
ועא,4 ,

אַרבּעה אָבות נזיקין  . . .{ --אָװעס נעזיקין
די2233 .א קמא ,בּ/א .אי אִי .פֿיר פֿאָטערס פֿון

שאָדנס ,ד"ה :פֿיר סאָרטן (הויפּט:גורמים װאָס
א' .השור'  --דער
טוען אָן) היזק בּײַ יענעם:
אָק ס אָדער אן אַנדער בּהמה) אין רשות-
היחיד

מיטן

פֿוס

('רגל'),

למשל:

צעבּרעכט

בּ' .הבּור'  --אַן אױפֿגעגראָבּענע אָדער
כּלים:
אױפּגעעפֿנטע גרוב  --אין רשותהרבּים;
װען אַ לעבּעדיקע בּאַשעפֿעניש  --אַחוץ אַ
מענטש  ---פֿאַלט דאָרטן אַרײַן און װערט דער"
ג .המבֿעה  --דאָס
הרגעט אָדער געניזוקט.
אָפּעסן מיטן צ אַ ן ' --שן'; אויבּ ,למשל ,אַ
בּהמה

צינדן.
שפּרײט

עסט אָפּ א פֿעלד;

אויבּ

אַרבּעט

אַן אָנגעצונדן

ד' .הבֿער'  --אָנ

8יע

ר

פֿאַר-

זיך .אין די אַלע פֿיר פֿאַלן מוז מען

ּ,ער"
..
יב
אָבּ
|פֿאַרגיטיקן פֿאַרן היזק, .איך הא

אין

בּאַשטײען אַלע פֿיוישע קערפּערס פֿון דער
װעלט :פֿײַער ,װאַסער ,ערד ,װינט{ .איבּער-

 2סאָציאַל:דעסטרוקטיװוע עלעמענטן .ידי
פֿאַרדאָרבּענע כאַראקטערן פֿון די אַי אי ני...
ד"ה פֿון די פֿיר ייִדישע מזיקים" ,אַ .מאָרגענ"

| גענומען פֿון דער פֿאַר-סאָקראַטישער גריכישער

געזעצט א בּלאַט אי אִי נ',"...
|
פּאַסטװאָגן.

עגל

שטערן,

הזהבֿ,

װאַרשע

פרץ,

.8981

(דאָרטן

אויסגערעכנט :דער פּראָצענטניק ,דער בּעל-הבּית
פֿון אַ הויז ,די בּאַקאָנטע דאָזאָרצעס ,די בּעלי-
מחלוֹקתן.
 .9חסרונות ,געגאַטיווע שטריכן|, .דער מע-
מאָראַנדום  . . .צו משה מאָנטעפֿיאָרע} האָט זיך
אָנגעהוֹיבּן  . . .אי אִי ני און זיי האָבּן אויס-
גערעכנט פֿיר דעפֿעקטן בּײַ ייִדן ,זיי ,די ייִדן

 גופֿא ,זײַנען שולדיק אין אַלע צרות ,אָבּער דיגמורים",

מלכות-לײַט זײַנען צדיקים
לאָמבּ ,טמז 0791 ,ווו ,12

א .גאָי

אױבּעח בּנים  ..,{ --בּאָנימן די ,קכהגדה
פֿיר זין {װאָס װערן דערמאַנט אין
של פסח.
דער הגדה :חכם ,רשע ,תּם ,שאינו-יודעדלשאול}.
געניצט אָפֿט פּעיאַ :מגושמדיק ,פֿאַרגרעבּט ,רוי,
;דער בּעל-עגלה האָט זיך אַװעקגעזעצט מיט
זײַנע אי בּ' .און אָפּגעדרעפּטשעט אַ סדר" ,עדי
אי בּי האָבּן זיך א נעם געטאָן צו דער אַכילה",
;ער איז פֿון די א' בּ'י אין דער הגדה" (אַ רמז
אױפֿן רשע), ,פֿון דעם יכּהאַי ולחמא} האָט ער
| געמאכט פֿיס גלײַך צו די אַ' בּי" ,דער יוד'
פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז'  ,57איר; .אַי בּ' --
די גרויסע פֿיר {פֿאַראייניקטע שטאַטן ,רוסלאַנד,
ענגלאַנד ,פֿראַנקרײַך} זיצן און שװיצן צו מאַכן
שלום אין מיטעלן-מזרח",

אַרבּעה וחמשה  . ,{ --װ.אַכאַמישאָן 2233א
קמא,

עֶט/בּ .תּלמודישער

ט' .יפֿיר און פֿינף,

ד"ה פֿיר מאָל און פֿינף מאָל אַזױ פֿיל .קנס
װאָס אַ גנבֿ דאַרף בּאַצאָלן אױבּ ער האָט

געגנפעט און געשאָכטן ואָדער פֿאַרקױפֿטן אַ
שעפּס ( ,)4אַן אָקס ( ,)5בּאַזירט אויף :שמות,
כא, ,73 ,בּײַ אַ שעפּס האָט די תּורה רחמנות
געהאַט אויף דעם גנבֿ ...װײַל ער מוז דאָס
טראָגן אויף די פּלייצעס" ,שהמ ,כא/ג.

אַרפּעה טורים  . , ,| --טויריםן די .,ככשמות,
די פֿיר טיילן
כח ,71 ,יפֿיר רייען (בּערג).
פֿון הלכה-ספֿר פֿון ר' יעקבֿ בּן אשר ,בּאַרימטער
פּוֹסק .41 ,י"ה ,װאָס זײַנען כּולל אין א

| קלאסיפֿיצירטער פֿאָרעם אַלע דינים און פּסקים
פֿון שיס בּבֿלי און ירושלמי .א .טור אורח-
ב .טור יורה-דעה  --דינים
חיים (;)428 +--
פֿון שחיטה ,טריפֿות ,בֹּשֹׂר וחלב ,מאכלות
ג .ט' אב-העזר
אסורות ,נידה ,אבֿלות וכד':

( ;)22 +-ד .טי חושן-משפּט  --ציווילע רעכט
וי עדות ,געלט-תּבֿיעות ,לװה און מלװה וכד'
די אַט! זײַנען געװאָרן דער יסוד פֿאַר דעם
שפּעטערדיקן

שולח-ערוך

פֿון ר' יוסף

קאֲרו.

וְצו די אַי טי איז פֿאַראַן א פּירוש יבּית-יוסף'
 -פֿון רי יוסף קאַרו און 'דרכי משהי פֿוןרמ"א ,ר'י משה איסערלישן,

אַרבּעה יסודות  ...{ --יעסויידעסן די .יפֿיר
גרונדןף,

די

פֿיר עלעמענטן

פֿון װעלכע

עס

פֿילאָסאָפֿיען.

אַרבּעח מינים  --די2 ,סוכּה ,לו/א .יפֿיר
מינים (געװיקסן)' װאָס מע נעמט אום סוכּות:
אתרוג ,לוֹלבֿ ,הדס ,ערבֿה אָדער הושענא,
;כ'בּין ארײַנגעגאַנגען אין סוכּה און כהאָבּ
גענומען די אי מ' און געבּענטשט אתרוג",
עגגון,

טמז,

 7691ווש  .41עדי אי מ' סימבּאָליזירן

דאָס

אליעזר

איבּז,

רובּינשטיין,

ש.

י.

אײַנזאמלען יידן פֿון אַלערלײ קאַטעגאָריעס,
אײַנגעשלאָסן די  . . .אָן מצוות" ,הלל זײַדמאַן
טמז 7691 ,א ,81

אַרבּעה צריכין חיווק  --תּורה ומעשׂים טוד
בֿים ,תּפֿילה ודרך-ארץ  . . ,{ ---כיזעק  . . .טוירע
אומאאסים טויבים ,טפֿילע װײידערעך:ערעץן
זאַץ.

תֹּח.

22ברכות,

פֿיר

לבּ/בּ.

(סאָרטן

מענטשן) דאַרף מען דערמוטיקן :די װאָס
לערנען ,די װאָס טוען מעשׂים-טובֿים ,די װאָס
זײַנען מתפּלל ,יעדן איינעם אין זײַן אומנות,

אַ' צ' להודות  ...{ --לעהוידעסן זאַץ.
תֹּח22 .ברכות ,נד/בּ, .פֿיר {סאָרטן מענטשןן
דאַרפֿן דאַנקעןי {גאָט װען זיי זײַנען איבּערי
געקומען א סכּנהן :אַריבּער בּשלום אַ ים :א
מִדבּר; געזונט געװאָרן נאָך אַ שװערער קרענק;
בּאַפֿרײַט געװאָרן פֿון געפֿענגעניש" ,הלל זײַדי
מאַן ,טמז5691 ,

|א; .52

אַרבּעח (ש)נכנסו לפּרדם ( ...| --שע)-
ניכנעסו'

פֿראַזע.

לעפּאַרדעסן

תּח2 .כחגיגה,

ד/בּ .יפֿיר זײַנען אַרײַן אין פּרדס.
,גטװאַלט

די סודות

דערגיין

 .1פֿיג.
װעלטבּאַ

פֿון

שאַף| .די גמרא דערציילט אַז פֿיר תּנאים:
בּן-עזאי ,בּןזומא ,אחר  )258 +-און ר'
עקיבא האָבּן גענומען עוסק זײַן אין חכמה
נסתּרה ,אין סודות פֿון װעלטבּאַשאַף .בּןדעזאי
האָט אַרײַנגעקוקט און איזן געשטאָרבּן; בּןי
זומא האָט אַרײַנגעקוקט און איז צערודערט
געװאָרן :אחר האָט זיך אָפּגעקערט פֿון טרא"
דיציאָנעלער ייִדישקייט; נאָר ר' עקיבֿא 'נכנס
בּשלום ויצא בּשלום'  --ער האָט געפֿונען אַן
ענטפֿער אין דער תּורה אויף אַלע סתּירות אין
דער װעלטן, .קשיות איינע האַרבּער װי די
צווייטע  . . .און די ליפּן האָבּן שטיל געװיס.
פצרט :אַי שי ל'" ,אָפּאַ ,אין פוילישע

װעלדער,

זי ,931
 .2געניצט בּכּלל װעגן מענטשן (און ניט
דווקא פֿיר} װאָס גריבּלען זיך ,פֿילאָסאָפֿירן,
זײַנען זיך עוסק אין חקירה; .אַ' ש' לי און

האָבּן זיך אָפּגעבּריט", .אַי שי לי ,אָבּער אַרױס-
גיין האָבּן זיי ניט געקענט".
אַרבּעט  --די- ,ן16 .טסזס 16טזס =?4:112:
|.44000/
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די פֿאָרעם

אַרבּייטם

--

דטשמ.

 .1פֿיזישע טעטיקייט אַרױסצובּאַקומען א ניצי
לעכן פּראָדוקט,
צו לעבּן דערפֿון.

בּאַשעפֿטיקונג

כאַראַקטעריסטישע

צו פֿאַרדינען,

אַדי בּײַ אַי :אומזיסטע,

2089

אַרבּעם
| אומנייטיקע ,אינטערעסאנטע ,אָנגעלייגטע ,אַקו"
ראַטנע ,אַרױסגעװאָרפֿענע ,גוטע ,געדיכטע ,גע"
זונטע ,גראָבּע ,דערװײַליקע ,האַלבּע ,האַלד"
בּרעכערישע ,זיכערע ,טעמפּע ,לאַנגװײַליקע,
| לויניקע ,מאַשינאָװע ,ניצלעכע ,נוציקע ,ניט"
אָפּגעשאַצטע ,ניט-בּאַמערקטע ,נביּטאַצאָלטע,
ערלעכע ,פּינקטלעכע ,פֿאַרענדיקטע ,צרותדיקע,
קאַטאָרזשנע ,ריינע ,שװאַרצע ,שװערע ,שטענ-
דיקע ,שיטערע ,שלומפּיקע ,שלעכטע ,שמוציקע,
אָפֿטע צונױפֿהעפֿטן מיט א':
שעפֿערישע אא.
בּויאַי ,גאָלדאַי ,האָלצאַי ,היימאַ ,,הילפֿסאַ,
טאָגאַ,

לאַסטאַי,

לױינאַ,

לעבּנסאַי,

מאַסןאַ,

מעטאַלאַי ,נאָדלאַי ,נאַכטאַי ,ערדאַי ,פּאַרטײאַ,

פֿאַבּריקאַי ,פֿאַכאַ ,פֿעלדאַי ,פֿרױענאַי ,צוגאָבּאַ,
צוגרייטאַ ,צװאַנגאַי ,קאַטאָרגע-אַי ,קאָפּאַי ,קול-

טוראַי ,קינדעראַי ,שאַפּאַ ,שאַנדאַ ,שטובאַ,
שטיקאַי ,שקלאַפֿיאַי ,אאַ .עטלעכע צונױפֿהעפֿטן,
וואו דער ערשטער טייל איז אַ' :אַייאינספּעקטאָר,
א"-אַמט ,א"בּאַדינגונגען ,אַדיסציפּלין ,אַ"גע-
ריכט ,א"דרוזשינע ,אַגעצײַג ,אידשטעל ,אֵץס)-
טישל ,א'הויזן ,אַץןס)כאַלאַט ,אַץסבּלוזע ,א
מענטש ,איפּלאַן ,איפּלאַץ ,אַיפּראָצעס ,אַיפּרײַז,
אַיפֿליכט ,איצװײַג ,איצײַט ,אַײצימער ,אַ-צינש,
אַײצעטײלונג ,אַײקלײדער ,א-קעסטל ,אֵַישוץ,

אַרבּלט

אָקאָלאָדענטשנעם,
פּאַליציסט,
(גאָראָדאָװאָי,
נאַכטװעכטער ,לײַזקנאַקער)  --ד"ה אַן אומאינ-
טערעסאַנטע ,לאַנג-דויערדיקע און אומניצלעכע

מאַנען די אױפֿזעערס איבּער דער שרעקלעכער
צוואנגאַרבּעט אין די נאַצישע לאגערן ,און ייִדן
האָבּן דערבּײַ פֿאַרבּיטן דאָס װאָרט זיס אויף

קײן

אויף

אִי .קאן

אי פֿאַרן

ל"
טװײַ

ניט

--

נייטיקע ,אזא װאָס פֿארלאַנגט אָנשטרענגונג,
פֿירט (קען פֿירן) צו שלעכטע רעזולטאַטן, ,די
אי ואקסט אונטער זײַנע הענט"  --איר װעגן
אַ פֿױלן אָדער פּאַמעלעכן ארבּעטער ,װאָס
װיפֿל ער זאָל ניט אַרבּעטן ,איז דער אײַנדרוק
אַז עס איז געבּליבּן נאָך מער װי בּײַם סאַמע

אָנהײבּ; ,די אַרבּעט בּרענט אונטער די הענט"
 -אַזױ גיך אַרבּעט מען ,אַזױ גיך װערטפֿאַרטיק ,אַי פֿאַר אַ פ יי ם ( -- )+-איר װעגן
זייער א קליינעם פֿאַרדינסט פֿון דער אי אָדער
װעגן גאַר אַ קליינער בּאשטעלונג, .ס'איז אַן
עבֿירה די א"  --עס װעט קין זאך ניט
אַרויסקומען פֿון איר ,אומויסט די טרחה .אַ

שטיקל

אַי  --בּײַ אַ בּעל-מלאכה יעדער מין

בּאזונדערע בּאַשטעלונג .קען בּײַ אַ שנײַדער א
גאַנצער גאַרניטער אָדער בּלױיז א מאַרינארקע

אָדער אַ פּאָר הויזן זײַן אַ שי אַי.
שו מיט אַרבּעט, :אַ נאַר װײַזט מען ניט
קיין האַלבּע א'". :אי איז קיין שאנד ובּפֿרט

מיאוס,

אָבּער

דער פֿארבּײַט

פֿון זיס

מיאוס איז שוין פֿריער געװען אין װילנע און
אין אַנדערע גרויסע שטעט .נאָך צוגאָבּן צום
אַלטן שװ,, :מיט קורצע טעג און לאנגע פֿיס",
,און מע בּאקומט לאַנגע פֿיס" ,אין אַן ענטפֿער

צו די אָנטרײַבּערס, :און בּרעך הענט און פֿיס",
אויך, :א,יך בּין ניט קיין נאַשער"ין
,דא גינג רבּי בּרוקא צו אים אוני פֿראָגט אין
װאָשׂ זײַן ערבּט |אַרכ .ערבּ(י)טן איז" ,בּראַנט
 ,6פּרק יד; .אַלהיא די קנעכט צו דעם הויז
צו גינגן אונ' איר אַרבּײיט זיא אן פֿינגען",
ספֿר משלים ,פפֿדמ  ,6061נג/א; .אין דער
ערבּיט גיט {=גייטן דער מלך אונ' נעמט איין

ערבּיטר אוישׂ דער ערבּיט אונ' גיט מיט אים
שפּאַצירין" ,לטו ,קו/בּ, .האָט דער בּעל-הבּית
גיטאָן מיט {|אים} שװערע אַ'י אונ פֿלעגט אים
שיקן צו שׂררות טראָגן סחורה" ,נחבּ ,ימעשׂה
בּחכם ותם' ,כג/ד, .די גאנצע צײַט בּין איך

געזעסן אָן אַ שטאָך אַ' ...געגאַנגען פּשוט

אַישטונדע (דטמש +- .א"שעה)).

;אמעריקע איז אַ טײַער (גאָלדן) לאנד ,װײַל

װי אָן א קאָפּי ,י .ז .פוטערמאַן ,דער אַריסטאָי
קראַטישער צדיק ,װאַרשע  ,9881ז'  ,4איענע
האַבּן פֿון זײַנטװעגן אײַנגעלײיגט די וועלט ,מיט

אויסדרוקן מיט װערבּן :אומשטיינס געזאָגט
אַן אַי! ,אונטעריאָגן בּײַ דער אַ' ,אײַנבּרענגען
(זיך) א' ,אײַנשפּאַנען (זיך) אין דער אַ' ,אַרוס-
דרייען זיך פֿון אַא'יַ,רומדרײען זיך אָן א"
ארומגיין אַן א שטאָך אַרבּעט ,אי פֿאַרן מאַרק,
פֿאַרן בּאַשטעלער ,בּלײַבּן אָן א' ,געפֿינען אַי
דערנערן זיך פֿון אַי ,האָבּן אַ סך אַ' ,האָבּן א'
איבּערן קאָפּ ,װאַרטן אויף אַ' ,װאַרפֿן די אי
זײַן אין דער אַי (בּיז איבּער די אויערן) ,זיצן
אָן (א שטאָך) אַי ,חלומען בּײַ דער אי .יאָגן זיך

קיין אַי איז ניט קיין שאַנד"; ,אַ גוטער אָנהײיבּ

זייער

ממוס,

אַזאַ איז זײַן אַ"; ,דאָס פֿעלד (די ערד) האָט

קליאַטשע ,זי , ,53גיט אונדז אַ' ,װעלן מיר
אײַך איבּערקערן די װעלט!" ,שע ,אַלטינײַ

בּײַ דער א' ,כאַפּן בּײַ דער אַ ,לעבּן פֿון אַי

נעמען זיך צו דער אי ,פֿאַרדינען פֿון אייגענער
| אַי ,זײַן פֿאַרװאָרפֿן מיט אַ' ,אַן א' װאָס צאָלט
זיך ניט ,קראַצן זיך בּײַ דער אַרבּעט ,ניט
רעכענען זיך מיט (דער) א' ,שטיין בּײַ דער
זעלבּיקער אַרבּעט יאָר"לאַנג אאַזו.
פֿאַראַן פֿאַרשײדענע מינים אן לויט דער
הלכה-- .אָבֿי'מלאכה  +- .22אַרבּעים חסר
אחת +- .בּמזיד ,בּשוגג ,יום-טובֿ ,מוקצה,
מטלטל זײַן ,שבּת ,שבֿות.
אין פל, :אַלע יינגלעך גייען פֿון דער אַ"ז --
און מײַן לייבּעלע איז ניטאָ בּײַ מיר!", .איך
האָבּ שוין ניט קיין כּוח בּײַ דער אַי אײַנצוזיצן,
און פֿאַר מײַן מאַמען זאָג איך דאָס ניט אויס,
אוי ,ניט אויס"; ,א,יידער איך לייג מיר שלאָפֿן
דאַרף איך שוין אױפֿשטײן ,מיט מײַנע קראַנקע
בּיינער צו דער אי גיין".
אין פֿװל, :אַז ס'איז ניטאָ קיין אַ' איז פּאַטשן
אין תּחת אויך אַן א'", .װען בּייזערט זיך ניט
דער שנײַוזער אויף דעם שטיקל אַ'?  --װען
מע נייט אים תּכריכים"; .אַי אָן הענט און
אָן פֿיס  --פֿאַר א שלימזלדיקער אַי" .פֿ,ון אַלע
אַי אין בּאָד אַרײַן" .ג,עפֿינען (אױיסגראָבּן) א'
אונטער דער ערד", .אַן אַי פֿאַר א ליידיקגייער"

| אין אַ פֿרעמדן (אין דעם אייגענעם) לאַנד";

איז א האַלבּע אַ'"; ,װאָס פֿאַר א מענטש
יליבּ א"":

;די

א' איז

שמוציק,

אָבּער

-דער

פֿאַרדינסט איז ריין", :יעדע אַי איז אַ ריינע,
אויבּ די פּרנסה אין אַ שיינע", :די א' האָט
נאָר איין מעלת  --עס װעט קינמאָל ניט זײַן

 קיין צײַט צו שטאַרבּן"; ,װי די אַ'  --אַזױדער לוין" :אװער עס זוכט לײַכטע אַי גײט
מיד צו בּעט", :װער עס זוכט לײַכטע אַרבּעט
דאַרף ניט קיין שװערן בּײַטל"; ,אַן אַי אריינע
און א פרנסה א שינע", :א' בּענקט נאָכן
אַרבּעטער", :ניט דער איז אַן אַרבּעטער װער
| עס זוכט אִי ,נאָר דער װעמען די ארבּלט זוכט

(װאָס די אַרבּעט זוכט אים)"; גיעדע אי האָט
זיך איר צײַט"; ,פֿון אַי איז נאָך קיינער נישט
געשטאָרבּן", :פֿון אי פּגרן די פֿערד" (זאָגן
בּעלי-עגלות וען ס'איז ניטאָ קיין אי און ניטאָ
| קיין געלט צו קױפֿן פֿיטער פֿאַר פֿערד.ן :עאָן
אי לייגט מען די ציינער אויף דער פּאַליצע?:
אי בּרענגט בּרויט  ---פֿױלקײט נויט", :פֿון

אַי װערט מען ניט רײַך", :ניטאָ קיין אַ' --
ניטאָ קיין פֿרוכט", :ס'יאיז דאָ אַ' אָן א גראָשן,

א'

כּתרילעװקע,

פֿאַרשאַפֿט

ז' .941

מאַיאָנטיקעס",

;אַזעלכע

מֿלאַכות

װי

שמידערײַ ,בּלעכערײ ,סטאָלערײַ ,אויף װעלכע
מ'האָט בּײַ אונדז  . . .געקוקט װי אויף נידערי"
קע ,גראָבּע אַי. . .ײ ,בּער ,זי ,7
 .2יעדער מין בּאַמיאונג .טרחה .שװוערע מי.
אָנשטרענגונג .אידיאָמען װאָס בּאַצײיכענען אָנ
געשטרענגטע ,שװערע ,בּיטערע א' :א' מיט
אויסגעשאָבּענע קישקעס .אי אויף אַלע כּלים,
אי מיט די זײַטן ,אי מיט דער גאַל .אין רײַכלין
" 8יגעתי  --איך ערבּייטא" ,תּהלים ,ו;7 ,
,עצבֿותם  --איר ערבּיט" ,תּהלים ,טן;4 ,
,יחבּל  --ער ערבייטעט" ,תּהלים ,ז;51 ,
,עוצבֿ  --ערבּײַט ,לי בּעצבֿ תּלדי בּנים"{ ,תּי:
ידרך עוצבֿ' , --א פֿאַרדראָסיקער װעג"ן,
תּהלים ,קלט| .42 ,אונטערן ע קומט אין
רײַכלין  8אַ פּתחן, .ער שלוג צו בּיידן זײַטן
מענכן הארטן שלאַג / .ויל מענכר שטאַרקר

הייד אויף זיינר זײַטן לאַג / .דא הטן אַל
ישׂראל ערבּייט גלײך גינוג  /דשׂ זיא אױשׂ

ניטאָ קיין גראָשן אָן אַ'"; :נאָך דער אַ' איז
דאָס עסן געשמאַקער"; ;אַז מע האָט אַרבּעט,
קערט מען איבּער די װעלט" |װש :קערן
נאָכאַמאָל און איבּערדרייעןן; ;ס'איז גרינגער
צו געפֿינען אי װי צו געפֿינען פּרנסה"; ;א'

צוהן דיא טוטן דיא דער העלד דר שלוג",
ָ,בּיר גאָר בּקושי
שמואל-בּוך ,סטראַפֿע  .0301א
מיט גרושׂי ערבּייט דאָז מאַן דיא נשים װעלכי
אויף דער טרעפּף גילעגין זײַן האָט פֿון
אַנאַנדיר גיבּראַכט" ,גה ,זי , .723מין אַז כּ"תּ
{כּבֿוד תּורתךן שרײַבּט אודות גיסך מהר"ר

היילט די

מענדיל יי"ץ (ישמרהו צורון אובּ ער האָט דאָס

בּיינער"; ,פֿיל הענט מאַכן פֿון דער א' אן
ענד"; ,דער שליסל (װעג) צו גליק הייסט
(איז) אַ'"; ,אִי מאַכט דאָס לעבּן זיס" (דאָס
שוו איז פּאָפּולער בּײַ די דײַטשן (און מע האָט
י! עס גענומען פֿון זיי) ,פֿלעגן עס 3סדר דער"

געלט מקבּל גיװעזט ,ער האָט עז מקבּל גיוועזט

מאַכט דאָס לעבּן זיס און פֿולקײט

| מיט גרושׂיר אַרבּײַט" ,פּראָגבּ ,זי .63
רומקאָװסקיס

א רעדע אין

לאָדזשער

פֿון
געטאָ:

| ;אַרבּעט האָבּ איך פֿאַר אײַך און עסן האָבּ איך"
 --האָט מען איבּערגעגעבּן מיט אַן אַקצענטײ

אַרבּעטאיינם

2084

רונג :אַי האָבּ איך פֿאַר א ײַך און עסן האָבּ
איך,

"גע לע

בּלומ ,ייֶשפּ ,וצא.4 ,

אַ'--

די אַרבּעט װאָס ייִדן האָבּן דורכגעפֿירט אין
קאָנצענטראַציע-לאַגערן אין די פּולװער-פֿאַבּריקן,
 .8דזוו עבֿודה ,עבֿודת-שמים .דאַװנען ,לערנען
תּורה, .קומט בּײַנאכט ,נעמט עֶר זיך צו דער
לרערנט ,אָדער
אַי :אָדער ער דאװנט ,אָדער ע
ער קוקט אַזוי אַרײַן אין א ספֿר" ,שע ,דדאָס
טעפּלי* .,גוטע א'! = מעשׂים-טובֿים, .ילפֿומיה
דעבֿידתּאי  ---נאָך דער אִי נאָך פֿון איטלעכן
צדיק' ,עבֿידין'  --װעט מען מאַכן צו די
צדיקים ,ימטללתּא'  --א שאָטן אין גךעדן,
אקדמות

סדר

מיט

עבֿרײטײַטש,

{לעמבּערג?

אָנהײבּ  .91ייה? ,זי ה/בּן,
 .4גײַסטיקע

אַ' :שאַפֿונג .פֿאָרשונג( .ניט)

װערט זײַן אַזא אַרבּעט .װיסנשאַפֿטלעכע אי
קולטור-אַי .קונסט-אַי .הילפֿאַי .געזעלשאַפֿטלעכע

אִי מיט אַ סך איניציאַטיו .די אַי פֿון שרײַבּער.
פֿאָלקלאָר-אַי, .א,ומצייליקע אַין ,פֿאָרשונגען,
שטודיעס מוזן ערשט קומען ,בּיז א צװייטער
גרעץ װעט אױפֿשטײן און מאָלן אױפֿסנל ,מאָלן
אויף א נײַעם אוֹפֿן" ,קאָר וו ,נ"י  ,0491זי ,31
,די אִי איז די סאַמע סינטעטישע און איבּער-
זיכטלעכע װאָס מיר האָבּן וועגן אונדזער ייִדישן
לשון" ,ימ ,קוד ,1491 ,עניט זוכן קיין פֿיל
חשבּונות פֿון די געדאַנקען פֿון דעם מענטשן
 . . .װאָרעם דאָס איז דעם איבּערשטנס אַי און
ניט קיין אַ' פֿאַר אַ מענטשן פֿון פֿלײש און
בּלוט" ,תּניא ,ז' , .)055( 072די גאנצע צײַט
האָט רינגלבּלום אָפּגעגעבּן דער בּילדונגס-א'
אין דער יוגנט-בּאַװעגונג" ,ר .מאַהלער ,אין
ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791ז' ,846
 .9איר .טואונג מיט שלעכטע ,אומריינע,
אַנטימאָראַלישע כּוונות .אָפּנאַרערײַ .גניבה ,טאָן
אַלע שמוציקע אי ד,אָס איז דעם יאָסעלעס אַי
דאָך אָבּער מיין איך ניט דאָס דיזער װעט זיך
בּאַלד פֿאַר מיר דערשרעקן און װעט עס בּאַלך
אָפּשטעקן" ,אמד ,דער סיום התּורה; ,וילנע
/ ,8אויבּ מע כאַפּט די גנבֿים בּײַ דער אי
האָבּן זי א בּרירה :אָדער זיי װארפֿן אַװעק די
אַי אינדערמיטן און אַנטלױפֿן ,אַדער זיי הערן
דעם בּעליהבּית װי דעם קאָטער און טוען זיך .
זייערס",

ממוס,

צוריק

אַהײם,

ז' .09

 .0רעזולטאַט פֿון בּאַמיאונג ,פֿון א טעטיקייט,
װײַזנדיק אױפֿן קינד
ט
ָ.
א .
הרש.
;,גדליה הע
געזאָגט :ער װעט זײַן אַ גוט שטיקל אַ ,אַ
שאַרפֿע נאָדל מיט אַ שפּיצעכיק קעפּלײ ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי , ,22מיט דעם װאָרט ,אַ'" װערט
אָכּער געװיינטלעך אָנגערופֿן ניט בּלויז דאָס
טאָן ,נאָר אויך דאָס װאָס עס קומט אַרױיס פֿון
דעם

טאַןי ,איבז

בּ .פֿײַגענבּױם,

דער

סאַציאַליזם

פון אי בּיז תי ,נ"י  ,4981זי ,23

|

גרופּע

אַָפּגעשלאָסענע

װאָס

פֿאַר-

נעמט זיך מיט אַ בּאַשטימטער אַרבּעט, .אויפֿן
זאַװאָד זײַנען דאָ עטלעכע בּאזונדערע אץ".
,מע

אַיץ".

האָט אײַנגעטײלט

די

לאַגערניקעס

א'רבּעטאָרין  --די- ,ס{ .האַלבּער אַקצענט
אָן.

אױפֿן

פֿרױ

א

אַרבּעטער.

אַן

דזװ

אַרבּעטערין ,נאָר מיט א בּײַטעם פֿון פטמ .אַ
שריפה

אין א פֿאַבּריק

פֿאַרבּרענט

געװאָרן.

װאו

;די

האָבּן נאָך אַלע סטאַטשקעס

און

געקבּצנט",

אוריה

יונגע

ארבּעטער

א'ס
און

זענען
א'ס

גענוג געפֿינצטערט

קאַצענעלנבּאַגען,

אין

ליטע | ,זי ,24

אַ'רבּעטאָריש { --האַלבער אַקצענט אױפֿן אָן
װאָס איז פֿון ,האָט אַ שייכות צו
אַדי.
ארבּעטאָרערס .דזװ אַרבּעטעריש ,נאָר פֿטמ.
ומער פֿאַרװאָרצלט אין דעם פֿאָלקס רײד,
איידער עס האָט זיך פֿאַרשפּרײט דאָס מאָדערנע
װאָרט אַרבּעטער אַנשטאָט אַרבּעטאָרער +--
,ונדזער שטעטל איז פֿון תּמיד אָן געווען אַן
א

אַי שטעטל", .דאָס אַמעריקאַגער אץע) פֿאָלק
האָט געקראָגן זײַן בּאַפּטיזם פֿון בּלוט ,זײַן
יבּדמיך

חיי'",

אַבּאָ גאָרדין,

אין דוד

געדענק בּוך ,נ"י  ,3591זי ,94

עדעלשטאַט

|

אַ'רבּעטאָרער  --והאַלבּער אַקצענט אױפֿן אָן
דער" ,ס ,מצ װי אצ| .אַרבּעט(+סופֿיקס)-אָרער.
די איינציקע פֿאַרשפּרײטע פֿאָרעם בּיז עס האָט
סוף  .91י"ה זיך בּאַװיזן די פֿאָרעם אַרבּעטער,
אײַנגעפירט פֿון די אינטעליגענטע אָנפֿירערס
פֿון דער אַרבּעטער -בּאַװעגונג;} דר' יוסף בּערנ"
פֿעלד האָט געשריבּן פֿון פּאַריז, :איך האָבּ
נישט געהערט אין דער היים (אין קאָלאָמײן
דאָס װאָרט ,דער אַרבּעטער" ,נאָר דער א"י
;עסט דער לערניינגל גיך ,איז בּײַם מײַנסטער
געװען א סימן אַז ער װעט װערן אַ גיכער א"
;,װאָס זשע קומט הײַנט דעם א' |'העושׂה' .תּי:
,טוער"ן דערויס װאָס ער האָרעװעט" ,מס,
קהלת ,תּקע"ט ,ג .9 ,עאַ משל צו א מלך װאָס

דינגט אי צו בּאַאַרבּעטן זײַן גאָרטן" ,לט,2
פּט/בּ, .געדונגענע אַ'ס ...זענען מחױבֿ צו
נעמען סווידעטעלסטװעס" ,קמ ,5681 ,פַאן ,52
,די אי אין די װאַרשטאַטן פֿלעגן שוין זיצן
שטיל װי די לעמעלעך" ,װײַס ,אַ שטעטל,0391 ,
ֿ,אַרן מאַרקעט זענען שוין געשטאַנען
זי  .86פ
די אַיס ,אויסגעקוקט די סחורה" ,אָפּאַ ,די
טענצערין ,ז' , .813זיס איז דער שלאָף פֿון
דעם אַי העובֿדי .תּי, :פֿון דעם װאָס אַרבּעטײן,
נגמ ,קהלת ,ה, .11 ,ספּאַסט אײַך ניט דער
יחוס  . . .ס'איז ניט גוט  --אַן אַ" ,בּראָד ,אַל
דאָס גוטס ,זי ,12

װי

וערט פֿאַרצײכנט די צײַט פֿון דער אַרבּעט
אָדער (און) דאָס װאָס איז געטאָן געװאָרן .די
אַיעך אין סאָװעטישע פֿאַבּריקן, ,יעדערער װאָס
האָט געאַרבּעט בּײַ די דײַטשן  . , .האָט בּאַקומען
אַן א'" ,שׂרה

אין דאָס בּוך פֿון

ערליכמאַן,

לובּלין  ,2591זי ,174
דער סאַמע פֿיל-
אַ'רבּעטבּין  --די , ען.
צאָליקער מין בּינען װאָס אַרבּעטן אויס דעם
האַניק .אויך :אַרבּעטערין, .װאָס װאָלט
די מלכּה און אירע זכרים געקענט אױפֿטאָן אָן

די פּראָסטע אַען?" .אטראָגט אַהין אַרײַן די
לעבּעדיקע בּינען (דעם עֶר ,די מלכּה און אִ')",
יאַכ ן ,זי ,942
סדר ,סיסטעם,

אַ'רבּעטנאַ'נג  --דער- ,גענג .

אײַנגעשטעלטער אופֿן פֿון אַן אַרבּעט, .מע
ישטרעבּט צו פֿאַרבּײַטן די װערקשטאַטן װאָס
האָבּן אַ גראָדליניקן אי אויף אַנטשפּרעכיקץ
מאַשינעס מיט אַ קרלזיאומדרייאונג" ,א .ל.
זײַדל ,טאַקערײײ ,מאָסקװע  ,23291ז' .5

אַ'רבּעטנע'כּער  --דער' ,ס ,מצ װי אצ.
יעדערער װאָס שטעלט אָן אַן אַרבּעטער אָדער
אַרבּעטערס .דער רײַכער אַי .אַן אַי װאָס אַרבּעט
אויך אַלײן,
אַ'רבּעטנעזע'ל  --דער ,ז.

 1יעדער

אַרבּעטער ,חוץ דעם אָנפֿירער ,דעם מײַסטער.
 .2װער עס לערנט זיך אַן אַרבּעט ,א מלאָכה,

אַרבּעטנעלט  --זאָס ,ז- ,ער.

באצאָלט,

לוין פֿאר אַרבּעט אין פֿאָרעם פֿון געלט (אויך
,ײַן זון זאָל עסן פֿײַגן פֿאַר מײַן
שווה -כּסף) ,מ
אִי װאָס מיר װעט קומען פֿאַר אױיסשפּרײטן די
פֿײַגן וְצום טריקענעןן" ,פּיעט ,מעשׂרות ,בּ ,זי
;אַז דו װעסט דינגען אן ארבּעטער צו אַרבּעטןבּײַ דיר ,זאָלסטן אים בּאַלד בּאַצאָלן זײַן אַ",
שמי"ר,

מעשׂה פֿון פֿרומען רי' טוביה ,װאַרשע

 ,1ז'  .01שןְדי װעבּערן זענען . . .אונטערן
לױינקעטניקס הענט װעלכער מאַכט אַלערהאַנט
שווינדל  . . ,זיי זאָלן װייניקער א' בּײַ אים
נעמען" ,יײפֿאָל ,7881 ,נאן ,92
אַרבּעטדינסט  --דער" ,ן .אַרױפֿגעצואונגענע
אַרבּעט װאָס איז דער דינסט צו אַ מלך ,א פּריץ,
א בּאַצװינגער, ,נאָך פֿופֿציק יאָר אלט זאָל ער

זיך אומקערן פֿון דעם אַי ,תּי ,בּמדבּר ,ח,52 ,

די'ש  --אַדי,, .אונדזער אַישער אַניימאמין",
קייט,יוסף שלאָסבּערג ,טמז 4691 ,ווא .13
,אונדזער ליבּאָריזם ,אַיישקײט" ,דאָרטן.

אַרבּעטהױז  --דאָס ,הײַזער .אויך א'ס-
 .1הויז װאָס איז ספּעציעל געבּויט
הויז.
אָדער אײַנגעשטעלט פֿאַר װאַרשטאַטן ,פֿאַבּריק-
לעך ,שעפּער, .הויכע ,פֿינצטערע אַרבּעטס-

אַ'רבּעט"בּהמה | --בּעהיימען די ,אַיבּיות,

װ,

הײַזער?,

עוזר

װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע

יעדער מין בּהמה װאָס העלפֿט בי אאַַןרבּעט,

פּאַריז  ,4291זי .52

,שבּת איז אויך דער רוטאָג פֿאַר אַלע אַבּיות",

אַרעסטירטע ,פֿאַרשיקטע ,פֿאַר יוגנטלעכע פֿאַר-
בּרעכערס .פֿאַרמשפּטן צו פֿינף יאָר אין אַן אַ'.

,װען מע מאַכט פֿון דער קו אַן אַ"בּי ,גיט זי

אַ'רבּעטאײינם  --דער  8די ,ן +- .איינס,
,6

אַרבּעט-היפּאַטעז

ניט קיין סך מילך" .א,ויבּ דאָס פֿעלד געפֿינט

ז.ױ אַז מע קאָן עס ניט
ַ.
ארג.
זיך אויף בּע
פֿאַראַקערן מיט אַבּיות ,נאָר מע מוז עס
אױפֿגראָבּן מיט אַ האַנט-גראָבּאײַזן . . .ײ ,פיעט,
פּאה ,בּ ,בּ.

אַרבּעטבּיכל  --דאָס ,יעך.

בּיכל װאו עס

אַ'רבּעט"היפּאָ טעז

 ,2הויז צו אַרבּעטן פֿאַר

--

דער,

ז.

פפ:

פּראָפּאָזיציע װאָס מען איז
דטעזע ,די- ,ס.
זיך משער אַז זי איז בּאמת בֹּהסכּם מיט דער
נאַטור און װאָס קומט אויף בּײַ א פֿאָרשונג,
בּײַם װיסנשאַפֿטלעכן שטודירן ,און איז מסוגל
| צו דערקלערן א צאָל דערשײַנונגען װאָס די
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אַרבּעטהענט
פֿאַָרשונג פֿאַרנעמט זיך מיט זיי ,אָבּער עס
איז נאָך װיסנשאַפֿטלעך ניט אױפֿגעװיזן אַז דאָס
איז טאַקע א ממשות און װערט דערװײַליק,
צײַטװײַליק אָנגענומען ,װײַל עס העלפֿט מיט,
איז ניצלעך בּײַם שטודירן און בּײַם דערקלערן
דערשײינונגען, .די װיסנשאַפֿט זוכט אונדז צו
געבּן א בּילד פֿון דעם עקזיסטירנדיקן לעבּן,
און אויבּ דאָס נײַע בּילד איז 'ריכטיקערי אָדער
עס איז א בּעסערע  --א'ס-היפּאָטעזע  ---מוזן
מיר אַלע פֿריערדיקע השערות אַװעקװאַרפֿן,
שנ,

לעזער,

זדיכטער,

|.961 '{ ,

קריטיקער

אַרכּעטהענט  --די .געװיינלעכער ב :אַר"
בעטער .זיך נייטיקן אין נאָך אַי, .װאָס טוט
מען מיט אַזױ פֿיל א'?".
צאָל) טעג אָדער
אַרבּעטװאך  --די ,ז.
שעהן אין דער װאָך צום אַרבּעטן .אונדזער א'
איז  53שעה .אן אי פֿון פֿינף טעג .אויך צאָל
װאָכן אין א יאָר, .דער לערער אין אַ מיטלשול
האָט סך-הכּל צװישן  83בּיז  04אַין אין א יאָר".
אַרכּעטואַם  --אַדי .דטשמ .אָפֿט געניצט און
װאָס איז פֿעאיק צו
שווצר צו פֿאַרבּײַטן.
אַרבּעט ,װאָס איז טועריש .װאָס װײַזט אַרױס
ענערגיע ,װאָס איז ספּריטנע ,איז פֿלײַסיק .אן
אִי לעבּן ,איע ,ניכטערע און ניט-פֿאַרגרעבּטע
מענטשן ,איער קיבּוצניק .אַן א' פֿאָלק. .עס
איז אומגעקומען א שטאָט מיט ייִדן ,ערלעכע
אִיע ,וועלכע האָבּן בּיז זייער אומקום געגלײיבּט
אין מענטשלעכן יושר" ,מרדכי פּאַכנער ,אין
ספֿר כזשאַנאָװ ,רעגנסבּורג תּשײט ,ז' ,622

אַ'קייט , --דער יודע איוט צו עטװאַס
מעהר פֿעהיג װי צום האַנדל ,מאַן זיהט צו
װאָס פֿלײַס ,איקייט און פֿעסטער וילן קען |אַ
ייִדן

בּרענגען",

װאַרשױער

יודישע

צײַטנג,

 װאַרשע  ,7681זַאן ,7אַרבּעטטאָג  --דער- ,טעג :99 .אַרבּעטם-
טאָג פון ארבּעט ,טאָג װען מען
טאָג
אַרבּעט, ,שלעפֿערדיק אין אַרבּעטסטעג אין
נאָר אַן אומפֿאַרשעמטער זון" ,מס ,משל,
תּקע"ד ,י, .5 ,א נאָרמאַלער אי האָט דעמאָלט
געהייסן צװישן צװעלף און פֿערצן שעה אַ
מעת-לעת",

יעקבֿ

שאַצקי,

אין

טשענסטאָכאַ

װער ייִדן ,נ"י  ,7491זי ,52

אױבּעטטוער  --דער' ,ס.

ענערגישער דורכ"

פֿירער פֿון (אַן) אַרבּעט,, .און שלמה האָט געזען
דעם יונג אַז ער איז אַן א' |עושה מלאכה הואן,
און ער האָט אים אויפגעזעצט איבּער דער
גאנצער לאַסטאַרבּעט פֿון דעם הויז פֿון יוסף",
תּי ,מלכים א ,יא,82 ,
געזעל .יונגער
אַרבּעטיונת  --דער ,ען.
אַרבּעטער .לערלינג .לערניונג .קער איז נאָך
װײַט צו א מײַנסטער ,ער איז דאָך נאָר אַן א".

אַרבּעטלאַנער  --דער ,ץ .לאַגער װאוהין
מען איז פֿאַרשיקט אויף צװאַנגאַרבּעט ,אויף
עכודת-פרך .אַי געװאָרן א זייער אָפֿט װאָרט
אונטער און נאָך דער נאַצישער הערשאַפֿט,

אַרבּעטלאַז  --אַדי ,דצשמ .אָפֿט געניצט און

פאֿרבּעטן

שער צו פֿאַרבּײַטן .אויך :ארבּעטסלאָז,
װאָס האָט ניט
אַרבּעט(ס)לאָזיק ,נר.
קיין אַרבּעט ,הגם עֶר זוכט ארבּעט אויף צו
לעבּן .װאָס בּלײַבּט (איז געבּליבּן) אָן א שטעל.
איער פֿאַרדינער פֿאַר דער גאַנצער משפּחה .די
פֿינף פּראָצענט כּמעט  --בּאַשטענדיקע אֵּע.
אע הענט .אַן איער פֿאַכמאַן .אַעֶר געזעל.
אַרױיסהעלפֿן אִיע אָדער סתּם אָרעמע מענטשן.
אַרומדרײען זיך איבּער די גאַסן װי אַן איער,
דורכמאכן שװערע יאָרן ,זײַן אַ, .האָט דער
מאַגיסטראַט  . ..אַרעסטירט א פּאָר הונדערט
איע נעגערס און געצוואונגען צו אַרבּעטן פֿאַר
דער

שטאָט",

דא ,פֿוןבּערלין

ראַנציס-
פאַֿן
בּיז ס

קאָ , . . .װאַרשע  ,0391ז' , ,552ה,אָט געאַרבּעט
אין פֿאַבּריק ,געװען א' ,געהונגערט" ,יוסף
סמאָלאַזש,

בבּײַם

אָפֿענעם

קבֿר',

היים

און

פֿרעמד ,לאָדזש ,7391

(י)קייט ,די גרויסע א' צװישן די קוילנ-גרעבּער .די אַ' פֿאַרשפּרײט זיך בּליץישנעל.
די אַ' שטײַגט (פֿאַלט), ,פֿאַרגיכערן די טעמפּן
פֿון דער אינדוסטריאליזירונג פֿון לאַנד ,די
ליקווידירונג פֿון אַיײ ,די רויטע װעלט ,כאַרקאָװ
 ,0װאן ,1121

אַרבּעטלזין  --פפּ :אַרבּעטסלױן .דער- ,ען.
לוין ,בּאַצאָלונג אין געלט אָדער אין שװה-
כּסף פֿאַר אַרבּעט, .דער אַי פֿון דעם עבֿד
געהערט צו דעם האַר" ,בּבא'מציעא ,כב/בּ.
דאָס שמיטה-יאָר איז משמט אַ חובֿ ...די
בּאַלױנונג פֿון אַן אַרבּעטער איז שמיטה ניט
יב ּ.די אי קומט פֿאַר טאָן אַזאַ
ױ..
אמט
מש
אַרבּעט װאָס הערט אויף אום שמיטה-יאָר ,איז
עס יאָ משמט" ,פיעט ,שבֿיעית ,ה ,א.
אַרכעמלײַט  --פפ :אַ'סלײַט .די ,בּמ,
מענער װאָס אַרבּעטן, .דאָז
אצ  --אַימאַן.
דוא הער בּרינגשט צעהן אַרבּייטש לײַט  /דאָז
זיא אין נײַאוט טראָגן אויף רײַט" ,ספֿר
משלים ,טו/ג, ,די אַיסלײַטע ,אַלע קוקן  /אויף
דעם קראַנקן מיט אַ װײ / .זיי קוקן אויף זײַן
מידן רוקן  /װעלכער קרימט זיך בּײַם געניי",
מר | ,נ"י  ,8091זי ,83

אַרבּעט מאַכט פֿרײַ  --זאַץ .אױפֿשריפֿט
אין דײַטש אויפֿן ארײַנגאַנגיטױער אין אוויי
שוויצער ( )605 +--לאַגער ,אויך בּײַ אַנדערע
אױיסראָט-לאַגערן,

װי

מײַדאַנעק.

,ייִדן

פֿלעגן

צוגעבּן :פֿון לעבּןי אָדער 'אין קרעמאַטאָריום
איינס  ---צוויי  ---דרליי ,בּלומ ,יישפ ןגי 4

אַרבּעטמאַן  --פפּ :א'סמאַן .דער- ,מענער,
אַן װאָס אַרבּעט ,װאָס לעבּט פֿון
לײַט.אַרבּעט, .עס װאַר איין מאָל איין ארבּייטס מאַן,
דער טעט שװערע ארבּייט פֿאַר איין גרינגן
לויךי , משל הקדמוני ,אוסטרהא תּקנ"ח; .אָ
גוטער פֿרײַנד! װען איך װעל שטאַרבּן/ .
טראָגט צו מײַן קבֿר אונדזער פֿאָן  / --די
פֿרײַע פֿאַן פֿון רויטע פֿאַרבּן / ,בּאַשפּריצט מיט
בּלוט פֿון אַיסמאַן" ,ד .עדעלשטאַט ,פֿאָלקס
|
געדיכטע ,נײי תּרס"ד ,זי ,33

אַרבּעט-מוראַשקע  --די- ,ס.

מוראַשקע

װאָס איז ניט קיין ער און ניט קיין זי און
װאָס איר פֿונקציע בּאַשטײט נאָר אין אַרבּעט
פֿאַרן מוראַשניק,
אַרבּעטמענטש 9 --פ :א'סמענטש .דער,
מענטש װאָס אַרבּעט ,לעבּט פֿון אַרבּעט,
ן.
דזוו ארבּעטאָרער, .געלט {פֿאַר דער קרעדיט-
קאָאָפּעראַציען האָט מען גענומען בּײַם אַיסי
מענטשן" ,נש ,יידישע קאַאַפּעראַציע ,בּערלין
, ,5געװויינטלעך לייגן זיך שלאָפֿן אַרבּעטס-
מענטשן אין דעם ערשטן דריטל אין דער נאַכט",
פיעט ,בּרכות ,א ,א.

ו'

אױבּעטן  --אוטו .אַרבּעט ,געאַרבּעט41741: .
,מס .1 .1160(6):2טאָן אַן אַרבּעט,
80
א מלאָכה .אָנװענדן גײַסטיקן אָדער פֿיזישן כּוח
כּדי צו דערגיין צו אַ תּכלית .אַי פֿאַר חיונה,
אַי שװער און בּיטער .אי מיט די זײַטן ,א'
עבֿודת-פּרך ,אי בּחוֹמר ובּלבֿנים ,אי אויף (מיט)
אַלע כּלים ,אי אויף װאָס די װעלט שטייט ,אַ'
אָן אַ מאָס ,אָן א שיעור .אַי איבּער די כּוחות.
אי געשמאַק ,מיט אַלע כּלים ,אי מיטן בּלוטיקן
שווייס (מיט נויטשווייס) ,אי מיט װערעם ,א'
|
מיט דער גסיסה.
*אַ מיט די עלנבּויגנס = זיך שטפּן
פֿאַרױס* ,אַי מיט די וײַ טן = א) אַי אַזױ

שוער אַז דער קערפער הייבּט אָן װיי צו טאָן;
ב )3סאָװ' ,צו פֿאַרדינען מך-הצד ,אויך אונטער-
גנבֿענען עפּעס בּײַ דער אַרבּעט װאָס מע קען

האָבּן פֿון דעם זײַטיקע פּרנסה .אַי מיט ציין
און נעגל ,אי מיט דער (גרינער) גאַל ,אַי מיט

רוחות ,אַי מיט אַנגסטן ,מיט צרות (לײַד) ,א'
מיטן טויט (פֿאַר די אויגן) .אי מיטן טויט צו

גלללך .אַי מיט התלהבֿות ,מיט פֿרײד ,אי מיט
הנאה ,מיט האַרץ און נשמה ,אי מיט די (אַלע
רמ"ח) אבֿרים ,אי מיט כּװנה ,מיט התמדה,
מיט פֿלײַס .אַי פֿאַר עולם-הבּא ,אַי לטובֿת-הכּלל,

אַי פֿאַר זיך ,אַי בּײַ יעגעם ,אַי זאָל יענער .אי
אָן הענט און אָן פֿיס .אַ' אָן קאָפּ .אַי אויף דער
גאַנצער פּאַרע { --פֿריער װעגן א פֿאַבּריק,
דערנאָך פֿיג װעגן מענטשן) ,אי אַזױ אַז די
אַרבּל װערן געשװאָלן  --איר ,װעגן א פֿױלן,
*ֹאַי מיט אויסגעשאָבּענע קישקעס = מיט דער
גרעסטער אָנשטרענגונג" .אַי אויף אלע פֿראָנטן
= פֿון פֿאַרשײדענע זײַטן ,מיט פֿאַרשײדענע
ענינים .א אין די וועגעלעך = אַרומשלעפּן זיך
מיט אַן אָנװײַז אויף
כּדי עפּעס צו דערגרייכן,
צײַט :א' איבּערשעהן .אי בּיז אין דער טיפֿער
נאַכט .אי בּײַטאָג און בּײַנאַכט .אי  61--51שעה
אין א מעת-לעת אאַזו.

;אַרבּעט ,מיידעלע ,װעסטו האָבּן אַ קליידע-
לע" ,פֿװל, .דעם ערשטן תּירוץ זאָלסטו זאָגן,
דו האָסט געאַרבּעט שפּעט" ,פֿל, .איך לעב מיר
אָפּ זייער גוט  /א' דארף איך ניט" ,ר' חיים
ליבּערמאַן ,יפֿון בּדחנישן רעפּערטואַר' ,יישפ,
:
וווא,4 ,
שװ, :א פֿױלער שלאָפֿט זיצנדיק און אַרבּעט

ליגנדיק".

,א בּעלימלאָכה

אַובּעט

פֿאַר דעם

עסן און עסט פֿאַר דער אַרבּעט"; אאַלײן קען
מען עסן ,נאָר ניט אַרבּעטן"; ,אז מע קלערט
אום שבּת צו פֿיל ,אַרבּעט מען װײניקער

אינ-

אַרבּעטנעמער

2086

דערװאַכן", :אז מען אַרבּעט בּײַ האָניק ,גיט
(האָט) מען אַ לעק ,אַז מען אַרבּעט בּײַ טאַבּעק
 -גיט (האָט) מען א שמעק", :דער מענטשדארף א' און גאָט דאַרף זײַן צו הילף" :עאַז

מען אַרבּעט װי א פֿערד ,ליגט מען לעבּעדיקער-
הייט אין דר'ערד", ;:װען דער ציגײַנער אין
הונגעריק ,איז ער גרייט צו אַרבּעטן",

| אַרבּעט(ם)

אַראָפּבּרענגען אויף שבּת" ,י ,9ז' , ,921װער
שמועסט אַז זיי גייען אום װי די חסידים
ראשונים און אַ' גאַנץ שטאַרק פֿאַרטראַכט אין
די עולמות עליונים" ,טעיאַטאָר ,ז' , .82ער
פֿלעגט ריידן מיט הענט און פֿיס ,אַרבּעטן אויף
אַלע כּלים און אָפּגײן מיט שװייס" ,ממוס,
מסעות,

ז' .19

פתחיה

 8אַי װי אַן אייזל ,אַן אָקס ,אַן אָקס אין
סאָכע ,אַ בּהמה ,אונטער דער (א) בּײַטש ,אַ
ווינט ,אין טאַטשקעס ,א יידענע ערב-פּסח ,פֿאַר
לבֿנען ,א מאַשין ,אין מצרים ,ייִדן אין מצרים,
אַ מכשפֿה ,אַ סקאָטיגע ,אַן עבֿד כּנעני ,א פּאַ-
ראָבּעק ,אַ פּויער (פֿאַרן פּריץ) ,פֿאַר פּרעהן,
א פֿערד ,אַ בּעל-עגלהש פֿערד ,א פּוױעריש

 .9מאַכן אַ טומל ,אַן איבּערקערעניש, .בּיז
חצות אַי די שדים ,נאָך חצות האָבּן זי קיין
שליטה נישט"* .אַי אויף טיש און אויף בּענק,
*א' מעשִׂים = א) טומלען ,שרײַען ,שטפפֿן,
ווילדעװוען ,מאַכן סקאַנדאַלן, .בּידהזמנים קענען
די חדר-ייַנגלעך אַי מעשׂים" ;:בּ) זייער שטאַרק
זיך אָנשטרענגען ,ארומלױפֿן ,זיך מיען בּיז
גאָר כּדי עפּעס צו דערגרייכן, .אַי מעשׂים צו
דערנערן װײַבּ און קינדער און לסוף גאָר
דערלייגן דעם לעצטן גראָשן", .די געלעגערס
אונטער זיי אַ' :סקריפּען ,קרעכצן ,גיבּן אָפּ

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט "בֿלהי (דניאל ,ז;)52 ,
,ערבּײַט צש ,לי יטריח" |תי, :װעט ער מאַ-
טערן"ן; .דער רשע האַלט זײַן הענד איבֹּר
אַננדר אוני װיל נישט ערבּטן אונ' עסט פֿון
אייטל גזילה" ,צאינה ,קהלת ,קעג/א, .זוא
שפּראכן זיא |ייִדן צו די מצריםן' :צאָלט אונז

קאָנצערט" ,ממוס ,װינטשפ ,זי ,702

פֿערול,

אַ רוח,

אַ קאטאָרזשניק,

א

אַ שד,

שקלאף ,װי א שׂכירייום .,הומ :אי װי א גראַף,

אַ שטאָט-בּעל-הבּית ,װי אין גז-עדן.
מיט דער ארכ פֿאָרעם :ערבּ(י)טן:

-

װאָשׂ מיר בּײַא אײַך פֿר דינט האָבּן ,אזו איין

גרוש פֿאָלק אין פֿיר הונדערט יאָר צו ערבּטן,
דאָ װעלן מיר אײַך דאָשׂ אײַער װידר צו
שטצלן",

מחזור

רגלים,

שלש

אַמשׂט

,3171

קי/בּ(, .נמצא) דאַ ערבּט דר גוף אַלז דר נשמה
פֿיר ,דאָ איז דר גוף איין קנעכט צו דר נשמה",
לטו ,א/בּ, .די גרושׂי לײַט ...לאָזן די טייג
ליגן ,ערבּטן ניט שטעץ דראַן ,דז מן זאל זי

שטאַרק אן טאַפּן דראַן צו ערבּטן" ,עפש,
דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָװו  ,6971פּרק כא,
,די גאַנצע צײַט װאָס דער פּוֹעל ארבּעט בײַ
דעם בּעל הבּית איז ער גלײַך װי דער בֹּצֶל
הבּית

אַלײן",

שהמ,

ו/בּ, .ארבּעט

אין דײַנע

יונגע יאָרן און לאָז דיך ניט אָפּ אין דײַנע
לעצטע יאָרן" ,אמז ,בּן פדק ,װילנע ,5681
,װי אַזױ ער ארבּעט מיט דעם בּלוטיקן שווייס,
וי אַזױ ער קריכט אין בּלאָטץ" ,ל .בּינשטאַק,
בּײַ ר' שלמה בּערלינער ,לװאָװ  ,6981ז' ,5
,צוליבּ דעם פֿאַרלאָזן מיר אונדזערט עלטערן,
אונדזער היים  , . .און גייען א' אויף די בּערג
פֿון ישׂראל אויסצוטרעטן אַ װעג פֿאַר אונדזערע
בּרידער" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטה ,ז' ,25
;אַ .הייסט בּײַקומען א װידערשטאַנד" ,ט.
=

בּערלס ,מענטש-מאַשין ,קיעוו  ,7291ז' ,18

 .2אָנװענדן כּלערליי מיטלען ,לרובֿ רייד און
העוויות ,כּדי צו דערגיין צו עפּעס .זיך אָנזעצן
אויף עמעצן .אִי אַרום עמעצן ,אים מאַכן אויס"
צודרייען .אַי מיטן פּיסק ,מיטן מויל ,נאָר מיט

די ליפּן .מאכן מיט די פֿױסטן ,מיט דִי
קולאַקעס .מאַכן מיט די הענט און גװאַלדעװען.
,ענטליך האָט זיא לנג ע"ה לפֿי חכמתה גיערבּיט
 ...דאָז זיא דען זעליגמאַן צום חתן גימאַכט
האָט עם בֹּת של הקצין ר' הירץ הנובֿיר" ,גה,
זי , .362זאָלט איר זען דאָרט מיט די נגידים
צו

א' זײי זאָלן דעם

רבּין זאָל לעבּן אַהין

 4לערנען תּורה ,דאַװנען .מנען זיך צו
פֿאַרפֿולקומען .אַי איבּער זיך כּדי צו קומען צו
יראת-שמים, .דען רשע דער דאָ האָט פֿאַר
זײַנם הערן קיין מורא  /אונ' ניט מאָג אִי אין
דער תּורה" ,ספֿר משלים ,פֿפּדמ תּמ"ז ,נז/א.
,לעולם אל צײַט זאָל איין איטליכר תּורה לער-
נין און זאָל אַכטן און טראַכטן דשׂ ער זאָל
ערבּיטן אין דער תּורה" ,לטו ,קו/א, .ווען דער
מענטש

איבּער זײַן

װאָלט אַזױ פֿיל געאַרבּעט

נשמה װױפֿל ער אַרבּעט אױפֿן גוף ,װאָלט צֶר
געקאָנט אריבּערגיין איבּער דעם דינינקן שני-

רעלע פֿון לעבּן" ,אין נאָמען פֿון רי ישׂראל
בּעלישם'טוב,

מע

װען

האָט

פֿאַר

זיך

אים

געחידושט װי אַזוי אַ קונצנמאַכער גייט אויף
א שטריק, .ה,אָט ראש-השנה שטאַרק געאַרבּעט
אין דאַװנען  . . .אין קלײַזל" ,ממוס ,װינטשפ,
ז' , .98ער אַי אויף איבּערבּרעכן זיך ,אויף
פּעולות און הטבֿה" ,חג ,צמח אַטלאַס.
ס .גנפֿענען, .געאַרבּעט װי אַמכשפֿה אױפֿן
מאָל געזעסן אין קיטש" ,פ.
ּ.ן
..
יב
זַרק
מא
בּימקאָ,

גנבֿים,

װאַרשע

,9191

ו' .9

עדאָס

ערשטע מאָל  . . .דערהערט  . . .אַז אזעלכע זאַכן
וי בּאַגנבענען קראָמען הייסט אאַרבּעטן ,אַ

גאַנץ פֿײַן װאָרט!" ,זש ,טמז 3691 ,ווע . ,81
 6בּאַװעגן אַ טייל קערפּער .עפּעס טאָן מיט
אַן אבר .אִ' אַזױ מיט דער נאָז אַז מע הערט
עס אױפֿן צװייטן גאָרן .אַ'י מיט די ציינער און
ממש אַרײַנראַמען אַלץ װאָס עס שטייט אױפֿן
טיש .אַרום די װענט בּײַ די קאָרעטעס זײַנען
געלעגן אויף שטרוי פֿערד און געארבּעט מיט
די בּײַכער װי מיט בּלאָזזעק" ,אָפּאַ ,אין
פוילישע

װעלדער,

אין אים אַרבּעט א שד,

א רוח ,דער שװאַרציאָר .עס אַרבּעט אין איר
קנאה,

פֿרעסט

זי אויף.

,אַ מאַנקאָליע

,ין אים טוט ,אַרבּעט די
אַרבּעט עס אין דיר" .א
מטבּע ,דער איינציקער שׂכל איז בּײַ אים נאָר
די מטבּע" ,ממוס ,די אַלטע מעשׂה ,זי ,21
אויך:

אַמ.

.:1:22 8800

קלאַפּט ,עס װערט אױפֿגעטאָן.

פֿרימער,

יישפ,

(ןש,

,די

ז' .66

נשמה

קומט אין מענשין דורך דיזין מלאך ...אונ'
דיזיר מלאך אַרבּייט דיא נשמה אונ' אונטיר
װײַשׂט איר דיא (פּילוסופֿים)" ,בּע ,לז/בּ,
 9אַרכ .גורם זײַן אָדער האָבּן װײטיק,
עגמת-נפֿש .גיעצבֿון = ערבּייטן" ,רײַכלין ,8
תּהלים ,נו,6 ,

מיט זיך , --עס אַרבּעט זיך גוט", .עס
אַרבּעט זיך ניט".

אַרבּעטנע'מער  --דער" ,ס ,מצ װי אצ .װער
עס נעמט ,קריגט ארבּעט בּײַם אַרבּעטגעבּער,
בּײַ דעם װאָס צאָלט פֿאַר דער אַרבּעט, .אַז עס
פֿעלן ניט קיין אַ'ס איז שװער צו העכערן דעם
אַרבּעטלוין".

ארבּעט(פ)  --צונױפֿהעפֿט ואו דער ערשטער
טייל

איז

אַ רבּ עט

מיט

אַ פֿאַרבּינדיסמך

צװישן בּיידע טיילן{ .אין אַ צאָל עלטערע און
אײַנגעפֿונדעװעטע װערטער איז דאָס װאָרט גע-
קומען שוין צוזאַמען מיט דער סמֿך .אַלגע-
מיינער אָנװײַז :עס קען ניט זײַן קיין סמך
אויבּ דער פרשטער טייל איז פֿון א װערב;
עס קען אאָ זײַן א סמך ,אויבּ עס העלפט צו
פֿאַרגרינגערן דאָס אַרױסרעדן}.
בּײַ אַרבּעט -- :אין צונױפֿהעפֿטן װאו
עס איז ניט גרינג צו דערגיין צי מע האָט דאָ
אַ װערבּ אָדער אַ סוב ,קען מען דאָ פּסקענען
אויף בּיידע אופֿנים און עס איז נייטיק זיך צִו
רעכענען מיט קלאַנגיקײט( .ס) אין קלאַמערן --
דאָרטן װאו עס איז בּעסער אויסצוקומען אָן
סמך ,אָבּער דאָך בּאַגעגנט מען אויך אַ סמך;
| בּײַ צונױפֿהעפֿטן

אין קורסיז

װערט

בּפֿירוש

רעקאָמענדירט ניט ניצן קיין ס .אַ(ס)-אומפֿעאיק,
אַ{ס)-אונטערנעמונג ,אַץס)-אײַנזאַץ ,אַץס)-איינ-
הייט ,אַץס)-אַמט ,אַץס)אָרט ,א{ס) בּאַדינגונג,
אַץס)"בּאַטאַליאָן ,אַןס)-בּהמה ,אש/ס) -בּריגאַדע,
אַיגעבּער ,אַיגעלט ,אַיגעמײנשאפֿט ,אַץס)-גרופּע,

אַיהענט ,אַ'װיליק ,אַץעס)כּוח ,אןס)לאַגער,
אַןס)לוין ,אןס)לוסט ,אַןס)לײַט ,אַןס)-מאַטע-

ריאַל ,אַ{ס)מאַן ,אַס)-מאַרק ,אַ(ס)-מעגלעכקייט,
אַ(ס)מענטש ,אַינעמער ,א"עלעמענט ,אַןס)
פּאָזיציע ,א'ןס)-פּלאַן ,אַ'ס-פּונקט ,אַץס)-פּלאַץ,
אַ(ס)-פֿאַרטײלונג ,אַץס)-פֿעאיק ,אַץס)קאַבּינעט,

אַ{ס)'קאָלאָנע ,אַי"קאָמאַנדע ,אַי(ס) קאַרטע ,אַץס)-
קראַפֿט ,אןס)ראָד,

זי .911

? .דריטפערזאַניק.
װאָס

 8אַקוזװ  6טרח .דאזױוסאַרבּעטן .טאָן אַ
בּאַשטימטע אַרבּעט .א' די ערד .אי מעבּל ,אי
טליתים ,אַי מלבּושים ,אי זאָקן .אי לעדער .אי
*אַ' אַ זאָק = בֹּעת
זאָטלען .אַ' צוימען.
דער ערשטער װעלט-מלחמה ,פּאָד :זיך שלאָגן
געשמאַק ,מלחמהווען װי אין פּסוק שטיײט,

עס

גײט,

עס

אויסמײַדן ס ,װען דער צװייטער טייל פֿון
צונױפֿהעפֿט הייבּט זיך אָן מיט ז ,זש ,טש ,ס,
צ ,ש ,דוגמאות:

אַזאַל ,אַיזוכער,

אַיזשורנאַל,

אַיזשילעט ,אַדטשאַרטער ,אַייסיסטעם ,אַי-סבֿיבֿה,
אַ'צײַט ,אַדצושטעלונג,

אַיישעה ,אישול,

עס װערט רעקאָמענדירט ס צווישן צװויי טיתן;
אַרבּעטסטאָג ,אַרבּעטסטיש .אוך

2087

אַרבּעטס-געמיינשאַפט
אין אַזא צױנױיפֿהעפֿט װי אַיס-פּראָדוקט ,וואו ס
פֿאַרגרינגערט דאָס ארויסרעדן,

אַרבּעטסיגעמײנשאַפט  --די .} ,פֿאַר"י
שפּרײיט אין געטאָס פֿון ראָדעם ,קראָקע אאַ.
װאַרשטאַט װאו די יידישע צװאַנגאַרבּעטער
האָבּן אויסגעאַרבּעט פֿאַרשײדענע אַרטיקלען
פֿאַר דער דײַטשישער ארמיי בּעת דער .2
 = -וועלט-מלחמה ,בּלומ ,יישפ ,וצא .4 ,אין אַלע

אנדערע

אַרבּעטגעמיינשאפט

פֿאַלן:

 מיטן בּ :בּשותּפֿותדיקײט פֿון אַן אַרבּעט.אַרבּעטסטאָג  --דער- ,טעג +-- .אַרבּעטטאָג.
{ס'װוערט רעקאָמענדירט די פֿאָרעם מיט ס,
װײַל עס פֿאַרגרינגערט דאָס אַרױסרעדן .אַװױ
אויך

געבּן,

אוּװ|, ,מע

פֿאַרקירצן

האָט די יונגען

דעם

א",

געמוזט

װײַס,

נאָכ"

אַ שטעט?,

װאַרשע  ,0391ז' , .62דער אי {אין קאָנצענטראַ-
ציע-לאַגערן האָט זיך אָנגעהױבּן פיר פֿאַרטאָג",
דאָס

בּוך

,2591

פֿון לובּלין,

ז' .925

אַרבּעטטײטױטנלאַנער  --דער- ,ן, .סײַ די
אומלעגאַלע זעלבּסטהילףאַרבּעט ,סײַ די קול-
טור-אַרבּעט אין אַייטי טראַװניק איז געװען דער
אױפֿטו פֿון זײַן {רינגלבּלומסן איניציאַטי",
ר .מאַהלער ,אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791ז' ,466
שרײַבּטיש .עאאָ,
אַױבּעטסטיש  --דער , ן.
איין-איינציק לוקסוסישטיק האָט זיך געפֿונען
אויף סענעקאס אי צװישן די פֿאַרשײדענעצ...
באַשריבּענע פּאַרמעטן" ,ייט' ,דער בּריװ צו
נאָװאַטוסן.

,82
אַ'רבּעט(פ)מאַ'רק  --דער- ,מערק.
אָרט ואו דער אַרבּעטנעמער קומט אָנבּאָטן זײַן
אַרבּעט ,זוכט דעם אַרבּעטגעבּער .סכום אַרבּעט-
 נעמערס װאָס זוכן אַרבּעט, .די ייִדישע מאַסן-עמיגראַציע פֿון יענער צײַט האָט זיך בּאַװיזן
אין לאַנד גראָד אין בּרען פֿון עקאָנאָמישן
קריזיס ,װען די קאָנקורענץ אױפֿן אַיסמאַרק
איז געווען גרויס" ,גאַפ ,גח  ,21זי .5
אַרבּעטספֿליכט"פּאַס

--

דער,

פעסער.

;דאָס קאַרטל װאָס עס האָט בּאַקומען יעדער
ייָד {אין די געטאָס אונטער די נאַציסן װאָס איז
געווען געצוואונגען צו אַרבּעטן פֿאַר די דײַטשן
 --מענער פֿון  71בּיז  ,55פֿרױען פֿון 81בּיז  ,54אױפֿן קאַרטל איז געװען א נומער,
דער נאָמען ,פֿאַמיליע:נאָמען ,עלטער ,אדרעס.
מיט דער צײַט איז דער נאָמען אזוי װי פֿאַר"
שוואונדן און געבּליבּן איז נאָר דער נומער .מע
פֿלעגט רופֿן צו דער ארבּעט לויט די נומערן:
גראָדע איין טאָג ,אומגראָדע אַן אַנדער טאָג",
קאַװנער געטאָ ,פֿלח ,יא | 8בּלומ ,ייִשפּ ועא,|4 ,

אַ'רבּעטיעלעמע'נט  --דער- ,ן .אויך :א'ס-
שלעמענט.

טיל פֿון אַ פֿאָלק (געזעלשאַפֿט,

סבֿיבֿה אע) אָדער אַפֿילו אַ גרופּע יחידים װאָס
קען

(דאַרף)

ארבּעטן.

;עס

איז

ניט

נאָרמאַל

ווען א געזעלשאַפֿט האָט װײניק א-עץ".

אַרבּעטיענערגיע

 --די ס .אויך :א'ס-

כּוח צו קענען זײַן אַקטיו ,צו
ענערגיץ.
ארבּעטן .סכום אָנשטרענגונגען בּײַם אַרבּעטן,

אַרבּעטערשאפט

אַ טוער מיט אַ בּאַשטענדיקער אַ"ע? אַ נער

װעזער מענטש מיט אן א"ע' װאָס איז ניט-
בעשטענדיק ,פֿאַלט אָדער הייבּט זיך,

אַ'רכּעטער  --דער- ,ס (אויך :מצ וי אצ) .װנ---
דין- ,קע- ,זס6/,1סטזם  6242:װער עס לעבּט
פֿון אייגענער מי ,װער עס אַרבּעט פֿאַר א לוין.
בּכּלל יעדערער װאָס טוט אַן אַרבּעט+- .
אַרבּעטאָרער ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :יוהעצבים'
(תהלים ,קכז; ;)2 ,די ערבּייטערא נפּתחן
אונטער ע ,בּ ,טן ,כּלמ'י אוכלי יגיע כּפּיהם",
שׂב פֿאַרטײַטשט פּוֹצֶל גארבּטר" ,יא/א .מיט
כאַראַקטעריסטישע אַדי :דרויסנדיקער ,מחוצנער,
אייגענער ,היימישער ,היגער ,פֿרעמדער ,אַרלנ-
געפֿאָרענער ,פֿולער ,אױפֿטוערישער( ,אומ)-
טיכטיקער( ,אומ)אקטיווער ,שװערער ,פּראָפֿ-
סיאָנעלער ,קװאַליפֿיצירטער ,רענטאַבּלער ,קוט-
טאָרישער ,שלאָגלערישער אא .דוגמאות פֿון
צונױפֿהעפֿטן ואו אי איז דער צװייטער טייל:
ערדאַי ,פֿעלדא' ,הײימאַי ,נאָדל:אַ ,צװאַנגאַ.
מאַשין-אַ ,פֿאַבּריק-אַי ,זאװאָד-אַ ,טראַנספּאָרט"
אַי ,שטראָזן"אי ,טאָג אַי ,װאָך-אַ' ,יאָר-אַי ,סעזאָן-
אִי ,אײַזנבּאַאַ ,גאָלד-אַי ,זאָקךאַי ,לעדער"א,
מעטאַל-אַי ,קונסט-אַי ,שטריק-אַי אאַזו .ל אַ -
ג ע ר -אַי  --װאָס אַרבּעט אָן א בּאַשטעלונג
כּדי די פֿאַרטיקע סחורה שפּעטער צו פֿאַרקופֿן
אַליין אָדער לויט בּאַשטעלונג פֿון לאַגערניקעס;
*משהרבּינוס אַ' =
שטיק'אַי ,שקלאפֿןאַי.
דוגמאות פֿון צו"
פֿױלער ,פּאַמעלעכער אי
נױפֿהעפֿטן ואו אי איז דער ערשטער טײל:
אַייאינטערעסן ,אי-אינסטיטוציע ,א"אמט ,א"
אֿ"אַר-
אָרגאַניזאַציע ,אַי-אַרטעל ,אַבּאַװעגונג ,פ

איין .,אַאָרדן ,א-דעמאָנסטראַציע ,אַ"פּאַרטײי,
אַײפּראָטעסט ,אי-אידעאָלאָגיע ,אדרעגירונג .דינ"
גען ,צונעמען ,אָפּזאָגן אַן אי .אײַנשפּאַנען אַן
אי אין דער אַרבּעט .אונטערצאָלן די אַיס.

;דעם אי א גילדן ,דעם בּעל-מלאָכה א רובּל",
שו.

;אַי מעגן לייענען קריאת-שמע אויף א שפּיץ
שמונה-
ב.ּ.ער
ָר.
איע
בּוים אָדער אויף אַ מו

עשׂרה טאָרן זיי דאָרטן ניט דאַװענען (װײַל
תּפֿילה ,מוז האָבּן כּװנה)" ,זרעים ,י/ג .פֿון
דעם געלט װאָס די פֿאַבּריקאַנטן צאָלן אויס די
אַי זאָל מען אײַנהאַלטן  2פּראָצי און פֿון דעם
זאָל מען שטיצן די אי װאָס בּלײַבּן אָן אַרבּעט",
יופֿאָל ,4881 ,פאן , .71דער אי מוז נעמען װיפֿל

אַ מענטש מוז האָבּן ,ער זאָל װי עס איז אויס-
לעבּן דעם טאָג" ,פרץ, .צו בּאַקומען אויס.
געצאָלט די גאנצע שׂכירות אַפֿילו אין דער צײַט
װאָס אַן אי איז חלילה אײַנגעפֿאַלן און קען
נישט קומען צו דער ארבּעט" ,ד .י .זילבּערבּוש,
מענשען

גן
..
,װ.ע

און

געשעהענישן

דעם

קאמף

!,

װין

,13291

ז' .15

װאָס די א'קעס

אין

פֿעסיאַנעלער פֿאַראײן, .בּאַלד האָבּן זיך אין
פּאַרלאַ-
ר
ע. .
דץ .
גאַנץ ענגלאַנד געבּילדעט אַי
מענט האָט די פֿאַבּריקאַנטן צוליבּ אין  5281א
בּיסל בּאַגרענעצט די פֿרײַהײט פֿון די בּונדן",
דער אידישער אַרבּײטער ,לאַנדאָן  ,2091טַאן ,31

 .1גאַס װאו

אַ'רבּעטערנאַפּ  --די ,ז.

 .2סבֿיבֿה פֿון אַרבּע-
עס וואוינען אַרבּעטער.
טער ,געזעלשאַפֿטלעכקײט בּײַ אַרבּעטער.

אַרבּעטערו"שקע  --דער אָדצֶר די.

בּיטול"

װאָרט אַנשטאָט אַרבּעטערןקע),
 --דאָס .דזוו ארבּעטערשאַפֿט,

אזבעטערטום
נר.

אַרבּעטערײיד  --דער , ן .אַ ייד אַן אַרבּע-
טער, ,געװען זײַנען אַיזין אין אלע פֿילניצלעכע
סעג,

פֿאַכל",

אַ בּים

פוילן,

אין

,5491

ב"א

זי ,47

אַרבּעטערײפֿאָלק  --דאָס- ,פֿעלקער .1 .פֿאָלק
 -פֿון אַרבּעטער.

 .2טייל פֿון פֿאָלק װאָס בּאַי

שטייט פֿון אַרבּעטערס|, .די לידערן מאַכן א
שטאַרקן אײַנדרוק אַדאַנק זייער  . . .טיפֿער ליבּע
צום אַפֿיי ,די גאַרבּער שטימע ,מאָסקװע ,4291
פא , ,223געקומען די צײַט אז דאָס גאַנצע
אַיפֿי ,אײַנזעענדיק און בּאַגרײַפֿנדיק זײַן אונ"
טערדריקטהייט ,זאָל אָנהײבּן צו פֿאָדערן אַ חלק
אין דער
די

רעגירונג",

 , ,,בּונד , . , ,װאָס
אין

סאַציאַלדעמאָקראַטן

רוסלאַנד?,

וװויללען
זשענעצו

,9

אַרבּעטער"ציוניסט  --דער ,ן .מיטגליד
פֿון א סאָציאַליסטיש-ציוניסטישער פּאַרטײ .די
ערשטע גרופּעס אַ"ציץ,

אָרקיך אָדער

אַרבּעטערקיך  --די ז.

ספּעציעל אײַנגעאָרדנטע געזעלשאפּטלעכע קיך
פֿאַר אַרבּעטערס .קריגן פֿאַר אַ ייִד אַ יורד א
בּאַנע אויף א מיטאָג אין א

געזעלשאַפֿט-

אַרבּעטער"קלאַפ  --דער- ,ן.

לעכער קלאַס פֿון די אַרבּעטערס אין איין לאַנד
אָרדער אומעטום, .אין די צײַטן פֿון די סאָציאַ-
ליסטן-אוטאָפּיסטן האָט דער א"קי געהאַלטן
ערשט אין אַנטשטײן" ,א .קאַנטאָר איבּז,
װו .קאַרפּינסקי,

שמועסן

װעגן

לעניניזם,

מאָס"

קװוע  ,4391זי ,63
נאָמען פֿון דער
אַרבּעטער"רינג  --דער.
אַרגאניזאציע פֿאַר אליין-הילף אין די פֿאַר"
אייניקטע שטאַטן און קאַנאַדע ,שפּעטער אויך
|ין אַנדערע לענדער (פֿראַנקרײַך ,ענגלאַנד,
א
מעקסיקע ,ארץיישׂראל אאַ).

אַרבּעטערשאַפֿט  --די ,זן.

כּוח (קראַפֿט)

פֿון אַלע אַרבּעטער .דער גאנצער שיכט ארבּע-
טערס .זיך שטיצן אויף דער ייִדישער א די א'

אויסגעקומען אויסצוהאַלטן. , ,ײ ,דער אידישער

פֿון ענגלאַנד .די ארבּעטספּאַרטײ װאָס נעמט
ארום כּמעט די גאנצע א .געללפי שׂכל אין

דאָס גרע-

ניטאָ קיין איינציקער טעם ,פֿאַרװאָס די אַ'...

אַרבּײיטער ,פּרעסבּורג  ,7981מאן  ,4:5זי ,42

אַרפּעטער  --דער .שפּינערײַ-טי.

בּערע װאַליקל פֿון דער פֿעלץ-מאַשין.

אַרבּעטעריבּונד  +-- --בּונד.
אֹ'רבּעטערבּונד

--

דער' ,ן.

זזחו פּראַ-

זאָל

איבּערלאָזן

די

װיכטיקסטע

פּראַבּלעמען

פֿון אונדזער לעבּן אין די הענט פֿון די ניט-
פֿראָלעטאַרישע ריכטונגען" ,זשיט או ,נ"י ,9191
|
זי .471

אַרבּעטפֿיך

2058

אַרבּעטפֿיך  --דאָס .זזו אַרבּעט(ס)בּהמה.
אַרבּעמפֿי  --דצשמ ,נר.

אַרבּעטפֿעאיק  --אויך אַ'ספֿעאיק ,אַדי.
װאָס איז פֿעאיק ,איז מסוגל ,איז אין שטאַנד
צו אַרבּעטן אַ סך .איער מענטש, .קאַלאָניזירן

אַ לאַנד קען מען מיט א לעבּעדיק פֿאָלק ,מיט
אַן אַיספֿעאיקן  . ..מענטשלעכן

מאַטעראַל",

דאָס פֿאַלק און די בּאַװעגונג ,לעמבּערג ,5291

ז' ,52
,ין די לײַכסטע פֿאַלן בּלײַבּט
דיקייט  --א
דער נעװראַסטעניקער בּײַ זײַן אַץס)פֿעאיקײט",
דר'

מ.

מאָדערנער

לענסקי,

פֿאַמיליענדאָקטאָר,

ווארשע יאַר? ,זי ,41

אַרבּעט|קראַפֿט  --פפ :א'סקראַפֿט .די,
ץ .1 .קראַפֿט װאָס װײַזט זיך אַרױס אינעם
אַרבּעטן .קראַפֿט װאָס איז נייטיק דורכצופֿירן
אַן אַרבּעט, .דער ארבּעטער מוז פֿאַרקױפן
זײַן אַיסקראַפֿט" ,בּ .פֿײַגענבּױם
קאַוטסקי,

דער

סאַציאַליזמוס

איבּז ,קאַרל

פֿון אי בּיז

ת,

נ"י  ,4981זי , ,23דער בעל הבית בּאַצאָלט ניט

דעם אַרבּעטער פֿאַר דעם גרעסטן טייל אַרבּעט,
ער צאָלט נאָר פֿאַר דעם אַרבּעטערס קראַפֿט,..
די ענגלישע אַרבּעטער האָבּן דעם אונטערשייד
פֿון אַרבּעט און אַיסקראַפֿט ניט פֿאַרשטאַנען",
די געשיכטע

פֿון די ענגלישע

אַרבּייטער-בּונדען,

זשענעו ,נאָװ'  ,0091די ,27
 .2סכום קואַפֿט װאָס עס אין פֿאַראַן בײַ
אַלע אַרבּעטער אין א בּאַשטימט לאנד ,געגנט,

בּײַ אַ {טייל) פֿאָלק, .נאָך דער עפידעמיע איז
געפֿאַלן די אַ'" .די אַי פֿון אַלע קיבּוצים ,פֿון אַ
קיבּוץ ,מושבֿ אע .פֿאַרטײלן די אַי פֿאַר פֿאַר"

שיידענע פֿאַכן (אינדוסטריעס ,אונטערנעמונגען).
 8כּוח צו אַרבּעטן בּיי אַ יחיד, .אַדאַנק
זײַן . . .אויסערגעוויינלעכער אַי איז ער געװען
אין שטאַנד אױסצוטראָגן די אומגעהײַערע
לאַסטן?,

אַרבּעט|ראָד  --די- ,דעדער .אויך :אַ'סראָד,
,די קלענערע ,גרינגערע אָדער פֿאָדערשטע ראָד
אין אַ רעדער קייט פֿון אַ מאַשין" ,ח .א.
פֿינקעל,

ידי

טעבני

װערטערבּוך,

כאַרקאָװ ,3

זי ,02

אַרבּעטשטעל  --די ,ז .בּײַטן די אַי .זוכן
א בּעסערע אי; .איבּער דעם װאָס די אַרבּעטט-
לאָזיקײיט האָט זיך פֿאַרשפּרײט ,האָט די רע"
גירונג אײַנגעשטעלט נײַע אץ", .שטייען די
קאַצעטלער אין ואסער ,צעשפרייט איבּער די

פֿאַרטײלטע אָפּשניטן פֿון דער אַי ,ישׂק ,שליאַך
ז' .102

און אומװעג,

אַרפּעטשײַן  --די  6דער ,יען
קאַרטל,
צעטל ,דאָקומענט װאָס בּאַװײַזט אַז מע אַרבּעט
אָדער אַז מע מעג ארבּעטן ,די ידישע
אימיגראנטן פֿון פּוילן האָבּן געדאַרפֿט אַרױס-
נעמען אין פֿראַנקרײַך אַיעןי; .װען מע האָט
בּײַ אַן אָבלאַװע אין געטאָ געפֿונען יידן אָן
איען ,האָט מען זיי געשיקט 'אויף שמעלץי ,אין
די קאַלכאױיוונס אַרײַן", .דער איינציקער שאַנס
צו בּלײַבּן לעבּן איז געװען דער אַ" ,ש .יאַנ
אין

קעלעװיטש,

בּרונבֿיץ

ספֿר

זכרון,

,3591

 -זי ,105

אַרבּעטישעה  --די .- ,די שעה פֿון (פֿאַר)
דער אַרבּעט .קומען אויף קורסן נאָך די אַ"שץ.
זײַן אויסגעמאַטערט נאָך די לאַנגע אַ"שץ, ,די
פּראָבּעס פֿאַר דער פֿאָרשטעלונג האָבּן געמוזט
פֿאָרקומען אױפֿן חשבּון פֿון די אַיישעהן", ,די
מענער האָבּן פֿאַרדינט צװישן  4און  5רובּל אַ
װאָך פֿאַר אַן עלף-מיט-אַ:האַלבּער אַיישי א טאָג",
יעקבֿ

שאַצקי,

אין

טשענסטאָכאָװער

ידן,

נ"י

 ,7זד' ,42

אַרבּעטשפֿיל  --די ,ז.
שפּיל װאָס איז
פֿאַרבּונדן מיט עפּעס אַן אַרבּעט .אַײשץ אין
קינדערגאָרטן ,א"שי אין די נידעריקערע קלאַסן
פֿון דער אַרבּעטשול, ,דער דאַקטער מוז אַכטונג
געבּן אַז די אָנשטרענגונג פֿון די שפּילן זאָל
זײַן צוגעפּאַסט צו דער פֿיזישער אנטװיקלונג
פֿון קינד און די אַש'ץן אין בּאַװעגונג-שפּילן
זאָלן זיך האַרמאָניש בּײַטןײ ,דר .א .אָלגראַװידאַ,
איבּז ,דר' גוסטאַו טוגענדרײַך ,דערציאונג
פֿונם קליינקינד ,בּערלין  ,7291ז' ,64
אַרבּעִים | --אַרבּאָאיםן ,תּח ללבּראשית ,ז71 .
אאַ .די צאָל פֿערציק, .נאָך כּמעט אַ יונגערמאַן,
איך

מיין

אֲרוֹם

אַ'',

ממוס,

דאָס

קליינע

מענשעלע, .װיפֿל בּיסטו אַלט? אַרום אַ' דאַכט

אַרבּעטשול  --די- ,ן .לערנשול פֿאַר קינדער,
וואו די פּראָגראַם און דער אופֿן לערגען
זײַנען אײַנגעשטעלט אױפֿן יסוד פֿון אַרבּעט,
פּעדאַגאָגישע עקספּערימענטן אין דער אִי .אינ"
טערעסאַנטע עקספּאַנאַטן פֿון דער אַי? .די ייִדיש-
וועלטלעכע שול האָט געשטרעבּט צו זײַן אַן
אי"
אוכּעטשטוב
טערסקליק".

אַרבּעכּנפֿות

 --די .זזו װאַרשטאַט' ,מאַס-

אַיכּעטשטה  -הדעם א"שי אֲװום דעם
װײַנשטאָק טאָר מען ניט פֿאַרזײען מיט תּבֿואה",
|
פּיעט ,כּלאים ,בּ ,י,

אַרבּעטשטײגער  --דער ,יס, .די פּראָפֿ
פֿאַראײנען האָבּן אײַנגעפֿירט א נײַעם אַ-שי,

מיר?" ,אנוכי ,אַמאַליקע יאָרן.

אַרבּעיט החפר אַחֹת  . . { --כאָסײר אַיכאַסן
פֿראַזע.

תּח? .כמכּות ,ג/י פפֿערציק װינציקער

 ,1די  92שמיץ פֿאַרן עובֿר זײַן אוֹיף
איינסי,
 .2בּכּלל
געװויסע לאַװן פֿון דער תּורה.
פֿאַרדינטע שמיץ, .ער איז װערט אמתע אי ח'
אַי" ,שע, .אײ ,דאַרף מען דיר אַרײַנצימבּלען

אַי חי אַי".

 ,09די צאָל הויפטאַרבּעטן | +--אָב-

מלאָכה }22 ,װאָס זײַנען אָסור אום שבּת.

אַרבּעים יום קודם יצירת הװלד --

איז פֿאַראַן א מאמר :אַי יי קי יי ה' מכריזים
בֹּת פּלוני לפּלוני ,אָבּער מע רופֿט ניט אויס
אַז זיי זאָלן לעבּן בּשלום" ,טמז 8691 ,וו ,21

--

אַרבּע"כּושות

(אַרבּע קויסעסן די .בֹּמ.

22פּסחים ,צט/בּ .יפֿיר כּוסות' װײַן צו טרינקען
אין די סדרים-נעכט :בּײַ קידוש ,נאָכן זאָגן די
ערשטע העלפֿט פֿון דער הגדה ,נאָכן בּענטשן
און בּײַם סוף פֿון דער הגדה; מע מאַכט א
בּרכה 'בּורא פּרי הגפֿן .אַפֿילו אן אָרעמאַן ,װאָס
לעבּט פֿון צדקה אין מחויבֿ מקיים צו זײַן
די מצוות פֿון אַכּי, .ער מיינט ניט די חרוסת
ֿ,ון די אַכּ װערט מען
נאָר די אַ"כּײי ,פֿװל .פ
ניט שיכּור" ,שװ --, .פֿון הרבּה כּי קומט קיין
גוטס ניט ארויס"{ ,װש ,אַרבּע--הרבּה = אַ

סךן, .ער איז אַזױ פֿרום אַז ער היט אָפּ אבי
יעדן טאָג" ,פֿװל .עדער חסיד האָט דערװײַל
אָנגעגרײיט װײַן אויף אַײכּיי ,קח ,לעמבּערג ,5781
;א טײַכל מיט ראָזינקע-װײַן אויף פּסחדיקע
אַײכּי ,פֿרוג ו' ,צום נײַעם יאָר', ,9881 ,קונים
װאָס קומען צו מיר איסקלױיבּן אַכּ-װײַן,
שע,

לכּבוד

יום'טובֿ

| ,זי

אױך

.11

אָן

פֿאַרבּינדונג מיטן סדר ,װעגן א סך טרינקען.

בּיי  שע:

די פֿינפֿטע פֿון די

,איבּערקערן

אַ"כּ?; ,נאָך דעם זיבּעטן כּוס פֿון די א"כּיי,
,זי איז עוסקת בּאַכילה און גיסט אַרײַן אב"ּי
כּסדר .איר מוזט וויסן אַז די גאַנצע רפֿואה איז
דאָ נאָר אַכילה ושתּיה" ,חנניה חװאַט ,הומאַָי
ריסטישע

ערצעהלונגען,

װאָרשע

תּרע"ב ,זי .11

ש.ע.ל
אַ"-כּ' של מצווה .{ --

מיצווען

די .אַי כּ' (בּײִַם מקיים זײַן די) מצװה פֿון
קבֿורת:המת)י| .קבֿרנים אין שטעטלעך פֿלעגן
זיך נוֹהג זײַן צו מאַכן אַ שנעפּסל פֿאַר און
נאָך דער קבֿורהן, .די נושאי-המיטה טרינקען

אַױכּי שי מ' פֿאַר און נאָך דער מעשׂה" ,קמ,
,9

פװאן ,4

אַרבּע"כּנפֿות  . . .{ --קאַנפֿעסן דער" ,ן .פֿקם:
אַ"כּיל  ---דאָס? .כדבֿריס ,כבּ .21 ,יפיר עקן,
טלית-קטן {טאַלעסקאָיטןן .די אֵיכּי זײַנען פֿון
װ-אָל ,פֿון לײַװנט .דרײַ-פֿערטל אייל די לענג,
אַ האַלבּע אייל די בּרייט .מע טראָגט א"כ
אױפֿן לײַבּ אָדער אױפֿן העמד כּדי מקיים צו
זײַן די מצווה פֿון ציצית .פֿון די לעכלעך אין
די יפֿיר עקןי' הענגען אַראָפּ אַרײַנגעמאַכטע
ציצית .אַז מע טוט אָן די אַכּי ,מאַכט מען די
בּרכה ,אשר קדשנו בּמצוותיו וצוונו על מצוות-
ציצית", .מן זול װאול איין גנצן טג אין
| א"כּי אן טראָגן" ,ספֿר המנהגים,

אַמשׂט ,32271

ד/בּ, .טון דיא לײַט ניט רעכט ,דיא אין דיא
שול איין אַ"כּי בּענשן אוני האָבּן איין טלית
אין שטענדר ליגן" ,ר' שלמה זלמן לונדן ,קהלת
שלמה ,אַמשׂט , ,4471ווען איין ציצי איז פּסול
געװאָרן איז אָסור צו גיין אין דעם אַ"כּ',
דרך

אדם,

װאַרשע

, .0681ס'קליידט

(ס'פּאַסט)

 . .יוים קוידעם יעציראַס האַװלאַדן זאץ תּח.

אים װי אַ חזיר (הונט) אַן אַ"(ציצה)-כיי ,פּװל;

כסוטה ,כֹּ/א .יפֿערציק טעג איידער דער װלד
(עמבּריאָן) פֿאָרמירט זיך' {צװייטע העלפֿט:

אין

הונגעריק.

'בּת-קול יוצאת ואומרת בֹּת פּלוני לפּלונײי ,ד"ה

קעלנערל פֿאַרן האַלז" ,יאַ ,שטערנטיבכל ,לליַפּציג

יעדער זיווג איז מן"-השמיםן, ,אין דער גמרא

פֿון פּשתּים

* ,סיקלעמט

.2

אים

אונטערן

א"כּי"

;אַ בּלוי קיטײַעווענעם

,װער

עס

האָט

אַן א"כ'

=

ער

אַ"כִי מיט

א

אַרבּע כּנפֿות האָרץ

2009

(לײַן) און וויל ציצית אָנמאַכן װאָס אויס װאָל
איז ,מוז מען אין דעם נקבֿ אינעװײיניק מיט אַ
שטיקל לעדער ארוממאַכן װעגן שעטנז" ,הרבֿ
א .בּרודא ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681ח/א.

,אין אוּנגערן זײַנען די אַכּי קלענער .זי זאָגן,
זי שעמען זיך צו קומען פֿאַר די פּריצים אין
לאַנגע טליתים קטנים" ,מנשה אונגער ,טמז,
7

ווא .22

אַרכבּע כּנפות דאַרץ  ...{| --האָאָרעץן די
פֿראַזע.

פֿיר װײַבּער

פ=ֿארַױן,

יא .21 ,פֿיר עקן פֿון

דער ערדי ,מזרח ,מערבֿ ,צפֿון און דרום ,ד"ה:

פֿון רבּנים;

אַרכּע מאות
פֿראַזע.

תּח.

(מיסעס

פֿיר רבּיצינס

פּרסה ( --מיאויס פּאַרסען
?כמגילה,

הונדערט (פּערסישע)

ג/א:

א' מ' פּ .יפֿיר

מײַלי {צווייטער טייל, :על

ואַלן אַי מ' פּ'"  ---אויף פֿיר הונדערט מײַלן,
געניצט
רבּי

תֹּח? .כישעיה,

אַרבּעס

מיטן

זיך

איבּער

3ב :גרויסער

אַזױ

א שטח

אויסגעטענהט
פֿון אי מ'

שטח.
מיט

;האָט

דער

אַ בּת-קול

פ' 9ע',"...

אָפּאַ,

אַלײן וי ,97

אַרבּע על אַרכּץ ..| --אַל...ן פראַזע.

די גאַנצע וועלט, .די צעשפּרײיטע פֿון יהודה װעט

תח .פֿאַרבּיטן אָפֿט אויף ד' על די.

ער אױפֿקלײַבּן פֿון די אַ' כּ'י ה'", .א,ין איין
װאָך זאָל מען קריגן אײַנלאַדונגען פֿון אַכט

פֿון פֿיר איילן די לענג און פֿיר איילן די בּרײיט;
 ,2אין גרויס ענגשאַפֿט .אער
קװאַדראַט.
וואוינט אין א שטיבּעלע א' צִי אַ".

שטערן װ ,װאַרשע  ,2291ז' , ,781און זרע
אַבֿרהם  . . .צעשפּרײט איבּער שבֿצה ימים ,צִשָ-

אַרבּע פּנות (ה)עולם  ...{ --פינעס (האָ

שטעט

זייט

פֿון אַלץ א' כּ' ה'",

אויף

אי כּ' היי,

פרץ,

שע,

בּלאַנזענדע

געדאַנקען

און

אי"

דייען ,יזכרונות' +-- .אי פּנות העולם,

אַרבּע מאות שקל כּפף  ...{ --שעיקל
קע'סעףן

פֿראַזע.

תּח.

?כבראשית,

כג,

,51

יפֿיר הונדערט שקל זילבּערי| .צווייטע העלפֿט:
,בּיני ובֿינך מה היא"  ---יצװישן מיר און דיר,
װאָס איז עס?'ן .דאָס האָט געזאָגט עפֿרון,
װען אבֿרהם האָט געװאָלט אָפּקױפֿן בּײַ אים
דאָס פֿעלד פֿאַר א קבֿר .געניצט מיט בּב:
א) א קאפּוליער אָנצוהערעניש אז כּךְוכּך אין
דער מקח, .רי ייָד ,איר װילט דעם פֿוטער?
דער פּרײַז? אי מי שי כּי . . ,מה היא?" :בּ) ניש-
טיקער סכום ,שיבּוש .עאַ רענדל אַרויף ,א
רענדל אַראָפּ ,א 'מ' שי כּי . . .ניט כּדאי זיך צו

דינגען".
אַרבע מיתות פבּיתירין  ...{ --מיסעס-.
 ,1פֿירערלײ
בּעזדןן די?? .סנהדרין ,ז/א.
טויט-שטראָפֿן :א) פֿאַרשטײנען ,סקילה ,ב)
פֿארבּרענען ,שׂריפֿה ,ג) דערהרגענען מיט א
שװערד ,הרג ,ד) דערשטיקן ,חנק, .דר בּאַרמיגי
| מלאכי-חבּלה ,זי זענען דאָרטן דן א' מי בּיידי",
מעשׂה עמנואל ,שקלאָװ?  .4181אישׂראל...
טוען לײַדן די אַי מ' בּ"די  . . .פֿון װעגן דײַן
הייליקן נאָמען" ,איין נײַע ש"ס תּחינה ,פּיעטרי-
|
קאָוו ,1881
 ,2שטראָף בּכּלל ,טאָרטורן ,עינויים ,אָפקו
מעניש, .איך בּין חייב א' מ' בּ"די ,איך האָבּ
געזינדיקט פֿון אָנהײבּ בּיז צום סוף" ,הרבֿ  .1נ.
הנובֿר ,ספֿר שערי ציון ,זשיטאָמיר , .9481מען

האָט זיי אָנגעבּונדן בּײַ די װיידלען פֿון די
פֿערד און מען האָט זיי געטאָן גרויסע יסורים,
אַי מי בּיידיי ,מעשׂה ירושלים ,װאַרשע ,9881
,איז אים דערפֿאַר געקומען קרימינאַל ,אי מ'י
בּידי" ,שע' ,מעשׂיות  1001נאַכטי, ,ניט מיט
אי מ' בּ"די פֿאַרבּעסערט מען די זינדיקע
וועלטי ,פרץ ,ידי פֿרומע קאץי', .אונדזער צע-
זייאונג צװישן די פֿעלקער {איזן געװויס געװען
 ,מיטלען ,דורך וועלכע אונדזער
איינס פֿן
געװאָרן פֿון די א' מי בּייריי,
פֿאָלק איז פֿאַרהיט
זשיט ע ,נ"י  ,7191ז ,311 /שפּאַסיק ,אַמ --

 .1שטח

אוילאָס} די .פֿראַזע .תּח? .כלויט יחזקאל ,מג,
 0יפֿיִר ווינקלען ,עקן פֿון דער װעלטי ד"ה פֿון
אומעטום,, ,מיט דער צײַט האָט עס |צו אונדזן
 . .פֿאַרטראָגן פֿון אַי פּ' עי  . ...א גאנץ היפּש

געזינדל" ,ייל ,מײַן ספֿר הזכרונות ,אַדעס ,3881
פאן , ,4די קונים װאָס מע װעט ערשט אויסזוכן
אין אי פּ'י ה'" ,בּ .פֿײַגענבּום איבּז ,קאַרל
קאוטסקי ,דער סאַציאַליזמוס פֿון א' בּיז ה',

נ"י  ,4981זי , ,63בּײַי די גוטע-ייַדן קומען זיך
צוזאַמען  חסידים פֿון אַי פּי ה'י ,יצחק משה
בּאַדער ,צבֿיה פֿון אָדעסאַ ,לעמבּערג ,5091

;די קעפּ זײַנען נאָך צעשפּרײט און צעזייט
אויף אי פּי ה'יי ,פרץ,

ידי נײַע בּאַװועגונג',

אַױבּע פּרשׂיוֹת  . . .{ --פּאַרשעסן די ,ככמגיי
לה ,כט/א .1 .פֿיר פּרשות' ,װאָס מע לייענט
ספּעציעל צו מפֿטיר אין די פֿיר שבּתים פֿון
ראָש:חוֹדש אָדר בּיז ראָש-חוֹדש ניסן :א) פּי
שק.אָ.לים} װעגן האַלבּן שקל ,צו
שקלים {,
דעקן די הוצאות פֿון בּית'המקדש |שקלים,
א ,אן; מע לייענט די פּרשה כִּי תשׂאי ,אין
וועלכער ס'רעדט זיך װעגן שקלים{ .שמות,
ל ;11761 ,הפֿטורה :מלכים בּי ,יא -- 71 ,יבּ}71 ,
שבּת 'ראָש-חוֹדש אַדרי ,אָדער 'שבּת מבֿרכים',
ווען ראָש:חוֹדש אָדר פֿאַלט אויס אינדערװאָכן;
בּ) פּי זכור ,שבּת פֿאַר פּורים' ,זכור את אשר
עֹשׂה לך עמלקי ,דבֿרים ,כח 7191 ,הפֿטורה:
שמואל אי ,טו1:43 ,ן ,דאָרטן װערט דערמאָנט
עמלק װאָס פֿון אים שטאַמט המן הרשע ג) פּ'
פּרה { ..,פּאָראָ   --די רויטע קון בּמדבּר,
יט ;1722 ,הפֿטורה :יחזקאל ,לו| .61:83 ,אויבּ
עמעצער איז געװאָרן טמא דורך אָנרירן א מת
האָט ער ניט געטאָרט מקריבֿ זײַן דעם קרבּן
פּסח ,סײַדן ער האָט זיך געריניקט מיט
װאַסער װאָס איז געמישט מיט אש פֿון דער
פֿאַרבּרענטער פּרה אדומה.ן אין אַנדענק דערפֿון
לייענט מען די פּרשה שבּת פֿאַר פּרשת החודש:
.אַכױדעש} װאָס הייבּט זיך
ד) פּי החודש { .,ה
אָן מיט 'החודש הוה לכם' {שמות ,יבּ;1:02 ,
הפֿטורה:

יחזקאל,

מה -- 61 ,מו .)81 ,דאָרטן

רעדט זיך װעגן קרבּץ"פסח .מע ליענט די
פּרשה ראָש-חוֹדש ניסן װען סיפֿאַלט אויס שבּת,
אָדער 'ישבּת מבֿרכים' ,ווען ראָש-חוֹדש פֿאַלט אויס

אינדערװאָכן( .מגילה ג ,ד) .אין אַן עיבּור-יאָר
לייענט מען די אי פּי אין אָדר שני .איטלעכער
שבּת װערט אָנגערופּן אויפן נאָמען פֿון זײַן
פּרשה :ישבּת פֿרשה שקלים' וכד' .מע זאָגט
ספּעציעלע יוצרות.
 ,2פֿיר פּרשיות אָנגעשריבּן דורך אַ סופֿר
אויף פּאַרמעט אין די בּתּים פֿון די תּפֿילין;
ישמע' (דבֿרים ,ו -- )49 ,אינהאַלט :אַחדות
הבּורא' :והיה אם שמוע' (דבֿרים ,יא--- )3712 ,
קבּלת-עול-מלכות-שמים;' :קדש' (שמות ,יג,
 -- )1יציאת-מצרים; יוהיה כּי יבֿיאךי (שמות,
יג -- 1161 ,כּיבּוש-האָרץ{ .אין װעלכן סדר
מע דאַרף די פּרשיות שרײַבּן  --איז אַ מחלוקת
צװישן רשיי און רבּנו תּם.ן

אַרבּע רוחות  ...{ --רוכעסן די .פלירמיה,
מט ,63 ,יפֿיר װינטן ,עקן, .צום טײַװל ,גי
צו די אי ר'!" .עדי צײַט מטטרונס ...הערט
פֿון אי ר' א געזאנג פֿון זאװערוכעס" ,צייט,
מטטרון

אַ' .ר' העולם --

|

| ...האַאולאָמן די

2כ לוט זכריה ,.. :5 ,| ,השמים ,יפֿיר זײַטן
(עקן ,װינטן) פֿון דער ועלטי, .זיי זאָלן זיך
ע.פֿטן פֿון דער װײַט . ,,ניט
..
עש
גכן
ניט זו
פֿאַרשפּרײטן דאָס בּיסל געלט אויף אַי ר' ה'",
פרץ ,יפֿיר דורות  --פֿיר צוואותי; .אַי ר' ה'
שטייען הפֿקרדיק אַרום און לויערן" ,אצג,
פֿאַרנאַכטן גאַלד ,זי ,41

אַרבּע תּעניתים  . . .{ --טאַנייסים} די .פֿיר
תּעניתים'| ,זכריה ,ה 914 ,א) עשרה בּטבֿת
(יצום העשׂיריי :רעכנדיק פֿון ניסן איז טבֿת דער
צענטער חודש)  --נבֿוכדנאצר האָט בּאַלאַגערט
ירושלים;  )3שבֿעה-עשׂר בּתּמוז (יצום הרבֿיע"),
דער פֿײַנט האָט אײַנגענומען די שטאָט :ג)
תּשעה בּאָבֿ (יצום החמישי')  ---דער בּית-המקדש
איז חרובֿ געװאָרן :ד) צום גדליה ('צום השבי
עיי) ,דער דריטער טאָג אין תּשרי ,צומאָרגנס
נאָך ראָש-השנה ,װײַל מע האָט געטייט גדליה
בּן אַחיקם ,און נבֿוכדנאצר האָט פֿאַרטריבּן
,עהערט האָט ער
די שארית-הפּליטה פֿון לאַנד .ג
אַז עשׂרה-בּטבֿת איז אפֿשר איינער פֿון א' ת,
האָט עֶר װי אַלע עמ-הארצים געמיינט,..
האַרבּע תּ'" ,יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּצִיג ,1681
זי ,81
אױיבּעם  --דער ,מצ װי אצ0061: .} ,
פֿעלד-אוןגאָרטן-געװיקס און זאָמען
.84
פֿון דעם געוויקס אין שויטן ,קליינע ,קײַלעכ-
דיקע ,גרינע ,ענלעך צו בּעבּלעך .גאָרטןאַי
געזאָטענער אי ,גרינער אי ,יונגער אי ,זיסער אי

| צוקער"אַ ,צוקערװאַנער אַי ,צימעסיאַי ,קאָמעס-
אַי ,פֿערדישע א .א"גרין ,א"זופּ ,אַ-ייך,
קליין װי אַן אַרבּעסל ,אַן אי די גרייס ,צעקײַק-

לען זיך װי אַ .קלײַבּן (װערעמדיקע)

א"

*האָבּן אַי אין די זאָקן (שיך) = זיך פֿילן
זייער אומבּאַקװעם .אָנשיטן זיך אי אין די זאָקן
 -זיך פּײַניקן דורכדעם כֹּדי אָפּצוקומען אויף"אַרײַנהאַקן אַ'י =
דע'ר-װעלט פֿאַר די זינד.

אַרײַנשיסן קוילן ,אָפּשיטן מיט געלט .װי אַ
חזיר מיט אַ' .קוקן אויף אַי און מיינען אַז

אֿרבּעס-קינדערשפּיל

2000

*9,ס קלעפּט זיך װי א'
עס איז בּעבּלעך.
צו דער װאַנטײ ,פֿװל = עס האָט ניט קין
שום שײַכות ,עס האָט ניט קיין זינען ,עס אין
"אַן אַ'
אָן שום פֿאַרבּינדונג ,אָן שום לאָגיק.
מיט אַ װאַ רצם = אױך :למדן װאָס גיט
קיין

ניט

נדבֿה,

א רבֿ מיט

אַזאַ

חסרונות.

רבֿל אַזאַ אי מיט א װאָרעם . . .אָן תּורה ,אָן
חכמה  . . ,מיט אַ סך חניפֿה  . . .פֿאַרשמוצט דאָס
ייִדנטום"| ,ג .ח .לצװנערן
אַ

פראַװינציע

אַדער

די

אַ פֿאָטאָגראַפֿיע פֿון
צװאה,

אַדצְס

,4881

ז' ; ,11שבּת קוֹדש ,שבּת קוֹדש ,שבּת ,שבּת
אינדערפֿרי ,עסן מיר אַלע פּוצאַ! און אַ קאַש-

קעלע פֿון בּעבּלעך ,און א קאַשקעלע

אויך

אֲרֹבּיז לעזן מוז

;אַך מיט

קאַלט ואשׂר ,אַזוא קומן שוין דיא לעכריגי
ווערמיגי אַרבּיס אַרױיף צו שווימן" ,עח ,כא/א.
;אָט די אלע רייד האָבּן אַזױ פֿיל געהאָלפֿן
פּונקט װי איין אי אין דער ואנט" ,קמ,5681 ,
סן , ,3אויף געריבּענעם א' ,דהײַנו װאָס מע
צערײַבּט און מע זײַט דאָס איבּער אז מע
דערקענט שוין נישט דעם אַי כּמעט  --מאַכט
מען נאָר שהכּל" ,שלחן ערוך װו ,זשאָלקעװ?
אָנהײבּ  ,91י"ה? ,ו/א, .א'  --געקאָכט אַלערלײ
 --בּורא פּרי אדמה" ,בּרכות מנחם ,קעניגס.בּערג תּרי"ח ,עא/בּ, .מע טאָר ניט קאָכן |אום
פּסחן  . . .אי מיט פּערלגרױיפּן ,מעגן דאָך ניט
קטניות אַלע פּסח" ,אַלפֿס ;דער קלוגער קינד װ,
ווילנע  ,2291ז' , .2דער װאָס מאַכט אומ"
גליקלעך א נקבֿה . . .און דער װאָס טוט פּשוט
אַ גנבֿה ,שיט זיך אָן אַי אין די זאָקן" ,עט,
לידער ,װילנע  ,5291ז' , .82מאַדאָם זשאַנעט
פֿלעגט  . , .גאַנץ יום"-כּיפּור שטיין אויף אַרבּעס",
ייפֿאָל ,7881 ,פאן , ,94פֿרײַטיק אינדערפֿרי אין
געווען אַ טראַדיציע בּײַ אַלע ליטװישע ייִדן צו
קאַכן אי אויף טרוקן" ,הירש אַבּראַמאָװיטש,
אין ליטע | ,נ"י  ,1591ז' ,624
אַרבּעסן  --אַדי .װאָס איז פֿון אַרבּעס .װאָס
האָט אַ קאָליר ענלעך צאוַרבּעס .אַיענע קאַשע.
איענער

מנאטל

אין רוסלאַנד

פֿאַר אַ שפּיאָן . . ., .האָבּ איך בּאַמערקט אַרום
הויז עטלעכע פֿאַרדעכטיקע פּערזאַנען ,טיפּישע
א'ענע מיען" ,מ .מ .ראַזענבּאום,
פֿון

אַ

עראינערונגען

סאַציאַליסט-רעװאָליוציאַָנער,

נ"י

,1291

אַרבּעס-קינדערשפּיל  --שפּילן אין אַי ,מע
קלײַבּט אָן גאַנץ קליינינקע שטיינדלעך און מע
װאַרפֿט זיך מיט זיי .עס
טרעפֿט מער װי די אַנדערע.

אַרבּעסבױם

געװינט

דער

װאָס

 +- --אַרבּעסקוסט.

ארבּעפבּרויט

--

דאָס.} ,

אַרבעסװערגער
געװיקס

 --דער' ,ס.

אָן כלאָראָפֿיל.

אַיבּעטמושל  --דער ,דען.

גאָר קליינער

אַרבּעסמעל  --די (דאָס ,ן.

יאַז מע װעט

מושל,

אַרבּעסיסאַװע  --די
סאָװע.4811501242 1510 .

דער קלענסטער מין

קוסט,
אַרבּעסקופט  --דער' ,} ,עס.
בּיימל װאָס אויף דעם װאַקסן אַרבּעסשױטן
),)83סםטסעסטץע)ז} גמנטסת.

אַרבּעסקײטל  --זאָס- ,עך.

אַרבּעסקיכל

איר װעגן אַ

קיכל פֿון

זאָס , עך.

צעריבּענעם ארבּעס מיט צוקער אַדער האַניק.
הילדז װאו
אַױיכּעסשױט  --די (דער) ,ן.
עס איז דאָ א פֿיר-פֿינף אַרבּעסלעך, .אויף אִין
פֿון גאָרטן אַפֿילו רויע {מאַכט מען א בּרכהן
בּורא פּרי האדמה.
בּורא

פּרי

אֵ'ן פֿון פֿעלד שהכּל אָדער

האדמה",

בּרכות

מנחם,

{קעניגס"

בּערג ,תּרייחן ,צא/בּ, .אויף תּכריכים נישט
צומאָל! און קיין קערנדל אויף בּרויט ,קיין
אֵי"ץ פרץ

| ,לידער

און

די אַ'יס פֿון לאַנד" ,יג ,טמז,

 9691וו ,61

אַ'רבּעריק  --דער- ,ן +- .האַרבּעריק .אַכ-
סניא .אָרט איבּערצונעכטיקן, ,און ער איז
געגאנגען און דאָס איבּעריקע געלט װאָס ער
האָט נאָך געהאַט ,האָט ער עס אַװעקגעגעבּן
אויף דער אַ" ,נחבּ' ,מעשׂה מבּן מלך בבּן
שפֿחה שנחלפֿו ,מג/א; .אָבּער די יהודים װאָס
פֿאָרן אויף אַ יאַריד און דינגען זיך אַןץ אויף
אַזעלכענע ערטער װאָס וואוינען קיין יהודים --
אַסרן זיי איינער אױיפֿן אַנדערן" ,לט{ ,2ג/א.

אַרבּפֿאָלק  --דאָס .מצ נבּ.
ירשנט; .אַָבּער אײַך האָט
אײַך אַרױסגעצױגן פֿון דעם
פֿון מצרים ,אום צו זײַן
נחלה'ן ,אַזױ װי הײַנטיקן
ד,02 ,

פֿאָלק װאָס

גאָט גענומען און
אײַוןדשמעלצאויוון,
פֿאַר אַן אַ'י |'לעם
טאָג" ,תּי ,דבֿרים,

קירצונג פֿון אַרבּעטער-
אַרבּפֿאַק  --סאָו.
פֿאַקולטעט, .לייגט אַװעק די זעגעלעך ,לייגט
אַװעק די האַק; לױפֿט אַהיים זיך זעגענען --
מיר פֿאָרן אין אַי ,האַל ,װיי און מוט ,מאַסקװע

קייטל פֿון פֿאַלשע פּערל ,פּאַטשערקעס אָדער אַן
אַנדער מין צירונג אין פֿאָרעם פֿון אַ קייטל,

--

װעלן
טער
תּ"אָ
זענען

אויך אַבֿרהמס אלוהים מיט זייער געלעכ-
בּאַפֿאַלן װי שפּאַרבּער" ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט,
 ,7691ז' , .62די דור-המדבּרניקעס װאָס
יאָ אַרײַן אין לאַנד כּנען און געװאָרן

פּאָעמען,

'ציקאַ ,זי ,792

;קודם װעט מען דעם ריז דעם רויטן  /װאָס
אַלעמען װויל ער שלאָגן און טויטן  /אַװעקזעצן
עסן אַי ,מלה ,לידער װו ,נ"י  ,4391ז' ,041

אַױכּעסשטרױי  --דער .מצ װי אצ- ,ען.

גע

טריקנט דין צװײַגל װאָס אויף דעם הענגען די
אַרבּעסשויטן, .דאָס בּעסטע מאַטעריאַל צום
אונטערבּעטן |די שטאַלןן איו שטרוי,... ,
ארבּעסשטרוי און ראַפּס-שטרוײ" ,מ .װעבּער,
דער יודישער פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע ,1981
זי ,04

אַרבּעסשיסער  --דער ,יס .קינדערשפּילבל.
ראָגאַטקע ,װאַרפֿלקע צו שיסן מיט א שטיינדל
אָדער מיט יעדער האַרטער און קײַלעכדיקער
זאַך.

 ,9ז' , ,77דאָס דאָזיקע בּיכל איז אויסגע-
רעכנט פֿאַר שולן פֿון העכערן טיפּ (שולן פֿון
דער צווייטער שטופּע ,אַין ,אָװנטשולן ,טעב"
ניקומס אאַזו)" ,מ .גיטליץ ,פֿראַז'געשעפֿט,
אֲוועץ  --דער.
מאָסקװע  ,2391זי 3
סטודענט פֿון אַרבּפֿאַק,

אַרבּקאָר  --דער ,ז .סאָװ .קירצונג פֿון
אַרבּעטער-קאָרעספּאַנדענט, .עס איז אויסגעהאָ-
דעװעט געװאָרן א מעכטיקע אַרמײ פֿון אַין און
דאָרפֿקאָרן ,װאָס זייערע קורצע קאָרעספּאַנדענצן
זײַנען  . . .װיכטיקער פֿון לייטארטיקלען" ,ד.
מין ,אַקערשט פֿון מאָסקװע ,ווילנע  ,8391ז' ,85
יש  --אַדי,
בּייז ,שלעכט .סז.6242: 4
ארג  --אַדי .ארכ.
,עז האָט מירז גיטון איין בּיזר מאַן  /מיט
זײַנם אַרגן לישט / ,איך דאַנק גאָט דאָז דוא
קומן בּישט / ,אובּ דוא מיר קענשׂט העלפֿן
אויז דיזר נוט" ,ספֿר משלים9 ,פֿדמ  ,6861כא/א.
,װי גאָר אַריג מוז דער מענש זײַן גװעזן די
װײַל עשׂ זיך הוט פֿר ענדרט איבּר אים מעשׂה
בּראשית" ,מבּ ,מִעָשֵׂה , .01דרום פֿאַר צאָרן
דיך ניט זאָ שטאַרק ,עס איז ניט גימיינט זאָ
אַרג" ,מכירת יוסף ,פפֿדמ  3171ואַװע װו ,זי
,4 6דען דער סדר איז װען די עלטרן פֿירן
דיא גדולה צו שטרק גיאט מן מיט זיר קינדר
נאָך איר עלטרן טויט אום גנץ איבּל אונ אַריג",
עיון ,כז/בּ.
ארנאָ  -- /דער- ,ען: 40818 .ז.::/

 .1אופֿן

יורש .עאַז
אַרבּער  --דער ,יס .נעאַל 8291
ס'װעט אױיסװאַקסן בּײַ דיר דײַן זון  --דײַן
א  /װעט ער דעם צװייטן טויט דיר בּרענגען:

דערער אויסדרוק אין רעדן פֿון אַ גרופּע, .ווער"

פּאַראַזיטיש

 ---דיך ניט אַרבּן" ,ה? ,אַלע װערק ,לידער ,נ"י,

װי

זײַנע אַ'

טער פֿון עמך און פֿון יישובֿניק  . . .פֿון בּלאַטע
יאָטן . . .גנבֿישע ,קלעזמערשע און אַנדערע א"

בּרױיט

פֿון

אַרבּעסמעל,
,אַן ענלעך

זשוק װאָס דער
ארבּעסושוק  --דער- ,עס.
נערט זיך פֿון אַרבּעסשױטן און פֿון אַנדערע
מינים שויטן-געװיקסן 1912 .פטםסטזם.

זײַן

צווייא דרײַא מאַלײ ,שֹׂה ו אַמשׂט  ,3271עג/א.

--

583

ידענע װאָס פֿאַר-
אַרבּעפניצע  --די- ,ס.
קױפֿט געזאָטענעם אַרבּעס, .די חדרייינגלעך
גרייטן צו זייערע קאָפּיקעס און װאַרטן שוין
אויף דער אַ",

,נאָך דעם לעזן זאָל מן דיא ארבּיס טאָן אין

צונאָמען

.6808480010 0144210+

פֿון

שמואל בּוך ,סטראָפֿץע ,0451

מן מדקדק

דער טײַװלספֿאָדעם פֿירן אויך אַנדערע אָנכלאָ-
ראַפֿיליקע בּלומען-געװיקסן װי למשל דער אַ".

עסן אִי וְאום פּסח ,װײַל מע האָט מתּיר געמאַכט
קטניותן ,קאָן דאָך זײַן אַז מע װעט גאָר א
טעות האָבּן און עסן ווייצנמעל אויך" ,יודי פֿאַר
פּסח ,װאַרשע  ,1881זי ,73

אַרבּעסלעך" ,פֿל, .גערשטן אונ מעל אונ גריבּן
זאנגן ,בּונן אונ לינון אונ ערבּישׂ זולט איר
אַנפּפֿאַנגן",

אַרגאָ

לעבּן

זי , .292זײַנע קינדס-קינדס-קינדער,

א

סכום

רעדן

מיט

לשון

פֿון א נידעריקן

ספּעציעלע
סאָציאַלן

וערטער
שיכט.

אין

בּאַזוגי

אַרגאַזם

2001

װערטער" ,ימ ,יישפּ ,ווא, .4 ,צווישן די בֹּאַ'
זונדערע מינים אַי פֿאַרנעמט בּײַ ייִדן אַ חשובֿן
אָרט דאָס קלעזמער-לשון ,װאָס ליגט אויף א
שטח צװישן פֿאַך:זשאַרגאָן און אַן אונטערוועלט-
שפּראַך",

װ.

מ.

ייש,9

בערנשטיין,

אוא,

,1

 .2נאָמען פֿון אַ לעגענדאַרער שיף .נאָמען פֿון
א דרומדיקער קאַנסטעלאַציע  --די שיף א"
-טיזם .דער  --אויסדרוק ,װאָרט פֿון אַן א

הױכ-

אָרגאַ /זם  --דער" ,ען?2 .איי 22גר.

פּונקט בּײַ א געשלעכטלעכן פֿאַרקער .אװערט
אַי אָנגערופֿן דער מאָמענט ,װען די געשלעכט-
לעכע אױפֿרײצונג דערגרייכט דעם העכסטן
פּונקט ,ד"ה בּעת די זרע פֿליסט אַרױסײ ,פֿגעז,
ווילנע  ,8291מאן  .91עדי לײַבּער האָבּן אָנגע-
הױיבּן זיך װאַרפֿן אין א פּאַראָקסיזם פֿון קאָנ"
וואולסיעס .דער קלימאַקס איז געווען אַן אמתער
אָ" ,בּרוס,

גק ,א

.95

-סטיש

--

אַדי

אַיע רגעס.

דינער ,קנעכט.

איגאַט  --דער ,ז .פכרומ.

האָרעװען װי אַן אַי בּײַָם פּריץ.
אַרגאָ'ן  --דער? .אי 22גר22 ,ל.

כעמישער

עלעמענט ,גאַז אָן אַ קאָליר און אָן אַ ריח.
ווערט בּאַניצט צום אָנפֿילן עלעקטרישע פֿלואָ
רעסציר-לאָמפּן און װאַקואום-טרײַבּלעך פֿון
;א

ראַדיאַ .

זעלטענער

ניט:אקטיװער

געפֿינט זיך אין דער לופֿט",
כעמיע ,נ"י  ,0291זי ,841

גאז,

ס .פֿײַנסטאַן,

אָױגאַ'ן  --דער- ,ען?? ,איי 22גר .

 .1אבֿר,

טייל פֿון מענטשלעכן אָרגאַניזם ,פֿון אַ בּעליחי
אָדער פֿון אַ געװיקס מיט א בּאַשטימטער
סטרוקטור .אַן אִי פֿירט אויס א בּאַשטימטעץ
פֿונקציע .אָטעם-אָי ,שפּײַזיאָי ,בּלוט-אָי ,געהער-
אָי .מענלעכע אֶיען ,געשלעכטלעכע אֶיען .אֶיען
װאָס העלפֿן איבּערצוקאָכן דאָס עסן .אויס-
שייד-אָ'עען; .עס איז  . . .גוט פֿאַר דעם גוף דאָס
בּלוט זאָל א בּיסל אונטערטרײַבּן די אַ'ען",
איבּז,

אָרגאַניזירט.

די

מעשׂה

פֿון

דעם

שטיקעלע

בּריט,

,י פֿאַרשײדענע אבֿרים פֿונעם
זשיטאָמיר  .9681ד
ג.ו.ף ,װאָס פֿירן אויס געװויסע שטענדיקע
;
ארבּעטן הייסן אִיעְן" ,איבּז ,װי אַזױ גייט צו
-דאָס לעבּן  ,. .בּיאַליסטאָק  ,3291זי ,7

-אָאי ד  --דער ,ז .פּלאַזמאַטיש קעמערל

װאָס פֿירט אויס פּאַראַלעלע פֿונקציעס צו די
װאָס בּײַ העכער אנטװיקלטע אָרגאַניזמען װערן
זיי דורכגעפֿירט פֿון אַ בּאַזונדערן אָרגאַן.
אַגענעזיס  --דער .} ,אָפּשטאַם אוןאָגענעטיש
אנטוויקלונג פֿון אַן אַרגאַן.
 --אַדי,

אַָטעראַפֿיץ  --די דאָס הײילן מֿיטמיטלען װאָס מע קריגט אַרױס פֿון אָרגאַנען
פֿון בּעלי-חיים, .גיבּן אַרײַן אין קערפּער די
שטאָפֿן ועלכע די דאָזיקע אַ'ן פּראָדוצירן (מהאי
טעמא רופֿט זיך עס אִ')" ,טאָז ,װאַרשע ,9291
אַָטעראַפּעאיש  -אדי אִיץ
שא .839
פּרעפּאַראַטן ,אַיישע רעשטלעך װאָס מע געפֿינט
אין שטיינער,

-אָלאָגיע  --די .צװײַג פֿון בּיאָלאָגיע װאָס

פֿאַָרשט די סטרוקטור און די פֿונקציעס פֿון
אָרגאַנען בּײַ בּעליחײַם און געװיקסן.

איז אִי פֿאַרבּונדן מיט אַ פּאַרטײ, ,איז אויך
נישט מעגלעך בּלויז דורך שטראָפֿן צו דערציען

 .2אינסטיטוציע ,אַמט ,אָפּצװײַג פֿון אַן
אַנשטאַלט אָדער אָרגאַניזאַציע װאָס פֿירט אויס
אַ בּאַשטימטע פֿונקציע אין געזעלשאַפֿטלעכן
לעבּן ,דערעיקר אַן אַדמיניסטראטיוע פֿונקציע.
אויספֿיר-אָי ,מאַכט-אָי, .אַדאַנק דער אומאָרגאַני-
זירטקייט פֿון אונדזערע װירטשאַפֿטלעכע אַ"

וועמען נישט איז צו אֶיער דיסציפּלין" ,ע .מוס,

ען,"...

די גאַרבּער

שטימע,

מאַסקװע

,4291

פאן .2-3

 .8אָפֿיציאָז .צײַטשריפֿט ,אַרױסגעגעבּן פֿון
אַן אָפֿיציעלער קערפּערשאַפֿט כּדי צו זײַן איר
פֿירשפּרעכער .רעגירונג-אַי ,אַרמי-אָי ,פּאַרטײ-
אָי .א,ומבּאַפֿלעקטער אַרבּעטער-אָי / ,צונג פֿון
װאַרהײט און פֿון רעכט / ,װידער האָבּ איך
יעצט דאָס גליק  / . . .צום געבּורטסטאָג דיר א
ליד  . . ,צו זינגען" ,מר װ ,נ"י  ,8091ז' ,871
;דער קרײַז האָט זיך ניט בּאַננוגנט מיט רע
גולערע צוזאַמענקומען . ..נאָר אויך אַרויס:
געגעבּן אַן אייגענעם אַיי ,ספֿר סאַנט ,תּ'אַ
 ,0ז' ,946

 4זזו אָרגל -;.

אָ'יסט  --װער עס

שפּילט אויף אַן אָרגל .אָ-אָרקעסטער,
אַרגאַנא וט  --דער" ,ן 1 .מיטבּאַטײליקטער
אין דער לעגענדאַרער נסיעה פֿון יאַזאָן נאָך
דער גאָלדענער פֿעל (גריכ' מיטאָלאָגיע) .2 .מין
שנעק אין זייער א געדרייטן ,ספּיראַלן מושל,
לעבּט בּײַ די בּרעגן פֿון ימען ,אַרום אינדזלען.
,יטגעמאַכט אַיע און קאָרסאַ-
די'ש  --אַדי .מ
רישע אַװאַנטורעס איבּער ימען" ,א .י .זאַקוסקי,
גאָפּ ,בּ"א  ,8491נאן ,5'6

אַָרגאַנדי{ן)  --דער .כפר.
לײַכטער שטאָף
פֿון בּאוול מיט א גלאַנץ פֿון זײַד .שטײַפֿער
מוסלין .אַ חופּה-יקלייד מיט אַ שלעפּ פֿון אַי.
שטאָף

אָרגאַנזיץ  --דער- ,ען? .כאיי 229ר.

פֿון זײַד ,צונױפֿגעװעבּט מיט אַן אַנדער מין
פֿאָדעם .די פֿעדעם אין דער לענג זײַנען פֿון
זײַד און אין דער בּרייט פֿון אַן אַנדער מין,

אַרנאַנזץ  --די
שטאָף בּלויז פֿון רעיאָן,
נײַלאָן אָדער פֿון קינסטלעכער זײַד ,געניצט
פֿאַר אָװנטקלײדער אָדער פֿאַר בּאַפּוצונגען.
אָרגאַניאַטאָר  --דער ,ז .טאָדן.

װער

עס אָרגאַניזירט .װאָס פֿירט דורך אן אױפֿגאַבּע
מיט דער הילף אויך פֿון אַנדערע מענטשן .דער
אָי ,דער איניציאטאָר ,דער װעקער .אִי פֿון אַ
נײַעם פֿאַראײן .אי פֿון א קאָנגרעס ,אַ צוזאַמען-
פֿאָר, .ער איז געװען א ייד אַ למדן ,א גוטער
אִי און משמעות אויך אן עוֹשר" ,יעקבֿ שאַצקי,
אין טשענסטאָכאָװער

יידן ,נ"י ,7491

ז' .11

ייש  --אַד .װאָס האָט אַ שייכות צום
אופֿן אָרגאַניזירן ,צו דער אָרגאַניזאַציע און איר
סטרוקטור .אֶיער קאָפּ .אִיע כּוחות .אִיע פֿעא

קייטן.

-קייט,

אַרנאַניזאַצי|אָנע'ל  --אַדי.

װאָס איז פֿון

(האָט א שייכות צו) אַן אָרגאַניזאַציע .געניט-
שאַפֿט אין אֶיער אַרבּעט .אַ ספּאָרט-קלובּ װאָס

יחיד ,מאַסע ,פירער,
-קייט.

װאַרשע  ,4391ז' .16

-אָנס  --װאָס פֿאַרבּײַט אָי ,נר . . ., .בּנוגע

צו דעם גרונט-כאַראַקטער פֿון דער איצטיקער
אָאָנס-פּאָליטיק" ,בּונד ,די קאָנפֿערענץ פֿון דער
רוסלענדער

סאַציאַלידעמאַקראַטישער

אַרבּײטעך-

פּאַרטײי ,אָרט? יאַנואַר  ,9091ז' , .21דער בּוי
פֿון אונדזער שׂכל שליסט אין זיך אײַן צװויי
פֿאַרשײדענע אַאָנס-טיפּן :דעם לאָגישן און דעם
דיאַלעקטישן טיפ" ,זשיט ווצ ,נ"י  ,7191זי ,97

אָרגאַניאַצױיע  --די ,ס .אי

22ל.

 .1גרופּע ,װאָס איז בּכּיוון פֿאַראײניקט דורך
איין בּשותּפֿותן פּלאן ,מיט א צענטראַלער
אידיי און געמיינזאַמע אױפֿגאַבּעס .געזעלשאַפֿט-
לעכע ,פּאַרטײיאישע ,פּראָפֿעסיאָנעלע אא אִ"
לאַקאַלע אִי .סובּווערסיװע ,קאָנספּיראַטיוע אִ"
רעליגיעזע אִ' .לאַנד-אָי .הילף-אָי ,פֿאַך-אָי .יוגנט-
אָי ,ספּאָרט-אָי ,צענטראַלע אָי ,קאַמף-אָי ,קהילה-
אָי ,קולטור-אָי ,קונסט-אָי ,שול-אָי .צענטראַלע
ייִדישע שוליאָ  +--צישאָ .אָ-אַפּאַראַט .אַ"אָפּ
צװײַג, .די אִי נעמט צו פֿון יחיד אַלע זײַנע
פעאיקייטן ,ער מוז זיך איר אינגאַנצן אונ"
טערװאַרפֿן" ,מװ ,דער װעג צו אונדזער יוגנט,
ווילנע  ,5391ז' 622. די שטאָט האָט געהאַט
אַ ריי קונסט-אָיס ,ספּאָרט-קלובּן ,געזעלשאַפֿט*
לעכע פֿאַראײנען און אַפֿילו פֿאַרלאַגן" ,יעקבֿ
שאַצקי,

אין

טשענסטאַכאָװער

יידן,

נ"י

,7491

זי ,9
 .2אומלעגאלער אױסבּײַט פֿון סחורות אין
די קאָנצענטראַציע-לאַגערן, .אין די קאָנצענטראַ-
ציע-לאגערן איז אָנגעגאַנגען אַן אױסבּײַט פֿון
סחורות צװישן די לאַגערניקעס . . .אויף לאַ-
גער-לשון האָט דער דאָזיקער אױסבּײַט געהייסן
אַי .דאָס װאָרט אִי האָט אויך געמיינט גניבֿה,
און גניבֿה האָט עס געהייסן נאָר װען איין
לאגערניק האָט געגנבעט בּײַם צוייטן" ,יבַּל

וועצצא ,זי 801
זיישן  --אַמ.

היאָ'ן  --נר .אַָרגאַנײ

אָרגאַניזירם  --אַדי פּאַר אָרגאַניזירן ,6-
אָער אָנפֿאַל .אע אַקציע .אֶיע הילף .אֶיער
כּוח .אִיע פֿערמענטן .אַיע שחיטה .די אִיע ייַדישע
אַרבּעטערשאַפֿט = איך :א פּסעװדאַנים פֿון
בּונד ,געניצט איבּער פּאָליצייאישע מאָטיון אין
צאַרישן רוסלאַנד, ,צו די אומציילבּאַרע מיליאָ-
נען פֿון פֿאַרמען װעלכע האָבּן זיך אויסגע-
בּילדעט פֿונעם רויען שטאָף פֿון אונדזער
פּלאַנעט געהערן אויך די אִיע בּרואים" ,דער
װאַהרער ציעל פֿון אַנאַרכיזמוס ,לאָנדאָן ,1091
;ער שעצט אינסטינקטיוו יעדע שפּראַך װען זי
וערט גערעדט פֿון א גוט אֵין פֿאָלק" ,בּעמ װו,
װאַרשע  ,9291ז' , ,901סיװערט טרויעריק אױפֿן
האַרצן ,װען מע זעט װי דער אונטערגאנג פֿון
ייִדיש איז אַ גוט-אָיער ,אַן אונטערגעשטופּטער
און אונטערגעאײַלטער" ,יג ,טמז 4691 ,וא ,31
-ערהייט

--

אַדװ, .דעם קאמף

מיט די

2002

אָרגאַניזירן
אָנשטעקנדיקע קראַנקייטן  . . .דאַרף מען פֿירן
אָ" ,איבּז י .ראָזנהוז ,דאָקטער פֿלעקל ,גריפ,
מינסק ,2391
דקייט  --פּסיכאָגײַסטיקע אָי|, .די בּצלֵיי
בּתּים} וילן נאָר אָפּציֶען בּיז עס װעט זיך
ענדיקן דער סעזאָן און דאַן אַרױסרופֿן די
אַרבּעטער (צו שטרײַקן| בּײַ דער איצטיקער
ניט-אַי און צעװאָרפֿנקײטײ,

די

נאָדעל,

װילנע

 ,3י' ,.51
אָרגאַניזירן  --טרװ .זיר ,אָרגאַניזירט,
 .1שאַפֿן אַן אָרגאַניזאַציע ,ספּעצ אין פֿאַרבּינ"
דונג מיט אַרבּעטער ,מיט א פֿאַך ,מיט סאַציאַלן
קאַמף .אִי א פּראַפֿעסיאַנעלן פֿאַראײן ,יוניאָן,
אי די לוינקעטניקעס ,די בּעלײבּתּים ,די פֿאַבּרי-
קאַנטן אאַזװ .אִי די אַרבּעטער אין סינדיקאַטן,
 .2אײַנשטעלן סדר ,אָרדעגונג .סיסטעמאַטי
זירן .דערפֿירן צו מער ,צו בּעסערע רעזולטאַטן,
אי די ארבּעט ,די פּראָדוקציע .אַי די אַרבּעט אין
בּיוראָ .אִי א יום-טובֿ ,אִי אַ פֿאָרשטעלונג .אַי
דעם קאָנטראָל .אִי דאָס צושטעלן שפּײַז .אִי
לויט נײַע מעטאָדן דעם קורס פֿון . . ..אִי די
אָפֿענסיװע ,די דעפֿענסיװע אע .אִי דעם טעראָר.
אִי די אונטערערדישע בּאַװעגונג .אַי זעלבּשוץ-
גרופּעס,
 .9צוגעבּן אַן אָרגאַנישע סטרוקטור ,אי די
מוזיק ,עס זאָל אַרויסקומען א קאָמפּאָזיציע-
גאַנצקײט,
 .4העצן ,װעקן צו אַ מאַסןאַרױסטרעט, .ער
האָט בּאַשלאָסן צו אמַאיַסןאָנפֿאַלן פֿון פּויערן
אויף ייִדן" ,ר .מאַהלער ,ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ ,0791
זי ,932
 .9גנבֿענען {אין פֿאַרשטעלטן לשון),
 .0צונעמען פֿון די דײַטשישע סקלאַדן
האַנדלען מיט די געגנבֿעטע זאכן .איידן האָבּן
עס ניט בּאַטראַכט װי א חטא .דאָס װאָרט אין
געװען בּאַקאַנט אין אַלע לאַגערן און איז אַפֿילו
אַרײַן אין די דײַטשישע אָפֿיציעלע דאָקומענטן",
בּלומ ,יישפ

|עא.4 ,

אָרגאַניזיר( -בײַ צונױפֿהעפֿטן ואו דער
ערשטער טייל איז דער װערבּאַלער שטאַמ} --
אָיטאַלאַנט ,אָכּשרונות ,אָימעגלעכקייטן ,אַ

פֿאַרזאַמלונג ,אָײפֿעאיקײט ,אָיקאָמיטעט אאַ.
מיט זיך  --זיך אִי אין א פֿאַראײן .זיך
אַלײן אִי ,ניט צו פֿאַרלירן אַזױ פֿיל צײַט.
זונג  --לאָזונגען בּײַ דער אַי .אִי פֿון דער

זעלבּשוץ.

אָרגאַנישע כעמיע

ער (-ין" ,קע

פֿון בּאַזונדערע טיילן ,אבֿרים ,אָרגאַנען מיט
בּאַזונדערע לעבּנס-פֿונקציעס ,פֿאָרעם פֿון לעבּן
אױפֿן אי פֿון אַ בּעל-חי אָדער געוויקס .שטאַר-

קער ,אײַזערנער ,שװאַכער אַי.
א = אײַזערנער אִי, .פּאַסט זיך
אִי צו די געענדערטע בּאַדינגונגען
קעמפֿט זיייי9 ,געז ,פּאַריז  ,9491ן

איין צעלןטלן  . . .אַזױנע

וואוינען אָפֿט אין קאָלאָניען",

"פֿערדישער
צו אונדזער
און איבּער-
,21

 .2בּאַשעפֿעניש מיט פֿאַרשײדענע ,אויך מיט
פּרימיטיווע אָרגאַנען .מיקראָסקאָפּישע אֶיען; .עס
זענען פֿאַראַן אֶיען װעלכע בּאַשטײען נאָר פֿון

א .ש .זאַקס,

דאָס לעבּן פֿון פֿלאַנצן

  ,8אָרגאַניזירטע ,קאָמפּליצירטע קערפּערשאַפּטמיט אָפּצװײַגיטעטיקײטן .דער אִי פֿון דער
גרופע.
מדינה .היסטאָריש-צונױפֿגעװאקסענע
,דער אויסגעװאַקסענער ייִדישער אִי האָט אָמפּ-
געטיילט פֿון זיך אַ קאַטעגאָריע מענטשן װאָס
מיר רופֿן געװויינלעך איבּערגאַנגס-טיפּןײ ,בּעמ
שו ,זי , .33אַזעלכע ריכטער זײַנען סאָציאַלע
כירורגן װאָס אמפּוטירן די שעדלעכע אבֿרים
פֿון סאָציאַלן אִ" ,גריו ,איד און װעלט ,ג"י
 ,2ז' , .682ניט געקוקט אויף דער פֿאַר"
שטאַרקטער אַנטיסעמיטישער פּראָפּאַגאַנדע ,איז
דאָס ליטװוישע ייִדנטום געבּליבּן בּיז דעם לעצטן
טאָג פֿון ליטעס אומאָפּהענגיקײט אַ פֿעסטער,
פֿולבּלוטיקער אַי ,מ .סודאַרסקי ,אין ליטע |,
נ"י  ,1591זי .351
 .4קאָמפּלעקס ,סיסטעם פֿון אידייען מיט א
צוזאַמענהאַנג צװישן זיך ,פֿילאָסאָפֿישער אִי פֿון
קלאַסישן גריכנלאַנד .דער אִי פֿון דער ייִדישער
מחשבֿה ,דער אידייאישער אִי פֿון לייװיקס
שאַפֿונג .דער אַי פֿון דער אַמעריקאַנער אידייע",
אויסגעדריקט אין דער קאַנסטיטוציע.

 .8גײַסטיקער בּוי פֿון א פֿאָלק אָדער געזעל-
שאַפֿט, .אַ פֿאָלק איז אַן אי װאָס בּאשאַפֿט
מענטשלעכע קולטור" ,זשיט ווש ,נ"י ,9191
,עמאָלט איו דאָס ייִדנטום געװען א
זי  ,271ד
פֿעסטער אִי ,א לעבּעדיקער כּוח ,א גײַסטיקע
איינהייט" ,קאָר וו ,זי ,991
דיסטיש

 --אַדי .װאָס איז פֿון ,איז אַזױ

װי אַן אָי
' 8רנאַנײַזער  ---דער' ,ס .אַמ- .תגם+ס ='2:
בּאאַמטער פֿון א יוניאָן מיט דער פֿונקציע
,1
צו אָרגאַניזירן די אַרבּעטער װי מיטגלידער פֿון
זײַן יוניאָן און אויך אױיסגלײַכן סכסוכים אין
די שעפּער ,קאַנטראָלירט פֿון אָט דער יוניאָן
,בּין איך אין דעם טײַטש {פֿון א בּאַשטימטן

בּאַאמטן אין א יוניאָן} נוֹטה מקיל צו זײַן בּײַ
אָי" ,מװ ,ייִשפ ן,24 ,

אַרגאַני'פנט  --דער ,ז .װנ -ין- ,קע ,יס,
פּראָפֿעסיאָנעלער מוזיקער װאָס שפּילט אויף
אַן אָרגל, .נײַע טעמפּלען מיט אַלטאָרן...
אָרגלען מיט אָץ",
נ.ע
יטןי.,
שריס
שיינע כאָ
פּנחס

מינקאַװסקי,

אונדזערע

אַרגאַנ|יזם  --דער" ,ען? ,אי 22גר .  ,1יסוד

איינצעליקע

אֶען

מאָדערנע

סינאַגאָגען

אין

ליטורגיע
רוססלאַנד,

אין
אַדעס

תּרס"ט ,זי  ,991בּײַ אַפּאַ 'אין װאַלדי  ---אָ'ער,

אָרגאַניצי|זם  --דער.
 1שיטה װאָס האַלט
אַז אַלע פּאַטאָלאָגישע סימפּטאָמען שטאַמען
 .2שיטה
פֿון א קראַנקײט פֿון אן אָרגאַן.
װאָס בּאַמיט זיך דורכצופֿירן אַן אַנאַלאָגיע
צװישן דער אנטוויקלונג און בּאַשטאַנד פֿון דער
געזעלשאַפֿט מיט א בּיאָלאָגישן אָרגאַניום,
אָ'-סטיש  --אדי, .בּיז פֿאַר גאָר ניט לאַנג
האָט געװעלטיקט װירכאָװס צעלולארער און
אֶיער פּרינציפ" ,טאָז ,װאַרשע  ,0391שז ,3-4
אָרגאַניק  --אַדי .נעאָל.

װאָס איז פֿאַרבּונדן

מיט א ספּעציעלן אָרגאַן .אִיע געשלעכט-בּאַגערן
אין דער צײַט פֿון פּובּערטעט, .מסוגל צו
דערװאַקסענער געשלעכט-אָיער סעקסואַליטעט",
מחװ,

דער

װעג

צו

אַרגאַניש  --אַדי .

אונדזער

יוגנט,

,34 '1

 .1װאָס אַיז שײַך צו אַן

אָרגאַניזם ,װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט ,װאָס קומט
פֿון א בּיאָלאָגישן אָרגאַניזם אָדער אָרגאַניזם
מיטן  .35די צװײַגן ,די אע טיילן פֿון דער
אָרגאניזאציע .די אִיע עװאָלוציע .איער פֿעלער.
אִי געפֿיל פֿון אױיפֿהאַלטן זיך .אַיע מורא ,אֵיץ
טעטיקייט, .אין דער אֵשֶר נאַטור האָבּן מיר
לכל-הפּחות צו טאָן מיט אַ שורה פּראַצעסן
װאָס חזרט זיך איבּער זײער רעגלמעסיק",
זשיט װוו ,ניי  ,2191זי ,351
 .2װאָס איז פֿון ,שטאַמט פֿון אַ בּיאָלאָגישן
אָרגאַן אָדער אָרגאַניזם מיט  .32אִיע קראַנקײט,

|

אֶיע פֿונקציעס,

 .9װאָס האָט אין זיך דעם עלעמענט קוילנ-
שטאָף ,קאַרבּאָן .די אִיע װעלט .אִץ שטאָפֿן
אִיע שפּײַזן ,אִיע בּאַמיסטיקונג .אֵיע פֿאַרבּינדונ"
גען ,צעלאָזונגען ,זאלצן ,זײַערסן .אָרגאַנישץ
כעמיע, ,דער פֿוױלשטאָף װערט אויך אָנגערופֿן
דער אִיער טייל פֿון בּאָדן" ,א .קאַדישעס ,בּאַדן"
קענטשאַפֿט ,ווילנע  ,0291זי ,3

 4װאָס איז אַזױ קאָמפּליצירט װי אַן אַר-
גאַניזם ,איז ענלעך אויף אַן אָרגאַניזם ,די אִיע
אַנטװיקלונג פֿון דער געזעלשאַפֿט .אַן אִץ
גאַנצקײט .אע טעאָריע פֿון געשיכטע ,אֶיער
טייל פֿון לעבּנשטייגער, .די ייִדישע געשיכטע
אין די תּפֿוצות איז אִי פֿאַרבּונדן מיט אױיטאַָ-
נאָמיע", ,דאָס פֿאָלק ישׂראל איז תּמיד געװען
און איז געבּליבּן א פֿעדעראציע פֿון אע גלי-
דער ,פֿון עכטע מיטגלידער" ,דר' א .שטיינבּערג,

אין ליטע | ,זי ,704
 .9װאָס האָט אַ שייכות צו די גרונטגעזעצן
פֿון אַ לאנד .די אִיע געזעצן .אע גלײַכקײט
|
פֿון אַלע בּירגער.

( .0קונסט) װאָס האָט אין זיך אַן עלעמענט
לויטן מוסטער פֿון אַ פֿאָרעם אין דער נאַטור,

הגם אויבּנאויף איז עס ניט קאָנטיק, .זעט איר
ניט דעם אַיץ צונױפֿפֿלעכט אין אָט דער מאָדער-
נער מאַלערלײי??,

 ./װאָס איז נאַטירלעך ,איז ניט אָפּצורײַסן,
אָפּצוטײלן ,אַ סאָציאַליסטישער בּאַנעם װאָס
איז אִי פֿאַרבּונדן מיט די נבֿיאים .אַן אָער
וידערווילן לגבּי עפּעס װאָס איז אומריין ,לשון-
קודש און ייִדיש װי אִיע טיילן פֿון דער נאַציאָ-
נאַלער קולטור, .דאָס רעכט און די פֿליכט פֿון
יעדן בּירגער איז נאַטירלעך זיך צו האַלטן בּײַ
זײַן אמונה | . . .כּל-זמןן זײַנע איבּערצײַגונגען
זײַנען נאָך מיט איר אִי און אינטים פֿאַרבּונדן",
גרינ ,איד און װעלט ,ז' , ,33פֿאַר אַלע די פֿאַר

װעמען עס לעבּט די נײַע יידישע ליטעראַטור
לעבּט ער װי אירער אַן אֶיער טייל" ,שג
קריטיק

און

קריטיקער,

בַּ"א

,9591

|' .283

-קייט  --אָיקײט פֿון אַ װעלטבּאַנעם,

אָרגאַנישע כעמיע  --טייל כעמיע װאָס

אַרנאַנעל

8002

שטודירט אַלע מינים פֿאַרבּינדונגען מיט קוילנ-

אַרגאַנע'ל  --דער ,ז .גאָר קליינער אָרגאַן
בײַ מענטשן און בּעליחיים בּכּלל .כּמאָרגאַן.
אַרגאָפֿ  --דער .פפ :אַרגום?2 ,איי 22גר.
לעגענדאַרער ריז מיט הונדערט
(מיטאָלאָגיע) .
אויגן ,װעמען די געטין הערא האָט כּאַשטימט
צו היטן אירע א קאָנקורענטין ,די נימפֿע יאָי
געניצט מיטן ב :גוטער ,װאַכיקער שומר,
 ...,לסוף היט די דאָך ניט אײַן ,װען זי זאָל
אַפֿילו היטן מיט דעם א' אויגן" ,אמז ,דער
אָפּעקון ,װוילנע  ,2781ז' ,02

אַרנאַפּטײל  --דער

אַרגענטיגער אָפּטײל

פֿון ייַדישן װיסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט.

אַרנװאַָניש  --אַדי .מ5188ס0: 08:2

נר.

װאָס האָט ניט קיין צוטרוי, .הורדוס איז
פֿון נאַטור אַרגעװאָניס (דאָס הייסט ער האָט
ליבּ בּאַלד חושד צו זײַן און צו גלײבּן אַלע
פּליאָטקעס)",

|אמדן,

איבּז,

סיפורי

הורדוס,

ווילנע  ,3681זי ,91

אַרגומע'נט  --דער ,ן? .כאיי 22ל.

 .1מאָ

טיווירונג ,ראַיה ,בּאַגרינדונג פֿון א מיינונג אין
אַ װיכּוח ,אין אַ דיספוט .שװאַכער א' ,שטאַר-
קער ,אײַזערנער אי .א הינקעדיקער אי אנטאָ-
לאָגישער אַ' ( .)32351 +--אֵין פֿאַר און קעגן.
אַדװאָקאַטישער אי .בּרענגען אַן אי .שיטן מיט
אַ'ז .צוטראַכטן נאָך אַן א' .בּאַװײַזן מיט כּלערללי

אַ'ץ .דער בּעסטער אַי פֿאַר א שלעכט (פֿױל)
פֿערד איז דער שטעקן פפֿון א פּאָר פֿאַקטן
| שמידט ער אויס אַ גאַנצע אײַזערנע קייט פֿון
אַיזי ,זשיט שו ,נ"י  ,2191זי , ,832מע קען
דאָ אַרײַנװאַרפֿן דעם א' אַז װען אלע װאָלטן
געװוען בּאַפֿרידיקט  , . . .װאָלט די וועלט געװאָרן
אַ בּלאָטקעלש" ,מװ ,דער װעג צו אונדזער
יוגנט ,װילנע  ,5391ז'  .392אויך געשלעגי
פֿ,ײַערדיקע אין  /שיסן פֿון די מױיל-קאַנאָנען /
י.עדער שאָס בּאשטייט ניט מינדער  /װי פֿון
זיבּן לעקסיקאָנען" ,יהואַש' ,וחלקלקות און
זמזומים' . . ., .דינט דיזע פֿראַגע {צדיק ורע לו,
רשע וטובֿ לון אַלס אִ' און אויסרייד אום צו
בּריקעװוען דער אַלערהעכסטער השגחה" ,משה
עפּשטיין,

דער

סוך פֿון הושענות,

{נ"ין ,1291

זי ד.
 ,2אַמ ,קריגערײַ, .קענסט נישט מײַן אַלטן?
ער איז צעדרייט! כ'האָבּ הײַנט געהאַט אַן אי"
מיט אים" ,אָפּאַ' ,לינטשעריי'

 9מאַט .אַן אומאָפּהענגיקער װאַריאַבּל פֿון
אַ פֿונקציע,
אַטאָר  --דער .װער עס אַרגומענטירט,האָט ליבּ ,איז נוטה צו אַרגומענטירן- .אטיוו
האַציץ  --די אַרגומענטירונג,
 -אַזי.סכום ,קייט פֿון אַרגומענטן ,פּראָצעס פֿון מאָי

טיווירן.

-אַריש  --אַדי .װאָס מע קען קעגן

דעם בּרענגען אַן אַרגומענט ,װאָס אין ניט
דערוויזן געװאָרן,, .ס'איז ניט מער װי אַ סבֿרה,
:
|
ס'איז אַי".

אַרגסט

אַרנומענטירן  --אוטו- .טיר ,אַרגומענטירט,
ניצן אַרגומענטן .דעבּאַטירן ,פֿירן א דיסקוסיע.
אַי פֿאַר אָדער קעגן, .מײַן ליבּער מענטש,
הנג,
לאָמיר ניט אַ'" ,שמ ,גק ,שך 52

דער.
אָרגאַני
ארנון | --אירגויןן דער" ,ים .א"י.
זאַציע .אָפּצװײַג פֿון אַן אָרגאַניזאַציע, .אין דער
'התאחדות עפולּיוילןי .. .איז דער טשענסטאָ-
כאָװער אי (בּרענטש) געווען דער ערשטער און
שטאַרקסטער" ,ג .פרײַטאַג ,אין טשענסטאָכאַ
װער יִד נ"י  ,7491זי , .7432אין אא'מהות
עוכֿדות ואו גאָלדע האָט אַן אַקטיון אָנטײיל
גענומען" ,י .קרוק ,גק ,יא ,83

אָרגיאַ|זם  --דער- ,ען? ,אי 22גר .  .1סיס"
טעם פֿון אײַנאָרדענען אָרגיעס בּײַ א געצן-
דינערישער פֿײַערונג .אִי לכּבֿוד בּאַקכוס (דיאָ-
ניס) . . ., .מיטן זעלבּן אִי {װי בּײַ די פֿראַנ"
קיסטן) איז געװען דורכגעדרונגען אויך דער
סאַבּאַטיאַניזם |שבּתײצבֿיבּאַװעגונג} ,און אין
דער הינזיכט שטעלן זיי ניט פֿאַר קיין אויסנאַם
פֿון  . . .אַנדערע קריסטלעכע סעקטעס" ,ט .הי
ליקמאַן,
בּאַועגונג

געשיכטע

פֿון

פֿון די אידן

דער
אין

געזעלשאַפֿטלעכר

פּוילן

און

רוסלאַנד,

מאָסקװע ,6291
 .2דאָס דורכפֿירן אָרגיעס,, .מיר האָבּן דאָ
דעם גאַנצן עבֿודה-זרהדיקן טאַנץ פֿון זײַנע
העסלעכע פֿלאמען ,זײַן גאַנצע שװאַרץיטומאה-
דיקייט,

זײַן רעליגיעז-פּאגאַניסטישן

אַ'" ,שנ,

ה .לייװיק ,טאָראָנטאָ  ,1591זי .931
אָ'סטיש  --אַדי .װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט
אָרגיע .װאָס אין ענלעך צום אױפֿפֿירן זיך
בּעת אן אָרגיע .אַ בּלוטיקער ,איער ריטואַל,
,די הפֿקרות ,דער אֶיער סעקסואַליזם װאָס האָבּן
בּאַגלײט די פֿאַלשע משיחישע בּאַװעגונג זײַנען
געװען אַן אויסדרוק פֿון דעם פֿאָלקס װילן
אױיסצורליסן די צוימען פֿון נאַציאָנאַלער דיס"
ציפּלין" ,פנחס גאָלדהאַר ,גש ,מעלבּורן ,9491
,רוישט ער אָפּ א שעה אַי און װירװאריש" ,לע,
אין אָפּקלײַבּ ,ניי  ,8691זי ,313
 ,1סעודה,
אָרגיע  --די ,יס2 .כאיי 22גר.
טאַנץ און פּראָצעסיע לכּבֿוד דעם גאָט דיאָניס
 (אָס) אָדער בּאַקכוס, ,2אױיסגעלאַסענע פֿאַרװײַלונג ,װאַקכאַנאַליע,
צוזאַמענקום ,צונויפלויף צו לאָזן פֿרײַ אלע
צוימען אין שיכּורן ,פֿרעסן און סעקסועלן
פֿאַרקער, ,די סטודענטן האָבּן געטומלט ,גע
שריגן ,געשאָטן מיט זידלערײַען און קללות,
הײַנט איז  . . .זייער סאַטורנאַליע ,די אַליעריקע
אִי פֿון די סטודענטן" ,נס איבּז ,װיקטאָר הוגאָ,
נאַטרדאַם ,קיעװ ; ,9291אַװעקגעשלעפּט זײ
וָדי ייִדישע טעכטערן ,נאַקעטע ,צעהאַקטע/ ,
אויף װעגענער פֿון לאַסט ,אין זייער בּלוט
פֿאַרפּאַקטע / ,צעטראָטענע אין שמוץ .צו אִיס
צוגעשטעלט" ,אַל װו ,וז' , .262און שדים
צעהוליעטע ,מיט פֿלײטן װאַנזיניקע צעקרימען
די שעהן ,פֿאַרבּן רויט די אִי פֿון טויט",
י .מאַניק ,וי פֿײַערלעך

 .9וילדע ,צעיושעטע העצערײי ,בּלוטדאָרשטי
קער אָנפֿאַל ,פּאָגראָם .קאין  .81י"ה ,..איז
ליטע כּמעט אינגאַנצן געװען פֿרײַ פֿון דער אַי
פֿון קאַטױלישן פֿאַנאַטיזם" ,מ .װישניצער,
אין ליטע | ,נ"י  .1591זי ,64
 4אומגעצוימטקייט .אַן אִי פֿון שאפֿן ,א
די אַסאָי
ן
..
ֿ.ו
פיז
פֿון שרײַאיקע קאָלירן,, .א
נאַנסן אויף ועלכע ער איז אַ גרויסער בּריה
.אָרן עפעס אַ מין אַי" ,שנ ,ידישע
.װ
.ע
ג
שרײַבער

אין

סאָװעטירוסלאַנד,

נ"י

,8591

ז'

,3

אָרגיע(װע)ן  --אוטװ- .גיע(ווע) ,געאָרגיע-
נעמען אָנטײל אין אַן אָרגיע.
(װע)ט.
ד.ו.ר װעט זיך  ...באַפֿרײַען פֿון
;
תּאווה צו אִי איבּער די עלעמענטאַרסטע
פֿון יחידים און נאַציאָנאַלע גרופּעס",
 7ש .5

,דער
יעדער
רעכט
איק,

מוזיקאַלישער אינסטרן-
אָרנל  --דער- ,ען.
מענט פֿון איין אָדער מער רייען רערן װאָס
שאַפֿן קלאנגען ,קאַנטראָלירט פֿון איינער אָדער
מער קלאַװיאַטורן .קאָמפּליצירטער מוזיקאַלי
שער אינסטרומענט ,געניצט לרובֿ אין די קלויס-
טערס .אײַנגעפֿירט אין א צאָל רעפֿאָרם-שולן,
אַי-בּלאָזער ,אַײמאַכער ,אָימוזיק ,אָײימײַסטער,
אַדשפּיל .אַ קאָפּ װי אַן אִ' .קאורגיל אונ'
האַרפּפֿן אַל זײַטן שפּיל קאָן ער װאָל / .ער
שפּראַך צו זײַנן קנעכטן מן אין {דודןן
בּרענגען זול" ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע  .592אבּבֿ
אַשכּנז
ון
ל.ש..
ּֿאָ
בבּוב
כּנור ועגבֿ .כּנוֹרא ואַ
אורגיל",

אבּ,

ספר

מתורגמן,

,1451

איזנה

זי א/א, .האָבּן װערין מיר דינה {=דרינעןן
אַל דיא פֿרײד פֿון אָרגלין אונ' שעלמייא/ :
זיא אַנטבּיטן {=אָנזאָגן} אונז אין אֵל די לאַנד
דז מיר זיך זאָלן פֿרײיאן" ,יעקבֿ טױסק ,אין
שיין

נײַא

ליד

פֿון משיח,

אַמשׂט

6

ע . . .דאָ

גידאַכט זיך רבּי חנינא ער האָט אַל זײַן טאָג
קיין בּעֹשֹׂר קול גיהערט איבּר אַלי אורגלין אונ'
פּפֿײַפֿךײ ,מבּ ,מעשׂה קסט, .ט,אָר מען דאָך גלאַט
ניט הערן דעם אִי זינט דער בּית:המקדש איז
חרובֿ געװאָרן" ,אַש ,קיין אַמעריקע ,ז' ,201
;אַז די זעלבּיקע לײַט װעלן אויסבּויען זיך אַן
אייגענע שול ,װי די דײַטשע יִדן אין אויס-
לאַנד ,אַרײַנשטעלן דאָרט אַן אִי װי אין אַ
טומאה" ,ייז ,בּרידער אַשכּנזי ,זי ,51
דיק  --אַדי .אִיע מוזיק, .די קלאַנגיקע,
אָיע צו גרויסע שטימע" ,בּראָד ,גש,9591 ,
זי ,342

אָרגלען  --טרוו .אָרגל ,געאָרגלט .נעאָל .שפּילן
אויף אַן אָרגל ,י .מאַניק.

אָרגלער  --דער .אָרגאַניסט .אוּו.
אינפט  --סופּערלאַטיו פֿון אַרג  ,+-פרגל
אַרגער, .קיינער װערט אויף דען אנדערן קנאה
אוני שׂנאה מער טראָגן נאָך ליצנות אוני דו
אַרגשט

אונטר

פּנים זאָגן" ,צוכט

,6171

ג/בּ.

,גלײַך צו דענקען איז ,דשׂ איין פֿר נונפֿטיג פֿר
שטאַנד ,װען עז איז בּייא איין אום טוגינד
| גימוט װערקט עש אֵל צײַט דז אַרינשטי אויש",

שאר ,כג/בּ.

2064

אַרגעבּן זן .
אַרגעבּן
רײַכלין

ויך --
8

אַרכ.

פֿאַרטײַטשט

 .אָפּגעבּן זיך.
װיתמכּרו'

(מלכים

ב',

 .2זיך
יז, ;)71 ,אונ' זי אַרגבּנט זיך".
אונטערגעבּן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט ההנופֿלים'
(מלכים  ,'1כה; :)11 ,די ארגעבּנן"{ .תיי:
;װאָס זײַנען אריבּערגעלאָפֿןײן.
אױפּֿשרײַען מאַכן א
אַרגעלן  --אוטװ .אַרכ .
ליאַרעם .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'תּחרץי (שמואל
בּי ,ה, :)42 ,זולטו ארגעלן".

אַרגענטאַ'ל  --אַדי

װאָס האָט אין זיך

אַ בּיסל זילבּער.

אַרנענטאַ'ץ

--

צנופֿשמעלץ

דער.

פֿון

 .1לאטײַניש װאָרט
אַרגענטום  --דער.
פֿאַר זילבּער .געניצט פֿאַר ריינעם זילבּער.
 .2זאַלבּ ,געניצט אין מעדיצין צום אָפּבּרענען
בּראָדעװקעס ,רױפֿלײש.

מיעראַל װאָס האָט

אַרגענטי"םט  --דער.

אין זיך זילבּער און שװעבּל .װיכטיקער אַרץ
פֿאַר זילבּער .רויזילבּער,

 .1שיטה,
אַרגענטיניזם  --דער ,ען
ריכטונג װאָס הייבּט אַרױס ,האַלט טײַער װאָס
עס איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר אַרגענטינע.
 .2װאָרט װאָס איז ספּעציפֿיש אין דעם שפּאַניש
פֿון אַרגענטינע .װאָרט װאָס װערט געניצט אין
ייִדיש פֿון אַרגענטינע,
 .1װאָס איז פֿון

 --אדי.

אַרגענטינע ,װאָס איז כאַראַקטעריסטיש פֿאַר
 ,2װאָס איז זילבּערדיק .קלינגיקע
אַרגענטינע.,
קייט.אַיע מטבּעות.

אַרגענטינע  --גנ.

פֿעדעראַטיוע רעפּובּליק

אין דרום-אַמעריקע .לויט בּאַפֿעלקערונג און
שטח ,די צווייט-גרויסע מדינה אין דרום-אַמע-
ריקע .די ערשטע ייִדישע תּושבֿים פֿון אַי זײַנען
געװען אנוסים פֿון שפּאַניע און פּאָרטוגאַל אין
 .6י"ה .די פֿאַרבּינדונגען מיט אַנדערע ייִדישע
קהילות זײַנען געװוען שװאַכע און אין פֿאַרלױף
פֿון צײַט

האָבּן

זיך די

אֲנוסים

אַסימילירט.

אין  .91י"ה זײַנען אָנגעקומען קיין אַ' די
ערשטע ייִדישע אימיגראַנטן פֿון אײיראָפּע ,די
ייִדישע קהילה פֿון בּ"א איז געגרינדעט געװאָרן
אין , .2681הייבּט איינער אָן צו זאָגן כֹּל
מקדשי אָדער שרײַען 'חי וקיים' אין בּאַרי
דיטשעוו ,הערט זיך  . . .דאָס אייגענע קול אויך
אין אַייי ,ממום,

שלמה,

ז' ווצאא.

,מע

רעדט

וועגן פֿאָרן ערגעץ אין א נײַער היים .מע רעדט
ספ ,סודות,
טינע",
..
גע.נ
רקע
ַרי
אמע
וועגן אַ
זי , .023דעם 62סטן אָקטאָבער  4981איז
אָפּגעפֿאָרן א גרופּע פֿון  21ייִדישע משפּחות . . .
קיין אַי ,געשיקט פֿון דער ייִקאַ" ,גאָפּ ,ב"א
,5

 --דער ,מצ װי אצ .װנ --

יין- ,קע ,אויך :אַרגענטינקע.
--

אַרגענטיש

אַזי.

אין זיך

װאָס האָט

זילבּער .אֲשֶר צונויפשמעלץ,

דזח ערגעץ, .װאו ער

אַרגעץ  --אַדװ .פּד.

איז געקומען ,האָט מען זיך געװאָלט מיט אים
משדך זײַן ,און װײַל ער האָט אין אַרגעץ ניט
געװאָלט אײַנװיליקן ,זאָ האָט מען אים געהאַסט
מיט

פֿײַנרשאַפֿט" .,יעקבֿ

דיא

מאָרגענשטערן,

שיינע בּלוהמכען ,װאַרשע .0881

אַרגער  --אַדי .קאָמפּאַראַטי פֿון אַרג ,+

קופּער ,צינק און ניקל .נײַזילבּער,

אַרגענטיניש

אַרגענטינער

אָרדינאַל

פװן .8

װאָס איז אין אָדער
אַרגענטינצער  --אַדי.
פון אַרגענטינע .דער אַ' ייִדישער קיבּוץ .אן
א' צײַטונג .די א' קאַלאַניעס.

 ,9גאַליציע ,אוקר .אויך אין עטלעכע לר.
| +--אַרגסט .האָבּן נאָך אַן אַ' מזל, ,װאָשׂ איז
דען אַרגיר אַז איין זינד ,האט דר צדיק
גיענטפֿרט דשׂ אין דיא האַפֿערטיקײט אוני דיא
שמייכלירייא" ,חה | ,קיח/א, .עשׂ איז אַרגיר
איין בּיז אויף ציהונג אין דעם מענשן הויז
אַלשׂ דיא צרות דיא דאָ װערן זײַן בּײַא דיא
מלחמה פֿון (גוג ומגוג)" ,מהמ ,עֹח/א| .לויט
בּרכות ,ז/בּן, .סע איז פֿאַרהאַנדן צענערליי
פֿײַלן און צענערליי סמען ,װאָרן אַז מע װיל
שיסן

א פֿײַל בּאַשמירט

מען

אַ סם

זי מיט

װאָס איטלעכער סם איז אַרגיר דהיינו ער אין
מער מזיק" ,נחבּ' ,מעשׂה מהזי בּעטלערס ,,זי
עג/בּ, .דו בּיסט איצט אויך ניט א' אַלס אין
יענע יאָרן" ,יד ,אבֿן נגף, .װאָס עלטער כ'ווער
 --אַלץ אַי װערט מיר" ,בּאַש ,מײַן טאַטנס בּית-ו' ,67

דין שטוב,

אַרגערניש  --דאָס.

זזח ערגערניש .עװאָס

פֿאַר א אי איך האָבּ הײַנט

געהאַט",

ימבּר"ע,

שפּרינצע מירל די נגידיסטע ,בּוקאַרעשט ,8781

אַ'רנקאָמיטע'ש  --דער .סאָו.
פֿון אָרגאַניזיר-קאָמיטעט,
אַרגראַבּונפֿ
אױיפֿדעקונג.
(בּמדבּר ,כא,
ווירונג .דאָס
פֿאַרטײַטשט
ארגרבּוּנגא"

.1
 -די .אַרכ.רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
, :)81אין אַרגרבּונגא".
װאָס איז אויסגעשניצט,
'פתוחיה' (תּהלים ,עד,
,ירע געשניצן"ן,
(תּי :א

קירצונג
פֿאָרשונג,
בּמחוֹקק
 ,2גראַ-
רײַכלין 8
, :)6איר

אַרגראַבן  --טרו .אַרכ .חסט8זם-זס ,60012:
רײַכלין

8

4 5אישט
װאָרן"ן.

פֿאַרטײַטשט

ארגרבּן"

יאתכּרית'

(דויאל

{תּי, :בּאַטריבּט

ז,

גע

א באַװײַז

אַז עֶר אין שולדיק.

,דער...

אויסדרוק |דורך פֿײַער און דורך װאַסערן שײַנט
אונדז צו דערמאָנען די מיטלאַלטערשע אֵיען . ..
װאָס די געריכטן פֿלעגן איבּערגעבּן דעם משפּט
גאָט און דעם בּאַשולדיקטן אױספּראַבּירן מיט
פֿײַער

און

װאסער",

יע,

יידישע

מאכלים

װ,

װאַרשע תּר"פּ ,ז'  ,26יייִדן טאָר מען ניט
צװוינגען צום ,גאָטס משפּט* אָדער אָ'ן ,װי עס
איז דעמאָלט געװען אָנגעפֿירט בּײַ קריסטן",
זק ,איבז

שד ,שו.

אָרדאָנאַ נם  --דער ,ז .פפ :אאַנץ --
די' ,ן2? ,פֿר 22ל.
קעניג,

רעגירונג,

 .1אָפֿיציעלער בּאַפֿעל פֿון
מאַכט,

פּאַליצײ ,פֿון יעדער

,מיט גאָר דער שטרענגקייט פֿון די אָיץ" ,נש,
איבּז ,שד װוש2 .ד.אָקטערס רעצעפּט אָדער
פֿאַרשרײַבּונג .אין ייִדיש פֿון אימיגראַנטן אין
פֿראַנקרײך,
 .9אַדיוטאנט ,אָפֿיצערס אַרױסהעלפֿער,

גע-

וויינלעך  --אָפֿיצערס בּאַדינער .זעלנער װאָס
בּאַדינט אַן אָפֿיצער .דער בּראַװער סאָלדאַט
שווייק איז געװען אַן אַ.
אֵרידונת  --די ,ען .נר .אַנשטאָט אָרדענונג.
,דאָשׂ איז נאָך אַלז װאַן דאָ בּלײַבּין די נאַטיר-
ליכי צײַטין אין אירין רעכטי אָרדונג .עשׂ איז
אָכּיר נאָך מער פּלאָגונג פֿר האַנדין װאַן זיך
די צײַטן פֿר ענדירין אויש אירי אָרדונג" ,בּע,
יז/ג.

אַרדײי'  --דער- ,עס .בּעס ,מאָלדעװע==: .
ט .4164:2גרינער פֿעפֿער, .אַ פֿיפֿיקער בּחור,
 ממש אַן אַ'", .אַלע עסן אַיעס :די גצֿיריםמיט פֿלײש ,די קבּצנים מיט קאַרטאַפֿל".

אָרדינאַ'ט  --דער ,ז? .אי 22ל.

 .1פֿאַר-

װאַלטער ,בּאַזיצער פֿון אַן אָרדינאַציע, .אַ'
מיינט אַ בּכור װאָס האָט דאָס רעכט צו רע
פּרעזענטירן די משפּחה .דער טיטול איז אױפֿ-
געקומען  . . .אין  91י"ה" ,יבּל אואאא ,ז'
 .2 .6בּאַזיצער פֿון אַ גרויסן גוט ,רײַכער
פּריץ, .און אַז עס איז געקומען דער שׂררה .. .
דער אִי װאָס האָט זאַמאָשטש געבּויט,"...
פּרץ' ,מײַנע זכרונות.

אַרדינאַטאָר  --דער , ן0120/ .ע410ס .=:

גראַװירן .רײַכלין 8
אַרגראָבּן  --אַרכ.
פֿאַרטײַטשט ירגבֿים' (מלכים אי ,ו :)9 ,אארגרבּן",
אַרגרויסונג

אין מיטלעלטער ,װען
2כל' .גאָטס משפּט'.
דער בּאַשולדיקטער װערט אױסגעפּרוּװט דורך
שװערע עינויים ,אויבּ ער האַלט ניט אויס ,איז

--

די ,יען אַרכ.

דזח

דער

גרייסונג .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'מגדולי (שמואל

ב' ,כבּ, :)15 ,אַרגרושׂונגא" {תּי, :טורעם"ן,

אַרדאָװי(צי)אַניש  --אַדי( .געאָלאָגיע) .פּע-
ריאָד פֿון דער פּאַלעאָזאָנישער ערע ,צװישן דעם
קאַמבּרישן און סילורישן פּעריאָד ,מיט אַן
ערך  005מיליאָן יאָרן צוריק .געװען שוין
אַלגע ( )8531 +--און די ערשטע ים-גראָזן.

אָרֹדאַ'ל  --דער ,ז .אויך- :ליע- ,ס .קכאיי

דאָקטער װאָס פֿירט אָן אַן אָפּטײלונג אין אַ
שפּיטאָל .דער אִי פֿאַר די אינערלעכע קראַנקײטן.
;זײַן זון  . . .איז געװען אִ' פֿון אַ געטאָ
שפּיטאָל" ,גאָפּ ,8491 ,מאן .01

אָרדינאַטע

 --די' ,ס22 .אײי

.222

מאט.

װערטיקאַלע ליניע פֿון אַ קאַאָרדינאַטן-סיסטעם.

 +--אַבּסציסע,31 ,

אַרדינאַ'ל  ,1 --אַדי22 .איי  .227װאָס איז
שײַך צו אַן אַרדענונג ,צו אַ סיסטעם .אין דער
; איער ריי פֿון בּעלי-חיים ,געװיקסן .אִיע צ אָל

/אָדער סרידצאָל :ערשטער ,צװייטער אאַזװ.
 .2סובּ .דער- ,ן .אָרדינאַלע צאָל .דאָס װאָס

2068

אַרדינאַנס
קומט אַרײַן אין אַ סיסטעם אױפֿן ריכטיקן
אָרט.

אָרדינאַ'נס  --דער ,ז .דזו אָרדאָנאַנס 33
,עטלעכע אַפֿיצערן זײַגען געפֿאָרן און זייערע
אֵין האָבּן זי זייערע רײַזע-טאַשן נאָכגעטראָגן",
יין ,בּרידער

ז' .823

אַשכּנזי,

אָרדינאַ 'נ'ץ  --די' ,ן ?אי 22ל .

 ,1אַמו

 .2בּאפֿעל ,פֿאַר-
ניציע ,ספּעצ אַרטילערישע.
 .זזח
אָרדענונג ,בּאַשטימונג ,דירעקטיו.,
אַרדינאַנס,

אַרדינאַ 'ניץ"החויז  --דאָס .אַכסניא פֿאַר אָרץ-
מע אורחים ,אײַנגעאָרדנטער נאַכטאַזיל פֿאַר
אַרומשלעפּערס, .איך בּין גװעזין אין עיר
קייטאן ,איז איין יהודי אין אַ"ה' קראַנק
געװועזען .און איך אַלס אָרעמאַן בּין ג"כּ דאָרטן
גענעכטיקט ,דען בּמדינת פּרײַסן איז קיין הקרש
ניטאָ ,רק עניים נעכטיקן אין אַ"ה" ,הרב
אַריה

ליב

צינץ

מפּלאַצק,

שו"ת

מוהרא"ל,

װאַרשע תרס"ד ,זי ,96

אַרדינאַציע  --די ,יס 2כאיי 22ל.

 ,1/מאַיאָ

ראַט .געזעצלעכער רעגלאַמענט פֿאַר ירושה,
בירושהדיקער פֿאַרמעג פֿון אן אַריסטאַקראַטי-
שער משפּחה װאָס דאָס געזעץ האָט פֿאַרבּאָטן
עס צו צעטיילן צװישן יורשים ,נאָר איז אַדמי-
גיסטרירט געװאָרן פֿון איין יוֹרש ,געוויינלעך
פֿון צלטסטן זון,
 .2אינסטרוקציע פֿון דער מאַכט .בּאַפֿעל,
רעגלאמענט װאָס האָט אַ שליכות צו אַ ספּעצי-
פֿיש געבּיט .אַ ואלאָי .אִי פֿון בּירגערמײַסטער.
,אין אָנהײבּ פֿון  .71י"ה האָט דער קעניג
בּאַשטעטיקט אַן אִי פֿאַר די שטאָט:װאַלן אין
סאַנץ" ,ר .מאַהלער ,אין ספֿר סאַנץ ,ת"אָ ,0791
|
ז' ,23
 .2פֿאָרשריפֿטן פֿון דאָקטער װי אַזױ אָפּצו"
אַ'-צימער  --װואו מע
היטן אַ קראַנקן.
בּאַטראַכט דעם קראנקן .דאַקטערס קאבּינעט,
,דורך א נייג מיטן קאָפּ האָט דאָקטער,..
.צוגײן אין א"
ַאַרםײ.ַ.נ
אַד
אָנגעװיזן דער מא
צי",

בּ.

אָרדן

רעסלער,

אַמעריקאַנער,

נַ"י

,8591

א צו.4/
 ,1משרת פֿון אַ
אָרדינאַ ר  --דער ,ן.
פּריץ .װער עס דינט אין אַן אָרדינאַציע.31 ,
שטשיק -
אויך סתּם דינער ,משרת.
דער" ,עס .פּויער װאָס פֿאַרדינגט זיך צו
בּאַאַרבּעטן ערד און קריגט דערפֿאַר א טייל פֿון
גערעטעניש, .ס'רובֿ האָבּן זיי אַלײן |די
אַרענדאַרןן די ערד ניט בּאַאַרבּעט ,נאָר גע-
דונגען אֶיעס ,פּאַראָבּקעס (יאָריקע אַרבּעטער),
װאָס האָבּן בּאַקומען פֿאַר זייער אַרבּעט,". ..
יובּל וואא ,זי ,591
אַררינאַריע  --די' ,ס .הגוזהתעףעס .=2:
סכום שפּײַז װאָס דער פּריץ צאָלט זײַנע אַרבּע-
טערס, ,דער רבּונו-של-עולם  . . .װיל נישט אז

זײַן קנעכט בּערל דער שנײַדער זאָל נעמען
ייִתּור .זאָל ער װי א פּריץ געבּן אַ'" ,פרץ,
'בּערל דער שנײַדער"

אַרדינאַרע בּאַררען  --די ,מצ .אַרב6011: .
געוויינלעכע שטײַערן ,ד"ה הכנסה-
..'ׂ6
און געשעפֿט-שטײַער, .װער ניכט צור בּהוף
דער קאַנטריבּוצײיאָן {=ציאָןן ייעהרליך 004
גולדן מיט זײַן אורדינאָרי בּרדאן בּײַא טראַגטי
זעלס ניכט בּפֿוגט זײַן זול" ,יפּראָגער תּקנות
קעגן לוקסוס ,,פּראָג תּקכ"ז |בּ .װאַכשטײן,
ייבֹּל | זי 923ן,

אָרדינאַרעץ  --דער ,עס,

 ,1אָנגעשטעלטער

בּײִַם פּריץ װאָס בּאַקומט א בּאַשטימטן סכום
 .2אַדיטאַנט .געהילף אָדער דינער
שפּײַז .
בּײַ אַן אָפֿיציר, ,ווען ער איז צוריקגעקומען . . .
האָט אים איבערגעגעבּן א צעקנייטשטן קאָנ
ווערט  . . .דער אִי האָט געבּראַכט" ,ש .בּרעג-
מאַן ,שלוימקע גוטערמאַנ ,מאָסקװע ,9391

אַרדינירן  --טרו- .נײַר( .גע)אָרדיניירט ,אויך;
 ,1אײַנשטעלן אַן אָרדענונג,

אָרדענירן.

אַ סדר, ,זוא זאָגט (הקבּ"ה) :שװײַג עש איז
בּײַא מיר זוא גאורדינרט גװאָרן דשׂ עשׂ זוא
זײַן זאָל" ,מהמ ,לו/א; ,אֲבּיר המקום בּ"ה דער
זײַן צײַט אונ' ציל אֲלזו פֿאַר זצצט אנ
אורדנירט האָט" ,גה ,זי ,23
 .2אַרױסגעבּן א בּאַפֿעל, .דרויף העט דשׂ
פּאַרלימענט אורדנירט מן זאָל דז גנץ משפּט
למלך

יר"ה

איבּר

שיקן",

'כּ"י װעגן

מעצער

עלילת"דם' 9661 ,פֿש װו ,שפּי 072ן.
 .9בּאַשטעלן סחורה .בּאַשטעלן עמעצן צוליבּ
עפּעס, .אורדינירט הבּ דיר נגד דײַן פּטורים
אויז צו ליוורן" ,יוסף מאַרשן ,חנוך לנער,

תּקל"ד ,ז/בּ| .מיט בּבּ  13אָפֿט אין ייִדיש פֿון

נייטיק  . . .זײַנען די אִיע מענטשן
אומגצשיקט?,

זייער

מלכּה

אין דעם
די

גערלאַנט,

גליק.

ליכע מוטער ,װילנע  ,6381זי , .02אין אונדזער
געגנט זענען כּמעט אלע קרעטשמערס איידעלע
מענטשן װאָס זענען אויף קיין אַרט ניט
ספּאָסאַבּנע צו איער ארבּעט" ,משהיאהרן מיכל,
ייפֿאָל; .288114 ,ער האָט געמאַכט זײַן
עשירות מיט אזעלכע אִיע גענג װאָס עס פּאַסט
ַר.ױ.ס.צובּרענגען זיי . . .שחור על גבּי
נאיט
לבֿן" ,א .מאָרגענשטערן ,עגל הזהבֿ ,װאַרשע
 ,8ז' , .5האָבּן זי קעגן אים ארויסגעגעבּן
די שענדלעכסטע פּאַמפֿלעטן ,די נידערטרעכ-
טיקסטע פּאַשקװילן ,די אָיסטע פֿאַרלוימדונגען",
ז ,0/61069אין נאַמען פֿונם אמת ,לבֿובֿ-קראָקע
 ,1ז' ; 222זי װערט רויט װי פֿײַער...
מחמת זי גייט זייער אַי ,פּראָסט געקליידט",
שע,

מעשׂיות

פֿאַנטאַזיעס,

און

ו' .642

קייט , --צום שפּיץ פֿון זייער {פֿון דערפוילישער אינטעליגענציע} אִי איז צוגעקומען
יבּשעת

הדחק'",

א .קאַפּלובֿיץ,

אין יזבּ זלאָי

טשעו ,תּ"אָ  ,1770791זי ,13
 .1אָרגאַניזאַציע
אָרדן  --דער" ,ס2 2291 .ל,
פֿון מאַנאַכן מיט בּאוונדער שטרענגער דיס.
ציפּלין ,צום טייל אויך מיט ספּעציעלער קליי"
דונג ,צו העלפֿן דעם קאַטאָליציזם און דעם
פויפס .דאָמיניקאַנער אִי .פֿראַנציסקאַנער אַ"
יעזואיטןאַ .אַ פבּרודער' פֿון אזא אִ .א"
שװעסטער, .די קאַנטער-רעװאַלוציע זיגט ,דער
יעזואיטן-אַי װערט א מאַכט אין ליטע ,ער
קאָנטראָלירט די דערציאונג" ,מ .װישניצער,

דרום-אַמעריקע ,השפּעה פֿון שפּ ז80ס4זס} .

אין ליטע | ,זי , ,07דער פֿירשט האָט אַראָפ

 .4אױפֿנעמען קראנקע .פֿאַרשרײַבּן אַ רפֿואה.
ני
א.ו.
אָנװײַזן א קראַנקן װי זיך צו פֿירן .א.
לוש אים דען רופֿא מאַכן איין רעצעפּט און

געבּראַכט דעם אָרדן פֿון אַפּאָסטאָל פּאַװעל װאָס
האָט זיך געפֿונען אין אונגאַרן" ,יעקבֿ שאַצקי,

לאָשׂ אין בּאַלד אי איין מעדיצינה" ,ספֿר משלים,
פֿפֿדמ ,תּמ"ז ,יד/בּ .פדר' ...אָרדינירט
 8בּיז  ,"21רייד ,טשערנאָוויץ,

פֿון

 .9געבּן רעכט צו װערן א גלח ,אַ פּאַסטאָר
אע

אין אַ קריסטלעכער

טוציע.

-ונג.

רעליגיעזער

אינסט"

-ער,

אָרדינע'ר  --אדי .אויך אָרדינאַר?? .איי קכל.
געװויינטלעך ,געמיין ,פּראָסט ,גראָבּ .אַן איער

מענטש .האָבּן אַן אִין כאַראַקטער ,אויף אַן אֶן
אופֿן ,איער גנבֿ  --זידלװאָרט .אוחלילה לי
מעשות כּדבֿר הזה ,תּולה מעות על קרן צבֿי
צו זײַן ,ניט װי יונגע לײַטן אורדינאַר איין יערן
טרויאן" ,ש"ז סגל ,אגרת שלמה ,װאַנזבּעק
 ,2ז' , .3די חכמים האָבּן געזאָגט . ...די
עלטער איז איין אִיע קרענק" ,איבּז ,בּן המלך
והנזיר ,זשאָלקעװ , ,1771די גמרא זגט :אונטר
הונדרט מענשן שטערבּט נאָר איינר אורדינאַרי
טויט אונ' נײַן אונ' נײַנציג שטערבּן דורך עין
הרע" ,ספֿר תֹּם וישר  ,זולצבּאַך תק"ס ,נו/בּ,
,אין לאַנד הודו האָט אַ חכם גענומען אן אַץ
שטיין און האָט אים אין די טעסט געלייגט ,..
איז געװאָרן  . . .אַן טײַערער שטיין" ,א .פּאַװיר,
גדולת יוסף
וויקלען די

| ,יוװזעפֿאָו תּקצ"ח ,כד/בּ; .דאָס
קינדער האַלט מען פֿאַר זייער

אין טשענסטאָכאָװער ייד ז' .5

 .2מיליטאַריסטישע אָרגאַניזאַציע פֿון ריטערס
אין מיטלעלטער מיט ספּעציעלע רעכט און
פֿליכטן ,מיט א בּאַזונדערער עמבּלעם, .די
דײַטשישע טעװטאָנישע אִ'ס װאָס האָבּן די
אַלט-פּרײַסן פֿאַרטיליקט און פֿאַרנומען זייער
לאַנד ,האָבּן אוועקגענומען פֿאַר זיך דעם נאָמען
פּרײַסן" ,א .קאַצענעלנבּאָגן ,אין ליטע | ,זי ,113

,ייִדישע סוחרים װאָס פֿלעגן פֿאָרן קיין פּרײַסן,
אין דעם לאנד פֿון דעם ריטער"אָי ,זײַנען דורך

װיטאָװטן געשטיצט
אין ליטע ן ,זי ,75

געװאָרן" ,מ .װישניצער,

 .2ספּעציעל (פֿון אַ קיניג) געשאַפֿענע גרופּע
אין דער נײַער צײַט כּדי צו געבּן אויסצייכע-
נונגען פֿאַר פֿאַרדינסטפֿולע יחידים פֿון העכערע
שיכטן ,אִי פֿון גאַרטער |=זאָקנבּענדלן אין
ענגלאַנד .אִי פֿון װערט אין פּרײַסן און פֿאַר
אויסלאַנד .קאַװאַליר פֿון אַן אי

 .4אויסצייכענונג ,מעדאל ,בּאַזונדערע עמבּלעם,
שריפֿטלעכער דאָקומענט פֿאַר יחידים װאָס עס
ווערט זיי אָפּגעגעבּן כּבֿוד פֿון אַ צענטראַלער
מאַכט ,אַן אַייטרעגער.

אָיקישעלע,

װאָס אויף

דעם דערלאַנגט מען דעם אִי בּײַ א פֿײַערלעכן
אַקט ,בּאַלױנען מיט אַן אָי קריגן א לעניך אָי
,ה' ר' הירש בּר"ץ . . .האָט געקריגן פֿון דעם

2006

אַרדנונג
קייסער איין סטאניסלאַװ-אַי דריטע קלאַס" ,קמ,
 ,5הא , .51חוץ דעם האָבּ איך אִיס פֿונװאַנען
איר וילט" ,פֿרוג װו ,גש ,נ"י  ,0191ו' ,38
רעקאָמענדירן עמעצן צו קריגן אַן אָרדן, .אים
האָט זיך געװאָלט אַז דער רױטאַרמײיער זאָל
װויסן אַז ער איז אַן אַייטרעגער" ,נאָטע לוריע,
אַן אַי
הימל און ערד ,מאָסקװע  ,5691זי 421
פֿאַר העלדישקייט ,פֿאַר אויסצייכענונגען פֿון
אויך גוטמוטיק און שפּאַסיק --
קריגסלייט,
אַ בּענדל ,אַ בּלימל, ,דער טאַנצמײַסטער פֿלעגט
צוטשעפּען א פּאַפּירענעם אַי די אָנטיילנעמערס
אינעם קאַטיליאַן-טאַנץ".
 .9מאַסןאָרגאַניזאַציע מיט קאָנקרעטע צילן
פֿון הילף און געזעלשאַפֿטלעכע טעטיקײט,
געשאפֿן פֿון און פֿאַר אַ ספּעציעלן קרײז,
קלאַס ,נאַציאָנאַליטעט אע .פֿראַטערנאַלער אָי
קאָלומבּוס:אָי אין אַמעריקע .אִי פֿון בּנײבּרית,
אַרבעטער-רינג ,יידיש-נאַציאָנאַלער אַרבּעטער-
פֿאַרבּאַנד און אויך לאַנדסמאנשאַפֿטן קענען
בּאַטראַכט װערן װי אָיס.
 0אַרכ .בּאַנדע ,כאַליאַסטרע, .איך װװש אווך
אין דעם אורדן  /דעם די בּובּן פּרײַז בֿאַר
יעהן" ,ש .הוגרלן' ,װערפֿלליד' .51 ,י"ה {ריבֿ,
קאַמף

דער

,6

אַרדענונגלעך

קעגן

אַזאַרטשפילן

בּײַ

ג"י

יידן,

זי ,}071

 ./בּאַפֿעל .אינסטרוקציע, .ער האָט זײ
געגעבּן אָיס און די בּרידער זײַנען אװעקגעפֿאָרן
אויף דער גרענעץ" ,רעד' אקש ,דאָס געזאַנג
פֿון די פעלקער ,מאָסקװע  ,9391ז' | ,68שפ:
אָרדען ,מצ -עסן,

 8אַרכ 4742: 868:0 .סדר ,אײַנגעשטעל-
טע ריי, .זי וְאסתּר} הילט אירן אורדן אוני איר
| אִי צו רצכט" ,מגל ,שורה ,502

אָרדנונג  +-- --אָרדענונג,

אָרדנטלעך--אַדי .1 .אַרכ8011 .ת.6218: 6610
װאָס איז לויט א סדר ,אַן אָרדענונג .װאָס איז
געזעצלעך .די דשׂ (ספֿר) האָט געשטעלט אין
איין אָרדנטליך (לשון) דש עֵשׂ איטליכש קינד
קען פֿרשטין" ,מ .מן ,יוסיפֿון ,אַמשׂט 3471
הקדמה, ,איינר היישׂט תּענית גירוש ,דער
אַנדיר פֿינץ האנץ  /אורדענדליכ ויא דיא
ווערמשׂיר גזירה מיט דער גאַנץ" ,בּחוריםיליד,
 ,8י"ה װײיבּל ווא ,34 ,זי , ,}053וסדר ,איינה

ייפֿאָל ,2881 ,נאן |, .42די מלמדיםן זאָלן דינגען
אַן אִיע דירה פֿאַר דעם חדר און האַלטן ריין",
קמ ,4681 ,פאן , .12העבּרעאישע און זשאַרגאַנישע
ליטעראַטור זײַנען װי צוויי װאַסערן :די ערשטע
אן אלטער לױפֿיקער טײַך ,אין װעלכער עס
פֿאַרפֿעלט שוין אִיע פֿיש .די צווייטע א זומפּיקץ
סאַדזעװוקע וואו מע טרעפֿט אָפֿט גאַר גרויסע
קאַרפּן" ,זבּ ,דאָס װידעריקול' ,ספּעקטאָרס
פֿאַרלאַג' ,װאַרשע  ,4981זי ,81
 9אָרנטלעך .ערלעך; .צו אונטערשטיצן אֵיץ
מענטשן  . . .אַז זיי זאָלן חלילה ניט געקריו"
דעט װערן" ,שלוםיעקבֿ אַבּראַמאָװיץ ,קמ,
- ,5צֵֹא  .4סאיך אַרבּעט בּײַ אײַך מיטן
בּיטערן שווייס ,אִי ,מיטן גאַנצן האַרצן" ,א.
מאַמאַראָוסקי,

הגדה

די

אַדעס  ,8091זי 3

לינקער

פֿון דער

זײַט,

-קייט,

אָרדנען  --טרוו .אָרדן ,געאָרדנט6041: 6610- .
זזו אָרדענען  .=-אײַנשטעלן
, 00מסם.
לויט אַ סדר ,אין אַן אָרדענונג .עעדרי מערכה
בּלבֿבֿ שלם  --אָרדנן" ,מלל ,פּו/א .ענאָך |אַן
קאַמף האָט די רעגירונג מיטל געפֿונען די זאַך
.
5181א
צו אִי דורך אַ געזעץ" ,ײפֿאָל81 ,
;'סיסטעם! הייסט צונױפֿשטעלן ,צונויפלייגן,
אָי; אָבּער אִי איז סוף כּל-סוף מעכאַניש ,עס
מיינט ניט מער װי אַװעקשטעלן איין קערפער
לעבּן דעם צווייטן אין אַ געװויסן סדר" ,קֹאַר וו,
זי ,061
אָרדנער  --דער- ,ס .1 ,דזוו אָרדענער ,ב ,2
;אין װאַרשע פֿלעגן יונגע בּחורים זיך אַרײַנ"
כאַפּן אין טעאַטער אָן בּילעטן ,נאָר געבּן דעם
אִי אַ פּאָר מטבּעות".

 .2יודישער פּאָליציאַנט אין געטאָ ,אָדעמאַן.
;די קהילה-לײַט האָבּן דורך זייערע אִי זיך
געלאָזט אין אַ געיעג צו כאַפּן נאָך האַלבּער
נאַכט ייִדן אויף אָפּצושיקן אין די פֿאַרניכטונגס-
איך דער
לאַגערן"| ,בּלומ .יִשפּ ,װעא1 ,
לאַגעריסט װאָס גיט אַכטונג אויף דער אָרדע-
| נונג אין א בּלאָק ,דאָרטן.

אָרדע  --די ,יס +-- .האָרדע2 ,כרוס 22טאָי
 .1װאַנדערנדיקער שבֿט .לאַגער פֿון
טעריש.
אַז שבֿט .די ג אָל דע גע אַי --.פֿאַראײניקונג
פֿון אַ צאָל טאָטערשע שבֿטים אונטער איין כאַן,

ארדינטליכה אײַן ריכטונג אין דעס מענשינס

עדי  . . .אַנטיקריסטלעכע און בּאַסורמאַנישע אָיס

אויז גאבּין איזט איין ה|אֲזְלבֹּר בּיהולף" ,ספֿר

נס ,הויפט-

מבחר

פּנינים ,הומבּורג

ָ.לן",
אַ.צ.א
װעלן פֿאַר די לבײַּדן

תּצ"ט ,בּ/א, .איז עס

מעגליך אין יודשי שפּראַכי? וואו װעדר אָרטאָ-
גראַפֿי נאָך גראַמאַטיק איז? אָרדנטליך ויא דו

 .2װילדער
שטאָט

עז פֿר לענגסט צו שרײַבּןי ,משה בּן מתּתיהו

געמיינע

עדן

װאַנדער.

מקאַסיל,

איבּז,

ספֿר

תּפֿתה

ערוך

וספֿר

ערוך ,מעץ  ,7771הקדמה |יבּל צוא1:2 ,ן- ,

 .2נאָרמאַל ,געוויינטלעך .רעגלמעסיק .דורכ-
שניטלעך .אַן אִיע פּלענאַרע זיצונג .שטאַרבּן
מיט אַן אִין טויט .איער פּראָפֿעסאָר = פֿולער
פּראָפֿעסאָר ,מיט אַלע רעכט פֿון זײַן אַמט,
 ...,איז געװען דער איינציקער אֶיער פּראָי
פֿעסאָר  . . .אין דער היגער מעדיצינישער אַקאַ-
דעמיע ,האָט מען אים שוין לאַנג אויסגעגעסן",

װאו

המון ,בּאַנדע.
סהאָט

לײַט",

י

געװאוינט
מאַניק,

אין

,בּײַם עק פֿון
אַ גאַנצע
טריט

אִי'

פֿון דײַן

אַרדע-בּאַרדעיטשאָרדע  --די

קינדער"

שפּיל ,דזוו איקס-מיקס-דריקס ,2331 +--

אָררענונת  --די- ,ען0242: 690006410 .
 ,1גוטאײַנגעשטעלטער סדר .אַ ר דנונג נר.
זאָרגעװדיקע אִי .מוסטערדיקע אִי .אַ"היטער,
אָדשטערער .האַלטן די זאַכן אין אַי .בּרענגען
אין אִי .אײַנפֿירן אַן אִי .זײַן אין אִי ,אײַנלייגן

אין אַן אִי .בּײַטן די אָרדענונג .שב פֿאַרטײַטשט
ידרך ארץ'  --פאַרדנונג" .מלל פֿאַרטײַטשט
יסדרים' (איובֿ ,י, )22 ,אורדנונג", .עס איז בי
אים ניט אין אִ' זײַן בּוידעמשטיבּל" ,פֿװל
(אויף א משוגענעםן, .דרום װיל איך דיא
אורדנונג ניט בּרעכן .װען איך נון אֵל דינג
נוך אננדר רעכיןײ,

ספֿר משלים,

קוא בּיק ,ג/א.

,דא נון די כּבֿוד אודר אורדינונג אוך אַן אים
קאַם ,דאָז עֶר ריימין זאָלט ,טרעטיט ער אויף
אונ' שפּראָך"' ,שילדבּורגר זעלצאַמי אוני קורצ-
וויליגי גישיכטיי ,קאַפּי  71ואַװע װו ,זי ,4841
;,האָט דער גראף געטראָפֿן אַן אִ'  --הלװאי
אויף אַלע שׂונאייישׂראלים געזאָגט* ,איין גאַנץ
נײַע

מעשׂה

פֿון

איין

טאַנדעטניק,

לעמבּערג

, ,1די אורדנונג פֿון דען לענדן גירטל אונ'
זײַן קרומהייט אום דש לײַבּ האָט פֿר געבּן
קיגן דיא דאָ פֿר קרימן אירי גידאַנקן" ,מחזור
ר"ה

ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271ריא/בּ.

 .2סיסטעם אין דער געזעלשאַפֿט .סכום
געזעצן אין א לאַנד .די קאַפּיטאַליסטישע אַ"
די אַלטע אִי .די נײַע אֵי .די רעװאָלוציאַנערע

אָי .אַ גערעכטע ,אַ נייטיקע אָי .װעלט-אָי .זאַך-
אָי .עװען השי"ת װיל איין לאַנד שטראַפֿין,
ואָ זעצט ער אין איין און ניצליכי אוני פֿר
זופֿין ,זאָ בּלד דער הײבּט ער ניט רעכט
פּוליצייא אֶבֹּר {=אָדערן אורדנונג האַלט ,גאָר
לײַכטליך דער גאנץ הױפֿן צו גרונד פֿאַלט",
ּ,ײַ דער הײַנטיקער אִי שטייט ער {דער
צוכט .ב
יייִד| אויסער

דעם

געזעץ",

קמ,9681 ,

סן .5

;אַ פּראָצעס פֿון איבּערגאַנג פֿון אַלט-אָי צו
נײַזאָי װאָס װעט געדויערן יאָרן" ,בּ .ריװקין
גרונטיטענדענצן,...

ז'

.733

,דײַנע

אויגן

לײַכטן ,פֿינקלען / ,װען דו רעדסט פֿון נײַע
צײַטן / :אַלע מענטשן גלײַך און גליקלעך/ ,
ווען די אָרדנונג װעט זיך בּײַטן" ,אַר' ,צו א
סאָציאַליסטין', .די נײַע אָרדענונג' |נאַצישער
לאָזונגן האָט זיך געגעבּן א צעװאָרף איבּער
דער ערד ,דער זיבּן מאָל געשענדטער" ,פּמ,
מלחמה | ,מאָסקװע  ,8491זי ,54
 .8אָנװײַז, .דיא ערליכי לײט האָבּין גרויש
טרחה ממני גיהאַט עִם המעות פֿאַר ח"כ

ווועקסלעןן אויף צו נעמין אוני מיר עשׂ לקצת
אִ' אַן אֲנדרי

גיגעבּין ולקצת נאָך מיינר
פּלאַטצין גשיקט" ,גה ,זי ,392
*אָיד ינס ט  --אַרױסגערעדט דײַטשיש:
אָרדנונגס-דינסטן .די ייִדישע פּאַליצײי אין די
געטאָס און אין א טייל נאַצישע לאַגערן
א,ומאַרדענונגס-דינסט אַנשטאָט אַדי ,אַרבּעט-
אַמט ,אַרבּעטצװאַנג ,בּכּלל קאָרופּציע און שוויני
 דל" ,בּלומ ,ייִֶשפּ ,ושא .2 ,דעם ייִדישן פּאַליציסטהאָט מען אויך גערופֿן :אִיס (דינסט)מאַן .אִיס-
,פּע-
דינסטלער ,אֵיס-היטער .מצ  --אָיס-לײַט ,ש
טער איז מען דערגאנגען אַז א ייִדישער אִיס-
מאַן גיט איבּער דער געסטאַפּאַ ידיעות װעגן
דער קאַמףאָרגאניזאַציץ" ,,מ .קושניר ,אין
טשענסטאַכאַװער יידן ,נ"י  ,7491ז' ,522

אָרדענונגלעך  --אַזי .נר.
װאָס איז מיט
אַן אָרדענונג ,סיסטעמאַטיש .מאַרק װבּ- .קייט,
דאָרטן,

אָרדענונג(ס)פֿול

2067

אַרדענונג(ס)פֿול  --אַדי .אין אַן אָן בּיוראָ.
אָ'ספֿולקײםט , --דאָ לאָזט זיך פֿעסטשטעלן
װי װײַט יעדער איינער טוג זיך אויס אין
װאַכזאַמקײט,

אַי און

שליאַך און אומװעג,

פּיגקטלעכקייט",

ישׂק,

ז' ,272

אָרדענונג"צאָל  --די ,ץ.

אָרדינאַלע צאָל,

 -סדר-צאָל ,ערשטער ,צווייטער אאַזו.

אַרדענלעך  --אַזי.

דזו  --אָרדנטלעך, .עז

פֿינדין זיך נשים ובּתולות װעלכי
נשים ניט אִי האָבּין" ,סור ,כה,1 ,

איר

סדר

יוסיפון,

אַמשׂט

,1661

אורדנטין

זיא אַלישׂ װאָשׂ ניטיג װאַר דז זיא דען קיסר
אויף דז שטאַטליכשׂטי אין אירם פֿלעקין
אַנטפֿאַנגין אוני טראַקטירן מעכטן" ,ישילדבּורגר
זעלצאַמי אוני קורצוויליגי גישיכטיי ,קאַפּי ,71
וְאַרע װו ,זי 0841

אַרדענער  --דער' ,ס.

 ,1אָרגאַניזאַטאָר ,דער

װאָס אָרדנט אײַן, .דער אִי פֿון יום-טובֿ ,דער
קאָמאַנדיר פֿון בּאַלײ ,ימ ,איבּז ,טאָמאַס מאַן,

טאָניאָ קרעגער ,ריגע 0291

 2דער װאָס גיט

אַכט אַז אלץ זאָל זײַן אין אַרדענונג, .דער אַי
װײַזט אײַך ואו עס איז אײַער אָרט", ,דער אִי
האָט שוין פֿריער אויסגעקערט דעם זאַל".
אויסדענקען ,דער"
אַרדענקען  --טרװ .אַרכ.
| דענקען, .ןהמן טענהט} מיר קונן אין דער
װערלט זאָ גרושׂ ניט אר דינקן" ,מגל ,שורה
,2

אָרדער  --דער' ,ס22 .איי .222
אוקאַז פֿון דער מאַכט.
יר"ה װאָהל גיפֿאַלין אונ'
עקספּרעס מהמלך יר"ה
צו טאָן אוני היהודים צו

,ואָלכש
שיק אים
זאָלכישׂ
שונין",

 .1בּאַפֿעל,
העט המלך
היא מיט אַי
װײַטר נימר
'כּ"י מעצער

עלילת דם'{ 9661 ,פֿש װו ,זי , ,|762אונ' אים
אויף אֵלים אורדר געבּן אונ' בּפֿעלן ,זוא
בּ(אַזלד דער װינד גוט איז ,דז מאַן קאן אײַלן-
דיג אבּ זיגלן" ,מראות הצובֿאות ,װאַנזבּעק
תּע"ח, .דער קיניגין װאַר זולכש ניט עבּיף /
דאָ האָט דער קינג אין צאָרין שאַרף אורדר
געבּן / ,דשׂ מן זיא וְושתִּיוְן האָט געבּראַכט
גלײַך אום איר לעבּן" ,שֹׂה װ ,פֿיורדא תּפּ"ז,

ז/בּ.

ר"ט {רײ=ַכסטאָלערן" ,אגרת שלמה ,װאַנדזבּעק
 ,2י/א .עזאָ בּאַלד די אורדר מוזן זעלט
אײַן לױפֿן דז איך עז איהם אַדװיזירן אונ' אים
פֿון זײַני אובּליגאָ װידר ענטלאָזן ווערט" ,יוסף
מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,יא/א,
,אונ' דיא רעשט {געלט} .גיבּ אן משה פֿרענקס
אוני לאָז ער דיר איין אָרדיר געבּן אַן מישׂ-
טיר דוד פֿרענקס בּכּאַן ,"...פבּ פֿון 8571
אין ייִדיש פֿון צפֿוך"
{ ,97צוצאא .51114/1
אַמעריקע אָפֿט געניצט ,אַמ.

 .4אָרדענונג ,סדר, .ער איז מער בּקענט

דח אָרדינירןן .6-
אַ'רדענען  --טרװ.
אַ.ל.זאָ האָט עשׂ דער אַלמכטיג גאָט גי
אורטנט אוני גיבּאָטן דשׂ מיר זאָלן זײַן קנעכט",
נג/בּ .אדרום

פרודעווען

:

 .2פֿאַראָרדענונג, .אַן זײַן קרושפּענדענטין
אי געבּן דאָשׂ מאַן לבּעלי זצ"ל זאָל געבּין װאָש
ער פֿר לנגיט" ,גה ,ז' ,, ,813איז געקומען אין
גראָדנע און האָט איבּערגעגעבּן קהל דעם טאַטנס
אָי ,ליטװ ! ,זי , ,475לעצטנס האָט זי געגעבּן
אַן אי מע זאָל אויף אַזעלכע בּריוו אינגאַנצן ניט
ענטפֿערן" ,זש ,קיסר און רבּי |' ,ציקאַ ,זי ,421

 .9בּאַשטעלונג בּעליפה אָדער בּכתבֿ צוצו
שיקן סחורה אָדער טראַנספֿערירן געלט ,אָנ
געלטיקער אִי, .דאָך גדול תקיף כּזה ניט רעפֿו-
זירן מעגין אודר קענין ,ולאורדר יענעראַל
שוליבּורג על מכּ"ת טראַנסירט די אַלפּים תּ"ק

וויא דיא ווערטר רעכט מוזן גשריבּן װערן .זוא
האָט ער אַלשׂ רעכט אין אורדר גבּראַכטײ ,מהמ,
בּ/א, .איטליכר שרײַבּר דר דאָ װיל שרײַבּן
בּיכר אוני װיל פֿר צילן אַלטי זאַכין . . .דער
גיהער אין רעכטן אורדר צו שרײַבּן ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,3471פֹּ/בּ, .ווען א מענטש דארף האָבּן
א שלעכטן  . . .לעבּן ,טוט ער אַלץ קאַפּױער . . .
אָדער וואו עס דארף זײַן מיט גליק  --טוט ער
אַלץ מיטן גוטן אָײ ,צבֿייניסן גאָלאָמבּ ,איבּז,
הלכות דעות ,...װילנע  ,5781זי ,04
 5דזו אָרדן .14 ,אַ געגעראַל מיט אַ סך
אִיס אויף דער בּרוסט, ,א,יז געגאנגען דער מלך
און האָט געשיקט אוקאזן נאָך אַלע יעדניראַלן
און נאָך אנדערע שׂררות װאָס זיי האָבּן געהאַט
שׂררהשאַפֿט און אִיס| .אין ל"יק-טעקסט, :שיש
להם התמנות ואורדירי'ש"ן ,נחבּ ,ימעשׂה נסים',
זי טז/ג, .זען דאָס פּנים פֿון {טויטןן קניאַז , . .
װי ער אין געלעגן ...אין אַ צימער ,אויס-
געשלאָגן מיט שװאַרץ און מיט אָפּבּילדונגען
פֿון אַלע זײַנע אִיס און פֿאָנען" ,קמ,3681 ,
פאן .72

זזו אָרדענונג .פטמ.

אָרדערונג  --די- ,ען.

,זײַן שפּײַז ,זײַנע בּגדים מוזן זײַן אַלע מאָל
ציכטיק
מען

און אין אַ'" ,א .רעזיצער,

זיך

פֿערהיטן

פֿון דער

װיא

חאָלערא?

קען

פּלטער"-

בּורג  ,2981ז'  .1קבּאַקומען א פּאָר גאַרדינקעס
צום פֿענצטער ,האָט עס אַלעס |דאָס מעבּלן אין
אי אַװעקגעשטעלט" ,ל .לעװיץ ,רפֿאל דעם
שנײדער'ס טאַכטער ,װילנע  ,8881ז' ,75

אַרדערן

--

טרװ.

(גע)אַרדערט.

דער,

אַמ.

 .1 212: 00 17באַפֿעלן; .ער האַלט אין
איין אִי ,מעשׂה גענעראַל", .דער פּרעזידענט
אָרדערט צו פּאַלמעסן אים" ,א .לוצקי ,אַ בּוך

צום לעבּ ,נ"י  ,8491זי ,14

 .2בּאַשטעלן

,װאָס װעט איר אײַך הייסן אַ'י? מילכיקס צִי
זנג,
פֿלײשיקס?!",

אַרהאַלן  --טרו .אַרכ.

פֿאַררױשן ,פֿאַרקליג-

גען ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'תּצילנה' (שמואל
א ,ג, :)11 ,אַרחלנט" {תּי, :װעלן קלינגען"ן,

אַרהײפֿן  --אוטו  4טרו .אַרב1- .ס =?6211:

ונג
ליטי"געשיכטע ,װילנץ  ,8291זי 5121
 -רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט אַזױ ישׂאתי (ויקרא,|
יג,)2 ,
אַרהיָעון  --גנ .אין אַלטע ייִדי מקורים אָרהיאבֿ,
רומ' אָרהיי ,רוס' אָרגיעו .קרײַזשטאָט אין
צענטראל-בּעסאראַבּיע .דערמאַנט אין די שו"תּ
פֿון מהר"מ מלובּלין ( ,)6161--8551אין 2491
האָבּן די נאַציס בּשותּפֿות מיט דער רומענישער
אַרמײ אומגעבּראַכט אין אִי עטלעכע הונדערט
יוִדן .די איבּעריקע זײַנען געװאָרן דעפּאָרטירט
קיין טראַנסניסטריע.

--

אַרהיצן
דערהיצן,

טרו.

6710: 4600010

אַרכ.

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'שיפֿוחי (שיר

השירים ,בּ, )71 ,דש אַרהיצט" |תי, :פֿאַרװײען

וועט"ן און ננכמרו'
אַרהיצט".

(איכה ,ה ;)01 ,אװירדן

אַרהענקען  --טרו .אַרכ.
לין  8פֿאַרטײַטשט

אױפֿהענגען .רײַכ-

שַיתּן (שמואל

בּי ,יח;)9 ,

;אונ צֶר וורט אַרהינקט",

ארה"ק  --ריתּ ארץ-הקדושה.
אַרודיע

די ,סס .אוױיך אֲרודיץ.

--

סל.

סעהעעס  .1 .=2:געװער ,מכשיר ,כּלייזין,
;ער איז בּײַ איר געװאָרן װי אַן אי אין די
!ענט ,ער איז צו די קינדער געװאָרן אַ טיראַן",
ה
עליכם

שלום,

זי

צװיי

בּילדער,

 ,0זי ,71

בּאַרדיטשעוװו

|

|

,אָלאָדעץ ,שטעל שוין
 .2קאַנאָן ,האַרמאַט .מ
אויף די צווייטע אַ'" ,ש .בּרעגמאַן ,דורך קריג
און רעװאָלוציע

| ,אַדעס ,1391

ז' ,671

װער עס אַרבּעט
אַרודניק  --דער" ,עס .ס?.
 מיט אַן אַרודיע ,בּו .מינער ,גראָבּער אין אַ.ו יפֿולח ובֿוקע בּאָרץי (תּהלים,
מינע, .כ.ּ.מ
קמא . . . .)7 ,אַזױ װי יענע װאָס אױפֿרײַסן און
צעשפּרענגען די סקאַלעס אין דער ערד װאָס
הייסט די אַ'עס אום גאָלד און זילבּער צו
בּאַקומען פֿון דאָרט" ,אמד ,תהלים עם מצו"ד
ומצו"צ ,...בּלשון אַשכּנז המדובּרת . ..עזרי
טײַטש ,ווילנע ,6781

אַרודעװען  --אוטו- .דעװע( ,גע)אַרודעװעט.
 5אָרודעווען. ==2: .זמעט 8:
מ8מסגנצקס .1 .גיך ,מיט אימפּעט טאָן ,אַר-
בּעטן, .די מיידלעך און די װײַבּער ..האָ.בּן
פֿלינק אַרודעװעט מיט די בּלאַנקענדיקע ווילצס",
נאָטע לוריע ,הימל און ערד ,מאָסקװע ,5691
זי ,251
 .2קאָמאַנדעװען .שטרענג און קאַפּריזנע
פֿאַרװאַלטן, .אַרודעװע ניט ,דו בּיסט דאָ ניט
דער קנאקער"? .א סטאַרעץ ,א פֿרומער װאַריאַט
ה.אָ.ט זי גענומען אונטער זײַנע פֿליגלען
;
און אַרודעװעט מיט איר נשמה" ,י .טיגער,
דער

צדיק

און

דער בּעל

תּשובֿה.

;דער

שטאָ"

דערהייבּן( ,מאַכן צו) דערגרייכן אַ
.86
,תתנשׂאוּ' בּמדבּר ,טז,3 ,
העכערע מדרגה' .
מיט זי --
זינדיר אַרהיבּט" ,רײַכלין .8

הל,

אידליך זער אַרהובּןי ,יאסתּר-פּאַעמע' ,כַּ"י
האַמבּורג; ,אן | .,42מו ,בּילדער פון דער ידי

מיינען אַרײַנקריגן אין האַנט די ממשלה אוף
אָנהײבּן א' איבּער דער װעלט" ,ש .סײַמאָן,
צװײיגן ,בּ"א  ,0691ז' ,661

,אין

איצט

גימלטר

צײַטן

הבּין

זיך

אונזר

לענער מאַכטהאָבּער  . . .דער װעמען א' מיט
מענטשלעכע לעבּנס איז א לוסטיקע שפּיל",
נײַע

ייודישע

צײַטונג,

 3591שן ,71

;זיי

2008

אַרװאָגלט
 .9בּושעוען .בויאַנעװען, .יעדן טאָג א נײַע
גזירה  . . .און דערצו אַרודעװעט נאָך דער
פֿירשט כאָװאַנסקי :אױיבּ ניט אַלע יִדן איז
כאָטש די ועליזשער ייִדן דארפֿן האָבּן בּלוט
אויף

אורי

פּסח",

פֿינקעל,

מיכער

מענדעלע

ספֿאָרימ ,מינסק , .9391אין די װעלדער א'
בּאַנדיטן ,זיי טעראָריזירן די בּאַפֿעלקערונג",
ש.

שלוימקע

ברעגמאַן,

מאָסקװע

גוטערמאַנ,

9ג ...,, .איז געזעסן אויף א בּאַנק
9
אין בּערנאַדינער גאָרטן . . .די װילענקע האָט

אַרודעװעט הינטער איר רוקן" ,א .קאַרפּינאָ
װיטש,

בּײַם

דורכהויף,

װילנער

אַרװאָגלט  --אַדי .אַרב,

תּ'אָ ,7

צעדרייט,

(משלי

פֿאַרטײַטשט :יונעוה'
וויגלט ,כמי נע ונד",

8

רײַכלין

יבּ, :)8 ,אור

זיך ,אויף

װידערזען.

אימיגראַנטן

אין פֿראנקרײיך,

געניצט

פֿון ייַדישע

יודן אין פֿראַנק-

רייך וו ,נ"י  ,2491זי ,891

זײַן .,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט:

פֿאַרװאונדערט

'תּמהוי (משלי

מח,

 :)6 -גאורוונדרט",

אַרוואונע  --די ,יס .גמטט.2:426:
אַדע
רויף .ערבֿון ,גאַראַנטיע .געבּן אָדער בּאַקומען
אַן אי הייסט קױפֿן אָדער פֿאַרקפֿן,
אױפֿװעקן ,רײַכלין 8
איװאַפן  --טרװ .אַרכ.
פֿאַרטײַטשט' :תּעורר' (משלי י, :)21 ,אורווא-
כון".
--

אַרכ06916-10 .

6042:

| דערװײיזן .בּאַװײַזן,, .מוז מן אויך דיא דמוטיקייט

אִי מיט דעם אַבּציהן דען הוט ,דז דער קאָפּא
בּלויז איזט" ,זלמן הענא איבּז ,צמח דודֿ98 ,דמ
תּנ"ח.
אַרװײלן  --טרװ .אַרכ861661 .ס 6242:
דערװויילן .אױיסקלײַבּן ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
ילבֿרם'

(קהלת

ג:)81 ,

צאַרװילנדא

זי,

לי

לבּחרם" {תּי, :צו לײַטערן" ,לויט רשין, .דען
זיא איזט דיא אויז ארװילטה הויך וװאָהל
גיעהרט ,אַכטבּאָרי ( )6431 +--כּלה דיא זער
וועהרט",

מאַרשן,

לשון

זהבֿ,

תּצ"ד,

אַמשׂט

אַרװעגלען  --אוטװ .אַרכ.
רײַכלין  8פֿארטײַטשט:

זיך װאַקלען

תּמוֹגי (תּהלים ,מו;)7 ,

,זול חער וויגלן",

יח, ;)61 ,ארוונטא"{ .תּי, :צוריקגעהאַלטןײן,

אַרװעקן  --טרו .אַרכ| .סאססש-זס ,60012:
אױפֿװעקן.

דערװעקן.

רײַכלין

 8פֿאַרטײַטשט:

'עוררתּיךי( ,שיר השירים ,ח :)5 ,אַרװיקט דיך"
וָתּי, :דיך אױפֿגעװעקט"ן. .
אַ רוח אין ...טאַטן  --מיט אַ פּאָסעסיװן
פּראָנאָם :דײיַן ,אײַער ,זײַן ,איר ,זייער .אויס.
דרוק צום זידלען .בּ ענלעך צו :דער טײַװל
(דער שװאַרציאָר) זאָל אים נעמען .בּאַזונדער
פֿאַרשפּרײט אין אוקר, .איבּעראַיאָר מעגט איר
איבּערגיין אויף מײַן פֿאַרמעגן ,א רוח אין
אין א שטורם

צײַט ,וי ,32

ארוי'ס  --אַדו26.ת .6272: 2802, 12אין דער
ריכטונג פֿון אינעװײניק אויף דרויסן .היפּוך
ֿ,ון א נאַר און פֿון א גרובּ
פֿון אַרײַן ( .)+--פ
{נאָך שװ =-

אַרײַן}

קומט אַנשטאָט אַ װערבּ מיטן קאַנװערבּ
אַרױס ,זײיער אָפֿט אנשטאָט :אַרויסקומען,
אַרױסגײן, .ער האָט געעפֿנט די טיר און אין
אי פֿון שטובּ" .אַי פֿון קלויז נאַכן דאַװנען.
אִי פֿון אַ פֿרײַנד נאָכן מבֿקר חולה זײַן ,נאָכן
מנחם אָבֿל זײַן ,נאָכן אױפֿמאָנען א הובֿ .א'
מחדש צו זײַן די לבֿנה .אַי פֿון אַ װינקל,
|
פֿון קאָרידאָר ,פֿון פֿירהױז אע.
,רבּי ,איך וװיל (דאַרף ,בּרויך) א'" --
געוויינטלעכע בּקשה פֿון א חדרייינגל װאָס

דאַרף אי אויף נקבֿים .אַזױ אויך, :ער איז
(וויל ,דאַרף ,בּרויך) אַ'", .ס'איז אַ סכּנה זיך
צוריקצוהאַלטן ,װען מע בּרויכט אַי ,שמירת
הנפֿש ,ירושלים ,תּשי"ג,
*יװעלן (האָפֿן ,פֿאַרױסזאָגן) אַז פֿון עמעצן
זאָל עפּעס אַ' = ער זאָל אויסװאַקסן א
חשובֿער מענטש .פֿון אים װעט אַ' א גדול
בּישׂראל, .ער זאָל זײַן אין אַ גרויסער שטאָט,
װאָלט פֿון אים אַרױס -- .. .זיי ווייסן נישט
װאָס פֿון אים װאָלט אַרױס" ,שע ,שאָלך-
שפּינערס',, .מײַן טאַטע האָט געװאָלט אַז פֿון
זײַן  . . .וייִנגלן זאָל אִי נישט קיין שנײַדער. ..

נאָר א כּץתּורה ,א רבֿ ,כאָטש אַ דיין" ,פּרץ,
אָפֿטעץ  :99אי װי בּוימל אױפֿן װאַסער ,װי
אָן א העמד (הויון ,גאַטקעס אע) ,װי אַ נאַסער

|

האָן ,נאַסע קאַץ.

6042:

אין קללות, :ס'זאָלן אים אַי די אויגן (די
געדערים ,די קישקעס ,דאָס אונטערלײבּ ,דאָס

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט :ימסעי (איובֿ,

הינטערללַב אאַ)", .װער ס'איז מקנא  ---זאָלן

אַרװעגן  --טרװ .ארכ.

דערטראָגן.

מא, :)81 ,דש נימן קן ארוויגן",

אים די

אַרװענן זיך  --אוטװ .אַרכ .דערװעגן זיך.
,עניכי זיך אופֿט אַרװעגט אָהן
זיך אײַנשטעלן .מ
פּאַס אינז מקום צו שלײכין" ,גה ,זי ,42

אַרװעלן  --טרו .אַרכ.
רײַכלין

יחשׂךי'

(שמואל

בּ,

'קינדער".

זי .8

8ט1ס.

רײַכלין

איז שװער אַי" ,שװ

אַרוואונדערן  --אוטװ .אַרכ.

טרחװ.

אַרװענדן  --טרו .אַרכ.
8

פֿאַרמײַדן ,אָפּהאַלטן,

פֿאַרטײַטשט:

אײַער טאָטן" ,ממוס,

אַרואואַ'ר  - 772: 02 710061 --צום זען

איווייזן

אַרױס

 8פֿאַרטײַטשט:

טז, :)1 ,איך הן ארווילט",

אויסװיילן ,דערװיילן.
'ראיתי'

(שמואל

א,

אויגן

א'".

;די

נשמה

זאָל אים

אַ'

דורך דער נאָזלאָך" (גאַליציע).
;פֿון װעלדל איז זי אַי מיט װיינען און
מיט קלאָגן" ,פל|, .איז אַלעקסאַנדער דער
צװייטערן דורכגעפֿאַרן דורך ווילנע .פֿאַרשטײט
זיך ,זײַנען אים אַלע ארויס איבּערנעמען",
פֿמ, .דש בֿור דרוש דען קויניג דש ער ניט
טורשט דא הין .הינויש צו דען זײַנן שטרײַטן

דא גידוכט ער אים איינן זין .איך מוש איין
לישׂט וינדן דז איך ווידר הינוישׂ" ,שמואליבּוך,
| סטראָפֿע , ,4311די װאָס װעלן קומען צון איר,
/װעלן שוין נישט צוריק אַי ,מס ,משלי תּקצ"ד,
בּ,, .91 ,מוז מען זען ,װען מע טוט אָן דאָס
העמד,

אַז די רעכטע

זײַט

זאָל זײַן אַ ,ניט

אַרײַן" ,חא ,ה/א .עאַי  --געהער צומערשטן
דער גאַסט ארויסצוגיין ,דערנאָך דער בעל
הבּית" ,עח ,יד/א, .בּין איך א' מיט דער
שפּראַכע ,קורץ און שאַרף",

ממוס,

קליאַטשע,

זי ; ,85נו ,אַי מיטן חשבּון ,נאָר גיך און
געשװינד ,דער טאָג שטייט נישט" ,שע ,גאָלך-
שפּינערסי, ,זײַן אַ ייד הייסט נישט קענען
אַרױס פֿון גאָט .אַפֿילו אַז מע װיל עס...
אַפֿילו נאָך אַלע אפֿילוס" ,צייט ,אַלע לידער און

פּאָעמעס ו ,נ"י  ,7691די ,612

|

טרעפֿט זיך אין כאַראַקטעריסטישע אויסדרוקן
און פֿאַרבּינדונגען ,לדוגמא :ער איז אַרױס =
א) בּאַפֿרײַט פֿון תּפֿיסה :ב) בּאַפֿרײַט פֿון
פּריזיוו, .פֿון אפֿרימען איז אָנגעקומען א
דעפּעש אז ער איז א'" ,יעקבֿ שטינבּערג,
בּאַשטאַנעס ,בּערלין  ,2291ז'  .64נאָר װאָס
(אָקערשט) פֿון אויװן
א'  --נאָך גאָר
פֿריש; אַי פֿון אַחריות = מער ניט טראָגן
קיין אחריות ,פּטור װערן פֿון אַחריות :אַי פֿון
בּאַלאינס  --זיך פֿאַרלירן ,ניט װיסן װאָס
צו טאָן ,װי צו בּאַשליסן; אי מיט בֹאַ ק-
 -רעדן פֿאַרלאַנגען ,מאַנען קלאָרצײנער
און שארף :אַי פֿון די בּ ר צ9גן (בּרעגעס) --
פֿאַרפֿלײצן בּײַ אַ געװיסער און אויך פ'ג:
;ער איז גאָר אַרױס פֿון די בּרעגן ,ער האָט
שן-
גערעדט דרײַ שעה נאָכאַנאַנד"ג אי ב
ועין  --צעקלאַפּט ,צעװאונדיקט .אויך פֿיג;
אַי מיט גאַנצע בּײנער  -אָן אַן אָנװער,
דעולד --
אָן א שאָדן פֿאַר זיך :אַי פֿון ג
פֿאַרלירן ס'געדולד; אַי פֿון די (אייגענצ) דל ד -

אמות

 --פֿון ענגן קרײַז אינטערעסן ,פֿון

דער ענגער סבֿיבֿה; אַי פֿון די ה אַ לאָבּליעס
 -א) געװאָרן אױפֿגערעגט ,צעקאָכט ,צעיאַכ-מערט ,בּ) אומאיידל ,אַװעק צו אַן אַנדער ענין,
טעמע :אי פֿון דער ה א נ ט  --שוין אינגאַנצן
פֿאַרטיק :אַי פֿון די ה ענ ט  --ניטאָ מער קיין
שליטה איבּער עמעצן אָדער איבּער עפּעס; א'
פֿון הצזה  -מיט העזה :דער יסוד איז

בּלויז העזה; אַ' אָן אַ ה ע מ ד  --אַלץ אָנגע-
װאָרן ,בּדיל-הדל געװאָרן :א' פֿון װאַ סצר --
פֿון אַ געפֿערלעכער סיטואַציע; אַ' פֿון די
װינדעלעך  --געװאָרן דערװאַקסן ,זעלב-

שטענדיק .א' פֿון חובֿות  --זי
אָדער דורכגעקומען מיט קרעדיטאָרן:
טאָן  --אָפּשטײן פֿון אַ גרופע,
אָנגענומענער מיינונג; אִי פֿון ט ירא
א) פֿאַרלאָרן געגאַנגען ,אױפֿגעהערט

בּאַצאָלט
אַ' פֿון
פֿון אַן
זוש -
צו זײַן

װ!יכטיק ,ב) פֿאַרשפּרײט געװאָרן און מע קען
עס ניט קריגן מער :אי אױפֿן טע ל 9ר --
געװאָרן אויס סוד ,אָפֿן פֿאַר אַלעמען; אַי מיט
א טענה (אײַנװענדונג ,עוולה ,פֿאַראיבּל) --
קלאָר און שאַרף רעדן װעגן דעם :אַי פֿון
טוקן --
טאָט  --דזו אי פֿון טאַן; אי ר
ר

אַרױס

2009

פֿון אַ שװערער סיטואַציע אָן שום שאָדן פֿאַר
זיך :אי פֿון די כּוחות  --פֿאַרלירן די
כּוחות :אי פֿון די כּל ים  --װי א פֿערד פֿון
געשפּאַן :א) דזװ אי פֿון די האַלאָבּליעס :ב)
רעאגירן אויף ניט קיין געװיינטלעכן אופֿן
איבּער התפּעלות ,איבּער בּייזקייט ,איבּער
יעדער שטאַרקן געפֿיל; אַי מיט דעם ל ע בּ ן --
זיך ראַטעװען :אי מיט ל שון  --רעדן קלאָר
און שאַרף ,זידלען ,שעלטן; א' לת רבּות
ר ע ה  --אַרױסטרעטן אַדער פּאַסיו זיך אַפּי
זונדערן פֿון אַמאָליקן פֿרומען טראַכטן און
פֿירן זיך .אי פֿון דער מאַ דע בּאַנוץ,
געבּרויך)  ---היפּוך פֿון אַרײַן :...אי מיט
מזומן  --גלײַך פֿירלײיגן געלט אָדער גלײַך
זל  --האָבּן מזל בּײַם
צאָלן; אי מיט מ
אָפּשליסן ניט קיין גוט געשעפֿט אָדער דזו
אִי פֿון װאַסער; א' אין מל ח מ ה בּהרבּו
ובּקשתּו)  --פֿאַרפֿירן א שאַרפֿע קריגערײַ קעגן
עמעצן אָדער קעגן עפּעס; נאָר-װאָס (אָקערשט)
פֿון דער נאָ דל אי  --דזח פֿון אויװן א"
פֿון דער האַנט א'; פֿון נאַ ראָנים איז ער
(שוין) א'  ---ער איז אַ פּאָלנער שוטה ,ממש א
 -איןמשוגענער :אי פֿון פֿ אָרמאציע
פֿאַרבּינדונג מיט אַ מיליטערישער אקציע, .די
בּאָמבּאַרדירערס זײַנען ארויס פֿון דער פֿאַרמ'";
אַי פֿון פֿ אַ ר 9ם  --געװאָרן אומגעלומפּערט,
אומסיסטעמאַטיש ,אַרבּעט ערגער װי פֿריער; אי
פֿון פֿורעם  --נאָר-װאָס אױסגעפֿורעמט;
אי פֿון פֿײַ ער  --פֿון אַ גרויסער סכּנה; אַי
אױפֿן  9ע ל ד  --אי אויף נקבֿים ,טאָן נאַטיר-
לעכע בּאַדערפֿענישן :אַי פֿון א צ ר ה (בּלאָטע,
זומפּ ,נעץ ,קלעם אע)  --היפּוך פֿון אַרײַן
אין  ;. . .א' פֿון

אַרױסאַנטפּלעקן

קאָן

--

דזװ

ארויס

פֿון

שפּיל ,שוין אָפּגעטאַן זײַנס .אי פֿון קאָפּ
(פֿון געדאנק)  ---פֿאַרגעסן ,ניט האָבּן מער אין
זינען :אי פון ק װ א ס ( --װעגן א מענטשן)
שטאַמט פֿון נידעריקסטן שיכט :אַי פֿון קינ-
דער-שיכלעך  --שין דערװאַקסן ,זײַן
אָדער האַלטן זיך פֿאַר א פֿולן מענטש :סיװעט
פֿון ש ט ע ר ן ניט אי  ---מע מוז לערנען כּדי
צו קענען :אי פֿון ש פּ יל  --שפּילט ניט מער
קיין ראָלע; אי מיט א ש פּ ראַ ך (מיט דער
שפּראכע)  ---דזוו אַי מיט לשון,

אַרוים  --זו .גי (גייט) אַרױס, .אַי ,א' ,איר
יונגאַטשעס", .א,יז דער רבּי אױפֿגעשפּרונגען --
אי . ..וי ,אָפּא ,יקאָנסיליום",
מחוץ ,אויסער די גרענש-
ארוי  --פרעפ .זן
צן פֿון, .קרושניקער בּעלייבּתּים גייען א' דער
שטאָט זען װי מע לערנט זיי שיסן" ,שע,
און

מעשיות

ז'

פֿאַנטאַזיעס,

,841

;אין

אָװנט

האַבּן זי בּיידע לאנג ארומגעשפּאַצירט אי דער
שטאָט" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָקי ,זי , ,93האָט
געוואוינט א' דער שטאָט אין א קליין הײַזל",
שטערן,

דער

מינסק

שטאָט

אויסדרוק

ן

,2391

בּאַטראַכטן
אנשטאָט

.01:11

{מע קען אַ'

װי אן אידיאָמאַטישן

אויסער

דער

שטאַט,

+-

אויסער ,פרעפ992 ,ן,

אַרוי"פ  --צווייטער טייל פֿון צגז פרעפּ פֿון
 --אַרױס ,אין-ארויס אא .גיין ,פֿירן אע פֿוןשטאָט אַי ,פֿון שטובּ אִי ,פֿון הויף אַ' .שיטן
רבּל א .א מעשׂה גלײַך פֿון
װי פֿון אַ
אונטערן-אויוון אי; .דער רוח-סערה איז געווען
און האָט אויסגעכאפּט דאָס טײַערע קינד פֿון
דער װיג א'" ,נחבּ' ,מעשׂה מבּעל-תּפֿילה', .די
שוויצנדיקע פּאַרע װאָס שלאָגט פֿון דער קיך
אַי ,װי פֿון אַן אײַנגעפּאַרעטער בֹּאָד אַ' ,אֵש,
ארויסנעמען פֿון די שטיבּער אין
װאַרשע.,
הויף אי; .האָט אַזױ אָנגעשאָטן {שניין אז
יענעם פֿרימאָרגן האָט ער געהאַט פֿיל צו טאָן,
צומערשט בּײַם פפֿענען די טיר פֿון זײַן
שטיבּעלע

אין דרויסן אַ'י ,נס ,משפּחה

מאש-

עאוני זאַך {=געזען) ער
בּער ו ,נ"י .8491
בּינן שטאָק אַרױז ,אָבֹּר עשׂ װאַר גנץ
ום
צ
פֿינשןט{ער" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה ,זי ,2
ארפ

--

קאָנװערבּ.

4-

אַרײַן,

קאַנװערבּ.

 ,1 .מיט דעם זעלבּיקן בּ װאָס דער אַדװ אַרױס,
למשל :אַרױסלױפֿן ,אַרױסשפּרינגען ,ארויס.
קריכן ,ארױספֿל;ען ,ארויסקלעטערן אאַזו מיט
װערבּן װאָס בּאַצייכענען א בּאוועגונג,
ערגעץ
 .2װײַזט אַז עס איז ניט מער
אינעװײניק ,אז עס װערט געבּראַכט אין דרויסן,
פֿון א גרעסערער זאַך ,למשל :ארױיסטראָגן
אַרױסבּרענגען ,אַרױספֿירן ,אַרױסלײגן ,אַרױס-
פּאַקן אאַזװ  ---ביל טרו.
 9װײַזט אויף אַ מער קאַנקרעטער ארבּעט
אין פֿאַרגלײַך מיטן קאַנװערבּ אויס ,למשל:
ארויסזעצן ,ארויסרײַסן ,אַרױסגנבֿענען ,אַרױס-
שרײַבּן ,אַרױסװיקלען אאַזו,
 .4װײַזט אַז עס איז ענדגילטיקער און איז
עמפֿאַטישער אין פֿאַרגלײַך מיטן קאַנװערבּ
אויס ,למשל :אַרוסדריקן ,אַרױסעסן ,אַרוס-
בײַסן ,אַרױסװישן ,ארױיסװאַרטשען אאַזו.

די נש מ ה איז א'  --א) געשטאָרבּן ,ב)
זיך שטאַרק דערשראָקן ,ג) שער געהאָרעװעט,
די זון איז אי פֿון (איר) פֿוטע ר פֿאַ ס --
וועגן אָנהײבּ פֿון א זוניקן טאָג .די 1אָל
איז אי פֿון זא ק ,די נאָדל פֿון ה יי --
געװאָרן אויס סוד אַזוינס װאָס שטעכט ,קאָמ-
פּראַמעטירט .א נאַ ר פֿון בּאָד א'  --זיך
אַרײַנגעמישט אין עפּעס און דערבּײַ אַוױס-
געוויזן טפּשות .דער ד ע ק איז א'  --סאיז
געװאָרן ניט װיכטיק (מעג עס אויסרינען) .א'

די אַנדערע בּבּ זען בּיי די װוײַטער-
דיקע װערבּן .װערבּן מיט ארויס

פֿון מקװ ה  --ואויליונגעריש ,מע מעג האַבּן

ווערן נאָר צום טייל פֿאַרצייכנט און

מיט איר סעקסועלן פֿאַרקער ,אויך װעגן אזא
װאָס איז אין מקווה קיינמאָל ניט געװען .רוף
פֿון פֿישערס בּײַם פֿאַרקױפֿן פֿיש, :װײַבּעלעך
 --פֿיש!  /כֹּשר און פֿריש / .לעבּעדיק ,צאַפּל-דיק / ,נאָר װאָס פֿון מקווה אַ".

ווערן אױיפגעטײַטשט נאָר אין פֿאַל
ווען בּ ניט קלאָר  .װאָס שייך נים
פֿאַרצײיכנטע װערבּן  +-די שמאַ-
מען פֿון די וערבּן +- ,וװערבּן מיט
אוים,

אַרױס:
אַרויסאומעטיקן  --אוטװ .נעאָל.
בּליקן מיט אומעט, .ניט די רוסישע רחבֿותן
אומעטיקן אַרױס פֿון מײַן בּליק" ,נפתלי הערץ
כּהן פֿאַרשריבּן אין זכּרון ,תּ"אָ ,6691
אַרױס און אַרײַן  +- --אַרײַן און אַרױס,
;אי פֿון בּלאָטע מיט איין פֿוס ,אַרײַן מיט
בּיידע"; ,פֿון אַ בּלאָטע אי און אין א בּלאָטע
אַרײַן"; :אי פֿון איין צרה און ארײַן אין אַ
צװייטע(ר)" ,פֿװל. .א גרעפּץ א' א געזונט
אַרײַן"  --װערטל בּײַ מוטערס ,װען דאָס
עופֿעלע גרעפּצט זיך אָפּ נאָכן עסן, .עש איז
איצונדרט ניט די צײַט דער נאך אַז ויא זונשט
דז מן ציכט אַרויש אוני אַרײַן ,מן דןאַןנקט גאָט
אַז מן אויף איין שטעל קאן בּלײַבּן" ,פּראָגבּ,
זי ,25

אַרױסאַטעמען

--

אוטװ.

,עס האָט שין

טרװ --
גוט אַרױסגעאָטעמט מיט האַרבּסט".
,די װענט האָבּן אַרױסגעאַטעמט פֿײַכקײיט
,זיך אויף שניי האָט דער יעפֿרײטער צוגע-
שפּאַרט ,מיט אויגן אָפֿענע דעם לעצטן הויך
אַרױסגעאָטעמט" ,פּמ ,מלחמה  ,נ"י ,6591
זי , .322א,ין א שטילן זומערדיקן פֿאַרנאכט,
וען  . . .די ערד האָט אַרױסגעאָטעמט איר בּלאָץ
אָװונט-בּענקשאפֿט" ,סוצ } ,זי ,43

אַרױפאײַלן  --אוטו, .זאָלטן דיא לײַט װישן
דען גרושן עונש װער דא אויז דער שול גיט
פֿאַר דער קדושה ובא לציון ,אַזו מעכטן זיא
פֿר גװיש ניט אַזו אַרױז אײַלײ ,עפּש ,דרך
הישר לעולם הבֹּא ,פפדמ תּמה? ,נו/א, .מ,יט א
גוט-טאָג האָט עֶר אַרױסגעאײַלט פֿון דער
וואוינונג",

יה"?,

די

אומבּעקאַנטע

פֿערליעבּטע,

מיט זיך , --אונ'
װאַרשע  ,1091זי .88
װען ער װיל אויז דער שולן גין דא זאָל ער
זיך ניט הרויש אײַלן" ,לטו ,יבּ/בּ,

אַרױסאַנאַליזירן  --טרח, .איך גלייבּ אין
מײַן פֿעאיקײט אַרױסצופֿילן און אִ'י דעם אמת
פֿון געשריבּענעם

1

װאָרט" ,י .ראַפּאַפּאָרט ,פֿאַש

ווא ,2

אַרױפאַנדערשן

זיך , --זי אַנדערשט זיך

ארויס פֿון אלע די איבּעריקע" ,י .מאַניק' ,די
יונגע שפּאַצירערין"

אַרױסאַנטװיקלען  --טרו .אַי זאַפֿטיקע
מיט וזיך --
פּירות פֿון אַ ווילד געװיקס.
א רידעניש װאָס פֿון דעם האָט זיך אַרױס"
אַנטװיקלט א גאנצער דיאַלעקט, .דער יידישער
מאָנאָטעאיזם לאָזט זיך נישט דערקלערן װי
עפּעס װאָס האָט זיך אַרױסאַנטװיקלט פֿון
אַרומיקע רעליגיעס" ,צײט ,טמז / 3691א .31
-ונג,

אַרױסאַנטפּלעקן  --טרװ, .יידיש איז אַזױ
רײַך אַז נאָך אַלע פֿאָרשונגען איז עס א לשון
װאָס איז נאָך ניט גענוג אױסגעפֿאָרשט .דאָס
כּוללדיקע װערטערבּוך װעט ,װי מיר האָפֿן,
,
|9562
אָט די רײַכקײטן אַיי ,צײיט ,טמז91 ,
מיט ויך ; --אַלע וייעס און משיחישע
חלומות האָבּן מיט אַ גרויסער אַנצלענדיקייט
זיך דאָרט אַרױסאַנטפּלעקטײ ,דרום'אַפריקע,
/נב.
יוני  ,8491זי 61

2070

אַרױסאַנען

א=ַנטפּלעקט  --אַדי ,פּאַר, .זײַנע הענט,
אַרױפֿגעהױבּענע ,אַיע פֿון דער קאַפּאָט...
שװעבּן און קרײַזן אין-דער-לופֿטןײ ,ל .אַליצקי,

ישיבֿה-לײַט ,תּ"אָ 8691

הקייט.

אַרױפאַנען  --טרו, .דער גאַנצער כעלעמער

געטאָ האָט געװאוסט װאָס עס בּאַטײַט דער
דאָזיקער רוף ,יעדער האָט אַרױסגעאַנט די
גרויסע געפֿאַר פֿון פֿאַרניכטונג און טויט",
י.

גרינשפאַן,

יזכּור' בּוך

כעלם,

יאָהאנעסבּורג

 ,4ז' ,545
אַרױסאָפּערירן  --טרו .נעאָל, .איך װייס װי
שװער עס איז אַרױסצואָפּערירן דעם יידישן
קאָפּ פֿון דעם פֿרעמדן גוף אָן אַ סכּנה פֿאַר
בּיידע אָרגאַניזמען ,זשיט,4191 ,
אַרוױפאַרבּעטן  --טרו, .כּוחות ,וועלכע האָבּן
אַרױסגעאַרבּעט און געקנאָטן דעם כאַראַקטער
פֿון אונדזערע

גרויסע

מענטשן",

ר .זעליגמאַן

איבּז ,דר' מ .גאַסטער ,די כּתובּה ,בּערלין ,3291

זי , ,35שװײַגעניש אַרבּעט מען דאָ אַרױס פֿון
זיך אײינציקװײַז ,אַוױ װי א שפּין דעם שפּין-
װעבּס" ,מק ,זעלמעניאַנער װו ,מינסק  ,5391ז'
 ,0אויך :אַרבּעטן בּײַ זיך (אין שטובּ ,װאַר"
שטאט) פֿאַר א צווייטן און מיט יענעמס מאַ-
מיט

טעריאַלן (פּאַריז).

זיך , --איידער עס

האָט פֿון דעם תּוהוובֿוהו זיך געקענט אי א
ועלט" ,פרץ ,ייעקב וינעזאָןף, .שלום-עליכם
איז דער נײַער ייִד מיט אַלע זײַנע דיסאָנאַנצן,
מיט זײַן גאַנצער אומהאַרמאָנישקײט װאָס
אַרבּעט זיך ארויס ,קעמפֿט זיך דורך צו א נײַער
האַרמאָניע" ,קאָר ,טמז 6691 ,ווע 61, זנג,

אַרױסבּאַנלײטן  --טרח .אַי דורך דער טיר,
אִי מיט א קאַנװאָי, .נאָכדעם אַז הערשעלע האָט
אַרױסבּאַגלײט די מאַמע ,איז ער געגאַנגען
װידער אין זײַן רו אַרײַן" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי , ,59מאַזעפּעװקע איז פֿאַרנומען אַרױס-
צובּאגלייטן דעם ליבּן שבּת-קודש" ,שע ,אידישע

ראָמאַנען ,זי ,032
גען צו דער טיר,
בּאַגלײט מיט די
ונג.,
ז .512

,גיטעלע
פֿונװאַנען
בּליקן",
/עכץ.

(ין- ,קע)- .ערײ.

איז אים נאָכגעגאַג-
זי האָט אים אַרױס-
װײַס ו' ,שרעבּערק,
ער
עניש.

אַרױסבּאַװזײַזן  --טרו, .אַי דעם גראָבּן"יונג,
דעם קצבֿ .אי דעם כּעסן ,דעם כֹּהן, .אַ גײַציקער
מענטש בּאַװײַזט זײַנע נאַרישקײט אַרוס" ,מס,
משלי ,תּקע"ד ,יד, ,92 ,די דאָזיקע קאָמפּאניע
האָט זיך געהאַלטן

איינס,

א'דיק

אַמאָל עפּעס

אזעלכע מאַדנע גענג" ,ממוס ,שלמה ,זי ,411
,דאָ האָט יעדער פֿון אונדז אַרױסבאַװיזן אַזױ
פֿיל בּאַשײדנקײט און עניוות ,אַז מע האָט זיך
וידער געמוזט צעקריגן" ,שע ,פֿיר זײַנען מיר
געזעסן,

אַרױסבּאַקומען

ו' ,771

מיט זיך ; --שפּעטער אָבּער האָט זיך
ארויסבּאװויזן ,אַז ס'איז נישט אַזױ די מעשׂה,
דאָס װאָס מע האָט פֿאַרלאַנגט איז ניטאָי ,ממוס,
בּהמות ,זי , .83עס האָט זיך אַרױסבּאַװיזן אַז
דער בּחור איז אַזױ א בֹּחור װי איר זײַט אַ
גובּערנאטאָר" ,שע ,ידער מיסטייקי ,סאַװ' היימ.

לאַנד ,1691 ,וא 2. בּ-אַװײַז ,דער- .עכץ,

דעניש.

אַרױסבּאַוען  --טרוו .אַרױסנאַרן פֿון ערגעץ,
,ער האָט נאָך ניט געקענט רוען און ראַסן בּיז
ער האָט דיזען הורקנוס אַרױסגעבּאַװעט פֿון
בּבֿל װאָס ער איז דאָרטן געזעסן בּכּבֿוד גדול",
אַמד איבּז ,סיפּורי הורדוס ,װילנע  ,3681ז' ,2

;,און די קאָזאַקן האָבּן זיך נאָכגעיאָגט און דער
שֹׂר מיט זײַנע זעלנער זײַנען געלאָפֿן פֿאַר זי
בּיז ער האָט זיי אַרױסגעבּאַװעט פֿון שטאָט",
י .מזח,

יהודה,

שבֿט

גזרת

תּ"ח

ות"ט,

װילנע

תּרס"ה ,זי ,442
אַרױספּאַזונדערן זיך  --אוטװ,, .מײַן װײַסע
זיך אַרוױס מיט איר
ונדערט
..
.ז
ּבאַ
שבטו
העלקייט פֿון די אַנדערע פֿאַרשײדקאָלירטע
שטיבּער",

אן 501

מרדכי

יפֿה,

דרוםאַפֿריקע,

,7591

זנם,

אַרױסבּאַלײטטן  --פ9טמ  6אַרכאַאיזירט.
דזוו --בּאַגלײטן, ,און זיי האָבּן אַרױסבּאַלײט
אים ואַכֿרמען) און זײַן װײַבּ און אַלץ װאָס
ער האָט געהאַט" ,תּי ,בּראשית ,יבּ, ,02 ,אויף
אַ כּוס װײַן לױבּן הויך די ייִדן  /דיך וְשבּתן
אויף אַרױסצובּאַלײטן אין פֿרידן" ,ממוס ,זמי
רות ,זי ח.2

ונג.

ה-עכץ.

עניש.

אַרױסבּאַמקען  --טרװ. .א יונגער דאָקטער
אָרכט מיט אַן
ַ.ה.
אט.
ּאַ
בַל
אין אַ װײַסן כא
ערנסטער מינע די ייִדענע און בּאָמקעט אַרױס
אונטער דער צונג :אַ נערװןאַטאַק" ,יוסף
סמאַלאַזש ,יבּײַם אָפֿענעם קבֿר'.

טמז 7591 ,ווש - .5בּ-אַפֿעל ,דער.

-עניש,

אַרױסכּאַפֿרײַען  --טרו, .דער גלח  . . .האָט
שטיל אַרױסבּאַפֿרײַט די פֿיס פֿון די פֿאַלדן פֿון
זײַן גלח-קליידי ,נס איבּז ,װיקטאָר הוגאָ ,נאָטר-

דאַם ,ק;עװו , ,9291פֿאראן אין װערטער אזא
ליכט ,דו דאַרפֿסט עס נאָר אַ'י און גאָר דאָס
לשון װערט אױפֿגעריכט .תּתהדש ,יִדיש ,צו
בּאַנײַאונג" ,ייס, .מיט װאָס פֿאַר א זעלטענער
דרייסטקייט האָט {לייװויקן אַרױסבּאַפֿרײַט פֿון
אונדזער אונטערבּאוואוסטזײַן  . , .אונדזער . ..
מורא פֿאַרן סוף" ,ש ,1ה .לייװיק ,זי , ,783ער
האָט זיך דערפֿילט לײַכט און גרינג ,װי עמעץ
װאָלט

אים

אַרויסבּאַפֿרײַט

קלצם",

אַװױסבּאַקומען  --טרו.

שװעריקייט .אַרוסקריגן .א' די עטלעכע דאָלאַר,
אַי אַ פריווילעגיע .אי אַ װאָרט ,אן ענטפֿער.
אי אן אַטעסטאַט .אי מיט די נעגל ,מיט א
נאָדל .אי א קלאנג .אי האַרציקע טענער פֿון
אַװעק
ַ.לד
ּט.א.
בָז
פֿידעלע|; .דאָס קינד| לא
{דעם בּרוסטװאָרצלן װײַל עס קומט אים שװער
אָן אַרױסצובּאַקומען די מילך" ,מלכּה בּערלאַנט,
מוטער,

די גליקליכע

וילנע

ז' ,03713

,6381

,טויזנטער װאַסער-פֿײיגלעך לאָזן זיך אַרונטער
אין װאַסער און בּאַקומען אַרױס די בּעסטע
פֿאָרעלןײ ,אמד ,דיא שקלאַװערטא,

װילנע ,7881

גאָט אַזױ ,אַזױ  ...בּכדי אַרױסצובּאַקומען
דערמיט בּײַם קראַנקן קינד נעבּעך כאָטש א
קליין שמייכעלע" ,ממוס ,װינטשפֿי ,ז' ,022
,אפֿשר װעל איך ,אפֿשר דאָך א'  /ערגעץיוואו
און ערגעץ-װען א בּיסל רו" ,סעג' ,נײַע שורות
אַכט!,
 .2אַרויסקריגן דורך אַרבּעט .א' א נוציקן
פּראָדוקט .א' א מינעראל פֿון דער עֶרד .אי א
סך קוילן ,אי זױיערשטאָף פֿון בּערטאָלעטזאַלץ.
,פֿון

פּאַליטורער

װערט

פֿאַרלאַנגט

ער

זאָל

בּײַם אױספּאָליטורן אַי אַ שטאַרקן ,לויטערן
בּלאַנק אָן פֿלעקן" ,בּער ,זי , ,131א פעלצן-
אויף דער פֿעל מיט קרײַד
נט
כ.
ירי. .
צַכע
מא
ּ.רעכט זיך דעם קאָפּ װי אַזױ פֿון דער
ב.
פֿעל װאָס מער אַרױסצובּאַקומען" ,בּערג ,בּאֵם
דניעפּער ! ,יעמעסי ,זי ,73

 9אַרויסקריגן אויף אַ ניט-ערלעכן אופֿן.
אַרױסנאַרן .אי אויף לינק; .אַװױ האָבּן די

פּוחזים געשויגן .זיי האָבּן נאָך אַלץ געטראַכט

אַרױסבּאַפֿעלן  --אוטח  4טרװ .אי צו זאָגן,
צו טאָן עפּעס, .נאָר װי דער רבֿ האָט געטאָן
דעם בּריװ לייענען ...אַזױ האָט דער רבֿ
אַרױסבּאַפֿוױלן איין גרויסן דאַנק ,אַז מע װעט
אים שענקען איין גרויסן געשאנק" ,מעשׂה
אומן(, .די אַרעסטירטען האָבּן אָבּער אַרױס'
בּאַפֿױלן זיי |די בּנײמשפּחהן זאָלן צוליבּ טאָן
און אַװעקגיין" ,א .בּ .דער מבשר ישועה,
אויך :אַרױפצװינגען
װאַרשע .92 '7 ,0091
 ....,זי מוזן זיך אָנלענען אויף זייערע אייגענע
כּוחות ,װען זיי קענען נישט אי זייער גרויס.
קייט אויף די פֿרידלעכע שטובּיזיצערס" ,יג,

פֿון א

 .3דעמבּלין

 .1קריגן מיט אַ

שװערער,

פֿאָר0691 ,

אײַזערנער
וו ,41
מיט זיך  --א' זיך פֿון פּענטעס.,

-אונב,

די יהודים אַרױסצובּאַקומען אויף יענער זײַט",
מעשׂה אומן, .אַן אָנזעצער  . . .איז פֿיל געפֿער-
אַן גנבֿ{ ,װײַל ערן בּאַקומט
ו.ן
..
פרֿ
{כע
לע
אַרױס דעם גראָשן פֿון אונטער זיבּן שלעסער",
אמז ,דבֿרי יושר ,װילנע 3681., אין קעשענע
האָט ער געהאַט א פֿופֿצנטהאַלבּן גראָשן ,װאָס
ער האָט אַרױסבּאַקומען בּײַ זײַן פּלוניתטע
אונטער דער קישן" ,ממוס ,מסעות ,ז' ,43
,איין אייגל קוקט בּײַ אים כּלומרשט קין
פֿאָצן-זײַט און דאָס אנדערע טראכט װי אַזױ
מע צעשפּיליעט דיך און מע בּאקומט בּײַ דיר
אַרױס א גמילות-חסד אויף צו פֿאַרפֿאַלןײ ,שע,
זומערילעבּען

ז' ,231

 4אַרויסקריגן אינפֿאַרמאַציע .אױפֿדעקן,
אנטפּלעקן .אי א סוד .אי אַ װויכטיקע ידיעה,
אַי פֿון עמעצן זײַן גאַנצע לעבּנס-געשיכטע,
;און װי אַלט און שלאַף איך בּין ,לא-עליכם,
האָבּ איך מיר פֿאָרט שטאַרקע מי געגעבּן ארויס-
צובּאַקומען פֿון גרויסן אוצר אַזעלכע ענינים
װאָס טויגן פֿאַר די קינדער ישׂראל" ,ממוס,
מסעות ,זי , .5ער האָט שוין לאַנג געװאַלט א'

פֿון אים ,װאָס אין דאָס װאָס ער האַלט זיך
אזוי פֿעסט

אין יידישקייט?",

שע,

אין שטורם,

זי , ,801אַלע מעשׂיות זענען משלים . ,,אין
װי א זאָמען בּאַ-
י.ג.ט
לשל,
וועלכע דער נמ
האַלטן:

מע דאַרף

נאָר אַ'" ,פרץ,

ידרײַ מאָל

גערופֿן!, .זעענדיק אַז זי װעט פֿון לערנערן
גאָרנישט אַ' ,איז זי אױפּגעשטאַנען ...און

אַרױסבּױען

2011

אויסגעשריגן" ,ספּ ,סודות ,ז' , ,82נישט איין
פֿאַרלױרענע פֿרײד איז פֿאַרהױלן אין א פּרי א
נישט-צײַטיקער .אי קאַן עס נאָר דער װאָס קען
די כּװנות" ,צייט ,איק ,ר"ה תּשיייח,
מיט ויך  --אי זיך פֿון א געפֿענגעניש,
זיך אי פֿון א שװערער קראַנקיט, .נאָך דער
תּליה ,ווען דער גוף זײַנער װעט בּלײַבּן אָן אַן
אָטעם ,װעט ער ,זאַלקינד ,זיך אי פֿון גוף און
פֿרײַ אַװעק אין יענער אומענדלעכקייט וואו עס
געפֿינט זיך אַן אײבּיקער שלום" ,צייט ,די

תּליה! .

--באַקומען ,צדי ,פּאַר .אַיער פּראָד

דוקט ,אַיע מעטאלן .אע פּריװילעגיע.
=ּאקום,
ב

דער .אי פֿון אײַזן ,קופּער אע.

אִי פֿון צוקער.

/קעניש.

עכץ.

(יין" ,קע)= .דעריי.

ער

שעריר ,לא .93 ,אויך מיט
עניש,דער

-בּוי,

זיך.

אַרױפבּוערן  --טרו .אַי פֿון דער װאַנט די
שטוקאטורקע.

אויך

אוטװ.

נעאָל.

אַרוסקוקן אַזױ װי דער בּליק װאָלט זיך
אַרױסגעבּוערט,
אַרױספּוכניען  --אומו .אַרױסזעצן, .אַרוס-
געבּוכניעט מיט א געויין" ,בּ .מאַרק ,ליבּ,
 4-- .12 1 8דווח.

אַרױסכּוכען  --אוטו, .אָנפֿאַנגס האָבּן זי
זיך  . .אָ.נגעקוקט מיט ליבּע בּליקן ,נאָר דער-
נאָך האָט דערפֿון אַרױסגעבּוכעט איינע פֿלא-

 מענדע ליבּע" ,אל"ק ,גליקליכע פאַמיליע ,װאַר-שע  ,1881זי , .81און יצחקל האָט געגעבן א

בּוך אַרױס מיט אַ קװאַל טרערן" ,װײַס ,
ישרעבּערקי ,זי , ,911ד,י גאַנצע געבּײַדע האָט
אָנגעהױבּן צו בּרענען ,ס'האָט לאַנג ניט גע
דויערט ,האָבּן ריזיקע רויטע צונגען אַרוס-
געבּוכעט פֿון אַלע פֿענצטער" ,שטערן ,מינסק
 ,2פהַאן , ,778גייט אים אויף פֿון האַרץ אין
האַלדז אַרײַן א כװאַליע א גאנצע ,װאָס קוים-
קוים עֶר האַלט זיך אײַן פֿון אַי אין א געוויין",
בּ .טײיטלבּוױים ,אױפֿן שװעל ,װאַרשע ,33291
ז'  +-- ,552דחו.

אַרױספּוכציען  --אוטו, .כ'האָבּ געמיינט --
דאָ װעל איך מיך שוין נישט אײַנהאַלטן און
אִי מיט אַ געוייץן" ,י .מ .ניימאַ,

שבּת אױיבּט,

װאַרשע  ,3291זי ,231
אַרוױפבּורטשען  --טרו .אַי א בּאַפֿעל .אַי א
קללה, .אין האַרץ פֿון א געשײַטן מענטש
בּלײַבּט רוען די חכמה ,פֿון נאַראַנים אָבּער
בּורטשעט עס אַרוס" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,יד,
, .3גיי בּעסער שלאָפֿן ,גיײי!  --האָט װילי
ארױיסגעבּורטשעט

סאַלוןי.

אויך מיט

פֿון דער שיסל",

אַפּאַ , אין

-עכץ.

-עניש.

זיך.

אַרױסכבּושעװען  --אוטװ, .דער כּעס ,װאָס
האָט אַרױסגעבּושעװעט פֿון דער מוטערס אָנ
בּושהדיקן

צו ,92

שרײַען",

אַרױסבּיאַלאָגירן זיך  --אוטװ .נעאַל,, .צו
דעם גאָר ערשטן שטיקל לעבּעדיקע פּראַטאַ-
פּלאַזמע װאָס האָט זיך אַרױיסגעבּיאַלאָגירט אין
דעם

אבּסאָלוט-טױטן

ז 64

ים",

|ו ,נ"י ,2191

זשיט

-עניש.

אַרויסקריגן .אַרוס-
אַרױספּיווען  --טרװ.
קװוצטשן .ל .סענדערס ,טאָג 7591 ,וע  61מיט
זיך.
אַוױספּיטערן

טרװ.

--

מיט

אַרױסגעבּן

מיט זיך
בּיטערניש .אי אומיושרדיקע רייד.
, -איך רייץ זיך מיט גאָט ,פֿיר מיט איםצולהכעיס  . . .בּיטערן זיך ארויס בּײַ לייטשען
די רייךד",

י .שעליובּסקי,

מ.

איק,

תּשכ"ט.

פּסח

אַרױסבּיטשעװוען  --טרו .אַרױסקריגן פֿון

אַרױסבּױיען  --טרו, .װען משיח װערט קומן
בּמהרה בּימינו װערט ירושלים אַזו װײַט הירוישׂ
גיבּויט װערדן אַלז אין זײַן מױאַרן קומן",

ווייכץ

אַרױסבּלױען

ל .טרייסטער,

טמז6691 ,

אַ גרובּ ,גריבּל,
אַרױסטרײַבּן אבּלאָטע .העלפֿן
אַרױסקלאַפּן ניס
אין ניס.
אַװפפײיגן

--

בּלאָטע .מיט שמײַסן
פֿערד (מיט אַ װאָגן)
א' דעם װאָגן פֿון
פֿון גריבּל בּעת מע
טרו.

,דער

(שמיץ)
פֿון א
בּלאַטע,
שפילט

י,גט
ּ.י.
באך
מל

ארויס דעם שטראַלנדיקן קאָפּײ ,פּרץ ,פֿאָלקסטי

געשיכטן, .אין דער מיט געשפּרײַוט האָט
איינער  . . .די בּרוסט אַרױסגעבּויגן" ,יהואָש,
מיט זיך  --זיך אַי פֿון
'זעאונגען'0291 ,
פֿענצטער,
=ּייג ,דער, .דער שפּיגל שלום-עליכמס
ב
איז ניט קיין פֿלאַכער ,נאָר אַדער אן אַרײַנ-
געבּויגענער אָדער אַן ארױיסגעבּויגענער ,און
דערבּײַ איז די מאָס פֿון אַרײַנבּײיג אָדער אַ'
װאַקלדיק און אומבּאַשטענדיק" ,ימ ,ייִשפ צאא,
 ,2זי ,43

אַרױכפּײַפֿן

טרח.

--

און

אַי דאָס וכע

איבּערלאָזן די סקאָרינקע .אויך פיג .1 :אַרױוס"-
שטופּן .אי עמעצן פֿון א שטעל ,אַ פֹּאַי
,ער

זיציע.

האָט

מוזן

קומען

װעט

זײַן מער

בּרידער

דער

פֿאַרשטאַנען,
װאָס

טיכטיק,

אשכּנזי,

װעט

אַז

האָבּן

און אים

ז' .721

עס

װעט

מער

שׂכל,

א'",

יײז ,די

 .2אויסמעקף

אַרױסרײַסן, .װעט ער ניט קענען אַי קיין אות
פֿון דער צװאָה" ,מ .י .שעליובּסקי,

אין יאָרן

אַרום ,1691 ,ז' , .62סע שאָטענען זיך שטיבּער
וואו-נישט-וואו ,נאָר בּייזער װינט ארויסגעבּיסן
האָט פֿון זיי דאָס לעבּן" ,י .מאַניק ,אין טריט
פֿון דײַן װאונדער ,תּ"אָ  ,4691זי ,811
מיט ויך ; --אױיף די בּאַרך און עפּל-
בּיימער האָבּן זיך אָנגעהױיבּן אַי פֿון די קנאָספּן
גרינע שפּיציקע בּלעטלעך" ,מ .י .שעליובּסקי,
אויף אַ פֿולער װאַך ,זי , .46די הױפֿן פֿון דער

פֿינצטער זיך געבּראָכן / ,געבּײַדעס האָבּן זיך
אַרױסגעבּיסן" ,חג ,פֿאַרװאַקסענע װעגן ז' ,67

 . . .האָט דער גזלן אויס זיך אַרױסגעבּולן ,װאָס
זאָל איך דיר דאָ זײַן גאַנץ בּילעכץ שרײַבּן?ץ
יפ.361 '| ,

א) ארויסשרײען

*אַ' די גאַל =

דאָס בּיטערניש װאָס האָט זיך אָנגעקליבּן;
 ) 3דורך געשרייען זיך מאַכן לײַכטער אױפֿן
הארצן,

אַרױסבּלאָון  --טרו .אַי דעם שטױב .אַי
קנוילן רויך, .װאָס טוט איר בּעת איר אָטעמט?
איר ציט עפּעס אַרײַן אין זיך און בּלאָזט אַרױס
חי"ה

פֿון זיך",

װינטער

זעלדעס,

אַבּענדען,

*א' פֿון זיך די
װאַרשע תּרנ"ח ,זי .45
לונגען = בּלאָזן אָנגעשטרענגטערהײט,
אוטו .דער װינט האָט ארױסגעבּלאָזט פֿון
,ון זייער א טײַערער געשמאַק
אַלע שפּאַלטן .א
האָט אָנגעהױבּן ארױיסצובּלאָזן פֿון טיפֿן װאַלד,
א געשמאַק פֿון טײַערע בּשׂמים" ,װ .גאָלדבּאַום,

אַ יודישע

נשמה ,פּרעמיסלצ  ,7291ז' ,82

אַרױסבּלאַנדו(ש)ען  --אוטו .אַי פֿון װאַלד,
;א גאַנצע נאַכט האָבּן ליכט געבּרענט  . . .צען
ליכט האָבּן דורך קלויזיפֿענצטער אין נאַכט
אַרײַן אַרױסגעבּלאַנדזשעטײ ,עליע שעכטמאַן
אַפֿן שיידװעג ,כאַרקאָו ,0291

אַרױסבּלאַנקען  --אוטח, .דורכן פֿענצטער
בּלאַנקען אַרױס די מעשענע לײַכטערס", .אויף
די בּאַלקאַנען האָבּן ...אַרױסגעבּלאַנקט די
בּונטע בּילדער פֿון זייער קייזער" ,עוזר װאַרי
שאַװסקי,

וו

כאַליאַסטרע

פאריז!

|' .92

,4291

פֿ,ון די פֿענצטער האָט עס אַרױסגעבּלאַנקט מיט
הונדערטער ליכט . , ,און בּאַלױכטן א שטיק
מאַרק",

יקיר

װאַרשאַװסקי,

'ר'

מינץ"

יוסף

פֿ,ון אָפּנעמאַגערטן געזיכט אַרױסגעבּלאַנקט
האָבּן די ציין" ,פּמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591זי ,572
עניש,
אויך מיט זיך .

אַרױסבּלאַנקען  --אוטװ .אַרוסקומען פֿון
מיט
אַרומבּלאַנקען .אַי פֿון געדיכטן װאַלד.
זיך , --זי (װאָס האָט זיך אַרױסגעבּלאַנקעט):
און איך? װאָס װעט זײַן מיט מיר?" ,פרץ,
-עניש.

דראַמאַטישע װערק ,ציקאַי ,זי דה.2

אַרױסבּלאַפֿן  --אוטו .דער פֿרימאָרגן בּלאַסט
שוין אַרױס.

,דער

בּלייכער שניי האָט אַלץ

בּולטער גענומען אַי ,אַרױסגיסן זיך מיט דער
קאלטער

מק,

װײַסקײיט",

מאָסקװע  ,1291זי .041

,

זעלמעניאַנער

אויך מיט זיך.

אַרױפבּלאַשטשען  --אוטװ.

זזח אַרױס

בּלאַנקען, .די רבּנים ,די מוֹרי-הוראות ליגן
אויך אין זייערע שטאַרקע הענט |בּײַ די פּראַָ-
צענטניקעסן .זייערע װעקסל בּלאַשטשען אויך
אַרױס פֿון זייער פּאַרטפֿעלײ ,א .מאָרגענשטערן,
איך מיט
עגל הזהבֿ ,װארשע  ,8981ז' .77

זיך.

עניש.

אַרױסבּילדן זיך  --אוטו, .פּלוצעם אין גלות

אַװױיסבּלױזן  --טרװ, .דער בּעל-הבּיתטעס

א מין אַנאַרכיזמוס,

טאָכטער  . . .האָט אים אַ צונג אַרױסגעבּלױזט",

יעדער װויל װערן מיט געװאַלד אן עוֹשׁר ,װיל
דווקא נאַכטון דעם נגיד" ,ז .מוירער ,זײַ נישט

זיך.

האָט זיך אַרױסגעבּילדעט

קייַן װאוילער

יונג וו ,טאַרנאָװ  ,5291ז' ,14

אַרױסבּילן  --טרו .אַי דעם װייטיק, .אָט דאָס

װײַס,

-עכץ.

בבּערל

און

שמערל"

מיט

-עניש,

אַרױסבּלױען  --אוטו, .אַ שטיק הימל בּלויט
אַרױס פֿון צװישן די כמאָרעס".

מיט

זיך

2012

אַרױסבּליאַסקען
ֿ,ון װײַט ,פֿונעם שיפּועדיקן בּאַרג...
 --פהאָט זיך אַהער אַרױסגעבּלױט דער גרויסער
װאַלד מיט זײַן אָנהײבּ געדיכטעניש" ,בּערג,
אָפּגאַנג ,װאָסטאָקי ,זי ,621

אַרױסבּליאַסקען  --אוטװ .עטלעכע ליכט
,וויי שורות פֿערדיש:גרויסע
בּליאַסקען אַרױס ,צ
ציין / ,װאָס האָבּן װײַס אַרױסגעבּליאַסקעט פֿון
אַ בּרייטן ,לאַכנדיקן מויל" ,הר ,ליים ,יקאָנ"
עניש.
אויך מיט זיך.
קורענטף.
אַרױסבּלײַבן  --אוטװ .אַרכ .בּלײַבּן
דרויסן, .אונ' מן לושׂט אין ניט הינײַן
מוז הרוישן בּלײַבּן אז איין מצורע אֲדר
זבֿ שטיט (מחוץ למחנה מושבֿו)" ,בּראַנט,
לג.
אַרױסבּלײזן

--

זזח

טרװ.

אין
אונ'
איין
פּרק

אַרױסבּלויזן,

,איך װער אינגאַנצן אויסגעלערט פֿון כּוחות
און אױפֿן האַרצן ליגט מיר אַזױנס װי אַ שטיין,
נאָר די צונג

אַרױסצובּלײזן,

די

װײַס,

שיינע

גיטל ,זי ,33

אַרױסבּלײכן  --אוטװ .עוואו ניט װאו האָט
פֿון א פֿענצטער אַרױסגעבּלײיכט א צעשואו"
מענער פֿײַערל" ,שטערן ,מינסק  ,9291טן 4
,עס האָט אַרױסגעבּלײכט דער טאָג מיט זײַנע
רויטע סאַנדאַלן" ,נאַד.
מיט זיך , --פֿון דער טיפֿער טונקלקייט
האָט זיך א װײַס בּײַדל אַרױסגעבּלײבט",
װײַס ,אַ װאַלדימײדל ,ז' , .13שטיקלעך שי
וְהאָבּןן זיך אַרױסגעבּלײכט פֿון די נאקעטע
אֵפּא,

פֿעלדער",

,נאָר

'קאַנטראבּאַנדיסטן.

די

נאָז האָט זיך אַרױסגעבּלײכט {פֿון דער מאַמעס
פּניםן אַזױ שפּיציק . . .װי א שנאָבּל פֿון א
אפֿרים

פֿױגלײ,

אַרױסבּרעכן

אונטערן

קאַגאַנאָוסקי,

פֿליגעל

פֿון בּיתיעלמין ,װאַרשע תּרע"בּ ,זי ,7

טרוו .אַרױסבּרענגען װי א בּליץ, .איך האָבּ
ליבּ געהאַט צו הערן  . . .די געדאנקען ,װאָס ער
האָט אַרױסגעבּליצט ,אַזעלכע פּשוטע און אַזעל-
כע אָריגינעלע" ,ל .קאָבּרין פֿאַש,12 | 9491 ,
אַרויסקוקן, .עס האָט
אַרױסבּליקן  --אוטח.
מײַן יונגע שװעסטער / ,װען ס'האָט איר װאָס
געדריקט / ,דורך אײַערע קליינע שױבּן  /אין
גאַס אַרױסגעבּליקט" ,אַר ,ידי פֿענצטער" ;זי
פֿלעגט שוין טעגװײַז אָפּזיצן אין בּעט און אַ'
דורך א קליין שײַבּל אין געװעלבּ אַרײַןײ ,עוזר
װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע ,פּאַרין  ,4291ז' .85

אויך :װערן (זײַן) קאָנטיק ,אַרױסשטאַרצן, .פֿון
אונטער אַ לײַכטן װײַס:גרױלעכן נעפּלישלײער
הייבּט אָן אַרױסצובּליקן אַ בּערגיקער פּאס
לאַנד" ,פה ,פֿון װײַטע לענדער, .דער פֿאַרקבּצנ-
טער 'הויף' האָט פֿון אָט די זײַטלעך {פֿון
פּענעקס מאַנוסקריפּטן אַרױסגעבּליקט װי פֿאַר"
גליוערט געפֿרירעכץ" ,בּערג ,בּאַם דניעפער

װ,

יעמעס' ,זי , .642בּליקט אַרױס א פֿעלו אן
אַלטער / ,װי א לאַכעדיקער ספֿינקס / :נעמען
בּערג און בּערגלעך לאַכן / ,סיוװוערט א שׂמחה
רעכטס און לינקס" ,סעג ,קאפּריזן' ,אי-פּעטריי,
עניש.
ה-עכץ.
זונג.
=ּליק ,דער
ב

אַרױסבּלישטשען  --אוטח.

אויגן װאָס

בּלישטשען אַרױיס װי צוויי בּריליאַנטן .עדי
האָר דונקל רוסיאַװע . . .די דונקל בּרוינע אויגן
זענען רויטלעך ,דאַך בּלישטשעט אויס זײי
אַרױס חכמה" ,צעד ,ז' , ,26יאַכצי האָט איצטער
אַרױסגעבּלישטשעט  . . .װי א מעשענער אָפּגע-
פּוצטער סאַמאָװאַר" ,ספּ ,יודישער קאַלאָניסט,
זי , .402פֿון אירע בּלויע אויגן האָט אַרוס-
געבּלישטשעט אַ לויטערקייט" ,בּ .עליס ,שרעק,
מינסק ,1491

אַרױסבּליִשן  --אוטו .פֿ,ון זאָמען ,װאָס גאָטס

טרוו .אַרױסבּרענגען געפֿיל דורך בּלישטשען.
אויך מיט
אי מיט די אויגן גרויס התפּעלות.
ויך.

טאָג",

אַרױסקומען אין

האנט

װעט

אַראָפּלאָזן

| װעלט,

װעט

אַי פֿאַר איר

דער

פֿאַרשמאַכטער

דער

נײַער

פרץ ,יא ליבּע', .װאַרטן אויף בּעסערע צײַטן,
װאַרטן בּיז די האָפֿענונג װעט פֿון דער ערד א",

אַרױיבּלעזלען  --אוטו.

פֿאָרעם פֿון בּלעזלעך, .װען מען דריקט ארונ"

טער אַן אָפֿענע פֿלאַש אין װאַסער ,קען מען

שטאָט

לײַכט זען װי די לופֿט בּלעזלט ארויס און דאָס

פֿון רויטן שטיין ,װי גאָטס װאָרט װאָס האָט

װאַסער

פֿאַרנעמט דעם פּלאַץ פֿון דער לופֿט",

זי , ,781דער גואלדיקער דיכטערישער אױפֿטו
װאָס דאָס מזרח-אײיראָפּעאישע ייִדנטום האָט
פֿון זיך אויסגעגליט און אַרױסגעבליט" ,לע,

ס .פֿײַנסטאָון ,כעמיע ,נ"י  ,0291ז'  .26מ,אַדאַם
בּליאַש  . . ,ןהאָטן אײַנגעצויגן די ליפּן און
אַרױסגעבּלעזלט -- :טאַקע און װאו װאָלט
איר בּעסין געלאָזט?* ,אָפּאַ ,היבּרו ,זי ,27

פּה,

פֿון

װײַטע

לענדער.

,אייבּיק

נל,

פֿון דיר אַרױסגעבּליט" ,אפֿא ,גילדענע

טאָג.8591111 ,
-עץכץ.

--בּלי ,דער

שקיעה,

האונג.

ה-עניש,

אַרויסקומען ,אַרוס
אַרױסבּליצן  --אוטװ.
שײַנען װי א בּליץ .אלאַכט דער שװאַרצער
מלאך .און צװויי שורות װײַסע ציין בּליצן אים
אַרױס פֿון אויסגעקרימטן מויל" ,פרץ ,בּיים
גוסס צוקאָפּןי; .ער טוט א װײַז מיטן פֿינגער
אויף משהס תּורה פֿון װעלכער עס האָבּן
אַרױסגעבּליצט די פֿײַערדיקע אותיות :ואָהבתּ
לרעך כּמוך'" ,צ .ה .האָרנשטײן ,זלידניעפֿקער
לעבּענדע פֿאָטאָגר! ,בּאַרדיטשעוו תּרנ"א ,זי ,03
פֿ,ון דער פֿינצטערניש האָט העל ארױיסגעבּליצט
א שטערן" ,יהואָש' ,דער קערן,3191 ,

אַרױפבּלעכצן  --אוטו, .פֿון צװישן זייערע
ליפּן האָבּן אַרױסגעבּלעכצט
גער" ,ראַכמאַן ,גק מן ,67

געשװאָלענע צינ

אַרױסבּלעקען  --טרו, .װעלװל האָט מורא,
פֿאַרמאַכט די אויגן  . . .דאָרט אין װוינקל שטייט
עמעצער און בּלעקעט אויף אים אַרױס די צונג",
אָפּאַ' ,אויף יענער זײַט בּריק' ..., .האָט נח
אַרױסגעבּלעקעט עפּעס װי אַ קראַנקע ,גוסס-
דיקע שאָף" ,הר ,אָדמס קינדער ,בבּורא פּרי

הגפֿף.

-עניש,

אַרױסבּעטלען  --טרוװ- .טל אַרױס-- ,גע-
בּעטלט.

ארויסקריגן

דורך בּעטן זיך .א' א

גרעסערע נדבֿה; .הײַנטיקע יונגעלײַט מון
זייערע װײַבּער אי פֿון זייערע עלטערן" ,אמד,
איינע פֿערדרײענעס ,װילנע  ,3781ז' ,32
בּעטן אַרױסגײן ,איר,
אַרױסבּעסן  --טרו.
אַרױסװאַרפֿן ,אַרױסטרײַבּן .אי בּדרך כּבֿוד ,אים
זאָגן ילכה דודיי, .די חבֿרה האָבּן אקוק געטאָן
אז פּאַטשן העלפֿט ניט ,האָבּן זיי אים {דעם
גנבֿן אַרױסגעבּעטן אין פּאָליש אַרײַן" ,קמ,
 ,6פהַאן , ,52מע האָט אונדז בּחרפּתנו פֿון די
דערפֿער ארױיסגעבּעטן" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,פּונקט , ,2זי האָט אים אַרױס-
געבּעטן ,טאַקע ממש אַרױסגעװאָרפֿן פֿון איר
קאיוטץ",

ב .דעמבּלין,

צװײ

און

אַ דריטער,

ג"י

 ,3ז' . 05

אַרױפבּרומען

--

אוטו.

;עס

װעט

אױך

ערגעצוואו פֿון אן אַלטער חורבֿהדיקער שול
אי אַ ליד פֿון פּײַן און לײַדײ ,יודישע זאַמל:
טרװ  --אַ' א קללה,
בּיכער וו ,װאַרשע 8191
,די 'על-חטאיםי פֿלעגט ער א' װי א ליב און
שלאָגן זיך אין האַרצן" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגע-
נישן ,זי , ,03מיטל {פֿאַר דער אינטעליגענץן
.ַ,ר.ױסצובּרומען איר װײיטאָג און אַרויס.
א
צושאַלן איר פֿרייד" ,זשיט װ ,נ"י  ,2191זי ,921
מיט זיך- .בַּרום ,דער- .עכץ- .עניש.
אַרױסזאָגן ,אַרויס"
אַױפבּרײַען  --טרו.
רעדן ,אַרױסבּרענגען מיט א סך רייד .אַרוס-
טײַטשן .אַי פּיתום און רעמסס, .די הויפּט.
פֿינור איז דער יאַהודישער הױנ-קנעפּלעך:
פֿאַבּריקאַנט  . ..װעלכער דערשמעקט  ...די
ערנסטקייט פֿון דער סיטואַציע און בּרײַעט
אַרױס זײַנע 'הויכע' פֿילאָסאָפֿיעס" ,א .דאַמע
מיט
סעק ,שטערן ,מינסק  ,23291טן .01:11
עניש.
שכץ.
אונג.
זיך.

אַרױסבּרילן  --טרח .אַי װי אַ לײבּ .אַי אַ
בּאַפֿעל ,, ,א פֿאַרכּאָרגענער קול װי א מעכט-
קער מדבּר'שטורעם האָט זײַן אן ענטפֿער
אַרױסגעבּרילט" ,יהואַש' ,משה רבּינוס טויט,
גאַזױ האָט מיט א כריפּ דער יונג אַרױס"
געבּרילט דעם סם פֿון זיך  ---זײַן פּײַן" ,מלה,
,ו קענען
'די זונה  ---אונדזער פֿירערשאַפֿטי ,צ
ערלעך אי פֿון זיך די נויט איז נייטיק א לעבּע-
דיקער קאָנטאַקט מיט שאַפּי ,נאַד ,טינט און
פֿנדער ,נ"י  ,6291זי ,591
ארױיסטרײַבּן דורך
אַרוױסבּריען  --טרװ,
אָפּגיסן מיט קאַכעדיק װאסער, .האָט דער שדכן
מורא געהאַט אהין צו גיין  . . .יענער זאָל אים
ניט א' אָדער דעם קאָפּ צעהאַקן פֿאר זײַן
שדכנות" ,י .מאָרגענשטערן ,שׂמכע {! שמחהן
פּלאַכטע ,ווילנץ  ,4981ז'  ---, ,5צװישן אונדז
נישט

דערװעגן

איז

אַלץ

געענדיקט!

זאָלסט

אַריבּערטרעטן מײַן שװעל ,כ'װעל
משומד דו!" ,אָפּאַ ,היבּרו ,זי ,161

זיך א"

אַרױפבּרעכן  --טרו ,1 .דורכבּרעכן .אַרױס-
קריגן מיט דורכבּרעכן עפּעס .אי א ואנט און
זיך אַרײַנקריגן אין בּאַנק, .אייבּיק-געשלאַסענער
ליכטיקער קרײַז . . . / ,בּרעך אונדז אַרױיס פֿון

דער נאכט ,װי פֿון אײַז" ,חג ,פליטים ,זי ,96

אַרױסבּרעמען

2079

 .2אַרױסבּרענגען עפּעס פֿון זיך מיט אָנ
שטרענגונג .אי פֿון זיך דעם אָנגעקליבּענעם
װײיטיק, ,לאַנג זיך אײַנהאַלטן קען ער אָבּער
ניט ,בּרעכט ער ארויס מיט אימפּעט" ,אַש ,רבֿ
|
שלמה נגיד ,1291 ,זי ,33

 .2אויסמייקענען ,אַי דעם פֿעטן מאָלצייט,
אוטוו .אַרױסרײַסן זיך ,א געוויין (א געלעכטער)
בּרעכט אַרױס ,.אַ מלחמה ,א רעװאָלוציע בּרעכט
אַרױס, ,פֿון זײַן קעל אַרױסגעבּראָכן האָט א
װילדער קרעכץ :גאָט פֿון גערעכטיקײיט!" ,יהו"
אָש' ,גאָטס גערעכטיקייט, .און אַ שטילער
| זיפֿץ ,אַ װײיטאָגלעכער זיפֿץ האָט פֿון עק װעלט
אַרױסגעבּראָכן ,פֿאַרשפּרײט זיך איבּער דער
וועלט" ,ייש ,איבּז ,ח .נ .בּיאַליק ,די מגילה
פֿון פֿײַער,
מיט זיך :אַי זיך לתּרבּות רעה .עדי
יונגען האָבּן זיך אַרױסגעבּראָכן פֿון סטראָי און
אַ האָגל געטאָן ...מיט זלזולים ,חג ,מזש,
 8וווט , ,1וי אַזױ האָט דאָס ווייכע צאַרטע
גרעזעלע געקענט דורכשפּיזן און זיך א' אויף
דער אײבּערפֿלאַך?" ,י .עלבּערג ,איק ,ר"ה

תּשכ"ב.

3--ראָך ,דער

אַרױכבּהעמען
,סיבּרצמט

--

דורך

פּאַפּערניקאָװ,

אטחו.

די צװײַגן

סערגיי

עניש.
אַרוסקוקן,

דער

יעסענין,

אַרופבּרענגען  --טרװ.

מוֹלד אַרוֹים";

תּש"ל,

{' .32

 1בּרענגען פֿון

אינעװײיניק .אַרױסטראָגן .אי פֿון קיך א שטיקל
בּרויט פֿאַרן אָרעמאַן, .דיא ורויא  . . .לוף אוני
בּראכט בּיהענדן איין גרושׂ ללַליך הרויש",
שמואל בּוך ,סטראָפֿע , ,8151װען מן אַמאָל
אויז זיין הויז גגאַנגן איז אונד האט ואש פר
געסן ,זאָל מן ניט צו ריק גיהן ,זונדרן זאָל
זיך עֹשׂ לאזן ארויש בּרענגין" ,צװאת רי יהודה
החסיד89 ,דאָ ,תּקנ"ט ,ז ,יבּ.
 ,2אַרױסציען .בּרענגען צו פֿירן .אַי די
שװערד פֿון שייד,; .גילדני (גורלות) װאַרן
צווייא ,אויף איינר שטונד (חטאת) אונ' אויף
דער אַנדר שטונד (עזאָזל) .עֶר קלאַפּט זי װאָול
דורך אַננדר אוני בּראַכט זי הרוישׂ אויז דער
בּיקשׂ" ,מחזור ר"ה וו"כּ ,הומבּורג ,1271
קצבּ/בּ, .פֿון דאָרטן בּרענגט מן אַרױז עד
היום הזה אֲליר הנד קעסטליכי בּשׂמִים אוני

אוצרות מלכים" ,קונשׂט בּיכל ,אַמשׂט ,תּצ"ח.
,זײַט װישן אַלשׂ װען אין דויא גגעבּני צאהל
עטוואש איבּר בּלײַבּט {נאָך דער קװאַדראט-
װאָרצל-יציאונגן זוא קאָנט איהר גװישׂ קין
גאַנציס מעהר אַרוש בּרענגין ,זונדרין נאָר איין
בּרוך" ,מ .ז .איידליץ,

מלאכת

מחשבֿת,

פּראָג

תּקל"ה ,זי קעא|, .די אדומישע חיליםן גינגטין
ווידר אין דשׂ (היכל) אַרײַן אוני בּראַכטין
אַרויש אֵל די שאַלק האַפֿטיגי מאַנן די בּײַא זי
אי
גהערטין" ,יוסיפֿון ,פֿיורדאָ  ,4671קטו/א.
פֿון געבּרויך ,פֿון אומזאץ (סחורות ,מטבּעות
אע ,זיי וְדי סוחריםן קאָנען די פּראָדוקטן
אינגאַנצן אי פֿון געבּרויך ,פֿאַרבּאַהאַלטן זי
און
אונזער

אֲפֿילו

אַרױסבּרענגען

פֿאַרבּרענען",

פּראָגראַם,

ווארשע

בּ.
,8191

מיכאַלעװיטש,
ז' ,06

 .2אויסלייזן .אַרױסראַטעװען, .דא װערין זיא

דיך גװישׂ ניט פֿר לאזין אוני װערין זעהן דו
זיא דיך װערין קענה איין רויש בּרענגין",
פּראָגבּ ,זי , ,15וען איינר האט מחטיא רבּים
גיוועזן דהיינו ער ואר (מימר דת) אוני' האט
זיין קינדר אוך מיט זיך גיפֿירט אַז זי זאָלן
ממיר זײַן אוני עֶר װיל חוזר זײַן ,זאָל מען
אים ניט מקבּל זײַן ,בּיז ער זײַני קינדר אוך

עפּעס צו טאָן ,נאָר איך װעל אָבּער נישט האָבּן
די מעגלעכקייט דעם כּוח אַרױסצובּרענגען ,צו
װאָס אים אײַנצוּװענדן און מיט אים ניצלעך
זײַן" ,ממוס ,די קליאַטשע, .ער זאָל נישט האָבּן
קיין שליטה צו אי זײַן תּאוה אין וירקלעכ-
קייט" ,תּנִיא ,זי לד,, ,איך ווייס ניט צי חסידות
האָט בּאַװואוסטזיניק אַרױסגעבּראַכט פֿון זיך
אין זיך דעם נײַעם קדוש-בּאַגריף" ,קאָר | ,ניי
*א' מן הכּוח אל הפּופָל =
 ,8ז' .812
פֿאַרװירקלעכן װאָס מע פּלאַנירט,

איין (נס) מיט איר געשען און װער זי קענען

 .8בּאַשאַפֿן ,אָפּשילדערן .פֿאַרקערפּערן קינסט"
לעריש .בּאַשרײַבּן .אַי עפּעס מיט פֿון) דער
פּען ,מיטן פּענדזל .א' די לעכערלעכע זײַטן
פֿון לעבּן .אי די נשמה-שיינקייטן פֿון דעם
פֿאָלקסמענטשן; ,א סך מאָל האָבּ איך אײַך
דערמאָנט און אַרױסגעבּראַכט אין מײַנע אמתע,
ניט-אויסגעטראַכטע מעשׂיות איינעם פֿון מײַנע
בּאַליבּסטע פּאַרשױנטן ,דעם רב פֿון כּתרילעוו-
קע ,רבּ יוזיפֿל" ,שע ,קליינע מענשעלעך,...
ז' , .091װאָס איז דען טאַלאַנט אויבּ נישט די
אינטענסיווע פֿעאיקײט צו פֿילן און אַ'י דעם
ווערט פֿון זאַכן" ,שנ ,קריטיק און קריטיקער,
בּ"א  ,9591זי , .071דען יענע האַנט װאָס האָט
פֿון שטיין דאָס װערק אַרױסגעבּראַכט / ,האָט
פֿאַר דעם זעלבּן װערק א האַרץ פֿון אַװנטשײַן

אַרויש בּרענגט" ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד? תּקײז?
תּקע"ז? ,סימן קנה, .עס איז מיט איר נאָך
קיין איסור

אַזױ װצט

ניט געשען,

מיר

געװיס

אי {פֿון בּית-הזונותן" ,פּאַװיר ,ספורי הפֿלאות,

װאַרשע  ,4481יז/בּ,
 .4אַרױספֿירן

פֿון א נשמה-צושטאנד.

אַי

עמעצן פֿון יאוש מיט א גוט װאָרט; .די פֿראַגע
בּרענגט אים אַרױס פֿון דעם דול װאָס זײַנע

וערטער האָבּן אויף אים אָנגעװאָרפֿן" ,בּ .גאָרין,
;אַ קלאַפּ אין דעם פֿאָדער:חדר בּרענגט אַרױס
רפֿאלן פֿון זײַנע געדאַנקען" ,ממוס ,װינטשפ,
*אַי פֿון שגעון = אויך :אויסהיילן,
זי ..222
*אַ פֿון די כּלים ,פֿון גלײַכגעװיכט ,פֿון געדולד,
פֿון זיך = דערפֿירן עמעצן צו א צושטאַנד פון
גרויסער אויפרעגונג ,מאַכן אַז עמעצער זאָל
פֿאַרלירן דעם קאָנטראָל איבּער זיך .א שלעכט
בּוך קאָן אײַך אי פֿון די כּלים און אַרײַנבּרענגען
אין

שנ,

כּעס",

און

קריטיק

קריטיקער,

ב"א

 ,9ז' ,28

געמאַכט?,

|

 .9פּראָדוצירן .אויסאַרבּעטן; .ער האָט אַרוס-

הר,

אונטער

עלעפֿאַנט,

הימלען,

גאָטס

'דער

|

( .9אַרױסאָגן .אויסדריקן (זיך) .קלאָר אַי
װאָס מע ויל זאָגן .אַי אַ השערה .װאָס װילסטו
דערמיט א'? אַי אַ נײַעם געדאַנק .א' די בּאַשול-
דיקונג .אַ' פֿאַר דער עפֿנטלעכקײט .אַי פֿאַר"

געבּראַכט אַן אַנדער מין אײַזנװאַרג ,צין אָדער
בּלײַ" ,נחבּ ,ימעשׂה מהז' בּעטלירס', .זיי |די
שמעלצאויוונסן בּרענגען אַרױס װעכנטלעך בּיז
 04טויזנט צענטנער שטאַבּאײַון" ,קמ,4681 ,
א  15היענע פֿלעגן עסן דאָס דאר שטיקל
בּרויט מיט דעם שווייס פֿון זייער פּנים ,חוצדעם
זיך גאָרניט פֿאַרגינען ,אַפֿילו דאָס װאָס זי
האַבּן אַלײין אַרױסגעבּראַכט און אױפֿגעהאָדע-
װעט מיט זייער פּראַצע" ,ממוס ,קליאַטשע,
זי ,53
 .0אַרויסקריגן רװח ,נוצן פֿון עפּעס ,פֿאַר-
דינען, .דען איך דאז מיינשׂט תּ"ל |תּודה לאלן
פֿון אינן האבּ אַרױיש גיבּראַכט װאָז איך אין ה'
שנים האָבּ ניט קענן בּיקאָמן" ,פּראָגבּ ,ז' .5
,איין שליש:קרקעות ,עשׂ בּרענגט דיר גװישׂ
רווחים אַרױישׂײ ,עיון ,נ/בּ, .װער שמועסט די
אָרעמע האָבּן מיט זיך צו טאָן ,פֿון דעם װוינט

אָדער די װערטער ואו און װי זיי שטייען ,אָבּער
ענדערן די אינטאָנאציע ,מיט װעלכע אייניקע
פֿון אונדז בּרענגען זיי אַרױס פֿונעם מויל",

צעד ,ז' ; .2עס װעט

זי ,9

בּרויט אַרױסצובּרענגען",

אים ניט אײַנפֿאַלן; טאָמער װאָלט דער מענטש
זיך געקענט אי זײַן בּרויט ,װען ער זאָל האָבּן
דעם רובּל עפּעס צו קױפֿן קלייניקייטן און
פֿאַרקױפֿן" ,יִפֿאָל ,1881 ,מאן ; .4אָבּער דער
עיקר . .א.יז  . . .אַז זיי זאָלן דאָרט קענען
זיצן בּמנוחה װי בּײַ זיך אין דער היים און א'
דאָס שטיקל בּרויט מיט אייגענער ארבּעט",
ממוס,

אַ

סגולהה,...

ז' ,32

 ./פֿאַרװירקלעכן ,רעאַליזירן .אַנטפּלעקן ,אי
מוט ,ענערגיע .א' א פּעולה .אװאויל דעם
מענטשן װאָס דערלאנגט חכמה ,דעם מענטשן
װאָס בּרענגט אַרױס מבינותשאַפֿט" ,מס ,משלי,
תּקע"ד ,ג,, ,31 ,איך װעל פֿילן אין מיר אַ כּוח

שיידענע קלאַנגען .אי א מעלאָדיע .אַ' דעם
נעבּיך אין דער
ט
ָ.
האא. .
ריכטיקן טאָן, ,זי
האַשט ניקש קענין אנדרשט הרויז בּרענגין",
גה ,זי , ,53װי זאָל ער |דער רבֿן דאָ אי דעם
אמת" ,צװײי ערליכע יונגלעך , . ..פּיעטריקאָװ
 ,1ז'  ---. ,41שװײיג ,טאָכטער ,און בּרענג
נישט אַרױס איבּער דײַנע לעפֿצן אַזעלכע אָפּ-
קערערישע

רייד",

י .מ .נײמאַן,

שבּת אויבּס,

ווארשע  ,9291ז'  .05אער ...עפֿנט א מויל,
בּרענגט אַרױיס אַמאָל עפּעס א פֿאַרדומפּט קול",

ממוס ,עשׂרפֿים ,זי  ,7עלאָזן די אויסדרוקן

גרינ,

בּלעטלעך

פון אַ טאָג בּוך ,נ"י ,4591

*ניט אַי א װ אָר ט פֿון מויל) = א) בּלײַבּן
אָן לשון (מחמת אײבּערראַשונג ,שרעק אאַ
שטארקע עמאָציעס), ,וי אַ דונער האָט מיך
געטראָפֿן ,אַזוי בּין איך געווען צעמישט הערן-
דיק אַזױנס ,און ניט געקאַנט א' פונעם מויל
קיין װאָרט" ,ממוס ,אַ גריע האָר ,זי 41
,דו היבּסט אַן צו ריידן און די װערטער
שטעלן זיך דיר װי בּיינער אין האַלדז און דו
קענסט זי ניט אַי ,ניט אַרונטערשלינגען" ,ממוס,
װינטש װו ,נ"י  ,0291ז'  .02ב) (פֿאַר)שװײַגן
,איך

װעל דיר

װײַזן ,דאָס דײַן װײַבּ איז א

בּעל-סוד ,זאָל מיר דאָס מויל פֿון אונטן שטיין,
אויבּ איך װעל איין װאָרט אַי" ,ש .לעדערער,
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אַרױסבּרענען
דער שרעקליכער פֿערבּרעכער ,װילנע ,7981
*נישט קענען א' דעם אָט עם =
ז' .62
*א' שחור
נישט קענען אָפּכאַפּן דעם אָטעם.
על גבּי לבֿן = אויסדריקן שריפֿטלעך.
 0גוֹרם זײַן .אַרױסרופֿן א דערשײַנונג .זײַן
די סיבּה פֿון עפּעס, .און װי מילך געשלאָגן
בּרענגט אַרױס פּוטער ,דער נאָז דאָקוטשעט
בּרענגט אַרויס בּלוט ,אַזױ די פּעולה פֿון כּעס
בּרענגט אַרױס קריג" ,מס ,משלי ,תּקצ"ד ,ל,33 ,
,דער יצר:הרע איז געקומען ...ער זעט א
ייִד מיט בּאָרד און פּאות און צעלאַכט זיך...
כאַ ,כא ,כא! א גרויסע זאך אַרױסצובּרענגען צו
אַן צבֿירה" ,פרץ ,ידער כעלמער מלמר, .די
כּוחות װאָס האָבּן די טענדענץ אַרױיסגעבּראַכט
אין לעבּן זײַנען איבּערגעשטאַרקט געװאָרן פֿון
אַנדערע נײַע כּוחות װאָס האָבּן געהאַט אין זיך
אַן אומגעקערטע טענדענץ" ,זשיט, .1191 ,פֿון
קבֿרס נאַכט ,מיט װאָרט פֿון צױבּערײַ / ,אי מיר
זאָלסטו דעם פּראַפֿעט / ,דעם טויטן שמואלן",
יהואָש' ,שאול',

 ,1אַרױסװײַזן אַ געפֿיל ,עמאַציאָנעלן צו-
שטאַנד .אַ' צייכנס פֿון אַכטונג .אַ' הכנעה .א'
אַהבֿת-ישׂראל, ,ער איז צופֿרידן שוין פֿון דעם
גופֿא װאָס ער האָט איבּערראַשט ,געמאַכט א
סורפּריז ,און זאָל טאַקע װעלװל אי זײַן גאָרע
פֿאַרװאונדערונג" ,ל .אַליצקי ,ישיבֿה-לײַט ,תּ"אָ
, ,8דער חשש איז אזא ערנצטער און אַזױ
אײַנדריקלעך אַרױסגעבּראַכט" ,יִבֹּל שוצא ,ז'
, 7דעם ידבֿרי חיים! האָט אויך ניט געשטערט
אין אַי זײַן אײַנגעבּוירענעם חוש פֿאַר הומאָר

און סאַטירע" ,ר .מאהלער,

ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ

 ,0זי ,952
 ,21מאַכן עס זאָל געבּוירן װערן .אַרױס:
געבּן אַ גערעטעניש, .און די הילף פֿון גאָט
װאָס קומט דעם מענטשן דערבּײַ איז גלײַך
אַזױ װי רעגן װאָס ער טרינקט אָן דאָס פֿעלד
און װאָס בּרענגט אַרױס און מאַכט שפּראָצן",
חה װו ,זי  ,191עאַ שד אין דײַן טאַטנס טאַטן
אַרײַן ,די ערד זאָל אים אַרױסװאַרפֿן װאָס ער
האָט אַזא טרײפֿענע זרע אַרױסגעבּראַכט אויף
דער וועלט" ,יודי פֿאַר פּסח ,זי , 34מע װערט
נענטער בּאקאַנט און גייט אײַן אין שידוכים
װאָס פֿאַרהעלפֿן צו דערהאַלטן דאָס פֿוגל
געשלעכט און אַרױסצובּרענגען אויף דער

מרגניתא ,שקלאָו תּקנ"ד; .אַפֿילו ער בּרענגט
פֿון זיך אַרויס ליחה אָדער ער טוט אױסשפּײַען
 -פֿאַר זײַן חבֿר און עס איז זײַן חבֿר נמאס ,אַזױ

ער דערפֿאַר

קומט

י .שפּערלינג,

לדין" ,א.

ליקוטים וו (טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט,

|

זי ,83

9

סאן ,22

|

אַרכ .אָפּשאַפֿן ,אָפּגעװאױנען, .דען וװען

הנג .גדיזער שׂכל
אויך מיט זיך.
הפּועלי װירקט גראָדע דורך אַ קערפּער .זיין
עובֿדא איז די אִ'י פֿון פֿאַרהױלונג אין די

אויך אַן אִי פֿון מיאוסקייט צו שיינקייט פּונקט
װי מאַפֿילה לאור גדול" ,ה .זײַדמאַן ,אַלגעמיינער

מבּ"ם,

ווירקלעכקייט",

הוגה

| ,װילנע

דעות

אהער",

ס .דאָס אַרויסקומען

פּעריאָדישער אױסגאַבּע, .געשריבּן בּײַם אַי פֿון
זײַן בּוך יייִדישע לידער'" ,ש .פֿרוג װ ,נ"י
|
 ,0ז' ,131

 , .,ו ,וילנע  ,1881זי , .6עס איז אַן אומגליק

 0אַרויסקום פֿון אַרטיסט אויף דער סצענע.
זיך צוגרייטן צום אִ' .אי פֿון דער פּרימאַדאָנע.

דער

אַ.

שוחט",

י.

סאַפיר,....

חטאת

הקהל

װאָס דער אַ'  --דער פּראָדוצירער  --דאַרף
עסערס",
ו.מ.ז.יסטע
איל
אויסהאַלטן אַזױ פֿ
אויך דזו אויסבּרענ-
צייט ,טמז 7591 ,וש .7
גער - .)951 4--( 32עריי.

אַװױסבּוענען  --טרו, .ער האָט אַרױסגע-
בּרענט און אַרױסגעשטורעמט פֿון זיך דעם
כּעס און די זידלערײַען ,װאָס ער האָט ניט
דערזאָגט די קונים אין געשעפֿט" ,חג ,ר' צמח
אַטלאַס.

אַרױפנאָבּ

--

דער ,ז, .די קולטור-אינסטי"

טוציעס און ציבּור-פֿאַרלאַגן דאַרפֿן אױסבּרײ-
טערן די איבּערזעצערישע אױפֿטוען און זיך
אַרײַנקלאַמערן אין א בּרייט צוגעשניטענעם
פּלאַן פֿאַר אַן אי פֿון אַן אוצר פֿון דער יידיש-
ליטעראטור ,דף כּנגד דף ,אחד מקור ואהד
/
תּרגום" ,ד .סדן ,היימיש ,תּשרי תּשכ"ג.
אַרױסנאבּע  --די ,יס, .די אַי פֿון הערצלס
בּיאָגראַפֿיע

און פֿון זײַן װערק

אלטנײַלאַנדי

איז ניט גענוג" ,זשיט או ,נ"י  ,9191ז' .51

אַרױסגאַנג  --דער , גענג- ,ען.
אָדער רעזולטאט

פֿון אַרױסגײן.

 1אַקט

אי פֿאַרבּאָטן,

אי הינטער דער שטאָט? ,א תּלמיד'חכם שפּאַנט,
לױפֿט פֿאַרן װײַב און בּײַם אַרײַנגאַנג און א'

|דורך

ער
דער

זיך גיין פֿאָרױס",
טירן",

שע,

ממוס,

בּלאַנזענדע

שלמה,

שטערן

( .7בּײַם שפּילן) דער ערשטער גאַנג, .דער
שפּילער מיט װײַסע שטוקעס אַדער מיט װײַס,
מאַכט דעם אַיי ,מ .קוטשינסקי ,ייִשפּ ווש ,זי ,98

 .8פֿאַרקערפּערונג, .די ערשטע טרעפּ |צום
קשר מיט אלקותן איז שתּיקה ,דער אַי פֿון
שׂכל צו הלבּשה" ,לדבּ ,נ"י  ,7591עט,
אַרױם גאַניץ  --פֿראַזע .
בּיינער .גוט אָפּגעשניטן ,זיך
זייער א שװערער לאַגע .ניצול
ריזיקירט ,נאָר דאַנקען גאָט,
ארױסנאָפֿ  --דער- ,ן.
פֿון אַרױסגיסן ,6--

אַרױס מיט די
אַרױסגעדרײט פֿון
געװאָרן; .שטאַרק
 --אי גי".

אַקט אָדער רעזולטאַט

אַרױסשטאַרצן
אַרױפנוספן  --אוטו .נעאָל.
אין אַ מצבֿ פֿון גסיסה,, ,כ'זע װי ס'גוססן אַרויס
די דורות פֿון די גלידער און מאָלן אין לצנה-
שײַן צוואות אויף די ווענט" ,סוצי ,פֿעסטונג.

אַרױפגזלען  --טרו, .אַל דײַני פֿעסטי שטעט

וועלט נײַע בּאַשעפֿענישן" ,ייפֿאַל ,2881 ,מאן ,94

ממוס,

זשורנאַל ,נ"י  2791ווו - ,92

פֿון א בּוך ,פֿון א

 ,2זי  .82העכיץ . -עניש .דער (דין,
-קע), .דער אי פֿון דעם ליגן איז . . .שמערל

,די קרײַטער װאָס מע זייט אויף די פֿעלדער /
און װאַקסן ניט װילד װי גראָז אין די וועלדער /
װאָס דעם קומט נעבּעך אָן גענוג שװער /
בּיז ער פרענגט זיי ארויס אויף דער װעלט
שירה,

א-קליידער,

אַשיך.

אַ"הוט.

סאָו

--

הײַנט

שוין דער גרײַז איז אין דײַן קינדש קאָפּף
אַרײַן גיגנגן אוני איז גיווינטלך אין זײַן מויל,
דען גרײַז אַרױשׂ צו בּרענגן בּישׂטו דײַן טאָג
ניט פֿועל" ,עיון ,סט/בּ,

כאפּט

ז' ,23

 .4בשייכות מיט אָפּרו .אַי אין װאַלד אַרײַן.
איז אַן אַייטאָג .װער פֿאַרגעסט עס זײַן אַטאָג?
אין פֿאַרבּינדונג מיט בּאַפֿרײַאונג .דער אַי פֿון
מצרים ,ציילן די טעג בּיזן אַ' פֿון תּפֿיסה, .די
אויסלייזונג פֿון עבֿדות צו חרות איז דעריבּער

,זי האָבּן ליבּ זײַן די ערשטע אויך בּיים א'

 ,8מאַכן עס זאָל אַרױסשײַנען ,בּוֹלטער זיך

קראַנקן |אויף כאָליערען" ,טאַר ,זי " .85די
װיכטיקע אױפֿגאַבּע פֿון דעם פּעריאָד {אין
קימפּעט} איז די עפֿענונג פֿון דעם אונטערשטן
אַי פֿון דער הייבּמוטער" ,פֿגעז ,װילנע ,1391

|,

װאַרשע  ,2291זי .14
 .2אָרט אַרױסצוגײן .זײַטיקער אַי .רעזערוו-
אי .פֿאַרמױערטער אי א"קאנאל .אי צום ים,
זיך לאָזן צום א', .אין דער זעלבּיקער צײַט

װערן גרינג זײַן אײַן צו נעמן אוני אַרױישׂ צו
גזלן װאָשׂ דרינן איז" ,סהמ ,נחום ,ג,21 ,

אַרױפגײן  --אוטװ.

 .1פֿאַרלאָזן אַן אָרט

װאָס איז אָפּגעשלאָסן .ארויסקומען .אי דורך
דער טיר .קושן די מזוזה בּײַם אַרײַנגײן און אי
גי אַרױס ,מע רעדט דיר א שידוך! פֿװל
{געװויינטלעך שפּאַסיק .אז אַ שדכן פֿלעגט
קומען ריידן א שידוך ,פֿלעגט מען הייסן דעם
בּחור אָדער דער מיידל אַרויסגיין פֿון שטובּ.
פֿון דעם דאָס חכמהלע בּײַם כּעטן עמעצן
אַרױסצוגײן כֹּדי יענע(ר) זאָל ניט הערן א

בּאַלאַגערט שוץפּאָליצײ און געסטאַפּאָ דעם א'

קאָלירן, .,די שניי-װײַסע בּגדים בּרענגען נאָך
מער אַרױס די געלקייט פֿון זײַן הויט",

פֿון טונעל מחוץ דער געטאָי ,טשענסטאָכאַװער
יוִדן ,ניי  ,7491זי ,791

שמועסן, ,אַרײַנגײן דארף פֿריִער דער עלטע-
רער ,א'  --פֿריִער דער ייִנגערער" ,זעליגמאַן,
איבּז ,מסכת דרך-ארץ זוטא ,ווילנעץ  ,8781עאַז

 .4אַרױסשפּײַען .אַרױסמײיקענען .אויס-
בּרעכן, .ווען די חולשה איבּערהאנט גענומען
האָט און קיין אַכילה קאָן ער ניט אָנזען און
ווען ער שוין גענומען האָט אין מויל ,אַזױ דאָס
זעלביקע בּרענגט עֶר גלײַך װידער אַרױיס",

 .בּשייכות מיטן קערפּער .אויך :שטולגאַנג,
אַ װאסערדיקער אַ, .איבּערהויפּט זאָלן זי
זײַן שטרענג און זייער געװאָרנט נישט אָנצו-
רירן מיט די בּלויזע הענט נישט אין דעם א'
און נישט אין דעם אוױיסברעכעכץ פֿון דעם

אַ הונט בּילט ,זאָל מען אי זען" ,שװ, .דורך אַ
פֿענצטער טאָר אַ קינד נישט אַי ,װײַל ער װעט
נישט װאַקסן" ,גלײבּעכץ, .און אהוד איז
אַרויסגעגאנגען אין פֿירהױז און האָט צוגעמאַכט
די טירן פֿון דער אײיבּערשטובּ" ,תּי ,שופֿטים,

אַרױסזען.

דאָס

ליכט

בּרענגט

אַרֹױס

אֲלע

אַרױסגײן

2078

ג; ,22 ,יוֹסף  . . .ריף ,לאסט אידרמאַן פֿון מיר
הינויז גיך" ,בּליץ ,בּראשית ,מה, .1 ,ער איז
נייארט אוישׂ דעם כּפֿר הויז אַרױש גנגן דאַ
זײַן בּ' גזלנים נאָך גיקומן" ,שו"ת מהרש"ל,
לובּלין  9951הש | ,זי 29ן, .איין שׂמחה פֿון
יום טובֿ האָט ער גימאַכט דער כֹּהן גדול צו
אַל זײַן ליבּ האבּר װען ער איז אײַן גאַנגן
אין דאש בּית המקדש אוני איז הרויז גאַנגן
מיט שלום זונדר בּיוי בּיגעגינס" ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271קצה/א, .ואש װערשטו.
| דא מיט גװוינן דשׂ דוא דיך אײַן שליסט אין די
מוארין פֿון דיא שטאט ,גיא אַרױישׂ צו מיר",

יוסיפון ,אַמשׂט  ,3471קנד .גיי(ט) אַרױס! =
| אויסרוף בּײַם אַרױסטרײַבּן עמעצן .דזוו אַרױס!
ניט א מפּתח בּיתו ,ניט אי פֿון די דלדיאמות =

א) פֿירן אַן אָפּגעזונדערט לעבּן ,זײַן איינזאַם,
עלנט; בּ) זײַן אַ דאָגמאַטיקער .מורא האָבּן פֿאַר
*אַי אויף מלחמה,
א נײַ װאָרט ,נײַעם געדאַנק.
קריג = אָנהײבּן א מלחמה אָדער געשיקט
ווערן מלחמה צו האַלטן, .אַלע יונגע מענער
זײַנען ארויסגעגאַנגען אויף דער מלחמה", ,אַז
עס װעט אַמאָל אויסקומען אז מע װעט דאַרפֿן
אַ נייטיקע טרעװאָגע מאַכן אויף א קריג אַ",
פּלאי ,המדבּר בּצדקה .װאַרשע תּרנ"ב ,זי .8

 .2דזו ב  1פֿיג .אַ געפֿיל װאָס גייט אַרױס
פֿון די טיפֿענישן פֿון האַרצן .א װעג װאָס
גייט אַרױס צום ים .פֿון דעם אָרט גייען אַרויס
עטלעכע װעגן, .תחילת האָט עֶר גערעכנט אַ'
מיט אַ פֿײַעריקן אַרטיקל קעגן" ,שע ,פֿון
כּתרילעװקע ,זי , ,03די לעצטע איז אַרױס:
געגאַנגען די ניימאַשין {מע האָט זי פֿאַרקױפֿט|",
פּרץ ,ידי אַלמנהי, .א חסרון בּלײַבּט אַ חסרון,
מאַכט לגמרי ניט אויס  /פֿון װעמעס מויל און
פֿפדער עס גייט אַרױס" ,אַלצ ,קליין װעלטל,
לאָנדאָן  ,4981זי , ,47מיט דעם גרויסן ליאַרעם

און געוויין  /קומט ער  --אויף דער װעלט
אַרױסצוגײן" ,עט ,לידער ,װילנ  ,3291ז' .5
*עס גייט מיר פֿון קאָפּ ניט אַרױס = איך
די נשמה גייט
טראַכט שטענדיק װעגן דעם.
אַרױס פֿון גוף(, .שרײַאט דר מלאך המות פֿון
הויסן אַרײַן)  /משה בּן עמרם דײַן צײַט איז
אויז / .דײַן נשמה זאָל דיר גיהן אויז דײַן גוף
אַרױז",

משה

אַרױסגײן

רבּינו

בּשרײַבּונג,

אָרט?
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קללה :אַי זאָל פֿון דיר
||גק ,קן  ,05זי .|12
*אי פֿאַר עמעצן = ײַן א
די נשמה!
פֿירשפּרעכער ,זײַן אַ שתּדלן פֿאַר עמעצן, .ער
איז בּײַ אונדז די ערשטע האַנט / ,ער אין בּײַ
אונדז די מזרחװאַנט / ,עֶר איז בּײַ אונדז די
קרוין / .אָט אויף אַזעלכע דופֿן מיר / ,אַזעלכע
| בּרואים רופֿן מיר  /פֿאַר אונדז אַרױסצוגײן",
*א' פֿאַר
אַל װוו' ,דער ייִדישער פֿאַרשטײער'.
זיך = עפֿענען אַן אייגענעם געשעפֿט ,װאַר-
שטאָט אע.

 9בּאַקומען זיך (נאָכן פֿאַרענדיקן עפּעס).
דערגיין צו אַ מצבֿ ,אַ תּכלית .אַריבּערגײן אין
אַן אנדער צושטאַנד .אַרױסװאַקסן ,װאָס װעט

פֿון דעם אַלץ אַי? סיקען אַ' אַ מחלוקת ,אַי אַ
ז|יגער (בּאַזיגטער) .אַי (פֿון א געשעפֿט) מיט
היזק (רווח) .פֿון דעם לאָבּוס װעט שוין קיין

= רב ניט אִי .אי מיט א קאָפּ כּולה תּורה, .די
תּלמידים גייען אַרױס {פֿון תּלמוד-תּורהן אומ-
וויסנד פֿון קיין בּרעקל ידישקייט" ,א .י
סאַפֿיר ,....חטאת הקהל ,| . .װילנע ,1881
זי , ,53ווען מען שלאָגט איין שטיין אָן אַנדערן
דאָ גייט דער פֿײַער ארויס און פֿאַרבּרענט
הײַזער און שטעט",

א .ג ,.דער פּראָצעס,...

װאַרשע  ,5881זי  .32עאַ ילִדישע אַקאַדעמיע . . .
װאָס פֿון דאָרטן זאָלן אַי די גרעסטע לומדים
חכמים",,

און

שע,

קלײינע

מענשעלעך,...

זי , ,131מורינו הבּעש"ט| . . .איז} געגאַנגען
אין עולמות-העליונים און האָט זייער ניט גע"
װאָלט אי פֿון דער התבּודדות-וועלט" ,לדבּ ,נײי
תּשי"ז ,קלז, .ס',וויל די װעלט ניט בּלײַבּן
אָפּגענאַרט / ,װיל ניט א' פֿון איר קינדער-
עלטער" ,האל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,77
*אַי אויף אַ דרך ,אויף א (בּרייטן) װעג, .פֿון
3טן נומער אָן הייבּט 'דער מינסקער אַרבּײַטער'
אָן אַרױסצוגײן אויף א בּרייטערן װעג פֿון
פּאָליטישן קאמף און בּאַקומט אַן אינטערעסאנטן
אידישער

כאַראַקטערײ ,דער

אַרבּײַטער ,לאָנדאָן

 ,2ואן  ,41זי .471
*אַי אין איין העמד ,אין די גאַטקעס ,װי מע
שטייט און גײיט; אי בּעירום ובֿחוֹסריכּל ,אי
גאַלע בּחוסרכּל .אַי הויל װי אַ קאַטױל ,אִי פֿון
שפּיל ,אַי נקי ,אי אָן אַ פּרוטה ,אָן א גראָשן

אדגל = א) זײַן אױסגעשפּילט ,קאַפּוט ,בּאַנ"
קראָט :ב) האָבּן אַ בּיז גאָר מיאוסן פּסק.
ווען איינער גייט ארויס פֿון א געשעפֿט נקי,
גאָלע בּחוסריכּל ,זאָגט מען :ער איז אַרױס:
געגאנגען 'גאָל ישׂראלי {װש גאל (גאָאַלן  ---גאָלן.
*אי בּאָקעם = אויסקרענקען .דאָס בּיסל פּרנסה
איז אים אַרױסגעגאַנגען בּאָקעם .קללה (אָפּֿט
*אַי װי
שפּאַסיקע) :ס'זאָל דיר א' בּאָקעם!
אַ נאַסער האָן ,װי אַ נאַסע קאַץ = איר ,האָבּן אַ
שׂלעכט אויסזען נאָך א ניט-געלונגענער און-
*אַ'י פוֿן עמעצן א מענטש ,א
טערנעמונג.
לײַט = דערגיין צו א תּכלית ,אויסמענטשלען
זיך .פֿון אים װעט שוין קיין מענטש ניט אַי
פֿון דעם בּחורל קען אי א לײַט .אויך :אַי עפּעס

רעכטס אָדער געראָטן = זיך אײַנגעבּן, .דער
טשאָלנט איז אַרױס(געגאַנגען) געראָטן" ,זאָגן
די

געסט.

און

די

בּאַלעבּאָסטע

|א
גיט צו

קאָמפּלימענט פֿאַר א קאָמפּלימענטן, :נאָך די
געסט נאָך".
פֿון געדולד ,פֿון
*אַי פֿון די כלּים,
גלײַכגעװיכט ,פֿון רדאיַמקעס ,פֿון זיך אע =

פֿאַרלירן איבּער זיך דעם קאָנטראָל ,װערן
שטאַרק אין כּעס ,װערן שטאַרק אױפֿגערעגט,
צעקאָכט.

*אַ' א קאַליקע ,אַ מת = א) כאַפּן

גאָר אַ גרויסן 'געריקי, .לאָז אַרױס נאָכאַמאָל
אויף מײַן בּרודער דאָס דאָזיקע װאָרט ,זאָג איך
דיר צו אַז דו גייסט אַרױס פֿון מײַנע הענט א
 מת" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן ו ,װאַרשע ,2291זי  .49בּ) זײַן (װערן) ענלעך אויף א מת .ג)

'אַי .פֿון די יאָרן = װערן פֿאַרזעסן ,פֿאַר-
*אַ' פֿון די קינדערשיך
בּלײַבּן אַן אַלטע מויד,
װערן רײַף ,זעלבּשטענדיק* .אי אין טיראַזש
א) (װעגן װערטפּאַפּירן) װערן אױסגעקױפֿט;
בּ) נישט װערן מער בּאַנוצט ,פֿאַרעלטערט װערן
(װעגן

א זאך)ף דזחװ א'

פֿון

געבּרויך,

פֿון בּאַנוץ :ג) אוױפֿהערן שפּילן א ראָלע
(אין דער געזעלשאַפֿט) ,דזװ אַי אויף פּענ-
נאָר מיט הומאָר .אויך( :אונטערן
סיע,
אײַנפֿלוס פֿון רוסיש .מיט הומאָר) :חתונה
*אַ' פֿון פֿאַ סאָן.
האָבּן (פֿאַר אַ פֿרו).
;װען מע הענגט זיי {װאָלענע זאַכןן אויף ,װערן
זי אויסגעצויגן און גייען אַרױס פֿון פֿאַסאָן",
פֿאָר,62 4 2691 ,
 4זיך לאָזן גיין מיט אַ ציל ,מיט אַ כּװנה
צו גיין ערגעץ .אי בּעטלען .א' איבּערבּײַסן
,הן מיט אַלי בּחורים מוזין מיר אַרױז גין

! וזוכןן מיר מוזין זעהן װעהר דא װערט אין
בּעשטין בּשטהין" ,בּחורים ליד89 ,דמ 0571
ויִבּל ווואן, .אי אױפֿן מאַרק נאָכפֿרעגן זיך
| אויף אַן איבּערגעכאַפּטער פֿור" ,שע ,לכּבֿוד
יום טובֿ | ז' , ,04אים איז דורכגעפֿלױגן א
געדאַנק :אפֿשר אי איבּער דער מדינה {קלײַבּן

נדבֿות ,בּעטלעןן? גייען דאָך אַזױ פֿיל?!" ,בּ.
טייטלבּוים ,אױפֿן שװעל ,װאַרשע  ,3391זי ,911
*אַי אויף אַ דרך = א) ענדיקן בּלאָנדושען.
ב) װערן (צום סוף) אַ מענטש .זיך אויסלערנען
אַ פֿאַך* .אי מיט א טיכל .אי מיט א (רויטער)
פֿאַטשײלע = קלײַבּן פֿאַר עמעצן נדבֿות,
 .8זיך לאָזן גיין סתּם אַזױ ,צוליבּ אַ פֿאַר-
געניגן .אַי אין אַ טענצל ,אַי מיט אַ מידל
ןְפֿרג? :אויסגיין ,בּ  ,02זי 261ן .אַי שפּאַצירן.
אי איבּער פֿעלדער ,איבּער װעלדער .אָפּרײדן
דעם טאָג און די שעה אַרױסצוגײן {אויף אַן

אױספֿלוגן, .א,ון יצחק איז אַרױסגעגאַנגען זיך
 דורכצוגיין אין פעלד" ,תּי ,בּראשית ,כד,36 ,,און נאַכדעם גיי אַרױס אין פֿעלד / ,און הער
זיך צו צום אָװנט-קלאַנגײ ,דא ! ,װאַרשע ,0291
*אַי (אַ בּיסל) אין גאַס ,אויף דרויסן
זי 811
= כאַפּן א בּיסל (פֿרישע) לופֿט; .אַז עס איז
טרוקן אין האַלדז און אין די שטיול איז נאַס
 -קען מען ניט אי אויף דער גאַס" ,שװ.,אי ניט קלוג ,אי ניט שיין / ,און ניטאָ מיט
וועמען אױפֿן גאָס אַרױסצוגײן" ,פֿל* .אַי אין
דער װעלט = א) זיך לאָזן װאַנדערן :בּ) זיך
אַנהײבּן בּאַװײַזן פֿאַר מענטשן ,אָנטײלנעמען
אין בּעלער ,אַװנטן; ג) װערן זעלבּשטענדיק.

*ניט אי אין ערגעץ = לעבּן אָפּנעזונדערט ,ניט
גיין צו קיינעם צו גאַסט.,

י

 .0בּאַגעגענען .גיין אנטקעגן .אי דעם מאַרגן
אַנטקעגן; .ער האָט געטאָן איין פֿײַף דאָס די
פֿרױ זאָל צו אים אַ' אנטקעגן" ,אמז ,איינע
רױבּער

געשיכטע,

װילנע .4681

אַ' אנטקעגן

מיט ליכט ,מיט מוזיק ,מיט א קאַפּעלע ,בּתּופּים
ובּמחולות

אדגל.

(אויך איר) :בּאַגעגענען

מיט

* אי בּשן וצִין =
פ|ֿאַרבּלײַבּן א קאַליקע.
*אַ' בּחרבּו ובּקשתּו =
אַי אַן אָנגעשלאָגענער.
א) כאפּן קלעפּ אָדער האָבּן א מיאוסן פּסק

גרויסער פּאָמפּע ,מיט א גרויסן טראַסק.
 ./אָפּװײַכן .ניט האַלטן זיך אָן (בּײַ) עפּעס.
אי פֿון דער נאָרמע .אי פֿון די גרענעצן פֿון

 )3שאַרף קעגן עמעצן אַרױסטרעטן

-עטיקעט), .קיין פּסוק גייט ניט אַרױס פֿון זײַן

ב=ּכלל;

ארויסגיין

2070

פּשט |אין מקרא יוצא מדי פּשוטון" ,שו.
,דער פּסוק טוט קיין מאָל אויש זײַן גלײַכן
וויא זײַן בּישייד פֿר אונש אין די תּורה שטייט
אַרוישׂגיאן" ,עיון ,בּ/בּ, .מיר קאָנען זיך דאָ
נישט גענויער אָפּשטעלן אויף דער פֿאַזע פֿון
דער רעליאַטיװיטעטס-טעאָריע ,װײַל דאָס װאָלט
הייסן אי פֿון די גרענעצן פֿון דעם בּיכל",
גוטנ ,זי ,96
*(ניט) אי פֿון דער אומנות ,פֿון דער שליחות
= (ניט) טאָן װאָס מען איז בּאַפֿולמעכטיקט צו
טאָן; ניט אַרבּעטן לויט דער פּראָפֿעסיע|{ .דער
מלאך הרחמיםן האָט ניט משנה געווען ,ער איז
ניט אַרױיסגעגאַנגען פֿון זײַן אומנות ,אלא װײַל
דער מלאך איז געװען מצד הרחמים איז ער

אַקעגן אים געשטאַנען {קעגן בּלעמען) ער זאָל
מקלקל זײַן אַלע זײַנע פּעולות" ,נוצי ו ,זשיטאָ-
מיר תּרכ"ג ,זי ,822
*אי חוץ לשיטה = װערן אַן אַפּיקורס.
,כאָטש ער איז א פּראָסטאַק |דער בּעשטן
װעט ער פֿאָרט ניט אַי חוץ לשיטה .לאָז מען
אים לאָזן פֿירן װי ער פֿירט זיך" ,קהל חסידים,
לעמבּערג  ,5781ח/א.
*אַי לתּרבּות רעה = אױפֿהערן זיך פֿירן
אױפֿן פֿרומען שטייגער, .װען ער זעהט אַז
זיא (די קינדער} װערן אַרושׂ ג(ילןתּרבּות
רעה) זאָל ער פֿון זיי לײַדן |און זיי ניט
פֿאַריאָגן פֿון הויזן" ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד?
תּק"ז? סימן קנה, .12 ,װער סיאיז ניט אַרױס-
געגאַנגען לתּרבּות רעה בּפֿרהסיא ,פֿלעגט זיך
אײַנשטעלן דאָס לעבּן און לערנען בּגניבֿה אין
קעלער ,אױפֿן בּוידעם" ,ממוס ,בּישיבֿה של
מטה",
*ניט אִי פֿון דער מאַמעס סידור ,פֿון (זײַן)
ראש-חודש-סידורל = זיך האַלטן בּײַ אַ פֿאַרעל-
טערטער ,אָפּגעלעבּטער שיטה ,זײַן א בּאַגרע-
נעצטער מענטש,
אַי פֿון טאָן ,פֿון דער מאָדע ,פֿון דער קאָלײע
= אָפּװײַכן פֿון די אײַנגעשטעלטע כּללים,
*ניט אי פֿון דער ליניע ,פֿון דער ווירע = אויך
סאָװ :זיך האַלטן בּײַ דער פּאַרטיי-ליניע,

( .8אַרױס) בּאַפֿרײַען זיך ,בּאַפֿרײַט װערן .א'
פֿון לאַגער ,קאַרצער ,טורמע אע .אַי פֿון אונ-

טער עמעצנס השגחה .אַ' פֿון אונט ער
גאָטס האנט ,אי פֿון אומזיכערקייט און צע-
טומלטקייט .אַי פֿון װאָכעדיקן לעבּן, .אַרײַנגײן
גייט מען אַרײַן דורך א בּרייטער טיר ,אַי גייט
מען אַרױס דורך אַ שמאָלער" ,שו, .אין יענער
צײַט איז דער פּױיער ,אָקערשט אַרױסגײענדיק
פֿון יפּאַנשטשינע',

ארויםגיין

געװען

נאָך אַלעמען

אוב"

*אַ' פֿון מצרים,
טערטעניק" ,גאָפּ ,טן ..8
,יטלעכער איינצלנער פֿונק פֿון
אִי פֿון גלות .א
דער שכינה ,װאָס אין נפֿש פֿון איטלעכן ייַדן,
אַ װײַלע ,אין
י.ף
אותו. .
גייט אַרוס פֿון גל
חיי-שעה ,דאָס איז תּפֿילה" ,תּניא ,קטז,
*אַי פֿון די האַלאָבּליעס = א) נעמען זיך די.
פֿרײַהײט ,בּאַפֿרײַען זיך )ּ :אַראָפּװאַרפֿן דעם
*אַ' 8רײַ = זוכה בּדין
עול פֿון מצװת.
*אַ'
זײַן ,דערקלערט װערן (פֿאַר) אומשולדיק .

פֿון א סכּנה .אי (קוים) מיטן לעבּן .אי ט רוק ן.
אִי מיט גאַנצע בּיינער = ניצול װערן .איבּער-
קומען .אויך :אַי פֿון א (שלעכטער) לאַגע.
 .9אַרוסקריכן .אַרױספּױזען .אַרױסקאַראַבּ-
קען זיך .אַרױספאָרן אָדער אַרויסשװימען .אַ'
אויף אַלצ פֿיר .אַ טשװעק איז ארויס(גע"
גאַנגען) אין שוך .װיפֿל אַזײיגער גייט אַרױס

קללות :סזאָלן דיר

די בּאַן (דער דאַמפֿער)?

אי די אויגן פֿון קאָפּ ,ס'זאָלן דיר אַי די געדערעם
*א' פֿון
(די קישקעס ,דאָס הינטערלײַבּ אע).
קאָפּ ,פֿון זינען ,פֿון די געדאַנקען = פֿאַרגעסן,
*אַרײַנגײן אין איין אויער און אי פֿון צװוייטן
*אַ' פֿון דער
= זייער גיך פֿאַרגעסן עפּעס.
(אייגענער) הויט ,פֿעל = זזװ אַריסקריכן
פֿון  ,. . ,מאַכן זייער גרויסע אַנשטרענגונגען.
*די אויגן גייען (קריכן) פֿון קאָפּ אַרױס =
זייער שטאַרק װעלן עפּעס .גאַרן ,לעכצן,

 .0אַרױסזען זיך .אַרױסשטאַרצן, .דער קאָפּ
פֿון דעם אײַזבּאַרג גייט אַרױס איבּער דער
ֿ,ון דער פֿופֿײַקע
אײבּערפֿלאַך פֿון אָקעאַן" .פ
גייען אַרױס שטיקער װאַטע", .אוני װען זיא
מיז אויז גין דא זול זיא זיך ור שלייארין דשׂ
איר נויארט דיא אויגן הרויש גין אונ' דאן
זעלבּיג איז דיא שאָנהײט פֿון װײַבֹּר הענגט
גאָר אן אויגן" ,בּראַנט ,פּרק יד, ,און א נאָגל
װאָס ער איז גרעסער און גייט אַרױס װײַטער
פֿון דעם לײַבּ ...מוז מען אויסרייניקן דאָס
מיאוסקייט װאָס אונטער דעם נאָגל" ,הרבֿ ש .ז.
איבּז ,ספֿר בּרכות הנהנ'ן ,װאַרשע

שניאורסאַן

 ,4זי ,4
 ,1אויסשיידן זיך ,אויסטיילן זיך .אַרויס-
רינען .אַרױסשטראָמען .צודריקן א מכּה ס'זאָל
פֿון איר אי אייטער, ,פֿון די װענט גייט אַרױס
א פֿײַכטקײט"; .זײַ פֿאַרזיכטיק בּײַם קאָכן
פֿאַרבּיקע װעש ,װײַל ס'גייט פֿון זיי אַרױס די
פֿאַרבּ, .פֿונװאַנען גייט אַרױס דער ירדן??".
;נאָך איין קװאַל װעט אי פֿון דעם קואַל
און װעט זיך מתפּשט זײַן" ,נצו ,זשיטאָמיר
*ֹאַי פֿון (איבּער) די בּרעגעס
תּרכ"ג ,זי 902.
(בּרעגן) = פֿאַרפֿלײצן, ,דז עֵשׂ ניט הרויש
ווערט גין |איבּערן בּרעגן אוני דען עולם דר
טרענקן מיט דיא פֿון דען תֹּהום" ,מחזור חלק
שני,

רגלים,

שלש

אַמשׂט

,3

כא/א.

;דער

טײַך האָט א טבֿע אַז פֿון צײַט צו צײַט גײט
ער ארויס פֿון די בּרעגן און פֿאַרפֿלײצט דאָס

לאַנד אַרום זיך" ,ממוס' ,בּישיבה של מטה!
*אַי װי בּוימל אױיפֿן װאַסער ,אי אויף דער
*9עס גייט
אײבּערפֿלאַך = װערן אויס סוד.
אַרױס די ג אַל = עס איז ניט אויסצוהאַלטן,
מע קען צעזעצט װערן פֿון פֿאַרדראָס,
2

אַרױסרײַסן זיך (פֿון גאַזן ,רויך ,שטויבּ,

פרץ' ,וועגן מילה-סקאַנדאַל',
דיר די פּאַרץ!",

קללה :עאַי זאָל

 ,9דערהערן זיך .אַרױסרעדן .אַרױסשרײַען.
אַרױסזינגען .אַרױיסשפּילן .פֿון פֿידל קענען א'
וואונדערלעכע קלאַנגען .אַ בּת-קול גייט אַרױס,
אי מיט(ן) לשון .אי מיט אַ פּזמון ,אי מיטן אמת
(מיט ליגנס) .אי מיט א שאַרפֿער רעדע, .װאָס
איז אַרױסגעגאַנגען פֿון מויל קען מען צוריק
ניט כאַפּן" ,שו, .דיא ריד װערן אַרויש גין,
איך יל מײַן לעפֿצן עפֿנן אוני יל ענפֿרן דעם
איוב" ,סהמ ,איובֿ ,לבּ, .02 ,אונ' עֶר זאָל
גיװאָרנט זײַן דז אים קיין און ציכטיג װאָרט
זאָל אויז זײַנם מויל הרויש גין" ,לטו ,נ/א,
,איטלעכער מענטש זאָל איבּערװועגן זײַן דיבּור
איי ער גייט אַרױס פֿון זײַן מויל" ,ר' משה
בּרי נתן נטע איבּז ,שבט מוסר ,סדילקאָו ,3381
,פֿון אונטערן פֿאָרהאַנג גייט אַרױס א בּיטער
געשריי ,צוגלײַך טאקע א קויטשעלע ,א גל-
*אַ' מיטן אָז
וויין" ,ממוס ,שלמה ,ו' .24
בּקוֹל (,)838 +--
*אִי מיטן חשבּון = צו-
שטעלן אַ חשבּון.

 .4אַרױסטרעטן פֿון אַ גרופּע .פֿאַרלאָזן אַן
אָרגאַניזאַציע .זיך אויסשליסן פֿון א כּלל .אַ'
פֿון פּאַרטײ,, .איטלעכע זאך װאָס איז געװען
אין כּלל מיט פֿיל אַנדערע זאַכן און איז דערנאָך
אַרױסגעגאַנגען פֿון דעם כּלל" ,חה  ,3ז' ,82
,כּידוע מיינט אַזא ייִד אין דעם זכות פֿון זײַנע
נישט-ייִדישע אַרבּעטער אליין אַרױסצוגײן פֿון
דעם 'צעטלי ייִדֹן" ,א .גאַלאָמבּ ,דעם מאָרגן
אַנטקעגן ,מעקסיקע  ,8491זי ד,

 ,0נעלם װערן ,פֿאַרשװינדן, .טרײַבּ אַרױס
דעם בּלאַזן ,װעט אי די קריג" ,מס ,משלי
תּקע"ד ,כבּ, .01 ,קומט דער קריג אַרײַן אין
הויז / ,גייט דאָס גליק פֿון דאָרט אַרויס",
ממוס ,יודל ,ז' , .901װען דער פֿלעק איז אַן
אײַנגעשפּאַרטער און גייט ניט גיך אַרױס,
װייקט אײַן די פֿאַרפֿלעקטע ערטער אין װאַסצר",
*א' פֿון די אויגן, .אוי!
פֿאַר  5691ווט .82
דו הולטײַ ,גיי מיר אַרױס פֿון מײַנע אויגן /
זע דו אַליין צו װאָס אַלע דײַנע חכמות טויגן",
טעיאַטאָר ,זי ,92

0

פּראָדוצירט װערן, .פֿון דער שטריקערײַ

גייען אַרױס זייער גוטע סװעטערס", .אויף די
משקה װײַן װאָס גייט אַרױס פֿון װײַנטרױבּן
מאַכט מען אויך א בּרכה אַחרונה" ,הרבֿ ש .ז.
שניאורסאָן

איבּז,

ספֿר

בּרכות

 ,4ז' ; .91איז קיין
נישט ,און דאָך װעט פֿון
א זייגערל װאָס זאָל יעדער
צעקלאַפּט און צעשפּרונגען

הנהנין,

ווארשע

גרויסער מײַסטער
זײַן שטובּ נישט א'
רגע װעלן צעזעצט,
װערן" ,פרץ ,יעולם-

 -הבא",

אַרױס דער רויך?", .פֿאַרמאַך די פֿאַרטקע ,די

 7אַרויסדרינגען .מאַכן אַ לאָגישן אויספֿיר,
זיך שטיצן אויף עפּעס .אַי פֿון א שטאַנדפּונקט,
,לײיבּט מיר ,איך װעל אַװדאי
אַי פֿון א הנחה .ג

אַרױס פֿון רײַס:װאַלץ".

ניט אַי פֿון אײַערע רייד ...טוט מיר צוליבּ

,אין א פֿראָסט זעט מען די פּאַרע װאָס גייט

און זאָגט מיר  . . .װי אַזױ איך זאָל גיין בּהד"
רגה" ,קמ ,6681 ,טא , .34דער סאָציאַליזם קען
ניט זײַן קיין װיסנשאַפֿט ,װײַל ער גייט אַרױס

פֿלאַמען

אע) .ארויסשטראלן, ,פֿונװאַנען

װאַרעמקײט

גייט

זאָל ניט אַ!ָ", .אין װעבּערײַען

גייט דער װאָל-שטױבּ

אַרױס פֿון מויל", .זײיער

תּורה איז נישט

די

װאָס דאַרף אי פֿון ציון און בּאַלײַכטן די וועלט",

אַרױסגײַסטערן
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פֿון מענטשלעכע פֿאַרלאַנגען" ,דער
אַרבּײַטער ,לאָנדאָן  ,2091ן ,41

8

אידישער

אָפּשטאַמען .אַי פֿון רבּנים .אַי פֿון אַן

אָרעמער משפּחה, .און מלכים װעלן אַי פֿון
דיר" ,תּי ,בּראשית ,יו; .6 ,זאָל אויך ניט
אַנדערש אומקערן דײַן זון צו דעם לאַנד װאָס
דו בּיסט פֿון דאָרטן אַרױסגעגאנגען" ,דצװ,
בד.5 ,

 9דערשיינען .פֿאַרעפֿנטלעכט װערן .אַי אין
דער עפֿנטלעכקײט .אי צװישן מענטשן .א'
אויף דער (ליכטיקער) װעלט ,ליכטיקער שײַן.
די צײַטונג גייט אַרױס צוויי מאָל א װאָך; .אַז
אין דעם קופֿערט ליגט סאַמעט און זײַד ,קען
מען אין טראַנטעס אַ' פֿאַר לײַט" ,שחװ .עאון
רי אָשר גייט אַרױס לײַטיש אין א נײַער
קאַפּאָטע מיט א שיינעם היפשן שלומפער",
װינטשפֿ,,

ממוס,

צײַט

ז' .202

האָבּן אָנגעהױבּן

אַלערלײ

,אין דער

אי אויף דער

בּאַשרײַבּונגען",

שע,

לעצטער

װעלט

אַלטינטיכּתרײ

לעװקע ,ז' , .36כ'לעבּ אפֿשר אינגאַנצן פֿון
מענטשן ,טאָ מוז איך אי װי א מענטש און
אַרױספֿאָרן װי אַ מענטש",

בּערג ,אַרום װאָקי

*עס גייט אַרױס א
זאַל' ,װואָסטאָק ,ז' .96
געזעץ (גזירה ,פֿאַראָרדענונג אדגל) = גייט
אַרײַן אין קראַפֿט.
 .0װערן פֿאַרשפּרײט ,פּאָפּולער .װערן אויס
סוד .א קלאַנג איז אַרױסגעגאַנגען אַז...
;,אַז דער װײַן גייט אַרײַן ,גייט אַרױס דער
,אָרט בּײַ פּוֹעלים
סוד |נכנס יין יצא סוד} ,שו .ד
ווערן אָפֿט געזונגען לידלעך ,אייגענע אַרבּעט
טאַקע ,װאָס גיען דערנאָך אריס צװישן
עולם  . . .און בּאַקומען דעם נאָמען יפֿאָלקס-
לידלעך'" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,78

 ,12אױפֿגײן (פֿון הימל-קערפּערס) ,אַז די
לבֿנה װצט אַי ,װעט װערן ליכטיקער; .אַז די
זון גייט אַרױס ,גייען די שטערנס אונטער",
שװ, .אוני דיא זון גיט אלי מאָרגנשׂ אַרױשׂ
אַז איין חתן דער דא גיט אויש זײַנר חופּה",
,בּת בּהעלותך שלאָפֿט
סהמ ,תּהילים ,יט ,6 ,ש
מען נאַכן טשאַלנט שװער / ,װען די זון פֿון
תּמוז גייט אַרױיס פֿון פֿוטערפֿאַס" ,אַל ו ,זי ,06

( 2בּײַם שפּילן שאָך ,קאָרטן אאַ) .מאַכן
דעם ערשטן גאַנג ,צוג .בּכּלל מאַכן אַ גאַנג,
אי מיטן פֿערדל, .און דערבּײַ זיך מתװכּח זײַן,
װי עס װאָלט געװען אַז דער אַרויסשפּילער
װאָלט אַרױסגעגאַנגען מיט דעם צװוייטל און
ניט מיט דעם װאַלעט" ,י .לעװי ,יִפֿאָל,8881 ,

לאן ,01
,28-
האָבּן
צרכיו
װאַשן
יצר

בּײַלאַגע.
גיין אויף נקיות ,אויף
דעם טאָגן; .נאָך דער
(אַי) און דערנאָך זיך
און די בּרכה עֶל נטילת

זאָגן"י,

הרבֿ

א.

בּרודאָ,

בּאַדערפֿענישן,
נטילה יעָשׂה
נאָך איין מאָל
ידים און אשר
הליכות

עולם,

אונגװאַר  ,4681בּ/בּ, .װער עס דארף אַרויס
קטנים אָדער גדולים ,טאָר נישט דאַװנען בּיז ער
גייט אַרױיס" ,ספֿר מקור הבּרכה װוו ,מונקאַטש
,ייט איינער אַרױס לצוֹרך {און
תּרנ"ה ,טו/בּ .ג
עס זײַנען נאָר געװוען צען מתפּללים} ,אַזױ מוז
מען אָפּשטעלן דאָס דאַװנען און װאַרטן בּין

אַרױסגליטשן

יענער קומט צוריק" ,פ .רודאָי ,טאָג9591 ,
אי קטנים = משתִּין
אַ' גדולים.
װוצ 2.
זײַן* .אַי אויף דער לופֿט = מאַכן נקיות אין
דרויסן,
 4זײַן געװענדט .אַרוסקוקן, .מע בּויט
ניט קיין הויז זײַן פֿאַסאַד זאָל א' אויף צפֿון",
,דער בּאַלקאָן גייט אַרױס צום טײַך", .בּנימין
 ...שטעלט זיך דערנאָך פֿאַרטראַכט נעבּן פֿענצ-
טער װאָס גייט אַרױס אין א קליין גערטנדל",
ממוס' ,די אלטע מעשׂהי ,זי , .72שפּעטער

װי

אַלעמאָל {|האָט זיך} געלויכטן אין פֿענצטער . . .
װאָס גייט אַרױס צום הינטערשטן ברייטן זײַט"
געסל" ,בּערג ,אָפּגאַנג ,װאָסטאָק' ,זי ,42

 9אַרכ .אױסבּרענגען .פּטרן (געלט), ,װוען
אים זײַן גליק שטערן ,לאָזט לידיג זונדר געלט
אַרױז גין ,זוא װערט ער אונזיניג" ,אליהו בּרי
ליזר

איבּז,

תּלמיד

צחקן

מוסרי,

אַמשׂט

,2961

מיט זיך; :און נאָך מעריבֿ בּין איך מיר
אַרױסגעגאַנגען פֿון אַכטניה צוליבּ די געשעפֿטן
מײַנע צו זען זיך מיט סוחרים" ,ממוס ,שלמה.
דאונג . . ,, .װעט מען פּסקענען אַז איר פּסק
איז פֿאַרבּרענונג ,אין נהר דינור װאָס פֿון די
חיות הקודש אין זײַן אַ ,ספֿר ישרי לב,

ער
עניש.
ווילנע  ,7681יד- .עכץ.
(דין- ,קע), .דער אי װאָס װעט אַרױסגײן
פֿון די טירן פֿון מײַן הויז מיר אַנטקעגן...
זאָל געהערן צו גאָט" ,תּי ,שופֿטים ,יא,13 ,
דעריי.

אַרױכנײַשטערן  --אומװ .נעאָל.
אַרױס-
קומען װי אַ גײַסט, .זיך צוכאַפּן צו זייער א
טיפֿן דנאָ {פֿון א בּרונעם} ,פֿון װעלכן עס
האָבּן אַרױסגעגײַסטערט אָן אַ שיעור אויסטער-
לישע פנימער" ,מ .גראָסיצימערמאַן ,גק ,פא ,87
אַרױסהיפֿן  --טרו .אַי דאָס איבּערבּלײַבּעכץ
פֿון די טעפּ .אַי װי אויף א חזיר אַ פּאָמוניצע.
,פֿון װאָלװעלע פֿיש גיסט מען אַרױס די יויך";
,גיס ניט אַרױס דאָס אומריינע (װאַסער) כּל-
זמן דו האָסט ניט דאָס ריינע (,מע גיסט ניט
אַרױס די אומריינע בּיז מע האָט ניט קין
ריינע", :מע זאָל ניט דאָס אומריינע װאַסער
אִי ,בּיז דאָס ריינע קומט ניט צו פֿליסן)" ,שװ.
,אַזױ טוסטו דאָס בּלוט פֿון מיר צאַפּן / ,און
דו גיסט עס אַרױס אױפֿן גאַס" ,ל, .װלין פֿון
תּרומה װאָס איז געשטאנען אָפּגעדעקט מוז
מען אַיי ,זרעים ,עט/א, .די ערשטע פּאָר יאָר
לערנט {דאָס ייִנגלן בּײַ דער שנײַדערקע האָלץ
אַרײַנצוטראָגן  ...די פּאָמאַיניצע אַרויסצן-
גיסן",

רחלע

די

זינגערין,

זשיטאָמיר

,8681

*ס'איז אױפֿן הונט ארויסצוגיסן = עס האָט
*אינאיינעם מיט דעם װאַסער
ניט קיין טעם
אי אויך דאָס קינד = אַרױיסװאַרפֿן דאָס
*אַ' א
אומנוציקע צוזאַמען מיט דעם נוציקן.
:
טײַך (א ים) טרערן.
אויך פֿיג, :געװעזן פֿאַרטיק איז זײַן קאָפּי /
און בּוֹלט-ליכטיק איז די העלד-געשטאַלט/ ,
װאָס פֿון זײַן מוֹחס שמעלצאויוון / ,אַרוסגע-
גאָסן האָט זײַן דיכטער-גײַסטײ ,יהואָש' ,קינסט-
לער-ווייען

מיט זיך  --קזאָל מען געװען מגדל זײַן
אים װי געהעריק ,װאָלטן די געפֿילן זײַנע אַרוס-
געגאָסן זיך אין שרײַבּן ,אין מאָלן ,אין שפּילן",
ממוס ,שלמה ,ז' , .56די בּאַלעבּאָסטע האָט
פֿאַרהאַנגען די פֿענצטער ,כּדי די שׂמחה זאָל
זיך נישט אַי אויף דער גאָס אַרויס" ,י .עדיסאָן,
אַמעריק' 1691 ,או ,92
יונג,

יקע).

ה-עכץ,

-ערײַ.

יעניש= .דער (יין

אַרױסנלאַנצן  --אוטװ .פֿון די אויגן גלאַנצט
אַרױס פֿרײד, .אַ בּוימעלע האָבּן אונדזערע
אָבֿות-אבֿותינו אין דער וװילדער װיסטע פֿאַר-
פֿלאַנצט / ,מיט פּראַכט און שיינהייט האָט דאָס
איינע פֿון אלע בּוימעלעך ארויסגעגלאַנצט?,
(ידעדעם 6 ,1591 ,זיח ,ז'  531עאַז אײניקע
ייִדישע בּאַנקירן גלאַנצן אַרױס ,האָבּן זיי דאָס
צו פֿאַרדאַנקען זייער געשעפֿטס-פֿעאיקײט" ,קמ
 ,0פיאן ,54

אַרױפנלאַצן  --אוטוו .פֿ,אָספֿאָרישע אויגן פֿון
נאַכט-פֿױיגלען

נעמען אי פֿון אַלע וינקלען",

,לעפּט
דא ,שװאַרץ-רויט ,װאַרשע  ,0191ז'  .09ש

זיך איבּער דער נאַכטיקער שטומקייט װאָס
 גלאָצט אַרױס פֿון די פֿינצטערע הײזער" ,אָפאַ,די טענצערין ,זי .901

אַרױפנליטשן  --טרו .אַי גלאַטע ריידעלעך
מיט פֿײַנע מיינעלעך,, .און אין מיטן קוקן אויף
דער גרעב {פֿון גאָלדן אַרױסגעגליטשט דורך די
ציין וְא װאָרט!" ,א .קאַהאַן ,מענטשן פֿון אַלקער,
מאָסקװע  ,7291זי , ,92אַי די שײַבּע פֿון טויער
,עמט (דאָס געבּעקסן מיט
(בּײִַם שפּילן האָקי)" .נ
א מעסער אֲרום פֿון די בּרעגעס און גליטשט
עס אַרױס אויף א װאַרעמען טעלער" ,נ .בּלום,

|

פאָר 2791 ,ווו ,13

געװיינטלעך מיט זיך  .1 :אאָן גליטשערס
קען מען זיך אויסגליטשן ,מיט גליטשערס --
זיך א'", .ד,אָס בּענקעלע האָט זיך אים אַרוס-
געגליטשט פֿון אונטער די פֿיס", .פֿון אַזױנע
וויצן קען זיך די נשמה אַרוסגליצן" ,פֿװל ,לד.
,די לבֿנה האָט זיך אַרױסגעגליטשט פֿון הינטער
די װאָלקנס און עס איז געװאָרן קענטיק דער
שליאַך" ,מק ,איבּז ,נ .אָסטראַָװסקי ,װי שטאָל
האָט

זיך

פֿאַרהאַרטעװעט,

מינסק

,7

 .2אַװעקגײן קיינער זאָל ניט בּאַמערקן
אַרוסקריגן זיך ,אַי זיך שטילערהייט פֿון צימער,
;אַצינד איז די רעכטע צײַט אויפצושטיין און
אי זיך פֿונדאַנעןײ ,שע ,פֿון כּתרילעװקע ,ז' 36

,אים  . . .האָט זיך אײַנגעגעבּן אַרוסצוגליטשן
זיך דורך דער קייט פּאָליציי-לײַט און אַנטלױפֿן
אין װאַלד"ײ ,ש .שלה ,אין ספֿר סלוצק ,תּ'אָ
א' זיך פֿון (אונטצע ר)
 ,1ז' .654
דעם קאָנטראָל,
די הענט ,פֿון אונטער
פֿון אונטערן פֿײַער.

 .3ניט װערן .פֿאַרלאָרן װערן .פֿאַרלירן .א
שאַנס גליטשט זיך אַרױס, .קיילע ,איר האָט
 . .אַ בּײַטשל קרעלן  --ס'וועט זיך אי פֿון
אײַך!",

בּימקאָ,

גנבֿים,

װארשע

,9191

ז' ,15

;ער איז געווען מלא רציחה װאָס דער הונדער-

אַרױסגליען.

2078

טער פֿאַר זײַן בּוֹרוות האָט זיך אים פֿון האַנט
אַרויסגעגליטשט" ,בּערג װו' ,װאָסטאָקי ,זי ,83
,די אָקופּאַנטן זײַנען געװאָרן שוואכער פֿון
טאָג צו טאָג ,די לייצעס פֿון דער מאַכט האָבּן
זיך אַרױסגעגליטשט פֿון זייערע הענט" ,י .יאַי
"די ערד גליטשט
נאָװסקי ,גאָפּ ,מאן  ,11זי ,52
זיך אַרױס פֿון אונטער די פֿיס =

א) פֿאַרלירן

יעדן אָנהאַלט ,יעדן אָנשפּאַר ,יעדע אחיזה ,בּ)
 פֿילט אַז ער פֿאַלט, -נליטש ,דער- .עכץ- .עניש .הער

(יין- ,קע) . -ערײַ,

אַרױסנליען  --אוטו .פֿ,ון בּליק גליט אַרױס
אַ התלהבֿות"', .כאָטש זען דעם בּוים!' האָט
א פֿאַרלאַנג אַרױסגעגליט פֿון ליפ" ,סוצ | ,ז
,6

אַרױסגנבענען  --טרו .אַי דעם אַפֿיקומן.
ער קען אַ' דאָס װײַסל פֿון די אויגן .א' די
נשמה, .אַ שלעכטער חזן גנבֿעט זיך אַרײַן און
אַ גוטן חזן גנבֿעט מען אַרויס", .אַז מע גנבֿעט

אַרױס דאָס פֿערד ,שליסט מען צו די שטאַל;
/אַז מע האָט אַרױסגעגנבֿעט די קו ,מאַכט מען
דערנאָך די שטאַל צו" ,שװ; .אַז מע גנכֿעט
אַרױס בּײַם פּולישן שענקער די פֿאַרגראָבּענע
פֿערדישע פּאָדקעװע פֿון אונטער דער שװעל --
װערט בּײַ אים אָפּגעהאַקט די מחיה" ,מ .דל
גאַטש ,װעלט-מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' ,21
,זאָלסט דיך אָפּהיטן פֿון שלעכטע מענטשן...
ווען אַפֿילו ער קושט דיך אין פּנים ,זאָלסטו
איבּערציילן דײַנע ציין ,צי ער האָט נישט פֿון
זי אַרױסגעגנבֿעט",

אַרױסגעבּן

א .י .שפּערלינג,

ליקוטים

וו ,לעמבּערג תּרס"ט ,זי טו, .פֿון דעם אַלטנס
| רײַטװאָגן . . .װעט זי אַי די הייסע בּרענענדיקע
שׂ-רפֿים און זיי אײַנשפּאַנען אין אירע מאַ-
שינעס" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' .741

מיט זיך  --ארויסקריגן זיך .אין געהיים
אַרויסקומען .אַי זיך װי אַ שלאַנג .ער קען זיך
אַי פֿון דער תּפֿיסה דורך דעם לעכל פֿון שליסל,
,איין זאַך װיל איך דיך בּעטן / :זאָלסט זיך
אַי פֿון דײַן שטובּ / ,און פֿאָרן זאָלסטו מיך
בּאַלײטן"9 ,ל, .שלמהלע גנבֿעט זיך אַרױס פֿון
שטובּ און גייט אױפֿן קבּלת-פּנים צו דער שיין-
חנעװודיקער נאַטור" ,ממוס ,שלמה ,ז' , 46די
ייִדישע טאָכטער . ..האָט זיך אַרױסגעגנפֿעט
פֿון געטאָ און איז אַרומגעגאַנגען אין אונדזער
הײליקן יום-טובֿ אויף אונדזערע ריינע גאַסן",
פרץ ,ידרײי מתּנות.

| וועלכע .בּאַשולדיקונגען און פֿאַרבּרעכנס די רע"
גירונג גיט אַרױיס אַ בּאַשולדיקטן װאָס אַן
אַנדער רעגירונג מאָנט ,מע זאָל אים אַרױסגעבּן,
,דער צווייטער טייל פֿון קאַנאַדישן אַ"אַ". ..
איז אין קראַפֿט לגבּי דער מדינה װאָס בּעט
,
{ 3762
אַ-רױסצוגעבּן ,בּצג ,טמז91 ,
אױסגעפּױירן

 --אַדי ,פּאַר אַרױסגעבּױרן

פּ-- :געבּאָרן .די אַענע פֿון די אַרעמסטע

געגנטן.

-קייט.,

אַרױפנעבּולט  ..{ --בּוילעטן אַדי ,פּאַר
פֿון אַרױסבּוֹלטן ,אַ שאַרפֿע אַיע דערקלערונג,
,ער פֿאַרזשמורעט די אִיע אויגן" ,ל .אָליצקי,

-ערהייט.

ישילה-לײַט8691 ,

תּבֿואה ,דער בּוים  ---פּירות{, .איינער פֿון די
חכמיםן

| זי , ,92אירע פֿעלדער זענען געגליכן געװען צו
אויסגעזויגענע בּריסטן װאָס האָבּן דעם לעצטן
טראָפּן פֿון זיך שוין אַרױסגעגעבּן" ,אֵש,
תּהיליםיייוד,, .מיר זײַנען גוזר אויף דיר דו
זאָלסט אי דײַן קינד פֿון דײַנע געדערים ,װי
דער דין איז" ,ייז ,יאֶשע קאַלבּ' ,מתּנותי ,זי .011
| *אַי אַ טרער = לאָזן (פֿאַלן) א טרער ,וויינען
שטילערהייט אָדער האַלטן זיך בּײַם צעוויינען.
אויך :איר.

קקייט,

ס .אָפּגעבּן ,צוריקגעבּן .צעטיילן ,אַי מיטאָגן
אָרעמע סטודענטן .אי דאָס אָנגעראבּעװועטע .אַי
הילף אַרבּעטסלאָזע, .אוני' דעם דוכּס זײַן
עזן אום איין
י.װ.
גז.
שװעשׂטרש זון דר אי
מליצות צו טרײַבּן אַז מן די קינדר זעלט װידר

אַרױספגעבּיטן  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּײַטן ,די
אַיענע כּלומרשטע מציאה- .ערחייט- ,קייט,

א|ַרױז געבּן אבּ מן הט גיקז קענן בּײַא אים
אויז

ארױפגעפּיפן  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּײַסן .אַיענע

שטיקער עפּל.

מעשה

קקייט,

ב.

לאַפּין 

-קייט.

דער

פֿולער

טיער.

אַרױפגעבּלעזלט  --אדי ,פאַר אַרױסבּלעזלען.
,בּלײַבט שטיין מיט די אויסגעשטרעקטע הענט
װי אַ נאַר מיט אַן אַיער צונג" ,בּ .דעמבּלין,
צאַנקענדיקע ליכט ,נײי  ,8591זי 99. -ערהייט,

-קייט.

אַרױפנעבּן  --טרה.

 .1געבּן עמעצן װאָס

מע האָט געהאלטן אינעװייניק ,איז געװען
פֿאַרמאַכט אָדער געהיט .אַי עפּעס פֿון געשעפֿט,
שפּײַכלער ,סקלאד אע . . ., .האָט געהייסן זײַן
משרת אויס דער בּויד אי מאַטעריע און קליי"-
דער" ,מעשׂה אליהו ,לװאָװ ,סוף  ,81י"ה . *אַי
פֿון האַנט = דורכלאָזן א גוטע געלעגנהייט (צו
פֿאַרדינען) ,פֿאַרלירן אַ שאַנס, .זעכט ,איך הבּ
צווייא טעכטיר ,דיא האבּין נאָך קיין מאַן
| גיקענט ,דיא װיל איך אײַך אַרױז געבּן צװישן
אײַך אוני טוט מיט אינן װיא עז אײַך געפֿילט",
בּליץ ,בּראשית ,יט, ,8 ,נאָר װי איז מען מבטל
אַזא טײַערע זאך |די טאַקסען? אַזאַ בּורלאַנט?
די ווערטער װאָס מעץ
אַרױסג"/
װי גיט מען ארויס פֿון האַנט אַזא גילדענע
געפֿינט ניט מיט אַרױיסגע=- ...
אַרענדע" ,דער רײַזנדער ,װאַרשע  ,3881ז' ,01
אות פֿון
 +דעם ערשטן
אַרױס
*אַי אַ משכּון, .,אוני האבּ אין דיא משכּנות
אַרויש געבּן דז זיא מיר נומר פֿיל חייבֿ זײַן",
אַרױסגעבּאָטן  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּאָטן .אַיענע
*אַ' א בּײַטש אויף זיף =
פּראָגבּ ,ז' .5
סחורה- .ערהייט/ .
געבּן אצַװוייטן א מעגלעכקייט עֶר זאָל קענען
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אַרױסגעבּאַלט  --אַדי,
שאַנטאַזשירן,
ן
ו
ֿ
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ו
ש
ם
ע
ד
ט
ש
י
װ
ע
אויגן; .וערן האָט אָפּג
 .2דזו בּ  ,1פּיג .אויסטיילן .אויסשיידן (פֿון
דעם שמאָלן אַ'ן שטערן" ,בּאַש ,גימפּל תּם,
אעלט,
זיך) .דער שטייגערנער דיל גיט אַרױס ק
|
ניי  ,3691ז' ,26
אָנגעװאַרעמטע קערפּערס גיבּן אַרױס אינפֿראַ-
ר
ָ
א
ר
ַ
א
ֿ
פ
,
ט
ק
ַ
א
.
ן
,
ר
ע
ד
ט
אַװױסגעבּיאַק
רויטע שטראַלן .דער אויוון גיט אַרױס א היץ
|ענונג פֿון א געזעץ װאָס װײַזט אָן פֿאַר
ד
אַז מע קען ניט צוגיין .די ערד גיט אַרױס

ה,

אַמשׂט
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;די

װו;

זי

װעט אַי געלט צו הוצאות" ,ייפֿאָל ,0981 ,מאן .5
;דער לערער האָט געפּוֹעלט ,מע זאָל זיי...
אִי אויף קליידונג און . . .שטיװועלעך" ,שע ,אין
שטורם ,ז' ; .44װען דער שטר איז געקומען
אין דער האַנט פֿונעם ריכטער זאָל ער אים
*אַ' א
קיינמאָל ניט אַ'" ,בבאימציעא ,ז/א.
תּשובֿה = אָנװײַזן װאָסער שטראָף מע דאַרף
נעמען אויף זיך בּײִַם תּשובֿה טאָן* .אַ' פֿון א
*א'
בּאַנקנאָט ,פֿון א מטבּע = געבּן רצשט.
אַ ועקסל .אַך ,האבּ איך עטליכה מולט גשריבן
אַז איר מירל שחי(חיה) זולט די כּ"י |כּתביייד
דאָ מיטן בּאַטײַט פֿון װעקסלעןן מחמת חיים
סופֿר רויז געבּן" ,פראָגבּ ,זי ,11

|,גריבּער-אויגן אײַנגעבּויערט ./ ,מענטשבּליק
אַרױסגעבּליצט / ,שטייסט פֿאַרגאַפֿט :פֿון וויל-
דער רויערד  /שאַפֿנדיקער אָטעם שפּריצט",
קרוג,

ריכטן",

'גזירה

ממדינה
נְהש

אושטרליַךי,

ספֿר

ק|אַסע און בּוכפֿירונג פֿונעם מושבֿיזקנים . . .

אַרױפגעבּליצט  --אַזי ,פאַר אַרױסבליצן.

יא

גיבּט אַרױישׂ

,פּראָצן און בּליען (װעטן ישׂראל
| חהו ,ד/בּ .ש
און אי פֿיל פֿרוכטײ ,ממוס' ,די אַלטע מעשׂה,

אַרױסגעבּונדן  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּינדן ,די
ערהייט,א'ענע פֿון דעם פֿאַרװיקלטן מצב.
דקייט,

-ערהייט.

דש פֿר בּורגנה

ליכט",

-

 4אױסבּאָרגן ,אַנטלײַען .פֿאַרדינגען .אי אויף
אַרענדע .אי געלט אויף פּראַצענט .אַ' בּיכער
צום לייענען .אִי אַ צימער? .ןער האָטן דעם
שומר אַנידערגעשטעלט ,נישט עֶר זאָל זיי וְדִי
כּתבֿיםן היטן ,נאָר ער זאָל זיי דעם אי װאָס
דאַרף זיי האָבּן" ,יפ, .אונדזערע חכמים האָבּן
 ...אַ היתּר געזוכט  ..,געלט אַרױסצוגעבּן
וְאויף פּראָצענטן דאָס עס פֿאַר די יתומים נוצן
טראָגן זאָל" ,מ .הלוי הורװיץ ,ספֿר פרשת
מרדכי  ,1אונגװאַר  ,6681זי ו, .דער מלוה אין
שטאָט  . . .האָט נישט געבּאָרגט קיין געלט אין
בּאַר ,נאָר סחורה ,ער האָט אַרוױסגעגעבּן די
חסידישע װײַבּער סיטץ און טיכער אויף בּאָרג
אַז זיי זאָלן האַנדלען אױפֿן מאַרק" ,אַש,
תהילים:יוד.
אי אויף פּראָקאַט, .דער ראַקאָי
ווער מלמד האָט זיך נאָך פֿאַרנומען מיט אַי מע"

שׂה-בּיכלעך אויף פּראָקאַט" ,אַר ,ידי קליאַטשעי,
ס .פֿאַרקױפֿן, .אַלע װאָס גיבּן אַרױס (פֿאַר-
קױפֿן) אין אַ גרויסער מאָס (אין הורט) מעגן
אין
פֿאַרקױפֿן דמאי" ,פיעט ,דמאי ,בּ ,ד.
סאָו בּאנוץ  --פֿאַרקױפֿן דעפֿיציטע סחורות
אָדער פּראָדוקטן .הײַנט גיט מען דאָ (אַרױס)
|
פּוטער.

 .0מסרן ,פֿאַרראַטן .אַרױסליפֿערן דער מאַכט,

אַרױסגעבּעריש
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אַי בּאַהאַלטענע ייִדן, .דער פּראַװאָקאַטאָר האָט
 אַרויסגעגעבּן אַלע רעװאָלוציאָנערן" .קאאָנװענץאַרױסצוגעבּן אַנטלאַפֿענע פֿאַרבּרעכערס, .דא
יקאמן אבֿשלום קנעכט אין דשׂ הויש גיראַנט/ .
וואו זײַן דיא צווין כּוהנים גיבּ זיא הרויש צו
האַנט" ,שמואל

בּוך ,סטראָפֿץ  . . ., .0251אוני

דיא נוצרים . . .זײַנן זיא נאָך גלאָפֿן אוני
האבּן אן גפֿאָדרט דשׂ מן דיא יהודים זאָל
אַרויש געבּן" ,שאר ,פּח, .דער הירט װאָס ער
האָט זיך אומגעװעקסלט מיט אים די קליידער
אים

ה.אָ.ט
;

ניט װילנדיק

פֿאַרראַטן (אַרױס-

געגעבּן)" ,אמד ,קאַרטוכע ,װילנע , .8781אין
פּאריז האָט מען געמשפּט  . , .איינעם א דרײַפֿוס
דערפֿאַר ,װאָס ער האָט אַרױסגעגעבּן נייטיקע
פּאפּירן פֿון דער מלוכה" ,שע ,קליינע מענ'
-שעלעך ,...ז' ,26

מיר

א

,מײַן טײַער
אָס
ניט אדַי
אײַנגעליבּט",
| װער א סוד

שע,

סעג ,איצטער ,ז' ,62

({דעם אָרעמאַנסן קינדער העלפֿן ארויסצוגעבּן
ובּפֿרט הכנסת-כּלה איז זייער א גרויסע מצוה",
פוקח עורים ,נ"י תּ"ש ,פּרק ל"א,
 .9דערקלערן .מסבּיר זײַן .פֿאַרשטײן פֿאַר-

שטיי איך ,נאָר א' קען איך ניט, .אַז עס
פֿעלט אין אַ' --
ישׂראל סאַלאַנטער.

0

פֿעלט אין פֿאַרשטײן",
|

ר'

פּראָדוצירן .אי גוטע סחורות, .ד,ער די

פֿיר פֿונט מעל פֿלעגן אייגנטלעך אויסער די
דרײַ חלות נאָך אַי פֿון זיך אכט פֿונט בּולקעס",
אַר' ,בּולקעסי, .די אָנגעצויגענע פֿעדער {פֿון
אויך די פעאיקייט
אָ.גן
מ.
ר.
ַרן
אגע
ֿטזײ
פַנ
װא
אַרױסצוגעבּן אַרבּעט ,װײַל זײי בּאװעגן די
מאַשינעריע

פיזיקע...

פֿון

זייגצר",

מ.

זאבּלודאַװסק,

 ,בּיאַליסטאָק  ,9291ז' ,67

 .1אָפּדרוקן .פֿאַרעפֿנטלעכן .שאַפֿן (גײַס-
וטיקע װערטן) .אַי אַ בּוך ,אַ חיבּור ,א װיסן-
שאַפֿטלעכע אַרבּעט .אַי א בּיבּליאָטעקל אונטערן

נאָמען 'קליינע דערציילונגען .אי עפּעס בּכּתבֿ,
בּדפֿוס ,אַי אַן אייגענע היפּאָטעזע, .איך זאָל
זוכה זײַן אַרוסצוגעבּן אַלע ששה סדרי-משנה",
פּיעט, .איידער די ייִדישע מחבּרים ...װעלן
זיך אױיסשלאָפֿן אַרױסגעבּן די ספֿרים פֿון
בּנימינס נסיעה אין לשון"קודש ,װעל איך דער"
װײַל מיך פּרוּװן כאָטש אַ קיצור פֿון זי אַ

מי

אויף פּראָסט ייַדיש ,ממוס ,מסעות ,ז' ,8
2בּ,אַשטימען

פֿון א מאַכט-אינסטאנץ .אַ

װעטשערע",

מעשׂה

פֿיער

פֿון

װאַרשע  ,6091זי ,92

בּרידער,

|

,דער שקלאָװער קאַזיאָנער ראַבּינער האָט בּשום-

טאַטעס ,זין און טעכטער ,װילנע געװען" ,סעג,

אופֿן ניט געװאָלט אַי נח פּאַנדרען אַ מעטריקע
מיט אַ שטעמפּלײ ,זש ,נח פּאַנדרע, .אַן אָנטרױ-
צעטל גיט אַרױיס אַן אַנשטאַלט אָדער א פּר-
װאַטע פּערזאָן" , מ .גיטליץ ,פּראָזאַיש-גע-
שעפטלעכע שפּראַך ,מאָסקװע  ,2391זי ,12

מײַנע זיבּן יאַר אין אתַלביב ,ב"א  ,9491זי ,512

אױפֿהאָדעװען.

אויסשולן.

אַרױסלאָזן

זנג.

-עכץ.

הער (ין

/עניש.

דקע) .פּסק"אַי .רעדאַקטאָר-אַי, .געװוען דאָרט

-עריי.

אַרױסנגעבּעריש  --אדי.

װאָס איז כאַראַק-

טעריסטיש פֿאאַַררױסגעבּער .אַיע אַקטיװקײט,
קייט,איע פּלענער אויפן קומענדיקן יאָר.
אַרױספגעפּויאֿכט  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּרענגען. .

(פֿון אַ לערנאַנשטאַלט) ,אִי הויך-קװאַליפֿיצירטע
אינזשענירן .א ישיבֿה װאָס האָט אַרױסגעגעבּן

-- 59געכּרענגט .דאָס אַרױסגעזאָגטע ,דאָס

גיט

קקייט,

רבּנים.

;אַזעלכע

װי

גלופּסק

אַרױסגעגעבּן" ,לדבּ ,נײי תּשיז ,זי , .642א
פֿאָלק װאָס האָט פֿון זיך אַרױסגעגעבּן אַזױ פֿיל
מערדערס מיט אַזעלכע אַכזריותדיקע פֿאַנטאַי
זיעס" ,יג ,טמז 4691 ,וא ,92
 .8אַרױסבּרענגען קלאַנגען ,קולות אע .א'
א געשריי ,אי אַ גרעפּץ .ניט קענען אי א װאָרט,
דאָס פֿידעלע גיט אַרױס שיינע טענער .אי פֿון
זיך זיפֿצעלעך ,שיינע הוסטעלעך מע זאָל זיך
| אומקוקן, .ז,ײַן האַלדז איז געווען מסוגל אַרויס-
װי דער
כע
י.
ו...
הלות
צוגעבּן זעלטענע קו
הימל ,טיפֿע װי דער ים און ריינע װי גינגאָלד",
שע ,יוסילע סאָלאָװײ ,זי , .28א מענטש װאָס
האָט (קיינמאָל) קיין מנחה פֿאַרן עמוד ניט
געדאוונט .כּמעט קיין קול:נגינה פֿון זיך נישט
אַרױסגעגעבּן" ,פרץ ,חסידיש ,זי ,84
אַרױסבּרענגען ריחות .אַי אַן אַראָמאַט
0
פֿון רויזן .אי א נפֿיחה ,אַן עיפּוש, .עס זינגען
אויך די בּיימער אין גױעדן ,גיבּן פֿון זיך
אַרוױס זיסע שמעקענדיקע ריחות פֿון בּשׂמים",
ממוס,

שלמה ,ז' ,95

מיט זיך :עװער זיך אבּיר הינויש װיל
געבּן צו דען כּשׂדיים דיא אײַך בּילעגרן דר
זול לעבּנדיג בּלײַבּן" ,שעריר ,כא, ,9 ,אַ
בּאַקװעם צימער גיט זיך אַרױיס אין אָנדינגונג
פֿאַר זייער א בּיליקן פּרײַזײ ,ל .לעװיץ ,רפֿאל
דעם שנײַדער'ס טאַכטער ,װילנע  ,8881ז' ,76
אויך :פֿאָרשטעלן זיך .אָנרופֿן זיך .אַ ייַד װאָס
,יינמאָל
גיט זיך אַרױס פֿאַר אַן איטאַליענער .א
י.ז אַראָפּגעקומען  . . .איינער א פּאַרשױין
א,
.

.א.ו.ן

האָט זיך אַרױסגעגעבּן ,אַז ער איז

דאָס געקומען  . . .אָפּדינגען דאָס טעאַטער" ,שע,
בּלאַנזענדע שטערן  ,1װאַרשע  ,2291ז' , .02אזא
אַטמאָספֿערע ,אַז  . . .ייִדישע מיידלעך װילן זיך
 . ..נישט אַי פֿאַר יידישע" ,ספ ,סודות ,ז' ,45

יי

די

אַן אורח

אַמאָל איס ,צײַטונגען ,לייענער .געווען אַמאָל

;נאַר אַזאַ הנהגה האָט געקענט געבּן ב"ה
 -אַזעלכע תּלמידים װי די װעלכע די ישיבֿה האָט

 8חתונה מאַכן, .מע דאַרף זען ...זײַנע

לכּבוד

מיט א גוטער

דאָקומענט ,אַי אן אַטעסטאַט ,בּאַשײַניקונג אע.
אַי א ספּראַװקע .א' א דיפּלאָם .װ,אָס װילט איר,
איך זאָל שוין דער בּאַלעבּאָסטע ...אי אַן
אַטעסטאַט אויף שיינקייט?" ,ספּ ,סודות ,זי ,051

אין אַ פֿאַרװאָרפן װינקל ,בּערלין  ,2291זי ,4

און געליבּט קינד ,איך קען דיר
ליבּשאַפֿט װי דו בּיסט בּײַ מיר
סשי װ ,ז' , .68דערנאָך האָט
אַרױסגעגעבּן  /און װידער איז זי

הפֿקר ,אומבּאַשיצט",

 ,81אױסשרײַבּן און איבּערגעבּן עמעצן אַ

אַרױסעט ,קען ענגלאַנד אַפֿילו אויך נישט אַי,

{' .62

האָבּן מיר אַ גאַסט ,גיבּ זיך עפעס אַרױס,
שׂרהי'לאה,

ממוס ,פֿישקע, .און װער האָט דאָ געקענט א'
אֲזאצ טעכטערל ,אַז ניט די אַמאָליקע אויסגע-
איידלטע פּוילישע פּריצים?" .' ,שטינבּערג,

,איך מעק און קלעק און קען ניט אַ' אױפֿן
פּאֲפּיר דאָס װאָס איך דענק" ,קמ ,5681 ,נן ,61
,דאָס װאָרט 'מוראי איז צו שװאַך אויף אַרױס-
צוגעבּן אײַך דאָס געפֿיל װאָס רופֿט אַרױס בּײַ
אידישע

א גזר-דין ,א פּסקןידין) .אַי אַן איסור.

גרויסע

שרײַבּן .אַי װאָס אױפֿן האַרצן ,אַ' געדאַנקען.
ס'איז נישט אַרױסצוגעבּן װאָס מיר האָבּן
איבּערגעלעבּט, .עס האָט מיך געטראָפֿן אַן אומ-
גליק  /װאָס איך קען פֿאַר קיינעם ניט אֵיי ,פֿל.

שרײַבער,

אַ געזעץ ,אַן אוקאַז ,אַ בּאַפֿעל ,אי אַן אורטייל,

.4

? .אויסדערציילן .אַרױסזאָגן .אויסדריקן .בּאַ-

הונט",

אַרױסגעדונערט

*אַ זיך מיט אַ (גוטן) מיטאָג ,כּיבּוד אע, .אָט

איע .די אַיע ענערגיע- = .ערהייט .

אַרױסגעבּראַפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרױסבּרעכן .די
איענע בּרעטער פֿון פּאַרקאַן, .אויבּ זײַנע קליי-
.ף
ַ.ר
אִם.
דעֶנע
דער װערן פֿאַרשמוצט פֿון אַי
ער זיי גלײַך אויסבּריען" ,װעגן חאָלעראַ,

פּעטראָגראַד  ,6191זי .21

קקייט,

-ערהייט

אַרױפגענאַוט  --אדי ,פּאַר אַרױסגאַזן .די
ערהייט.אִיע פֿון דער מאַלינע.

אַרױסגעגאַנגען  --אַדי ,פּאר אַרױסגײן, .די
א'ע רינגלען מיך אַרום" ,נ .װײַנהױז ,אַפּ דער

װאַכ ,מינסק ,2291
אַרױפנענאָפן  --אַדי ,פּאַר אַרױסגיסן .דאָס
אַיענע װאַסער .אדַי'ענע זלזולים.

-קייט .

-ערהייט,

-

אַרױסגענלים  --אַדי ,פאַר אַרױסגלנען .אַע
פֿונקען, .א דריטע ,פֿאַרשנײט ,דאָס קלייך
צעריסן און אָן שיך  ---פֿון מײַן װײטיק אַן
ז' .271

אַיע" ,חג ,פליטים,

-קייט,

-ערהייט.

אַרױפגעגנבעט  --אַד ,פּאַר אַרױסגנבֿענען.
,זײַן אוצר

איז אָפֿן און

אֵיץ בּענטשלײַכטער.

עס איז אַלץ אַיי ,לט ,2לבּ/א.
-קייט,

-ערהייט.

אַרױפגעגעפֿן  --אדי ,פּאַר אַרױסגעבּן .אַענע
תּקנות .א'ענע װערק .די מיטאָגן ,א'ענע פֿון דער
פֿאָלקסקיך .דער אַ'ענער פֿאַרבּרעכער, .א,ױפֿצו-
קױפֿן פֿאַר א שפּאָטגעלט דער פֿאַבּריקעס אויף
זיך אַ'ענע פּאַפּירןי ,ממוס ,װינטשפֿ ,ז' 612
קקייט,
יערחייט.

אַװױסגעגראַבּן

 --אזי ,פּאַר אַרױסגראָבּן

אַיענער אוצר .קאַ שיכט אַ'ענע הרוגים פֿון דער
געטאַי ,פמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591ז' ,584
:
הקקייט.
ערהייט.אַרויסגעדונגען

--

דאָס אַיע וועגעלע האָלץ.

אַדי ,פאר

אַרויסדינגען.

-ערהייט.

-קייט,

אַרוסגעדונערט  --אדי ,פּאַר אַרױסדונערן.
| איער צאָרן, .אַזױ װי בּיילקע {פֿון ל .שאַפּיראָס
דערציילונגען)}  --דאָס א'עט שװײַגן  --האָט

אַרויסגעדרונגען

אַרױסגעמאָלקן

2080

ער אויך די בּליקן אין אָפּגרונט אַרײַנגעשטאָכן",
שנ ,װעגן יודישע שרײַבּער װוו ,7291 ,זי ,39

אַרויפגעדרונגען  --אַדי ,פּאַר אַרויסדרינגען.
אַיע אױספֿירן . . ., .װערן פֿאַרקניפּט מיטן אַלטן

אַרויפגעװיסערן  --אַקוזװ .נעאָל.
א

זאָל װערן

געװיסער.

;נײַזומער

מאַכן עס
געװיסערט

דעם טײַך אַרױס" ,יג ,פון מײַן גאַנצער מי,
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תּורה-טעקסט און זיי װערן אי פֿון אים בּדרך

ארױמגעזאָגט  --אַדי ,פּאַר אַרױסזאָגן .איע

עקזעגעטיק" ,אי לי פּינער ,איק ,פּסח תּשכ"ר.

מיינונג .אִיע פֿרײד, .אאָגט פֿון טיר צו טיר
דאָס נישט-א'ע ,נישט-אַרױסגעקלאָגטע ,נישט-
פֿאַרשטענדלעכע געוויין" ,הל ,לידער און פאָי

-קייט,

אַרױסגעדריקעװעט  --טדי ,פּאַר אַרױסדרי
קעווען.

דזװ

אין

אַרױסגעקװעטשט,.

בּראַנפֿ-

בּרויערײַען ,גאַליציע ,פּאָד.

אַרױסגעהאַנגען  --אַדי ,פּאַר אַרויסהענגען.
אַי װעש .עאַ שװאַרצער הונט מיט פֿאַרמאַכטע
בּרעמען און די צונג אַי ,װי געפּגרט" ,װײַס,
אַ הייסער שבּת-טאָגי -ערהייט- .קייט,
אַרױפנגעהױפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרױסהײבּן .די
אַיענע פּונקטן פֿון אָפּמאַך .די רייניקייט ,אי פֿון
אָרון"קוֹדש, .דאָס א'ענע אקערלאנד רופֿט מען
יונגפֿעלד",

מ.

װעבּער,

יודישער

דער

אַרבּײטער ,װאַרשע  ,1981זי 72.
-קייט,

פֿעלד-

-ערהייט,

סוצ ! ,זי .692

קיטֿ,

אַרופנעהערס  --אדי ,פּאַר אַרויסהערן .די
אַיע אָנצוהערענישן, .די ריטמען װאָס שאַפֿן
דעם ניגון זײַנען נאָך דערצו בּאַגלײט מיט אַ
וואויל-אַיער זשעסטיקולאַציע" ,צייט ,טמז8591 ,
קייט,
ערהייט.
.113

אַרױסגעװאַקפן  --אדי ,פּאַר אַרױסװאַקסן;98 ,
עװאָקסן .אַיענע דערנער .די שװעריקייטן,ג
איענע פֿון דער סיטואַציע"- .ערהייט- .קייט,

אַרױסגעװאָרפֿן  --אדי ,פּאַר אַרױסװאַרפֿן,
א'ענע רייד ,דיבּורים .אַי געלט .א'ענע הוצאות.

אי (װי) אױפֿן װינט .אַי װי אין דרויסן ,װי
פֿאַרן הונט ,פֿאַרן חזיר ,װי פּערל פֿאַר אַ חזיר.
אַ'ענע ארבּעט ,האָרעואניע .אַ'ענע צײַט, .בי
גאָט איז ניטאָ קיין אַ'ענע" ,שו, .מיט יחידים
אָבּער טאָן חסד ,אונטערהאַלטן א געפֿאַלענעם,
אַ נױטבּאַדערפֿטיקן איז אַן א'ענע זאַך" ,ממוס,
שלמה ו ,זי , .47איך דאַרף אײַך זאָגן פֿריער
אַז

ס'איז

זי 421

אַי אײַער

טרחה",

-ערהייט.

אַרױסגעװאַשן
איענע פֿלעקן.

שע,

זומער'לעבן,

קייט,

 -אַדי ,פּאַר אַרױסװאַשן.הקקייב,
-ערהייט.

אַרויסגעװיזן  --אַדי ,פּאַר אַרױסװײַזן .נאָך
נישט אַיענע ענערגיע .אַ'ענע בּרײטהאַרציקײט,
א'ענער געדאַנק.

-ערהייט.

קקייט,

אַרױפגעװינען  --טרו, .און תּמיד האָט צֶר
מיר געהאַט אַ נײַעס צו דערציילן  . . .נײַע טאָן-

עפֿעקטן  . . .וועלכע אים איז געלונגען פֿון דער
פֿידל אַרױסצוגעװינען" ,יהואָש ,פּראָזע' ,דער
פֿידל-שפּילער אָן הענט",

-ערהייט.

פֿון פֿרײד,

|

אַרוסגעזונגען  --אַדי ,פּאַר אַרוסזינגען
אַיענער טרויער, .אַ ליד ,אַי פֿון דער פֿידל ,א
ליד נאקעט אַליין פֿאַר זיך אין דער ועלט",
יפ ,די לעגענדע נח גרין ,נ"י  ,0691זי ,901
הקייט,
דערהייט.,

איױסגעױיפּט

 --אַדי ,פּאַר אַרױסזיפּן ,אַע

גרײַפּעלעך, .עס בּלאַנדזשעט אום מײַן בּליק
פֿון פּנים איבּער פּנים װי אַן א'ער שטראַל

זי .64

הימל" ,חג ,דער

-ערהייט.,

מאַמעס

צװאה,

קקייט,

אַװױיסגעזעצט  --אַדי ,פּאַר אַרױסזעצן .אע
אויגן .אע פֿענצטער און טירן .אַן איער צאָן.
ה-קייט,
דערהייט.

אַרויסנגעהקירהם  --אַדי ,פּאַר אַרויסחקירהן,

אַיע ,ריי-אַבּסטראַקטע טעאָריע .

-קייט,

אַרױסגעטאָן  --פאר אַרױסטאָן .זײַן אַ' פֿון
אַלע עסקים, .איך בּין אין גאָט אַרײַנגעלעבּט/ ,
איך בּין פֿון גאָט אַרױסגעטאָן; מיט אים --
ווען כ'שטײַג אויף מײַלן טרעפּ / ,פֿון אים --
ווען כ'גרייך זײַן פּוסטן טראָן" ,בּ .לאַפּין ,דער

פֿולער קרוג ,יטורעםי .

--געטאַָנען  --אַדי

אין פֿולער פֿאָרעם .די אַיע שטיקער
ענקייט,-קייט.

פֿוטער,

אַרוסגעטירטשעם  --אַדי ,פאַר אַרויסטיר-
טשען .דזוו אויסגעטאַרטשעט.

,די בּיינער פֿון

די געקנייטשטע
מּלכּה',

בּאַקן ,אַ'צ" ,שע' ,מלך און

אַרױסנעטלעכן

נעאָל.

-ערהייט.

אַרוױפסגעטרישטשעם  --אַדי ,פּאַר אַרױס-
ט|רישטשען-- :55 .געטרעשטשעט, .די
בּאַקן זענען אײַנגעפֿאַלן ,די אויגן זענען ,װי
דער פּריװאַט-

לעהרער שו ,דראָהאָבּיטש  ,8981זי 49.

דער"

הייט,
 --אַדי ,פאַר אַרױסאאָגן ,די

אַרױפגעיאָנם

הײימלאָזע ,די אע פֿון שטעט און שטעטלעך.
עדי ערשטע גרויסע גרופּע ,אי אין פֿראָסט
פֿון שבֿט ,אין ווינט? ,סעג ,איצטער ,נ"י ,8491

זי .83

קקייט,

-ערהייט.

אַרױסנעפכאַפּט  --אַדי ,פאַר אַרױסכאַפּן
קראַנקע ,זקנים און קינדער ,אַיע פֿון די בּונך

קערס, .אַן איער זאַץ פֿון אַן עסייי,

-ער-

הייט- ,קיימ.
אַרױפגעלאָרן  --אַדי ,פאַר אַרױסלאָדן ,די
אַענע
-קייט,

אַענער

סחורות.

-ערהייט,

כּעס.

אַרױסגעלאָון  --אַדי ,פּאַר אַרױסלאָזן5 ,פ;
=עלאָזט,
ג

א בּאַקאַנטער ,נאָר אַן איענער

פֿון אויג. .שרעקלעך איז נאָר די קויל װאָס איז
נאָך פֿון בּיקס ניט אַי ,די נננטע

קאָנפֿערענץ

פֿון בּונד ,אָרט! יאָר; ,זי .84
-קייט,

ערהייט,

אַרױסגעלאַכט  --אַדי ,פאַר אַרױסלאַכן, .דער
פּראָטעסט איז ניט מער קיין שװײַגנדיקער ,ער
איז אַן אַ'ער", .די װעלט  --אַ גלגול פֿון אַ
שרעקנדיקער סאָװע ,מיט אַ שגעוך-רעטעניש
אַיײ ,בּראָד ,גש ,זי - .321ערהייט- ,קייט,
אַרױסגעלאָפּעט

 --אַדי ,פּאַר אַרױסלאָפּען,

-- 9געלופּעט .אַרומלױפֿן װי אַ הונט מיט
אַן אַער צונג .קוקן מיט אִיע אויגן,
אַרױסגעלאָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרױסלױפֿן ,אַיענע

--

אוס

 6טרח.

אַרויסקומען אָדער אַרױסגעבּן ,אַרױסבּרענגען
עפּעס װאָס איז געטלעך, .װאַלט איך א נביא
זײַן װי גאָר אַמאָל  / --ארויסגעגעטלעכט װאָלט
פֿון מיר אַ קול" ,סוצ ,יודישע גאַס ,זי ,451

אַרױסנעטעלעפּעט

 --אד ,פאַר אַרױס.

טעלעפּען, ,א,ויף איטלעכן יינגלס איער צונג",
ייל.

קינדער.

קקייט,

-ערהייט..

אַרױסגעלױכטן  --אדי ,פּאַר אַרױסלײַכטן,
איענע גוטסקייט.

קקייט,

-ערהייט.

אַװױסגעמאַפט  --אַדי ,פּאַר אַרױסמאַכן .איער
 -אזא װאָס גייט אַרױיס איבּערןקאָלנער
רעקל אָדער בּכּלל אַן אָפּגעלײגטער ,א בּרייטער,
קקייט,
-ישרהייט,

אַרױיפגעמאַלדן  --אַדי ,פאַר אַרוסמעלדן,

אַרױסגעטראָגן

 --אדי ,פּאַר אַרױסטראָגן,

די אַ'ענע זעק .דער
הקקייט,
דערהייט,

אענער

טויטאורטייל,

אַרױסגעטראָטן  --אַדי ,פאַר אַרױסטרעטן,
9

זי .42

קקייט,

מע זאָגט ,אַי" ,מ .מ .אויזערקיס,

אַרױסגעזאַנג  --דער- ,ען .האַרציקער א' .א'

פֿון כמאַרנעם

אַרױסגנעהױפט  --אד ,פּאַר אַרױסהױכן
אַ'ער ריח פֿון בּראָנפֿן, .אױפֿן שטראָם אַ בּינטל
קראַנקע הײַזער װי רעשטלעך פֿון א שיף...
און זייער טיף  --נשמות פֿון אע שעהף,

-ערהייט.

עמעס ,זי 821

קייט.

די ייִדן ,א'ענע פֿון די דערפֿער, .דער א'ענער
אַרבּעטער {מחמת זײַן עלטערן זיצט און בּעט
בּרויט ,בּיזװאַנען ער רײַזט אַריבּער אין דער
אייבּיקער וועלט" ,דיא שׂכירות ,לעמבּערג ,6981

--געטרעטן .די א'ענע אויף דער פֿאַר-

זאַמלונג ,

-ערהייט.

אַרױפגעטריבֿן

הקקייט,

 --אַדי ,פּאַר אַרױסטרײַבּן.

די איענע פֿון האָטעל.

-קייט,

אַרױפגעמאָלן  --אדי ,פּאַר אַרױסמאָלן ,אַ
פּאָרעך ,װי מעל אִי פֿון אונטער די טיל-
שטיינער, .צװישן די ציין שטיל אַיענע קללות",
ה.

ל.

קאַזשבּער,

נאָװיץ 7291

קאַזיאָנע

גימנאַזיע,

-ערהייט.

קקייט,

טשער"

אַרױסגעמאָלקן  --אַדי ,פאַר אַרוסמעלקן,

2081

אַרוסגעמוטשעט

9

--געמעלקט .דאָס לעצטע בּיסל אַיענע

מילך .אַיענער אייטער פֿון געשוויר .די עטלעכע
קקייט.
ערהייט.איענע װערטער.
אַרויפגעמוטשעט

אַדי,

-

פּאַר

אַרױס

מוטשען .די אַיע ,די אַרױסגעפּײַניקטע אונטער-
שריפֿט אונטערן פֿאַלשן דאָקומענט- .ערהייט,
-קייט,

אַרױיסגענאַרן  --טרחװ ..,, .ער זאָל אונדז
אי אויס די שטאָט ,און די גנבֿים װעלן ארײַנ-
קומען און אַלץ אױסליידיקן",
האָט

געשחטען

יונגלעך

קליינע

מ .מ ,.װי מען
..

|, -

װארשע

תּרס"ג ,זי ,12
אַרויסגענומען  --אַדי ,פּאַר אַרױסנעמען:98 .
ענעמען ,דאָס קינדעלע ,אַי פֿון װיגעלע.ג
פּאַפּירגעלט ,אַי פֿון אומלויף .די ערשטע גרופּע
קאָלאָניסטן ,אִיע דורך דער ייִק"א, .פֿאַרגעסן

צו זאָגן אַ שפּרוך  , . . .אַי פֿון א גאַנץ אַלטן
כּתבֿ-יד" ,ממוס ,מסעות ,זי - .25ערהייט,
קייט,אַרויפגענסט  .. .| --נעיסטן אַדי ,פּאַר אַרוס-
נסן זיך .לעבּױגעבּליבּענע דורך א נס .קדי
אִיע פֿון היטלערס קאַצעטן ,קאַלכאױוװונס" ,א .י.
קריזאַנאָװוסקי,

,5491

אַרוסנע צעצן  --אוטו  4טרו .אַרויסקומען
מיט א גענעץ .אויסדריקן מיט א גענעץ,, .מיר
פֿילן די גאַנצע גײַסטיגע אַרעצמקײיט וװאָס
גענעצט אַרױס פֿון זייער לאַנגװײַליקער עשי
רות" ,שנ ,שלום אַש ,נ"י  ,0691זי , .271גלײַם-
גילט גענעצט אַרױס פֿון זײַן בּליק" ,נפֿתּלי
הערץ

כּהן,

פֿאַרשריבּן

אין

זכּרון,

תּ"אָ .6

;אַן אױפֿגעלײגטער האָט פֿון בּעט זיך אויפֿ-
געכאַפּט  . . .דעם לעצטן טראָפּן שלאָף פֿון מויל
אַרויסגעגענעצט",

פּמ,

מלחמה

װ ,נ"י

,6591

זי , ,063זיי האָבּן אַרױסגעגענעצט די מידקייט
פֿון זייערע גלידער" ,י .מעצקער ,פֿאָר7691 ,
11

אַרױסנגעסאַלאָפּעט  --אַדי ,פאַר אַרױססאָ
לאָפּען .אַרױסגעגלאָצטע ,אִיע אויגן .הינט מיט

אַיע צינגער, .האָט  . . .אָנגעהױבּן דעזשורען  .י .
א מענטש

מיט אַיע רויטע װײַסלעך" ,ש .גאָדײ

נער ,איבּז ,גלאַדקאָװ ,צעמענט ,מאָסקװע ,7291
זי ,642
אַװיסנעפטאַרטשעט  --אַדי ,פּאַר אַרוס-
סטאַרטשען .אַיע אויגן .אַיע דעפֿעקטן, .דאָס
פֿערד איז געװען אױיסגעדאַרט ,מיט אַלע ריפן
אי דורך דער אָפּגעריבּענער פֿעל" ,ייז ,חבֿר
ערהייט,נחמן ,זי 533

אַרױסגעפּאָלאָשעט  --אדי ,פּאַר אַרױס-
פּאָלאָשען .אַנטלױפֿן װי איע מײַזלעך .איע
װאַנצן,, .מיט שרעק האָבּן זיך געטראָגן מחנות
פֿליגן ,אַיע פֿון די נײַע אײַנגענומענע שטיקער

ערד" ,אַש.

אַרױסגעקאַראַטשקעט

-ערהייט,

אַרױסגעפּאַפֿט  --אַד ,פּאַר אַרױספּאַפֿן
,מיט הרחבֿה האָט זיך דער רויך געצויגן דורך
די קוימענס פֿון די הײַזער ,פּונקט װי דער

לאַנגזאַם איער ליולקעירויך פֿון אַ טערקישן
פּאַשאַי ,מר צו ,נ"י  ,0191זי ,443
 --אַדי ,פּאַר אַרױספּושן

אַרױסגעפּוישט

מיט אַן אַץ בּויך .שלעפּן די אִיע זעק.
הייט.

-ער-

הקיים.

 --אַדי ,פּאַר אַרוספּוצן .די

אַרױכנעפּוצט

אַיע פֿלעקן .אויך :אַרױסגעגנבֿעט .אַיע זילבּערנע

לײַכטערס.

קקייט.

-ערהייט.

אַרוסנעפּיקט  --אַדי ,פּאַר אַרױספּיקן .אע
שטיקלעך קוכן .דאָס אַרויסגעקליבּענע ,אע
בּילד פֿון דער זאַמלונג . -ערהייט- .קייט.

אַרױפנעפּלעקט  --אַדי ,פאַר אַרױספּלעקן.
2כאַנט|פלעקן . . ., .צי אַ װאָרט פֿון מיר אַלין
אַיזײ ,אפֿא ,גילדענע שקיעה.

אַרױסנעפּלפּולט  --אַדי ,פאַר אַרױספּלפּולן,
-קייט.

אַן איע סבֿרה ,אַיע נאַרישקײט.

אַרױסגעפּראַװועם  --אַדי ,פּאַר אַרױספּראַ
ערהייט,ווען .די אִיע מיט גרויס פּאַראַד.
קייט,ארױסגעפּרעפט  --אַדי ,פּאַר אַרױספּרעסן,
אי געלט .איער ענטפֿער- .ערהייט- .קייט.

אַרױסגעפֿאַלן  --אדי ,פאַר אַרױספֿאַלן .אַענע
שטיקלעך און בּרעקלעך .די אַ'ענע מטבּעות.
איענער צאָן .די אַיענע קאָרט, .א,יך לייג יעדער
אַ'ענע האַר אין דער גמרא אַרײַןי ,פּרץ' ,עלנטי,

,אויף שלאַכטפֿעלדער װיסטע װאלגערט איר
זיך . . .געשאַכטענע ,דערשטאָכענע ,מיט א'ענע
געדערים" ,אקש ,װענט ,קיִעװו  ,1291זי ,92
,דרייט ער זיך גאָר אָרום װי אן א'ענער ,אן
איבּעריקער",

ב .3דעמבּלין,

ניי  ,3491זי .05

צװיי און אַ דריטער,

הקיט,

-ערהייט.

אַרױסגעפֿאַנגען  --אדי ,פּאַר אַרױספֿאַנגען.
אִיע

ציטאטן.

עבֿודה

,די

די

זרה

היישׂט

דא

כּמוֹש מוז אַךְ הינויש גיפֿנגן הין װעק ציהן
מיט
וְתי:

זײַנן כּהנים
,כּמוש

פּריסטער

און

אוני הערן",

װעט

אין

זײַנע

שערטיר,

גלות

האַרן

מח,7 ,
זײַנע

אַװעק,

אינאיינעם".ן

,די

ווערטער צאַפּלען זיך װי ערשט אַיע פֿיש" ,הל,
קייט.לידער און פּאָעמעט ,זי 635

אַרױכנעפֿאָרן  --אַדי ,פּאר אַרױספֿאָרן .אַיענע
ּ,אַרג-אַרויף
עוֹלים װאָס מע רופֿט זיי יורדים .ב
האָט זיך דורכגעשלעפּט

א פֿריש-אַ'ענער

װאָזטשיק" ,בּערג ,בּאַם דניעפער
קקייםט.
ערהייט.זי 93

אַרױסגעפֿונשן

איז-

װו' ,עמץס,

 --אַדי ,פּאַר אַרױסגעפֿינען

 ,4-אע סיבּות ,סודות,הקקייט,
יערהייט.,

אומשטאַנדן

אע.

אַרױכגעפֿיבּערט  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿיבּערן.
אִיע רייד .איער אָטעם.

-ערהייט.

-קייט,

אַרױסגעפֿינען  --טרו .געפֿין אַרױס- ,יגע-
פֿונען .אי דאָס פֿאַרבּאָרגענע .אַי נאַפֿט .אַי די
אמתע באַדערפֿענישן, ,און אַזו די טאָכטער
קומט צו גיין  . . .פֿאַרקוקט איר אין די אויגן

ארײַן ,טאָמער װעט ער עפּעס פֿון איר אַ' --
אומזיסט די אַרבּעט" ,שע ,אין שטורם ,ז' ,151
,װעלכע מעטאָדע  . . .איז אָבּער די ריכטיקע?
וועלכע זאָלן מיר אָנטרױען די אַרבּעט פֿון אַ'
סאַציאָלאָגישע געזעצן?" ,זשיט װ ,נ"י ,2191
מיט זיך  --אי זיך אין דער נײַער
זי .11
 געפֿין,און פֿאַרפּלאָנטערטער סיטואַציע,

-ונג.

דער:= .געפינם.

-עניש.

-עכץ.

אַרױסגעפֿירט  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿירן ,אע
סחורה .אַיע צו די גאַזקאַמערן פֿון טרעבּלינקע.

-קייט.

זערהייט.

--

אַרויסגעפישט

פאַר

אזי,

אַרױספֿישן

פּאַלמעסן דעם אן קערפּער, .די בּעסטע
מוסטערן פֿון דער כינעזישער פּאָעזיע  . . .זענען
װי פּערל ,איע דורך פּאַעטן-טױכער פֿון די
טיפֿענישן פֿון לעבּנסיים" ,י .ראַפּאַפּאָרט ,טראָי

פנס גלױבּן ,מעלבּורן  ,8491זי 081.
הקייט,
הייט.

ער"

אַרױסגעפֿלאָסן  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿליסן .אַ'
װאַסער, ,אַזױ אַרום איז טאָלסטאָיס פֿאָלקס-
מעשׂה אַי פֿון דער אגדה דורך פֿאַרשײדנערלײ
קאַנאַלן" ,בּערנאַרד העלער ,יבֹּל ווא6 ,ו 12

;אי פֿון גאַנצן אינהאַלט פֿון ויעװטושענקאָסן
ליד |בּאַבּי יארן און פֿון דעם שוידער אַרום די
אומבּאַצייכנטע קבֿרים פֿון די ייִדישע קדושים",
יג ,טמז 4691 ,ווש - .01ערהייט ,קקייט.

אַרױסנעפֿלױנגן  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿל;ען.
פֿײגעלעך.

אַיענע

-ערהייט.

פֿון קאָפּ

-קייט.

אַ'ענער

געדאַנק.

אַרױסגעפֿלײצט  --אַדי ,פאר אַרױספֿלײצן
איער טײַך, .האָט װי ניט בּאַמערקט די אע
פֿרײלעכע אַרעמקײט אין די געסלעך" ,חג ,טמז,
קייט,
ערהייט. 4ווו 02.

אַרױסנעפֿליקט  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿליקן ,אַיע
פֿעדערן.

קללה:

;א

זאָל לר

װערן

און

זאָל

ער שוין בּלײַבּן אַן א'ער"; .אָפּגעריסן פֿון
זײַן גאַנצן פֿריערדיקן לעבּן ,פֿון דער היים,
נאָענטע און בּאַקאַנטע ,אִיע פֿון דער פֿרײַער
סביבֿה" ,יעקב קרעפליאַק ,אַ סדר אין פֿינלאַנד,

קאָפּענהאַגן  ,2191זי - .9ערהייט.

-קייט,

אַרױפגעפֿרױרן  --אַדי ,פּאַר אַרױספֿרירן,
פ-- :געפֿראָרן .אַנטלױפֿן אַן אַיענער פֿון
הייל ,א'ענער פֿון זײַן קרײַז ,געזעלשאַפֿט אע.
קייט,יערהייט,

אַרױסגעצױגן

 --אַדי ,פּאַר אַרױסצ;ען .א'

קללה:
בּײַ דער שװערער ארבּעט.
ערן
װ
;אַי זאָלסטו װערן!", .איך האָבּ געוואוסט אויף
קלאָר דאָס איך װעל אי װערן דערפֿאַר  . . .אַלס

מײַנע עלטערן װעלן געװאָר װערן" ,אמד.
,אונטער מיר בּרענט דער גיהנום און איבּער
מיר

איז

אִ' א קאַלטער

שטיינערנער

הימל",

פּרץ' ,סיבּרענטי, .א פּאָר קעלנער ,אַ'ענע װי
זיי גייען און שטייען פֿון ניוייאָרקער װאַלדאָרף-
,
46
262
אַסטאָריאַ" ,אַבֿרהם שולמאַן פֿאַר91 ,
קקייט,
דערהייט.

אַרױפנעקאַראַטשקעס  --אַדי ,פּאַר אַרױס-

אַרױפגעקאַרבּט

2062

קאַראַטשקען זיך .אַן איער װי א װאָרעם פֿון
אונטער דער ערד .אַן אַ'ער פֿון אַ צרה.

-ערהייט.

אַװױפגעקאַרבּט  --אַדי ,פּאַר אַרױסקאַרבּן,
אַװעקװאַרפֿן די אַיע שטיקלעך האָלץ .אי פֿון
דער שטיינערנער פֿיגור- .ערהייט- ,קייט,

אַרױפגעקװעטשט  --אד ,פאַר אַרױס-
איער מאַראַנצןזאַפֿט.

אַיע נדבֿה

דערחייט . -קייט,

אַרױסגעקוליעט  --אַדי ,פּאַר אַרוסקוליען.
נארישע ,אֵיע װויצן, .די גרויסע אַיע אויגן זײַנען
אים געװען אָנגעגאָסן מיט היץ" ,נח לוריע,
ערהייט.עליע יאָרש ,ק;עװ .0491

אַרױסגעקומען  --אַדי ,פּאַר אַרוסקומען
די אַיע פֿון טיפֿע בּאַהעלטענישן .דאָס פֿון
גוטס אִיע שלעכטס.

-ערהייט.

אַרױפגעקופטערט  -אַז ,פאַר אַרױס-
קוסטערן'

|נעאָל ,נר22 ,קוסטן, .אינמיטן װעג,

פֿאַרנײגט,

װי

אויסגעקרימטע

אַלטע

װערבּעס

מיט פֿיס ,װי װאָרצלען דאַרע פֿון דער ערד
אַיע ,שטייט אַן אַלטער פֿישער מיט אַ פֿישער-
קע" ,פּמ ,װאָכנטעג ,זי ,722

אַרױפגעקלאָגט  --אַדי ,פּאַר אַרױסקלאָגן,
פֿון דער דירה אַיע שכנים, .יאַגט פֿון טיר צו
טיר דאָס נישט-אַרױסגעזאָגטע ,נישט-אַיע ,נישט"
פֿאַרשטענדלעכע געוויין" ,הל ,לידער און פּאָי

עמעס ,זי .821

קייט.

-ערהייט.

אַרױסגעקלונגען  --אַדי ,פאַר אַרויסקלינגען.
איער שם פֿון דעם גאָון .אִיע מהומה ,טרעװאָגע

אע.

ה-קייט,

אַרױסגעקליפּן  --אַד ,פּאַר אַרױסקלײַבּן,
איבּערלאָון די א'ענע חפֿצים .ראַטעװען בּלויז
קקייט,
געציילטע אַיענע- = .ערהייט,

אַרוױפגעקנאָטן

 --אַדי ,פאר אַרױסקנעטן

פֿון בּאַרג ליים אַ'ענע פֿיגור .א|דין נײַע פּאַרטײ
 ...איז דאָך א' פֿון דער מפּאי" ,יג ,טמז,

5

א'ענע

פֿײַערלעשערס.
דקייט,

או 91,

הקקייט,

-ערהייט,

אַרױפגעקראָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרוסקריכן.
;אַן איענע פֿון אונטער אַשׁ געשטאַנען איז אַ-
| ,נ"י ,ו' , ,675די גאַנצע

שול" ,פּמ ,מלחמה

-ערהייט.

ספֿקות.

 --אַדי ,פּאר אַרױסרוקן .מיט

אַן אֵין בּויך .אַן אַע בּרוסט .אַן אי הויז.
א'ער פּאָסטן, ,אױפֿן קאָפּ אַ זײַדן טיכל ,אַי אַ

בּיסל אַזױ אַז עס קוקן אַרױס בּגניבֿה האָר",

אַרױסגעריבּן  --אַדי ,פּאַר אַרױסרײַבּן .לאַטעס
איבּער אַ'ענע קני .איענע ,בּאַנאַלע רייד . ער"
קייט,הייט.

צייט ,מטטרון ,אונטער פֿלאַמעף.

-ערהייט.

אַרוױפגעריפן  --אַדי ,פּאַר אַרױסרײַסן .אַיענע
בּלעטער .ציטאַטן ,א'ענע פֿון קאָנטעקסט ,אַיענע
מצכֿות .א'ענע געדערים, .דאָס גאָלד ,אַ'ענע בײַ
מתים מיט די ציין ,". ..פּמ ,מלחמה װ ,נ"י
אַי װ ע ר |  --אויך :לײַדן אַ
 ,6זי 884
ערהייט.
סך ,האַרעװען זייער שװער.
-קייט,

--

אַרויסגערערט

אד,

פּאַר אַרױסרעדן

-- 5ריידן ,איע טענות ,בּאַלײידיקונגען אע.
ערמאַנט ,ניט-
ניט אי זאָל עס װערן = נדיט
געבּראַכט איבּער די ליפּן, .ער לײַדט פֿון אַזאַ
קרענק

אז ניט אַ'י זאָל עס

װער".

;ער

איז

שוין אױפֿן עולם-האמת ,און ער האָט געהאַט
א שואכקייט

-ערהייט.

אַז ניט

קקייט.

אַ' זאָל עס

בּלײבּן",

אַװױפגעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אַרוסשיטן:8 ,
-געשיט .זאָס אַענע פֿון זאַק .אַענעפֿראַזעס. .א פֿריש פֿאַרפֿרױרן שנייעלע ,ערשט
אי פֿון די שװאַרצלעך-גרויע

כמאַרעס",

ממוס,

די אַלטע מעשׂה' ,זי  ,12ארייד ,אַ'ענע דורך
ציינער שיטער" ,הל ,אַלע לידער און פּאָעמעס,

זי 613

-ערהייט.

קייט.

אַרױסגעשאָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרויסשיסן .איענע
ראַקעטע .אויך :הויך אױיסגעװאַקסן? .אַ הויכע,
אַיענע װי א סאָסנע" ,אַש ,תּהיליםיוד, .ער
אַלײין איז גאָר געװען א הויכער ,אן א'ענער,
מיט א דארן ,געבּויגענעם האַלדז" ,י .קייטעל-

מאַן ,פֿאַר 8591 ,ווו - .61עערהייט,

-קייט.

טעווען .אִיע פֿון בּרענענדיקן הויז .קיין איינ-
ערהייט,ציקער איער פֿון געטאָ .

אַרױפגעראַטעװעט  --אַדי ,פּאַר אַרױסראַ-

אַױפגעראַמט  -אַדי ,פּאַר אַרױסראַמען.
-- 5געראָמט- ,גערוימט .דאָס אֵיץ
טרייף-פּסולע .אי יװ ע ר ן  --בּאַזײַטיקט װערן.
,די ניט-פֿאַרלאָזלעכע מוזן פֿון צװישן אונדו

אַי װערןי.

קקייט,

-ערהייט.

אַרױסגעשויהן
א'ענער אָפּזאָג.

-קייט,

אַרויפגעשוירן  --אַדי ,פּאַר אַרויסשערן;98 ,
--געשאָרן.

קער לײַװנט.

אַיענער פּאַס האָר .אַ'ענע שטיי

-ערהייט.

קקייטֿ,

אַרױפנעשטאַפן  --אַדי ,פּאַר אַרויסשטעכן.

-קייט,

אַרױפגערופֿן  --אַדי ,פּאַר אַרױסרופֿן .אַיענע

אַרױס-

אַרויסגערונען

--

אי װאַסער .אִיע סודות.

אדי,

פאַר

-ערהייט.

אַרױסגעשטאַלטיקן  --טרו .נעאָל.

ש.

ניאָמקע

בּרעגמאַן,

יערהייט,

שװאַרץ,

קלַצװ

,5391

ה-קייט,

אַרױפגעשטױיפן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשטױסן,
ייִדן ,איענע פֿון זייערע עקאַנאָמישע פּאָזיציעס.
,מיטלען איבּערצוקװאַליפֿיצירן די דורך אױטאָ-
.
5361ע
מאַציע אַ'ענע אַרבּעטער" ,פֿאַש91 ,
;עקיבֿא  . . .דער גײַסטיקער און היסטאָרישער
גיבּור ,און אלישע איז געװאָרן דער זײַטיקער,
דער א'ענער ,דער אחר" ,קאַר װ ,ג"י ,0491
קקייט,
זי - .74ערהייט.

אַיױסגעשטופּט  --אַדי ,פּאַר אַרויסשטופּן,

די אע
אין דרויסן .אַיער פֿון שותּפֿות ,גע-

שעפֿט אע.

-ערהייט.

קקייט.

אַרוסגעשטיגן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשטײַגן,
- 59געשטײַנט ,.אענע פֿון װאַגאָן .אע

פֿון דורכשניט.

-ערהייט.

קייט,

אַרוױסגעשטעלט  --אדי ,פּאַר אַרוסשטעלן.
אַיע סחורה ,אַיע פֿיגורן .גיין מיט אַן אַיער
בּרוסט .אַיע פֿאָדערונגען- .ערהייט- .קייט.
אַרוױסגעשטעקט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשטעקן,
,יַנגלעך אין
אַרומלױפֿן מיט אַן איער צונג .י
ספענצערס ,הינטן מיט אע העמדלעך ,לױפֿן
פֿאָרױס" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,022
אַרױיפנעשידן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשײדן;98 ,
ג-עשיידט .איענע שטאַפֿן פֿון אָרגאַניזם,;דורך דער הויט  . . .וערן אַי שעדלעכע קוילנ-
זויערס" ,פגעז ,פּאַריז  ,9491טאן ,3
ארױסגעשיקט  --אַדי ,פּאַר אַרוסשיקן ,אע
פֿון די גרענעץ-געבּיטן, .בּחורימלעך מיט שטעק-
לעך ,אע פֿון דער היים בּכּיװן צו זוכן
מציאות" ,ממוס ,שלמה װ ,ז' , ,14פֿון די

עטלעכע טויזנט אִיע איזן נישט געװען קיין
איינער װאָס זאָל אײַנגײן אױפֿן בּײַטן די
אמונה" ,ימ איבּז ,שד װש ,זי - .571ערהייט.
-קייט,

אַרױסגעשלאָגן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשלאָגן.

אֵיענער פֿון אונטערן היי .אויך :חוצפּהדיק
נְלויט אַנאַלאָגיע מיט אױיסגעשטאָכענע אויגןן.
ניט האָבּן צו טאָן מיטן אֶיענעם יונג,

אַרויסרינען.

אַמעריקע פֿון דער צוקונפֿט" ,פּאַריזער
שריפֿט ,6591'75 ,שן  ,51:61ז' .141

צײַט'

אַרױיפנגעשטאַרצ(ע)ט  --אדי ,פּאַר אַרױס-
שטאַרצ(ע)ן .איע סתּירה, .די סוחרים פֿון די
פֿראַכטן מיט גרויסע ,אע בּוזעם קעשענעס",

װײַטיאַ'ער שוֹפֿר ,שוֹפֿר צו דער װײַטקײט",

 --אַדי ,פּאַר אַרױסשװײַגן

חג ,דער מאַמעס שבּתים.

אַמעריקע

פֿון זײַן צײַט,

כּדי דורך

זיך א' די

קייט ..אַ'עְר  --סאָו .װער עס קריגט אַן| אויסצייכענונג פֿאַר גוטער אַרבּעט,

ממוס ,װינטשפֿ ,זי , .281ער אַלײן איז לויטער

אַרוסנעשוואומען  --אַדי ,פאַר אַרױס
שווימען .אע טויטע קערפּערס .אַיע פֿראַגעס,
קייט.
ערהייט.פּראָבּלעמען אע.

-ערהייט.

גַעשטאַלט.
א

אַרױפגעשטארױט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשטאַרן.
אַיער בּליק ,אַיע טפּשות, .טראָגט שוין יעדער
פֿון זי אין בּוזעם צו איינציקע חלות ,פֿון
וועלכע די אִיע שפּיצן זײַנען שוין אָפּגעבּיסן",
/ער-
װײַם ,שטעט? ,װאַרשע  ,0391זי 95
קייט,הייט.

שארית-הפּליטה  . . ,די אַיענע פֿון די מאַלינעס",

-קייט,

פֿורעמען,

אַרוסקריגן

,װהיטמאן

האָט | . . .געשטרעבּט} צונױפֿגיסן זיך מיט דער

אַרױפגערוקט

קװעטשן.

אַרױסגעשלאָסן

אַיענע פֿון די רייען|, .זין װישט די נאָז...
פֿאַרשאַרט אונטערן קאָפּטיכל די א'ענע האַר
און שילט" ,בּערג ,בּאַס דניעפער |' ,עמעס,

זי 722

ה-ערהייט.

קקייט,

אַרױסגעשלאָפֿן  --אַדי ,פאַר אַרוסשליסן,

אַרױסגעשלײַדערט
אַענער
-קייט,

עלעקטרישער

2089
שטראָם.

-ערהייט.

אַרױפגעשלײַדערט  --אַדי ,פּאַר אַרױס:
שלײַדערן .יידן ,אע פֿון זײיערע װאוינונגען,
,אַלפֿאַשטראַלן זײַנען אייגנטלעך אַיע דורכן
אַטאָם איבּעריקע פֿאַר אים פּראָטאָנען און
נײטראָנען" ,א .ריינהאַרץ ,צוק ,אָקט' .7591

-קייט.

שפּראָצן .אַיע זריעות ,איע האָפֿענונג . . ,, .אויבּ
דער ווייץ איז שוין געװען א בּיסל אַײ ,פּיעט,

כּלאים ,בּ ,ג.

-ערהייט.

קיט.

פֿון די

-קייט,

אַרויסקומען

אַרױסגעשפּרונגען  --אדי ,פּאַר אַרױס
שפּרינגען .די איע פֿון די װאגאָנען ,װען מע
האָט געפֿירט אין די טױטלאַגערן .אַן א'ער
קקייט.
ערהייט.,מיט נײַע טענות.

אַרױסגעשליפֿן  --אַדי ,פאַר אַרױסשלײפֿן.

אַרױפגעשלעפּט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשלעפן.
אַ פֿאַס מיטן אַן אַין צאַפּן ,די אַיע שופֿלאָדן
פֿונעם קאָמאָד .פֿון די בּעטן אע האַלב-
אַנגעטאָנענע קרבּנות .אַ' װ ע רן = האַבּן א
ער-
סך צרות .קללה :אַי זאָל ער װערן!
ה-קייט,
הייט.

אַרויסגעשמיפן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשמײַסן.
דטשמ .נר, .די אַרבּעטער װערן אַלץ אין
גרעסערע מאַסן אַי פֿון די פֿאַבּריקןײ ,דער
עיקר פֿון סאָציאַליזמוס ,זשענעו  ,1091ז' ,62
,אונטערן אָנגריף פֿון דער רויטער אַרמײ
זײַנען די װײַספּאָליאַקן אַי געװאָרן פֿון מינסק
אין  ,02917שטערן ,מינסק  ,2391טן .01711
 --אַדי ,פּאַר אַרױסשנײַדן

אַרויסגעשניטן

אַיענע גאַלשטײנער, .בּ,יימער ,אַיענע פֿון דער
העלער קלאָרקייט ,זײַנען געשטאַנען אָן שאָטנס",
ערהייט.מק' ,מוניע דער פֿײיגל:הענדלערי.
-קייט.

אַװוױפגעשעפּט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשעפּן .אַ
װאַסער .אַיע תּורה .אַיע נדבֿות.
-קייט,

-ערהייט.

אַרױפנעשפּאַרט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשפּאַרן.
אִיע שויבּ ,טיר, .ער לױפֿט פּלינק מיט זײַנע
דריבּנע טריט ,מיט די אע אויגןי ,יודל יאָפֿע,
ערהייט.
דאָס איידעמל ,מאָסקװע 63291.
קייט,אַרױסגעשפּונען  --אדי ,פּאַר אַרױסשפּינען.
קייט.אַיע פֿעדעם .איער חלום.

אַרוױסנעשפּיגן  --אַדי ,פּאַר אַרױסשפּײַען
;געשפּײַט .אַי בּיינדל .הונגעריקע,9
י.נ.גט
ל.
שכט
א'ענע פֿון לעבּן .,ד,י טיפֿע נאַ
צוריק דעם לעבּנסשימער אײַן ,אַי בּלױז אויף
איין מֿאָמענט" ,יהאָש ,פֿאַרגענגלעכקײט!,
 003, ,6מענטשן אויף א שמוציקער פֿראַכט-
שיף ,אַיענע אין די נעגל פֿון אומקום" ,זבּ,
ער-
נײַע בּלעטער ,קאַָװנע  ,9391זי .59
הקייט,

די אַיענע פֿון זייערע בּאַהעלטענישן,

בּיידעמער און קעלערן .

ערחייט,

אַרױפגעשרױפֿט  --אַדי ,פּאַר אַרױסשרױפֿן,
-ער-

שלעפּט דער

אִיע קאַנדעלאַבּרע .אי פֿיסלעך פֿון טיש.
הייט.

-קייט,

 --אדי ,פּאַר אַרױסשרײַבּן.

אַרױפגעשריבּן

אַיענע האַנט .אַיענע דאָקומענטן .איענע מעדיצין,
מ,וז אין די תּנאים שטיין בּפֿירוש אַ' אַז די
כּלה טאָר קיינמאָל ניט פֿאָרן אין דעם װאַרעמ"
בּאָד אַרײַןײ ,עט ,סערקעלע ,װילנע  ,5291ז' ,023
הקקייט,
זערהייט.,
אַרופגעשריגן  --אַזי ,פּאַר אַרױסשרײַען
פפ; --געשריען .איענע לאָזונגען .אויך:
בּאַוואוסט ,בּאַקאַנט .אַיענער לץ .א'ענער אנטיי
קקייט,
ענערהייט.סעמיט.
אַרויסגעשריי  --דער- ,ען.
שרליען .אַי פֿון װייטיק.

אַקט פֿון אַרוס-

אַרױסגראַבּלען  --טרו .אַי די בּלאָטע פֿון
אונטער די נעגל .אי א פּאָר גראָשן פֿון קעשענע.
אַרױסגעגראַבּלט א שפּאָר בּיסל פֿון די קהילה-
געלטער, .הערט אַ בּעליעסק פֿון א דײַטש,
ר'איז נישט פֿױל אַרױפֿצוקריכן אױפֿן 7טן
שטאָק  . . .אַרױסצוגראַבּלען אַלטע פּאַראַסאָלן,
בּיינערנע קנעפּ פֿון פֿאַר  002יאָר" ,ז .מוירער,
זי

נישט

קיין

װאוילער

יונג

| ,טאַרנאָוו

,1191

זי , .61אין דער פֿינצטער אַרױסגעגראַבּלט אַ
ראַזיר-מעסערל פֿון מײַן רענצל" ,בּאַש ,פֿאָר,
עניש.
מיט זיך.
 7װש.3
אַרױסנראָפן  --טרח .אַי אַן אַרכעאָלאָגיש
אַנטיקל, ,אין פֿעלד געגראָבּן האָבּ איך זיך אַ
בּרונעם / ,און גראָבּנדיק אַן אוצר כהאָבּ
געפֿונען / .אַרױסגעגראַבּן כ'האָבּ אַן אוצר
גאָלד" ,האַל ,מײַן אוצר .מאָסקװע  ,6691זי ,952

אויך פֿיג, :געקומען שלמה מונק און האָט
אַרױסגעגראָבּן דעם פּײַטן פֿון זײַן מחזור-
קכֿר און האָט אים װידער אַרײַנגעפֿירט אין
דער פֿילאָזאָפֿיע" ,קאָר  1זי 071, מיט זיך:
,און װי אַזױ מיר װעלן זיך אַי פֿון אונטער דעם
גרויסן  . . .בּאַרג  . . .פֿון חובֿות ,וייסן פֿיר
נישט" ,פ .קאַנסטאַן ,פֿאַש 5691 ,וא  .51ונג,

-עכץ,

-עניש.

אַרױסגעשפּילט  --אַדי ,פאַר אַרױסשפּילן,
איער טרויער .אַן אַער זאַץ זײַנער איז א
קינסטלערישער און בּאַטעמטער צוזאַמענרוף
,
6962א
פֿון פּױליש;-דישן חן" ,יג ,טמז91 ,
אַרױס:

אַרױיפגריז(י)ען-- ,גריזששֶׂן--טרו, .הלואַי
װאָלטן זיי מיר ליבּערשט אַרױסגעגריזשעט די

-ערחייט.

אַרױסגעשפּואָצט

--

אַדי,

פאַר

אַרױפגרינען  --אוטװ .נעאָל.

וי אַ גרינס,, .אין פֿלאַש פֿאַרהאַקט מיט פֿעסטן

אַרױפגראָון  --טרו, .זאָל די ערד א' גראָז",
תּי ,בּראשית ,א; ,11 ,איז דאָס געװאָרן דער
טוי ,װאָס האָט אַרױסגעגראָזט די אַאַזיסן פֿון
די העבּרעאישע פּסוקים" ,יג ,תוך ו זי ,952

-קייט.

אויגן פֿון קאָפּי ,ה .ל .זשיטניצקי ,דעם זיידנס
הײַזל.

אַרױסכאַפּן .אַי פֿון
אַרױפגרײפֿן  --טרח.
שאַכטעלע דעם שענסטן בּריליאַנט ,אויך :אַרכ,
אויסשטרעקן, .דא גריפֿן דיא מעניר הנויז אונ'
בּראַכטין לוט צו אינן אינשׂ הױז ,אונ'
שלאָסין דיא טיר צוי ,בּליץ ,בּראשית ,יט,01 ,
וָתּי, :האָבּן די מענער אויסגעשטרעקט זייער
האַנט"ן,

אַרוױפגעשראָקן  --אַדי ,פּאַר אַרויסשרעקן.

איענער אײַזן-שטױיבּ .אויך :כיטרע ,געבּיפֿט.
קקייט,
ערהייט.אַן אַיענער יונג.

הייט.

אַרױסדונערן

צאַפּן / ,צום גאַרטל צוגערימענט

רײַטער מיך!  /גלאַט ,אויף בּולבּען? איף
פּאַָטשן זיך?  /אַרוסצוגרינען דורך די שװאַרצע
ווענטלעך {פֿון פֿלאַשן?ײ ,קװ ,9191 ,ו' ,55

אַרױסגרעפּצן  --טרו, .דער שיכּורער פּאַר"
שוין האָט אַרױסגעגרעפּצט אַ פּאָר מיאוסע
ווערטער" ,ר .סטאַר ,פֿאָר 2691 ,ווש  .71אויך
עניש.
עעכץ.
מיט זיך.
אַרױסדאַװ(ע)נשןל

 --טרװ.

נעאָל, .װעלט-

ייִדנטום און וועלט-גויימטום  ---בּיידע האָבּן עס
הונדערטער אאָרן אַרײַנגעדאַװנט און אַרױסי
געדאװנט פֿון זייערע טעסטאמענטן ,סידורים
און תּפֿילה-בּיכער" ,יג ,איק, ,7591 ,די בּענקי
שאפֿט נאָך ציון האָט מען אַרױסגעדאַװנט פֿון
די תּפֿילות :ותחזינה עינינו בּשובֿך לציון",
י .בּרישׂראל ,יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ ,0791'17
זי ,312

אַרופדאכטן  --טרח .אער ,װאָס האָט די
װעלט פֿון זיך אַרױסגעדאַכט  --ער װייס!",
צייט ,גש ז ,יפֿון דער ריגװועדאַ
אַרױסדאַמפּן-- ,דאַמפֿן --אוטו  6טרו .מיט
אַ הייסן פּרעסל אַי דאָס װאַסער, .איך פֿיל װי
עס דאַמפֿט פֿון אים אַרױס א שאָטן און איך
זאַפּ אים אײַן מיט די אויגן" ,פרץ ,עוטע
ֿ,ון אַ פֿלאַכן שיסעלע האָט אַרויס"
פֿרײַנדי .פ
געדאַמפֿט אַ קליינע מאַמעליגע פֿון װײַסן
גריצן-מעל" ,ש .בּיקל ,איק ,פּסח תּשט"ז,

אַרױפדאַפן  --טרו .בּמקום-װערבּ פֿאַר כּמעט
אַלע װערבּן מיטן קאָנװערבּ אַרױס .דאָ :אַרוס-
טרײַבּן, ,מ,ע

ק.ענען,
ר.
קאָן מדיךע .

אַז איך

בּין אַ דאָס  . . .אַ ייִד מיין איך ,און מיך מחילה
אי פֿונדאַנעןײ ,שע' ,קאָמעדיעסי ,זי ,38
ארופדונערן
נאָר

 --אוטװ.

עמפֿאַטישער.

דונערט

אין מיטן

א
העלן

זזו אױסדונערן,

דונער

האָט

ארויסגע.

טאָג,

טרוו  ---אַרױסרעדן הויך ,װי ס'װאָלט דונערן.
,אונטער זײַן שטערן ...װעבּט און שפּינט
זיך אויס אַן אָבּװיניטעלני אַקט' קעגן גאָט
און װעלט; ער װעט אים אַמאָל אַיי ,פרץ,
יגוטע פֿרײַנדי, .גאָט ,איידער דו האָסט פֿונעם
בארג סיני אַרױיסגעדונערט דײַנע צען געבּאָט",
אפֿא ,געטראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,ז' , .27דער

יונגער קאָזאַק האָט דרײַ מאָל אױיסגעשפּיגן און
אַרויסגעדונערט איינע פֿון די יאָדערנדיקע קללות

אַרױסדופֿטן

2084

אין זײַן רוסישער מוטערשפּראַך" ,א .קאַליש,
יזבּ

אָטװאָצק,

קאַרטשעװ,

תּ"אָ ,8

אַרױפרופֿטן  --טרװ.

וז' .491

אַרױסגעבּן א ריח,

,אויך די שװעסטער קװעלן אָן פֿון דעם
אַנגענעמען װאַלד-ריח ,װאָס די ריטלעך האָבּן
אַרױסגעדופֿטעט אין שטובּ" ,אַר ו' ,דער װאַלד
אין שטובּ', .די הייסע זון האָט בּײַ אַלע
בּלעטלעך און גראָזן געעפֿנט די מײַלכעלעך און
אַלע צוזאמען דופֿטן ארויס אין גאָרטן אַרײַן
אַ פֿרישע דופֿטיקײט" ,י .שטינבּערג,
פֿאַרװאָרפֿן װינקל ,בּערלין  ,2291זי .8

אין אַ

=

אַרויפדיפטילירן  --טרו:- :99 .דעסמי-
|ירן, .האָסטו עפּעס אבַּאַגריף װאָס פֿאַר אַ
ל
חכמנית דײַן בּאָבּע איז ,נאָך עד-היום לערנט זי
א.ו,ן איז בּיכולת ארויסצודעסטילירן פֿון
,
קרבּן-מנחה פֿרישע חכמה" ,ד"ר א .שטינ

אַרױסדעקלאַמירן  --טרח, .אָבּער איך און
די גאַנצע װעלט האָבּן אײַך ליבּ -- ,האָט ער
דראַמאַטיש אַרױסגעדעקלאמירט" ,בּ .בּאָטװיניק,
געקל' ערצעהלונגען | ,נ"י  ,8491ז' ,56

אַרױפדערבּיווען
אַרױסבּאַקומען.

אַרויסקריגן

 --טרח.

 ---.איך װייס

אַרױסדערבּיװעט

עס --

פֿון זיך

נײַ ,גאָרנישט

א

האָט

װאָרט

--

אַנטדעקט",

בּ.

עס איז

נישט

רעסלער,

טאָג 0691 ,וש ; .81קאָן זיך דורך א

שפּאַרונע ארײַנשפּאַרן
א פּאָר פֿערד",
ווא ,03

אליהו

אַרויסדערהערן

--

זיך ,אין א שטאַל אַ'
טענענהאַף,

טרו.

פֿאַר1691 ,

אַי אַזױנס װאָס

;אַ
מיט זיך:
קיינער האָט ניט דערהערט.
גרויס געװויין האָט זיך פּלוצלעם פֿון דער
װײַבערשער שול ארויסדערהערט ,װאָס איז
בּאַלד אַריבּער אין א יללה" ,נס ,קאַרבּאָנעס,
מאָסקװע ,3491

אַרויסדערוזען

טרװ.

װען כ"אָל

;און

אַפֿילו א פֿאַרבּײַגײער פֿון פֿענצטער א' און
רופֿן צו אים ,צי קאָן ער מיר דען העלפֿן?",
י .שפּירא
שם

איבז ,דר' ז .ה' עהרמאַן,

פֿון מיכלשטאַדט,

װאַרשע

דער בעל

תרפּ"ה,

ז' ,921

אַרױסדערטאַפֿן  --טרחװ .א' א סוד .ארי
שמעלקע איז געשווינד צוגעלאָפֿן צום שמשׂס
שאַפֿקעלע ,אַרויסדערטאפּט פֿון דאָרט א פֿלעשל
בּראַנפֿן",

ממוס,

װינטשפֿ,

זי .83

אויך

מיט

זיך  --זיך אַ' פֿון אַ שװערער לאגע.

אַרױסדערלאַנגען

--

טרו.

,פֿײַװל האָט

געהייסן א' פֿון שטובּ די כאַלאַטלעך" ,װײַס,
דור הולך ודור בּאַ ,זי , ,301דורכן קיכפֿענצטער

דערלאנגט מען אים אַרוס װעש לכּבֿוד יום-טובֿ
און ער לויפֿט אַראָפּ מיט דער לעצטער
זיך טובֿל זײַן פֿאַר דער 'שהחיינוי" ,סמבּ.

אַרױסדערפֿילן
און

נישט

אַרױסדערצײלן  --טרחװ, .איך האָבּ דאָס
אַלײן געהערט פֿון דער מאַמעס מויל װי זי
האָט מיר אַרױסדערצײלט פֿונעם מנורת-המאור",
מיט זיך, :דער"
יופֿאָל  ,6881טאן .91
שווימען זאָל זי ערגעצוואו און זיך א'" ,פמ,
מלחמה װו ,ניי  ,6591זי ,895

נשמה

 --טרח, .שטאַרק נײַגעריק

פֿאַרשטײענדיק,

האָט

זי אַרויסדער-

פֿילט פֿון איר עפּעס גרויסעס ,װיכטיקעס" ,עוזר
װאַרשאַװסקי ,כאַליאַסטרע ון ,פּאַריז  ,4291זי ,92

 --טרו.

אַרויסדערקענען

אָבּער פֿון די אַרעמע
ארויסדערקענט",

,מע האָט אים

אָפּגעריסענע
תהיליםייוד.

אַש,

שמאַטעס
,מיר

זאָלן

קענען דאָס ייִדישע א' פֿון צװישן אלע אנדערע
פּערזענלעכקייט-עלעמענטן" ,מװ ,דער װעג צון
אונדזער

יוגנט,

{' .62

אַ' עמעצן די
טרו.
אַרוױכדראַפּען
אויגן; .בּיו דער לעצטער צײַט האָט מען די
אוצרות פֿון דער רוסישער ערד ארױיסגעדראַפּעט
 ..,,מיט דער הילף פֿון פּליטקע גראַבּליעס",
איבּז,

בּערג ,אין ליטע'ן ,זי ,204

פּערל

ארויסדרינגען

ד.

כאַראָבּין,

קיִעוו  ,8291זי .59

א צרה.

עקאָנאָמישע
מיט

זיך

געאָגראַפֿיע,
-

אִי' זיך פֿון

-עניש,

 .1אַי אַ שרײפֿל,
אַרױפדרײען  --טרװ.
,טושׂטו צו אים זאָגן ער זאָל זיך נעמען דען
שפּאָהן פֿון עבירות אויש זײַן צעהן ,גיבּט ער
דיר ענטװאָרט ,טוא דיר דען בּלקן פֿון עבֿירות
אויש דײַן אוגין ארוישׂ דרעהן" ,עיון ,לו/בּ.
;עטל דרייט נאָך א בּיסל מער דעם לאָמפּ
אַרױיס  . . .און טראָגט אים צו נאָך . . .נענטער
פֿענצטער",

צום

בּערג,

אָפּגאַנג,

װאָסטאָק,

זי ,52
 .2אַרױסראַטעװען ,אַרױסבּאַפֿרײַען עמעצן,
;קורץ ,אזוי לאַנג און אַזױ בּרייט ,ער האָט
דעם פֿעטער שׂמחה אַרױסגעדרייט פֿון אלצץ
צרות",

עט ,דער

פֿעטער

פֿון אַמעריקע,

וװילנץ

 ,5ז' ,764

 9איר .אַרוסחקירהן .מאַכן אַן אומגעלומ-
פּערטן אָדער סאָפֿיסטישן אויספֿיר .אַרױס-
אכמהלע .דרייען און אַי
װערטל ,ח
קוועטשן א
א ווילדע משונהדיקע טעאָריע .אקיין שענערן
תּירוץ האָסטו שוין ניט געקענט אַ'?", .רייד/ ,
װאָס דער בּדחן האָט אַרױסגעדרײט  /פֿון זײַן
אַלטן גאָרגל ,אַזױי װי א ציג / ,װאָס מעקעט
ווען זי איז הונגעריק" ,מלה' ,די בּאַלאַדע פֿון
אַבֿרם דעם קצבֿי.
 .4פֿאַרזינען ,ספּעקולירן .,אויסקאָמבּינירן
עפּעס פֿאַר זיך .זיך דרייען ארום פּריץ און א'
א פֿאַרדינסטל; .אַז מע דרייט ,דרײט מען
ארויס" ,פֿװל .קאַז מע דרייט זיך אַרום דער
שיסעלע ,דרייט מען אַרױס אַ גוטע בּיסעלע",

אַרופדײיען

זיך -

+-

זפחו.

אי פֿון אַ קלאַץיקשיא, .פּלוצלונג

 .זיך
האָט זי זיך

איר גאנצן קערפּער געטאַן א דריי ארויס
פֿלינק  ...און האָט אים פֿאַר אָט דער
אָנגעכאַפּט" ,בּערג ווו' ,װאָסטאָק' ,זי ,71
זײַן לינקן אויג האָט זיך טאַקע בּאַלך

אַרױסגעדרײט אַ טרער" ,מלה ,לידער װ ,נ"י
,4

אי

צד,

יענעם",

צוריק

ממוס,

אַהײם,

,56 '1

ניט
פֿון
פון
פֿון

 9פּטור װערן פֿון עפּעס װאָס איז
געוואונטשן .זיך אַרױסראַטעװען .אַ'י זיך
אַן אַרבּעט .אַי זיך פֿון אַן ענטפֿער .אַי זיך
א סכּנה .אַי זיך פֿון מיליטערדינסט .אי זיך

א בּאַשטײַערונג ,פֿון איבּעריקע הוצאות .א'
זיך פֿון כּבֿוד .אי זיך פֿון א צרה .פאָרעמע
קינדער ,בּניייחידים ,גייען דינען ,אין דער צײַט
ווען בּײַ רײַכערע דרייען זיך אלע קינדער אַרױס
פֿון פּריזיוו" ,בּ .גאָרין ,דיא

נ"י

מזיקים,...

 ,0ז'  ,94נישט געמישט זיך אין קיין שום
זאך און ארויסגעדרייט זיך פֿון זאָגן אַ דעה
אין

צפּעס",

יז,

ברידער

אַשכּנזי,

ז' .541

גניט

איבּערצוקליגן אונדזער װירקלעכקייט און זיך
ניט אי פֿון איר ,נאָר זי בּאַגרײַפֿן" ,י .לעשטשינ-
סקי,

די

שטימע,

פֿאַלקס

יוני

נ"י,

,1191

שן

,3

;גענוג אָבּער! איך װעל זיך ניט א' פֿון אַזױ
פֿיל אומגליקן" ,אר' ,אין גאַסי, .און רבֿקהלע
מיט אן אײַנגעשפּאַרטקײט װיקלט זיך אַרום
אים און ער קען זיך פֿון איר נישט אַי ,װײַס,
*אַ'
אַ שלעכטע פֿרוי ,װארשע  ,0391זי .,081
זיך פֿון עמעצנס הענט, .װיל איך זיך אי פֿונעם
יצר-הרעס הענט ,יענער לאָזט מיך אָבּער ניט
אָפּײ ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטה
-ונג.

'-דריי ,דער.

דער (דין ,זקע) .

-עכץ.

-עניש.

הערי.

אַרויספדרייעריש  --אַדי.

װאָס איז כאַראַק-

טעריסטיש פֿאַר אַן ארויסדרייער .איער תּירוץ.
דקייט,

אַרויפדריננען
מיט

 --אוטח.

שװעריקייט.

שפּאַלט .א שטראַל

װאסער

 .1אַרוסקומען
קען אי פֿון יעדן

ליכט איז אַרויסגעדרונגען

דורך די לאָדנס, .די װערטער דרינגען שוין
ארויס פֿון האלבּ-פֿאַרחלשטע ליפןי ,שמעון
האָראָנטשיק' ,גאָטס משפּטי,
 .2אַרױסשײַנען, .מע האָט געפֿילט דאָס
אַצילותדיקע ליכט װאָס האָט אַרויסגעדרונגען
א,5
פֿון זײַנע אויגן" ,צייט ,טמז2 7591 ,

8

אַרכ.

אַרױססטאַרטשען.

אַרויסקריכן,

;דרינגן איר דיא אויגן צום קאָפּף אַרױשׂ װען
זיא דיא בּיטרן ואֲשׂר טרינקט" ,מבּ ,מעשׂה
קח,

שו.

מיט
אַזױ
האנט
,פֿון

| אי זיך פֿון א שװערער לאַגע .אי זיך מיט אַ
ליגן, .ער האָט געהאַט א גוטן קאָפּ און האָט
זיך געקאָנט זייער גוט אַ' בּײַ די פֿאַרהערענישן?,
אמד ,רויזע פֿינקעל ,װילנע תּרל"ד ,זי , ,4װאָ-
רעם װער נאָך קען אַזוי װי א ייִד זיך אי פֿון א
שװערן ענין ,װײַון א סבֿר-פּנים-יפֿות אי דעם

ז' ,14

|  .2געפֿינען אַן אויסוועג .זיך װיניט-איז אַי

טרװ  .1 --מאכן אַן אױספֿיר .אױפֿכאַפּן
דעם מיין ,די כּװנה .א' א נײַעם געדאַנק .אַ'
עפּעס פֿון אַ נאָטיץ .מע קען פֿון דעם גאָרנישט
אי, .אין קיין אונטערזוכונג װעט איר ניט
געפֿינען קיין איין סאָציאָלאָגישן כּלל ,פֿון
וועלכן איר זאָלט קאָנען א' יענעם גזר'דין
'למותיי ,זשיט וו ,נ"י  ,2191זי , ,791װאָס ער
האָט געװאָלט אַ' ,האָט זיך איצט נישט געקלעפּט
אַ װאָרט צו א װאָרט" ,אַ .ראַבּאַי ,אייגענע

ערד.

אאַרויסדרינגענדיק פֿון דעם פּסוק כּי תשׂא את

אַרויסדריקן

ארױסהיײיבּן

8802
אַי פֿײַער פֿון אַ

צו הױפֿן הרויש פֿון זיך בּיז צו זיך דאש ער

הויפּט:אידייע פֿון אַ דראַמע טאָר ניט איבּערגע-
לאָזז װערן פֿאַרן פּובּליקום צום אַי  . , .זי דאַרף
װערן דער עיקר פֿון דער דראַמע" ,שנ ,ה.
|
לייװויק ,זי ,073

קרעמען .אַ' דעם שׂונא פֿון זײַן פּאָזיציע .א'
שטיקער אײַז פֿון פֿאַרפֿראָרענעם טײַך, ,קראַ-
קאָװיאַצקא אַנע / ,שטופ אַרױס די פּאַנצי /
אַז די פּאַנע װיל ניט גיין / ,האק איר אַרױיס
די ציין!" ,קל .ער װאַר גלײַך אַבֿרהם צו
איינם פֿאַר שטאָפּטן פֿעלזן דא מן שטיין הרויש
הקט דיא װײַל ער קיין קינדר האט" ,מחזור,

זיך ניט זאָל פֿאַר בּרענן"י ,מחזור ר"ה ויו"בּ,
הומבּורג  ,1271רה/א,

 .2אַרכ .אַרױסשטױסן ,אַרױסשטופּן. . ., .זעכט

חלק שני ,שלש רגלים ,אַמשׂט  ,3171קכו/א.

אַז ער װערט קומן דער בּאטין שליסט צו דיא
טיר אונ' איר זאָלט אים הרויש דרינגן מיט דער
טירײ ,סהמ ,מלכים בּ ,קיבּ/בּ.

;די שטאַרקע פֿון הויף האָבּן אים געװאָרנט,
אַז זיי װעלן אים אי פֿון דער דירה און נאָך
צעממיתן" ,חג ,טמז 2691 ,ווש ,72

-עניש.

-עניש,

.מונה
ראש בּני ישׂראל ,האָט עֶר מיט ...א

גע"

גלײיבּט אַז יידן װעלן אין יאָר תּש"א אויס-
געלייזט װערן" ,מרדכי בּאָכנער ,אין ספֿר
רזשאַנאָז,

רעגנסבּורג

אויך מיט זזייך.

תש"ט,

ונג,

דער (יין- ,קע)= .דערני.
אַרופדריקן  --טרו.

.713

{'

-עכץ.

דָי

 .1אי דעם גאַנצן זאַפֿט

פֿון א פּרי ,אי אייטער פֿון אַ מכּה, .און ער
ודער פּריץן איז קיין נאַר ניט און דריקט
אַרױס די נשמה פֿון אונדזי ,די מעשׂה פֿון פֿיער

בּרידער ,װאַרשע  ,6091זי , .31די געבּורט
קומט פֿון דער טעטיקייט און נאַטירלעכע אייג-1
שאַפֿטן פֿון דער געבּערמוטער און בּויך-מוס-
קולן ,װאָס קאָרטשען זיך שטאַרק צוזאמען און
דריקן אַרױס דאָס קינד" ,איבּז ,עצות פֿאַר
דעם

פֿרומען

לעבּען,

,8091

ווארשע

ז' ,62

 .2אַרכ .שטאַרק אַקצענטירן, .שלישית דשׂ
מן דשׂ אות {מיט א דגש חזקן אַזו שטאַרק
אַרױז דרוקט אים רידן דשׂ עשׂ נאָך איין אות
לאָזיט שפּיהרין װעלכשׂ שוין ניט שטיט דא
בּײַא" ,אבֿן ישׂראל ,מצץ  ,6671ג/בּ,

=--דריק ,דער.

-ונג,

-עכץ.

אַרױפדרעל(י)עװוען  --טרו.
מיט
זײַן.
אים
זאָן

-עניש.

אַרױסדרײען

אַ דריל ,אי א שטיק האָלץ .אויך :משלח
ג,בּ,אי :מיר האָבּן שוין דאָס אמתע שטיקל,
פֿונדאַנעט אַרױסצודרעלעװען" ,מ .דאַװיד:
דער ליעװער רבּי ,4391 ,זי ,181

אַרױסשטפּן,
אַרויפדרענגען  --טרו.
מיט זיך
אַרױסשטױסן .אי פֿון קאָלעקטיו.
, -אַלוו קום איך צו איר אין דען גרוישןגידרענג דאש זיא יל זיך אַך אַרױז דרענגין",
גה ,זי ,823
אַרויסקריגן .אַרױס-
אַרױפהאָבן  --טרו.
דרינגען, .ווען זיא ואש זיא גיטאָן האבּן גיאט
זי שלעכט אויש ,מעכטן זיא גערן פֿון דיר
איין עצה אַרישׂ האָבּן" ,עיון ,סד/בּ; .אַ
בּעלימוסר איז שטענדיק פֿאַרטאָן אין בּירור-
המידות און אין א' די אייגענע כּוחות-הגפֿש",
חג ,רי' צמח אַטלאַס, .גענוג אים געװען די
ערשטע רייד פֿון מזכּיר ,און ער האָט אַרױס

די גאַנצע זאַך אין תּוך" ,ישׂק ,גק ,אן 65

--

=אַק ,דער.
ה

-עכץ,

-ונג,

דער (דין ,דקע)= .דערַ.

אַרױסהאַרפן  --טרו, .זי איז דאָ אַזױ געזעסן
און אַרױסגעהאָרכט אין דער לידיקער װעלט
אַרײַן" ,נאַד איבּז ,אַלטענבּערג ,װי איך זע עס,
זי , ,12איך לאָז א בּינטל האָר דיר איבּער דאָ
אונטערן שטיין . .. / .האָרך אַרױס מײַן ליבּ-
שאַפֿט אויס דערין / ,װי פֿון א גלאָק --
אײַנגעשמידטע

זי .231

סוצי,

קלאנגען",

אויך מיט זיך.

יודישע

-/גג.

גאַס,

הקעניש.

אַרויסהויפן  --טרו.
אַרױסבּלאָזן .אַרוס"
אָטעמען .אי דעם ריח פֿון בּראַנפֿן .אי טאַבּעק-
*אַי דעם לעצטן
רויך .אי דאָס לעצטע װאָרט.
אָטעם ,אַ' די נשמה = שטאַרבּן, .דאָ האָט

--

טרח.

אַרױסטרײבּן

אַרױסיאָגן .האָני)עט זיי אַרויס פֿונדאַנען! אַניט
װעל איך דיך הייסן א' פֿון מײַן שטובּ מיט
שטעקענעס, .א מכּה װעט שוין דער לערנער
גיין אין א יאַרמלקע ,מע װעט אַזעלכע אי װי
אַ הונט ,מיר װעלן אין די שקאָלעס אַרײַנזעצן
אַנדערע מלמדים" ,קמ ,8681 ,פאן ,71

אַרױסהוסטֿן  --טרו.
א' ליחות ,לייכעץ .אי
בּלוט .אַי פֿון זיך די לונגען{? .מיט די בּלעזלעך
און טראָפּנדלעך ליחה און שלייםן| הוסט ער
{דער חולה} אויכעט אַרױס אָט די גריפּ-מיקראָבּן
װאָס געפֿינען זיך אין אָט די בּלעזלעך און
טראָפּנדלעך" ,י .ראָזנהויז איבּז ,דאָקטער פֿלעקל,
מיט זיך.
גריפ ,מינסק 2391
.-הוסט ,דער.

-וגג.

אַרױפהײפּן  --טרו.

-עכץ.

-עניש,

 .1הייבּן אויף אַרױס.

;װען עשׂ רעגנט דא היבּן דיא פֿיש דיא שנעבל
אויש דעם וואשׂר ארויש דז זיא זױפֿן פֿון דיא
רעגן

װאַשׂר",

מחזור,

שלש

רגלים,

אַמשֹט

 ,3חלק שני ,פּח/א, .האָבּן אַנגעהױבּן אַרױס-
צוהייבּן די אַלטיטשקע פֿון װאָגן  . . .האָבּן זי
זיך אַלע העכסט איספּוזעט" ,אמז ,פֿײיגעלע די

עגונה ,ווילנע ,5781
 .2אױפֿשטעלן .אױפֿהײבּן, .לאָמיר פֿון אַשׁ
אי די הילצערנע ,נידעריקע שול און לאָמיר
דעם רבֿ דעם כעלעמער צוריקגעבּן זײַן הײליקע
*נישט אַי די אויגן (פֿון אַן
שטול" ,ייס.
אַרבּעט ,א בּוך אע) = זײַן זייער פֿאַרטיפֿט
אין עפּעס .מיט התמדה טאָן אָדער לייענען
עפּעס, .ער האָט נישט אַרױסגעהױיבּן די אויגן

דער כּלל גדול' :װאָס מער אלץ מער' ארויס-

פֿון דער אַרבּעט",

געהויכט זײַן כּשרעץ נשמה" ,זשיט װו ,ג"י
,; .701 '! ,2און נאָך איידער די קדוֹשים
האָבּן אַרױסגעהויכט זייער לעצטן אָטעם ,האָבּן
שוין די איבּעריקע ייִדן . ..זיך געמוזט צו-
גרייטן צו אַ נײַעם גלות" ,י .א .לײזעראָװיטש,

*ניט קענען א' דעם קאָפּ =
די ליאַלקעס.
שװוער ארבּעטן, .די שקלאַפֿערײאַרבּעט בּײַ די
דײַטשן האָט פֿאַרשקלאַפֿט דעם מענטשן אַזױ,
אַז מיהאָט ניט געקענט אפֿילו א' דעם קאָפּ",
י .ראָגאַזינסקי ,אין יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ ,0791"17

פֿערלאָפֿענע שאָטנס ,פּאריז ,יאָר? ז' ,59

זי ,513

-יהויך ,דער.

נג, .סוד פֿון זען א'

פֿון לונגען  /דורך שויבּ דורך אָפֿענער אין זון
אַרײַן" ,הל ,ידי בּאַלאַדע פֿון דענװער סאַנאַ
עניש,טאָריום,4291 ,

אַרױפהױלן  --טרח.
אַרױסלײדיקן, .דא
װעלן מיר דען גשטאָרבּינם ארויש הולן אוישׂ
זײַן גראבּ אונ' מיר װעלן אים װערפֿן אין דשׂ
הויז פֿון דען (יהודי)' ,שאר ,פּא/בּ; .װי
מושלען ,פֿון וועלכע מע האָט אַרױסגעהױלט די
פערל ,שלאַפֿן די אַלטע פֿידלען" ,יפֿ ,די
לעגענדע

נח

אַרויסהוישן
;דאש

זײַן

גרין,

-די

דײַן נשמה פֿון
גיװאָרן" ,בּע ,י/ג,

נ"י ,0691

טרח.
עננלן

זיא

ז' ,011

אַרכ.
פֿון דען

ארויש

אַרויסהאַקן,
פֿעלזן

װואו

גיהויאט

איז

אַרױפהױערן  --אוטװ-- :99 .האָווערן.

ז' .632

אַרױפהאָנ(י)ען

אַרױסהאַקן

טרו.

,סיאיז די טראַגעדיע װאָס הויערט אַרויס פֿון
דעם ריזיקן קולט פֿון עגל:הזהב ,פֿון זײַן
מאיעסטעט דעם דאָלאַר" ,דר' נ .סװערדליף
טאָג 9591 ,וא ,4
אַרױפהױפֿן  --טרװ .אַרכ.
אַרויסנעמען אַ
הױפֿן,, ,אונ' האט דשׂ (קטורת) גגעבּן דרויף
ואויף דער פֿײַערפֿאַןן אוני האט עֹשׂ אן גהובּן

ק .צעטניק,

דאָס הז

פֿון

 .9אַרױסנעמען .בּאַזײַטיקן, .עז גיבּט איין
טייל װײַבֹּר דיא הייבּן דען בּלוטשׂ טראָפּפֿן
אַרױז אוני' עסן דשׂ אייא ,די זעלכיז טון די
עסין טריפֿות",

עפש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

פֿדמ תּמ"ה ,סז/בּ, .מע װיל אים אי פֿון זײַן
װאַרעמער נעסט און אַװעקטראָגן" ,ייט ,טאָג,
*אַ' עמעצן פֿון זאָ טל =
.061 0
אַראָפּװאַרפֿן פֿון א הויכן פּאָסטן ,דערנידעריקן
אַ הויכגעשטעלטע פּערזאָן, .הײַנט בּיסטו אױפֿן
פֿערד און מאָרגן הײיבּט מען דיר אַרויס פֿון
זאָטל",
,אָט  . . .זאָל מיך
 .4אוסלייזן .בּאַפֿרײַען .ג
אַי פֿון דעם זינדיקן לעבּן" ,ייל איבּז ,ג .לעסינג,
נתן החכם ,אדעס  ,4881זי , ,37פֿון דעם ערד-
קרײיז בּרענג אים |דעם מלך-המשיחן אויף ,פֿון
דעם גלות שׂעִיוֹ זאָלסטו אים אי ,מחזור...
בּית ישׂראל  .יום כּיפּור ,װילנע תּרצ"ו ,זי
רלא,
 9דערהײבּן .שטעלן העכער .אויסטילן,
בּוֹלט מאַכן .אי עמעצן צװישן טויזנטער ,אַ' די
פֿאַרדינסטן פֿון בּעל-יובֿל ,אי איבּערן דורכ'
שניט .אי גוטע משלים .אַי אַ נײַעם געדאַנק .אי
עמעצן און אים בּאשטימען אויף א העכערן
פּאָסטן, .גאָט ,איך יל מיט לױבּ דיך דער-
הייבּן / ,װײַל דו האָסט מיך אַרױסגעהױבּן  /און

2080

אַרויסהייסן
מ|ײַנע בּייזע פֿײַנט  /אויף מיר ניט דערפֿרײט
הײַנט",

ממוס,

שירה,

ז' ,29

ש .בּיקל ,שרײַבער

פֿון מײַן דור {,

זי ,213

-ונג.

-ה-ייבּ ,דער

-עכץ.

-עניש,

אַרױסהײפן  --טרו .הייסן אַרױסגײן, .בּלויז
דאָס איינציקע פֿאַרלאַנגען מיר פֿון אײַך ,דאָס
איר זאָלט אי אַלע מענטשן אויס דער שטוב",
י

מעשׂה

מאַרגענשטערן,

ווילנע תּרנ"ח ,זי ,31

משני

קצבֿים,...

|

משונה-ווילדע

עכאָס הילכט
יהואָש,

קולות, .אַ מחנה

פֿון בּאַרג און פֿעלדז אַרױס?,

'שאולי.

אויך

פֿיג, :פֿון

יעדער

גאַס

און פֿון יעדן װינקל האָט אַרויסגעהילכט זייער
חרפּה" ,איבּז ,ש .י .עגנון ,טמז,6 4 8691 ,
טרו  --אַי אַ מאַרש .דער הילכער הילכט אַרױס
בּאַפֿעלן,

אַרוכחילן  --טרװ.

אַרוסװיקלען .אַי דאָס

כּלל איז איטלכר

דער

אין איין מסוכּן

אורט איז מוז גומל בּענשן װען אים גוֹט אַרױיש
ה!עלפֿטײ ,סהמ ,תּהילים ,קז, ,23 ,אוישׂ דעם
פּסוק קענשׂטו דיר נעמן פֿיל ראיות ,אַז קאן
דיר העלפֿן אויש פֿיל ספֿיקות אַרוישׂ" ,עיוך,
בּ/בּ; .זאָל זען איטלעכס ארױסצוהעלפֿן פֿון
בּייז עס זאָל אים קין בּיין איבּערפֿאָרן",
רבֿקה

רי

בּת

איבּז,

יוסף

אגרת

חיים,

בּעלי

ולעמבּערגן ,שער בּ ,פּרק א, .האָבּ איך מיר
געלאָזט אַי דעם אומגליקלעכן נעבּעך פֿון דעם
שענקערס און שענקערקעס הענט" ,ממוס ,י'שם
און יפת' ,זי , ,92װי שיין האָבּ איך מיר דאַ בּײַ
אים אױסגעפֿאָרשט ,װאו די רפֿואה איז צו

קריגן װאָס קען מיר אויס מײַן חולשה אַ",
עט ,סערקעלע,

װילנע  ,5291ז' ,063

 .2דזוו העלפֿן ,נאָר עמפֿאַטישער .אַי מיט
געלט ,מיט אַ גמילות-חסדל .אי דעם אָרעמאַן
(אַרבּעטלאָזן ,לאַנדסמאַן אאַזו) ,עיחיאל ,א שאָד
דער מאַמעס אַרעמע גראָשנס ,װאָלסט ליבּער
אױפֿן מאַרק אַרױסגעהאָלפֿן" ,אַש ,תּהיליםיייד,
,דאַ העלפֿט אים גאָר שטאַרק אַרויס זײַן
אידיאָמאטישער פּויליש:יידישער לשון  --ער
פֿאַראמתט און פֿאַרקירצט די דראַמע בּיז גאָר",
בּ.

אַרויסהילכן  --אוטװ  --פֿון שטובּ האָבּן
אַרויסגעהילכט

ואַהײםן קומשׂט בּשלום אָמן ,פּראָגבּ ,זי ,15
,דער

 0ספּעצ .אױפֿאַקערן; .אַ' אַן אַקערלאַנד
הייסט :נעמען א שטיק לאַנד װאָס דערויף איז
בּיז יעצט ניט געװאַקסן קיין תּבֿואה ...און
מאַכן פֿון דעם א פֿעלד פֿאַר זריעה" ,מ .װעבּער,
דער יודישער פֿעלדאַרבּײיטער ,װאַרשע ,1981
|
זי ,62
מיט זיך  --זיך אַ'י איבּערן דורכשניט.
יעדער מענטש וויל זיך אַי .דער בּאַרג הייבּט זיך
אַרױס, .פֿון צװישן די עבֿרישע שקלאַפֿן...
האָט זײַן מאַיעסטעטישע מעכטיקע פֿיגור זיך
אַרױסגעהױיבּן װי א קערפּער פֿון א ריז צװישן
ליליפּוטן" ,אַש ,משה, .וואו איז נאָך א צײַט . .
וואו ס'זאָלן זיך פֿון אַזױ פֿיל װיכטיקע און
גרויסע געשטאַלטן א' אזעלכע צװיי גרעסטע
װי דער תּנא ר' עקיבא און דער גענעראל בר"
כּוכבא?",

ארויסוואוקס

ריװקין,

אונדזערע

פּראָזאַאיקער,

ז'

.713

,און װען זייערע װײַבּער װאָלטן זײי ניט
אַרױסגעהאָלפֿן אין דער פּרנסה  ...װאָלט
זיי געװוען אויסגעקומען אַרומצוגיין איבּער די
הײַזער",

שטעט

מ .אָשעראָװיטש,

און שטעטלעך

אין אוקראַינע וו ,נ"י  ,8491ז' .611

מיט ז י'ך  --קעגנזײַטיק זיך א' .זיך אַ' מיט
|
אַ גלײַכװערטל,

.הילף ,דער- .העלף , --די טאָכטערװעט איר דאָ זײַן אַן א'העלף" ,צאַני ,ליבּשאַפֿט,

זי 651

ונג.

-/עכץ.

עניש.

ער

שוין אָפּ די קינדער און מען הענגט אַרױס
טריקענען בדּיעבּעכעס" ,ממוס ,מסעות ,ז' ,63
אויך מיט זיך .זננ- .עכץ .עניש.

אַרױסהעפֿטן  --טרװ( .שנײַדערײַ)
קלאַפּעס +-- .אױסהעפֿטן,

אַי די

אַרויפהעצן  --טרו, .ייִדישע ישובֿים ,געראַ-
טעװעט פֿון די הײַדאמאַקעס ,אױיסבּאַהאַלטן אין
װאַלד .די אַרומיקע

פּויערים

פֿלעגן זיי אָבּער

אי פֿון דאָרטן אַזױ װי װילדע חיות" ,בּרוס,
די שטילע

ערד ,ז' .482

 .1קלאָר דערהערן .אי
אַװיסהערן  --טרו.
יעדן אינסטרומענט בּאַזונדער .אי דעם אַלטן
,אָסטו בּײַ מיר דעם זיגמאַרש נישט
ניגון .ה
אַרױסגעהערט? איך בּאַדױער דײַנע אויערן",
דפ' ,בּערגשטײַגער' ,דאָס נײַע לעבּען ,נ"י פֿעבּי

,+ ,2בּלויז דער אויער װאָס קאָן אויסהערן
די טיפֿסטע טענער ,קאָן אים א' אָט דעם אַלטן
און פֿאַרבּאָרגענעם . . .מאָטיוו פֿון אדײעריבּיקער
אומרו" ,קאָר װ ,נ"י  ,0491ז' , .001כ'האָבּ
צוערשט זיך נישט צוגעהערט .אָבּער בּאַלד האָבּ
איך אַרוסגעהערט װי א מיידל זידלט זיך אויף
פּויליש מיט א שארפֿן ייִדישן אַקצענט" ,אסתּר
שטערנבּליץ,

אין

דאָס

בּוך

פֿון

לובּלין,

,2591

.494
 .2אַרויסדרינגען .זיך קלאָר מאַכן .מע קען
אַי פֿון זײַנע רייד אַז , . . . .בּ,יסלעכװײַז ,צײַטנ-
װײַז און אַפֿילו שטיקערװײַז הערט מען אַרױס
מענדעלעס נוסח פשֿולןום-עליכמס לשון" ,ימ,
יישפּ ואאא, .1 ,רשי האָט אַרױסגעהערט פֿון
אָט דעם רוף וויקראן אַ ליבּשאַפֿט-אױסדרוק
פֿון השי"ת

צו ייִדן" ,ה .זײַדמאַן,

טמז2691 ,

ווו ,61
מיט זיך ; --דערשטיקט זײַנען געװאָרן די
קלינגענדיקע קינדערשע שטימעלעך ,װעלכע
האָבּן זיך אַרױיסגעהערט פֿון דעם ענגן און
דושנעם חדר" ,א .פֿײַגלובֿיץ ,יזבּ זלאָטשעװ,
ז' ,573

געװיינטלעך מיט
עופֿעלע פֿון די שמאַטעס.
זיך , --אומגעריכט האָט זיך אַרױסגעהילט

(דין- ,קע) .אַ מלמדישער אי .אָנגעשטעלטער,
פֿרײַװיליקער העלפֿער, .ער דאַרף נישט קיין

די זון" ,אפֿא ,. . .שקיעה, .און נאָך אַזױ פֿיל

פֿעלד-אַרבּעטער -- ,ער דאַרף אַן א' ,אַ גע"

צורות הילן אַרױס זיך פֿון דער פֿינצטער",
ים ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691זי .29

ערד ,ז' ,96

ה=ער ,דער זנג-= .עכץ- .עניש.

אַרױסהעלפֿעריש  --אַזי .װאָס איז כאַ
ראַקטעריסטיש פֿאַר אַן אַרױסהעלפֿער .אַיע

אַרוסהעשׁעֶן  --אוטו  --אַרױסגײן ,אַרוס-

אַרױסהעלן  --אוטו, .דער מאָרגן ,א יונגער,
אַ פֿרישער.

 . .העלט

אַרױס

פֿון דעם

צוגע-

בּרוינטן פֿערדמיסט" ,אָפּאַ' ,אַ תּכליתי, .און אָט
גאָר העלט א טאָג אַרױס  --עס שווימען רואיק
גאַסןײ ,רובּ ,צוק ,מערץ--אפּריל 8691

מיט זיך.

אויך

-נג,

אַרױסהעלפֿן  --אָבּיעקט אין דאַטיוו ,פּאַסיװע
 .1העלפֿן אַרױס-
קאַנסטרוקציע מעגלעךן.
גיין ,אַרױסבּאַקומען זיך ,ארויסראטעװוען (זיך).
אי פֿון א צרה ,פֿון א נויט ,פֿון אַ קלעם ,אַי
פֿון א מחלה ,אַ קרענק .אי פֿון א ספֿק, .איך

בּין אין סדום  . . .דר פֿרומשׂט גיװועזן אין דר
שטאט ,דא בּין איך וירדיג גיװעון דז מיר
גאָט האט גיהאָלפֿן הרוישׂ" ,טח ,בּראשית יט,
 ,9רש"י, ,השיי |השם-יתבּרךן שמו זאָל דיך
פֿריש אוני גיזונד לאָזין בּלײַבּן אונ' זאָל דיר
איין רוישׂ העלפֿן אויז דײַנר תּפֿיסה אַז דוא
װידר צו דײַנה קינדר אונ'י װײַבּ איין היים

טרײַען פֿרײַנד" ,בּרוס ,די שטילע

-עריי,

טעטיקייט.

געכאַפט די פֿאַטשײלע און אַרױסגעהעשעט

-קייט,

אַרויסהענגען  --טרו.
די ציצית הענגען
אַרױס .אי א פֿאָן .אַ' אַ מעלדונג .א' אין
,אָט מען ארויסגעהאנגען
פֿענצטער אַ בּילד .ה
דעם רויטן פֿלאג  /האָט זיך אָנגעפֿאַנגען דער
גרויסער שלאַג" ,פֿל, .קומט ארײַן דער סטרוזש/ ,
נעמט ער אַראָפּ דאָס היטל / .און אַז מע
צאָלט קיין דירה'געלט,

 /הענגט

ער אַרױס א

קוויטל", .97 ,טראָגטשׂ (דאָס קינדן צו דער
מוטר ,זיא זול אים צו זויגן געבּן ,דא הענגט
זיא די בּּרוּשׂט הרויש.

 ," . .בּראַנט ,פּרק טו.

;װען זײַן הענד אודר

פֿיס {פֿון גוססן צום

בּעט אַרויז הענגן

אײַלן העשענדיק.

עתּיכף האָט די בּאָבּל...

מאג מן זיא װאָול לאַנצום

אין בּעט ליגן" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים,
זולצבּאך תּקנ"א ,ד/בּ, .ייִדענעס נעמען זיך
צום װארעמעס ערשט דערנאָך װען מען שמײַסט

אין

דרויסן" ,מק ,זעלמעניאַנער ו ,מאָסקװע ,1291
זי ,93
טרו  --אַרױסזאָגן עפּעס העשענדיק .עאזי
האָט א פֿאַרכליניעטע ,װי איינער װאָס שטיקט
זיך ,אַרױסגעהעשעט ,װײַזנדיק מיטן פֿינגער
אױפֿן יום-כּיפּור-ליכט ,ואָס איז געשטאנען אין
א מערזשל מיט זאמד" ,שמעון האָראָנטשיק,
'גאָטס משפּט'
אַרויפוואוקם  --דער" ,ן .דאָס װאָס װאַקסט
אַרױס .,װערטיקער א'י; .די דערשײַנונג פֿון אַ
מענדעלע ,שלום-עליכם און פּרץ איז נישט
גלאַט אַזױ א צופֿאָל פֿון דרײַ טאַלאַנטפולע
ייִדישע  . . .פֿאַרפֿאַסערס פֿון מעשׂיות ,נאָר זיי
זײַנען אַן אַ ,אַן עקספּלאָזיע אין ייִדישן לעבּן",
הה'
יג ,תוך ו ,זי ,49

אַרויסוואורף

2084
-- :95װאַרף.

אַרויפוואורף  --דער , ן.

;ןפֿרוכט און גרינסן רויערהייטן פֿאַרגרעסערט
דעם אי פֿון די גיפטיקע אָפּפֿאַליפּראָרוקטן",
מישולאָו,

אַרױסװאַרפֿן

װעגעט'

נ"י

קאָך בוך,

,6291

{' .62

אַרױפװאָיען  --טרו .אי דעם װײטאָג, .טייל-
מאָל גלײַך עס װאָלט פֿון אים אַ דיבּוק אַרוס-
געװאָיעט" ,פרץ' ,דער אַלטער ר' שמעון?

אַרױסװאַקלען זיך  --אוטו.

פֿון אַ מלבּוש, .פּייסי איז אַרױסגעװאַקסן פֿון

די העמדלעך ,קיין נײַע קאָן מען ניט קױפֿן,
איין גרויסע",

געמאַכט

אי .דרוקער,

װאַקסט אַרוס פֿון איר עלנאגַנדסמאַנשאַפֿט-
*אַ' פֿון די
לעכער ראם" ,גאָפ ,מן  ,8זי 87

קינדערשע שיך (שיכלעך) = װערן רײַף ,זעלבּ-
שטענדיק.

אַ שיכּור האָט

זיך אַרױסגעװאַקלט פֿון װאַגאָן/,, .איך האָב מיך,
אָנהאַלטנדיק זיך בּײַ די װענט ,אַרױסגעװאַקלט
פֿאַר דער טיר בּעטן בּרויט" ,פרץ' ,װאָס מתים
פֿאַרצײלן'; .אַן אלטער געגער װאַקלט זיך

ארויס פֿון צװייטן .אן אידיי װאָס איז אַרוס-
געװאַקסן פֿון בּאַטראַכטונגען .אי פֿון צוישן די
פֿאָלקסמאסן ,פֿון דער אַרבּעטער -בּאַװעגונג, .עס
װעט פֿון אים אי א גאון ,א רבּי פֿון גנבים",

אַרױיס

מ.

פֿון א קאַפֿע:הױז",

אַרױפװאַקשן  --אוטװ.

 .1װאַקסן פֿון דער

דער ערד ארויס" ,שװ {איבּז אמת מארץ תּצמחן.

,איין קאָרן ווייץ װען מן בּיגראָבּט נקיט דא
ווקשׂט ער אַרױז מיט פֿיל קליידר .דיא צדיקים
דיא װערן בּיגראָבּן אין קליידרן ,מכּל-שכּן דז זיא
אויף שטין אין קליידרן" ,טח  ---מדרש ,דבֿרים,
לבּ, ,01 ,איין פֿײַן בּחור טוט גלײַך זײַן צו
איין קעהר די מן שטעקט אין די ערד אַרײַן
אי מעהר דאָשׂ בּיימל טוט אַרױש װאַקסין ,אי
בּעשׂר עשׂ איז צו נוצן" ,עיון ,כו/א .אניט
אומעטום וואו מען פֿלאַנצט װאַקסט אַזאַ בַּלֵיי
מעלע אַרױס װי אײַער קינד" ,יד ,אבֿן נגף,
( .2אויס)װאַקסן פֿון אינעװײניק אויף דרויסן,
לאָזן אי נעגל ..., .אונ' זײַן לאַנד {דעם
פֿוילערסן בּלײַבּט װיסט אונ' װאַקשׂט ניקש
אַרוישׂי ,חה ,לד/בּ; .אָט די הייליקע אַנשטאַלט
וָדי תּלמוד-יתּורהן  . . .װאָס דאַרף ערצנען די
פֿאַרלאָזטע שעפֿעלעך ,זיי זאָלן אי אמתע יידן
מיט איבּערצײַגונג און גוטע זיטן" ,צעד ,זי ,83
,דער ציגנבּאָק איז זייער שטאַרק געװאָרן ,עס
װאַקטט אים אַרױס א פֿירענדיק האָרן" ,ממוס,
ֿ,ון אַזא געלעכטער ,הערט איר,
זמירות ,זי  .14פ
קען אײַך אי א געלעכטער אױפֿן פּופּיק" ,שע,
 -אָרעמע און פֿרײליכע | ,ז' ,24

( .9פּלוצלונג) זיך בּאַװײַזן* .אַ חוזק אאָל
דיר אי = זאָל זיך בּאַװײַזן עפעס אויף דײַן
פּנים װאָס מוז אַרױסרופֿן לײַטיש געלעכטער.
,און לאָז ער אַ קראַץ טאָן זיך אין דער פּאה,
װאַקסט װי פֿון דער ערד אַרױס אַ טראַנספּאָרט
סחורה",

ממוס ,װינטשפֿי ,זי , ,951און װי פֿון

| אונטער דער ערד װאַקסט אַרױס מײַן פֿעטער,
דער משכּיל,

מײַן קהלת --

מײַן שריפֿט-

זאַמלער" ,פרץ ,מײַנע זכרונות , איך האָבּ
חתונה געהאַט', .זיי װעלן ערגעץ אפֿשר נאָך
אִי צוריק ,װי נאָך די נעכט װאַקסן אַרױס די

אינדערפֿריען" ,פּמ; מלחמה ו ,ניי  ,6591זי ,582
 4װערן גרעסער ,פֿאַרנעמיקער .אי פֿון א
האָט זי אונטערגעטאָטשעט און פֿון צוויי קליינע

שװאַרצע יאָר, .װאַרף אַרױס דעם אָרעמאַן,
| איך קען דאָס רחמנות ניט צוזען" ,איר פֿװל.
,כּליזמן מע זיצט אין הויף ,איז מען א האַר;
אַז מע װאַרפֿט אַרױס פֿונעם הויף ,איז מען א
נאר" :קנעם א יִדן אונטערפֿאָרן ,װארפֿט עֶר

אַז

ז' .881

,איז איין עני עובֿר ,דא זאָלין דיא גבּאים אין

;1די ערשטע וועלט-מלחמהן איז ניט א פֿעלקער-
קריג און איז ניט ארױסגעװאַקסן פֿון דעם
אנטאגאָניזם צװישן פֿעלקער" ,זשיט װוש ,ג"י
 ,71ז'  .74פפֿון די פֿאַרהעלטענישן ,אין

קנסין אום זײַן קצבֿה ,און זאַלין אוישׂ דער
צדקה בֹּתּים אַרױז װערפֿין" ,תּקק, .דא האט
זיך ענני הכּהן איבֹּר אים גשטאַרקט אונ' האט
אים אוש ירושלים אַרושגװאָרפֿן" ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,3471קעד/בּ .קאָט װיל ער ,טוט ער א
מאַך מיט דער האַנט ,װאַרפֿט מיך אַרױס --
און עס װערט פֿון מיר א תּלײ ,ממוס ,קליאַטשע,
זי , ,9321אונדזערע שפּיץ-בּײַישפּיץדקעפּלעך --
די קליינע איבּערגעחכמהטע סוחרימלעך װאָס די
קאָאַפּעראַטיוע בּאַװעגונג װארפֿט אַזױ לײַכט
אַרױיס פֿון שטעט און שטעטלעך און צעשטרייט
וי זאמד אױפֿן װינטיײ ,פרץ ,יחומש מיט רש"יי.
*אי אויף צוויי (דרײַ) שפּענדלעך = אָן שהיות.

אָ.פֿ.ן,
פֿול, .האָט מען אָנגעהױיבּן צהו.

װעט אַ' אַ גדול בּישׂראל" ,פרץ,

פֿאָלקסטימלעכע

',האָבּ פֿאַר-
ערד ,פֿון זריעה .אַרױיסשפּראָצן .כ
זייט גערשטן / ,איז אַרױסגעװאקסן קאָרן/ .
מיר האָבּן בּיידע אַ ליבּע געפֿירט / ,און עס
איז גאָרנישט געװאָרן" ,פֿל, .אמת װאַקסט פֿון

שליסן (פֿון אַן אָרגאַניזאַציע) .א' דעם עוֹכר"
ישׂראל פֿון קלויז .א' פֿון קלובּ .אי פֿון דער
מאַנשאַפֿט .אַי פֿון רעגימענט .נישט האָבּן קיין
האַרץ אים אַרױסצוּװאַרפֿן .נעם אים פֿאַרן
ק-אָלנער און װאַרף די נכבֿלה אַרױס צו אַלדי

דיך אַרױס פֿון װאָגן"; ,איינעם װאַרפֿט מען
אַרײַן ,דעם אַנדערן װאַרפֿט מען אַרױס" ,שח.

פֿון פּרוש

פֿאָר 9691 ,או ,01

 ,2/אַרױסטרײַבּן ,אַרױסיאָגן .באַזײַטיקן ,אויס-

קלעזמער,

 -קלִעוו  ,0491ז' , ,46זייער צײַטשריפֿט ,וועלכע

 .9זיך אַרױסאַנטװיקלען .איין אמת װאַקסט

דלזשנאָװסקי,

ל!טובֿת פֿון מײַן נשמה ,אַז עס זאָל זײַן אַ
| כּפּרה פֿאַר מײַנע זינדיי ,אַש ,תּהילים-יוד.

'קלעצקין,

געשיכטן,

וועלכע עס האָט געלעבּט די ייִדישע עדה אין
מיטלעלטער ,איז אַרױסגעװאַקסן ,פֿאַרקערט ,אַן
אומקריגערישקייט",

יודישער
,3

בּילדער

מװ,

ליטעראַטור-געשיכטע,

פֿון

דער

וילנע  ,8291זי

ואַקס ,דער, .דער דור
מיט זיך.
װאָס דאַרף זײַן דער אַי פֿון דער מדינה" ,אפֿא,
טמז.5691.141 ,

-עכץ.

/נב,

אַרױפװאַראָזשען  --טרו.

-עניש.

אַרױסכּישופֿן.

;די (גראָזן} װאָס כ'האָבּ אַמאָל אַרױסװאָראָזשעט
פֿון פּאַפּיר זענען פֿאַרגעלט געװאָרן מיט דער
צײַטי",

משה

יונגמאַן,

שמייכלען

ארץ-

פֿון

הקדש ,תּשכ"ט ,זי ,151

איינס און צוויי .אַ' אַכטקאַנטיק ,8421 +-
*ֹאִי פֿאַר די הינט = אַרױסטרײַבּן אָן רחמנות.
*|אָפּגעשמיסן און פֿון בּאָד אַרױסגעװאָרפֿן =
טאָפּלט און מיאוס בּאַשטראָפֿט געװאָרן.
 8אַי װי (אַ שטיק) מיסט; װי דעם הונט;
װי אַ כּלבֿ; װי אַ צויג :װי א חזיר .אִ' װי א

אַרױפװאָֿרף  --דער- ,ן .אָפּפֿאַל ,מיסט .אויך:

דזו אױיסװאָרף ,922 +--

 .9אָפּואָגן .לאָזן אָן פּרנסה .אי פֿון דער
 .1װאַרפֿן פֿון אינע-

אַרױפװאַרפֿן  --טרחו.
װײניק אין דרויסן ,אי די פּילקע דורכן פֿענצטער.
;אַז מע האָט פֿײַנט דעם אַרעמאן ,װארפט מען
אַרױס זײַן טלומיק"; :אז מע װיל ניט דעם
העלפֿער ,װארפֿט מען זײַן פּעקל אַרױס" ,שו.
אשתּו של מאיר הנ"ל העט אים הסרבּל שלו
צו דער פּתח הבּית ארויז גיװאָרפֿין" ,כ"י װעגן
מעצער

עלילת דם,
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{פֿש װו ,שפּ' |362

,דא הוט מן אים |צו אַלכּסנדר מוקדון) הרויש
גיװאַרפֿן {פֿון גךרעדן ארויסן איין בּיין פֿון
איינם טאַטן {=טויטןן מענשן װאו דשׂ אויג
איז דרינן גישטנדן" ,בּראַנט ,פּרק מבּ . . ,, .אוני
אַז די דוכּסים דאס זאַכן |אז די טעכטער פֿון
ירושלים זײַנען פֿאַרלײַזיקט געװאָרן| דא װערפֿין

זי אויז דעם װאָגן אַרױזײ ,ר' ליבּ סופֿר בּן
רי

חיים

חזן

מפוזנן,

געפּגרטע מויז :װי אַ שערבּל ,כּחרס הנשבּר,

קינות,

פּראָג

תּס"ט,

,א

אַרבּעט ,אי פֿון פֿאַבּריק די בּונטאָושטשיקעס.
אי אויפן גאַס/ .א,ין דער שטאָט נ .האָבּן די
פּאָפּעטשיטעלעס-חסידים אַרױסגעװאָרפֿן די בּעס"
טע לערער און זיי פֿאַרבּיטן אויף מלמדים
פֿונעם אַלטמאָדישן שניט" ,שלמה בּאָנדאַרטשוק,
אַ בּריעף

צון

אידישע

אדעס

עלטערן,

,3191

;ער {דער ייִדישער אַרבּעטערן האָט געקאַנט
דרייסטער אַרױסטרעטן קעגן זײַן עקספּלואַטא-
טאָר ,װעלכער האָט אים געקענט ,אמת ,אִי פֿון
דער פֿאַכּריק ,אָבּער ניט פֿון דער קװאַרטיר",
עע.

טשערניאַװסקי,

װײַסרוסלאַנד,

דער

מינסק

ידישער

.2391

אַרבּעטער

אין

האָבּן

זיך

;זיי

בּאַמיט צו איבּערצײַגן די אָפּגעשטאַנענע פּו
לישע ארבּעטער ,אַז עס האַנדלט זיך בּלויז
וועגן אי די ייִדישע אַרבּעטער" ,ר .מאַהלער,
אין טשענסטאָכאָװער ייד נ"י  ,7491ז' ,06

דז דער שטיין זאָל דרינן בּלײַבּן נייארט דז מן

 4זו װאַרפֿן נאָר עמפֿאַטישער ,מיט
שוואונג .אָפֿט בּאַנוצט אין ספּאָרט .אי דעם בּאַל,
קללה:
אי דעם דיסק װײַטער פֿון אַלעמען.
אִי זאָל אײַך די צעניאָריקע קדחת,
 .9אַװעקװאַרפֿן (װוי) אַן אומנוציקע זאַך .א'

 -און בּײַ יעדן מאָל זאָל מען זאָגן אַז דאָס איז

 -װאָס מע װעט שוין מער ניט בּאַדאַרפֿן .אי דעם

איינר דר דא בּינט איין שטיין |בּמרגמהן אין
דער שלײַדר דא בּינערט דער זעלבּיג דאָך ניט
זאָל אין אַרױישׂ װערפֿן",

סהמ,

משלי,

כו ,ח.

,מען זאָל זיבּן מאָל זײַן גוף אי פֿון דער מטה,

2068

אַרױסװאַרצלען
גאַנצן כלאַם, .די ערשטע קערט די שטיבּעלע
אויס // ,די צװוייטע װארפֿט די מיסט אױפֿן גאַס
אַרױס" ,פֿל, .איידער אַ' ,בּעסער אַרײַנװאַרפֿן
|מיינט :אױפֿעסןן" ,שװ, .נעם דעם קלומיק
און װאַרף אים אַרױס צו אַלדי שװאַרצע יאָר",
קמ ,8681 ,נאן , ,.8װיפֿל מאָל האָט מען זיך
געבּייזערט פֿאַר די געפּנרטע הינט מיט אַלערלײ
שרצים װאָס מע װאַרפֿט אַרױס וואו סע טרעפּט
זיך  ---און גאָרניטײ ,ממוס ,צוריק אַהיײם ,ז' ,26
צ,וזאַמען מיט אָפּגעלעבּטס האָט מען אַרויס"
געװאַרפֿן אייבּיקע  . . .נאַציאָנאַלע װערטן" ,נש
איבּז ,שד וווש.
*אַי די שערבּלעך = מאכן א סוף צו עפּעס
װאָס טויג נישט ,איז קאַליע געװאָרן, .איז דער
טאָפּ (דאָס לעבּן) צעבּראָכן  --װאַרף אַרױס די
שערבּלעך",

"װאַרפֿט אַרױס דעם אויון

שװ.

(יצעבּרעכט דעם אויוון') זאָגט מען בּאַגעגענענ-
דיק אַ גוטן גאַסט{ .מע דאַרף שוין ניט דעם
אויוון ,װײַל מיט אזא גאַסט װעט אונדז זײַן
*זי װאַרפֿט נישט אַרױס די
גענוג װארעםן.
שאָלן פֿון קאַרטאַפֿליעס = איז זייער שפּאָרעװ-
מע דארף עס שוין אַי אױפן מיסט (עס
דיק.
איז װערט אויף אַרױסצוּװאַרפֿן; מע מעג עס
שוין זיכער א') .אי װי אַ שאָל פֿון אַן אויס-
געגעסענער נוס ,אי אױפֿן 'ריינעם אָרט' =
אַװעקװאַרפֿן װאו מענטשן גייען ניט,
 .0טאָן אָדער זאָגן עפּעס אומזיסט ,אָן שום
פּעולה .אי רייד פֿאַר א געבּראָטענעם עקשן, .אַז
דו זעסט זײַן האַרץ קען נישט קיין מוסר דער-
טראָגן  /װאָס װאַרפֿסטו אַרױס אומזיסט דײַנע
רייל" ,טעיאַטאָר, .שוין פֿופֿצן יאָר װי עֶר
שטריקט ,פֿעדעמט אײַן און װאַרפֿט אַרױיס",
ק.

בּענעק,

פּאַריזער

פּאַריז

אַבּאַזשורן,

.,8

*אַי געלט (אין בּלאָטע) = אויסגעבּן געלט אויף
אומנייטיקע זאַכן .טראַנזשירען ---, .װאָס טויג
אײַך א שדכן ,פֿרעגט ער מיך ,איר האָט נישט
וואוהין
י,

.7

ע9טלעכע
בינשטאָק,

קערבּלעך
בּײַא

ר'

אַרױסצוּװאַרפֿן",
שלמה

בּערלינער,

לװאָװ  ,6981ז'  .86קצי װאָלט ניט אַ יושר
געווען אױפֿן אָרט פֿון אי געלט אויף קרענץ.. .
קױפֿן פֿאַר די אָרעמע תּלמוד:תּורה-:קינדער
קאפּאָטקעלעך אָדער  . . .שטיװעלעך?" ,פרץ,
*אַ'י װי
'שטעט און שטעטלעך ,פּונקט .1
פֿאַרן הונט :װי אין דרויסן; װי פֿאר א חזיר:
װי (א) פּערל פֿאַר א חזיר = געבּן א ניט"
בּאַהאװנטן אָדער אומדאַנקבּאַרן מענטשן א גוטע
זאַך.
אַרױסרײַסן ,אַרױיסנעמען .בּאַזײַטיקן עפּעס
פֿון אינעװײיניק ,פֿון תּוך, .אונ' האבּ צו בּרוכן
ד.י.א בּק צין פֿון שלקין ,אוני פֿון צװישן
;
זײַני צין האבּ איך ארויש גיװאָרפֿן (טרף) דאש
פֿר

צוקונג",

סהמ,

ארויפװואָרצלען

איובֿ,

כט,

.71

;ארויסצן-

װאַרפֿן דאָס מיאוסקייט פֿון דײַנע עבֿירות און
אויסצוראַמען  . . .דאָס מיסט װאָס דו האָסט
געמערט פֿון דײַן פֿיל עסן און תּענוגים פֿון
דײַן אָפּקערונג" ,איבּז שבֿט מוסר ,סדילקאָװ
תּקצ"ג, .ער װאָלט פֿון זײַן אייגענער קולטור
אַרױסגעװאָרפֿן נאָר דאָס שװאַכע ,שעדלעכע,
אָפּגעלעבּטע" ,זשיט װוו ,נ"י  ,2191זי , .222דער

פֿאָרשלאָג פֿון דער קאָמיסיע בּײַ דער יִד'
בּילדבּיוראָ אין כאַרקאָװ  . . .אַי פֿון אלף בּית די
סוף-אותיות  . . .איז  . . .ניט בּאַרעכטיקט" ,א.
װעװיאָרקע,

אויסלייג

דער

פֿון אידיש,

מאַסקװעץ

"*אַי דעם אינעװײניק (קצבֿות) = אַרויס-
,6
נעמען די קישקעסי
 .8אַרױסשטעלן אָדער אַרױסהײבּן עפּעס
פֿאָרױס ,מיט אימפּעט, .צום אָנפֿאַנג װאַרפֿט
מען אַרױס דעם לינקן פֿוס ,נאָכדעם דעם רעכטן
און אַזױ גייט מען שוין דעם גאַנצן װעג:
נס  . . ,צװויי" ,אַר' ,עיט אין
י. .
אייי,
איינס צוו
פֿוס!; ,ער |דער פֿראָשן שטעקט אַרויס צִי
ער װאַרפֿט אַרױיס די צונג?" ,יאַב ו ,זי ,722
 .9אַרױסטראָגן אויף דער אײבּערפֿלאַך (װועגן
א סטיכישן כּוח) .דער בּאַלטישער ים װאַרפֿט
אַרױס בּורשטין .דער טײַך שלינגט אײַן און
װאַרפֿט דערנאָך אַרױס זײַנע קרבּנות .דאָס
פֿײַער װאַרפֿט ארויס רויטע צונגען .גאז מע
װאַרפֿט דעם סוד אַרײַן אין ים ,װאַרפֿט אים
דער ים אַרוס" ,שחו, .ס'איז  . . .אַ סבֿרה .אַז די
ערד קאָן דאָרט א' א מיליאָן פּוד נאַפֿט אין
איין טאָג!" ,שע ,מנחם-מענדל ,זי , ,731ניוטאָן
האָט דערקלערט דאָס ליכט דורך א קאָרפּוסקו"
לערע טעאָריע  --אַלס א בּאַװעגונג פֿון קליינע
שטאַפֿטײלן ,װעלכע דער מקור פֿון ליכט
קללות:
װאַרפֿט פֿון זיך אַרויס" ,גוטנ ,זי .11
,די ערד זאָל אים א'!", .די ערד זאָל דײַן
*ער
טאַטן אַי און דיך  --אַרײַנװאַרפֿן!.
(זי) איז אַזױנס װאָס דער ים װאַרפֿט אַרױס =
אָפּפֿאַל ,מיסט,

 .0ניט רעכענען זיך מיט עפּעס .ניט נעמען
אין אַכט, .און װאָס יענע טראַכטן אויס  /װאַרף
בֹּלֹא בּושה

עס אַרויס",

ממום,

יודל,511 '1 ,

*אַי עפּעס פֿון קאָפּ ,פֿון די געדאַנקען = זיך
מיען ניט קלערן װעגן עפּעס ,פֿאַרגעסן .

*אַ'

עמעצן פֿון האַרצן = אױפֿהערן ליבּ האָבּן.
 ,1צוטיילן .צוװאַרפֿן; .אַלזו האָט אַלכּסנד"
דרוס נאָך מער גיבּעטין  . . .זו זולטי מאַן אים
דאָך עפּישׂ אויז דען גן"-עדן הרויזװערפֿין" ,גה,
זי , ,403זיי האַנדלען |די מענער) ,זיי זײַנען
די טוערס און מיר קוקן אויס פֿון זייערע
הענט ,אז זיי זאָלן פֿאַר אונדו עֶפּעס א"י
ש .בּעקערמאַן,

דער

זשענסקער

װאָפּראָס ,אַדעס

קערבּל...
כאַפּ-אַרױס
די מטבּע:
מאָנאָלאָגן,

 ,7ז' , .93אַז מע בּאדאַרף א' א
,אַי" װערט אַנגערופֿן :געגעבן אַ
דאָס בּײַטעלע און א נעםאַרױיס
נאט אײַך . . .נישט געציילט!" ,שע,
זי ,311
 2אַרױסשפּײַען ,אַרױסכראַקען, ,ווען דעם
קראַנקן פּײַניקט אַ טרוקענער הוסט און ער
קאָן ניט אי קיין פלעגמע ,איז גוט צו געבּן א
בּרעכמיטל",

שלג

איבּז ,דער

אוצר

פֿון געזונד

און לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי , .51צו לונגען-
אַסטמע דאַרף מען היילן די לונגען ,זיי זאָלן
קאָנען אי די לחות ,װאָס זאַמלט זיך אָן אינע-
װייניק" ,טאַר װו ,די ,42
 ,8צוקלערן אָדער אָפּטאָן עפעס ניט געָ-
וויינטלעכס .אַי װוילדע ש טיק, .לייזער האָט
מורא געהאַט איך זאָל מיט דער צײַט נישט אַי

עפּעס אַזױנע נײַע מאָדעס ,װאָס װעלן אים
אָנמאַכן בּויכװײטאָג" ,ממוס ,דאָס קליינע מענ-
שעלע ,נ"י , ,0191אין סירקעוו גופֿא האָט צפּעס

געוואוינט  . . .א  . . .גוטער-ייד  . . .װאָס פֿלעגט
נאָך זעלטן כאַפּן א פּדיונדל און אונטערװײַלעכץ
אַי אַ מופֿתל" ,ייל ,דאָס פּוילישע יונגעל ,אַדעס
 ,5זי ,041

 ,4אַרױסריידן ,אַרױסזאָגן .פֿ,ר װאַר דער
ווערט זיך אום זעהן  /װערט ניט װישן װיא
דעם איז גישעהן / .דז עֶר אַלי מאמרים װערפֿט
הרויז / .גלײַך אַז װען ער העט גילערנט די
גמרא

צוכט,

אויז",

הקדמה

ריב,

(ציט

ישַׂפּ

שוא  ,3זי 07ן, ,אבֹּר דר רשע שװערט צום
ערשטן מאל װרפֿט ער דען הייליגן שם צו זײַן
מויל הרוישׂ" ,לטו ,ו/ג, .כאשעבּאַשע האָט
אים אין אײַלעניש אַ גאנץ קאַלט עוט אאָר'
י .בּוזזאָהן,

אַרױיסגעװאָרפֿן",

כּדאַיע

א

זאַך

כילעבּן ,װילנע  ,3191ז' , ,3האָט מיט פֿאַר"
כאַפּטן אָטעם גענומען א' איינציקע אָפּגעשײלטע
ש.

ווערטער",

אינ

אַלעק,

אָנגל'י,

כאַרקאַװ"

קיִעװו ,2391

,5

אויסזינגען ,אױיסשפּילן, .ער װערפֿט

אַרױס איין קויל |קולן אַז װיא דיא גוילף /
ער בּלאָזט זיך אויף אַז װען ער װער גשװאָלן",
רי יואל חזן ,ריח ניחוח ,פֿיורדא  ,4271ש --אֲנו,

װאַרף נאָר אַרױס פֿון דער פֿידל אַ פּאָר שװאַרצע
אויגן!?",

שע,

ראָמאַנען,

אידישע

'1

,631

עדי

פֿידל װאַרפֿט אַרױס פֿון זיך אָפּגעריסענע גע-
שרייען" ,פרץ ,חסידיש' ,קלעצקין ,ו' 24
שאַפֿן (גוט-בּרודעריש),
 .6אינטענסיוו
 . . .,אַבּי ס'איז אים |י .ל .פּרצןן נאָר געקומען
דער רוח-הקודש ,האָט ער אַרױסגעװאָרפֿן איין
נאָװועלע נאָך דער אַנדערער" ,שע ,אידישע
שרײַבער,...

ז' 607

 ,7געבּן צו פֿאַרקױפֿן .עקספּאָרטירן .אַ'
סחורה אױפֿן מאַרק, .די צְאָל פּראָדוקטן,
וועלכע אַרגענטינע װאַרפֿט אַרױס אױפֿן װעלט-
מאַרק,

שנעל",

װאַקסט

װאוהין,

קיִעװו ,2191

אָװ  --געבּן א מעגלעכקייט
א  ,5זי ,92
צו קױפֿן ,אי אַפּעלסינען פֿאַר די װיילערס אין
דעם טאָג פֿון די װאַלן,
מיט זיך  --אי זיך פֿון א פֿענצטער, .ער
האָט זיך אַרױסגעװאָרפֿן אין דרויסן ,מיט ניט"
זעענדיקע אויגן געלאָפֿן ואו די פֿיס האָבּן אים
געטראָגן" ,ש .מיללער ,אין זװהיל (נאָװאָ
גראַד--װאַלינסק) ,תּ"אַ תּשכ"ב ,ז'  ,841אויך:
פֿטמ .אָפּטראָגן זיך (דער עיקר געגיצט אין
אימפ ,בּײַם אַרױיסטרײַבּן עמעצן),

ו=ואַרף ,דער .גאָט דער דאָזיקער אַי פֿון
שטובּ האָט אַ שטיק צײַט געהאַט א גוטע װיר-
קונג" ,זש ,פֿעטער זשאַמע ,ווילנע  ,0391ז' ,85

ונג.

יקע) .

יעכץ.

ערײ.

עעניש.

ער (יף

אַרױיפװאַרצלשן  --טרו, .אַז זי |מאַן און
װײַבּן צעקריגן זיך איין מאָל ,װעמען שילט
מען  --דעם שדכן ,און אַז דער שדכן איז
געשטאָרבּן װאָרצלט מען אים פֿון קכֿר אַרױס",
מסדר

אגרת,

תּקפּ"ה

צוריק ,2791 ,זי 27ן,

וֶעלזעט,

מיט

001

יאַר

2089

אַרױסװאַשן
מיט זיך , --ער ,פּונקט װי זײַן חבֿר,
והאָט} זיך נישט געקענט אי פֿון מאַמע-לשון",
ש .בּדישׂראל ,פֿאָר 9691 ,װו ,72
אַרוױסװאַשן  --טרװ, .דרום גהערט מן דאז
גלינג פֿאַר אויף צו שנײַדן אי מן עֹשׂ װעשׂרט
אוני דש בּלוט וואול ארויז צו װעשן אי מן עַשׂ
זאַלצט" ,עפש ,דרך הישר לעולם הבּא9 ,פֿדמ,
תּמ"ה? ,סה/בּ, .פֿון װײַסע זאַכן קאָן מען זי

ופֿלעקן פֿון מילך אָדער זופן אַי מיט הייסע
װאַסער און סאָדע אָדער בּאָראַקס" ,ש .שפירא,
קליידער-פֿאַרבּערײ,

וװארשע

,0091

'

.73

;אַרױסגעװאשן פֿון זיך אַלדי אומריינקייט פֿון
זײַן פֿאַרװאָרלאָזטן גוף" ,ייז ,דערציילונגען,
זי ,81

אַיפואַשעװען

 --טרװ, .מע פֿלענט אַי

קלעצער פֿון טײַך ,דאָס הייסט אַרױיסצלען די
פּליטן ,די טראטװעס געהילץ אַדער אויך גע"
ציילטע עטלעכע קלעצער װאָס זײַנען געװען
צונױפֿגעבּונדן ,װאָס מע האָט זיי אַזױ געשיקט
איבּערן טײַך ,פֿון די אַרומיקע װעלדער כּדי
זיי צו בּרענגען אין די טאַרטאַקןײ ,לייבּ רייזער,
יוֶשפ ואאו ,3

אַױפװײַזן  --טרח.

 .1דזו װײַזן ,בּאַװײַזן,

נאָר עמפֿאַטישער .בּוֹלט מאַכן .אי בּריהשאַפֿט,
טאַלאַנט ,הצלחה ,אַי אימפּאָטענץ ,אי די גבֿורה
פֿון א קדמון .אי פּשטות פֿון געדאַנק .אי א
שאַרפֿן מוֹח .אי װאָס מע קען ,מע יכלט .אַ'

דאָס װאָס עס טוט זיך אױפֿן האַרצן אַ'י גע
װאלדיקע מבֿינות אין; ....אַז זי האָט
אַרױסגעװיזן איר פּנים ,פֿלעגט מען אַנידער-
פֿאַלן מחמת גרויס שיינקייט" ,נחבּ' ,מעשׂה
מבּערגיר והעניי, .שטעלן זיך דאַװנען פֿאַרן
עמוד ,כּדי אִי פֿאַרן עולם דאָס קול-נגינה זײַנס",
ממוס ,שלמה, .זייערע לײַבּער ,אויסגעמאָגערטע
און אָפּגעצערטע פֿון הונגער און היץ ,האָבּן
אַרױסגעװיזן די בּיינער פֿון זייערע ריפן און
רוקנס" ,אַש ,משה, .א גרויסע פּאַסיווע העל-
דישקייט האָט אַרױסגעװיזן יעדער ייד שוין
דערמיט אַלין ,װאָס ער האָט געהאַט די גבֿורה
װי עס איז אָפּצולעבּן א טאָג אין דעם בּלוטיקן
תּהום פֿון א געטאָי ,צייט ,טמז 4691 ,ווא ,11
*אַי אויף עמעצן די גבורה = אונטערדריקן,
נישט קענען
איזדיעקעווען זיך אויף עמעצן.
אִי אַ נאָז אויף דער גאַס = מורא האָבּן אַרוס-
צוגיין פֿון שטובּ,
 .2אַנטפּלעקן װאָס איז געװען בּאַהאַלטן,
פֿאַרמאַסקירט ,אומבּאַמערקט .אַי וער (װאָס)
מען איז .אַי די אמתע כּװנה, .װאָס לייגסטו זיך
אַזױ אין קאַשיק? דו װײַוט דערמיט בּלויז
אַרויס דײַן נישט-פֿאַרגינען", .דער קלוגער בּא-
האַלט דעם שׂכל ,דער נאר װײַזט זײַן נאַריש-
קייט ארויס" ,שװ, .װײַז ,טאטעניו ,װײַז דײַן
גנאָד אַרויס  /און פֿון שׂונאים לייז דײַן יודלען
אויס",

ממוס,

אַרױסװיינען

יודל,

ן' ,617

 .9אָנװײַון אויף א װירקונג ,אויף א רעאַגירן.
א' א װידערשטאַנד דעם שׂונא .אַ'י הילף .עדי
טערקישע רעגירונג װויל איצט אי איר אייבּער-
האַנט אויף די פֿירשטנטימער {װאַלאַכיע:מאָל-

דאַװיע}" ,קמ ,6681 ,אן .01
אַז דאָס נײַס ...האָט ויך
װײַזט בּאַשײַמפּערלעך אַרױס
װאָס אין אים ליגט -- ,ערשט

גערשט דערנאָך
אײַנגעלעבּט און
דעם גרויסן נוצן
דענסטמאָל כאַפּט

מען זיך אין דעם שטאַרק אֲוי ,ממוס ,מסעות,

זי , ,86זיך חידושן אויף דעם מערקװירדיקן
קעגנשטעל-כּוח װאָס די ייִדישע שפּראך האָט
ארויסגעוויזן אַנטקעגן איר איבּערמעכטיקן קאָנ"
קורענט" ,מוו ,שטאַפּלען

א שפּירונג,

 4אויסדריקן

א געפֿיל .אַ'

ליבּשאפֿט ,פֿרײַנדלעכקײט .אַ' פּחד ,כּעס אע.
אי דרך-ארץ ,אכטונג .אַי סימנים פֿון אומרן.
זיך אָנטאָן אַ כּוח ניט אַרױסצוּװײַזן די װייטיקן.
;און בּשעת אַז ער װעט זײַן אין כּעס ,װעט
ער זײַן אַן ענוו ,כּלומר ער װעט דעם כּעס ניט
אַ'" ,חה װו ,בּ ,ז' , .66דעם הכנסת-אורחים
ָבּ.ן אַרױסגעװיזן
א..
הון
װאָס די אָרטיקע יי
איז ניט בּאַשרײַבּלעך" ,לדבּ ,ניי  ,7591זי ,031
,מיר נעמען אַן װי נאַטירלעך יעדן אויסדרוק
פֿון אומאַכטונג װאָס אייגענע מענטשן . . .װײַזן
אַרױס צו אונדזער שפּראַך" ,הל ,טאָג2491 ,
וו ,82
 .8אויסדריקן אײַנשטעל אָדער שטימונג
אָדער א כאַראַקטערשטריך .א' אַן אינטערעס.
ו . ...אי (אומ)גע
אי א גוטע בּאַציאונג צ
דולד .אַי ענטרגיע ,פֿלײַס, ,צוליבּ זייער איבּער-
סענסיטיווקייט װײַון זי אַרױס א זייער איבּער-
געטריבּענע שטעלונג צו זיך און צו אַנדערע
ייִדןי ,לל ,איק ,ר"ה תּשכ"א, .מיידלעך האָבּן
אַרױסגעװיזן אַזױ פֿיל ערנסט ,אַזױ פֿיל עקשנות
אין אײַנבּײַסן די נײַע לימודים" ,מוק ,מײַנע
*אַ' די נעגל

בּאַגעגענישן' ,אױסלאַנדי ,ז' ,84

*ֹאַ' דעם

= טאָן שלעכטס ,װיי טאָן עמעצן .
כּהן = אַי כּעס,
 .0בּאַװײַזן אויף אַן אינדיקאַטאָר אָדער
אנדער פֿיזישן מכשיר ,אופֿן, .אַ מיטל װאָס
האָט נישט נאָר געקאָנט אױפֿכאַפּן די קליינע
דיפֿערענץ {צװישן ליכט-געשווינדקייט און ערד"
געשװוינדקייט} ,נאָר װאָלט אַפֿילו געקאָנט א' א
הונדערט-חלק פֿון איר ,אויבּ זי װאָלט נאָר
װוירקלעך געװוען" ,גוטנ ,ז' .54
 .1אַרוסשיקן ,פֿאַרשיקן ,אַרױסװאַרפֿן ,אַרױס-
זעצן.

דטשמ.

נר.

אַי פֿון דער

דירה,

פֿון

שטאָט ,פֿון לאנד,

אַרױפװײַזן זיך  }- --דפ

 .1דזװ
בּאַװײַזן זיך ,נאָר עמפֿאטישער, .דו און די
גאַנצע חברייא זיצט דאַ אין שטובּ דרײַ טעג
און איר זאָלט אײַך ניט אַ' אויף דער גאס
װײַל דער מלאך-המות איז אַצונד שכיח" ,נצ,2
פּח/בּ, .פֿונעם זײַל פּאַרע װײַזט זיך אַרױס א
געשטאלט

פֿון

א

מענטשן",

ממום,

שלמה,

זי ,801
 .2אַרויסקומען ,דערשײַנען ,בּאַװײַזן זיך
אויף דער אײבּערפֿלאַך .נאָכן רעגן האָבּן זיך
דאָ און דאָרט אַרױסגעװיזן שװאָמען .אויף די
ליפּן קאַנען זיך אי שפּעלטעלעך, .דער לעבּנס"
ַ,נגט אָן זיך אַרויס-
שטריך |קו-החייםן ,פֿ,א
צוװײַזן לעבּן דעם ערשטן פֿינגער װאָס מע
רופֿט אים אגודל" ,ר' מ .א .גאַלינו ,חכמת היד,

ווארשע  ,2881ז'  .7גאָדערן האָבּן זיך אַנגע-
הויבּן אי אויף איר פּנים" ,ספּ ,גליקליכע און
אומגליקלעכע ,זי 681. איבּער די אױיבּערדעק
פֿון די װײַסע שניי-װעלט װײַזן זיך שוין דאָ
און דאָרט שווארצע ערד-פֿלעקן אַרוס" ,אַש,
דאָס שטעטל ,נ"י  ,1191ז' , ,3די פֿוגעס װעלן
זיך אויך נישט אַי פֿון אונטערן פֿאַניר ,װײַל זי
װעלן אַלע טריקענען אין איין ריכטונג" ,בּער,
זי ,93
 .9אַנטפּלעקן זיך װאָס עס איז אי דער-
אמתן .אי זיך פֿאַר אַ גרויסן למדן ,פֿאַר איינעם
פֿון די חסידי-אומות-העולם .אַ' זיך פֿאַר אַ
טאַלענטירטן שרײַבּער, .עס װײַזט זיך אַרױס:
ער האָט אונדז אָנגעפֿײַפֿט!", .װער ער אין
האָט זיך אַרױסגעװיזן א בּיסל שפּעטער".
פֿאַרגיפֿטן

לוינט

אים

מע

ניט ,װאָרעם

װעט

דאָך אים אַנאַטאָמירן און עס װעט זיך א",
אמד,

דער

סולטאַן,

װילנע

.5981

,מע

נעמט

זיך צו דעם פּושעיישׂראל און עס װײַזט זיך
אַרױס  . , ,צֶר איז ניט איינער און אויך ניט
דער

בּעל:עבֿירה",

רעכטער

ממוס,

די

אַלטע

מעשׂה ,ז' , .42געװען איז עס ,װי עס האָט
זיך אַרױסגעװיזן ,אליהו הנבֿיא ,װאָס האָט זיך
 ,.,אין א דײַטשל פֿאַרשטעלט" ,פרץ ,זיבּן
גוטע יאָרי, .ער {רינגעלבּלוםן גיט איבּער װעגן
שמועות ,װאָס זענען אַרומגעגאנגען ,אַפֿילו
ווען זי האָבּן זיך אַרױסגעװיזן אומבּאַגרינדעט",
ר .מאַהלער ,אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791וי ,956
 .4אַרױסשטעלן זיך װאָס עס איז ניט ,מען
איז גיט אויף אַן אמת .אִ'י זיך מיט א פֿאַלשן
דאָקומענט .פֿאַררעקאָמענדירן זיך .זיך אַ' װי
אַן איבּערגעגעבּענער טוער .עװײַז דיך נישט
אַרױס פֿאַר אַ מלך און שטופּ דיך נישט אַרײַן
צװישן גרויסע לײַט" ,מס ,משלי ,תקב"ד,
כה; .6 ,אין תּוך ארײַן אָבּער איו ער דאַ
אומעטום און תּמיד ,גאַנץ גלײַך ,צי ער װײַזט
זיך אַרױס גראָבּ אין רשעות אָדער ער גייט
אונטער א דעקטיכל פֿון רחמנות" ,ממוס ,אַ
סגולה ,...זי ,21
ס .אױפֿגײן פֿון הימלקערפּערס, ,יעדן טאָג
װען די זון פֿאַנגט נאָר אָן זיך אַרױסצוּװײַזן,
בּאַפֿעלט גלײַך דער ראָש:הקהל {פֿון ירושליםן
דעם שמש ,ער זאָל אַרױיף אױפֿן דאַך פֿון
בּית-המדרש און אױסשרײַען מיט א הויכע
שטימע דאָס װאָרט 'התּפֿילה'" ,ח .ש .סליוקין,
הנודד

דער

נע

ונדניק,

װארשע

;די זון האָט זיך אָנגעהױבּן
אויף מזרחזײַט",

אלי אביו

תּרנ"ג,

ו' .83

בּיסלעכװײַז
יודישע

קינדער

א'
װ,

בּאַרדיטשעװ תּרנ"ט,
ו=וייז ,דער ; --די תּקופֿה פֿון דעם
איטאַליענישן רענעסאַנס  .. .איז נישט געװען
גינציק פֿאַר די אַןץ פֿון מיטלעלטערלעכער
7/נג .אװען
בּאַרבּאַרײַ" ,זק איבּז ,שד ש.
שאַפּטסבּערי ,װאָלטער אָדער מאָנטעסקיע רעדן
װעגן דער ייִדישער רעליגיע ,איז זי פֿאַר זי
איינע פֿון א סך א'ען פֿון דעם יידישן פֿאָלקס-

גײַסט" ,יַבּל וווצא ,86 ,א- .עכץ.

דער (דין ,יקע)= .דערײַ.

-עניש,

אַרױפװיינען  --אומװ  4טרח .אַי דעם צער.

אַרױספװײען

2090

פון דער מאַמען א' אַ פּאָר גראַשן אויף צוקער"
קעס, .טיילמאָל האָט עפּעס ארויסגעװיינט ,װי
אַ נשמה בּעט זיך תּיקון" ,פרץ' ,יװי אַזױ די
װאַלדײישיבֿה

איז

אנו,

בּטל געװאָרן.

נו-- .,

האָט די אַלטע דינסט אַרױסגעװײנט פֿון פֿאַר-
טעך" ,אַפּא' ,אַליין ,זי , ,04סאיז ליימיק מײַן
אויער ,צעפּאַטלט און גרויס / ,און עֶר האַרכט
װאָס דאָס הארץ װיינט אַרויס" ,מק ,פּאַעמעף
װוילנעץע  ,0291ז' ; ,9פֿון זײַן בּליק ,פֿונעם
קרומען גאַליקן שמייכעלע האָט אַרויסגעװיינט
דער יוֹרד" ,שטערן ,מינסק  ,93291א , ,1שפּע-
טער ,נאָכן פּאָגראָם אין זײַן װאױינשטאָט אדעס
וְהאָט בּיאַליקן ארויסגעװיײנט פֿון זיך זײַן
מצבֿה-שיר' :לקדושיםי" ,צייט ,טמז 5691 ,וו ,21
אַרוסװײיען  --אוסװ .אויך פיג, .פֿון זי
בּיידן ,װי פֿון ציווילע ,ווייעט אַרױס נאָך דער
ווילן צו גיין" ,עוזר װאַרשאַװסקי ,כאַליאַסטרע
וו ,פּאַריו  ,4291ו' , ,33פֿונעם בּוים ,אלינגע"

טונקענעם אין טײַך / ,האָט אַרױסגעװײעט אַזאַ
פֿאַרדאַכט" ,

מין

יאָהאַנעסבּורג
אַרױסגעװײעט
ער

און

הלל

,4591

שאַרגעל,
ז' ,873

אַ שטילקייט
איר

האָט

אָטעם

יזבּ

/און

פֿון דער
נישט

כעלם,

אָט

האָט

פֿינצטער

געהערט",

ב.

רעסלער ,טמז 1691 ,א ,7
טרװ

--

,זאנגען װאָס זענען צעריבּן געװאָרן

פֿאַר שבת ,טאָר מען ניט אַי די פּלאָװע אום
מיט זיך,
שבּת מיט א כּליי ,לט ,2סז/א.
-עניש,

אַרוױפװיכערן זיך  --אוטה, .דו בּיסט גע
װאַקסן קלוג און טראָציק  ---בּיז דו האָסט זיך
פֿון דער שטובּ אַרױסגעװיכערט" ,לע ,אַ יֶך
אױפֿן ים ,זי ,821
מאַכן אַז עס זאָל

אַרױטװינטיקן  --טרו.

אַרױסגײן ,עס זאָל פֿאַרשװינדן מיטן כּוח פֿון
ווינט אָדער אַזױ װי מיט אַ װינט .אִי דעם
,אָבּן פֿון קאָפּ אַרױסגעװינטיקט דאָס
שטויבּ .ה
געדעכעניש פֿון געװעזענער היים" ,פה ,רויטע
פֿעלדער װ ,זי 806. מיט זיך.
אַרופװינקען  --אוטװ, .פֿון די מולטערס
דאָרט ווינקען ארויס ,רייצנדיק דעם אַפּעטיט,
כּליהמיני געבּעקסן אין פּורימדיקע געשטאַלטן",
ממוס ,שלמה ,זי , .58די תּאווֹת רחמנא-ליצלן
ווינקען דאָרט פֿון די גרויסע שױיבּן אַרױס און
דער יצר-הרע געפֿינט זיך אויף יעדן שריט",
א.

װיעװיאָרקאַ,

הימעל

און

ערד,

לעמבּערג

 ,9זי , .33דורך די אָפֿענע פֿענצטער װוינקען
אַרױס אוױיסגעקאַלכטע קוימעךאויוונס" ,װײַס,
אַ שטעטל ,װאַרשע  ,03291זי ,9

אַרופװיקלען  --טרװ.

אַי דאָס בּרויט פֿון

פּאַפּיר .אויך פיג, .נאָר א גליקלעכער סלוטשײַ

האָט מיר פֿון דער סומאַטאַכע אַרױסגעװיקלט",
א.

י.

סאַפֿיר

אויס

מינסק,

חטאת

הקהל...

},

ווילנע  ,1881זי ,31

מיט זיך :זיך אַי פֿון אַ שװעריקייט ,פֿון
אַ בּלבּול .דאָס קינד װעט זיך אַ' פֿון די
ווינדעלעך, .בּרייטער און לענגער איז געװאָרן
די געגנט ...עס האָט זיך אַרױסגעװיקלט אַ

אַרױסזאָגן

טײַך" ,פרץ ,ידרײַ מאָל גערופֿן, .א שװאַרצער
װאָלקן ,װעל

איך זיך פֿון קוימען

 /אי און

שווימען נאָך דײַן טראָט" ,סוצ ,יודישע גאַס,
זי , ,921ד,ער ייִדישער גורל האָט זיך אַרױס-
געװיקלט פֿון ארץיישׂראל ,כּדי זיך צוגױפֿװיקלען
מיט דעם גורל פֿון גאָר דער װעלט ,כּדי אין
צונױפֿגעװיקלטקײט מיט דער װעלט צוריק זיך
פֿאַרװיקלען מיט ארץיישׂראל" ,ריבֿ ,טמז6691 ,
|
ווא ,31

זנג, .בש דעם גרעסטן

-וויק? ,דער

טייל פֿון די בּעסטע גריכישע פֿילאָסאָפֿן װערט
דער אינדיווידואום בּאַטראַכט װי אַן אי פֿון א
קראַפֿט אָדער אַן אַרױסשטראַלונג פֿון אַן
אידייש",

.3

בּן

נתן,

-עכץ.

דאָס

נײַע

לעבּען,

פֿעבּרואר

-עניש.

אַרױסװעבּן  --טרו .אויך פיג :אַי חלומות,
מיט זיך ; --א נעבּליטיול װעֶבּט זיך אַרױס
פֿונעם טײַך / ,און גרײַזלט זיך איבּער פֿאַר-
שלאָפֿענע װעלן / :דער װאַסערפֿאַל פֿינקלט מיט
בּלוטיקן גלאנץ / ,און שפּרינקלט מיט רויטע
קארעלן" ,יהואָש ,זון און נעבּל' ,בּין השמשות',

אַרױפװעלגערן  --טרו.

אַי אַלע מצות פֿון

מיט זיך
די מיירעס.
אַפּפֿיל אָבּ פֿאַלין פֿון דעם
זיך װעלגרין הרוישׂ אוישׂ
דא מעכט מן ואול מעגין

; -אבֹּר זאָלט דערעץ-הדעת אוני זאָלט
דעם הייליגן אורט,
עסין" ,צאינה ,ד/ג.

אַרופװענדן

 --טרוװ, .און פֿרעמדע פֿרױ,

װאָס זיצט אין נעבּל אײַנגעהילט  /דעם קאָפּ
אויף בּיידע הענט / ,מיט אוױגן ,שוין פֿון
וויינען רויט / ,צום ים אַרױסגעװענדט" ,מלה,
אין ניריאַרק ,װאַרשע  ,7291זי ,912

אַרופװעקן  --טרו, .אויף אַזעלכע היסטאָ:
רישע פּלעצער האָבּן מיר תּמיד דאָס געפֿיל אַז
מיר װעקן ארויס מיט אונדזערע טריט די
גרויסע אילוזיע פֿון דורות ,מעשׂים און גע"
שיכטעס ,װאָס דרימלען אין דער דאָזיקער ערד",
ייט ,פוילן צ.

אַרױפזאָגן  --טרח.

 .1אַרױסבּרענגען פֿון

מויל מיט אַרױסאַרטיקולירטע קלאַנגען אַ'
'מודה אני' .קוים װאָס עֶר זאָגט אַרױס א
װאָרט .אַי שמות-הקדושים, .דער גרעסטער
וייטיק איז דער װאָס מע קען אים פֿאַר אַנדערע
ניט אַי ,שװ, .דאָס װאָרט דאַרף טײַער זײַן
איידער מע זאָגט עס אַריס" ,מדרש עשׂרת
הדבּרות ,לעמבּערג , .2681מען האָט געכאפּט
קליינע קינדער װאָס האָבּן נאָך נישט געקענט
א' דאָס װאָרט 'מאַמע" ,ר .מאַהלער ,אין
ספר סאַנץ ,תּ"אַ  ,0791זי ,138

 ,2/דזוו זאָגן ,נאָר עמפֿאַטישער .זאָגן בּפֿירוש,
געבּן צו פֿאַרשטײן, .מע מוז אַ' די גאַנצע
בּרכה און מע טאָר ניט צונױפֿכאַפּן די װערטער
נאָר אי יעדעס װאָרט בּאַזונדער און מע דאַרף
פֿאַרשטײן װאָס מע זאָגטײ ,ספֿר מקור הבּרכה |,
מונקאַטש תּרנ"ה ,ה/בּ, .זאָג איך דיר ארויס
מיטן האַרבּן װאָרט אַז קוים בּרענג איך אֲהיים
דאָס געלט ,װעל איך דיר ...געבּן אַ פּאָר
טויזנט רובּל אַז דו זאָלסט פֿון מיר נעמען גט",

ב.

בּעקערמאַן,

דיא

גליקליכע

הויזען,

װאַרשע

 ,5ז'  .8עאַז דו ציסט מיך שוין יאָ פֿאַר
דער צונג ,װעל איך דיר טאַקע בּפֿירוש אַ'---
איך בּין דיר מוחל דײַן רחמנות" ,ממוס,
קליאַטשע; .שבֿח והוֹדיןהן דאַרף מען אַ' אין
קלאָרע װערטער ,װאָס יעדער װאַרט שײַנט און
הערט זיך" ,לדבּ ,נ"י  ,7591זי ,021
 .9מגלה זײַן ,זאָגן בּיזן סוף .אויסדערציילן

אַלץ .אַי דעם גאַנצן ריינעם אמת .אַ' דאָס
,אָשׂ איז דײַן רוח'הקודש דער
בּיטערע האַרץ .ד
אין מיר קומט זאג איך ארוישׂ" ,סהמ ,תהילים,

עג, .82 ,שלמה המלך זאָגט אין משלי ככֹּל
רוחו
גימויט
שטות
,6
עשׂין
הויז,

יוֹציא כּסיל) דו איז טויטש אַל זײַן
ער אויז צוכט דער נר אוני זאָגט זײַן
הרויש אוני הוט ניקש אין זיך" ,בּראַנט,
פּרק כ, .די פֿרױיא זאגיט װער זאָל דאז
שוימן  /אוֹני װער זאָל זעהן צו דעם
 /דיא װאַרהײט װיל איך אײַך זאָגן

הרויס",

ספֿר

משלים,

פפֿדמ

,:6861

מה/א.

;אַז אַ מענטש טרינקט זיך ,שעמט עֶר זיך ניט
פֿאַר לײַטן  . . .און זאָגט דעם אמת אַרויס",
קמ ,7681 ,אֵאן , .41די גרויסע צרות און
ווייטיקן װאָס אונדז . . .האָט  . . .געטראָפֿן זע"
נען אַזױ שרעקלעך פֿיל און אַזױ נאָך פֿריש,
אַז מיר קענען ניט און מען פֿאַרשפּאָרט עס
אויך טאַקע זיי אַרױסצוזאָגן" ,ממוס ,אַ סגולה,
*אַי פֿון חדר = דערציילן א סוד,
זי'ג.
 .4פֿאָרמולירן .,מעלדן ,אַי אַ מיינונג .אַ'
פֿרײַ די אייגענע דעה .אַ' דעם פּסק'דין, .בִּין
מיד גיװאָרדן צו דער לײַדן אוני האָבּ מוזן דיא
נבֿואה הירוישׂר זאָגן" ,שעריר ,כ, .9 ,זאָלן
מיר עס זאָגן ,קומט עפּעס נישט אויס  /משה
רבּינו זאָגט עס דאָך נישט אַרױיס" ,ממוס ,שירה,
זי , ,18צו װאָס קנעלט ער אײַן מיט מיר
דאָס װאָס איך אַלײין האָבּ דער ערשטער ארויס"
געזאָגט נאָך מיט אַ פּאָר און צװאַנציק יאָר
צוריק?",

נפ ,יִפֿאַ ,9391 ,שן ,3

מיט זי ך  --פֿאַר אָדער קעגן עמעצן אָדער
עפּעס .אין אַ דעמאָקראַטיש לאַנד זאָגט מען
זיך אַרױס פֿרײַ", .עס זאָגט זיך אין זיי אַרױס
אַ ליבּע צו גאָט ,כּבֿוד און שיינקייט צום
פֿאָלק ישׂראל" ,ממוס ,אאַ גרויע האָר' ,ז' 9
,מע האָט זיך געמוזט אַי װעגן דעם תּוך פֿון
נאַציאָנאליזם" ,זשיט װש ,נ"י  ,7191ז' .281
;איך בּין געװוען אינגאַנצן אַרומגענומען מיט
אַ העכערן געפֿיל װאָס זאָגט זיך ניט אַרױס
אין ווערטער" ,לדבּ ,נײי תּשי"ז ,ז" ,6322
-זאָג ,דער .קװערן האָט אין דעם א'דערשמעקט א מיגלעכקייט פֿאַר זײַן אַמטײ ,מװ,
/ונג , --דער
היטלערס פּראַפֿעסאָרן ,זי .752
דאַטיוו װײַזט אַז די טואונג אָדער די א' האָט
אַ שייכות צו דער פּערזאָן ,און אױיבּ א נאָמען
פֿון אַן אומבּאַלעבּטער זאַך איז אין דאַטיו ---
איז עס אין א געװויסן זינען א פּערזאַניפֿיצירונג,
הייסט עס אַז די זאַך האָט אינטערעסן אַזױ
װי א לעבּעדיקע בּאַשעפֿעניש" ,ימ ,יושפּ ,
זי ,321

זעכץ.

ה-עניש, .מיט די מזמורים פֿון

דוד המלכס

תּהילים ,מיט די קלוגע אן פֿון

אַרױסזאַרגען

1002

חז"ל" ,מ .גראָסיצימערמאַן,

דער (דין- ,קע) .

פֿאַש 7691 ,וצ .1

-ערי.

אַרױסצ;ען

אַרױפויגן  --טרו;- :95 .זייגן,

זויגנדיק .אי בּיון לעצטן טראָפּן, ,איבּערן
לאַנגן זידן זויגט דאָס װאַסער ארויס פֿון די
| טיי-בּרעקלעך דעם טאַניך"זײַערס" ,ע .איזרא,
שיך

קאַלאָשן

קיעװו ,8291

אויך

ז' .03

פֿיג :אי דעם תּמצית שבּתּמצית; ,איך האָבּ פֿון
דײַנע ליפּן  /דײַן האַרץ ארויסגעזויגן / ,איך
האָבּ דיר די נשמה / ,אַרױסגעקושט פֿון די
יהואָש,

אוינן",

זון

און

'קייטן.

נעבּל,

עאַ'

פֿון אַן עפּאָכע דאָס װיכטיקסטע ,דאָס בּעסטע
און דאָס שענסטע און בּאַװײַון עס פֿאַר
מוק,

מענטשן?,

און

טעאַטער

*ֹאַי פֿון פֿינג
זי ,08
אויסקלערן.

אַרױפװכן

אידיש

טעאַטער,

ער = אױסטראַכטן,

 .1שטאַרק זוכן און

 --טרװ.

געפֿינען; .אַזו הבּ איך אויז צװייא הונדרט
שטיק אַרױז גיזוכט איין שטיק צװעהל צײַג",
י .מאַרשן ,חנוך לנער ,פֿיורדא תּקל"ד ,יבּ/בּי
,דשׂ אַלז האָבּ איך מיא גהאַט אונ אויז ספֿרים
אַרױז גזוכט אונ היר אין איין קליין ספֿר
ר' שלמה

גשטעלט",

זלמן לונדן ,איבּז ,תּקוני

| שבּת ,זולצבּאַך תּקנײבּ, .האָט איר אין געװעלבּ
אַרױסגעזוכט אַן אַלט קלייד מיט אַ שאַל מיט
אַ פּאָר פֿוטער-שיך" ,דיא הילף פֿון דעם אָרומון
דינסט מיידיל פֿון בּראָד ,לעמבּערג  .0881ע;איך

האָבּ געמוזט אַי תּירוצים אויף צו פֿאַרלײגן דעם
זמן החתונה אויף שפּעטער" ,ד .י .זילבּערבּוש,
מענשען

און

געשעהענישן

,1

װו ,וין

ז' ,55

 .2זוכן א מעגלעכקייט .מיען זיך ,סטאַרען
זיך, .אויך טאָר מען ניט ריידן גוטס פֿון
איינעם פֿאַר מענטשן װאָס האָבּן אים פֿײַנט,
װאָרעם דאָס װעט דאָך בּרענגען דערצו אַז זי
װעלן װי װײַט מעגלעך א' צו רידן עפּעס
שלעכטס אויף אים" ,חא ,לא/בּ.
מיט זיך ; --האָט זי זיך מיישבֿ געװעזן
בּגניבה פֿאַר איר מאַן און האָט זיך אַרױס:
געזוכט א װעג קיין ריישע" ,מעשׂה נורא מהרבֿ
הצדיק

המפֿורסם

רבּי

ר'

מענדילי

מרימינאָבֿ,

לעמבּערג  ,3881עיעדער בּחור האָט זיך אַרוס"
געזוכט א קוארטיר ,אזוי האָט מען עס גערופֿן
אין אונגערן ,א צימער צו שלאַפֿן" ,הרב  .י.
יט

זיכערמאַן ,נחלת יעקבֿ ,נ"י תּשכ"ו ,ז' 341
עניש.
ונג.
-זוך ,דעראַרױסווניקן  --טרו, .דער טאָג זוניקט אַרױס
פֿרייך".

אַרױפװנעַן

--

אוטחװ.

אַרױסגעזונט פֿון דאָרט אַ נײַןערן פֿרימאָרגן",
בּראָד ,גש ,זי ,46

זזחו אַרױסזרקעף
אויױיפואַרגען  --טרח.
אַרױסװאַרפֿן (מיט קלעפּ), ,גיבּ דעם האָלעדריגע
אין האַלדז און נאַקן און זאַרגע אים אַרױס ער
זאָל פֿאַרגעסן דעם אַדרעס!", .זי האָט געטענהט
צום פֿאָטער אַז ער פֿאַרשעמט זי ,זי האָט
פֿאַרלאַנגט מע זאָל דעם יונג א' און ארויס"
זבּענקען ,אז ער זאָל בּרעכן הענט און פֿיס",
|
בּאש ,פֿאַר 1691 ,ווא ,8

און

אַרויסזען

און

פּלוצעם האָט

י.

אַרױסזידלען  --טר .זטשמ ,נר.

דעפּאַר-

טירן .מאַכן עמיגרירן .פֿאַרשטױסן,
אױפזײן  --אוטװ .אַרכ .זײַן אַרוסגעקומען.
ארויסקומען, .ויא דיא (יהודים) אלי זײַנן
אויז דעם (ים) אַרױש גװעזן האָט (הש"י) דאָשׂ
(ים) ווידר היישן לױפֿן ,אַזו זײַנן דיא (מצרים)
אַלי אַרטרונקן" ,עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט
תּק"ח ,קמה/א.

 .1אַי דעם לעצטן
אַרױסזײַען  --טרו.
טראָפּן װאַסער פֿון דער פֿליאַשקע .2 .,אַרױס-
רעדן שטיל דורך די ציין ,אַזױ װי מע װאָלט
געזײַט דורך זיי די װערטער .אי קאַלטבּלוטיק
דורך די צונויפגעדריקטע ציין--, .איך װעל
אײַך שוין דערציילן!  --האָט ער מיט רואי"
קייט ,װאָס האָט מיך געשראָקן ,אַרױסגעזײַט
פֿון זײַנע צװויי גראָבּע ליפּן" ,אר' ,דער בּריוו"
זאַמלער?

מיט זיך :עאין קרעטשמע בּלויז האָט
פֿון אַ לאָדן-שפּאַלט אַרױסגעזײַעט זיך אַ װוײַ-
סער שטראַלןפּאַס" ,הר ,הרודעס' ,דאָרף און
שטאָט',
 .1אַרױסבּרענגען
אַרױפזײַערן  --טרו.
עפּעס אַזױ װי עס װאָלט געיוירט, .שײַנען
װאָלקנס מיט נײַער שײַן / .עפּעס שנײַדט זיך
אין זיי אַרײַן / ,שווימט ,שווימט  --און פֿײַערט
אַרױס / ,זײַערט אַרױס װי װײַן" ,צייט ,גל װ,
ימטרוניתא",
 .2שװאַך אַרױסרעדן (װאָס האָט אין זיך
זויערס) .אַי אַ קללה, ,אַרױסגעזײַערט  --קוים
י .זיפּער,
פֿאַרטײַטשונגען",
אַרױסגערעדט
צװישן טײַכן ,...מאַנטרעאַל  ,1691זי ,114
פֿ,ון די קלאַנגען אַרום די בּאַראַטונגען...
און פֿון דעם װאָס עס װערט פֿון װעמען
אַרױסגעזײַערט פֿון מויל ,קען מען פּרובּירן
זיך שאַפֿן א בּאַגריף אין װאָס עס גייט דאָרטן",
בּצג ,טמז 9691 ,שו ,12

אַרױסזיננען  --טרח  --אַרױסבּרענגען זינ"
גענדיק .אי חזנישע שטיק .אי פֿרײד, ,א,יך האָבּ
געגעבּן א זינג אַרױס . . ,און האָבּ איבּערגע"
דרייט דעם פּסוק מיט די פֿיס אַרויף" ,שע,
מאַטל | ,זי , .99עס טרעפֿט ,אַז די װעלט
זינגט אַרױס א פֿאַרבּאָרגענעם ניגון" ,מק,
פּאָעמען,

װילנצ

ז' .031

,9291

,מיט

זײַנע

'לידער פֿון אומקום' איז |ה .ליײיװיקן אויסן
געװען אי אַרויסצוזינגען און אויסלאָדן פֿון
זיך דאָס געפֿיל פֿון שרעק פֿאַרן אונטערגאנג",
ש ,ה .לײיװיק ,ז' , .783דאָס איז געװען אַן
אַלטע

הויז-גריל,

זי איז

שוין

דאָ געזעסן

א

סך אאָרן . . .און אַרױסגעזונגען איר אייבּיק
ליד פֿון איײנטאַניקײיט און לאַנגװײַליקײט",
ה.

ל .זשיטניצקי,

דעם

זיידנס

הײַזל.

אוטו  --אַרױסװײַזן זיך דורך זינגען .פפֿון
אונדזערע

מיט שטערן פֿון דער טיפֿעניש פֿון טײַכױ,

תּפֿילות זינגט  . . ,אַרױס  . . .אַ דער-

פֿרישונג און טרייסטונג" ,יג ,תּוך ו ,זי ,391
,איך בּין די זומערנאַכט װאָס זינגט אַרױס /

מאַניק,

אין

טריט

פֿון

זײַן

װאַנדער.

,א

סעודהלע װעט עס זײַן  . . .האָניק-בּרױנער װײַן
זינגט אַרױס פֿון פֿעסער" ,יפ ,נפֿילים ,זי ,26
אַװױפױיפֿן  --טרו, .דער בּעקיר האט אים
בּיפֿולן ער זאָל דשׂ מעל זיפּן אין מונט שײַן:
דא זיפּט אײַלין שפּינל אל דשׂ מעל צום
פֿענשטר הרויז אין דען הוף הרונטער אין דען
מונט שײַן הרײַן" ,אײַלין שפיגל ,פּראָג תצ"ה,

זי ,, .6מיר |דאַרפֿןן גוט דורכזיפּן די פֿאַקטן
כּדי אִי די קערנדלעך אמת" ,אפֿא ,טמז
.1 | 5
מיט זיך ; --ער האַלט אײַן דעם כּעס מיט
אַלע כּוחות .די װערטער זיפּן זיך אַרױס צװישן
זײַנע אײַנגעצויגענע ליפן מיט אַ פֿײַף" ,פנחס
גאַלדהאַר ,דערציילונגען פֿון אױיסטראַליע ,מעל-

בּורן ,9391

אַרױקױפֿצן  --אוטח , --ער פֿלעג אַזש אַ
שטיקל בּאָרד אין מויל אַרײַנכאַפּן ,עֶר זאָל
ניט אַי אָדער אוױיסשרײיַען פֿאַר צער" ,נם ,קאָר-
טרװ  --גאונטער-
בּאַנעס ,מאָסקװע .3491
ציִענדיק דעם חשבּון גענוי ,פֿלעגט עֶר א'
בּשתּיקה :מע װעט מוזן צולייגן װידער א צויי
גילדן!" ,אֵר ,דער װײַטער יאֲריד, .נישט
וילנדיק האָבּ איך אַרױסגעזיפֿצט :פֿאַרבּיטערטע,
עלנטע מענטשן" ,װײַס וש' ,װײַסענבּערגי ,זי ,61

מיט זיך.

-זיפֿץ.

-עניש.

ערי.

אַרויסזיצן  --אוטוו  --אַראָפּשטײַגן .פד .פֿ,עלאַ
האָט אים דעולאַנגט
געזעסן {פֿון דער
טרחװ
.412
6
זיצן, .,קום אַהיים,

די זלאָטע און איז אַרוס-
דראָזשקעך" ,בּאֵש ,פֿאָר,
 -עפּעס אױפֿטאָן דורךװאָס װעסטו דאָ א."?'8

 .1דערבּליקן .דערזען
אַרוסוען  --טרװ.
דורך (ניט געקוקט אויף) אַ פֿאַרשטעלעניש.
דערבּליקן צװישן עפּעס װאָס מע קען ניט זען.
אי נאָר די אויגן, .און אַז ער שטייט אַקעגן
בּאַרג ,זעט ער אַרוױס דעם שפּיץ בּאַרג װאָס
דאָרט איז דער קװאַל ,אָבּער תּיכֹּף װי ...ער

הװיל צוגיין צום בּאַרג ,זעט ער שױן ניט
אַרױס דעם שפּיץ ,קאָן ער שוין ניט קוקן
 אויף דעם קװאַל" ,נחב ,ימעשׂה מהזיע/א,; .קומט בּרידערלעך ,מעסט
בּרילן ,װעט איר גוט אי יענעם" ,ייל,
זשיטאָמיר  ,6781ז' , .25מע זעט
שטיקל צונג אַרוסקוקנדיק דורך

בּעטלירס!,
אָן מײַנע
כּל בּוניק,
אַרױס א
א היפש

שפעלטל אױפֿן אָרט פֿון צװײי אױסגעפֿױלטע
צֵיידי ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי  ,57ק,אױפֿן קאָפּ אַ
בּלוי זײַדן טיכל ,אזשורנע אַרבּעט . ..אַז מע
האָט געקאָנט א' דעם גאַנצן שלייער מיט די
צעפּײ ,שע ,סטעמפעניו, .אין הויז איז אומעטיק
און טריבּ  / --די פֿענצטער  --קאַלט און
טרוקן / :דו קענסט דורך זי אַ' אַלץ / ,עס
ווילט זיך דאָך ניט קוקן" ,אַר ,פֿאַרשפּעטיקט.
 .2בּאַמערקן אָדער בּאַמערקט װערן; .זײַן
געזונטער קאַרק ,זײַן פּרצוף פּנים און זײַן
שרטקלעכער בּליק האָבּן אַרוױיסגעזען טאקע נאָר
װי פֿון אַ מוראדיקן גולן" ,ממוס ,קליאַטשע,

אַרױסזעצן

2092

זי , .911און בּרײַנע ,אַזױ װי מע האָט זי נישט
אַרױיסגעזען בּײַם לעבּן ,האָט מען זי קוים
אָנגעזען אויף דער מיטה" ,פרץ' ,מענדל בּרלַ-
נעס',

 .9פֿאַרשטײן .אַרויסדרינגען .בּאַנעמען .מע
זעט שוין אַרױס דעם סוף* .אַידעם  8ויגל
ב פֿאַרשטײן װאָסער (שלעכטער) טיפּ דאָס
איז .א,יך האָבּ גענוג  . . .צײַט געהאַט אַרױוס-
צוזען װי עס איז נויטיק זיך אַפֿילו בּיו דעם
העמד אויסצובּרענגען אַבּי א נגיד זאָל מען
זײַן" ,קמ ,7681 ,א  .44געסן א גוטן מיטאָג
וערבֿ יום"כּיפּורן  . . .גיין  אין מקווה ,מאַכן
ע.בּ.ן ניט קיין נארישע מנה-
ל.
ככט
צװויי לי
גים  --מע זעט אַרױס מיטן שׂכל ,אַז אַזױנע
גוטע מעשׂים זענען טאקע מכפּר אויף שקר
און רמאות" ,יודי פֿאַר פּסח ,װארשע ,1881
זי , ,15דער אַרענדאַר האָט אַנגעקוקט סענדער-
לען  ---און האָט פֿון גאַנצן הילוך אַרױסגעזען,
אַז דאָס איז עפּעס ניט גלאַט אזא פּאַרשױן װי
אַנדערע" ,ממוס ,מסעות ,ז'  --, .64אַפּנים,
װי איך זע אַרױס האָט דאָ בּײַ אײַךְ אַדם-
הראשון נאָך קיינמאָל שבּת ניט געהאלטן?",
שע,

בּלאָנזענדע

שטערן

} ,װאַרשעצ

,2291

זי .12

 .4דערפֿילן ,דערשפּירן .אָנשטױסן זיך,
,װיפֿל איך האָבּ מיט אים אײַנגעטענהט  /האָבּ
איך דאָס פֿאַלשקײט פֿון אים ארויסגעזען" ,פֿל.
,איך זאָג דיר ,אַז איך זע ארויס בּחוש אַז
מיר האָבּן גרויסע זכות-אָכֿות"|{ ,ש .בּערנשטיין)
שלשום

בּר

יענטע,

ר'

יאַָכצע

דל

גאה,

קעשף"

נעוו  ,4881ז' , .72קומענדיק אהיים האָט מען
שוין ארויסגעזען אין דיר אז דו בּיסט צע-
טראָגן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , ,54נאָר אין די
אויגן האָט מען אַרוסגעוזען ,אז ער האָט זי
לִיבּ" ,שע ,מעשׂיות פֿאַר אידי קינדער | ,ז' ,161

 9אוטװ .ארכ .אַרוסקוקן, .איזט עשׂ טאג
גיװאָרין ,איזט זיא ווידר אן פֿענשׂטיר גישטאַג-
דין אוני אויף דער גאַס אַרױז גיזעהין" ,גה,
זי ,832
מיט זיך  --ער זעט זיך קוים ארויס לעבּן
איר ,ניט װאַשן דעם פּנים די שיינקייט זאָל
.עשמירט מיט
זיך ניט אַי, .די װאענוט.יס.ג
שװאַרצע בּלאָטע און אויף אייניקע ערטער
אָפּגעשלאָגן ,דאָס זאַמד זעט זיך אַרױס" ,קמ,

ֿ,ײַכטע זומפּיקע ערטער טריקנט
 ,7נאן  .44פ
ער אויס  /און די ערד מיט תּבֿואה זעט זיך
דאָרט אַרױס" ,ממוס ,שירה ,ז' , .72בּאַדאַרף
נאָר ישׂראל זײַן אייבּערשטע שמוציקע קאַפּאָטע
אראָפּװאַרפֿן ,װעלן זיך א' די בּנדי-מלכות װאָס
ער דער אױסדערװײלטער פֿון גאָט ,טראָגט
אונטער זײַן קלייד" ,אַש ,תּהילים-ייד.
-אונג .

אַרױסמאָן

-עכץ.

-/עניש,

 .1אַרױסװאַרפֿן .אַרוס:
אַרויפועצן  --טרו.
טרײַבּן .אי פֿון דער דירה פֿאַר ניט צאָלן דירה-
געלט .דער פּריץ האָט געהאַט בּדעה אַרויס'
צוזעצן דעם פּאַכטער .א' פֿון פּאָסטן (פֿון
דער פֿאַרװאַלטונג) מיט אַ טראסק .אַי ייִדן פֿון

די גרענעץ-שטעט.

,ער זעצט

אַרױס אַלטע

בּעלי-מחיות ,אַלטע בּעל-אַכסניות און בּרענגט

זיי צו בּעטלבּרויט" ,לאַל ,7881 ,זי , ,001װען
איינער פֿאַרדינגט צו זײַן אַ חבֿר אַ הויז אין
דער רעגנצײַט (ווינטער) ,קען ער אים ניט אי
פֿון סוכּות בּיז פּסח" ,בּבֿאימציעא ,קא/בּ, .זי

ווילן מיך  . . .אי פֿון דער ליטעראַטור ,אַװױ
וי דער לענדלאַרד װיל מיך אי פֿון דער דירה",
הל,

דער

איז

פּאַעט

געװאָרן

בּלינד,

 .2אַרױסשלאָגן ,אַרױסהאַקן .אַ' די ציין.
אי א שויבּ .אי דעם קאָריק פֿון פֿלאַש .אי דעם
שׂונא פֿון זײַן פּאָזיציע* .אַי עמעצן פֿון זאָטל
= אַראָפּװאַרפֿן פֿון אַ חשובֿער שטעל ,פּאָי
*אַ' די נשמה = (צוינגען) לויפן
זיציע.
אײַלן זיך אַזש בּיזן פֿאַרלירן דעם אָטעם ,בּיזן
קללה :אַ' זאָל אים די נשמה =
אומקומען,
זאָל ער שטאַרבּן, .אַצינד ,אַז גאָט האָט געטאָן
א נס און סאיז געװען פּעטש ,האָט מען
וועלוולען אַרױסגעזעצט אַן אויג" ,שע ,פֿון
כּתרילעװקע,

ז' ,242

 .2צווינגען אראָפּצושטײַגן פֿון אַ פֿאַרקער"
מיטל .אַי פֿון א שיף ,בּאַן, .אין איין שיף וואו
די (מגורשים) װאַרן איז דער (דבֿר) דרין
גקומן ,דא האט זיא דער שיפֿר אַרוישׂגזעצט
אויף דש לנד ,אויף איין אָרט דשׂ ניט בּװאונט
װאַר" ,שאַר ,צו/בּ .אי א דעסאַנט,
 .4אַרויסנעמען מיט כּוח .אי די טיר פֿון די
פּעטליעס,; .בּײַם אי דאָס פֿענצטער זעץ ניט
אַרױס |בּ 2ן די שויבּן".

אוטװ

--

בּלוט זעצט

 .1אַרויסקומען
ארויס

מיט

אימפּעט.

פֿון דער װאונד.

פֿון דער

בּרענענדיקער שטובּ זעצן אַרױס װאָלקנס רויך.
פֿון בּאַד זעצט אַרױס אַ פּאַרע; .כּדי זיי |די
פּותחי-האָרוןן זאָלן נישט אײיַנהויכן דעם עיפּוש
װאָס גיט א זעץ אַרױס פֿונעם אָרון" ,קמ,
 ,7מװאן , ,032ער צאַפּלט און עס זעצט אים
אַרױס א שוים / ,גאָט אָבּער האַלט מיט כּוח
אים בּײַ דער צוים" ,ממוס ,שירה ,ז' , 35אַ
שווייס האָט אים אַרױסגעזעצט איבּערן גאנצן
לְלַיִבַּי ,זש ,טמז 3691 ,א ,31
 .2אַרױסרײַסן זיך .אי מיט אַ געלעכטער.
;אַלץ װאָס האָט בּמשך פֿון יאָרן געדריקט און
געשטיקט האָט מיטאַמאָל אַרויסגעזעצט אין
בּלוטיקע טרערן", .עס זעצט דענסטמאָל פֿון
מיר אַרױס מיט אימפּעט ,װי פֿון א פֿײַער-
שפּײַענדיקן בּאַרג ,אַלצדינג װאָס מיר האָט זיך
אָנגעקליבּן אױפֿן האַרצױ ,ממוס ,קליאַטשע,
זי , .62די געװויינען האָבּן פֿון אים אַרויס"
געזעצט ,װי שטאַרקע משקה פֿון א פּלוצלונג-
אױפֿגעקאָרקעטער פֿלאַשײ ,בּערג ,בּאַם דניעפּער

יעמעס' ,זי ,45

9

אַרױסשטאַרצן, .אויף

איר

פּנים איז

שרעקלעך געװען צו קוקן .אירע רויטע אָנגע-
לאָפֿענע אויגן האָבּן אַרױסגעזעצט אַזױי װי זי
װאָלטן אַרױסגעפֿאַלןײ ,אַש ,תּהילים-יוד,
מיט זיך  --אי זיך פֿון שיף, .שבּת מנחה-
צײַט זעצן זיך בּיידע שכנות אַרױס אויף די
שװעלן פֿון זייערע הײַוקעס" ,חג ,טמז6691 ,
אויך :אַרױסשפּראַצן .פֿון די גרינע
ווא .9
קנאָספּן האָבּן זיך אַרױסגעזעצט בּונטע שמעקע-

קללה :א געשויר זאָל זיך דיר
דיקע בּלומען,
אִי אױפֿן הינטערלײַבּ,

--זעץ ,דער.

-עכץ .קעניש.

זונג.

אַרויסקומען,

אַרויפחדרן  --אוטװ  --נעאַל.

בּאַװײַזן זיך אַזױ װי אין חדר . . ., .װי ס'װאָלט

בּראשית

זיך אָנגעהױיבּן

דאָ .דאָ חדרט

דער

תּהו-ובֿהו אַרױס" ,בּעריש װײַנשטײן ,אַמעריקע,
זי ,64

אַרוסחוזקן  --אוטװ, .פֿון פֿענצטערס...
מע קוקט אויף מיר בּיטער ,מע חוזקט אַרױס
פֿון די קראָמען ,סעג ,אַ בּוים פון פּוילן ,ב"א
 ,5ז' ,68
אַרוסחלומען

 --טרה.

אַרױסקריגן אין

(דורך) חלום, .אויבּ איך זאָל ניט קענען פֿונעם
טאָגיקן לעבּן מײַנס  . . .ניט אַי א צווייטן לעבּן,
און אים אָנטאָן אין בּלוט און פֿלײיש" ,הל {שנ,
ה .לייװויק ,זי 841ן.

אַװױפטאַגן

 --אוטװ.

אָנהײבּן טאָגן ;א

מאַט:העלער פֿלעק ,דאַן א שיין ,דאַן א ליכט/ ,
א' װעט פֿון דעם פּעךהאָריזאַנט" ,יהואָש,
זון און נעבּל' ,די נײַע נבואה', .דער בּאגינען,

אַ קלאַרער ,א פֿרישער ,האָט זיך געװויגט איבּער
בּאַרג און טאָל ,אַרױסגעטאָגט פֿון די אָפַּי
גרונטן" ,אַפּאַ ,ישלעכטס,.

אַרוױפטאָטשע(װע)ן  --טרו.

דזו אַרױס-

טאָקן.
אַרױסקײַקלען .מע
אַרויפטאָטשען  --טרו.
דאַרף אַי די ליידיקע פֿעסלעך פֿון דער קאַמער,
מיט זיך, :די אָרעמע האָט אָפּגעזיפֿצט...
און האָט זיך קוים אַרױסגעטאָטשעט פֿון שטובּ
אַרױס ,אָנהאַלטנדיק זיך אָן דער פֿיטרינע מיט
בּיידע הענט" ,װײַס וש ,אַ מעשׂה מיט א ציג',
'װײַסענבּערגי ,זי ,28

אַרױפטאָן  --טרח .אַרכ.

 .1אַרוױסנעמען.

ֿ,ר דשׂ שלשול .נים איין אַפּפֿל
בּאַזײַטיקן .פ
אוני טו איין לוך דרײַן אונ' טו די קערן הער
אויש אונ' פֿל דש לוך פֿן דעם אַפּפֿיל פֿל

װאַכשׂ אוני בּרוט דען אַפּפֿיל װאָל אונ' ניבּ
אימשׂ צו עֶשׂזְי ,כּ"י ,יספֿר הרפֿואות'4471 ,
{דוקא ,שן , ,}71אוני נון ירמיה גינג אונטער
דעם פֿאָלק אויז אוני אײַן אוני ליגט אין נימט
אין דאש גיפֿענקניס דען צדקיהו הוט בּיפֿולן
אין הירוישׂ צו טון" ,שעריר ,לז, .4 ,דען
זויאר טייג מוֹז מן אַרױז טון {פֿאַר פּסחן אי
ןא=יידערן מן הלה נעמט" ,עפש ,דרך הישר
לעולם הבּא99 ,דמ ,תּמ"ה? ,סא/בּ, .דען איז
דען (מת) איין (בּיוש) דז דער (אָרון) צו קאַרטץ
װער אוני מוזט עשׂ װידר ארוישׂ טון" ,ש.
פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים וו ,קיטן ,תּעצ"ז ,יא/בּ.

מיט זיך :בּאַפֿרײַען זיך .פּטור װערן א'
זיך פֿון אַן אַרבּעט, ,װאָס מער דו טוסט זיך
אַרױס פֿון די גשמיות ,גיסט זיך איבּער אין
דעם רשות פֿון דעם צדיק ,דאָס הייסט ,גיסט
איבּער דעם צדיק דײַן רצון" ,אָפּאַ ,אין פוילישע
װעלדער ,זי ,, ,45מיר מוזן נישט פֿאַרענדיקן

אַרױסטאַנען

2093

די עובֿדא ,אָבּער מיר קאַנען זיך נישט אַי פֿון
דעם חובֿ צו טאָןײ ,לע ,טמז 4691 ,וא ,81

.
2762ץע
בּאַש ,פֿאָר91 ,
אַרױסגעטױכט פֿון דער

 .2אַרכ .אַרױסגײן .אַרויסקומען, .דען בּני
זולטי זיך אויז דען סחור' האַנדיל אַרױז טון,

די טענצערין ,ז' .42

דען עֹשׂ װאַר זײַן כּליון" ,גה ,זי , .022אונ' דא

זיא (תּמרן גיבּערין זאָלט ,װאַר איין צװילינג
אין אירם לײַבּ גיפֿונדן :אוני אַלז זיא נון גיבּאַר,
טעט זיך איין האַנד הרויז {פֿון טראַכטן ,דא
נאָם דיא היבּאַם אוני בּאַנד איין רוטין פֿאָדים
דרום" ,י .בּליץ ,בּראשית ,לח,73-83 ,

אַרוױפטאַָנען  --טרו  8אוטװ, .די דערציילונג
 . . ,האָט אַן עלעגישן מוסר-השׂכּל ,װאָס װערט
נישט בּאַטאָנט ,נאָר טאָנט אַרױס פֿון דעַם
דערציילטן" ,צײט ,טמז 1691 ,וא ,01
 .1טאַנצנדיק אַרוס:
אַװױסטאַנצן  --אוטו.
קומען .ארויסשפּרינגען טאַנצנדיק, .דער קליינער
זשװאַװער בּחור האָט ארויסגעטאנצט פֿון זײַנע
הענט",

מ.

שעלובּסקי,

י.

אין

דער

װעלט

אַרײַן זי , .582אוי רבּוֹתי ,דאַרף מען א' פֿון
אייגענעם פֿלײיש און געבּיין!" ,י ,8די לעגענדע
נח גרין ,נ"י  ,0691זי ,9
 .2זיך (מיטאַמאָל) בּאַװײַזן אויף דער אייבּער-
פֿלאַך, .פֿון דער קעלט האָבּן אויף די פֿיס
אַרױסגעטאַנצט פֿראָסטבּײַלן?

 .2דערװײַטערן זיך .אָפּװײַכן, .מיר האָבּן צו
װײַט אַרױסגעטאַנצט פֿון אונדזערע עלטערנס
גלויבן און לעבּן-שטייגער" ,הרבֿ אַ .העפטערי
מאַן ,פֿאָר 2791 ,א ,51

מיט

-עניש.

ויך.

אַױסטאַפּן

:-טאַנץ,

-עכץ.

דער.

,ון מניה-ובּיה טאַפּט
 --טרו .א

ער אַרױס פֿון דער בּוזעם'קעשענע א בריװ",
אויך פ'9ג :בּאַמערקן; .די

ממוס ,שלמה ,זי .,74

ערשטע קנייטשן האָבּן זיך נאָך אויסבּאַהאַלטן,
אָבּער אַ געניט אויג האָט זיי שוין געקענט אַ",
מ.

שטריגלער,

אַרױסטראָגן

אינזלען

אויף

דער

ערד,

ז' ,71

עניש,אַרױיסטאַרטשיק

--

אד.

ננאָל.

װאָס

שטעקט אַרױס; װאָס זעט זיך צײַטלעך ארויס,
בּולט; אױסגעבּויכט ,אױסגעפּוקלט ,קאָנװעקס,
אַיפֿאַרגרעסערגלאָז .אַן אַ' נגידיש בּײַכל,
-יקייט,

אַרוױפטאַרטשען- ,טאַרטשען  --אומו.
די בּיינער אױפֿן פּנים טאָרטשען אַרױס .אַ' װי
קרומע פֿינגער .אי װי שטרוי פֿון אַ לעכערדיקן
זאק, .דאָסן!} האָר פֿון בּאָרד זענען שטעכעדיק
און טאָרטשען אַרױס װי קליינע שפּיזלעך",
יופֿאָל; ,8881 ,אן  ,02בּײַלאַגע, .אים דאַכט זיך,
אַז עס טאָרטשעט אַרױס פֿון אונטערן קאַפּץ-
ליוש |ְדי אָרעמקײטן" ,אַר' ,דער גבֿירישער
אָרעמאַןי
אַרױסטױכּן  --אוטו, .ער האָט זיך געריכט,
אַז בּאַלד װעלן אי פֿון ים די בּאַשעפֿענישן,
װאָס זײַנען האַלבּימענטש און האַלבּ-פֿיש?,

טרװ.

| שער

אַרױפֿבּרענגען

8ג, :בּליצן האָבּן
פֿינצטערניש" ,אָפֹאַ,
דורך טויכן .קעס איז

אין זכּרון אַרױסצוטױכן זײַן נאָמען",

מ .דלוזשנאָװסקי,

אַרויפטיען
טויט

--

פֿאָר 3691 ,ץ1ע.9

אוטװ.

,פֿון יעדער שטיינדל

אַרױס דאָס שטומע

האַרץ",

יהואָש,

אין

געװעב װ.

אַרויסטעמען

אַרױיסטײַטשן  --טרו, .נאָכװאָס זשע האָט
יעקבֿ אָבֿינו בּאַדאַרפֿט דעם רבּונושל-עולם אַזױ
בּפֿירוש אי אז בּרויט זאָל ער אים געבּן צו
עסןי און קליידונג אָנצוקלייד" ,ספֿר שבֿחי
רמ"ל ,לעמבּערג ,יאָר? ,זי , ,83װאָרעם פּונקט
וי אָט יענע אלע דינים ,האָבּן זי ניט געקענט
פֿון דער תּורה ניט א' ,אָט אַזױ האָבּן זי אויך
ניט געקענט פֿון דער תּורה אָט אַזא דין יאָ אַ",
ש.

צ.

ויכטיקע

זעצער,

גרונד

ניי  ,:43291ז'  .201אװייסט
מיין הינדען? דאַרף מען אים
שוטה" ,עט ,סערקעלע ,װילנע
טייטש,מיט זיך.
עניש,-עכיץ.

פרינציפן,...

נישט
ערשט
,5291
דער.

אז איך
אַ' ,דעם
ו' .692
הנג,

אַרױסטײלן  --טרוו, .װײַל דער אויבּערשטער,
אונדזער גאָט דער ליבּער ,זיצט אױבּן און
טיילט אַרױס דאָס בּאַדערפֿעניש אויף דער ערד
אונטן

צו

אַלע

ממוס,

בּאַשעפֿעניש",

שירה,

זי , .05קומט צום עסן ,דאַרף מען טילן,
אַלעמען א' דאָס שטיקל בּרויט װי לעקעך",
שע,

אַלטינײ

בּופֿלאָקס און קװיטשעט מיט אַ מיתה-משונה-
קול" ,קמ ,8681 ,טן , .51א צונג האָבּ איך
אַרױסטעלעפּעט װי דער  . . .שוחט אַז ער פּרוּװט
דעם חלף" ,ייל ,דאָס פּוילישע יונגעל ,לעמבּערג
ּ,ײַ שפֿוך חמתך איז רבּ לייבּושל
 ,61 '/ ,5ב
געלעגן שוין װי א געקילצט קאַלבּ / :דעם
קאָפּ פֿאַרװאָרפֿן אויף א זײַט ,די צונג אַרוס-
געטעלעפּעטשעט העכער האַלבּ" ,הר ,לים,
'די גנבֿה'.

כתרילעװקע,

{' .861

מיט זיך, :דער קאַנאריק האָט זיך אַרויס"
געטיילט מיטן גילדערנעם פֿײַפֿיאָלײ ,מק' ,מוניע
דער פֿייגל-הענדלער', .דאָס ייִדישע לעבּן אין
שטעטל װאָס טיילט זיך בּוֹלט אַרױס פֿונעם
אָנגעזאַמלטן מאַטעריאַל" ,י ,ֿ8יזבּ ,זלאָטשעח,
תּ"אָ,07917117 ,
--טייל ,דער- .ונג- .עכץ .,עניש,

אַרויפטלומשן  --טרו.

אַרױסשלײַדערן

ארױיסװאַרפֿן ,בּ,יז די מאַשין איז אַרײַן אין
א פֿאָסע ,אַרױסגעטלומעט דעם מענטשן װאָס
בץ.
האָט געקירעװעט ס'רעדל" ,נאַד.
-עניש,

אַרױפטעלעבּעמשן  --טרו.

אַרױסשלײַ:

דערן ,ארױסװאַרפֿן, .ער {זרחין װצט נישט
דערלאָזן ,אַז מע זאָל אײַך פֿאַר די קאָלנערס
נעמען און װי שיכּורע גויים אַ" ,מלה ,די
גאָלדענע פּאַװע ,זי .732

אַרוסטעלעפּע(טשע)ן
--טעלשעפּען.

--

טרחװ.

פפ:

אַרויסשטעקן (װעגן צונג),

,איך האָבּ מיך אויסגעצויגן אויף דער ערד,
אויסגעגלאַצט די אויגן ,ארויסגעטעלשעפּעט די
צונג ,אויסגעשטשערעט די ציין װי איינער
רעדט :רבּי ,העלפֿט!י ,אבּג ,גלגול ,װאַרשע
תּרנ"ו ,ז' , .72דראפּעט זיך אַרויף אויף דעם
בּאַלעמער א . . .קורץ און גראָבּ ייִדל  . . .פֿאַר-

מאַכט די אויגן ,טעלעפּעט אַרױס א צונג װי א

--

טרח.

נעאָל.

אַרױספֿילן

אָדער אַרױסבּרענגען דעם טעם .אִי אויך א בּיסל

זויערקייט פֿון געקעכטס ,פֿיג, :האָסט פֿון דײַן
געדאַנק-געמיט אַרוסגעטעמט אַ רבּי עקיבֿא",
אפֿא ,ישקיעה',
אַיויסטעפען

 --טרװ.

אװי אַרױסגעטעסעט

פֿון דער װינטערדיקער לופֿט שטייען בּוֹלט די
אויפֿן

שטיבּער

שניי",

מק,

זעלמעניאַנער

|,

מינסק  ,5391זי ,21

אַרױפטראָגן  --טרװ.

1

טאָגן

פֿון

אינעװײניק אויף דרויסן .אי פֿון הויז א בּענקל,
אִי דעם אָרעמאַן אָפּצועסן, .װען מע טראָגט
בּײַנאַכט אַרױס דאָס מיסט ,נעמט מען צו דעם
שלאָף בּײַ די קינדער" ,פֿװל |מע שיט דאָך
אויס דאָס מיסט און מע קען אַרױיפּשיטן אויף
ניט-גוטע ,רעכענען זיי זיך אָפּ און נעמען צו
דעם שלאָף בּײַ די קינדערן, .מע קען אים א'
וְאון ער װעט זיך ניט אױפֿכאַפּן ,אַזױ האַרט
קללה :אי זאָל מען אים
שלאָפֿט ערן" ,פֿװל.
(אַ טויטן), ,דער לעטשׂטי ר' װאָלף גיט |גייטן
אים אלי יום אין זײַן גיװעלבּ טראגט אים
אַרױשׂ ואש עֶר זיכט אוני וואשׂ ער ניט ויכט",
גה .812 '/ ,עאין איינם הז זאָל מאַן עו
{דעם קרבּן פּסחן עסין ,מאַן זאָל ניקש פֿון
זײַנם פֿלײיש פֿום הויז הירויז טראָגין" ,בּליץ,
שמות ,יבּ, .64 ,אַלז מן דען מענשן איז זײַן
הויז ארויז טראָגט |אַ בּרימינןן גין די מלאכים
פֿון צדקה פֿאָר אן אונ'י רופֿן אוין מאַכט
פּלאַץ פֿאַר דעם דער דאָ האָט צדקה געבּן",
עפש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

פֿפדמ

ממ"ה?,

נג/א, .אודר דאש ער װעלט עפּיס דרינן הרויש
טראָגן ,אודר דאָשׂ ער װעלט עפּיס הניין טראָגן,
דא איז ער מחויבֿ זיך דרינען |אין שולן נידר
צו זעצין" ,לטו ,כו/א, .בּ,ײַ ייִדן איז שוין פֿאַר
פּסח ,די צײַט פֿון עפֿענען טיר און טױיער,
אי אויף דער גאָס טיש און בּענק ...כּשרן
אַלצדינג אויף פּסח" ,ממוס ,שלמה ,זי ,811

 .2זזװ בּו ,נאָר פיג .אַי אַ מיינונג ,אַן
אײַנדרוק װעגן אַ מענטשן, .פֿון איטלעכן הויז
טראָגט מען עפּעס אַרוס" ,שװ |א) מע װערט
בּאַװירקט ,מע לערנט זיך עפּעס אָפּוּ  +-- )3בּלן,
;און װאָס ער האָט פֿון תּנך ארױיסגעטראָגן
דאָס האָט עֶר אונדז אונטערגעטראָגן :אַן אייגן-
ארטיקן

סינטעז",

שנ ,װעגען

יודישע

שרײַבּער

וו ,זי ,92
 .9אַריבּערפֿירן ,אַריבּערטראָגן .אַי די דע-
בּאַטע פֿון איין פֿאָרום אויף א צװייטן ,מ,ע
טאָר ניט אי |אום שבּתן פֿון איין רשות אין
אַנדערן אַפֿילו קיין לעבּעדיקע זאַכן ,צום בּלי

אַרױסטראַנספּאָרטירן

אַרױסטרײַבּן

2004

שפּיל בּהמות ,חיות ,עופֿות ,אויסער דעם איסור
מוקצה װאָס איז דאָ בּײַ דעם" ,סשי | ,זי ,48
;די  . . .רעגירונג {האָט  . . .אַרױסגעטראָגן דעם
קלאסנקאַמף {פֿון די פֿאַבּריקןן אױפֿן גאַס",

,מײַן כּוונה מיטן דערציילן אָט די מעשׂה אין
עס זאָל זיך א' אן ענין פּנימי" ,לדבּ ,נ"י ,7591
זי ,9
--טראָג ,דער

-עכץ  --ספּעצ.

-ונג.

שטערן ,מינסק  ,2391טן ,778

בּײַ אַ גויאישער לויה.

 .4אַרױסגנבֿענען .בּאַגנבֿענען, .װאָס עס איז
קלענער פֿון אַ מויז ,מעג מען עס טראָגן אַרױס
(צו הויז)" ,שװ; .אוי װיי! לאָמיר שטאַרק
קלאָגן  /מיט זייער א גרויס געװײן / :ער
פֿלעגט אַרױסצוטראָגן / ,אַצינד טראָגט מען אים

קע) .עאַן אײיַנגייער איז אַן אױיסבּרענגער,ערײי.אן אײַנגײערקע איז אַן אַיקעי ,שװ.

*אַ' בּיו א

אַלײן" ,עט ,לידער ,5291 ,ז' 912

העמד :אִי די שטובּ :א' ס'װײַסל פֿון אויג =
צוגנבֿענען אַלץ ,ניט איבּערלאָזנדיק קיין זאַך,
,זי װעט דיר אי דאָס װײַסל פֿון די אויגן" --
אויסדרוק צו בּאַצייכענען א דינסט װאָס איז
אַ גרויסע גנבֿטע.

 .9אַרױסטרײַבּן ,אַרױסיאָגן ,אַװעקפֿירן אי
בּערגװאַלד ,אי אויף דרײַ שפּענדלעך, .חתך-
כּלה ציטערן צו שטעלן זיך אונטער די פֿיר
פֿלעקער ,טאָמער װעט מען זיי אַי פֿון אונטער
דער חופּה . . .װי די זאַשטאַטנע כּלה האָט אָפּ
געפּלאַנירט פֿאַר אירע עלטערן",

ייפֿאָל,7881 ,

|

טא ,71

 0פֿאָרמולירן .בּאַשליסן .בּאַשטימען .אַי א
פּסק ,אַן אורטייל ,אַ בּאַשלוס ,א החלטה ,אי א
רעזאָלוציע, .דיא צאל פֿון (כּלי קודש) דיא ער
| האָט בּדערפֿט טראגט ער װידר הרויש אוני
הענד

װלשט

פֿיס",

אונ'

מחזור

ר"ה

ויו"כ,

הומבּורג  ,1271קצד/בּ, .בּיידע (דינערן האָבּן
בּאַשלאָסן פֿאַרצובּרענגען זייער סכסוך פֿאַר
דוד המלך ,װעלכער זאָל אי אַ משפּטײ ,מנורה,
װאַרשע  ,0391טן ; .1א שטורעם האָט זיך אין
די הימלען צעװיינט און דאָס בּית דין האָט
אַרױסגעטראָגן זײַן פּסק'דין :כּרת!" ,א .װיע-
װיאָרקאַ,

הימעל

און

ערז,

לעמבּערג

,0091

זי , ,54װען מיר זעען ,אַז עֶר איז בּאַקאַנט
מיט אַלע אַלװעלטלעכע גדוֹלים און ווייס
אַפֿילו ניט די העלדן פֿון זײַן אייגענער קולטור,
זאָלן מיר זיך ניט אײַלן אי אים דעם אַטעסטאַט
פֿון ימער מענטשי" ,זשיט װוו ,נ"י  ,2191זי ,641
 .טרײַבּן רכילות .אויסדערציילן װאָס דאַרף
בּלײַבּן בּסוד, .װער עס טראָגט אַרײַן (צו מיר)
 --טראָגט אויך אַרױס (פֿון מיר)" ,שװ, .מעהאָט געשײַט זיך שטאַרק ,חלילה-וחס  /אַרױס-
צוטראָגן עס אַמאָל אין גאָס" ,ממוס ,יודל,
 .91 1עדי לצים האָבּן שפּעטער די סודות
אַרױסגעטראָגן אין גאַס און געמאַכט דערפֿון
א טעמע פֿאַר װיצן און רכילות" ,י .זלאָטקאָן-
סקי,

יזבּ

אָטװאָצק,

קאַרטשעו,

תּ"אַ

,8

*אַ' דאָס מיסט פֿון (דער) שטובּ =
זי 807
דערציילן פֿאַר פֿרעמדע װעגן שטובּ-מחלוקת,
וועגן צרות װאָס מע װיל זיי אױסבּאַהאַלטן,
( .8מאַטעמאַטיק) אַװעקשטעלן מחוץ די קלאַ-
מערן .אי דעם געמיינזאַמען טיילער,

מיט זיך :עװאָס עס טראָגט זיך אַרײַן,
ֿ,ון די רעסטאָראַנען
טראָגט זיך אַרוס" ,שװ .פ
האָט זיך אַרױסגעטראָגן מוזיק און געלעכטער,
אויסגעמישט זיך מיטן גלין גלאָן פֿון טראַמ-
װײַען" ,פּאַריזער צײַטשריפֿט ,8591 ,פאך ,12

-עניש.

דער (דין,

אַרױסטראַנספּאָרטירן  --טרו .עס איז
שרעקלעך געװען צו זען װי הונדערטער פֿאַ-
און קאַליקעס האָט מען
.קע
ַ.נ
רעסא.
קלי
מי
אין קייטן געקאָװעט ,אַרױסטראַנספּאָרטירט , ..
{נג,
איבּער דער גרענעץ" ,קם ,7681 ,שן 52

אַרױספטראָפֿן  --טרו.
אַרויסגיסן א פֿליסײ
קייט טראָפּנװײַז .אי צטלעכע טראָפּנס אין א
גלאָז װאַסער, .װען איינר האָט דא איין פֿאַס
האט איין קליין לעכלײַן דאז דער גוט װײַן .
איינציג װײַז אַרױז טראָפּט ווען מן דאש קליין
לעכלײַן ניט צו מאַכט ,אַזו קאן דאז גאנץ פֿאַס

פֿול װײַן כּליה װערן" ,עפּש ,דרך הישר לעולם
מיט זיך.
הבּא ,פפֿדמ תּמ"ה ,עֵא/בּ.

אַרױפטרױערן

 --אוטװ

בּוֹלט

 4טרה.

אויסדריקן טרויער, .עס האָט אַרױסגעטרױערט
דער בּאַגער צו בּאַרעכטיקן דעם מענטשנס
יסורים און צו געפֿינען א זין אין זיי" ,שבּ !,
 װײַל סע פֿאָרן פֿון אַמעריקע..זי .* 562
אַזױ פֿיל טאָװארישטשעס -- ,האָט זאַזולץ
| אַרױסגעטרױערט מיט אַ סאָפּראַן ,ניט הערנדיק

װאָס נייטן רעדט" ,פמ ,איינס אַף איינס ,זי ,771
נב,אויך מיט זיך.
אַרױפטרומײטערן

 --טרו, .שמדט

טער)" :אאָפּגעשמיסן און פֿון בּאָד אַרױסגץ
טריבּן (און אין גאַס אַרױסגעװאָרפֿן)"; ,פֿ,ולע
(פֿאַרשטונקענע) פֿיש געגעסן ,שמיץ געקראָגן

! און פֿון שטאָט אַרױסגעטריבּן"; ,אַן עבֿירה אַ
שלעכטן מאַן (א שלעכטע װײַבּ ,אַ גנבֿ ,אַ הונט)
אַרױסצוטרײַבּן" {מיינט :ס'איז אַזאַ שלעכטער
װעטערן}; ,גייט אַרום אַ געפּוצטע טאָק און
טויג נישט אַפֿילו א קאַץ אויס דעם איון
אַרױסצוטרײַבּן (דעם עק צו פֿאַרבּינדן)"; ,טויג
נישט אַ הונט אויס דער גרובּ אַרױסצוטרײַבּן",
פֿװל, .װאָס איז דער אונטערשייד פֿון אַ ציג
צו אַ ייִד?  --א ציג טרײַבּט מען פֿריער אַרױס
און דערנאָך מעלקט מען זין אַ יִדן מעלקט
מען פֿריער אויס און דערנאָך טרײַבּט מען
אים אַרױס" ,פֿװל.
;,טרײַבּ אַרױס די יונגען  /און קויף לעבּער
מיט לונגען -- / ,נאָר קיין געלט איז אַלץ
נישטאָ!" ,פֿל .אַ נאַר טרײַבּט מען פֿון בֹּאָד
אַרױס?; ,אַ רעגן טרײַבּט אַרײַן אין שטובּ און
א בּייזצ װײַבּ טרײבּט אַרױס פֿון שטוב", :א
קהלשער בּאָק לאָזט זיך פֿון גאָרטן ניט אַ'";:
,א האָן װאָס קרייןע)ט נישט  --טרײַבּ אַרױס
אָדער שעכט אָפּ" ,שװ, .א גאַנדז װאָס הערט די
מגילה זאָל מען אי פֿון דער קהילה" ,טענדלאַו,
נאן { 869שפּאַסיק :מע דאַרף די גאַנדז שעכטן
צו פּורים}, ,איר מעניר ציהט הין ,אונ' דיניט
גאָט. ,מ.אַ.ן טריבּ זיא הירויז פֿון פּרעה",
י בּליץ ,שמות, .11 ,' ,טרײַבּ אַרױס דעם

בּלאַזן ,װעט אַרױסגײן די קריג" ,מס ,משל,
תּקע"ד ,כ, .3/01אוני עז װאַר אַלז זיא קאמין
זוא גינג אַרױז שכם מיט זײַנן מאַנין אונ'

זיך אַ

טרײַבּט זיא אַרױז"; רי יעקבֿ בּרי מתּתיהו הלוי,

ייד  --װערט עס תּיכֹּף אַרױסגעטרומײטערט,
שרײַט מען דערפֿון אויף אַלע גאַסן" ,קאַר װו,
ניי  ,0491זי ,212

תּם ישר ,הענא ,תּע"ח|;/ .די יונגאַטשעסן
זענען דאָך װערט מע זאָל זיי אין חרם אַרײַן-
לייגן און מיט א פּויק פֿון שטעטל א",

אַרויפטריט  --דער .1 .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון אַרויסטרעטן,, .כאָטש רעליגיע איז אַ
פּריװואַטער ענין ,איז אָבּער שמד אַן אָפֿענער

אפ"9ס ,גרונעלע די רעבּעצין ,װילנע  ,4781ז' ,02

אִי פֿון ייִדישן כּלל" ,טמז 1691 ,א ,72

 .2אַרױסמאַרש .מיליטערישע אָפּעראַציע ,ד,י
פּאָליטישע פּאַרטײען האָבּן אָנגעהױבּן אונטער"-
האַנדלען װעגן א געמיינזאַמען בּאַװאָפֿנטן א'
אין פֿאַל פֿון עפּעס אַן אַקציע' מצד דעם
אָקופּאַנט?,

רעדי

דר'

ר.

מאַהלער,

טשענסטאַ-

כאָװער יודן ,נײי  ,7491זי ,291
אַרוסקום פֿאַר דער עפֿנטלעכקײט .אויפ-
טריט אויף דער בּינע .דער ערשטער אי פֿון
נײַעם כאָר, .דאָס איז געװען דער רעזשיסער. ..
װאָס גיט אַכטונג אױפֿן אַי פֿון די אַרטיסטן",
שע,

בּלאַנזענדע

שטערן

,

וארשע

,2291

ז'

,6

 .1צוינגען עמעצן
ארױפטרײבן  --טרו.
אַרױסגיין ,אַרױסלױפֿן ,הייסן גיין .אַרױסיאָגן,
פֿאַרטרײַבּן .אַי צו אַלדי שװאַרצע יאָר .אַי פֿון
שטובּ .אי מיט א בּעזעם ,אַ װאַלגערהאַלץ,
 8אַי װי א הונט ,װי א כּלבֿ ,װי א צויג ,װי
א חזיר, ,טרײַבּ אים אַרױס דורך דער טיר --
קריכט ער אַרײַן דורכן קוימען (דורכן פֿענצ-

,טרײַבּט אים אַרױס פֿון שול ,קלאַפּט אים אָן
די זײַטן  . . .האָט געדונערט פֿון יעדער װינקל",
שמ"ר,

אַ טױטער

בּעולם

הזה,

װילנע

,6781

;עס האָט א פּנים טאַקע נאָר װי עפּעס א
שלעפּער ,א בּעטלער רעכנט און פֿאַרשרײַבּט
די צאָל הײַזער פֿון וועלכע מע האָט אים אַרױס-
געטריבּן",

ממוס,

בּהמות,

ז' ,41

 .2אַרױסשיקן ,דעפּאָרטירן .אַי יידן פֿון אַ
שטאָט (גובּערניע ,געגנט ,לאַנד) .אַי די ייִדן פֿון
געטאָ און זיי בּרענגען אין אן אױסראָט-
לאַגער, .דער קייזער האָט בּײַ זיך זייער פֿעסט
בּאַשלאָסן ארױיסצוטרײַבּן אַלע ייִדן פֿון בּעמען-
לאַנד" ,אמד ,דער גואל ,װילנע ,6681
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(פֿון כּלל ,פֿון אַ גרופע,

אָרגאַניזאציע אע) ,אַי פֿון פּאַרטײ ,אַי פֿון דער
העכערער געזעלשאפֿט, .ער איז פֿאַרכאַפּט גע
װאָרן פֿון דער השׂכּלה-בּאַװועגונג .װען די אַרוד
מיקע האָבּן זיך דערפֿון דערוואוסט ,האָט מען
אים אָנגעהוױיבּן רוֹדפֿן און אַרױסגעטריבּן פֿון
בּית:המדרש" ,ע .אורי ,זויהיל (נאַװאָגראַד:
װאָלינסק) ,תּ"אָ תּשכ"ב ,ז' ,701
 .4אַרױיסװאַרפֿן פֿון דער אַרבּעט ,אָפּזאָגן פֿון
א שטעל .אַי אַ שלעכטן אַרבּעטער .אַ סימוליאַנט

אַרױסטרײבּערן

2098

װאָס מע דאַרף אים נאָר אַי , .די אַנטיסעמיטישע
דירעקציע האָט אַרױסגעטריבּן אַלע ייִדישע אָנ"
געשטעלטע" .גאַ רבֿ ,אַז קהל װיל אים גיט א'
איז ער קיין רבֿ ניט; אַז מע טרײַבּט אים
אַרױס  ---איז ער קיין מענטש ניט" ,רי ישׂראל
סאַלאַנטער, .פּשוט דער פּרנס:חודש האָט גע
רופֿן די רעדלפֿירער ,די פּנ"העיר און פֿאָר-
געלייגט בּאַשטראַפֿן דעם רבֿ ,אַמאָל האָט מען
געפּסקנט אַז מע זאָל אים אַי ,און מע האָט אים
אַרױסגעטריבּן" ,יק.

 .9אָפּרײניקן .אַרױסרײניקן .אַ מיטל אַרױס-
צוטרײַבּן טאַראַקאַנעס .אַי דעם (דאָס) אָרט בּײַ
א קימפּעטאָרין, .װען עשֹׂוִון צו פֿיל איז |אין
מאָגןן זאָ פֿר בּרענט עשׂ מיט גיװאַלט אונ'
וערד אייטל קאַלין דשׂ מושׂ מן דר נאָך מיט
גראָשׂן רפֿואות הרויש טרײַבּן" ,בּראַנט ,פּרק מ.
,דיא רפֿואות מאַכן דעם בּןאָדם שװאַך אונ'
טרײַבּן אַרױז דש בּיזיג בּלוט מיט דען גוטן",
קונשט

בּיכל,

אַמשׂט

;די רופֿאים ...

תּע"ח.

זאָלן אײַך  . . .איין נעמעניש {געבּן צון טרינקען
עס זאָל אײַך טרײַבּן אַרױס אײַער פֿרעסן,
רבֿקה

בּת

יוסף...

אַרויסטרעמן

איבּז,

אגרת

בּעלי

חיים,

לבֿובֿ תּקס"ה,/ .דערנאָך זידט מען די גומי אין
לויג כּדי אַרױסצוטרײַבּן פֿון איר די איבּעריקע
רעשטלעך שװעבּל" ,ע .איזרא ,שיך און קאַי
לאָשן ,קיעוו  ,8291ז' ,86
 .0מאַכן אַ סוף צו אַ צושטאַנד ,כאַראַקטעי
ריסטישן שטריך ,איגנשאפּֿט .אַי פֿון שטובּ
דעם הונגער .אַי פֿון עמעצן עקשנות (דעם
*אַ' דעם יצריהרע = בּײַשטײן א
עקשן).
נסיון ,אַ' אַ דיבּוק ,די קליפּה ,דעם טײַװל אע.
;אַ דאָקטער קען אַלעס ,נאָר ניט אַי דעם דלות";
,אויף אַי דעם קבּצן (דעם דלות) (בּא)דאַרף מען
(ערשט זײַן) אַ נגיד (אַז עוֹשר)",, :מיט אַ פֿולן
שטעקן קען מען ניט אי דעם דלות"; ,די גאַנצע

ועלט איז פֿול מיט שדים ,טרײַב זי כאָטש

פּאָרציע אינסולין (אַ מיטל קעגן צוקער-קראַנ-
קייט) און אי פֿון איר דעם צוקער {פֿיג װעגן
אַן

אקטריסען",

טעאַטער,

ן'

מוק,

,572

טעאַטער

;אַן

און

אינטערעסאנטף

שפּרעכעניש האָט מען געפֿונען אויף אַ גריכישן
פּאַפּירוס וועגן דעם װי אַזױ אַרױסצוטרײַבּן אַ
טײַװל פֿון אַ מענטשן" ,א .ריפֿקינד9 ,געז,
ווילנע  ,73291טא ,3

מיט

זיך.

-טרײבּ,

דער

אַרױפטרײבּערן  --מרו.

 .1דזו אַרױס-

טרײַבּן נאָר איר, .ס'געשעט ,אַז מע נעמט אַ
כּלומרשט גוט-אײינגעבּירגערטן 'אומשטערבּלעכןי
און מע טרײבּערט אים אַרױס פֿון זײַן רואיק
ווינקעלע" ,יג ,איק 1691 ,וא ,71
 .2אַרױספּרעסן געלט פֿון עמעצן .איס.
שאַנטאַזשירן ,די זשוליקעס האָבּן ארויסגעטריי-
*אַ' די
בּערט פֿון זייער קרבּן בּיז א גראָשן.
קישקעס = אױסמאַטערן ,אױספּײַניקן, .מע
זאָל װאַרטן ,הערן און זען און שװײַגן ,אַנישט
װעט ער אי די קישקעס פֿון זיי" ,א .ראַבּאַ,
אייגענע

ערך.

טרייסלענדיק
אַרױסטײיסלען  --טרח.
אַרױסװאַרפֿן ,אַרויסשיטן ,אַרויסגיסן אע .אַי
אַלץ פֿון די קעשענעס .אִי װאַסער פֿון עמעצן
װאָס האָט זיך געטרונקען, .טרייסל ניט אַרױס
קאָרן צוזאַמען מיט פּסולת" ,שװ, .אַז אָך און
וי איז צו זיי בּיידן! זיי זיצן אין א שיינעם
װאָגן ,עס קאָן די נשמה אויך אַ'" ,שע ,בּלאָנ
זענדע שטערן | ,װאַרשע  ,2291ז' ,241
אויך פֿי :2אַפֿילו אַן ערד-ציטערניש טוט זי
נישט אַי פֿון זייערע פֿאַרשימלטע צוגעשטאנענע
געוואוינהייטן" ,ה .זײַדמאַן ,ממז 5691 ,װוט .31
;אַן אָפּאַזיציע װאָס האָט אַרױסגעטרײסלט דעם

ריכטער פֿון זײַן ריכטער-פּאָסטן אינעם העכסטן
,
2961א
געריכט אין לאַנד" ,י .רײַן ,פֿאָר91 ,

פֿינגער אַרױס פֿון כּוס",
אוצר פֿון דער יודישער

װאָס טויגן נישט טרײַבּט זי אַרױס פֿון לעבּן",

ווארשע תּרע"ז ,זי ,78
זנ
מיט זיך.

זעכץ.

אליהו

דאַװידזאָהן,

די אייבּיגע

מלחמה,

פא א (די) קרענק ,דעם הוסט אע =
.7
אויסהיילן, ,מע דארף איר אײַנגעבּן א גוטע

מיט זיך  --פפֿון איין קעשענע-וינקל
בּײַ מיר האָט זיך אַרױסגעטרײסלט אַ בּיסל
מאַכאָרקע" ,ל .גאָלאָמבּאָװסקי ,יזבּ אַטװאָצק,...

תּ"אָ  ,8691זי 4301

פֿעטער זשיאַמע ,װילנע  ,0391ז' ,351

אַרוױפטרעטן  --אוטװ.

 .1אַרױסגײין .אַרױס-

מארשירן .אי פֿאַרױס .אַי פֿון דער ריי, .ער
װעט שוין פֿון שטאָט ניט א' ,ער זאָל װיסן --
גליקלעך צו װערן!" ,שע ,יוסילע סאַלאַװײ,
זי , ,64װען די פּויערים האָבּן געמאַכט דִי
ערשטע פּרוּװן צו רױבּן ,איז אַרױיסגעטראָטן
אַן אָפּטײלונג מיליטער און  52אָנפֿאַלער זענען
אַרעסטירט

געװאָרן",

ר .מאַהלער.

ספֿר סאַנץ,

*ניט א' מפּתח
תּ'אָ  ,0791ז' 042
(בּיתו) = שטענדיק זיצן אין דער היים,

בּית

 .2אַריבּערקלײבּן זיך; .אַלישׂ סוכּות גיט
אײַן ,טרעט אוינ דײַני ואונונג אַרױו  /און
וואון אין דער סוכּה גלײַך אַליז װי אין דײַנים
הויז" ,שׂה וו ,ה/ב.
 .2זיך אויסשליסן פֿון אַ גרופּע (אָרגאַנ
זאַציע) .אָפּװײַכן .אִי פֿון פּאַרטײ .אַי פֿון גאָטס
,ער גימנאַזיסט  , , .איז אַרױסגעטראָטן
געבּאָט .ד

יע ,דער
שפּראַך,

װארשע

/נת,

זץכץ- .עניש .דער (דין- ,קע)- .ערי.

פֿון זיך אַרױס" ,שװ, .די רפֿואה טרײַבּט דאָס
קינד מיט געװאַלט {פֿון מוטער-לײַבּן אַרױז אוני
תּאָמר איז דאָשׂ קינד נאָך ניט אוין גיטואגן
זוא װוערט עֵשׂ ניט לעבּן בּלײַבּןײ ,קונשׂט בּיכל,
אַמשׂט תּע"ח, .האָבּן זיך די קנעכט אָנגערופֿן,
דער ייַד שטעקט נאָך אין אים ,מע מוז פֿון
אים דעם ייד מיט א גוטער בּײַטש אֵ ,דאָס
גיטױפֿטע יונגיל ,לעמבּערג , .4881דו שמייגער
אָבּער בּיסט נאָך א שנעק ,האָסט נאָך צײַט
אַרױסצוטרײַבּן פֿון דיו דעם ליטװאַק און
וערן א מענטש" ,ממוס' ,גלגולים , * .8אַי
פֿון לעבּן; אי די נשמה פֿון גוף (לײב) =
ני וען נון איין
ו.
א.
אומבּרענגען .טייטן,, ,
מענש דר צירנט װערט אונ' דשׂ ער היניז
טרײַבט זײַן נשמה אויז זײַנע לײַבּ( ...ר"ל
ווען זיך איין מענש זעלבּר טיטט ,). . .יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,1661ז' רמז .ק,מיר קאָנען דאַ זאָגן,
אַז די נאַטור קלײַבט אָפּ די װאָס טויגן און
לאָזט זיי לעבּן און מערן זיך; די איבּעריקע,

אידיש
אֲפּי

װעט צו זיך און האָט אים מודיע געװען ,אַז
נעמיראָװ װיל אים נישט פֿאַר קיין שוֹחט",
קמ ,6681 ,פֵאן , .1נאָך א געװיסער צײַט װעט
ער אי דאָס יונגע פּאָרפֿאָלק צו זיך" ,זש,

-ונג.

-עכץ.

-עניש,

אַרױפטפֿלען  --טרו .אַנדערע בּאַקלאָגן
אָפּֿטע פּאָלוציעס ,אָדער א' פֿון
י.ף
ו.
אך.
זי
זרע בּצתן שטולגאנג"9 ,געז ,װילנע ,3291
-/נג,
מיט זיך.
א .78

אַרױסטריפֿן  --אוטװ .דאָס װאַסער טריפֿט

{פֿון גימנאַזיען ניט געענדיקט און האָט ניט
געװאָלט מחלל שבּת זײַן" ,יפֿאָל ,5881 ,טאן ,43
,דיזער טייל {פֿון ייִדישן פֿאָלקן האָט נאָר
פֿאַרלאַנגט אַרױסצוטרעטן פֿון דער אָפּגעשײדט-
קייט און זיך בּאַהעפֿטן צו דער געבּילדעטער
וועלט פֿון די גריכן" ,אַלכּסנדר האַרקאַװי ,די
יודישע

רעװאָלוציאָן,

נ"י ,2981

 .4ארויסקומען אויף דער אײבּערפֿלאַך.
שווייס טרעט אַרויס אױפֿן שטערן .רױטע
פֿלעקן זײַנען אַרױסגעטראָטן אויף די בּאַקן,
,ניט אָפּװישנדיק די טרערן װעלכע עס האָבּן
אים ארױיסגעטראָטן אויף די אויגן" ,אמז ,די
אידען אין װאַרשוא ,װילנע , ,9681נאָך צװיי
טעג {סקארלאַטינען װערט דאָס פּנים אויפֿי
געדונצט ,עס טרעטן אַרױס קליינע פֿלעקלעך",
איבּז ,דער

אוצר

פֿון געזונד

און לעבּען,

ווארשצץ

 ,8ז' , .41איך בּין מבֿולבּל געװאָרן נאָך
מער װי פֿר;ער ,טראָפּנס קאַלטן שווייס זענען
מיר אַרױסגעטרעטן אױפֿן פּנים" ,ממוס ,אין אַ
שטורם

צײַט ,זי ,12

 .8אױפֿגײן פֿון הימל-קערפערס, .ס,עפֿענען
טירן זיך פֿונעם מורחזײַט  /און עס טרעט
אַרױס דער מאָרגנשטערן" ,ממוס ,יודל ,זי ,621
;די זון בּרענט נאָך נישט ...הײבּט ערשט
אָן אַי אױפֿן גרויסן הימל" ,שע ,מעשיות פֿאַר

אַרױס טראָפּן נאָך טראָפּן ,אויך פֿיג :פֿ,ונדעסט-
װעגן האָבּן אַרױסגעטריפֿט אַ שטילע טרייסט
און טיפֿע אמונה ,אז דאָיאָ בּאַשאַפֿט מען א

 .0דערשײַנען .בּוֹלט װערן .א נאָז װאָס טרעט

נײַעם בּראשית" ,בּ .רעסלער ,טמז 1791 ,ווא ,21

אַרױס װי א בּולבּע? .אַ טרויעריק בּילד ,גלײַך

טרװ, .בּײַ די עֲשׂר מכּות טריפֿט מען מיטן
װאונדער-
דאַװנען,

דעניש,

אַרױס-
אַרפטרעבּעװוען  --טרװ .רוסיצ.
פֿאָדערן, .דער רבּי האָט אים אַרױסגעטרעבע-

אידישע

קינדער

| ,ז' .681

װי עס לעבּט ,טרעט מיר אַרױס פֿאַר די אויגן",
ממוס ,קליאַטשע ,ז' , .87די קלאַסױהיפֿוכים
זײַנען אַרױסגעטראָטן אין זייער גאַנצער נאקעט-
קייט" ,דער אידישער אַרבּיטער ,לאָנדאָן ,2091
;א , .31מיטן װעקסן דערגרייכט מען ,אַז דאָס
געבּוי פֿון האַלץ טרעט בּולט אַרױס און װײַזט
זײַן גאַנצע שיינקייט" ,י .מ .בּערמאַן ,די טיש
לער אַרבּײט ,פּעטערבּורג  ,3191ז' ,83

אַרויסטרענען

2096

 4אַרויסקומען פֿאַר דער עפֿנטלעכקײט,
אַרױסזאָגן זיך .אױפֿטרעטן .דעמאַנסטרירן .אי
קעגן (פֿאַר)  . , .אי קעגן פּאָליצײ ,קעגן פּאָג"

ראָמשטשיקעס
מיטינג,

אע .אִי אויף א פֿאַרזאַמלונג,

אָװנט.

אַי מיט

קריטיק,

מיט

אַ טענה,

מיט גראָבּע אָנפֿאַלן .אַי מיט בּרכות .אַי אויף
דער סצענע .אַי מיט גרויס אַפּלאָמבּ ,מיט דער"

פֿאָלג .אַי אויף קאַנצערטן ,אין פּיעסעס .אי אין
אַ שטרײַק .אי מיט אַ ליסטע צו די װאַלן .אַ'

מיט אַן אייגענעם אניימאמין, .ער האָט זיך
קיינמאָל נישט געריכט ,אַז זײַן שטילע שנור

װאָס האָט בּיז אַהער קיין שום שלעכט װאָרט
נישט גערעדט ,זאָל אַצינד אַזױ אומפֿאַרשעמ-
לעך אַ" ,א .ו ,דאָס מערדערישע
5

,ער

אַרױס,

 /ער פּישטשעט,

טרעט

דאָ מיט

װײַבּ ,לובּלין

א שירה

שװוישטשעט

גאָט

צו

אזוי זײַן

שירה אויס" ,ממוס ,שירה ,זי , .66איין איינ"
ציקער אַי אין די גאַסן  . . .װעט אונדז בּרענגען
מער

נוצן

איידער

ליבּעראַלןײ ,דער
,2

5

.41

אלע

פֿאַרבּינדונגען

מיט

די

אידישער

אַרבּייטער ,לאָנדאָן

זײַנען

אוני"

,עס

אױיסגעװאַקסן

ווערסאלע רעליגיעס ,װאָס טרעטן אַרױס מיט
דער פּרעטענזיע אַז זיי זײַנען אַלגעמיין-מענטש-

לעכע אמתן" ,זשיט װוש ,נ"י  ,9191ז' ,222
;,איך בּין גרייט אַרױסצוטרעטן אַלס עדות אין
אַלע געריכטן",

סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תלי

אָבֿיבֿ ,זי ,931
--טרעט,

דער .דזו אַרױסטריט .

/נג,

יעכץ- .עניש .ער (דין- ,קע)- .ערײ
אַיױסטרענען  --טרװ.

אַרױסרײַסן (אָפּ)

אי שליפעס

,מע

טרענענדיק.

פֿון מונדירן

װאַשט אין בּענזין די פֿײַנסטע זײַדענע קליידער
מיט דעם גאנצן בּאַפּוץ ...מע דאַרף פֿון
דאמענקליידער נאָר די העקלעך אַי ,ש .שפירא,
קליידער פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091ו' * .,6אַי
אַן אַר בּל = צונעמען פֿון עמעצן זײַן װײַבּ,
געליבּטע ,זײַן שטעל אָדער אַ בּאַשטעלונג;

אַרױסקאָנקורירן.

-עכץ- .

אַרױפיאָגן  --טרװ.

 .1זזח אַרױסטרײַבּן

נאָר מיט מער אימפּעט .אַי פֿון שטובּ .אי ייִדן
פֿון דער שטאָט,, .און וען זיי גייען דעם פֿאָטער
דערציילן ,טוט ער זיי אַ'" ,פֿל ---, .אויך מושׂטו

דער צו אן גרײַפֿן מענכה מאהל דײַן הויז וען
דיך גלײַך כּל עולם אויש לאַכט װען מן יאָגט
דיך אַרױישׂ" ,עיון ,כה/א, .זוא בּלד דאז איך
|משהן אים (פּרעהן מיט צעהן שלעק האב
גש{ל}אגן .דא האט ער {פּרעהן זיא |דײַן פֿאָלק
ישׂראלן
משה

רבּינו

שמערוק,

גק,

זײַן

לאַנד

בּשרײַבּונג,

טאָן
אָרט?

מןך  ,05ז' }42

אַרבּעטן איבּער די כּוחות; .א נאַר יאָגט גאָר
דעם דוך אויס זיך אַרױס פֿון כּעס" ,מס ,משלי,
תּקע"ד ,כט,11 ,
,ו פֿר
 2אַרכ .אַרױסבּלאָזן ,אַרױסטראָגן ,צ
גלײַכין אַז װיא שפּרייאר אַז דער װינט יאָגט
אַרױז אויז דען שײַאיר" ,בּע ,לט/בּ.
אוטװ .אַרױסלױפֿן מיט גרויס אימפּעט.
ארויסאײַלן .אַי אין סאַמע בּאַגינען און קומען
א טויט-מידער בּײַנאַכט,
מיט זיך* :אַ'י זיך פֿון די כּוחות =
אַרבּעטן גיך און אַ סך ,איבּער די כּוחות.
ענישׁ.
עכץ.ונג.
-יאָג ,דערבּאַװײַזן זיך.
אַרױסיאַװען זיך  --אוטח.
;אַז דער פֿרילינג קומט אָן ,יאַװען זיך אַרױס
די קרעמער פֿון אונטער די טישלעך און יעדער
סוחר שטייט זיך נעבּן דער טיר" ,עליכם שלום,
דיא צװײ בּילדער ,בּאַרדיטשעװ  ,0981זי ,95
-עניש,

אַרױסיאָמערן

אַרױיז
?0571

יאָגין",
|חנא

אָפּגעװאוינען

וָדִי ייִדישע מיידלעך} פֿון די אייגנהייטן װאָס
זיי אַרױיסצויאָגן בּאמיֶען זיך לײַט" ,קמ,5681 ,
*אַ' עמעצן (פֿון זיך) די נשמה ,די
קא .34
פּאַרע ,די קישקעס (מיט די געדערים) = אויס.
מאַטערן .צווינגען עמעצן אָדער זיך גופֿא צו

אַרויס:

 --אוטװ  6טרװ.

פּלאַצן מיט אַ (בּיטער) געוויין .אַי מיט בּיטערע
טרערן .אי דאָס בּיטערע האַרץ, .פֿון זײַנע
רייד האָט אַרױסגעיאָמערט דער יידישער צער
פֿון דורות" ,ש .י .האַרענדאָרף ,טעאַטער:
קאַראַװאַנען ,לאָנדאָן , .5591די אָרעמקײיט װאָס
האָט געיאָמערט / ,פֿון זײַן יעדן זופּ אַרױס-
געיאָמערט" ,מלה ,לידער  ,1זי -- .881יאָמער,
ונג .ה-עניש.דער

אַרױסגעבּן קלאַנגען
אַרױפיופצן  --טרח.
פֿון פֿרײד, .דר גוט (משה) הובּ דא מיט אן
זײַן גיזאַנג מיט דשׂ װאָרט (אָז) זיא יוכצטן
אוישׂ דען מער הרוישׂ" ,מחזור
שלש רגלים ,אַמשׂט  ,3171קנז/בּ.

חלק

אַרוסיערן  --טרו-- :95 .יוירן.
בּרויזן.

דער

װײַן יערט

אַרױס

שנ,

אַרױס.

פֿון די פֿעסער.

ציגײַנעריש-גנבישעס,

אימפּעט ,זיך אײַלנדיק אַרויסנעמען ,אַרױס-
קריגן פֿון ערגעץ .ארויסרײַסן .אי פֿון די הענט,
אי פֿלייש פֿון קעסל ,אַי פֿון קעשענע א שננמּי
טיכל (נאָזטיכל) .אי דעם רעװאָלװער און אויס-

שיסן .אי דעם טשאָלנט פֿון אויװן .אַ' בּײַם
מערדער די האַק ,בּײִַם קלעזמער דעם סמיטשיק,
בּײַם שרײַבּער די פּען .אַי װי אַ שלאַנג, .מיט
פֿרעמדע הענט איז נאָר גוט (בּאַקװעם) הייסע
קאשטאנעס (האַלעװעשקעס) פֿון פֿײַער אַרױס-
צוכאַפּן" ,שװ, .זענען געקומען דרײַ מלאכי"
חבּלה און האָבּן דעם רבּי פֿון דעם בּרענענדיקן
פֿײַעער ארױיסגעכאַפּט און האָבּן אים אַרײַנגע-
װאָרפֿן אין אַ גרובּ וועלכע הייסט בבּור הקרח'",
ריבֿל ,די הפֿקר װעלט |ו ,װאַרשע תּרס"בּ ,זי ,15
,פֿון אַ שׂרפֿה ,װאָס מע כאַפּט אַרױס אין
גלײַך װי געפֿונען" ,אַלצ ,תּוכחת חיים ,װילנץ
 ,5ז' , .65פלוצעם ,אין דער הייסער מינוט
טאַקע ,כאפּט אײַזיק פֿונעם העליש פֿײַער אַרױס
מיט צװאַנגען א גליענד שטיק אײַזןי ,ממום,
*ֹאַי פֿון בּ עט = אַרעסטירן,
שלמה ,זי 67
*אַי די פֿיש פֿאַר דער נעץ = א) פּרוּװן עפּעס
אויסניצן פֿאַר דער צײַט :בּ) ניט האָבּן קיין
*א'
געדולד; מאַכן פֿריצײַטיקע אוױיספֿירן

(ווי) א הייסע בּולבּע = א) פיג .זיך אָפּבּריען
אָן (אין) עפּעס )3 :אומבּאַטראַכט נעמען אויף
זיך עפּעס װאָס פֿירט צו שװעריקייטן,
 .2איבּערגװאַלד אָדער מיט אימפּעט צונעמען
עפּעס .צוכאַפּן ,בּארויבּן ,אי א בּײַטל און אַנט-
לױפֿן; ,אַז זיי קומען צום בּית-דין און נאָר
איינער האַלט די קלייד און דער אַנדערער גייט
נאָך און שרײַט איך האָבּ די קלייד געפֿונען
און יענער האָט בּײַ מיר די קלייד אַרױס-
געכאַפּט ,דאָ איז ניט דער דין ער זאָל זיך מיט
יענעם טיילן" ,שהמ ,װאַרשע  ,5681א/בּ, .איר

אויך פֿיג, :אָנגעטאָן איז זי אין עפּעס גע
פֿאַרבּטעס

אַרויסקריגן,
אַרוױפטשאַפּקעװען  --טרו.
אױיסבּעטלען( .גראָדנע) .פֿון אַ קאַרגן גכֿיר איז
שווער אַרױסצוטשאפּקעװען אַ נדבֿה,

אויז

אַרױסכאַפּן

פֿון וועלכן עס

יערט אַרױס איר פֿלײישיק לײַבּ" ,אַש ,תּהילים.
/עניש.
/עעכץ.
הנג.
יד.

דאַרפֿט  . . .געדענקען ,אַז אי די קראַנקײט קען
מען ניט ,און דעריבּער זאָלט איר  . . .ניט אַרומ-
לױפֿן פֿון איין דאָקטער צום צװייטן" ,פֿגעז,
ווילנע  ,8291נאן , .42דבֿורה כאָפּט אַרױס די

האנט :די פֿינגער טיף אײַנגעקאַרבּט און בּרוין
און בּלאַ פֿאַרלאַפֿן" ,װײַס ,אַ שלעכטע פֿרױ,
'קלוטור-ליגע! ,װאַרשע  ,0291זי .181

אַרויפיק  --אַדי .נעאֵל.

*אי דעם

װאָס איז אַרױס אָדער

בּיסן פֿון מויל = פֿאַרקאַנקורירן בּיז בּדלות
שטעלן ,ניט געבּן די מעגלעכקייט צו פֿאַרדינען,

אַרױסכּישופֿן  --טרו, .פֿון ליים אַרױס:

 .9אָפּקריגן אויף צוריק .אָפּראַטעװען עפּעס
פֿון עמעצן, .סיפֿלעגט אויסזען װי אַ חבֿרה
הינט האָבּן עפעס צוגעכאַפּט ,און מענטשן ווילן

דרויסנדיק .אַיע גאַזן,

-יקייט.

געכּישופֿט האָט מײַן האַנט / ,פֿאַר בּרואים
בּלינדע פֿונקען גלויבּן" ,הר ,פֿאַרנאַכט' ,תּרח

וויינט אויף זײַנע טויטע געטערי .בּ,עלעטריסטיק
אָדער פּאָעזיע קאָן זײַן גרויס נאָר דאן ,װען
זי כּישופֿט פֿאַר אונדז אַרױס די װײַטענישן

,װי דענקט עֶר :ס'איז מעגלעך די פֿינף הונדערט

פֿון דער װעלט" ,שנ ,קריטיק און קריטיקער,

רובּל

װאָקזאַל,

ב"א  ,9591זי ,441
-ונג . דער (דין- ,קע) .זײַנען פֿאַראַן

'װאָסטאָק' ,זי ,08

איידעלערע

א'ס פֿון נײַע בּליטן?" ,ימ ,צװײ

רעפֿעראַטן,4591 ,

אַרױכקכאַלטורען  --טרו .אַרויסקריגן עפּעס
מיט כאַלטורע .אי אַ שיין לעבּן דורך כּלומרשט-
מאָדערנע מאָלערײַען.

אַרױפכאַפּֿן

--

טרחװ.

 .1האַסטיק,

מיט

בּײַן זיי צוריק אַי פֿון די מײַלערײ ,א .בּערגמאַן,
דאָס פוילישע שטעטיל ,װאָרשע  ,6291ז' .89
אַרױסצוכאַפּן?",

בּערג,

אַרום

 .4אַריבּערכאַפּן ,נישט געבּן די מעגלעכקייט
עפּעס צו קריגן ,טאָן ,זאָגן אדגל .אַרײַנכאַפּן,
אי עמעצן די מציאה פֿון אונטערן נאָז (פֿון
די הענט) .אַי בּײַ א צוייטן אן אורח .א' א
שאַרפֿן פּדיון, .דעם רבּי אַלײן האָט מען אין
וועג אַרױסגעכאַפּט און אָפּגעראַמט אין אַן
אונטערשטיבּל אַרײַן"| ,חיים מאַלאַגא}' ,גדולת
ר' װאָלף ,' . . .ויפן, .כאַפּט אַרױס בּײַ א

אַרױסכאַפּן זיך

2097

שייגעץ די מויד פֿון אונטער די הענט ,שױן
גאַרנישט

שטאָט',
מויל),

װי

אַ טאַנץ-מײַסטער",

אַ' בּײַ עמעצן

ייז,

די װערטער

אַלט-

פֿון

 .9אױסקלײַבּן ,אָפּקלײַבּן .אַי א זאץ פֿון א
בּוך|? .דער מגידן} װייסט אַרױסצוכאַפּן מיט
דעם קאָפּ אַראָפּ ערגעץ אַ מדרשל ... ,און
דערויף אָנפּלױדערן גאָט װײסט װאָס" ,קמ,
 ,6קהאן ,01

אַרױסכאַפּן זיך  .-- --זפֿו.

 .1אַנטלױפֿן,

אַרױיסראַטעװען זיך .אַנטרונען װערן .אי זיך װי
פֿון אַ פֿײַער (אַ שׂרפֿה) .אַי זיך פֿון די ענגץ
דלד-אמות .אַי זיך פֿון פּאָליצײיאישע הענט ,פֿון
תּפֿיסה{; .דער חתןן האָט קוים געטראָפֿן די טיר
און האָט זיך אַרױסגעכאַפּט װי פֿון אַ פּיעקלע",
אמד ,דער מיליאָנער ,װילנע תּרכ"ט, .אָפּשנײַדן

פֿון זייערע געשעפֿטן פֿאַר האַלבּ געלט ,אַבּי גיך
זיך אַרױסצוכאַפּן און זײַן פֿון די ערשטע",
יד ,יופֿאָל 1881 ,א ; .8אָפּגעכאַפּט פֿונעם ובּין
דעם שלום-עליכם און האָבּ מיך װי אַן אָפּ
געבּריטער קוים אַרױסגעכאַפּט" ,ייל ,דאָס פּוי
לישע יונגעל ,אדעס  ,5981ז' , ,121סענדערל
א.י.ז זייער פֿרײלעך געװען װאָס ער האָט
,
זיך ארוױיסגעכאַפּט פֿון זײַן װײַבּס הענטי ,ממוס,
מסעות ,זי ,14
 .2אַרױסרײַסן זיך פֿון אַ סטיכישן כּוח.
,דאָס װאַסער װעט זיך אַ' פֿון די בּרעגן און
פֿאַרפֿלײצן דאָס גאנצע שטעטל", .פֿון פֿענצטער

האָבּן זיך שוין אַרױסגעכאַפּט פֿלאַמען פֿײַער".
 9אַרױסלױפֿן אויף אַ װײַלע .שטילערהייט
נעלם װערן .אי זיך אויף א מינוטקעלע .אי זיך
נאָך א טרונק װאַסער, .כאַפּ זיך אַרױס און
געפֿין א פּאָר ייִדן צו א מנין", .אַז מע כאַפּט
זיך אַמאָל אַרױס בּײַ אַ קאַלטן און נאַסן

װעטער

אָן א שאַל אָדער אָן קאלאָשן אין

דרויסן אַרױס ,בּאַקומט מען טאַקע בּאַלד דעם
פּסק  . . .אַ קאטער אָדער אַ זשאַבּע אין האַלדז",
ד"ר

י .ליאַקומאָװיטש,

אַרױסלאָזן

אינפֿעקציעזע

קראַנקהייטן

און חאָלעראַ ,פּעטערבּורג  ,7091ז' , .01גאנץ
פֿרי האָט זיך דער טאַנדעטניק ...אין מאַרק
אַרױסגעכאַפּט און בּאַלד צוריק א פֿאַרשאָטענער
מיט שניי . . .צו לױפֿן געקומען" ,בּערג װ,
'װאָסטאָק' ,זי ,041
 .4אַרױסזאָגן עפּעס ניט-װילנדיק ,ניט בּאַ
קלערט .אי זיך מיט א װאָרט און דערנאָך
חרטה האָבּן .אַי זיך װי א גראָבּער פֿליגל,
,װאָלסט זיך בּעסער די צונג אָפּגעבּיסן ,איידער
זיך אַי מיט אַזא בּאַלײידיקונג", .עס איז פֿאַראַן
אָפֿט א שלימזל װאָס כהאָבּ שוין צוגעזען
אונטער דער זון אַז מע כאַפּט זיך אַרױס מיט
עפּעס פֿאַר א שׂררה" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,ו,5 ,
;אַמאָל איז ער אויף איר בּרוגו געװאָרן ,האָט
זיך אים אַרױסגעכאפּט א װאָרט :דער ניט"
גוטער זאָל דיך אװעקנעמען" ,נחבּ' ,מעשׂה
מאַבֿידת בֹּת מלך' ,זי ד/א; .זיי לאָזן מיך
אָבּער ניט אויסרעדן א װאָרט ,זי פֿאַרשלאָגן
מיר די רייד .סע זאָל זיך בּײַ מיר ניט אי עפּעס
אַזױנס װאָס סע װעט זיי ניט זײַן צום הארצן",

ממוס,

צוריק

פרויקעס

אַהײם,

האַרץ

;האָט

{' .18

א

אַרױיסגעכאַפּט

זיך פֿון
שװערער,

שװערער זיפֿץ" ,שע ,אידישע ראָמאַנען ,זי ,011

 .9אויסטיילן זיך, ,פֿון  001קינדער שווער'
לעך כאפּט זיך אַרױס איינער װאָס קען לערנען",
קמ ,6681 ,טן ,71

עניש
ה-עכץ.
ונג.
אַפֿ ,דערכ
, -עס װערט אַ געשלעג איבּער א בּיינדל ,ארײַסעניש ,א בּײַסעניש ,אן אי פֿונעם מויל
איינער בּײַם אַנדערןי ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,122

ערײַ

דער (דין- ,קע).

אַרױסלאַבּערן  ---טרו.
 .1אַרױספּלאַפּלען,
אַרױספּלױדערן .אַרױסגעלאַבּערט װאָס ער ווייס
און װאָס ער ווייס ניט,
 .2אַרױסגנבֿענען. .אַ שׂכל  --אַרױסכאַפּן א
װאָרט פֿון א פֿרעמדן בּוך און װערן א מחבּר;
קאַנפֿענירט דען בּעסער ניט אי א פֿערד פֿון א
פֿרעמדער
מ.

שטאַל

זלוגאַטש,

די

און
װעלט

װערן

װאַָרשע

,1881

זי ,13

אַרױסלאַד(עװע)ן  --טרו.

אַי סחורה פֿון

די װאַגאָנען, .די קעפּ און די נשמה זענען נאָך
פֿול מיט

פֿרעמדע

ווען װעט

אַלץ אַי פֿון זיך?" ,סעג ,מײַנע

מען

דאָס

זיבּן יאָר אין

תּל-אָבֿיבֿ ,בּ"א  ,9491זי ,402

ל=אָד ,דער ,יונג- ,עכץ.
דער (דין- ,קע)- .עריי.

-עניש,

אַרױסלאַװשן  --אַרױסקומען מיט אַ לאַװ,
מיט אַ פֿאַרבּאָט, .יענער האָט שוין לאַנג פֿון
רויטן בּויך אַרױסגעלאַװעט" ,סוצ ,פֿירקאַנ-
טיקע,...

ז' ,86

אַרױסלאָז  --דער ,ן .1 .אַקט אָדער רעזול-
טאַט פֿון ארױיסלאָזן (זיך), .זאָל קיין אי פֿון
אירע ליפּן ,פֿון אירע נדרים ניט בּאַשטײן" ,תּי,
בּמדבּר ,ל .21 ,אי פֿון טשוהון .אַי-טיר ,אי
 ,2גראַדואירונג פֿון אַ שול .גרופּע
דורכגאַנג.,
גראַדואַנטן פֿון אַ לערניאָר .אַאָװנט,

אַרױפלאָון  --טרו.

 1לאָזן עמעצן אַרױס-

קומען .אי פֿון דער תּיבֿה גאָטס בּרואים .ניט
אַרױסגעלאַזן די ייִדן פֿון דער בּרענענדיקער
שול, .אַז מע בּענטשט טל ,לאָזט מען אַרױס
די פֿערד פֿון שטאַל {= זיך פּאַשןן" ,פֿװל.
;דא טעט דער קיניג דוד דיא ציהן קעבֹּשׂ
װײַבּר אין איין הויש / .אונ' שפּײַזט זיא אֵל
איר לעבּטאג דוך לישׂ עֶר זיא ניט הרויש",
שמואל

בּוך ,סטראָפֿע
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 .2לאָזן עפּעס ארויסקומען ,אַרױספֿליסן .אַי
אַ ים טרערן .אי בּלוט פֿון אָדער .א' די לופֿט
פֿון דער שינע .די גראָבּע װענט לאָזן ניט אַרױס
קיין קלאנג .אַי דעם װײַן פֿון פֿאַס .אי די שיפֿן
פֿון קאַנאַל .אי דעם טשוהון פֿון דעם שמעלצ-
*אי די ג עד ערים (די קישקעס)
אויװן
= א) מאַכן אין בּויך א שטערבּלעכע װאונד;
*א' דעם (גאנצן)
ב) בּײַם סטראַשען ,שילטן.,
גיפט = אַרױיסװײַזן שלעכטסקייט ,רשעות,
,רײַסט אַראָפּ די קאָפּקעס! לאָזט אַרױס די
האָר!" ,פּרץ ,בבּײַנאכט אױפֿן אַלטן מאַרק"
,די יונגען האָבּן אָנגעפּוצט די שטיול בּיז צו
גלאַנץ ,אַרױסגעלאָזט די פּלודערן ,געזאַנגען
סטעפּישע פֿאַרצױגןײ ,פּמ ,מלחמה וו ,ניי ,6591
ז' ,294

 .9בּאַפֿרײַען ,פֿרײַלאָזן ,לאָזן אַנטלױפֿן ,אי

אַ ליועראנט?",

מסורה,

ליריק,

חיים) אַ ה ונ ט (אויף דער גאַס) אַרױסצולאָזן
= ס'איז גאָר א שלעכטער װעטער (א פֿראַסט,
אַ שלאַקסרעגן אע),

,דיא

נשׂים

דיא

זיך שטעלן על מפֿתּן העזרה אוני לאזן קיינם
אַרויש ,זיא מוז אײַן װרפֿין |א פּרוטה אין דער
קהלשער שיסלן" ,כּ"י ,יפּנקס הכּשרים של
קהלת פּוונאַי, .זינט דו האָסט דײַן שיינהייט
דיר גענומען  /װאָס איר װילט זיך טוט זי
עס מיט דיר  /לאָזט דיך ניט ארויס גאָר פֿון
*אַ' נקין א'
דער טיר" ,ממוס ,יודל ,ז' 82
בּערום ובּחוסר כּל = בּדיל:הדל מאַכן ,בּדלות
*אַן עבֿירה (א צעריבּעלי-
שטעלן ,רואינירן.

אויף דער פֿרײַ .אַי (פֿרײַ) אויף אַלע פֿיר זײַטן,
שלח
אי די יידן פֿון געטאָ .אי בּיזן משפּט, .
את עמי  --לאָז אָפּ מײַן פֿאָלק ,לאָז אַרויס די
רוסישע ייִדן!" .אי פֿון די נעגל דעם קרבּן
אי אַ פֿויגל פֿון שטייג, ,אונ' . . .זול אין מוזן
תּ9סין ,אוני מן זול אין ניט אַרױישׂ לאזין בּיז
ער דען מס גיבּט והוצאות" ,תקק, .דו בּיסט
שוין דײַן פּעקל איבּערגעקומען ,און דער מלאך-
דומה האָט דיך שוין פֿון די לאַפּקעס אַרױס.
געלאָזט" ,אבּג ,גלגול ,װארשע תּרנ"ו ,זי .5
ענו האַר ,געדענק אַצינד דײַן הבֿטחה  /װאָס
נעכטן צוגעזאָגט פֿאַר דער מלאכה / ,דו זאָלסט
אצינד

מיך

ממוס,

א' פֿרײ",

זמירות,

ז' ,91

,נאַר ווען משיח װעט קומען ,װעט ער בּאפֿרײַען
און אי אלע רשעים פֿון גיהנום" ,אַש ,תּהילים-
יוד, .בּאַלד װעט קומען א בּאפֿעל / ,װעט ער
געבּן זיך א װײַז  /װעט צעװיינען זיך דער
אײַז / ...װעט ער עפֿענען א שלאָס  /און
א' די גראָז",

יפֿרילינג',

יהואָש,

7191

*אַ'

*אַ' פֿון
פֿון מצרים; אַי פֿון גלות .אויך פיג.
װאָרט :אִי פֿון עסק = בּאפֿרײַען פֿון א הת-
*אַ' אויף ערבֿות
חייבות אָדער פֿון שותּפֿות.
(פּאַראָל).
 4אויסטיילן פֿון זיך .לאָזן אַרױסװאַקסן.
אױיסשטראַלן .אַרױסבּלאָזן .דער סאמאָװאר לאָזט
אַרױס א פּאַרע .אי פֿון מויל קנוילן רויך .ווענט
װאָס לאָזן אַרױיס פֿײַכטקײט|, .אזן דער װינט
פֿון צפֿון היבּט אן צו וויאן ,דא קומט הקבּ"ה
אין ג"ע |=גךעדןן אַזו לאָזן אַלי די בּעמיר
איר ריח אוני גישמאַק אַרױשׂ" ,קה ,פֿיורדא
 ,3יח/ג, .פֿון צײַט צו צײַט זאָל מען
בּאַשיטן דאָס מיסט מיט טרוקענער ערד ,כּדי
דאָס מיסט
מ .װעבּער,

שע

,1981

זאָל ניט
דער

א' דעם

יודישער

גאַז פֿון זיך",

פֿעלד'אַרבּײטער,

ז' , .24מ,ינעראַלן

װאָר"

װאָס אנטהאַלטן

 ., .אוראַן לאָזן אויך אַרויס פֿון זיך רענטגען-
שטראלן" ,פֿגעז ,ווילנעץ  ,4291שא * .1אַ'י דעם
*ניט
(לעצטן) אָטעם ,דעם דוך = שטאַרבּן.,
אַי קיין דוך (קיין פּאַרע); נאָר דעם אָטעם אַ
=

זײַן שטיל.

ניט אַ'י א פּיפּס.

*נישט

בּא-

אַרױסלאָזניק

2098

װײַזן די פ אַר ע פֿון מויל אַרױסצולאָן =
ס'האָט פּאַסירט זייער שנעל און אומגעריכט.
ס .פֿאַרלירן .אָפּלאָון .לאָזן פֿאַלן .נישט
(קענען) אײַנהאַלטן .א שאָדן אַרױסצולאָזן אַזא
פֿאַרדינסט( .ניט) אי א גוטן קוֹנה .אי א נפֿיחה,
א געסרחה .איאָגן זיך נאָך א פֿעדער און א'
א פּערענע" ,פֿװל .מיט ניט :ניט אִ'י דעם
לאָרנעט פֿון אויג .נישט אי דאָס עופֿעלע פֿון
די אָרעמס, .זיך אָנציען מיט דעם רויך פֿון
רבּינס הילצערנער פּיפקע װעלכע ער לאָזט
פֿון מויל ניט אַרױיס" ,יד ,אבֿן נגף .פפֿון
דעם ערשטן טאָג אָן  . . .נאַָך דער חופּה האָט זי
אים גענומען אין די הענט אַרײַן און נישט
אַרױסגעלאַזט" ,שע ,אָרעמע און פֿרײליכע |,
זי  .11יאַזא שיין מיידל װעלן מיר פֿון
אונדזער דאטשע נישט אֵ'י ,ספ ,סודות ,ז' ,4
*אַי פֿון האַנט (פֿון די הענט) = אויך :דורכ-
לאָזן א געלעגנהייט ,א שאַנס.

*ֹאַ' די לייצעס

(פֿון די הענט) = אויך :אָפּשװאַכן די אָנפֿירונג,
דעם רעזשים,
=

*אי פֿון די אויגן (פֿון אויג)
עפּעס .ניט לייגן אַכט אויף {פעס.
פֿון אויג (די אויגן) דעם ציל* ,אַי פֿון קאָפּ,

פֿאַרזען

*נויט

א'

פֿון האַרצן = פֿאַרגעסן,

 .0אַרױסבּאַגלײטן .אי פֿון טיר .אַי מיט גרויס
פּאָמפּע, .ה,אָבּן קיינמאָל פֿון שטובּ אַן אָרעמאַן

ניט אַרױסגעלאָזט טרוקן ואָן א נדבֿהן" ,א.
סאַפֿיר ,דער קליינער קאַטערזניק ,ווילנע תּרמ"ג,

זי .4
 4אַרױסבּרענגען פֿון מויל .אַרױסגעבּן אַ
קלאַנג ,א װאָרט אדגל .אי א פֿרײלעכן ניגון.
אי אַ הויכן גענעץ .אַי אַ קרעכץ ,א זיפֿץ ,אַ
פֿײַף .א' א געשריי ,קולות ,א בּרומערט ,אַ
געוואלד ,א קוויטש .א' א געלעכטער .א' א

געװויין װי יום-כּפּור צו נעילה ,אי קללות אויף
רשעים, .און אז זי װעט דיך דערזיין |דערזעןן /
װעט זי אַי א געװיין / -- :געשטאָרבּן אַזױ

יונג דורך דיר"97 ,

אַרױסלױפֿן

 :8'2גאונ' ואש אונזרי

חכמים עליהם-השלום האבּין אויז זייער מויל
אַרױז גלאָזין ,דאז איז אַלז וואר גװאָרין" ,כּ"י,
ימגילת איבֿה, .3071 ,איז אֹבּר דז דר מענש
איין בּיו װאָרט צו זיין מונד הרויש לאזט ,זאַ
קומט איין בּיזר מלאך אונ'י אַנטפֿאַנגט דאָס
זעלבּיג בּיז װאָרט" ,לטו ,ב/בּ, .א קול האָבּן
אַרױסגעלאָזט די הימלען  /און דײַנע פֿײַלן
זײַנען אומגעלאָפֿן" ,תּי ,תּהילים ,עז* .81 ,ניט
אַי אַ פּיפּס װעגן עפּעס = פֿאַרשװײַגן מאַכן
"ער לאַזט זי ניט אַרױס
אַ סוד פֿון עפּעס.
פֿון מויל = ער האַלט אין איין רעדן פֿון איר,
 .8בּאַקאַנט מאַכן .מעלדן .פֿאַרשפּרײטן .אָפ
דרוקן .אַ' א רוף ,אַן אַפּעל .אַ' אַן אומלעגאַלן
אױפֿרוף ,א פּראָקלאַמאַציע .אַי אַן אַפֿענעם בּריוו,
אַי אַ בּוד ,א זשורנאַל .אַי אַ (נוטן ,שלעכטן)

אַ' א שם'ירע = מאַכן
שם װעגן עמעצן.
מיט דער בּלאָטע צו גלײַך; פֿאַרשװאַרצן עמעצן
דאָס פּנים .אויסטראַכטן א בּלבּול .אַ' אַ קלאַנג,
*אַ' די
אַ קול ,א שמועה :אי פֿאַר דער װעלט..
קאַץ פֿון זאַק = אויסדערציילן װאָס מע האָט

געדאַרפֿט פֿאַרשװײַגן( .מיט הומאָר) אױיסזאָגן אַ
|
|
סוד,
 .9אַרױסגעבּן אַן אַפֿיציעלן דאָקומענט .אַי
א געזעץ .א' אַ בּאַפֿעל ,אַן אוקאז .אַ' אַ קאָי

אַרױפלוגן  --אוטװ.

| טעם, .מאַן לוגט דא אַרױישׂ װער דאָ אַן דער

טיר רופֿט אודר קלאַפּפֿטײ ,סהמ ,מלכים א,
,ון מאָדנע קלאָר  /האָבּ איך דערזען די
ז .5 .א
גרויסקייט פֿון אַ גרעזל / ,װאָס לוגט אַרױס
פֿון שנייען װי א שואַלבּ" ,סוצ | ,זי {,4
-עניש.

מאַנדע ,פֿאַראָרדענונג ,אַי א הלוואה,

 ,0פֿאָרשטעלן .בּאַװײַזן . אַי די תּלמידים
פֿאַרן עולם ,זיי זאָלן אַליין דערציילן װאָס זיהאָבּן געלערנט .אי עמעצן אויף דער אַרענע.

|  ,11איבּערהיפּן .ניט דערמאָנען .דורכלאָזן.
אַי אַ פּאַר װערטער .אי אַן אות .אי די איבּעריקע
זײַטלעך פֿון ראָמאַן .בּײַם דאַװנען א' די פּיוטים,

2

דזװו אױיסלויבּן  +--זי
אַרױפלױבּן  --טרו.
,, ,5איבּר איין בּעכר װײַן מאַך קידוש פֿײַן
מיט איין ליבּליך גיזאַנג .לובּ גאָט הוך אַרױישׂ

לאָז דיר ניט זײַן בּאַנג" ,בּרכת המזון (שבּת
-לויבּ ,דערזמירות) ,אַמשׂט  ,3271י/בּ.

פּראָדוצירן ,אַרױסענדיקן .פֿאַרטיק מאַכן,

אי גוטע סחורה, .איין שטיקל אַרבּעט אַרויס"
געלאָזט ,דאָס אנדערע גענומען" ,שע ,טבֿיה,
זי , ,38נו ,װאָס בּין איך? א גאָרגישט! און
דאָך לאָז איך אַמאָל אַרױס א שטרײמל איף
קהל  --בּייגט זיך קהל אין דרײַען!" ,פרץ,
'דאָס שטרײימלי,
( ,9שנײַדערײַ) לענגער אַדער בּרייטער
מאַכן אַ (טייל פֿון) בּגד איפן חשבּון פֿון
מאַטעויאָל װאָס מע האָט לכתּחילה געהאַט
|
פֿאַרבּױיגן .אַי זאפּאַס.

מיט זיך:

 .1אַװעקלאָזן זיך .אַי זיך אין

װעג .עוֶערן טוט א װואונק . ..און לאָזט זיך
לאָזט מען זיך ארויס פֿונעם
ס
ָ.
דןא..
גיי
שטעטל װײַט אױפֿן שפּאַציר" ,ממוס ,שלמה,
זי , ,49װאָס זאָל עֶר |דער רבּין נעבּעך טאָן?
לאָזט עֶר זיך אַרױס אויף דער װעלט .. .שלאָגט
עֶר אָן ,אויף דער רונדירײַזע אין כעלם" ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך' ,פּונקט ,6
 .2אָנפֿאַלן ,אָנגרײַפֿן, ,פֿר צײַאי דיא זינדן
דײַניס גליבּטינס ,אונ' לאַזי דיך ניט הירויז
קיגן דײַן (שׂונא) אויבּ דוא פֿר שטישׂט דז ער
קיגן דיר גזינדיגט" ,ספֿר מבֿחר הפנינים,
הומבּורג תּציט ,י/בּ,
 .2יאַ זיך פֿון אַ געשעפֿט ,עסק אע =
פֿאַרענדיקן ,ליקװידירן ,אַרױסגײן פֿון אים; .אַ-
מאָל װוידער האָט זיך איינער געװאָלט אַי פֿון
דעם געשעפֿט ,האָט ער זיך  . . .מיישבֿ געװעןי
ער שנײַדט אָפּ ,פֿאַרלירט  . . .עטלעכע פּראַצענט
און פקט" ,קמ ,4681 ,מאן ,33
דונג ,

ה-עכבץ.

-עניש.

ער

זונג,

גאַס .א' שװאַליאָם {מיט אימפּעטן אין דרויסן,

אי װי פֿון א שריפֿה .אי װי אַן אָפּגעסמאַליע-
טער .אַי קוים מיטן לעבּן, .זיצן שװועסטערלעך
דרײַ  /לױפֿט אַרױס די שענסטע ,די קלענסטע,

 /און רופֿט דעם בּחורל אַרײַן" ,פֿל, .זיא זיין
הרײַן קומן ,שפּראַך דיא ורויא דשׂ אישׂט ואר/.
זיא לופֿן װידר הינויש צו דעם אַנדרן טאר",
שמואל בּוך ,סטראָפֿעץ , .0251איין טייל ליפֿן
צו דער גשׂן אַנױז  /אן אורטר דא זיא בּיקנט
װאַרן" ,װינץ ,זי , .21װער ער גשוינד אַרױז
| גילאָפֿין אונ'י סרבּל שלו בּתוך הבית פֿאַלין
לאָזין העט" ,ככּ"י װעגן מעצער עלילת-דם,
/פֿש װו ,זי , .|362דא ליפֿט אל דיא
9
קראַנקן הרויז {פֿון שפּיטאָלן אוני קיינער װאָלט
דער לטצטי זײַןי ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה,
זי , .6אונ' דא ער העריט ,דז איך איין גישרייא
מאַכטי אוני ריף ,דא ליס ער זײַן קלייד בּײַא
מיר ,אונ' פֿליהיט אונ' ליף הינויז" ,בּליץ,

בּראשית ,לט, ,51 ,אין דער ערשטער נאַכט
פּסח פֿון דעם |איןצונדיקן יאָר  0581אין א
קריסטלעך דינסטמיידל אַרױסגעלאַפֿן אויס דעם
הויז פֿון דעם ייִדישן קצבֿ און האָט געשריגן
אַז דער ייִד האָט זי געװאַלט קוילען װײַל ער
דארף קריסטלעך בּלוט אויף פּסח" ,ספורי
נפֿלאות ,לבֿובֿ תּר"יֹ* .אַי פֿון אַלע טירן =
*ֹאַ'י קטנים = אַי משתִּין
זיך צוזאמענלױפֿן
צו זײַן,
 .2מיט אימפּעט אַרויסקומען פֿון ערגעץ,
;אָפֿט פֿלעגט ער אי אויף אַ װילדן פֿערד אין די
סטעפעס אָדעֶר אין די פֿעלון" ,שפּערלינג

(ין

קומען װיאָרסטעװען די צײַטונג" ,פֿײַװל סיטאָ,

5391. -עריי.

איבּז,

אַרױסלאָזניק  --דער" ,עס ,נעאָל.
גראַ-
דואַנט .סאָװי הימלאַנד ,0791 ,פן  ,21זי ,341

אַרױפלאַכן  --אוטו.
אַרױסצולאַכן.

/

טאָכאָװער

און גאָר װײיניק אויסגעװיינט / ,מוז איך איצט
אין טיפֿער נאַכט  /פּלױדערן װאָס ניט גע-

מיינט" ,מק ,לידער ,בּערלין  ,2291זי  .54מיט
לאך ,דער- .עניש.ויך.

אַרויסלאמרן  --טרח.
אַרױסזאָגן, .איך
האָכּ אָבּער בּאלד בּאַקלערט אַז שװײַגן טאָר
מען דאָ ניט ,מע דארף אי אַלץ װאָס עס ליגט
אױיפֿן האַרץ" ,זבּ ,בּ .בּעקערמאַנן ,דער יודישער

שפּיעגעל ,ווארשע  ,5981ו' ,92

דיא

קאַראַימער

מיידכען,...

וארשע

זי  .9היעדעס מאָל לױפֿט עמעצער
,9
אנדערש אַרױס אין מיטן זאָל און זינגענדיק-צו
טאַנצט ער א טענצל" ,װ .גליקסמאַן ,אין טשענס"

זיך אײַנהאַלטן נישט

,איך האָבּ פֿיל אַרױסגעלאַכט

-עניש,

 .1לױפֿן פֿון אינץ-
אַרױסלױפֿן  --אוטו.
װײיניק אין דרויסן .אַי פֿון שטובּ .אַי אויף דער

קע), ,אין אַ פּאַר שעה אַרום װעט דער א'װאָס איז געשען; ,כאַרקאָו

אַרויסקוקן .אַרכ .בֹּליי

פֿון

-

יידן,

שט ערן

ג"י

,7491

ניט א' =

ז' .352

מע דארף

*ס'ועט

קנעלן,

*"|עס איזן
זובּרעװען ,לערנען כּדי צו קענען.
*די
ארוױיסגעלאָפֿן פֿון ק אֲ פּ = פֿאַרגעסן.
ג ע ד ע ר י ם זײַנען אַרױסגעלאָפֿן = אויך:
זייער שטארק געיאָגט ,געלאָפֿן ,שווער געהאָרע-
קללה :אַי זאָל פֿון אים די נשמֿה.
װעט.

|,/אַי זאָל פֿון אים די טרײפֿענץ זעל װי עס יאָגט
פֿון מיר די נשמה" ,דער יודישער פֿאַר פ9סח,
װאַרשע  ,1881וי ,72

2099

אַרױסליאַפּען
 .9אַרױספֿליסן .אַרױסגיסן זיך, .עפֿן ניט
דעם קראן ,אַניט װעט פֿון פֿעסל אי דער בּיר",
;דורך דער אָפֿענער ואונד איז אַרױסגעלאָפֿן
דאָס גאַנצע בּלוט", .דיא דאָקטורים אים אֵלִי
זײַני אודרין זאָלן עפֿינן ,אוני זאָלן אים אל
זײַן בּלוט לאָזין אַרױש לאָפֿין" ,שאַר,03 ,
,אוני די רומיים זאַכן {= האָבּן געזעןן װיא
דשׂ בּלוט אַרױש לאַפֿט אוישׂ די טאָרין פֿון
ירושלים אַלשׂ איין קוועלידיגר בּאך" ,יוסיפֿון ו,
פֿיורדאַ  ,4671קכז/בּ .ע;װען מן אין גאַנשׂ
זאַלצט אודר איין ענט ,אַזו זאָל מן אינן וויניג
אַך זאַלצין אונ' מוז עשׂ אויף שטעלן רש דאָשׂ
זאַלץ װאַשׂיר װוידר אַרױז לױפֿן קאן" ,עפש,
דרך

הישר

לעולם

הבּא,

פֿפֿדמ

תּמ"ה;,

סז/א.

 4אַנטלױפֿן ,אַרױסגײן ,איבּעררײַסנדיק א
טעטיקייט .איבּערלאָזן עפּעס אָדער עמעצן ,א'
פֿון (מיטן) דער ארבּעט ,פֿון א לעקציע, .נשים
ואנשים איזט אֵלישׂ אויז דער שויל גילאָפֿין
אוני בּעו"ה אין דיא בּעשׂטי תּפֿילות אַרױזן
גילאָפֿין אן הייליגין י"ט {=יום טובֿן" ,גה,
זי , ,78מן זאָל ניט הרויש לױפֿן אויז דער שול,
מן זאָל ניט זאָגן :דיא שול איז אים צו שװער
ג!יוועזן" ,צאינה ,קנבּ/ג; .א דאַקטער לױפֿט
אַרױס פֿון אַ יולדת ,װאו ער האָט ,נאָךְ אַן
'איבּערזײַןי ,אויסגעשטעלט די יד אויף נאָך
צען רובּל" ,פּרץ' ,שטעט און שטעטלעך ,,פּונקט
|
0

 ,9צולױפֿן ערגעץ .אַי אין קראָם ,אַי צו א
חבֿרטע .אַי צו די שכנים,

 .0לױפֿן אַנטקעגן .בּאַגעגענען .אַי אין אַן
אַטאַקע .אַי דעם פֿרימאָרגן אַנטקעגן, .אזו זענן
אַרושׂ גלאָפֿן פֿיר בּחורים פֿון ירושלים אונ'
הרגנען אַלי שומרים אונ' הבּן גשלגין אין די
מחנה רומים איין גרושׂין שלאק" ,שי ,יט/א,

עכי',
לױף ,דערמיט זיך.
דעניש .דער (דין- ,קע)= .הערײי.
אַרױסזאָגן ,פּעיאָ.
אַרױסליאַפּען  --טרח.
,דאָס מויל פֿון הולטײַעס אָבּער ליאַפּעט אַרױס
שלעכטס" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,טו,82 ,

אַרױפלײיגן  --טרװ.

 .1אַװעקלײגן װאָס מע

האָט אַרױסגענומען אָדער כּדי עפּעס צו בּאַװײַזן
אױיסשפּרײטן .א' דאָס רענדל אױפֿן טיש .אַ'
סחורות אין פֿענצטער ,אױפֿן טאָמבּאַנק ,אי אַ
טעפּעך פֿאַר די פּאַראַדנע געסט; .אַז מ'עסט
בּעבּלעך מיט פֿאַרפֿל און מע װיל ניט עסן די
בּעבּלעך אָבּער די פֿאַרפֿל ,זאָל מען ניט אַ'
ןְפֿון שיסל ,פֿון טעלער פֿאַר אַלעמעןן דאָס
װאָס מע װיל ניט עסןי ,סשי  ,1ז' , .18ער איז

אַרײַן אויף א פֿאַרהער צום קאָמיסאַר . . .עֶר
האָט אַרױסגעלײגט זײַנע פּאַפּירן" ,סעג ,גע
בּרענטע

ערד,

אַרױסלעכערן

בּ"א ,7491

{' .581

 .2אַרױסזאָגן .פֿאָרמולירן .ראַפּאָרטירן .אַי
טענות ,פּרעטענזיעס .אַ' אַלץ װאָס מע האָט
אױפֿן האַרצן ,קיין זאַך ניט בּאַהאַלטן בּײַ זיך,
אי די מאָטיון פֿון אַ װיכטיקן שריט .אי פֿאַרן
רבּין װאָס עס האָט פּאַסירט .אַ' דעם (בּיטערן)
אמת, .איך האָבּ פֿאַר אים אַרױסגעלײגט מײַן

פּעקל צרות ,און ער .זײַן פּעקל ,װי ער
װאַנדרעװעט ארום שוין אַ לאַנגע צײַט" ,ממוס,
*אַי (װי הערינג)
ישם און יפֿת' ,ז' 13
אױפֿן טעלער = זייער גענוי דערקלערן ,ארומ"
ריידן אַלע פּרטים, .איינער װאָס פֿאַרשטײט
נישט אױיפֿן ואונק ,מוז מען אים אַלץ אױפֿן
| טעלער א'" ,שח.
*אַי די ק אָ ר טן אופֿן
טיש = זאָגן אָפֿן װאָס מע .װויל ,װאָס מע מיינט;
אַרױסבּרענגען די (בּאַהאַלטענע) כּװנות און
פּלענער,

|

:

 .2דזוו אַרױפֿלײגן .אַי די שולד, .אוני דער
פ"ה טאָר ניט לאזין ריידן פֿון קיינם ענין בּיז
דז דער ר"ה דאז קנס הווין ליגט" ,תּקק.
;,טאָגטעגלעך פֿלעגט מען א' עטלעכע . . .טויטע
קערפּערס אויף אַ  . . .װאָגן  . . .וועלכן סהאָט
געשלעפּט אַן אויסגעדייוװוערטע שקאפּע . . .צום
בּית-הקבֿרות",

מ.

אין

גריפֿעל,

ספֿר

לוצק,

איז גאָר ניט געשריבּן .אי פֿון צװישן די שורות.
אי א (בּאהאלטענע) כּוונה, .וערן לייענט דערנאָך
פֿון א בּוך אַרױס די מענטשנס אַלע מעשׂים
װאָס װערן אָפּגעטאָן בּײַטאָג" ,ממוס ,שלמה,
זי , ,95ער האָט מיר גאַנצע נעכט פֿון ספֿרים

אַרױסגעלײענט  . . .פֿאַראַן א גיהנום",
"סבּרענטי 

דעם טעלער" ,בּ .דעמבּלין ,פֿאַר 1791 ,וא ,12

-לייג ,דצר- = .עכץ.

-/עניש.

ער

(ין- ,קע) .עריא
אוטו-: :98 .לויכטן.
אַרױסלײַכטן
פֿון אינעװייניק,
אַרױסגלאַנצן .עס
פֿאַרהענגען די
זאָל ניט אי אין

פֿונדערװײַטן .אַרױס-
לײַכט אַרױס פֿון בּית-
פֿענצטער קיין אין
דרויסן .אי װי די זון,

.י אַ בּריליאַנט ,װי דעם צדיקס פּנים ,אי װי די
װ

מנורה פֿון קוימען, .גאָלד לײַכט אַרױיס פֿון
(דער) בּלאָטע" ,שח.
אויך פֿיג, :דער ייִדישער פֿונק לײַכט אים
אַרױס פֿון די אויגן", .נאָר איין ייָדיש פּאָר-
פֿאָלק לײַכטן אַרױס אויף דעם צעֶטל .,.זי
האָבּן געשענקט אויף דער חבֿרה" ,קמ,2681 ,

ֿ,אַראַן גרויסע ליכטיקע שטערן װאָס
יא  .1פ
לײַכטן  . . .װײַט:-װײַט פֿון דער ייִדישער בּינע
אַרױס,

אָפּשײַן דערגרייכט

אַהין צו די אומות-העולם",

אַזשׁ

שע ,בּלאַנזענדע

שטערן וו ,װאַרשע  ,2291זי ,722
מיט זויך :אאון לײַכטן זאָל זיך צנועהדיק
אַרױס דער שבּת-קוֹדש איבּער גאָר דער װעלט",

יש

/לײַכט ,דער

זנג.

-עניש.

אַרױסלײַען  ---טרוו,
דזוו אױיסלײַען ,172 +-
אי פֿון שטובּ בּיו איין שטול צו דעם שכנס
חתונה; .דאָס מחזור װאָס איך האָבּ בּײַ אײַך
פֿאַרזעצט  . . . /איך בּין דאָך געבּעך אַן אָרעמע
אַלמנה / ,לײַט מיר עס אַרױס אויף ראָש

שטויסן, .איך האָבּ די שטורעם-רייד אַרױסגע-
לייענגט  /פֿון מאַמעס פֿיבּערדיקן בּליק" ,בּ.
לאַפין 

דונ,2

דער

פֿולער

"אי

קרוג.

פֿון

די

קאָרטן = פֿאָרױסזאָגן לויט דעם װי קאָרטן
טאַשן זיך אויס,
( 2איבּער)לייענען מיט אָנשטרעננונג .אַ'
פֿון אַן אַלטן כּתבֿייד ,קוים מיט צרות אַי װאָס
דאָרט איז אָנגעשריבּן,

-עניש.

אַרױסלײענען  --טרו.

 .1אַרויסדרינגען,

אַרױסזען פֿון (בּײַַם) לייענען .אי אַן אינטערע-

סאַנטן געדאַנק .אי פֿון יעדער פֿראַזע דעם גוטן

ו!וילן .א בּעלנות אַרױסצולײענען

אַזױנס

אַי פֿאַרן עולם פֿון אַן אַלטן ספֿר. .ער האָט זיך
אַ װײַלע אָפּגעשטעלט פֿאַר איר ,עפּעס אַרויס.
געלייענט פֿון אַ העפֿט" ,אָפּאַ' ,גליקי, .דער רב

האָט זי געשיקט רופֿן און איר אַרױסגעלײענט
פֿון ספֿרים ,אַז דאָס איז נישט דער יידישער
װעג" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,וווץ  .52פכּהןגדוֹל
(מאַכט אויף אַ ספֿר און נעמט אַ')" ,יפֿ ,נפֿילים,
אַרױיסזאָגן עֶפּעס װי
תּ"אָ  ,3691זי .71
אַרױסגעלײענט פֿון אַ בּוך  --ארויסזאָגן דײַט"
לעך ,קלאָר ,פּינקטלעך.
זונג- = .עכץ.

װאָס

/העניש.

אַרױסליכטיקן  --אוטח.

דער

זזו אַרױסלײַכטן,

נאָר עמפֿאַטישער .גיעדע זאַך שפּיגלט אָפּ זיך
אַליין .און קען זען  . . .װי עמעצנס לעבּן פֿון
זי ליכטיקט אַרויס" ,בּ .לאַפּין ,צײיכנס ,יא

מיט זיך  --אדער
פֿאַראײנזאַמט הויזי.
ארץיישׂראל-מאָטיוו האָט זיך אַרױסגעליכטיקט
פֿון זײַן {לייװויקסן העליזען" ,יפה ,זי - 1ונג,
אַרויס-
אַרױסליכטלען  ---אוטװ .נעאָל.
לײַכטן װי א ליכטל, .וי א בּאַן װועכטער ,װאָס
שטייט און לײַכט דעם לױפֿנדיקן צוג / ,האָט
ער

פֿון שפּיגל

מיר

אַרױסגעליכטלט",

צייט,

גש ו ,ישאָטנס אױפֿן וועג',

אַרױפלעבּן  --טרח .נעאָל.

אַרױסרופֿן צום

לעבּן, .די שפּין אויף איר ווייכן פֿאַרטרױלעכן
שפּידקול  /האָט שמייכלדיק אײַנגערוימט זו-
ניקע קלאנגען  /װאָס האָבּן אַרויסגעלעבט נײַץ
פֿאַרלאַנגען",

סוצי ,געהיײימשטאָט,

אַרױסלעזן  --טרח.
.4יעקל

זי ,301

 ./דזט אַרױסלײענען

מײ .אָפֿט אין ליטרש.

אי פֿון די קאָרטן,

האָט אים פּראָסט פֿון די אויגן אַרוסגע-

לעזן װאָס עֵֹר װיל" ,יה"ל ,די אומבּעקאַנטע
פֿאַרליעבּטע,

| השנה" ,עט ,משלים ,וילנע  ,5291ז' ,042

ץכץ .

|

אַ' עפּעס פֿון פּנים ,פֿון די אויגן ,פֿון די
 -בּליקן אדגל = דערפֿילן ,דערשפּירן ,זיך אָנ-

תּ"אָ  ,1691זי ,104

װאָס זייער

הי

 .9פֿאָרלײענען .איבּערלייענען א פֿראַגמענט,

 .4אַרױסלאַזן. .האָט די רבּיצין װאָס ליינט
קיינמאָל נישט דעם זאָק פֿון האַנט אַרױס,
אַרױסגעלאָזט פֿון אונטערן אָרעם די קנויל מיטן
פֿאָדעם" ,פּרץ ,יקינדערי, .זי האָט אַרױסגעלײגט
גאָפּל-מעסער פֿון די הענט ,אָפּגערוקט פֿון זיך

לײַכטן
שײַנען.
המדרש.
שטראַל

-

פּרץ,

װאַרשע

,1091

ו' ,317

 ,2אַרכ .אױסקלײַבּן .אַרױסקלײַבּן . . ., .דיא
ערגשׂטי בּלעט טונין זיא איהם אַרױז ליזן",
'בּחורים ליד' ,פפֿדמ ְ| ,0571א .פֿרײַמאַן ,װאַכ-
שטייךרבּוך ,זי 053

אַרױיסלעכערן  --טרו, .זאָלן אים אַצינֹד די

אַרױסלערנען

2100

שווארצע קראָען פֿון דעם בּויך אי און צע-
שלעפּן אים צוזאַמען מיט זײַנע קישקעס איבּער
די דעכער" ,װײַס ,קנאה און תאװה ,יפּראָגרעס,,

זי ,18

װאַכן אַן אוספֿיר

אַרופלערנען  --טרח.

בּײַם לערנען אָדער שטודירן .אי א דין .אי װי
זיך צו פֿירן, .א,וני מיר גיהערן איצונד צו
בישיידן פֿון דשׂ אַנדרי חלק זעלכי גלײַכיניש
וואו אַרױישׂ מן קען נאָך מער אנדרי זאַכן
לערנן" ,חה ו ,צו/א, .װי אַזױ אַ גנבֿ לערנט
אַרױס דעם קל-וחומר אַז ער מעג גנבֿענען:
ימה דאָך אין מײַנע קעשענעס ,װאו דו טאָרסט
נישט ארײַנשטעקן דײַנע הענט ,מעג איך-- ,
מכּל-שכּן אין דײַנע קעשענעס ,וואו דו מעגסט
יאָ אַרײַנשטעקן די הענט ,מעג איך דאָך
אַװודאי, .אויך לערנען מיר פֿון דעם אַרױס
װי דער דיין דאַרף גוט חוֹקריודוֹרש זײַן בּײַ
א די"תּורה" ,.. ,צװיי ערליכע יונגלעך,...
פּיעטריקאָו  ,1291זי  .71אויך :דזוו אויסלערנען.
,װערטער פֿון דער תּורה לערנט מען ניט אַרױס
פֿון װערטער פֿון נבֿיאים" ,בּבֿאיקמא ,ב/בּ,
אַרויסקריגן דורך
אַרױפמאַטערן  --טרװ.
מאַטערן עמעצן אָדער זיך .א' נאָך אַרבּעט .אַי
אן אַרטיקל פֿאַר דער צײַטונג, .איך האָבּ פֿון

זיך אַרױסגעמאַטערט א יאָר לעבּן און זיי זײַנען
געשטאַנען בּיידע אַזוי קאַלטײ ,מר וש ,נײי ,0191
ניש.
-/נג.
מיט זיך.
זי .581

אַרױסמאַפן  --טרװ.

 .1פֿאַרענדיקן מאַכן

אויף גיך .אַ' די גאַנצע בּאַשטעלונג.
שיכלעך ערבֿ יום-טוב,

אַי די

 .2אַרױסװאַרפֿן ,אַרױסשטופּן ,בּאַזײַטיקן
עפּעס אָדער עמעצן .א' אלץ װאָס איו גע"
שטאַנען אױפֿן פענצטער, .שטיטצע לומדים דיא
אום דיר זײַן  /לאז זיא בּײַא דיהר געהן אוין
אונד אײַן  /געבּע זי איין שיעור קבֿוע אין
דײַן הוז  /דא קאנסט דוא עז בּעהזע מאַכן
אַרױז" ,יא האָלענדיש-ייִדיש כּלה-ליד פֿון סוף
|  ,81י"ה'| ,י מ .היללעסום,

פש

ו ,שפ 943ן!

,ער איז מיר דאָרט  . . .אָנגעקומען זייער גראָבּ,
און . . .עֶר האָט מיך פֿון דאָרטן אַרויסגע-
מאַכט" ,אמז ,דיא אַלטע שולד ,װילנע .7681
אוטוו .אויסקומען ,אָנטרעפֿן ,בּאַטרעפֿן ,װיפֿל
קען דאָס אַלץ צוזאַמען א'? ,א בּעל-הבּית האָט
געפֿרעגט א ייִדן װאָס האָט געװאָלט בּײַ אים
ארבּעטן װי אַ בּוכהאַלטער  -- :װיפֿל קען א'
צוויי מאָל צוויי?  ---און װיפֿל דאַרפֿט איר עס
זאָל אַי?  --האָט געענטפֿערט דער קאַנדידאַט
אויף אַ בּוכהאַלטער" ,פֿו.
 .1פֿאַר-
אַרױפמאַכן זיך  +- --דפה..
שװינדן .אַרױסבּאַקומען זיך פֿון ערגעץ .אי זיך
פֿון שטובּ ,פֿון דער היים .א' זיך דורך א
ּר װען די נכרים וילן
ב.
א.
הינטערטירל., ,.
צווינגן אַז די יהודים זאָלן (ממיר דת) זײַן ,װוער
עשׂ קאן פֿריאר אַנטלופֿן זאָל זיך אַרושׂ מאכן
אוש דר שטאט" ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד? תּק"ז?

תּקע"ז? סימן קנה,94 ,
 .2פֿיג .אַרױסדרײען

אַרױסנאַשן

זיך .אָפּטשעפּען זיך.

פּטור װערן פֿון עפּעס .אַי זיך פֿון אַן אַרבּעט.
אי זיך פֿון אַ בּלבּול ,פֿון פּריזיוו ,פֿון פֿאַר"
אַנטװאַרטלעכקײט .אַי זיך מיט אַ גראָבּן ליגן,
אַי זיך פֿון עמעצנס הענט .ענטפֿערן אַבִּי זיך
אַרױסצומאַכן .אי זיך פֿון א קרײַז ,גרופּע אע.
,די אבֿיונים הייבּן זיך ערשט אָן צו קורירן
אַלס זיי זײַנען שוין העכסט מסוכּן און דאַהער
איז שװער זיי אויסצוקורירן .איז אִם קליגסטן
דאָס מע זאָל זיך פֿון זיי גאָר אינגאַנצן א"י
אמד ,דער גלגול ,װאַרשע  --. .7681אָבּער איך
בּין דאָך גאָרנישט דער װעמען איר זוכט...
 --רבּי ,איר װעט זיך נישט אי ,איר זענט עס!",אַש ,תהילים-יוד.

,אָס
 .2אַרויסקומען ,אַרױסאַנטװיקלען זיך .ד
הינדעלע האָט ערשט זיך אַרױסגעמאַכט פֿון
איי", .א פּויערים-לאַנד װאָס האָט זיך ערשט
אַנגעהױבּן אי פֿון נאַטורעלער װירטשאַפֿט",
נש,

הומאַניזם

אין

דער

ידי

עלטערער

ליטע-

ראַטור ,בּערלין  ,2291זי ,85
דונג
-עריי,

-עכץ,

עניש.

דער (דקע).

אַרױסמאַניען  --טרו.
אַרױסלאַקן ,אַרויס-
קריגן מיט פֿאַלשע ,גוטע רייד .אַ' עפּעס מיט
שיינע ריידעלעך .אי פֿון תּמעוואטן ייִדן בּיז א
גראָשן; .אָט איז די יונגע פֿעלד-לאַרך ,װאָס
דער פּאַסטעך האָט אַרױסגעמאַניעט מיט זײַן
געזאַנג פֿון איר נעסט" ,בּרוס ,די שטילע ערד,
זי 001. -עניש.
אַרױספֿאָדערן .אויפֿ-
אַרױסמאַנען  --טרו.
,אַני מאָנט בּײַ אים
מאָנען .אי אַן אַלטן חוב .מ
אַרויס אירע דרײַ טויזנט רובּל ירושה" ,בּערג
ווו ,יװאָסטאָקי ,זי - .12ונג- .עכץ- .עניש.
דער,

אַרויסמעלדן  --טרו .אַרכ .אָנרופֿן . . ., .מן
זאָל אַלהיא אַרויס מעלדן דעם טאָג װיא ער
הייסט מיט דעם נאמן װען מן די תּחינה זאגט",
נײאי תּחינות

ובּקשות ,הומבּורג ,תּפּײט, .הרבֿ

האר"י ז"ל הט מזהיר געװזן זײַני תּלמידים
דז מן זאָל קיין מלאך מיט זײַן נאמן ארוין
מעלדן אַפֿילו אין לערנן" ,קה ,פֿיורדא ,3471
נג/בּ, .דער דין בּרענגט מיט װען איינר זיך
וואס לאזן בּײַא דעם בּית דין) מתּיר זײַן
אַזו מוז ער דעם נדר פֿון {פֿאַר}ן דעם (בּית-דין)
מיט
בּשיידליך אַרױשׂ מעלדן" ,עח ,נט/ד.
זנג,זיך.

אַרױפמעלקן  --טרו.
אויסמעלקן בּיזן סוף,
אַי בּיז א טראָפּן ,אויך 9יג :אי א פּאַר דאָלאַר
פֿון רײַכן פֿעטער, ,איך װעל בּײַ זיי א' דעם
דם-התּמצית" ,שע ,יפֿאַרכּישופֿטער שנײַדערי, .די
וערטער פֿון דאַװענען האָבּן נאָכגעגעבּן .ער
! האָט געקאָנט פֿון זיי אי דאָס װאָס ער האָט
געװאָלט" ,אַש ,תּהיליםייוד.

-עכץ.

-עניש.

אַרויסמשלחן  --טרח.
דזוו משלח זײַן ,נאָר
עמפֿאטישער .אַרוסשיקן .הייסן גיין( .מיט א
בּײַטעם פֿון הומאָר) .אװעסטו זיך ניט אַפּי
טראָגן מיט גוטן װעט מען דיך אַי" .אי מיט אַ
שפּאַן (אין הינטן) .אַי מיט כּבֿוד, .און סטעמ-

פּעניו ,קוים איז געװאָרן נאַכט ,אַזױ האָט ער

די חבֿרה

אַריסגעמשלחט

קלעזמער

אויף אַ

יזמירות'" ,שע ,אידישע ראָמאַנען922 '| ,
,בּאָטשאַטש האָט אים אַמאָל שוין שיער אום
שבּת מיט א פֿור אַרויסמשלח געװעזן"| ,חיים
מאַלאַגאַן ,גדולת רי װאָלף...

ויפּ ,זי 832ן,

ארױפֿן  --פרעפּ  +דעם .אין לד אויך פֿאַר זאַכ-

ווערטער פֿון װײַבּלעכן מין .אַרױסשלײַדערן אִי
טויער,
ארױפנאָגן  --טרו.
אַרױסזױגן ,אַרויסצוען
(פֿליסיקײט) מיט די ליפּן .אַי מילך פֿון פֿלע-
שעלע, .די קועלן . . .זענען  . . .אַזױ בּלאַס,
װי מע װאָלט די רויטקייט בּיז א טראָפּן פֿון
זי אַרױסגענאָגט" ,אָפּאַ ,יאסתּרלי ,זי ,53
 .1דזוו אױיסגאָרן (+--
אַרױפנאַרן  --טרו.
זי  .)882אי געלט .אי א װערטפֿולן חפֿץ .מץ
קען פֿון אים אַי אַלץ װאָס ער האָט .אי דעם "אָי
*אַ' די נשמ ה = איר װעגן
מיטן ינייף,
ניט קיין קלוגן װאָס מע קען אי פֿון אים אויך
דאָס טײַערסטע, .און אז דו האָסט מיר די
ליבּע אַרױסגענאַרט / .איצט האָבּ איך שין
בּײַ דיר ניט די ווערט" ,פֿל; .אַרױסגענאַרט האָט
זי בּײַם מלאך:המות גליק  /און אויף די
אומװעגן אין פֿעלד צעװאָרפֿן זיי װי זריעה",
פּמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591זי ,582

 .2מיט אַן אײַנפֿאַל ,כיטרעקייט מאַכן אַז
עמעצער זאָל אַרויסקומען אָדער אַװעקגײן .א'
דעם יאָלד פֿון שטובּ .אי עמעצן פֿון א בּאהעל-

טעניש, .דערפֿאַר האָט זי אײַך מיט אַזאַ אָנ"
שטעל אַרױסגענארט נאָך אַ דאָקטער ,זי זאָל
דערװײַל קענען ארױיסלאָזן איר צװייטן מאַן
װאָס איז . . .געלעגן בּאַהאלטן אונטערן בּעט",
ב,

בעקערמאַן,

דיא

גליקליכע

הויזען,

ווארשצ

 ,5זי , ,03ישׂראל ( . . .צו די גבּאים) :גייט
מיט עפּעס דעם עוֹלם
רט
א. .ַ.
ניף
דורכן הו
אַרױס" ,פּרץ' ,די גאָלדענע קייט' .3 ,אַקט, .די
זון האָט מיך אַרױסגענארט פֿון װאַלד צוריק
אין פֿעלד  /און װידער פֿאַר מיר אױפֿגעדעקט
די װײַטקײט

פֿון דער

װעלט",

סעג,

לירישע

לידער ,קיעוו  ,9191זי ,33
מיט זיך :אַרױסגנפֿענען זיך .אַרױסמאַכן
זיך .אַי זיך פֿון דער היים, .א,יינמאָל האָבּן זי
| זיך אַרױסגענאַרט שׂמחת'תּורה פֿון הקפֿות",
פּרץ ,יא פֿאַרשטערטער שבּתי, .אויסגענוצט אַלע
הינטערליסטיקייטן זיך אַרױסצונארן פֿון יענע
װאָס האַבּן זי פֿאַרפֿאָלנגט מיט כּלומרשטער
ליבּע" ,בּאַש ,פֿאָר 6691 ,וע ,3

-עכץ.

/עניש.

ער

(יין- ,קע).

דעריי,

אַרוױפנאַשן  --טרו.
געווען אָפּגעלײגט

אויסנאַשן װאָס אין

אין א זײַט,

בּאַהאַלטן.

אי

דאָס אײַנגעמאכטס פֿון בּופֿעט .אי די סמעטענע
און איבּערלאָזן די זויערמילך, .אין די לענג
נשין זיא דאז בּעשׁט הרויש ,אוני דאָז שמאלץ
היבּן זיא אָבּ פֿון טױפֿן אונ' עשׂין עס מיט
בּראָט" ,בּראַנט ,פּרק נבּ, .די ראָזשינקעס ,װאָס
ער פֿלעגט אַ' ,געדענקט ער" ,פרץ' ,הנרות
הללו', .אונדזער קעכין שרײַט און רודערט/ ,

אַרױסנײגן

2101

ליאַרעמט ,װילדעװעט און רעשט  / --עמעץ
האָט איר פּוטער-קוכן  /פֿון דער פֿאן אַרױס-
גענאַשט" ,אול' ,דער נאַשער",
אַרױיפנײן  --טרװ.

אַרויסקריגן דורך אײַנ-

 בּייגן .אי פֿון קריגל נאָך אַ בּיסל מילך ,אוועןעֶר מעסט מיט דער מאָס ,דאָ זאָל ער אין
װינציק מער מעסן ,דען עֶשׂ בּלײַבּט אַלי צײַט
װאָס אין דער מאָס ,דען עֵשׂ איז ניט װאול
מיגליך דאָשׂ מן עֶשׂ גאַנץ אוני' גאָר קן הרויש

נייגן" ,לטו ,קח/בּ,
אַרױפגעמען  --טרװ.

 .1נעמען ,דערלאַנגען

פֿון אינעװײיניק אויף דרויסן .ארױיסטראָגן .א'
די ספֿר-תּורה פֿון אָרון-קודש .אי די װעש פֿון
װאַליזע .אַ' א שװעבּעלע און אָנצינדן א פּאַפּי"
ראָס, .אַרױסגענומען האָט עֶר דעם רעװאָלװער
און האָט דבֿורהלען דערשאָסן ,פֿל, .און אַז
ער האָט אָפּגעבּעטן האָט ער ארויסגענומען זײַן
קליין פֿײַפעלע און . ...שיין געשפּילט דעם
ניגון װאָס די לוויים זינגען אין בּית-המקדש",
! הנסיון ,ווילנע  ,6581זי , ,9אונ' דא גוֹט שיקט
דשׂ מבּול ,דא הוט עֶר צווייא שטערן אויש דעם
עיש אַרױז גינומן אוני' האט זיא איין גיזעצט
אין מזל טלה ,אונ' דורך דיא לעכר ...האט
עשׂ גירעגנט" ,סהמ ,איובֿ ,לח, .03 ,װען איין
גוי  . . ,װערפֿט װאָז אײַן אין דאָז (מתּן בּסתר)
דאָ זאָל מן גיװאָר װערדן ,װיפֿיל ער האט איין
גיװאָרפֿן אונ' זאָל עֶשׂ װידר הרוישׂ נעמען
אונ זאָל עש געבּן עניים פֿון גויים" ,לטו ,מו/א,

,מע טאָר ניט די תּפֿילין אויס דעם בּײַטעלע
אויסשיטלען
בּרודאָ,

אַרױסנעמען

נאָר מיט דער האנט א'" ,הרבֿ א.

הליכות

עולם,

אונגוואר

,4681

זי ו.

*ניט לאָזן (זיך) קיין שעפֿל פֿון בּאָד א' =:
ניט לאָזן צונעמען װאָס מע דאַרף אליין האָבּן.
ניט לאָזן זיך שפּײַען אין קאַשע ,ניט לאָזן
קריוודען זיך.
פֿון אין פֿענצטער און
יֵאִי א שויבּ
אַרײַנשטעלן אין א צווייטן{ ,אין װוילנען אי א
שויבּ אויף אנטאַקאָלנע און אַרײַנשטעלן אויף
שניפּישאָק = א) טאָן װאָס איז ניט פּראַקטיש,
 ) 3לײַען כּדי צו בּאצאָלן א חובֿ; לײַען בּײַ

יאָקלען און אַװעקגעבּן שמערלען.
 .2נעמען א טײל פֿון אַ גרעסערער זאַך,
פֿון א סכום ,אויסטיילן פֿון א גרופּע .אי עמעצן
פֿון דער חבֿרה און אים עפּעס געבּן .אַי געלט
פֿון דער קאָנטע פֿון בּאַנק, .רו"ט (ראשים
וטובֿיםן וקהל זולן בּראָש געבּן אירי מס ,ואחר
כּך זאָלין דיא גובֿי מסים אוישׂ דעם פּאָליש
אַרױשׂ נעמין דיא דא זאָלין בּראָש געבּן",
תּקק ..., .ווען שון איר מדות זער אונטר
שיידליך זײַן ,קומן זיא דאָך דאַרינן איבּר איינש
דז זיא נעמן איינם פֿון זיך אַרוישׂ אוני שטעלן
אים פֿר איין ראש אונ' מנהיג" ,חהו ,מבֹּ/בּ.
,צװישן אונדז װעסטו דיר דײַן חלק מיט אַ
גורל אַי ,איין בּײַטל זאָלן מיר אַלע האָבּן" ,מס,
*א' פֿון גרײטן =
משלי תּקע"ד ,א41 ,
*אַ' אַרבּעט = נעמען
פֿון די רעזערװן.
אַרבּעט אהיים ,מחוץ דער פֿאַבּריק אָדער מחוץ
די גרענעצן פֿון דער שטאָט.

אָפּקריגן אויף

 .0אַרױסלײגן װאָס איז בּאַהאַלטן ,אָפּגץ-

צוריק .האָבּן רווח .אי די הוצאות .אי דעם קרן.

,ע הייבּט אָן איבּערשרײַבּן,
לייגט אין א זײַט .מ
מען עפֿנט אומעטום און מע נעמט אַרױס ואו
עפּעס ליגט" ,ש .בּערנשטיין ,ר' יאָכצע דל גאה,
קעשענעװו  ,4881ז' , .32גיך צעפּאַקט ער

 2אַרוסקריגן,

אַרױס אַ מכּה"; ,אַז מע לייגט גוט אַרײַן ,נעמט
מען גוט אַרױיס"; ,אַז מען לייגט אונטער איין
איי ,נעמט מען אַרױס צװיי" ,שװ, .װער עס

אַרױס
מ.ט
ע..
נרה.
ס'קרעמל זײַנס מיט סחו
אַנטיטשנצ מיני ספֿרים" ,ממוס ,יודל ,ז' ,6

אַי מיט

אָפּנעמען.

פּראָצענט ,אי א חובֿ, .אַז מע לייגט

אַרײַן קדחת ,נעמט מען אַרױס (א) קרענק":
|,אַז מע לייגט ניט ארײַן טאַקע ,נעמט מען

האָט אונדז געשיקט אַדרױפֿן זאָל שיקן דאָס
איבּעריקע און אי די ספֿרים" ,קמ ,5681 ,טן ,02
,אַזא מזיק ,ער װעט אַרײַנלײגן א קלאַפּ ,װעט
קיינער

ניט אַי" ,בּ .גאָרין,

דיא

!,0091 ,

מזיקים

שוב ה  --װען מע האָט חרטה
*אַי אַ ת
אויף זינד ,מע װיל װערן א בּעל-תּשובֿה ,קומען
צו א רבּין (א צדיק ,א רבֿ) און קריגן בּײַ אים
גענויען אָנװײַז װאָס צו טאָן כּדי אָפּצוקומען
פֿאַר דער זינד .אי א תּשובֿה און אַ יאָר צײַט
אָפּריכטן גלות,

 4אַרױסבּאַקומען

בּאַװײַז.

אַ שריפֿטלעכן

אי א דאָקומענט ,א פּאַטענט ,א ספּראווקע ,בּאַי
שײַניקונג ,אי א כּתבֿ ,א כּתיבֿה ,א צעטל ,א
 קוויטל אע, .דער סוחר האט רבּי שמואל חסידאבּ גציילט טויזנד גאָלד גילדן ...אוני האט
אַרויש

גנומן

פֿון דרײַא

כּתבֿים",

איין

שיינה

היסטאָריא

לײַט ,לבֿוב |סוף  .81י"הן, .ער

|וָהמן} נעמט אלץ אַרױס װי אים דער קעניג
האָט בּאַפֿוױלן" ,ר' אהרן מטריבּש ,ספֿר מצח
אהרן ,װאַרשע תּר"ג ,כה/בּ; .ער האָט ניט
אַרױסגענומען בּײַ אים |בּײַם חלפֿן} קיין שליש-
צעטל אויף דעם פּקדון ...האָט דער חללפֿן
אָפּגעלײקנט שטיין און בַּיין" ,יצחק משה
בּאַדער,

צבֿיה

פֿון

אַדעסא,

לעמבערג

,5091

,נעמסט נישט אַרױס בּײַ יענעם קיין צעטל,
קיין אײַנגעטונקטע פּען!" ,שע 57 ,טױזענד,
*ניט) א' בּײַ גאָט אַ קװיטל = (ניט)
זי 06
האַלטן גאָט פֿאַרן בּאָרד = (ניט) זײַן (צו)
*א' א תּקיעתכֹּף =
שטאַרק זיכער בּײַ זיך.
אָפּמאַכן ,פֿעסט צוזאָגן,
 .צונעמען איבּערגװאַלד .אָפּרײַסן פֿון
עמעצן, .ס'איז אן עבֿירה אַרויסצונעמען בײַ
אַן אָרעמאַן די לעצטע קישן", .אַזױ װי מע האָט
אים פֿון שטובּ אַרױסגענומען / ,האָט זי א
פֿרײַ פּנים בּאַקומען" :קאַזױ װי מע האָט אים
פֿון שטובּ אַרױסגענומען / ,האָט זי אָנגעהויבּן
מיט טרערן צו גיסן" ,פֿלֹ* .אַ'י |בּײַַם אַנדערן,
בּײַ א צװייטןן דעם בּיסן פֿון מויל = אויס-
*א' די
קאָנקורירן ,צונעמען א פֿאַרדינסט.
ג ש מ ה דאָס חיות ,דאָס נפֿש ,דאָס לעבּן) =
א) מאַכן עמעצן שטאַרבּן :ב) פֿאַרמאטערן בּיז
צום טויט)( ,אויס)מאטערן; ג) אָנטאָן װײיטיקן,
*אַ' דאָס ה א ר ץ (דאָס געזונט,
עגמת'נפֿש
דעם דם-התּמצית ,די קישקעס) :אי דעם קליאָק
(דעם מארך) פֿון די בּיינער = דזו א' די נשמה,
,מיט גוטע רייד קאָן מען אויך די עצמות א",
שװ, .א ליבּע צו פֿירן ,צו פֿירן איז דאָך גאָר

קיין וואונדער / ,ס'נעמט ארויס די מאַרך פֿון
די בּיינער פֿון יעדן אבֿר בּאַזונדער" ,פֿל.
*א' דעם װינט פֿון די זעגלען (די פֿליגלען) =
אַנטמוטיקן,

,צוליבּ דער שטאָט װין האָט די מאמע ארויס.
גענומען די שבּתדיקע זײַדענט פֿאַטשײלף",
*אַ' געלט = יך
שע ,מאַטל | ,ז' 912
פֿונאַנדערצאָלן ,בּאצאָלן.
 .4ארויסצ;ען ,אַרױסשלעפּן .אַי די טשװעקעס
פֿון די בּרעטער .אי דעם טשאַלנט פֿון אויוון,
דאָס עסן פֿון דער רער .א' א מעסער פֿון
כאָליעװע .אויסזען װי א מויז װאָס מע נעמט
אַרױס פֿון (א לאדעשקע) וויערמילך .זיך
טראָגן מיטן אמת אין בּוזעם-קעשענע און א'
אים װען מע דארף .אי די געבּראָטענע קאַרטאָפֿ-
ליעס פֿון אֵש .דאָס האָבּן גייט צו גרינג װי א'
אַ פּאָר אױסגעבּאַקענע קוילעטשלעך פֿון אויוון
אַרױס, .פּערװי איז שוין אָנגעקומען / ,און
צום פּריזיוו מוז איך שטיין / .אַז איך װעל אַ'
א קליינעם נומער / ,און פֿאָניען דינען װעל
איך מוזן גיין" ,פֿל; .אַז א נאַר װאַרפֿט אַרײַן
אַ שטיין אין װאַסער (אַרײַן) ,קענען אים צען
חכמים נישט אַי", :מיט פֿרעמדע הענט איז נאָר
גוט (בּאַקװעם) האָלעװעשקעס (קאשטאַנעס) פֿון
פֿײַער אַרויסצונעמען" ,שװ, .זאָלין זיא |די
צעטלעך| ליגן לתּוך הקלפי ואח"כּ זאָל מן
חמשה צעטליך אַרױז נעמין בּזה אחר זה",
'תּקנות ק"ק גיקאַלסבּורג (מעהרין),6061 ,
ענט = א) אָפֿט אין פֿאַר-
*אַי פֿון די ה
בּינדונג מיטן סובּ מציאה :אַרויסכאפּן .איבּער-
כאַפּן .קױפֿן אליין װאָס א צװייטער האָט
געװאָלט קױפֿן אָדער פֿאַרקערט :בּ) ניט געבּן
*איר
אַ מעגלעכקייט עמעצן צו טאָן עפּעס.
האָט אַרויסגענומען מײַן װאָרט פֿון מױיל =
דזוו איר האָט מיר אַרױסגעכאַפּט פֿון מויל --

איך האָבּ געטראכט ,געװאָלט זאָגן װאָס איר
*א' א האַנט פֿון א האַנט =
האָט געזאָגט.
*אַי
איבּעררײַסן פֿרײַנדשאַפֿט ,בּרעכן תּנאים ,
די טשװעקעס פֿון װאַנט = אַרױסגנבֿענען אַלץ.
*אַי אַ צאָל פֿון אַ קװאַדראַט:װאַרצל (קובּישן
װאָרצל) = דזװ אַרױסציען א װאָרצל,

 .8אַרױסשנײַדן .אַרױסקאַלופּען .אַרױסרײַסן,
אִי די מאַנדלען,
עבּערמוטער,
ג=
|

די פּאָליפן .א' די מוטער
פֿטמן בּײַ א פֿרוי .אי עטלעכץ

ציין; .וי דערנער װאָס פֿארטשעפּען זיך אין
װאָל  --אַז מע ויל א' די דערנער . . .רײַסט
זיך מיט א בּיסל װאָל אויך" ,יעבֿץ איבּז ,עין

יעקב ,בּרכות ,װאַרשע תּרמ"ו ,כד/בּ.

*אַי אַן א ויג (די אויגן) , --ער איז אַזױ
אומגעלומפּערט אַז ער קען חלילה אַן אויג אַ'",
,בּאָדײַ זיך אַי איין אויג ,אַבּי יענעם צוויי" --
אין א פֿאַרבּיטערטן קאַמף ,אַבּי צו נעמען נקמה,
אויך, :אַי זיך צוויי אויגן ,אַבּי יענעם איינס"
 -װי אומזיניק עס איז פֿאַנאַטישע שׂנאה,|,לאָזן זיך פֿאַר עמעצן אַ' אַן אויג" = זיך
מוֹסר-נפֿש זײַן ,זײַן גרייט צוליבּ עמעצן אויף
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אַרױסנעפּלען
אַ קרבּן, .מע נעמט אים אַרױס אַן אויג --
דאַנקט עֶר גאָט װאָס ניט בּיידע"  --ער איז
הילפֿסלאָז ,שטעלט ניט קײין װידערשטאַנד.
,לאָזן (זיך) אי אַן אויג פֿאַר אַ גראָשן =
פפֿינצטער
זײַן זייער קאַרג אָדער אָרעם.
כאָטש נעם אַרױס אַן אויג" .ע(זיך) מוון די
אויגן אַי" --

קוים מיט

צרות

איבּערלייענען.

אויך :אַרױסרופֿן קנאה,
*אַי מיטן (פֿונעם)) ש ו ר שׁ  --אױיסװאָרצלען.
*איך װעל (דיר ,זיי אאַזו) אַי די קישקעס ,די
געדערים ,די אויגן (און װאַרפֿן פֿאַר די הינט)
 -בּײַם סטראַשען ,בּײַם שעלטן. .9מאַכן צו נישט .בּאַזײַטיקן ,ליקװוידירן.
,עלט
ג

איז די בּעסטע

זייף װאָס נעמט אַרױס

דעם גרעסטן פֿלעק" :קאַלע פֿלעקן קען מען
אי מיט א בּיסעלע גאָלד" ,שח.
 ,01אַרױסגנבֿענען .צוגנבֿענען. .מע נעמט
ארויס די קו (דעם פֿערד) פֿון שטאַל און דעם
שטאַל שליסט מען צו" ,שװ ={ .א) נאָכן
שאָדן װערט מען קלוג" :בּ) אַז מע נעמט די
כּלה (דעם חתן) פֿון א געמיינערן שטאַנד ,האָט
מען ניט מער צו טאָן מיט דער כּלהס (דעם
חתנס) משפּחה .לויט דעם צװייטן ב אַנשטאָט
ידעם שטאַל שליסט מען צוי אויך' :דעם שטאַל
פֿאַרבּרענט מען'ן, .א,לזו האָט אִשתּו איין גדול
מהומה גיהערט בּב"ה |=בּבֿית הכּנסתן אַלישׂ
װען גנבֿים בּבֿ"ה װערין אונ' אַלישׂ אַרױישׂ
נעמין" ,גה ,ז' ; .133דאָס װײַבּ און דער
ָ.בּ.ןן דאָס גאַנצע הויז אויס (גצי
הרא.
ןחו
בּ
זוכטן און { . . .האָבּן} דאָס בּעסטע און שענסטע
אַרױס|גענומען|  . . .און זײַנען אַװעקגעריטן",
*ער נעמט
משל הקדמוני ,אוסטרהא .8081
אַרױס ס'װײַסל פֿון די אויגן  --עֶר איז א
דורכגעטריבּענער יונג ,א געניטער גנב.
 ,1אַרױספֿירן, .נעם אַרױס אַ בּער פֿון
װאַלד און לערן אים אויס שרײַבּן" ,פֿל, .עס
שטייט (בּײַ אַבֿרהמעןן הבּט נאָ השמימה,
גאָט האָט אים ארויסגענומען אױפֿן גאַס און
האָט אים געזאָגט קוק נאָר אױפֿן הימל",
תּנחומא ,בּראשית ,װאַרשע תּרמ"ו ,ז' * ,711אַי
פֿון פֿאַרלעגנהײט = אַרױספֿירן ,אַרױסבּרענגען
אמ דזװ אויס"
פֿון אַן אומבּאַקװעמען מצבֿ.
נעמען ,בּ ,392 +-- ,01
 ,2ציטירן .אָפּקלײַבּן פֿון (א) װערק .אַי א
ציטאָט פֿון אַ בּוך, .דער גרימוני החכם נעמט
אַרױיש פֿון דעם מאמר נאָר װאָשׂ אים טוג אונ
אַנדרי ווערטר װאָשׂ דאָרט שטייט װאָשׂ איז אים
(מתנגד) לזט ער אונטר שטעליג" ,שי ,לו/בּ.
,אויך האבּ איך אין טײַטשן גבּראַכט עטליכי
זאַכין  . . .רויז גנומן פֿון מײַן ספֿר שׂיח השׂדה
דאז איך אויף לשון הקודש קערצליך גדרוקט
האבּ" ,ספֿר שׂיח השׂדה ,פֿיורדא תּצ"ז ,פּרק ח'.
;דש האבּ איך אַרױש גנומן פֿון פֿיל יודשי
שרײַבּרײ ,שאר ,זי |, .01טבֿיה דער מילכיקערן
נעמט די פּסוקים ארויס פֿון די אַלטע בּלעטער
און פֿון זייער אַלטן פּשט און שפּאַרט זיך
אויף זיי אָן" ,בּ .שעפֿנער ,פֿאַר 5691 ,ווו .72

 ,8אַרויסדרינגען .אַרױסלערנען .קומען צו
אַ מסקנא ,מאַכן אַן אויספֿיר ,פֿ,ונװאַנען האָסטו

אַרױססאָטען

אַרױיסגענומען אַז מע װויל דיך אָפּנאַרן?", .זאָ
קאן מן דא אַרױז נעמן דז אָפֿט קומט איין אום
פֿר שטענדיגר מענש אונ' װיל דעם חכם זײַן
ספֿר שענדין" ,רי בּער אייבּשיץ ,כּײי ספֿר בּאר

שבֿע, ,?2471 ,דרום געהער איטלעכער אַ מוסר
אַרױסצונעמען ,געװאָרנט צו זײַן פֿון איין אשה
זרה" ,פּאַװיר ,ספורי הפלאות ,װאַרשע ,4481
ֿ,ון דער גמרא אליין האָבּן זי ודי רבּנים)
ה/א .פ
ניט בּכוח אַרויסצונעמען א פּסק'-הלכה" ,דער
יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' ג, .211ליב
ציכע  . . .מישט אויס װי מע זאָגט 'קאַשע מיט
.עכער
אזי.ט.ל
מאָן  . . .אין דער האָפֿענונג אַ
װעט פֿונעם אויסמישעניש אי דאָס װאָס איז אַן
אָנצוהערעניש אקעגן איר" ,ממוס ,שלמה ,זי ,27
,פֿון יעדער מעשׂה אָדער מנהג פֿון אַלטע חסי"
.גט ער אִ'י א בּכן און אַ מידה-
פםֿ.ל.ע
די
טובֿה" ,לדבּ ,נ"י  ,7591ק"ז.
 ,4אַראָפּבּרענגען .אַריבּערנעמען .אי װײַב
און קינדער פֿון דער אַלטער היים; .אין אַ
קורצער צײַט אַרום  --אַזױ שרײַבּן זיי --
װעלן מיר אײַך אַלע אי צו זיך ,װעט אײַך
פֿאַרענטפֿערט װערן אַלע קשיות" ,ממוס ,די
אַנטדעקונג פֿון װאָלין; ,9 "/ ,ער האָט שין
חשק אִי אַהין זײַן װײַבּ און קינדער" ,שע,
טבֿיה ,זי , .82אַזױ װאַכעדיק האָט ער זעלטן
זיך געפֿילט ,נאָך איידער די היגע מאגנאַטן
האָבּן אים ארויסגענומען אַהער פֿאַר א רבֿ",
בּערג ,בּאַם דניעפּער וו' ,עמעס' ,זי ,893
 .2באַפֿרײַען .אויסלייזן .אױיסקױפֿן .אַי אַן
אַרעסטירטן אויף ערבֿות .אי פֿון פּריזיו .אַ'
דעם משכּון (דעם פֿאַרזעצטן פּעלץ) פֿון לאָמ"
בּאַרד .אי אויף א חרם-קוויטל,

א' די יידישע

קינדערלעך פֿון זייערע לעבּעדיקע קבֿרים אין
געטאָ, .יוכבֿד דיא מוטר פֿון משה רבּינו איז
אויך לעבּדיק אינש גן עדן קומן אוני האט דאז
קינד גיוואונן אונ' ויא טאגן מן האט זיא
הרויש גינומן פֿון דער פֿלוכונג {חוהסן",
בּראַנט ,6761 ,פּרק וי, .איר זענט מאמין בּאמונה
שלמה דאָס די מטבּע װעט אײַך א' פֿון אלע
אײַערע

צרות",

א .מאָרגענשטערן,

עגל

הזהבֿ,

װאַרשע  ,8981זי , ,16אַזױ װי דו האָסט אום
ראש השנה ארויסגענומען דײַן קנעכט יוסף פֿון
דער תּפֿיסה ,אַזױ זאָלסטו אונדז אויך אי הײַנט
פֿון דעם

יום'הדין",

איין

נײַע

שס

תחנה,

פּיעטריקאָװ , ,1881ל,סוף איז הקבּ"ה געקומען
מיט זײַן גאנצער פּמליא של מעלה מיט גרויס
אויפצוג און פּאַראַד און האָט זיי אַרוסגענומען
בּיד רמה {פֿון מצריםן" ,נוצ ,מה/א, .גאָט
וװויילט נאָך פֿאַרצײַטנס יעקבֿ אויס  /נעמט אים
פֿון אַלע צרות אַרױס",

ממוס ,זמירות,

ז' .08

 ,0אַװעקשטעלן אויסערן רשות .אויסשליסן,
אָפּגרענעצן .אי פֿון דער יוריסדיקציע .דער
בּית-הדין האָט בּאַשלאָסן אַרױסצונעמען דאָס
קינד פֿון דער מוטערס רשות .אי א פֿאַבּריק
פֿון רשות פֿון איין מיניסטעריום און איבּער-
געבּן א צווייטן .א' עמעצן פֿון א שלעכטער
ווירקונג ,סבֿיבֿה .אי פֿון אַלגעמיינעם כּלל און
מאַכן אַן אױיסנאַם, .מע זאָל אַדעליען פֿון זאָ
איין בּאַרבּאַרישער מוטער פֿון דער היים א",

א.1 .

רוף,

,5681

אַדעליע ראָזע ,װארשע

ו' ,63

,דעם װײַן האָבּן די חכמים אַרוסגענומען +י.
פֿון כּלל פֿון די פּירות פֿון בּוים אַז מע זאָל
דערויף אַ בּרכה מאַכן בּורא פּרי הגפֿן" ,הרף
ש .ז .שניאורסאָן

,4

איבּז ,ספֿר בּרכות.

זי , .71ד,י שענסטע

 . .װאַרשע

בּליענדע ראָזע ,װען

מע זאָל אַי פֿון איר גאָרטן און איבּערזעצן אין
א אומגעפּוצטן בּלומען-טאָפּ װערט זי צו גאָר'
ניט" ,י .ד .טאָיבּ ,דער קדיש ,...װילנע
תּרמ"ט ,זי , .16אין פּשיסכע זענען מיר גע"
גאַנגען כּדי  . . .אַרויסצונעמען דאָס חסידות פֿון
דער יאַטקע און מאַרק און צוריק אַרײַנבּרענגען
אין אָרון-הקודש ארײַן" ,אַש ,תּהיליםייוד, .די
ודײַטשען רעגירונג האָט אַלע ייִדן אַרויסגע-
נומען פֿון יעדן געזעץ" ,אשר אַלכּסנדר העלער,
קהילת רישא ,ספֿר זכּרון ,תּ"אָ  ,7691ו' .635

*(מאַטעמאַטיק) אי מחוץ די קלאמערן = אַרוס-
טראָגן דעם געמיינזאמען טילער מחוץ די
קלאמערן.

1

בּײַ פֿאַרשײדענע מלאכות( .שנײַדערל),

אַרױיסלאָזן (דעם פֿאַרבּײיגענעם מאַטעריאַל בּעת
(בּלעכערײ) פֿאַרגלײַכן בּאַי
דער מעסטונג).
נוצט נאָר אין פֿאַרבּינדונג מיטן סוב בּרעגלעך,
אי בּרעגלעך = פֿאַרגלײַכן מיט א כּלעכערישער
שער דעם אונטערשטן ראנד פֿונעם עמעֶר כּדי
צוצושליסן דעם דנאָ (דעם דעק).
מיט זיך :אַי זיך אַן אויג; .אן ערלעכער
 . .נעמט ער זיך אַרויס אַ מוסר צום גוטן",
.
מס ,משלי ,תּקע"ד ,כא, .21 ,די רז"ל האָבּן . .
געזאַגט אַז א מענטש זאָל זיך קיינמאָל נישט
אי פֿון כּלל",

ז' .411

תּניא,

,און

בּנערינו

ובּזקנינו ובּבֿנותינו  ---יעדערער זאָל זיך אי מיט
פֿרױ און קינדער ,פֿון צושטאַנד פֿון עבֿדי"
פּרעה" ,ציט דעם ליבּאװיטשער רבּין ,טמז,
 7שז , .42אין אזא שעה ,װאָס מיר האָבּן זיך
אַהער אַרוסגענומען" ,פה ,עלנט און נױט,
אויךְ :אַרויסדרייען זיך.
 ,2זי .831
 ---,ניין קדיש ,האָט זיך רוכטשע אַרוסגענומען
פֿון זײַנע פֿינצטערע ,הייסע הענט -- .מאָרגן
װעלן מיר שטעלן א חופּה" ,פּערלע ,גילדענע
*א' זיך די ציין = ניט
פּאַװע ,ז' .212
פֿאַרגינען; מקנא זײַן,

=ינעם ,דער .

דער (יין ,יקע) .

דעכץ-= ,עניש.

יונג,

דערי.

אַרױפנעפּלען  --אוטװ .נעאָל .אַרױסװײַזן
זיך פֿון א נעפּל, .פֿון די אַנגעצונדענע גאסנ"
לאָמפּן האָבּן אַרױסגענעפּלט גריךגעלע סנאָ-
אויך
פּעס" ,ל .טרייסטער ,היימיש ,יולי 8591
מיט זיך.

אַרױס נקי ( --נאָקין,
געשעפֿט,
אַרױיס אָקי

אַרױס

פֿאַרלאָרן אַלץ אין אַ

אָן אַ גראָשן.

9טמ

אויך:

אַרוסנשטאָט  --די ,שטעט,
דאָס װאָס
איז בּשכנות אָדער הינטער דער גרענעץ-ליניע
פֿון דער שטאָט .לעבּן צװישן גויים אין דער אַ'
אַרױפסשאַטען  --טרו.
דזוו אױיססאָטען +--
 .4אַי אַן עוף .אויך :אין פֿאַרבּינדונג מיט סוב

אַרויפסטאַרטשען

9012

קישקעס ,אינגעווייך אע :א) אויסטרייסלען,
אויסשאָקלען,, .מיר זײַנען אַזױ געפֿאָרן און זיך
| געשלעפּט א גאַנצע נאכט איבּער טאָלן ,בּערג
און טײַכן ,אַז עס האָט אַזש אַרױסגעסאָטעט די
קישקעס" .בּ) (אינעם לשון פֿון שלעגער) אַרױס-
זעצן .אַרױסרײַסן . א,יכל דיר אַי די קישקעס,
װעל איך דיר!" .ג) צוען פֿון עמעצן געלט.
שאַנטאַזשירן, .ער האָט שוין פֿון מיר אַרוס-
געצויגן א קאַפּיטאַל  --ער סאָטעט פֿון מיר
|
אַרוס די קישקעס".
אַװױכקסטאויטשען - :99 --סטאַרצען.
אטטװ  --אַרױסהײבּן זיך.
טאַרצן,ש
זיך אַרױסבּוֹלטן ,אַרוסשטעקן ,א קוימען װאָס
סטארטשעט אַרוױיס .קאַ  טורעם סטאַרטשעט
אַרױס צום הימל", .עס סטאַרטשען בּײַ איר
אַרױס די בּריסט", ,פֿון אונטער דער הויט
סטאַרטשען אַרױס בּלויע אָדערן", .די ריפּן
סטארטשען אַרױס" ,אי װי א פֿלאָקן ,װי עוג-
מלך-הבּשן, ,אין מיטן בּויך האָט אַרויסגע-
סטאַרטשעט אַ פֿאַרדרײטער שפּיצעכדיקער פּור-
פּיק אזוי װי דער עזאָזלײ ,מ .דלוגאַטש ,די װעלט
מסורה ,װאַרשע  ,1881זי  ,22קער  . . .פֿאַררײַסט

דאָס אויסגעדייװערטע העלדזעלע פֿונװאנען עס
סטאַרצעט ארויס דאָס גערגעלע" ,ממוס ,בּהמות,
,ױיסגעשטאַרבּן
זי  ,42א

איז די לאַנדשאַפֿט/ ,

וואויניט-וואו אַן איינזאם הויז / ,װאָס פֿאַר-
שנייט װי א מצבֿה / ,סטאַרטשעט פֿון דער ערד
אַרױס" ,יהואַש' ,שנייי,
ּ,ײַם טענדענציעזן שרײַבּער אין
אויך פֿיג :ב
רעכט צו פֿאַלשעװען ,צו פֿאַרדרײען די װירק-
לעכקייט ,אַבּי די טענדענץ זאָל אַ'" ,שנ ,װעגן
יודישע שרײַבּער ו זי , .302עס סטאַרטשען פֿון

אידייאישץ

איר ניט ארויס װידעראַנאַנדיקע
שפּיצן ,שבּש ו ,זי ,783
טרװ  --אַרויסשטעקן ,אַרױסרוקן, .אראָפּי
געקלעטערט האָט די זון דעם הימלס טרעפּ/ ,
עס סטאַרטשען נאָר די בּלויע בּערג אַרױס די
קעפּ  /בּײַם ראַנד פֿון הימל" ,יהואָש' ,זונען-
אונטערגאַנגי, .איך דריק צונויף די ליפּן ,איך
סטאַרטשע אַרױס די אויגן ,כּדי אײַנצוהאַלטן
נאָך א װײַל די טרערן װאָס פֿאַרנעפּלען מײַן
בּליק" ,פּאַריזער צײַטשריפֿט ,3691 ,שן ,13
זי ,47

מיט

זיך.

עכץ.

עניש.אַרױסבּאַקומען,

אַרויפסירורן  --טרװ .נעאָל.

אַרױסרופֿן צום לעבּן פֿון אַ סידור, .פֿרום איז
אונדזער

ייִדישע

אָט
ה .
י...
סזע
מו

זי דער

יַך

אַרױסגעסידורט" ,אפֿא ,גילדענע שקיעה ,ז' ,191

אַרױסטיל(י)שֶן  --טרו.

אַרױסצ;ען (פֿון אַ

שנור) .אַראָפּציֶען פֿון א פֿאָדעם .אַי בּיזן לעצטן
מיט זיך , --די כּלויע רינגען רויך,
קרעל.
װאָס סילען זיך ארויס  /פֿון גאַלד-צעפֿײַערטן
ציגאַרן"זשאַר" ,הר ,אין שאָטן פֿון בּוים' ,עס
שמעקט מיט װאַלדי, .מיט די הענט האָט זי
וְדי שפּינערין} געװאָרפֿן הין און צוריק א
ישיפֿלי פֿון װעלכן ס'האָט זיך געהאַלטן אין
איין אי אַ לאַנגער פֿאָדעם" ,ע .איזרא ,צײַג,
קיֶעוו  ,8291זי ,83

אַרױספּאַקן

אַרױס.
אַרױיםטימפֿאָנישן  --טרװ .נעאָל.
בּרענגען װי אַ סימפֿאַניע .אַרױסגעסימפֿאָניעט
און אַרױסגעתּהילימט אויף גאָלע אָרגלישפּראַך
די נשמה  . ..פֿונעם ייִדישן מנין"{ ,אין סוצ,
געהיימשטאָטן,

דײַטש,

מאַטעס

דװקא,

ב"א

 ,1פאן  ,6די ,632

אַרױטעגבּערן  --טרו.

ארויפעט  --קאַנװערבּ +-- .אויסצט,792*89 ,
קומט בּמקום אַרױס אין פֿאָלקסטימלעכן אופֿן
רעדן, .כאשקע ,גיי אַרױסעט / ,ויכניע ,דריי
זיך אויסעט!  /אַ כאַלערע זאָל דיך טרעפֿן! /
אַװואוהין בּיסטו פֿאַרקראָכןײ ,פֿל, .די שטרויענע
בּיידלעך שטראלן און פּאַרען  /אַרױסעט דעם
טוי און דעם רעגן" ,מק ,פּאָעמען ,װוילנע ,0291
זי  ,24עעס װערן די שאָטנס אַלץ גרעסערי /
די זון פֿליט אַװעק װי אַ פּאַװע / .א יונג ציט
אַרוױסעט א מעסער  /אזוי װי א שטראַל פֿון
כאָליאַװע" ,סוצ ן ,זי ,36

 --זזו אַרױסאָטעמען .+-

,דער מענטש און די בּעלייחיים עטעמען אַרויס
קוילנזויעריגאַז" ,ד .האַכבּערג איבּז ,שמייל,
זנג,
געװיקסן ,מאַסקװע  ,0291זי 081,

אַרױפענטפֿערן  --טרו.

 ,1ענטפֿערן פֿון

ערגעץ אינעװײניק, .האָבּ איך געהערט װי
איינער יאָמערט אין דעם בּוים .האָבּ איך גע
פֿרעגט :װער בּיסטו? האָט מיר ראָס קול אויס
דעם בּוים אַרױיסגעענטפֿערט :איך בּין דער שד
װאָס דער בּעשט האָט מיך אין װאַלד אײַנגעזעצט
תּפֿוס" ,יפ .2 .ענטפֿערן מיט חוצפה .צו װאָס
האָסטו בּאַדאַרפֿט אי? װאָלסט בּעסער פֿאַרשװיגן,

אַרױסעפן

 --טרו.

לעבּער,

נירקע)

(גרויס) האַרצװײטיק ,ערגערניש ,צער,
 .4אױסװאָרצלען .מאַכן צו נישט .אומ-
בּרחמנותדיק אַי קאָרופּציע. .עס איז זייער
שװער די שפֿילה פֿון דאָרט {פֿונעם געשעפֿטן
אַרױסצועסן" ,קאַלמוס ,זעלטענער בּרית ,װאַרשע

אי פֿון צאָן די
פּלאַמבּע, .איר חלומען זיך בּינען ,פֿליענדע פֿון
בּלום צו בּלום ,זיי עגבּערן פֿאַרגאַפֿט פֿון
צװויט ארויס דעם האָניקײ ,פּמ ,מלחמה | ,ג"י
עניש.
/זנג.
 ,6זי .862

אַרויפעטעמען

די

אע

=

פֿאַרשאַפֿן

 1עסן פֿון אַ כֹּלי

ארויס .עסן פֿון עפּעס װאָס איז פֿאַרשלאָסן
פֿאַרמאַכט .אי פֿון טאָפּ קאַשע, .איר בּיין (פּצחו)
עפֿנן זיא אונ' עשן דען מאַרך הרוישׂ" ,סהם,
מיכה ,ג, .3 ,מיט איין האנט |האָט די נעגערטען
אײַנגעוויגט א קינד און מיט דער צװייטער
האָט זי אַרויסגעגעסן פֿון א בּלויער שיסל
קאַלטע קוקורוזע" ,אָפאַ' ,לינטשעריי.
 .2אַרױסבּײַסן ,אַרױסגריזשען .אַרױסלעקן.
אַי מיט די ציין א לאָך, .ןדער בּער} גראָבּט מיט
די לאַפּעס אין דער ערד און עסט פֿון דאָרט
אַרױס פֿארשידענע װאָרצלען און בּולבּף-
פֿ-לאַנצן" ,א .יאַקובּזאָ ,פֿאָר 8591 ,או .82
 .2אַרױסבּרענען (מיט אַ זײַערס) .צעשטערן
(כצמיש) ,שװעבּל-זײַערס קען אי א שטיק בּגד,
,גאָר אַלטע פֿלעקן פֿון אורין העלפֿט שוין ניט
קיין מיטל ,װײַל דער אורין האָט די גאַנצע
פֿאַרבּ פֿון קלייד אַרױסגעגעסן און מע קאָן
| דאָס שוין ניט אָפּפֿרישן" ,ש .שפּיראָ ,קליידער-

*אַי די
פֿאַרבּערײ ,װאַרשע  ,0091זי .23
אויגן = אַרױסרופֿן טרערן מיט אַ שאַרפֿן
*אַ' דאָס ה אַר ץ ,די
ריח ,מיט אַ רויך.

,3
.9
זיציע.
זעצן

זי ,9
אַרױסשטױסן עמעצן פֿון אַ שטעל ,פֹּאַ
אַרױסקאָנקורירן .זיך אויף עמעצן אָנ"
כּדי אים ארויסצועסן,, .מיר האַלטן ניט

פֿון אײַער סבֿרה אַז אין א ייִדישן אַנשטאַלט
װעלן קריסטן אי ייִדן" ,יפֿאָל ,1881 ,שן ,11

 6אֵרכ .עסן אַ בּיסל ,איבּערבּײַסן ,צובּײַסן,
,אונ' אַז אופֿט זיא גינן אױבּר דען שנק זאָ
עשׂין זיא וואז הרוישׂ" ,בּראנט ,פּרק נבּ,
עניש.
עכץ.
נג.מיט זיך.
דזו אַרױס ,=-

אַרויפער  --קאַנװערבּ .אַרכ.

אַזױי בּײַ גה,; .אין דײַנם הויז ,װאן ...אין
ווארום ,איז ער הנײַן גין אוני  /הירויישׂיר",
'
טח ,דבֿרים ,כא,31 ,

אַרױספּאַטשן  --טרו.
 .1מיט א פּאַטש
(פּעטש) אַרױסװאַרפֿן ,א' די פילקע איבּערן
פּאַרקאַן .אַי דעם עזות-פּנים פֿון שטובּ אַרױס,
אי דעם שגעון פֿון קאָפּ .אַי פֿון דער נאַריש-
קייט,
 .2פּאַטשנדיק אויסדריקן געפֿילן ,עמאָציעס,
,די פֿאַרזאַמלטע האָבּן אַרױסגעפּאַטשט זייער
בּאַגײַסטערונג פֿאַרן גרויסן קינסטלער", .ער"
װאַרטנדיק דעם גליקלעכן מאָמענט / ,שוין האָט
ער זײַנע פֿליגלען אָנגעגרײט / ,אַרױיסצופּאַטשן
פֿאַר דער װעלט זײַן פֿרײד" ,יהואָש' ,דער האָן
און די פֿלעדערמויז!,9091 ,
-עכץ.

-ונג,

/עעניש,

אַרױספּאַמפּ(ע)ן  --טרו.

 ,1אַרױסצלען

פֿון ערגעץ פֿליסיקײט מיט א פּאָמפע).
וואסער פֿון פֿאַרפֿלײצטן קעלער,

א'

 .2אַרויסקריגן פֿון עמעצן אַ ידיעה ,נײַס,
סוד .אִי פֿון די עדות אַלץ װאָס זיי האָבּן גע
וואוסט .ער איז געװאָרן שיכּור בּלויז פֿון
געפֿיל אז דאָס אַלץ איז מעגלעך פֿון זיך
ארויסצופּאָמפּען ,זיך בּאַפֿרײַען פֿון דעם מיט-
אַמאָל און זייער שיין" ,בּערג ,בּאַם דניעפער |,

|

יעמעס' ,זי ,194

 .9אַרױסצוען ,אױיספּרעסן ,אָנראַבּעװען מאַ-
טעריעלע רײַכטימער ,געלט .אַרױיסשאַנטאַזשירן,
די אַפֿעריסטן האָבּן אַרױסגעפּאַמפּעט פֿון
זייער קרבּן בּיז אַ פּרוטה .עדאָס ...אַ' די
אוצרות פֿון לאַנד דורך דער דײַטש-עסטרײַכ-
שער קריגסמאשין האָט אַרױסגערופֿן . , .אין
 . . .אָקופּירטן פּוילן אַ ...װירטשאַפֿטלעכצ
נויט",

יוסף

שטאַמפֿאַטער,

לובּלין ,2591 ,זי .432
-עניש,

אין

מיט

אַרױספּאָסט  --די ,בּא .נעאָל.

דאָס

זיך.

בּוך

פֿון

עכץ,

קאָרעספּאַנדענץ

אויף אַרויסצושיקן .אוּו װבּ.
אַרױפפּאַקן  --טרװ.

 .1אַרױסנעמען ,אַרוס-
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אַרױספּוטע(װענע)ן
לייגן װאָס איז געװען (טיף אָדער גוט)
ארײַנגעפּאַקט .א' תּשמישי-קדושה פֿון פּליטס
זאַק ,אַרײַנפּאַקן האָסטו ארײַנגעפּאַקט ,נאָר װי
װעסטו דאָס אלץ א'?".
 .2אַרױסשיקן ,אַרױסטראַנספּאַרטירן עמעצן,
אָפֿט איר, .גענוג חרפּות און בּושות געהאַט
פּסח!  --געגאַנגען אין שול אַרײַן אין...
אַלטן קליידל ,אין װעלכן די קבּצנישע קרובֿים
האָבּן זי ארױיסגעפּאַקט!" ,פּרץ' ,ס'בּרענט.
,כהאָבּ מורא  . . . --ער זאָל מיך ניט מאַכן צו
ימופֿן! ,די חבֿרה װאָלטן מיך שוין לאַנג אַרױס.
געפּאַקט נאָך בּרוקלין" ,אָפּא' ,מאָריס און זײַן
זון

פֿיליפּי, .א,וודאי

איז

דער

נישט

פֿאָטער

גערעכט ,װאָס ער װיל דעם זון אַי פֿון שטובּ",
טמז 2691 ,ווא ,71
 .8אַרױסכאַפּן .אַרױסציען .אַרױסקריגן, .קיין
שענערע מציאה האָסטו שוין ניט געקענט אַ'?",
,זי גייט גלײַך אומבּאַמערקט צו דעם קרוג צו,
שטעקט די האַנט אַרײַן פּאַקט דאָס קליינץ
גליק אַרױס |װאו עס ליגן צעטעלעך אָדער
קליינע זאַכןן" ,א .ב .רוף ,אַדעליעראָזע,
װאַרשע  ,5681זי ,61

 .4צוריקבּאַקומען ,אַרױסראַטעװען .אָפּקריגן
אויף צוריק, .דער עיקר איז ...צי װייסט
אַבֿרהמטשיק ניט :אפֿשר קען מען פֿאָרט דאָס
געלט אַ'" ,בּערג ,אַרום װאָקזאַל ,װאָסטאָק,
זי ,18
מיט זיך ; :איך (האָבּן פֿונדערװײַטן געזען,
װי אַ סך מענטשן האָבּן זיך אַרױסגעפּאַקט פֿון
אונדזער פֿעדערהײַזל" ,א .קאַגאַנאָוסקי ,אונ-
פֿליגעל

טערן

פֿון בּית'עלמין ,װאַרשע

תּרפ"בּ,

זי , ,71עס האָט זיך אױפֿגעהױבּן אַ געווימל
צװישן די מענטשן ,װאָס האָבּן זיי אַרומגע-
רינגלט ,װען זיי האָבּן זיך שוין פֿון די טירן
אַרױסגעפּאַקטײ ,װײַס ו' ,שרעבּערק' ,זי ,31

זנג- .עכץ.
דקע)- .ערי.

ער (ין,

עעניש.

אַרױספּוטע(װע/נע)ן  --טרװ.
פּלאַנטערן ,אי װאָס עמעצער
טערט,

 .1אַרױס-

האָט אָנגעפּלאָן-

 .2אַרױסדרײען ,אַרױסבּאַפֿרײַען פֿון אַ שוע-
רער סיטואַציע .אַ' אַן אייגענעם מענטשן פֿון
א סקאנדאַל.
מיט
א.ו.ן
.
א'

זיך

זיך  --פאָנגעהױבּן צאָלן פּראַצענטן
מוז שוין האָבּן אַ גליקלעכן צופֿאַל
פֿון

זיי",

אַרױספּיקן

ראובן

יאַנפּאָלסקי ,

דער

װיכטיגער שמועס ,בּאַרדיטשעװ  ,8981ז' , ,42די
פֿאַמיליע ט  . . .האָט זיך קוים אַרױסגעפּוטעט
פֿון דער דיעלע" ,י .בּודזאָהן ,מאָטקע פליך,...

ווילנע  ,7291זי ,03
אַרויסקריכן .אַי אויף
אַרױכפּױזען  --אוטו.
אלע פֿיר .אי פֿון בּירהויז װי א פֿאַרטשאדעטער
טאַראַקאַן, .פֿון צװישן די אויסגעריסענע קליי-
דער האָבּן װי װערעם אַרױסגעפּױזעט די אינגע-
איך
וויידן" ,ש .בּיקל ,איק ,פּסח תּשט"ז.
פֿיג, :װער איז געװען מענדעלסאָן און נאָך פֿיל

גרויסע לײַט? זיי זײַנען אַלע געלעגן בּײַם

דלות אונטערן פֿאַרטוך ,זײַנען ארױיסגעפּױזעט
אויף דער װעלט און געװאָרן גרויסעצ לײַט",
ח.

ד.

גילדענבּלאַטט,

דער

יודישער

גבּור,

ווילנע

,3

אַרױספּוישן  --אוטו.

 .1אַרױסשטאַרצן,

ֿ,ון אונטער דער קאָלדרע האָט
אַרױסבּוֹלטן .פ
עפּעס אַרױסגעפּוישט  --צי א קאָפּ ,צי אַ קני",
 .2אַרױספּלאַצן ,אַרױסשיסן, .דער שאַמפּאַ-
ניער האָט אַרױסגעפּוישט מיט אַ קנאַק", ,בּייל-
קע האָט זיך ניט געװערט און אַלע מאָל אַרוס-
געפּושט מיט אַ פֿאַרטאַיעטן געלעכטער" ,פה,
רויטע

פֿעלדער

| ,ז' ,26

 .5פֿיג .אַרויסקומען ,אַרױסשטראַמען, .ד,ער-
פֿילט עֶר גאָר פּלוצלינג ,װי שטאַרק עס פּוישן

אַרױס פֿון אים געפֿילן ,בּאַגערן ,פֿאַרלאַנגען",
אַקש רעז ,זבּ ,דער

װעג פֿון פֿאַראַט ,מאָסקװע

 ,2ז' ,76
טרוו .אַרױסשטעלן פֿאַרױס .א' דעם בּויך,
מיט

זיך.

-עכץ.

עניש.

אַיױספּופּוכען  --טרחװ .נעאָל.
אַרױסגעבּן
עפּעס מיט קלאַנגען װאָס זײַנען ענלעך אויף
פּורפּו ,ש,טייט בּײַם צווייטן בּרעג א דאמפֿער
און פּופּוכעט אַרויס פֿון זיך שװאַרצע און
גרינע קנוילן רויך" ,ל .אַליצקי ,ישיבֿה לײַט,
תּ"אַ ,8691
אַרױספּור(ק)שְׁן  --טרו .דזוו אַרױספּאַרקען.
 .1אַרױסדליבּען ,אַרױסקאַלופּען .אַי אַ בּעטלער

פֿון נאָז .אַי מיטן פֿינגער די מטבּע װאָס האָט
זיך פֿאַרקײַקלט אין ווינקל,
 .2אַרױסרוקן .אַרױסשטופּן ,אַי די שטעקשיך
פֿון אונטערן בּעט,
 9פיג .מאַכן עמעצן ענג ,צווינגען פֿאַרלאָזן
אַן אָרט ,אַ שטעל, .נאָר פֿון די צײַט װאָס די
גפֿירים  . . .האָבּן אױפֿגעגעבּן דעם פּאָדריאַד פֿון
זאַװאָד ,אין די ייִדן ענג געװאָרן ,דען די
בּאַאַמטע זוכן זיי בּיסלעכװײַז אַרױסצופּורקען
פֿון היר" ,ייפֿאַל  ,7881טאן ,63

מיט זיך.

עכץ.

עניש.

אַרױספּטרן  --טרו.
 .1אַװעקשיקן ,אַרױס-
שיקן עמעצן אויף אן אומדירעקטן אופֿן .בּאַי
פֿרײַען זיך פֿון עמעצן אִ' עמעצן מיט א
גלײַכװערטל .עמעצן געשווינד אַ' .עגאָטינקעס!
װי פּטרט מען אַרױס דעם נודניק?", .אויף װאָס
וועסטו האַלטן דײַן מיידל? אויף יקרות? דו
װעסט נישט גוטעס אויסװאַרטן .דו קענסט א'
 --מוזסטו זיך נאָר פֿרײיען" ,י .בּערלין ,משהאויך פֿיג.
דער טרעגער ,...נ"י  ,1091ז' 6

,די  . . .העלדן װאָס ער האָט ניט ליבּ ,זעט ער
װאָס גיכער ארויסצופּטרן" ,שנ ,דערציילערס
און ראָמאַניסטן װ ,זי ,194

 .2זיך בּאפֿרײַען פֿון עפּעס .אויך מאַכן מע
זאָל פּטור װערן פֿון עפּעס װאָס האָט פֿאַרשאַפֿט
אַרבּעט ,זאָרגן ,הוצאות (אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ
צײַט) ,אַי דעם חודש אלול .אי די ימים-נוראים,

אַי די יום-טובֿים און בּלײַבּן נקי .אִי דעם זמן
אין חדר, .הײַנטיקע צײַטן ,כּליזמן דו האַלטסט

זיך אויף די פֿיס  ---פּטר אַרױס דעם חמץ פֿון
שטובּ",

י.

גױידאָ,

נײַער

דער

פּראַצענטניק,

ווילנע  ,3981ז' , ,25מע פּטרט אַרױס דעם פּסח
פֿון שטובּ ,און דאָס א' אים ,האַק-און פּאַק
מיט אַלע זײַנע כּלים ,מאַכט אָן אויף דעם יידנס
נשמה עפּעס אַ מרה-שחורה" ,ממוס ,שלמה,
זי ,9
 9אַרױסענדיקן אַן אַרבּעט און פּטור װערן
פֿון איר .אי א פֿאַרלעגענע בּאַשטעלונג,
 4זזו אָפּפּטרן ,אַרױסכאַלטורען .אי א
שטיקל אַרבּעט .אי אַן איבערזעצונג אַז דער
מַחבּר זאָל זיך ניט דערקענען.
מיט זיך  --זיך אַ' פֿון אַן אַנשיקעניש,
זונג .ניש.
אַרױספּײַניקן  --טרו.
דורך פּײַניקונגע)ן
אַרויסקריגן ,ארויסבּאַקומען ,אַרױיסרופֿן עפּעס.
אי פֿון די אַרעסטירטע פֿאַלשע דערקלערונגען.
;די קירכע האָט פֿון זיי דװוקא געװאָלט א'
קאָנפֿעסיעס",

יג ,טמז

 7691שו .32

גער

האָט

איר |=זין אַרױסגעפּײַניקט אין זײַן חלום פֿון

איר קבֿר" ,חג ,דורות ,זי 881

ה-ער,

ונג,

אַרױספּ(י)ל|פוֹלן" ,פּלען  --טרװ.
אַרוס-
קריגן ,אַרױסבּאַקומען עפּעס דורך א פּלפּל,
דורך פּלפּלען זיך .אי פֿון פּשוטן פּסוק פּיתום
ורעמסס.

אי ניט-געשטויגנס.

,קען

מען

{פֿון

דעםן  . . .ניט אי קיין נאַציאָנאַלן קאַנפֿליקט",

זשיט וש ,ג"י  ,7191זי 11

פּלעניש,

אַרופפּינטלען  --אוטח.
ארויסקוקן פּינט"
לענדיק (מיט די אויגן) אָדער פֿיג פֿון אותיות,
ווערטער ,נקודות אע װאָס קען װערן צוגעגליכן
צו אַ פּינטל ,פּינטלעך; .דעם בּאַהאלטענעם
חוֹזק װאָס האָט צו אים אַוױסגעפּינטלט פֿון
די ייִדישע זײַטלעך {פֿון די בּיכערן האָט ער
לײַכט אַראָפּגעשלונגען" ,מ .שטריגלער ,אינזלען
אויף דער ערד, ,122 '{ ,פֿון די שווארצע אויגן

האָט אַרױסגעפּינטלט א מאנצבּילשע אָפּגץ-
נאַרטקײט" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,וו , .52די אויגן
האָבּן אים נערװעז אַרױיסגעפּינטלט פֿון זײַן
פֿאַרגעלט-געקנײטשטן פּנים" ,ר .פֿײַגענבּערג,
היימיש ,תּשרי תּשכ"ג,

מיט זיך.

עכץ .

עניש.

אַרױספּיקן  --טרו.
, .1איין טײַבּעלע האָט
אַרױסגעפּיקט בּײַ דער צווייטער דאָס קערנדל".
*אַ' פֿון עמעצן
אַי אומפֿלײט פֿון די פֿעדערן.
די גאַל = זיך רייצן; טאָן צולהכעיס .עןערן)
פֿאַרקױפֿט מזל-קוויטלעך ,װאָס זײַן פֿױגל אין
שטײַגל פּיקט ארויס פֿון קעסטעלע" ,טשענסטאַ-

כאָװער יידן ,נ"י  ,7491ז' , .621איך בּין פֿױגל
אין װינטערלאַנד װאָס פּיקט אַרױס פֿון בּוים
דעם פֿרילינג" ,י .מאַניק.

 .2װאויליונגעריש.

אַרױסטרײַבּן.

אי דעם

קאַרגן פֿון אונדזער חבֿרה,
מיט זיך :זזו אויספּיקן ויך603 +-- ,
דאָס הינדעלע פּיקט זיך אַרוס פֿון איי.
,דעמאָלט וען זיי ודי ייִדןן זענען שוין איבּער-
געלעגן װי גוטע זאָמען איבּער דעם װינטער
אונטער דער ערד און האָבּן זיך שוין אַנגע-

אַרױספּיקען

2108

הױיבּן אי צום פֿרילינג צו" ,קמ ,4681 ,שֵן ,94
 . .עס פּיקט זיך

| ,עס ערואַכט דאָס געשלעכט.

אַרױס  . . .די חיה-מאַנספּערשױין" ,פרץ ,יזכרו-
נותי' ,ציקאָי וא ,ז' , .49פּראָבּלעמען װעלכע
! הייבּן ערשט אָן זיך אַרױסצופּיקן אין דער
אַלטער קלוגער אײיראָפּץײ ,דא ,פֿון בּערלין בּיז
| סאַױפֿראַנציסקאָ ,װאַרשע  ,0291זי * .,111ערשט
פֿון איי זיך אַרױסגעפּיקט = נאָך גאָר פֿריש,
נײַ ,יונג ,ניט-געניט,
זונג.

ה-עכץ.

אַיױפפּיקען

//עניש.

 --טרװ.

-עריי

 .אַרױסגראַבּלען,

יו אַרױספּראַװאַד(י)ע1

 2אַרויסקומען אָדער טאָן עפּעס אומגץ-
ריכט ,האַסטיק ,מיט אימפּעט ,װירקנדיק װי אַן
אױפֿרײַס .אַרױסבּרעכן ,ארויסזעצן (מיט) ,אַ
פֿאַרשטיקטער װײיטיק קען א' לאָזן אי די
געפֿילן ,יעדן טאָג פּלאַצן ארויס נײַע פֿאַרשװע-

רונגען .פֿון א ליאַדע קלייניקייט קען א' א
גרויסער סקאנדאַל .אי מיט אַ געלעכטער ,גע
וויין ,מיט בּיטערע טרערן אע, .האָט אים פֿאַר"
קוועטשט דאָס האַרץ און וצֶרן האָט אַרױסגע-
 פּלאַצט מיט אַ געװויין אױפֿן קול" ,ר' יעקבֿמדובּנא,

משלי

חכמה,

וילנע

שמות,

תר"ג,

מיט אַ

נד/א, .אין |א} קורצער צײַט ואַרום} װעט עס
אין ארץ-ישׂראל שטאַרק אומרואיק װערן און
 . . ,די אומוויליקייט און װידערשפּעניקייט װעט
א' אַזױ װי פֿון אַ בּאַרג ארויס װאָס שפּײַט

אַרױס:

פֿון זיך מיט פֿײַער" ,איין קיצור פֿון דער מעשׂה

נעמען ,בּאַפֿרײַען פֿון א פּלאָנטער ,צעטומלעניש,
פֿאַרדרײעניש .אי די פֿיס פֿון די שטריק .עאַז
אַ מענטש װיל ניט מודה זײַן זײַן פֿעלער . ..
בּיז עֶר פֿאַרפּלוטעט זיך אווי ,אז עֶר און
קיינער קען נישט און װיל נישט אים אַיערן",
קמ ,5681 ,יא , ,7אַז ער שרײַבט אַ קאָנטראַקט,
פֿאַרפּלאָנטעט זיך אליין
ן
ו..
א.
פֿאַרדרײט עֶר
טאַקע  . . .אַז  . . .צען אַדװאָקאַטן קאָנען אים

פֿון דיא יודין ,װאַרשע , .7381איז זי געװאָרן
העכסט אױפֿגעבּראַכטט ...און האָט ארויסגע-
פּלאַצט מיט איינעם זודיקן אױפֿגוס פֿון פֿלוך

| אַרױסקאַלופּען.

פֿון קינדס

אַי א לײַזעלע

 .2אַרױסנעמען ,אַרױסציען
פּעלע .
(//וניש.
פּיקע .אי א בּינטל היי.

אַרױספּלאַנט(ען" ,ערן  --טרװ.

ניט

א'ען",

אין

שע,

שטורם,

קע"

.601 '/

מיט זיך  --אַ' זיך פֿון די געדיכטע צװײַגן
אין װאַלד .א' זיך פֿון א שװערער לאַגע; .אָט
װי קאַבּצאַנסק איז פֿאַרקראַכן פֿון איין צרה
אין דער אַנדערער און האָט זיך שטאַרק פֿאַר-
פּלאָנטעט! נאָר װי אָבּער פּלאַנטעט מען זיך
דאָ אַרױס?* ,ממוס ,אַ שטאָט אין מזרח' ,זי ,02
;דער העכט װעט זיך שוין אַזױ לײַכט ניט
א'ערן פֿון זײַנע הענט" ,אָפּאַ ,ימשה ליגנער"

פּ-לאַנטער ,דער .
דע(ר)ניש-= .טעריי.
אַרױספּלאַפּלען  --טרװ.
מיט

דעם סוד,

ויך.

שעכ'.|

זנג.

ניטבּאַטראַכט אַ'
 ,6-987887דער.

| דער ערשטער קינדערישער אַי- .ונג.

-עמץ,

זעניש= .דער (יין ,דקע)= .הערט.

אַרױכפּלאַצן

--

אוטװ.

:98

-פּלעצן

 .1אַרוסקומען פֿון ערגעץ מיט (װי) אן עקס-
פּלאָזיע ,אױפֿרײַס ,מיט א קנאַל ,אַ קנאק .ארויס-
רײַסן זיך .דער טײַך האָט געהאַלטן בּײַם א'
פֿון די בּרעגעס, .א שטאַרק:הויכע זײַל מיט אַ
געדיכטן רויך האָט אַרױסגעפּלאצט מיט גרויס
רעש פֿון זײַן קראַטער (לאָך) און האָט זיך
דערהויבּן אין דער לופֿט אַרײַן" ,י .טרובּניק,
זשאַרגאָן

לערער,

װאַרשע ,6

ז' , ,98איר

זיצט און קלערט . ..און זיי די גאַזן| קענען
| דערװײַל אַי און חרוב-ונחרבֿ מאַכן די גאַנצע
וועלט" ,פרץ ,א שמועס מיט גאַזעמאַף, .די
מעטעליצע דרייט סאַמע איבּערן הויף ,װי זי
װאָלט פֿונדאנען ארױיסגעפּלאַצטײ ,מק ,זעלמע-
ניאַנער װו ,מינסק  ,5291ז'  .901פארויסגע-
פּלאצט האָבּן פֿון װײַךבּרױיז די שפּונטן  /פֿון
לשון ,װאָס יערט בּײַ מײַן פֿאָלק אויף די
גרונטן" ,חג ,פּליטים ,זי * .,45די אױיגן פּלאַצן
אַרױס {פֿון קנאה ,פֿון זשעדנעקייטן,

און

אמז,

שימף",

אידישער

דער

פֿאַסלאַניק,

ווילנע  ,0881ו' , .06דאָס האָט זיך ארויס'
געוויזן קלאַר און בּוֹלט אין דער צײַט פֿון
און נאָך אַפֿענער האָט עס
ח.מה
..
מרל
דע
אַרױסגעפּלאַצט אין דער צײַט פֿון דער רוסישער
רעװאָלוציע" ,מוק ,טעאַטער און אידיש טעאַ
| טער ,ז' ,33
 8זײַן (ווערן ,מאַכן) אַ סענסאַציע .בּאַוואוסט
ווערן אָדער בּאַװואוסט מאַכן ,אי מיט א מעשׂה,
אַ נײַס װאָס נישט-געשטויגן נישט געפֿלױגן
;א נאָל אין זאַק קען מען נישט בּאַהאַלטן
(---

עס

מוז

שו.

אץ",

,ערן

האָט

אַרויסגע-

פּלאַצט בּאַלד מיט זײַנע גרויסע בּקיאות און
חריפֿות דאָס ער האָט בּײַ די אורחים זייער און
זייער

אויסגענומען",

אמד,

פֿײגעלע

דער

מגידז,

ווילנע  ,8681ו'  .62גיאָשעבּער פּלאַצט אַלץ
נישט אַרױיס פֿאַר דער װעלט מיט זײַן געדריק"
טער לאַגע" ,אר' ,דער גבֿירישער אָרעמאַןי
אַקוזװ .אַרױסזאָגן ,ארויסלייגן (מיט אימפּעט,
מיט כּעס אע), ,עטלעכע טעג האָט ער...

זיך צוגעהערט ,צוגעקוקט און  . . ,אין איין , . .
אַװנט איז ער געקומען צו מיר און האָט אַרוס-
געפּלאַצט זײַן פּלאַן" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן
וו ,זי ,632

מיט זיך.
| ענערגיע .

-פּלאַץ ,דער  --אי פֿון

-עכץ- = ,עניש.

/נב,

אַרױספּלױדערן  --טרח, .אַ נאַר פלוידערט
אַלדאָס בּייז אַרױס" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,י,81 ,

מיט זיך.

דקע).

-נג.

ניש.

ער ין

דער =

אַרױפפּלעצן  --זזו אַרױספּלאַצן ---, .איז
אײַך דאָס דינען געװען צו שװער?  ---אך ,ניין.
ס'איז גאָרנישט ניט געװוען  . . .כ'ווייס נישט . . .
און אֵידיק פֿארצװײפֿלט :כ'האָבּ דאָך נישט
געקאַנט בּלײַבּןי ,מאיר װינער ,עלע פֿאַליקס
אונטערגאַנג,

ז' .551

אַרױספּסקענען  --טרו.

ארויסנעמען ,אַרוס-

קריגן א פּסק-דין ,אן ענטפֿער אויף א שאלה
פֿון אַן אױטאָראַטיון מקור, .עד סוף כַּלי

הדורות,

משיח

בּיו

װעט

אִ' פֿונעם

קומען

| שולחן-ערוך" ,סשי וו ,זי ,22

 .1אַרױסשיקן װאָס

אַרױפפּעקלען  --טרװ.

איז אײַנגעפּאקט אין א פּעקל (אויך אין אַ פּאַק).
אַרױסטראַנספּאָרטירן .אַרױסליפֿערן .א' דאָס
בּיסל האָבּיאון"גוטס,
 .2פֿיג מיט אַ בּײַטעם פֿון הומאָר, .די
חזנים  . . .מוזן  . . .די גאנצע קראַפֿט זייערע
ווידמען נאַר דער שול ,אָבּער ניט אי דורך די
גראמאָפֿאַנען אַלע הייליקע געזאַנגען װאו די
אן עק",

װעלט

האָט

דערנע

ליטורגיע

אין

פּנחס
אונדזערע

מאָי

מינקאַװסקי,
סינאַגאָגען

אין

רוסלאַנד ,אַדעס ,תּר"ע ,זי ,73
 9אַרויסמשלחן .אַי אַ ניט-געבּעטענעם גאַסט,
מיט זיך  --אָפּטראָגן זיך .מאכן א ויבֿרח,
נעלם װערן,, .פּעקל זיך ארויס כּליזמן דו בּיסט
גאַנץ!" .עדער סוף װעט זײַן ,אַז דער רבֿ װעט
מיט זײַנע חומרות און מיט זײַן פּעקל יראת"
שמים זיך מוזן אִ' |פֿונדאַנעןן" ,ייפֿאָל,5881 ,
ך |; .71אירן דין קרעכצעלע האָט אים דעם
קאָפּ געריסן ,און אַן ערשט מאָל האָט עֶר זיך
אַרױסגעפּעקלט פֿון דעם שלאָפֿצימער" ,י .יאָפֿע,

אינ קעסל גרוב ,מאָסקװע  ,9291ז' , .131די
מאַראַנען ,פֿאַרשטײענדיק אַז זיי ווערן בּאַטראַכט

( . .גענומעןן
! אַלס הכנסה-קװאַל ,האָבּן זיך .
גרופּעסװײַז  . . .אי פֿון פּאָרטוגאַליע",

מינסק  ,1491טו .3

עבץ.

שטערנ,

עניש.

אַרױספּערלען זיך  --אוטו .נעאָל.

אַרױס"
קומען װי פּערל, .ש,טערן ,װי אויגן פֿון מלאָ-
כים-קינדער ,פּערלען זיך אַרױס אױפֿן הימל",
י .מאַניק;

אַרױספּערען  --טררו.
 .1אַרוסשטעלן
פֿאַרױס .אי די בּ רוסט  --בּײַ ייִנגלעך --
ארויסרוקן צו װײַזן אַז מען איז א 'העלד'; בּײַ
מיידלעך  ---צו װײַזן אַז מען איז .שוין א פֿרױ,
;יאַטן האָבּן זיך אויסגעצויגן און אומיסטנע
מערער אַרױסגעפּערעט די בּרוסטן ,כּדי צו
װײַון אַז זיי זײַנען ניט ערגער פֿאַר אמתע
רויטארמייער",

פֿײַװל

סיטאָ,

אָט

דאָס

זײַנען

|
מיר ,23291 ,ז' ,86
 .2אַרױסשטופּן ,אַרױסשטױסן .אַי די צעיאַכ-
מערטע ייִדינע פֿון שטובּ אױפֿן הויף אַרױס,
;ןר' פּנחס קאַרעצערן האָט זיך אין דער
פֿינצטער אַזוי לאַנג געראַנגלט מיטן שֹׂר של
ישמעאל בּיז ער האָט אים ארױיסגעפּערעט צוריק

קיין סטאַמבּול" ,ײל ,דער סטאַטעק װ ,אַדעס
 ,6זי * .19א' די נש מ ה = זיך אײַלן
זײַן פֿאַרקאָכט אין עפּעס- ,
-עכץ.

-עניש,

אַרױפפּראָװאד(י)ען  --טרו :99 .פּ-ראָ-
װאָד(י)ען .פּ-ראַװאַדזיען .סל .1 .אַרױס-
בּאַגלייטן .אי די זין אין אַרמײ.
 .2פּעיאָ .אַרױסשטעלן הינטער דער טיר,
אַרױסטרײבּן, .,ניט-געבּעטענע
אַרויסמשלחן.
געסט מוז מען א'", .גאָט צו דאַנקען ,אַרוס-
געפּראָװאַדעט דעם מנובֿל", .אין ק;עװ ,װי...

האָט מען ערשט

ייִדן פֿון דאָרט אַרױסגעפּראַ-

.6

אַרױספּראַוען
װאָדעט און געטריבּן" ,קמ ,9681 ,טן , .5איר
האָט זיך אויסגעוויזן אַז זלמן מיט משהן...
טראַכטן

פּלענער

פּוטערמאַן,

דער

װי זי אַי פֿון שטובּ",
אַריסטאָקראַטישער

י .ז.

צדי,...

-עניש.

אַרױספּראַװען  --טרח.

 ,1אויסריכטן אין

ה .אַקערמאַן ,טמז 9691 ,וו ,22

 .2אַרױסבּאַגלײטן מיט כּבֿוד .אַי קיין ארץ-
ישׂראל ,אַי די פֿרײַװיליקע מיט אַן אָרקעסטער,
;אַרױסצופּראַװען דעם רב האָבּן זיך צוזאַמען-
געקליבּן די שענסטע לײַט פֿון שטאָט",
 .9פעיאָ .דזוו אַרױספּראָװאַדני)ען .פװעלן מיר
זייערע מענטשן אי און װעלן שפּעטער אַ בּיסל
הוליען" ,יא ,סאָװ' אויסג'  ,1391ז' , .003ווען
מע דאַרף זיי אַ' פֿון די בּיזנעס ,האָט ער ...
זיך אויסגעדריקט ,אַז בּיזנעס איז ניט קין
אינטערעסאַנטע בּאַשעפֿטיקונג" ,פֿאָר,41 | 2691 ,
עניש.עכץ.,אומגעריכט
אַרױפפּראַלן  --טרו  8אוטװ.
און (אָדער) הילכיק עפּעס אַרױסזאָגן .א' א
קלאָץיקשיא .אַי (מיט) אַ מי-שבּרך ---, .לאָמיר
זיך פֿריער צעטיילן מיטן װאָל!  --האָט ער
אַרױסגעפּראַלט" ,אַר װצ' ,אידיש' ,זי ,451
,דערװײַל כאַפּט ער א בּליק אױפֿן נאָגל און
פּראַלט אַרױס דעם 'חג שׂמח" ,סעג ,מײַנע
זיבּן יאַר אין תאלַבֿיב,

זי ,79

פּראַל ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,װערן
אַרױפפּרײַון זיך  --אוטװ .נעאָל.
אַרױסגעשטױסן פֿון מאַרק ,ניט קאַנען קאָנ"
קורירן איבּער געהעכערטע פּרײַזן .העכערן דעם
לוין פֿון די אַרבּעטער און דערבּײַ זיך ניט א'
פֿון מאַרק, .פֿאַראַן אין דער אמעריקאַנער
בּיזנעס-װועלט אַ בּאַגריף פֿון אי זיך פֿון מאַרק:
א פּראָדוקט קען װערן אַזױ טײַער ,אַז די קונים
אין מאַרק זאָלן דאָס ניט קענען קױפֿן" ,בּצג,
טמז,8| 2691 ,
אַרױפפּרעפֿן --
אַרױסדריקן װאָס
פֿון די יאַגדעס
כּאַסטע פֿון דער

 .1אַרױסקװעטשן
טרח.
איז וייך אַדער פֿליסיק .א'
דעם גאנצן זאַפֿט .אַ' די
טובּע, .בּײַם צוזאַמענדריקן

די לונגען װערט אַרױסגעפּרעסט א סך טובּער-

קולאָזיגיפֿט,

װעלכער

בּלוט" ,דר' מ .לענסקי,

רונג פֿון טראָיאַ" ,ח .ל .הײַלפערין ,דיא הײַנט'

 .9אַרויסקריגן עפּעס דורך א דרוק אויף

וועג און אַרױסשיקן .אַװעקשיקן .אָפּשיקן אַי
קיין אַמעריקע .א' אין דער שטאָט אַרײַן .אַי די
קינדער אין שול, ,איך בּין אװעקגעגאַנגען און
האָבּ דאָס מיידל אַרױסגעפּראַװעט אין קלײַזל
אַרײַן און אַליין צום דיין" ,ייל ,קמ,7681 ,
;א , ,23חדר-יינגלעך ,װי דער סדר / ,זיי א
אין חדר / ,לערנען תּורה גוט און פֿײַן / ,גוטץ
פֿרומע ייִדן זײַן" ,מל' ,דער בּאַרגי, .מיך האָט
מען געװאַלט אַי פֿון שטובּ נעכטיקן בּײַ אונדזער
שכנה",

*אַ ט רע רן = אַרױסרופֿן .אויך :גוֹרם זײַן
גרויס עגמתנפֿש, .חורבּן ירושלים האָט בּײַ
איר מער טרערן אַרױסגעפּרעסט װי די צעשטע-
מאָדישע בּילדונג ,װוילנע תּרנ"ו ,זי ,61

װאַרשע  ,9881זי ,41
זעכץ.,

אַרױפפֿאַלן

װערט

אײַנגעזאַפּט

מאָדערנער

אין

פֿאַמיליען-

דאַקטאָר ,װאַרשע ,יאָר? ,זי ,721
 .2פֿיג, :די ייִדישע פּרעסע האָט פֿון איר
לשון ארױיסגעפּרעסט ס'לעצטע בּיסל חיות ,אי-
דיאָמאַטיק ,עכטקייט" ,אָפאַ ,ייִשפ װוגא,1 ,

עמעצן אָדער דורך גרויסע אָנשטרענגונגען
אַרױסרײַסן איבּערגװאַלד .אי פֿון עמעצן א
צוזאָג .אַ' דורך פּײַניקונגען פֿון די אַרעסטירטע
דאָס מודה זײַן זיך אין אַ נישט בּאגאַנגענעם
פֿאַרבּרעכן .מיט האַרעװאניע אי פֿון דער ערד
אַלץ װאָס זי קען געבּן, .די פֿאַבּריקאַנטן פּרעסן
אַרױס פֿון אַרבּעטער מערער פּראַצע און גיבּן
װײיניקער שׂכירות" ,די שׂכירות ,לעמבּערג ,6981
זי , ,84כ'בּעט דיר ,פּרעס עס פֿון מיר מיט
גװאַלד אַרױס ,רײַס עס מיר פֿון האַרץ אַרױס,
אַז נישט װעל איך חלילה משוגע װערן" ,א.
װיעװיאָרקאַ,

הימעל

און ערד ,לעמבּערג ,9091

זי , .15דעם געדריקטן פֿאָלקס פּראָטעסט/ ,
מיט געװאַלט אַרױסגעפּרעסט  /דורך יסורים
וועלכע שטײַגן  /איבּער יעדע מאָס פֿון שװײַגן,
יהואָש' ,די פּעולה פֿון טרערף, .מע האָט
געמוזט . . .זען אַרויסצופּרעסן פֿון דער איצ-
טיקער געזעלשאַפֿט אַלץ װאָס מע קאַן נאָר א'
כּדי אױפֿצוהײבּן די עקאָנאָמישע און קולטן"
רעלע מדרגה פֿון דער אַרבּעטערשאַפֿט" ,זשיט
א ,נ"י  ,9191ז' , .411האנדלונגען װאָס װערן
אַרױסגעפּרעסט דורך צװאַנגמיטלען זענען גע
וויינטלעך פֿון אַזא נידעריקער קװאַליטעט ,אַז
זיי זענען װײניק װאָס װערט פֿאַר אַ געועל-
שאַפֿטלעכער באַוועגונג" ,ע .מוס ,יחיד ,מאַסע,
פֿירער ,װאַרשע  ,4391זי * .95אַי דעם זיבּעטן
ש װו יי ס פֿון עמעצן = א) אויסנוצן ,עקספּלו-
אַטירן אָן שום רחמנות :ב) פֿאַרפֿאָלגן( ,אַרומ)-
יאָגן( ,אַרומ)טרײַבּן ,איזדיעקעװען זיך :ג)
(ספּאָרט) צווינגען א סך מאָל איבּערחזרן א
*אַ' (אַרויסקריגן)
שווערע פֿיזישע געניטונג.
פֿון אַ שטיין דאָס (די) װ יכי'ע = א) זיך
שטעלן א נישט-רעאלן אָדער צו שװערן ציל;
 ) 3ניט קענען קריגן אַ טובֿה אָדער גמילות-
חסד בּײַ זייער א קאַרגן אָדער שלעכטן מענטשן,

 .4דורך שאַנטאַזשירן אָדער אַן אַנדער אומ-
ערלעכן מיטל עפּעס אַרױסבּאַקומען .אי געלט
אויף א שענדלעכן אופֿן , ,די דײַטשן האָבּן זיך
געמיט אַרױסצופּרעסן פֿון די ייִדן זייערע
בּאַהאַלטענע אוצרות ,װערט-פּאַפּירן", .אָט דער
בּחור ,דער פּרא-אָדם מיט די װײַמפּערלעך ,װאָס
האָט בּײַ  מיר ארױסגעפּרעסט פֿופֿצן מאַרק",
שע ,זומער-לעבּען ,זי , .531די דאָזיקע . . .איז
אַן אײנפֿאַך לײַכטזיניקע שטאָטישע מיידל ,װאָס
האָט זיך די גאַנצע צײַט געשפּילט מיט אים
און אַרױיסגעפּרעסט פֿון אים געלט ,געזונט און
לעבּן" ,ד .בּאַגען,

די ,װעמען

מע

פֿאַרגעסט

ניט,

מאָסקװע ,3391
 .8אוטח .אַרױסשטאַרצן (װי עס װאָלט געווען
אַרױסגעפּרעסט פֿון ערגעץ) .דער בּויך פּרעסט
פֿון אים אַרױס,
--פּרעם ,דער.

דער (דין- ,קע).

-זונג.

-ערײַ.

-עכץ.

עניש,

אַרױיסטײַטשן ,דזװ
אַרױספּשטלען  --טרװ.
אויספּשטלען, .113 +-- ,װיפֿל קאָפּ-מאַטערניש
װאָלט דאָ פֿאַרשפּאָרט דער מאַרקסיסטישער
אינטעליגענט ,װאָס האָט דװקא געװאָלט אויך
די װיסנשאַפֿט און די קונסט אַי פֿון דעם
קלאַסנקאַמף" ,זשיט א ,נ"י  ,9191זי , ,221א,יך
ווייס ,מע װעט מיך פֿאַלש פֿאַרשטײן .מע װעט
אפֿשר אי אַז דאָס שרײַט אַ צעװילדעװעטער
בּעל-תּאווה" ,ימ איבּז ,יונגל און מידל,9291 ,

עכץ , -עניש, .1פֿאַרלאַנגען מע
אַרױפפּאָדערן  --טרח.
זאָל אַרױסשיקן ,אַרױסגעבּן .אי דאָס געלט פֿון
בּאַנק .אַי די בּאצַשטעלטע סחורה,
 .2פֿאַדערן מע זאָל קומען פֿאַר אַ בּאַשטימטן
צוועק ,אי נאָך עדות צום משפּט .אי אויף אַ
פֿאַרמעסט ,אַ דועל אע .אַ' װײַבּ און קינדער
צו קומען קיין אַמעריקע, .מיך פֿון דעם בּ"ד
|בּית-דין} צו זיך אַרױיש פֿאָדרין לֵאשׂןי ,גה,
זי , ,272זיי קוקן אויף מיר בּייז ,װײַל זי
פֿאַרשטײען זייער גוט צו װאָס זיי װערן דאָ
ארױסגעפֿאָדערטײ,

ממוס,

שלמה ,ז,4'2

פ=ֿאָדער ,דער .אַ פּאָטענציעלער אַי- .ונג,
,עס האָט זיך געפֿילט אַז עס איז אַן אַי |צון
דער אלטקייט װאָס האָט אים געװאָלט בּייגן",
ניש.
מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן | ,זי .76

דער (דין- ,קע).

/ערײ.

װאָס איז כאַראַק-
אַרױספֿאָדעריש  --אַדי
טעריסטיש פֿאַר אַן אַרױספֿאַדערער .איע מענטשן,
דו בּיסט אַ בּיסל צו (פֿיל) אַ', .פֿרױען האָבּן

געטראָגן קריגערישע ,אַיע פּלאַקאַטן" ,בּ .שעפֿי
קקייט,
נער ,פֿאָר 0691 ,וא 22

אַרױכפֿאַכן  --טרו .פפ-- :פֿאַכען.

פֿאַ

כ(ע)נדיק מיט עפּעס אַרױסװאַרפֿן ,אַרױסקערן,
אַרױסטרײַבּן ,אַרױסרײניקן ,א' מיט אַ האַנטעך
די פֿליגן פֿון צימער, .פֿאָכע ניט אַזױ מיט די
הענט  ---װעסט אַי אַלץ װאָס אױפֿן פֿענצטער!",
,און האָפֿערדיק פֿאַרױיס אַרױסגעפֿאָכט די צעפּ /
און װי מיט צװיט די צעפּ פֿאַרפֿלאָכטן מיט
מטבּעות" ,פּמ ,מלחמה װ ,נ"י  ,6591זי ,194
*אַי פֿון זיך די לונג(ען) ,די נשׁ מה =
זיך איבּערהאָרעװען .האַרעװען בּיזן פֿאַרלירן
די כּוחות ,בּיזן פֿאַלן,, ,שלעפּן אזא װאָגן/ ,
און דערצו נאָך אויף א הונגעריקן מאָגן /
הייסט ,נו ,יאָ ,אַ' פֿון זיך די לונג" ,אשט,
אױך:
משלים ו' ,דאָס פֿערד און די בּײַטש.
אי די נשמה = אָפּגעבּן גאָט די נשמה ,שטאַרבּן,
=ֿאָך ,דער.
פ

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַרױספֿאַלן  --אוטח.
 .1פֿאַלן פֿון אינץ-
װײניק אויף דרויסן .אי דורכן פֿענצטער ,די
מטבּעות זײַנען אַרױיסגעפֿאַלן פֿון דער קעשענע.
פֿון אויװן איז אַרױסגעפֿאלן א בּרענענדיק
שטיק

האָלץ, .אַז מע פֿאַלט אַרײַן ,פֿאלט מען

ארויס אויך" ,שװ {מע דארף זיך ניט מייאש
זײַן אויבּ מען איז אַפֿילו אַרײַנגעפֿאַלן ,דורכ-
געפֿאַלןן(;, .אהוד) שטאַך גאַר בּאַלד דאָש שװערט
אים אין זײַן בּויך ,דשׂ אים דיא גידערם
אַרױיש פֿאַלין" ,צאינה ,קסבּ/ד( .צורר) ער

אַרױספֿאַלן
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בּינט ווסר אין זײַני װאָלקן( ,ולא נבֿקע) אוני עשׂ
ווערט ניא גשפּאָלטן דער װאָלקן אונטר זיא,
דהיינו עשׂ שיקט זיך ניא דו פֿיל װסר זעלטן
מיט איין מאָל אַרױישׂ פֿלן דאָשׂ אַלשׂ איז
גוטש וואונדר" ,סהמ ,אובֿ ,כו, .8 ,עו איז
מותּר צו טראָגן שטרויא מיט איינר זיפּא ויא
וואול דשׂ דר שפּרייאר הרויש פֿאַלט ,דר װײַל
דז ער זײַן כּװנה ניט האָט דשׂ דער שפּרייאר
זאָל הרויש פֿאַלן  . . ,אבּר דשׂ שטרויא אויז צו
זיפּן ,דר װאַרטן דשׂ דער שפּרייאר זאָל הרוישׂ
פֿאַלן ,דש זעלבּיג איז אָסור" ,לטו ,עו/בּ, .אי
װאָס איך פֿרעג האָט ...דען דער בּעל:הבּית
אליין אױיסגעקלאַפּט די תּבֿואה ,אַז איך זאָל
זאָגן,

געלט

אַז דאָס

איז

אװדאי

פֿון אים

אַרױסגעפֿאַלן ,דרום מוז איך צו אים דאָס
געלט אומקערן" ,שהמ ,יז/בּ, .אַזױ װי אַ זיפּ
װאָס מע זיפט וייץ פֿאַלט אַרױס די פסולת
און די מעל בּלײַבּט" ,הרבֿ י .געלבּאַרט ,ספֿר
מעשׂה אָבֿות ,װילנע  ,0881ז' ; .001א הון
װאָס כאַפּט דעם אָבּראָק װאָס פֿאַלט פֿון איבּער-
געפֿילטן פֿערדס מויל אַרױס טראַכט בּײַ זיך:
װאָס

פֿאַר

א

פֿילאַנטראָפּ

עס

אין!",

פרץ,

'תּענית-געדאַנקען (אַפֿאָריזמען).
 .2זז פֿיג, .נאָך איז אין דעם (כּלל) דר איין
בּרכה מאַכט אָן כּװונה דר לאזט דיא בּרכה צום
מויל הרויש פֿאַלן" ,לטו ג/בּ; .אַז עס פֿאַלט
אַרױס בּײַ אַ חתן א בּיסן פֿון מויל  --איז א
סימן אַז די כּלה איז הונגעריק" ,פֿגל --, .כ'גיבּ
דיר א זעץ אין טראַמװײַ אַרײַן ,װעלן דיר א'
| אַלע פּאַסאַזשירן" {װאויליונגעריש :כשועל דיר
ּל
בר
*א' פֿון אַ
אויסהאַקן אלע ציינערן.
(איר) = אָן אָנשטרענגונג ,פֿון העלער הויט,
מיצקע-דעריצקע, .אַ ליד קומט ניט גלאָט אַוױי
אין דער װעלט ארײַן ,פֿאַלט ניט אַרױיס פֿון
אַרבּל" ,הל ,איק,

פּסח

תּשט"ז.

*עס

פֿאַלט

אַרױס די נש מה = א) זײער הונגעריק:
 )3שטארק דערשראָקן, .מע זאָל גאָר דערצו.
ניט געפּרוּװט װערן :מענטשן זענען הונגעריק,
סע פֿאַלט זיי אַרױס די נשמה ,און דאָ ליגן
פֿאַר זי אַזױנע געשמאַקע פּאָטראַװעס ,און זי
טאָרן ניט געניסן" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מעלה,
*ֹאַי פֿון די הויזן = א) װײַל זײ
.81
| זײַנען צו גרויס ,צו בּרייט :ב) װײַל מען אין
*אַ'
געװאָרן צו שטאַרק אָפּגעצערט ,צו דאַר.
פֿון די שיך = א) צו גרויס די שיך (פֿאַרן
טראָגער), .די שיך האָט עצרוגעבּונדן מיט
שטריקלעך ,אַז ער זאָל ניט אַי" ,ש .בּעקערמאן,
דער

אַרױספֿאַלן

זשענסקער

װאָפּראָס,

אַדעס

,7881

ז' .62

 )3קריגן אַן אמט ,א פּאַזיציע װאָס מען איז
*א'
ניט מסוגל צו פֿונקציאַנירן אין איר.

בּאָקעם = זזו אױספֿאַלן בּאָקעם 213 +--
,פֿון די שיריים בּין איך ניט זאַט געװאָרן,
דער אײַנגעמאַכטס איז מיר אַרױסגעפֿאַלן בֹּאָי
קעם איבער אן עיךהרע" ,יל ,כֹּל בּוניק,
קללה אָפֿט שפּא-
זשיטאָמיר  ,6781ז' .44
סיקע), :ז,אָל דיר אַי בּאָקעם!",
 .5אַראָפּפֿאַלן ,אַנידערפֿאַלן .אַי פֿון די קאָזי
| לעס .אי פֿון דריטן גאָרן, .די װאַזאַנעס מיט
בּלומען זײַנען אַרױסגעפֿאַלן פֿון בּאַלקאָן אויף

דער ערד אַראָפּיֹ* ,אַי מיטן פ יטום אַרױיף
= אָן שום שאָדן, .האָט ער זיך געלייגט נעבּן
איין װאַנט אָפּצורוען  . . .איז אַרױסגעפֿאַלן פֿון
װאַנט איין שװאַלבּ מיט איר נעסט און פֿאַל אים

אויף די אויגן דאָס עֶר גלײַך בּלינד װאַר",
איבּז,

טאָבּיא,

מעשׂה

.6381

װילנע

;אַנשטאָט

אַן ענטפֿער ,הייבּט אָן די מאַמע שטאַרק פּינט-
לען מיט די אויגן ,און מיט יעדן פּינטל פֿאַלט
אַרוס

מ.

אַ טרער",

קאָבריאַנסקי,

סאַװ'

היימי

לאַנד ,3691 ,נאן  ,1ז' ,66
 .4ניט אײַנהאַלטן זיך אויף אַן אַקס ,אויף אַ
שטיצפּונקט, .עס זײַנען אַרױסגעפֿאַלן אַלע
שרײַפֿלעך (פֿון מאַשין)", .די ראָד האַלט זיך
אויף משקולת  --אָט-אָט פֿאַלט זי אַרױס".
,גלײַך װען איינר איין שנור פּערליך מיט
אַלירלײ אבֿנים טובֿות און גירייאט האט ,דען
מוז ער אובּן איין קנאָפּף מאַכן אונ אונטן אן
דיא שנור אך ,זונשׂט זאָלטן די אבֿנים טובֿות
אַרויש פֿאַלן" ,לטו ,קנא/א; .אַז א טיר אָדער
אַ לאָדן  . . .פֿאַלט אַרױס אום שבּת ,טאָר מען
ניט צוריק אַרױפֿזעצן אויף די האָקעס" ,דרך
*אי פֿון קאָ פּ =
אַדם ,װאַרשע .0681
פֿאַרגעסן; .שטעלט אײַך פֿאָר ,אַזאַ װיכטיקע
זאַך איז מיר אַרױיסגעפֿאַלן פֿון קאָפּײ ,מ .טײַטש,
אַרום דער פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291וי ,442

 .9אַרױסגליטשן זיך .פֿאַרלירן די שליטה
איבּער עפּעס אָדער עמעצן .א זאַך פֿאַלט אַרױס

פֿון האַנט, .איך האָבּ אויף דעם ייִנגל מער
קיין שליטה ניט  --ער פֿאלט מיר ארויס פֿון
די הענט"; .אַז דער פּוֹצל איז אן עני ,מעג
דעם פּוֹעלס זון נאָכגײן נאָך זײַן פֿאָטער און
מעג קלויבּן די תּבֿואה װאָס פֿאַלט אַרױס פֿון
פֿאָטערס האַנט בּשעת ער שנײַדט (דאָס הייסט
לקט)" ,שהמ ,י/בּ, .איך האָכּ יענעם טאָג
צעבּראָכןז צוויי טייגלעזער ,עטלעכע פּאָרצע-
לײַענע טעלער זײַנען מיר פֿון דער האַנט
אַרױסגעפֿאַלןײ,
"די

ממוס,

ל יי צ ע ס

דאַס קליינע

פֿאַלן אַרױס

מענשעלע.

פֿון האַנט

(די

הענט) = אויך :פֿאַרלירן די דעה ,די מאַכט,
,איז דאָס געװען . ..אַן עקספּערימענט אזא,
כּדי צו דערגיין אויף װיפֿל די לייצעס זײַנען
שוין אַרױסגעפֿאַלן פֿון זײַנע הענט?" ,מ.
טײַטש,

אָרום

דער

פֿאַבריק,

ו' ,621

 6דזװ ב  5אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ געפֿיל
(אומגעדולד ,עגמת:נפֿש ,איבּערראַשונג אע),
,און דער שכנה שיינע-האָדל  /פֿאַלט פֿון האַנט
אַרױס די נאָדל" ,פּרץ' ,מאָנישי, .די רויטע אָנ-

געגליטע קוילן  /פֿאַרחלומען דאָס גאנצע הויז/.
עס ווילט זיך לייענען ,דערציילן / ...דאָס
בּיכל פֿאַלט פֿון האַנט אַרױס" ,סעג ,פּאָעמען,
װאַרשע  ,6291זי .501
? .אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן אבֿר ,מיטן אָרגאַ-
ניזם :אויסקריכן ,אָפּטריקענען ,אָפּשטײן ,אָפַי
פֿאַלן .די האָר פֿאַלן אַרױס .זיך אַזוי צעואונ-

דיקן א פֿינגער אַז דער
פֿון די הענד  --נעם
אוני עטליכה מאל מיט
גיבּונדן ,פֿלן זיא אוישׂ

נאָגל קען אי, .װאָרצלן
גאַל פֿון איין (בּהמה)
איין טוך זוא נאַס אויף
דען גרונד אַרויש" ,ש.

ספֿר החיים

װו ,ספֿר רפֿואות ,קיטן

! פֿראַנקפורט,

תּע"ז ,זי ס .און נאָך איז פֿון דעם .פֿיל
לײַטזעליקײט פֿון דעם בּאַשעפֿער  . . .װאָס די
ציין פֿון דעם קינד פֿאַלן ניט ארויס אַלע
מיטאַמאָל נאָר איינציקװייז" ,חה װו ,זי ,331
פֿ,אַר פֿעטקײט פֿאַלן די פֿעדערן אַרױס / ,זי
האַלטן דאָס נעבּעך קוים מיט צרות אויס",
ממוס ,שירה ,ז' , ,67זײַנע דרײַ אונטערשטע
 .. ,בּײַסצײן  . . .װעלן זיך אײיבּיק שאָקלען און
,י.י.נמאָל ניט אַי" ,בּערג ,בּאַם דניעפער |,
ק
קללה :עס זאָלן דיר אַ' אַלע
יעמעס ,,זי ,721
ציין און עס זאָל דיר בּלײַבּן איינער אויף
|
צאָנװײטיק,
 .8ועגן נאַטור-דערשײַנונגען .א רעגן װעט
בּאַלד אַי, .אַזא האָגל איז שוין לאַנג ניט
אַרױסגעפֿאַלן", .סיאיז דער שניי דער ערשטער /
הײַנט אַרױסגעפֿאַלן;  /אָפּגעקאַלכט די שטי"
בּער / ,אָפּגעװײַסט די שטאַלןײ ,י .ראָלניק ,גש,
'דער ערשטער שנייי,

 .9מאַכן אַן אָנפֿאַל ,אַן אַטאַקע פֿון א בּאַלאַי
גערטן אָרט (שטאָט ,פֿעסטונג אע) ,אַי פֿון אַ
פֿעסטונג .אי אויף דער אַרמײ װאָס בּאַלאַגערט,
,איינער זאָגט אַז מע מוז אַי און מלחמה האַלטן
מיט די פֿײגל" ,פרץ ,דאָס בּלאַנדזשען אין
מדבּרי.

*אי מיט

אַ גװאַלד,

אַ

א געשרי,

טומל אע = מאַכן אַ ויצעקו ,אַ טומל...
,א יונגער בּחור פֿאַלט אַרױס מיט אַ געואלט,
אַז בּײַ אים איז ניט געװאָרן טאַקע דאָס בּרויט,
דאָס לעצטע שטיקל בּרויט" ,ישׂק ,שליאַך און
אומװעג,

י

ז' .472

 .0זיך אָפּטײילן ,זיך אָפּזונדערן .בּלײַבּן
הינטערשטעליק ,אָפּשטײן .אויפהערן אָדער בּכּלל
ניט אָנטײיל נעמען אין עפּעס .אָפּפֿאַלן .אַי פֿון
א גרופּע אָרגאַניזאַציע ,קלובּ אע) אי פֿון
אָרקעסטער ,פֿון דער טרופע .אִי פֿון פֿאַבּריק,
זאַװאָד,

װאַרשטאט

אע.

אי פֿון א שטעל,

א'

פֿון דער (אַן) אַרבּעט .אַי פֿון סטראַָי .אַי פֿון
דער אָטשערע .אי פֿון שפּילן ,פֿון קאַן, .דו
פֿאַלסט אַרויס!"  --בּײַ קינדערשע צײלענישן,
אי פֿון פֿינאַל .אי דער ערשטער פֿון די ספּאָרט-
פֿאַרמעסטונגען.

אי פֿון דער

רשימה

קאַנדי"

דאַטן .אי פֿון דער פּראָגראַם .אי פֿון א שמועס,
אי פֿון רעכענונג ,פֿון חשבּון (אויך פֿיג),
1

(צופֿעליק) ניט דערמאָנט ,ניט געדרוקט

ווערן .עטלעכע נעמען קענען אַי בּײַם מאַכן אַ
רשימה, .א גאַנצער פּאַראַגראַף איז אַרױסגע-
פֿאַלן פֿון אַרטיקל", ,אויך איז אַרױסגעפֿאַלן
פֿון יענעם נומער |צײַטונגן די גאַלעריע פֿון די
פֿאַרשואונדענע מענער" ,אַר ,שוא ,יפֿרײַהײַט,,
ז' , .691אַז דער שטרײַק האָט זיך פֿאַרצױגן
 . . .זענען אַרבּעטער  . . .אײנציקװײַז אַרױסגע-
פֿאַלן פֿון פֿאַך" ,אָפּאַ' ,אין שטרײַק --. .נו,
שׂרהלע  ---זאָגט דער פריילעכער יורע ,װאָס
איז אויך אַרױסגעפֿאַלן פֿון דער אַרבּעט-- ,
פֿאַרסטו מיט אונדז?" ,י .יאָפֿע ,אין קעסל
גרובּ ,מאַסקװע  ,9291זי , .09פֿיל בּאַרימטע
ייַדישע פֿירער {זענען| ארױסגעפֿאַלן

פֿון דער

צאָל קאַנדידאַטן ,װײַל זיי האָבּן זיך געפֿונען אין
פּעטערבּורג" ,מ .גינזבּורג ,אין גאָפ ,אן ,01
,שטיוול ,שיך האָבּן געטאָפּטשעט ,זיך געקאָפּעט

אַרױספֿאַנגען

2108

אין טיפֿן שניי ,אָבּער קיינער איז נישט אַרוס-
געפֿאַלן פֿון דער לויהימחנה" ,ל .טרייסטער,

צוק ,מאַרץ ,0691
 2פּלוצלונג ,מיט אימפּעט אַרוסקומען פֿון
ערגעץ ,בּאַװײַזן זיך .פּ,לוצלונג זענען ארויס
מענטשן אין קליינע שיפֿן און

מַאַסע
געפֿאַלן א

האָבּן זיך צוגעלאָזט צום קריגשיף" ,קמ,3681 ,
;אן , .21חיים (פֿאַלט אַרויס פֿון שטובּ עמפּערט,
מיט אַ פֿידל אין דער האַנט)" ,פרץ' ,װאָס אין
פֿידעלע שטעקט',
 ,91מאַט .װערן אַריבּערגעהױבּן פֿון אונ-טערן װאָרצל .אַי פֿון װאָרצל,/3/42=21 ,
ס./032 =4/8

פ=ֿאַל ,דער .אַי פֿון דער שול פֿאַר דער
ער
(עניש.
ה-עכץ.
צײַט- = .זונג.

(דין- ,קע).

ערײַ.
 .1אַרױסכאַפּן מיט

דער הילף פֿון א נעץ .ספעצ װעגן א יעגער,
פֿישער ,פֿײיגלכאַפּער אע .אִי אַלע קאַרפּן פֿון
דער סאַזשלקע --, .דאָס בּענקען זיי  --אַזי
זאָגט פּאַנטשײפֿו  / --צו די װעלף און צו די

שלאנגען  /װאָס זיי האָבּן אַמאָל מיט די הוילע
הענט  /פֿון די געסטן אַרױסגעפֿאַנגען" ,מלה,
די בּאַלאַדע פֿון קאַשטאַכאן, .דערנאָך האָבּן
זי געמוזט צוזען װי אַזױ די דײַטשן פֿאַנגען
אַרױס פֿון אַלע לעכער די קליינע גנבימלעך",
מ.

אינזלען

אויף

ערד,

דער

ז' ,8

 .2אַרױסראַטעװען פֿון אַ נעץ, .יצחק האָט
געװאָלט א' עשׂו פֿון יצר-הרעס
|

סענדר

פֿרידנבּערג,

רפֿואות

האַנט" ,הרב

הנפֿש

וררפֿואות

הגוף ,לאָדו  ,2191ו' ,72

--פֿאַנג ,דער

(יין- ,קע).

-עכץ.

דער

דעניש.

-ערײ.

זזו אוס.
אַרױספֿאַנטאַזירן  --טרװ.
פֿאַנטאַזירן נאָר עמפֿאַטישער, .דאָס װערק ,װאָס
ער װיל פֿון דעם אַ' דאָס נײַע לעבּן" ,שה
לעזער ,דיכטער ,קריטיקער | ,זי / .882נג.

אַרױפפֿאַר  --דער.

 .1אַקט אָדער רעזולטאַט

פֿון אַרױספֿאָרן .אַ פֿײַערלעכער אַי .אָרגאַניזירן
דעם אַי פֿון ייִדן קיין ישׂראל, .חוץ די כּתבֿים
האָט מען בּײַם אי געמוזט געבּן די משולחים
געלט אויך אויף די נייטיקע הוצאות" ,ממוס,
'די אַנטדעקונג

4

אויספֿיר.

(אומגעריכטער)

פֿון װאַלין ,זי .8

זיצן אין

ניט אַרױספֿאַרנדיק

אין

דער היים אָן אי =
ערגעץ.
 .2אַרױסטריט ,אַרױסטרעטונג .אַרױסגעװי
זענע איניציאטיו( .אָפֿט מיט א בּײַטעם ,איר)
,איך װייס זייער גוט ,אַז |בּשייכות מיט מײַן
ערשטן| אַי אין דער ייִדישער ליטעראַטור מיט
מײַנע מעשׂיות װעט געוויס דעם עולמס ערשטע
שאלה זײַן :מה שמכם ,פֿעטער?" ,ממוס ,דאָס
קליינע מענשעלע .פפֿאַרשטײט איר דאָך שוין

אַלײן ,װאָס פֿאַר א מין פּסק איך האָבּ געכאַפּט
פֿון מײַן רבּין אױפֿן ערשטן אי מיט די
קנעפּלעך" ,שע ,מעשׂיות פֿאַר אידישע קינדער
וו ,זי ,281
 ,2אױספֿלוג .מאַיאָװקע .עקסקורסיע .אי הינ-
טער דער שטאָט,

,עס בּעט זיך

ציטירן כאָטש אכט שורהלעך איידער מיר גייען
װײַטער אָן מיט אונדזער מאָדנעם אַי פֿון הײַנ-
טיקן װיסנשאַפֿטלעכן אַרטיקל" ,י .װאָלאַך ,טמז,

 2טע ,72
אַדערלױבּעניש .
אַבּריגאַדע ,
אַייסעסיע .אַ"פֿיבּער + .אַי-שײַן.

|
אַװיע,
|

ניט װילנדיק .אַ' עפּעס פֿון דער קעשענע, .בנ
דעם װאַרפֿן |זיך אויף דער מאַמעס קבֿרן האָט
זי אויס דער קעשענע  001רו"כּ אין פּאַפּיר
| אײַנגעװיקלט אַרױספֿאַרלױרן" ,קמ ,6681 ,טֵן ,23

דונג,
 .1פֿאָרן פֿון אינץ-

װײיניק אויף דרויסן ,פֿאָרנדיק ארויסקומען פֿון
א קלענערן אָדער בּאגרענעצטן שטח אין אַ
גרעסערן אָדער אומבּאַגרענעצטן שטח .אי פֿון
הויף אין גאס .א' פֿון די ענגע שמוציקע
געסלעך צו דער פֿרײַער נאטור .פאַרײַנפֿאָרן
אין א בּלאָטע איז גרינג ,װי פֿאָרט מען אָבּער
פֿון איר אַרױס?* בוּיאַקומט מען זיך אַרױס
פֿון דער שװערער לאגע?ן; .נו ,אזוי װי די
פּוחזים זײַנען אַרױסגעפֿאָרן פֿון דער שטאָט,
אַזױ זײַנען זי געלאָפֿן ,מע האָט זיי ניט
געקענט מיט דעם אויג דערזען" ,מעשׂה אומן.

,אין נאָך א פּאַר מינוט אַרום איז פֿון דעם
וואלד ארױסגעפֿאָרן א פּויער מיט א גרויסעץ
*א'
פֿור האָלץײ ,ממוס ,קליאַטשע ,זי .401
אויף עמעצנס בּ יינע ר = מאַכן אַ קאַריערץ
אױפֿן חשבּון פֿון אַ צװוייטן אָדער אַרױסדרײען
זיך פֿון אַ צרה ,בּאַגראָבּנדיק אַ צװייטן,
 .2אַרויסקומען אויף (אַרײַנפֿאָרן אין) א װעג,
אַי אױפֿן שליאַך .בּלאַנדזשען ,בּלאַנדזשען און
צום סוף אי,, .און אי װאָס גיכער אױפֿן װעג. ..
פֿאַרבּײַ דעם גרויסן אוניאַטישן קלויסטער",
מ .ריבֿקין ,דער װעליזשער

,4
געמיינט

בּלוטיבּלבּול ,ווילנע

ז'  .03אויך פֿיג, :די משומדים
אַז דער

שמד

װעט

זײ

האָבּן

העלפֿן

א'

אױפֿן בּרייטן שליאַך פֿון דער אַלמענטשלעכער
|
קולטור".

 .8אַװעקפֿאָרן .פֿאַרלאָזן אַן אָרט .אַי פֿון
האָטעל און ניט בּאַצאָלן אַ קאָפּיקע, .ער איז
אַרױסגעפֿאָרן מיט אַ װינטער פֿריַער פֿאַר מיר",
שפּאַסיק, :איך פֿאָר נאָך ניט אַרױס (אַװעק)
און זײַט נאָך ניט געזונט", .דרום בּיט איך
דיך ,שרײַבּ מיר אַליז שורש אבּ עז דיר שטיט
{= גרינטלעך אוב עס לוױינט זיך דירן דער
פֿיר אַז דוא בּישט איין רויש גיפֿאָריןײ ,פּראָגבּ,
זי , .84די װעלט איז גלײַך צו אַן אכסניא,
דער פֿאָרט אַרײַן דער פֿאָרט אַרױיס ,אן אַנדערער
האָט גאָר קיין צײַט אין איר אָפּצועסן זײַן אָנ"
בּײַסן",

אמד,

אמרי

בּינה,

װילנע

.4681

,בי

זיי {איזן געבּליבּן דאָס זיי זאָלן אַי אין זייער
אימעניע אום זיי זאָלן ניט ליגן אונטער לײַטישע
אויגן",

א.

סאַפֿיר,

דער

קליינער

| עטלעכע קערבּלעך און זי בּאהאַלטן אין א
קניפּל אונטערן העמד" ,ממוס ,בּישיבֿה .של
מטה' ,זי , .44די שטאָט האָט אים געהייסן א'

אין משך פֿון פֿינף טעג" ,יעקבֿ שאצקי ,אין
טשענסטאָכאָװער

אַרױפפֿאַרלירן  -טרו .פֿאַרלירן צפּעס װאָס
איז געװען (בּאַהאַלטן) אינעװײיניק .אַרױסװאַרפֿן

אַרױפּפֿאַרן  --אוטו.

אַרױפּפֿאַנגען  --טרח.

שטריגלער,

אַרױספֿאָרן

קאַטערזניק,

ווילנע  ,3881זי , .01איך בּין געפֿאַלן אויף אַן
עצה ,אַרױספֿאָרנדיק פֿון דער היים ,אַראָפּנעמען

יד

נ"י  ,7491ז.0'2

 ,4אַריבּערפֿאָרן זיך צו בּאַזעצן .עמיגרירן.
עולה זײַן .אי פֿון דער אַלטער היים .אי קיין
אַמעריקע און דערנאָך נעמען צו זיך די משפּחה,
,טייל ייִדן אין סאָװעטן-פֿאַרבּאַנד האַפֿן אַרױיס-
צופֿאָרן קיין ישׂראל", .א ,געבּעט פֿון א ייִדענע:
רבּונו-רשל-עולם ,װעסטו מיר אַנשרײַבּן א גוט
יאָר  ---איזן גוט ,טאָמער נישט  --פֿאָר |איך}
אַרױס צו מײַן שװעסטער אין דאָרף אַרײַן און
דו זעסט מיך מער נישט!" ,פֿװל, ,גיט מיר די
בּעסטע פּרנסה ,איך זאָל אַי פֿון דאָרף אין שטאָט
ארײַן ,װעל איך מיך מיט אײַך ניט בּײַטן,
שע ,טבֿיה ,זי , .941אָנדערטהאַלבּן יאָר האָבּ
איך געלעבּט אין מיכלשטאַט און דאַן בּין איך
ארױסגעפֿאָרן אויף א קאָנדיציע אַלס מלמד צו
איינעם אַ ייִדן" ,י .שפירא איבּז ,דר' נ .ה.
צהרמאַן ,דער בּעל שם פֿון מיכלשטאַט ,װארשע

תּרפ"ה ,ז' , ,611כּמעט אלע װאָלטן מִסכּים
געווען צו פֿאַרקױפֿן די בּעבּעכעס און אי קיין
ארץיישׂראל" ,יק, .קיין ארץיישׂראל  --האָט
דער רבּי געזאָגט  --פֿאָרט מען נישט אַרױס,
קיין ארץיישׂראל פֿאָרט מען אַרײַן" ,מ .אונגער,
טמז 3691 ,ץ ,61

 .9פֿאָרן מיט אַ בּאַשטימטן

ציל ,עפּעס

אױפֿצוטאָן .אַרױסלאָון זיך אין א שליחות .א'
אױפֿן יריד .אַ' מיט א דעלעגאַציע .א' אויף
,יטן אייגענעם מקח פֿאָרט מען
גאַסטראָלן .מ
אױפֿן יריד ניט אַרױיס" ,שװ, .ג,אָט איז אַ טאַטע,
און ישׂראל זענען בּניירחמנים ,שרײַבּט מען
כּתבֿים ,פֿאָרן אַרױס משולחים ,מע האָפֿט ,מע
װאַרט .און װאָס? גאָרניט!" ,ממוס ,שלמה,
זי , ,501אי פֿלעגט אריה מיט אַ פּוסטן װעגעלע
און פֿאַרנאַכט פֿלעגט ער קומען צוריק אָנגע-
לאָדן מיט אַלדאָס גוטס" ,מ .טײַטש אבבּז,
*אַ' איך
ח .נ .בּיאַליק ,אֲריה בּעל גוף.
בּערשאַד מיט אַן אייגענעם טלית = אָפּטאַן א
נאַרשיקײט (אין בּערשאַד האָט מען געװעבּט
טליתים און מע האָט דאַרט זייער װאָלװל
געקענט זיך אײַנשאפֿן א נײַעם שיינעם טליתן,
אויך ואויליונגעריש :אי אויף דאַטשע (קיין
פּאַריז) מיט דער אייגענער װײַבּ,
 .6פֿאָרן סתּם אזוי .פֿאָרן זיך אָפּרוען ,פֿאַר-
בּרענגען (זיך) .זיך לאָון פֿאָרן .פֿאַרן מיט
גרויס פּאָמפּע ,אָנשטעל .אי מיט פֿיר פֿערד
נאַשפּיץ .אַי אויף א פּיקניק ,אויף אַ װיקענד.
אי אויף א גאַנצן זומערטאָג .אי אויף א לאָדקע
איבּער דער אָזערע, .מען איז אַרױסגעפֿאָרן פֿון
דעם חתך"צד אויף דער חתונה מיט אַ גרויסן
אױפֿצוג ,היינו מיט דרײַסיק קאָלעסן און דרלי"
סיק בּוידן מיט בּריטשקעס" ,נסים ונפלאות
װאָס

הרבֿ

הקדוש

יהושע

העשיל

מאַפּטא

האָט

בּאַװיזן ,אָרט? יאָר?, .טאָמער זעט איר אַמאָל
אַ גלופּסקער יִד פֿירט זיך מיטן טראסק װי אַ
גבֿיר ,פֿאָרט אַרױס אין א פֿאַעטאַנדל מיט א
פּאָר בּרענענדיקע סוסים ,זאָלט איר ויסן אַז

2109

אַרױספֿארנעמען
ס'איז נאָר אַן אָנשטעל" ,ממוס ,צוריק אַהײם,
זי , ,77עס איז גאָרגישט שיין ,אַז מע פֿאָרט
נישט אַ בּיסל אַרױס / ,עס איז שנאָרעריש צו
זיצן זומער צו הויז" ,ז .מױרער ,זײַ נישט
קיין װאוילער יונג װ ,טאַרנאָװ  ,5291ו' 45
,און אַז ער איז דערויף אַרױסגעפֿאָרן איבּער
דער שטאָט ,זענען די גאָסן געװען פֿול מיט
מענטשן ,װאָס זענען געקומען אָנקוקן דעם
חידוש ,דעם עולם:הזה ,װאָס א יִד פֿאַרגינט
זיך אין גלות" ,שמעון האָראַנטשיק ,גאָטס
|
משפּט'.

 .4אָפּפֿאָרן .אָנהײבּן פֿאָרן .א' צען אַזײגער
אינדערפֿרי, ,װען פֿאָרט ארויס דער ערשטער
דאַמפֿער (אױטאָבּוס ,בּאַן אדגל)?", ,נאָכװאָס
איז זי מיר איבּערגעגאַנגען מיט ליידיקע עמער,
איך

אַז

בּין

אַרױסגעפֿאָרן",

אבּג,

דעקטוך,

װאַרשע  ,6781זי ,65

 .8בּכּלל אָנהײבּן עפּעס .אַרױסטרעטן מיט
עפּעס( .אָפֿט אָפּלאַכעריש ,איר) .אַ' מיט אַ
שפּאָגלינײַער איניציאַטיו .אי מיט אַ פּראָיעקט
אַז מע קען זיך האַלטן פֿאַר די בּײַכער, .אים

איז גאָרניט געווען צום האַרצן דער בּיוראָקראַ-
טיזם מיט װעלכן פּ .איז גלײַך אַרױסגעפֿאָרן
אַזױ בּרייט",

מ .טײַטש,

,למה
זי  .5ש

פֿאָרט דער ערשטער אַרױס מיט

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

זײַן פֿידלײ ,אי .דרוקער ,קלעזמער ,קיעװו ,0491

זי ,53

|

 .9אַרױסזאָגן אומגעריכט אָדער מיט אומ-
צופֿרידנקײט אָדער כּדי אַרױסצורופֿן אַ צווייטנס
אומצופֿרידנקײט (אָפֿט מיט א בּײַטעם פֿון
הומאָר) .אַי מיט א טענה ,מיט אַ מענה-לשון.
אִי מיט אַ טאַנדעטנער דרשה .אי מיט אַן אומ"-
געלומפּערטער וערסיע .עװער און בּיזונן מיט
װאָרטן אַרױיש פֿאָרט ,דשׂ שטעכט װיא אין
שװערט ,אָבֹּר דיא צונג דשׂ װײַזן איזט היילי
זאַם" ,משלי בּלשון אַשכּנז ,פֿפֿדמ  ,3171יבּ,81 ,

,צו װאָס טוג נאָך זאלצן יענעם אויף די
וואונדן און אי מיט א מקח זעקסטהאַלבּן?",
שע,

ראָמאַנען,

אידישע

.312 '1

;בּכן ,שטייט

ער אויף ,אָט דער זעלבּער זעליק דער היטל-
מאַכער ,און פֿאָרט אַרױס אינמיטן דערינען מיט
זײַן לצעװדיקן קידוש" ,זש ,שקלאָװער קינדער,
זי  ,03עאַ װאָרט האָט בּאַקומען דימשיץ  ---דאָ
האָבּן שוין אַלע אָנגעשפּיצט די אויערן :מיט
װאָס װעט אַי דער נײַאינקער" ,מ .טײַטש ,אַרום
*אַ' אױפֿן בּאַליבּטן
דער פֿאַבּריק ,ז' .111
פֿערדל = אַרױסזאָגן דעם בּאליבּטן אַרגומענט,
תּירוץ; אָנהײבּן דרשענען אויף דער בּאַליבּטער
טעמץ.

מיט זיך:

די אײדעלע פֿערד אַקעגן פֿירן

זיך א גליקלעך לעבּן אין שטאַל . . .פֿאָרן זיך
אַרױיס אַמאָל שפּאַצירן מיט זייער פּריץײ ,ממוס,
קליאַטשע,

יונג .

ז' .53

ה-עכץ.

יקע) . ערי.

אַרױספֿירן

דעניש.

אַרױפפֿאַרנעמען  --טרח.

דער יין.
 .1נעמען אין

אייגענעם בּאַזיץ עפּעס פֿון אינעװײיניק אַרױס,
אַי פֿון קיך אַלע קופּערנע כּלים,

 .2פֿאַרשטײן ,בּאַנעמען עפּעס אױפֿן סמך
פֿון אַ לאָגישן (פּסיכאָלאָגישן) אויספֿיר .אַי פֿון
| זײַגע רייד אַז ער װעט סוףכּליסוף עס פֿאַר-
|
קױפֿן,
מיט זיך  --אָפּטראָגן זיך ,פֿאַרלאָזן אַן
אָרט, .אָדער זײַ א מענטש ,אַניט  --פֿאַרנעם
זיך

ארויס

5

וו ,12

ה.

פֿונדאַנען",

אַקערמאַן ,טמז,

אַרױספֿאַרשטײן  --טרו .בּ,ינה מיינט :מכֿין
דבֿר מתּוך דבֿר  --אַ' א זאך פֿון אַ זאַך
דאָס הייסט אַרױסציען מסקנות ,אַרױס
לערנען לאָגישע קאָנסעקװענצן",
סאַלאָװײיטשיק ,טמז 1691 ,וא .1

אַרױספֿיבּערן

 --טרח.

הרבֿ י בּ.
עבץ.

אַרױסקריגן (װי)

דורך פֿיבּערן .אי אַ בּקשה ,א פֿאַרלאַנג, .אַמאָל

קען מען אונטער דער בּײַטש פֿון מוזאַרבּעט
אַי פֿון זיך די פֿײַנסטע אינספּיראַציעס" ,ש,
לעזער ,דיכטער ,קריטיקער ו ,זי 842,

אַרױפפֿײַכטן  --טרו.

זנג.

מאַכן אַז עפּעס זאָל

אַרויסקומען פֿײַכט, ,נאָר ס'האָט די משׂא פֿון
דעם נאָענטסטן עבֿר שװער  /אַרױסגעפֿײַכט
בּײַ אים אין אויג א מידע טרער" ,בּראָד ,גש,
ז' , ,66פֿון קרישלדיק-טרוקענע זאַמדן  /אי
װעל איך מײַן בּליטונג" ,סוצ ,װאַלדיקס.

זונג.

-עניש.

אַרױספֿײַערן  --אוטו  8טרח.

אַרויסקומען

אָדער אַרױסבּרענגען װי (מיט) אַ פֿײַער .די
האַרמאַטן האָבּן אַרױסגעפֿײַערט אַלע מיטאַמאָל,
נאָכן פּאָגראָם אין קעשענעוו האָט ח .נ .בּיאַליק
פֿון זיך אַרױסגעפֿײַערט די פּאָעמע יבּעיר ההרי-
גה', .שײַנען װאָלקנס מיט נײַער שײַן / .עפּעס
שנײַדט זיך אין זיי אַרײַן / ,שװימט ,שװימט
 -און פֿײַערט אַרױס / ,זײַערט אַרױס װיהנבי
װײַן" ,צייט ,גל | ,ימטרוניתא .

אַרױספֿײַפֿן  --אוטו , --דער װינט ... .קען
אויך ,פֿון פּאַרקאַנעס פֿאַרהאלטן / ,אי דורך די
מינדסטע

שפּאַלטן",

מלה,

גאָלדענע

פּאַװע,

זי .842

טרו  --אויסדריקן עפּעס דורך פֿײַפֿן אַ'
פֿרײיד ,די גוטע שטימונג ,אַ' די תּפֿילה צום
מיט זיך.
אייבּערשטן.

פ=ֿײַיף ,דער
אַרױפפֿילן  --טרח.

-עכץ- .עניש.

-ערי.

 .1דערפֿילן עפּעס פֿון

אינעװײיניק ,װאָס איז פֿאַרבּאָרגן.
אי פֿון זײַן שרײַבּן אַ קאַלטקײט.
למשל ,קאָן אַרײַנשטעקן אין
שנאָבּל און אַי מיט אים ,צי עס

אַי ליבּשאַפֿט.
,,אַ קאַטשקע,
װאַסער דעם
זײַנען דאָרט

פֿאַראַן פֿישלעך" ,א .יאַקובּזאָן ,פֿאָר 1691 ,א ,51

,ער נאָך האָט אין יענער צײַט ,די צײַט פֿון
דער השׂכּלה ,אַזױ טיף אַרױסגעפֿילט דאָס
װאָס י .ל .פּרץ האָט שפּעטער אָנגערופֿן:
יאונדזער בּלוטיקע ייִדישע שיינקייט'?" ,צייט,
{גאַפּ ,א 7ן,

 .2מיטפֿילן, ,די מוטער האָט גיכער פֿאַר-
שטאַנען אָדער אפשר אַרױסגעפֿילט די קינדער

אין די פֿאַרקומענדיקע

ענדערונגען",

יזבּ

זלאָ

טשעװ ,ז' ,731

מיט

זיך:

עס האָט זיך אַרױסגעפֿילט די

ליידיקייט פֿון אינעװייגיק",

|גע /
לי

װײַס

= .29זונג . -עכץ.

אַרוֹיספֿינצטערן  --אוסו.

װ' ,קולטור-

/עניש.

אַ שלדיגעפֿיל

פֿינצטערט אַרויס .אַ היסטעריע פֿינצטערט
אַרױס, .בּיטערניש פֿינצטערט אַרוֹיס פֿון דער
געשטאַלט" ,ש .בּיקל ,טמז 8591 ,וא  ,32עאַנ"

שטאָט אַ קוימען האָט אַרױסגעפֿינצטערט פֿון
א װאַנט א קײַלעכיק לאָך" ,בּאַש ,פֿאָר2691 ,
ווצ .03
מיט זיך ; --די גריבּער האָבּן זיך אַרוס"
געפֿינצטערט צװישן דעם װילדן אָנגעװאַקסענעם
ניש,
/זנג.
גרינס" ,ייט ,טאַג 8591 ,װ .8

אַרױספֿינקלען  --אוטו, .האָט שוין דאָ
אָדער דאָרט אן איינציק שטערנדל ,בּלאַס װי אַן
אַרבּעסל ,אַרױסגעפֿינקלט" ,װײַס װ' ,קולטור-
ליגע' ,ז' , .591ראָזעס פֿאַרזשמורעטע אויגן
האָבּן אַרױיסגעפֿינקלט פֿון פֿאַרצױגענע שפעלט-
לעך ,װי די שאַרף פֿון חלפֿים" ,אַפּאַ ,יפֿאַר-
שלאַפֿף,

טרח .אַי פֿרייך,

פ=ֿינקל ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש.
אַרױיספֿירן  --טרח.
 .1פֿירן עפּעס אָדער
עמעצן פֿון אינעװייניק אין דרויסן .אַרױס:
בּרענגען פֿירנדיק מיט זיך אָדער מיט (אויף)
אַ פֿאַרקערמיטל ,אי די פֿערד פֿון שטאַל .אַי
דעם װאָגן פֿון דער בּלאָטע ,דעם אױטאָמאָבּיל
פֿון גאַראַזש ,אִ' די בּעבּעכעס ,דאָס האָבּיאון
גוטס ,דעם קאפּיטאַל .פֿאַרבּאָטן די ייִדן אַרוס-
צופֿירן קיין ישׂראל מער װי, ...די קבֿרים
קען מען מיט זיך ניט אִי" .אי צו דער אײיבּיקער
רו ---, .וואוהין פֿירט אַרױס דער װעג? --
ער פֿירט אַרױס צום ים", .מע פֿירט אַרױס די
קו (דעם פֿערד) פֿון שטאַל און דעם שטאַל
שליסט מען צו (דעם שטאל פֿאַרבּרענט מען)",
שו +--| .ארויסנעמען . . ,, 01 3 ,איזט פֿאַר
בּאָט מן מלך יר"ה גישעהן קיין לוטרינגיר
געלט אײיַן אָדיר אויז צרפֿות ארויז צו פֿירין",
גה ,ז' , .613דען קיין פֿורמן האָט מן קענן
קריגן צו הײַאר  /אודר מן האט אין בּאַצאָלט
גאָר טײַאר / .דען זיא האבּן זעלבּרט דאש
אירג גמושׂט פֿירן צו דען מקום ארויש",
איין נײַאַ קלאָג ליד פֿון חורבּן ק"ק װרמיישא,

אַמשׂט ( 3271פֿש װו ,שפּ'  ,|35עזייער גוט
איז אונטערצושיטן אונטער א בּית'הכּסא טרן"
קענע ערד ,כּדי דאָס מענטשך-מיסט זאָל זיך
דערמיט אויסמישן און דערנאָך איז עס לײַכט
אַרױסצופֿירן אױפֿן פֿעלדײ ,מ .װעבּער ,דער
יודישער פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע  ,1981ז' ,93
,איך האָבּ זיי בּאַצאָלט . . .אויסגעלייזט די
קליאטשע פֿון זייערע הענט ,נאָר בּאופֿן איך

זאָל זי אַי פֿון דער שטאָטײ ,ממוס ,קליאַטשע,
קללה .אי זאָל מען אים (זײַן קאָפּ ,אַ
זי .56
|
טויטן)!
 .2פֿירן פֿאַרקױפֿן .עקספּאָרטירן .אי דאָס
לעצטע בּיסל מילך ,די לעצטע קו אױפֿן מאַרק,

אַרױספֿירן

אַרױספֿירן

2010

דאָס לאַנד פֿירט אַרױס די פֿאַרשײדנסטע סחו"
רות, .ק,אבּצאַנסקער לאַפּציעס װעלן זיך צעגיין
אויף דער װעלט ,װאָרעם אלע װעלן זיך
אָנטאָן אין לאפּציעס  --און קערבּלעך און
אױיסגעאַרבּעטע פֿעל װעט מען אויך א' גאנצע
אוצרות" ,ממוס ,צוריק אַהײם, ,44 '1 ,דער
סוחר האָט אַרױסגעפֿירט אױפֿן מאַרק א שאָק
נקבֿות אין לײַכטע הילן ,אין גךרעדן-קליידער",
פרץ ,יפּורים-שפּילער', .א געלונגענער אַנאָנס,
װאָס האָט געהאָלפֿן אַי אַ נײַעם אַרטיקל אױפֿן
מאַרק ,האָט פֿאַרזאָרגט דעם שרײַבּער אויף זײַן
גאַנץ לעבּן" ,אָפּאַ , אַן אנאַנס,,

מעס ,א' די ראָטע אויף א מאַרש .אַ' די
מוזיקאַנטן פֿאַרױס .אי די בּאַטאַליאַנען אין
שלאַכט .אי די רעזערוון, .דער דריוש דער האָט
הינויש גיפֿירט אויף דאָז פֿעלד איין גרון
מעכטיג

אוני'

הער",

שטאַרק

אַמשׂט

יוסיפֿון,

 ,1מח/ב,
 .7בּרענגען צו פֿירן ,כּדי פֿאַרצושטעלן
עמעצן .פּראָטעזשירן .בּאַקענען דעם עולם .אַ'
א נײַעם טאַלאַנט ,אי אויף דעם ליטעראַרישן
מאַרק, .איך הייס דיר דו זאָלסט מיך אױפֿן
מענטשן-טאָרג

א'" ,דער

לעמבּערג  ,5781זי .74

קרימער

מאַרשעליק,...

*ֹאַי פֿון די דלד-אַמות;

ממוס ,שירה ,ז' , .38ניט אלע דניאלס זײַנען
גענוג פֿרום דער אייבּערשטער זאָל זיי לעבּע-
דיקערהייט אי פֿון א לײבּנגרובּ" ,זש ,שקלאָי
װער קינדער/.

 .9אַרױסבּרענגען פֿון א (נשמה)-צושטאַנד,
אַקטיװיזירן .רעאַליזירן .אַי פֿון מרה-שחורה,
פֿון עצבות .אי פֿון טרוים ,פֿון די פֿאַנ

טאַזיעס .אַי עמעצן פֿון א שאָק ,פֿון אַ דעפרע-
סיע .אַי פֿון די רעיונות .אַי מן הכּוח אל הפּוֹעל,
,בּרענג געשוינד דאָס בּיכל!
געוויס פֿון אַלע ספֿקות א'!",
סינג ,נתן החכם ,אַדצס ,4881
די כּלים ,פֿון גלײַכגעװיכט,

דאָס װעט אונדז
יל איבּז ,ג .לע
*אַ' פֿון
זי .56
פֿון זיך אע =

 .9צונעמען ,אָפּנעמען עפּעס מיט אַ טראַנס-
פּאָרט-מיטל .אַי דעם בּאַגאַזש כּליזמן סאיז נאָך
ליכטיק .שוין כ'לעבּן צײַט אַרױסצופֿירן דעם

דער װעלט אַרײַן = א) מאַכן א סוף צו
עמעצנס אָפּגעשטאַנענקײט; מאַכן פֿון עמעצן

(דעם כלאַם) ,אָפּשרײַבּן די גאנצע בּעל-

דעם

 ,0פֿירן שפּאַצירן ,זיך אָפּרוען .פֿירן (אײיג-

גרעסטן טייל וְייִדן} פֿאַרװאַנדלט אין פּראָלע-
.געפֿירט פֿון זײיערע ד"
.ס
.ױ
טאַריער אאוןַר
אַמות אויף די גרויסע ארענע פֿון אײראָפּעאישן
לעבּןי ,דער אידישער אַרבּייטער| ,בּערלין ,6981
;א , 1איך בּין דער איינציקער װאָס קאָן
בּאַװעגן  /אין ריטמען בּײיגעװדיקע אונדזער
שפּראַך / :װאָס האָט זי אָפּגעװענדט פֿון שמאָלע
שטעגן  /און זי אַרױסגעפֿירט צו בּרייטן
שליאַך" ,לייבּ נמדוס{ ,גאָפּ6 ,ן , 11װי די
אַמאָליקע משׂכּילים ,האָט זיך אים זייער געװאָלט
פֿאַרשפּרײטן צװישן ייִדן בּילדונג ,אױפֿקלערונג,
אָפּשװאַכן דעם פֿאַנאַטיזם און אי ייִדן אין דער
װעלט אַרײַן" ,יק; בּ) ריידן שידוכים .פֿירן
צוישן מענטשן ,אויף בּעלער אדגל, .נאָר עפּעס
אויף דעם געוויסן דאַרף האָבּן די מאַמע װאָס
פֿירט אַרױס די טאָכטער אין דער װעלט אַרײַן",
פּרץ ,יפּורים-שפּילער' :ג) מיט סובּ עסק ,ענין,
געשעפֿט אע = צורעכטמאַכן ,מיט הצלחה
אַרױסענדיקן, .ער {האָטן זיך צוגעזעצט צו איר

לאדן) צום טאַנץ .אִי די קינדערלעך שפּאַצירן.
אי דאָס הויזגעזינד פֿון נאַסן קעלער אויף דער

הקדש

הבּתּישקייט און אַ' די לעצטע קו .גאסור
ערב-פּסח פֿון חצר דאָס מיסט אַרױסצופֿירן ,נאָר
אויף די זײַט צו לייגן איז מותר" ,הרבֿ א.
בּרודאָ ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681עו/בּ.
,חבֿרה האָבּן זיך אײַנגעקערט און מע האָט
דערװײַלע אַרױסגעפֿירט די {געגנבֿעטען סחורה
 . . .בּאַהאַלטן בּײַ יעקלען אין קעלער" ,בּ .א.
זאַבּיעזענסקי ,די שװערע צײַט |ו ,װאַרשע ,7881

זי ,93
 4ברענגען צו פֿירן ,אַריבּערפֿירן ,אַי די
אומלעגאַלע דרוקערײַ אויף אַ זיכערן אָרט,
קומען צו פֿאָרן אַליײין און א' מיט זיך די
גאַנצע משפּחה; .אַבֿרהםײיענקלס האָט חשק
| אַרױסצופֿירן די חתונה קיין יעהופּעץ" ,שע,
אידישע ראַמאַנען ,ז' , .202די אַרבּעט אין
אַרױסגעפֿירט געװאָרן פֿון די גרויסע צענטערס
אין ניט-אָרגאַניזירטע שטעטלעך" ,קאַמפֿס יוניאָן
פֿאַר

די

נאַדל

אַרבּעטער,

פּראַגראַם,

זי ,13

נ"י

,6291

:

 .8גייענדיק אָדער פֿאָרנדיק מיט עמעצן אינ-

אי אויף אַ בּרייטן װעג ,דרך ,שליאַך :א' אין

א

לײַט.

,דער

קאַפּיטאַליזם

האָט ...

און געװאָלט אי דעם עסק אויף א דרך" ,מי.

איינעם װײַזן די ריכטונג .העלפֿן אַרויסקומען,

שטריגלער,

אי דעם בּלינדן דורך דער טיר .א' בּלאָנדזשעג-

ד) מיטן אַדי גלײַך אָדעֶר אין פֿאַרבּינדונג מיט
דרך-הישר =  )1העלפֿן אַן אַפּיקורס זיך
אומקערן צום ייַדישן גלױבּן;  )2בּכּלל אויס-
מענטשלען אזא װאָס האָט זיך אַראָפּגעשלאָגן
פֿון גלײַכן װעג .פֿרגל בּ , .8זי |די הייליקע
נשמהן האָט מיך נאָך ליבּ ,זי װעט מיך נאָך א'
אויף דעם גלײַכן װעג און װעט מיך מציל זײַן
פֿון אײַערע הענט {פֿון דער סטרא-אחראן",

דיקע .אי פֿון אַ געדיכטן װאַלד .ש,פּאַנטס מיר
אײַן די פֿערדעלעך / ,שמירטס מיר אָן די
רעדעלעך  /און פֿירטס מיך אַרױס אופֿן
גרויסן הויף!", .97 ,אבֿשלום בוירט זײַן
קנעכט .הינויש בֿור דיא שטאַט" ,שמואל בּוך,
סטראָפֿע , .4141נויערט אַז גאָט לעבּט דער
דען

זאָמן

דאָשׂ

הוין

ישׂראל

הוט

הירויש

גיפֿירט אוני הירויש גיבּרוכט פֿון לנד צפֿון",
, :82ער האָט דער ערשטער
שעריר ,כג,8 ,
אים אַרױסגעפֿירט פֿון דער רייך-רעליגיעזער
אַטמאָספֿערע און אַרײַנגעבּראַכט אים אין דעם
רעאַלן לעבּן" ,קאָר | ,נ"י  ,8391זי ,431
,אונדזער בּרענטש ...האָט אַרױסגעפֿירט פֿרױען
פֿון אונדזערע מיטגלידער פֿון דער קיך און
פֿאַראינטערעסירט אין געזעלשאַפּֿטלעכע טעטי-
קייטןי ,טשענסטאָכאָװער ייִדן ,נ"י  ,7491זי ,492

*אַי אין גאַס (אונטער דער פֿאַן ,די פֿענער) =
אָרגאַניזירן א דעמאָנסטראַציע ,מאַניפֿעסטאַציע.
( .0צווינגען)) ארויסקומען .אַרויסשטעלן
פֿאָרױס .װירקן (צווינגען) אַרױסצוגיין .אַרליג-
פֿירן אין קאַמף .אַי די זעלנער פֿון די קאַזאַר-

איוזלען

הרבֿ א .ל .בּראַנדיס

אויף

איבּז,

דער

ערד,

ז'

;:242

ספֿר שׂיח ספֿונים,

,3

 .8אַרױסראַטעװען פֿון אַ צרה .אויסלייזן.
העלפֿן אַרױסבּאַפֿרײַען זיך ,פּטור װערן פֿון
שלעכטער לאגע .אי פֿון קלעם .אי פֿון א טעות,

א' דאָס לאַנד פֿון פּאָליטישער איאַלאַציע.
;איבּערדעם זענען די לײַט פֿון דעם בּעל-תּפֿילה
געגאַנגען צו דער מדינה ,טאָמער װצָלן זי

קענען אַי זי פֿון זייער נאַרישקײיט" ,נחבּ,
ימעשׂה מבּעל תּפֿילה' ,נ/א, .דאָס איז דער
ערשטער װיכטיקסטער שריט װעלכער קען א'
אײיראָפּע פֿון דער אומגעװויסער אומזיכערער
לאַגע" ,יפֿאָל, .12 5881 ,זאָלסט יעקבֿ פֿון

דזוו אַרױסבּרענגען

פֿרישער

פֿון .)+--( . .

לופֿט, ,איין

טאָג אין

פֿאַר זיי (די

רשעים אין גיהנםן אָפּגעקליבּן ,אַלע עֶרבֿ-שבּת
שפעט פֿירט מען זיי אַרויס אָפּצורוען זיך",
ספֿר ישרי לבֿ ,תּקע"ט ,לֹא/א; .אַלט פֿרײ
מאָרגן פֿלעגט ער זי אי פֿון קאַטוך אוןגעשפּאַצירט מיט איר אױפֿן הויף און אין
גערטנער" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , ,87א,יין מאָל
אָדער צוויי מאָל אין יאָר צעטאַנצט עֶר זיך אֵף
אַ גבירישער סעודה מיט א קבּצן אַמֿאָל,..
ער פֿירט אים פֿון הינטערן טיש אַרױס...
און  . . .צעטאַנצט זיך אַזױ ,אַז . . .מענטשן . . .
קאַנען פֿון אים און פֿון זײַן שוֹתּף אין טאַנץ
די אויגן ניט אָפּרײַסן" ,נס ,מישפּאַכע מאַשבּער,
מאָסקװע ,9391

|  ,11אָננעמען פֿאַר אַ האַנט אָדער פֿאַרן (אונ-
טערן) אָרעם און אַרױסבּאַגלײטן ,הייסן גיין.
צווינגען צו פֿאַרלאָזן דעם פּלאַץ .בּאַזײַטיקן.
אַרױסװאַרפֿן .אי דעם כוליגאַן פֿון זאַל, ,אוני

דער מִחבּר ברענגט אויף די חזנים איין מליץ
.ו.ו.אן ער ניט רעכט רעט ,טוט מן איהם
אַרוישפֿירן" ,ר' יואל חזן ,ריח ניחוח ,פֿיורדא

! ,4א סימן אַז ער איז פֿאָרט געקומען,
האָבּן זיי ניט געלאָזט אים א' ,נאָר האָבּן אָפּגעץ-
טרצטן פֿון זייער מקום קבֿוע" ,קמ,6681 ,
אך  ,74א,יינמאָל {האָט} דער פֿאָרזיצער פֿון די
דאָס מיידל
יסן
..
עםה.י
גוני
צי
אייגעלעך אַי" ,י .יאָפֿע ,אין

מיט פֿיקסל-
קעסל גרוב,

*אַ' פֿון סטראָי =
מאָסקװע  ,9291זי .15
א) מאַכן ניט פּאַסיק פֿאַר מיליטערידינסט:
) 3שעדיקן אַז עס הערט אויף צו פֿונקציאָנירן.
,נאָך איר שלעפּט זיך נאָך דער  . . .פּעכאָטינער,
װאָס איז פֿאַרװאונדעט געװאָרן אין אַזױנע
ערטער װאָס האָבּן אים אַרױסגעפֿירט פֿון סטראַי
אויף

לאַנג",

ש.

בּרעגמאַן,

דורך

קריג

און

רעװאַליוציע ו ,אַדעס  ,1391ז' ,562

 ,2דעפּאָרטירן .אַרױסשיקן .אַי די קרבּנות
צום טויט, .װען מע האָט אים |דעם גערער
חסידן אַרױסגעפֿירט פֿונעם קעלער צום שיסן,
איז עֶר געוען אָנגעטאָן אין קיטל און טלית
(גרייט

יעדע

מינוט

צום

טױט)',

אין

יזבּ

אַטװאָצק ,...זי , .019בּשעת די דײַטשע רוצ-

אַרױספֿישן

2111

חים י"ש האָבּן אים {דובּנאָװן) אַרױסגעפֿירט
אין ריגער געטאָ צו דערשיסן ,האָט ער זיך
געזעגנט מיט די ייִדן" ,ר .מאַהלער ,אין ספֿר
סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי , .856װי קומט עס מע
זאָל זוכן ייִדן ,אַז מע האָט זיי דאָך שין
לאַנג

ל.

אַרױסגעפֿירט?",

חנדה,

יב

אין

זלאָטשעװ ,תּ"אָ  ,17/0791זי . 103
 8אָפּרופֿן ,אויסשליסן .אַי פֿון דער פֿאַר-
װאַלטונג .אַי פֿון צענטראַל-קאָמיטעט ,פֿון פּאָי
ליטבּיוראָ; .א נײַער סאָרט היטלער ...װעט
אַי זײַנע דײַטשע אַטאָמיקער פֿון דער שותּפֿות-
דיקער אַטאָמישער אובּעט אין פֿראַנקרײַך",
בּצג ,טמז 7691 ,ווו ,71

 ,4מאַכן צו נישט ,ליקװוידירן ,אַרויסנעמען,
אַי א פֿלעק ,אַ שלעכטן ריח ,א' דעם הוסט מיט
געהאַקטע בּאַנקעס; .אַלע פֿלעקן קען מען אַ'
(אַרויסנעמען) מיט א בּיסעלע גאָלד"; ,געלט
איז די בּעסטע זייף װאָס פֿירט אַרױס (נעמט
אַרױס) דעם גרעסטן פֿלעק" ,שװ{ .ומע זאָל
אײַנרײַבּן די רפֿואה אין דער אָפּגענומענער
צונגן עס פֿירט אַרױס די גראָבּע ליחה פֿון דער
צונג ,בּלײַבּט די צונג געזונט" ,תּעלה אַרוכה,
לװאָוו .0581

 ,2בּאַשאַפֿן ,אַרױסבּרענגען דורך סעלעקציע
נײַע סאָרטן .אַי אַ היבּריד .אַ' אַ נײַעם סאָרט
ווייץ ,חכמהלע :צונױפֿפֿאָרן א מויז מיט אַן
אונטערװאַסער-שיף און אי א פּיפּערנאָטער,
 .0אָפּ)שילדערן ,פֿאַרקערפּערן קינסטלע-
ריש .בּאַשרײַבּן ,אויסשפּילן ,אי עפּעס מיט
דער פּען .אי אַן אַריגינעלן טיפּ ,א קאָמפּליצירטן

כאַראַקטער, ,ער האָט אַרױסגעפֿירט אויף דער
בּינע א גרופּע ייִדן ,איבּערשמועסער און איבּער-
טראַכטער װעגן די שװערע צײַטן" ,ש .בּיקל,
טמז 4591 ,ווו ,41
 ./מאַכן (קומען צו) אַ לאָגישן אויספֿיר.
רעזומירן ,בּאַװײַזן ,אױפֿקלערן ,בּולט מאַכן,
אַרױסבּרענגען אַ מוסר-השכּל .אונטערפֿירן אַ
סך"הכּל ,אַי אַזױנס צו װאָס קיינער האָט זיך
ניט דערטראַכט .אי א (כעמישע ,מאַטעמאַטישע)
פֿאָרמל ,אַי אַ קלאָרן חשבּון .אַי דעם נאַציאָנאַלן
געדאַנק אױפֿן פֿאָדערפּלאַן, .ער האָט אויך גע"
 /בּיז ער האָט דעם
עטש.ט.ו.דירט
גרנ
לע
געדאנקען
דער

ארױיסגעפֿירט",

מאַסקעראַדן

בּאֵל,

ש .מ .אָסטראָװסק,
װאַרשע

,4881

ז'

.59

,װאָס איך האָבּ אַרױסגעפֿירט פֿון זייערע בּיידע
דעות איבּער דעם ענין ,װעט איר שוין אַלין
פֿאַרשטײן",

אַרױספֿליסן

ייל ,דאָס

פּוילישע

יונגעל ,אַדעס

 ,5זי , .112דאָך װעט מען  . . .אײַך שטאַרק
אָנצוהערעניש געבּן אַז איר זענט ייִדן און א'
אײַער יחוס פֿון טאַטנס טאטן בּיז שמיען ,דעם
עלטער-עלטערזיידן פֿון אַבֿרהם אָבֿינו" ,ממוס,
אַ סגולה ,...ז' , .81איך װיל ניט ציען די
עצמות פֿון דעם עולם בּיזן סוף און ערשט
דעמאָלט אַי דעם מוסר-השכּל פֿון דעם ראָמאַן",
שע ,דער מיסטייק' ,סאָװ' הײימלאַנד,1691 ,
*אַ' װי בּוימל אופֿן װאַסצר =
טא .2
בּאַװײַזן קלאָר און דײַטלעך .דעמאסקירן,

 .8פֿאַטאָגראַפֿיע) ,אַנטװיקלען דעם נעגאַ-

פֿון דעם

טיוו פֿון אַ פֿילעם .דעם פּאָזיטיו
נעגאטיו,

( ,9סספּאָרט) .פֿירן פֿאָרױס .אַ'י די פילקע
אױפֿן מיטן פּלאַץ,

זיך.

מיט

 .1אַקט

-פֿיר ,דער.

אַדער רעזולטאַט פֿון אַרױספֿירן .א"געלט .אי
אָרגאן .אַ"עפֿענונג .אַפּראַצעס .א"קאַנאַל ,אי

רער (ראָר) .אדשײַן .מיסטאַי.

ונג.

עניש.

יעכץ.

דקע)= .דערײַ.

 .2עקספּאָרט,

דער (ין

אַרױספֿישן  --טרוו.
 .1אַרױספֿאַנגען (ווי)
אַ פֿיש .אַ' אַ גרויסן העכט .אי דעם גנבֿ ,שפּיאַן
אע .אַרױסגעפֿינען .אַרוסנעמען .א' (אַזױ װי)
מיט אַ נעץ, .אײַנגעקלעמט געװאָרן אין די
שעפּסענע

האָט

פֿעל ...אַז מע

מיך

געמוזט

דאַנציס ,אייגן ליכט ,נ"י  ,4591ז' , ,8לאָז מיך
הערן דײַן קול / ,אַ פֿאַרקערפּערטע אין א
געשטאלט װי אַמאָל / ,װען דו האָסט פֿון די
חורבֿות אַרױיסגעפּלאַמט הויך" ,חג ,דער מענטש
פֿון פֿײַער ,זי ,44

-פֿלאַם ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,אַױיספֿלום  --דער ,אויך- :פֿלאָסם.

אַקט

אָדער רעזולטאַט פֿון אַרױספֿליסן .אַרײַנפֿלוס
און אַי פֿון געלט ,אי פֿון אויסשטראלונג|, .די
שיינע ליטעראַטורן איז אַן אַ' פֿון דעם לעכצן
נאָך גאולה וישועה אין בּרייטסטן און טיפֿסטן
מיין פֿון די װערטער" ,אַבּאַ גאָרדין ,ש .יאַנאָװ-
סקי , . ..ל"א  ,7591וי ,25

אַקט פֿון אַרױס-
אַרױספֿלי  --דער- ,ען.
פֿליען .אי פֿון די בּוטשאַנעס, .נאָך ניט בא

אי פֿון זיי" ,אֵש ,דער מאַן פֿון נצרת װוו,3491 ,

שטימט די שעה פֿון אַי פֿון אונדזער עראָפּלאַן",

זי , .83ער זוכט אין בּאַרג שמאַטעט און פֿישט
אַרױס אַן אַלטע פּאָר שיך" ,בּצג ,טאַג0691 ,
,11

פֿון די

 .2פיג .אַרוסקריגן אַזױ װי מיט א װענדקע
(ווענטקע) .אי טערמינען פֿון פֿאַרשײדענע אַר-
טיקלען .אי דעם חידוש פֿון דער סוגיא .קוים
מיט צרות אי אַ מנין צװישן אַ המון ייִדן .א'
פֿון עמעצן דעם אמת, .דער פּסיכיאַטער האָט
זיך געמיט אַרױסצופֿישן פֿון פֿאַציענט זײַנע
פֿאַרבּאָרגענע נטיות", .ער האָט אַרױסגעפֿישט
א פּערל פֿון תּהױובֿוהודיקן י|ם.כ.ּ.די צון
שענקען דער װעלט" ,פרץ ,יפֿון דער שװערער
,י פֿישט אַרױס יאָר-יערלעך פֿון זי
צײַטי ,ז
אַלץ אַ גרעסערן פּראַצענט פֿון יונגע פֿעאיקץ
מענטשן און מאַכט זיי פֿאַר  . . .אַסימילירטע",
זשיט װ ,נ"י  ,2191ז'  .652מער האָט זייער
געשיקט אַרױסגעפֿישט עטלעכע ציטאַטן פֿון
מײַנע אַרטיקלען װעלכע האָבּן פֿאַרדינט אויס-
געלאַכט צו װערן" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן װ,

זי , ,602יעטװידער גלאָסע װאָס מע קען א'
איז אַ קרן" ,מװ ,יושפ צא,1 ,
-ונג.

-עכבץ.

ה-עניש,

אַרױספֿלאַטערן  --אוטח.

 .1פֿלאַטערן

 .2אַרױסציטערן .ציטערנדיק אַרויסקוקן,
אַרױסבּליקן ,פֿון שטיבּל פֿלאַטערט אַוויס דער
ניגון .פֿון אויגן פֿלאַטערט אַרױס די פֿרײך
(שולד),; .סאיז געװען קאַלט ,כאָטש אינעם
אויוון האָט אין דער טונקלקייט אַרויסגע-
פֿלאַטערט אַ רויטער פֿלאַמײ ,אפֿרים קאַגאַנאָװ-

סקי ,ידי מומע הדסי, .אַ פּאַר שװאַרצע ייִדישע
אויגן,

אַזױנע

װאָס

אַרױסגעפֿלאַטערט

,
| 6362
פֿון שײַטערהויפֿנס" ,בּאַש ,פֿאַר91 ,

פֿ-לאַטער ,דער.

אַרױסשטראָמען און
אַרױספֿלײיצן  --אוטח.
פֿאַרפֿלײצן עפּעס .שטראָמען פֿון ערגעץ אינ"
טענסיוו ,מיט גרויס אימפּעט, .א שטראָם טרערן
האָט אַרױסגעפֿלײצט פֿון זײַנע אויגן" ,מ.
דער

יודעלסאַהן,

ממזר

זנג.

ניש.

אַרױפפֿלאַמען  --אוטח.
ארויסקומען ,דער"
שײַנען װי אַ פֿלאַם, .פֿון דער פֿינצטערניש
ה!אָבּן אַרױסגעפֿלאַמט װעלפֿישע אויגן" ,מרדכי

אַלס

דאַקטאַר,

ווילנע

 ,7זי , ,7דער רעגן האָט הילכיק געקלאַפּט
אויף די דעכער ,בּרוקשטיינער און בּרודיק
אַרױיסגעפֿלײצט דורך די װאַסער-רינעס" ,חג,

טמז 3691 ,א , .9דער װאָס האָט בּאַפֿױלן די
שטראָמען אַרױסצופֿלײצן פֿון די בּרעגעס" ,יפֿ,
נפילים, .43 '/ ,דער א'דיקער אָטעם דאַרף
|בּײַ די קלאַנגען ש ,זשן זיך דורכשפּאַרן דורך
דרײַ קעסלעך רעזאָנאַטאָרס" ,יאַי ,ייֶשפ וְאא.1 ,
*אַי מיט א געוויין (אַ קלאָג ,אַ יאָמער אדגל)
= דזװ ארױיספּלאַצן, ...האָט אַרױסגעפֿלײצט
מיט אַ געוויין און אַ שרעקלעכן קלאנג" ,ל.
יאָסעלאָװיץ ,ר' עזריאל,..

װילנע  ,2981זי ,9

פֿיג :עאַ הייסער שטראָם פֿלײצט אַרױס פֿון
האַרצןײ ,למד

שאַפּיראָ ,נאַװעלן, ,דאָס שמאָלע

פּאַסיקל 'מלבּוש'

פֿון אינעװײיניק אויף דרויסן .ארײַנפֿלאַטערן און
אַי װי א פֿײיגעלע, .הענט ,צוויי ליכטיקע צויי
שטילע הענט ,עפֿענען זיך אויף ,און תּפֿילות
פֿלאַטערן פֿון זי אַרויס װי טויבּן" ,חג ,געװײין
פֿון דורות ,זי ,431

האָבּן

;קוקט זיך צו צום אַ' און אומקער
בּינען אין בּינשטאָק" ,יאַכ ן ,זי ,642

מאַכט

נאָך מער

בּוֹלט די

בּרייטע נאַקעטקײיט װאָס פֿלײצט אַרױס" ,מ.
גראָס-יצימערמאַן,

פֿאַש 0791 ,וון ,1

טרװ .אַרכ, .װאָלט גאָט יתבּרך דז ישׂראל
זאָלטן זעהן דשׂ נס דאָז ער אין גטאָן האָט אוני
מאַכט דז דר בּרונן פֿלוס דורך דיא לעכר אוני
פֿליצט הרויז קעפּף אוני אָרים אוני בּלוט ,דאָ
מערקטן ישׂראל דאָשׂ נס" ,מחזור שלש רגלים,
אַמשׂט  ,3171קסד/בּ.

פ=ֿלײיץ ,דער זונג- .ץכץ- .עניש.
אַרױפפֿליפֿן  --אוטװ.
 1פֿליסן פֿון אינע-
װיײיניק אין דרויסן ,בּכּלל אַנהײבּן פֿליסן פֿון
ערגעץ .דער טײַך פֿליסט אַרױס פֿון אַן אָזערע.
אַ סך בּלוט איז אַרױסגעפֿלאָסן פֿון דער אָפֿענער
,יין פֿלוס פֿון דעם בּלוט דז דאָ וואר
וואונד .א
הינויז גיפֿלווזן איז דר שטאט

גלײַך אלש איין

בּאַך דר װאַסרן" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661צד/בּ.
,וואש איבּר בּלײַבּט |פֿון אויסגעבּרענטן בּראַנד-
ווייזן טונקט בּוים װאָל אײַן אוני ליג אויף דיא
צין אונ'

לאָז דען

אום

פֿלױט

אַרױז

פֿליסן

/אַרױספֿליקן

אַרױספֿליען
אויז דען מויאל",

סור

װ ,כא/א .אװען עס
טרויער,

טרעפֿט אים אַן אומאויסשפּרעכלעכער

עפֿנט זיך דער בּרונעם פֿון זײַנע אויגן און דער
טײַערער

טוי (ראָסע) פֿליסט פֿון דאָרטן אַרױס

און היילט און קרעפֿטיקט" ,י .טרובּניק ,אין
יודי פֿאַלקסבּיבּליאָטעק ,קִלִעװ  ,8881מאן ,1
| זי  .562שא דאָרט |בּײַַם כּותל-מערבֿי) דערמאָנט
זיך דער ייד װער ער איז אַמאָל געװען און
װער ער איז יעצט ...און א שטראָם טרערן

פֿליסן אַרױס פֿון זײַנע אויגן" ,ח .ש .סליוקין,
הנודד דער נע ונדניק ,װאַרשע תּרנ"ג ,ז' .64
|  ,2אַרויסקומען דירעקט ,אַן א שטער.
גלאַטיק ,װי אַ װאַסער, .רייד װאָס פֿליסן אַרױס
פֿון האַרצן דרינגען ארײַן אין האַרצן" ,שװ.
,אויז דיזה פֿעדר קיל טוהן הרויס פֿליסן גוטה
וואונש אַהני ציל אונד פֿיל טויזנד שעני גריסן",
מאַרשן,

לשון זהבֿ אַמשׂט תּצ"ד ,ז' 01. דאָס

ליד װאָס פֿליסט אַרֹױס אָן קלאַנג ,". ..מק,
שירים ,ווילנע  ,0291ו' , .22דער בּית-המדרש

 . . .פֿונװאנען עס האָט אַרױסגעפֿלאָסן קולטור
און ייִדישע בּילדונג" ,ש .ז .פוגאַטשאָװ ,פֿאַר
װאָס

דאַרפֿן

מיר

אַ העבּרעאישע

ש,2

ווארשע

תּרס"בּ ,זי , .8זי |די אײינפֿאַכע פֿאָלקשפּראךן
איז פֿון זײַן מויל אַרױסגעפֿלאָסן אַזױי װייך
און בּיגיק  . . .אַז שלום-עליכם אַליין װאָלט אים

געמעגט מקנא זײַן" ,ל .קאָבּרין ,פֿאַש9491 ,
, 12 1װאָס מיינט חכמה? חכמה איז די געבּורט
פֿון װיסן .דער סאַמע אָנפֿאַנג .חכמה איז דער
ק-װאַל .פֿון דעם קואל פֿליסט אַרױס פֿאַר-
שטאַנד" ,הרבֿ י .בּ .סאָלאָרײיטשיק,

טמז1691 ,

|
ווא ,1
ס .זײַן אַ פֿאַקטנדיקער אָדער לאָגישער פּועל-
יוצא פֿון עפּעס .אָפּשטאַמען, .שװער אױפֿצו-
כאַפּן דעם מוסר-השׂכּל װאָס האָט געזאָלט א'
פֿון זײַנע רייד" .אינטערעסן װאָס פֿליסן אַרױס
פֿון דער בּאַזונדערער ייִדישער לאגע .האנד"
לונגען װאָס פֿליסן אַרױס פֿון חיהשׂע אינ-
,ויף דעם צװייטן װעג בּאַטראַכטן
סטינקטן .א
מיר גענוי יענעם אורקװאַל פֿון װעלכן די
היפּאָטעזע פֿליסט ארויס" ,זשיט ,דאָס נײַע
 לעבּען ,נ"י יולי  ,0191ז' , .7בּײַ ייִדן פֿליסטנישט אַרױס חסד פֿון מענטשלעכקייט ,נאָר פֿון
געטלעכקייט .השי"ת האָט אין אונדז אַרײַן-
געגעבּן אהבֿת'חסד דורך אוֹר פּניך ,כּבֿיכול",
הלל זײַדמאַן ,טמז 0691 ,ווע , .8דאָס אױסבּויען
א טורעם אויף איינעם פֿון די שפּיצװינקלען
וָפֿון דער שול} איז אַרױסגעפֿלאָסן פֿון זיכער-

קייט-טעמים |די שול האָט אויך געדינט װי אַ
פֿעסטונג אין מלחמה-צײַטן" ,אין ספֿר לוצק,
תּ"אָ  ,1691זי ,39

פ=ֿלים-+ ,פֿלאָס ,דער

-ונג.

-קץניש,

יעכץ,

 .1פֿליען (אויך פֿיג)
אַרױספֿליען  --אוטװ.
פֿון אינעװײיניק אין דרויסן ,דאָס פֿײיגעלע איז
אַרױסגעפֿלױגן פֿון שטײַגעלע; .אַז מע שלאָגט
דעם קאַלטן שטיין ,פֿליט אַרוױס אַ הייסער
פֿונק" ,שװ, .דאז בּעט גיונט פֿר ריכט נימנט,
די פֿעדרין פֿליהן הרויס אונ' די קינדר מכין
 -נאס אונ'

זיא

פֿר פֿולין",

בּראַנט,

פּרק טו

| ;אַזױ װי איך קלער מיר ,אַזױ פֿליט אַרױיס א
טױב פֿון איר נעסט אין װינקל בּוידעם און
בּלײַבּט שטיין אויף א בּעליק פּונקט אַנטקעגן
מיר",

ממוס,

יבּישיבֿה של מעלה ,,זי , ,31די

װאָס די הייװון מאַכן

בּרעקלעך גאַזבּלעזלעך,

אינעװײיניק אינעם טייג ,שפּאַרן זיך אויך אַרױס-
צופֿליען ,נאָר דאָס פּאַפּיקע פּוכקע טייג דער"

 לאָזט זיי ניט  . . .בּלאָזט זיך דערפֿון דאָס טייג",ע .איזרא,

פֿון פֿעלד

צום

טיש,

קיעװו ,8291

זי , .69עס זענען אַרױסגעפֿלױגן ריחות {פֿונעם
וואלד} ,עס האָבּן זיך ממש געהוידעט בּשׂמים,
זי האָבּן זיך אים אײַנגעזאַפּט ממש דורך אַלע
אבֿרים" ,פּרץ' ,ווי אַזױ די װאלדישיבֿה אין
בּטל געװאָרן; .אַז א פֿונק פֿליט פּלוצלונג
אַרױס פֿון אויון און פֿאַלט אינמיטן שטוב,
איז א סימן אַז אַ גאַסט װעט קומעף" ,פגל.
קללה :די לעבּער זאָל דיר שטיקלעכװײַז דורך*סװעט פֿון שט צרן ניט
דער נאָז אי!'
אי = פֿון זיך װעט עס ניט װערן ,מע דאַרף
עפּעס טאָן.
 .2אָפּפֿליען מיט פֿון) אַ פֿאַרקערמיטל,
וען פֿליִען מיר אַרויס? דער עראָפּלאַן אי
אָקערשט ארױסגעפֿלױגן .אי מיט א דיריזשאבּל,

 .3אַװעקפֿליען .זיך לאָזן פֿלוען .א טבֿע פֿון
אַ פֿױגל :א פּאָטש טאָן מיט די פֿליגלען פֿאַרן
אַי .אַי אין די װאַרעמע לענדער .א װאָרט קען
אַי בּכל תּפֿוצות-ישׂראל, ,אונ' ויא הקבּ"ה האָט

אָדם וחוה

בּשאַפֿין ,װיא דיא קליפה האט

גיזעהין איר גרושׂה שונקייט פֿון אובּין איז
זיא װידר אַרוש גיפֿלוגין זיך צו בּהעפֿטין אין
דיא

(שומרי

שערים

של

מעלה)",

נצו,

ד/א,

,מך איין פֿליגל צו מואבֿ דז זיא גישווינד זאָלן

/אַרױז פֿליהן אודר גיבּט אוני טוט אַראָבּ די
קרון װאָז דאָ איז צו מואבֿ" ,סהמ ,ירמיה,

מח ..., 9 ,אוני משה דער זאַך אויף דיא
לוחות ,דאָ אין דאָו כּתבֿ הרויש גיפֿלוגן אין
הימל" ,צאינה ,קלא/ד, .איז אַרױיסגעפֿלױגן אַ

ּ.ער די
.ב
.י
גרויער פֿױגל ,זיך אַ צי געטאָן א
ָ.ך האָט ער זיך אומגעלומי
נ.א
ר.
עער
דעלד
פֿ
פּערט אַװעקגעלאָזן  . . .װײַט ,װײַט אַריבּער די
לאָנקעס" ,מק ,ימאָנטיק',
 .4גיך (װי אַ פֿױגל) אַרויסקומען ,אַרױס-
; בּאַקומען זיך .מיט אימפּעט אַרױסלױפֿן ,נעלם

ווערן ,פֿאַרשװינדן ,אַי הענדום-פּענדום פֿון ציי
מער .אַי דורך דער טיר װי אַן אָפּגעשמיסענער,
זיך אױפֿכאַפּן צו שפּעט און א' אין שולע
נישט"געגעסן, .פֿון מויל זענען אים אַרוס:
 געפֿלױגן האַלבּע װערטער  --אַזױ האָט עֶר זיךגעאײַלט", .װען עס פֿליט אַרײַן דער הונגער
דורך דער טיר ,פֿליט אַרױס די ליבּע דורכן
פֿענצטער" ,שװ, .המן ואָרכט זײַנן צאָרן אוני
| ולוג הין הויש" ,מגל ,שורה , .2521בּאַדאַרף
| זיך מאַכן ,אַז מע זאָל מיט אַ שפּילקע א שטאָך

טאָן אין דעם פּאַכירל ,איזן דאָס קדחת װי א
רוח אַרױסגעפֿלױגן" ,ממוס ,שלמה ,זי 44
,איידער זיי (די װערטערן זענען אַרויסגע-
פֿלױגן פֿונעם מויל ,זענען שוין געשטאַנען
גרייט צען אנדערע װערטער אויף אַרױסצן-
פֿליען" ,שע ,פֿון כּתרילעווקע ,זי , .452אויסער

זיך איז דער מאַשיניסט אַרױסגעפֿלױגן פֿון דער
מאַשין-אָפּטײלונג און גענומען גװאַלדעװען",
בּערג,

בּאַם

דניעפער

'עמעס',

וו,

ז' ,864

ידי נש מ ה איז (איר אָדער אים אדגל)
אַרױסגעפֿלױגן = געשטאָרבּן ... .דיא שענשׂטן
אונטר דיא װײַבּר מיט גשפּאָלטני בּײַך װאַרן

זיא אויז גשפּרײיט אונ' צו שפּאָלטן ,דשׂ קינד
דז דא נאָך דרינן װאַר אין זײַן הײַטל האבּן
זיא אויך מאַכן הרויש פֿליהן אירי (נשמות)",
מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271רלו/בּ, .מע
האָט דאָס ליכט איצט אָנגעצונדן / ,װײַל מע
יל זען מיט די אויגן / ,אױבּ די נשמה איז
שוין פֿאַרשװאונדן / ,אוב זי איז שוין אַוויס-
געפֿלױגן" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז' 53
"דאָס
קללה :אַ' זאָל בּײַ דיר די נשמה!
די

הארץ,

נשמה)

אַרױס

פֿליט

=

מע

דערשרעקט זיך זייער שטאַרק .תּי פֿאַרטײַטשט:
'װויפֿג לבּו' , ---ס'איז אים אַרױסגעפֿלױגן זײַן

| האַרץײ (בּראשית ,מה, .)62 ,אָךְ ,אים קאָן זי
ניט דערלאַנגען / ,דאָס האַרץ איז מיר שער
אַרױסגעפֿלױגןײ ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשץ ,6781
זי , ,5איינמאָל אין אַ קאַלטער  . . .װינטערנאַכט
איז בּאַפֿאַלן אונדזער פֿאַבּריק די פּאַליצײי,..
בּײַ מיר איז שלער די נשמה אַרױסגעפֿלױגן

פֿון שרעק און | פחד" ,ר.

טשענסטאַכאַװער

יידן,

נ"י

פֿעדערמאַן,

,1791

ו' .283

אין
*אי

פֿון ק אָ פּ = פֿאַרגעסן.
ס .אַנטלױפֿן .עוקר זײַן פֿון ערגעץ .אַי פֿון
תּפֿיסה ,פֿון לאַגער אע, .דא זיא נון זאַך ,דז
ער זײַן קלייד אין איר האַנדין ליס ,אוני הינויז
פֿליהיט" ,בּליץ ,בּראשית ,לט(, ,31 ,הוי הוי)

ישרליאט אויז (ונוסו) דז זי זאָלן אַרױז פֿליהן
וְתי, :אַנטלױפֿט פֿון
ישׂראל (מארץ צפֿון)
בּ, .01 ,די טוקטורת
אַך צום טייל  /זײַן

דעם לאַנד פֿון צפֿוןײ} די
פֿון בּבֿלײ ,סהמ ,זכריה,
|דאָקטאָרן| אוני שרײַבּר
אַך אַרױש גיפֿלוגין / ,זי

גידאַכטן עשׂ איז דא װעדר גליק נאָך הייל/ ,
מיר װעלן עשׂ ניט לענגר װאָגן" ,װינץ ,זי ,7
 .0אַרױסגעטריבּן ,אַרױסגעװאָרפֿן װערן .קריגן
אין האַלדז-און-נאַקן .פֿאַרלירן די ארבּעט ,די
שטעל ,די מאַכט .אי פֿון מיניסטעריום ,פֿון דער
פֿאַרװאַלטונג אע .אי דורך אַלע טירן .אי מיט

| אַ קנאַק .אַי מיטן קאָפּ אין דריערד, .צוריק מיט
א שטיק צײַט איז פֿון אָט דעם הויז ארויסגץ.
פֿלױגן מיט א קנאַק דער יונגער און שיינער
ױי.ס.ג.עפֿלױגן
רנט
ַדע
אטו
| ס

איז ער איבּער א

מיאוסער מעשׂה . . ,מיט לאהקע ..דער
| טאָרין" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָק' ,ו' ,74

-אונג .

-עכץ.

-קע)- = .עריַ.

-/עניש.

וי

ער (דין,

אַרױספֿליקן  --טרח.
אי עטלעכע פֿעדעם
פֿון געװעבּ .א' א פֿעדער פֿון א פּאװע .א'
בּלעטלעך פֿון א בּוך, .איר פּנים איז פֿאַרהילט
געװען און איך  /האָבּ בּלויז געזען איר
מוראדיקע גרייס  / . . .אַרױסגעפֿליקט האָט די
געשטאַלט אַן אויג / ,א רױטן פֿינקלדיקן
שטערן" ,יהואָש' ,די בּלוטיקע אײַנוייאונג,
.ללה:
ק

,אַױױסגעפֿליקט זאָלסטו װערן!".

אַרױספֿלעדערן
מיט

2118

-פֿליק,

זיך.

יעכץ-= .עניש.

דער

אַרױפפֿלעדערן  --טרװ .נעאָל.
האַלט שטענדיק
פֿלעדערט

הנג.

,די מאַמע

אין האנט א פֿלעדערװיש

ארויס

שטויבּ

פֿון שטובּ",

און

נאַד ,טעג

פֿון מײַנע טעג ,5391 ,זי .24

אַרױספֿלעמלען  --אוו  --אַרױסשײַנען פֿון
א פֿלעמל אָדער װי אַ פֿלעמל, .דער אָפּשײַן
פֿון די בּענטשליכט ,װאָס האָבּן דורך די פֿאַר-
פֿראָסטיקטע שויבּן אַרױסגעפֿלעמלט" ,חג ,צמח
אַטלאַס .אויך פֿיג, :העי ,לאַנדסמאַן דו ,אין
דורכגעבּראַנפֿענטן קאָזשוך / ,דו העלד אין
לאַפּטשעס פֿון דער דיכטונג פֿון דער שענסטער/.
װי פֿלעגסטו נעבּעכדיק אי פֿון בּוך  / --א
שײַן פֿון קינעלעך אין נידעריקע פֿענצטער",
אַל וו ,יצום לאַנדסמאַן
טרװ  --פפֿון איר אויג האָט א געדאנק
אַרױסגעפֿלעמלט אַ דאַנק / :מענטש ,האָסט מיר
צוריקגעגעבּן גלױיבּן אין דעם מענטש" ,צײיט,
גל ווו זי ,482

זונג- .עכץ.
אַרוױפפֿעכלען

--

אוטה.

אַרױסגלאַנצן

אַרויסשײינען, .איר װײַסער האלדז פֿעכלט אַרױס
פֿון העמד מיט די שפּיצלעך", .א ים גאָלע קעפּ
און קעפּלעך מיט רויטע און װײַסע פֿאַטשײ
לעכלעך ,װאָס האָבּן אַרױסגעפֿעכלט װי צעזייטע
בּלימעלעך פֿון צװישן דער מחנה" ,װײַס ,אַ
שטעטל ,װאַרשע  ,0391זי ,25

אַרױפפֿריאיקן זיך  --אוטװ .נעאֵל .

אױפֿ

שטיין גאָר פֿרי און אַרױסגײן, ,אַצינד ,אינעם
שפּיל פֿון די רויטלעכע שטראַלן ,האָט ער זיך
ארויסגעפריאיקט און אָנגענומען א געשטאַלט
פֿון אַ 'דיעד'י ,זש ,בּײַם דניעפּער ,ווילנע ,9291
זי ,573

אַרױסצאָלן  --טרװ.

אַרױסגעבּן (אָפּגעבּן)

דעם סכום געלט װאָס עס קומט .אי דעם שותּף
זײַן חלק און ליקווידירן די שותּפֿות .א' די
אַקציאָנערן זיירע דיווידענדן, .אַלזוא איזט דיא
פֿראָג װיא פֿיל איינר דען אַנדרין אַרױישׂ
צאהלין זאָל |פֿון געשעפֿטןײ .3 ,ז .אידליץ,
מלאכת מחשבת ,פּראָג תּקל"ה ,ז' רלה, .ער
האָט  . . .געהייסן  . . .פֿון דער מיליטער:קאסע
אִי װיפֿל עס נעמט זיך אָן פֿאַר א סאָלדאַט אויף
עסןי ,קמ ,2681 ,יאן  .4אדער חסרון |ְאיון,
װאָס בּיידע בּרידער האָבּן נישט געװאַלט הערן
ז' ,541
פֿון אַי" ,שע ,קליינע מענשעלעך,...
,ווער עס װעט געבּן מער {פֿאַר דער פֿאַבּריק),
זאָל זי בּײַ אים בּלײַבּן און א' דעם אַנדערן
זײַן חלק" ,צװיי ערליכע יונגלעך ,פּיעטריקאָװ
"עס קומט אים נאָך) אַרויס"
 ,1ז' .9
צוצאָלן =

אַרױסצאַנקען  --אוטו.
אַרויסקומען צאַנ"
קענדיק ,מיט א געצאַנק, .די לעצטע האָפֿענונג
צאַנקט אַרױס פֿון די האַלבּ-פֿאַרלאָשענע אויגן".
,גיב איך אַ מיש פֿון איין נומער {פֿון אן
אַלטן זשורנאַלן די זײַטן ,צאַנקט מיר אַרױס
פֿון דער שטאָט דער בּראשית" ,גאָפּ ,אן ,3'4
די ,56

איר ,ער האָט נאָך טענות ,עֶר אין

7עֶר װעט דיר א' = איר:
נאָך גערעכט.
דו מעגסט װאַרטן בּיז ער װעט דיר בּאַצאָלן
דעם חובֿ .דו װעסט דאָס געלט ניט אָפּקריגן.

מיט זיך- .צאָל ,דער- .ונג- .שכץ.
דעניש .דער (דין- ,יקע) .עריא

עניש,

מיט זיך.

אַרױכצאַפּלען

טרו.

--

אַרױסבּרענגען,
אַרויסקריגן עפּעס בּײַם טרייסלען זיך ,בּײַם
ציטערן .אַי פֿון זיך א װאָרט פֿון טרייסט,
געװיינטלעך מיט זיך ,אוטח .אַרױסקריגן
זיך בּײַם װאַרפֿן זיך ,טרייסלען זיך .אַי זיך
פֿון נעץ ,פֿון אַ סכּנה ,פֿון אַ טױטגעפֿאַר.
נג.צ=אַפֿל ,דער .דער לעצטער א

-עניש.

אַרױפצאַפּן  --טרו.

 ,1אַרויסקריגן דורך

אָפּטײלן, ,די אונטערנעמונג איז געװאָרן אַוױ
גרויס אַז זי האָט אַרױסגעצװײַגט נײַע פֿאַבּריקן
אין עטלעכע שטאַטן פֿון לאַנד",
מיט זיך , --א צענטראַלער עיקר פֿון
וועלכן די אַלע פֿאָרמען צװײַגן זיך אַרױיס ,". . .
לל ,ייבֹּל וצאא/וו ,זי ,143
אַרױסבּאַקומען
אַרויסצװינגען  --טרו.
מיט כּוח .אַי א זביּךאַשולדיקונג .אַי פֿון זיך
אָפֿענע רייד .א' פֿון קלאַװיר די ערשטע מע"
לאָדיע .אי פֿון טרוקענעם בּאָדן א גערעטעניש.
פֿון פֿינצטערע ,מיט טויט געזאפּטע שװאָמען /
א וואונדער האַבּ איך אומגעריכט אַרױסגעצואונ-
גען" ,יהואָש' ,אונטער זיבּן זעגלען .קאַרויס-
געצוואונגען א זיך מודה זײַן און פֿאַרמשפּטן",
בּצג ,טמז 3591 ,או ,5
עכץ,-עריי.

דער (-ין- ,קע).

עעניש.

אַרױסצױבּערן  --טרו.

א צאפּן ,א קראַן .אי בּיר פֿון פֿעסל,.

 .2אַרױסדריקן, .פֿון ייִדן קען מען אַי אַ סך

דאָס טעלערל

אַרױסכּישופֿן,

אַ'

פֿון הימל .אי װײַן פֿון װאַנט,

געלט דורך פֿאַרשײדענע צוגעשפּיצטע שטײיערן",

,קיין שום ייַדישער דיכטער האָט נאָך בּיז הײַנט

נ"י

אַזא

יעקבֿ

קעניש.

אַרוסצי

שאַצקי,

אין

טשענסטאָכאָװער

יודן,

 ,7ז' , .21דער שוסטער האָט פֿון אים
וֶדעם בּעל-מופֿתל} אַרױסגעצאַפּט אַלע בּרכות
און װינטשעװאַניעס ,א גאַנצן שאָק" ,בּ .רעס-
לער ,איק ,ר"ה תּשיח.
מיט זיך/ .נה דעניש .דער

(דין,יקע)= .דערנו.

די רינדערן

אֵל די רינדר ...מיט

דעם

פּנים זײַנן זיא גישטאנדן אַרוישׂ צו ,צו מזרח,
מערבֿ ,צפֿון ,דרום" ,סהמ ,מלכים א ,ז' ,52
,מע שלאָגט זיא {= די מזוזהן אין דער קרים
מיט דעם שם אַריין צו אונ' דז ענד פֿון דער
מזוזה ארויז צו" ,ר' שלמה זלמן לונדן ,קהלת
שלמה ,אַמשׂט תּק"ד, .די קלייניקע בּײַכיקע
טעלעסקאָפּן {= פֿישעלעך מיט גלאַנציקע העל-
גאָלדענע שופּן| צייכענען זיך אויס מיט זייערע
אומגעוויינלעכע אויגן װאָס זײַנען אויסגעקערט
אויף אַי ,די אונטערװאַסערדיקע

 ,3ז' .66
דער צווייטער
אַהין צו די
בּאַװיזן" ,אַש,

שיינע
נײַע

סקאלע
לעבּע,

מענטשן
געװען

נישט

פֿון טענער",
נ"י

,1191

מײַ

צ .שפּיצער,
ז' .74

דאָס

,װאָס

האַבּן פֿון כאַאָס אַרױסגעצױיבּערט
א וואונדער",

פֿראַנציסקאָ,

דא ,פֿון בּערלין
,0291

װארשע

ז'

די
איז

בּיז סא
אאפֿשר

.041

ווייסט איר ,װי אַזױ משה-רבּינוס שטעקן האָט

ארויפצו  --אַדו.
אין דער ריכטונג פֿון
אַרױס ,מחוץ .קוקן מיט פֿאַרבּענקטע אויגן א'
צום װאַלד, .דשׂ ים װאַר אובּן אויף זיא |אויף
אוני

פֿון זײַן האַרץ

אַרױסגעצױבּערט

מלוכה ,װילנע

,די פֿענצטער גייען ארויס אויף
זײַט מויער ,אָבּער אויך דאָרטן,
פֿעלדער אַי ,האָט די מוטער זיך
תּהילים-ייד.

אַרױסצװײַנלען  --אוטח  --אַרסקומען
אין פֿאַרעם פֿון א צװײַגל ,װי אַ צװײַגל, .זע
וי אױפֿן שפּיץ בּוֹים צװײַגלט נאָך אַרוס".
טרװ  --נעאָל .אַרױסגעבּן ,אַרױסבּרענגען
צװײַגלעך, .האָט עץ:החיימס אַלטער שטאַם
אַרױסגעצװײַגלט מיך" ,מ .ז .טקאַטש ,צוק,
אָקט! ,5591

אַרױפצװוײגן  --אוטװ  --אַרויסקומען אין
ֿ,ון דעם
פֿאָרעם פֿון א צװײַג .אַרױסטײלן זיך .פ
בּליענדיקן געשעפֿט צװײַגן ארויס עטלעכע אָפּי
טיילן אין פֿאַרשײדענע געגנטן",
טרו  ---אַרױסגעבּן ,אַרױסבּרענגען צװײַגן,

ארויסגעצויבּערט

ערד?",

גרינ,

װאַסער

בּלעטלעך

פֿון

דער

אונטער

פֿון אַ טאַגיבּוך,

נ"י

 ,4ז' , .062עגנון האָט פֿון דאָרטן {פֿון די
ספֿרים} אַרױסגעצױבּערט שטילקייט און טיפֿ-
קייט" ,יעקבֿ פּאַט ,צוק ,יאַנ-פֿעבּר' ,8591
הערײ.
ד-ער.
דונג .

אַרויסצונגען  --אוטח .נעאָל.
ארויסקומען
װי אַ צונג, .א פֿלאַם ,װאָס צונגט אַרױס אין
מיטן נאַכט  . . .האָט הײַנט דאָ אױפֿגעפֿלאַמלט
צום

הימל",

נאַד,

דערלאַנג

אַהער

די

װעלט,

בּורזשוי ,נ"י  ,0291ז' ,26

אַרוױסצופּן  --טרו.

אַרױספֿליקן .אי די גראָע

ֿ,לעגט בּאַװײַזן אַרונטערצוכאַפּן
האָר ,פ
שינקע אונטערן בּוזעם .מיט פֿינגער
ארויסגעצופּט צו פּיצלעך און יעדן
אײַנגעטיילט אַ כּזית" ,י .בּריקס ,ייִשפ
=ופּ.
צ

=-עכץ.

יקע) . -ערײַ.

-/עניש.

די רע-
האָט עֶר
אינעם
ווצא,2 ,

דער (דין,

ארויסצוצו  --אַדו.
עמפֿאַטישער) .זיך לאָזן אי װי אַן אונטערגע"
שאַסענער ,הענדום" פּענדום, .מן שלאגט זיא
אַן אין דר קרום מיט דעם שם ארײַנצו אונ
דשׂ עק פֿון דר מזוזה ארוישׂצוצוײ ,דרך חיים,
זשאָלקעװ ,תּפּ"ג?
דזוו אַרוסצו ( +--אפֿשר

אַרופצי  --דער- ,עןי אַקט אָדער פּראָצעס
פֿון אַרױסצ;ען (זיך) .גרינגער ,שװערער ,כּסדר-
דיקער ,אומבּאַמערקטער אאזו א .אװען מע
האָט מיך געפֿירט צום טויט ,האָבּ איך בּיון
לעצטן אױגנבּליק געפֿילט דעם אַי פֿונעם גרויסן
מעסער" ,מ .שטיקער ,איבּז ,נ .ואַקס ,סמו,

אַרױסציטערן
ווא 11

6

רער.

2174
א"אינסטרומענט.

א

א"קאנאל.

:אונג,

אַרויסקומען מיט
אַװױיסציטערן  --אוטװ.
א ציטער(ניש) ,פֿלאַמען האָבּן אַרױסגעציטערט
פֿונעם אויוון .פֿון זײַן מויל האָבּן אַרױסגץ:
ציטערט אָפּגעריסענע פֿראַועס .קאַ לײַכטער
שטילער זיפֿץ האָט פֿון איר בּרוסט אַרױס
װײַס,

געציטערט",

אַרויסגעציטערט
האָט

חרטה",

װאַלד-מײדלי.

האָט

,עס

א נשמה ,װאָס זינדיקט און
שנ,

יודישע

װעגען

שרײַבּער

|,

זי ,35
טרװ  .1 ---אַרױסזאָגן מיט א ציטער, ,בּור-
מאַן ,האָט זי שטיל פֿון אָט דער גלוסטיקייט
אַרױסגעציטערט ,איר זײַט דאַכט זיך געשלאָפֿן,
בּורמאן",

אין

בּערג,

אַ

פֿאַרגרעבטער

שטאַט,

'װאָסטאָקי ,זי  ,2 .6מאַכן ציטערן און אַרױס-
בּרענגען ,אַרױסטרײַבּן עמעצן פֿון ערגעץ .אַי
די בּינען פֿון זייערע

בּאַהעלטענישן,

מיט זיך , :האָט ער מורא אויסשטרעקן די
האַנט ,שיינדל זאָל זיך ניט א' פֿון זײַן בּליק",
מ.

אין

י .שעליובּסקי,

יאָרן אַרום,

,1691

ז' .302

-ניש.

זזו אַרױסװײַזן .=-
אַרױפצײַפן  --טרח.
ט
ָ.
א..
היק
אי די געפֿילן, .דער שטאַרקער בּל
אַרױסגעצײַגט דאָס זי האָט שיינע מענטשלעכע
בּילדונג",

ג.

ראַװיטש,

י.

דער

גװאַלך

ריס,

װילנע  ,3881זי , .54דער מענטש װאָס זײַן
כאַראַקטער איז פֿאַרדאָרבּן צײַגט  . . .ער אַרױס
די שלעכטסטע מידות" ,א .מאָרגענשטערן ,עגל
הזהב ,װאַרשע  ,8981זי ,31
מיט זיך, :דער פֿעלדמאַרשאַל בּעדענעק
וְהאָט זיך| ניט אַרױסגעצײַגט אויף דעם שלאַכט-

פֿעלד  . . .מע האָט דערװאַרט פֿון אים גרויסע
גבֿורות ,פּלוצעם האָט זיך אױיסגעלאָזט אַ טײַך",
קמ ,6681 ,מאן , .52דאָס אייגענע ודי פֿאַרבּינ"
דונג און אָפּהענגיקײט צװישן רײַבּונג און
בּאַװעגונגן װעט זיך אַי ,װען מיר װעלן...
בּאַטראַכטן די אײנפֿאַכסטע מאַשינען" ,דרי א.
קאַספּע ,פֿיזיק ,נ"ל  ,6191ז' .62

זונג.

העכץ.

דקע)= .דעריי,
אַרױסצײנערן

/עניש.

 --טרח .נעאָל.

ער

(ין

אַרױסזאָגן

ֿ,אָליע,
עפּעס דורך די ציין ,פֿאַרקלעמטערהײט .פ
ער ציינערט אַרױס א בּאַשװערטער  ... :דו
בּיסט אויף מיר בּרוגו?" ,סוצ |,164 ' ,
אַרױסצימבּלען  ---אוטװ  6טרח .אַי אַ מאַרש,
,פֿון קאַסטן אַרױס האָט אַנגעהױבּן אַי שדים
ורוחות  . . .טיילמאָל ממש געדונערט" ,פרץ װו,
יציקאָ ,ז' , .832ער האָט געשניצט בּרעטלעך,
אָנגעצויגן אויף זיי סטרונעס פֿון פֿאָדעם און
מיט די פֿינגערלעך אַרױסגעצימבּלט קלאַנגען",
עניש.ח .פּעט ,איק ,פּסח תּשי"ז ,זי 53
 .1ציען פֿון אינעװייניק
אַרױסציִען  --טרו.
אויף אַרױס בּיסלעכװײַז אָדער בּיון סוף ,אַ'
| דאָס טישקעסטל .די מיידל האָט לאַנגזאַם גע
נומען א' איר האַנט פֿון זײַנע הענט .ציען
דעם רעטעך און צום סוף א .אי דעם עמער

אַרױסציען

פֿון בּרונעם ,דעם פּראָפּן פֿון פֿלאַש ,פֿאָרזיב-
טיק אַ'י דעם זייגער פֿאַרן קייטעלע .א' אין
דער לאָטעריע א גוטן ,א מזלדיקן בּילעט.
ומיינט אויך :סתֹּם האָבּן מזלן, ,זי האָבּן מיר
צום רעדל צוגעשטעלט / ,דעם פֿינצטערן נומער
אַרױסצוצוען", .97 ,כ'װועל אױסליידיקן די
שייד און װעל מײַן שװערד

פֿון איר אַ" ,תּי,

שמות ,טו .9 ,עור נאָך ליף ער אין דאָשׂ
פֿאַר בּאָרנני אורט אוני' צוג הרוישׂ צו אַנט"

| פּלעקן דאָשׂ (כּלי) פֿון דען (קטורת)" ,מחזור
ר"ה

 ,1271רה/א, .עש איז

ויו"כּ ,הומבּורג

איין משל אַז איין בּעקר דער דא שטיט פֿר
דען קלך אובֿן ,קומט דר שונא װרפֿט ער אויף
אים קולן ,קומט זײַן אוֹהבֿ ציכט ער אים
װאַרום בּרוט ארושׂ אוני גיבּט אימש" ,סהם,
איובֿ ,לו, ,23 ,וװען איינר העט ריבּן אין זאַנד
ליגן אודר רעטיך אונ' זיא העטן נאָך ניט
איין גיװאָרצילט דא טאָר מן זי |אום שבּתן
װאָול הרויש ציהן מיט דען בּלעטר" ,לטו,
עבּ/א, .אויבּ מע קױפֿט אַ בּינטל ציבּעלע אָדער
קנאָבּל ,זאָל מען ניט א' א ציבעלע אָדער אַ
קנאָבּל פֿון בּונד און עסן ,נײַערט מע דאַרף

פֿריער אָפּבּינדן" ,דרך הישרים{ ,קעניגסבּערג),
, ,7די נשמה  ---די נע"ונדניצע האָט אַרויס-
געצויגן אַ פֿאַרבּלוטיקטע שפּילקע פֿון דער
פֿאַרמשפּטערס פֿוס און פֿליט מיט איר צום
הימל אַרױף" ,פּרץ' ,ידרײַ מתּנותי,, .שבּת קומט
צו פּאַניטשעק |צום פֿערדלן דאָס שיינע בּחורל
אָן אַ בּײַטש ,ער גיט אַ נעם אַ גאָרשטש טרוקן
היי ,פּאַניטשעק נעמט אי פֿון זײַנע הענט לאַנגע
פּאַסיקלעך" ,יואל מאַסטבּוים' ,פּאַניטשעקי.

*אַי

די פֿאַסטריגע (די סטריגאָװאַניע ,די שטעך) =
א) אַרױסענדיקן אַ שנײַדעריש שטיקל אַרבּעט.
,אַי פֿאַסטריגעס און אָפּטראָגן דעם בּעל-הבּית
אַ שטיקל

אַרבּעט",

ממוס,

דאָס קליינע

מענ-

שעלע .בּ) אױספֿאַרריכטן ,אויסענדיקן יעדער
מין אַרבּעט ,אַי די פֿאַסטריגעס פֿון דעם עסיי.

 .2זזו אַרױסרײַסן .אַרױסשלעפּן .אַי עפּעס
מיט כּוח ,מיט מי ,מיט אָנשטרענגונגען .אַ' א
בּאַקצאָן .אַזױ װי מע האָט אים פֿון טײַך
אַרױסגעצױגן / ,פֿון די פֿישעלעך אין ער
געווען צעבּיסן" ,פֿל; .אַװױי האָבּן זיי אַרױס-
געצויגן און אַרױפֿגעבּראַכט יוספֿן פֿון דער
גרובּ" ,תּי ,בּראשית ,לו( .82 ,בּײַ בּליץ:
צ,וגין זיא אין הירויז אויז דער גרובּין"),
,האבּן איין גזאַמלט  . . .דיא ספֿרים אונ האָבּן
זי אַרױז גצויגן אין דיא גסין פֿון דער שטאט
אונ האָבּן אַלי פֿר בּרענט",
חיים,

איבּז,

קינות

עם

רי ליבּ סופֿר בּן

פירוש

לשון

אַשכּנ,

פּראָג תּס"ט, .איין מעשׂר דשׂ דא שטעקט אין
דר װאנט טאָר מן אן שבּת ניט הרויש ציהן",
לטו ,עג/א .... .האָבּן ארויסגעצויגן פֿון
פּלאַנקן צװויי לאַנגע שטענגלעך און האָבּן זי
אױיבּן צוזאמענגעבּונדן" ,אמד ,פּחד בּלילה,
װאַרשע  ,5581זי , ,76די בּריסקער שנור האָט
מיר געװאָלט כּמעט פֿון בּעט אי דאָס איך זאָל
גיין שוין צו דער אַרבּעט" ,מסדר אגרת,
תּקפּייה

ניע,

מיט

הונדערט

יאָר

צוריק,

,7291

ז' , ,561ווען איר נעמט אַ צואנג אַרױסצוציען

אַ נאָגל ,זעט אין צו פֿאַרכאַפּן דעם נאָגל
אין דעם צװאַנג מיט דער גרעסטער קראפֿט",
אַ.

קאַספּע,

פֿיזיק,

,6

ז

.0

פֿאָדעם

,א

האָט פֿון קנויל זיך אָפּגעדריבּלט / ,און איז
אין פֿינצטערניש צו מיר דערגאַנגען / ,האָבּ
איך מיט מי געצויגן און געגריבּלט / ,און האָבּ
אַרױסגעצויגן שלאַנגען" ,יהואָש ,ישאָטנס',4191 ,
,אין יעדער אומריינער זאַך זײַנען דאָ הייליקע
פֿונקען .נאָר עס זײַנען דאָ ניצוצין פּיטשע-
מאָנטשיקע ,דקין-מן-הדקין ,װאָס דער צדיק-הדור
קען זיי ניט אי פֿון די אומריינע זאַכן" ,חג,
, .נאַקעט ליגן די וקערפּערס)
40952
טמז91 ,
אין שניי ,פֿראָסט פֿאַרגליװערטע; די מײַלער
אױפֿגעריסן ,פֿון דעם נאָכזען און א' די גאָל-
דענע ציין" ,ישׂק ,שליאַך און אומװעג ,ז' ,282

*אי די טשװועקעס פֿון װאַנט = אַרױסגנבֿענען
אַלץ װאָס געפֿינט זיך אין שטובּ,
|  ,9אַרויסנעמען .א' אַ שפּיגעלע פֿון האַנט-
בּײַטל (רידיקיול) .אַי אַ פֿופֿציקער ,אַ הונדער-
טער .אי א סיגארעטל פֿון טאש .אי פֿון שראַנק
דאָס זײַדענע קלייד .אַ' דאָס טיכל פֿון בּוזעם-
קעשענע .אַי פֿון קופֿערט דאָס גאַנץ האָבּיאון-
גוטס .אי דעם רעװאָלװער און אויסשיסן, .דען
קאַרניר ואורד ער אים אויף בּינדן  /אונ'י
צוך הרויז איין קרישטאלן גלאָז  /דער וירט
זאָגט װאָז איין קעשטליך דינג איז דאָז" ,ספֿר
משלים | ,פפדמ תּמ"ז ,מט/בּ, .קענט דענקין
װאָשׂ דאָשׂ פֿאַר איין צער איזט גיװעזין דאָשׂ
מאַן ששה מתים מאנק {=צװוישןן די לעבּינדיגי
אַרױז גיצאָגין" ,גה ,זי , ,723דוא דאַרפֿשׂט ניט
גין אין איר הויז צו נעמן איין משכּון |בּײַ אַן
אַלמנהן נײַארט זיא זאָל דיר איין משכּון הרוישׂ
ציהן וען זיא דיר שולדיג איז" ,צאינה ,קלט/א.
;דער שטערן (כּסיל) האַלט גרושׂי היטץ ,טוט
גאָט בּ"ה זײַן היטץ אַרישׂציהן אונ מאַכט
אים אופֿין דיא היטץ זאָל שטאַרק אַרױז שײיַנין
דז דיא פּירות זאָלין בּאַלט צײַטיג װערן" ,בּע,

לו/ס .ע,רבּ יוויפֿל איז אַלײן אין שול ,און גלײַך
צום אָרון-קודש ,אַרױסגעצױגן איין ספֿר-תּורה
און די אַנדערע ספֿר-תּורה" ,שע ,אַלטינײַ כּתריי
לעװקע ,זי , .32האָבּן ייִדישע דאָקטוירים נֹעָי
װאָלט אײַנפֿירן מציצה מיט אַ מאַשינקצ...
האָבּן די מוהלים געזאָגט :לאַװ! קוים װעט זײַן
אַ יזייגימאַשינקע! מאַכן זײי א שטרײַק און
צוען קיין מעסערל נישט אַרױיס!" ,פרץ,
ישטעט און שטעטלעך' ,פּונקט .5
 4פֿג :אי פֿון א כֹּלל ,פֿון אַ גרופע,
פֿון אַ מצבֿ, .קנאה און תּאװה און כּבֿוד
 .ציט אַרױס דעם מענטשן פֿון דער װעלט",
י

ל.

יאַָסעלאָװיץ,

תוכחת

מוסר

(רמבּ"ם),

ווילנע תּרל"ו ,ז'  ,02פדורך דעם פֿיל איבּער-
לעסטיקן מיט הוצאות-הבּית  . . .דאָס מאַכט דעם
מענטש אינגאַנצן אַי פֿון גדר אָדם און בּרענגט
אים לגדר בּהמה",

ר' יצחק

האַמבּורגער

איבּז,

שׂיח יצחק ,לעמבּערג , .6781איך רעכן זײַנע
אבֿרים אויס  /פֿון קלענסטן בּיזן גרעסטן/ -- ,
פֿון נאַכט זײַן שאָטן כ'צי אַרױס  /די גרויס
זײַנע צו מעסטן" ,הל ,אין טרעבּלינקע בּין איך
ניט געװען' ,דאָס ליד פֿון פּשוטן װאונדער"

אַרױסצוען

2115

ֿעארַ ס ,אין
פוט
*אַי די זון פֿון איר 9
פֿאַרבּינדונג מיט סובּ גאָט = ס'וערן גרויסע
היצן ,סיקומט אַ גוטער זוניקער װעטער .עאוני
הקבּ"ה װערט אויף זיא אירשׂט נאך אַלין גיהנם,
אַרוישׂ ציהן די זון אוישׂ דען פֿוטר פֿס אונ'
װערט זיא פֿר בּרענן" ,סהמ ,תּהלים ,מט,51 ,
,זומער אין די גרויסע היצן ,תּמוז ,אַשטײגער,
ווען דער רבּונוישל-עולם ציט אַרױס די זון פֿון
איר פֿוטערפֿאַס ,עס בּרענט ,עס סמאַליעט",
ממוס,

ישם

און יפֿת,...

ז' ; .5האָט

גאָט

צוריק פֿון פֿוטערפֿאַס  /די זון אַרױסגעצױגן /
און אױפֿגעהאַנגען איבּער מיר  /א בּלויען
רעגנבּויגן" ,הר' ,אױטאַבּיאָגראַפֿישע פֿערזן,
אין

שענסטן

טאָג

האַרבּסט,

פֿון

*אַי עפּעס אָדער עמעצן אויף דער ליכטיקער
שײַן = א) פֿאַרעפֿנטלעכן ,פּובּליקירן, .ערגעץ
זכרונות ,איך װיל זײ
ג.ן
לרי.,
טיף אין מי
פֿון דער טונקעלער טיפֿעניש אַ' אויף דער
ליכטיקער שײיַן ,פּרץ ,ימײַנע זכרונות' :בּ) דע"
מאַסקירן .װײַזן עמעצנס אמתן פּרצוף.
*עס איז אַזױ גרינג װי אַ' א האָר פֿון (דער)
מילך = עס גײט צו אָן שום שװעריקײט.
,ענלעך צום תּלמודישן 'כמשחל בּינתא מחלבּא'
(בּרכות ,ח/אן  --זאָגט מען אויף ייִדיש :עס
איז אַזױ גרינג װי אַ' א האָר פֿון מילך",
יע ,װאונדער-אוצר..

 .יודישע

מאכלים

 ,/ז' ,59

;האָט ער אין זיך די זאַכן ,גייט אים אַרױס
די נשמה אָן צער ,אַזוי װי מע ציט אַרױס אַ
האָר פֿון דער

מילך .און אַז נישט

גייט אים

אַרױס די נשמה אַזױ װי מע שלעפּט אַרױס
דערנער װאָס זענען אָנגעאנקערט מיט װאָל",
רי חיים

אַרױסציען

יצחק

מאַליק,

נחלת

יעקב,

סאַטמאַר

,5
 .8אַרויסנעמען פֿון אַן אייגענעם חשבּון,
פֿון אַ בּאַנק .אי דעם דעפּאָזיט ,פּקדון ,װקלאַד,
,ס'איז אַנטשטאַנען א מהומה צװישן די בּצָלי
פּקדונות װעלכע האָבּן אָנגעהױיבּן מאַסנװײַז אַי
זייערע וקלאדן" ,די קאָאָפּעראַטיװע בּעװעגגונג,
װאַרשע  ,6291טא ,3
 .6אַרױסראַטעװען ,אויסלייזן .אַרױספֿירן פֿון
אַ (שלעכטן) מצב ,פֿון אַ שװערן (נשמה)
צושטאַנד .אַ' עמעצן פֿון א שלעכטער לאַגע ,פֿון
אַ צרה ,אַן אומגליק .אַי דאָס שעפֿעלע פֿון דעם
װאָלפֿס ציין (נעגל) .אי פֿון גלות ,פֿון מצרים,

אַי דאָס פֿאָלק װאָס איז בּלינד ,אַי די מאַמע (די
קינדער) פֿון דער נויט, .נאָר דו ,מײַן קינד,
װעסט דיך טון מיִען  /דעם טאַטן פֿון גיהנם
אַרױסצוציען", .97 ,װאָרצם זי זײַנען דײַן
פֿאָלק ...װאָס דו האָסט אַרױסגעצױגן פֿון
מצרים ,פֿון דעם אײַזדשמעלצאויוװן" ,תּ,
מלכים א ,ח, ,15 ,אוני השיי בּ"ה וְהשם-יתבּרך
בּרוך-הואן קאָן דען מענשין אויז זײַן צרות
אַרױז ציאין אונ' קאן אים הילין פֿון זײַן
וויטאג אונ' יסורים" ,גה ,זי , ,31די תּשובֿה-
אמיתּית בּרענגט אים צום לעבּן און ציט אים
ארויס פֿון מות צו חיים" ,פּוקח עורים ,שקלאָװו
 ,2אות ט"ו; .ער (דער רעדאַקטאָר פֿון
'קול מבֿשרין האָט אונדז אַרױסגעצױגן פֿון
דין דיינים װאָס
ון
ֿ.
פט..
{ַס
אונטער דער לא

רופֿן זריךב.ּ.נ.ים ,מיר זאָלן מער ניט זײַן
זייערע שקלאפֿן ,קמ ,6681 ,ן |,{ .03דער
געדאַנקן איז אין שטאַנד אונדז אַרויסצוצלען .י.
פֿון טרויער צו פֿרײד  . . .פֿון אונטערװאַרפֿנקײט
צו זעלבּשטענדיקייט" ,הגדה של פּסח עליפי
נוסח חדש ,נ"י .4981

פֿון
פֿון
בּין
פֿון

*א' עמעצן פֿון חושך,

דער פֿינצטער = א) פֿון קלעמעניש :ב)
אומוויסן, .קװעל מיך גישט  . . .אַ שואכע
איך  . . .האָסט מיך א רגע ארויסגעצויגן
דער פֿינצטער" ,פרץ' ,ס'בּרענט,

 .7בּאַפֿרײַען פֿון א ווייטיק .אָדער אים ליג-
דערן .אויסהיילן, .איך קאָן אַ'י פֿון איר אַלע
צענערליי פֿײַלן  . . .און איך קאָן זי היילן דורך
צענערליי ניגונים .װאָרעם איר רפואה איז דורך
ניגונים" ,נחבּ ,ימעשׂה מהזי בּעטלירסי ,זי עה/א.
,זײַנע גלידער ,פֿילט ער ,װערן שװער ,עפּעס
ציט אים די ערד שטאַרק צו זיך װי זי ציט אים
אַרױס

ממוס,

די אַלע װײטאָגן",

זי

װינטשפֿי,

, .6אויבּ די מיטלען האָבּן נישט געהאָלפֿן
אַרױסצוציען אינגאַנצן דעם בּראַנד און עס
האָט זיך געמאַכט בּרעךבּלאָזן מיט ראַנעס,
דאַרף מען אָנהײבּן היילן מיט זאַלבּן" ,טאַר,
זי ,03
,אָט דו
 .8צונעמען איבּערגװאַלד .צורױיבּן ,ג
האָשט גצערנט אוני האָסט רשות גיגעבּן דען
פֿײַנד אויז צו רוימן דײַן בּית המקדש אוני
אַרױז צו ציהן אַלץ ואש דרינן װאַר" ,ר' ליב
סופֿר

בּן

איבּז,

חיים

קינות

עם

פּירוֹש

לשון

אַשכּנז ,פּראָג תּס"ט, .א,ין  9חדשים האָט מען
בּײַ איר אַרױסגעצויגן װי בּײַ א הונט פֿון די
ציין  4רובּלעס |דירה-געלטןײ ,יודי פֿאַר פּסח,
װאַרשע  ,1881זי , .03די פּאָליאַקן ,װעלכע
האָבּן געהערשט בּיד'חזקה ,ציען אַרױס דאָס
לעצט בּיסל אָרעמקײט בּײַ די ייִדן מיט הויכע
שטײַערן",

א'

מ .בּעזאָװיק ,אין גאָפּ ,טאן .7

ש מ אַל ץ  --שאנטאזשירן די ייִדן װאָס האָבּן
געלעבּט װי אַריער מחוצן געטאָ .די װאָס האָבּן
דאָס געטאָן  ---שמאַלצאָװניקעס,

 9אַרױסגנבֿענען .אַרױסנאַרן .די גנבֿים האָבּן
ארויסגעצויגן פֿון שטובּ די לעצטע בּעבּעכעס.
אַי פֿון דער יאָלד בּיז אַ פּרוטה, .דא קאם איין
קריסטן בּובּ {=ייִנגלן אוני װאָלט דען לוקייא
{=לאקיין איין שנופּיטוך אויז זײַן טאַשין
אַרװױז ציהן" ,א פּראָגער פֿאַמיליען-מגילה,
2371

{ש.

פֿרידלאַנד,

װאַכשטײךױבּוךן.

 ,זִיל

קאָנען טרעפֿן צום אויוון און אַרױסנעמען װאָס
ס'איז דאָ ,א' פֿון די שאַפֿעס די אײַנגעמאַכטסן",
שע,

אָרעמע

פֿרעהליכע

און

| ,ז' ,722

,װי

א

כּישוף-מאַכערין און ציט בּײַ דיר אַרױס דעם
גאַנצן אמת ,בּיו צום לעצטן טראָפּן" ,בּאַש,
 -פֿאָר 2791 ,צו .7

אין די װײַטערדיקע אידיאָמאַטישע אויסדרוקן:
די זעל פֿון גוף) ,דעם
,
המ
*אַ די נש
מענטשן פֿון דער װעלט = מאַכן שטאַרבּן
יות (די עצמות,
*אַ' דאָס ח
אומבּרענגען.
די נשמה ,דעם לעצטן מאַרך ,דעם קליאָק ,די
קליי פֿון די בּיינער) = א) אױסמאַטערן
צווינגען עמעצן וארטן אויף עפּעס .ריצן
עמעצנס פֿאַרלאַנגען, .דו האָסט מיר מײַן חיות
אַרױסגעצױגן / ,און דו גיסט עס מיר ניט
צוריק אַװעק" (,דאָס גאַנצע חיות ,אוי ,האָסטו
מיר אַרױסגעצויגן / ,און דו גיסט עס מיר ניט
אָפּ צוריק"); ,פֿון אונדזער סוד װייסט ניט
קיינער / ,דו ציסט מיר אַרױס דעם מאַרך פֿון
די בּיינער", :הערטס נאָר אויס ,גוטע בּרידער
אַלע / ,מײַן איינציקן סוד בּין איך אײַך מגלה/ ,
א סוד ,א סוד װאָס װײיסט נישט קינער/ ,
װאָס ציט מיר אַרױס די מאַרך פֿון די בּיינער",
פֿל, .סײַ די װאָס זענען געבּליבּן און סײַ די
װאָס זענען פֿרי פֿון דער װעלט

אװעק,

האָבּן

פֿון איר דאָס חיות אַרױסגעצויגן" ,אַש ,תּהילים-
יוד; בּ) אויסנוצן ,שטאַרק עקספּלואַטירן עמעצן,
,נעם איינעם א נעבּעכל און גיבּ די טאַקסע
אים איבּער ,הײיבּט ער דאָס אייגענע אָן ,לערנען
בּלק מיט דעם עולם  --צופּן ,רײַסן און אַי די
קליי פֿון די בּיינער" ,ממוס ,דאָס קליינע מענ-
שעלע,

נ"י .0191

טויט

פפֿאַרן

װילן זיי |די

דײַטשןן פֿון אונדז אי דעם לעצטן מאַרך פֿון
בּיינער",

די

אין

אָטװאָצק,

יזבּ

קאַרטשעװ,

תּ"אָ  ,8691זי , ,588א הויז אויף אַרױסצוציען
בּײַ א קעכנע די קליי!" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער |,

יעמעסי ,זי 704
װערן!

1

קללה :אַרױסגעצויגן זאָלסטו

אָפּציען ,אָפּװענדן צו זיך .פֿאַרנוצן.

,אָס דאָרף װעט נאָך אי אַרבּעטס-
פֿאַרשװענדן .ד
הענט פֿון די שטעט ...דעמאָלט װעט אָפֿן
שטיין פֿאַר ייִדן די פֿאַבּריק" ,פּרץ' ,קאָפּ און
האַנט', .געלערנטע האָבּן אויסגערעכנט װיפֿל
היץ-ענערגיע (דער} אוראַגאַן 'קאַרלאַ' האָט
ארויסגעצויגן פֿון ים צו קאָנען ווילד-װוינטעװען",
(װאָלף יוגיןן ,טמז 3691 ,א ,31
אַרויסקריגן אַ פּראָדוקט .פּראָדוצירן,
2
אויסארבּעטן, .אײַנקױפֿן בּיינער כּדי אַרױס-
צוציען פֿון זי קליי, .א,ויך איז דען צו דענקן
פֿון דען טוטן לייבּ דש ליבּן אָדר בּערין זאָל מן

אַרױיש ציהן האַניק" ,בּע ,יבּ/בּ, .אונזרי חכמים
זאָגין דשׂ אין קינפֿטיגי ארץ-ישׂראל װערדי אַרױיז
ציהן װײַס בּרוט דשׂ מן גלײַך עסין קעני",

גנבֿ אױפֿן מאַרק ,ציט זי (די רעגירונגן ארויס
דעם ארבּייטער און בּויער דעם לעצטן גראָשן
פֿון קעשענע |מיט די אומדירעקטע שטײַערן|"י

ר' יוסף דאַרמשטאַט איבּז ,תּורת משה ,קאַרלס-

 ,3ז' , .5יאך בּין אַ 'מאַרעװיכער' און צִי
אַרױס געלט-טײַסטערס פֿון די פּוילישע סעמע-

רוע ; .0771אַלע פּירות װאָס מע האָט זײי
אויסגעקוועטשט אַרױסצוציען זייער זאַפֿט אין
זייער זאַפֿט ניט אַזױ חשובֿ װי די פּירות אַלײן",

מ .מיכעלזאָהן,

רינגעס",

ש.

הערשעל

דער

י .האַרענדאָרף,

שנײַדער ,לאַנדאָן

טעאַטער

קאַראַװאַי

נען ,לאָנדאָן ,5591

 ,0אוסמאַטערן .אױספּײַניקן .אַי אַ מודה-
זײַ"זיך פֿון אַן אומשולדיקן .אַ' א פֿאַלש
שװערן דורך פּײַניקונגען, .זי לאַכט װי א

הרבֿ

ש.

ז.

שניאורסאָן

איבּז,

ספר

בּרכות

הנהנין ,װאַרשעץ  ,4781זי , ,88אויף א גרויסן
מאַסשטאַבּ ציט מען זויערשטאָף אַרױס פֿון דער
לופֿט אָדער מע שפּאַלט דאָס אָפּ פֿון װאַסער",
ס.

פֿײַנסטאָון,

כעמיע,

נ"י

,0291

{' .83

אַרויסצירופן
.

216

אַרױסגעבּן (פֿון זיך ,די ערד האָט

אַרױסגעצױיגן גראָז ,קרויט װאָס מאַכט זײַן
זאָמען צו זײַן מין" ,חחת ,א/א, .איין כּלי צו
דער נשמה דאָס איז דער (קנה) :ער ציט אַרויס
דאָס קול און נעמט ניט אַרײַן קיין שום זאַך",
לט ,2בּ/א .גאַלע די בּיימער װי זיי צלען אַרויס

פֿון זיך א פרי  --כאָטש עס איז נאָך זייער
קליין ,פֿונדעסטװעגן האָט דאָס דעם נאָמען פֿון
א פּרי אויף זיך" ,הרבֿ ש .ז .שניאורסאָן

איבּז,

ספֿר בּרכות הנהנין ,וארשע  ,4781ו' ,17ַרױסזױיגן .אַרויסקריגן נערונג .א'
א,
4
װאַסער פֿון א קריגל, .דשׂ דריטי איז דשׂ דא
מאַכט דשׂ עשן קאָכן אין מאָגן אוני ציהט
אַרוישׂ דשׂ ריינשׂטה

אונ' בּעשׂטה װאָשׂ דרינן

איז אונ' שיידט עֶשׂ אָבּ פֿון דשׂ שלעכטי װאָשׂ
ניקש ניץ איז אונ' שיקט דשׂ גוטי נאָך דען
גוף" ,חה ו ,לה/א|{ .װען די בּריסטן װערן
פֿאַרשטײַפֿטן מוז דאָס קינד דורך גרויסע מי
א' די מילך" ,מלכּה בּערלאַנט,
מוטער ,ווילנע  ,6381זי ,12

9

די

גליקליכע

בּאַפֿרײַען פֿון אַ שעדלעכן שטאָף .אִי אַן

עיפּושיקן גאַז, .דער מאמר האָט װי איבּער-
געקליבּן די מחשבֿות און דיבּורים ,װי זאַלץ
ק.לײַבּט איבּער און ציט אַרױס דעם דם פֿון דעם
בֹּשֹׂר הנמלח" ,פוקח'עורים ,נ"י תּ"ש ופֿאַטאָי
גראַפֿישע אויסגאבּען ,זי  .7עלאָזט זיך אויס,
אַז די װענטיליאַטאָרס פֿאַרלעשן ניט אַפֿילו א
שוועבּעלע  . . .שוין אָפּגערעדט װעגן א' דעם
שטױיבּ" ,די גאַרבּערישטימע ,א  ,45מאָסקװע
,, .4מע דאַרף בּאַנוצן מיטלען װאָס אנטפֿעטן
און ציֶען ארויס דעם איבּערפֿלוס פֿון אייל װאָס
די הויט פֿאַרמאָגט" ,מ .ראָוז ,פֿאָר 5691 ,או ,41

6

אַרױסבּאַקומען ,אַרוסקריגן (פֿון אַ בּאַ-

שעפֿטיקונג ,פֿון אַ יחיד ,אַ גרופע ,פֿון אַ
גאַנצער סבֿיבֿה) געלט ,הכנסה .אי פֿון קרעמל
די אָרעמע חיונה .א' פּרנסה פֿון געשעפֿט.
ין די װײכע  --לד ,איר,
יט
*א פֿון א ש
ניט קענען א' קיין שום ניצלעכס .אַ' פֿון
,ריג-
קמצן א הונדערטער פֿאַרן בּית-היתומים ,ג
גער פֿון א קארגן אַרױסצוצ;ען די נשמה איידער
אַ גראָשן"; פפֿון אַ בּרוקװע קאַנסטו ציען
בּלוט? אַזױ קאָנסטו בּײַ אים א' א קאָפּיקץ",
פֿװ? .קאַלי חכמות װאו ניט דרײַן גשפּראָכין
אונ' ניט פֿר לײַטין אויז גירעט װערט ,איזט
וויא איין אוצר װאו פֿון ניקשׂ הירויז גיצויגן
הפּנינים ,הומבּורג

ווערט צום נוצין" ,ספֿר מבחר

תּצ"ט ,י/בּ,, .אויף די פּריװאַטע שטונדן ,איידער
מע ציט אַרױס דעם גראָשן ,קריכט אַרױס די
נשמה",

י .גוידאָ ,דער

סאָװעסט

איז

פֿערפֿאַללען,

װילנע  ,4981ז' , ,4דערפֿאַר האָט ער אָבּער

אאוַןרױסרײַסן
 1או . 62

אַרױסקאַלופּען

חיי-עולם" .3 ,רעסלער ,טמז,

 ,אַרױסבּרענגען א קלאַנג .אַרױסבּאַקומען
א װאָרט .אַי קלאַנגען פֿון א מוזיקאַלישן אינ-
סטרומענט .אַי הימלשע טענער פֿון דער פּיאַנע.
שווער אַרױסצוצ;ען פֿון דעם פֿאַרשלאָסענעם
נפֿש אַן איינציק װאָרט, .מע קװעטשט די
סטרונעס און מע ציט פֿון דעם אַרױס פֿאַרשי-
דענע ,און צום מיינסטן טרויעריקע ,װיינענדיקע
לידער",

אידישע

שע,

ז' .921

ראָמאַנע,

,ער

ווייסט פֿון אַלע סודות און שװײַגט ,קיין װאָרט
װעסטו בּײַ אים נישט א'" ,ספ ,סודות ,ז' ,13

סיסטעם",

פֿרײַער

דער

' , .01צוּװאָס

געדאַנק,

מײַייוני

בּכּלל א' אלגעמיינעץ

,3691

מסקנות

פֿון די װערק פֿון פּאָעט? צוּװאָס אונטערציען
סך"הכּלען?",
,9

שנ ,קריטיק
,דער

ז' .102

און קריטיקער,

רבֿ האָט

ניט

ב"א

פֿאַרפֿעלט

אַרױסצוציען א בּיסעלע מוסר פֿון דעם אויס-
פֿאַלײ ,הרבֿ העפֿטערמאַן

טערלישן

פֿאַר3691 ,

ווע , .12פֿאַרשטײט {מענדלן מאַן אַרױסצוציען
פֿונעם פּײיסאַזש עפּעס א מין בּאַזונדערן לי
ריזם",

9

ש.

בּיקל,

טמז,

,141| 8691

אַרכ {פֿאַר הײַנטצײַטיקן לשון נרן ,אַרױס-

פֿאָרן ,פֿאַרלאָזן אַן אָרט .אַריבּערקלײַבּן זיך,
ארויסמאַרשירן ,אַרױסטרעטן, ,נון איך האבּ
איין מאָלט בּדעה גיהט אַרױז צו ציהן מיט דעם
ר' איצק ,זאָ האָט מן מירש אָבּ גראטן"' ,דרײַ
בּריוו פֿון קראָקע'| 0361 ,ספֿר היובֿל ליצחק
בּער ,זי , ,}513ניט לענגר װאַר צו װאַרטן מער /
מיר צוגן איין רויש מיט גרושן שאַרן
| נמחנותן",

אַלין בּורג
אין דען
גיכער װי
שוין דער
זײַן

װינץ,

ז' ; .32נון זענין מיר

אוין

הרויז גיצאָגין אוני לעת ערבֿ בּשלום
דאָרף גיקומין" ,גה ,ז' , ,551נאָך
די ידיעות זענען אָנגעלאָפֿן ...איז
קייזער געװעון אַרױסגעציגן פֿון
עוזר

פּאַלאַץ",

װארשאַװסקי,

אין

כאַ-

ליאַסטרע ,פּאַריז  ,4291זי , ,85חנה איז געווען

אַרױסגעצױגן בּײַ איר שװער אויף איין יאָר
בּיז זי האָט געקענט אָפּבּױען איר הויז {נאָך
דער שׂריפֿהן" ,מ .יודעלסאָהן ,דער שמיד אַלס

דאָקטאָר ,ווילנע  ,7291זי ,51
 ,0מאַט .אי א קװאַדראַט:װאָרצל./163 =91 ,
א' אַ װאָרצל בּיז דער פּינקטלעכקייט פֿון...
מיט

זיך

, .1 --פֿון דינינקע שטענגעלעך

א

ציען זיך שמאָלע ,לאַנגע בּלאַס-בּלױע בּלעטער

הונדערטער  . . .און בּײַ װעמען?" ,שע ,אײזעני
בּאַהן געשיכטעס ,ז' , .151די גויאישע בֹּאַ-
פֿפלקערונג פֿלעגט אָפּגעבּן שוסטערײַאַרבּעט
בּלױיז צו די קריסטלעכע שוסטערס און דער
פֿאַר איז זייער שװער געװען ארויסצוצ;ען

אַרױס" ,פרץ' ,ציקאָי וא ,ז' , .521דער רויך
ציט זיך אַרױס דורך אַ פֿענצטערל װאָס אין

אַרױסגעצױיגן

פֿאַר די דראַזשנער

נשׂרפים

פּרנסה פֿון דעם דאָזיקן פֿאַך" ,יזבּ זלאָטשעה,

תּ"אָ  ,0791717זי , ,03אלע אונדזערע טעג זענען
הבֿל,

נאָר

יעדער

מענטש

דאַרף

דערפֿון

א'

אײַער
,מ'איז
לשון,
װאַקסן
אַװעק

בײַ א ייד א סקעפטיקער
נישט" ,יג ,טמז 9691 ,או ,91

פֿאַרשטאָפּט

מיט

שטרוי",

יאַ ,ערשטער

איד'

רעקרוט ,סאָװו'י אױיסגאַבּעץ  ,1291זי ,061
 2אַרױסקלײַבּן זיך ,אַריבּערקלײַבּן זיך .אַי
זיך אין א נײַער דירה, .אַלטער גלױיבּן ,אַלטע
האָפֿנונג  /ציט זיך פֿון מײַן האַרץ אַרױס / --

 :אָפּגעואױינט האָט איר דאָרט יאָרן / ,איצט איז

בּכּלל קיין ייְרישׁ

 .9צוריקצ:ען זיך ,אָפּזאָגן זיך, .די רעגירונג
דאַרף זיך אַי פֿון די אלע 'רענטאבּילע' געשעפֿטן
װאָס זענען געװאָרן קבֿרים פֿאַר הונדערטער
מיליאָנען פֿונטן" ,צאַנ ,דער יידישער זשורנאַל,
|
,72 | 7

 ,8אַרוסלערנען .אַרויסדרינגען .מאַכן אַן
אױיספֿיר ,א מסקנא, ,זוא הבּ נור אַרױז גצוגן
{פֿון די דקדוק-ספֿריםן וואז ניטיג איז צו רידן",
אבֿן ישׂראל ,מיץ  ,6671הקדמה ,ד/ב .עאַ' א
בּוֹלטע איבּערגעװויכט איבּערן קאַפּיטאַליסטישן

צײַט שוין אויס!" ,אַר ,אַלטער גלויבּן,
געװאַקסן און אױפֿגעצױגן געװאָרן מיטן
און די װערטער ,װאָס זענען אַװעקגע-
און זיך אַרױסגעצױגן פֿון זכּרון און
ואוינען אין װערטערבּיכער -- ,זענען

דע(וו) דיק  --אַדי .װאָס מע קען אַרױס'
-יקייט,

צוען .אַיע פֿעדעם

-עניש= .דער (יין- ,קע)= .דער

אַרױסציױופֿן  --טרו .נעאָל.
אַרויסקריגן
דורך צירופֿים עפּעס אזוינס װאָס אין פֿאַר-
בּאָרגן, .די בּעלקבֿין האָט אלישע אַרױיס.
בּאַקומען ,פֿון פֿינצטערניש זיי אַרויסגעצ-
רופֿט ,פֿון הייל-פֿאַרבּאָרגעניש אַרױסגעפֿאַנגען",
ציײט,

יעקבֿ פֿראַנק ,ז' ,34

אַרוסצערן

--

ארויסדרינגען
גרינבּערגס

טרוו

מיט
בּעליפּה

אַרוסקוקן אָדער
;|עסן האָט פֿון

צער.

בּכֹּתבֿ . ..אַרויסגע-

און

צערט אַ טריעליגיעזע בּאַציאונג צו בּך
אָדמס פֿיזישע לײַדן" ,שבּש | זי , .562פֿון די
שוארצע אויגן האָט אַרױסגעצערט די אונטער-
טעניקייט פֿון יענע װאָס דער גורל שלאָגט אָן
אױפֿהער" ,בּאֵטש ,אַ שיף קיין אַמעריקע,

אַרוױסקאַטשען  --טרו.
אַרױסקײַקלען.
;העלער האָט אַרױסגעשאַרט פֿונעם אויוון צװויי
בּאַרלס אַש ,אײַנגעהײיצט און אַלײן נישט
געגלייבּט ,װי נאָך ער האָט אַרױסגעקאַטשעט
די בּאַרלס פֿאַרן הויז" ,אָפּא ,א לענדלצר"
בּײַנאַכט בּעת כמאַרעדיקע שׂרפֿים האָבּן די
לבנה איבּער דער װעלט אַרױסגעקאַטשעט" ,יפֿ,
די לעגענדע נח גרין ,נ"י  ,0691זי  .81אויך
פֿיג, :קדש! מע מאַכט קידוש :א טייל זענען
| זיך עפּעס אַזױ װי מתכּוון  . . .אַרױסצוקאַטשען

דעם "שהחינו וקימנו לזמן הזה" ,ד .י .זילבּער-
בּוש ,שטרעכאַלעך ,...װין  .6191ז' ,531
מיט זיך :זיך אַי פֿון צימער, .דער װאָגן
האָט טרייסלענדיק זיך אַרױיסגעקאַטשעט פֿון
עניש,בּאַרישפּאָלײ ,שע ,פונם יאריד.

אַרױסקאַלופּען  --טרח.
אַי פֿון צװישן די
ציין א שטיקל פֿלײש .אַי פֿון אויער װאַקס,
אויך פֿיג . . ., :אדרבּה זעט װיפֿל מי און געלט
קאָסט אן אַנדערן קליינשטעטלדיקן רב איידער
ער קאַלופּעט אַרױס בּיי זיי |בּײַ די גרויסע
רבּניםן

א 'הרבֿ

המופֿלג,

החריף

ובֿקי",

קמ,

 ,0נֵאן , .02ג,עזשאַװערט האָבּן די אָקופּאַנטן
הינטער רזשעוו  --שװער איז געװען פֿון דאָרט
זי

אַ"",

א.

גובּניצקי,

סאָװ'

היימלאַנד,

,1691

פאן .2

מיט זיך, :שטעלן פֿון בּערנע {האָבּ איךן
געלייענט פֿאַר מײַן פֿאָטער אין די יאָרן 3781
בּיוו  ,5781װען איך ,אַלס שרײַבּער ,האָבּ

אַרױסקאַנטשען

217

געהאַט זיך נאָרװאָס אַרױסגעקאַלופּעט פֿון איי",
(כ'ן.װינטש ,גװ ווץ ,ג"י  ,7291זי 28

 2שטענדיק פֿליסן נאַכן אָנהײבּן קװאַלן
דער טײַך קװאַלט אַרױס פֿון די בּערג און ציט

-עניש.

אַרױסקאַנטשען  --טר.

אַרױסענדיקן .אי
פּאַרטיע

.לכע
.ע
די אַרבּעט, .ו.ו

מע

סחורה

תּ"אָ ,1791

מיט

ו' .672

זיך איבּער אַ גרויסער טעריטאָריע .אי פֿון ניט-

 ,7291ז' , .25איך האָבּ דאָס קאַנספּיראַציץ:

אױסגעפֿאָרשטע אורקוואלן .אי פֿון שכנישן לאַנד
און זיך ציִען איבּער דער גאנצער לענג פֿון
 .9פֿיג .אַרויסקומען װי (מיט) אַ שטראָם,
אי פֿון די טיפֿענישן פֿון דער נשמה, .עס
קװאַלט {פֿון אָפֿענעם פֿענצטערן אַרױס אַ װיי-
טיקדיקער ניגון" ,אצג ,מעפֿיסטאַ ,זי , ,04זאָל

זיך.

אַרױסטריפֿן ,א,ייל
אַרױיפקאַפּען  --אוטו.
קאַפּעט אַרױס פֿון פֿלאַשײ- .עכץ- .עניש.

אי א חשק מיטצוהעלפֿן אין דער װײַטערדיקער
אַנטװיקלונג פֿון יִדיש" ,ימ ,אין קלז.93291 ,

אַזא

;א ייד האָט ממלא געװען אי זײַן רצון אי דעם
אייבּערשטנט  --זאָל אויף אים נישט רוען א
פֿרײיד װאָס קװאַלט ארויס פֿון די העכערע
מיט זיך.
ספֿערן?* ,אפֿא ,טמז.42 1791 ,

אַרױפקאָפּען  --טרװ .סל.
האָסטון

,פֿונװאַנען

 .1אַרױסגראָבּן,

דאָס אַרױסגעקאָפּעט

,ענין נסיעתו ליער שנמצא שם
מין אַנטיקל?" ,מ

 , ..הפּנים שהיה איינגעקאָפּעט בּתּוך
ולקח קרדום און האָט אַרױסגעקאָפּעט
מתּוך השלג" ,הרבֿ אריה ליבּוש ליפֿשיץ,
אריה דבּי עילאי ,פּרעמישל  ,4781פּט/בּ,

ההרוג
השלג,
הפּנים
שו"ת

 .2אַרױסבּריקען, .דער בּאַטקאַ איז צוגע-
 לאָפֿן ,אָנגעכאַפּט דעם גענעראַל בּײַם קאָלנער,געעפֿנט די טיר און מיטן פֿוס אים אַרױס-
ג|עקאָפּעט אין קאָרידאָר אַרײַן" ,אָפּט אין

שטאַבּי.,

שעכץ.

מיט זיך.

זיר

אַרױפקאַראַבּקע(װע)ן

ק-װואַל ,דער .1 .אַקט פֿון אַרױסקװאַלן, .2אָרט ,אָנהײבּ פֿון אַ פֿליסיק װאַסער .אַי פֿון
ירדן.

-

אַיויסקװעטשן  --טרו.

אפ

ארויסקריכן ,אַרױספּױזען .קריכנדיק אַרױסבּא-
קומען זיך .אַ' זיך פֿון אַ בּלאָטע .אַי זיך פֿון אַ
צרה .קוים אַי זיך מיטן לעבּן .דאָס פליגעלע
,ויף
האָט ניט געקענט אי פֿון דעם שפּינװעבּס .א
קיוועס גאַניק קאַראַבּקעט זיך אַרױס משהלע אין
אַ פּאָר מולטענע הייזלצך מיט א שפּענצער",
זש,

דער

ממזר,

ז' .69

,ערשט

אופֿן

קונשט

דריטן

טאָג האָט זיך דער עולם בּיסלעכװײַז ,פּאַמעלעך
אָנגעהױבּן אויסצוטשוכען פֿונעם שװערן/ ,י"
פּושדיקן טשאַד און אײנציקװײַז גענומען האָבּן

זיך אי אויסגעמוטשעטע געשטאַלטן אױפֿן בּרו-
דיק-נאַסן דעק",

הר ,ליים' ,גרינע פֿיס, .אַפֿן

שליאַך הריזנעט אן אױסגעדאַרט
בּויך אין דער

בּלאָטע,

עס

פֿערדל בּיזן

בּלײַבּט

אַלעמאָל

שטיין ,און ס'געדויערט שעהןלאַנג ,בּיז 9ס
קאַראבּקעט זיך ארויס" ,ה .פּאָליאַנקער ,אפ
צעבּליטע סטעפעס ,קיִעװו , .8391מיט בּיידע
הענט האָט ער זיך אָנגעכאַפּט אין שטאָם פֿון
בּוים ,געפּרוּװט זיך אי מיט די אייגענע כּוחות",
ברוס,

בײַ

די

טײַכן

פֿון

פּאַלעסיע,

.813

{'

,וואו דער געוויינטלעכער מענטש געפֿינט זיך
אין אַן אומגעוויינטלעכער לאַגע און אַז עֶר
פּרובּירט זיך אי פֿון דער לאַגע ,מאַכט ער זיך
מער

צרות",
אָן , , ,

בּער װ ,זי .811

שנ,

װעגען

יודישע

שרטי-

-עניש.

אַרױסקאַראַטשקען זיך  --זזו דפֿװ .אָפֿט
בּײַ ייל ,בּײַ שע .אָפֿט אין װרר .אויך+ :ק-א-

ראַסקען זיך-- ,קאַראַפּען זיך-- ,קאַ-

ראַכאַסקען זיך ,ק-אַראַצאַפּקען זיך.
אַרױפקװאַלן
 ,1אָנהײבּן

--

אוטוװ.

:99

--קוועלן

קװאַלן פֿון אַ בּאַשטימטן

אַי פֿון אונטערן

בּארג .אַ' פֿון א פֿעלדז,

אָרט,

נג.

-עכץ.

עניש.

 .1קוועטשן פֿון

אינעװײיניק אויף אַרוס .אַרױסדריקן .אַרױיס.
שטופּן .,א' די צאָנפּאסטע פֿון דער טובּע,
,װען איין דוקאטן ניכט וויכטיג איז ,אין וויכטיג
צו מאַכן ,נעם פֿרישן פּפֿערדש דרעק אנ
קוועטש דען זאַפֿט אַרױז אונ שמיר דר מיט
דײַן לײַכטן דוקאַטן אונ לאָז אין טרוקן װערו",

עניש.

|

שפּאָלטענע פֿון די אָפּגעבּליאַקעװעטע קלאַװישן",
אַ .קאַהאן ,מענטשן פֿונם אַלקער ,מאַסקװע
לעבּן אים פֿאַרבּיטערט און קיינמאָל ניט אַרױס-

דער אייגענעם לאַנד,

דאַרף געבּן א זאפּאַס און װעלכע מע דאַרף
שוין אַי ,איציק קיפּניס ,מײַן שטעטעלע סלאָ-

װעשנע,
-עניש,

אַרױסקװעלן

בּיכל,

אַמשׂט

תּע"ח.

 ...,און

קוים

אַרײַנגעכאפּט זיך  . . .מעג מען שוין יענעם...
צוקוועטשן ,און פֿאַרװאָס טאקע נישט אינגאנצן
אַי'ל"; שע ,אַלטינײ כּתרילעװקע ,ז' ; .04פֿון
דעם טייל מאָגן {װערטן די שפּײַז פּאַמעלעך
און איבּערגעשטופּט צום
אַרױסגעקװעטשט
צװוייטן עק מאָגן פֿונװאַנען ס'עפֿנט זיך אויף
דער געדערים-וועג" ,ט .בּערלס ,מענטש-מאַשין,
קיִעוו  ,7291זי ,02
*אַי די לאָפּעטע = װאַרגן |דער װעמען מע
װאַרגט שטעקט ארויס די צונגן,.
"מע קען
(דאָ) אי די נשמה ,דעם מאַרך פֿון די בּיינער
אדגל = א) עס איז (דאָ) זייער ענג ,אַן ענג-
שאַפֿט,, .אין שול איז דערװײַל אַן ענגשאפֿט
אַז גאָט זאָל זיך מרחם זײַן ,איינער דעם
אנדערן קװעטשט אַרױס די נשמה" ,יודי פֿאַר
פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' , .421זיי האָבּן מיך
געדריגעט ,געטרעטן מיט די פֿיס און מיר
אַרױסגעקװעטשט דעם מאַרך פֿון די בּיינער",
ממוס ,קליאַטשע ,זי  ;73ב) מע װערט (דאָ)
עקספּלואַטירט .א' א העכערע בּאלוינונג .א'
מער ארבּעט,
 .2אַרױסבּאַקומען איבּערגװאַלד ,מיט גרויס
מי אָדער קאמף.

אי פֿון א קרוב א צװזאָג צו

העלפֿן ,אי א נדבֿה פֿון א קאַרגן .פּרובּירן אי
א טרער װען עס װילט זיך לאַכן ,אי אַ מוסר-
השׂכּל פֿון אַ מעשׂה װעגן א ציג א װײַסע.
,צוישן דעסין איאיר {=איידערן הכּתבֿיי גי
קומין זײַן ,האט מחוץתּנין הקצין ר' משה
גימיינט פֿון מיר נאָך לקצת ארויז צו קוועטשין",
גה ,זי , ,252יעדע װײַלע האָט זיך אַן אַנדער
מיידל געזעצט צום האַלבּיצעבּראַכענעם ראַָיאַל
און אַרױסגעקװעטשט קלאנגען הייזעריקע ,צע

געקװועטשט פֿון אים אַ שמייכל" ,אַל ו ,זי ,421

,איצט איז די ריכטיקע צײַט אַרױסצוקװעטשן
העכערע לוינען און פֿאַרגיטיקונגען" ,צאַנ,
פֿאָר 1791 ,ו ,42
 .9אַרױסשאַנטאַזשירן .בּאַגזלען ,בּאַרױבּן,
עקספּלואטירן .אי פֿון די אַרבּעטער די עצמות,
;דיזע רויבּערישע בּאנדע האָט שוין גענוג בּא:
גזלט דאָס פֿאָלק ,האָט אַרױסגעקװעטשט פֿון
אים דעם לעצטן גראָשן" ,דער רויטער זונטאָג,
לאַנדאָן  ,5091ז' ; .1גראָדנער יידן האָבּן
אײַנגעצאָלט אין מזומנים אַן ערך  002טויונט
דאָלאר בּמשך פֿון אַ פּאָר װאָכן .דאָס האָט מען
מ.
אַרױסגעקװעטשט מיט טדױרטאָאונגען",
בּאַס ,אין גאָפּ טן  ,1ז' , ,32די געלט-געריקע
אָפֿיצירן האָבּן אַרױסגעקװעטשט פֿון די אײַן-
וואוינערס גוואלדיקע סומעס געלט" ,ימ איבּז,
שד ווש ,זי , ,291דער פּלאַן |פֿון די נאַציס}, . .
איז געװען צום ערשט . . .דורך קאָנפֿיסקאַציעס
און רויבּ ,אַרױסצוקװעטשן פֿון די אויסגע-
דעם מאַק-
ות
נ..
ּ.
ברטע
רנגע
קַרהו
רױיבּטע פֿא
סימום פֿון בּחינמדיקער צװאַנגס-אַרבּעט" ,אין
ספֿר סאַנץ ,תּ"אַ  ,0791זי ,127
 .4אַרױסזאָגן מיט מאַטערניש אָדער מיט אַ
בּײַטעם פֿון איר ,סאַרקאַזם .קוים מיט צרות א'
(פֿון זיך) אַ װאָרט .זיך קװועטשן ,קװעטשן און
אי {װעגן א שעמעװדיקןן, .יעדער {פֿון די
געסט} האָט זיך געפֿלײַסט א בעסערן װיץ
ארויסצוקװעטשן" ,ימבּר"ע ,שפּרינצע מירל,...
בּוקאַרעסט  ,8781ז' , 14מע װעט מיינען :איך
בּין פֿוױל און װיל ניט אַרבּעטן . ..האָט דער
אָרעמאַן קוים אַריסגעקװעטשט" ,יה"ל ,זי
קאָלאָניסטן ו ,ווארשע תּר"ץ ,זי , ,29ער פֿלעגט

שמייכלען און אָפֿט אפֿילו אַי פֿון זיך א הלצה-
לע ,א מעשׂהלע ,װאָס ער האָט געהערט",
מײַנע

בּאַגעגענישן,

מוק,

ז' ,081

מיט זיך  :גענדלעך האָט זיך פּרײַסן שוין
אַרױסגעקװעטשט און האָט אַרױסגעזאָגט עסט.
װאָס זי װיל אין שלעזויג האָל-
ץ
ל.
ַ..
אַך
רײ
שטיין" ,קמ ,5681 ,פאן ,01
ק-וועטש ,דער- .ונג- .עכץ,
-

דער (דין- ,קע) .דעריַ:
אַרױסקװשלן

--

אוטװ.

זזח

-עניש,

-קװאַלן

 .1אָנהײבּן קװעלן .קװעלן ,קװאַלן פֿון אינע-
װײיניק אויף אַרױס .דאָס ואסער האָט אַרױס:
געקװעלט פֿון דער טיף, .ער האָט גװאָגן דאָש
גכּערג אויף דען אָבּ גרונד כּלומר װאו דער
תּהום ארוישׂ קועלט" ,מחזור חלק שני ,שלש
רגלים ,אַמשׂט  ,3171כא/א, .דעשט מאל װאַר
אין דיא שטאט איין קװאַל בּרונן אַרױז קװעלן
פֿון זֹצר גוט איל" ,יוסיפון װו ,פֿיורדא ,4671
ד/בּ.
 .2פֿיג .אַרוסקומען (װי אַ קװאַל) .אַרוס-
דרינגען .די װערטער האָבּן ארויסגעקװאָלן פֿון
זײַן תּמימותדיק האַרץ .פֿון אַלע זײַנע תּנוצות

אַרױסקװעלן
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האָט אַרויסגעקװעלט אַ תּאװה .חכמה װאָס
קװעלט אַרוס פֿון הייליקן קװאַל (פֿון דער
תּורה) .עא גרויסע בי הער ניט געפֿילטעץ
קראַפֿט איז פֿון ערגעץ אין זײַן האַרצן אַרוס-
געקװאָלן",

פּראַזע,

יהואָש,

,עס

פאַלײהאַסאַן.

קװעלט אַרױס דער דרימל  /פֿון קװאַל  --א
קוים געװוימל  / --און שווימט פֿאַרבּײַ מײַן
אויער / ,א דינער'דינער טרויער" ,הר ,אין
שענסטן טאָג פֿון האַרבּסט' ,שלאָף, .דאָס
שטייט טאַקע בּאַשריבּן אין דעם הײיליקן 'צאינה
וראינה' װאָס די אַלע ריד פֿון אים קװעלן
דאָך אַרױס פֿון גרויסע תּנאים און צדיקים",
י .ל .אָסטרינסקי,

נאָכן

ליעבּע

װילנץ

טויט,

 ,7ז' , ,91א שטראָם טרערן האָבּן פֿריש
אַרױסגעקװעלט פֿון אירע אויגן" ,אַש ,תּהילים.
ײֶך.

'-קוועל ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,

אַרױפקװעלן  --טרו .אַרױסמאַטערן .אַרױס-
פּײַניקן .אי פֿון עמעצן א סוד, .איך וויין איבּער
דעם װאָס איך קאָן נישט לערנען ,האָט יחיאל
איצט אָן חרפּה אַרױסגעקװאָלן",

ייד

אַש ,תּהילים-

ונג , -עכץ- .עניש.אַרױסקײַקלען .אַ

אַרזיפקױלערן  --טרו.

די פֿעסלעך פֿון שײַער, .קוילערט אַרױס אױפֿן
װײַבּ זײַנע בּוֹלטע איגן ,װאָס זיצן צװישן
שלאַבּערדיקע צעקנייטשטע קישעלעך הויט",
פנחס

גאָלדהאַר,

פֿון אויסטראַליע,

דערציילונגען

מעלבּורן ,9291
מיט זיך, :פּערלען האָט א פּאָר טרערן
פֿון די אויגן זיך אַרױסגעקוילערט ,װעלכץ זי
האָט מיט איר שניפּטיכל מאָמענטאַל אָפּגץ-
װישט",

י.

בּע'ס,...
דניש.

ה.

זאָנענבּערג,

לאָדז

די

תּרפּ"ז,

געפֿאַנגענע

זי .22

אַרויפקולישן  --טרװ.

רוי-

-נג,

 .1אַרױסקײַקלען

(אומגעלומפּערט ,װי אַ שװערן זאַק) .אִי אײַזנ-
אָפֿט מיט זיך " :די ילדענען האָט
בּראָך.
זיך אַרױסגעקוליעט {פֿון שליטן) ,גאָרנישט ניט
דערפֿילט מחמת אָנגעפּעלצטקייט" ,שירע גאָרש-
מאַנ,

דער

קויעכ

פֿונ

לעבג,

מאָסקװע

,1

מאַכן אַרױס-

 .2אַקוזװ  ---אַרױסבּולטן,
שטאַרצן .א' די אויגן,
מיט זיךְ, :דער יִד איז געשטאַנען צפ-
טומלט ,די אויגן האָבּן זיך אים קאָמיש אַרױס-
געקוליעט ,און ער האָט אויסגעזען װי אויס.
געפּאַטשט",

אַרוסקומען

מאיר

װינער,

עלע

גאַנג ,כאַרקאָװ  ,9291זי .82

אַרויפקום  --דער- ,ען.

פֿאַליקס

-עכץ.

אונטער-

-עניש.

 .1אַקט פֿון אַרױס-

קומען .קוממיותדיקער אִי .אין-לשערדיקער אַ'
 .2אַרױסטרעט ,דער אַי אויף דער בּינע .אַן
אַי פֿאַר אַלע מיטגלידער פֿון פֿאַראײן.
 .8אָפּשטאַם .דער אַי פֿון הסתּדרות איז פֿון
די ערשטע אאָרן פֿון דער צװייטער עליה .זײַן
פֿון אַ געהױבּענעם (נעבּעכדיקן) אַי, .דער אַי
פֿון די פֿערד װאַס שלמה האָט געהאַט אין
געװען פֿון מצרים" ,תּי ,מלכים א ,י, .82 ,דער

אי פֿון די לידער האָט בּאַשטימט זייער טעמאַ-
טיק" ,י .גאָלדבּערג ,צײַטשריפט ,מינסק ,6291
 .4רעזולטאַט ,דאָס װאָס קומט אַרױס פֿון אַן
אַרבּעט-פּראָצעס .אי פֿון צוקער נאַכן ראפֿינירן.
,דער אִי ,דער פּראַצענט פֿאַרטיקע לעדער פֿון
דער װאָג רויע שלאַכט-פֿעל אין בּײַ 05--55
פּראָצענט?,

װאולאַך,

פֿאַר

האַנטבּיכל

לעדער

אויסאַרבּעט | ,פּעטראָגראַד  ,2291זי ,64

 .9אָרט אָדער מעגלעכקייט

אַרויסצוקומען.

זיך פֿאַרפּלאָנטערן אָן אַן אַי .געפֿינען דעם
איינציקן אַי. .װי לאַנג װעל איך זיך דרייען
אין די רויטע רויזן און זוכן מײַן אַי!ײ ,אפֿא,
דער רויטער פֿאָדים.

אַרויפקומען  --אוטו.

( .1אָקומען פֿון

אינעװײניק .אַרױסגײן .אי פֿון שטובּ .אי אין
דרויסן, .איך האָבּ אײַך פֿאַרקלאַפּט ,די שפּיל
איז אויס  /אלע קינדער ,קומט אַרױיס!" ,קל
(בּײַָם שפּילן אין בּאַהעלטעניש), ,אַז א הונט
בּילט ,זאָל מען א' זען" ,שװ, .דער ערשטער
איז אַרױסגעקומען א רויטער ,אינגאַנצן אַזױ װי
אַ האָריקער מאַנטל; און מע האָט גערופֿן זײַן
נאָמען עשׂויי ,תּי ,בּראשית ,כה ,52 ,בּײַ בּליץ:
,דער ערשטי דער אַרױז קאַם װאַר ריטליך,
גאַנץ רויך ויא איין פֿעל", ,נבוכדנצר  . . ,האט
גשריגן  . . .די קנעכט פֿון גוֹט דען איבּרשטן,
גיט אַרוישׂ אוני קומטש הרויש" ,סהמ ,דניאל
ג, .62 ,איך װער רופֿן מיט הוכר שטים
וועלכר ניט קראַנק איז דער קום הרויז {פֿון
שפּיטאָלן" ,איילין שפיגל ,פּראָג תּצ"ה, .דער
איז דאָך אויך אויס דער תּפֿיסה אַרויסגעקומען
מלך צו װערן" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,ד,41 ,
;דער זאַמדיקער  . . .װעג קומט אַרויס פֿון
.װעלדל" ,פרץ װו' ,ציקאַ' ,זיל.
ָןד.
שניטאער
, .2די תּורה קומט אַרױס פֿון געטלעכער
*ניט אַי מפתח בּיתו.
חכמה" ,תניא ,קמה.
ניט אי פֿון די דלד-אמות = דזו ניט אַרױסגײן,
;פֿון פּאַװיאַק װעט ער א'  --א גרויסער,
װאַרשעװער" ,פֿװל {|= א) מע האָט דעם יאַט
אַרײַנגעישבעט אויף א שפּאַר בּיסל יאָר ,ער
װעט דאָרט אױיסװאַקסן; ּ) אַרײַנגעזעצט האָט
מען אים פֿאַר א קליינער גנבֿה (פֿאַרבּרעכן) ,אי
אָבּער װעט ער א גרויסער גנבֿ; ג) ער װעט פֿון
דאָרט אַי אַ קאָמוניסט ,בּאַלשעװיקן.
 .2אָנקומען .צוריקקומען .אַראָפּקומען .אַנט-
קעגנקומען .לאַנג שפּאַצירן בּיזן א' צום בּרעג
ים, ,אָט שטיי איך בּײִַם קוואל װאַסער ,און די
טעכטער פֿון די שטאָטלײַט קומען אַרױס שעפּן
װאַסער" ,תי ,בּראשׂית ,כד ,31 ,בּײַ בּליץ:
,אונ' דער לײַטן טעכטיר אין דיזר שטאָט
װערדין אַרױז קומין װאַשִׂיר צו שעפּפֿן,
,הינטר דיזן הולן |=הוילןן שטיין זולשׂטו בור
בֿאָרגן זײַן / .בּיז איך ווידר הרויז קום מיט
דען קנאַבּן מײַן" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿץ ,194
;אַלװו ליבּר טאַטן ,זאָ בּעט איך ענק איר זולט
מיר נישט פֿור איבּל האבּן װען איך ניט אַרױויש
קום"' ,דרײ בּריװו פֿון קראָקע'| 0261 ,ח.
שמערוק ,בבּחורים מאַשכּנז בּישיבות פּולין,
ספֿר

.5

היובֿל

ליצחק

בּער,

ירושלים

תּשכ"א,

ז'

/וויא איך פֿאַר לײַפּציג בּין קומין...

וְהאָבּ איך} איין שליח אין מקום אַרין גשיקט
אונ' מײַן קינדר צו מיר לאָזין אַרױז קומין",
גה ,זי , .962געדענק זשע ,סענדערל ,מאָרגן
גאַנץ פֿרי זאָלסטו אַהין אַרויסקומען" ,ממוס,
מסעות ,זי  ,.23עאיך בּין אַרױסגעקומען אויף
דער בּערזע  .. .און האָבּ אױיסגעפּויקט אַז איך
האָבּ צו פֿאַרקױפֿן אימעניעס" ,שע ,מנחם.
מענדל ,ז' ; .311נעם פּנחסן און קום אַמאָל
אַרויס צו אונדז" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,זי ,342
 .9אַרױסראַטעװען זיך ,ניצול װערן .אַרויס-
בּאַפֿרײַען זיך .אי פֿון אַ סכּנה .אי מיט סכּנות-
נפֿשות ,אי מיט גאַנצע בּיינער .אי ט רוקן.
אַי פֿון אַ גרויסער געפֿאַר .אי (קוים) מיטן לעבּן.
אי פֿון אונט ער עמעצנס השגחה; .אַרײַנ
גיין גייט מען אַרײַן דורך א בּרייטער טיר ,א'
קומט מען אַרױס וורך א שמאָלצר" ,שחװ .
,דא קאם איין װינט אונ' צו בּראָך דאָשׂ שיף
אוני אל איר סחורה דער טראַנק ,קוים דז זיא
וְדי פֿאַרערסן זעלבּרט אַרישׂ קומן" ,סהמ,
משלי ,טו ,ג, .דא זיצט אַמאהל איין גרושׂר
חסיד אונ' ער קאם אויז די גזירות פֿון שפּניא
אַרױיז" ,קה ,פֿיורדא  ,3471ט//בּ ,עװען די
שלאַנג בּײַסט נאָך איידער מע האָט איר אָנ"
געשפּראַכן ,אַזוי קומט דער אַנשפּרעכער נישט
אַרויס" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,י, ,11 ,זענען זי
איצט אויך אַריבּער איבּער אַלע װאַכן בּיז זי
זענען אַרױסגעקומען" ,נחבּ ,ימעשׂה מבּערגיר
והעני ,לב/בּ, .די שכינה װעט אי פֿון די
קליפּות ,נאָך דעם װי עס װעט זיך ענדיקן דאָס
אױיסקלײַבּן ומבֿרר זײַן| פֿון די ניצוצות" ,תניא,
*ניט א' א (קין) לעבּעדיקעצר =
ז קמה.
אַי פֿרײַ = דזו אַרוס:
אומקומען ,שטאַרבּן.
גיין פֿרל,
 .4באַװײַזן זיך .אַי צװישן מענטשן, .אויף
איר פּנים זענען אַרויסגעקומען נײַע קנייטשן",
;די בּאָבּע איז אַרױסגעקומען אין איר סאַמע-
טענעם בּגד", .אין װיפֿל טעג אַרום נאָכן קראַנק
וערן קומען בּײַם קינד אַרױס די פּאָקן?", .אַז
אין דעם קופֿערט ליגט סאַמעט און זײַד ,קען
,ומשטו
מען אין טראַנטעס אי פֿאַר לײַטײ ,שװ .ק
ניט ,קויניג דוד ,הרויש צו דײַנם היר  /איך
װיל דיר אונגלויק מאַכן דוא אובּר װינדשט
עשׂ נוימר

מער",

שמואל'בּון,

,אַלעץ אומות-הטולם

סטראַפֿל ,6831

קומען אַרויס אײַנגערוסט

װי די קוימענקערער

און איין כּנסת-ישׂראל

װײַס װי אַ מעל:-הענדלער" ,פּרץ ,געדאַנקען און

אידייען; .אַמאָליקע צײַטן איידער 9ס אין
אַרוסגעקומען מאַשינען איז געװען נור האַנט-
אַרבּעט" ,אַלפֿס ,הערצליכע ליבּע | ,װילנע
 ,0ז' וא .עאַ חתן מיט אַזאַ זייגער דאַרף
מען אויף כּפּרות ,איך װעל מיך שעמען אַרויס-
צוקומען אויף דער גאָס מיט אַזא פּגר" ,ז.
מוירער,

זײַ

נישט

קײן

װאוילער

יונג

וו ,טאר"

נאָוו  ,5291ז' , ,74אָבּער עפּעס אן אָפּשטראַל
פֿון ייִדישקייט  . . .דארף דאַך אַי אין דער דיב-
טונג פֿון אַ ייִדישן פּאַעט" ,בּצג ,טמז,1 4 1691 ,
*ֹאַי אויף דער װעלט (ליכטיקער שײין) = בּאַי

װײַזן זיך :געבּאָרן װערן .גאיצט קומט ער
אויף דער װעלט אַרױס  /װי פֿון אַ פֿינצטער

אַרויסקומען

219

טונקל הויז" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז'  .5עדי
אויף דער װעלט
יס
ױ.
ַןר. .
אמע
ליטװאַקעס קו
אָנגעשטאָפּטע מיט ש"ס און פּוסקים" ,ייט ,טמז,
*א' אין דער עפֿנטלכקײט =
 0וא .11
א) אָנהײבּן בּאַװײַזן זיך צװישן מענטשן; אויפֿ-
הערן פֿירן אַן אָפּגעזונדערטן שטייגער לעבּן:
ב) אַרױסטרעטן ,אױפּטרעטן פֿאַרן בּרייטן עולם
(מיט רעדעס ,קאַנצערטן אַדגל); ג) בּאַקאַגט
װערן ,פּאָפּולער װערן .אי אין דער עפֿנטלעכ-
קייט מיט אַ נײַער פּראָגראַם :ד) װערן אויס
סוד .אי פֿון אויבּן = האָבּן די אייבּער-
האנט ,בּאַזיגן,
 .9דערהערן זיך .אַרױסרעדן .דעררעדן זיך
צו עפּעס .פֿון דער פּיאַנע קומען אַרױס זיסע
קלאנגען .פֿונװאַנען קומט ארויס דאָס װאָרקען?
אִי מיטן לשון ,מיטן דיבּור ,מיט א פּזמון ,מיטן
אמת (מיט ליגנס) ,אַי מיט א פּראָטעסט ,מיט א
געשריי ,אי מיט א פֿאַדערונג ,מיט קריטיק,
,ויסער
מיט א לאָזונג ,מיט אַן איסור . א

שמע-

ישׂראל קומט קיין װאָר װאָרט פֿון זײַן מויל
ֿ,ון װאָס מע רעדט (פֿון
נישט אַרויס" ,פֿװל .פ
װאָס מע זאָל ניט שמועסן) ,קומט מען אַלץ
אַרױס אױפֿן טויט"; ,אַז עס קומט ארויס פֿון
אַ קאַץ ,מאַכט עס מיאַו"; ,װאָס איז פֿון מויל
אַרױסגעקומען איז װי (איז ניט) מיטן װאַסער
אַוועקגעשוואומען", :װאָס איז אַרױסגעקומען
פֿון מויל קען מען צוריק ניט כאפּן"; א,יידער
דאָס װאָרט קומט אַרױס פֿון דײַן מויל ,בּיסטו
דער בּאַלעבּאָס :דערנאָך איז עס דער בּאַלע-
בּאָס" ,שח, .פֿון פֿאַרשײַטע ליפּן קומט אַרױס

א בּייזער מכשול" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,יבּ,31 ,
,חיים האָט גאַנצענע טעג געלערנט די סאָלאָ,
זי זאָל װאָס ריינער ,װאָס גלאַטער אי {פֿון
אינסטרומענט)" ,אַר' ,די דרײַ טאַקטף; .עס
פֿלעגן בּײַ אים אַי די שטראָפֿרײד מיט א בּיטע-
רער שװוערער בייזקייט" ,לדבּ ,נ"י תּשי"ז,
זי .912
*אַ קול ,א קלאַנג איז ארויסגעקומען = מע
האָט אָנגעהױיבּן רעדן װעגן עפּעס ,אַ קלאנג
*א' מיטן אָז
האָט זיך פֿאַרשפּרײט אַז...
בּקול'.838 +-- ,
 .0פֿאַרעפֿנטלעכט װערן .אי מיט א מעלדונג,
אי מיט אַ צירקולאַר, .יום די סיון תּק"ו לפ"ק
זײַנה כּתבֿים ארויז גיקומןי ,יעקבֿ טויסק,
איין

שוין

נײַא

ליד

פֿון משיח,

אַמשׂט

,6661

ד/בּ; .טוטץ אײַער אויגן אויף דעם ספֿר הקדוש
װאָשׂ איז ארוישׂ גקומן װאשׂ עש איז נאָך
אויף

דר

װעלט

אַרויסקומען

ניט

גװעזן",

ספֿר

חסידים,

(רוסלאַנד? ,תּק"ז) ,שערבּלאַט, .איך האָבּ
בּײִַם |מחבּר} געזען נאָך עטלעכע שיינע ספֿרים
*עס
;  . .אבּאַלד װעלן צוויי אַ'" ,יפ ,הקדמה.
קומט (גייט) ארויס אַ געזעץ (גזירה ,דעקרעט
אדגל)  4--אַרױסגײן ב ,91
 .1אױפֿשײַנען ,אױפֿלײַכטן, .אַז די זון קומט
אַרױס ,גייען די שטערנס אונטער" ,שװ, .זי
האַרט בּײַ דער טיר און קוקט זיך אום / ,אויבּ
דער חתן װעט צו איר קומען / .נאָר אים קוקט
זי אויס  /בּיז טאָג קומט אַרוס" ,עט ,לידער,

ווילנע  ,5291ז'  .16טדי לבֿנה איז אַרױסגע-

קומען און האָט מיט איר שײַן בּאַלױכטן זײַנע
קליידער" ,א .רובּינשטיין איבּז ,ש .עגנון ,טמז,
 6ווא ,61
 .8בּאַקאַנט װערן .בּאַװואוסט װערן .דער סוד
קומט אַרױס .דער טעות קומט אַרױס .דער ליגן
קומט אַרױס .אי װי אַ דערטרונקענער, .דער
נאַר קומט פֿון אומעטום ארויס" ,פֿװל. .נאָכן
טויט קומט אַרױס דער סוד"; ,נאָך (אין) נײַן
חדשים קומט אַרױס דער סוד", :דער אמת
קומט אַרױס װי בּוימל אױפֿן װאַסער" ,שח.
,מע טאָר ניט אָפּמאַכן צו ליפֿערן פּירות (און
דאָס געלט פֿאָרױסבּאָרגן) איידער דער מאַרק-
פּרײַז איז אַרוסגעקומען" ,בּבֿאימציעא ,עבֹ/בּ,
 .9אויסשיידן זיך .אויסטיילן זיך .אַרױסרײַטן
זיך (פֿון גאַזן ,רויך ,שטױיבּ ,פֿלאַמען אע),
טרערן קומען אַרוֹיס פֿון די אויגן .צודריקן
בּײַ אַ דערטרונקענעם דעם בּרוסטקאַסטן ס'זאָל
בּײַ אים פֿון (דורכן) מויל אַי דאָס װאַסער,
פֿון קעלער קומט אַרױס אַן עיפּוש .װאָלקנס
רויך קומען ארויס פֿון דער בּרענענדיקער
שטאָט .פֿון אונטער די רעדער פֿון דער מאשין
קומט אַרױס אַ געדיכטער שטויבּ, .די פּראָ-
טעאין קאָן דער קערפּער ניט פֿארבּרענען אינ-
גאַנצן  . ..עס בּלײַבּט פֿון דעם א צונױפֿזאַץ,
וועלכער הייסט אורעא און קומט אַרױס דורך
די נירן" ,דרי י .מעריסאָן ,היגיענע.

*ֹאַ' אויף

דער אײבּערפּלאך = װערן אויס סוד,
 .0אַרוסקריכן ,אַרױספּױזען .אַרױסשטאַרצן,
אַרױסקאַראַבּקען זיך .אי אויף אַלע פֿיר ,אַ'
פֿון אַ טיפֿער גרובּ, .אַ נאָל אין זאַק קען מען
ניט פֿאַרבּאָרגן ,דער שפּיץ קומט אַרױס הײַנט
אָדער מאָרגן", :אַז מע לייגט אונטער אַן איי,
קומט אַרוס אַן עוף" ,שװ, .װער איז װי דו
פֿון לעבּנס זומפּ  /אַרױסגעקומען ריין װי
גאָלד / ,װער האָט װי דו דעם אידעאַל  /מיט ער-
לעכקייט דעם חוֹב בּאַצאָלט?!" ,יהואָש' ,צו מאָריס
ווינטשעווסקי', .6091 ,דער שטיין {װעטן צעי
פּלאַצט װערן און סיװעט אי א רשע-מרושע,
און דאָס װעט זײַן אַרמילוס דער שׂטױי ,אָפּאַ,
אין פּוילישע

װעלדער,

ז' , .68די נאכט

הײײיבּט

אָן צוצופֿאַלן ,א טיפע בּלויקייט קומט אַרױס
פֿון דער נידער ,פֿון צװישן די בּיימער און
הייבּט אָן די בּיימער אײַנצוּװיקלען" ,פּה ,פֿון
װײַטע

לענדער,

 .1אָפּשטאַמען .אַרױסװאַקסן ,אַי פֿון פּראָס-
טע טאַטע-מאַמע .אַי פֿון רבּנים און דיינים ,ניט
פֿון קיין שנײַדערס און שוסטערס .אַ ייִדישער
ישובֿ װאָס קומט אַרױס נאָך פֿון גלותבּבֿל,
פֿ,יל נפֿשות װאָלט פֿון אונדז אַרױסגעקומען/ ,

האָט זי זיי פֿון דער װעלט געבּראַכט" ,פֿל,
,פֿון דרײַ פֿײיען קומט ניט אַרױס קיין איין
צדיק", :פֿונװאַנען די כּלה קומט אַרױס ,דאָרט
גייט זי װידער אַרײַן"; ,פֿון נגידים קומען
אַרױס נגידימלעך", :פֿון אַ קיזיק קומט אַרױס
א פֿערד װאַו מע װערט געבּאָרן א קייק,
שטאַרבּט מען אַװעק (ואַקסט מען אויס) אַ
פֿערדן" ,שװ .בּרכה, :דאָס ייִנגעלע זאָל זײַן
אַן ערלעכער ייד און זאָל פֿון אים אַי א דור פֿון
(גאָלע) חסידים און צדיקים", .נירון קיסר האָט

זיך מגייר גװעזן אונ איז פֿון אים אַרושׂ גקומן
רבּי מאיר אונ רבּי מאיר האט אן גהובּן די
קליפּה מתקן צו זײַןי ,ר' צבֿי הירש קאַידנובֿר,
קה נאָװידװאָר תּקמ"ח, .און װיבּאַלד ער זעצט
זיך ,זאָל ער זיך בּאַדענקען :װער בּין איך,
פֿונװאַנען בּין איך אַרויסגעקומען?"7 ,ט,2
כא/א, .זי |די נשמה װאָס האָט עטלעכע מדרגות
איזן נאָר איינע צו איר מוטער ,היינו מיר
קומען אַרױס פֿון איין שורש  . ..נאָר די זינר
האָט אונדן צעשיידט" ,הרבֿ א .ל .בּראַנדיס
איבּז,

ספֿר

שׂיח

ספֿונים,

,3481

ז'

,15

,די

קינדער װאָס װעלן פֿון אײַך אי װעלן קין
מורא ניט האָבּן פֿאַר דעם יצר-הרץ" ,נוצ װ,
מבּ/א, .אום זיך צו העלפֿן פֿון װאָס עס אין
פֿאַר א שלעכטס ,דאַרף מען װיסן ,פֿונװאַנען עס
קומט אַרױס" ,אַנאַנים ,דיא שׂכירות ,לעמבּערג

 ,68ז' ,3
 .2אַרױיסשפּראָצן .אויסװאַקסן ,צײַטיק װערן
פֿון פּירות, .פֿון פֿאַרטריקנטע בּיימער קומען
קיין פּירות ניט אַויס" ,שהו ..., .דר סימן
פֿון דיא חכמה דער דא װערט גיזעהן אַן זאַכן
די אויש דיא ערד שפּראָצין  . . .אונ' דיא אויף
אַנדרי ערטר אַרױישׂ קומן װען מן זיא שון
ניט האט גיזיאט" ,חהו ,לה/בּ, .בּלעטלעך
אַזױנע ,װאָס חוץ צרות ,קרענקונג און יסורים
ועלן דערפֿון קיין פּירות נישט אַ' ,ממוס,
ידי אַלטע מעשׂהי ,זי  .92אי פֿון די קינדערשיך
= װערן א דערװאַקסענער.

פֿאָרקומען ,פּאַסירן ,טרעפֿן זיך .אַנט-
שטיין ,װי איז דאָס אַרױסגעקומען ,אַז דו בּיסט
ניצול געװאָרן? װאָס װעט א'  --װצט אַ"
טעאָרעטיש איז איינס ,פּראַקטיש אָבּער קומט
אָפֿט ארויס צוויי, .אבּיר איזט אַנדרשט בּעו"ה
{בּעוונותינו הרבּיםן אין דער דאַט (=טאַטן
אַרױזר גיקומין װיא װײַטר פֿולגין װערט",
גה ,זי . .982ש --דען װען דוא װערשט

מענכה

מאל זאגין איך ווייש דיא זאך גיװויש ,און קומט
ניט אַזו אַרויש ,װערשטו בּיגריפֿן אַז גיבּשט
דיך זעלבּשׂטן פֿר איין ליגנר אוישׂ" ,עיון
מח/א ---. .נו ,װעל איך מיר גיין און זיך
בּאַזעצן אויף מײַן אייגענער ערד -- .װער
ווייסט וען דאָס װעט אַי ,א .ראַבּאָי ,אייגענע
ערד.

.4
עפּעס.

זײַן א פּוֹעלייוֹצא ,א רעזולטאַט פֿון
אוױיסלאָזן זיך .א ישועה ,א הצלחה,

א הילף אע קומט

אַרויס .שװער

זיך פֿאָרצו"

שטעלן װאָס דערפֿון קען אַי .ס'קען אַ'י די
גרעסטע רעה; .אָט װאָס עס איז אַרויסגעקומען
פֿון דײַן עקשנות!", .זאָל בּעסער ניט אי צו
װאָס עס קען קומען" ,פֿװל, .אַז מע טוט קומט
װאָס (עפּעס) אַרױס ,אַז מע טוט גאָרניט --
קומט גאַרניט אַרויס"; ,פֿון שלעכטס קען
קיין גוטס ניט א'", :פֿון א קוש און אַ קיצל
קומט ניט אַרױס קיין פּיצל", :פֿון (גרויס)
אײַלעניש קומט קיין גוטס ניט ארויס"; ,פֿון
צװויי קעכינס קומט ארויס דאָס עסן אָדער
געזאַלצן

אָדער גאָר אָן זאַלץ":

,סאיז

נישט

װאָס מען לייגט ארײַן אין טייג ,נאָר װאָס עס
קומט ארויס" :פפֿון קאַטאָװעס קומט קין

אַרױסקומעריש

אַרוסקוק

2120

גוטס ניט אַרויס"; ;נישטאָ דאָס שלעכטס
װ!אָס זאָל נישט אי צום גוטן"; קאַז צוויי קריגן
זיך ,קומט דעם דריטן א טובֿה ארויס"; ,אַז
מע לאָזט א זכר און א נקבֿה אליין אין הויז --
קומט קיין גוטס ניט אַרוֹיס"; ,פֿון קרומע
| שידוכים קומען אַרויס גלײַכע קינדער", :פֿאַר
א טובֿה קומט אָפֿטמאָל ארויס א רעה" ,שװ.
 .. .,איזט דאַר נאָך ניקשׂ אלישׂ װוינט הרויז
גיקומין" ,גה ,זי , ,18ואו עשׂ קומט איין חילול
השם אַרוי זאָל מן ניט חוֹלק כּבֿוד זײַן אַפֿי
איין (ר ,")3ספֿר חסידים (רוסלאַנד? תצ"ז?)
סימן ה, .דער נאר פּלױדערט  . . .אזוי א מענטש
איבּערלייגט זיך נישט װאָס דערפֿון קען א",
,ויך קומט אַרױס
מס ,קהלת ,תּקע"ט ,י ,41 ,א
פֿון די שלעכטע חבֿרותות ליגן און פֿאַלשעץ
רייד" , חה  ,3רי/בּ, .איך האָבּ מורא געהאַט
דאָס מע זאָל ניט אונטערסליחהן אין דער

דרך עולם ,װאַרשע ,; .1681װאָס קומט דיר
אַרױס פֿון די אַלע טײַערע שמועסן ,אַז דײַנע
חבֿרים רעדן נאָר ,אַז טוען טוען זי ניט אַ
האַנט אין קאַלט װאַסער און האָבּן ניט בּכּוח
דיר צו העלפֿן" ,ממוס ,אין אַ שטורםצײַט,
זי , .,02צוריקשמועסנדיק ,װאָס װעט מיר,
שלים-מזל,

שע,

א' דערפֿון?",

ז' ,02

טבֿיה,

;װאָס קומט דיר אַרױס פֿון דײַן עשירות מיט
דײַן פֿאַרמעגן אַז דו קענסט (ניט אָפּעסןן אין
דער

צײַטײ,

גרינשפּאַן

יצחק

איבּז,

משל

ומליצה,

לעמבּערג תּרס"ב, .פֿון זון און פֿון רעגן קומט
ארויס א פֿאַרמעגן" .קאָט דאָס האָבּ איך אויס-
געקלערט ,זאָגט קהלת ,אינציקװײַז איינציקי
װײַז אױפֿן חשבּון ארויסצוקומען" ,מס ,קהלת
תּקע"ט ,ז . .+, ,72 ,זי ווייסן װי צו האַנדלען
דאָס דער פּראָצענט זאָל װיײיניקסטנס איײ ,מסדר

מיט אַ נעגאטיוון רעזולטאט * --ס'יאיז אַרויס-
געקומען אַ בּוידעם ,נעכטיקע טעג = סהאָט
זיך אוױיסגעלאָזן גאָרניט מיט גאָרניט ,לא דובּים
ולא יער . *אַ' אין איין העמד ,אין די גאַטקעס,
װי מע שטייט און גייט :אי בּעירום ובּחוֹסר -כּל,
אִי גאָלע ,בּחוסר כּל ,אי הויל װי א קאַטױל,
אַי פֿון שפּיל אַ נקי ,אַי אָן א פּרוטה ,אַי אָן אַ
*אַ' װי א נאַסער
*א' בּאָקעם.
גראָשן אדגל.
האָן ,וי אַ נאַסע קאַץ.
 ,9קומען צו א תּכלית .האָבּן נוצן .אַ' א
(פּאָלנער) מענטש .אי א לײַט מיט לײַטן גלײַך,

אי אַ נאר מיט א צעטל .אי פֿון דער גאנצער
געשיכטע אַ העלד (אויס מענטש ,צעבּראָכן),
אי פֿון א מסחר מיט רװח (מיט היזק) אי
מיטן קרן --, .װאָס װעט פֿון דיר א'? {װאָס
פֿאַר א תּכלית װעט זײַן פֿון דיר?ן" .עדי
פֿײַערדיקע ליבּע / ,זי טוט אין הארצן ברע
נען;  /װאָס קומט אַרױס פֿון אַ ליבּץ
שפּילן / ,אַז מיר קענען זיך ניט נעמען?" ,פֿל.
;װאָס קומט מיר אַרויס פֿון מײַן פּוליש
רעדן אַז מע לאָזט מיך אין דעם הויף ניט
אַרײַן?"; ,װאָס קומט מיר ארויס פֿון דער
גוטער

קו װאָס

גיט

א סך מילך --

אַז זי

שלאָגט דערנאָך דאָס שעפּל אויס?", ;:װאָס
קומט אַרױס פֿון א גוט פֿערדל אַז עס שטייט
אין שטאַל?"; ,װאָס קומט אַרױס דעם האָן
אַז ער קוקט אין בּנײאָדם  --אַ כּפּרה װערט
ער דאָך {װעגן אַן אָרעמען יחסןן" :אװאָס
קומט אַרױס פֿון דעם גוטן בִּיר אין דער
שלעכטער פֿאַס (אַז די פֿאַס איז א שלעכטע)?",

שװ, .װאָס קומט אַרױיס פֿון אַזעלכע אײַליקײיטן
דאָס איך מוז לער צוריקגיין" ,א .פּאַװיר איבּז,
בּחינות עולם ,זשאָלקעװ תּקמ"ה ,סג/א, .װאָס
קומט עס ארויס פֿון די עבֿירות טאָן ,די נשמה
זײַנע האָט ער |דער מענטשן איבּערגעפֿירט",

 .9קומען פֿון יענעם (געלט) ,געהערן װי
אַ חובֿ ,שׂכירות .עס קומט מיר אַרױס פֿון אײַך,
יִד!

ר'

ס'װועט

,װאָס

אִ',

דיר

װעל

איך

אונ' אום װילן די נקודות ,אונ'י אום ווילן דען
װאָז

;ערציילונג פֿון א למד-װאָװניק װעלכער האָט
אָפּנעראטעװעט א גאַנצע מדינה אידן פֿון גירוש
 ...אַז עס איז אַרױסגעקומען אַ גררויסער

 0מאַכן אַן אױיספֿיר ,קומען צו אַ מסקנא.
זיך שטיצן אויף עפּעס .אַרויסדרינגען .אַרוס-
װײַזן זיך ,אַרויסשטעלן זיך .אי פֿון א שטאַנד-
פּונקט .אי פֿון א הנחה .אי פֿון א פּסוק ,א מימרא,

קידושיהשם" ,הרבֿ ש .א .הרשקובֿיץ ,דער רואה
ואינו נראה ,בּניבּרק ,יאָר? ,שער" בּלאַט,

נאַכט?,

אַלטינט

*ס'ועט א' אויף סװענטע
זי .,88
װער ווייס װען ,קיינמאָל ניט,

נִיגדצ =

קועבֿ

אגרת,

5291

ויע,

מיט

001

יאָר

צוריק,

,7291

פּאָליצײ ,קען אַ' דערפֿון אַ גאַנצע צאַצקץ",
אמז ,דיא קאַװנער

אויף

דער

שע,

כּתרילעװקע,

סילוקן", .פֿאַר דער אַרבּעט קומט אים אַרױס
נאָך צוויי גילדן", .דעם ציגײַנער קומט נאָך
רעשטן(ע) ארויס" |ד"ה  --דער גנבֿ מאַנט
נאָךן ,שװ,; .מיט איר ...האָט ער זיך זען
געװאָלט? צוליבּ װאָס? געלט װעט אים דערפֿון
אַ'?* ,בּערג ,אַרום װאָקזאַל' ,װאָסטאָקי ,זי ,95
,דיר קומט עפּעס אַרויס פֿון אונדזער ערד? /
מיט קבֿרים האָט מען דײַנע טאַטעס דאָ
בּאַעװלט?" ,פמ ,מלחמה ,מאָסקװע  ,8491ז' ,8
.עכנט װיפֿל עס קומט דעם
ּא.ַ.ר
בָט
,מע הא
גוי אַרויס נאָכן אָפּשלאָגן דעם חובֿ" ,ייט,
*ס'קומט דיר נאָך אַרױס!
טמז 1691 ,װווש ,91
= ער איז נאָך גערעכט! ,צום סוף בּיסטו
גערעכט  /עס קומט דיר דאָס קוילעטשל אַרױס/,
מיר טוען אײַך אַלעס שלעכטס  /איר שטייט

זי נ5ן,
וועג,

בּריקע (בּויד) ,װילנע ,4781

 ,8פֿאַרטיק װערן .ס'װועט אַי אויף מאָרגן,
,דער רוח װעט דײַן בּעליהבּיתטע ניט נעמען
אַז דער װאַרמעס װעט שפּעטער מיט א שעה
אַיי ,ממוס ,מסעות ,וי , .97עס קאָן אי הלוואי

*אַ' אויף א דרך ,אויף א (בּרייטן)

פֿון א סוגיא ,א פּלוגתּא, .אום ווילן די אותיות
טראָפּא ,אוני אום אַלי דיא היילגה שמות

נאָר צרות

אויס",

אבּג,

יוד

דער

נון אַרױז קומין איז דען ספֿר משנה תּורה",

|הש ו}; .איר פֿאַרשטײט?
אַרויס" ,שע ,יא װײַסע כּפּרה',

עדים ,פֿיורדא  .5271עס קומט אַרויס אַז ער
איז גערעכט, .דען נאך דעם ר' יודא בֹּלָלִי
זצ"ל איזהו ימיי אום גפֿירט קומט הירויז דאז
ר' יהודא לבּעלי זצ"ל גיזאגט איך גיב דיר ניט
א פּשוט מעות" ,גה ,ז' , .411קומט הײַנט
דערפֿון אונדזער שמועס אַרױס / . ..אַז דער
מענטש האָט אין זיך אזא מעלה" ,טעיאַטאָר,
זי ,09

 0אַריבּערגיין אין אַן אַנדער צושטאַנד,
אַזױ אַראָפּנידערן די טעמפּעראַטור אַז פֿון אַ
פֿליסיקײט זאָל אַרויסקומען א הארטער קער'
*א' פֿון הכּוח
*א' א קאליקע ,א מת.
פּער.
אל הפּועל = פֿון פֿאַרטראַכטן צום דורכפֿירן,
פֿון דער טעאָריע אין דער פּראַקטיק,

אריה

ליבּ

בּר'

יהודה

זעליגמאַן,

תקוני

המו

אײַנגעבּן זיך ,בּאַקומען זיך .סאיז
אַרויסגעקומען אַ גוטע זאַך ,אַ שיין ליד .דער
טשאָלנט איז אַרויסגעקומען געראָטן .איך װעל
זיכער קומען ,אויבּ עס װעט מיר נאָר א"
דער אָנצוג איז נאָכן פֿאַרבּן ארויסגעקומען אין
פֿלעקן ,די סצענע איז בּײַם דראַמאַטורג אַרױס-
,בֹּר איז אלז בּסגנון אחד
געקומען בּלאַס .א
אַרױס קומין װיא עז החסיד מפֿרש האט
גװעזין"' ,כּ"י װעגן מעצער עלילת-דם'9661 ,
וְפש ווו ,שפּי , ,}752די אותיות {אױפֿן חושןן
פֿלעגן אַי בּולט און די שטיינער האָבּן בּאַלױכטן
אויף די דאָזיקע אותיות" ,נוצ | ,קכד/ב.
,געלוען האָט דער שניי בּײַם הימל בּלויען
חלום / ,און שטילע װײַסקײט האָט די הייך
בּײִַם שניי גענומען / :און שטערן האָבּן זיך
געטוקט אי דאָ ,אי דאָרטן  / --און סאיז אַ
ווינטער-נאכט ארויסגעקומען" ,יוסף ראָלניק,
גש ,עלײַך װי די פֿײגל, .װען עס קומט
אַרוס בּײַ א גאָלדשמיד

אַ כּלי ,דאַרף די כּלי

מער ניט אָנקומען צו די הענט פֿון דעם
*ֹאַ'י אויף אַ שפּור
גאָלדשמיד* ,תניא ,זי קנט.
(שפּורן) = פֿאַלן אויף . ..אַי אויף א שפּור
פֿון אַ װיכטיקן מלחמה-פֿאַרבּרעכער,

אים

אין

קומט

נאָך

 ,1װערן צוריק אַ ייד נאָכן שמד, .װען
ער האָט געהרגעט א מענטש אומגערן און האָט
דערויף תּשובֿה געטאָן מעג ער יאָ דוכנען.
אויך איין מומר װאָס אין ארויסגעקומען מעג
דוכנען" ,חא ,כד/א.
 2אַרויסקוקן .די פֿענצטער קומען אַרױס
אויף מזרח-זײַט,

 ,0מאט .בּאַקומען זיך .דער סך-הכּל קומט
ארויס אזא.
,יבֹּר
 ,4אַרכ .צורעכטקומען .דורכקומען .ל
ישׂראל-לעבּן ,מײַן זון ליפּמן האָט מיר אויס
פּולין גשריבּן װיא עֶר װיל מיט דײַן חתן
הרויש קומן" ,פראָגבּ ,זי ,41

 9אַרכ .אַראָפּציֶען .אַרױסצ;ען. .שלף דש
עשׂ חר אוישׂ קומט" ,רײַכלין ,8
זונג.

/עניש,

-עכץ.

דקע) . -ערײַ.

דער (דין,

אַרופקומעריש  --אַדי װאָס איז כאַראַק-
טעריסטיש פֿאַר (אַן) אַרוסקומער אָדער אַרױס-
קומען .אַיע טענדענצן,
אַרויפקוק

--

דער,

.-

 .1אַקט אָדער

רעזולטאט פֿון אַרויסקוקן,
2

האָפֿענונג,

דערװאַרטונג,

אויסרעכענונג,

אַרוסקוקן

2121

;אַ שטאָט פֿון קבּצנים ,דער גאנצער
אויף די פֿרעמדע ,די סוחרים" ,שע,
כּתרילעװקע ,זי , ,4321ז,ייער שטיל ,אָן
אִי אויף עולם-הבּאי ,אפֿא ,טמז3591 ,

אַ' איז
אַלט-נט
רעש אָן
וו ,31

 3שטאַנדפּונקט .פּערספעקטיוו, .איר בּרודער
 . , .האָט געהאַט דערבּײַ זײַן אַי :אים איז גלאַט

ניט געפֿעלן אָט דער שידוך" ,שע ,בּלאָנזענדע
שטערן | ,װאַרשצ  ,2291ז' , .991אין דער
גאנצער דעבּאַטע . . .מערקט זיך אין א געוויסער
מאָס אן אי אין דאיייגענע פּאַרטײ-ראַמען",
אפּינטל.
ניסן גאָרדאָן ,טמז 3591 ,ו1ע.1
אַײפֿעלד,

 .1קוקן פֿון אינע"

אַרױפקוקן  --אוטװ.

װײיניק אָדער פֿון א בּאַהעלטעניש אויף אַרױס.
אַרױסבּליקן .אַי דורכן פֿענצטער .אַי אין דרויסן,
אױפֿן גאַס .אי פֿון הינטערן פּלױט .אים האָט
זיך געדאַכט ,אַז טויזנטער אויגן קוקן צו אים
אַרױס פֿון די פּאָנאַרער קבֿרים; .דא קוקט
איילין שפּיגל צום פֿענשׂטר הרויז אונ' װײַזט
דעם בּישוף איין פֿרױא" ,איילין שפיגל ,פּראָג
תּצ"ה ,ז'  .02אשכנים פֿרעגן איינער בּײַם
אַנדערן ,אַרויסקוקנדיק פֿון די אָפֿענע :פֿענצטער,
קשיות :הא ,װער זאָל עס אַזױנס זײַןײ ,ממוס,
מסעות ,זי , .7די הון זיצט זיך אינעװײיניק בּײַם
פֿענצטערל בּײַם אָפֿענעם און קוקט אַרויס",
אַלש,

ז' ,11

מײַסעלעך,

פפֿון

אונטער

דעם

שװאַרצן קאָפּ לאָקן האָבּן אַרױסגעקוקט אַ פּאָר
אומרואיקע שװאַרצע קאַרשןאויגן פֿון דעם
זון אָפּגעבּרענטן געזיכט אַרױס" ,אַש ,תּהיליםי
,יך קוק אַרוס פֿון אױטאָבּוס ,דאָ גייט
יוד .א
א גרויסע בּאַוװועגונג פֿון אױטאָמאָבּילן און
אױטאַבּוסןײ ,סעג ,מײַנע זיבּן יאַר אין תלי
אָבֿיב ,בּיא  ,7491זי ,52
 .2זזח ב  ,1פֿיג, .מע זאָל פֿון זיך נישט
אִי און יענעם (דעם אנדערן ,דײַן חבֿר) נישט

קעגן

זע די טורעמס
ווינטער',0291 ,

ארויסקוקן

היז",

יהואָש,

'מלך-

 .9קוקן אין אַ זײַט ,אַװעקקוקן פֿון דעם אין
װאָס מע האָט פֿריער געקוקט אָדער געדאַרפֿט
קוקן .אין חדר קוקן די קינדער אמאָל אַרױס
פֿון סידור ,פֿון חומש .אַי פֿון דער הגדה און
מוסרן די קינדער פֿאַרװאָס זיי שטיפֿן, ,אַז ער
ענדיקט דאָס ביכל ,בּלײַבּט ער זיצן פֿאַרי
טראַכט ,אַרויסקוקנדיק מיט אומעטיקע אויגן
אין װײַטן שטח אַרײַןי ,דער חסיד דוד תאו"
מיםן ,אונטער שטילע הימלען װאַרשע ,1291
זי  .37אקום אַרײַן און קוק אַרוױס" ,פֿװל
|= מעגסט אַרײַנקומען ,אָבּער ניט לייגן קיין
אַכט אויף דעם װי די שטובּ זעט אויס ,זי
איז נאָך ניט אױפֿגערױמטן,

 .0בּאַטראַכטן עפּעס .זיך שטיצן אויף עפּעס.
,ערפֿון איז אַרױסצו
אַי פֿון אַ שטאַנדפּונקט .ד
קוקן װי אָנגעמאָסטן עס זײַנען די משפּטים
פֿון בּוראייתבּרך",

ר'

יעקבֿ

מדובּנא,

משלי

חכמה בֹּמדבּר) ,װוילנע תּר"ג ,כג/בּ .גקוקנדיק
הײַנט אַרויס אויף דער דאָזיקער תּקופֿה פֿון אַ
װײַטער פּערספּעקטיו  ---װאָס איז די ספּעצי
פֿישקײט פֿון זלאָטשעװער 'קן" ,י .פרמנד,

-אין יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ  ,0791:17זי ,491

אַרויס פֿון די טעלער

יהושע

פערלע,

עײַן אַזײגער

אינדערפֿרי.

 .9זײַן געװענדט ערגעץ ,ארויסגיין ,אַרויס-
קומען .די פֿענצטער פֿון שלאַפֿצימער קוקן
אַרױס צו מזרח .די פֿאַסאַדן פֿון די הײַזער
קוקן אַרױס אויף דרום, .בּיילקע איז געזעסן
בּײַ אַ פֿענצטערל װאָס האָט אַרױסגעקוקט צום
הויף" ,אַר' ,די ערציהונג',
 4א לענגערע צײַט אָדער אָנגעשטרענגט
קוקן .אַזױ װעלן דײַנע אויגן פֿרײַ אַ' ,און
דײַנע

אויגנלידער

גלײַך אנטקעגנשטיין",

מס,

משלי ,תּקצ"ר ,ד, ,52 ,איין אייגל בּײַ אים קוקט
אַרױס קיין צפֿו-זײַט און דאָס אנדערע קוקט
אײַך גלײַך אין דער נשמה אַרײַן" ,שע ,אין
שטורם ,זי , ,771מאַמע ,מאַמע ,קוק אַרױס/ ,

יאומגליק'",

בּערג,

בּאַם

װ' ,עמעס,

דניעפער

זי , ,671אין די אָנגעגליטע טעג פֿון דײַן לעבּן
קוקט דער דורשט אַרויס פֿון דײַן דורשטיקער

שלמה ,זי ,3

דרי פּויערשע פֿאַמיליצס" ,ממוס,

,פֿון פֿלאַקס איז שוין קיין זכר ניט געװען
אויסער א בּאַרג אש װאָס האָט אַרױסגעקוקט
פֿון די פֿײַער:אױפֿגעפֿרעסענע װענט" ,אַר,
יפֿלאקסי, .סײַ זומער סײ װינטער האָט זײַן
האַלבּ-נאַקעט לײַב אַרויסגעקוקט פֿון די צערי-

אַרײַנקוקן" ,אין נאָמען פֿון ר' אלימלך ליזענס"
און שמייכלען

 .0געבּן װעגן זיך צו װיסן ,צו שפּירן
קומען צום אויסדרוק .דער דלות קוקט אַרױס
פֿון אַלע ווינקעלעך .פֿון זײַן גאַנצער האַלטונג
קוקט ארויס א רואיקע זיכערקייט .אװיכטיק
איז אָבּער זייער אמתע ריינע יונגע ליבּע װאָס
האָט  . . .אַרױסגעקוקט פֿון זייערע יונגע וועזנס",
אַר ,ליבּע אָן א היים, .פֿון איר פּנים האָט
ארויסגעקוקט דער יאוש און אַנגסט ,אַװױ
װי זי װאָלט געװען געזען דעם אָפּנרונט װאָס
װארט אויף איר" ,אַש ,תּהילים:יוד, .דער ים
איז רואיק  . . .פֿון זײַן מידן צעקנייטשטן איי-
בּערפלאך קוקט א סוד אַרויס" ,פּה ,פֿון װײַטע
לענדער, .פֿון אַלע װינקעלעך {אין שטובּן האָט
אַרויסגעקוקט עפּעס אַזױנס װאָס האָט ניט קיין
ריח  . . .ניט קיין טעם און זײַן נאָמען אין

,דאָס

קוקן

און שמעקן אײַך" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן !!
װארשע  ,2291זי , ,842זי איז צוגעגאנגען צום
עס האָבּן אַרוס-
ַ.נען
א.
װ.
נער
וצט
ֿֿענ
פ-פ
שו
געקוקט פֿאַרשידענע פֿינקלענדיקע גאָלד-זאַכן",
אַר' ,גאָלדי, ,פֿון אַן אָפֿענער שאַנק. ..קוקן
ארויס אָפּגעשײלטע רוקנס פֿון אַלטע בּיכער",

לץ" ,סעג' ,אין קאַזמערזש.

פֿון די אויגן (פֿון בּליק) קוקט אַרױס = ..+
די אויגן (דער בּליק) דריקן אויס  . . .פֿון זײַנע
אויגן האָט אַרױסגעקוקט טיפֿע זאָרג (גוטסקייט,
בּושה ,שטאָלץ ,טעמפּקײט ,חוצפּה אאַזו), ,װויל-
טיק און יסורים קוקן אים אַרױיס פֿון די בּאַ-

די פּאַרטעס קוקט אַרױס אן איבּערגעבּליבּן ...
שטיקל בּוויט ,אַן אויסגעשמירטער העפֿט",

,אכלים
קער אָדער דעם קאַצקער רבּי .מ

פֿאַרשלײערט אין װאָלקנס גייט אויף די לבנה/,
בּאַהאַלט זיך און קוקט בּאַלד אַרױס װי א

 .1אַרױסזען זיך .זיך װאַרפֿן אין די אויגן,
אַרױסבּולטן, ,דורך א היפּש שפּעלטל אופֿן
אָרט פֿון צװיי אױסגעפֿױלטע ציין האָט בײַ
אים אַרױסגעקוקט אַ שטיקל צונג", .א,ויף איין
זײַט טײַך קוקן ארויס פֿון צװישן גרינװארג
און בּיימער א דרײַ קליינע הײַזלעך פֿאַר

ֿ,ון אונטער
סענע שמאַטעס" ,אַש ,תּהילים-יוד .פ

צו אײַך

זי , .141ער האָט געזען דורך א שפּאַלט פֿנן
זײַנע בּעטלערישע קליידער אי אַ הײליקע שײַן
פֿון פֿײַער און בּגדי-מלכות" ,אַש ,תּהילים-יוד.

אַבֿרהם

קאַהאַן,

די

גאָלדענע

ראָטע,

קיִצוו ,5391

 .8אַרוסקריכן .אַרױסשטאַרצן .פֿון דער װאַ-
טוווקע האָבּן אַרױיסגעקוקט שטיקלעך קליאָטשע.
א שװאַרצער לאַק האָט בּגניבֿה ארויסגעקוט
פֿון אונטערן זײַדענעם טיכל, .קוים קוקן אַרוס
פֿון דער ערד יונגע גרעזעלעך . . .קלינגט שוין
דאָס לעבּנסליד אין דער גאַנצער װעלט" ,ממוס,
,ײַן שלאַנקער קערפּער
'אַ גרויע האָר' ,זי  .32ד
שטאַרט ,עס פֿלאטערן די לאָקן / ,דײַן גראָץ-
בּרוינלעך קלייד אומשלאָגט דיך ,װי דערשראָקן/,
און בּוֹלט קוקט אַרױיס איעדעס גליד דורך
איר" ,דא' ,אין שטורעם', ,5191 ,מיט א פּויערשן
שטריק פֿאַרבּונדן די צעריסענע קאַפּאָטע ,און
בּאָרװעסע פֿיס האָבּן אַרױסגעקוקט פֿון די
אױיסגעריבּענע שיך" ,אַש ,תּהילים-יוד.

 .9בּאַװײַזן זיך ,דערשלינען .אַרױסשײַנען ,די
זון האָט אַרױסגעקוקט פֿון צװישן די װאָלקנס.
,ערגעץ

גאנץ װײַט ...שפּאַלט זיך דער הימל

און עס קוקן ארויס פֿײַער:רױטע קעפּעלעך פֿון
שיינע

ליכטיקע

כּרובֿים",

ממוס,

קליאַטשע,

סאַרנע",

טריבּטע

א.

שומיאַטשער,

אויגן",

ממוס,

שעהען...,

אין

שלמה,

ו' .711

איז אַ מענטש . . .װאָס דאָס לעבּן  . . .בּײַ אים
 ..,קוקט ארויס פֿון דעם שאַרפֿן בּליק פֿון
די קלוגע אויגן" ,שע ,אידישע שרײַבּער ,זי ,43
;דער קבּצן קוקט אים שוין פֿון די אויגן
ארויס" ,פרץ ,דער נדבֿן, .פֿון זײַנע אויגן
האָט אַרױסגעקוקט די פֿינצטערניש פֿון קע-
לערן" ,חג ,טמז 2691 ,ש ,11

 .1לייגן האָפֿענונגען .אומגעדולדיק װאַרטן,
אויסרעכענען אויף עמעצן אָדער עפּעס .אי אויף
אַ קונה .אי אויף אַן אוֹרח ,אַ גאַסט .די יתומימ-
לעך האָבּן נעבּעך אומזיסט אַרױסגעקוקט אױפֿן
טאַטן ,אי אויף א ישועה ,אויף א נס .אי אויף
בּריוו ,אויף אַ גרוס ,אויף א לעבּעדיקן סימן.
אי אויף א טובֿה ,הילף ,אויף אַ ירושה .אַ' וי
אויף משיחן .א' אויף די פּאָר קערבּלעך װאָס
דער מאַן פֿאַרדינט .א' אויף אַמעריקע .א' אויף
פּורים .אַי אױפֿן זעטלער יריד, .נאָר אַן אָרעמאַן
קוקט אַרױס אויף משיחן" ,פֿװל, .אַז מע קוקט
אַרױס אױפֿן שװערס שטיוול ,גייט מען בּאָר"
וועס" ,שװ, .א קינד מיט טאַלאנט דארף ניט
קאָסטן קיין נקדןל..יי.דער ...קעסט ,עס
קוקט שוין ניט אַרוױס אױפֿן טאַטנס געלט",
דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' , .451די
אַלע {שנאָרערסן קוקן אויך אַרױס  /װי עס
מאַכט זיך שׂמחות אין אַ הויז" ,ש .מ .אָס
טראָװסקי,

דער

מאַסקאַראַדן

 ...,נאָר זיי זאָלן דאָרט
אקערן און זייען ,שנײַדן

בּאַל,

,4881

ז' ,44

בּאמת האָרעװען,
און דרעשן און

אַרױסקושן

9212

זאָלן ניט דאַרפֿן אַי אױיף קצבֿה פֿון דער
חלוקה",

קליינער

דער

זב,

כּליבּוניק,

אַדעס

 ,5ז' , ,7דאָס װיסטע לאַנד ,די פֿאַרלאָזטע
אַלמנה ,װאָס קוקט שוין אַוױי פֿיל יאָרן אַרױס
אויף אירע פֿאַרטריבּענע קינדער ,רופֿט איצט צו
אײַך",

ממוס,

אַ

אין

ו' ,21

שטורםיצײַט,

;וי

געדענקט  ---אין אלטע צײַטן  /האָט מען זיך
צו איר געבּוקט / ,פֿאַר אַ געטין זי גערעכנט/ ,
אויף איר הילף ארויסגעקוקט" ,אַר' ,די לבֿנה'.
*אי (זיך) די אויגן
גארן,

װאַרטן,

לעכצן,

א) זייער שטאַרק

=

בּענקען.

אאון

װי

די

אינדן אויף די אויסגאנגען פֿון די װאַסערן
אזוי קוקן אַרויס אונדזערע אויגן צו אונדזערע
בּרידער" ,שע ,יכּתרילעווקער נשׂרפֿים' .בּ) כּסדר,
אָן אױפֿהער קוקן :קוקן אָנגעשטרענגט (לויט
בּ  ;)4ג) שטאַרק זוכן (און ניט געפֿינען)
( +--אויסקוקן,)043 ,
שטרעבּן צו עפּעס .זיך מיען עפּעס צו

,

,איטלעכער

דערגרייכן.

זאָל א' אַז עס

מענטש

זאָל אים צוקומען א מצווה" ,לט ,2יד/א, .פֿון
גענדז קאָן מען אויף שמאַלץ אליין נישט אַי",
שע' ,גענדזי, .די חז"ל דערציילן װעגן צװײ
װאַנדערער װאָס האַבּן אַרױסגעקוקט אויף א
ישוב ,בּיז זיי זענען צוגעקומען צו א בּית-
הקבֿרות" ,ה .זײַדמאַן ,טמז 7691 ,וא ,42

לויערן, .דאָ קוקט מען דאָך נאָר אַרױס

9

אויף זייער בּלוט ,מע שטעלט אָן אויף זייער
לעבּן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,א, ,81 ,דער יצה"ר

|=יצר-הרע} מיט זײַן כּיתֹּה  . . .װאָס זיי גייען
אַרום אין דער שטאָט און קוקן נאָר אַרױס צו
מאַכן שטרויכלען די מענטשן" ,הרבֿ א .ל.
בּראנדיס איבּז ,ספֿר שׂיח ספֿונים ,3481 ,ז' ,03
,די גויים זאָלן אויך ניט  . . .אַי אַ ייַד צו שמדן,
עס איז אָבּער בּײַ זי די גרעסטע מצווה" ,דאָס
גיטױפֿטע יונגי? ,לעמבּערג , .4881דאָ פֿאַר-
בּלײַבּן קענסטו

ק.ו.קן
.

ניט . .,די שלעכטע

מענטשן

דאָ אַרױס אויף דײַן לעבּן" ,א .י.
איבּז,

בוכבּינדער

דיא

בּלוטיגע

אינקװיזיציע,

ווילנט  ,5981ז' , .41דער פּאַסטעך מיט זײַנע

אויגן  /װייסט דאָך שוין וואו צו טויגן / :עֶר
קוקט אויף מיר אַרױס  /װי אַ קאַץ איף א
מויזי ,עט ,משלים ,װוילנע  ,5291זי ,511

אַקוזװ  .1 --דערזען (נאָך לאַנג אָדער אָנגע-
שטרענגט קוקן) .א' א פּגימהלע .אַי א געפֿאַר
דאָרט ואו קיינעם חלומט זיך אַפֿילו ניט .א'
 ,2אויסדריקן .בּרענגען
אין װאַנט אַן אוצר
צוום אויסדרוק .ארויסבּרענגען, .די גרויסע
בּלויע אויגן אירע ועלכע בּרענען װי פֿײַער
און קוקן ארויס לײַדנשאפֿט  . . .גיבּן צו לעבּן
און רייץ איר  . . ,געזיכט" ,אַבֿרהם יצחק בּוכ"
בּינדער,

דיא

שיינע

גיטעלע,

װארשע

,4981

זי ,02
מיט זיך6 .א גאַנצע מחנה האַלצהעקער
 ....קוקן זיך די אויגן אַרױס ,װאו מע װעט
ערגעץ אָפּװאַרפֿן א פֿורל האָלץ" ,בּ .דעמבּלין,
צװײי

און אַ דריטער,

דערייעיכ.ץ.

עניש)

נ"י ,3491

ז' ,8

ער ( :ין -קע)

אַרױסקלױבּן

אַרוֹיסקושׁן  --טרװ .דורך קושן עפּעס אַרױס-
נעמען ,אַרוסקריגן .אַי די טרערן פֿון קינדס
אויגן, .א,יך האָבּ פֿון דײַנע ליפּן  /דײַן האַרץ
אַרױסגעזױגן / ,איך האָבּ דיר די נשמה /
אַרױסגעקושט פֿון די אויגן" ,יהואָש ,זון און

אַרױסזעצן .אַי די ציין .אִי די קאָרקעס פֿון די
פֿלעשער .אַ' דעם דעק פֿון קאַסטן .אַי פֿונקען
פֿון א שטיין .אי דעם שונא פֿון די פּאַזיציעס.
 .2אױספֿורעמען קלאַפּנדיק מיט אַ האַמער,
ער איז א מײַסטער

פֿון שטיין

ארויסצוקלאפּן

נעבּל' ,קייטן, ,די פֿרילינג-זון קושט מיט אירע

(מעטאַל ,בּראַנדז ,גאָלד) די שענסטע סטאַטועס,

אַזוי לאַנג די ערד ,בּיז זי

 9מיטן שלאָגן אָדער מיטן שטואָפֿן בּכּלל

שטראלן

װאַרעמע

קושט בּײַ איר אַרױס פֿרישע שמעקנדיקע גרינע
גרעזעלעך" ,ד .י .זילבּערבּוש ,שטרעכאַלעך,...

װין  ,6191ז' , ,431בּאַלד װעט . ..זיך אַרײַנ-
צוגיין
ט
צ.
װט..
שפּאַרן דער שװאַרצער טוי
צום בּעט און װעט א' דעם לעצטן קרעכץ
אירן",

ל.

י

דאַשעװסקי,

נ"י,

אמעריקאַנער,

 8וט , .72לײַדנשאַפֿטלעך ,נאַקעט קומט דער
שטורעם / ,קושט ארויס פֿאַרסמטע רו פֿון
מיר" ,סוצ ן ,זי - ,74
מיט זיך  --קזװ.
יעץניש,

-עכץ,.

;-קוש ,דער.

אַרױסקײטלען  --טרח.
ארויסנעמען פֿון א
קייט(ל) .אַ'י א רינגעלע ,א בּרעלאָק .אי די ויכ-
טיקסטע ראיה פֿון דער טעאָריע,
מיט זיך, .ער האָט פֿײַנט װערטער װאָס
שפּילן נישט ,װאָס קייטלען זיך נישט אַרײַן
איינס אין סאַנדערע ,קייטלען זיך נישט אַרוס
איינס פֿון ס'אַנדערע און כאַפּן קיינמאָל נישט
קיין טאַנץ ארום דעם טרױעריקן אמת און
אָרום זיך אַלײן" ,צײט,

זונג,

-עץכץ.

טמז 7691 ,צו ,41

-עניש.

אַרױפקײַקלען  --טרװ-- :95 .קויקלען.
אי דעם װאָגן .אי פֿעסער פֿון בּירהויז .אויך
,אָניש ענטפֿערט  . . .און קײַקלט אַרױס
פֿיג :מ
פֿון צװישן די געלע ציין א זיס געלעכטערל",
אַ קאַהאַן,

מענטשן

פֿון אַלקער,

מאַסקװע

,7

*אַ'י די אויגן = ארויסשטעלן ,אַרוס-
זי .7
גלאָצן די אויגן (פֿאַר גרויס איבּערראַשונג,
פּחד),
מיט זיך  --װערטער װי פּערל האָבּן זיך
פֿון זײַן מויל ארױיסגעקײַקלט, .פֿון זײַנע
שיינע אויגן האָבּן זיך אַרױסגעקײַקלט אייניקץ
טרצרן",

מרגליות,

אפֿרים

געפונענע

עלטערן,

װאַרשע , .4 '1 ,4981מיט פּחד האָבּן זיך דִי
ווערטער אַרױסגעקײַקלט" ,אָפּאַ ,אין פוילישע
װעלדער ,זי ,471

ק=ײַקל ,דער -זונג- .עכץ- .עניש,
אַרױסקלאָגן

--

אוס

--

אַרױסאָמערן

שטאַרק קלאָגן, .דער צער האָט זיי פֿון לײַבּ
אַרױיסגעקלאָגטײ ,הר ,אָדמס קינדער" ,יוסף און
טרו  --אַרױסזאָגן ,אַרױסרעדן
פּוטיפֿרעי .
קלאָגנדיק .אַי אַלץ װאָס האָט זיך אָנגעקליבּן
אױפֿן האַרצן ---. .אָבּער מבֿייש זײַן א ייִדישע
טאָכטער -- ,האָט שאיע דער שמיד אַרויסגע-
קלאָגט זײַנע רייד" ,מ .י .שעליובּסקי ,אין

דער װעלט אַרײַן ,7591 ,ז' .522
זיך.
=--קלאָג ,דער

זונג.

-שכץ.

אויך מיט
-עניש,

דער (-ין- ,קע) . -עריי.
אַרױסקלאַפּן  --טרװ.
 .1אַרױסשלאָגן,

אַרױסנעמען ,אַרויסהאַקן פֿון עמעצן אַן אייגן-
שאַפֿט .אי יעדן חשק זיך קעגנצושטעלן זײַן
עקשנות ,שגעון .ט,רײַבּט אים אַרויס פֿון שול,
קלאַפּט אים אָן די זײַטן  . . .קלאַפּט אים אַרױס
די משוגעת ,שלאָגט! קלאפּט! האָט געדונערט
פֿון יעדער װינקל" ,שמ"ר ,אַ טױטער בּעולם
הזה ,װילנע , .6781פֿון אים איז אויסגעקומען
אַרױסצוקלאַפּן מיט כּוח די אומבּאַגרײַפֿלעכע
גרינגשעצונג צו פֿרױען" ,ד .מ .איבז ,װ.
סטאַװסקי ,די סטאַניצע ,מינסק  ,1391זי ,27
,איר דאַרפֿט װיסן גוט די נאַטור און ,פֿאַר-
קערט ,אַי פֿון די אָפּנעשטאנענע מענטשן די
נארישע

פֿײַװל

געואנקען",

סיטאָ,

אָט

דאָס

זײַנען מיר ,כאַרקאָװ---ק;עװו  ,2391ז' * ,021מע
קען עס אים פֿון קאָפּ ניט א' = ער האָט זיך
אַזױ אײַנגעעקשנט ,אײַנגעשפּאַרט ,אַז מע קען
מיט אים גאָרניט מאַכן,
 ,4קלאַפּנדיק אַרױסבּאַקומען .דערשלאָגן זיך,
דערגרייכן עפּעס נוציקס, .דער מאַן אין א
בּאַראבּאַן ,די פֿרױ איין בּאַראַבּאנטשיק .מיט
אירע קאַפּריזן ,אַזױ װי מיט שטעקנס קלאפּט
זי פֿון אים אַרױס װאָס זי ווילײ ,עליכם שלום,
דיא צװיי בּילדער ,בּאַרדיטשעװ  ,0981ז' ,47
אוטו  ---קלאַפּן פֿון אינעװײניק אויף אַרױס,
שטאַרק פּולסירן .דאָס האַרץ האָט מיר בּײַם
אזוי ,אז דאַכט זיך מע

לױפֿן אַרוסגעקלאפּט

האָט געקאָנט הערן פֿאַר א מײַל, .װאָס רוישט
מיר אין קאָפּ און זעצט װי אין אַ מיל/ ,
װאָס האקט און װאָס קלאפּט מיר אַרױס אויסן
שטערן?",

לידער

פּרץ,

און

פּאָעמען,

'ציקאָ,

זי ,823

מיט

-קלאַפֿ ,דער

זיך.

7/נג.

דעכץ- .עניש .דער (דין ,זקע) .דערי.
אַרױפקלױבּן

--

טוװ.

9פפ-. :קלײַבּן.

 .1דזוו אױיסקלײַבּן נאָר עמפֿאַטישער .אָפּקלײַבּן
אָפּטײלן .אַ' דעם בּעסטן פֿון די בּעסטע,
נ' ער ריכטט די קינדר ישׂראל מיט
או..
זײַנם שווערט אוני ער קלױיבּט הירויש פֿון אינן
דיא פּריצים" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661פּב.
 .. .,אוני װיל אונטר ישׂראל אַרויז קלױבּן
דיא מורדים אונ' דיא פּושעִים ...דיא דא
ווידר שפּעניגן אן השי"ת" ,עפּש ,דרך הישר
לעולם

הבּא ,פפדמ

תּמ"ה? ,נט/בּ; .אַז מן דיא

תּבואה לײַטרט מיט דער װינד שובל אוני
קלויבּט דאש בּעשׂטי אַרױז ,אַזו אויך קלויבּט
גוט דאש בּעשׂטי ארויז פֿון שכבת זרע אוני
בּישפֿט דאש קינד דרויש" ,סהמ ,תּהלים ,קלט,3 ,
,דרום װיל איך דיא הױיפּט שטיק אַרױיש קלויבּן
אוני קירצליך בּגרײַפֿין אויף פֿיל שרײבּין ,אוני
דאז איבּריג לאזין בּלײַבּין" ,כּ"י 'מגילת איבֿה',
 3ואָקספֿאָרד; בּײַ מ .עריק ,זי ,, ,}191װײַטר
זײַנן

גרושׂה

סודות אונ'

איך

װיל

אַרױישׂ

אַרױסקלײַבּן

2129

ק-לױיבּן קרובֿ לנגלה  --עשׂרה דבֿרים אונ'
תּיקונים דז דער מענש מוז נוֹהג זײַן בּשלחן
של שבּת" ,נצו ,בּמדבּר ,כז,3 ,
 .2אַרוֹיסנעמען .אויסשליסן .עלימינירן, .צװ,ויי
אַרלײ פֿיש היישׂט אך צוייא מינים ,דא טאָר
ער אך ניט אנדרש הרויש קלויבּן דען מיט דער
הנט" ,לטו ,עד/בּ, .ר' יוסי זאָגט ,אז מע
זאָל אי דעם אַנדערן מין אינגאַנצן" ,פּיעט,
כּלאים ,בּ ,אי
מיט זיך  .1 --זיך אַריבּערקלײַבּן וואוינען
אין אן אַנדער אָרט .בּכּלל פֿאַרלאָזן אַן אָרט,
זיך אָפּטראָגן .אי זיך פֿון דער דירה ,אכסניא,
;הערסט! קאָנסט זיך אַפֿילו מאָרגן אי |פֿון דער

דירהן .װער עס װעט נאָך דיר װיינען זאָל
יענעם די אויגן ארויס" ,דער יודי' פֿאַר פּסח,
װאַרשע  ,1881ז'  .13שער |דער אַרעמער
נעגערן קוקט אויף די נעגער ,װאָס קלױיבּן זיך
אַרױס צו װאוינען אין די בּעסערע געגנטן
צװישן די װײַסע װי אַנטלױפֿער פֿון זייער
אייגענער ראסע" ,בצג ,טמז 5691 ,ווו .1
 .2זיך צוגרייטן צו גיין ערגעץ; .גאַנץ פֿרי,
איידער איך קלויבּ מיר אַרױס אין מאַרק" ,שע,
'דאָס טעפּלי.
=;-קלויבּ ,דער.

-ונג.

דער (דין ,זקע).

-עכץ.

-עניש,

ער

אַרױפקלײַכּן  --טרח;-- :98 .קלויבּן .מיט
אַלע בּבּ פֿון אַרױסקלױבּן  .+-עלכן האָבּ איך
אויסגעקליבּן די דינים פֿון בּרכות  . . ,אַז יעדער
מענטש זאָל קענען לערנען די דינים" ,ספֿר
מקור הבּרכה ,מונקאַטש תּרנ"ה ,הקדמה, .וען
פֿאַר איינעם ליגן צו עסן אױפּגעבּראַכענע נוסן
מיט די שאָלן איז נאָר מותּר די מאַנדלען דאַפֿון
אַרױסצוקלײַבן און גלײַך צו עֶסן" ,הרבֿ א.
בּרודאָ ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681מג/א,
,דער עיקר עבֿודה  ---פֿארנעמען זיך אין תּורה
און מצוות ,צו אי די ניצוצות |פֿון די קליפּותן",
תּניא ,זי ,882
מיט זיך ; --די נשמה זײַנע ...האָט זיך
אַרױסגעקליבּן בּײַ אים פֿונעם מוח . . .און איז
אַרײַן אין שכנות צו אים אין דער נאָז" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי , ,171זי איז אַרײַנגעלאָפֿן אין קיך,
װאָן ,װאָן פֿונדאַנען ,שלעפּערקע ,אָט די מינוט
זאָלסטו זיך שוֹין אַ'" ,ש .בּעקערמאַ ,דער
זשענסקער

אַדצס

װאַפּראָס,

.7881

,צי

װעט

אים די אייגענע רעגירונג אַזױ פֿרײַנדלעך און
אַזױ האַרציק

העלפֿן אי זיך פֿון דאָרטן ,װען

אים װעט שלעכט זײַן?" ,פה ,פֿון װײַטע לענ
דער .עאַי זיך פֿון דעם ראַיאָן איז אונדז געװען
שווער ,װײַל די דײַטשן פֿון די ארומיקע גאַר-
ניזאָנען האָבּן אונדז אַלע װעגן איבּערגעשניטן",
מ.

לעח,

פּאַרטיזאַנישע

ק-ל-ייבּ ,דער

װעגנ,

-ונג.

דער (דין ,יקע) .
אַרוסקלינגען

אַרױסקריגן

מאָסקװעץ

-עכץ.

,8491

-עניש,

הער,

 --אוטח  --קלינגען פֿון

אינעװײיניק אויף אַרױס .פֿון צימער האָט
אַרוסגעקלונגען עמעצנס הויכע שטים .פֿון איר
טאָן האָט אַרױסגעקלונגען אַן ערנסטקייט .פֿון

דער מעלאָדיץ קלינגט אַרױס א צער, .איך
וויישׂ דז כּמה הייליגי גלאָקין דיא קלינגן אין
דען קינד ,כּלומר פֿיל סודות שטעקן אין אים,
דיא קלינגן אוישׂ אים אֲרוישֹׂ" ,נצו ,בּמדבּר,
כח; .3 ,עס װעט קומען דער טאָג ,װען דײַנע
לידער װעלן אִ' פֿון אַלע פֿענצטער" ,פּרץ,
"דער בּאַרך",

טרח  .1 --אַרױסבּרענגען עפּעס דורך קלינ-
גען, .דעם מענטשנס האַרץ איז געגליכן צו
איינער אָנגעסטרױעטע האַרפֿע ,אַזוֹי װי זי
קלינגט אַרױס די שענסטע טאָנען ,"...אמז,
דער גואל ,ווילנע , 6681א בּאָק געשטאַנען איז

אַמאָל / ,און צוגעהאָרכט זיך צו דעם זיסן
קול / ,װאָס פֿון א פֿידל האָט אַרויסגעקלונגען",
יהואַש' ,דער בְּאָק און דער פֿערד',9091 ,
ֿ,רײלעך אין א קאַראַהאָד , . . .שפּילט! און
פ
זאָל אי פֿון אײַער מויל דאָס ייִדיש ריין און
לויטער ,װי דער גײַסט פֿון א געשאָכטן קינד",
סוצ ן ,זי ,372"47
 .2אַרכ .אַױסדריקן אין קלאַנגען; .אַלי װערטר
וועלכי אויז לאזן הם ,הן ,כם ,כן תּם ,תּן
ווען שון דז װאָרט דר נאָך שטיט דר טראָפּף
מלעיל איז דר ערשטי ניט (נסוג אחור) דען ער
מוז אַרױז קלינגן דען אונטר שייד צװישן
(לשון זכר ונקבֿה)" ,אבֿן ישׂראל ,מיץ ,6671
יז/בּ,
עוודיק  --אַדי .װאָס קען ארויסקלינגען.קיים,אַ פּשוטע אע מעלאָדיע .

מיט

-נג.

זיך.

-עניש.

-עכץן.

דעריי,
אַיפקנאַקן  --טרו, .תּמיד ,אַז מע טוט
אים א רוף בּײַם נאָמען ,שטעלט ער זיך
געשווינד  . . .און קנאַקט אַרױס פֿרײלעך...
בּערג,

איך ,משה!",

בּאַם דניעפּער

|' ,עמעס,

,ויפּשטייענדיק פֿון שלאָף ,פֿלעגט עֶר
זי  ,023א
וחזן סיראָטאַן זאָפֿאָרט אי אַן אייבּערשטע יצע
וי פֿון אַרבּל" ,ש .װיגאָדאַ ,פֿאַר 2691 ,ווא ,9

מיט
-עכץ.

זיך.
-עניש.

--קנאַק,

דער

7/נג,

-/ערײ.

ארויסוויקלען .אַרױיס-
אַרױפקנױלן  --טרו.
פּלאָנטערן .אי פֿון דעם בּאַרג צעפֿױלטע שטריק
עטלעכע גאנצע .אי דעם אמת,

מיט זיך :אי זיך פֿון עמעצנס הענט .א
קשיא קנוילט זיך אַרױס, .וען ייִדיש  ---זינט
עס האָט זיך ארויסגעקנוילט פֿון בּראשיתדיקן
צושטאַנד װאָלט בּכּלל ניט פֿאַרמאָגט דעם
נייטראַלן מין ,װאָלטן מיר זיך גאַרניט גל
דאַרפֿט חידושן" ,ימ ,ייִשפ שו ,3'6 ,זי ,58
נויל ,דער.ק

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַרױסקנײפּן  --טרו.
אי שטיקער פֿון דער
חלה, .דאָרטן נעמט מען זיך צײַט צו שנעלן
צטלעכע מינוט מיטן מיטלסטן פֿינגער די
טאַבּעק-פּושקע איידער מע קנײַפּט אַרױס דעם
שמעק" ,דער אמת ,בּאָסטאָן  ,5981פאן ,8
,װײַל

זרתי

איז

פֿאַרחלומט

געװען,

 /האָט

אים דער רבּי דעמאַלט שיער ניט  /די נשמה
פֿון לײַבּ אַרױסגעקניפּן" ,מלה' ,דאָס גאָלדענע

בּיקל נומער צוייי.
איר זיך ניט קערן,
שטיקל צײַט און
װעט איר אײַער
יוִדישע גאַס ,זי ,91

זונג.

,צום פֿאַלשן שפּיגל זאָלט
 /נאָר קנײַפּט אַרױס א רויץ
בּרענגט צום נאָזלאָך --
אומקום:רית הערן" ,סוצ,

-עניש.

-שכץ.

אַרױסקעפּלען זיך   --אוטו .נעאָל.

אַרוס
הײיבּן די קעפּלעך (איבּערן װאַסער), ,צום
אַלעם ערשטן איז דאָס װאַסער זיי איבּער די
קעפּלעך אַריבּער ,אָבּער בּאַלד דערנאָך האָבּן
זיי זיך אַרױסגעקעפּלט און שװימען אַװעק",
נס,

איבז,

אנדערסענס

מעשׂהלאַך,

קיצוו ,0

אַרויסקערן  --טרו .א,יינז זעצט זיך צו טיש
אוני הוט זיך ניט אוישׂ גילערט דו איו גי"
רעכנט  --מן היצט איין אובן אײַן און'
הוט

די

אֵשׁ

ניט

הרוישׂ

גיקערט",

בּראַנט,

פּרק מ', .אַרױסגעקערט דעם מאַך ,אָפּגעקײטלט

און אױפֿגעמאַכט די צװויי האַלבּע ראמען פֿון
זומער-פֿענצטערל" ,זש ,נח פּאַנדרע.
עכץ.וונג .
קער ,דער .
=

דער (יין- ,קע).

-עניש.

/ערײ.

אַרוױסקראַצן  --טרו.
אי פֿון טאָפּ דאָס
צוגעבּרענטע .אי מיט אַ שאַרף מעסערל די
אונטערשריפֿט .אויך , :92און דאַן האָבּ איך
געטאַפּט אין דעם רואינען -שטויבּ / ,געזוכט א
רעשט צו ראטעװען פֿון אײַער רױיבּ / ,בּיז פֿון
דער חורבֿה האָבּ איך עס אַרױסגעקראַצט",
יהואָש,

זון

און

נעבּל,

'האַס.

;א

פּאספּאָרט

האָסטו?  . ..איך האָבּ זיך גלײַך אַװעקגעזעצט
מיט גרויס דרך:ארץ און גענומען א' מײַנע
פּאַפּירן" ,שטערן ,מינסק  ,6291יאן , )7( 4אַ
קופּע קויטיק גרעט  --פֿון אונטן בּיז אַרוף
איז!  /נאַ! װאָס דיר װילט זיך ,דול-װינט,
קראַץ אַרױס און געם דיר!" ,פּמ ,די קופּע,
*ֹאַי א גראַשן = אַרױס-
װאַרשע  ,1291ז' 5
געפֿינען ,אויסזוכן א מטבּע .אויך :מיט שוע-
ריקייט פֿאַרדינען א קלייניקייט,
מיט זיך  --זזו אויסקראַצן זיך,843 +-- ,
--קראץ ,דער -ונג- ,עכץ- .עניש.

אַרויסקרויפטענען  --אוטו .געוויינטלעך מיט
זיך90 .ע6צטגצא 9 .:112/:פ-- :קרוים-

קענען-- .,קרוי(ז)שקען.

אַרױסקלײַבּן

זיך פֿון א דירה אין א צווייטער ,אויך פֿון איין
אָרט אין אַן אַנדערן.
אַרױסקױריין  --טרו.
 .1קריגן מיט שווערי-
קייט ,מיט מאַטערניש .ארויסבּאקומען .אי פֿון
אונטער דער עֶרד אַ בּיסל מילך פֿאַרן קראנקן
קינד .אי פֿון אינסטרומענט א ריינעם טאַן .אַ'
אַ העכערונג אין די שׂכירות .אי מיט די ציין,
אי װי פֿון א שטיין די ווייכע .גראָבּ, :פֿון אים
עפּעס ארויסצוקריגן איז װי פֿון א טטן א
פֿאָרץ", .דיא גאָרגיל איז הול .,.אַז אין
שאַלמײַא ,אום דש קול אַרוישׂ צו קריגן" ,חה |,

ּ,ײִַם קצין דעם רובּל אַרויסצוקריגן איז
לח/א .ב
שװערער װי טויזנט ספּאַנישע פֿליגן" ,פּ .א .ר,.
דער אַרעמאַנן ,װאַרשע  ,9781זי , .8ער וייסט
וֶדער חומש-יינגלן װי מע האָט דעם אָרון פֿון

אַרױסקרײַזלען זיך

אַרוסקריכן

224

יוסף אַרוסגעקריגן מיט א קונסט פֿון דעם

שטובּ און אַװעק אַהים ,צו זײַן טאַטן" ,אַ.

טײַך נילוס" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע ,1881
,ײַן פֿרױ  . . .פֿלעגט יעדעס מאָל דאַרפֿן
זי  .95ז
וויינען מיט טרערן ,בּיו זי פֿלעגט בּײַ אים א'
אַ דובּל אויף דער הוצאה" ,יעקבֿ טער ,דער
פּראָצענטניק ,...נ"ל  ,1091ז' 4

װאַרשע  ,9291זי

( .2צו)נעמען איבּערגװאַלד .אַרױסרײַסן ,אויס-
װאָרצלען .א' דעם קרבּן פֿון דעם תּלינס הענט,
;ווען שוין דער גרײַז איז אין קאָפּף אַרײַן
גיגנגן ,איז שוועריגליך ארוישׂן צו קריגן ,װען
מענש גלײַך מעכט רײַסן מיט צונגן" ,עיו,
סח/בּ, .אפֿשר נאָך קענען פֿון מלאך-המות
דעם שװערט אַי / ,בּעפֿאַר ער איז אָנגעשאַרפֿט,
אויף די העלזער צו ליגן" ,אד"ם ,דער שפּיעגעל
פֿיר אַללע ,װאַרשע  ,391ז' , .92נאָך גענוג
שװערער מי איז געלונגען סוףכּליסוף אַרוס.
צוקריגן {איפן פֿון די דײַטשישע מיליטערישע
לאַפּעס" ,י .װײַנער ,אין גאָפ; ,אן ,01
 .3אַרױסגאַקומען דורך אַרבּעט .אַי זויער-
שטאָף פֿון דער לופֿט .א' פֿון דער ערד א
גוטע גערעטעניש.

אַי א הויכע קװאַליטעט פֿון

סחורות, .אויף אַזא אופֿן שפּאָרט מען זיך אײַן
צײַט און מע קריגט אַרױס פֿון דעם קליי די
גרעסטע קלעפּיקייט װאָס ער פֿאַרמאָגטײ ,בּער,
, .22כאַצקל קריגט אַרױס כּמעט פֿון יעדן
קלאָץ צװויי אָפּאַלקעס" ,חיים פֿעט ,צװישן
פֿײַערן

 4אַרױסבּאַקומען אויף אַ ניט-ערלעכן אופֿן,
אַרױסנאַרן .אַי פֿון אונטערן טאָמבּאַנק ,אויף
לינק ,דורך בּלאַט .אַ' אַ פֿאַלשן דאָקומענט.
;טו אַ טרױבּער דעם טאַטנס קעשענעס און
קריג אַרױס א רעכטע מטבּץ" ,שע ,בּלאַנזענדע
שטערן | ,װאַרשע  ,2291זי , ,09מיר זענען צו
דערהויבּן ,מיר פֿל;ען צו הויך ,מיר זאָלן זיך
אַראָפּלאָזן און גראַבּלען אין פֿרעמדע קעשענעס
אַרוסצוקריגן קליינגעלטי ,פּרץ' ,ציוניזםי,, ,פּע-

נעק איז געזעסן אין שטאַל . ..טיף אין היי
און האָט געשװיצט בּאַם א' דאָס געלט פֿון
דער פּושקע",

בּערג ,בּאַם דניעפער

|' ,עמעס,

זי ,384
 8אַרױסבּאַקומען אינפֿאָרמאַציץ .אױפֿדעקן,
אַנטפּלעקן .אַי װויכטיקע סודות ,פּרטים ,ידיעות.
אַי אַ װאָרט ,אַ הסכּמה .א' אַ שײַן ,אַ דאָקו-
מענט ,אַ פּאַס ,אַי אַן אינטערוויו ,אַ נאָטיץ אין
ֿ,ון יעדן אומגליק ,פֿון יעדן
דער צײַטונג .פ
חורבּן האָבּן זי אַ זעאונג אַרױסגעקראָגן ,און
דאָס פֿאָלק פֿאַר די הערצער אַרײַנגעצויגן אין
דער זעאונג" ,פֿאַש 1391 ,ווו , .3די אַרעסטיר-
טע װערן  . . .געפּײַניקט ,מע ויל פֿון זי אַי די
נעמען פֿון זייערע מיטקעמפֿער" ,דאָס בּוך פֿון
לובּלין ,2591 ,זי ,485
 0אַרױסבּעטן .פּטור װערן פֿון עמעצן .גע-
װאַלד ,װי קריגט מען דעם נודניק אַרױס
פֿונדאַנען?!; .דא האט דער יהודי ניט גװישט
װי ער דען ינג זאָל אויש זײַן הז אַרױש

קריגן" ,שאַר ,קכו,
מיט זיך :אַי זיך אַ גאַנצער פֿון זײַנע
הענט (ידים) .אי זיך פֿון אַ װאַסער ,בּלאָטע,
צרה ,נויט, .ער האָט זיך אַרוסגעקריגן פֿון

בּערגמאַן,

קאָצקער

מעשיות,

/ 0זי זעט זיך שוין אין גיהנום א פֿאַר-
פֿאַלענע ,צװישן שלאַנגען און עקדישן .קיינמאָל
װעט זי זיך נישט פֿון דאָרטן אַיײ ,אַש ,תּהילים.
יוד, .דעם יידנס געירשנטע קאַנסטיטוציע האָט
זיך אַרױיסגעקראָגן פֿון דעם יידנס גרונט-
סיטואַציע  --פֿון דער איבּער-איבּערגעהויבּנקייט
פֿון

זײַן

אַ גלױבּן

גײַסטיקן
פֿאַר

'יאיבּערבּוי"",
ו' ,39

אומגליבּיקע,

/עניש.

יונג- .עכץ.
יקע) .ערײ.
אַרױפקרײַזלען זיך  --אוטז.

ריװקין

בּ.

דער (ין,
אַרויסקומען

אין קרײַזלעך ,געקרײַזלט, ,פֿון אונטערן הובּל
קרײַזלען זיך אַרױס די הובּלשפּענער"" .קרײַיזד
לען זיך אַרױס פֿון פּאַלאַץ  /יעדער טאָג די
בּלאָל שלענגלעך {=רויכןן" ,יהואָש' ,דזשאַ-
ראַדאַי, .ס'האָט זיך אַרױסגעקרײַזלט א פּאַרע
און ס'האָט געװײיעט מיט זויערקייט פֿון משקה
כּלערליי" ,בּ .רעסלער ,טמז 9591 ,ווא ,62

-עניש.

זעכץ,

אַרױפקרײַסלען  --טרו .מ1ס.0212:6: ,5811
שאַרף ,בּיטער ארויסשרליען .לאָקל ,פּר (קעלץ.
;}דער אַלטער אהרעלע רעדטן מיט א קרײַסל-
דיקער שטים |נאַך א היפּשער װײַלע שװטגן
הײבּט עֶר אַוְן אַ" ,ש .בּערלינסקי,
גייט אויף {יפֿאַ ,װאַרשע 2 ,8391ן.

אַ לעבּן

אַרויפקריישן  --אוטו  4טרה.
אַי פֿון
קאַטוך, .דער האָן קריקע)ט אַרויס זײַן מאַנצי
בּילשן האָנער" ,אי מיט א היזעריקער שטים,
,פֿון די סוכּות קרייען ארויס הענער ,קװאַקען
הינער און גענדז גענגען" ,פרץ ,יבּילדער פֿון א
פּראָװינץ:רײַזעי ,פּונקט טו, ,אויסהערנדיק זײַן
זונס רייד ,איז | . . .ערן געבּליבּן אַזוי געפּלעפֿט,
וי עֶר װאָלט געקוקט אויף אייגעם װאָס אַ מין
דיבּוק ,א נישט-גוטער קרייעט פֿון אים אַרויס",
נס,

די

משפחה

מיט
דעניש,

מאַשבּער

זיך.

{ ,נ"י ,8491

--קרי,

/עעכבץ,

דער

"עס קריכט (שוין) אַרױס פֿון האַלדז =
ס'איז (שוין) איבּערדריסיק ,דערעסן געװאָרן.
עס עקלט (שוין) דערפֿון, .דרײַ מצוות קריכן
פֿון האַלדז אַרױס :א צו גרויסער אפֿיקומן ,א
װינטערדיקער

שלש-סעודות

און די מציצה

פֿון

אי =
אַ דרײַסיקיעריקן גר" ,פֿװל .אַי פֿון י
אױספּיקן
שטיקלעך
געזעסל,
אויף די

זיך; .בּאלד בּײַם א' פֿונעם אי,
שאָלעכץ האָבּן נאָך געקלעפּט אױפֿן
האָבּן זיי זיך שוין אַ שטעל געגעבּן
פֿיסלעך ,א פּיפּס געטאָן  --שלום.

ינאָרװאָס

עליכם!" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' 57

(ערשט) פֿון איי אַרױסגעקואָכן = א) נאָך
זייער יונג ,נישט דערפֿאַרן ,נאָך גאָר א עריי
נערי, .נאָר איך אָבּער בּין נישט קיין מלופּם-
קינד און נישט ערשט נעכטן פֿונעם איי אַרױיסי
געקראָכן אַז איך זאָל מיך נישט קענען אָנ
שטויסן",

ממוס,

דאָס

מענשעלע,

קליינע

ג"י

 .0ב )3זייער נײַ ,פֿריש, ,אַלצדינג קומט אים
פֿאָר עפּעס גאָר נײַ ,גלײַך װי ערשט פֿונעם
איי

אַרױסגעקראָכן",

ממוס,

שלמה,

ו' ,16

 .2בּכלל פּאַמעלעך ,פֿאַרזיכטיק אָדער מיט
שװעריקייט אַרויסקומען .אי פֿון בּונקער ,פֿון
די טראַנשײיען .אַי פֿון דער נידעריקער זעמ"
ליאַנקע און אױיסגלײַכן דעם רוקן, .דאָס גאַנצע
שטעטל מיט די הײַזער ,מיט די מענטשן דאָרט
און מיט דער גאַנצער נאַטור אַרום און אַרום,
קריכן אַרױס װי טויטע פֿון די קבֿרים און
קומען  . . .צו אים אין חלום" ,ממוס ,שלמה,
ז'  .11פאַרויסקריך ,מענטש קום װײַטער,
כ'װעל דיר װײַזן בּאַהעלטענישן" ,שע ,אין
שטורם ,ז' , ,.69אין שטעטל האָט מען זיך
ױס.גע-
ר..
ַער
איב
אַרױסגעשלעפּט פֿון די שט
קראָכן זײַנען די הינקעדיקע ,די בּלינדע ,די
יאַדישלעװע מיט געשװאָלענע בּײַכער" ,מק ,
וילנע ; .9291אַי פֿלעג איך נאָר אַז ס'איז
געװאָרן פֿינצטער אין דרויסן ,און א גאַנצן
טאָג בּין איך געלעגן פֿאַרשטעקט װי אַ מויז
אין אַ נאָרע* ,אין יזבּ ,זלאַטשעו ,תּ"אַ ,זי ,203

ארויפֿקריפן  --אוטו.

 .1קריכן פֿון אינע-

װײניק אויף אַרױס .אַרױספּױיזען ,אַרוסקלץ-
טערן .אַרױסקאַראַבּקען זיך .אַי דורכן פֿענצטער,
אי אויף אַלע פֿיר ,אִ' פֿון אונטער דער פּערענע.
אַרײַנפֿאַלן אין א גרובּ און קוים מיט צרות א
,די זײַדי ווערמליך  . . .שלופֿן דרינן {אין זייער
נעסטן איינה צײַט לנג ,אונד װאַן זיא װידר
אויף גװעקט וארדן ,מאַכן זיא איין קלין
לצכלן דורך זעלבּיגן נעשט אונד קריכן אַרױיש",
הבּחור

אַרױס און טוט אָן צרות  /הרגעט און שלאָגט
מיט די הינער כּפּרות" ,ממוס ,שירה ,ז' ,09

חנוך

סג"ל,

אגרת

בּעלי

חײַם,

889דמ

תּע"ג .קאונ' גינג הין און שלוג זײַן חבֿר דאָ
ער האָט װעלן צום לאָך אַרוישׂ קריכן מיט
איין האַמער אין זײַן קאָפּף" ,מבּ ,מעשׂה קיז
{אַװע ווון, .אין דער זעלבּיגן נ|אןכט גיפֿינט
איילין שפּיגל איין לאָך אין זײַנר שטײַג אונ'
קראך הרויז" ,אילין שפיגל ,פּראָג תּצ"ה,
זי ; .92אַלײן זעט ער אויס װי ער װאָלט
נאָרװאָס אַרויסגעקראָכן פֿון בּעטגעװאַנט ,פֿאַר-
ּ,ײַנאכט קריכט עס
פֿעדערט" ,אַש ,תּהילים:יוד .ב

אִי פֿון די לעכער (בּאַהעלטענישן ,היילן ,הײַזער
אע) = זיך בּאַװײַזן אויף דער ליכטיקער שײַן,
אױיפֿהערן מורא צו האָבּן,

 9פֿיג .די לבֿנה קריכט

אַרױס פֿון די

װאָלקנס, .די גאווה קריכט אַרױס װי נאָר מע
פֿרעגט אים עפּעס"; .די זון פֿאַרגײט און
שאַטנס

בּאַהאַלטענע

אַרויס",

קריכן

פרץ,

פֿאָלקסט' געשיכטן, .אַפֿילו אַ גרעזעלע קריכט
ניט אַרױס פֿון דער ערד בּיזװאַנען אַ מלאך
שלאָגט עס ניט און זאָגט :װאַקס!" ,ממוס,
מסעות ,ז' ,; .3נעמט א סוף די נאַכט פֿון
תּענוג / ,הייבּן אָן אַרויסצוקריכן  /קעפ פֿון
פּאַלמען אין דער גראָקײיט" ,יהואָש ,דער
בּלומעןפּאַלאַץי, .א,ון דורכן צוייטן מוױל-
װינקל איז אַרױסגעקראַכן א שמייכל".8 ,
קאַהאַן ,אינזשענערן ,קיעוו  ,2391זי , .471דײין
הויז איז גרויס ,נאָר די חדרים זײַנען צונע.
מאַכט ,פֿון דאָרט זאָל ניט אַי די פּוסטקײיט און
די

נאכט",

חג,

דער

מענטש

פֿון

פֿײַער,

ז' ,65

אַרױסקריסטאַליזירן

2128

פֿון יעדער שורה קריכט אַרױס די בּאַהאַלטענע

שטשיפּיאָר
אינגעוויידן

 .4בּאַפֿרײַען זיך ,פּטור װערן פֿון עפּעס,
איבּערקומען .אִי מיט גאַנצע בּיינער .אַי פֿון אַ
שווערער קרענק .ניט אַרױסצוקריכן פֿון די
חובֿות ,פֿון דלות ,פֿון דעם גיהנום .אַן עסק
װאָס מע קען פֿון אים ניט אַ .אַ'י פֿון די
מסחרים און זיך זעצן על התּורה ועל העפֿודה,
אַי פֿון זעלנערישן אַנטועכץ .אַי פֿון אונטערן
',איז ניט אַרױסצוקריכן װי
װײַבּס פּאַנטאָפֿל ,ס
פֿון אַ לײַזיקן פּעלץ" ,פֿװל . . ., .זאָלסטו אים
ער זאָל קענען א'
צ.ן
י.
טַןן.
שעמא
ודעם אָר

שטײנװאַקס,

כּונה",

.3

רעסלער,

פֿון זײַן נידעריקן

טמז,

6691

צושטאַנדײ,

ווש ,2

פּלאי,

המדבּר

בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ב ,זי , .04די װאָס זײַנען
שוין געװען בּײַ זיי אין נעץ ,זוכן נאָר פֿון
זי אַרויסצוקריכן" ,ש .בּר כּוכבֿא ,אַ נײַע אַמע"
ריקאַנישע הגדה , ...װילנע  ,0091ז' ,6

*ס'איז ניט אַרויסצוקריכן פֿון אים = מע
אאָנגעזײפֿט
קען פֿון אים ניט פּטור װערן.
נישט אַרויסצוקריכן = אַרײַנפֿאַלן ,דורכפֿאַלן,
אַרײַנגעקראַכן און קען ניט אַרויסקריכן ,אַרוס-
קומען .ספּעצ װעגן א שלעכט געשעפֿט| .לכתּחי-
לה א װערטל בּשײַכות מיט פֿריזירערס .כּדי די
קליענטן זאָלן ניט אנטלויפֿן צון אן אנדער
פֿריזירער ,פֿלעגט מען אַלעמען אָנזײפֿן די
*עס קריכט מיר
פּנימער און הייסן װאַרטןן.
ניט אַרױס פֿון קאַפּ = איך טראַכט שטענדיק
װעגן דעם, .חונים און משוררים זענען אים
קײינמאָל פֿון קאָפּ נישט אַרױסגעקראָכןײ ,שע,
יוסילע סאַלאָװײ ,ז' ,81

 .2אױספּלאַנטערן זיך .אױפֿקלערן (אַן ענין),
לייזן (אַ פֿראַגע); .איר פֿאַרדרײט ,פֿאַרפּלאַנ-
טערט אַזױ ,אַז עס איז אוממעגלעך ארויס-
צוקריכן ,מע קען ניט פֿאַרשטײן װאָס איר
ווילט" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' ; .421װי אַזױי
איז דאָס רבּ שעיה אַרױסגעקראַכן פֿון די
דאָזיקע חשבּונות  --ווייסט נאָר איין גאָט",
שע ,קליינע מענשעלעך,...

נ' ..45

*אַי פֿון

דער (אייגענער) ה ויט = זיך זייער שטאַרק
מיִען עפּעס צו דערגרייכן .אי פֿון דער אייגע-
נער הויט אַבּי נושׂא:חן צו זײַן; .זיי קריכן
ממש אַרױס פֿון זייער הויט צו פֿירן גרויסע
*אי פֿון א בּלאָטע ,א זומפ =
געשעפטן".
אַרױסגײן פֿון א שװערער לאַגע .דז אי מיט
די (גאנצע) בּיינער,
 .0אַרױסשטאַרצן .אַרױסבּוֹלטן .שיך פֿון
וועלכע די פֿיס קריכן אַרױס, .עס קריכט ארויס
װי אַ נאָל פֿון זאק" = עס איז אוממעגלעך
אױיסצובּאַהאַלטן, .אומזיסט קען נאָר די קישקע
אַי" ,שװ, .ור צײַטן האבּן די װײַבּר שטירן
טיכליך גיטראָגן דשׂ די האָר ניט האָבּן קוינן
הרוישׂ קריכן" ,בּראַנט ,פּרק יד .גאָט דעמאָלט
איז מיטאַמאָל װי פֿון דער ערד אַרױיסגעקראַכן
פֿאַר שלמהלעס אויגן אין העלע פֿאַרבּן אַ בּילד

פֿון זײַן לעבּן" ,ממוס ,שלמה ,זי , .28די לאַנגע
הענט זײַנע זײַנען היפש ארױיסגעקראָכן פֿון
זײַנע אַרבּל ,װאָס זײַנען װי אײַנגעשרומפּן
געװאָרן מיטאַמאָל" ,ייז. . . ,קאַרנאָװסקי ,זי ,792
,אַ

קוישל

מיט

גרינעם

אַרױסראַטעוען

אַרױסגעװאַקסענעם

װאָס איז אַרױסגעקראָכן פֿון די
פֿון די רויטלעכע ציבּעלעס" ,פ.
טאָג0691 ,

אין דער שטיל װי אַרוסגעקרעכצט איר אַנגסט",
י.י מעצקער,

גאָטס בּאַשעפֿענישן

--קרעכץ ,דער.

|| .12

ה-עניש.

קרכן אַרױס = א) זײ

אַרױפקרעק(ע)ן , --דאָס איז אַלץ? קרעקט

זײַנען אַרױסגעשטאַרצט ,אױסגעגלאָצט, .זײַן
איבּערגעפֿרױרן בּלוט איז פֿון טרינקען נאָך
זויערער געװאָרן ,זײַנע בּעקלעך  --געדראָלענער,
און זײַנע מוטנע אויגן זענען אים אַרויסגע-
קראַכן װי בּײַ אַן איבּערגעפֿרױרענער פֿראָש",
 )3שטארק אַרױסקוקן
3
1264א
זש ,טמז91 ,
זיך נישט קענען דערװאַרטן אויף עמעצן אָדער
אויף עפּעס, .די אויגן קריכן מיר אַרױס פֿון
קאָפּ בּיז איך זע דיך שוין צוריק אין דער
היים", .אָן גאָטס ווילן קאָנען מיר גאָרניט טאָן,
אָט ליגט שוין פּלטיאל אַ גאַנצן חודש קראַנק.
מיר קריכט אקאָרשט די אויגן ניט אַרױס ,און

פֿון זיך אַרױס ...דאָס שװאַרצע יידעלף",
מיט זיך.
י .שפיגל ,גק ,טן  ,33זי .89

ידי אויגן

פֿאָרט ניט!ָי ,דער

ער שטארבּט

קליינער

כֹּלי

בּוניק ,זב ,אָדעס  ,5881זי , .04דעם אַרבּעטער
דאַרף אַ' די אויגן ,איידער ער דערזעט זײַן
פֿאַרהאָרעװעטן רובּל" ,אַנאָנים ,די שׂכירות,
לעמבּערג  ,6981ז' , .07עס איז גענוג די
אויגן אַרױסגעקראַכן ,בּיז מע האָט דערלעבּט
זען דעם בּילעט" ,שע ,אָרעמע און פֿרײליכע !,

זי  ;811ג) שטאַרק מקנא זײַן ,פּלאַצן פֿאַר
קנאה, .לאָזן זיי די אויגן אַ' קוקנדיק" ,יה"ל,
די

ערשטע

ליבּע,

װאָרשע

קריכט ארויס די נ ש מ ה.
לעבּט די נחמה

,1881

{ז' .8

עס

,איידער מע דער"

קריכט אַרױס די נשמה",

שװ.

*דאָס אונטערלײַבּ (הינטערלײַבּ) קריכט דיר
(שוין) אַרױס = דו מאַטערסט זיך זײער
קללה :אַי זאָלן אים די אויגן פֿון
שטאַרק.
קאָפּ (די געדערעם ,די קישקעס ,דאָס הינטער"
לײַבּ),

-יקריך ,דער,

דער (דין" ,קע).

דונג,
-עריי.

עכץ.

-עניש.

אַרױפקריסטאַליזירן  --טרװ, .כּדי אויף
אַ כּשרן ,װיסנשאַפֿטלעכן אינדוקטיון אופֿן
ארויסצוקריסטאַליזירן אַ וועלכן עס איז סאָציאָ-
לאָגישן געועץ" ,זשיט װ ,נ"י  ,2191זי ,981
מיט זיך , :שפּואַך איז א 'זשאַרגאָןי װאָס
האָט זיך שוין אַרױסגעקריסטאַליזירט אין גע-
וויסע פֿעסטע פֿאָרמען" ,זשיט שו ,נ"י ,2191
זי , ,2321װאָס עס װעט זיך אי פֿון חירות-גח"ל
בּיז די קומענדיקע װאַלן ,און װאָס זיי װעלן
דערגרייכן אין די װאַלן ,קאָן מען נישט וויסן",
בּצג,

טחז,

-ונג,

7691

,121//

-עניש.

א
ַרויפקרעכצ(ע)ן  --אַקוזװ .אַרױסבּרענגען
אַ קרעכץ אָדער קרעכצענדיק עפּעס אַרויס"
בּרענגען ,אַרױסזאָגן .אַי אַ קרעכץ .אַי אַן אויי
ויי,, ,און אַז איך האָבּ מײַן לעצט געשריי/ ,
אַרױסגעקרעכצעט דורך ציין-געקריץ  / --האָט
זיך אַראָפּגעלאָזט אַ בּליץ  /און דורכגעהאַקט
די ערד אויף צויי" ,מלה ,אין נ-יאָרק,
װאַרשע  ,7291זי , .832דער ארױיסהעלפֿער ,דער

נעגער ,האָט זיך אוודאי אָנגעשיכּורט ,האָט די
אַלטיטשקע אַרויסגעקרעכצט פֿון צװישן די
קישנס" ,אָפּא' ,א לענדלערי|; .די הירשיןן האָט

-עניש.

אַרױפראַטירן  --טרװ.

זזח אַרױסראַטעװען

{ ,6-געװען אָפֿט אין לשון פֿון די פֿריערדיקעעטלעכע דורות .ספּעצ אין לדן, .איך האָף אַז
/ונת.
ער װעט אונדזער קינד אַיי ,אמד.
אַרױסרײַסן .פֿאַר"
אַרױסראָטן }  --טרװ.
,32/
טיליקן ,אַי די רעשטלעך פֿון געטאָ .
אַרױטראַטן זז  --טרו .אָפּראָטן ,אָפּעצהן .אַ'
עמעצן פֿון שלעכטן פּלאַן ,פֿון אַ סכּנהדיקער
ונב,
אונטערנעמונג
אַרױפראַטעװשן  --טרװ-- :98 .ראַטירן
מז .1 .)4אַרױסשלעפּן אָדער אַרױספֿירן עמעצן
פֿון ערגעץ און איף אזא אופֿן ראַטע-
ווען ,אויסלייזן ,מציל זײַן .א' קוים א לעבּע-
דיקן ,אי א מענטשן פֿון אונטערגאנג .אַי פֿון
תּלינס הענט ,פֿון עמעצנס נעגל ,פֿון פֿײַער און
פֿון װאַסער .אי פֿון שמד, .פֿיל טױיזנטער
מענטשן זענען שפּאַצירן געגאַנגען / ,געגאנגען
זענען זי אַלע גלײַך / :פֿיל טויזנטער מענטשן
האָבּן זיך די מצווה גענומען  /ארױיסצוראַטע-
װען דעם חתן פֿון טײַך" ,פֿל, .דער מאַמעס
תּפֿילה ראַטעװעט

ארויס אַפֿילו פֿון גרונט פֿון

ים" ,שװ, .װעלנדיק אי נאָך א טייל חכבֿרים
צו די פּאַרטיזאַנער ,האָט ער זיך פֿאַרבּונדן
מיט א דײַטשישן שאָפֿער ,װאָס האָט זיך אָנגש-
געבּן פֿאַר א סאַציאַליסט" ,אין טשענסטאָכאָװער
יוִדן ,ניי  ,7491זי ,132
 .2אַרױסהעלפֿן ,אי עמעצן מיט א הלװאָהלע,
,א גוטע געואוינהייט האָבּ איך געהאַט --
פֿאַרשטעלן זיך פֿאַר א נאַרישעװאַטן בּעת אַ
געפֿאַר .די דאָזיקע געוואוינהייט האָט מיך אַ
סך מאָל אַרױסגעראַטעװעט" ,שטערן ,מינסק
 ,8ויָאן , .3אַדאַנק גרויסע בּאמיאונגען אין
דאָך געלונגען אַרױסצוראַטעװען דעם דיכטער
פֿון שװערן מצבֿ" ,בּ .טײטלבּוים ,אין יזבּ
אָטװאָצק ,קאָרטשעװ ,תּ"אָ  ,8691ז' .516
 .9נישט צולאָזן ,נישט דערלאָזן עפּעס זאָל
גיין לאיבּוד ,פֿאַרפֿאַלן װערן .אי פֿון אַ שׂריפֿה,
אי װערטפֿולע כּתבֿ-ידן .אי די ספֿריתּורות .א'
ֿ,ידלקע מיט יאָסקע דעם בּייגלכאַפּער
א חובֿ .פ
טאַקע די
ּן
ב.
ָ..
אן.
הבים
|בּיידע שטאָטישע גנ
גאַנצע 'מצווה' פֿאַרדינט ,זיי האָבּן אַרױסגע-
ראַטעװעט בּיז איין האָר |בּשעת דער שריפֿהן,
אָבּער ואו דאָס איז אַהינגעקומען ,האָט אויך
קיינער ניט געואוסט" ,י .ד .טאָיבּ ,דער
 .װוילנע תּרמ"ט ,זי , ,91דאָס ליכטל
קדיש, . .
פֿון נר-תּמיד בּײַם אָרון-קודש ,האָט זיך גע
דאַכט ,איז שוין אינגאַנצן פֿאַרטונקען געװאָרן
אין ים פֿון פֿינצטערניש און מע קאָן עס פֿון
דאָרט נישט א'" ,אַש ,תּהיליםייוד, .ער האָט
געװאָלט אי די ייִדישע שפּראַך  --און דערמיט
דאָס ייַדיש:דענקען פֿון דער שפּינװעבּס-דינקייט

אַרױסראַטשקע(װע)ן זיך

2170

און דער גאַסן-קלאַנגיקייט" ,קאָר ו ,נ"י ,8391
זי ,841
מיט זיך  --אי זיך פֿון פֿײַער ,פֿון טויטג-
לאַגער .אי זיך פֿון א שװערער קראַנקייט ,פֿון
מלאך-המוותעס הענט ,אי זיך פֿון אַן אָנשיקע-
*,מילא ,איך הענג בײַ
ניש ,פֿון א נודניק.
איין פֿוס ,הענג איך בּײַ א צװײיטן ,נאָר מע
דאַרף זיך פּרוּװן אַי" ,פֿװל, .דעם אומגליקלעכן
איז ניט צו רעכטן :ראַטעװעט ער זיך אַרױס
פֿון איין צרה ,לױיערט בּײַ דער טיר א
צווייטע" ,שו, .זי זײַנען געבּליבּן נאַקעט און
בּאָרװעס און קוים זיך אַרױסגעראַטעװעט מיטן
לעבּן" ,ממוס,

אַהײם,

צוריק

ז' .001

איעדער

איינער מוז זיך טיף פֿאַרטראַכטן װי אַזױ אַרום
וצ.יקן זומפּ",
מ..
ער זאָל זיך אי פֿון דשעם
לדבּ ,נ"י  ,7591ז' צבּ, .דער רעדנער האָט
בּאַשײַמפּערלעך דערזען  . . .אז  . . .אנדערע ראַ-
טעװען זיך אַרױס געגנבעטערהייט אויף דער
פֿרײַער לופֿט" ,צ .דאָלגאָפּאָלסקי ,זײַד ,מינסק
,3

דער (יין- ,קע)-= .עריי.

טראנשיי.

,דער

אַרױף

אױפֿן

שטראַזײ,

אַלײן האָט זיך מיט

אלטמאַן,

שמע-

טערלינגען ,בּוקאַרעשט ,יאָר? זי , .22ער האָט
זיך קוים אַרױסגעראַטשקעװעט פֿונעם װאגאַן,
דער אַלטער" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער

|' ,עמעס,

זי ,714

 .2זיך אַרױסבּאַקומען מיט מי און מאַטער-
ניש פֿון א שװערער סיטואַציע .אַרױספּלאַנטערן
זיך פֿון אַ צרה, .אוי איז ער געלעגן אין
דר'ערד .ער האָט זיך אָבּער אַרױסגעראַטשקעט",
רייד (קאָלאָמײי), .אַדרבּא ,גיבּ  . ..איין עצה
מיט װאָס פֿאַר אַן אופֿן קען איך מיך אי פֿון
אזא פֿינצטער חסידות" ,ײל ,קמ  ,7681טא ,52
;װאָס דאַרפֿן מיר טאָן זיך אַרױסצוראַטשקעװען
בּיטערער

לאַגע?",

יד ,יפֿאָל,

1881

; .88ער ראַטשקעט זיך ארויס אויף אַלע
פֿירי אויס זײַן סבֿיבֿה .אַנטלױפֿט צו מיר אין
שטוב כּדי זיך אָפּצוזונדערן פֿון דער װעלט",
ד.

אַרױקראַמען  --טרו- :95 .ראָמען
-רוימען ( .)36אַרױסרײניקן ,אַרױסקערן,אַרויסשטעלן .בּאַזײַטיקן ראַמענדיק .מיטן מיסט
אי א גאָלדן פֿינגערל .מיט אַ בּעזעם אַי די
אַפּיקורסים (די בּונטאַװשטשיקעס אע) .פֿאַרן
קאַלכן (װײַסן) די שטובּ אויף פּסח א' אלע
זאכן אין דרויסן אַרויס, .,אלץ װאָס איז א
שפּײַז פֿאַר מענטשן אָדעֶר פֿאַר בּהמה . . .און
עס האַלט ניט לאנג אין דער ערד האָט 9ס
מיטהן און צו זײַן געלט-שבֿיעית,
שבֿיעית {ש|=
מע מוז עס אי און זײַן געלט אַי ,זרעים,
נט/בּ |בּײַ פיעט-- :רוימעןן, .װען גאָט װעט
אי דעם רוח-הטומאה פֿון דער װעלט" ,תּניא,
זי ,061
--ראַם,

-ראָם,

י .זילבּערבּוש,

שטרעכאַלעך,...

ווין ,6

זי  .461עאַ לױיבּ צו גאָט װאָס איר האָט זיך

דער

קללה:

עזאָלסט

זײַן די כּפּרה ,די געלייזטע ,די געשיידטע און
דער אי פֿון שטאָט אַרויס" (בּריסק)
ה-עכץ.

/עניש.

אַרױפראַננלען  --טרו.

ער

(ין

אַרויסקריגן דורך

(מיט) א געראַנגל .אי פֿון עמעצנס
גניבֿה,

הענט די

מיט זי ך .דורך געראנגל זיך ראַטעװען ,זיך
בּאפֿרײַען אָדער עפּעס דערגרייכן .אי זיך פֿון
מלאך-המוותעס הענט; .אַזױ פֿיל  . . .פֿרױען און
קינדערלעך ,װאָס האַבּן זיך פֿון שטעטלשע
שחיטות אַרױסגעראַנגלט ,האָבּן דאַ דעם טויט
ניט אויסגעמיטן" ,ל .רייזער ,אין גאָפ ,אן ,11
,זיך אַרױסגעראַנגלט צו פֿולער אַנערקענונג",
אפֿא ,טמז 2691 ,א ,41

ר-אַנגל ,דער.

-עכץ.

//עניש.

אַרױפרוֹנון  --טרו .אַרױסבּרענגען ,אַרױס-
זאָגן עפּעס מיט רוֹגז ,מיט רוגזא ,אױפֿגערעג-
טערהייט .אי די אַלטע טענות .אי דעם פּראָ
טעסט װאָס קען קיין פּעולה ניט האָבּן
אַרוסיוטשן

פֿיג, :און אָט ראַטשקעװעט זיך שוין אַרױס
די ערשטע גרעזעלעך פֿון דער װינטערדיקער
תּבֿואה ,װאָס האָט זיך געװאַרעמט אונטערן
שְניי" ,אפֿא ,טמז 6691 ,וו ,12

פֿון דער

-עניש.

זונג ,

אַלע כּוחות אַרױסגעראַטשקעװעט און האָט צו
װיסן געגעבּן דער פּאָליציע ,און אין דאָרט
חלשות געבּליבּן" ,הענעך מעדניקאָו ,יופאָל,
 2וט , .42בּיז דער אַלטער האָט זיך ספּאָמ-
ניענטעט און אַרױסגעראַטשקעװעט פֿון אונטערן
װאָגן אַרױס ,איז דערװײַל דער שמועס איבּער-
געריסן געװאָרן" ,ייל ,דאָס פוילישע יונגעל,
אַדעס  ,5981זי , .86אַזױ האָבּן זיך בּאַדאַרפֿט
דערפֿילן אַמאָל  ...בּעל"עגלות ,בֹּשעת זײי
פֿלעגן זיך אי פֿון די זומפּיקע שלאאַכן און
משה

מר.

פֿון די שנייען און פֿרעסט",

דקע)- .ערײַ.

אַרױפראַטשקע(וע)ן זיך---אוטו .1 .מיט
שװעריקייט אַרויסקריכן ,אַרויספּויזען .אַרוס-
קאַראַבּקען זיך .אַי זיך אויף אַלע פֿיר פֿון
שענקער

ארויסגעראטשקעט

אַרוסרונד(יק)ן זיך

זיך  --אוטו .זצשמ.

אַרוס

קריכן .אַרױסגליטשן זיך, .טײילמאָל האָט זיך
עס {דאָס קאַרטאָפֿל-קינדן אויך פֿון דער הייל
אַרױסגערוטשט",

יװועגן א שווימער....

פרץ,

אַרױסװײַון זיך
אַרױיסרױיטיקן  --אוטװ.
בּאַטראַכט
ן
ר.
ע..
וָט
מיטן רויטן קאָליר , .הא
ז.ײַ.נע =צעריסענע קאמאשן ,פֿון ועלכע
.
ס'האָט אַרױסגערױיטיקט א צעריסענע זאָק",
י .ל .שאַצקי ,קאַרנבּלומען ,בּיאַליסטאָק ,5391
אויך מיט זיך.

ייט-אַרױפרױטלען זיך  --אוטו :99 .ר
ֿ,אַר-
לען זיך .אַרױסװײַזן זיך װי רויטלעך .פ
שוויצטע פּנימער האָבּן זיך אַרױסגערױטלט װי
פֿון אַ געשוילעכץ",
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הנג.

בּערג

שו' ,װאָסטאָק',

ז'

-עניש,

אַרױפרױכערן  --טרו- :95 .רי-יכערן.
 .1אַרױסטרײַבּן מיט רויך .אַי די אָסינעס פֿון

זייערע נעסטן ,די װאַנצן פֿון שטובּ .די נאציס

האָבּן ארויסגערויכערט די פּאַרטיזאַנער פֿון די
|
קאַטאַקאָמבּעס.
 .2סתּם אַרױסטרײַבּן עמעצן פֿון אַן אײַנגע-
זעסענעם אָרט .פֿאַרטרײַבּן ,פֿאַריאָגן ,ענג מאַכן
| כּדי מע זאָל אװעק ,ניט קומען מער ,בּאַזײַטיקן,

דערװײַטערן .אי ייִזן פֿון זייערע עקאַנאַמישע
פּאָזיציעס, .מ,ע נעמט נישט און מע רויכערט
נישט אַרױס קיין שכנים אין מיטן פֿאַר-פּסח!",
שע,

מאָנאָלאָגן,

האָבּן

ז' , ,34פֿון יידישקייט

זיי גאָרנישט געוואוסט  . . .זי זענען ממש שוין
גאָר קיין ייִרן נישט געװען ,אָבּער אַי זי פֿון
דער גמינע האָט מען נישט געקאַנט" ,מוק,
װ ,ו' .75

מײַנע בּאַגעגענישן

 .9אַרױיסעסן ,אַרױסװאָרצלען .אַי פֿון עמעצן
ּ,ידנע ,בּידנע זשאַרגאָן! עס מוז
דעם פֿולער .ב
נאָך געדויערן א קליינע װײַלע ,בּיז מע װעט
אִי אָט דעם דאָזיקן דוך פֿון אונדזער יונגע
ליטעראַטור" ,שע ,יפֿאָל ,7881 ,סן ,33
 4אַרױסלאָזן מיטן רויך .ש,טיי איך אויף

אינמיטן גאַס ,װי ס'שטייט דער שװאַרצער
קוימען  /אױפֿן דאַך פֿון אונדזער הויז;  /עֶר
האָט שוין לאַנג פֿון זיך אַרױסגערױכערט אַלע
טרוימען / ,איצט וויינט די אַרעמקײט פֿון אים
אַרויס" ,חג ,דורות ,זי ,22

 .5דזו אויסרייכערן (, ,)753 4--א,יך האָבּ
בּײַגעשטײַערט מײַן בּיסל רויך א צװײי צענדליק
יאָר .איך פֿלעג אי א צװועלף ציגארעטן א טאָג",
יג ,טמז,71 | 4691 ,
יונג.,

ניש,

ארויפרימען  --טרחו .זזו אַרױסראַמען
מבער זײַן ,בּאַזײַטיקן, .,אין מסכת שבּת רב
נחמן בֹּר יצחק הוט גיהט אין {=אן װײַן
גאָרטן אונ' אים װײַן גאָרטן װאַר איין בּערגל
מיט ערד ,אוני ער דינגט לײַט די אים דאָז
בּערגל זולטן הרויש רוימן" ,בּראַנט ,פּרק מד,
,גאָט ,דו האָסט גצערנט אונ' האָסט רשות
גיגעבּן דען פֿײַנד אויז צו רוימן דײַן בּית
המקדש אוני אַרױז צו ציהן אַלץ װאַשׂ דרינן
וואר",
;קינות"

;מצוה

איבּז,

ר'

עם

פרוש

ליב

סופֿר

לשון

בּן

אַשכּנ,

ר'

חיים

פּראָג

חזן,
תּס"ט.

ט' :מיזאָל מבֿער זײַן (אַ') דאָס חמץ
ספֿר

ערבֿ פסח",

מיני

תּרגימ"א

והוא

ספֿר

ֿ,ון די פּירות פֿון
המצוות ,לאָדז ,יאָר? ,זי  .5פ
שמיטה |כּלומר די װאָס װאקסן אין שמיטה-
יאָר פֿון זיך אַליין| טאָר מען ניט 9סן נאָר
אויבּ עס איז דאָ פֿון דעם מין אין פֿעלד פֿאַר
די חיות ,אויבּ עס איזן שוין ניטאָ פֿון דעם מין
אין פֿעלד מוז מען א' דאָס מין פֿון שטוב",

סשי וו ,זי ,54

זנג.
-קע).

/עניש.

-עכץ.

/ער (ין

-ערײ,

אַרויפרונד(יק)ן

זיך --

אוטה.

אַרױס:

בּוֹלטן ,זיך װארפֿן אין די אויגן מיט רונדקייט,
,פליישיקע ליפּן װאָס רונדן זיך ארויס פֿון די
פֿאַרקעמטע
װעג ,זי ,941

זנג.

װאַנצעס",

-עכץ.

ישׂק ,שליאַך

/עניש.

און אומ.

אַרױסרוףם

אַרױסרופֿעריש

2127
אקט אָדער פּראָצעס

רבּי האָט אים געהייסן אַ' און געזעצט

בּײַם

פֿון ארױיסרופֿן .א מעכטיקער ,חוצפּהדיקער אַ
אָננעמען דעם אַי .ניט רעאַגירן אױפֿן אַי, .אויף
אירע נידעריקערע טרעפּ איז קונסט אַן אָפּרוף,
אויף אירע העכערע מדרגות איז זי  --אַן אַ",

,מע

האָט

אַרופיוף  --דער ,ז.

שנ,

און

קריטיק

קריטיקער,

ב"א

,9591

,די דינער שטאַרק זיך ואונדערן
פֿאַרװאָס מע הערט ניט אױפֿן װעג
ניט זײַן {דעם מלכסן אֵַיי ,האַל,
מאָסקװע  ,6691זי ; .052אַמאָליקע

זי .271

דערויף/ :
זײַן רוף/ ,
מײַן אוצר,
צײַטן איז

דער קיבּוץ געווען אַן אַי ,אן א' צו לעבּן אַ
קאָמונע-לעבּן און שאַפֿן בּעסערע פֿאָרמען אין
צווישנמענטשלעכע

 2טו .52
אױסרופֿזאַץן.

בּאַציאונגען",

א"ע טל.

אַרױפרפֿן  --טרו.

צאַנ,

אײזאַץ

פֿאָר,

|נר= .

 .1רופֿן עמעצן ער זאָל

אַרויסקומען פֿון אינעװײיניק .אי דעם פֿאָרזיצער
פֿון דער זיצונג .אי הינטער דער טיר .די נאַציס
האָבּן ארױיסגערופֿן פֿון המון דעם רב און אים
דערשאָסן, .װען איינר הנײַן גיט אין די שולן
דז ער איינם װעלט הרוישׂ רופֿן7 ,"...לטו,
געװען
יח
ט.ר. .
מיין
כו/א, .ער האָט זיך אַל
אין שול אַרײַן ,און האָט  . . .די צוויי יונגעלײַט
פֿון דאָרט אַרױסגערופֿן אויף אַן אָבּיסקע" ,קמ,
 ,7יאן ; .11אַלצדינג  . . .מוז האָבּן א סוף,
אַפֿילו דאָס אַי אן אַרטיסט אויף דער סצענע פֿון
טעאטער",

ייִדישן

שע,

שטערן

בּלאָנזענדע

|,

װאַרשעצ  ,2291ז' / .012א' װעט פֿון דער
ועלטס לאַבּירינט  /דער שופֿר מטטרונס אַ
הימלשן אינד  /און דער אינד װעט מיט ריקוך-
פֿיס שנצלע  /צעטרעטן די שלאנג" ,צייט,
מטטרון ,ווארשע , ,2291א,יך  --בּרודער לײַבַּ-
לעכער פֿון צופֿאַל / ,האָבּ איינמאָל אײַנגע-
צאמט די רגע / -- ,און האָבּ די זון אַרױס-
גערופֿן  /פֿון הינטער כמארעדיקע װעגן" ,בּ.
לאַפּין,

דער

פֿולער

קרוג,

די

זוך.

*רופֿט נישט ארויס דעם װאָלף פֿון װאַלד! =
שפּילט זיך נישט מיט (קיין) פֿײַער! זײַט פֿאָר"
זיכטיק בּײַם האָבּן צו טאָן מיט צעשטערערישע
כּוחות.

*א' פֿערד

פֿון שטאַל

=

זי

צו-

גנבֿענען.
 ,2בּכּלל דזוו רופֿן נאָר עמפֿאַטישער .אַרױס-
פֿאָדערן .צורופֿן .אָפּרופֿן פֿון ערגעץ .אי אויף
א פֿאַרמעסט .אי אויף א דועל .אי אויף א דין"

תּורה .א' מיליטער כּדי צו אונטערדריקן דעם
אױפֿשטאַנד .,א' די גיכע הילף ,די פֿײַער-
לעשערס .אי די שטרײַקערס אין פֿאַבּריק אויף
אונטערהאַנדלונגען .אי אין געסטאַפּאָ .אַ' נאָך
עדות צום פּראַצעס .אי דעם שילער צום טאָװל,
;אַז דער מאָנאַט אַפּריל האָט פֿאַריאָגט דעם
מרה-שחורהדיקן װוינטער און אַרױסגערופֿן דעם
ליבּלעכן

זומער",

בּ .זילבּערמאַן,

אהבֿת

דוד

ויהונתן ,קעשענעוו  ,5881זי ; .8איז מיט זײַן
כּבֿוד אַלײן צוגעגאַנגען צו משהלען מיט דער
דעה אים אָנצולערנען  --אי אים אויף א פּאָיץ-
ר.בּ.א ,לאָז מען זען װער װעמען
ַקד.
אני
די
װעט איבּערשפּאַרן" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,001
;ער איז געשטאנען בּײַ דער טיר פֿון רבּינס
בּית-המדרש צװישן אַנדערע אורחים ,אָבּער דער

טיש

נעבּן זיך" ,אֵש,

תּהילים:ייד.

דרינגענד אַרױסגערופֿן דעם לייטענאנט  . , .אין
זײַן מיליטער-טייל {|= מע האָט אים אָפּגערופֿן
פֿון אורלויבּן",

נאָטע

לוריע ,הימל

און ערד,

מאָסקװע  ,5691זי ,45
 .9גורם זײַן ,בּרענגען צו א מצבֿ ,א סיטו-
אַציע .דערוועקן א פֿיזישע אָדער א געזעלשאַפֿט-
לעכע רעאקציע .א' א מחלוקת .אַי אַפּלאָדיס-
מענטן .א' אַ פּאַניק ,א סקאנדאַל ,א סענסאַציע,
אַי אַ קריזיס ,א װירטשאַפֿטלעכע נויט ,אי אַנער-
קענונג בּײַ אַלעמען .בּאַדינגונגען װאָס רופֿן
ארויס אן איבּערקערעניש אין די געדאַנקען
קלאָר מאכן די סיבּות װאָס האָבּן אַרױסגערופֿן
די קראַנקײט .א פּאַליטיק װאָס רופֿט אַרױס
אַרעמקײט ,נויט ,אומצופֿרידנקײט װאָס קען א'

שלומערט אין מיר ,אָפּװאַשן ,אויסטאַקן ,אַרױס-
שלײַפֿן די פּערל און די בּריליאַנטן ועלכע ליגן
בּאַהאאלטן אין דעם שטויבּ פֿונעם לעבּן". ,
בּאָרשאַװער,

פּאַעזיע

גש,

פראָזע,

און

,1191

נ"י

זי  :212בּ) בּאַשאַפֿן ,געבּערן, .גלײַך מיט דער
בּורזשואַזיע איז בּאשאַפֿן געװאָרן און אַרױס-
גערופֿן געװאָרן צום לעבּן נאָך א נײַער קלאַס,
איר

היפּוך

דער

--

מ.

פּראַלעטאריאט",

א,

רעליגיאָן און קלאַסענגעגענזאַטצען ,קאָנדאָן
 ,3ז' , ,17אייגנטום איז דאָס װאָס געהערט
מיר ,װאָס איז אַרױסגערופֿן געװאָרן אין לעבּן
דורך מײַן שׂכל ,מײַן אײַנפֿאַל ,מײַן ענערגיע",

זשיט ע ,נ"י  ,7191ז' ,661
 .0אַרױסצװינגען .אַרױסקריגן .אי אויף אָפֿן-
קייט ,אויף אן אָפֿענעם שמועס .אי אין מענטשן
די חיה, .רובּערט

האָט דאָס ערשטע

מאָל אויף

(דורך)

זײַן לעבּן פּרובּירט א' א פֿאַלשן זיפֿץײ ,בּ .זילי

דער ווירקונג פֿון שטאַפֿן ,ריחות אע .אי שווייס
אױפֿן לײַבּ, .א שװעבּעלע איז טאקע קליין --
אָבּער ס'קען אַי (אָנמאַכן) א גרויסע שׂריפֿה",
שװ; .זי פֿלעגט זײַן אין שטאַנד פֿון דעם
האַרטסטן מענטשן טרערן אַרױסצורופֿן" ,ל.

,5881

אן אױפֿשטאַנד.

לעװיץ,

אי א רעאקציע

שנײַדער'ס

רפֿאל דעם

מיט

טאַָכטער ,וילנע

 ,8ז' , .91דער בּדחן האָט אויסגעשיט
אלץ װאָס ער פֿאַרמאָגט ,אַבּי נאָר אַ'י א שמייכל
בּײַַם חתן אױפֿן געזיכט",

י .גױידאָ ,דער נײַער

פּראָצענטניק ,ווילנע  ,3981זי , .24דער קאַקליוש
רופֿט אַמאָל אַרױס געפערלעכע שלאַפֿקײטן װי
למשל א לנגעןאָנצינדונג ,א בּײַטלבּראָך,
לונגען-קאַטאַר",
יודישער

אבֿרהם

יצחק

בּוכבּינדער,

דער

פֿאָלקס קאַלענדאַר ,אדעס תּרנ"ה ,זי ,94

;אזוי איז בּײַ אונדז שוין די מאָדע ,אוֹ יעדע
נײַע געשעעניש װאָס סע טרעפֿט זיך דעם כּלל-
ישׂראל ,סײַ צום גוטן ,סײַ צום שלעכטן ,רופֿט
ארויס בּאזונדערע פּאָעטן און שרײַבּערס ,דרש-
נים און שתּדלנים" ,ממוס ,צוריק אַהײם ,ז' ,88
;א ייד מוז האָבּן בּטחון ,בּטחון רופּט אַרױס
דאָס מזל" ,ייט ,טמז 0691 ,ווא ,2
 .4אױפֿװעקן א געפֿיל ,אַן איבּערלעבּונג .אי
צער ,עגמתנפֿש ,װייטיק ,א מרה-שחורה .א'
בּאַוואונדערונג ,האָפֿענונגען ,התלהבֿות ,התפּע-
לות ,רחמנות אדגל .אי אילוזיעס .א' חשדו
כּעס ,צאָרן ,אן עקל ,שרעק .א' אינטערעס,
נײַגער .,אינסטרוקציעס װאָס רופֿן אַרויס אומ-
פֿאַרשטײענישן ,ספֿקות .א' א חשק ,בּאַגער,
פֿאַרלאַנג אע.

|

אהבֿת דוד

סטרומענט",

 ,9אױפֿשטעלן ,רעסטאַװרירן ,אױפֿלעבּן, .דאָך

סעג ,מײַנע זיבּן יאַר אין תלאָבֿין ,ב"א ,9491

,7'441
א) אַרײַנגעבּן לעבּן,

,י אין לעבּן דאָס װאָס
אויפלעבן ,פֿאַרשטאַרקן .א

א.

ז,

וידוי פֿון אן

א

אַקושערקע,

װאַרשע  ,9091ז' , .36דער קריג האָט ניט
איבּערגעאנדערשט די נשמה פֿון דעם אַרבּעטער,
ער האָט נאָר אַרױסגערופֿן אויף דער אייבּער-
פֿלאַך דאָס װאָס איז געװען פֿאַרבּאָרגן אין דער

טיף" ,זשיט או ,נ"י  ,9191ז' ,951
*אַי די געמיטער = פּראָװאָצירן א קריגערל,
*אַי (די) גײַסטער (גײַסטן) = א) בּײַ ספּיר-
טואַליסטן  ---קאָמוניקירן מיט פֿאַרשטאָרבּענע;
בּ) אי כּוחות װאָס מע קען זי ניט בּאַהערשן,
*אַי אויף דער ה ע ז ה = אי אין דעם מענטשן
דעם 'שייגעץ' ,דעם צודלהכעיסניק, .אַז װעסט
מיך אי אויף דער העזה ,קען איך נישט גוט
*א'
זאָגן פֿאַר זיך" ,אָפּאַ ,יושפ  ,זי 811
אויפֿן גאָס = אױספּראַװאָצירן אויף א דע-
מאַנסטראציע ,בּאַריקאַדן ,קאמף אע, .אַנדערש
איז געװאָרן די טאַקטיק פֿון דעם קעמפֿנדן
פּראַלעטאריאט ,אין  8481יאָר איז זײַן פּאָליטי-
שער קאַמף געװעון א באַריקאַדךקאַמף...
הײַנט פֿירט דער פּראַלעטאריאַט א טעגלעכן
פּאַליטישן קאַמף און דערבּײַ לאָזט ער זיך ניט
בּשום-אופֿן

אַי חנוכּה בּילדער ,חנוכּה-שטימונגען מוז איך
מ.י.ט געװאָלט צוריק אִ' די קינדער-יאַרן",
;
פּרץ ,יאַ יונגן שרײַבּערס חנוכּה', .דאָס לײַכטע
בּאַרירן מײַנע האָר האָט אין מײַן פֿאַנטאַזיע
אַרױסגערופֿן מאַדנע מילדע בּילדער און האָט
מיך מילד ,ליבּ אײַנגעשלעפּֿערט" ,י .האַלפּערן,
שיינדעלע ,װאַרשע  ,3191ז' , .02איך דאַרף אי
דעם נעכטן מיט זײַנע פֿאַרבּרענטע געשטאלטן",

*אַי צום (אין) לעבּן =

בּערמאַן,

ויהונתן ,קעשענעװו

זי , .92מיר דאַרפֿן זאָגאַר קינסטלעך אִ' |בײַ
פֿאַרגיפֿטונגען| דאָס בּרעכןי ,דר' מ .גאָטליעבּ,
זײַט געזונד | ,װאַרשצ  ,2091ו' , .6דער
לײַכטסטער אופֿן אַרױסצורופֿן אַן אַבּאָרט אין
פֿאַר די אַקושערקעס  --דורכצושטעכן . ..די
פֿרוכט הײַטלעך דורך די הילף פֿון אַן אינ"

אִ' אויפֿן

גאָס",

אידישער

דער

אַרבּײַטער ,לאָנדאָן  ,2091מן  ,31ז3י,1
מיט זיך  --זזו אָנרופֿן זיך .פֿרײַװיליק
פֿאָרלײגן זיך עפּעס צו טאָן,, .האָט דער מהר"ל
בּאַלד זיך אַרױסגערופֿן אַז מיט אַלע זײַנע
כּוחות װעט ער שטרײַטן קעגן דעם עלילת-דם",
מעשׂה

פֿונים

מהר"ל

מפּראַג,

אָרט?

יאָר?,

.5 '1

;זי האָט זיך אַליין אַרױיסגערופֿן אויף צו זיצן
נעבּן קראַנקן" ,שע ,אין שטורם ,ז' ,002

זונג.

-עכץ.

דקע) . -ערײַ,

/עניש.

ער

(ין

אַרױפרופֿעריש  --אַדי .װאָס איז כאַראַקטץ-
ריסטיש פֿאַר אַן אַרױסרופֿער אָדער אַרױסרוף,

אַרױסרוקן זיך

אַרױסרײַבּן

2128

אַיע פֿאָדערונגען .אַן אי'ע שטעלונג .אַן א'
שמייכעלע .ריידן ,ענטפֿערן אי און בּייז ,פֿאַר-

מאָרגן  . . ,האָט בּנימין שטילערהייט אײַנגע"
רוימט סענדערלען אין איער און װי א
קעצעלע זיך אַרױסגערוקט פֿון שטובּ" ,ממוס,

,8

מאָגן אַן אַין רייץ .גקוקט אויף יעדן מיט אַין

מסעות ,זי , ,33אײינציקװײַז ,אײנציקװײַז ,האָט

אַקאָרשט אַרױס מיט די מזומנים!",

פּראָװאָקאַטאָריש.

זיך

חוצפּהדיק.

חוֹזקײ ,חג ,צמח אַטלאַס װ.

אַרױפרוקן  --טרװ.

א"

האַלטן

קקייט,

זיך דער

 .1רוקן פֿון אינעװײניק

אויף אַרױס .אַרויסשטעקן .אַרױסשטעלן ,אַרױס-
שטופּן .ארויסשארן.

א' די פּאַנטאָפֿל פֿון אוג"

טערן בּעט .אַי דאָס טישקעסטל .מע טאָר ניט אַי
די האַנט דורכן פֿענצטער בּעתן פֿאָרן, .דעם
טיפּש (דעם אייזל) רוקט מען אַרױס דעם
ערשטן" ,שװ, .װען איינעם איז אין בּיין
אַרויסגערוקט געװאָרן ,מעג מען אים פֿאַר"
ריכטן אום שבּת" ,לט{ ,2ע/בּ, .זי אַלײן רוקט

אַרױס קונציק אירע פֿיסלעך פֿון אונטערן
קלייד" ,פרץ ,יפּורים-שפּילער', .איך האָבּ אַ
רגע אַרױסגערוקט דעם קאָפּ און דערזען פֿאַר
זיך א הילצערן

בּריקל" ,דא ,פֿון בּערלין בִּיז

סאַךפֿראַנציסקאָ ,װאַרשע  ,0391ז' , ,491דער
בּוים האָט די האָריק:צעװאקסענע צװײַגן /
געװאָרפֿן דעם רוים אױפֿן אַקסל  / --דער
רוים האָט כּסדר דעם אַקסל ארויסגערוקט /
פֿון אונטער

די צװײַגן",

צייט,

,עס

מטטרון.

צעשפּרײט זיך אַ צעשטערנטער הימל ,עס רוקט

אַרױס איר בּלאַסע צורה די נאַקצטע לבֿנה",
'-ש.

דורך

ברעגמאַן,

קריג

און

|,

רעװאַלוציע

אַדעס  ,13291זי ,102
 .2אַרױסהײבּן עפּעס אָדער עמעצן .בּאַטאָנען,
בּפֿירוש אָנװײַזן .אויסטיילן פֿון צװישן אַנדערע,
אַי אַ יונגן פֿעאיקן מענטשן אויף א װיכטיקער
שטעל .אַי עמעצן אין בּיוראָ ,אין צענטראַל-
קאָמיטעט .אַי אַ פֿאַרשטײער ,דעלעגאט צו א
קאָנפֿערענץ ,קאָנגרעס .אי ארגומענטן ,לאָזונגען.
א די סיבּה פֿון א דערשײַנונג .א' ערנסטע
פּראָבּלעמען .אַ' אַ פּראָטעסט ,פֿאָדערונגען ,א
פֿאָרלײיג ,אַ פֿראַגע ,אַ סכֿרה .אַי דעם אייגענעם,י װײַטערע אַנטװיקלונג |אין דער נײַער
איך ,ד
פֿיזיקן האָט אַרױסגערוקט אױפֿן ערשטן פּלאַן
שדטיראַלונג" ,גוטנ ,ז' , .71שמעון {האָטן
 אַזױ געדרייט און אַרױסגערוקט אַזױנע גע"בּיפֿטע טענות ,אז ער האָט צעמישט די גע-
דאַנקען בּײַם רבֿ און בּײַם בּוֹרר פֿון אַנדערן
,דער שװערער
.
 2261א
צד" ,בּאַש ,פֿאַר91 ,
קרעכץ איבּער דעם ייַדישן בּראָך . . .האָט אים
אויסגעטיילט ,אויסגעצייכנט און אַרױסגערוקט
פֿון צװישן די דיכטער-משכּילים" ,צײַט ,אין
גאָם ,פאן ,7

אַרופרוקן זיך --אוטו }-- .דפֿװ.

 ,1אַרױס-

שלײַכן ,אַרױסשאַרן זיך פֿון ערגעץ( .פֿאָרזיכ-
טיק) נעלם װערן ,אָפּטראָגן זיך .אַי זיך הינטער-
װײַלעכץ און נעמען די פֿיס אויף די פּלייצעס.
;װאָס שטייסטו ,ליימענער גולם? רוק זיך
אַרױס

און װער

א האָז",

רייד.

,אַפֿילו

דיא

מלאכים  . . .האבּן זיא זיך הרויש גירוקט אויז
דעם משכּן" ,צאינה ,אחרי-מות ,צה/ג, .דערזען
אַז עס איז שלעכט ,מע שלאָגט ,מע רײַסט
בּיכער האָבּן זיי זיך אַרױסגערוקט דורך א
הינטצרטיר",

ש.

בּעקערמאן,

װאָפּראָס .אַדעס ,7881

דער

זשענסקערּ

ז' , ,83געדענק

זשע

שטוב",

עולם
שע,

אָנגעהױבּן

קליינע

אַ'י פֿונעם

מענשעלעך,...

רבֿס

ז' .201

;ער האָט שטיל גענומען דעם שטעקן און האָט
זיך שטיל אַרױסגערוקט פֿון שטיבּל" ,אַר וווש,
'אידיש ,,זי ,92
 .2פּאַמעלעך אָדער אומבּאַמערקט אַרױס:
קומען פֿאָרױס ,אַרויסקריכן ,פֿאַרזיכטיק בּאַוועגן
זיך פֿון אינעװײיניק אויף ארויס .אַי זיך פֿון די
בּאַהעלטענישן .אַי זיך פֿאָרױיס צו די פֿאָדערשטעץ
רייען, .דער פֿעסט זיצנדיקער טשװאָק אין
װאַנט ואָס רוקט זיך ,קריכט ניט:וילנדיק
פּאַמעלעך אַרױס פֿון זײַן שטעלע ,קומענדיק אין
בּאַרירונג מיט אַ מאַגנעט" ,ממוס ,שלמה װ,
; .66 1אין א װאָך ארום איז דער גאַנצער
פֿרילינג פֿאַרשװאונדן .א קאַלטער צפֿו-װינט
האָט זיך אַרויסגערוקט פֿון ערגעצוואו" ,יהואָט,
פּראַזע' ,דער עפּלבּויםי, .קיינער זאָל נישט זען
קנײַפּט ער בּײַם דאַװנען יעדן אָרעמאַן ,װאָס
ויל זיך אַ' אין פֿראָנט פֿאַר אים און פֿאַרשטעלן
זײַן הילצערנעם פֿוס" ,ייז' ,צװישן בּעטלערי
,די נאַכט איז צוגעפֿאַלן .װי שאָטנס האָבּן זיך
גענומען אַי פֿון װאַלד אַ גרופּע פּאַרטיזאַנער
אויף פֿערד" ,י .אַראַן ,דער אַלגעמײנער זשור-

דאַרף זי האָבּן נײַע מאָדנע קליידער" ,פ .זאַי
מאָשטשין,

אין יודי פֿאָלקס בּיבּליאָטעק ,שִן ,1

'

זיך

מעדיעס,

קאָװוסקי,

שלש

סעודות

צײט.

נחמן איז ניט אַבּיײװער-- ,

ז' ,21

װי פֿון א נעסט

פֿױגלשע

דאָס קראַסע

איי",

רחל ה .קאָרן ,ערד, .דער של-ראָש זאָל זיך ניט
אַי װײַטער פֿון די האָר אױפֿן שטערן אַרויף",
סשי ן זי ,22

עכץ.רוק.דקע)- .ערי.

עעניש.

ארויסרהחפנותן  --טרו .נעאָל.

הער (דין,
אַרױסרופֿן-

דיק רחמנות אַרוסקריגן עפּעס, .ער האָט בּײַ
מיר ארויסגערחמנותט מיט זײַן פֿרום רחמנות-
פּנימל מײַנע רחמנותדיקע לעצטע פּאָר הונדערט
דאָלאַרלעך בּיון לעצטן סענט" ,א .י .קריזאָװסקי,
,3

אַרופריזלען  --אוטו.
אַרױסקװאַלן ,אַרױס-
פֿליסן אין פֿאָרעם פֿון אַ קליינעם שטראָם .פֿון
בּאַרג ריזלט אַרױס אַ קװאַל, .דאָס אין דאָס
לעבּן  . . .װאָס שטורעמט און ריזלט אַרױס פֿון
די טיפֿסטע פֿאַרבּאָרגענישן פֿון דער נשמה",
'
זרובּבל ,צוק ,מאַרץ ,6591

נאַל ,נ"י 2791 ,או ,22

ש--
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בּחורים,

 .9אַרױסזען זיך .אַנטפּלעקן זיך .אַרוסקוקן,
,פֿון שװאַרצן שפּיצנשאַליקל האָט זיך אַרוס-
גערוקט אַ שמאָל בּרוין בּאַשפּרענקלט פנימל,

מיט

 9אַרױסהײבּן זיך .אַרױסװײַזן זיך .בּאַװײַזן
זיך .װערן אָנזעעװדיק ,בּולט .אַי זיך אין פֿאָ-
דערגרונט .אַי זיך אױפֿן ערשטן פּלאַן ,אויף דער
אַרענע .אי זיך אױבּנאָן .עס האָבּן זיך אַרױס-
גערוקט נײַע טוערס, .ניט אַלעמאָל רוקן זיך
אַרױס די בּעסטע", .צדיקים זעען זיך נישט אָן,
רשעים רוקן זיך אַרויס" ,שװ, .צװישן עולם
זוכט אָבּער יעדער אַװעקצומאַכן יענעם און זיך
אי אױפֿן פֿראָנט ,צו זײַן עלטער" ,י .װיערניי

;הברה

רוקט

שע ,קאָי

זיך.

-נג.

אַרוסריטשן  --טרוו.

עגיש.
אַרױסרוקן עפּעס װאָס

קאַטשעט זיך ,װאָס איז אויף רעדלעך,
מיט זיך +- .אַרוױסרוטשן זיך .דער לאָמער
האָט זיך אַרויסגעריטשט אויף דער גאַס אַרױס,
קלעזמער-לשון :אַנטלױפֿן, .געגעבּן דעם 'שיי-
געץי אַ ואונק ,אז ער זאָל זיך אַ' פֿון שול,
װײַל ס'האָט זיך דאָ פֿאַרקאָכט די אמתע קאַשע",
ש.

י.

האַרענדאָרף,

טעאַטער:קאַראַװאַנען,

לאָנ-

דאָן ,5591

אָי אונדזער

האָבּן די געזעלן

געזאָגט מיט שטאָלץ ,װאָס איינער פֿון זיי
זיך אַרױסגערוקט" ,ייז ,חבֿר נחמן ,ז'
;נאָר דאָ און דאָרט רוקט זיך בּײַ אים
הומאָר אַרױס אױבּנאָן און צעװאַקסט

אַרויסריטשען  --אַרױסרעװען.

אוטן

--

האָט
.171
דער
זיך

;אַרױסגעריטשעט האָט א היזעריקער קרעכץ
פֿון קצל / ,װי ס'כאָרכלען פֿון אַן אָקס ,געבּונדן
צו דער שחיטה בּאַנק" ,הר ,פֿאַרנאַכט ,אין
מדבּר װאַקסט אַ שװאַרצע שװאָם.

אַפֿילו בּיז גראָטעפק" ,רחל אױערבּאַך ,היימיש,

טרח  --אער האָט אַרויסגעריטשעט א נײַעם

טבֿת תשיייח.

בּאַפֿעל צו איינעם

פֿון די װעכטער

בּײַ דער

 ,4איר .אַרױסשפּרינגען .אַרױסשטעלן זיך,
אַרױסװײַזן אַן אומגעלומפּערטע איניציאַטיו.

טיר" ,מ .שטיקער ,טמז 0691 ,ווא ,, 03מיט ציין
געקריץ האָט  ...וער} צו זיך אַליין אַרױס-

אַי זיך װי

דער

אַי זיך װי א יאָלד אויף אַ חתונה.

א יוון (אין סוכּה) .אַי זיך מיט אַ שפּאָגלינײַעם
פּראָזשעקט, .גאָר אינמיטן האָט זיך אַרױס
גערוקט

איינער א יונגערמאַן,

אַפֿילו ניט פֿון

די גרויסע גאונים וחריפֿים ,נאָר א רעכטער
בּעליסבֿרא  . . .און האָט אַ פֿרעג געטאָן א קלאַץ-
קשיא" ,דער ידי פֿאַר פסח ,װאָרשע ,1881
זי ,53
אַי זיך מיט מעות ,מזומנים ,קליינגעלט אע =
זיך פֿילן געצואונגען אָדער אַרױסרופֿן צו
צאָלן אָדער געבּן א נדבֿה, .ס'װעט דיר גיט
העלפֿן ,דו רוק זיך אַרױס מיט מעות .סײַװויסלי

געריטשעט",

א.

אינטים

שטינמאן,

מִיט

ועלט ,תּייאָ  ,1791זי ,37
מיט

זיך.

עכץ.

עניש.

אַרױפרײַבּן  --טרו.
אי דעם װייטיק פֿון
דער פּלייצע .אַי די פֿלעקן פֿון קלייד, ,א,ון אַזױ
איז געשען ,אַז אַרום אַ שטיין  /האָט מען
שטרוי צונױפֿגעקליבּן  / --און דאָס פֿײַער האָט
מען פֿונעם שטיין  /מיט די הינטנס אַרױסגע-
ריבּן" ,מלה' ,די בּאַלאַדע פֿון קאַשטאַכאַן,
מיט זיך.
זעניש,

--רײַבּ ,דער.

זונג.

-עכץ,

אַרױסרײד
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אַרויפרייר  --דער ,זן.

 1אַקט אָדער רע-

 2אַנ-
זולטאַט פֿון אַרױסרײדן (אַרױסרעדן).
שטאָט אױיסשפּואַך +- .אױסשפּראַך ,אויס-
שפּראָך,, ,583 ,װעגן א כּללישן א'" ,ימ ,יִֶשף
6נג , --מתקן זײַן דעם
וא זי .)1591( ,1
נפֿש-החיונית און דעם גוף דורך די אותיות פֿון
דיבּור װאָס דער נפֿש רעדט מיט די פֿינף אֵ'ען
פֿון מויל" ,תּניא ,זי צט,

אַרופרײידן

--

:99

טרח.

.--

'-רעדן

(נאָר אין לד מיט יי ,אין אַנדערע מיט {}
דוגמאות מיט יי, :דער זאָל די קריאת-שמעץ
ניט א' ,נאַר ער זאָל זי לײענען מיט דער
מחשבה" ,חה װוו ,בּ ,זי , ,581װאָס ער האַט
געװאָלט אי האָט זיך אים פֿון צונג ניט אַראָפּ-
געריסן" ,יד ,אבֿן נגם, .איך װיל ניט אַי פֿון
מויל" ,זשיט ש ,נ"י  ,2191ו' , .521טרויער
פֿון אַן עלטערזיידן  . . .ניט אין װאָרט אַרוס-
צוריידן ,ניט אין תּהילים אויסצוּװיינען" ,מל,
ימײַן טאַטעי, .געקוקט איינער אױפֿן אנדערן
ניט אַידיק קיין װאָרט" ,נאָטע לוריע ,הימל און

ערד ,מאָסקװע  ,5691ז' , ,35אויך דער ליט-
ווישער ייד דארף איבּערגרופּירן אי אופֿנים פֿון
אי אי בּאַטײַטיקע בּינדונגען ,כּדי בּאמת אריבּער-
צוגיין צו אן איבּערדיאַלעקטישן כאַראַקטער פֿון
אַ'" ,ימ ,יישפ וא ,ז ,41
-ריידער , --עס דוכט זיך אַז דאָס האַרץפֿון דעם אי גייט אויף אין פֿלאַמיקײט" ,הל,

טאָג 7591 ,וא ,32

פֿון טיר!",

פרץ,

לידער

און פּאַעמען,

'ציקאָי ,זי ,653
מיט זיך .ער איז זיך אַמאָל אַרױסגעריטן
אויסן שטאָט ,זײַן אַדיטאַנט נעבּן אים" ,פלאי,
המדבּר בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"ב ,ז' ,42
-ר.ײַט,

פֿון דער ערד און זייט |אין אַ שמיטהאָר}
און נאָכדעם רײַטט ער אַרױס די װאָרצלען",
זרעים ,לז/בּ, .זיך לאַנגזאם אױפֿגעהויבּן / ,מיט
די הענט דעם פֿעלדז דעם גרויסן / ,פֿון דער
ערד אַרױסגעריסן" ,יהואָש' ,הלײאַװאַטהאָס חב-
רים', .און װען דער אָדלער פֿליט נישט מצער /
און װען דער אָדלער פֿאַלט / ,פֿאַרװאָס מוז
זײַן די ראָבּ  /װאָס רײַסט די אויגן אים
אַרױס" ,מלה ,אין ניהיאַרק ,װאַרשע ,7291
זי , .881אויבּ א פֿרױ האָט זיך דערלױבּט

;-ריט,

דער

-נג.

-עכץ.

יעניש = .דער (דין- ,קע) = .העריי.

 .1רײַסן פֿון אינע-
אַרױפרײַפֿן  --טרו.
װייניק אויף אַרויס (בּיון סוף) .שלעפּן און
אַרױסציען מיט כּוח ,מיט אימפּעט .אִי אַ צאָן.
אי בּײִַם זקן א האַלבּע בּאָרד .אי פֿון דער ערד
דאָס װילדגראָז .אי עפּעס פֿון עמעצנס הענט.
א' א זײַטל פֿון בּוך, .אוני ער האט גישלאגן
גוט (צריו) זײַני לײַדגר אים (אחור) אַרײַן זײַן
מײַז גיקראָכן אונ' האבּן איר גידערם אַרוישׂ
גריסן" ,סהמ ,תּהלים ,עָח, .01 ,אוב ער װיל,
האַקט ער אָפּ די בּיימער נידעריקער װי אַ טפֿח

א

פֿישל אָנרירן ,האָט ער |דער פֿישערן בּײַ איר
אַרויסגעריסן דאָס פֿישל פֿון האַנט און איר
געגעבּן דערמיט איבּערן פּנים" ,ס .בּאַרדיטש-
גאַלדבּערג ,אין ספֿר לוצק ,תּ"אַ  ,1691ז' ,243
,איך װעל דיר אַ' דײַן טרפֿהנע האַרץ און
טרצטן

די

מיט

פֿיס",

יעקבֿ

גאָרדין,

דיא

געבּרידער לוריא ,װאַרשע  ,7091ז' ,42
*אי דאָס האַרץ = א) צעבּרעכן דאָס האַרץ,
אָנטאָן אַ סך עגמתינפֿש, .דו האָסט מיר מײַן
האַרץ אַרױסגעריסן / ,אַזױ װי אַ בּלום אויס
איר אָרט" ,פֿל, .זײַנע רייד האָט מײַן האַרץ
אויס מײַן לײַבּ אַרויסגעריסן ,עס רוישט מיר
נאָך אין די אויערן װי א שטורעמווינט" ,גדולת
דוד ומלוכת שאול ,װארשע  ,2581ז' .5
בּ) אַרױסרופֿן שטאַרקע עמאָציעס ,דערהויבּענע
געפֿילן .,אױפֿרודערן עמעצן, .בּײַם בּאַזעצןױ
די כּלה האָט דאָס ציגײַנערישע פֿידעלע אַרױס-
געריסן דאָס האַרץ ,װי סע װאָלט געװען א
כּשר

אַהטרײַטן  --אוטו.
זיך לאָזן רײַטן פֿון
ערגעץ .אַרױספֿאָרן רײַטנדיק .אי אויף א נסיעה,
אי פֿון שטאָט .א,יז בּאותו יום װידר אַרױז
גריטן אונ' װער סמוך ללילה גװעזין ויא ער
דורך טענשין גריטין איז"' ,כּ"י װעגן דעם
מעצער עלילת-דם' 9661 ,פֿש װו ,זי 062ן .ערי
ליבּ ע"ה מיט זײַן חבֿרות {איזן ארויש גריטן
דעם חתן אנטקיגן" ,גה ,זי , ,06דא איז ער
אַרױשׂ גריטן אין איין חשובֿי רײַט װאָגן",
שאר ,יז/בּ, .אַלע טאָג פֿון פֿרימאָרגן פֿלעגן
זי אַרױסצורײַטן אויף געיעג מיט פּױיקן און
טרומייטן"{ ,פֿמן ,הנסיון ,װילנע  ,6581גי
,אױפֿן שטאָק זיך אױפֿגעזעצט און  --א ריט
אַרױיס

אַרױסרײַסן

יִדיש

פֿידעלע",

אפֿא,

איק,

 9591וו ,4

אויך :אי דאָס האַרץ פֿון בּרוסט,
 .2דזו אָפּרײַסן .אָפֿט פיג .אַרױיסנעמען
עמעצן פֿון זײַן סבֿיבֿה ,פֿון א מצב ,פון א
בּאַשעפֿטיקונג .גרינגער א' אים אַ צאַן (בּו)
איידער אַי אים פֿון זײַנע ספֿרים ,קיינער איז
נישט בּכּוח אים פֿונדאַנען אַרױסצורליסן .דער
וועקער האָט מיך אַרױסגעריסן פֿון סאַמע מיטן
חלום, .מע כאַפּט מיט גװאַלד קינדער ,מע נעמט
זי אַװעק ,מע רײַסט זיי אַרױס פֿון זייער
גלויבּן" ,ג .י .ראַװיטש ,דער גװאַלד ריס,
ווילנע  ,3881ז' , .43שלאָפֿן ,נעבּעך ,װי די
פֿאַרצױבּערטע פּרינצן ,און ס'איז פּשוט אומ-
מעגלעך זיי פֿון דאָרט אַרױסצורײַסן" ,ממוס,

זיך א' דעם פפֿאַרבּאָרגענעם גנבֿי װאָס שטעקט
אין יעדן איינעם  --דעם איך זײַנעם" ,אין
|

נאָמען פֿון ר' מענדל קאָצקער.

 .4בּאַפֿרײַען .ראַטעװען .אַי עמעצן פֿון די
נעגל (פֿון מלאך-המות ,פֿון בּאַנדיטן ,געסטאַפּאָ
אע) ,אי עמעצן פֿון א שלעכטער לאגע ,פֿון אַן

אומגליק ,פֿון א צרה .אַי פֿון זײַנע דלד-אמות,
,װער װייסט װי לאַנג עס װאָלט נאָך אַזױ
געדויערט ,וװען מומע פֿײגע זאָל ניט געווען א'
דעם מיזיניקל פֿון טאטנס הענט" ,זש ,שקלאָװער
קינדער,

 .9אויסװאַרצלען.

*ֹאַי מיט די װאָרצלען =

גרינטלעך ,קיין סימן זאָל ניט בּלײַבּן .אכּדי
מיר זאָלן האָבּן די מעגלעכקייט צו לעבּן און
געניסן פֿון לעבּן ,מוזן מיר א' מיט דעם
װאָרצל די סיבּות װעלכע לאָון אונדז ניט
לעבּן" ,בּן חופש ,אַ פּאָליטישע אָדער אַ סאַָי
ציאַלע

רעװאָלוציע?,

,5091

זי .7

*א'

פֿון

ה אַ ר צ ן = אױפֿהערן ליבּ האָבּן ,סימפּאַטי
זירן ,גלייבּן אין עֶפּעס, .ניט דערמיט װאָס
דער מענטש שטימט צו צו דער אָדער יענער
פּראָגראַם ,װערט בּײַ אים אַרויסגעריסן פֿון
האַרצן זײַנע רעליגיעזע געפֿילן" ,מ .א ,.רעל
גיאָן און

זי 327
ניקעס}

קלאַסענגעגענזאַטצען,

לאָנדאָן ,3091

*אַי די װעלט פֿון זיך = |בּײַ מוסר-
אונטערדריקן אין זיך דעם יצר:הרע,

די פֿאַרלאַנגען.

 .0צונעמען עפּעס פֿון עמעצן איבּערגװאַלד,
צוכאַפּן .,צורויבּן .א' פֿון די הענט .אַי פֿון
אונטער דער נאָז .אַי עטלעכע קערבּלעך .אי פֿון
דיקטאַטאָר די מאַכט, .און אז מײַנס אַ קרופֿ.
 .. .רײַסט

מיר אַרױס דעם קונה פֿון געװעלבּ

 ..,זאָל איך אים קיין שׂונא ניט זײַן?" ,פּרץ,
ֿ,לעגט זיך מיר װעלן בּשעת-
'ועגן געשיכטעי .פ
מעשׂה אַי פֿון זײַן גראָבּער האַנט דעם חלף",
אַר' ,דרײַ שׂונאים", .ד,י מאַכט װעט ער אַי פֿון
די נאַפּאָלעאַנדלעך" ,צייט ,מטטרו' ,הײיליקער
נאפּאָלעאָן.
*אי בּײַם צװייטן (בּײַ יענעם) דעם (לעצטן,
בּעסטן) בּיסן (שטיקל בּרויט) פֿון מויל (פֿון
גאָרגל) = לאָון אָן א בּיסן בּרויט ,צונעמען
בּײַ עמעצן די פּרנסה, .פֿיל נײַע זאַכן האָסטו

מסעות ,ז' , .27מע האָט מיך אַרױסגעריסן פֿון

...

אַלעם גוטן;  /אויסגענוצט און אַרױסגעװאָרפֿן /
װי אַ שאָל פֿון אַן אויסגעגעסענער נוס",
פּרץ ,אַ גלגול פֿון א ניגוןי, .דער אויער האָט
אַלץ געהערט געויינטלעכע װערטער װעגן די
ארעסטירטע  . . .װאָס זײַנען אַרוסגעריסן גע-

צרות ,אַרױסצורײַסן בּײַ דיר פֿון די הענט
אַרבּעט ,פֿון מויל דאָס שטיקל בּרויט" ,ממוס,
קליאַטשע ,ז' , .68דו װעסט דאָס אויסקרענקען
אין הקדש מיט פּראָצענט װאָס דו רײַסט אַרוס
פֿון מיר דעם בּיסן פֿון מויל" ,ש .בּ| .בּיקסאָןן,
דער פֿיש מאַרק ,װילנע  ,0091ז' , .4שטעלט
אײַך פֿאַר דעם אַמאָליקן רויען מענטשן , . ,זײַן
לעבּן איז אַן אײבּיקער קריג מיט חיות רעות
און מיט זײַן גלײַכן ,װעלכע װילן בּײַ אים
דעם בּיסן בּרויט אַ'" ,בּױזוד ,איף װאָס

װאָרן פֿון דער ארבּעט" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער װ,

'עמעסי ,זי ,574
( .9צווינגען צו) בּײַטן שטימונג ,געפֿיל ,גע-
דאַנקען .אי עמעצן פֿון מרה-שחורה ,יאוש אע.
אי פֿון פֿאַרטראכטקײט ,געדולדיקייט, .נאָר דער
אימפּעט פֿון ריטעם  . . .קאַן דעם אַלגעמיינעם
מאָראַליש-פּאָלעמישן נוסח אי פֿון אַנאָנימקײט",
שבּש  ,זי , .1232דװקא ייִדישע סאָציאַליסטן
קאָנען נישט א' פֿון זיך די געלע בּלעטער און
דעם שטויבּ פֿון פֿאַרעלטערטע טעאָריעס" ,לע,
טמז 5691 ,שו  .11איעדער מענטש דאַרף פֿון

אַרױסגעבּראַכט

דאַרפֿען

מיר

לערנען

טאַקע

יודישע

דיר

אַלײן

געשיכטע2

אויף

װאַר"

שע  ,2091זי * .6א' א קרבּן = אויך :אומ-
בּרענגען ,דערמאַרדן.
 7אַרוסקריגן ,דערשלאָגן זיך מיט שווערי-
קייט ,קעגן עמעצנס װוילן .אי דירה'געלט בּײַ
אָרעמע לאָקאַטאָרן .אי װי פֿון אַ חזיר (אַ האָר).

אַרױסרײַסן זיך

אַרוסרירן

2130

אי בּײַ א טרײפֿענעם בּיין א קערבּל אויף צדקה,
אַי בּײַ טאַטע-מאַמע א צושטימונג צום שידוך,
*אַי א סוד (די סודות) = מאַכן אויס סוד,
אַנטפּלעקן .אי בּײַ דער נאַטור אירע פֿאַרבּאַר-
ּ,לוצלונג לױפֿט דער כאאָס אַן /
גענע סודות .פ
און מישט גיך אלע שטערן אויס  /און
רײַסט בּײַ מיר דעם סוד אַרױס / ,דעם סוד
פֿון אַלע װעלטן" ,סעג ,שטילע טרוימען' ,צום

אויף דער

,מילך-וועג"י, .ריזיקע גראָבּיטראַקטאָרן רײַסן

{פּוגאַטשאָװ| ,פֿאַר װאָס דאַרפֿען מיר אַ העבּרע-

ארויס די סודות פֿון די בּערגיװיסטענישן ,אנט-
פּלעקן דאָס אינגעוייד זייערס" ,אפֿא ,טמז,
 4ש ,81
 9אַי װי פֿון מויל ,װי פֿון צװישן (הינטער)
די ציין :א' װי פֿון אַ הונט א בּיין ,אֵי װי
פֿון הינטישע ציין ,װי בּײַ אַ ליב פֿון מויל
(פּיסק) אַרויס; אַי װי אַן אבֿר פֿון גוף; אִי װי
פֿון די נעגל פֿון טויט .ניט אַרױסצורײַסן װי
פֿון סמאָלע (װי פֿון הינטישע ציין), .בּײַ אים
אי א נדבה  --איז כּקריעת-ים-סוף" ,שע ,אט:

אישע שול ,װאַרשע תּרפּ"ב ,זי , .4געקוקט . . .
צי רײַסן זיי זיך ניט אַרױס צו פֿיל פֿאַרױס,

זענבאַהן

געשיכטעם,

ז' .241

 .8אַרױסבּרענגען ,אַרױסגעבּן ,אַרױסבּאַקו-
מען נאָר עמפֿאַטישער .אַי א קלאַנג, .הורוויטש:
בּראַװאָ! איר האָט אַרויסגעריסן דאָס ,װאָס בײַ
מיר איז געלעגן אויף דער צונג" ,שע ,פֿון
צװײי

װעלטען

זי ,09

אַרױפרײַשן זיך  --אוטו -- .דפֿוו .1 .אַרױס-
ראַטעװען זיך .בּאַפֿרײַען זיך .פּטור װערן
אַנטלױפֿן .אַי זיך קוים אַ לעבּעדיקער .אַי זיך
פֿון די נעגל (פֿון די אָרעמס) פֿון טויט ,פֿון
היטלערס גיהנום ,פֿון געטאָ .אַי זיך פֿון אַרעמ-
קייט ,פֿון (די) צרות .אי זיך פֿון קלעם (פֿון
דער ענגעניש) אויף דער פֿרײַער װעלט .אי זיך
פֿון דער היים .א' זיך פֿון אונטער עמעצנס
השגחה.

:88

אַ' זיך

װי

פֿון (א)

פֿײַער

(שׂרפֿה ,פּאָזשאַר) .אַי זיך װי פֿון טורמע ,װי
פֿון טויט,, .בּאַם בּעלי זל ער העטי קענין נאָך
איין שני שנים האַלטין ,זוא העטי ער זיך ע"ה

גינוגן קענין אַרױז רײַסין {פֿון זײַנע חובות
און קרעדיטאָרןן" ,גה ,זי  .013עאַידיק זיך פֿון
טײַװלס הענט ,בּין איך געװען א לאַנגע צײַט
װי א געפּענטעטער האָן ,װאָס בּאַלד נאָך דעם
אױפֿבינדן אים ליגט ער א װײַלע שטיל",
ממוס ,קליאַטשע ,זי , 941צװיי טױיזנט יאָר
האָבּן ייִדן אָפּגעשלאָפֿן אין צרות און פֿיל
הונדערטער יאָר האָבּן מיר ניט געטאָן קיין ריר
מיט קיין פֿינגער אַרױסצורײַסן זיך פֿון דער
בּיטערער

לאַגע",

בּלעטער,

פאן

.3242

,די

מענטשן ,די פֿײיגעלעך בּאַװעגן זיך שנעלער/ ,
און װאַנדא פֿאַרהאַלט מיך אין גאָרטן און
לאַכט / ...בּיז אָנמאַכט פֿאַרשיכּור איך זי
מיט מײַן קושן / ,זי רײַסט זיך אַרױס און
פאַרשװינדט

װאו

בּיז נאַכט",

סעג,

אין קאַזי

מערזש; .אים {איזן קלאָר געװען ,אַז ער מוז
זיך אי  --און װאָס שנעלער .און ער האָט
זיך אַרויסגעריסן און געװאָרן אויסגעריסן",
צייט ,אין גאָפּ ,טן ,7
 .2מיט שװעריקייט אָדער אימפּעט אַרױס-
בּאַקומען זיך פֿון ערגעץ ,אַרויסקומען פֿאַרױס,
אַרױסקלײַבּן זיך צוצוגיין .אי זיך פֿון שטיקע-

דיקן צימער אויף דער פֿרישער לופֿט, ,ער
האָט שוין הײַנט געהאָט אין װארשע עטלעכע
חתונות ,און עֶר האָט זיך קוים פֿון זיי אַרױס-
געריסן" ,ספ ,סודות ,ז' , .21מיר האָבּן זיך
אַרויסגעריסן איינמאָל אין א שבּת צום דאָקי
טער" ,שע ,קליינע מענשעלעך ,...ז' 3
ייד

;דער

אָוער

היײיבּט

זיך

שוין אָן

בּרייטער װעלט",

צי גייען

צו

זיי ניט

אַרױסצורײַסן

ש .ז .פוגציובֿ

פֿיל פּאַמעלעך",

דאָבּין ,װײַסרוסישע ערד ,מאַסקװעץ  ,7491זי ,521
ֿ,ון דער בּרענענדיקער
 9דורכרײַסן זיך .פ
שטוב האָבּן זיך ארויסגעריסן װאָלקנס רויך".
,פון קראטער פֿון װאולקאַן רײַסט זיך אַרויס
צעשמאַלצענע לאַװע", .אַ הויכן קוימען װעט
ער {דער פּאַלאַץ} האָבּן װי די גרעסטע פֿאַבּריק,
דורך די פֿענצטער װעלן זיך אי פֿײַערדיקע
פֿלאַמען ,װי פֿון א קאלכאויװן" ,פרץ ,יװעגן
מילה-סקאנדאלי .גאַרויסגעריסן האָט זיך דורך
אַ שפעלטעלע װעך-ניט-ווען א ניצוץ פֿון יענע
סוד-חלומות" ,יהואָש ,פּראָזע' ,װי ער האָט עס
געמיינטי, .װערט דאָס װאַסער אין דער מילך
פֿאַרװאַנדלט אין אײַז ווען מילך פֿרירט אין
פֿלאַשן און רײַסט זיך אַרױס פֿון פֿלאַש ,װײַל
דער פּלאַץ װערט צו קליין" ,ס .פֿײַנסטאָו,
כעמיע ,נ"י  ,0291ז' , .55װאָלקנס קאַלירטץ
אײַנגעגעסענע גאַזן רײַסן זיך אַלע װײַלע אַרױס
פֿון די קעסלען" ,ע .איזרא ,צײַג ,קיַעוו ,8291
זי ,17
 .4שטורעמדיק אַרױסװײַזן זיך (ועגן גע
פֿילן ,געוואוינהייטן אע) ,אונטערדריקטע איבנ
סטינקטן רײַסן זיך אַרױס אויף דער פֿרײַ .עװען
מע זאָל זאָגאַר די איידעלע זביטּן.א.ַ.דעקן
מיט א גראָבּן אונדורכדרינגענדן דאך . .. ,דאָך
אַָבּער מוזן זיך די איידעלע זיטן איבּערגװאַלד
א'",

ליב

לעװיץ,

רפֿאל

דעם

טאָב-

שנײַדער'ס

טער ,װילנעץ , .8881דאָס זענען הייסע ...
געפֿילן װאָס צונױפֿשטיקנדיק זיך אינאיינעם
רײַסן זיי זיך מיט אימפּעט אַרויס פֿון דער
בּרוסט" ,ממוס ,אַ סגולה..

 , .זי , ,5די שׂנאה

איז געװען א טיפֿע און א פֿאַרבּיסענע ,װאָס
פֿלעגט זיך אי בּײַ יעדער געלעגנהייט" ,מ.
טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק

,9

ז' .82

',דער הויף' װעט זיך אמֿאָל אִ' אויף דער
פֿרײַער גאַס ,װעט דאָרט בּײַ פֿײַנע בּאַלעבּאַטים
דאָס לעבּן ניט זײַן זיכער" ,בּערג ,בּאַם דניע-
פּער וו' ,עמעס ,,ז' , .82פֿרײד מיט טרויער
קען מען צזאַמען נישט אײַנפֿאַסן ,טרויער
װעט זיך שטענדיק אַ' אױבּנאָן" ,סעג ,מײנע
זיבּן יאַר אין אתָלבֿיבֿ ,ב"א  ,7491זי ,83

 .אומגעריכט אַרויסקומען .אַרױסכאַפּן זיך
מיט עפּעס .פֿון זײַן האַלדז האָט זיך אַרוס.
געריסן א כריפּען, .אונדוער ליב שפּרינגט
אזש אונטער פֿאַר גרויס װייטיק פֿון אַזאַ
שלום-עליכם און עס רײַסט זיך אים ניט

 -ווילגדיק אַרױס אַ הירזשע טיף פֿונעם האַלדז",

ממוס ,ספֿר בּהמות ,זי , ,02מ,י-יודע װאָס פֿאַר
א װערטער עס קאָנען זיך א' בּײַ אים פֿון
מויל" ,שע ,אַלט-נײַ כּתרילעװקע ,ז' , .65דורך

סט
ײַ..
רלן.
די פֿענצטער פֿון שו

זיך אַרױס

דאָס האַרצװײטיק פֿון שֶׁל נהרות בּבֿלײ ,פּרץ,
| חסידיש' ,קלעצקין' ,ז'  --. .061לײַט מיר
דרײַ רובּל!  --האָט זיך בּײַ איר אַרױסגעריסן
פֿון מויל" ,אַר ,ידי פֿאַרצװײפֿלונג,
;-רײים,

זעניש.

-ריס ,דער /נג .זעכץ.ער (יין- ,קע) .דעריי.

אַרויפרינען =  .1רינען פֿון אינעװײניק אויף
אַרױס .אַרױסגיסן זיך בּיסלעכװײַז .דאָס װאַסער
,יין פֿרױיא הוט
רינט אַרױס פֿון די שפּאַלטן .א
איין מאָל גישפּראָכן איך 9סט הײַט' :דא איז
איר נאָך אירם טאָט בּלוט אויז דעם אָרון
הרויז גרונין  . . .דרום דז זיא גירעט האט איך
 פֿסט הײַטי ,בּראנט ,פּרק סא, .דא שטאךבּלוט
ז
א.
דף..
ער זיך אין איין פֿוס זוא טי
בּיגאַן אים הרויז צו רינן" ,ספֿר משלים !,
דמ  ,6861ט/א, .אוני ער הוט גיעפֿנט גוט
(צור) דען פֿעלון( ,יזובֿו) דא זײַן אַרױישׂ
גירונן די ווסר" ,סהמ ,תּהלים ,קה, .14 ,הקבּ"ה
שיקט איטליכם קינד צווייא שטיין ,פֿון איינם
רינט איל {א=יילן הרויש ,אוני פֿון דעם אַנדרן
רינט הוניק הרויש" ,צאינה ,שמות ,נד/א,
,סײַ אויף דעם האָניק װאָס איז געשלונגען אין
די טייטלען און סײַ אויף דעם האָניק װאָס
רינט אַרױיס פֿון די טייטלען
שהכל",

איבּז

ש.

ז.

מאַכט מען אַלץ

שניאורסאָן,

ספֿר

ברכות

הנהנין ,װאַרשע  ,4781זי ,67
 .2זזװ בּוֹ פיג, .עס איז אים גרינגער
געװאָרן ,װי א שװערע זלידנע פֿינצטערניש
װאָלט אַרויסגערונען פֿון דער נשמה" ,מק,
מאָנטיק .ד,ער מענטשן-שטראָם איז שוין לאַנג
ארויסגערונען פֿון גאָרטן דורך די פֿילע אויס-
גענג" ,ל .שאַפּיראָ ,נאַװעלען, .געוויסע

סודות

װאָס אַ געוויסע פֿירמע האַלט זייער שטרענג,

רינען מיטאַמאָל אַרוֹיס צו איר קאָנקורענט",
טמז,8 | 2691 ,
 .9דזו אויסרינען, .אַך טאָר ערשׂ ניט קליין
שנײַדן דשׂ דש ואֲשֹׂר הרויש רינן זאָל ,עשׂ איז

אָסור" ,לטו ,עה/בּ, .אויבּ די בּרעטער (די
קלעפּקעס) זענען גוט בּאַהעפֿט ...װעט די
װײַן בּלײַבּן אין די פֿאַס ,און אויבּ די קלעפּקעס
װעלן זײַן אָפּגעשײדט איינער פֿון אַנדערן
װעט

די װײַן אַי" ,מחזור

כֹּל בּו ,בּית

ר"ה (בּרכֹּת ישׂראלן ,נ"י ,די ,602
---רין ,דער .א-קאַנאַל- .עכץ.

ישׂראל,

-עניש.

אַװויסרים  --דער ,אַקט אָדער רעזולטאט פֿון
אַרױסרײַסן (זיך), .מיר מוזן שטוינען . . .פֿון
דעם פּאָעטישן א' אין דער ייִדישער װעלט
אַרײַן= ,װאָלף יונין ,אין דרוםאַפֿריקע,

אָקטאָ-

בּער ,7591
אַרױסרירן  --טרוו  ,1 --אַרױסטאַפּן .אַרוס-
רוקן ,אַרױיסשטופּן .אַי די צוגעפֿראָרענע שליטנס.
,שטיינער װאָס דער אקער האָט זיי ארויסגץ-
רירט פֿון שטעל" ,זרעים ,ד/בּ,

אַרױסרעד

2131

 .2אַרױספֿירן פֿון אַ צושטאַנד .א' עמעצן
פֿון פֿאַרגליװערטקײט .אַי דעם בֹּחור ער זאָל
כאַפּן א טענצל.

 .8בּאַװעגן עמעצן אַרױסצופֿאָרן ,אַרױסצו-
גיין .מע קען אים נישט אַי פֿון שטובּ (פֿון
שטאָט אע).
אוטװ  --זיך לאָזן אין װעג ארײַן אַרוס"
פֿאָרן (געוויינטלעך מיט זיך , .)6--פֿוסגײערס,
פּעכאָטע און רײַטעריע װילן דאָ גאָר אי מקבּל
פּנים זײַן ,און ער איז שוין דערװײַל אין שטאָט
אויף דער סטאַנציע"| ,חיים מאַלאַגאַן ,גדולות
די װאָלף |יפ ,זי 143ן,

מיט זיך  .1 --פֿאַרלאָזן אַן אָרט .אַרוס-
פֿאָרן .אַריבּערפֿאָרן .אַװעקגײן ,זיך לאָזן װאנ-
דערן, .דאָס האָט אַזױ לאַנג געדויערט ,בִּיז
דער עולם האָט זיך פֿון שול אַרויסגערירט",
מ .שלײַפֿשטײן ,װיכנע דװאַשע ,װאַרשע תּרס"ג,
ז' , .01איך האָבּ מײַן איינציקער שװעסטער
דאָס הײַזל װעלכעס איז געבּליבּן פֿון מײַנע
עלטערן איבּערגעלאָזט און האָבּ מיך אַרױיס
גערירט אויף דער װעלט" ,מ .מ .אויזערקיס,
דער פּריװאַטלעהרער װו ,ז' , .43למע-השם,

רייזעלע ,ריר דיך נישט אַרױס אויס קראָקץ!",
ד .י .זילבּערבּוש ,שטרעכאַלעך , .. .װין ,6191
זי , .611דער אַלטיטשקער

איז געבּליבּן אײין"

געקאָרטשעט אין א ווינקעלע און נישט געװאַגט
זיך פֿון דאָרט אַרוסצורירן" ,װײַס  ,ישרע-
בּערק' ,זי , .881אויך די קינדער װערן אָנגץ-
שטעקט מיט דעם פּחד פֿאַרן אומקום .זיי רירן
זיך נישט ארויס פֿון שטובּ" ,אין יזבּ אָטװאָצק,

קאָרטשעו ,תּ"אַ  ,8691זי ,488
 .2אַרױסבּאַקומען זיך, .אויך װאַר אונדז
לײַכטער אַרױסצורירן זיך פֿון די בּערג זאַמד
װאָס האָט אָנגעקערט קעגן אונדז" ,אמד ,דיא
װיסטענײא

אַרוסרעדן

זאַהאַראַ ,װילנע ,8681

--ריר ,דער

זגג.

עניש,

-עכץ .

אַרױפרעד  --דער" ,ן +- .אַרױסרײד.
אָדער רעזולטאַט

פֿון אַרויסרעדן.

1אַ.קט

אָדער

דער

אי פֿון אירע ליפן װאָס זי האָט געאָסרט" ,תּי,

בּמדבּר ,ל.?7 ,
אױיסשפּראַך,

 .2אַנשטאָט דטשמ אױסשפּראַך,
נפ אין ייִדישע פֿאַנעטיק;0491 ,

אוּו,

אַרױפרעדלען  --טרװ.

 .1אַרױספֿירן אויף

 .2אַרױס-י
רעדלעך .אי די אָנגעפּאַקטע זעק.
שמוגלען סחורה (געטאָילשון) .אַ' דאָס בּיסל
סחורה קיין האָן זאָל נישט א קריי טאָן,
מיט זיך :נעאָל .אַרױסבּולטן ,אין פֿאָרעם
פֿון א רעדל, .צוויי בּלוטיקע פֿלעקן האָבּן זיך
אַרױסגערעדלט אויף זײַנע קיטענע בּאַקן" ,אָפּאַ,
די טענצערין,

{' .203

ענץ.דעריי.

/עניש,

דער (דין- ,קע).

אַרױפרעדן  --דזו אַרױסרײדן ( .1 .+--קענען)
אַרױסבּרענגען ,אַרױסגעבּן אַרטיקולירטע קלאַנ-

גען ,סימבּאָלן פֿון בּאַטײַטן .ריידן אױפֿן 'סאַ-
בּעסדיקן לאָסן ,ניט קענען אַ' דעם שי .אַן

אַראַבּער קען ניט א' דעם פּי און דער ליטווינער
 -דעם פ, ,8מ,ן זאָל וואול אַרױיש רידן די "פֿון (ישׂראל) דז מן זאָל ניט מיינן ער זאגט
(אישׂראל) ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג ,1271
ֿ,ילי לײַט זעהר פֿעהלין אין רידן דשׂ
ה/בּ .פ
זיא דיא שוה אַרױז רידן אַלז ויא איין תּנועה
אונ' מאַכן איר איין גזאַנג אַלז ויא איין צירי
װעלכשׂ בּאמת איין טעות גדול איו" ,אבֿן
ישׂראל ,מיץ  ,6671ד/א, .די אותיות א' חי הי צִי
וועלכע װערן אַרױסגערעדט דורכן האַלדז",
תּניא ,זי ,883
 ,2דזו רעדן ,זאָגן ,נאָר עמפֿאַטישער .מורא
האָבּן ארױיסצורעדן א װאָרט, .עס איז אַזאַ
פֿראָסט אַז מע קען קיין װאָרט ניט אַיײ ,פֿװל.
ואין אַ שװערן װינטערטאָג ,װען מע האַלט די
הענט אין די קעשענעס און מע קען מיט זי
ניט זשעסטיקולירן ,װי זשע קען מען רעדן?).
;א װאָרט איז גרינג ארויסצורעדן ,נאָר אים
כאַפּן אויף צוריק קען מען שוין ניט" ,שװ.
,אויף איין מענש טוא קיין איבּל װאָרט רידין
אַרױז" ,שׂה װו ,פֿיורדא  ,3271כא, .שוין פֿינף
און צװאַנציק יאָר ,אַז ער האָט קיין דײַטשיש
װאָרט נישט אַרויסגערעדט" ,דא ,פֿון בּערלין
בּיז סאַױפֿראַנציסקאַ ,װאַרשע  ,0391ז' .551
; --מיר זענען טאַקע פּראָסטע מענטשן --
האָט ער פֿאַרשעמט אַרוסגערעדט" ,נאָמ ,דאָס
רבּישע

אייניקל.

*ניט אַי אַ װאָרט = דזו שװײַגן ,נאַר עמפֿאַ-
*ניט קענען אי אַ װאָרט = פֿאַרלירן
טישער.
דאָס לשון ,דעם כּוח-הדיבּור .געפּלעפֿט װערן
ינאָך איידער איך
שטאַרק איבּערראַשט װערן.
האָבּ אַרױסגערעדט א װאָרט (נאָך איידער איך
האָבּ געהאַט צײַט אַ װאָרט אַרױסצורעדן) =
דאָס האָט פּאַסירט זייער שנעל ,בּליץ-שנעל,
*ער רעדט נאָר אַ װאָרט אַרױס
אומגעריכט.
= ער האָט נאָר בּאַװיזן צו עפֿענען דאָס מויל,
צו זאָגן עפּעס, .און ער רעדט נאָר א װאָרט
ארויס  --שטייט בּײַ דער טיר אַגענטן שון
גרייטע אַ בּאַנדע" ,פֿרוג װ ,נ"י  ,0191ז' ,512
*אַ' פֿון זיך די
*אַי א בּייז װאָרט = שעלטן.
קלײ ,די גאל = רעדן און נישט קענען
איבּערצײַגן א צװײיטן; בּלײַבּן אָן כּוחות רעדנ-
דיק, .דער שרײַבּער שרײַבּט ,דער עולם לייענט,
און קיין פֿאַרענדערונג ,קיין פֿאַרבּעסערונג
װערט נישט געמאכט .װי איינער רעדט :טי מאָװ
 -יא זדראָװ :לאַז דער שרײַבּער פֿון זיך די גאַלאַ ,מיר בּלײַבּן בּיים אונדזעריקן" ,הנ"ץ
(נפֿתּלי

הערץ

נײימאַנאַװיען,

שעלס ,װאַרשע  ,8981ז'
אַרױס צום שװאַרצן יאָר,
און בּאַװײַו אים קלאָר --
לעבּן איז װי מע װיל" ,מלה

די

ביידע

הער"

; .23און דו רעד
 /די גאל פֿון זיך
 /אַז ניט אַלץ אין
װ ,נ"י  ,4291זי ,15

 ,8אַקצענטירן ,אונטערשטרײַכן ,אַרױסהײבּן
בּײַם רעדן .אי מיט בּאַקציינער, .אַזו אַך װער
דאָ לאָזט אוישׂ זײַן מויל דבֿרי תּורה אֲדר
תּפֿלה ,זאָל ער רידן רעכט אַרױשׂ איטליכש
װאָרט ,ניט שלינגן דיא װערטער דז זיא
זײַנן חסרים" ,נצו ,בּמדבּר, .דשׂ לויטרקייט
פֿון דען רידן דז ער זוא גלײַך הרויש גירעט

האָט צו זײַני יונגן זיא זאָלן װאַרטן" ,מחזור
ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271רכח/א, .און װען
ער זאָגט (בּרוך אַתֹּה) זאָל ער דען (שם המיוחד)
רידן שאַרף הרוישׂ" ,לטו ,ט/בּ .עװען דוא
דײַן לערנין ניט רעכט אַרוישׂ רעטשׂט אוג
טושט נאָר אינווענדיג בּרומן ,טושט דריבּר איין
שלומען" ,עיון ,כט/בּ.
 4אַרױסזאָגן אױפֿן קול (פֿון מויל) װאָס מע
האָט בּדעה .אַ' מיט די ליפּן װאָס עס ליגט אויף
דער צונג, .דארפֿן האָבּן איך לאַנג בּאדאַרפֿט
שוין שלאָפֿן / --- ,וויל אי דער מלך / -- :נאָר
די צונג האָט זיך צונױפֿגעגאָסן מיטן גומען/ ,
און די ציינער האָבּן זיך אַזױי װי אויסגע-
װאָרצלט ,הל ,דאָס קראַנקע צימער.8191 ,
;וערן ווייס אַפֿילן וואו די קשיות געפֿינען זיך.
אָבּעער ער האָט עס קיינמאָל ניט אַרױסגערעדט
ואױפֿן קול ,אנדערע זאָלן הערןן" ,ש .סײַמאָן,
צװײַגען

 .9דערציילן ,אויסדריקן אין װערטער א
געפֿיל ,שטימונג ,איבּערלעבּונג .אַי (אַלץ) װאָס
אױפֿן האַרצן'? .אפּארטי אָדער אָן א זײַט! --

דאָס רעדט איינער אַרױס אויף דער בּינע,
װאָס ער טראכט אין האַרצן ,און די צושויער
דאַרפֿן פֿאַרשטײן ,אַז װען ער רעדט אַזױ ,הערן
ניט די אַנדערע ,װאָס שטייען לעבּן אים אויף
דער בּינע ,װאָס ער זאָגט" ,שטערן ,מינסק
 ,9זן , ,9די פֿרױי װאָס זיצט מיט אונדז
בּײַם טיש  /אינמיטן און רעדט אַרױס יסורים
און געפֿאר",

סעג,

נ"י ,8491

איצטער,

ו' ,72

*איך וויל ניט אַ' פֿון מויל = עס איז ניט שיין
ניט אין
װעגן דעם צו רעדן ,צו שרײַבּן.
ווערטער אַרױסצורעדן = ניט צו בּאַשרײַבּן,
עס פֿעלן וערטער.

 .0פֿאָרמולירן ,דעפֿינירן, .דאש מויל פֿון
צדיק טוט רידן (חכמה) קלוגהייט ,כּלומר ער
זיכט פֿאר אַן װאול דען דין װיא דיא תּורה
האט גיפּסקתּ אוני דר נאָך ,טוט זײַן צונג רידן
דשׂ משפּט אַרױז" ,סהמ ,תּהלים ,לז, ,03 ,קוים
װאָס סענדערל האָט אַרױסגערעדט דעם וואונטש
זײַנעם ,האָט פּלוצלעם איינער אויף מאָסקװיטע-
ריש זי אַ פֿרעג געגעבּן :װער איז דאָ" ,ממום,
מסעות ,זי , .411זײַן אורטייל האָט ער שטיל
אַרױסגערעדט / :פֿאַרשפּעטיקט האָט זיך דײַן
יהואָש,

געבּעט",

נעבּל,

זון און

פפֿאַר גאָטס

|

מזבּח'.

 .מפֿרש זײַן ,אױסטײַטשן ,דערקלערן
דעטאליזירן, ,שלמה האָט אויך גיזאגט זײַן
ריד דז מען זאָל פֿר שטין (משלי) דיא בּײַא
ריד

דהיינו

ואש

מיינט

עֶר

רעט

אין

ניט

אַרויש= ,סהמ ,משלי א ,ה, .6 ,מײַני רידך....
צו רידן אַרױיש . . .דיא גלויטרטי תּורה מפֿרש
צו וײַן" ,מחזור

שלש

רגלים,

אַמשׂט

,3

ר/בַּ.

 .8אָנרופֿן ,אויסרעכענען (אויף אַ קול),
דערמאָנען; .אַז איינר רעט אוני נעגט דען שם
המיוחד

דז מנש

הוירט,

דא איז

מן שולדיג

צו זאָגן דער איז אים חרם זײַן דז ער גוֹטשׂ
נאמן

אַזו

בּישיידליך

הרויש

רעט",

בראַנט,

ו.נ ער מוז אַרושׂ רידן (בּשעת
א.
פּרק נ., .
ווידוין דיא עבֿירות ואש ער גטואן האט" ,ספֿר

אַרױסרעזיגנירן
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חסידים ,רוסלאַנד? תּק"ז? סימן מבּ; .אַךְ! האָבּ
איך א געשריי געטאָן ,אז ער האָט מיר אַרױס-
גערעדט די קליאַטשע ,איך קען ניט כלעבּן,
איך קען ניט פֿאָרן רײַטנדיקי ,ממוס ,קליאַטשע,

זי , ,371זיי האָבּן געהערט גאָטס בּכּבֿודיקן און
פֿורכטבּאַרן נאָמען אַי בּפֿירוש פֿון כּהן-גדולס
מויל" ,אַש ,תּהילים-יוד, .דער שׂטן װעט קומען
אונדזערע עבֿירות בּאַשיידלעך אַרױסצורעדן
|און אונדזערע פֿאַרקרימטע געדאנקען צו אַנט-
פּלעקן" ,מחזור ע"ט בּית ישׂראל . ..יום כּיפור,

װוילנע תּרצ"ו ,זי ,902
 .9אַרױסשלאָגן פֿון קאָפּ אַן אײַנרײדעניש,
;אַי איינעם פֿון אַן אײַנגערעדטער קרענק איז
נישט גאַנץ לײַכט" ,ה .ל .גאָרדאַן ,טמז,
|
 4ון ,9
 .1אַרױסװײַזן זיך דורך רייד .עס
אוטװ.
רעדט פֿון אים אַרױס די נאַרישקייט (גאװח,
פֿאַרריסנקײט אע) ,עס רעדט פֿון אים אַרױס
דער אַריסטאָקראט (דער טאַקטישער מענטש
אע) .דער פּרײַסישער יונקער רעדט ארויס פֿון
דעם

שנעק.

פאָבּער

לאָמיר

לאָזן אָן א זײַט

דעם מין קינסטלער ,װאָס נאָר די אינטואיציע
רעדט פֿון אים אַרױס" ,שנ ,קריטיק און קרימיי
קער ,בּ"א  ,9591ז' ג, .01װי נאָר סאין
געקומען צום ייד ,האָט פֿון זיי אַרױסגערעדט
די װאולגאַרע המושׂנאה װאָס זיי האָבּן
קללות :דער
געירשנט" ,יג ,טמז 6691 ,ע .72
דיבּוק זאָל פֿון דיר אַ'! (אָדער סתּם :סזאָל
סירעדט פֿון אים אַרױס = ער
פֿון דיר אַ'!).
רעדט פֿאַר פֿײַער און פֿאַר װאסער ,ער װייס
אַלײן ניט װאָס ער רעדט,
 .2אַרוסקוקן .אַרױסװײען .אַרױסהױכן.
;אױפֿן גאַס האָבּן זיך געװאַלגערט טויטע
מענטשן און חיות  . . .טויט-שרעק האָט אַרױס-
גערעדט פֿון איטלעכנס פּנים" ,אין גאָפּ ,ן ,11
מיט זיך  --קהיט זיך ...איר זאָלט זיך
ניט אִי פֿאַר מײַן מֿאַן" ,קמ ,8681 ,ן ,34
*אי זיך דאָס ה אַ רץ = דערציילן װאָס עס
דריקט אױפֿן האַרצן (און מאַכן זיך אויף אַזא
אופֿן גרינגער) .געס פּוקעט זיך מיר די גאַל,
עס רעדט זיך אַרױס מײַן בּיטער האַרץ ,מײַן
שװער געמיט" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז'  .63עעס

רעדט צו אונדז אַן אָנגעפֿילט האַרץ ,װאָס מוז
נאָך אַ סך מער איבּערלאָזן ,אײַנהאַלטן ,אײיַן-
שטומען אין זיך ,װי דאָס װאָס עס רעדט זיך
אַרוס" ,בּעמ שו ,ז'  .95אװען ערגעץ אין
מיר  . . .נאָר צי דאָס ניט בּאַטײַט / ,אַז עמעץ
אין מיר הײַנט די יוצרות פֿאַרבּײַט / ...און
ס'רעדט זיך אַרױס מיר ניט דאָס װאָס איך
וויל" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאַסקװע  ,6691זי ,921

זעכץ.

יעריי.

ער (יין -קע).

עניש.

אַרויפרעזיגנירן  --טרװ .נעאַל.
עמעצער
אָנגעבּן

זאָל רעזיגנירן
אין דעמיסיע.

מאַכן אַז

פֿון זײַן אַמט,

אַרױיסװאַרפֿן.

,י
ז

זאָל
האָבּן .

בּלויז געמאַכט דעם זשעסט אין אי מאָלאָטאָװן",
נב,יג ,טמז6591 ,ו.8
אַרױסרעטֿן  --טרו .דטמש.

אַרױסראַטעװען.

אַרױסשאַרן

;איך פֿאַרהאָף ער װעט מיך פֿון דעם אָפּשײַלעכן
צױבּערער אַיי ,פרינצעסין עדינאַ ,װאַרשע ,2881
זי ; .3גאָט האָט אים געהאָלפֿן זײַן טאָכטער
פֿונעם װאַסער אַ" ,יונה טרובּניק איבּז ,דר'
פֿהיליפּזאָהן ,רבּי יהודה הלוי | ,װילנעץ ,5981
ז' ,62

 --טרח .אַמ1 .תס} ס} .=6:

אַרױפרענטן

אָפּדינגען .געבּן צײַטװײַליק צו ניצן פֿאַר א
געצאָלט, .די דאָזיקע בּיזנעס פֿון א' א צאָל
לוקסוס-זאַכן איז אין די לעצטע פּאָר יאָר
פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין אַ בּיליאָןדאָלאָר-אינ-
דוסטריע" ,טאָג 8591 ,וו .61

אַרױפשאָטענען  --טרח.
אַרױסבּרענגען
עפּעס װי א שאָטן ,אויף א ניט-ממשותדיקן
אופֿן, .דער פּאָעט האָט |די שייכותן נישט
אַרויסגעזונגען ,נאָר אַרױסגעשאָטנטײ ,אפֿא ,טמז,
41א,
2

דערװאַרעמען ,אין חוֹשׁך ליכט דערזען / --

כ'װאַרט יעדן טאָג אָן מינדעסטן פֿאַראיבּל /
זאָל קומען,

א װינט

מלך דוד

מאָל ,דער

א' פֿון האַנט
איז

אַלין

די פּען",

געבּליבּן' ,געזש.

גענונג',
*אַי פֿון אַרבּל = א) זײַן א בּעסערער מומחה,
פֿעאיקער ,ספּריטנער; .ער קען זיך מיט איר
ניט פֿאַרמעסטן  --זי שאָקלט אים אַרױיס פֿון
אַרבּל" :בּ) אָן (גרויסער) אָנשטרענגונג אָפּטאָן
(א סך) גרויסע זאכן, .ר' זײַנװל האָט געזיפֿצט,
אײַ זענען אַמאָל געװען צדיקים! זי האָבּן
געשאָקלט מיט מופֿתים פֿון אֲַרבֹּל אַרויס",
בּאַש ,פֿאָר,03 | 0691 ,
 .2אַרױספֿירן פֿון א צושטאַנד .אַ' פֿון גלײַכ-
געוויכט ,פֿון גלײַכגילטיקײיט אע .אלינדעס
יידישקייט' האָט אים אַרױסגעשאַקלט פֿון זײַן
נאָכגעמאַכטער
סטאַטוס אלס
צופרידענעם
קריסט" ,הרבֿ א .העפֿטערמאַן ,פֿאַר 2791 ,א ,51

מיט זיך  --אַרױסשלײַכן װי א שאָטן
;אַ פֿרױ פֿון נישטדאָאיקער װעלט  /זייך

*ֹאַי פֿון די האַלאָבּלעס = צעטומלען ,צעבּרעכן
עמעצן, .ער איז אַ צעבּראָכענער מענטש ,די
מלחמה מיט די סאָװעטישע בּאַדינגונגען האָבּן

אין באַגינען

אים אינגאַנצן אַרױסגעשאָקלט פֿון די האַלאָבּ-
לצס" ,י .עדיסאָן ,אַמעריקאַנער ,נ"י  1691או ,1

שאָטנט

אַרױס

פֿון געצעלט",

י .מאַניק,

טריט

אַרױפשאַלן  --אוטו  --דזוו אויסשאַלן (;-
 )2נאָר עמפֿאַטישער, .קיין טרער פּײַם
דאַװנען האָבּ איך בּײַ אים נישט געזען ,נאָר
האַרטקײט ,קאַלטקײט און בּיטערקייט האָבּן
אַרױסגעשאַלט פֿון זײַן דאַװנען" ,מוק ,מײַנע
| ,ז'  .92פֿון אַן אָפֿן פֿענצטער

בּאַגעגענישן

 . . .האָבּן אַרױסגעשאַלט  . . .װערטער פֿון ייִדיי
שע

קינדער",

שמעון

האָראָנטשיק,

'גאָטס

מש"

טרו  --אַ' פֿרײד .אי דעם נצחון,
פּט'.
נב.מיט זיך.
אַרױפשאָס

 --דער ,ן .אַקט פֿון אַרױיסשיסן,

אַװױפשאַפֿן  --טרו.
אַרױסטרײַבּן .אַרױס-
שיקן .אַרוסשטעלן, .זאָלין ארחי-ופּרחי הסוב-
בֿים מעיר לעיר בּלי התעסקות פּרנסה או איזה
מלאכה ,זאָל מען ניט לאָזין תּוך מדינה ארום
שלעפּין .רק מען זאָל זייא אַרױס שאַפֿין",
סיסטעם של היהודים ,תּקל"ז ,חלק בּ ,יו/א.
;ווען ער ניכט צאָלן קאַן ,װערט מאַן אים פֿון
דער דירה הערוױיסשאַפֿן" ,מ .הלוי הורװיץ ,ספֿר
פּרשת מרדכי ,אונגװאַר  ,6681טז/א,
מיט זיך .זזח אײַנשאַפֿן זיך, .זי האָט
אַרױסגעשאַפֿט זיך כּתבֿים בּײַ רבּנים אַז זי מעג
חתונה האָבּן" ,אַמעריקאַנישע גליקן ,װאַרשע
 ,5ז' ,601

דונג .

-עכץ.

-עניש.

אַרױסשאַקלען  --טרו.

 .1אַרױסטרײסלען,

שאָקלען פֿון אינעװײניק אויף אַרױס .שאָקלענ-
דיק אַרױסבּאַפֿרײַען װאָס איז צוגעפֿעסטיקט,
ארויסשיטן .אַי די פּירות פֿון זאַק, .א מענטש
זאָל זײַן תּפֿילין ניט אי אויס דעם זעקל ,נײַערט
ער זאָל מיט זײַן האַנט די תּפֿילין אַרוסנעמען",
ספֿר חסידים ,רוסלאַנד? תּקז? ,סימן קנה, .זאָל
זי כאָטש אים אַ' |דורכן פֿענצטערן מיטן
ֿ,ון האַרץ
קאָפּ אויף ניין!" ,פּרץ ,ימשוגעים' .פ
די לעצטע פֿונקען אױפֿגעקליבּן  / --די קעלט

מיט

זיך.

זעכץ.

-שאָק,

הנ

דער

-עניש,

אַרױסשאַרן  --טרו.
שאַרן פֿון אינצװײניק
אויף אַרױס .אי דאָס אֵש, .מיט פֿרעמדע הענט
איז גוט א' הייסע קוילן פֿון אויװון" ,שו.
;ער מעג נעמען אַ זעג . . .עֶר זאָל איבּערזעגן
קעז  . . .א קליינע לאָפּעטקע א' פֿײַגן פֿון אַ
, ,8181מע האָט

פֿאַס* ,תּקוני שבּת ,אוסטרהא

די שיך ערשט געזוכט און געפּרווט מיט דער
קאָטשערע אי פֿון אונטער דער בּעט" ,ממוס,
װינטשפֿי ,ז' {, .56טובֿיה זעט װי די קינדערן
שאַרן אַרױס פֿון א גריבּל ...ריין גאָלד",
פּרץ ,יזיבּן גוטע יאָר ,די אינדיאנערקע האָט
אַרױסגעשאַרט די געבּראָטענע קארטאַפֿל ,זי
צעלייגט אויף א בּלעך" ,אָפּא' ,בּיבער-כאַפּערס
אויך פיג, :רבּונו-דעלמא כּולו! . ..דאָס זײַנען
ליטעראַטן? . . .פֿון װעלכן בּאַרל צרות האָסטו
אַרויסגעשארט אזעלכע פֿאַרשימלטע געזיכטער",
דער

נ"י ,4981

לאַנד'חכם,

פאן , .01פֿון אַלץ

קעשענעס האָבּן זיך בּײַ אים פּאָליטישע נײַעסן
געשאָטן ,פֿון איטלעכן װינקל האָט צֶר זײי
אַרױסגעשאַרט" ,בּעמ װ ,ז' , .021דורך די
טרערן ,װאָס דאָס װינטל שאַרט אַרױס פֿון
אירע אויגן ,האָט זי ...געזען ,...בּערג,
בּאַם דניעפער

ו' ,עמצס,

זי .903

מיט ז י ך  --אומבּאַמערקט אַרױסגײן ,אוועק-
גיין .שטיל זיך אָפּטראָגן .א' זיך קיינער זאָל
ניט בּאַמערקן .אי זיך פֿון זאַל כּדי ניט אַנטײל
צו נעמען אין דער אָפּשטימונג, .די תּורה:
הקדושה איז װאַרן דורך מײַנר הנד גיגעבּן /
נון װי פֿר מיינשׂטו מיר צו נעמין מײַן לעבּן /
דרום אַך גיא אַװעק פֿון מיר  /אונ' שער דיך
אַנױז צו דר דיר |=טירן" ,משה

רבּינו בּשרט-

(ח .שמערוק,

05

בּונג,

אָרט?

0571

;דער

הער

װעט

קאָנטעט

פֿון

מײַן

גק,

מלאָכה

ן

אַװדאי

זײַן( .עֶר שאַרט זיך שטילערהײט

אַרױסשאַרפֿן
ארויס

2198

פֿון דער שטובּ)",

רחלע

דיא זינגערין,

זשיטאָמיר תּרכ"ח, .דער אַלטער יאָס איז מיד
געװאָרן און פֿון טיש זיך אומבּאַמערקט ארויס-
געשאַרט" ,הר ,הרודעס' ,דאָס קנס-מאָל', .חנה-
לאה  . . .הײיבּט גאַרניט אָן צו הערן אפֿילו דעם
סקריפּ פֿון דער טיר ,װען אירע צויי פּרנסה-
געבּערס שאַרן זיך אַרױס אין דרויסן" ,װײַס,
א טאַטע מיט בּנים', .דעם אלטן איז אײַנגע-
פֿאַלן אַז איצט ...קאָן מען זיך אַרױסבּא"
קומען פֿונדאַנען ,האָט עֶר זיך  . . .נאָך אײיַנגע-
פֿון פּלאַץ און
.שאַרט
ג.ע
ױרס.
רענע
ַפּ
אומ
שר
געלאָזט זיך לױפֿן" ,צייט' ,די תּליה"
=--שאַר ,דער- .ונג- .עכץ- ,.עניש,

-ערײ.

דער (דין ,יקע).

 .1אַרויסשטעקן עפּעס

אַרויסשאַרפֿן  --טרו.

װאָס איז שאַרף, .אין דאָזיקן מאָמענט האָט זיך
דער שלאַנג אַ בּאַװעג געטאָן ...אױפֿגעהױבּן
דעם קאָפּ ,אַרױסגעשאַרפֿט דעם צונג און אַנט"
פּלעקט די ציין" ,א .ל .איבּז ,אלחנני ,היימיש,
אָקטאָבּער ,1691
 .2שאַרף אַרױסבּרענגען ,אַרױסזאָגן עפּעס.
,מיך װאָלט עס ניט געאַרט  --שאַרפֿט חנהטשע
אַרױס

די

רייד",

מ.

י.

שעליובּסקי,

אַרום ,1691 ,זי .881
נג.מיט זיך.

אין

עכץ.

יאָרן

עגיש.

אַרױסשװאַרצאַפּלען זיך  --אוטװ .נעאָל.
אַרױסקוקן װי אַ שװאַרצאַפּל פֿון אויג .אַרויס-
שװאַרצן (זיך), .דאָס געקעסטלטע װאַלד-געװעבּ
אָרום זיי האָט אויסגעזען װי נעסטן ,און דורך
יעדער אזא נעסט האָבּן זיך אַרױסגעשװאַרצאַפּלט
קעפּ

פֿון אַרבּעטער",

פמ,

איינס

אַף

איינס,

זי ,171
אַרױסקוקן װי
אַרױיסשװאַרצן  --אוטװ.
א שװאַרצער פֿלעק .אַרױסשטאַרצן פֿון עפּעס
װאָס איז שווארץ .קוימענס מיט רויך האָבּן
אַרױסגעשװאַרצט פֿונדערװײַטן, .דער פֿאַרפֿרױ
זיך געצויגן צװישן שי"
ָ.ט
א.
הַך.
רענער טײ
טערע נאָדל-בּיימלעך .בּײַ די בּרעגעס ,וואו עס
איז דורכגעהאקט ,האָט דאָס װאַסער ארויסגע-
שװאַרצט פֿון די לעכער" ,אָפאַ ,פבּיבּער כאַ-
אויך פֿיג, :װען מע לייגט נאָך צו די
פּערסי.
זאָגעכצן זײַנע װעגן ייִדן אַלס אַמבּיציעז און
דאָמינירנדיק פֿאָלקי און די רמזים װעגן דעם
יאײיבּיקן װאנדערערי ,שװאַרצט אַרױס בּוֹלט דאָס
קאַטולישע נישט-שלום מאַכן מיט דעם אויפֿ-
קום פֿון ישׂראל" ,הלל זײַדמאַן ,טמז 0791 ,וו ,81

מיט זיך.
-זעכץ- .עניש.

--שװאַרץ ,דער.

/נג.

אַרױסשײַנען
אַרויפשוויטשען  --אוטװ.
,די מומע איז געזעסן אין איר טונקל װינקל
און די רויטע בּעקלעך האָבּן אַרױסגעשװי
טשעט" ,אַש ,גש צו ,זי ,63
אַרױסװײַזן זיך דורך
אַױפשװײַגן  --אוטװ.
שװײיגן ,דורך שטילקייט, .און ס'מאַכט ניט
אויס װאָס װערטער דונערן און שאַלן / --
גאָטס שטילקייט שװײַגט אַרױס אויך דורך די
הויכע רייד" ,נחום יודז ,פֿאַר 2691 ,ווט ,22

אַרױסשטאָט

,נאָכדעם װי דער מנין צעגייט זיך ,בּלײַבּט
אין פּוסטן מקום-קודש הענגען א סודותדיקע
שטילקייט ,װי די טיפֿעניש פֿון אורװאַלד װאָלט
נאָך אַרױסגעשװיגן פֿון געהילץ" ,חג ,טמז,
 2שו , .81די שטילקייט װאָס האָט אַרויסגע-
שוויגן פֿון דער תּלמוד-תּורה צו דער גאַס ,זינט
דאָס לערנען דאָרטן איז איבּערגעריסן געװאָרן",
ל .טרייסטער,

טמז,

5691

צ ,7

טרװ  8אַקוזװ  --אַרױסבּרענגען ,אויסדריקן
עפּעס דורך שװײַגן; .ער איז געזעסן רואיק , ..
געקוקט אױפֿן לאָמפּ ,און דערבּײַ אַרויסגעשויגן
שװײַג-שטיינער אַזױנע ,װאָס האָבּן זיך געלייגט
אויף די נשמות פֿון די מחותּנים" ,מק ,זעל-
מעניאַנער ו ,מאָסקװע  ,1391ז' , .23בּלײַבּט זי
שפּעט בּײַנאכט אַלײן ,ציט זי זיך פּײַנלעך
אויס . .. / ,און שװײַגט איר האַרץ אַרױיס פֿאַר
װעלט" ,קװ ,טריט ,ז' , .16כװאָלט דאָס
גרויסקייט זײַנס {גאָטסן אַרױסגעשװיגן/ .
כװאָלט דאָס אייגענע קליינקייט אײַנגעקלעמט",
אפֿא,

יעקבס

געצעלטן,

ז' , .98האָט

אױפֿגץ-

ריסנקייט פֿון אויגן בּײַ אים אַרויסגעשװיגן:
װאָס זאָל איך דִיר זאָגן?" ,מבּא ,דער גײער.
זיך.
קעניש,

מיט
-עכץ.

-שװיַיג,

דער.

/נב,

אַרויסשװימען  --אוטו .שוים אַרױס ,האָבּ
שוימען פֿון אונטער
און בּין --געשוואומען.
עפּעס אויף ארויס .אַרויסקומען .אי װי א סוד,
א פֿראַגע (ענין ,פּראַכּלעם ,דיסקוסיע) שװוימט
אַרױס .א' אין זכּרון .אי װי א לאָקש אין א
טעלער יויך .פֿון פֿינצטערניש שווימען אַרױס
געשטאַלטן .אַ נײַע טעמע שװימט אַרױס .די
זון (לבֿנה) שווימט אַרױיס פֿון די װאָלקנס .אַ
שאָטן (סימבּאָל ,רמז) קען אִי .א ניגון שווימט
פֿון ערגעץ אַרױס, .דער אמת שוימט אַרױס
װי בּוימל אױפֿן װאַסער" ,שװ .עאוני {גאָטן
שיקט דעם בּרונן אין דען טאָל ,אוני ער מאַכט
הרויש שווימן אוני פֿליצן גאָר פֿיל פֿיס,". ..
צאינה ,קיח/ג; .פֿון טײַכן בּלוט אַריסגע-
שוואומען  /און צו אײַך מיט בּעטן הילף
געקומען" ,ממוס ,יודל ,זי , .451שנײַדן זיך
אַרױס

דרי

װײַסע

זקנים.

ער

האָט

זיי געזען

אי פֿון די שאָטענדיקע װענט אין זייערע װײַסע
בּגדים" ,אַש ,תּהיליס-יוִד, .פֿון דער קינדערשער
פֿאַנטאַזיע  /שווימט אַרױס א בּאַרג א הויכער/ ,
גרויס און איינזאַם און מיט גאװה" ,יהואָש,
,אָס געלע פֿינצטערניש האָט
יִשבּת נחמוי .ד
מיטאַמאָל

זיך דורכגעשטראַלט,

האָט

דורכגע-

בּראָכן דאָס שײַבּל ,אַרײַנגעקראַכן ,מיטגענומען
{.ד.עם ייִנגלן און אַרויסגעשואומען" ,הל,
.
אַלע װערק ,זי ,862
דער.
 שווים,דונג,
מיט זיך.

דער (דין ,יקע).

-עריי.

אַרויפשװינגען  --טרו .שווינג אַרױס--+ ,גע-

אַרױסװײען, .העט מן צו ריבּיני
שוואונגען .
זאַנגן דיא צו ריבּן װערן פֿר שבּת טאָר מן ניט
די שפּרייאר הרוישׂ שוינגן מיט קיינם פּלי,
לטו ,עֹה/א.
אַװויטשװיצן  --טרו  6אקוזו, .ד,אָס צימער

ווערט שטארק  . ...איבּערגעװאַרעמט ,כֹּדי ...
דאָס קינד זאָל אַ' די היץ" ,פֿגעז ,9491 ,פַאן "6ד,
;הגם אויף דעם פּאַליטור איז שוין קיין אייל
נישט צו בּאַמערקן ,נאָר טיף אין די פּאָרן אין
ער דאָ און ער שװיצט אַרױס ערשט אין אַ
געוויסער צײַט ארום" ,בּער ,זי ,921
װ.י.צט
שם.
פֿיג, :דער װײַן צעטומלט אי
די תּאווהלע אים אַרױס פֿון אַלע פּאָרן" ,א.
פֿרומקין ,איבּז ,ר .ואָקער ,זעקס כאַראַק:
טערן ,...נ"י  ,9291זי ,, .24מײַן טאַטן האָט
מײַן בּאָבּע אויף דער עלטער שוין פֿון זיך
ארויסגעשוויצט" ,מלה ,לידער װ ,נ"י ,4291
ז' ,49
מיט
דעריי,

זיך.

-שוויץ- .ונג- .עניש, --טרח .װרר6: .א='0

אַרויפשװירגענשן

עעיפיזקעמזע - .אַרױיסשלײַדערן ,אַרױיסװאַרפֿן,
אי דעם העזהניק.

אַרױסשװעבּן

 --אוטװ.

שטלערהײט

פֿון צימער; .זי האָט אים געטון
דערקאָנען און פֿון קבֿר געטון א"",
גיאן אַרױשׂ דיא כּרוזים דיא אוישׂ
פּסק דין אונ' כּמה משחיתים דיא

אַ'

אין קבֿר
פֿל, .דען
רופֿן דען
שװעבִּין

אַרױשׂ גוֹמר צו זײַן דען גזר דין" ,נצו ,ז/ד.

;די יונגע פּאָרלעך האָבּן געשװעבּט איבּערן
גרויסן זאל װי זיי װאָלטן געװאָלט ערגעץ א'
אין אן אַנדער וועלט" ,אַר ווש ,זי ,78

אַרױס:

אַרויסשװעמלען  --אוטח .נעאָל.

קומען ,אַרױסשפּראָצן װי אַ שװעמל, ,פֿון הינ-
טער אים  --א דערפֿעלע פֿון דריערד אַרוסגע-
אַ װעג,

שוועמלט,

און

א קאַרשןגאָרטן

אַ

מענטש" ,סוצ |ן ,זי ,201

אַי פֿון אויג דעם
אַרויסשװענקען  --טרו.
.ער-
אַ.ס
װי.
שטויבּ .א' גאַלד פֿון זאַמד, .ד
טראַפּנס שװענקען ארויס פֿונעם גראַניט דעם
גאַנצן פֿעלזישפּאַט",

מעשׂיות

זק ,איבּז,

װעגן

ערד ,בּערלין  ,2291זי ,21

אַרויסשױדערן  --טרו, .װי עֶר װאָלט בכּיוון
געזוכט

צו שרײַבּן ספּעציעלע

לידער און פֿון

זיי נישט נאָר אַרױסשלאָגן שטוינונג ,נאָר אויך
אי שטוינונג" ,יג ,תּוך ו ,נ"י  ,6591ז' ,751
אַי עמעצן פֿון שטוב.
אַרוכשופּן  --טרװ .
מיט זיך , --ער האָט זי געװאָלט נעמען בײַ
דער טאַליע און זי האָט זיך פֿלינק ארויסגע-
שופּט
קריג

פֿון זײַנע
און

הענט",

רעװאָלוציע

אַרױסשופֿלען  --טרו.

ש.
אדעס

בּערגמאַן,
,1391

דורך

ו' ,763

אַי די ערד, .שטייען

אַרבּעטער אין גריבּער מיט ריבּליעס און אָכצַן-
דיק שופֿלען זיי דעם פֿײַכטן דובּ פֿון גרובּ
אַרױס" ,די גאַרבּער שטימע ,מאַסקװע ,5291
טאן .671

אַרױפשטאָט  --די ,שטעט.
געגנט װאָס אין הינטער די
שטאָט, .מיטאַמאָל איז געװאָרן
אים און דער שלװה ,װאָס ער

פֿאַרשטאָט.
גרענעצן פֿון
אויס צװישן
האָט אױפֿגץ-

אַרױסשטאָלפּערן

.4

בּויט אין זײַן שטילער הײַזקע אַ" ,י .אָקרוטני,
טמז 9691 ,וא ,3

אַרױסשטאָלפּערן  --אוטו  --אַרוסהינקען.
אַרױסגײן

זיך

אין עפּעס.

פֿאַרטשעפּענדיק

טרח  --אַרױסשטאַמלען; .האָט זיך א בּיסל
פֿאַרשעמט און אָנגעהויבן עפּעס אריסצן"
שטאָלפּערן װערטער װעלכע מע האָט גאָרנישט
דער פריװאַט-

פֿאַרשטאַנען" ,מ .מ .אויזערקיס,

לעהרער שו ,דראָהאָבּיטש  ,8981ז' ,201

אַרופשטאַמלען  --טרחװ .זאָל מיך גאָט
שטראָפֿן אױיבּ איך האָבּ געמיינט אײַך עפּעס צו
בּאַלײידיקן ,האָט דער אַלטער קוים אַרוסגע-
שטאַמלט" ,װײַס ' ,שרעבּערק' ,ז' , .991זי
האָט אים גערופֿן טכויר ,זיך דערפֿילט קליין
און נישטיק און אַרױסגעשטאַמלט ,". . ,אָפאַ,
אונטערװעלט,

ז' ,122

-ש-טאַמל ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,

דער (יין ,יקע)= .הער.

אי פֿון רבּנישן
אַרױכשטאַמען  --אוטװ.
יחוס, .וייִדןן זענען קינדער פֿון נבֿיאים און
זייערע אַלע מנהגים שטאַמען אַרױס פֿון אַ
הײיליקן יסוד" ,ספֿר מטעמים ,לאָדז ,יאָר?
הקדמה, .פֿערד איידעלע ,מיט א יחוס'בּריװ
אז זיי שטאַמען אַרױס פֿון איידעלע עלטערן",
ממוס ,קליאַטשע, .סײַ גוט סײַ שלעכט האָבּן
אַ װאָרצל פֿון װעלכן זיי שטאמען אַרױיס" ,די
שׂכירות ,לעמבּערג  ,6981זי  . . ,, .3װער זענען
די דאָזיקע ,סטארס"? פֿונװאַנען שטאַמען זי
אַרױס?*,

שע,

בּלאָנזענדע

שטערן

|וו,

װאַרשע

 ,2ז' ,622

-שטאַם.

זנג.

-עכץ.

אַרױפשטאַרכּן  --אוטו.

עניש.

 .1אַרױסטרעטן

פֿון אַ גרופּע דורך שטאַרבּן, .א מענטשלעכצץ
אײַנטיילונג |אין פֿעלקערן אין װעלכצ מע
טרעט ניט אַרײַן נאָר מע װערט אַרײַנגעבּורן
און

פֿון װעלכע

אַרױסשטײַגן

מע

קאָן

ניט

אַרױסטרעטן,

סײַדן אַיי ,זשיט װו ,נ"י  ,2191זי ,211
 .2אַרויסקומען אָפּשטאַרבּנדיק .יעדער אָטעם-
שויס  /װאָס שטאַרבּט פֿון איר אַרװױיס /
װאַקסט װי אַן אָפּגרונט אויס  /אין אֲלצְ
ווינקלען פֿון הויז" ,מלה ,לידער | ,נ"י ,4291
זי ,241

אַרוסשטאַרטשען  --אומו- :99 .ש.טאַר-
צ(ע)ן. .א פּאָר אומגעוויינלעך גרויסע קאַצענע
אויגן שטאַרטשען אים אַרױס ,װי בּײַ אַ קאַץ
ווען זי פּאָפּאַדעט אַ מײַזלײ ,יײיפֿאָל ,7881 ,טאן ,71

;,האָט דער ייַד  . . .דערזען פֿון שניי אי אַ שטיק
טלית מיט א ציצה" ,אַש ,תהילים:ייד.

װאָס שטאַרט
אַרױסשטאריק  --אדי .נעאָל.
אַרױס .אַיע אויגן ,בּיינער אע .אַן אַיער טעות.

אַרױסשטאַרן  --אוטו.

אַרױסקוקן .אַרוס-

וליזן זיך .אַרױסשטאַרצן .אַי פֿון ים .אַי פֿון
שניי .אַי פֿון קראַנקנבּעט אויף די װאָס קומען
מבֿקר חולה זיין, .מע טאָר ניש מאַכן אַ צורה
פֿון א מענטש װאָס עס שטאַרט אַרױס" ,ספֿר

המצוות ,װראָנאָװ ,נ' ,ט'" .5391 ,אויבּ מע זעט
נאַכדעם אַי די געװיקסן פֿון דער ערד ,מוז
מען זיי פֿאַרדעקן מיט ערד" ,מ .װעבּער ,דער
יודישער

פֿעלדיאַרבּײטער ,װארשע

 ,1981זי .801

פֿ,ון אונטער דער לאַנגער צװיישפּיציקער בּאָרד
האָט

פֿון בּיידע

אַרױסגעשטאַרט

זײַטן

דער

טלית-קטן" ,פּרץ' ,װאָס הייסט נשמה' .פפֿון
צװישן די בּיימער האָט אַרוסגעשטארט דער
שפּיץ פֿון פּריצס פּאַלאַץ" ,דער חסיד (דוד
תּאומיםן ,אונטער שטילע הימלען ,װאַרשע ,1291
ז' , ,54פֿון די פֿורן וואו מע פֿאַרלאַדעװעט די
שטאַון

(טויטע

אַרױס

און

פֿיס

הענט",

יבּ

,אָבּן
אָטװאָצק ,קאָרטשעו ,תּ"אָ  ,8691זי  .978ה
אײַנגעקריצט אינעם ווייכן פֿעלדװעג די אַ'דיקע
ריפּן פֿון דעם טויטן פֿערד" ,רחל קאָרן ,ערד.

-עכץ . -עניש,

זונג.

אַרױפשטאַרציק  --אַדי .נעאָל .װאָס שטאַרצט
אַרױס .אַיע שפּיצן פֿון בּיימער,
אַרױפשטאַרצ(ע)ן --אוטו- :98 .ש-טאַר-
טשען .הויכע קוימענס שטאַרצן ארויס .פֿלץ-
קענער ,דרענגער ,קלעצער אע שטאַרצן אַרױס,
פֿון צעריסענעם מאַנטל שטאַרצט אַרױס די
װאַטע, .דער בּעל הבּית האָט זאָך געלאָזן די
אַידיקע שטעקעלעך" ,פיעט ,כּלאים ,ו ,ח; .אַ
מיטלוואוקסיק  . . .ייִדל  . ..מיט צוויי א'דיקע
בּערשטלעך האָר פֿון די נאָזלעכער" ,נח לוריע,
אַ געװיינלעכ לעבּנ ,מאָסקװע  ,53291זי , .5ה,אָט
אָנגעװיזן אױפֿן בּויך װאָס האָט אַרויסגע-
שטארצט איבּערן טיש" ,בּאַש ,פֿאָר7691 ,
וווצ , .91זי האָט אירע ציינער שרעקלעך פֿאַר-
בּיסן פֿאַר גרויס שמערץ ,אירע אויגן האָט איר
ארויסגעשטאַרצעט" ,מ .יודעלסאָהן ,דער ממזר
אַלס דאָקטאָר ,ווילנע  ,7291זי ,4
דדיק  --אידיקע טענדענץ ,כּװנה- .דיקייט,

מיט זיך.
אִי.

-ונג.

-שטאַרץ  -א פֿעלדיקער/עניש.

-עכץ.

אַװױסשטױלן  ---טרװ .דטשמ.
אַרויסגנבֿעץ-
נען, .איזט דאָס גװאָר גװאָרן דער שׂר ,האָט
ער זי פֿון דאָרט אַרויסגעשטולען מיט זער
תּחבּולות",

|רויסע
ג

מעשׂה

פליאה

מג'

אַחים

ווו ,װארשע  ,5781ז' ,6

אַרויפשטױפן  --טרו .אי פֿון דער געזצל-
שאַפֿט .אי עמעצן פֿון האַרצן .אי ייִדן פֿון
*אַ' דעם בּאָדן
מסחר .אי פֿון דער שותּפֿות.
(גרונט) פֿון אונטער די פֿיס = א) פֿון אַן
אָנהאַלט ,אַן אָנשפּאַר; בּ) צונעמען די פרנסה,
*אי פֿון די כּלים = צעטומלען,
די שטעל.
דענערווירן; .דא קאם דער קיניג דוד היים
אין זײַן הויש .די ציהן קעבּשׂ װײיבּר שטיש
ער אֹל הרוישׂ" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿל ,6261
;נון רי פֿייבֿש אונשׂ ממש

מיט גיװאַלט ארויש

גישטוסין" ,גה ,זי , .991דאָ האָט מן אים פֿון
דעם

בּית

המדרש

הריש

גישטוסן",

לטו,

קכד/בּ, .ווען ח"ו |חס-ושלום} איין בֹּן אָדם
.ערט מן זײַן תּפֿלה ניט צו
אין חרם איזט  . .ה
אונ' זײַן נשמה װערט פֿאַר װאָגלט אונ'י מן
שטויסיט

די נשמה

אַרױס

פֿון די מחיצה

של

מעלה" ,קה ,פֿיורדא  ,3471לה/ד, .הולטײַעס
אָבּעער װערן פֿון דער װעלט געטריבּן און
פֿאַלשיניקעס

מס,

אַרויסגעשטויסןי,

משל,

תּקע"ד ,בּ, .22 ,ווייסן מיר ניט װי װיכטיק

ס'איז די ראָלע פֿון דער פּראָסטאַטע בּײַם א'
די זרע בּעתן געשלעכטאַקט",
טמז 2691 ,וע ,01
זיך.

מיט

-שטויס,

דרי ע .פּאַט,
/נג,

דער

יעכץ- .עניש .הער (דין- ,קע)- .ערײ.
אַרױיפפשטופֿן  --טרו .אַי עמעצן אין דרויסן,
אי פֿון א פּאָזיציע .א' פֿון א געשעפֿט ,פֿון
שותפֿות .קוים א' װערטער פֿון מויל, .אַז זי
דערזעט אַ נײַע ליבּע ,שטופּט זי מיך אַרוס",

פל, .װען א קינד זאָגט א חכמה ,שטופּ עס
אַרױיס פֿון שטובּ" {װײַל ער קען בּאַלד זאָגן א
נאַרישקײט} ,שו, .דעם מאַטראָס האָט מען אָנ
געפּאַטשט  ...און מע האָט אים אַרויסגע-
שטופט" ,נחבּ ,ימעשׂה מבּערגיר והעני' ,זי מ/א,
,די שטיפֿמוטער װעל איך אי װי זי שטייט און
גייט",

בּעקערמאַן,

ש.

אַדעס

הדסה,

,4881

ז'

 2ג,בּעטן רחמים בּײַ א גרויסן מוכר-ספֿרים,
ער זאָל בּײַ אים צונעמען די ספֿרים אין
קאָמיסיאָן ,אפֿשר װעט ער זיי װי-עסאיז א",
אַר' ,דער רבֿ און זײַנע ספֿרים!, .דערנאָך האָבּן
זיי אים אינגאַנצן אַרױסגעשטופּט ,הײַנט איז ער
א יוֹרד ,וואוינט אין הקדש" ,אַש ,תּהילים-יוד.
מיט זיך :עס צעשפּילן זיך אין מיר די
געבּליטן ,רײַסן דעם מוח און שטופּן זיך מיר
אַרױס דורך די אויגן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,63
;דאָס שיינע קײַלעכדיקע בּײַכל האָט זיך אַרױס-
געשטופּט פֿון אונטער דער קאפּאָטע און װי
געשריגן:

תּרבּות!",

=טופֿ ,דער.
ש

ייט ,טמז0691 ,

-ונג.

דער (דין- ,קע)-= .ערי.
אַרויפשטורעמען

-עכץ.

ווא ,32

-עניש.

 --אומװ  --אַרױסלױפֿן

מיט (ווי) אַ שטורעם ,אי פֿון קראָם, .א צצי
שױיבּערטע ,מיט פֿאַרבּראַכענע הענט ,האָט בּינקע
אַרוסגעשטורעמט פֿון יאַטקע" ,א .קאַרפּינאַי
װיטש,

בּײַם

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ ,7691

טר  --אַרױסװאַרפֿן ,אַרױסיאָגן עמעצן
אָדער עפּעס זייער גיך ,װי אַ שטורעם, .ער האָט
אַרױסגעבּרענט און אַרוסגעשטורעמט פֿון זיך
דעם כּעס" ,חג ,צמח אַטלאַס.
אַרױיסשטײַגן  --אוטו  --אַראָפּנײן ,אַרוס-
ומען פֿון הינטער אָדער אונטער עפּעס .א'ק
פֿון װאַסער ,אי פֿון דער בּאַן ,פֿון פֿור, .אוני
נאָך אינן זאַך איך אנדרי זיבּן ,דערי ,זער
העסליכי אוני מאגרי קיא ,הירויז שטײַגן ,איך
האָבּ אים גאַנצין לאנד מצרים ניט זוא העסליכי
גיזעהן" ,בּליץ ,בּראשית ,מא .81 ,אװען ער
אויז זײַן בּעט אַרױישׂ שטײַגט ,זאָל ער זיפֿצן
אונ! ער זאָל בּיזאָרגט זײַן אין זײַנם זין" ,לטן,
יט/א, .דען דיזע אינדזל איז א גרויסער װאַלפֿיש
װאָס ער שטײַגט אַרויס אויס דעם ים" ,מעשׂה
פליאות מג' אחים װװו ,װאַרשע , .9 ,5781אין
איטליכן בּרעקל פֿון זײַנע ייִדישע געשטאַלטן
 ...זעט מען אִי די נשמה פֿון דער גאַנצער

אַרױסשמײן
ייַדישקייט",

2138
ש,

װעגן

יודישע

שרײַבער

,

זי .831
טרו  ---איבּערשטײַגן מיט אַ העכערן פּרײַז,
אַי דעם קאָנקורענט, .דערװיסט ער זיך אַז...
שאַרפֿט די ציינער אים אַרױסצושטײַגן שלישי
דעם קומענדיקן שבּת" ,ש .י .יאַצקאַ ,די בּיהן,
 -װאַרשע  ,6091שז ,1

ש=מײַג ,דער -ונג- .שבץ- .עניש.

אַריסשטײין  --אוטװ.

 .+זײַן בּוֹלט ,קלאָר,

אַרױסהײבּן זיך .אונטערגעשטראַכן װערן .א
טורעם װאָס שטייט אַרױס .אַ'ענדיקע רייד.
מלל פֿאַרשײַטשט על שן סלע' (איוב ,לט:)82 ,
,הרוישׂ שטיהנדי שפּיץ", .אזעלכע דינים װאָס
שפּראָצן אויס דער תּורה און שטייען ניט אַרױס
בּאַשײדלעך אין דער תּורה" ,חה װו ,טז/בּ, ,אין
דער תּורה שטייט דאָך אַרױס בּפֿירוש אז עס
זײַנען דאָ פֿיר {מיניםן שומרים" ,שהמ ,לג/א.
,עס מוז דײַטלעך אי אין שטר-שותּפֿות װעל-
כער אַרט דער מקבּל דאָס שותּפֿות-געלט צו
פֿאַרװענדן האָט" ,מ .הלוי הורװיץ ,ספֿר פרשת

מרדכי ,אונגװאַר  ,6681כד/א, .זעען מיר אױפֿן
רויטע פֿלעק-
נע
י.
לטי. .
קרוס
פּנים ,האַלדז ,בּ
לעך װאָס שטייען ארויס עטװאָס בּוֹלט אויף
דער

הויט",

אַרוסשטעלן

שלג

איבז,

דער

אוצר

פֿון געזונד

און לעבּען ,װאַרשע  ,8091זי .31
 ,2זיך אויסטיילן מיט אַנדערשקײיט .א פֿאָלק
װאָס שטייט אַרױס מיט זײַנע שיכּורים, .אונד"
זער תּורה שטייט אַרויס פֿון אַלע אַנדערע
תורות וועלכע זײַנען פֿאַראומװירדיקט געװאָרן",
זב ,די שטימע פון טאָל ,נ"י  ,0491ז' ,482

 9אַרכ .שטיין אין דרויסן ,אין א זײַט,
,שפּראַך דער לויטן שלאגר {ווער עס שװוייסט
צונויף מעטאַלן?ן דער אַרױז גשטנדן װאַר צו
דען אינן שטיט  ,". . .מבּ {אַװע װו ,זי 174ן.

אַרויפשטירצן  --טרװ  4אוטװ .דטשמ, .זי
האָבּן געזען אַז בּײַ מיר האָט אַרױיסגעשטירצט

אַ שטראָם טרערן פֿון די אויגן ,האַבּן פֿאַר-
שטאַנען אז מײַן לאַגע איז זייער קריטיש",
ע בּלאָשטײן ,איין אַלמנה פון אַ לעבּעדיגען
מיט זיך :גניט
מאַן ,װילנע  ,5981זי .03
לאַנג דערויף האָט זיך פֿונעם בּאַרג אַרוסגע-

שטירצט מיט רעש אַ . . .טײַך מיט לאַװע פֿון
צעשמאַלצענע שטיינער",

י .טרובּניק ,זשאַרגאָן

לערער ,װאַרשע  ,6881זי ,09
אַרויפשטעפן  --אוטו , --פֿון שטורעמדיקע
אינדן האָט א פֿעלדז אַרױסגעשטאָכן" ,יהואָט,
יזעאונגעך'.
מרװ ֹ* --אַ'י די אויגן = זײַן גרויס עמעצן
אין די אויגן .גורם זײַן קנאה, .דער קליינער
שוץ {פֿאַר די אַרבּעטערן שטעכט אויך אַרױס
די אויגן די שיצער פֿון קלאָס קאַפּיטאַליסטן",
דער אידישער ארבּײיטער ,פּרעסבּורג ,7981
טא  ,475זי ,31
מיט זיך :און אז ער האָט גענומען
אַרױסשפּײַען דאָס געזאַלצנס פֿון זײַן מויל,
האָבּן דינע הערעלעך גענומען אִי זיך פֿון
אונטער זײַן גאנצער הויט" ,הל' .דער װאָלףי
,איז ער גרייט אַרויסצושטעכן זיך די אויגן",

מלה ,די גאָלדענע פּאַװע ,קליװלאַנד  ,4291זי ,77
זונג- .,עניש.

ווען איינער זיך א שטר-עיסקא שרײַבּן לאָזט ---
זאָלן בּיידע גוט װיסן דעם פּירוש דערפֿן",

 1אַרױסנעמען פֿון
אַרױסשטעלן  --טרו.
איגעװײניק און שטעלן (אַװעקלייגן ,אױפֿהענגען)
אין דרויסן .אַי אַן עמער אויף רעגנװאַסער .אי
דאָס מיסט פֿאַר דער טיר ,אַי דאָס אַלטע מעבּל,
אי די פֿיס פֿון אונטער דער װאַרעמער קאָלדרע.
אי די שױבּן פֿון די פֿענצטער, .זי האָט
אַרױיסגעשטעלט טריקענען דאָס צעװאַשענע גע-

אונגװאַר

פֿצס" ,ממוס,

דעם אויװן =

"מע דארף א'

װינטשפֿ ,זי .36

סקאָצל קומט ,דער זעלטענער

גאַסט איז ליבּ .מאַט :אַי אויסער (מחוץ)
י-
 -ק ל אַ מ ע ר ן ,אי פֿון אונטער דעם רדאַ

די

קאַל.
 ,2אַרױסװאַרפֿן ,אַרױסשטױסן ,אַרױסטרליבּן.
א' עמעצן פֿון דער חבֿרה (גרופּע ,קלובּ אע),
*אַי אויף דער גאָס = אַרױסװאַרפֿן פֿון דער
*א' דעם אַפּיקורס = אַרײַנלײגן אין
דירה.
חרם ,אַי פֿון אַ געשעפֿט ,פֿון אַ שותּפֿות .אַי
פֿון קאָאָפּעראַטיוו, .קומט אַרײַן דער זאָנצע מיט
דעם גראָבּן שטעקן / ,און אַז מע גיט אים
קיין דירה-געלט ,שטעלט ער אַרױס די בּעטן",
פֿל, .חתימות מיך אַלס אַפּיקורס אַרױסצ-
שטעלן פֿון זלידניעפֿקע" ,צ .ה .האָרנשטײן,
זלידניעפֿקער

לעבּענדע

פֿאַטאָגר',

בּאַרדיטשעוֹ

תּרנ"א, .52 '/ ,מע האָט אים פֿון דאָרט
קי אַרױיסגעשטעלט ,אַזױ
(גבירס הויון 
זײַנען די בּאַקאַנטע און פֿרײנד זיך צעפֿלױגן,
מ.

מ.

אזערקיס,

צעזייעטע

און

צעשפרי"

טע ,...לעמבּערג תּרס"ן ,ז' , .61פֿרעמדע
אָבּער בּאנוצן אונדז צו יעדן װעלטפּראָצעס,
בּאַהעלפֿן זיך מיט אונדזערע שװאַכע קרעפֿטן,
נוצן אויס און שטעלן ארויס פֿאַר דער טיר",
פּרץ ,יקאָפּ און האַנטי
 2אַנידערשטעלן( ,אויס)שטעלן מע זאָל
דערזען .אי פֿאַר די געװעלבּער זעק מיט אַרבּעס,
מעל אע .אַי אַ פֿאַס הערינג ,זויערע אוגערקעס
אע .אַי אין פֿענצטער .אי אויף אַ װיסטאַװע.
בּײַ אַ פּאָגראָם אַי א צלם אין פֿענצטער ,אַ' די
סחורות בּײַ א יריד .א' די נאקעטע פּאָלקעס.
אי (א טײַער בּילד ,די אַנטיקן ,די קראָם ,דעם
גאַנצן פֿאַרמעגן ,דאָס גוט אאַזװ) אויף לי-
מע דארף עס א'
ציטאציע ,א טאַרג.
אין פֿענצטער = סאין גוט ,מע קען זיך
אַרויסשטעלן מיט דעם .מיט איר צוגאָבּ --
גאָבער מע דאַרף פֿריער צומאַכן די לאָדנס",
פֿול; .אַ חשק אַ בּיסל אױפֿדעקן דאָס צע'
קאטעוועטע לײַבּ ,מחילה ,און אַ' דער װעלט --
נאַט ,קוקט די וואונדן" ,ממוס ,אַסיפֿות' ,איז
פֿאַרבּאָטן געװאָרן

די ייִדן צו עפֿענען זייערע

קראָמען בּעת די חגאות און אַפֿילו אין די
פֿענצטער איז זיי דעמאָלט פֿאַרבּאָטן געװאָרן
ארויסצושטעלן סחורות" ,אַבֿרהס חומט {נאָ"
מעט) ,אין יזבּ קהילת רישא ,תּ"אָ  ,7691זי ,283

 4אַרױסהײבּן ,אונטערשטרײַכן .אָפּשאַצן .אי
עמעצנס מעלות אָדער חסרונות .אי עמעצנס
פֿעאיקײטן .אי מאָטיון .אי עמעצנס רעכט,
אי א פֿראגע ,א פּראָבּלעם ,אן עיקר, .האָבּ
איך

די דינים דײַטלעך

אַרוױסגעשטעלט,

דאָס

מ.

הלוי

הורװיץ,

ספֿר

פּרשת

מרדכי,

 ,6כח/א, .מיר מוזן קוֹדם-כּל אַראָפּראַמען
פֿון װעג עטלעכע טענות ותּבֿיעות װאָס זײַנען

אַרױסגעשטעלט געװאָרן אַנטקעגן ייִדיש" ,זשיט
צו ,נ"י  ,2191זי , ,131אידיק דעם אַנטשידענעם
אַנטאַגאָניזם פֿון מיסטיק לגבּי װיסנשאַפֿט,", . .
ר .מאַהלער ,ספֿר סאַנץ ,תּיאַ  ,0791זי ,072

 .8פֿאָרלײגן פֿאַר א גרופּע ,פֿאַר א געזעל-
שאַפֿטלעכן קרײַז ,אי אַ פֿאָדערונג .אי א געזעץ-
פּראיעקט .אַי די קאַנדידאטור .אַי אַ געאייניקטע
װאַל-ליסטע,
 .0פֿאַרשטעלן ,פֿירשטעלן .אָפּמאָלן .אַי פֹּאַ
זיטיוו (נעגאַטיו) .אי עמעצן װי פֿאַר) א
*אַ' צום נאַר = אָפּנאַרן.
פֿרײַנד (שׂונא),
אי עמעצן פֿאַר אַ מאָדעל ,א מוסטער .אאַרויס-
צושטעלן די סאָציאַליסטן װי א גרופקע אָנ
העצער" ,די געשיכטע

פֿון די ענגלישע

אַרבּי

טער בּונדען ,זשענעװו  ,0091זי  .011א פֿײַנעם
איש האָט דער טאַטע אַרױסגעשטעלט און
בּאַװיזן װי דער אנוש און גכבֿר װענדן זיך אָן
דעם מענטשן אַלײן" ,לדבּ ,נ"י תּשי"ז ,זי ,412
;די שרײַבּערס פֿון דער ועלט האָבּן אין זייער
מערהייט אַרויסגעשטעלט דעם יד אין אַן
אומגינציקער

ליכט",

 .15 4691עצי

לע ,טמז,

טוט דען ניט כּבֿיכול אַזוי מיט זײַן װעלט,
װאָס ער האָט מיט אַלע שיינקייטן פֿאַר אַלע
הפֿקר-יונגען אַרױיסגעשטעלט?ײ,

תּ"אַ  ,7691זי ,51

י ,ֿ8ליבּשאַפֿט,

|

 ./צוציען עמעצן .בּרענגען צו עפּעס ,לטובֿה
אָדער לרעה .אי אַן עדות.

א' פֿאַר אַן עדות.

אַי פֿאַר אַ סניגור (קטיגור) ,פֿאַר אַן אַדװאָקאַט,
פֿאַר אַ בּוֹרר .אַי פֿאַר א געװינס .א' פאַר א
סכּנה .אִי אויף פֿיזישער אױיסראָטונג,
 .8אַרױסדערצײלן .איבּערגעבּן .אִי אָפֿן אַלע
סודות ,אינטריגעס, .פֿון זײַנע נסיעות דער"
ציילט בּנימין חידושים .מיר װעלן דערפֿון נאָר
א מקצת

אַיי ,ממוס,

מסעות,

ז' ,29

 .9אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן אבֿר ,אַ גליד פֿון
א' די אויגן = פֿאַרװאונדערן
קערפער.
זיך . אי די אויערן = הערן עפּעס נײַט,
אי א ה אנ ט = זײַן גרייט צו
זיך חידושין.
אַ'י די ליפּן (ליפּלעך ,ליפּעלעך)
העלפֿן,
= זיך גרייטן װיינען :זיך חנדלען :זיך פֿאַר-
וס =
אַ' אַ 5
ציען ,װעלן קריגן א קוש.
אַרױסגײן ,אַװעקפֿאָרן .אַי א פֿוס פֿון שטעטל,
א' אַ פֿויס ט =
פֿון טאַטע-מאַמעס היים.
סטראַשען

צו שלאָגן.

ינגע
אִי אַ פ

ר =

אָנװײַזן אויף עפּעס ,זאָגן מוסר .אי א (דאָס)
פֿיסל , --דער חזיר שטעלט דאָס כּשרע פֿיסל
אַרױיס" ,שוו{ .דאָס פֿיסל איז געשפּאָלטן װי בּײַ
כּשרע בּהמות ,ד"ה זיך א' װי עפּעס װאָס איז
אי אַ צ ונג = אָפּלאַכן ,חוזק מאַכן
גוטן,
װײַון אז מע לאַכט זיך אויס פֿון עפּעס ,פֿון

שאַלע גלידער ווילן ריידן און די צונג
עמעצן.
אַלײין שטעלט מען אַרויס" ,שװ .מיטן זעלבּיקן
בּ אויך (נאָר גראָבּלעך) :אי א (דעם) ל ע ק ע ר.
א דאָס צינגל = זיך בּאַלעקן ,הנאה האָבּן.

אַרױסשטעלן זיך

2190

עון = אַרױסװײַון חוצפּה.
אי דעם שט
א,יין פֿרויא דיא אירי שטירין הרוישׂ שטעלט
אונ' װיל אַלשׂ שאַזפֿין אוני רידן אין אַלשׂ",
בּראַנט ,פּרק יד ,אַי דעם קופּערנעם שטערן,
אי אַ פ ײַ ג .אויך אי צוויי ,צען פֿײַגן .א'
| אַ פֿײַג אונטער אַ דעכעלע = װײַזן אַז מע
רעכנט זיך ניט ,מע האָט ניט קיין מורא ,קיין
אָפּשײַ .װײַזן אַז מע װעט אָפּטאָן ,טאָן אויף
צולהכעיס .אַי א פֿײַג אין פּנים אַרײַן, .איך
נעם מיך אָן מיט האַרץ און שטעל אים ארויס
אַ פֿײַג" ,שע ,מאַטל פייסי ן ,ז'  .852אַ' א פֿײַג

אונטער דער פּאָלע = זאָגן נאָר זיך ע9פּעס
שלעכטס װעגן עמעצן װאָס מע האָט מורא פֿאַר
אים,

אַרויסשטעלן זיך  .1 --בּאַרימעריש אַרױס-
װײַזן זיך ,אױספֿײַנען זיך .אַי זיך פֿאַר אַ למדן,
פֿאַר אַ קענער .אַי זיך פֿאַר אַ גאַנצן יאַיטעבּע-
דאַם ,פֿײַנט האָבּן זיך ארויסצושטעלן .זיך אי
אין פֿאַסאַן .זיך אי פֿאַר די מחותּנים מיט שיינץ
חתן-מתּנות, .מע מעג שמועסן פֿון װאָסערע
בּריהשאַפֿט מע ויל ,שטעלט ער זיך אַרױס
צומערשטן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,יח .6 ,עאַי זיך
פֿאַר דער װעלט מיט דעם פוץ ,מיט דער
פּאַמפּע" ,ממוס ,אַסיפֿות?

 .2פֿאַלשערהײט זאָגן װעגן זיך ,שפּילן די
ראָלע פֿון עמעצן .זיך אִי פֿאַרן יוֹרש .זיך אַי
פֿאַר אַ דאָקטער,

 .9אָפּטראָגן זיך, .ש,טעל

פֿיס ,שטעל זיך

אַרױיס פֿונדאַנען!" .עאָן שהיות האָט פּענעק זיך
ע.נ.עמסן ואוי-
וןי.
בּאַלד אַרױסגעשטעלט פֿו
נונג" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער װו' ,עמעס' ,זי ,452

 4זיך אָננעמען פֿאַר עמעצן .פֿאַרטײידיקן ,זיך
אִי פֿאַרן גערעכטן ,פֿאַר יוֹשׁר ,אַי זיך פֿאַר
גאנץ שטעטל, ,נייטיקט זיך דער רבּונוישל-עולם
מע זאָל זיך אַ' פֿאַר אים?", .איך האָבּ מיך
געפּרוּװט אַ פּאָר מאָל פֿאַר אים אַ' זיך ,האָבּ
איך געהאַט מײַן ערלעך אויסקומעניש" ,ממוס,
קליאַטשע ,זי , ,001איש אשר קנא לשם האל/ ,

דער מאַן װעלכער איז בּאַקאַנט דער גאַנצער
װעלט  /װאָס האָט פֿאַר גאָטס נאָמען זיך
אַרויסגעשטעלט",

ממוס ,זמירות ,ז' ,98

 .9דריטפּערזאָניק .אַרױסװײַזן זיך נאָך גע-
וויסע איבּערלעבּונגען ,נאָך אַן אױספֿאָרשונג
עס

אע.

שטעלט

אַרױסשיבּן

זיך

ודרישה, .עס שטעלט
געווען אַ שווינדל", .די
אַרױס ערשט שפּעטער".
זיך בּוֹלט אַרױס װען
קינד"; .עס האָט זיך
{ערן האָט געפֿירט אַ

נאָך א חקירה

אַרױס

אַרױספשטעקן  --אטו.
דריטפּערואָניק,
אַרױסרוקן זיך .װײַזן זיך .אַ טיכל שטעקט
אַרױס פֿון קעשענע .אָפּגעדעקטע אָרעמס שטעקן
אַרױס פֿון בּלויען העמדל .עפּעס שטעקט ארויס

פֿון דער ערד ,פֿון שניי אע, .די לבֿנה שטעקט
פֿון צװישן די װאָלקן אַרױס און קוקט זי נאָך
מיט

פֿונדערװײַטנס

ממוס,

אָפּשײַ",

קליאַטשע,

זי ; .07א פֿאַרשטאָכן בּינטל בּעז האָט פֿון
מילכיקן דעקאָלט אַרויסגעשטעקט" ,בּעריש
װײַנשטיין,

טרװ

--

איק,

ר"ה

תּשכ"א,

אין פֿאַרבּינדונג מיט (גלידער פֿון)

קערפּער ,אָבּער אויך אוטח, .פֿון זומפּ האָבּן
אַרױסגעשטעקט אַלע מיליאַנען א ויגן נישט
האָבּנדיק די חוצפּה צו טראַכטן ועגן אַן אויס-
לייזערישער

מינוט",

עוזר

װאַרשאַװסקי,

אין

כאַליאַסטרע וו ,פּאַריז  ,4291ז' , .24די בּאָרד
זײַנע האָט אַרױסגעשטעקט פֿון די בּינטן" ,מ.
לעחװ,

פּאַרטיזאַנישע

װעגנ,

מאָסקװע

8

,די

בּיינער שטעקן אַרויס פֿון אונטער דער אויס-
געריבּענער פֿעל" ,ממוס/ ,בּישיבה של מטה,
זי ,62
אי די נאָז = אַרױסגײן אין דרויסן .מורא
האָבּן אַרױסצושטעקן די נאָו, .בּרענט דער
פֿראָסט און שטעכט װי נאָדלען / ,ניט א נאָז
אַרויסצושטעקן" ,יהואָש ,ישליטלענדיקי .ש,טאָט-
חזירים זײַנען געלעגן טיף בִּיז איבּער די
אויערן ,ארויסשטעקנדיק נאָר דאָס פּיס קל",
,קין קאַראַבּעלניק האָט
ממוס ,װינטשפֿ.22 ,
זײַן פֿוס ניט אַרױסגעשטעקט פֿון קרעטש-
מע" ,ע .בּלאָשטײן ,די שװיגער וו ,װילנע ,2981
פפֿון דער אַנדערער זײַט שטעקט מען
זי .96
דאָס חזיריפֿיי'סל אַרוס {= מע מאַכט אַן
אָנשטעל אַז מען איז פֿרום}" ,ארז ,קמ,9681 ,
זא  4אַי די צ ונג = א) אָפּלאַכן )3 :שטאַרק
בּאַגערן .דזוו אַרױסשטעלן א צונג .אִי די צונג
פֿון פֿאַרמאַטערטקײט' .על-מי תּרחיבֿו פה תּאַ-
ריכו לשון' , --אויף װעמען רײַסט איר אויף
דאָס מויל ,שטעקט איר אַרױס אַ צונג" ,הי
ישעיה ,נז, .4 ,זװאַָשטשיקעס אויף פֿערד /
מיט די גרויסע בּערד  /שרײַען ,זינגען ,שפּרינ-
גען  /שטעקן אַרױס די צינגען" ,אבּג ,דער יוד
אין קועב {הש ו|}; .אַ שטאַרק זיך צעפֿלאַקערן-
דיקע שײַט האָלץ שטעקט אַרױס פֿונעם אויוון
דעם עולם לאַנגע פֿלאַםפֿײַערדיקע צינגלעך",
ממוס ,שלמה װ ,ז' 65
אַי דעם קאָפּ
,יך
דורכן פֿענצטער .אַ' דעם קאָפּ אין דרויסן .א
שטעק ארויס דעם קאָפּ דורכן אָפֿענעם פֿענצטער
און בּלײַבּ שטיין" ,שע ,זומערילעבּן זי ,43

זיך אַרױס אז עס אין
כּװנות זײַנע שטעלן זיך
,די פֿעאיקײיטן שטעלן
מע װערט שוין אויס
אַרױסגצשטעלט אַז...
גרויס הויזן ...געגעבּן

מיט זיך ; --עס שטעקט זיך שוין אַ האַנט
אַרויס דיך אָפּצופֿליקן!" ,פרץ ,לידער און פֹּאָי
עמען' ,ציקאַי ,זי ,982

גרויסע פּדיונות פֿאר פֿרעמד געלט" ,ז .מוירער,
זײַ נישט קיין װאוילער יונג  ,/טאַרנאָו ,1191

-ש-טעק ,דער .ונג- .שכץ- .שניש.

איז ער {הקבּ"הן ,פֿון אים שטראַלט זי אַרױס",
פּרץ ,חסידיש' ,קלעצקין! ,זי , ,95ד,אָס װאַרעמ"
קייט װאָס האָט אַרױסגעשטראַלט פֿון די פרעמדע
אַָטר.ו.מ.גענומען און געאייניקט
חסידים הא
צוזאַמען" ,אַש ,תהיליםיוד, .נאָר דו האָסט
מיר דאָס װאָרט געגעבּן  /פֿאַר מײַנע לעפֿצן
גרויסער גאָט / ,װאָס פֿירט מיך פֿון מײַן
שטומען לעבּן  /ארױסצושטראַלן אין דײַן
גנאָד" ,מל' ,דאָס װאָרטי, .אַן אָפּשײיד-ליד צום
גײַסט װאָס שטראַלט אַרױס ,אַנטרינט  /און
טראָגט אַ נײַע בּענטשונג און א נײַעם האַפֿן",
סוצ | ,זי ,603
|
מיט זיך, :די ספּיריטואַליסטן רופֿן אָט
די אומזיכבּאַרע געשטאַלט װאָס שטראַלט זיך
פֿון אונדז אַרויס און רינגלט אונדז ארום װי
 .ריװקין ,ה .לייװיק ,זײַנע

אַ לבֿוש  --אַוראַ",

לידער , ...ז' ,891
 --שטראַל ,דער

(דין ,קע)= .דערײַ.

אַרױפשטראַמען

-ונג.

הער

-עניש.

 --אומו .בּלוט שטראָמט

אַרױס פֿון צעשניטענעם קערפּער .ריחות שטראַ-
מען אַרױיס פֿון בּלומען-גאָרטן .אַ ליד שטראַָמט
אַרױס פֿון מויל (האַרצן .,אַ חלק פֿון דעם
ירדנס װאַסערן שטראָמען אַרױס פֿון חרמון.
פֿאַרבּליבּן זײַנען פֿאַרגליווערטע שטיינערנע
שטראָמען פֿון דער לאַװע װאָס האָט אַרויסגע-
שטראָמט

פֿון זיי",

איבּז,

זק,

מעשׂיות

װעגן

ערד ,בּערלין  ,2291ז' , .73אַ שטראָם טרערן
האָבּן פֿריש אַרױסגעשטראָמט פֿון אירע אויגן",
אַש ,תּהיליםיייוד, .ניטאָ בּײַ אים קיין אָפּגע:
צאַמטקײט צװישן דער ליטעראַטור און די
מקורות אין לעבּן פֿון װעלכע זי שטראָמט
אַרויס" ,מאָל ,איק 8491 ,שו ,32

-שטראָם ,דער ,דונג- .עניש- .עריי.אַרױפסשטרעקן  --טרו .אַי אַ לאַנגע צונג,
,דאָ שטרעקט ער דיא הנט אַרױז אוני נאַם זיא
ודי טױבּן צו זיך אין דען קאשטין" ,בּליץ,
בּראשית ,ח . . ., ,9 ,דאָ טעט איילין שפּיגל זײַן
היט |=האַנטן אַרױס שטרעקן אונ' ריס איין
(גנבֿ) בּײַא

דיא

האָר",

איילין

שפיגל,

פּראָג

תּצ"ה ,זי , ,3איך האָבּ ליבּ צו לייענען אױפֿן
זאַמד בּײַם בּרעג פֿון ים און אי די נאַקעטע
פֿיס ,ער זאָל זיי מיר װאַשן און גלעטן" ,פּרץ,
יצום נײַעם יאָר!, .דער גולם נייט אין די קניען
אײַן דעם שם .לצים שטרעקן די לבֿנה ארויס

לאַנגע צונגען" ,י ,5די לעגענדע נח גרין ,נ"י
 ,0ז' ,86
מיט זיך; :זי אַקעגן שטרעקן זיך אַרױס
אָפֿענע געלע פּיסקעלעך פֿון יונגיטשקע נאקעטע
פֿייגעלעך װאָס װילן עסן" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,49
ש.טרעק ,דער, .שאַרפֿער אַי פֿון זײַנעדונג,
קינבּאַקן"  הל ,טמז 8591 ,ש,71

שכץ .

-עניש.

זי , .16דאָ האָט זיך וידער אַרױסגעשטעלט

אַרױפשטראַלן  --אוטװ .די פֿרײד שטראַלט

יענע אַסימילירנדע קראַפֿט פֿון אַמעריקע" ,דא,

אַרױיס פֿון אַלעמען .פֿון די אויגן שטראַלט
אַרױס גוטסקייט, .אַ גרויסער ,אַ לאַנגער עמוד-
אש פֿון פֿיל בּרענענדיקע ליכט אין שול ,אין

ארויסשיבֿן  --טרו.
ארויסנעמען שיבּנדיק,
,יינער נעמט אַרוס
אַרױסרוקן .אַרױסשטופּן ,א
(הרוֹדה ,שיבּט אַרױס) פֿון איר (האַניק) אום

פֿענצטער",

שבּת איז עֶר שולדיק פֿאַר טאַן א מלאכה אום

ממוס ,שלמה װ ,זי , .67די קװאַל פֿון שׂמחה

ויך --

פֿון בּערלין

בִּיז סאַן-פֿראַנציסקאַָ,

ווארשע

,0291

זי ,93

-ש.טעל ,דער

-ונג.

דער (דין ,דקע)= .הערײ,

-עכץ.

-עניש,

הויז,

שטראלט

אַרויס

דורך

די

שבּת" ,פיעט ,שבֿיצית ,י ,ז.

מיט

אַרויסשימלען

2137

,בּײִַם פֿונאַנדערצ:ען שיבּן זיך די בּלעטער
וְפֿוֹן טיש} אַרױס איינס פֿון אונטער דעם
אַנדערן און הייבּן זיך אױטאָמאַטיש אַרויף",
בּער ,זי ,86

אַרויפשיטלען  --טרו ,מיו .אַרױסטרײסלען,
אַרױסשאָקלען, .אונ' דער קיניג גבּיטיט מאַן
זולט דען זאַק אויף מאַכין אוני אַליז אַרױיש
שיטלין" ,גה ,זי ,802
 .אַי אַלע זאַכן פֿון
אַרויסשיטן  --טרו.
 .2אַרכ .אַרױסגיסן, .אונ' מן זאָל אֵל
זאַק.,
דיא װאַשֹׂר דיא גישעפּט זײַן אַרױז שיטן אונ'
אַך דרײַא הײַזר פֿון איטלכר זײַט פֿון |מתן",
ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים |ו ,קיטן תּצ"ז,

 .9אוטח .אַנשטאָט אי זיך, .די פּאַ
ז' .1
סאַזשירן שיטן אַרױס פֿון די װאַגאַנעס און
לױפֿן צו צום בּופֿעט" ,שע ,פֿונים יאַריד װ,
זי ,851
מיט זיך  --מעל שיט זיך אַרױס פֿון זאַק.
אַי זיך פֿון א זאַל, .אַלערלײ חסידים האָבּן זיך
מיט אַ געשריי און געקריגערײ אָנגעהוױיבּן
אַרויסצושיטן פֿון די טונקעלע אינעװייניקייטן
פֿון די בּוידן" ,ייט ,פּױלן װ.

-ונג,

-עכץ.,

אַרױפשײידן

--

עניש,אַי א גרופּע

טרח.

פֿון א

גרויסן כּלל ,אִ'י א בּאַגריף; .א טענה אַנטקעגן
דעם מאַרקסיזם פֿאַרװאָס ער האָט די סאַציאָ
לאָגיע צו װײיניק אַרױסגעשײדט פֿון דעם גאַנצן
סכום מענטשלעכע װיסנשאַפֿטײ ,זשיט ווצ ,ג"י
 ,7זי ,93
יונג,דער,
=ייד,
ש
מיט זיך.

-עכץ .

-עניש.

שקיעה,

ז' ,071

אַרויפשײלן  --טרח .אַי דעם קערן ,עיקר,
תּמצית ,אַי פֿון שטיין גראַציעזע ליניעס .אי דעם
אמת פֿון די פֿאַרשײדענע גבֿית עדותן, .מיר
האָבּן געפּרוּװט אַרוסצושײלן דעם קערן פֿון
בּיאליקס פּאָעטישער פּערזענלעכקייט" ,בּעמ שו,
ז' ; .46די קונסט פֿון דעם דראַמאטורג
בּאַשטײט דאָך אין אי דעם עיקר ,די הויפּט-
פֿיגורן פֿון אומענדלעכן פּלאַנטער װאָס הייסט
ווירקלעכקייט",

קאָר

,

ז' ,801

;פֿון

זיך

האָט ער דאָס װאָרט מיט פֿרײד אַרױסגצשײלט",
אפֿא,

לויטער...

זיך געפּײַניקט אין גרובּ נאָך מײַן טויט" ,חג,
דער מענטש פֿון פֿײַער ,זי , .44אין גוף אין
ליימיקן איז סודותדיק בּאַהאַלטן א נײַער אַדם
 , , .פּאַמעלעך שיילט ער זיך אַרויס פֿון בּלוי",
ונב.
יפ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691וי .29
-עניש,

אַרױכשײַנען

אוטוװ.

--

דאָס עלעקטרישע

ליכט שײַנט אַרױס פֿון זאָל .די תּורה שײַנט
אַרױס פֿון די אויגן .אַ'י װי א יאגגע)דע פֿון
(דער) מילך, .די כּלה (נעבּעך) שײַנט אַרויס
װי די מנורה פֿונעם קוימען" ,פֿװל ,איר, .ער
(זי) שײַנט אַרױס װי א פֿלױ פֿון מיל(צ)ך",
לאָקל (ראָדעם) {= זעט אויס זײיער שלעכט}
;א בּריליאַנט שײַנט פֿון דער בּלאָטע אַרויס";
;דער צדיק שײַנט ארויס װי דער ליכטיקסטער
שטערן",; :גליק שײַנט אַרױס פֿון הינטער
װאָלקנס (כמאַרעס)" ,שו, .גלײַך אַז דיא ווסר
דיא דאָ זײַן איין פּנים קיגן דען אנדרן פּנים,
דהיינו דאָשׂ פּנים דז איינר אַרײַן װײַזט -
אַזו איין פּנים שײַנט װידר דער קיגן ארויש",
סהמ ,משלי ,כז, ,91 ,פֿון גאַנצן דײַן טאַטנס
דעם צדיקס הויז האָסטו צומשענסטן געשײַנט
אַרױס" ,טעיאַטאָר ,זי , .22די נויט האָט אַרויס-
געקוקט דורך יעדער שפּאַרע ,די אַרעמקײט
האָט אַרויסגעשײיַנט פֿון יעדער שצעלקע" ,אמד,
דבֿרי

יושר,

װילנעץ .3681

עאַז ער רעדט

מיט

עמעצן און טוט א שמייכל ,איז דאָס װי דער
מאָרגנשטערן װאָס שײַנט אַרױס פֿון צװישן
די װאָלקנס" ,ממוס ,אין שטורם'צײט ,ז' ,91
;דאָס פּנים האָט אים געפֿלאַמט און עס האָט
אַרויסגעשײַנט פֿונעם טלית אַרויס" ,שע ,יוסילע

סאַלאָװײ ,זי ,97

אַרפשײַטערן  --אוטו .נעאַל .פֿון (דורך)
אַ שײַטער אַרויסקומען, .די פֿרומע פֿלאַמען
װאָס נאָר מיר האָבּן זיי אַרױסגעשײַטערט",
אפֿא ,גילדענע

אַרױסשיקן

קװאַל,

ז' ,201

מיט זיך  --אַי זיך פֿון נעפּל .עס שיילן
זיך אַרױס כאַראקטעריסטישע שטריכן .שופּן
שיילן זיך אַרױס פֿון דעם הויט, .עס האָט
זיך פֿון די נעפּלען אַרױס אַרױסגעשײלט אַ
שטאַרקער ,בּלוטיקער האַרבּסט" ,מק' ,מוניע
דער פֿײיגל:-הענדלער'".
פּלײיצע און די וייכע

;איר פֿײַן געטאַקטע
מיידלשע בּאָקעס װאָס

שיילן זיך אַרױס פֿון לײַכט אַרומגענומענעם
בּלויען כאַלאַט" ,בּ .דעמבּלין ,צװי און א
ּ,יז איך האָבּ אַרוס-
דריטער ,נ"י  ,3491זי  .41ב
געשיילט זיך פֿון מײַן הויט ,האָבּ איך לאַנג

מיט

זיך.

-שײַן ,דער.

/נג,

אַרויפשימערן  --אוטװ, .אויף די טרעפּ
זענען געשטאַנען פֿיל נײַגעריקע ,צװישן זי
האָבּן ארויסגעשימערט אַדװאָקאַטן װאָס זענען
אַרויסגעקומען  . . .אַמפֿאַנגען דעם קייסער" ,קמ,
 ,7זהֵאן , .22די אויגן האָבּן דאַכט זיך אויפֿ-
געהויבּן /און טרויעריק האָט זײַן בּליק אַרױס-
געשימערט" ,יהואָש' ,די מטרוניתאי, .די נאַכט
פֿון אַחרון:של"פּסח איז דאָס ציטערדיקע ניגון-
ליד ,װאָס שימערט אַרױס פֿונעם גרויען עלנט",
מ .דלוזשנאָוסקי 7691 ,צו ,03
אװויפשיפֿן  --אומװ.

 .1אי פֿון די פּאָזיציעס,

,אָבּער די יהודים און די פּריצים און די גלחות
און שטודענטיס זײַנען געשטאנען אַרום דער
שטאָט און האָבּן זיך געװערט פֿאַר די פּוחזים
און האָבּן אַרױסגעשאָסן" ,מעשׂה אומן

זײַן

נאָז",

ז.

זײַ

מוירער,

קיין

נישט

װאוילער

יונג ו ,טאַרנאָו  ,1191ז' , .7צו ונתנה:תּוקף
האָט מיטאַמאָל זיך דערהערט אין שול אַ בליפּ,
א וויין"גערעוו װאָס האָט אַרויסגעשאָסן פֿון אַלע
אנדערע געוויינען" ,ש .מילער ,אין יזבּ זװהיל
(נאַװאָגראַדיװאַלינסק),

תּ"אָ תּשכ"ב,

זי ,841

פֿיג, .פֿון דער טיר אַרױסגעשאָסן האָט א
שטעג פֿון װײַסן ליכט"' ,יהואָש ,גאָטס גע-
רעכטיקייטי, .לאַנגע אָרעמס האָבּן אַרױסגעשאָסן
פֿון איר ענגן סװעטער מיט די קורצע אַרבַּל",
חג ,טמז,

 1691או .1

אַקוזװ .א' א געלעכטער .אַ' אַ התלהבֿות,
,שיסן זיי אַרויס זייער גאַנצן טעמפּעראמענט
 ...און בּלײַבּן אויסגעלאַשענע  . . .אין אַנדערע
מוק,

פיצלסן",

מײַנע

בּאַגעגענישן

ז'

|,

,962

;דאַרף א יידענע זיך מישן און שוין א'
(= דערציילן גלײַךן" ,ישׂק ,געשלײַדער ,זי ,01
שאָס-- ,שׂיסם ,דערמיט זיך.
ער  -אקולן טרעפֿן
עניש.ונג.
אין האַרץ פֿונעם א'" ,הל ,זב ,ידי יונגע"
שריפֿטן ,ניי ,9191

אַרוסשיפּען  --טרח .אי צװישן די ציין אַ
שאַרף װאָרט ,א קללה ,אַ זידלװאָרט אע.

אַרױפשיפֿן  --טרו .אי סחורה, .ער האָט זי
אַרױיסגעשיפֿט
טענבּערג,

אױפֿן

ואַד,

װאסער",

איבּז

אֵל-

װי איך זע עם ,נ' .01

מיט זיך  --אאנטפּלעקונג נאָך אַנטפּלץ-
קונג פֿון דער טיף פֿון שרעק שיפֿן זיך אַרױס
מיט העלע פּאַרוסן אַנטקעגן",

הל ,אַלע װערק

ן! זי ,852

אַרויפשיקן  --טרו.
 .1אי סחורות .אַי
שליחים איבּער די ייִדישץע קהילות .אַ' בּריו
מיט לופֿטפּאָסט,, .און ער האָט אָפּגעװאַרט נאָך
אַנדערע זיבּן טעג און האָט װידער אַרויסגץ-
שיקט די טויבּ פֿון דער תּיבֹה" ,תּי ,בּראשית,
ח, .01 ,האָט זי אַרױסגעשיקט אַ תּשוכֿה דורך
אירע פּאַנעס אויך מיט אַ שיר און מיט ליב
שאַפֿט ,נחבּ ,ימעשׂה מבּערגיר והעניי ,לד/ד,
;אָטראַדן װאָס די רעגירונג פֿלעגט אימער א'
אויף אָבּלאַװעס קעגן דיזע רוױבּער בּאנדע",
אמד ,דער הירקאן ,װילנעץ , .7781די דאָזיגע
דעפּעשע ,האָט לוציפֿער געמעלדעט ,איז פֿון
רומעניען ,מען בּעט רחמים ארויסצושיקן טינט",
ממוס ,קליאַטשע ,זי , .761אין צען יאָר אַרום
 ..װעט אונדזער מאָטל א' נאָך אונדז אַ
קאַרעטע מיט פֿיר בּרענעדיקע שקאַפּעס" ,שע,
יוגענד

ראַמאַנען,

ו' ,57

 .2אַרױספּלאַצן ,אַרױסקנאַלן .אַרויסקומען
מיט אימפּעט .פֿונקען שיסן אַרויס פֿון פֿײַער.
נאַפֿט שיסט אַרויס פֿון דער ערד .אִי מיט א
מבּול װערטער ,מיט קללות ,מיט אַ ירגזון ,מיט

 .2דעפּאָרטירן .א' אַ פֿאַרבּרעכער .אַי פֿון
געטאָ אין די אױיסראָט-לאגערן, .ד,י אויסזעציקע
(מצורעים) װערן ארויסגעשיקט אונטער דער
שטאָט און בּלײַבּן אַמאָל דאָס גאַנצע לעבּן װײַט
פֿון מענטשן" ,קמ ,8681 ,שַא  ...4 .74ויצא,

זאַכן {= האָבּן געזעןן דען (בּאר) שטין מיטן
אין דען טאָל אונ' לײַכטט אלז דיא לבֿנה אוני
ער צאָג הרוישׂ גלידר פֿון מענשן ,אוני דאָשׂ
רוט בּלוט שיסט הרוישׂ" ,צאינה ,קיח/ג,
;עפּעס א גאנצער פֿאַנאָגראַף שיסט אַרױיס פֿון

א' ,זיך אנידער-

א געלעכטער,

מיט

אַ געװיין.

,אונ'

ישׂראל

וישלח,

וישבֿ ,אױיסװאַנדערן,

זעצן ,דאָס זײַנען די דרײַ סדרות וועלכע גייען
בּײַ אונדז ייִדן" ,דייר יעקבֿ טשערני ,קול יעקבֿ,

בּארדיטשעוו ,7981
 .9אַרױסגעבּן פֿון זיך, .אײַ ,בּאַרן! בּערהאַ-

אַרױסשלאָגן

2138

מאָטן! הענגען אראָפּ אויף גראָבּע צוגעבּרוימטע
שטעקעלעך ,שיקן ארויס פֿון זיך א ריח-ניחוח",
שע,

אידישע

שרײַבּער,

ז' .42

שיק אַנטענע ,אַפּאַראַט ,לאָמפ,
יטסאַנציצ.

דונג .מאַסךאַי.

-עכץ.

-עניש.

דער --

אויך :יעדער מין אַפּאַראַט אַרויסצושיקן כװאַ-
ליעס,

אַרױפשלאָגן  --אוטו  --אַרסקומען (אויף
דער אײבּערפֿלאַך) .דער שווייס שלאָגט אַרױס
אױפֿן שטערן .אַ צרעת ,מכֹּה ,געשװירן אע
שלאָגט אַרויס .דער רויך שלאָגט אַרויס פֿון
קוימען .נײַע שפּראָצלעך שלאָגן ארויס פֿון
כּמעט פֿאַרטריקנטן בּוים .עס שלאָגט אַרױס
א מאַמישע פֿרײד אױפֿן פּנים .פֿון קעלער
שלאָגט אַרױס אַן עיפּוש .פֿון פֿעלדן שלאָגט
אַרױס

קאַלט

װאַסער.

קאַזעלכע

דערװישן...

טאַנצן און שפּרינגען אזוי לאַנג ,בּיזװאַנען עס
שלאָגט זיי אַרױס שוים פֿון מויל" ,אמד ,דער
סולטאַן ,װילגע , .5981די לידער װאָס שלאָגן
אַרויס װי אַ קואל פֿון האַויצן" ,פֿרוג | ,ג"י
 ,0ז' , .3װי א לעבּעדיקער קװאַל האָט די
װועלט אַרױיסגעשלאָגן פֿון גאָטס ווילן און רינט
װײַטער און װײַטער אין דער צײַט" ,פרץ,
פֿאָלקסטי געשיכטן .אַפֿילו פֿאַר לומדים עפֿנט
ער טונקעלע קאמערן אין ייִדנטום און לאָזט
העלע ליכטער אַי פֿון דאָרטײ ,חיים ליבּערמאַן,
פֿאַר 1691 ,וא ,71
טר  --מיט קלעפּ עפּעס אױפֿטאָן ,דער"
גרײַכן און מיט פֿאַרשײדענע פֿיג בֹּבּ .אִי פֿון
זינען (קאָפּ) אַ דאגה ,א זאָרג ,די גאַנצע מעשׂה,
דעם

נאַרישן

פּלאן.

אַ' פֿון האַרצן

עצבֿות,

אַרױסשמאָקצע(נעשן

אַמשׂט  ,3171רלד/בּ, .האָט  . . .בּאַדאַרפּט אויף
אײיבּיק אי פֿון אים דעם געדאַנק פֿון זײַן נסיטה
אין די װײַטע מקומות" ,ממוס ,מסעות ,ו' ,32
,מײַן בּרודער אליה זאָגט אַז ער מוז מיר
אַרױיסשלאָגן דעם שגעון פֿון מאָלן מענטשע-
לעך" ,שע ,מאָטל | ז' , .672נאָר פּלוצלונג
בּאַװײַוט זיך א קוֹנה / ,אַזױ װי אָן אַרבּעס
די גרויס / ,און בּעט פֿאַר אַ קאָפּיקע הערינג /
און שלאָגט אים פֿון ענין ארויס" ,אל | ,זי ,922
מיט זיך  --אַ' זיך פֿון די כּוחות .אי זיך
פֿון קאָפּ ,פֿון מוח .אי זיך פֿון שלאָף .אַ' זיך
פֿון די פֿאַלשע געדאַנקען .קוים א' זיך די
*אַ' זיך פֿון זאָטל = װערן א
הוצאות.
יוֹרד ,אַראָפּפֿאַלן געזעלשאַפֿטלעך ,עקאַנאָמיש,
,שלאָג זשע דיר אַרױס די ליבּע פֿון דײַן האַרצן,
און רייד אזא נארישקייט ניט אײַן"ֿ ,ל, .װי
מע קומט צו תּהלות לאל עליון ,מוז מען זיך
אַלע פֿרעמדע געדאנקען אִ' אויס דעם קאָפ",
חא ,יג/א .עדאָס הייסט איך האָבּ מיך ניט
װיסנדיק

ארױיסשלאָגנדיק

געמאַכט,

מיר

פֿון

קאָפּ די װייטיקןײ ,ממוס ,שלמה, .און איך זאָל
זיך א' פֿונעם קאָפּ . . .אַז  . . .מע קאָן בּײַ איר
פּאָמפּען געלט" ,שע ,טביה ,זי ,951
 .-שלאָג ,דער .ונג- .עבץ- .עניש.

דער (זין ,דקע)= .הערַ.

אַרױסשלײַדערן  --טרו, .ער הוט זיא הרוישׂ
גשלײַדרט אויף דען בּאַרטן דשׂ מערשׂ אום
ווילן דעם רויבּ דאָ זיא אינן װאַרן גיקרינט,
גיצירט מיט גאָלד" ,מחזור שלש רגלים ,אַמשׂט
 ,3ז' קנח/א, .די כװאַליעס פֿון דעם אימי-
גראַנטן-שטראָם װאָס שלײַדערט טאָגיטעגלעך
אַרױס טויזנטער גײַע הענט אױפֿן בּרעג" ,זשיט
שו ,נ"י  ,2191זי , .86מע האָט מורא פֿאַר אים
 . . .אַז ער זאָל א װאָרט פֿון זיך ניט אי װי א

ספֿקות ,אַי פֿון איר די קליפּה .א' דעם טשאַד
פֿון קאָפּ .אַ' די גאװה ,די אױפֿגעבּלאָזענע
זיכערקייט .אַ' פֿון עמעצן דעם נאַר .א' דעם
טויז מיט אַ צווייטל טרומף ,אַ' פֿון די הענט
דאָס מעסער ,די בּיקס אע .אַ' דעם בּאָדן פֿון
אונטער די פֿיס .אַי פֿון אָרט ,פֿון פּלאַץ .אי
עמעצן פֿון דער פּרנסה .אַ' דאָס בּיסל פּרנסה,
אַ' בּרויט מיט פּוטער צו דער זעט, .אַז מע

ר' אברהמל

שלאָגט ,איז אָדער מע שלאָגט אַרײַן אָדער מע

מאַנטיק,

שלאָגט אַרױס"; ,מיט איין דאגה שלאָגט מען
אַרױס די אַנדערע דאגה"; ,װאָס קומט אַרױס
פֿון דער גוטער קו װאָס גיט א סך מילך אַז

געװיינלעך מיט זיך , --װאו שלײַכט איר
אײַך אַרױס? זאָגט ,זאָגט װאָס איר האָט צו

זי שלאָגט דערנאָך דאָס שעפֿל ארויס"; ,איין
פֿלאָקן שלאָגט אַרױס דעם צוייטן"; ,א גוטער

סוחר שלאָגט אַרױס רװח אויך פֿון בּאָװל:
סחורה"; :אַ תּורה קען מען ניט ארײַנשלאָגן,
אַ תּאווה קען מען ניט אַי" ,שו .אלײַכט שלאָגן
מיר זיא ווידר אַנױז  /אידער קריג װערט לענגר,
הערטר" ,װוינץ ,זי . .21דאַ מיר זײַן פֿר גרויש
רחמנות צו װאַרמען גיקומן דאָ קומט דר יעקף
פֿול ואַשִׂיר אונ טעט איינם נאָך דען אַנדרן
אַרױז שלאָגן דז מיר שרײַאן אונ בּרומן",
'איין נײַא קלאָג ליד אויף איין משרת פֿון
פֿראַנקפֿורט' {פֿש װ ,שפּ' ; 271אונ' װאו
ישׂראל עשׂ ניט טון ,דאָ שיקט הקבּ"ה נבוכדנצר
אונ'י סנחרבֿ אונ' טיטוס אונ' שלאָגן ישׂראל
אוש

דעם

לאַנד אַרױישׂ",

מחזור

שלש

רגלים,

פֿורכטבּאַרע

-ונג.,

קראַפֿט" ,אַש,

-ניש.

תּהילים:יוד,

/ד-ער,

אַרױפשלײַכּן  --אוטח .אַי אומבּאַמערקט ,װי
אַ גנבֿ, .אָט שלײַכט אַרױס פֿון הינטערן אויוון

זאָגן!",

בּעל:תּענית

גענאַרטע

װעלט,

א בּאָרװעסער",

,:5181

גאַבּע  ,0491ז' , .|37שלײַכט
שפּיץ נעגל אַרוֹיס פֿון טיש",
עניש,זנג.
שבּשׂמחהי.

מק,

{סאָװ' אויס-

זיך אױף די
פרץ' ,שׂמחה

אַרױסשלײערן  --טרח .אַי די גאַנצע פֿיגור.
מיט זיך ; --װען פֿון דער
אי דעם סוד,
פּאַרנער אָנאָטעמדיקער זומערינאַכט שלייערט
זיך אַרױס אַ שטילער ראָזיקער פֿאַרטאָג" ,דוד
מיצמאַכער ,ישמאַטע-קלײַבּער',

אַרויסשליננען

--

טרח.

נעאָל, .טאָפּעלע

שויבּן בּאַשטעל איך צו שיצן מײַן גליק פֿון די
מענער  / . . .בּלײַבּן זיי גאַנץ װי מײַן ליבּע
און זױבּער און טאָפּל ,נאַר יענער  /שלינגט
זיי אַרױס פֿון די שױבּן ,פֿאַרנאַרט מיט אַ
שיינער מתּנה" ,סוצ | ,ז' ,861

אַרוסשליסן --טרו .אויך מאַט  --אַי פֿון די
קלאַמערן( :ס, .02+08--0)2-+-איך האָבּ דענסט
הלבּן דיון כּלל גמעלד ,װייל מן דא אַרױז
שליסן קאָן װיא ניטיג איז איין איטליכשׂ אות
רעכט אַרױז צו דרוקן" ,אבֿן ישׂראל ,מעץ
 ,6א/א,

אַרוסשלעננלען  --טרה.

װי

ארויסצ;ען

א שלענגל .אי דעם נערוו.
מיט זיך  --ארויסקומען װי א שלענגל.
;האָט ער גענומען פֿירן מיטן מעסער איבּער
זיך בּאַויון א
אָ.ט
ה.
יז.
סַלד
דעם הענדלס הא
קראַץ  . . .און אַ שנירל בּלוט האָט זיך אַרוס-
געשלענגלט" ,אָפאַ' ,לייבּקע מזיק', .פֿון דעם
נעבּל הייבּן זיך אָן ארויסצושלענגלען די ועגן
פֿון דער טעאַטער-קוגסט",

אידיש טעאַטער ,זי .71

מוק,

און

טעאַטער

-קניש.

אַרױסשלעפּן  --טרו .אַי זאַכן פֿון זאַק.
אי פֿון קעשענע עטלעכע גראָשנס .אַי די פֿיס
פֿון טיפן שניי .אי די שװערד פֿון שייד .אַ'
עמעצן פֿון תּפֿיסה .אִי ייִדן פֿון גלות .אי פֿון
א צרה .אי פֿון די װאגאַנעס און אאָגן אין
*קוים אי חיונה (פּרנסה) =
טויטן-לאַגער.
*אַי פֿון דער
קוים פֿאַרדינען אויף חיונה.
װעלט = א) דערפֿירן עמעצן צום אומקומען;
 ) 3אַרױסראַטעװען פֿון א ניט-ידישלעכער
*אַ' אין דער װעלט (אַרײַן) = שטויסן
סביבה.
עמעצן

פֿירוג"

צו פֿאַרלאָזן ענג-טראַדיציאָנעלע

*א' דעם טאַטן פֿון יענער װעלט =
גען.
א) אויסקלערן אַ ממזריבּלבּול} בּ) זידלען אין
*א' די קישקעס = אויך:
טאָטן אַרײַן .
אאַרײַנב
(קלעזמער-לשון) שפּילן װיינענדיקס.
שלעפּן אין אַ בּלאָטע איז גרינגער װי אי פֿון
בּלאָטע"; .אַז מע בּאַצאָלט ניט דעם שנײַדער,
שלעפּט ער די פֿאסטריגע ניט אַרױס" ,שװ.
,װען איינם איין רימן אוישׂ דען שוך װער
הרויש גישלעפט איז עֶשׂ מותּר װידר הניין צו
נ' נאם אים בּײַא
א.ו.
מאַכן" ,לטו ,עג/בּ., .
דער

אוני

האַנט

שלעפּפֿט

אים

מיט

גיװאַלט

הרויס" ,צאינה ,קסח/ד .ה,אָט אים אַ שטריק
איבּער דעם האַלדז געטאָן און האָט אים אַרױס-
געשלעפּט אויס דעם קלויסטער" ,מעשׂה אומן.
,און א האַנט בּאַלד שטרעקט זיך אויס/ ,
כאַפּט אים ,שלעפּט אים פֿלינק ארויס" ,ממוס,
יודל ,זי , ,35דער איידעם װעט א פּרק משניות
אָפּלערנען און דערצו א קדיש זאָגן ,װעט ער
זי פֿאַר די האָר אַפֿילו פֿון גיהנם אַי ,י .בּודי
זאָהן ,דער

מיט

מקח

טעות ,װילנע  ,7291ז' .9

זיך ,; --אינדערפֿרי האָט זי זיך א

בּיסל אַרויסגעשלעפט
נורא

מהצדיק

אויס דעם בּצט" ,מעשׂה

המפֿורסם

רבּי

מינאָבֿ ,לעמבּערג .3881
= שלעפּ ,דער- .ונג.
דער,

ר'

מענדילי

-עכץ.

מרי

/עניש.

אַרוסשמאָקען  --אַקוזװ, .ד,ער פֿורמאַן איז
פֿון פֿאַרנט פֿאַרגאנגען ... ,מיט די ליפן א
װיאָ אַרױסגעשמאַקעט ,". ..נ .װײַנהויז ,אַפֿ
עגיש,דער װאַכ ,מינסק .2391

ארױסשמאַקצע(נע)ן --טרוו, .די בּעלי-בּתּים

אַרויסשמוגלען

9912

בּאַנוגענען זיך ניט מיט דעם ,װאָס זיי שמאָקצץ-

נען אַרױס

די לעצטע

פֿון אַרבּעטער

בּיסל

בּלוט , . .ײ ,די שׂכירות ,לעמבּערג  ,6981זי ,26

קוניש,

אַרויסשמונלען  --טרו:- :98 .שמוכלען.
אַי עמעצן

פֿון תּפֿיסה, .מ,ען

שמוגלט

אַװױס

מענטשן אין קאַסטנס פֿון מיסט און אין די
זעלבּיקע קאַסטנס שמוגלט מען אַרײַן בּרויט",
יזבּ ,טשענסטאָכאַװער

יידן ,נ"י  ,7491ו' .791

מיט זיך  --פונקט אין רעכטן בּרען פֿון
די לויבּ-געזאַנגען האָט ער זיך אומבּאַמערקט
אַרויסגעשמוגלט

פּרעזידיום -טיש

פֿונעם

אַרױס אױפֿן גאַס' ,שטערן,
=

אוֹן

מינסק ,8391

פאן ,5'6

-/עניש.

דער

=מוגל ,דער -עכץ.
ש
(דין ,יקע) . ערײ.
אַרויפשמײכלען  --אוטו, .די זון שמייכלט

אַרױס פֿון צװישן װאָלקנס, .דער שלוםבּית
שמייכלט אַרויס פֿון אלע װינקעלעך", .א זקן
מיט א קלוג ,איידל פּנים ,וואו פֿון יעדן קנייטש
האָט אַרױסגעשמײכלט אין כּל חדש תחת
השמש"י" ,אָפּאַ ,אַלײן ,זי , ,211פֿון זײַנע קליינע
אַרײַנגעגראַבּענע אויגן האָט װי שטענדיק אַרױס-
געשמייכלט דער גרינער אָפּגלאַנץ" ,בּערג ,/
נאָך אַלעמען' ,װאָסטאָקי ,זי ,, .012בּלומען אין
גלעזערנע תּפֿיסות שמייכלען אַרױס אַזױ מילר",

סעג ,לירישע לידער, .0191 ,א פּאַר שװאַרצע
אויגן ,טיף װי די נאַכט .ס'האָט אַרױסגע-
שמייכלט פֿון זי אַ גוטסקייט און א צניעות",
בּאַש ,פֿאָר 0791 ,ווא .5

--שמייכל ,דער, .אָט דעם

מיט זיך.

גראָטעסקן אי האָבּן א טייל ייִדישע דיכטער פֿון
גאַליציע  . ..רעאליזירט",

זונג,

שבּש

| ,זי .951

-עניש,

 .1אַרױסװאַרפֿן,
אַרױפשמײַפֿן  --טרװ.
דטשמ .אי דעם ינגאַטש .א' דעם בּראק און
איבּערלאָזן נאָר גוטע סחורה .א' פֿון דער
פּאַרטײי; ,אַזױ װי מע שמײַסט אַרױס געפּגרטע
ױ
ז.
אטַ. .
הינ

װארפֿן

די

ייִדישע

װירטסלײַט

אַרויס זייערע אייגענע בּרידער ווען זי בּאַצאָלן
נישט דאָס דירה'געלט" ,א .מאַרגענשטערן,
עגל הזהבֿ ,װארשע  ,8981ז' , .05צוניפֿגט-
קליבּן זיך אלע אינאיינעם און אַרױסגעשמיסן
דעם סטאַרשינאַ פֿון אַלע טירן" ,די מעשׂה פֿון
פֿיער בּרידער ,ווארשע  ,6091ז' , .52איר האָט
שטאַרק חשק . ..א' אים דורכן פֿענצטער",
שע ,זומערילעבּען זי ' ,51גלות דאַטשע.

 .2מיט שמיץ אַרוסקריגן .מיטן שמײַסן
פֿאַריאָגן .אי פֿון חבֿרה-מאַן דעם אמת .אַי פֿון
ייִנגל דעם פֿוױליאַק.
ש-מייסער,דונג,

דער .װער עס װאַרפֿט אַרױס,

אַהויסשמיצן  --טרו, .איך װעל איר צע-
פּאַטשן דעם טרײפֿענעם פּנים און אי אויף צװיי
שפּענדלעך" ,ש .בּעקערמאַן ,דער זשענסקער
װאָפּראָס ,אַדעס  ,7881זי ,3

אַרױסשפּאַרן

אַרויסשמעקן  --אוטו; .אֲבֹּר װעלכי {פֿון די
בּתולותן דיא דאָ זײַן װארן בּישלאָפֿן פֿון
איינם מאן דאָ האָט דער װײַן פֿון איר יוא
הרוישׂ גישמעקט" ,צאינה ,קכד/בּ, .דער שבּת
שמעקט אַרויס פֿון יעדן װינקעלע" ,אָפּאַ ,אַלײן,
זי ,181
טרוו .דערפֿילן .אי יענעמס מיין ,כּװנה .א'
א נײַע סכּנה,
עניש.
עכץ.-ונג.

ארײפשעפֿן  --טרו, .איין בּרונן דר זער טיף
איז אונ' מן האָט ניט מיט װאָשׂ הרויש צו
שעפּין װאַשׂר ,דאָ טאָר מן װאול היר אבּ
קלעטרן ,און וידר הרויף קלעטרן" ,לטן,
פּו/בּ.
פֿיג, :די צאָל פֿון נײַן אונ' פֿופֿציג (מצות)
וערשׂטו אין דען (דבּור) פֿינדן ,אוני איין מאַן פֿון
פֿאַר שטאַנד טוט זיא הרוישׂ שעפּפֿן אוני אויש
דען (דבּור) װערדן זיא בּישיידן" ,מחזור שלש
רגלים ,אַמשׂט ,3171

רלח/בּ .אַזױ

װי א טיף

זו אויסשניט,
אַרויפשניט  --דער.{ ,
 ,973 +-אויך :אַ חלק פֿונם גאנצן ,א מוסטער.,נעמט מען זי |די געזעלשאפֿטן אָבּער װי זי
איז פֿאַר זיך ,איז זי ניט מִעֶר ,װי אַ קלייניג-
קער אי פֿון דער גאנצער נאַטור" ,זשיט ,דאָס
נײַע לעבּען נ"י ,נאָװ' 54 '{ ,0191

װאַסער איז אן עצה אינעם מענטשנס האַרץ,
װער קלוג איז קאָן זי אַיי ,מס ,משלי ,תּקע"ד,
כ" .5 ,פֿאַר דיר קען איך קיײין סוד נישט
האָבּן  . . .מיט די אויגן שעפּסטו מיר אים
פֿון הארץ אַרױס" ,פרץ' ,דאָס קראנקע יינגל,

אַרופשנײַדן  --טרו .אי די קעשענע מיט
קליינגעלט, ,בּלילה בּליל שבּת דער טמא דיק
בּערמן גשליכן ואר מײַן בּעט מיר אין (דעם
ראַקן װעק גינומן אונ' הגניבֿה בּהלטין ,יום אי
דיא כּסף קנעפּ אַרױז גשניטן" ,גה ,ז' ,263
,פאר אשה חולנית דשׂ ניט זאָל מפּיל זײַן
נעם איין הערץ פֿון איין האָו דשׂ אַרױז
גשניטן איז װאָרדין ,װײַל ער נאָך גילעבּט האָט

אַרױסשפּאַנען  --אוטח .אַי פֿון בּית-מדרש
דער ערשטער, .נישט װיסנדיק אַליין נאָך װאָס,
האָט עֶר מיט לאַנגזאַמע טריט פֿון הויף אַרױס-
,יז
געשפּאַנטײ ,װײַס ו' ,שרעבּערק' ,ז'  .761א
מעכעלע פֿײַפֿלער מיטן גאַנצן קלאפּערגעצײַג
אַרױסגעשפּאַנטײ ,ק .הײַזלער ,קומאַרנער פּאַר-
שוינען ,ז' , .25און ער האָט איינמאָל מיט א
רידל  /בּײַנאַכט אַרױסגעשפּאַנט געהיים" ,סוצ |,
זי ,613

זיך , .1 --אין די צײַט אַז זיך בּײַ

אַרױפשפּאַרן  --אוטװ .די אױגן שפּאַרן
אַרױס פֿון קנאה .טרערן שפּאַרן אַרױס פֿון די
אויגן .דער ניגון פֿון לערנען שפּאַרט אַרױס
פֿון בּית-מדרש .א פֿעלדז שפּאַרט אַרױס פֿון ים,
*אַי פֿון קלייד(ל) = זײַן פֿעטלײַבּיק ,מיט אַ
*די נשמה שפּאַרט אַרױס =
גרויסער בּרוסט.
א) זייער ענג אָנגעטאָן )3 :זייער הונגעריק.
*דער קבּצן שפּאַרט אַרױס = מע זעט גלײַך װי

אוני הענג איר אן דען האַלזײ ,סור ,בז/בּ.

מיט

די ציינער אַ' ,לײַדן זיי נעבּעך
שמערצן" ,איבּז אל"ק{ ,קאַרטוזשינ-
דאָקטער בּוך ,װאַרשע  ,2881ז' ,62
דער פֿרימאָרגן האָט זיך גענומען

די קינדער
שרעקלעכע
סקין דער
,גלײַך װי

פֿון וואלד א'" ,אָפּאַ ,אַלײן ז' ,181

 .2זיך אַרױסבּוֹלטן; .אַ בּלאַנדער קאָפּ פֿון
אַ יונג מיידל שנײַדט זיך אַרױס דורכן פֿענצ-
ו' , ,9אי"

טער",

ל.

נאַרנבונד,

קוסמאַן,

אָרעם ער איז, .קישעלעך און האנטיכער שפּאַרן

בּער די בּערג און איבּערן הר-הבּית האָט זיך
אַרױסגעשניטן א בּלויער קאַיאָר" .3 ,רעסלער,
טמז 1791 ,עו ,9

א יצר-

-ונג.

=נויד ,דער.
ש

אַרױסשניפֿן  --טרו.

,1391

-עבץ.

-עניש.

אַרױסצנען ,אַרױסצופּן,

;ער האָט פֿון צדקה-פּושקע אַרױסגעשניפֿט א
גאָלדענע מטבּע" ,פרץ ,פֿון דער שװערער
צײַט',

--

אַרויפשנירלשן

אוטװ.

נעאָל.

אַרױס:

קומען װי אַ דין שנירל, .אַ ווייכע שטים האָט
אַרויסגעשנירלט פֿון טרײַבּלײ ,סוצ ,גק ,פַאן ,86

אַרוסשנשלן

--

טרח.

אַרױסקלאַפּן

מיט

רעש, .נעכטן ערשט האָט דאָ געבּושעװעט א
האָגל / ,טיר און שויבּן מיט געקנאַק אַרױס-
געשנעלט",

הל ,אַלע װערק | ,וי ,552

אַרױסבּאַװײַזן
אַרויסקשעמערירן  --אוטװ.
זיך מיט העלקייט ,אַרױסבּלישטשען .די ייִדן
אין זייערע שװוערע אױפֿגעקנעפּלטע קאַפּאָטעס
פֿון אונטער וועלכע ס'האָט ארויסגעשעמערירט
מיט
טליתים-װײַסקייט" ,אָפּאַ' ,דינען גאָט
נג,זיך.
אַוױסשעפּטשען  --טרו .שטיל א
עניש.
מיט זיך.
תּפֿילה.

א' א

אַרױס הינטן פֿון די קליידלעך ,ממש
הרע

צו קוקן",

ממוס,

צוריק

אַהײם,

{' ,86

,א שוים האָט אים אַרױסגעשפּארט פֿון אונטער
די דראַטענע װאָנסעס" ,זש ,נח פּאַנדרע, .דורך
די טירן און פענצטערס שפּאָרן אויך אַרויס אין
גאַס די ריחות פֿון די מאכלים",

מ .דלוזשנאָח-

סקי ,פֿאַש 2691 ,ווו ,1

טרו  --אַי װערטער פֿון צװישן די ציין .אַ'
| סחורות פֿון דער פֿרעמד|,.בּײַ אַ בּראָדן װערט
אַרױסגעשפּאַרט די געדערים (עס װערט גע"
בּרעכט) אָדער עס שפּאַרט אַרױס די אונטער-
געדערים (קארקאשקע)",

דר' מ .זוסמאַנאָװיטש,

די הויזליכע מעדיצין ,װילנע , ,7881עס קאָנ
קורירן איינער מיטן צווייטן יונגע װאָס קענען
מער און לענגער ארבּעטן ,שפּארן אַרױס די
אַלטע ,". . .פּרץ' ,װעבּער-ליבּעי ,דריטער בּריוו,
,מילך אין פֿלאַש ווערט פֿאַרפֿראָרן און שפּאַרט
אַרױס די פּראָבּקע (קאָרקע)" ,ס .פֿײַנסטאָן,
כעמיע ,נ"י ,55 '{ ,0291
מיט
דירה,
אױפֿן
זי .21

זיך , --זײיער נשמה איז ענג אין איר
שפּאַרט זי זיך אַרויס און בּלײַבּט הענגען
שפּיץ נאָזײ ,ממוס ,בּישיבֿה של מצפלה',
,דאָ און דאַרט שפּאַרט זיך ארוֹיס א

בּיסל ליכט דורך א שפּאַרע פֿון א לאָדן" ,פרץ,

יקלאָץ-געשיכטןי, .ד,ורך אָפֿענע טיר און פֿענצ-

אַרױסשפּיאָנען

240

טער האָבּן זיך נאָך פֿון ערגעץ אַרױסגעשפּאַרט
גיכע פֿאַרשפּעטיקטע קלעפּ װאָס פֿאַלן אױפֿן
פֿישבּרעטלײ ,בּערג וש' ,װאָסטאָק ,זי , .061האָט
ער ניט אַזאַ קינסטלערישן אימפּעט װאָס זאָל
זיך אי פֿון דער פּראָלעטאַרישער ראַם" ,שנ,
יודישע

שרײַבער

אין

סאַװירוסלאַנד,

נ"י

,8391

זי ,683
-ונג.

-ש.פּאַר ,דער

דער (יין- ,קע).

-עכץ.

-עניש,

ערײ.

אַררט-בּערג מיט אַש  /אַ פֿונק אַן איינציקן איי/
און אים פֿונאנדערמינטערן / ,פֿונאַנדערװײיען
און צעפֿלאַקערן" ,יהואַָש , אַלטע פּסוקים --
נײַ פֿאַרטײַטשטי,7091 ,

אַרױפשפּינלען  --אוסװ  --אַרױסגלאַנצן,
אַרױיסװײַזן זיך אויף אַ בּוֹלטן אופֿן, .פֿרײך
שפּיגלט אַרױס פֿון די אויגן", .דער װײַן װאָס
קומט זעלטן צום יִדן אױפֿן טיש שפּיגלט
אַרױס פֿון די כּוסות" ,ארז ,קמ ,5681 ,טא ,31
טרװ , --איז װאָס בּאַהאַלטן זיי ,די גרויסע

איילבּערט:אויגן  /א' פֿון זיך ,זאָג ,װאָס
פֿאַרזאַמען זיי  / --אַ נאָמען פֿאַר מײַן טרייסט
צו נאָמענלאָזן װיי?" ,האַל ,מײַן אוצר ,זי ,821
מאָסקװעץ ,6691
מיט זיך , --זײַנען פֿאַראַן װײניק פֿאַקטן
פֿון פֿריִער און שפּעטער אין מײַן לעבּן װאָס
שפּיגלען זיך אַרױס אַזױ לעבּעדיק פֿון מײַן
זכּרון",

,7

לל,

זי 063

אַרױפשפּיולען

טשענסטאָכאָװער

/נג.

--

ידן,

{"י

-עניש.

אוטװ.

אַרױסשטראַלן

אַרױסבּאַװײַון זיך אויף א בּוֹלטן אופֿן ,פֿון
די צװיי רעאַליסטישע בּילדער הויכט דראַמע
און עס שפּיזלט אַרויס פֿון דאָרט עפּעס אַן
אָנװינקעניש אויף אַ העכערער דראמאטישקייט",
זי , ,09סהאָט אַרױסגעשפּיולט פֿון
שבֹּש 
דעם אויג חשד און אַלט-װײַבּערישע הקפדה",
בּאַש,

פֿאַר2791 ,

צו ,12

אַװױפשפּײַען  --טרו, .אַזאַ איינעם דאַרף די
ערד א"", .דאָ האָט דאָשׂ ים די מצריים אַרױישׂ
גשפּיגן טוטרהייט אויף דער יבּשה" ,סהמ,
תּהלים ,קו, .7 ,דאַרום װער דאָ זנות נאָך גיט
אין ארץ ישׂראל ,דעם טוט דאָשׂ לאַנד הרוישׂ
שפּײַאין אוני פֿר װערפֿן אים הרוישׂ" ,צאינה,

קנג/א .קאויסװואורפֿן װעלכע די אַלטע װעלט
האָט אַרױסגעשפּיגן און וועלכע האָבּן זיך דאָ
בּאזעצט גאַנץ בּאַקװעם" ,דער אידישער אַרבּײַ:
טער ,לאָנדאָן  ,2091זי , .58װי אויף א לַװונט
מיט א פּינדזל / ,אַרומגענומען מיט א ראַם/ ,

אַזעלכן אויף דעם טרערךאינדזל  /האָט
אונדז אַרױסגעשפּײַט דער ים" ,מל ,אויף ניו-
יאָרקער שטיינער' .איענעם װעט אַמעריקע א'
און אויבּ נישט װעט ער זיך בּאָמבּלען װי אן
איבּעריקער בּאַלאַסט" ,דא ,פֿון בּערלין בִּיז
סאַדפֿראַנציסקאָ ,װאַרשע  ,03291זי ,43
פּײַ ,דערש

-אונג.

דײַן אויג האָט מילד אַרױסגעשפונען זיך אַן
איינציקער לאַנגער בּליק און מיך פֿאַרװעבּט",
יהואָש ,ידער הייליקער'.
זונג,

-עכץ.,

אװױפשפּירן

העניש,

 --טרו, .ער האָט שטענדיק

געמוזט אי דאָס ניט-געוויינלעכע" ,בעמ | ,זי ,59
;דאָס שפּירט מען דײַטלעך ארויס פֿון זײַנע
װערטער",

זק ,יִבּל ווואאא,

ו' ,; .75פון זיך

אַלײן דעם װינטער האָבּן מיר אַרױסגעשפּירט",

אַרױסשפּיאָנען  --טרװ, .דײַן אויג זאָל פֿון

אין

אַרױסשפּריצן

-עץכץ.

-עניש.

אַרױסשפּינען  --טרו .אַ' אַ גאַנצע אינטריגע,
מיט זיך ; --האָסטו בּאַװיזן זיך  . . .און פֿון

אפֿא,

מיט

גילדענע

שקיעה,

זיך.

ז' .91

-שׁפּיר,

-נג,

דער.

דעכץ- .עניש ..דער (דין- ,קע) ..הערנו.
אַרױסשפּעקולירן  --טרו, .נאָך מער ,אי
ניקע קױפֿער האָבּן אויסשפּעקולירט פֿון אַ
שטעלע פֿון דער בּולע פֿון פּיוס שו ,אַז זי
קענען גאָרנישט בּאַצאָלן דעם ייִדן דעם קױפֿי
פּרײַז װאָס זיי האָבּן אויסגעדונגען" ,יפֿאָל,
,712
 ,6נַאן 31
אַרױסשפּראַיץ  --דער,
פּראָצעס אָדער אַקט
פֿון אַרױסשפּראָצן .אַי פֿון א קליין גרצזל, .די
נאָרמאַלע צײַט פֿון אִי בּײַ פֿאַרשידענע

זומען

אין 173 . , .טעג" ,יאכ ו זי  .52איעדער ייִדיש
װאָרט איז א ניצוץ פֿון ייִדישן גײַסט ,אַן אַ'
פֿון דער ייִדישער נשמה" ,ימ ,יישפ װווא,4 ,
;חקירות װעגן דער ספּעציפֿישקײט פֿון ייִדישן
געדאַנק װאָס איז אַן אִי פֿון דער בּאַזונדערקייט
פֿון ייִדישן מוה",

ש .מאַרגאָשעס,

טמז3691 ,

וצ  .22אַ"ק נאָס פּ.
אַרױיסשפּראָצן  --אוטו .מעשׂים-טובֿים װאָס
שפּראָצן אַרױס פֿון אהבֿת-ישׂראל .דער נײַער
דור שפּראַצט אַרױס .די קשיא שפּראַצט אַרױס
פֿון ציקר סוגיא .דער מאָרגן װצט בּאַלד א
פֿון א מצווה שפּראַצן אַרױס א סך מצות".
,דער ריכטיקער פּירושיהמילות שפּראָצט אַרױס,
ווען מע זוכט דעם פּשט", ,אוני די נלַאי (נבֿו"
אות) װיל איך אײַך זאָגן אי זיא נאָך הרוישׂ
שפּראָצין צו קומין אונ' צו װײַזן זיך" ,צאינה,
ו/בּ, .ווען עס האָט שוין אַרױסגעשפּראָצט ,זאָל
ער ניט זאָגן :איך װיל פֿריַער זייען און נאָך
דעם אומקערן מיט דעם אַקער" ,זרעים ,לז/בּ.
,די מלחמה פֿון די פּאַסטעכער װעלכע האָט
אַרױסגעשפּראָצט אין דעם יאָר  ...0231האָט
אומגעבּראַכט זייער פֿיל ייִדן" ,יפֿאָל,6881 ,
;א , .54האָט װי אַ קראָפּעװע נאָך דעם ערשטן
זומער-רעגן אַרױסגעשפּראַצט מיטאַמאָל שלאפֿ-
קייטן אַלערלײ" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי , .62פֿאַר-
בּרענען אלטע ספֿרים איז א רפֿואה בּדוקה
און אַ טײַערע סגולה עס זאָלן אַי פליגל" ,פרץ,
ירי נחמנקעס מעשׂות'.
מיט זיך6/ .נה- ,עכץ-/ ,עניש.
דעריי.

אַרױסשפּרודלען  --אוטו, .קװאַלן שפּרוד-
לען ארויס פֿון פֿעלדזן", ,א גאָלדענער כאראק-
טער מיט הייסע ,טיף אין זיך פֿארבּאַרגענע
געפֿילן פֿון רחמנות ,פֿון ליבּשאַפֿט ,װאָס פֿלעגן
אָפֿט אַ'י אין א פערל-ציטערדיקע טרער אויף
די אויגן" ,ממוס ,שלמה װ ,ז' ,55

אַרױפשפּרײַזן  --אוטו .אַי פֿון די פֿרנער-

דיקע ענגע ראַמען, .ער האָט פֿון גרויס שׂמחה
אָנגעכאַפּט דעם ניגער און מיט אים ארויס.
געשפּרײַוט פֿון שענק" ,אָפּא ,יפֿון ניו-יאָרקער
געטאָ ,זי , ,62בּעת זי שפּרײַזט פֿון טײַך ארויס
און עס בּרענט

און קאַלט איר

האַרט

הויט",

יפֿ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,7691זי ,21
-ש-פּרײַז ,דער.

-עכץ,

-ונג.

-עניש.

אַרױסשפּרינגען  --אוטו .אַי פֿון שטובּ װי
אַן אָפּגעקאָכטער .אי אין שרעק פֿון בּעט .אַ'
אין גאַס און אַרײַנבּרענגען דאָס קינד .אַי װי אַ
פֿיש פֿון װאַסער .אי מיט אן אומבּאַטראַכט
װאָרט ,יעדן טאָג שפּרינגט אַרױס א נײַס ,א'
אין דער עפֿנטלעכקייט .אי װי אַ נאַר פֿון בּאָד
= אומגעראָטן ,נאַריש ,עפּעס טאָן אָדער זאָגן
*ֹאַי פֿון די האַלאָבּליעס
אומגעריכטערהייט ,
(כּלים) = װערן צעקאַכט ,זייער אין כּעס ,אויפֿ-
*א' פֿון דער (העלער) הוט = א)
בּרויון.
דורכלעבּן עפעס װאָס רעגט שטאַרק אויף,
ב) פּלוצעם װערן איבּערראַשט ,אֵנ-

צעטומלט;

דערש :ג) שטאַרק נתפּעל ,בּאגײַסטערט װערן.
*אַי פֿון די היימישע ראָגאַטקעס = אַנטלױפֿן
פֿון דער היים .קאַז אַן אַרעמאן דערזעט א
גראָשן ,שפּרינגט עֶר פֿון דער הויט אַרויס";
;,בּרעך אויף אַ זעמל ,שפּרינגט אַרױס א יד
(ליטװאַק)";

;א

יִד בּאַדאַרף

נאָר א קנייטש

אין שטערן ,שפּרינגט שוין אַרױס אַן עסקןל)";
,װאָס מע קען שפּרינגט ניט גלאט פֿון קאָפּ
אַרױס" {= מע מוז זיך לערנעןן, :אז מע
דארף געראטעװעט װערן ,שפּרינגט ס'מזל
אַרויס" ,שװ, .דאָ איז איין מאַן הרויש גי-
שפּרונגן ,אונ' האָט זיך גישויטלט ,ער הוט
גימיינט צעֶשׂ איז תּחית המתים" ,בּראַנט ,פּרק
מד, ,אוני פֿיל טראָגידיגי װײַבֹּר האָבּן זיא אויש
די פֿענשטרשׂ גשמיסן אוני האבּן זיא אויף
גפֿאנגן אויף איר שפּיסן ,פֿון אונטן דשׂ דיא
קינדר זיינן ארויש גשפּרינגן פֿיל אילן װײַט",
שאר ,צט, .װען חס ושלום איין שׂריפֿה װער
דאָז ער זיך פֿערכט ,ער מעכט שאָדין האָבּין,
ויא בּאַלד אונ בּיהענד װערט ער אוױז זיינם
בּעט הרויש שפּרינגן און גיזוימט" ,לטו ,יט/א,
;נאָך יום-טובֿ נעמט מען בּײַ דער כּלה עטלעכעץ
קערבּלעך און גיט דעם צעכמײַסטער ,שפּרינגט
אַרױס פֿון דער נאָדל אַ נײַער שנײַדער",

ארז,

קמ ,7681 ,טן , ,33ער װעט נאָך אִי פֿון דער
העזה און ער װעט אונדז ניט װעלן פֿאָלגן",
בּעקערמאַן,

ש.

טרײַער

משרת,...

וװוארשע

ּ,יו עס איז  . , .אין א שיינעם
תּרמ"ג ,זי  .63ב
פֿרימאָרגן אַרױסגעשפּרונגען און ס'איז געװאָרן
אויס

סוד",

מיט
-עכיץ.

שע,

קלײינע

זיך.

מענשעלעך,,..

-שפּרונג ,דער.

ז' ,42

6נג.

עניש,אַרױס
פֿײַער,
אַרויס
זינקט

אַרױפשפּריצן  --אוטו .סלינע שפּריצט
פֿון מויל .פֿונקען שפּריצן אַרױיס פֿון
פֿון די אויגן, .אין עק הימל שפּריצט
א פֿײַערדיקע צונג און פֿאַרשװינדט און
אײַן" ,פרץ ,יפֿון דער שװערער צײַט",
טרוו  ---די ערד שפּריצט אַרױס נאַפֿט .די װער"
טער שפּריצן אַרױס שׂנאה, .און איך בּין בּלױז

אַרױסשרױפֿן
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אַ טראָפּנדל / ,אַרױסגעשפּריצט פֿון גרויסן
| ים / ,אַ פֿונק װאָס לעשט זיך בּיסלעכװײַז / --
דערװײַטערט פֿון זײַן מקור"פֿלאַםײ ,יהואָש,
געזאַמלטע לידער ,נ"י  ,0191ז' ,013
מיט זיך-- .שפּריץ .עכץ- .עניש.

,ון פֿון דער בּאַזשע
אַרױסשרױפֿן  --טרו .א
מאַטקעס אויגן / ,די דימענטן ,די גרייס װי ניס/,
אַרױסגעשרױפֿט  ---און פֿײַליפֿובּױגן  /װי
ניט געװען  --געצויגן פֿיס" ,מל' ,אויף גי"
יאָרקער שטיינערי,
מיט זיך ; --אַלע ,אַלע העלדזער  /גאַרן
זיך אי פֿון אונטער קעפּ און לאָקן  /און װי
שװאַנען װײַסע ,גלײַכע  /גלײַך און װײַס
אוועקשווימען צו אים" ,צייט ,מטטרון' ,צום
שענסטן פֿון מלאכים",
-שרויף .דער -ונג- .עכץ- .עניש,דערײַ.

אַרױפשרײבּן  --טרװ, .דעם אמת װיל איך
אײַך אַ' / :כ'װאָלט ניט געװאָלט שטאַרבּן אין
דער פֿרעמד" ,פֿל, .דער עיקר איז אָבּער ...
אַלײין אויף זיך אַכטונג צו געבּן ,אלץ אין
ספֿרים אַרױסצושרײַבּן האָט גאָר קיין עק
נישט" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,יבּ, .21 ,מע קען
דאָס אַזױ פֿיל ניט אַי ,מחמת די גרויסע סודות,
נאָר מיר שרײַבּן עס בּדרך כּלל" ,נצ ,2קנג/בּ,
פֿ,אַרװאָס זשע  . . .האָט איר זיך געפֿױלט אַ' זי
אין בּריוו אײַערע גרויסע צרות?" ,ממוס,
ינשרפֿים' ,זי ,51

מיט

-נג.

זיך.

דער (דין- ,קע).

-עניש,

עכץ.

-ערי.

מחזור

,3291

ר"ה ,הומבּורג

קפּט/בּ, .ז,אָל איך אײַנגעזונקען װערן װי קרח
און זאָל אי אַז איר זײַט אמת" ,גענאַרטע װעלט,
{סאָװוי אױיסגאַבּע  ,0491זי , ,}101טויזנט
5
מאָל מוז איך מיר דאָס האַרץ אַ' ,איידער זײי
פֿאָלגן איינמאָלײ ,עט ,סערקעלע ,װילנצ ,5291
זי , .444דער מאַן זוכט ,די קינדער זוכן ,מע
רופֿט ,רופֿט און זי שרײַט פֿון ערגעץ אַרױס
אין איין כּעס" ,ממוס,

װינטשפֿ,

ז' , .18מײַן

אוממאַכט שרײַט פֿון מיר אַרױס / :כאָטש
איין מאָל װער אויך דו אוממעכטיק  /און
טרינק מיט מיר צוזאמען אויס  /די פּײַן פֿון
אײיבּיק זײַן גערעכטיק" ,הל ,אין טרעבּלין
קע  , .דדי פּײַן פֿון אײיבּיק זײַן גערעכטיקי,
מיט

זיך.

-שרײַ,

דער.

עעכץ.

דעניש= .דער (ײין ,דקע)= .הערײַ.

אַװױסשרײַעריש  --אַדי .װאָס איז װי בּײַ אַן
קייט.אע גװאַלזן.
אַרױסשרײַער.

אַרויכתהילימען  --טרװ .נעאָל.
בּרענגען

װי תּהילים.

שטאָטן נישט ארױסגעװאַיעט ,חלילה! נײן!
אַרױסגעסימפֿאָניעט און אַרױסגעתּהילימט אויף
גאָלע אָרגל-שפּראַך די נשמה  . . .פֿונעם ייִדישן
מנין",

מאַטעס

דײַטש,

אין דװקא,

ב"א

,1591

פאך ,6

אַרױסתפֿילהן  --טרחװ .ננאָל, .די טיפֿע
איבּערלעבּענישן װאָס דאָס ייִדישע פֿאָלק האָט
;ַ.ר.ײַנגעלעבּט אין די צװויי לשונות |יִָדישׁ
א
און ארמישן און אַרױסגעתּפֿילהט פֿון זיי",
ש .בּיקל ,טמז 4691 ,שו ,71

אַרויף  --אַרוף  --לד; אַראָיף  ---פּד; אַריף --
אוקרן אַדװ6742: 40-108, 40-018 .

אין דער

ריכטונג פֿון נידעריקער אויף העכער .היפוך
פֿון אַ ר אָ פּ .בּאַרג-אַי און א"בּאַרג; שטראָם-
אִי און אַײישטראָם :װאסער א' ,א"װאַסער .א'
און אַראָפּ ,אַראָפּ און אַי .איבּערקערן (מאַכן)
אַלץ מיט די פֿיס אַ' ,מיט קאָפּ אַראָפּ .זיך
"גיין מיטן קאָפּ א'
שטעלן מיט די פֿיס אי
= אויך :מאַכן גוטע געשעפֿטן ,זײַן אין אַ
*אַ נײַע הויט איז אויף אים
גוטן מעמד.
אי = געװאָרן (מיטאַמאָל) לעבּעדיקער ,געזינ-
טער ,מוטיקער ,עאַ רענדל אַי ,אַ רענדל אַראָפּ
 -אַבּי זיך ניט געדונגען" ,פֿװל .אאַיװאַסער,אַראָפּ-װאַסער ,אבּי אין דרויע אויף שבּת" פֿװל,
װרר; .אַ העמדעלע א' ,א געזונט אין גוף",

בּײַם אָנטאָן א העמדעלע א קליין קינד ,אַן
עופֿעלע, .העלף

מיר

נאָר ,גאָט ,אַ' ,אַרונטער

װעל איך שוין אַלײן גיין"; ,טרעפּ קערט מען
פֿון אױבּן אַראָפּ ,ניט פֿון אונטן אַ'"; עדי
ועלט איז װי א לייטער :אַי גייט איינער ,אַראָפּ

אַרױפשרײַען  --טרװ  6אוטו .אִי פֿון הינ-
טער די גראַטעס ,אי פֿון זיך דעם צאָרן .אי פֿון
זיך די לונגען .אי ממעמקים צום טאַטן אין
הימל .גרויסע אותיות שרײַען אַרױס פֿון
מצבֿות .פֿ,אַרגאָסן בּלוט שװײַגט ניט ,עס שרײַט
פֿון דער ערד אַרױס" ,שװ, .פֿון זײַנט ויצחקסן
וועגן האָבּן דיא (מלאכים) פֿון הימל בּיטרליך
אַרויש גשריען",

אַרױף

,וסוצקעװערס

אַרויס
געהיימ'

דער צווייטער" {פֿרגל :בּמדבּר רבֹּה ג; תנחומא,
מטותן}, :מיט א לייטער אױפֿן הימל אי קען
זיך קיינער ניט בּאװאָרענען" :עוויל דער פֿערד
האָבּער ,װעט ער שלעפּן אַבּאַרג" :גאָדער מיטן
פּנים אַ' ,אָדער מיטן פּנים אַראָפּ  --אַבּי
געזונט זאָל זײַן דער קאָפּ" ,שװ .קללה אױפֿן
חשבּון פֿון א פֿירער ,אַ חשובֿן מאַן, :אים
פּאַסט ניט אַראָפּ ,טאָ זאָל מען אים רופֿן אַ,
אַבּי מיר װעלן פֿון אים (זײַנער) פּטור װערן",
אַזױ אויך אויף היטלערן, :מע מעג אים שוין
מאָבּיליזירן אַ'".
*שלעפן די קו אױפֿן בּוידעם אַ' = טאָן
עפּעס אָן קאָפּ ,אָן שׂכל ,מיט אַ פֿאַלשן פּלאַן.
*אַי אױפֿן בּ ענ ק'ל = פֿאַרנעמען אַ פּאַזיציע
*אַ מיירע אַראָפּ ,אַ מיירע אַ' =
פֿון מאַכט.
טאָן עפּעס כּסדר ,אָן אױפֿהער (בּײַם בּאַקן
מצות ,איז װי נאָר מע װערט פֿאַרטיק מיט אַ

מיירע ,נעמט מען זיך גלײַך צי אַ נײַער מיירען ,
וואוינען אי ג אַ ס{ . . .געוויינטלעך מיטן נאָי
מען פֿון דער גאַסן |דאָ פֿאַרנעמט אי די
פּאָזיציע פֿון אַ פרעפן  --דאָרטן וואו די גאַס
ציט זיך בּאַרג-אַי אָדער אין דעם װײַטן טייל
פֿון דער גאַס .אויך :אַייש ט אָ ט  --אין העכערן
טייל פֿון דער שטאָט ,װײַטער פֿון א בּרעג טײַך
אָדער ים.
{אומעטום וואו ס'איז פֿאַראַן צום אַ' אַ װערבּ,
לייגן אַכט צי אַ' איז אן אדװ אָדער בּלויז א
קאַנװערבּ .ס'איז אַ חילוק אין בּ :זיך רײַסן אַי

װײַזט אויף דער ריכטונג און דערבּײַ קען עס
זײַן פֿיג ,אַבּסטראַקט ,אין גײַסטיקן זינען --
זיך רײַסן אי צום הימל; זיך אַרױפֿרײַסן איז
קאָנקרעט ,דערגרייכלעך  --זיך אַרױפֿרײַסן צו
דער פּאַזיציע אױפֿן בּאַרג .בּוֹלט איז דער חילוק
אין דער פֿאַרגאַנגענער צײַט, :זײַן נשמה האָט
זיך געריסן א' צום הימל" און ,ער האָט זיך
אַרױפֿגעריסן

אױפֿן צװייטן גאָרן".ן ,מע האָט

מיך געפּאַקט ,אין תּפֿיסה געטאָן אײַנקלעמען
יעצט ליג איך אויף דער נאַרע און גלאָץ מיט
ז.י.ך פֿון דיזם
די אויגן אַי" ,גנבֿים'ליד,, .
קורצן לעבּין שייד|טן ,דאָ אי איך דאָז אַליז
בּישייד" ,ספֿר משלים ,פפֿדמ  ,6861נו/א; .אַז
מע ליגט ,זײַט מיר מוחל ,מיט דעם פּיפּיק אי
גייט מען שוין נישט דאוונען" ,י .ל .בּינשטאָק,
בּײֵא ר' שלמה בּערלינער ,לװאָו  ,6981זי 15
;,בּײַַם מאַכן די בּרכה דאַרף מען האַלטן דעם
אתרוג מיט דעם עוֹקץ אַרויף" ,סשי | ,זי ,121
,דעם מענטשנס נשמה װאַקסט פֿון הימל ,מחמת
דעם ציט עס אים נעבצך אַלץ א' ,א'" ,ממוס,
.
מסעות ,ז' , ,55דער קאָפּ איז פֿאַרװאָרפֿן אַ". .
אױפֿן פּנים זעט מען התפּעלות" ,שע ,פֿונים
יאַריד ו ,זי ,68
אַי פֿאַרבּײַט אויך דעם װערבּ װאָס קען פֿאַר-
שטאנען װערן פֿון דער פֿאַרבּינדונג; אַ' מיטן
הילפֿסװערבּ איז דעמאָלט דער פּרעדיקאַט פֿון
זאַץ .אי אױפֿן (ריכטיקן) װעג .א' אויף נײַע
(אנדערע) רעלסן .א' אױפֿן געדאַנק ,א' אויף
דער מחשבֿה .עס איז אי אױפֿן רעיון ,אױפֿן
זינען .ער איז אַי אױפֿן טראָן ,אויף דער מלוכה,
בּײַ אַ שמועס איז מען אי אויף אן ענין ,אַ
טעמע אאזו .אי אויף אַ הויכער מדרגה .א
געדאנק איז מיר אַ' אַז . ..
אַי פֿארבּײַט א װערבּ מיטן קאַנװערבּ אַרױף:
אַרױפֿגײן ,אַרױפֿקומען ,אַרױפֿקריכן ,אַרױפֿ
ם
ו.
צ..
שטײַגן אע, .די אַר צערנן גוט ית'
לעצטן מושׂ ער טרויארן אוני שטערבּט אז
איין בּהמה אונ' זײַן נשמה קאַן ניט הנויף",
בּראַנט ,פּרק ג, .טואט דיר גאָט בּצאָלין ...
אוני גרושׂן לון לעולם הבּא ואו אי מיר הופֿין
אונ' האַרין" ,שה ו ,פֿיורדא תּפּ"ז ,ו; .זאָלן
אַי אויף דער קליינער אינדזל  . . .און זאָלן קיין
מורא ניט האָבּן פֿאַר די אינדיאַנער" ,חייקל
הורװיץ ,צפֿנת פּענח ,בּאַרדיטשעװ , .7181קום
אַרױף  ---װעט מען גיין אַלץ אַ רויפּער",
צייט,

אַלע

לידער

און

פּאַעמעס

),

ז'

,161

,עפֿן ,זיידע ,עפֿן אויף ,כ'וועל דיר אויף די קני
אַ'" ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691ז' ,301
,פֿאַר לייענען נײַס און ריידן פּאַליטיק אין
שוין נישט איין ייִד אי אויף דער תּליה" ,ישׂק,
שליאַך , . ..זי ,332

אויך סובּ .דער ,ן, .דער אִי איז אַלעמאָל
שווערער װי דער אַראָפּײ .פּטרן אומזיסט כּוחות
,אָזן ליגן א ייִנגל מיטן הוילן אִי
אויף די אַ'ן ,ל
און אַלײין ערשט גין אָנקלײַבּן ריטער אין
בּאָד" ,ייל ,ניט טױט ,ניט לעבּעדיג ,װילנע
תּרנ"ח ,זי  ,55אויף דעים א' 9 --ד אויף דעם
סמך ,נעמענדיק אָט דאָ'ס אין בּאַטראַכט, .אויף
דעם א' בּאשליסט מען צו .", , .

אַרױפֿבּרענגען
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אַרוף
ארף  --קאַנװערבּ .גיט צו דעם ב פֿון אַדו.
היפּוך פֿון קאָנװערבּ אַראָפּ,

בּײַ די װוערבּן מיט אַרױפֿ --
ווערן ניט אָנגעוויזן אימפּ און
פּאַר +- .די װערבּן מיט אויפֿ
אָדער מיט אוים ,אײַנ אאַ קאָנ-
װערבּן .נאָר אַ טייל װערבּן
מיט אַרױפֿ ווערן פֿאַרצײכנט,
די װאָס ווערן געבּראַכט ווערן
אויסנעמייטשט בּלויז אין די
פֿאַלן ,ווען חוצן גרונט-בּ קומען
צו אויך אַנדערע פּכּ .װערבּן
וועלכע ווערן ניט פֿאַרצײיכנט,
די שטאַמען פֿון די װוערבּן.
אַרויף און אַראָפּ  --צגז אַדװ .זיך הײבּן,
זיך דורכגיין אַי אי אִי .א ג ר אַ ש ן אי און אַ
גראָשן אַראָפּ פֿװ?ל װעגן א הינקעדיקן, .עס איז
מותּר צו שטעלן א קאָרבּ פֿאַר קליינע הינדע"
לעך דאָס זיי זאָלן דערויף לױפֿן א' אי אַ",
לט ,2סג/בּ .אַזױ אויך בּײַ אַ צגז קאָנװערבּ:
,מע מעג איבּערקערן א קאָרבּ פֿאַר די פֿײיגע-
לעך דאָס זיי זאָלן דערויף לױפֿן אי אי אַ,
תּקוני שבּת ,אוסטרהא, .8181 ,פֿײַערדיקע מלאָ-
| כים װאָס האָבּן אין אויגן זיך געדרייט אַי אי אי
עפעס אַ הויך לייטערל" ,ממוס ,װינטשפ ,זי ,68

אויך :עס װעלן נאָך זײַן אַ סך אין און אץ.
אַרזיף"אַראַפֿ  +- --אַרױף
,אַיאי אויף די טרעפ ,אַ מינוט
קיינער .אַלצ מיט פֿאַרטראָגענע
מיט די פֿיס די שטיינער" ,אבּג,
קיעבֿי הש

און אַראָפ.
צײַט האָט ניט
קעפּ טופּקען
'דער יוד אין

|}, .װעל איך נעמען

עפּעס

מער

אָדער עפּעס װײיניקער  ---דאָס איז א קלייניקייט,
א רענדל א' ,א רענדל אראָפּ .ייִדן װעלן דורכ-

דעם חלילה נישט בּדלות װערן" ,ממוס ,טאַקסע.

 .1בּרענגען צו אַ

אַרױפֿאַרבּעטן  --טרו.

בּעסערן צושטאַנד ,צו אַ העכערער מדרגה ,אַ'
צירונגען .אי אַ געשעפֿט ,װאַרשטאַט ,פֿאַבּריק
אע .אַי א בּיזנעס װאָס האָט געהאַט בּאַנקראָ
טירט, ,איך וויל א מאמע זײַן צו א מאַן ,פֿירן
אים און דערציען און אי צו עפּעס" ,ייז... ,
קאַרנאָווסקי,

ז' ,742

( .2שנײַדעריש) אַרױפנײען עפּעס אויף א
מלבּוש ,אי אױפֿן מאַנטל אַ פֿוטערנעם קאָלנער.
אַפֿט מיט זיך  --זיך א' אדאנק דעם
טאַלאַנט,

פֿײַנעם

כאַראַקטער

אע.

א װעג

זיך

אויסצוגרינען און זיך אַרױפֿצוארבּעטן, .דער
מענטש  . . .האַט געקראָגן פֿון גאָט זײַן טייל
נשמה דורך זײַן א' זיך ,דורך זײַן גרויסן
דורשט גאָטס מידות נאָכצוטון" ,אַש ,תּהילים.
יד, .דער מענטש קען זיך א' אויף אַזא
מדרגה,

ער

זאָל קאַנען

קערעװען

מיט

זיך

אַליין" ,חג ,ר' צמח אַטלאַס, .איך האָבּ זיך
שוין געהאַט דעמאָלט אַרױפֿגעאַרבּעט אויף א
פֿיל העכערן פּונקט װי דער שלאָסבּאַרגײ ,דטש,
װילנע; .תּרח איז געשטאַרבּן אין דער פֿרעמד,
פֿון נחורן איז אויך גאָרנישט געװאָרן ,בּלויז
אַבֿרם האָט זיך אַרױפֿגעאַרבּעט" ,קאַר װ ,נ"י
|
 ,0ז' ,12

װיץ,

-אַרבּעט ,דער , --עס עפֿענען זיך װעגןלייטער

צום

זונג.

פֿון אַ ,בּצג ,טמז,

-עניש.
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דער (יין- ,קע)

אַרױפֿפּאָטן  --טרו.

אַרױפֿגעבּעטן

בּאָטן אַ העכערן פּרײַז,

אי אַ פּאַר קערבּלעך.

אַרופֿבּאַלײטן  --טרו, .איז מײַן יונגער
רײַכער יווועליר-הענדלער אַרױפֿבּאַלײיט געװאָרן
פֿון זײַן קליין געזינדל" ,בּ .זילבּערמאַן ,אַהבֿת
דוד ויהונתן ,קעשענעװ  ,5881זי .24

דח

אַרױפבּאַרג  --דער .מצ ז?

בּאַרג-

אַרױף ,סובּ, .געגאנגען זענען מיר אַלע אינ"
איינעם ,און דווקא צו פֿוס ,כאָטש ס'איז א",
און פֿרײליכע

שע ,אָרעמע

} ,ז' , .421גיט א

טרײַבּ דאָס פֿערד און שווערלעך-מיד נעמט ער
בּײַקומען דאָס לעצטע שטיקל שטאַרקפֿאַר-
שנייטן אַיי ,ה .דאָבּין ,אַף דער

װײַסרוסישער

ערד ,מאָסקװע .9491

אַרױפֿבּױיען  --טרװ.

 .1אי אַ העכערן גאָרן.

אִי א מאָנומענט אױפֿן פּיעדעסטאַל,

 .2צוגעבּן .צושטעלן .אי א צווייטע העלפֿט
אויף א שפּריכװאָרט :גאָט װעט העלפֿן --
;אָבּער װי העלפֿט גאָט ,בּיז גאָט װעט העלפֿן?".
אַ שיינע װײַבּ איז א האַלבּע פּרנסה  --גאָבּער

וואו נעמט מען די צווייטע העלפֿט?
 .2אױסבּעסערן ,דערפֿירן צו א בּעסערן
צושטאַנד ,אַ' א געשעפֿט .אַי די פֿירמע,
-בּ-וי ,דער

-אונג,

אַרױפֿבּיזעװען  --אוטװ.

-עכץ.

-עניש,

אַרױפֿכאַפּן זיך,

,האלט טאַקע די מאַמע  . . ,עטלעכע דינע קאָרע-

שאָלעכצער . .. ,דינע העלצלעך איבּער זיי ,אַז
דאָס פֿײַצר זאָל אָנהײבּן אַרױפֿצובּיזעװען",
װײַס װו' ,קולטור-ליגע' ,ז' ,451

אַרױפֿבּײינגן  --טרו .אַי א שטאָף.
 -אַי זיך אױפֿן (איבּערן) קינד.דער.

מיט זיך
 .-בייג,

,12/-

אַרױפֿבּלאָון  --טרה, .דער װינט בּלאָזט
אַרױף אויף דער װעראַנדע די געלע בּלעטער".
;האָט

פֿרעך ארױפֿגעבּלאָון

א

װאָלקנדל ציגאַרעטן-רויך" ,אַ .װייץ ,פֿאָר1691 ,
ווא ,13
-/נג.
כּלאָז ,דערמיט זיך.

-עכץ .

-עניש.

אַרױפֿבּליען  --אוטװ .אַי בּיז צום בּאַלקאָן,
,די ייִנגערע {שװעסטערן װעט נאָך א' בּיז צו
דער עלטערער".
האונג,
-בּלי ,דער .זיך.
מיט

יעכץ,

-/עניש.

אַרױפֿפּעטן

 --טרו.

בּעטן ארױפֿקומען.

פֿאַרבּעטן אַרױפֿצוקומען .אי צו זיך אופֿן
דריטן גאָרן; .דער גבּאי האָט אים אַרױפֿגעבּעטן,
דאַן האָבּן שוין אלע דערקענט װער ער איז",
רי יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה ,װילנע תּר"ג,
יט/א, .דער פּרינציפּאַל האָט אים |דעם אינ'"

ספּעקטאָר} ארױפֿגעבּעטן צו זיך ,און דער אינ-
ספּעקטאָר איז אַװעק צופֿרידן" ,י .מ .אַלפּעראָ

װילנע,

אױבּנאָן",

דער

אַש,

פֿון

מאַן

נצרת | ,ז' .55

-ונג.

/עניש.

-שעכץ.

אַרױפֿבּענקען  --אוטו .בּענקען צו עמעצן,
צו עפּעס ,װאָס איז אויף א העכערער מדרגה.
אי צום טעלערל אין הימל ,אַי צום אַחרית-
הימים, .די ייִדישע מאָסן האָבּן אַרױפֿגעבּענקט
צו אים |פּרצןן" ,יג ,איק.6591 ,

אַרױפֿבּרעננען  --טרו.

-עניש.

 1אַרױפֿהײבּן

בּרענגען צו טראָגן (פֿירן) ערגעץ העכער .א'
פֿון קעלער א פֿעסל װײַן ,לאַדישקעלעך מיט
זויערמילך אאַזװ .אַי דאָס קינד מיט זיך .אַי ייִדן
קיין כּנען, .אוני וינגן דען קיניג אוני בּרוכטן
אין הינויף דעם קיניג צו בּבֿל קען רבֿלת,
דיא אים לנד חמת ליגט" ,שערטיר ,נִבּ,9 ,
;,אַז מען האָט אַרױף גיבּראַכט ר' אלעזר פֿון
זײַן קבֿר אוני האָט אים גבּראַכט צו זײַן
פֿאַטר אין זײַנן מערה אַרײןי ,נצו9 ,פדמ
 ,1ויקרא ז/א, .דיא מכשפֿים דיא דא קענן
דיא מתים אַרויף בּרענגן דיא װערן אַן שבּת
ניט

גיענטפֿרט",

מחזור

רגלים,

שלש

אַמשׂט

 ,3רנג/בּ; .הרבֿ בּעשט האָט אים ודעם
גלגולן מתקן געװען און די פֿראָש איז געפּגרט
און זײַן נשמה האָט עֶר אַרױפֿגעבּראַכטײ ,קהל
חסידים ,לעמבּערג  ,5781ז/בּ, .גאָט ,האָסט
פֿון גרובּ מײַן נפֿש אַרױפֿגעבּראַכט ,ניט צו
זינקען אין גרובּ מיך לעבּעדיק געמאַכטײ ,ממוס,
שירה ,זי , ,26דער יצר:הרע גיט נאָך א פֿײַף
און בּרענגט אַרױף רחבֿ הזונה  --עס גײט
נישט ,כאָטש צערײַס זיך!" ,פרץ' ,דער כעלץ-
,אָס פֿירן בּכּורים אין בּית'המקדש
מער מלמדי .ד
קיין ירושלים האָט געהייסן א' זיי" ,פּיעט,
,דבּר,
בּכּורים ,ג ,בּ .מ

הייבּ אין תּפֿילה אויף

צו גאָט דײַן קול / ,עֶר זאָל אויף דײַן זאַמד א'
א

זי אויף אים

די װעלט

ש,מעון

מלחמה,...

ז' ,24

האָט אים זייער מכבּד געװען און

משהן",

הל,

אַ

בּלאַט

אויף

אַן

עפּלבוים,

ימדבּר-סאַנאַטן,
 .2דערהייבּן .בּרענגען צו אַ העכערער מדר-
גה .אי צו דער תּורה און צו מעשׂים טובֿים.
,וי אַזױ בּרענגט מען װידער אַרויף יידן פֿון
זייער געפֿאַלנקײט צו געטלעכע הויכקייטן?",
ה .זײַדמאַן ,טמז 3691 ,צו , .21װען איצטער
זאָלן אייניקע פֿאַרשטענדיקע מתעסקים זיך
געפֿינען ,קען מען די חפֿרה אויף די העכסטע
שטופֿע

אַי"י,

פלאי,

המדבּר

בּצדקה,

וארשע

תּרנ"ב ,זי , .64וערן האָט מיט זײַנע פֿעאיקײיטן
אַרױפֿגעבּראַכט דאָס געשעפֿט אויף אַ הויכער
מדרגה" ,צבֿיישׂמחה לעדער ,אין קהילת רישא,
ספֿר זכרון ,תּ"אָ  ,7691זי .194
 .3שטויסן צו טראַכטן .דערמאָנען .אַי אױפֿן
געדאַנק .אַי אין זכּרון די יונגע יאָרן .אי בּײַ אַ
שמועס

די אמאַליקע

צײַטן .אַי אויף די רייד

דעם איצטיקן פּאָליטישן מצבֿ .אַרױפֿגעבּראַכט
וערן אויף דער מחשבֿה אַו; . ...האָט זי
ודי שוויגערן אַזױ לאַנג געבּרויעט בּיז זי האָט
ארױפֿגעבּראַכט

דאָס

װײַבּל

אַז זי

זאָל אים

אװעקװארפֿן" ,קמ2 ,7681 ,אן , .1דער געזעץ

243

אַרױפֿנאַנג
אַלײן {װעגן גראַװיטאַציע} האָט אַרױפֿגעבּראַכט
אױפֿן געדאנק אַן עקסיסטירן פֿון א בּאַזונדער
מעדיום װאָס געפֿינט זיך אומאיבּעררײַסלעך אין
שטח" ,גוטנ ,ז' , .01דאָס בּרענגט זי שוין
אַפֿילו אַרױף אױפֿן געדאַנק ,צי האָט ער ניט
ערגעצץ אַ װײַבּ" ,בּערג,

בּאַם דניעפער

|ן ,יצמעס,,

זי , ,223רשי האָט נישט געקענט אי אױפֿן האַרץ
(יאָ ,אַזױ איז דער אויסדרוק :וכי עלתה על
לבֿ) אַז מנהיגים זענען בּלוט-פֿאַרגיסער" ,ה.
זײַדמאַן ,טמז 6691 ,וווש , .91זעט ער נאָר ניט
אַרױפֿצובּרענגען אויף אָט יענעם בּאגעגעניש
װאָס האָט זיך שלעכט אױסגעלאָוט" ,ישׂק,
'נײַע אײיראָפּע',
 .4אויסדריקן .אַרױסזאָגן .אַרױסבּרענגען .אַי
אויף די ליפּן ,אויף דער צונג .אַ' אין מויל,
,זאָלסט ניט אי דעם נאָמען פֿון י' דײַן גאָט
צום פֿאַלשן" ,תּי ,שמות ,כ, .7 ,װי אַזױ האָט
איר געקענט אַי אויף די ליפּן אַזאַ מין שטותע-
רײַ?* ,י .שפּירא איבּז ,דר' נ .בּ .עהרמאַן ,דער
בּעל שם פֿון מיכלשטאַדט ,װאַרשׂע תרפ"ה,
זי , ,121און נאָך װאָס פֿאַר אַ װינט-פּרנסות!
עס איז מיר אַ בּויון גאָר אויף דעם מױיל
אַרױפֿצובּרענגען",

ספ,

ידישער

קאָלאָניסט,

זי , .9וערן האָט געהאַט אַ טאַטן װאָס איז גאָר
מיאוס אױפֿן מויל אַרױפֿצובּרענגען  --אַן
ערדגרעבּער און אַ מאַמען א װעשערין" ,אַר,
ידי חבֿרה כּלייזמרי, .ער װעט אפשר קיינמאָל
זײַנע געפֿילן צו איר אױפֿן מויל נישט אַ",
בּערג וש ,נאָך אַלעמען ,װאָסטאָק' ,ז' .501
,דערצו נאַָך צוגעגעבּן די ריכטיקע רוסישע
ימי-שבּרך'סי ,װאָס מע קאָן זיי אויף פּאַפּיר
ניט אַ" ,פּ .רודאָי ,טמז.5 | 1691 ,
 ,9דערלאַנגען .מיטבּרענגען .א' אױפֿן טיש
די שענסטע

מאכלים.

אי פֿון היימשטעטל

א

פֿרישע פּאָעמע, .בּרענגען זיי ארויף מיט זיך
די תּורה און מצװת װעלכע קומען דורך זיי
און צוליבּ זיי" ,תניא ,ז' ,252

 0גורם זײַן גוטס אָדער שלעכטס .א' א
ביסל שײַן אין פֿינצטערן לעבּן .אי עמעצנס
*אַי עמעצן אױפֿן פ ײַ ער = פֿאַר-
כּעס.
מסרן; טרײַבּן רכילות אע; .זיי האָבּן אויף
מיר הערױפֿגעבּראַכט די גרעסטע ,די ערגסטע,
די אומערטרעגלעכסטע צרות" ,גבֿי"ר מװילנא
(גבריאל ראַװיטשן ,ריבֿ משפחה ,װילנע ,5681
,דאָס אומגליק װעלכעס ערװאַרטעט אלע יִדן
פֿון עסטרײַך דערמיט װאָס זיי האָבּן אויף זיך
אַרױפֿגעבּראַכט דעם צאָרן פֿון א פֿאַנאַטישן
גײַסטלעכן" ,א .י .בּוכבּינדער ,איבּז ,די בּלוטיגע

אינקװיזיציע ,װילנל  ,5981זי ,01

 .7אַרױפֿפֿירן .אַי דעם פֿאַרבּלאָנדזשעטן אױפֿן
,יז מען אין הימל ניט אויסן צו
ריכטיקן וועג .א
בּאַשטראָפֿן דעם זינדיקן ,נאָר  . . .אַי אים אויף
אַ נײַעם

אַרױפֿגיס;

דרך",

ד.

מעקלער,

אַמעריקאַנער,

גנ"י,

,26 9
 .8אַרױפֿלײגן .אַרױפֿאַרבּעטן,, ,מיר רעקאָ-
מענדירן אַראָפּצושלײַפֿן די פּאָליטור װאָס מע
האָט מיט אַזױ פֿיל מי און געלט אַרױפֿגעבּראַכט
אױפֿן האָלץײ ,בּער ,זי ,921

מיט זיד  --אַי זיך צו אַ פֿולער רואיקייט,
=ּרענג ,דער /ונג- .עכץ .עניש.
ב

דער (דין ,יקע)= .דערי,

אַרױפֿנאַנג  --דער-- ,גענג .אויך/ :ען
 .1אַקט פֿון אַרױפֿגײן .שװערער א'י .2 .אָרט
דורך װעלכן מע גייט אַרויף .װעג אַרױפֿצוגײן,
;װאו איז דער אַי אױפֿן בּוידעם?", .װי זי
גייען אַרױף דעם אַי פֿון שטאָט ,אַזױ האָבּן
זי אָנגעטראָפֿן מיידלעך" ,תּי ,שמואל א ,ט,11 ,
אַרױפֿגײין  --אוטװ.
 ,1גיין צו אַ העכערן
אָרט, .מלאָכים פֿון גאָט גיען אַרויף און
נידערן אַראָפּ אויף אים" {אױיפֿן לייטערן ,תי,
בּראשית ,כח ,21 ,קאָט גייען אַרױף פֿון טײַך
זיבּן קי ,שיין אױפֿן אויסוען" ,תּי ,בּראשית,
מא, .2 ,זעקשׂ שטאפּלן מושׂט מן גין אַנױף,
אויף בּיידי זײַטן האָט עש שטאַפּלן אונ'
בּענטשן ,דאװנט עֶר שוין װײַטער אויך" ,מ.
שװעלן" ,װינץ ,זי , ,42װאַר אים |ר' עמרמעןן
איין לושׂט |צו די װײַבּער און מיידןן אן
קומן אונ' גינג דיא לייטר ארויף אונ' װאָלט
צו דען מיידן" ,בּראַנט ,פּרק יד; .אַמאָל האָט
ער בּאַדאַרפֿט אַי מיט דער סחורה אויף א הויכן
גאָרן ,איז די אַרבּעט אים שװער געװען" ,נחבּ,
יִמעשֶׂה בּחכם ותּםי ,דער דרך-העולם װידער
איז ,יעדער נײַער חזן װאָס גייט אַרױף צו ר"ח
בּענטשן .דאװנט עֶר שוין װײַטער אויך" ,מ.
דלוגאַטש ,װעלט מסורה ,װאָרשע  ,1881זי ,26
 .2אַרױפֿשטײַגן .אַרױפֿהײבּן זיך .אַרױפֿגײן,
פי, .צי קען מען אַ' אין הימל אַרײַן  /און
פֿרעגן בּײַ גאָט צי ס'דאַרף אַזױי זײַן?" ,פֿל.
,די תּפֿילה גייט אַרױף און די בּרכה גײט
אַראָפּײ ,שװ, .בּײַא נאכט גיט דיא נשמה אַרויף
אוני זיא װערט גיפּריפֿט אויף אירי מעשׂים. . ..
אוני אַלץ װערט אויף גישריבּן" ,נצו ,בּמדבּר,
ד/א, .די תּפֿילות פֿון ישׂראל גיט ווייטר אַרוף
דורך אַכצעהן כּיתּות מלאָכים ,דשׂ לסוף די
אותיות אונ דיא װערטער זו גרושׂ װערן",
עפּש,

דרך

הישר

לעולם

הבא,

אָרט?

יאָר?.

,װער ווייס דאָס דען אז דער דוך פֿון מענטשן-
קינדער אַז דער גייט גראָד ארויף און דער דוך
פֿון דער בּהמה גייט אראָפּ אין דער ערד ארײין",
מס ,קהלת ,תּקע"ט ,ג; .12 ,אַז מע טוט אַכזריות

מיט אַן עני ואבֿיון  . . .דערויף שטייט אַז זײַן
צעקה גייט זייער אַרויף" ,פּוֹקח עורים ,נ"י
תּ"ש ,פּרק לא,
 9אַרױפֿקומען צו אַן אָרט (געגנט ,לאַנד)
װאָס אין העכער אָדער װיכטיקער װי דער
אױיסגאנג-פּונקט .אַי קיין ארץיישׂראל ,צום בּית-
המקדש .אי צום מזבּח .אִ' צו קריאת-התּורה,
;אַז דוא ארויף גינגשׂט דײַני פֿריד אפּפֿר צו
גינעהנן  . . .ויא שין װאַרן דען דײַני טריט",
מחזור שלש רגלים ,אַמשׂט  ,3171קנד/א, .דאָ
וואריד דער תּמר אן גיזאָגט :זיך ,דײַן שװער
גיט הינויף קען תּמנתה זײַן שאָף צו שערין",
בּליץ ,בּראשית ,לח,31 ,
 .4אױפֿהײבּן זיך (װעגן פֿיזישע דערשײינונ-
גען), .זעלכע זאַכן װאָס זייער טבֿע איז אַרױיפֿ-
צוגין ,דהײיַנו פֿײַער און דעסטגלײַכן" ,חה ,2

זי , .211עס גיסט זיך ,רינט בּלוט גאַנצע טײַבן,
פֿון װעלכע

עס זעצט

אַרױס

פּאַרע

אַ הייסע

װאָס גייט אַרויף צו די װאָלקנס" ,ממוס,
קליאַטשע ,ז' , .631מע שטעלט ארײַן דעם
טערמאָמעטער  . . .אין קעסל און זעט װי הויך
די קװעקזילבּער גייט אַרויף" ,ש .שפיראָ,
קליידער-פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע  ,0091זי ,06
 ,9דזוו אַרײַנגײן{ .געװיינטלעך פֿלעגט אויס-
קומען ארױפֿצוגײן עטלעכע טרעפּלעך אויף א
גאַניק ,אויף אַ פּריזבּע אין די קליינע שטעט-
לעדן, .האָט ער זיך מיישב געװען ,ער װעט
נאָכאַמאָל אי צו דעם זעלבּן שכן" ,װײַס ו,
ישרעבּערק' ,ז' , ,271אויבּ דו װעסט נישט
אױפֿהערן אַרױפֿצוגײן צו מײַן מיידל ,װעסטו
זיך אויסרעכטן א פֿינצטער יאָר" ,נאַד.

 .0שטײַגן געזעלשאַפֿטלעך ,סאָציאַל .פֿאַר-
נעמען א װיכטיקערע פּאָזיציע .א' אין גדולה,
אין עשירות, .גיי ניט אַלײן אַרױף ,מע זאָל
דיר ניט זאָגן  --גיי אַראָפּ" ,שװ, .עשׂ קומט
טאָג

איין

דז

דער

שאַלקהפֿטיגר

גיט

אֵלן

שטאַפּפֿלין װײַשׂ אַרױף .דשׂ איז אלש פֿר
אורזאַכט פֿון גאָט בּ"ה" ,בּע ,י/בּ .אויך :אַ'
אויף כּסא:הרבּנות .אי אױפֿן ט ר אָ ן וװאָס
האָט שטאַפּלעןן .אויך :דער פּרײַז גייט אַרױף,
אי אױפֿן פּר לײַ ז,
 .7אַרױסטרעטן פֿאַר אַן עולם .אי אויף דער
*אַ' אױפֿן גאַנצן
בּינע ,אויף דער טריבּונע.
זיכער = אַרױיסטרעטן מיט פֿולער אינעװי"
ניקסטער זיכערקייט, .דערװײַל גייט| ...זין
שטיל אַראָפּ פֿון דער סצענע {= אױפֿגעהערט
שפּילן אַ ראָלע} ,אַזױ װי זי איז אַרױפֿגעגאַנגען
אויף

איר",

שע,

יוגענד

ראָמאַנען

ז' .85

 .8זיך בּאַציִען צו עפּעס .האָבּן א שײַכות.
חל זײַן, .דער דאָ זאָגט איין אָמן יתומה,
כּלומר ער װיישׂ ניט ואו אַרויף דר אָמן גייט,
ער זאָגט אָמן אין טאָג אַנײַן" ,לטו ,כד/בּ.
,והאָ קתּניי גייט אַרויף אויף דער בּרײַתא
פֿון פֿריִער" ,סשי וו ,זי , ,15די בּחינה פֿון דעם
נאָמען װעל ט גײט אַרויף אויף א בּחינה
פֿון אָרט און א בּחינה פֿון צײַט דווקא" ,תּניא,
שלון ,דער נאָמען מע שׂ ה גייט אַרױיף
אויף אַ זאַך װאָס איז שוין אָפּגעטאָן געװאָרן",
דאָרטן ,רמֿא,

 .9זיך דערנענטערן ,צוגיין צו אַ בּאַשטימטער
צײַט .עס גייט בּאַלד אַרױף צו חצות" .שבּת-
קוֹדש ,ווען עס גייט אַרױף צו מנחה ,זאָל מען
זיך פֿאַרנעמען מיט הלכות פֿון שבּת" ,תּויא,
קלדז,
 .01אין די אויסדריקן :אַי אױפֿן זינען
 -נעמען טראַכטן װעגן דעם :אי אױפֿן גצ -דאַנק .אױך :אִי אױפֿן נאָז  --װעגן אַ
בּנד װאָס איז צו קליין,
מיט

זיך  --שבּת נאָכן שלאָף זיך א' אין

קלויז אַרײַן.

--גיי ,דער

-אונג.

-עכץ.

דעניש= .דער (יין ,דקע)= ,דערײַ,

אַרױפֿגיסן  --טרוו .אַי ספּירט אויף קאַרשן .אַ'
נאַפֿט און קאַליע מאַכן די שפּײַז.

אורח

פֿאַר-

אַרױפֿנלאנצן

2144

טײַטשט יוהריקתיי (מלאכי ,ג; )01 ,און איך
װעל אַרױפֿגיסן" |תִּי :פאַראָפּגיסן"ן, .װען מע
האָט צעשניטן בּרויט דערויף אַרױפֿצוגיסן יויך,
טאָר |אום שבּתן די יויך ניט זײַן אַזױ הייס
אַז מע זאָל פֿינגער דערינען ניט קענען אײַנ-
האַלטן"70 ,ט ,2סו/בּ; .אזא בּאַשעפֿענישל
קען ליגן אַ לאַנגע צײַט ...אָן א סימן פֿון
לעבּן .פּרוּװוסטו אָבּער א' דערויף א טראָפּן
װאַסער  --אהאַ ,סע לעבּט שוין" ,ממוס ,יבּישי-
בֿה של מטה',

,מישט

גוט אויס ,גיסט אַרויף

אויף אַ הייסער בּאַשמירטער
סקאָװוערדע,

בּאַקט",

מיט פּוטער...

מישולאָװ,

קאַךי

װעגעט'

בּוך ,ניי  ,6291זי ,361
- :95גאָס,
2'0ס ,דער.מיט זיך.
עניש.
עכץ.
ונג.
-גום.,

אַרױפֿגלאַנצן  --אוטו, .די זון גלאַנצט אַרױף
אויף אָרעם און רײַך", .האָט דער יונגערמאַן
,א.י.ם בּײַ דער פֿאַמיליע אָנגערופֿן און די
אויגן פֿון הינטער די בּרילן אַפֿער אויף אים
ארױפֿגעגלאַנצט",

גאָדינער,

ש.

מענטש

דער

מיט דער בּיקס | ,מאָסקװע  ,8291ז' .44

מיט זיך.

-עניש,

-גלאנץ.

-עכץ.

-נג.

אַרױפֿגלאַצן  --אוטו .אַי צום בּאַלקן .אַ' צום
,ײַן פֿריערדיק לעבּן האָט
טורעם פֿון ראָטהױיז .ז
בּײִַם דאָקטער אויסגעזען אַזױ נישטיק אַז עס
האָט זיך װעןנישט-ווען בּאװויזן ,האָט עס פֿון
דער װײַט אַרױפֿגעגלאַצט צו אים װי די ליידי-
 -קייט פֿון אַן אָפּגרונט" ,אָפּאַ ,טענצערין ,ז' ,041

-עכץ.

-עניש,

אַרױיפֿגליטשן זיך  --אוטו .אַ' זיך אױפֿן
ֿ,לעגט אָפֿט אונדזער בּליק ניט:װילנדיק
בּערגל .פ
זיך אי צו דעם נאַקעטן צװײַגן-סקעלעט" ,יהואָש,
פּראָזאַ' ,דער עפּלבּוים', .דערנאָך האָט ער זיך
אַרױפֿגעגליטשט

אַרױפֿגענומען

דעם

מיט

בּאַסיק

אויף

דעם

בּערגל אײַז" ,װײַס ו' ,שרעבּערק ,זי ,52
ליטש ,דער- .ונג- ,שץכץ .עניש,נ

אַרױפֿגליען  --טרו .אַי אַ צייכן אויף די
רוקנס פֿון די בּהמות, .אַ בּראַנד צו צינדן אין
די טויטע צויטן פֿון געװעבּ און אַ שאַנד
אַרױפֿצוגלנען אויף פֿאַרשײַטע קעפּ" ,יהואָש,
'דערלייזונגי.

-גלי ,דער-= .אונג . -עכץ.

-עניש.

אַרױפֿגנבענען זיך  --אוטח .שטילערהייט,
בּגניבה אַרױפֿקומען ,אַרױפֿשטײַגן ,ארויפֿקריכן
אע .אַי זיך אױפֿן בּוידעם .אי זיך אױיפֿן צפּל-
בּוים,

אַרױפֿגעבּונדן  --אַדי ,פּאַר אַרופֿבּינדן .אַענע

ליגט אי אַ גרויסע איבּערבּעט",

קקייט.

קקייט.

-ערהייט.

שלײפֿן ,אַיענע לאװן.

אַרױפֿנעבּלאַון  --אַדי ,פאַר אַרױפֿבּלאָזן.
-ערהייט,

איענע בילדער .איענער בּאַרג-אַרױף- .ערהייט,
-קייט,

אַ'ענער
-קייט,

שטױיבּ.

גאװה.

אַענע

 .1אַרױפֿלײגן .אַרױפֿ

אַרױפֿגעכּן  --טרח.

שטעלן .דערלאנגען פֿון אונטן אַרױף .א' נאָך
װאַסער אין טאַפּ .אי נאָך טונקעלע פֿאַרבּ .אַ'
די חתימה און א שטעמפּל ,אי געשניטענע עֶפּל
אויף רײַז; .ער האָט גענומען די טרױיבּן...
עס אַרױפֿגעגעבּן {|דורכן פֿענצטערן דעם יונגן
װײַבּל" ,בּ .דעמבּלין ,צװיי און אַ דריטער,
ניי  ,3491זי ,13
 .2צוגעבּן צו דער מאָס ,װאָג .אַי נאָך צט-
לעכע פּירות צום טאָפּ .אי נאָך א בּיסל צוקער
צו (אויף) די צוויי פֿונט,
 .2דערלאַנגען צום טיש, .װען װעט מען
שוין אַ' די זופּ?".
 .4אַװעקשיקן װי בּאַגאַזש .אַי אויף דער בּאַן
די שװערע טשעמאָדאַנען .אי אויף א שיף די
קאַסטענעס מיט מאַראַנצן.
 .9אַרױפֿנײען .אַרױפֿפּוצן .אַרױפֿטאָן ,אַ'
אױפֿן מאַנטל אַ פֿוטערנעם קאָלנער .אי אויף
דער בּלוזקע א בּאַפּוצונג,

זונג.

-עניש .

ה-עכץ.

ערי,

אַרױפֿגעבּראַכט  --אדי ,פּאַר אַרױפֿבּרענגען
איער פֿרישטיק ,איע

 :98 .6-ג=עבּרעננט.ערהייט.ידיעה.

אַרױפגעגאַננגען  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿגײן ,--
-ערהייט.

אע געסט .אֵיער װעג.

אַרױפֿגעגעבּן  --אדי ,פּאַר אַרױפֿגעבּן .)-
-ערהייט.

אַיענע שפּײַזן .א'ענע סחורה.

אַרױפֿגעגרײַזלם  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿגרײַזלען,
,שװאַרצינקע װאָנציקעס ,אַזױ פֿײַן אַ' ,אַז עס
איז פּראָסט א מחיה צו קוקן" ,ע .בּלאַשטײן
שפרינצע דיא פּקחית ,װילנע  ,5981זי ,3
אַרױפֿגעדרײט

--

אַדי,

פאַר

ארױפֿדרײיען

(זיך)  .+--איער קנויט ,אַיע װאָנצעס- .ערהייט,
-קייט,

אַרױפֿגעהאַנגען  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿהענגען
 .4--איער שלאָס .איע קאפּאָטע.

אַרױפֿגעבּױגן  --אַדי ,פאַר אַרױפֿבּײיגן (זיך).
אַ'ענער

ראַנד.

-ערהייט,

אַן

אַ'ענע

הקקייט,

איײבּערשטע

ליפ.

געוואקסן",

דורות,

אַרופגעזעצט  --אד פאַר אַרױפֿזעצן .-
איע קעשענעס .בּיקסן מיט איע שפּיזן .פֿירערס
אִיע אויף די פּלייצעס פֿון פֿאָלק- .ערהייט,
-קייט,

אַרױפֿגעטאָן  --אַדי ,פאַר אַרױפֿטאָן  .+--פּ:5
--געטון.

אַיענע

אַיענער.

רײפֿן אויף אַ פּאַס.

מלבּושים.

-ענערהייט.

א'ענע

(ענ)-

קייט,

אַרויפנעטורעמט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿטורע-
מען  .+--אַיע לאָקן .אַן אַע שטאָט- .ערחייט.
-קייט,

אַרױפֿגעטראָגן  --אַדי ,פּאר אַרױפֿטראָגן ,+--
א'ענע זעק, .מיט א געפּאַסיקטער ליניע איז א'

אויף דער מאַפּע די אינלענדישע
א .װײַנרײַך ,יושפּ אא ,זי .3

אַרױפֿנעטראָסן

גרענעץ",

-ערהייט.

 --אדי ,פאר אַרױפֿטרעטן

, .4-דאָס פֿיסל ,אַי אויף אַ שטיק גלאָז ,נעמטבּלוטיקן" .דער א'ענער אוױיף דער סצענע.
הקקייט,
יעץרהייט,

אַרױפֿגעכאַפּט  --אדי ,פּאַר אַרױפֿכאַפֿן ,--
איע פֿאַטשײלע אויף די פּלייצעס .דאָס געמעל,

אַי אױפֿן פּאַפּיר.

-ערהייט.

קקייט,

אַרױפֿגעלאַגערט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿלאַגערן.
אִיע זאַכן; .עס האָט נישט לאנג געדויערט ,אין
שוין די גאַנצע שטאָט געלעגן א' אויף זייערע
װײַס

פֿענצטער",

דערהייט,

ו,

'קולטור'ליגע',

ז' ,211

הקקייט,

אַרױפֿגעלאָזן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿלאָזן .--
-- :9געלאָזט .אַענע בּאַזוכערס .אַיע גע-
דאנקען.

-ערהייט,

-ערהייט,

אַרױפֿגעהױבּן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿהײבּן ,6-
,גלײַך זײַנען די פֿערד געגאַן ,אלץ אין אָנגע-
שטרענגטן שפּאַן ,מיט אַראָפּגעלאָזטע קעפּ און
אַרױפֿגעהױבּענע

רוקנס",

ע .איזרא ,פֿון פֿעלד

עוֹלה.

(זיך) .אן אע פֿירמע.
הקקייט,
-ערהייט.

אײַער

זײַט

חג,

{' .34

אַרױפֿגע|לאף" ,לויף  --דער- ,ז .דזו אַרױפֿי

אַרױפֿגעװאַקפֿן  --אַדי ,פאר אַרױפֿװאַקסן

דער

אַרױפֿגעװיקלט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿװיקלען
 ,+אִיע שטאָפֿן, ,איר װעגן ליטװישע ,אעאויף אַקסן.. / ,ט.רויעריק בּין איך בּײַ

לויף (געוויינטלעך געניצט בּײַ אַ גרעסערער צאָל

אַרױפֿגע  --די ווערטער װאָס מע גץ-
פינט ניט מים אַרױפֿנע  +- --דעם
ערשטן אות פון שטאַם,
איער

זי 221

אַרױפֿגעװין  --אַדי ,פאַר אַרױפֿװײַזן .+--

צום טיש ,קיעװ  ,8291ז' , .51זײַנע {דעם
ראש-ישיבהס} הענט ,א'ענע ,אַרױסאַנטפּלעקטע
פֿון די קאַפּאָטע-און העמדאַרבּל ,שװעבּן און
קרײַזן אין-דערלופֿטןײ ,ל .אָליצקי ,ישיבה'
קייט.
ערהייט.לײט ,תּ"אָ .8691

אַרױפֿגעאַרבּעט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿאַרבּעטן

-ערהייט.

ממום,

שלמה,

 .+א'ענע-ערהייט,

בּראָדעװקע.
הקייט,

אַרױפֿגעװאָרפֿן

א'ענע

צװײַגעלעך.

 --אַדי ,פאַר אַרױפֿװאַרפֿן

(זיך)  .+--אַ'ענע שולד, .אויף דעם קראַנקן

אַרױפֿלױפֿערס),

אַרױפֿגעלאַפֿן  --אַדי ,פּאר אַרױפֿלױפֿן .--
אַיענע קינדער ,חיהלעך.

-ערהייט,

אַרױפֿגעלײגם  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿלײגן .?--
אַיע משׂא .אַיע געלט-שטראָף .אַיע לאַצן- .ער-
הייט.,

הקקייט,

אַרױפגעמױערט  --אַדי ,פאַר אַרױפֿמױערן,
אַיער צווייטער גאָרן|, .אױיפֿןן פּיעדעסטאַל,
אויף ועלכן ס'איז געװען אַרױפֿגעמױערט די
יונגע פּאַראַשוטיסטקע" ,מאָטע דעכטיאַר ,בּויער,
מינסק .,0491

-ערחייט.

הקקייט,

אַרױפֿגענומען  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿנעמען ,)--

אַרױפֿגעפּאַקט

אַרױפֿנרײכן

2145

-ערהייט,

-ערהייט.

אַרױפֿגעקעמט  --אַד ,פאר אַרױפֿקעמען.

אַרױפֿגעפּאַקט  --אַד ,פּאַר אַרױפֿפאַקן ,+--
אַיע אויף די לאַסטװעגענער .אי סחורה- .ער"
הייט .קקייט.

אַרױפֿנעקראָכֿן  --אַזי ,פּאַר אַרױפֿקריכן

אַרױפֿגעשטעקט  --אַדי ,פאַר אַרױפֿשטעקן,

 ,6-אַענע אױפֿן בּוידעם .א'ענער צו דערסאַמע סמעטעגע (פֿון געזעלשאַפֿט)- .ערהייט,
-קייט,

גרויסע שטיקער ,איע אויף גאָפּלען, .אַ גראגער,
אַ דריידל ,א פֿאָן מיט א רויטן עפּל אי אויבּן",

איע שאַל.

אֵ'ער פּאַסאַזשיר.
דקייט,

אַרױפֿנעפֿאַלן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿפֿאַלן ,+--
אַ'ענער הונט.
-קייט,

אַיענער

-ערהייט.

שרעק.

אַרױפֿגעפֿאָרן  --אדי ,פּאַר אַרױפֿפֿאָרן .=--
אַיענער װאָגן, .זי זײַנען געגאנגען בּאָרװעס און
האָבּן געטראָגן רויטע שטערנדלעך אויף א'ענע
היטלען" ,נח לוריע ,איינער פֿון דער שערענגע,
בּאַרדיטשעװ  , ,6291איר יונגער נאקן לויכט
אָבּער אויף װײַס און פֿאַרפֿירעריש צװישן דעם
שװאַרצן שטאָף פֿון דעם אענעם קאָלנער",
קייט.
ערהייט.זש ,טמז1 6291 ,ש.9

אַרויפגעפירט  --אדי ,פּאַר אַרױפֿפֿירן .)--
-ערהייט.

אַיע סחורה .אַיער אױפֿן גליטש.
דקייט.

איענע האַפֿענונג .א'ענע ידיעה.

-ערהייט,

קייט.-ערהייט,

אָדלער .אַיענע נשמה.

-קייט,

אַרויפנעצואונגען  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿצװינ-
גען  .+--אַ'ענער פּלאַן .אַן אי זיך מודה זײַן
איענע רעליגיע, .די ייִדישע מדינה האָט געפֿירט

3

פֿאַרטײדיקונג-מלחמה",

שו .91

-ערהייט.

אַרױפֿגעצואוננעניש

צײיט,

טמז,

קקייט,

 --דאָס (ד' ,

רעזולטאט פֿון א פֿילמאָליק געצוואונגען װערן.
;דאָס ייִדישע בּוך זאָל ארײַנקומען אין די
היימען ניט װי אַן אַ" ,הל ,צוק ,אַפּריל ,5591

אַרױפגעצױגן  --אַדי ,פאר אַרױפֿציען (זיך)
 .4אַן אי העמדל .אַ'יענער חשד, .איצט האָטער מער ניט בּאַדאַרפֿט שטיין אַן אָנגעשטײַפַי
טער מיט אַן א'ענעם שטאָלץ" ,בּ .דעמבּלין,

צװײי און אַ דריטער ,נ"י  ,3491זי 83
הייט.

-ער-

ה-קייט,

אַרױפֿגעקאַטשעט

--

פאַר

אַד,

קאַטשען .אַיע הויזן .אַיע קלעצער.

אַרױפֿ-

-ערהייט,

אַרױפֿנעקומען  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿקומען ,6--
אִיע אורחים, .דער שטערן איז אים פֿאַר-
קנייטשט ,דאָס פּנים פֿאַרנעפּלט פון פֿריש אֵיץ
אױפֿן מוח
דערהייט,

אַיע בּרילן .ה,ײַנט איז איר ניט געפֿעלן װאָס
דאָס טיכל אױפֿן קאָפּ איז איר אַרױפֿגערוקט
אַױי

עס

אַז

װינטשפֿ ,זי .29

קוקט

אַריס

-ערהייט.

האָר",

ממוס,

קייט.

אַרױפֿנעריבּן  --אַדי ,פאַר אַרױפֿרײַבּן .אַיענער
כריין .איענע מאזאָליעס- .ערהייט- .קייט,

אַרױפֿנגעריטן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿרײַטן ,6--
אַיענער זעלנער .אַיענע פֿערד.

-ערהייט,

אַרױפֿגעריסן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿרײַסן ,=-
;די אויגן ,א'ענע צום הויכן טאַטן ,זײַנען פֿאַר-
הקקייט,
טרערט" .אַיענע פּרײַזן- .ערהייט.
א'ענער

צוקער.

א'ענע

ערד.

-קייט,

ערהייט.
.

געדאַנקען",

שלמה,

ממוס,

אַרױפֿגעקלעפּט  --אַדי ,פאַר אַרױפֿקלעפּן.
פּאַפּירלײ,

מ.

ריבֿקין,

דער

בּלוטבּלבּול ,ווילנע  ,4191זי .032
-קייט,

א'ענע קוילן .א'ענע פֿײַער-צונגען, .וי ער װאָלט
דורכגעגאנגען א מאַנגל ,אזוי דאַר ,צוזאַמען-
געצויגן און א' איז זײַן קערפּער געװוען" ,אֵַש,
תהילים יוד, .די קלענערע ייִנגלעך און מיידלעך
װאָס זײַנען שטאַרק אַי ,פֿון קינדער געװאָרן
פּאָלנע מענטשן" ,ייז ,דערציילונגען ,ז' ,71
קקייט,
זערהייט.

אַרױפגעשאַרצט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשאַרצן
 .4-אן אי נעזל .אע װאָנצעס, .דעם קאַפּעליושאי און די אויגן אויסגעשטעלט װי קאַרטאָפֿ
ליעס",

מר

וש ,נ"י ,0191

ז' .861

;אין קיך

שטייט אַ מיידל מיט אע אַרבּל און שװענקט
דאָס געפֿעס" ,װײַס ,קריינדעלע' ,קלוטור-ליגע,
זי ,431

ארויפגעשוואומשן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשװי
מען  .+-איער דערטרונקענער ,אֵיער חשד,

-ערהייט.

-קייט.

אַרױפֿגעשטאָכּן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשטעכן
 .6-איענע אינזעקטן פֿון דער קאָלעקציע? .אַדין יונג מיידל מיט אַ הענגל מײַ אי אויף איו
יאַקײ ,יהואָש' ,סאָבּװיי", .מוראַשקעס טראָגן די
שװעסטער צוויי  //אויף הערנער-ליכט אַי / ,און

בּרענגען זיי און לייגן זיי  /צו די סאַמע פֿיס
ער-
פֿון כּבֿיכול" ,הל ,יצוויי מוראַשקעסי.
קייט,הייט.

װעליזשער

-ערהייט,

אַרױפֿגעשטעלט  ---אַדי ,פּאַר אַרױפֿשטעלן
ערהייב, .+אע כּלים .א'ער קאַפּ-קייט,

אַרױפֿנעשטעמפּלט  --אַזי ,פּאַר אַרױפֿי
שטעמפּלען .איער נאַמען פֿון דער פֿירמע, .דער
שטיינעריקער צער פֿון דײַנע אונטערערדן /
איז אויך אויף מײַן געזיכט אַי" ,חג ,שײַן פֿון

שטערן,

ממוס ,װינטשפֿ ,זי - .02ערהייט.

-קייט,

אַרױפגעשטרעקט  --אַד ,פּאַר אַרױפֿ-
שטרעקן .אִיע הענט, .בּײַ דער לבֿנהס בּלוטיקן
גאָלד  /מיט אויגן צום הימל אע  /געשטאַנען
 ---איינער אליין" ,מלה ,לידער | ,נ"י ,43291

זי 79

ז' ,72

,פֿון איין האַנט אין דער צװייטער האָט ער
איבּערגעלייגט עפּעס אַ בּוך מיט אַן א' בֹּא-
שריבּן

אַרױפֿגערוקט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿרוקן .6--

אַרױפֿנעשאָסן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשיסן ,)--

אַרױפֿגעפֿלױגן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿפֿלוען ,+--

אַן א'ע

אע האָר-= .ערהייט..

אַרױפֿגעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשיטן ,4--

אַרױפֿנעפֿלאָסן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿפֿליסן ,--

אַיעגער

-קייט,

פֿאַרלאָשענע
דקייט,

ז'

,9

הקייט.

-ערהייט.

אַרױפֿגעשלאָגן  --אַדי ,פאַר אַרױפֿשלאָגן .?--
אַיענער

קול-קורא

רויך.

-ערהייט.

אַרױפֿגעשניטן

צו

מתפּללים.

די

א'ענער

קקייט,

 -אדי ,פּאר אַרױפֿשנײַדן-ער-

איענע רעדלעך וואורשט .אַיענע פּרײַזן.
קייט,הייט.

אַרױפֿנעשנעלם  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשנעלן.
אַן אי נעזל = א פֿאַרריסן נעזל.

אַרױפֿגעשעפּט  --אַדי ,פאַר אַרױפֿשעפּן ,--
אַיטע עמערס װאַסער .איע פֿרײד.
-קייפן,

אַרױפֿגע|שפּיגן,
אַרױפֿשפּײַען

.+-

איע זידלערײַען .

"שפּײַט
א'ענע,

-ערהייט,

אַדי ,פּאַר

--

איע ליחות.

ערהייט.

א'ענע,

קייט,

אַרױפֿנעשפּרונגען  --אדי ,פאַר אַרױפֿ-
שפּרינגען  .+--אִיע קאַץ .אַע פּרײַזן . ער"
הייט.

הקקייט,

אַרױפֿגעשראָקן  --אדי ,פאר אַרױפֿשרעקן,
איענע קינדער ,פֿײיגעלעך- .ערהייט.

-קייט,

אַרױפֿגעשרױפֿט  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשרױפֿן
 .6אֵיע בּרעטער, .װאָס העכער די אע האָפֿע-נונגען  . . .אַלץ נידעריקער איז דער אַראָפּזינק",
אַ .גאָרדין ,יאַנאַװסקי , . ..ל"אַ  ,7591ז' ,77
קקייט,
יערהייט.,

אַרױפֿגעשריבּן  --אַדי ,פּאַר אַרױפֿשרײַבּן
 .6-א'ענע תּקנות .אי פֿירגריזל.-קייט,

-ערהיים,

אַרױפֿגע|שריגן" ,שריען  --אַדי ,פאַר
אַרױפֿשרײַען  .+--אַיענע ,איע בּאַפֿעלן ,טענות,

יערהייט.

קקייט,

אַרױפֿגעשרײ  --דער- ,ען .געשריי אַרױפֿצו,

אַרױפֿגראַבּלען  --טרו.

אַרױפֿשאַרן ,אַרױפֿ

מיט ז יך
נעמען מיט אַ גראַבּלױי)ע .אי היי.
 --מיט מי זיך אַרױפֿהײבּן ,אַרויפקלעטערן .איעניש,זיך אױפֿן בּוידעם.

אַרױפֿגרײכן

 --אוטװ.

דערגרײכן

צו א

הייך,, .אויף דעם זינד-לייטער פֿון צױבּערײַ /
געהאַפֿט האָסטו אי  /צום טראַן פֿון גנאָד און
בּאַרעמהערציקײיט?" ,יהואַש' ,שאולי, ,ער האָט
ווענט געהאַט צו איבּערשטײַגן  /אַזױנע ריזיקע
וי בּערג װאָס איבּער װאָלקנס  /דאָ אַרױפֿצן-
גרייכן" ,מלה ,לידער  ,1נ"י ,642 '{ ,4391

אַרױפֿגרעפֿטן
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אַרױפֿגרעפֿטן  --טרח .א"י
שטשעפּיען ,מאַכן אַ הרכּבֿה.

דזו אַרױפֿ-

.=:4: 04 41218

אַ .גאָלאַמבּ בּרענגט עס פֿון ארץיישׂראלדיקן
ליִדיש ,אונזער

 --טרװ .פז=:?: .

אַרויפּשלעפן אַ משׂא ,א שװוערע
60ט.
זאַך, .ער .האָט אַרױפֿגעדזשװיגעט אױפֿן בּאַרג
אזא שװערן פּאַק ,אַז ער האָט זיך שער דאָס

האַרץ אונטערגעריסן",

אַרױפֿדעק  --דער- ,ן .אייבּערשטער ,העכסטער
דעק פֿון א שיף .זיך אויסצלען אויף אָן אָפּלײג-
שטול אױפֿן אי און זיך זונען.

אַרױפֿדעקן  --טרו .אַי נאָך אַ קאָלדרע, .גאָט
דיר

דעם

אַרױפֿגעדעקט",

אַ.

האָט

בּאַרג

סיני

װי א שטאָרץ

װיעװיאָרקאַ,

און

הימעל

ערד ,לעמבּערג  ,9091זי ,82

מיט

הזנג,

זיך.

/עכץ.

עניש.

אַרױפֿרערלאַנגען  --טרו  --אַרױפֿהײבּן.
דערלאַנגען אויף אויבּן, .ער האָט מיר די בּעקנס
אַרױפֿדערלאַנגט ,בּשעת איך בּין געשטאַנען
אויבּן" ,װײַס וש ,װײַסענבּערנ' ,וי , ,991אַז מע
האָט אים אַרױפֿדערלאַנגט אױפֿן טיש ,האָט עֶר
מיט זיך קיין גן"עדן"ריח נישט מיטגעבּראַכט?,
מ .טײטש אבּז ,ח .נ .בּיאַליק ,אַריה בּעליגוף.
,די בּנים האָבּן  . . .אַרױפֿדערלאַנגט פּאַמעלעכן
דעם סכך" ,הר ,הרודעס' ,עס קרישלט ויך"
,מע האָט דעם זיידן זײַנעם געבּראַכט אויף
דעם זעלבן טראָגבּרעטל ,װאָס אויף דעם האָט
מען

אַרױפֿדערלאַנגט
9

שטאָק",

איינס

די ציגל

אַף איינס,

אױפֿן

ז' .3

צװייטן
אוטן

--

דערגרייכן ,אַי בּיז צו דער העכסטער היך,
,האָבּ צו די אָקסן אַרױפֿדערלאַנגט און מע האָט

מיך אַרױפֿגענומען" ,נס' ,מוסרי.

עניש,אַױפֿדראַפּען זיך  --אסװ.

מיט זיך,

מיט אַנ-

שטרענגונג אַרױפֿקלעטערן ,אַרױפֿשטײַגן ,ארויפֿי
קריגן זיך .אַי זיך אין דער היך .אי זיך
אױפֿן שפּיץ בּוים .אַי זיך אױפֿן פֿערד .אַי זיך
מע
אױפֿן פּאַרקאן .א' זיך אױפֿן בּעלעמער, .
האָט אים מן השמים געהאָלפֿן אַז ער זאָל זיך
אי אויף אַזא גלײַכע װאַנט" ,איין װינדערליכע
מעשׂה

פֿון דעם

הייליגען בּעל התּוספֿות

הר"ר

שמשון זצ"? ,לעמבּערג , .0981געבּעטן אָט
דעם אָרון , . . .ער זאָל מוחל זײַן זיך א' אויף
די בּאַנטעס און א קוק געבּן װאו האַלט עס אין
דרויסן" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מעלה ,,זי ,91
מער האָט זיך פּאַװאָלע ארױפֿגעדראַפּעט אױפֿן
הויכן קרעשטשאַטיק ,די שענסטע גאָס אין
קלעוו" ,שע ,פֿונים יאַריד וו ,זי  ,542אַן אומה
װאָס מיט דעם כּוח פֿון איר תּורה און פֿון
אירע בּירושהדיקע מידות דראַפּעט זיך כּסדר
אַרויף ,פֿאַרױס אַלע אומות-העולם" ,ד .י .זילי
בערבּוש,

שטרעכאַלעך

..

אױױפֿדרוקן
דעם

 --טרו .אַי אױפֿן שעריבּלאַט

געבּיטענעם

אותיות.

דריקט",

נאָמען פֿון בּוך .אִי שיינע

אַי א בּילדל.

דעם

,,װען מען

חוֹתם

 , .װוין ,6191

{' .561

אויך אין פֿאַרבּינדונג מיטן סאָציאָלן מצבֿ;
,ער האָט זיך אַרױפֿגעדראַפּעט העט-הויך און
איז אָנגעשטאָפּט מיט טויזנטער" ,פֿאָר1691 ,
או - .01עניש.

האַלבּ אויף דעם שטאָפּער זײַן זאָלײ ,מרדכי
הורװיץ,

מז/א.

ספֿר פּרשת

אונגװאָר

מרדכי,

אַרױפֿהײבּן ,העכער

זבּ דער

 .3בּעקערמאַן,

יודישער שפיעגעל ,װאַרשע  ,5981שפּ' ,6/
,מעגסט זײַן א בּיסעלע מער פֿודעריװײַטן
מיט דעם מוזיקאַנט װאָס האָט אַרױפֿגעדרײט
די װאַנצעס ארויף װי עפּעס רעכטס" ,שע,
ימענטשןי, .די טעג װערן שוין קירצער ,די
נעכט טיפֿער און בּאַנגער  --און בּאַלד װעט
דער אָקטאָבּער אי זײַן קנויט" ,רייזל זשיכלינ-
סקי, .די רעכטע האַנט איז געווען אײַנגעשפּאַנט
אין דעם שפּינדל װאָס האָט אַרױפֿגעדרײט די
אױפֿגעשפּונענע פֿעדעם" ,פֿאַר 6691 ,וצ ,71
מיט זיך ; --בּיטערע פֿראַגן ...דרייען
זיך אַרױף װי פֿאַרפּלאָנטערטע שנירלעך" ,פּרץ,
מײַנע זכרונות ,איך האָבּ חתונה געהאַט!
/עניש,
עכץ.אונג.'-דריי ,דער

אַרופֿדרינגען -- :99 --דרענגען.

טרת

 -אַרױפֿצװינגען .אי א סך אַרבּעט .אי נײַעפֿליכטן, .אומגעריכט  . . .איז אַראָפּגעפֿאַלן דער
בּאַפֿעל פֿון דער הייך ערגעץ אָדער ארױפֿגע-
דרונגען {געװאָרןן פֿון אַ פֿינצטערן תּהום",
אר ,דאָס בּילדי, ,משהס אייגענער װעג אין
אַרױפֿגעדרונגען געװאָרן אויף אים פֿון אַן
אומבּאַװואוסטקײט ,װי 9ס װאָלט אים מיט
ריטער געשמיסן צו גיין צום בּאַרג סיני" ,אַש,
משה.

אוטח  --אַרױפֿקומען מיט אַן אָנשטרענגונג,
פֿון איין זײַט זײַנען אַנטװיקלט געװאָרן שנעק,
פֿילע מינים פֿון װעלכע האָבּן אַרױפֿגעדרונגען
אויף

דער

יבּשה",

ש.

בּלום,

דער

בּוים

פֿון

לעבּן ,ניי  ,1391זי .501
מיט זיך ; --װעט ניט אױסגעפֿינען אַזא
רעליגיע ,װאָס זאָל זיך א' אויף דעם מענטשנס
שׂכל מיט דער זעלביקער מאַכט װי דאָס טוט
די מאַטעמאַטיק אָדער די נאַטורװיסנשאַפֿט",
י זשיט,

דאָס

נײַע

א מעכטיקער אי
אויך -דרינג.

צו

א'

זיך",

א.

זאַקוסקי,

י.

אין

דוד

ד-ריק ,דער .זנג- ,שכץ- .עניש.

אַרױפֿדרײען  --טרװ.

אנדערע

מיט

עדעלשטאַט ,...ב"א  ,5591זי ,67

,6681

מאַכן מיטן דרייען .אַי דעם קנויט פֿון לאָמפּ,
אויך :אי דעם לאָמפּ .אַי דעם פֿלאַם .אַי דאָס
עלעקטרישע ליכט .אװען ועֶר} . . .איז אַװעק-
געגאַנגען מיט צוויי קאַנען װאַסער ,האָט זי
דערװײַל אַרױפֿגעדרײט |מיטן ראָד בּײַם בּרו"
נעםן

זינען

:-דרוק ,דער.

צוויי",

אפֿא ,געטראַכט

עבֿרײטײטש,

זי ,512
מיט זין , --דאָס װאָס איז בּאמת גײַסט
איז בּאַשיידן ,פּשוט און האָט גאָרנישט אין

| גראָד אַרױפֿדרוקט האַלבּ אויף דער פֿאַס און

שול ,נ"י .6291

אַרױפֿדזשװיג(ל)ען

אויף

אַרױפֿהײכן

לעבּען,

נ"י,

אָקט'

,0191

777דר8נג  --דער- ,עף
עניש.
עכץ.ונג.

אַרױיפֿדריקן  --טרו .אַרױפֿקװעטשן ,איבּער-
לאָזן אַ צייכן ,געמאכט מיטן אָנװענדן (אַ בּיסל)
(איך פֿיג) ,האַסטו
ל
ּמ
פט ע
כּוח .אי א ש
ניט אויף מײַן קאָפּ אַמאָל אַרױפֿגעדריקט די
קרוין?ײ ,יהואָש' ,שאול . הייבּט אָן שלאָגן
צום האַרצן פֿון דער ואולגאריטעט װאָס די
טרײפענע כּװנה האָט אױפֿן װאָרט אַרױפֿגע:

אַרױפֿדױרש(ע)נען  --טרװ.

אַרױפֿבּרענגען

א דרש, .לא תלקט לעני ,!...דרשנט די
גמרא דעם װאַרט 'לעניי אַרױף . . .אַז דער עני
טאָר ניט נעמען די פאה פֿון זײַן אייגענעם
פֿעלדײ ,שהמ ,ה/א,

אַרױפֿהאַלדזן זיך  --אוטװ .נעאָל .אַרױפֿ
לייגן זיך מיטן האַלדז, .אַי װעט זיך מײַן קאָפּ
אויף דײַנע שנײַדמעסערס
כאַליאַסטרע

געשוינד",

||ן ,פּאַרין ,4291

אַרױפֿהאַלטן  --טרוו.

פמ ,אין

ז' .6

האַלטן אויף אַרױף.

,מן {געןהערט דשׂ מונד פֿון דעם שוֹפֿר אַרױף
צו האַלטן" ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג ,1271
יט/א, .בּשעת מע זאָגט קדושה ,זאָל איטלעכער

מענטש זײַנע אויגן אַי אַז עֶר זאָגט :קדוש,
קדוש ,קדוש" ,לט ,2יא בּ,
האַלט ,דער /נג.מיט ויך.
אַרױפֿהאָלן  --טרװ .אַרכ.

אַרױפֿבּרענגען

,מאכט דז זיך דש ראָד |בּײַם בּרונעמן רירט
אונ' דריאט דז עשׂ קען דיא װאֲשֹׂר אַרױף הולן
פֿון גאַנץ אונטן" ,חה ו ,צד/א.

אַרױפֿהאַלען  --טרװ .מג .סל.

אָנטאָן

,י
אַרױפֿציען ,ארױפֿדעקן אױפֿן נאַקעטן לײַבּ ,ד
זײַדענע צעלעכערטע פֿאַרסמאַליעװעטע בּעקעשע
מיט דעם װאָלענעם גאַרטל צו די קריזשעס
אַרױפֿגעהאָלעט",
-

קלמן

הײַזלער,

קומאַרנער

פּאַרשוינען

אַרױפֿהאַקן  --טרו .אַי בּלעך .אַי אַ שטיוול צו
מיט זיך
װײַזן אַז דאָ װאוינט א שוסטער.
* -אַ' זיך אויף א שטיין = אויך ,ניט פּועלן,קיין זאַך ניט אױספֿירן, .בּחורים בּרוכים א
רוח אים  ... .װי זאָגט מען דאָס בּײַ אונדז?
האָט זיך אָנגערופֿן דער דירעקטאָר ...און
האָט זיך אַרױפֿגעהאַקט װי אויף אַ שטיין",
שע ,בּלאָנדזענדע שטערן ו ,װאַרשע  ,2291זי ,74

אַרױפֿהײכּן  --טרו .אַי די אויגן צום בּאַלקן,
אי דאָס טראָגיבּרעטל מיט די ציגל .א' דאָס
לעבּן צום שוֹרש פֿון קדושה, .הײיבּ מיך נישט
אַרױף און װאַרף מיך נישט אַראָפּ" ,שו.
,דעמאָלט איז חבֿרה-קדישא אין אלקער אַרײַן
און דעם זיידן אויף דער מיטה אַרױפֿגעהױבּן,
יפֿ ,די

לעגענדע

נח

גרין,

נ"י ,0691

ז' .41

מיט זיך ; --די װאַסערן אין אַזיערע
הייבּן זיך אַרויף אויף א פֿוס" .כּ,די אַ יזכּור-
בּוך זאָל זיך א' איבּער די ענגע ראמען פֿון
לאָקאַלער בּאדײַטונג איז נייטיק  ,*. , .ר .מאַה-
לער ,אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי ,11
=ייבּ ,דער
ה

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַרױפֿהײכּן  --טרח .נעאָל, .איין האַנט...

אַרופֿהילן

ארױפֿװארפֿן

2147

אַרױפֿגעהײכט
פּוו  1זי .671

צו אַ ניט ערדישן

אַרױפֿהילן  --טרװ.

טאָג",

סוצ,

אַרױפֿועקן, .אויסגע-

אונדזער ואונד
 ,9זי ,041

ארויף ,אינעם

לויטער",

--וונקם ,דער ,אויך- :װואַקם.

-עניש.

קװ,

הזנג,

|

צויגן א לאַנגע האַנט צום הענגער און אַרױפֿ
געהילט איר מאַנטל איבּער איר אַקסל" ,װײַס
וש' ,װײַסענבּערגי ,זי  .741מיט זיך- .נם,

,יטאַמאָל האָט אַ
אַרױפֿהיפּערן  --אוטװ .מ
פֿויגל ,װי אַ קאָלירט שטיקל זונפֿאַרגאַנג,
אַרױפֿגעהיפּערט אויף מײַן אַקסל" ,סוצ ,פװ |,
זי ,43

אַרױפֿהעלפֿן | --אָבּיעקט אין דאַטיו ,פּאַסיװ
העלפֿן אַרױפֿקומען .אי דער זקנה

מעגלעךן.

אױפֿן צװייטן גאָרן .ד,שׂ איז גאָט בּ"ה ,עֶר
מאַכט אויך דר נשמה פֿרידין אין הימל אונ'
מיט
העלפֿט אֹיר װידר אַנויף' ,בּע ,כו/ג.

זיך.

-העלף ,דער.

עניש.

(דין- ,קע)- .ערײ,

ער

אַרופהעננען  --טרוו .אַי װעש אױפֿן בּוידעם,
אַ' אַ שלאָס אויף דער
אױפֿן

טיר.

*אַ' אַ שלאָס

מ ויל  --פֿאַרװערן ,ניט דערלאָזן פֿרײַ

זיך אויסדריקן.

אַרױפֿוואַישן  --אוטו, .האָט זיך אָפּנעשטעלט
אַ סטאַדע הינט און מיט די מאָרדעס צו מזרח
אָנגעהױבּן אי צו דעם רויטן שטיקל הימל",
מלה ,לידער ו ,נ"י  ,4391זי .962

אַרױפֿװאַלגערן  --טרח.

-עניש.

אַרױפֿקײַקלען

ארױפֿלײגן ואלגערנדיק .אַי שטיינער ,קלעצער
אויפן פֿרײַען פּלאַץ .א' מיסט; .אַחוץ די
דאָזיקע גזירות איז שוין אין די צײַטן פֿון
מאַריאַיטערעזא ארױפֿגעװאַלגערט געװאָרן אויף
די ייִדן א גװאַלדיקע שטײַער-משׂא" ,ר .מאַה-
לער ,אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791ז' ,961
מיט זיך , --פּדהצירס געשריי האָט זיך
װי א דונער אַרױפֿגעװאַלגערט אויף אים" ,אי.
דרוקער ,קלעזמער ,קיעװ  ,0491זי /- ,401נ,2
-יניש.

אַרױפֿװאַרפֿן ,אַרױפֿ-

אַרױפֿװאַליען  --טרוו.

אַרױפֿװאַרפֿן  --טרו.
 .1װאַרפֿן אַ זאַך
אויף אַן אנדער זאַך אָדער אויף א כּאַשעפֿעניש
װאָס ליגט ,געפֿינט זיך העכער .בּכּלל װאַרפֿן
עפּעס פֿון אונטן אַרױפֿצו אִ' די פּאַנטאָפֿל
א|ױפֿן דאַך .אי אַ פֿורל היי אױפֿן בּוידעם,
,װאָס מע װאַרפֿט אַרױף אױפֿן מילשטיין,
,ייני האָט אן דר
מאָלט זיך אַלץ אָפּי ,שװ .א
אַנדרי ניט אָן גירירט אין דען הנויף װערפֿן
אין

אוני

פֿאַנגן",

דען

שלש

מחזור

רגלים,

אַמשׂט  ,3171עה/א, .חיים װארפֿט ארויף זײַן
פֿאַרדינסט ,אײַנגעװיקלט אין אַ שטיקל פּאַפּיר",
פּרץ' ,שלום בּית'; .די יידישע ספֿרים װאָס
בּלײַבּן אײַך פֿון עלטערן ירושה װאַרפֿט איר
אַרױף אױפֿן בּוידעם גאָר אָן בּושה" ,ישׂראל
בּרי"ף ,מײַן זיידעס

הגדה ,ווילנע  ,8091זי .92

,וי ער פֿלעגט עס טאָן ,האָט זי איצט אױפֿן
רוקן פֿון פֿערד ארױפֿגעװאָרפֿן א דערע" {אויך
צום

1ב,}33

י

צוק,

אַקרוטני,

,6591

סעפּט'

אויך פֿיג, :דײַן זאַק מיט טרויער און מיט
פֿרײד אַרױפֿגעװאָרפֿן דעם צופֿאַל אויף די
הערנער" ,האַל ,מײַן אויצער ,מאָסקװצ ,6691
|
,431 1
 .2אַ װאָרף טאָן ,אַ שלײַדער טאָן עמעצן
(װי דאָס װאַלט געווען א זאק) אויף אַרױיף .אי
,ײַנען
דעם שיכור אױפֿן פּאַליצײאישן אױטאָ .ז
געגאנגען די מאָסקאָװיטער און האָבּן געבּראַכט
פֿורן ,און מע האָט אַרױפֿגעװאָרפֿן אויף איט-
לעכער פֿור זעקס פּוֹחזים" ,מעשׂה אומן ,די
כװאַליעס האַבּן זיך אױפֿגעהױבּן בּיו דעם
הימל ,האָבּן צעשלאָגן די אָקרענטן און אַרױפֿ-
געװאָרפֿן די מענטשן אױפֿן בּרעג" ,ממוס,
מסעות ,זי , ,48מע האָט געבּראַכט די קינדער.
מע האָט זיי בּאַלד אַרױפֿגעװאָרפֿן װי שטיינער

| אויף מיסט-װאַגאָנעס און זיי אַװעקגעשיקט צום
טויט",

טשענסטאָכאַװער

יידן ,נ"י ,7491

ז' .112

לייגן .אַי אויפן טיש אַלע אײַנגעקױפֿטע פּעק-
לעך, .אים ודעם קליינעם סוֹחרלן צו הילף
ווערט דאָס װײַבּ אַן אשת-חיל אָדער עֶר װאַליעט
גאָר אויף איר אַוױיף דעם גאַנצן צול" ,ארז,
מיט זיך ; --מיט די
קמ ,7681 ,מאן .72
גאַנצע שװערקייט האָסטו זיך אַרױפֿגעװאַליעט

| .8אָנטאָן אויף זיך אָדער אויף א צװיטן
אין אײַלעניש .ראַש אי אויף זיך די קליידער,
אַי אַ כאלאַט צו בּאַדעקן (פֿאַרדעקן) דאָס לײַב,
אַי אַ טיכל אױפֿן קאָפּ ,די פֿאַטשײלע אויף די
פּלײיצעס ,אי דעם אײבּערראָק ,ניט דורכנעמען
די אַרבּל .אי אויף זיך א שווערע בּורקע,, .װעט
זי אָנטאָן איר איינציק שבּתויק קלידעלע,

ג"ל

שע,

אויף

מיר",

בּ.

 ,0זי 02

אַרויף"װואַפער

גאָרין,

דיא

מזיקים,...

-עניש.

--

אי

אויף

זיך

בּלאַנדזענדע

אזח.

קעגן

שטראָם.

שווימען אַ"װ', .די װײַבּער האָבּן זיך געבּאָדן
װײַט פֿון די מאַנצבּילן ,אָבּער דאָרט איז געװען
און פֿאַרשימלט ,װיי
יק
ט.
י.
ור.
קַסע
דאָס װא
טער אַיװי איז געװען ריינער" ,יק.

אַרױפֿװאַקשן  --אוטװ .עס װאַקסן אַרױף
פֿרישע צװײַגעלעך? .א בּראָדעװקע װעט דיר אַ'
אויפֿן שפּיץ נאַז", .מ,יר זײַנען אין לײַדן
געלײַטערט .מיר װאַקסן אַרױף אינעם לויטער,
װאַקסן אַרױף ,היבּן אַרױף אונדזער האַרץ,

דאָס

שטערן

שאַלעכל",

רויטע
| ,װארשפף

,2291

ז' .59

,דאָס קורצע און גראָבּע לײַבּל האָט ער אויף
זיך אַרױפֿגעװאָרפֿן ,בּערג ' ,װואָסטאָק' ,זי
,, 0בּיילע װאַרפט אויף זיך אַריף א האַלבּ-
קליידל און גרייט צום טיש" ,אָפּאַ' ,אויף יענער
זײַט בּריקי, .אַ,נשטאָט קליידער האָבּן זיי אויף
זיך אַ חיהשע פֿעל אַרױפֿגעװאָרפֿן" ,י .רימאַן,
יאָרן;.

חדשים,

װאָכן

און

טעג,

קיִצװ 

.7291

אַנאַלאָגיש אויך בבּפֿירוש גראָבלעך) :פפֿון
געוואוינהייט האָט ער ניט בּאַלד אַרױפֿגעװאָרפֿן
אויף זיך טלית און תּפֿילין" ,בּערג װו ,װאָס"
|
טאָקי  ,2291ז' ,49

אִי אויף איר זײַן שינעל .אַי אױפֿן קינד איר
שאַל, .האָבּן זיי אים אַרױפֿגעװאָרפֿן איין קלייד
אַרום האַלדז און האָבּן אים אומגעשלעפט",
מהמ ,װילנע תּרס"ז ,יג/בּ, .זי האָט זי אַרוס-
געפֿירט פֿון הינטערן שפּײַכלער ,אַרױפֿגעװאָרפֿן
אויף איר א גרויס װארעם טוך" ,מ .ריבקין,
דער

בּלוט'בּלבּול,

װעליזשער

װילנע ,4191

ז'

|
2
 4אַנשטאָט אַרײַנװאַרפֿן ,װען עס קומט צומ"
מע קאָכט װײַסע פֿאַסאַליעס
לעצט בּײַם קאָכן, .
 ..,מע גיט צו געפּרעגלטע ציבּעלע ,און צען
מינוט

פֿאַרן דערלאַנגען,

װאַרפֿט

אַריף

מען

גאַנץ קליינע פֿאַרפֿעלעך" ,בּ .שאַפֿראַן ,ייודישע
קיך ,װאַרשע  ,0391זי ,78
ס .אַרױפֿצװינגען .אַרױפֿלײגן עפעס װאָס
בּאַשװערט .אַי א שװערע געלט-שטראָף .אַי אומ"
דערטרעגלעכע שטײַערן .א' דעם עול-פרנסה

| אויף דער װײַבּ .אַי אַן אַחריות פֿאַר עפּעס ,פֿאַר
עמעצן, .דאָס קען מען אַרױסלערגען
נאָר א שבועה

פֿון אַ'

דורך איין עדות" ,בּבֿאי'מציעא,

ד/א; .אַז מען איז זיך סומך אויף לײַט אַן זי
זאָלן אים שפּײַזן ,הייסט גלײַך װי ער װאַרפֿט
אויף זיי ארויף א משׂא" ,חה  ,3בּ ,זי ,992
;זיי עסן נישט קיין פֿלײיש דערפֿאַר װײַל מע
האָט בּײַ זיי אַרױפֿגעװאָרפֿן א טאַקסע אויף
אַלצדינג" ,שע ,מעשׂיות און פֿאַנטאַזיעס ,ז' .21
,אַנשטאָט פּאנשטשינע האָט מען אויף אונדז
אַרױפֿגעװאָרפֿן אַ בּאַרג מיט פּאַדאַטקעס" ,די
מעשה

פון פֿיער

בּרידער,

װאַרשע

,6091

זי .91

,מע האָט אַרױפֿגעװאָרפֿן אויף איסאַקן די
התחײַבֿות צו קריגן געלט" ,אַ .קאַהאַן ,מענטשן
פֿונם אַלקער,

מאָסקװע

,7291

ו' ,96

 .0אַרױפֿצװינגען אויף עמעצן א געפֿיל ,אַן
איבּערלעבּונג ,א געדאַנק .א' א מורא (פּחד,
שרעק ,אימה) ,אי אַן אומחן אויף עמעצן .א'

די מיינונגען פֿון דיקטאַטאָר, .זיך צו שטאַרקן
אַנטקעגן

דעם יצר װעלכער

מאַכט שװער

דעם

קערפּער און װאַרפֿט אויף אים אַריף פֿױל-
פּאַראַלעל :אוער האָט
קייט" ,תּניא ,זי 421
ליק אַ' װעלכעס
אײַך ערלוױיבּט מיר אַזאַ  ג
איך קאָן ניט דערטראָגן?",

יד ,אבֿן נגף.

ול ד איף יידן
 .1בּאַשולדיקן .אי די ש
און מאַכן פֿון זיי דעם שׂעִיר לעזאָזל .אַ' די
שולד אויף א נידעריקן בּאַאַמטן .אי אַ ח ש ד
אויף אן אומשולדיקן . . ., .פֿאַרלירעניש דער-
נאָך דעם חשק צום לערנען ,אַ'דיק זייער אָפֿט
(די שולד אויף דער אומשולדיקער גמרא",
,ואו איז נאָך לײַכטער
ממוס ,שלמה װ ,זי  ,95ו
װי דעםן!} שולד אױפֿן שװײיגיקן גאָט אַרױפֿצו-
װאַרפֿן?" ,מבּ"ם ,הוגה דעות | ,װילנע ,2191
זי ( .11אַי אַ בּלבּול ,נר .אַ בּלבּול קען
מען אױיסטראַכטן ,פֿאַרשפּרײטן אא ,אָבּער ניט

אַין.
מיט זיך  --מיט
װאַרפֿן .אויך:
1
זידלען אָדער (װעלן)
הייט אַרױפֿצוּװאַרפֿן

די גרונט'בּבּ פֿון אַרױפֿ-
אָנפֿאַלן מיט כּעס און
שלאָגן .זוכן אַ געלעגגנ-
זיך מיט בּייזער קריטיק,

אי זיך װי א חיה-רעה,

װי אַ בּייזער

כּלבֿ,

װי א טיגער, .קען ער זיך זעלבּסט ניט אי מיט

אַרױפֿװיאָסלעװען

אַרױפֿזעצן

2148

זײַן שׂנאה און מיט זײַנע זידלערײַען ,ממוס,

אַרױפֿװעלגערן  +- --אַרױפֿװאַלגערן .אין

 ,2מיט אימפּעט ,מיט

'גלגל עלינו

אירס אַ פֿינגער" ,פרץ ,יקינדער; .גיך אין
אַרױפֿגעזעצט געװאָרן אויף זײַן אָרט דער

דײַנע

װאַרשע

יבּישיבֿה של מטה'.

זשעדנעקייט זיך מיען עפּעס אַרײַנצוקריגן,
צו בּאַקומען ,צו דערגרייכן .אי' זיך אױפֿן
שװאַרצן מאַרק צו כאַפּן מציאות .א' זיך
אױפֿן לערנען װאָס גיכער צו קריגן דעם
דיפּלאָם .אַי זיך אויף האנדל-װאַנדל ,אױפֿן נײַעם
אַרט לעבּן .זיך אי אױפֿן געראָטענעם בּחור אים
צו פֿאַרקנסן, .שיכּורים  ...הונגעריקצ ...
דאַרפֿן זיך נישט אי אויף טרינקען און עסן
מיט אַזאַ יצריהרע װי די האַלאַנעשטער...
אױפֿן

טעאַטער",

ייִדישן

בּלאָנדזענדע

שע,

 .2צושטיין
שטערן | ,װאַרשע  ,2291זי .62
צו עמעצן כּדי יענער זאָל אויסהאלטן ,װערן צו
לאַסט .א' זיך אױפֿן רײַכן פֿעטער, .װערף דיך
זעלבּסט ניט אַרױף דאָשׂ דו ניט זאָלשט פֿאַלן
אוני צו שאנדן װערן" ,נעתּק צ"י יוסף מאַרשן,
איבּז

בּן סירק

יהושע

אַמשׂט

{= בּן סיראן,

תּע"בּ, .א מענטש טאָר ניט מפֿקיר זײַן אָדער
מקדיש זײַן זײַנע גיטער און זיך אי אויף לײַטן",
י.

ל.

רחמיך', :וועלגער
דערבּאַרעמונגען".

דרך

לעולם

הישר

און

| ,נ"י

-װואַרף- ,װאָרף ,דער.ערי,יץניש.

אַרױפֿװיאָסלעװען  --אוטו  8טרו.

אַרױפֿ-

יודעלסאָהן,

,3

אַ .קאַרפּינאָװיטש,

װילנער

דורכהויף.

אויך

מיט זיך.

װײַזן (אויף)
אַרױפֿװײַזן  --אוטו  4טרװ.
עפּעס װאָס איז אַרױף .אַי (אויף) דעם אמת,
,אױפֿן װעג פֿון חכמה האָבּ איך דיר אַרױפֿ-
געוויזן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,ד,11 ,

אַרױפֿװײינען

--

אוטװ.

הינט װאָס װינען

אַרױף צו דער לבֿנה, .האָט זי אַרױפֿגעװײנט
צום הימל ,מיט אויגן װי פֿײַער ,אָפֿן און
גרויס",

מלה,

לידער

|,

נ"י

,4391

ז' .29

אויך פֿיג :קעס זאָל חלילה נישט אַראָפּרינען
די טרער זופּ װאָס דער שעפּלעפֿל האָט אַרױפֿ-
געװויינט בּײַם אײַנגיסן" ,ירחמיאל בּריקס ,אַ
קאַץ אין געטאַ ,זי ,.401

אַרױפֿװינדעװושן  --טרו.

אַרױפֿהײבּן אויף

אַ װינדע .א' דעם פּאַק בּיון לעצטן גאָרן א'
די קינדער, .די אַנקערס װאָרן ארױפֿגעװינדע-
װעט און די שיף האָט זיך אָנגעהױיבּן שוין צו
בּאַװעגן"| ,אמדן ,איי הים ,װילנע  ,6581ז' .5
מיט זיך , --דערשמעקנדיק האָניק ,הײבּט
דער בּער אָן זיך ארױפֿצוּװינדעװען אױפֿן בּוים",
װינטש | ,נ"י  ,0291זי ,812

אַרױפֿװיקלען  --טרו .אַי פֿאָדעם אויף אַ
מאָטיק ,אויף אַ שפּולקע ,

פֿיג :אִי די לעצטע

פּאַסירונגען אױפֿן גאַנצן קנויל קאַנפֿליקטן
מיט זיך  --אַי זיך בּיז צום אמתן פּלאַנטער.
-ונג.

-עכץ,

-עניש,

דיא

וי .32

בּעטראָגענע

/נג.

וילנע

ליעבּע,

קעניש.

פּאַריק" ,

אַרױפֿזינגען  --טרו .אַי אַ סערענאַדע, .איז
אַרויפֿצוזינגען

שטאַנד
היכער

'צע'

מיט

בּיז
א

'מי'

מערק'

װירדיקער שפּילעװדיקער לײַכטקייט" ,ש .װיגאָי
דאַ ,פֿאָר 3691 ,או , .51איך זינג אַרויף צו
דיר ,מײַן עלנט" ,י .מאַניק ,אין טריט פֿון

מיט

זיך.

עניש.אַרױפֿזעצן  --טרװ.

ינג,

דער.

עכקץן.

|
 .1אַװעקזעצן אויף עפּעס

עמעצן (װאָס איז אפֿשר פֿריער געװען נידערי-
קער) .אי דעם יינגל אויף א צװײַג און אים
הייסן אַלײין אַראָפּקריכן .אי דאָס קינדעלע אויף
אַ בּאַנק .אי אױפֿן אויוװן, .כאַליסניקעס און
שלימעזאַלניקעס זענען אַרױפֿגעזעצט געװאָרן
אין זיבּעטן הימל" ,מס ,קהלת תּקע"ט ,י.6 ,
,זי האָבּן צוגעשטעלט א לייטער און האָבּן
אַרױפֿגעזעצט קציעהן אין דעם בּוידעם:שטיבּל
װאָס אויף דעם טורעם" ,מ .גאָלדבּױם ,שלמה
המלך'ס טאַָכטער ,פּשעמישל  ,8291זי .9
 .2מאַכן אַז עמעצער זאָל זײַן אויף אַ
פֿאַרקער-מיטל .אי אויף א שיף ,א בּאַן ,בּויד,
טראַמװײַ אע, .מע האָט אַרױפֿגעזעצט אויף
קריסטלעכע פֿורלעך בּלויז אלטע ,קראַנקע און
קליינע קינדער .די אַלע איבּעריקע זײַנען גע"
טריבּן געװאָרן צו פֿוס" ,ל .לאָש ,גאָף ,8491
סא , ;2די רעשט ,אַריבּער  0003מענטשן ,האָט
מען אַרױפֿגעזעצט אויף לאַסטאױטאָס און זי
אַװעקגעפֿירט אין קרעמאַטאָריום" ,דרי י .גאָר-
אויך :אַי אױפֿן קעמל
דאָן ,דאָרטן פא .56
אע, .נישקשה  . . .װעסט טויגן ,ישׂראליק ,האָט
דער אַשמדאי געלאַכט און מיך צוריק אַרויפ
געזעצט אויף דער קליאַטשע" ,ממוס ,קליאַטשע,

זי .671

 .9אַרױפֿטאָן עפּעס אױפֿן קערפּער, .ד,ערנאָך
נעמט מען תּפֿילין של-ראָש פֿון תּפֿילין-בּײַטעלע
אַרױס און זעץ אַרױף אויף דעם קאָפּ ,ואו די
האָר הייבּן זיך אָן ,קעגן די אויגן" ,סשי !,
זי , .12עס פֿאַלט מיר אײַן ,אַראָפּצונעמען א
פֿינגערל פֿון מײַן פֿינגער און אַרױפֿזעצן אויף

שע,

שטערן,

בּלאַנדזענדע

, ,633 '/ ,2צוגעגאנגען צום שפּיגל ,אַרױפֿ-
געזעצט אויף זיך די קאַסקע מיט די גאָלדענע
סטענגעס און אויפֿמערקזאם בּאַטראַכט זײַן
אָפּגעשטאַלט" ,ד .פֿעלדמאַן ,איבּז ,י ,בּאַבּעל,
דערציילונגען ,כאַרקאָװ , ,5291מע האָט אים
אָנגעבּוקערט די בּיינער און נאָךך א גוליע
אױפֿן שטערן ,װי אַן איי די גרייס ,אַרױפֿגע-
זעצצט" ,פֿײַװל סיטאָ ,אָט דאָס זײַנען מיר,2291 ,

זי  ,24אויך פֿיג, :א קרוין פֿון שאַנקײט װעט

זי ודי חכמהן דיר אַי ,מס ,משלי תּקע"ד ,ד,9 ,
*,איך קען אויף דיר (אים) מײַן ק אָ פּ ניט
אי" = איך קען דיך ניט מאַכן קליגער ,פֿעאי-
קער; איך קען דיך קיין זאַך ניט אויסלערנען.
;דער רבּי צום פֿאָטער פֿון אַ יינגל װאָס האָט
גאָרניט זיך אויסגעלערנט' :מײַן קאָפּ קען איך
אויף

דײַן ואונדער ,תּ"אָ  ,4691זי ,92

פֿאָרן אויף א שיפֿל אָדער ארױפֿפֿירן אַ שיפֿל
מיט װיאָסלעס, .מע קען נעמען א שיפֿל...
ב.ּ.י.ז װעריק",
בּײַ דעם לאָדאָטשניק און א'
בּײִַם

תּמה?,

אַרױפֿזיגלען  --טרוו .אי אשטעמפּל, ,אַ קוש

(רמב"ם)),

,5091

הבּא,

988דמ,

סה/א.

האָט ער אַרױפֿגעזיגלט אויף איר האַנט" ,מ.

ווילנע תּרל"ו .עעס איז ניט פּראַקטיש זיך
אַרױפֿצוּװארפֿן אויף יעדן איינעם מיט עצות",
-ונג.

העכערן דעם װערט.

אַרױפֿװערטם  --אדו .אַרכ .אַרױפֿצו; .דער
סדר איז װען מן דשׂ אתרוג בּענשן װיל ,אַזו
װענט מן דאָז אתרוג אַרום דען פּיטום אַראָבּ
ווערטש אוני דען שטיל אַנױף װערטשׂײ ,עפש,

געװען

זי .02

אונדז

אַרױפֿװערטן  --טרו.

איבּער

-עכץ,

אויף

ארויף

אִי די אױפֿטוען פֿון געשטאָרבּענעם אָנפֿירער.
,זי האָבּן פֿאַרלאַנגט פֿון מערב-דײַטשלאַנד אַז
זי זאָל אַ' די מאַרק" ,ש .בּיקל ,טמז 8691 ,ווא .6

אין

לעבּען

תּוכחת

{?} װערט

דער

געזונד

יאָסעלאָװיץ,

מוסר

אַ מחזור

פֿאַרטײַטשט

פֿון

אים
דער

נישט
יודישער

אי",

דער

יע,

שפראַך,

דער

װאונדער

אוצר

מענשליכער

קערפער ,װאַרשע תּר"פּ ,זי ,01
 .4אַרײַנזעצן .אַרײַנפּאַסן .צופּאַסן, .,אַז א
טיר אָדעֶר אַ לאָדן אז עס פֿאַלט אַרױס אום
שבּת טאָר מען ניט צוריק אי אויף די האָקעס",
דרך אדם ,װאַרשע , .0681מע זעצט אַרױף אויף
א גאנץ גרויסן האטשיק ,װאָס ער איז צוגע-
טשעפּעט צוֹ א גאַנץ שטאַרקער אײַזערנער
קייט  --אַ שטיק פֿלײיש . . .און מע לאָזט דאָס
אַראָפּ אין ים אַרײַן" ,קמ ,9681 ,מאן , ,74היי
זשידקו ,קום אַהער ,העלף מיר א' דאָס ראָר",
א.

בּערגמאַן,

קאָצקער

מעשׂות,

װאַרשע

,9291

זי ,611
 8דערהייבּן .איבּערגעבּן אַן אמט מיט מאַכט,
מיט דעה .אַי אַ קרוין = מאַכן פֿאַר אַ קיניג.
אַי אויף דעם כּסא-הרבּנות .אי אויף דער (דעם)
ֿ,ון גרויסע
שטעל פֿון אַ רבּי ,פֿון אַ גבּאי .פ
פּאַלאַצן קומט מען אָפּ / ,פֿון קעלערן שטײַגט
מען אויף / .דעם טרײַבּט די צײַט פֿון שטול
אַראָפּ / ,דעם צװוייטן זעצט מען אַרױף ,צו,
המנגן ,לעמבּערג יאָר? ,ז' , ,71נאָך הונדערט
און צװאַנציק יאָר אַז מע װעט דאַרפֿן אויף
דעם טאַטנס שטול אַי מײַן בּרודער זלמנען,
ווייסן מיר ניט װאָס מיט אונדז ,דעם טאַטנס
איבּעריקע קינדער ,װעט זײַן?" ,יד ,אבֿן נגף.
,דאָ {אין אַמאָליקן פּוילישן סיים} האָבּן מיר
מער מאַכט פֿון דעם קעניג .מיר זעצן אים
אַרױף און מיר קאָנען אים צו יעדער צײַט
אַרונטערזעצן" ,בּאַש ,פֿאָר,6 | 1691 ,

 .0אוטח .אַרױפֿהײבּן זיך, .פֿון ערד בּעטל
אַ רױטער

ריזיקער

האָט אַרױפֿגעזעצט ...
װאָלקן" ,ראָכמאַן ,גק ,67
מיט זיך  --אַי זיך אויף א שיף ,אויף א
דראָזשקע, .און רבֿקה איז אױפֿגעשטאַנען מיט
אירע מיידלעך און זיי האָבּן זיך אַרױפֿגעזעצט
אויף די קעמלען און זײַנען געגאַנגען נאָך דעם
מאַן" ,תּי ,בּראשית ,כד, .16 ,װוען צוויי מענטשן
האָבּן  . . .געפֿונען א פֿערד ,האָבּן זי זיך בּיידע
אַרױפֿגעזעצט אויף דעם פֿערד רײַטן," ....
שהמ ,בּ/א, .מע טאָר זיך ניט אַלײן אי אױבּנאָן,

אַרױפֿטאָן
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אחוץ אז דער בּעל הבית אַלין פֿירט אַרױף
און זעצט דיך אַנידער" ,סשי ו ,זי , ,74בּיידע
האָבּן זיך געשוינד

געװאַשן.

 . .אַרױפֿגעזעצט

זיך אויף די קעפּ די שטרויענע היטעלעך",
פרץ ,ישוועסטערי.
ז-עץ ,דער- ,עכץ,עניש,ארױפּטאָן  --טרו.

 .1אַרױפֿלײגן .אַרױפֿ-

געבּן, .װעל איך אלדי קראַנקשאַפֿט װאָס איך
האָבּ אַרױפֿגעטאָן אויף מצרים ניט א' אויף
דיר" ,תּי ,שמות ,טו; .62 ,האָט געמאַכט אַן
אײַזערנע קרוין און מע זאָל די קרוין צעגליען
און מע זאָל אים די קרוין אויף דעם קאָפּ אַי,

מעשׂה אומן, .איין טעם װאָס דער זון מאַכט
צו דעם פֿאַטער די אויגן {װען ער שטאַרבּטן,
װײַל מיר געפֿינען אַז הקבּ"ה האָט געזאָגט צו
יעקבֿן ,יוסף װעט אי זײַן האַנט אויף דײַנע
אויגן" ,ספֿר מטעמים ,לאָדז ,יאָר?,
 .2אָנטאָן פֿון אױיבּן .ארױפֿצלען, .װען איר
װעט אַן איבּערציער צוריק אַי ,װען ער איז נאָך
פֿײַכט ,װעט ער זיך אויסצלען" ,פֿאָר 5691 ,א ,92
,גאר שװער גייט מיטן א' די שיך ,װאָס פֿון
פֿראָסט און נעץ זײַנען זיי צעװייקט און אײַני
געצויגן",

אַרױפֿיאָכן

ישׂק,

שליאַך

און

אומװעג,

ז' .212

,אַרױפֿגעטאָן אױפֿן קאָפּ זײַן שװאַרצן קאָטע-
לאָק און אַרױס אױפֿן אָװנט-שפּאַציר" ,א.
קאַרפּינאָװיטש,

בּײַם

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ

 ,7ההאָט דער בּןדמלך גענומען א פֿינגערל.
און האָט איר אַרױפֿגעטאָן אויף דער האַנט,
| האָבּן זי זיך מתחתּן געװען" ,נחבּ' ,מעשׂה
ממלך וקיסר'.
מיט זיך.

--טו ,דער.

-אונג .

-עניש.

דער

בּינע .א' א האנטעך

אױפֿן פּנים .אַ' די

שפּיציקע װאָנצעס.

אַרױפֿטראָגן  --טרו.

 1אי אין שטובּ

אַרײַן .אַי א משׂא .אַי בּלומען פֿאַר דעם קראנקן
אין שפּיטאָל .אי דעם טשאָלנט צום טיש, .און
װער האָט דעם מוֹרה הוֹראָה אַרױפֿגעטראָגן
אױפֿן צווייטן שטאָק אין שפּיטאָל? װײַטער

פּאַנדרע!" ,זש ,נח פּאַנדרע.
 ,2פיג, :ער בּרויך ניט
די תּפֿילות אי און אים
טאַץ דערלאַנגען" ,יד ,אבֿן
שרײַבּט איר איינציק קינד.
דו ליבּער װינט!  /און טראָג
װעלט

דער

 /צו

|
בּיז מע זאָל אים
אויף א זילבּערנע
נגף, .דער מאַמען
 /כאַפּ עס אויף,
אַרױף אויף יענער-

מאמעשיס

פרץ,

געצעלט",

ידער יתומהס בּריוועלעי, .האָט ער זיך גענומען
לערנען שפּילן פֿידל ,אפֿשר װעט אים די פֿידל
אִי אין דער הייך" ,אַר' ,דער אױטאָמאָבּיל'.

 .9ארכ .אױפֿהײבּן,/ ,מײַנע הענט טו איך
אי צו דעם הער װאָס איבּער אלע הערן  /און
טו דערויף שװערן  /אַז דיזע אלע (מעשׂים)
האָבּ איך ניט געטאָן בּאַגערן" ,ספֿר ישרי ,73
ווילנא והורדנא תּקצ"ט ,כבּ/א.
מיט זיך  --זיך אי װי א װינט:- .טראָג,
דער  --ער פֿאַרמאָגט אין א גרויסער מאָס
איקראַפֿטײ,

זונג.

א.

גאָרדין,

-עכץ.

יקש.

פֿאַש,

/עניש.

ערײר

 3591ווש ,13

(ין

ער

-

אַרױפֿטרײבּן  --טרו.

 1אִי די קי אויף

דער פּאַשע, .בּ,עלי-עגלות פֿלעגן אַהער שבּת
אָדער יום-טובֿ אי זייערע פֿערד זיי אױיסצובּאָדן
און אָנצופּאַשען" ,אוריה קאַצענעלבּאָגן ,אין

אַרױפֿטאַנצן  --אומו .אויך :אַרױפֿשפּרינגען,
אַרױפֿלױפֿן אאַ .אי אויפֿן בּוים ,אױפֿן דאַך.
;דאָס װאַסער האָט אױפֿגעגלאַנצט ,זיך גערעדלט
 ...צום חלום אַרױפֿגעטאַנצטײ ,יחיאל לערער,

שטאַרק שטליגן .אי דעם װערט פֿון די בּילדער.
פֿון עסנװארג; .גראַפֿן,
פ רײַז
אי דעם
פֿירשטן האָבּן זיך געמאַכט איין האַנט {בײַ
דער ליציטאַציען אַרױפֿצוטרײַבּן גאַנץ הויך אין
געלט ,דאָס זיי |די ייִדןן זאָלן נישט אין שטאַנד
זײַן  . , .צו בּאַצאָלן" ,א ,3 .דער מבֿשׂר ישועה,
װאַרשע  ,0091זי .81

מײַן היים.

מיט זיך.

--טאַנץ ,דער- .ונג- .עכץ,

עניש,אַרױפֿשלעפּן,
אַרוױפּטאַפקען  --טרװ .סל.
אַי משׂא אין די װאַגאָנעס, .אַי אויף דער איי"י
בּערשטער בּאַנק און קאַטעװען מיטן בּערעזעװע
בּעזעמל" ,ייל- .עניש.

אַרױפֿטורעמען  --אוטו, .ערטערװײַז האָבּן
די שנייען אַרױפֿגעטורעמט דרײַ און אַ האַלבּ
פֿוס די הייך" ,טמז, .92 | 6691 ,א מויער האָט
אַרומגערינגלט דעם הויף ,פֿון װעלכן עס האָט
אַרױפֿגעטורעמט א צװײשטאָקיק הויז" ,איק,
נג.מיט זיך.
פּסח תּשט"ז ,ז' .01
(סטאָליעריי)
אַרױפֿטיבּלעװשן  --טרה.
אַרױפֿהאַקן ,אַרײַנהאַקן הילצערנע טשװעקעס
אין אַ דינעם שיכט האָלץ .אַרױפֿקלעפּן אַ דין
טאָװעלע האָלץ אויף האָלץ, .איין פּראָבּלעם
בּײַם טיבּלעװען  . . .בּײִַם אי א דין רעמל אָדער
א דין בּלאַט" ,בּער ,זי ,77

אַרױפֿדריקן.
אַרױפֿטלימען  --טרװ .פר.
אַרױפֿשטױסן .אַרױפֿװאַרפֿן .אי דעם עולם אויף

 .2אַרױפֿבּױען.

לד, .דער

פֿונדאמענט

איז

שטאַרק ,קאָן מען אַי נאָך אַ שטאָק".
 9שטויסן צו עפּעס .דערפֿירן צו א געדאנק,
,ויף אזא מין חקירה וְאַז
אַן איבּערלעבּונג ,א
אין די ציגן שטעקן נשמות פֿון מענטשןן האָט
מיך אַרױפֿגעטריבּן דאָס אויסזען פֿון די דאָזיקע
ציגן",

שע,

קליײינע

מענשעלעך,...

ז'

,981

,די שמועסן מיט אים האָבּן זי אַרױפֿגעטריבּן
אויף א חשד",
,2

א .קאַהאַן,

אינזשענערן,

קיִעװ

ז' .102

זיק  --אַזדי .נעאָל .װאָס האָט דעם כּוח
אַרױפֿצוטרײַבּן .װאָס טרײַבּט ארויף .איע מאשין,
דיקייט,

מיט זךי --זיך אַי הצתולהבות.
/עעניש.
ה-עכץ.
ונג.
דער

אַרױפֿטרעטן

,יר פֿוס
איין גילדנר אוקס" ,צאינה ,קפּא/א .א
װעט מער אויף זײַן שװעל ניט אַי ,יד ,יאָסעלע,

זי , .05דעמאָלט ערשט זײַנען די מאַטראָסן
אַראָפּ אויפן בּרעג ,אַרױפֿגעטראָטן אויף דער
ערד" ,אַקש ,קינדער פֿון איין פֿאָלק ,מאָסקװע
 ,8ז' , ,46געװאָרפֿן האָט ער זיך בּײַ דער
טיר פֿון בּית'המדרש ,אַז יעדער פֿרומער װאָס

קומט אַרײַן זאָל אויף זײַן לײַבּ אַי ,אַש,
אויך :אױפּטרעטן ,פֿאַרנעמען אַן
תהילים-יוד.
אָרט .אי אויף דער בּינע .אי װי אַן עדות בּײַם
משפּט .אִי אויף א נײַער ש ט צל.
-טרעט- ,טריט,-/עניש,
זונג ,. -עכץ.

:-טרייבּ,

 --אוטװ .אַי אויף גלאָז און

צעשנײַדן זיך דעם בּאָרװעסן פֿוס .א' אױפֿן
וויידל פֿון דער קאַץ. .אַז מע װיל האָכּן א דעה

טראָט,|

אַרױפּטרעפֿן  --אוטו.

דער,

גין און טרעפֿן צו

 אַן אָרט ארױפֿצו ,א' צו אַ שכן מיט די פֿינצטע-רע טרעפּ, .פֿאַרטאָג װאַקלט זי זיך ,צוריק-
גייענדיק איבּער דער גאַס ,און טרעפֿט אַרויף
צו איר שטיבּל אױפֿן פֿערטן שטאָק" ,פרץ,
'פּורים-שפּילער".

אַרױפֿטשװעקלען

טרח.

--

(קירזשנערט)

אַרױפֿקלאַפּן טשוועקעלעך בּײַם פֿונאַנדערצלען
פֿוטערװאַרג אויף א בּרעט, .דאָס א' דעם מאַנטל
איז זייער אַ לאַנגע און מאַזאָליעדיקע אַרבּעט",
א .יאַקובּזאַן,

ליטע | ,נ"י  ,1591זי  .72אויך :מאַכן עס זאָל

|

בּײִַם מאַן .זאָל מען אונטער דער חופּה אי אויף
זײַן פֿוסײ ,גלײבּעכץ, .אויף דיא ערשטי שטאַפּל
אַז מן הנויף טראָט דאָ הויארט אן איינר זײַטן

וון ,8

פֿאַר 4691

אַרױפּטשעפּען  --טרו .אַי מיט א קייט, .דער
טאַטעץ האָט  ...ארױפֿגעטשעפּעט דאָס דאַך-
בּענקעלע און אויף דער פּלײצע פֿאַרװאָרפֿן אַ
שינדלען",

פּאָר שאָק

זיך

תּשיז.

מיט

שטאַנג.

-עניש.

פעט,

חיים

איק,

פּסח

 --זיך אִי אויף א הויכן

אַרױפֿיאָגן  --טרװ.

זזח אַרױפֿטרײַבּן ,נאָר

שטאַרקער ,עמפֿאַטישער .אי די פֿערד אוױפֿן
בּאַרג, .מע האָט אַרױסגענאַרט װעלוולען אין
מאַרק אַרײַן און אַרױפֿגעיאָגט אויף אים אַלע
ציגן" ,פ9רץ' ,דער למדװאָװניקי, .האָבּן מיר
שפּעטער אין זכות פֿון גוטע ,פֿײַנע מאַגנאַטן
געלעבּט ,האָבּן אונדז טייל פֿון זיי אויף בּיימער
אַרױפֿגעיאָגט און װי פֿײגל אַראָפּגעשאָסױ,
אויך :א' א שרעק ,א
פּרץ' ,קאָפּ און האַנטי.
מורא אע .אַי א שװערע שטימונג אע.

-יאָג ,דער.

מיט זיך.

-ונג.

-עכץ.

-עניש,

באַװײַזן זיך
אַרױפֿיאַװען זיך  --אוטװ.
פֿון אױיבּן ,ערגעץ אין דער הייך, .האָבּן זיך
אָנגעהױבּן אַי יונגװאַרג װאָס קלײַבּן זיך אין
קרענצלעך",

-עניש.

בּ .דעמבּלין,

אַרױפֿיאָכן  --טרװ.
משׂא.

אי אױיפֿן

אייזל

פֿאָר 6691 ,וע .91

אַרױפֿלײגן אַ יאָך ,אַ
מער

װיפֿל

ער

קען

אויסהאַלטן ,אַי אַלע תּרי"ג מצוות, .פּריקת-עול
| איז כּלל נישט אָנגעמאָסטן אויף די װאָס האָבּן
אין זייער שרײַבּן געפּרוּװט אי אויף יידן
אַחריות" ,אפא ,טמז 3691 ,וו ,62

אַרױפֿייִדישן

2190

אַרױיפֿייִדישן  --טרװ .נעאָל .דערהייבּן צו
דער מדרגה פֿון װערן אַ ייִדישע זאַך ,א יידי-
שער ענין, .חסידים פֿלעגן אױפֿכאַפּן אַ גויאישן
מאַרש און אים אַזױ פֿאַרחסידישן אַז ער האָט
בּאַקומען אַ ייִדישן תּיקון .זיי האָבּן אַרױפֿ-
געהויבּן ,אַרױפֿגעידישט די ניצוצות פֿון אַ
מיט זיך.
ניגון" ,צייט ,טאָג9591 ,וע.5
דונג,
װאָס גייט אַרױף ,אַרױפֿצו,
אַרױיפֿיק  --אַדי.
איער װעג .איער {װאַסער{-שטראָם אין אַ גע
וויקס .אע סעקװענץ אין אַ מעלאָדיע, .די
עלטער צעפֿרעסט ניט איר פֿרײַען פֿאַרנעם/ ,
קאַן איר אַין דראַנג ניט דערשלאָגן" ,אַלף כּץ,

אַקערצײַט ,נ"י  ,9291זי 81

אַרױפֿפאַפּן  --טרו.

-יקייט.

 .1אין גרויס אײַלעניש

עפּעס אָנטאָן אויף זיך .אי אויף זיך אַ מאַנטל
און אַרױסלױפֿן .אין פּאַניק א' אויף זיך װאָס
עס קומט אונטער דער האנט, .איך האָבּ אויף
מיר אַרױפֿגעכאַפּט דאָס קלייד  . . .און אין דער
פֿינצטער געכאפּט דײַן ספּאָדיק" ,יא |ו,13291 ,
זי , .782ער האָט אָפּגעגאָסן נעגלואסער ,אַרױפֿ-
געכאַפּט אויף ויך דעם שלָפֿראָק און איז

אַרױס אין גאָרטן" ,אַר יבּײַם דאַװנען, .װער
עס האָט ניט קיין דיװאַן ,מוז שטענדיק פֿריִער
אָנטאָן די זאָקן ,איידער ער שטעלט אַראָפּ די
פֿיס ,אָדער אי אויף די פֿיס װאָלענע טופֿליעס",
דר'

מ.

גאָטליעבּ,

פּאָפּולערע

היגע:-

אַלגעמײנע

ניע ,װאַרשע  ,8091ז' , .14סימכע פּלאכטע
האָט אויף זיך א כאַפּ אַרױף געגעבּן טלית און
תּפֿילין ,װי עס װאָלט געבּרענט" ,ייט ,טאָג,
 0א ,21
 .2אַרױפֿטראָגן ,אַרױפֿהײבּן אין אײַלעניש.
אַי בּיידע טשעמאָדאַנעס אויף די טרעפּ .אי דאָס
קינד און אַרױסלױפֿן אױפֿן בּאַלקאָן.
 9העכערן א פּרײַז אומבּאַטראַכטערהײט ,אי
דעם פּרײַז פֿון בּילד פֿון הונדערט אויף פֿינף
הונדערט דאָלאַר,

ארױפֿלאָזן

אַראָפּ"; ,אויבּ מע כאַפּט זיך ניט אַרױף ,פֿאַלט
מען אַראָפּי ,שו (זיך מערקן די קעגנאַנאַנדי
קייט פֿון די בּיידע שװן, ,האָבּן זיך געפּרווט
איטלעכער װער עס װעט זיך קענען ,אי אויף
דעם זעגלבּוים" ,נחבּ' ,מעשׂה ממלך וקיסר,
,מײַן שכן האָט זיך מיט אַן אײַנגאַנגסבּילצט
אַרױפֿגעכאַפּט בּיז צו דער ערשטער רייע",
פּרץ' ,גאָרקיס אױפֿן לעצטן שטאַפּל .פֿיג:
,מײַן שװער איז א קענער .אז ער כאַפּט זיך
אַרױף אויף א פ סוק ,האַלט ער שבּת אויף
אים",

י .יקיר,

סאָװ'

היימלאנד,

,7691

פאן ,8

 2ספּעצ .אַרױפֿזעצן זיך ,אַרױפֿקריכן ,אַרױפֿ-
קלעטערן אויף אַ פֿאַרקער-מיטל .אַי זיך אױפֿן
שיפֿל ,אױפֿן טרעפּל פֿון טראַמװײַ ,אויף דער
בּויד ,אויף דער בּאַן אאַזװ .אַי זיך אויף דער
קעלניע ,אױפֿן דראָנזיק ,אויף די קאָזלעס, .דער
שיפֿער קערט אום די שיף און ער כאַפּט זעך
געך אַריף און הייבּט אָן געשװינדט צו אַנט-

לױפֿן" ,טעיאַטאַר ,שפי , ,87ראובן טענהט:
דער גאַנצער פֿערד איז מײַן ,איך האָבּ אים
פֿריער זוכה געװוען ,איך האָבּ מיך פֿריַער אַרױפֿ-
געכאַפּט אויף דעם פֿערד ,איידער דו האָסט אים
אָנגעהױיבּן צו פֿירן" ,שהמ ,בּ/א .בּ,אַלד װאַקסט
עפּעס אויס װי פֿון דער ערד א מין נפֿש,
כאַפּט זיך אַרױף אויף דער קליאַטשע רײַטנ-
דיק" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , .24טאָמער װאָלט
געװען א סבֿרה ,אַזױ װי מיר שטייען...
זאָלן מיר זיך אַ' צו אײַך אױפֿן װאָגן" ,שע,
טביה, .כאַפּט זיך אַרױף אױפֿן מעכטיקן עק
פֿון דעם אומגעהאַרישן פֿיש און רײַט אַװעק",
בּ .רעסלער ,טמז 1691 ,ווש  .,8אויך פֿיג, :כאַפּ
זיך אַרױף געשוינד / ,דער װאָלקן איז הויך/ ,
דער הימל נאָך העכער / ,לאָמיר פֿליען צום
אײיבּערשטן גךעדן / ,און אפֿשר נאָך העכער",
אסתר

שומיאַטשער,

לידער,

,6591

ז' ,2321

 5אַרױפֿשטײַגן .פֿאַרנעמען אַ העכערע סאָ-
ציאַלע פּאָזיציע .זיך אי פֿון אױיבּן ,װי בּוימל
אױפֿן װאַסער .א' זיך אויף אַ גוטער שטעל,
א' זיך צו די אייבּערשטע ,צו דער אייבּערשטער
ריי, .צו העלפֿן בּכּבֿודע אָפּגעקומענע אויף אַזאַ
איין אַרט ,אַז דורכדעם זאָלן זיי זיך קענען
אִי אויף א שטיקל שטייגער פּרנסה" ,שלום

 .4כאַפּן און אַרױפֿציען .אַי אַ פֿיש .אַוױ
,אָלט איר הערן װי די דײַטשישע דרש-
אויך :װ
נים כאַפּן אַרױף א פּ ס וק אויף דער װענטקע
גלײַך װי די חסידישע רבּיים" ,יודישער פֿאַר
פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' ,23

יעקבֿ אַבראַמאָװיץ,

 .פֿאַרשרײַבּן ,פֿאַרצײיכענען אויף גיך,
,ס'איז שוער אַרױפֿצוכאַפּן אױפֿן פּאַפּיר דאָס
װאָס סע װערט דאָ גערעדט" ,שע ,אַלטינײַ

אויף די  8יס = פֿאַרנעמען א פֿעסטע עקאָנאַי
מישע פּאָזיציע, .דער  . . .גאָר קיין נאַר ,..
צוריק מיט א יאָר אָנגעזעצט . . .און שוין זיך

און

אַרום

כּתרילעװקע,

ז' .79

צו

,ספֿאַלט

דיכט,

איבּעריק איז איצטער דיר דײַן שאָטן / .װאָלט
כאָטש געשטאנען דאַ דערבּײַ דער אידעלער
שאָפּען / ,װאָלט ער אַלץ אַרױפֿגעכאַפּט אויף
נאָטןײ ,סוצ ,פװ | ,זי ,37

מיט זיך  .1 --אַרױפֿדראַפּען זיך ,אַרױפֿ-
קלעטערן .זיך אַרױפֿהײבּן גיך און מיט אַן
אָנשטרענג.

א'

זיך

אויף

א

פּליט.

אויף דעם סאַמע שפּיץ בּוים .אַי
אייבּערשטער באַנק אין בּאָד .אי
בּימה ,אױפֿן בּאַלקאָן ,אויף דער
זיך אויף דער גאַליאָרקע אָן א
מע כאַפּט זיך נישט

ארויף,

זיך

אַ'

זיך אויף דער
זיך אויף דער
עסטראַדע .אַי
בּילעט, .אויבּ

פֿאַלט מען נישט

אויף

די

פֿיס

קמ,5681 ,

ן

אַרױפֿגעכאַפּט",

4

בּערג,

*אַ' זיך

אַי זיך אױפֿן
װאַקזאַל' ,װאָסטאָק' ,ז' 36
בּענקל = װערן א בּעל-דעה ,פֿאַרנעמען א
וויכטיקן אַמט, ,װי נאָר ער האָט זיך אַרױפֿ-
געכאַפּט אױפֿן בּענקל און זיך צו אים צוגע-
קלעפּט  -- . . .װעט ער בּלײַבּן עסקן ,אים װעט
נישט דראָען קיין אַרבּעטסלאָזיקײט" ,צאַ.
4

אַרױפֿװאַרפֿן

זיך .אָנפֿאלן ,בּאַפֿאַלן מיט

רייד ,זידלערײַען .בּאַצװינגען .אַי זיך אױפֿן
מאַן ,אויף דער שכנה ,דעם בּעל-מלאָכה אאַזו.
,דער געמיינער עולם פֿלעגט זיך טאַקע אַמאָל
אי אויף זיי (די קהלסלײַטן און זײי גוט
אָפּזידלען" ,ריבּ"ל ,די הפֿקר װעלט ,װאַרשע

תּרס"ב ,זי , ,83ער {דער אַשמדאין האָט זיך
אַ בּיסל אויף אים אַרױפֿגעכאַפּט ,און די שפּיל
איז געװאָרן פֿאַרן טײַװלײ ,דער יודי פאַר פּסח,
װאַרשע  ,1881ז' , ,99זיי האָבּן זיך אַרױפֿגץ-
כאַפּט אויף די אַפּיקורסים ,אויף די הײַנטיקע
מאָדערנע געלערנטע ,פֿאַרשאָלטן זיי דאָס גע-
בּיין" ,ממוס ,מסעות ,ז' , .201דאָס פּנים האָט
איר אַזױ געפֿײַערט אַז זי איז געװען גרייט אַלע
מינוט אַי זיך אויף סטעמפעניון װי א װילדע
קאַץ" ,שע ,אידישע ראָמאַנען ,זי ,291

 .8אַריבּערגײן אומגעריכט אָדער מיט אַן
אויסרעכענונג צו אַן אַנדער טעמע .ריידן װעגן
שטובּיקע זאַכן און אַי זיך אויף (צו) פּאָליטיק,
,װאָס כאַפּסטו זיך אַרױף אױפֿן פֿאַראַיאָריקן
שניי ,װען איך װיל פֿון דיר אַן ענטפֿער װעגן
געשעפֿט?",
 .0אַרױפֿהײבּן די שטים ,אי זיך אויף די
העכסטע טענער, .און דעם לעצטן װאָרט האָט
ער {דער חזןן געװאָלט מאַכן אַ קונץ :אִי זיך
גאָר אויף דער הויכער אָקטאַװע" ,אר ,יפֿאַרלאָרן
דעם קולי
-ונג.

-כ-אַפֿ ,דער

דער (דין- ,קע)= .דעריי.

/עניש.

ה-עכץ.

אַרױפֿלאָדן  --טרו;- :99 .לאָדענען אַ
משׂא אויף אַ פֿור ,װאָגן ,װאַגאָן אע, .איך פֿיל
מיך װי אַ הערקולעס  --קאָנסט די גאַנצע
וועלט אי אויף מײַן פּלייצע" ,דפ' ,בּערגשטיי-
גער'י ,דאָס נײַע לעבּען ,פֿעב' ,3191

,אויף די

פֿורן האָט מען אַרױפֿגעלאָדן די ייִדן און זי
איבּערגעפֿירט

אין

פֿאַרשײדענע

שטעטלעך",

שפּרינצע פֿײַערשטײן אין דאָס בּוך פֿון לובּלין,
 ,2ז' ,, ,044מיזאָל העלפֿן זײַן חבֿר אַרױפֿי
לאָדענען אויף די בּהמה" ,ספֿר מיני תּרגימ"א,
לאָדז ,יאָר? ,זי ,42
מיט

דונג,

זיך.

אַרױפֿלאַדעװען

-עכץ .

 --טרװ ;-

עניש.דפֿת.

226:

,ײַנט-מאָרגן װעט צופֿאָרן אַ װאַזשי
 .60421ה
װאָדע און מע װעט אי די זאַכןײ ,יהושע פערלע,
יודן פֿון אַ גאַנץ יאָר, .אַלצאײײנס צי ער לאַדע-
װעט אַרויף אויף זײַן װאָגן האָלץ ,מעל ,צי
לעבּעדיקע ,טויטע מענטשן ,װאָס ער האָט
געפֿירט אַהין און צוריק פֿון אָטװאָצק קיין

קאַרטשעװ",
װאָצק....

ה .גײיער,

אין יזכּוריבּוך

אָט:

 ,ו' ,327

אַרױפֿלאָזן  --טרװ.
 .1לאָזן אַרױפֿקומען,
אַרױפֿגײן .לאָזן אַרײַנקומען .ניט אי צו זיך די
שלעפּערס .אי צום (אויפֿן) עמוד .א' אויף דער
בּימה .אַ' בּהמות אויף דער פּאַשע .ניט א'
קיין ייִדן אױפֿן בּארג ,אין פּאַרק .ניט אי קיין
ציווילע מענטשן אױפֿן שאָסײ .ניט אַ' אַן אַפּי-
*א' א מאַנצ-
קורס אויף דער שװ על.
ביל = האָבּן מיט אים סעקסועלן פֿאַרקער,
*אױפֿן אויג ניט אַ' = ניט װעלן זען ,ניט
װעלן זיך טרעפֿן ,אי {=איידערן ער נאָך
רעכט קומן װאַר אין הימל ,װאָלטן דיא מלאָכים

אין ניט אנויף לאָזן" ,מחזור שלש רגלים,
אַמשׂט  ,3171רמה/א; .די תּפֿילי פֿון עני אונ'

אַרױפֿלױפֿן

2181

פֿון איין צדיק  , . .פֿר בּרענט די מזיקים װאָז
װעלן קצת נשמות ניט אַרוף לאָזין אין איר
רוא" ,קה ,פֿיורדא  ,3471ה/ד, .זי  . . .האָט נאָך
דערצו אָפּגעריכטעט אירע הינט דאָס זי זאָלן
קיין פּוילישע ייִדן ניט אי אויף איר הויף",
אַמד ,רויזע

פֿינקעל ,װילנע  ,4781אדי זון ,די

לבֿנה און אַלע שטערן ...זענען די יעגער
װאָס היטן די גרענעץ ,װאָס לאָזן ניט אַרױיף
קיין שטויבּ פֿון דער בּלאָטיקער ערד" ,פרץ.
;אַ חילול-השם אַזעלכעס אַרױפֿצלאָזן אויף
דער בּינע  --האָט ער געזאָגט צו דער טרופּץ",
שע,

שטערן

בּלאַנדזענדע

,

ווארשע

,2

זי ,491

 .2דערלאָזן מע זאָל טראַכטן ,מע זאָל זאָגן
געוויינטלעך מיט נ י'ט .ניט אַ' אויף די ליפּן
די מיאוסע װערטער .ניט אי אױפֿן געדאַנק אַז
דער חבֿר איז געװאָרן א בּוֹנד, .װי איז דאָס
מעגלעך ארױפֿצולאָזן גאָר אױיפֿן געדאנק אַז
ז.א.ָ.ל זיך האָבּן גאָר פֿאַרכליאַבּעט אין
זי
אֲזא

מיאוסן

שוטה?",

פּאַריזער

 ,1זיָאן ,62772
 .2אַרױפֿרײצן ,אָנרײצן .אי
די קינדער,, .מיר װעלן זאָגן אַ
ו..י.ף
אערד
װעלן די לאַנגע בּ
ימזיקי ,דעם קעלעמער מגיד",

צײַטשריפֿט,

די הינט אויף
דבֿר'חכמה , ..
אונדו אַי דעם
ײפֿאָל,7881 ,

פאן ,72

מיט זי ך  --אַרױפֿװאַרפֿן זיך; .דער זעמס-
קער ....האָט זיך דאָס אַרױפֿגעלאָון אױפֿן
גאַנצן צולם װי אַ װוילדע חיה" ,די מעשׂה

פון

פיער בּרידער ,װאַרשע  ,6091זי * .52אַ' (זיך)
אױפֿן ק אָ פּ = דערלאָזן אַז דער װאָס בּאַעװלט
זאָל טאָן װאָס ער וויל.

ל-אָ-ז ,דער.

-ונג.

-עכץ.

/עניש,

אַרױפֿלױפֿן  --אוטװ .אַקוזװ .אַי (אויף) די
טרעפּ ,אויף דער בּימה ,אױפֿן צװייטן גאָרן
אאַזװ, .איז זי געבּליבּן אין חלשות .געשוינד
איז דער פֿאָטער אַרױפֿגעלאָפֿן  . . .בּאַלד צומ"י

ערשטן האָט עֶר די טאָכטער אָפּנעמינטערט",
איבּז ,דיא גליקליכע כּלה ,װאַָרשע , .5681עס
לױפֿן אַרױף א פּאָר װעגן ,סטעזשקעס .אַרום
בּליִען סעדער" ,י .קײטעלמאַן ,צוק ,מערץ"
אויך :אַרױפֿשטײַגן,, ,ספּעקולירן
אַפּרי 8691
אַז דער פֿראַנק װעט בּקרובֿ א' צו א נײַעם
ניװאָי ,טמז 1791 ,װוש ,61

עכץן,
לויף ,דערמיט זיך.
הער
דער (דין- ,קע).
-עניש.

אַרױפֿלײגן  --טרח.

 .1לײיגן איין זאַך אויף

א צווייטער .לייגן עמעצן אויף עפעס .לײגן
אויף עמעצן עפּעס .אַי אַ קאָלדרע אויף א בּעט,
אַי די ספֿרים אויף דער אייבּערשטער פּאָליצע.
אי אַ פּעקל טרײפֿע ליטעראַטור אױפֿן בּוידעם,
אִי משׂא אויף א פֿור ,אויף אַ בּהמה .א' א
קאָמפּרעס אױפֿן אָרט װאָס טוט װיי .אַ' דעם
קראַנקן אױפֿן טראָגבּעטל .אי אַ טלית אויף די
פלייצעס; .אַזױ װי מע האָט אים אויף דער

טהרה"בּרעט אַרױפּגעלײגט / ,האָט זי אים אָנ"
געהויבּן צו האלדזן און צו קושף" ,פֿל, .װאָס
מע לייגט אַרײַן זעט קיינער ניט ,װאָס מע

אַרױפֿלײגן

לייגט אַרױף זעט איטלעכער" ,שח {װאָס מען
עסט זעט ניט דער זײַטיקער ,װאָס מע טראָגט
זעט יעדערערן; .אבֿיתר ליגט דשׂ אופּפֿר אויף
דשׂ מזבּח הינויף" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע ,6541
,אום שבּת טאָר מען ניט אי אויף דער בּהמה
א משׂא ,אָדער א זאָטל ,אָדער א כאָמענט.
נאָר װינטער אַז די בּהמה איז קאלט ,מעג מען
אַי אויף דער בּהמה אַ קאָץ אָדער אַ דערע",
,אַלט אויף א שטיק
דרך אַדם ,װאַרשע  ,0681ה
האָלץ דעם גרויסן כּשר-שטיין און לייגט אים
ארויף אויף דעם לאַנגן טיש; אױיפֿן טיש גיסט
ען פֿליט
..
{ן|.מ
מען דאָס זודיקע װאַסער ,או
ארום

מיטן

שטיין",

דער

יוד'

פֿאַר

פסח,

װאַרשע  ,1881ז' , .39מע לייגט ארויף אױפֿן
פֿלעק אַ שטיק לעשפּאַפּיר און מע ציט איבּער
די לעשפּאַפּיר מיט א הייסן פּרעסאײון" ,ש.
שפּירא,

קליידער

פֿאַרבּערײַ ,

װארשע

,0091

ד ג, .32אי איפן קלעצל {קאָפּעטען דאָס
פֿוסטריט-לעדער (סטעלקע) און צוקלאַפּן עס
מיט עטלעכע פֿלעקלעך צום קלעצל" ,ע .איזרא,
שיך און קאַלאַשן ,קלעוו  ,8291ו' , .84די יידן
האָבּן די  . . .צעריסענע ספֿר:תּורות ,ספֿרים און
טליתים אַרױפֿגעלײגט אויף א פֿור  . . .אַװעקגע-

פֿירט אױפֿן בּית-עולם און געבּראכט זי צו
קבֿריישׂראל" ,שפּרינצע פֿײַערשטײן ,אין דאָס
בּוך פֿון לובּלין ,2591 ,ז' , .834בּײַם גראָבּן
פֿאָסעס װערן די ארבּעטער געצואונגען צו
לייגן זיך אויף דער ערד מיטן פּנים אַראָפּ און
דערנאָך לייגט מען זיי אַרויף שטיינער אױפֿן
קאָפּ" ,ר .מאַהלער ,ספֿר סאַנץ ,0791 ,זי ,237
צוויי שטאנגען אײַנגעשטעקט אין דער ערר,
און צװישן זי א בּרעט ,אויף װעלכן מע פֿלעגט
א' דעם קרבּן ,אויסגעטאָן נאקעט כּדי אים צו
שלאָגן אױפּן בּלױיזן קערפּערײ ,ר .לאַכמאַן ,אין
יזכּור'בּוך זלאַטשעװ ,0791:17 ,ז' ,033
*אַי די ה אַ נט אויף עמעצן = אים שלאָגן
שמײַסן ,פֿיזיש װיי טאָן .אַזױ אויך :א' א
*א' די האַנט
(בּינטל) פֿינגער ,אי א לא פּע.
אויף עפּעס = צונעמען פֿאַר זיך ,װי אַן אייגן-
טום .װערן א בּעל:דעה איבּער עפּעס .א' די
האַנט אויף דער ירושה, .קיין פֿאָלק קאָן ניט
אי זײַן האַנט אויף ניט קיין בּאַארבּעטע ערד
און זאָגן :דאָס איז מײַן" ,זשיט או ,נ"י ,9191
זי , ,251ניט נאָר אויף זייף און מעל און בּיר,
נאָר אויף אַלץ האָט  . . .וערן ארױפֿגעלײגט זײַן
האַנט",

י .יאָפֿע,

אין

קעסל

גרוב,

מאַסקװע

אי די האַנט אויף אַן אבֿר --
 ,9ז' .62
געוויינטלעך בּײַם אָנװײַזן װאָס (וואו) עס טוט
וויי; .אַי די האַנט אױפֿן בּײַכל / ,געבּן אַן
װאַרעם מאכל / ,אַי די האַנט אױיפֿן הינטף /
אײי-אל-אײַ! מע בּינדט אים" ,קל .א' די האנט
אױפֿן שטערן ,אױפֿן קאָפּ  --בּײַם בּענטשן
אויך בּײַם אָנװײַזן אַז יענער איז (אָדער אויך
*אַ' אַ האַנט (א
אַז מען איז אַליין) משוגע.
פֿינגער) אויף דעם מ ויל (איף די ליפּן)
= װײַון אַז מע זאָל ניט רעדן אָדער אַז מע
קען אַלײן ניט זאָגן װאָס מע ויל .אזוי אויך:
אי אַ שלאָס

אױפֿן

מויל.

אי א פֿינגער

אױפֿן מויל און זאָגן :פּתח-שין  --שא .

אִי א

האַנט אױפֿן א ק סל  --אַ סימן פֿון פֿרײַנד-
שאַפֿט ,פֿון נאָענטשאַפֿט ,פֿון גרייטקייט צו
העלפֿן ,אי די הענט אופֿן פּנים  --פֿאַר-
שטעלן דאָס פּנים .אי די הענט אױפֿן פּנים און
זיך פֿונאַנדערװײנען .אי א פֿינגער אויף דער
נאַז  --א סימן פֿון פֿאַרטראַכטן זיך אָדער
אַן אָנװײַז אַז מע זאָל עפּעס נעמען אין אַכט.
אי די הענט (אַ האַנט) אױפֿן בּויך  -אַ
סימן אַז מען איז זאַט ,צופֿרידן,
*אי א ק ר וין אױפֿן קאָפּ = אויך :שטאַרק
לױבּן ,דערהייבּן עמעצן ,געבּן עמעצן װאָס
יענער בּאַגערט זייער שטארק, .מע האָט זי
חתונה געמאַכט מיט בּחיר-לבּה ,מע האָט איר
*אַי אויף
אַרױפֿגעלײגט א קרוין אױפֿן קאָפּ".
א

בּענקל

=

אָפּצו)שמײַסן

*אַי אױיף א

וו אַ גש אָל (אויף די װאָגשאָלן) = פּינקטלעך
צו בּאַטראַכטן דעם װערט ,אַרױסצוגעבּן אן
מע קען אַנדערש
אורטייל ,אַ פּסק-דין ,משפּטן, ,
ניט ארויסגעבּן א פּסק'דין . . .סײַדן אַ'דיק
די בּיידע זאַכן אויף די װאָגשאָלןי ,ממוס,
קליאַטשע ,זי ֹ* ..62אַי דעם טאַטן (דעם טאַטנס
טאַטן ,דעם טאַטנס נאָמען) = זיך אונטער-
*אַ'י א לא טע = אוך :דורכ-
שרײַבּן ,
פֿירן אַ פּשרה ,פֿאַרריכטן צײַטװײַליק אַ ריס
צװישן איינעם און א צװוייטן* .אַיא ש ט ע מ-
פּל = א) פֿאַרזיגלען ,מע זאָל קיין צוטריט
צו דעם ניט האָבּן .קאַנפֿיסקירן ,א' א שטעמפּל
אױפֿן קאַנטראַבּאַנד ,אויף טאַבּעק אָן בּאַנדע-

ראָלן ,אַ' אַן אַ רע סט

אױף עפּעס  --קאָנ"

פֿיסקירן .ב) צושטימען ,מסכּים זײַן ,בּאַקרעפֿ-
אופֿן האַלדזן =
יק
*אַ' אַ שרט
טיקן.
אויך :דערפֿירן עמעצן צו זייער אַ שװערן מצב,
*ֹאַ'י אַ פ עג
ווען מע נעמט צו די בּרירה.
ט )9אויף די פֿיס = ניט לאָזן זיך בּאַװעגן
(
פֿרײ,

 .2פֿיג אָדער אין אַבּסטראַקטן זינען .בֹּאז
יות די
לאַסטן .א' אויף עמעצן די ארח
פֿאַראַנטװאַָרטלעכקײט) .אי די פֿ ליכ ט .א'
די ש ול ד אויף יענעמס פּלײיצעס .אי די שולד

פֿון איין ייִדן אױפֿן גאַנצן כּלל .אַזױ אויך :אַ'
דאָס פע קל ,דעם קלאָץ
די באָד,
אויף עמעצן, .דערװײַל שרײַט פּרײַסן נאַגע-
װאַלד און לייגט אַרױף דעם גאַנצן קלאָץ אויף
(האַנאָװער)" ,קמ ,4681 ,טא , ,23די גאַנצע בּאָד
האָט ער אַרױפֿגעלײגט אויף זײַן טאַטןײ ,שע,
לכּבֿוד יום-טובֿ ו ,זי  .2322דז אַי דעם בּ יי גל
אויף עמעצן, .פֿאַרװאָס זאָגט מען 'שיכּור װי
לוטי און ניט 'שיכּור װי נח'?  ---נח איז געוען
אַן איש צדיק תּמים ,לייגט מען אַרױף דעם
בּייגל אויף לוֹטן" ,פֿװל.
א' א חובֿ (חיָובֿ ,התחײַבות) .אי אַ יאָך ,אַן
עול ,אַן עול:תּורה ,עול:מצװת ,עול:תּורה-
ומצוות .אַי אַן איסור ,א פֿארבּאָט ,אַ חומרא,
אי אַן עמבּאַרגאָ .אַי אַ שטראָף .אי אַ  ח ר ם
אויף עמעצן ,אויף עפּעס .אַי אַ גזירה .אי א
אי דעם חטא אויף אן אומשולדיקן.
בּאָיקאָט.
אי א פֿלעק אויף א גאַנצער אינסטיטוציע.
אַי א שליחות .אַי (שװערע) אַרבּעט .אִי אַן
"*ֹאַיא חתותם ,אַ ש טע מ'
עכודה קשה.

אַרױפֿלײמערן

2182

פּל = בּאַװוירקן ,װירקן אױפֿן גײַסטיקן מהות,
א א חותם אויף דעם יוגנטלעכן ,אויף דעם
גאַנצן יונגן דור, .חדרים און מלמדים האָבּן
אַרױפֿגעלײגט זײער שטעמפּל אױיף גאַנצע
דורות", .דו װעסט אויף אים דײַן חוֹתם פֿון
טרײַשאַפֿט אֵי ,י .טרובּניק ,אין יודישע פֿאָלקס

בּיבּליאָטעק | ,קלִעוו  ,8881זי , .862מאַמעליגע
 -דאָס איז דער ספּעציפֿיש בּעסאַראַבּיש-רומענישער

סטעמפל

אַרױפֿפּאַקן

מאכל ...עֶר

אַרױפֿגעלײגט

האָט

זײַן

פּשוט

אויף דער בּעסאַראַבּײ

שער בּאַפֿעלקערונג" ,יע ,יודישע מאכלים ,ז' .41

אױף

אויך :א' די הפאַֿענונג
אָדער אויף עמעצן.

טראָגן" ,פרץ' ,יהאשה מרת חנה' .2 ,בּריוו פֿון
איר בּרודער,

--לייג ,דער . ונג.

דער (דין ,יקע) .

/עניש.

-עכץ.

-עריי.

אַרזיפֿלײיטערן  --אוטו .נעאָל .

אַרױפֿקומען

מיט אַ לייטער; .די גאַנצע װעלט איז אַזאַ
צװישן-הימל-און-ערדישע .. .אונדזער לעבּן װאָס
לייטערט אַרױף צום הימל און טרעט דערװײַל
אָפּ אין בּאנק אײַנצוקאסירן דעם טשעק" ,יג
וֹנג ,אוּו.
תוךו זי .844

קעס ,ליטווישע טשעפּטשיקעס ,מחילה ,אַזױנע",
ממוס ,שלמה ,זי , .101ער האָט אויף זיך אַרױפֿי
גענומען דעם פּעלץ ,אָנגעטאָן אויף דער יאַרמל-
קע דאָס שטרײַמל און אַװעק איבּערן גאס" ,מ.
ריבֿקין ,דער װעליזשער בּלוט בּלבּול ,װילנע
 ,4ז' * ,071אַי אויף זיך ל ײַ בּ (פֿ ל יי ש)
= װערן פֿעטער ,צונעמען װאָג .אי אויף זיך
*א' אויף
פֿלײיש און אויפֿהערן צו הוסטן.
= איך :װערן גלײַכגילטיק
ץ
מ אַ
ל
זיך ש
צום צווייטנס לײַדן .אי אויף זיך שמאלץ און
װוערן טױב צום אָרעמאַנס קרעכץ,

עפּעס

אַרױפֿלײימען  --טרו, .פֿאַר בּעסערע מעבּל

 .9אױפֿנעמען .אַרײַננעמען ,אָנשטעלן .אַי א

,מע װאָלט אויף מיר די ש מ ד אַרױפֿגע-
לייגט און מע װאָלט מיך עוֹקֹר מהשורש

דאַרף מען איבּער דער גאַנצער רונדער אייבּער-
פֿלאך פֿון דער צאַרגע א' א בלינד פֿאַניר,
וװוייניקסטנס פֿון דרײַ מילימעטער די גרעץב",
בּער ,זי ,44

לאַנדסמאן צו זיך אין שאפּ, .ער איז  , . .אַפֿילו
אַכזריותדיק צו דעם װאָס קומט ערשט בּעטן
קזעצן בּײַ אַ מאַשין
ע.
א.װ .
מפ זאָל אים א'
 ...געבּן עפּעס צו פֿאַרדינען" ,אַ .גאָרדין,
יאַנאָװסקי , ...ל"א  ,7591ז' ; .541האָט מען
דעם זיידן זא"לַר.ױ.פֿ.גענומען ער זאָל זײַן

געװען" ,ריבּ"ל ,די הפֿקר:װעלט ,װאַרשע תּרס"בּ,

זי  ,13א,יר זענט {טענהט דער רבֿן . ..גרויסע
עזות-פּנימער ,איר זענט מבֿזה כּבֿוד-התּורה און
לייגט אַרױיף אױפֿן רבּין" ,ייל ,דאָס משלחת,

זשיטאָמיר תּרל"ן ,זי
לייגט אויף אים דעם
צו פֿאַרזינדיקן ,עס
פֿאַרשפּרײט השכּלה
ממוס,

אין

, .11איך האָבּ אַרױפֿגע-
עול:תּורה און ,נישקשה
שלעפּט מײַן בּײַדל און
צװישן יִדן עד:היום",

אַ שטורם'צײַט,

ז' ,.55

עדי

געוויסע

דרײַ ירידים  . . .אויף וועלכע דער מאזעפּעװקער
יִד קוקט אַרױס . . .אַידיק דאָס גאַנצע שטיקל
האָפֿענונג נאָר אויף זיי" ,שע ,יוסילע סאַלאַװײ,

זי , .33דערװעקן דײַן האַרץ אויף צו פֿאָלגן
דײַנע חבֿרים װאָס האַבּן אויף דיר דעם חרם
אַרױפֿגעלײגט" ,בּערג ,בּאַם דניעפער |' ,עמעס',
זי ,742
 .8ספּעצ .אַרױפֿצװינגען צו געבּן געלט ,אַ
טייל פֿאַרמעגן .א' שטײַערן .אַ' אויף פֿלײש,
אויף הייוון ,אויף ליכט .אַי אַ שװערן אָפּצאָל.
אי מס .א' א געלט-שטראַף .אי צינדזן .אי א
קאַנטריבּוציע .אי א סעקװועסטער .אי די הוצאות
אױפֿן ח ש בּ ון פֿון עמעצן, .חכֿרת תּלמוד-
תּורה איז געװען פֿאַררעכנט װי א הײליקע,
מכובּדיקע חבֿרה .דערום איז אויף יעדן איינעם
װאָס האָט געװאָלט זײַן א חבֿר ,אַרױפֿגעלײגט
געװאָרן צו בּאַצאָלן כדּמניסה" ,א .י .בּראַװער,
רשימות ,אַדעס תּרע"ח ,זי , ,724צו װאָס נאָך
איינער |נאָך א שוחטן}? מע װעט דאָך א'
װײַטער אויפֿן פֿלײשײ ,ממוס ,פּריזיװ, .עס
װעט זײַן גענוג  . . .אז מיר װעלן אויף זיי אַ'
מס",

מעשיות

שע,

פֿאַר

איד'

קינדער

ו ,ז' ,51

,העלפֿן צעבּרעכן דעם יאָך װאָס די רײַכע לייגן
אַרױף אויף די אָרעמע" ,יק, .כּדי צו דעקן די
אַלע אױסגאַבּן ,האָט דער

ריש גלותא

אַרױפֿ-

געלייגט אַ ספּעציעלן תּבֿואה-שטײַער אויף די
געגנטןי,

8

אבֿיעזר

בורשטין,

אַמעריקאַנער,

ג"י,

וט ,72

מיט זיך  --אי זיך אויף עמעצן ,אים
דריקן ,אים רוֹדפֿן, .דאָ זאָגט איילין שפּיגל:
ליבּה מוטר ,וואו ארויף זױיזך איין מענש ליגט
{|=לייגטן ,דז גיבּט אים אל זײַן טאָג (פּרנסה
בּכּבֿוד)" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה, .א בֹּשׂר-
ודם טאָר זיך נישט אַ' אויף אַן אנדער בֹּשׂר-

ודם  . . .אַ בּשׂר-ודם קאָן קוים זיך אַליין דער"

אַרכ.

אַרױפֿלענגען  --אוטװ.

דערגרײכן,

דערלאנגען בּיז , . . .אירי |בּבֿלסן שטרוף רײַכט
בּיז אן זען הימל אוני לנגט הינויף בּיז אַן דען
װאָלקין" ,שערטיר ,נא| .9 ,אפֿשר איז דער
װערבּ אַרױפֿלאַנגען ,און דער קאַנװערבּ אַרוף
קומט אַנשטאָט דעם פּרעפֿיקס דער",

אַרױפֿן  --אַרױף דעם ,פֿרגל אױפֿן,954 ,

אַרױפנעמען  --טרו .1 .אַרױפֿהײבּן .אַרױפֿ-
טראָגן .אי די פּעק אױפֿן צװייטן גאָרן .אי די
מ!שׂא ,די קוילן ,די שײַטלעך האַלץ .א,ויך דעם
לייבּ נעמט ער |דער אַפֿריקאַנער בּופֿלן אַרױף
אויף זײַנע הערנער און לאָזט אים גיט אָפּ",
א .ג ,.דער פּראָצעס ,...װאַרשע  ,5881זי ,05
;,האָט מען שוין דעם רבּין אַרױפֿגענומען אויף
זײַן בּעט און מע שיקט גלײַך נאָך דעם שטאָט-
דאָקטער",

נוראים

מעשׂיות

{פֿון ראדזימינער

רבּין} ,פּיעטריקאָװ תּרע"ד . . ., .אַרײַנגײן לפֿני
ולפֿנים פֿון קדשי-קדשים הייסט אי דעם פּרוכת
פֿון אָרוןדקודש און זיך פּאָרען מיט הייליקייט
אַליין",

קאָלקער,

ש.

דאָס

פֿאָלק און די בּאַי

וועגונג ,לעמבּערג  ,5291זי ,6
 .2אַרױפֿבּרענגען ,פֿאַרבּעטן דעם חשובֿן מאַן
צו זיך און אַ' אים אין דער סאַליע ,א' אױבּנאָן,
;דער הייליקער פּורים איז אַנגעקומען ,האָט
מען מיך אין הימל ארױפֿגענומען" ,פֿל, ,פֿײַער"
צינגער פֿליען הויך / ,אָט-אָט נעמט מען אים
אַרױף  -- /און ער כאפּט מיט שרעק זיך
אויף" ,ממוס,

יודל ,ז' ,35

 9העלפֿן אָדער .לאָזן אַרױפֿקומען אויף אַ
פֿאַרקערמיטל .קענען אַרײַננעמען .אַי אין בַּויד
אפֿשר אַ צענדליק פּאַרשױינען, .די שיף נעמט
אַרױף איבּער טויזנט פּאסאַזשירן", .זען װי
איר זאַנװל זעט אויס אױפֿן פֿערד .ער װעט זי
אי װי יענער פּרינץ ,גוט צוטוליען צו זיך און
מיט איר אַװעקפּאַטשן" ,אָפּאַ ,ראָמאַן פֿון א
פֿערדיגנבֿ ,זי  .43קאַ גרויסע בּינע װאָס האָט
אַרױפֿגענומען איבּער אכציק מוזיקער" ,מ.
רעכטמאַן,

אין יזכוריבּוך

אַטװאָצק....

 ,ז' .514

 4אָנטאָן אויף זיך .אַ' אויף זיך אַ פֿײַנעם
מאַנטל,

אַי אויף

זיך דער

מוטערס

טערקישע

שאֵל, .י,יִדענעס װאַרפֿן אַראָפּ פונעם קאָפּ דעם
שלייער און נעמען ארויף אויף זיך מיני שמאַט-

הימעל

אבֿ-בּית-דין" ,אַ .װיעװיאָרקאַ,

און ערד,

לעמבּערג  ,9091ז' ,74

 .0בּײַ פֿאַרשײדענע טואונגען ,אַרבּעטן --
אַרױפֿלײגן ,אַרױפֿטאָן ,ארויפֿקריגן אא .אי אױפֿן
טיש דעם גאנצן אינדיק .א' אויף בּרויט א בּיסל

| האַניק .אי דעם חלף אױפֿן שאַרפֿשטײן .אַי בּאַק-
טעריעס אויף א דין גלעזל .א' דעם פֿיש אויף
דער װענטקע .בּײַם װעבּן ,אי גענגלעך פֿון דער
אָסנאָװע אױפֿן בּײַטשל ,פּאַראַלעל :אי אויף
|
לײַװנט די שיינע צורה,

 .4פֿיג ,אין אַבּסטראַקטן זינען .אי אױפֿן
געדאַנק ,אויף דער מחשבה .אַי אויף זיך התחייי
בֿותן ,א נדר ,נײַע צוזאָגן אע, .דערנאַך װען
ייִדן נעמען אַרויף אויף זיך פֿיל עפירות און
זיי וערן אײַנגעצעפּעט אין פֿיל צרות" ,שלמה
יאַנאָוװוסקי ,ספֿר עקדת יצחק ,װאַרשע תּרע"בּ,
זי , .62ער נעמט אויף זיך אַרױף אַזא מין
טאָג

געראָטענעם

בּערג,

דניעפער

באַם

|,

'עמעסי ,זי , .482די חסידישע רבּיים  . . .האָבּן
ארױפֿגענומען אויף זיך צו פֿאַרמיטלען דעם
געװויינטלעכן ייִדן מיט דעם בּוֹראײ ,א .קאַצע-
נעלנבּאָגן ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591ז' ,753

מיט

דעניש.

זיך.

אַרױפֿעט

-נעם ,דער.

ונג.

-עכץ.

דער (ין ,דקע)- = .ערײַ.

--

זװ

אַרױף .פטמ.

פֿרגל +-

אױפֿעט, ,564 ,אין שלאָף גייט די נשמה אין
הימל אִי / .עבֿירות פֿאַרשרײַבּט מען אין
בּיכער / .אָבּער דו ,מײַן קינד ,בּיסט נאַָך א
קליינער / ,מעגסטו שלאָפֿן רואיק און זיכער",
פֿל.

אַרױפּפּאַטשן  --טרו .אויך :אַרױפֿװאַרפֿן,
אַרופֿקלאפּן ,ארויפקלעפּן ,אַרױפּפֿליאַסקען .אי
די פּילקע גאָר הויך, .א שטיקל פּאַפּיר האָט אַ
פֿלאַטער געגעבּן און גלייך געװאָרן אַרױפֿגע-
פּאַטשט אויף דער וואנט ארויף" ,װײַס וו ,יקול-

טור-ליגע' ,זי ,651
מיט
דעניש,

זיך.

--פּאַמש ,דער

-עכץ.

אַרױפּפּאַקן  --טרװ .אַי די פּסחדיקע כּלים
אױפֿן בּוידעם .אַי נאָך אַ פּאָר העמדער אין

אַרױפֿפױזען

2195

טשעמאָדאַן .אי סחורה אױיפן לאַסט-אױטאָ,
האָט אַלע ייִדן אױפֿגעלאָדן אויף דעם װאָגן
גרויס אַכזריות ,געשלאָגן מיט די קאָלבּעס
די בּיקסן און אַלע אַרױפֿגעפּאַקט אויף
?.

טראָק",

אין

פֿײַװלאָװיטש,

,מע
מיט
פֿון
איין

יזכוריבּוך

זלאָטשעװ ,זי ,014

מיט
-עניש,

זי ך.

--פּאַק ,דער

-עכץ,

ונג.

אַרױפֿפּױזען  --אוטו .אַי אױפֿן אויוון; .דעם
חזיר דוכט זיך בּלויז :ער גװאַלדיק הויך איז,
ווען אויף א בּאַרג אַ הויכן פּויזעט ער אַרוף",
פּמ ,מלחמה װו ,נ"י  ,6591זי  454מיט זיך.

-עניש.

אַרױפֿבּדענגען ,אַרױפֿ-

אַרױפפּטרן  --טרו.

שירן ,אַרױפֿטראָגן אאַ און דערבּײַ פּטור װערן.
אי טרײפֿע ליטעראַטור ,קאַנטראַבּאַנד ,געגנבֿעטע

זאַכן ערגעץ אויף אַ בּוידעם .אי דעם אַלטינקן
זיידן אױפֿן אויוון{; .ערן האָט זיי שוין קוים
דערלעבּט ארױפֿצופּטרן דאַרט אַהין" ,װײַס ,
ניש,ישרעבּערקי ,זי 02

אַרױפֿהײבּן און

אַרױפֿפּלעטשן  --טרח.

מאַכן פּלאַטשיק,, .אין פּערעדניע האָבּ איך מיר
אַראָפּגעלאָזט די פּלודערן איבּער די שיך און
האָבּ זיך צונױפֿגעשפּילעט דאָס האַרץ און די
פּאות א בּיסל אַרױפֿגעפּלעטשט" ,ייל ,כּל בּוניק,

אַדעס  ,6781זי 93,

אַרױפֿפּעקלען

-עניש.

טרװ.

--

אַרױפֿפּאַקן

()+-

קליינע פּעק, .מ,ע קױפֿט אים א בּילעט פֿאַר
אַכט רײַניש קיין װין און מע פּעקלט אים
ארויף אויף די בּאַן" ,ז .מוירער ,זײַ נישט קיין
ואוילער יונג ו ,טאַרנאָװ  ,1191ז' , ,9בּין איך
מיטן פֿורמאַן געפֿאָרן אױפֿן נײַעם אָרט .די
קעסטלעך אױפֿן װאָגן אַרױפֿגעפּעקלט" ,נ.
װײַנהויז,

װאכ,

אַפֿ דער

מיט זיך --
עריי,זעניש.

,2

מינסק

אי זיך אױיף

אַרױפֿפּראַװען  --טרו.

דער

בּויד.

אַרױפֿלײגן ,אַרױפֿ

דרייען ,אַרױפּקלעפּן אא (בּײַ פֿאַרשײדענע אר-
בּעטן) .אי אַ שרײַפֿל ,א גװינט ,א קלעצל ,אַ

רימען אאַזװ .אַ' אַ שפּול מיט פֿאָדעם.

אױפֿגעפּראַלטע

טיר

און

טויער),

,די

װאָס זענען נאָרװאָס געװען אונטן פּראַלן אַרױף
דורך דעם כּוח פֿון זייער שטאָלענער ענערגיע
צו דעם העכסטן שטאַפּל פֿון רײַכקײט" ,זשיט

א

נ"י ,7191

זונג.

זי .661

-פראל,

דער

-עניש.

אַרױפֿדריקן ,אַי דעם
אַרױפֿפּרעפן  --טרח.
צייכן פֿון דער פֿירמע, .גלײַך װערט אַ קוש
אַרױפֿגעפּרעסט אויף אירע יונגע ,בּללענדע,
אָבּער דורשטיקע ליפן" ,אַר ,װאָס האָט זײ
פֿאַרבּונדן.
 .1פֿאַלן פֿון אױבּן
אַרױפֿפֿאַלן  --אוטװ.
אַ קלאָץ פֿאַלט אַרויף און צעבּרעכט אים אַ
האַנט.

א

פֿונק

איז

אַרױפֿגעפֿאַלן

אויף

העמדל? .א קוש האָט ער אַרױפֿגעזיגלט אויף
איר האַנט און א פּאָר גרויסע טרערן אין
אַרױפֿגעפֿאַלן אויף איר האַנט" ,מ .יודעלסאָהן,
 .2אַנידערפֿאַלן און צופֿעליק אָנטרעפֿן אָן

צרה ,די קרענק זאָל אָנקומען צו מיר אָדער צו
מײַניקע  --זאָל עס בּעסער אַנקומען צום שׂונא,
;וערן איז געשטאַרבּן נאָך פֿאַר דער שׂריפֿה,
דער חובֿ איז אַרױפֿגעפֿאַלן אויף זײַן אלמנה",
ר .מאַהלער ,ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי ,341

עפּעס .פֿאַלן און א' אויף א חזיר .אי אויף א

זיך טרעפֿן.

דיא בּעטראַגענע ליעבּע ,ווילנע  ,3191ז' ,32

קאָטשערע אין וינקל1, .ערן לוױפֿט איר נאָך
אויף דעם שפּיגל אַרױף און פֿאַלט אַרױף און
פֿאַלט אַנידער ,צעבּרעכט דעם שפּיגל און צעשיט
דאָס געלט" ,עט ,סערקעלע ,װוילנע  ,5291זי ,392
,אין די שטאָק-פֿינצטערע געכט . ..איז א ייד
געשטרויכלט געװאָרן און אַרױפֿגעפֿאַלן פּוץ
 אויף איר ,אויף אונדוער בּהמה הייסט עס",ממוס ,ספֿר הבּהמות ,זי , ,93די פֿאַרזיגלטע

טירן פֿון די װאגאַנעס זײַנען געעפֿגט געװאָרן
און מענטשן האַבּן אָנגעהױבּן אַרױפֿצופֿאַלן
איינער

אױפֿן צווייטן",

איר

טשענסטאָכאָװער

ייד

ניי  ,7491זי ,311

 .9אָנפֿאַלן .בּאפֿאַלן ,אי אױפֿן שׂונא ,אויף
דער פֿײַנדלעכער פּאָזיציע .אי אומגעריכט

אויף

א ייָשובֿ .אי אױפֿן רבֿ ,גבּאי ,פּרנס-חודש און
זי אויסזידלען .אי אויף א שװאַכערן און אים
אָנבּרעכן רוק-און-לענד, .איז ער אַרױפֿגעפֿאַלן
אױפֿן דרשן מיט זײַן גאַנצער חוצפּה און האָט
זיך אָנגעפֿאַנגען מיט אים מתוװכּח צו זײַן",
יפֿאָל ,0981 ,פאן  ,9בּײַלאַגע, .ר' יעקבֿ עמדין
האָט דאָס ניט געשמעקט ,איז ער אַרױפֿגע:
פֿאַלן אויף אים און האָט אים געזידלט כּאחד
הריקים" ,תּולדות יהונתן ,לובּלין  ,9881ז' ,43
,בּלויע ליפּעלעך און א שיינעם פּיסק האָט זי
געהאַט .מסתּמא פֿלעגט זי קומענדיק פֿון שול
אי אױפֿן איידעם ,װי מע זאָגט ,אויף אַלע פֿיר",
י בּודזאָהן ,דער מקח טעות ,װילנע  ,7291ז' ,81

אויך פֿיג, :איך האָבּ אַלעס געמיינט אַז נאָר
די רוסישע דרשנים זענען אַזױנע רוצחים און
פֿעלד-גזלנים ,אַי פּלוצלינג אויף פּסוקים ,אַרומ"
רײַסן זיי פֿון קאָפּ בּיז פֿיס" ,דער

יודי' פֿאַר

פּסח ,װאַרשע  ,1881זי ,13
 .4צופֿאַלן צו עמעצן ,צוטוליען .אַי איינער
אױפֿן אַנדערן און צעקושן זיך, .דער רבֿ אין
ארױפֿגעפֿאַלן אױפֿן ייִנגל און זיי האָבּן בּיידע
געװויינט",

גיך אַרױפֿקומען,
אַרױפֿפּראַלן  --אוטח.
אַזױ װי עס װאָלט קיין שטער ניט געװען (װי
דורך

אַרױפֿפֿירן

מ.

גאָלדבּױם,

א

יודישע

נשמה,

פּשעמישל  ,7291זי , ,81פלוצים לױפֿט צו א
בּחורל צו אַ רעדל . . .און פֿאַלט אַרױף מיט
א געכליפּ אויף איינעם אַ נידעריקן און אײַן-
געדאַרטן' :מאַמע האָט אָנגעזאָגט נאָר צוזאַ-
מען" ,ישׂק ,שליאַך ,...ו' ,382
 .9דורכגענומען װערן פֿון אַ געפֿיל ,פּלוצעם
געשטעלט װערן פֿאַר אַ נײַער סיטואַציע .עס
פֿאַלט אַרויף א שרעק (מורא ,פּחד ,אימה ,אַן
אימת-מות ,אַן אימה ופּחד) .עס פֿאַלט אַרויף
אַן אומעט ,אַ מרה-שחורה ,א מעלאַנכאָלישע
שטימונג .עס פֿאַלט אַרױף א נײַע גזירה ,אַן
אַנשיקעניש ,א נײַער שטײַער ,א שװערע לאַסט.
;װי אַ דונער פֿון קלאָרן הימל איז דער
בּאַפֿעל אַרױפֿגעפֿאַלן אויף דאָס מיליטער",
מ .מיכעלזאָהן {מ .רובּינשטיין) ,טאַדעאוש קאַש:

*אַי זאָל עס
ציושקאָ ,לאָנדאַן  ,4091ז' .52
אױפֿן שׂונאס קאָפּ! = אַנשטאָט דעם װאָס די

 .0פיג .פּלוצעם אַרױפֿקומען,

דריטפּערזאַניק .עס פֿאַלט אַרױיף אױפֿן געדאנק,

אויף דער מחשבֿה ,אױפֿן זינען; .אינמיטן
דערינען פֿאַלט מיר אַרױף אויף דער מחשבֿה
 . . .א מענטש אין אַ צרה דאַרף מצייר זיך
זײַן דעם רבּינס צורה פֿאַר זײַנע אויגן" ,מ.
דלוגאַטש ,קמ ,0781 ,שן , .62טאָמער װעט
אויף דעם (נײַעםן מלבּוש אי א פֿלעק אָדער
עס װעט צעריסן װערן ,װעט מען זאָגן אַז דו
האָסט געגעבּן אַן עין-הרפ" ,אי .שפּערלינג,
ליקוטים װו ,לעמבּערג תּרס"ט ,זי יז|, .בּײַ א
שידוך} קען מען לײַכט א' אויף א מענטשן

וועלכער איז גאָר מאָראַליש מינדערװערטיק",
פֿגעז ,ווילנע  ,9291ך ,4

דיק  --אַדי .נעאָל . װאָס קען ,האָט אַ טבֿע
ארױפֿןצו)פֿאַלן .איע שטיינער ,אַן אֵץ אשה.
 ,88דער -זנג.ו.
קךז--
מיט זי
עכץ- .עניש .דער (דין ,זקע) . -ערי.אַרױפֿפֿאַנירן  --טרו, .דעם מיטן פֿון פֿאַניר
שנײַדט מען אַרױס מיט איין צמ קלענער פֿון
דער געצייכנטער פֿאָרעם און די געבּליבּענע אייי
פֿאָרמיקע ראַם פֿאַנירט מען אַרויף אויף דער
ונב,טיר" ,בּער ,זי 58

אַרױפּפֿאַרבּױגן  --אַדי ,פּאַר פֿון אַרױפֿפֿאַר-
בּייגן .די אַ'ענע ראַנדן פֿון הוט .אַ'ענע פּאָלעס,

אַרױפֿפֿאָרן  --אוטװ .אַ'י אין גאַלאָפּ .אַ'
רײַטנדיק, .בּײַם א' און אראָפּפֿאָרן קען די
סחורה זײַן אין סכּנה" .א' אויף עמעצן מיטן
דישל אין בּרוסט, .אַקעגן א פּאַר שעה אַרום
איז דער װאָגן אַרױפֿגעפֿאָרן גלײַך אױפֿן מאַרק
אין טונעיאַדעװוקע" ,ממוס ,מסעות .ז' , ,12איך
מאַך מיט דעם בּעזעמל אויף דער אייבּערשטער
בּאַנק ,װי מיט דער בּײַטש אַ'דיק אויף א בּאַרג",
יי ? .בּינשטאָק ,בּײַא רי שלמה בּערלינער ,לװאָװ

,6

זי  .01עדער קוטשער.

געפֿאָכעט

מיט

א לאַנגער

 . .האָט געװאַלדיק
בּײַטש

איבּער

אַלע

קעפּ און גלײַך אויף די מאַרקילײַט און זייערע
שטעלעס אַרױפֿגעפֿאָרן" ,ייז , אַלט-שטאָט',
אויך :אַרױפֿפֿאַלן מיט בּייזע רייד ,מיט זיך"
לערײַען ,אויך מיט פֿױסטן, .דער נאצישער
'שאַרפֿירער פֿאָרט אַרױיף אויף דעם קראַנקן
מיט די פֿױסטן" .איר פֿאָרט אויף אונדן
אַרױף און װילט בּאַװײַזן אַז מיר זעגען פּשוט
ליגנערס  . . .װאָס זענען זיך מכחיש מניה

ובֿיה" ,אַרז ,קמ ,4681 ,מאן ; .52אַ מיידל...
דאַרף האָבּן אויף אַזױ פֿיל טאַקט און פֿאַר-

שטאַנד ניט אַרױפֿצופֿאָרן אויף דער מאַמען מיט
בּאליידיקונגס-רייד" ,פֿאַר 1691 ,צו .7

מיט זיך.

--פֿאָר ,דער.

-ונג.

-עכץ,

-עניש,

אַרױפּפֿירן  --טרו .אַי עמעצן צו זיך ,אַ' די

4

אַרױפֿפֿליבּאַר
געסט אױבּנאַן .מיט א רעדלישטול אי דעם
געליימטן אויף דער שיף .מע פֿירט אַרױיף
אויף טרעפ .ט רעפ פֿירן אַרױף בּיז צום
דאַך .מלל פֿאַרטײַטשט 'מעלים את ארון ה"
(שמואל בּ ,ו, :)51 ,פֿירן ארויף" (תּי :עהאָבּן
אַרױפֿגעבּראַכט"ן, .עֶר גיבּוט דשׂ מן זאָלט
הינויף פֿירן דיא מוטר הורקנוס אוני זײַן
שװועסטר אויף דעם טורן" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט
 ,1ז' קד, .מע טאָר זיך ניט אַלײן אַרױפֿ
זעצן אױבּנאָן ,אַחוץ אַז דער בּעל-הבּית אַלין
פֿירט אַרױף און זעצט דיך אַנידער" ,סשי |,
זי , ,74אונדזער מלמדישער שאָװיניזם פֿירט
אונדז אַלע מאָל אױפֿן הימל אַרױף נײַע שטערן
װאָס לײַכטן אין פֿינצטערן גלות" ,פרץ ,בֵּילי
דונגי, .אַ בּײַטער פֿון די צײַטן פֿירט גאָט --
אַרױף דעם מענטשן דעם בּאַנײַטןי ,צייט,
מטטרון,

מאַן האָט צוזאמענגענומען דרײַצן קינדער...
זיי אַרױפֿגעפֿירט אויף א פּלאַץ ...און זײי
דאָרט גענומען אויסשיסן" ,שמואל זיסמאַן,
אין חורבּן בּילגורײַ ,תּ"אַ תשט"ז ,זי ,403
אין פֿאַרבּינדונג מיט בּאַזונדערע װערטער און
אויסדרוקן :אי אויף אַ (ריכטיקן ,נײַעם) װ צג,
אויף א ג ליט שיקן (געפֿערלעכן) װעג .א'
*א' אויף
אױפֿן דרך-הישר.
אױפֿן דךר,
*אַי אױפֿן פֿײַ 9ר = אמ
אַ גליט ש.
*אי אויף אַ בּ יט ש  --דזװ
גליקלעך מאַכן.
פֿירן אין בּאָד אַרײַן ,פֿאַרנאַרן .אי אויף א
סיאַד,
ל

אע

אִי אױף א

גצ-

ד א נק ,אויף אַ מחשבֿה ,אויף א חשד ,אױפֿן
=
ל
צ{
*אי איף דער בּינע ,סנ
שׂכל.
אויך העלפֿן שפּילן אַ ראָלע אין דער געזעל-
שאַפֿט .אִיאַ ש מ וע ס אויף אַן ענין ,טעמע,
אי אויף אַ זעל כע (אזינע) זאַכן {װען מע
װיל ניט דערמאָנען בּפֿירוש; געװויינטלעך װעגן
מיאוסע מעשׂים ,װעגן סעקסועלע זינד אען.
,דער יצר-הרע (דער שװאַרציאָר) פֿירט אַרויף
װער ווייסט אויף וועלכע זאכן".

מיט זיך-- .פֿיר ,דער- .ונג- .עכץ,
דער (יין- ,קע) .אד כֹּתּה
זעניש.
וחלקלקער ,איער אױפֿן גליטש ,װאָס אַלין
דרייען זיי זיך אויס גלאַט װי א טעלער" ,ממוס,
מסעות ,ז' ,58
אַרױפֿפֿליבּאַר  --אַדי .דטצשמ .נר.

װאָס קען

אַרױפֿפֿליען .ארױפֿפֿליאיק,

אַרױפֿפֿלינלען  --נעאֵל.

אוטװ  --אַרױפֿ

קומען אויף פֿליגלען, .אַרױפֿגעפֿליגלט אין אַ
קראַיגעשטאַלט דער שקר" ,בּראָד ,גש ,ז' ,55
ֿ,ליגלען
טרװ  ---אַרױפֿבּרענגען אויף פֿליגלען .פ
אַרױף אַ געבּעט צו די הייכן ,פֿליגלען אַרויף
מיט זיך.
אַ געוויין" ,אלף כּץ.

אַרױפֿפֿליפֿן  --אוטו, .געזען א מופֿת :װאַ-
סער

ער פֿליכט הירויף װיא איין אָדליר אוני װערט
זײַן וליגל אויז שפּרײטן איבּר בּצרה" ,שערטיר,
מט .22 ,קאַ שוואלבּ איז אַרױפֿגעפֿלױגן אויף
א שעפּס אום איין װײניק װאָל פֿון איר צו
בּאקומען איר נעסט אױסצופֿלאַסטערן" ,ליאָני
דאָר ,נײַער בּריפֿן שטעלער ,װילנע  ,4481זי ,17

;א יִדישע נשמה זאָל תּיכּף-ומיד נאָך דער
קבֿורה אַ' . . .גלײַך אין ליכטיקן גן-עדן" ,פּרץ,
ישטעט און שטעטלעךי ,פּונקט ,6
אויך פֿיג :פֿײַער-שלאַנגען פֿליִען ארויף אין
דער הויך; .די הייליקע װערטער  --זיי האָבּן
שימערירט אין דער דיקער פֿעטער אלולי:נאַכט
װי גליווערעמלעך  --און יחיאל האָט זיי געזען
אויך:
אִי אין הימל ארײַן" ,אַש ,תהיליםייוד .
אַרױפֿלױפֿן ,אי אויף די טרעפּ .אי צו דער

מאַמען אין די אַרעמס,

מיט זיך.

אָדע צו דער פֿרײַהײַט; .אַן עסיעס-

אַ שפור

פֿליסט

אַרויף",

אַרױפֿציִען

ה .זײַדמאַן,

טמז,

2691

וא ,32

אַרױפֿפֿליען  --אוטװ .פֿײגעלעך ,בּאַלאָנען,
פּאַפּירענע שלאנגען ,עראָסטאטן ,עראָפּלאַנען
פֿליען אַרױף .אי אױפֿן שפּיץ בּוֹים, .נון זיך,

--פֿלי ,דער- .אונג.

-עכץ,

עניש,אַרױפֿצו  --אַדו.
אין דער ריכטונג אויף
אַרױף .שווימען אי .אויסשטרעקן די הענט אַ"
גיין אַ' ,נאָך העכער .זיך בּאַװעגן שטענדיק אי
שטײַגן אַ', .פֿון זײַנר אַקסיל אוני אַרױף צו
װאַר ער {|שאולן העכיר אַז אֵל דאָשׂ פֿאָלק",
סהמ,

שמואל

א ,ט|, .2 ,די אַרבּעטערשאַפּֿטן

פֿאַרשטײט שוין די נויטװענדיקייט  , ..פֿאָר-
לױפֿיק צו שטרײַטן מיט די קאפּיטאליסטן און
שפּעטער אַי מיט דער רעגירונג" ,דער אידישער
אַרבּײטער ,לאָנדאָן  ,6981פאן  ,273זי  .02א . .אַ.י,
צו דעם מקור פֿון די רחמים עליונים ,װאָס
װערט אָנגערופֿן אַבֿ הרחמים"" ,תניא ,ז' ,652
;זי האָט געטראָגן אַ װײַס קליידל װאָס האָט
אַרומגעכאַפּט איר קערפּער בּיז אַי צום האַלדז",
מ.

דלוזשנאָװסקי,

פֿאַר 9691 ,ווש ,9

"ּאַרג
אב

 --דזוו אַרויף -בּאַרג,אַרױפֿצוג  --דער" ,ן .מאַרש ,אָרגאַניזירטער
מאַסנדיקער שפּאַציר אויף אַ בּאַרג-אַרוף ,בּכּלל
אין דער ריכטונג אויף אַרױף .אַן אַי מיט אַן
אַרקעסטער,

אַרױפֿצװינגען  --טרו.
צווינגען א יחיד ,אַ
גרופּע ,אַן אָרגאַניאַציע ,עפּעס צו טאָן (זיך צו
פֿירן) קעגן אייגענעם ווילן .א' א גזירה צו , .. .
אַי מיליטער-פֿליכט ,שטײַערן ,דראקאַנישע גע
זעצן אע .אַי אַ שלום-אָפּמאַך .אַי רעכט פֿאַר די
נאַציאָנאַלע מיעוטים .אַ' אַ נײַעם גלױיבּן .אִי א
פּאָליטיש-געזעלשאַפֿטלעכע אָריענטאַציע .אִי א
נײַעם אויסלייג .דער יודנראָט האָט געקענט אַ'
פֿאַרשײדענע אַרבּעטן .אַי אויף ייִדן פֿון איין
לאַנד אַן אָפּזונדערונג פֿון גאַנצן ועלט-ילדנטום,

דאָרטן {אין טעאַטערן האָט דער ייִדישער צולם
ײַ.ן געשמאַק אַרױפֿגעצװאונגען און האָט
ז.
גורם

געװען

אַ בּאַמערקלעכע

ענדערונג

אין

ייִדישן טעאַטער" ,יִבּל עא ,א  .4איידן האָבּן
אַזױ פֿיל צוגעטראָגן צום עקאָנאָמישן לעבּן
פֿון לאַנד ,אָבּער אויף קיינעם גאָרניט געװאָלט
אַ'" ,א .קאַצענעלנבּאָגן ,אין ליטע | ,נ"י ,1591

זי , ,183די {סאָװעטישען מאַכט צװינגט אויף
זי ודי ייִדן} אַרויף בּאַדינגונגען פֿון אַסימי-
לאַציע ,וואו זיי האָבּן קיין אַנדער בּרירה ניט

וי זיך אונטערצוגעבּן" ,בּצג ,טמז  4691וא ,21
קנאפּ
ּן
ָ..ב .
אות
הוכ
,בּאַציאונגען צװישן מל
צו טאָן מיט דעם פֿאָלק און מיט זײַנע אמתע
געפֿילן . . .דאָס איז דיפּלאָמאַטיע . . . ,עטיקעט,
װאָס מדינהשאפֿט צװינגט אַרויף" ,יג ,טמז,
 6ש ,, .51מיר װעלן זיך דארפֿן אויף אײַך
אַרױפֿװאַרפֿן ,אי אויף אײַך צובּונד צו אונדז",
אפֿא,

מיט

געטראַכט

עבֿרײטײַטש,

ז'

.761

אויך :װען מע צװינגט עפּעס אַרויף אויף
זיך :אי אויף זיך אַ געלעכטער ,גלײַכגילט,
אא.

אָפּגעהיטנקײט

נאָמען

אַי א פֿאַרשטעלטן

אויף זיך .א' אויף זיך צו אַנטלױפֿן,
דער,

צ-ווינג ,

זנג.

-צוואונג.

-צואנג,

9

-עכץ.

דער (דין- ,קע)-/ .ערי.
אַרױפּצױבּערן  --טרו.

עניש.

אַרופֿבּרענגען

אַרױפֿהײבּן מיט צױבּערײַ ,מיט כּישוף .אי פֿון
דער טיפֿעניש די קיניגין פֿון אונטערערד .א'
פֿון ים דאָס גאָלדענע פישעלע, .פֿאַראַן מחבּרים
װאָס קאָנען מיט א פֿראַזע א' א גאַנץ בּילד",
,732/
דר' ש .מאַרגאָשעס ,טמז| 3691 ,װ.9

אַרױפֿצוצו

זזו

--

אַרױפֿצו

(אפֿשר

+-

עמפֿאַטישער) .אין אַ צאָל שטעטלעך דער
נאָמען פֿאַר יענעם טייל װאָס איז בּאַרג-אַרױף,
;דער װאָס זעט דעם פּרת פֿון דער בּריק פֿון

בּבֿל זאָגט יבּרוך עושׂה בּראשית ,,אָבּער הײַנט
אַז די פּערסיער האָבּן געענדערט |דעם לויף פֿון
טײַך}  --איז פֿון בּיײישבֿור אַי .רב יוסף האָט
געזאָגט :פֿון איהי"דקירא אַי" ,בּרכות ,נט/בּ.

קאָמפּאַראַטיוו  ---א"ער  --עאַיער שנאָרכט
בּערל טרעגער

איינער

אַליין װי אַ ,כראבלף"

אין בּעט" ,פרץ' ,אין קעלער-שטופ

אַרױפֿצי  --דער- ,ען.
פֿון אַרױפֿצ;ען.

אַקט אָדער רעזולטאט

,אַי פֿון אײבּערלעדער

אױפֿן

פֿוסטריט-לעדער מיט אַ מאַשין" ,ע .איזרא,
שיך און קאַלאָשן ,קלעװו  ,8291ז' ( 84דאָרטן
געמעל נומ'  .)62א"בּ ריק.

אַרױפֿצימבּלען  --טרו .אַי אַ מאַרש ,אַ יוניש
לידל.

אויך:

פֿאַרבּײַט:װערבּ

פֿאַר:

אַרױפֿ

שטעלן ,אַרױפֿמאַכן ,אַרױפּבּוױען אט; .אַבּי מע
זאָל זי {די דירה} נאָר איבּערשיטן מיט ציגל,
א.ַ.ר.ײַנכמאַליען פֿיר נײַע װענט און אִ' א
בּלעכענעם דאַך",
אוט  --שמײַסן,

שע ,מאַטל |,
קלאפּן װי אויף

ז' ,851
(מיט) אַ

צימבּל ,אַי אין הינטן,
אַרױפֿציען  --טרח.
 .1ציען עפעס פֿון
אונטן אויף אַרויף און אַרױפֿבּרענגען ,אַרױפֿי
הייבּן .אַ' דעם פֿאָרהאַנג און אַראָפּלאָזן אים,
אַי די זעגלען, .זיא צוגן ירמיה הירוף אויז דער
גרובּן אן דען שטריקן" ,שעריר ,לח,31 ,
;זאָגט רחבֿ :איך האָבּ (עבֿירות) גיטאַן מיט
דעם שטריק ,דז איך האָבּ הרויף גיצוגן (רועי
זונות) .דער מיט װיל די צדיקים אראָבּ נידרן",
סהמ ,יהושע ,בּ, ,51 ,װען מן װיל װאֲשׂר קריגן
אויש דיא טיפֿה ערד מיט איין ראָד ,האָט מן
נור צו גיבּרויכן דיא כּלים וואור מיט מן דיא

2198

אַרױפֿקאָדערן
וואשׂר אַרױף ציהט אוישׂ דיא בּרונן" ,חה ,1
עד/א, .אום  . . .גרעסער צו מאַכן די |בּריסט"}
װאָרצלען ,דאַרפֿן זי נאָך בּשעת טראָגן עטלע-
כע מאָל אין טאָג אַ' די װאָרצלען" ,מלכּה
בּערלאַנט,

מוטער,

די גליקליכע

,6281

װילנע

זי , ,51װי קעלבּער האָט מען ייִדן אויף שטריק
צעהאָנגען ,אױיסגעטאָענע מאמעס אויף תּליות
ארױפֿגעצױגן",

בּעריש

װײַנשטײן

אין קהילת

*א'
רישא ,ספֿר זכּרון ,תּ"אָ  ,7691ז' 673
אױפֿן טיש = בּאַשטראַפֿן מיטן אָפּשמײַסן
אָדער בּאַלײידיקן אויף אַן אַנדער אופֿן, .אים אי
| אױפֿן טיש און אים שינדן די הויט" ,יד ,הנאה-
,יר האָבּן אים אַמאָל
! בֿים והנעימים װו ,זי  .05מ
אַרױפֿגעצױיגן אױפֿן טיש ,און מע האָט אים
אַראָפּגעלאָזט די הויזן און יעדער האָט געמוזט
שפּײַען אין  . . .אַרײַןײ ,ל .פימסענשטיין ,תּיקון
לייבּאַלע ,לעמבּערג  ,4981זי ,73
 .2בּײַ פֿאַרשײדענע

אַרבּעטן

--

אַרױפֿ-

שלעפּן און אַרײַנפּאַסן ,אַי אויף אַ קקאָפּי
און אױיסרײיניקן דעם קאפּעליוש .א' אויף א
געשטעל ,אויף א הענטל ,אויף אַ קלעצל ,אויף
א מאַנעקען ,אויף א קאָיפּעטע .אַי אַ רייף אויף
אַ פֿאַס ,אויף אַ ראָד .אי שינעס אויף שליטנס.
בּ,ײַם פֿלעכטן קומט אויס איטלעכן אי "דער"
בּרייטעכיקן פֿאָדעם אַלעמאָל א' אויף אַן איךן-
דער-לענגעכיקן פֿאָדעם" ,י .יאַכינסאָן ,מיט
געניטע הענט ,ק;עוו  .5291עאַ' די ראַנדן אירע
{פֿון דער כאָילעװוקען אױפֿן פֿוסטריט-לעדער
און אַרױפֿקלאַפּן די פּידעשװע און דעם אָפּצאַס",
ע איזרא ,שיך און קאַלאָשן קיִצוו  ,8291זי 05

אויך פֿיג ,,., :גע
(זען דאָרטן געמעל .)62
װאָרפֿן די רעדער פֿון בּונדישן רײַטװאָגן און
אַרױפֿגעצױגן

די עסערישץ",

זבּ ,אַקש,

דער

װעג פֿון פֿאַראַט ,מאָסקװע  ,2391ז' .48

 .9אַרױפֿבּױען .אַי אַ גאָרן (אַ שטאָק ,אַן
עטאזש) .אִי מויערן אויף די בּערג .א' אַן
עזרתינשים אױפֿן בּית-מדרש, .די דאָזיקע
בּנינים שטייען נישט-פֿאַרענדיקט  . . .דער דאַך
איז נישט אַרױפֿגעצױגןײ ,דר' מ .לענסקי ,מאָי
דערנער

פֿאַמיליענדאַקטאָר,

װאַרשע

יאָר? ,זי .01

,לייגן דעם ערשטן יסוד און א' עטאזשן פֿון
בּנין-האָרץ" ,ש .קאָלקער ,דאָס פֿאַלק
בּעװעגונג ,לעמבּערג  ,5291וי .72

און די

 4אָנטאָן אויף זיך אָדער אויף אַן אַנדערן
אִי אויף זיך דעם פּעלץ ,דעם מאַנטל ,דעם
פּאַלטן ,דעם אײבּערראָק ,די קורטקע .אַ' די
קאַפּאַטע ,די זשופּיצע .אי די שיך ,די שטיוול,
די זאָקן ,די הענטשקעס .אִ'י די היוזן װאָס
לאָזן זיך אַראָפּ .אַי אויף זיך דעם שבּתדיקן
אָנצוג .א' דאָס קליידל .אַ' דעם קראַװאַט .א'
עממיט ציטערדיקע הענט האָט
דצם ט לית.
פֿרױיקע גענומען אי אויף זײַן בּעליהבּית די
מלבושים" ,שע ,אידישע ראָמאַנען ,ז' ,011
,רי' שלמהלע

אַרױפֿקומען

האָט אַרױפֿגעצױגן זײַנע קײַלעכ-

דיקע זילבּערנע בּרילן" ,י .בּודזאָהן ,א מעשׂה
פֿון אַ רבֿ ,...וילנצ  ,7291ז' , .62זײַן חבֿר,

ר' יצחק וואורקער ,װעלכער האָט אַרױפֿגעצױגן
אויף זיך דעם גרויסן זאַק {װי דאָס װאָלט געווען
אַ מלבּוש} ,די מצווה פֿון פּדיון-שבֿוים" ,אַש,

תּהילים-ייד, .קיין איינער פֿון דער קאָמאנדע
טראַכט נאָך ניט װעגן אי װאָס אויף דעם בּלויזן
קערפּער .שוידערן מאַכט נאָר דער געדאַנק צו
בּאַרירן די הויט װאָס איז פֿאַרשׂרפֿעט פֿון דער
ז'  .642פּאַראַ-
קראָפּעװע" ,ישׂק ,שליאַך,...
לעל, :קוק אָן די קוקלע מיט ריכטיקע אויגן /
װי זי האָט אויף זיך אַרױפֿגעצױגן  /א קאָפּ
געפֿריזירטע האָר / ,אויף א גאנצן קלאַפֿטער
גאָר",

ש.

מ.

אַסטראָװסקי,

מאַסקעראַדן

דער

בּאֵל ,װאַרשע  ,4881ז' ,76
אויך פיג :אַי דעם גע ץ אויף זיך = שמדן
זיך אָדער זיך פֿאַרשטעלן פֿאַר אַ גוי .אַי אויף
זיך א מאַנטל פֿון אַ לינקן ראַדיקאַל, .װײיניקער
פֿון אַלץ קליידט אים דאָס קאָמוניסטישע פּעלצל
װאָס דו האָסט אים געהאָלפֿן אֵי אויף זיך",
 י יאָפֿע ,אין קעסל גרובּ ,ז'  . .., .731בּאַמיטזיך צו א' אױפֿן ייִדישיזם א נײַעם דעקטוך",
* אַי אַ נײַע
שטערן ,מינסק  ,2391מאן .01711
הויט אוף זיך = װערן אַנדערש ,אויסוען
אַנדערש װי פֿריִער .אַ' די מ ילה , --זונדר
דיא פֿרלײקנן אן הקבּ"ה אונ' שװעכין זײַן
הייליגן נאָמן ,דען ציכט מן דיא מילה הרױיף,
אַז וען עֶר ניט געיידשט װער {= אַזױ װי מע
װאָלט אים גאָרניט געמלטן אוני פֿר פֿןאַןלט אים
*אַ'י די א ק ס ל עו
גיהנם" ,בּראַנט ,פּרק יא
= אויך אויסדריקן א פֿאַרלעגנהײט ,װײַזן אַז
מע קען ניט (ס'איז ניטאַָ װאָס) צו ענטפֿערן.
*אַי אויף זיך דעם רוה ,דעם שװארצאָר,
דעם תּלױ ,דעם געץ = זיך אויספוצן איבּער
יעדער מאָס ,שרײַאיק ,װאולגאַר,
ס .בּכּיוון שאַפֿן פֿאַר זיך אַן אויסדרוק פֿון

פּנים ,אַי אױפֿן פּנים אַ בּרייטן שמייכל .אַי אַ
פֿרײלעכע מינע .א' אױפֿן פּנים די מאַסקע פֿון
אַ גזלן? .וערן האָט ארויפגעצויגן אַן ערנסטעץ
מינע אויף זײַן פּנים" ,אַר' ,די אָפּשפּיגלונג
 .0װירקן עס זאָל אַנטשטײן אַ געפֿיל ,אַן
איבּערלעבּונג ,אַ שטימונג .א' אויף זיך אָדער
אויף יענעם שרעק ,טויט-שרעק ,פּחד אע.
אִי אויף עמעצן האס ,שׂנאה אע .אַ' קנאה צו
זיך .אַי אויף זיך דעם אַָ ר ע מ א ן ,דעם דלות,
,איידער מע װערט א יוֹרד (אן אַרעמאַן) ,ציט
מען ארויף אויף זיך דעם יוֹרד (דעם אַרעמאן)",
שװ, .און װאָס נאָך  --איר ציט אויף אײַך
אַרױף לײַטישע רייד ,שאַנדע און שפּאָטײ ,ממוס,
ינשׂרפֿים! .אָפּגעלאָזענע מענטשן . . .ציען אויף
זיך אַרױף אַ מין פֿאַראַכטונג פֿון אַנדערע",
געזונד

און לעבען

| ,נ"י ,6091

ז' , .41ציען

מיר אַרױף אויף זיך קנאה און שׂנאה" ,בּןךציון
אַלפֿס ,מעשׂה אלפֿס װ ,װילנע  ,1091ז' ,31
,דערפֿון קען דער פֿאַרשטאַנדיקער אי אויף זיך
א גרויסע יראה ,בּעת ער איז זיך עוֹסק אין
תּורה" ,תניא ,זי , ,411און כּדי אַרױפֿצוציען
אויף זיך די אימה פֿון גאָט ,האָט עֶר א גאַנצן
טאָג עוסק געװען אין מוסר'ספֿרים" ,אַש,

תּהילים-ייד.

*ֹאַי אויף זיך דעם

גצ'ץ =

אַרײַנבּרענגען זיך אין כּעס {װײַל צאָרנען איז
דינען עבֿורה:זרה, ,כּל הכּועס כּאילו עובֿד
עבֿודה-זרה" ,זוהר ,בּראשית ,כז ,בּ}.
 .7צוצוען .אי צו זיך די דאָרשטיקע

נאָך

וויסן ,די פֿאַרשמאַכטע .אי צו זיך די ישיבֿה-
בּחורים װאָס זײַנען שוין נתחמץ געװאָרן.
 .8אַרכ .עוֹלֹה זײַן קיין ארץיישראל ,פֿאָרן
קיין ארץיישׂראל, .בּײַא דעם דער בעכיר
גיפֿונדין איז ,זאָל מײַן קנעכט זײַן ,איר אָבּיר
ציהט הינויף מיט פֿרידן צו אײַארם פֿאָטיר",
בּליץ ,בּראשית ,מד; .71 ,נאָך דען דשׂ דער
(ר' יהודה הלוי) דש (ספֿר) האָט (מעתּיק)
גװעזן  . . .איז ער אַרױיף גצאָגין נאך (ארץ
ישׂראל)" ,שאר ,אַמשׂט  ,3171לא/בּ.
 .9העכערן אַ פּרײַז .א' דעם מקח פֿון
(אויף) פֿלײיש .אי אַ גראָשן אויף הייוון, .בּיני-
לביני האָבּן אַלע בּעקערס  . . .געמאַכט ידיאחת
און האָבּן אַרױפֿגעצױגן דעם מקחה טאַקע
בּאַלד  . . .װי עס װאָלט שוין געװען אן אמת
יקרות ,אַ הונגער" ,קמ ,5681 ,יאן , .82פֿו-
װאַנען זשע װעט די שטאָט אויף אַלצדינג
נעמען? מע װאָלט איצט שוין געמעגט אִי אַ
דרײַ קאָפּיקעס אויף דער אָקע פֿלײיש" ,ממוס,
טאַקסע, .למשל ,און איך זאָל נעמען א בילעט
|בּײִַם פֿאָרן מיט דער בּאַן) ,װאָלט איך שוין
מוזן א' אויף יעדן הערינג אַ גראָשן" ,אַר,
'דער בּאַן בּילעט',
מיט זיך  --דער רויך ציט זיך אַרױף צום
הימל .אַי זיך צום פֿענצטער און אַרױסקוקן
אויף גאָטס װעלט .אַי זיך צום דאַכשטיבּל און
לייענען גאנצענע נעכט, .האָט דער קו-השלחן
זייער אָפֿט אַזױ װי לולב-בּלעטער און ציט זיך
אַרױיף  . . .און דאָס איז א גוטער סימן אויף
אַ גוטן מזל" ,מ .א .גאַלינו ,חכמת היד ,װאַרשע

 ,2זי .01
-אונג.

-עכץ.

עניש,

דקע)  --אויך :בּיוסטהאַלטער,
אַרױפֿקאָדערן
קאָדערטערהייט,
און צעריסן טוך
דער ניט אַרױף
מענטש".

דער (דין,
דערײַ,

 -טרח.אַרױפֿלײגן צצ-
צעקנייטשטערהייט .אי אַן אַלט
און אַרױסגײן אין רעגן, .קאָ-
דעם מאַנטל ,טו אים אָן װי אַ

 .1קומען אַרױפֿ-
אַרױפֿקומען  --אוטו.
צוןצו) ,אי אױפֿן צווייטן גאָרן .אַי אױפֿן בּרעג,
;דא זיא הינויף קאַמן דיא צװיין קוינן מאַן /
דא ליף יהונתן דער יונגיא דיא היידן גאר
קרעפֿטיקליכן אַזי ,שמואלבּוך ,סטראָפֿע ,512
,ווען זוא איין תּפֿלה |מיט טרערןן אַרויף
קומט ,איין אופֿן { +--אופֿנים . .. |218 ,דער
היישט רחמיאל  . . .נעמט די תּפֿלה מיט דמעות
עולה למעלה אונ' װערט מקושר
א,י.ז
,
למעלה" ,נצו ,ז/בּ| .דאָ און װײַטער בּײַ עפש
און יוסיפֿון האָט אי א קאָנקרעטן בּ, }.װעלכר
אין חוצה לארץ שטערבּט ,זאָ שטערבּט מן אין
איין אַנדרן רשות אוני האָט פֿיל שׂרים אודר
מלאָכים איבּר זיך ,זאָ קאן דיא נשמה ניט
גלײַך אַנויף קומן" ,עפּש ,דרך הישר לעולם
הבּא ,פפדמ תּמה? כה/בּ; .די (נשמות) פֿון די
אלטי

זײַני

גשוינדר

אונ'

בּהענדר

צו

לױפֿן

אַרױף צו קומען אין די איבּיגי וועלט" ,יוסיפֿון,
פֿיורדא  ,4671קמא/בּ, .זי האָט זיך מיישבֿ
געװען ,זי װעט אים ניט אַראָפּװאַרפֿן ,בּיז ער

אַרױפֿקוקן

2190

װעט אי העט ארויף אויף דעם שפּיץ פֿון דעם
זעגלבּוים",

נחב,

'מעשׂה

וקיסר'.

ממלך

פפֿון

עק װעלט גייען װאָלקנס ארויף גאַנץ הויך /
מיט זיי קומען פֿײַכטע גאַזן אַרֹױף אויך",
אויך פֿיג :ק,איר זענט א
ממוס ,שירה ,זי .02
ייָד . . . ,איר דאַרפֿט בּאַלד א' אויף די העכסטע
שטאַפּלען" ,ייט ,טאָג 9591 ,ווא ,62
 .2אַרײַנקומען צו בּאַזוכן ,צוליבּ עפּעס אַן
ענין .אי צו אים (איר) אין דעם קליינעם שטי-
בּעלע, ,פֿאַרװאָס קומט איר ניט ארױיף צו
אונדז?", .זײַט מוחל פֿאַרן אי א ניט-געבּעטף-

נער", .ער נאָך איז קומן דער שופֿט אין מײַן
פֿיר הויז אַנויף פֿר מײַן שטובּין" ,יום'טובֿ לֵיפִ
מאַן העלער ,כּ"י |אָקספֿאַרדן 'מגלת איבֿה,
,3

 .9אַרױפֿגײן אויף אַ העכער געבּויטן אָרט
מיט אַ ספּעציעלן ציל .אַי אויף דער טריבּונע,
אויף דער בּימה ,אויף דער בּינע ,אױפֿן רעדנער"
בּאַלקאָן .אי אויף א בּאַן ,שיף ,טראַמװײַ אאַזו.
 .4בּײַם בּאַװעגן זיך אָנשטױסן זיך אויף
עפּעס ,אויף עמעצן .אי אויף דער פּאַליצײיאישער
װאַך . ?.שטארקער דאַרף זײַן דאָס היטונג אין
וועג ,װען די פֿור קומט אַרױף אויף אַ שטיין
איז אַ סכּנה פֿאַר די סחורה {װאָס איז גלאָז"
וארגן" ,מחזור

כּל בּו ,בּית ישׂראל ,ר"ה ,נ"י,

ס .גיין אָדער
אָדער װעג װאָס
לאַנגע צײַט בּיזן
מיטן אויטאָ און

פֿאָרן בּיזן קומען צו אַן אָרט
מע בּאַדאַרף .בּלאַנדזשען א
א' אױפֿן ריכטיקן ועג .פֿאָרן
אי צו (אויף) דער גאָס װואו

זי ,291

עס

איו

דער

חתונה'זאל.

פֿריער

פֿאָרן אויף

זײַטיקע װעגן און דערנאָך א' אױפֿן שאָסײ.
*אי אויף אַ ד ר ד = אוױך :קומען צו א
תּכלית ,צו א ריכטיקן רעזולטאַט,
 .0אַרױפֿשװימען .בּאַװײַון זיך פֿון אױבּן,
,דעם דריטן טאָג ,װען דער חתן איז אױפֿן
וואסער ארױפֿגעקומען / ,זענען זײַנע פֿיס גע
ווען צעבּיסן" ,פֿ, .7דער בּוימל קומט אױפֿן
װאַסער ארויף", :דער (יעדער) אמת מוז א' װי
בּוימל אױפֿן װאַסער" ,שװ, .דאָשׂ דור-המבּול
האָבּן |מיטן אירי אייגני קינדר  . . .פֿר שטאָפּט
דיא לעכר פֿון אבּ גרונד דז דאש ווסר זאָל ניט
,אָל מן דיא
אַרױף קומן" ,סהמ ,איובֿ ,כד ,91 ,ז
אַרבּיס טאָן אין קאַלט ואֲשֹׂר ,אַזוא קומן שוין

דיא לעכריגי

װערמיגי

אַרבּיס אַרױיף" ,עח,

כא/ג, .ד,ער פֿאַרשטאַנד קומט אַרױף װי בּוימל
אויף װאַסער ,עס געפֿינען זיך שיינע שולן
אונטער

אַרױפֿקײַקלען

ייִדן",

ליאָנדאָר,

נײַער

בּריפֿן

שטעלער,

אויך :אַנשטאָט אַרױפֿ:
ווילנע  ,4491זי 91
רינען, .דאָס װאַסער װאָס קומט אַרויף אויף
מ.ט
..
קלו
זײַנע הענט פֿון מוי
פֿון אַ כּשרע כּלי"י ,איבז הרב

דאָך דאָס ניט
ש .ז .שניאור-

זי אַ נדר געטאָן ,דעם טאָג ,װען זײַן יאַרצײַט
געפֿאַלט ,גיין אַן דעם שטערנטיכל און קיין שום
צירונג זאָל אויף איר לײַבּ אַי" ,עט ,סערקעלע,
*אַ נײַע ה ויט קומט
ווילנע  ,5291ז' 8532
אַרױף = מע היבּט אָן אויסזען אנדערש,
פֿרישער ,לעבּעדיקער, ,זי האָט חתונה געהאַט
צום צװוייטן מאָל און אַ נײַע הויט איז אויף
איר אַרױפֿגעקומען", .עס איז אויף איר |אויף
דער שולן אַ נײַע הויט אַרױפֿגעקומען . . .מע
האָט זי אָפּגעפּראַװעט" ,קמ ,8681 ,שן 51
ס .אַרױפֿבאַקומען זיך אין (אױיפֿן) גײַסטיקן
לעבּן .סיװעט אי א נײַע אידיי .עס איז מיר
אַרױף אױפֿן זכ רון, .עס קומט גאָר אױפֿן
זינען ניט ארויף אזוינס צו קלערן" .נאַטיר-
לעך אַז אַאַ  ח ש ד זאָל א .א' אויף אַן
אײַ נפֿאַל, .מעלקען {=אַרויסדרשנעןן יצִי-
את-מצרים פֿון דער פֿערטער פּרשה פֿון שיר-
השירים איז נאָך קיינעם אױפֿן מוח ניט
ארױפֿגעקומען",

יודי פֿאַר פסח ,װארשע

,1881

זי ; .37עס קומט מיר בּאַלד אַרױף אופֿן
געדאנק ,ער האָט זיכער הײַנט געהאט א
שלעכטע בּאַגעגעניש" ,ממוס ,א גרויע האָר',
;די מ ח שב ה אװעקצװפֿאָרן  ...איז מיר
שוין א סך מֿאָל אַרױפֿגעקומען אױפֿן זינען",
פּרץ' ,יהאשה מרת חנה .1 ,בּריו פֿון מאַן
,צי איז אים בּײַם אַראָפּקומען אַהער ניט אַרױפֿ
אַז ער פֿאָרט אַהער
געקומען א ההרור
אױספֿירן

א

ענין",

געװיסן

בּערג,

אָפּגאַנג,

'װאָסטאָק' ,ז' , ,24פֿון דיר װערט איטלעכער
סוד אַנטדעקט ,איי עס קומט נאָך ארויף אויף
דעם האַ ר צ { פֿון איינעם פֿון אלע בּאַשץ-
פֿעניש",

מחזור

ישׂראל  . ...יום כּיפור,

בּית

ווילנע תּרצ"ו ,זי ,49

װיל

דיר",

ממוס,

קליאַטשע,

זי , ,111פֿון װאָס איר זאָלט ניט רעדן מיט ח.
 -אויף די קאָרטן מוז ער א'" ,שע ,קאָמעדיעס,זי .86

,פּאַמעלעך,

שטילערהייט

פֿלעגט

ער

שוין אַי מיט זײַן מעשׂה אויף אַפּיקורסות" ,יק.
;אַז מען איז צוגעבּונדן |צו חסידות} פֿאַלט
מען ניט ,אָבּער עס איז שוין צײַט אַי אױפֿן
אמת" ,לדבּ ,נ"י  ,7591זי כט,
 ,0אַרױפֿשטײַגן סאַציאַל ,גײַסטיק .אי צו
יחוס ,צו אַריסטאַקראַטיע ,צו עשירות .אי צום
העכסטן קלאַס ספּאַרטלערס .אי צו פֿאַרשטײן
דעם קאַמפּליצירטן ענין,

סאָן ,ספֿר בּרכות הנהנין ,װאַרשע  ,4781זי ,8

 ,1געניצט אַנשטאָט :אױפֿקומען ,אָנקומען.
,מיט דער ערשטער קאַלייקע פֿלעגט אַי 'קוף'
(אָנדײַט אויף א נאָמעןן אָדער דער מיטן העפֿט
און אָנמאַכן א שחיטה {קאָנפֿיסקירן קאָנטראַ-

מינים -פֿלאַקס מיט װאָל זאָל אויף דיר ניט אַ",

שטעטיל,

 7אַרױפֿנעמען אױפֿן לײַבּ .אָנטאָן אויף זיך,

;קיין פּעלץ און קיין שיך פֿון לעדער קומען
אויף אים ניט ארויף"; .א קלייד פֿון צעמישטץ
תּנחומא,

שמות,

װאַרשע

תּרמ"ו,

ו' .522

,האָט

בּאַנדן" ,אַ .בּערגמאַן,
װאַרשע

,6291

מיט

זיך.

-קום ,דער.

/נ-- 2

.ןדער גאַנג אין לעבּןן הײיבּט זיך אָן מיט אַ
שענערן קראַװאַט און ציט זיך אױפֿן בּרייטן
ועג פֿון תּכלית און איונג" ,בּריח צו אַ אינ-
טעליגענט ,די בּימה ,װילנעצ  ,5291שן 01

דעכץ- .עניש .דער (רין- ,קע)- .ערײַ.
אַרױפֿקוקן  --אוטחװ.

 .1קוקן אַרױפֿצן .אַי

צום בּאַלקאָן פֿון דריטן גאָרן .אי אויף די הויכע
בּיימער, ,בּשעת עֶר זאָגט שמע-ישׂראל ,זאָל ער
מיט זײַנע אויגן אַי" ,לט ,2י/א, ,אַז מע ויל
אַז מע זאָל דעם קינד נישט געבּן אן עין-הרע,
זאָל מען אַ" ,א .י .שפּערלינג ,ליקוטים װ
(טעמי

המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט ,ז' ח .עער

קוקט אַרױף צום שמאָלן פּאַס הימל װאָס
בּלייכט זיך הויך איבּערן ענגן געסל" ,פרץ,
זי אונ-
הך.א.ָ.ט
ימשופּעי, .לאַשטשענדיק זי
טערגעשפּאַרט איר פּנים אויף בּיידע עלנבּויגן
ַר.ױ.פֿ.געקוקטײ ,בּערג װוו,
און האָט צו אאים
'װאָסטאָקי ,זי  ,69עװעט יענער אין דרויסן אַי
צו דער לבנה פֿאַרטראַכט / ,װעט ער דורכן
פֿענצטער פּאַמעלעך אינמיטן דער נאַכט  /מיט
א נאקעטן פֿוס יענעם געבּן אין פּלײצע א
זצץ" ,מלה ,לידער ו ,נ"י  ,4391ז' ,481
 .2שטרעבּן צו דערגרייכן העכערס ,בּעסערס.
;אַז מע קוקט צו פֿיל אַרױף ,פֿאַרפּראָשעט מען
זיך די אויגן"; ,אַז מע קוקט כּסדר ארויף אין
דער הייך ,כאַפּט א שוינדל"; :אַז מע קוקט
אַרױף ,איז דער שטערן געקאָרטשעט"; ,די
אויגן קוקן אַראָפּ ,דאָס האַרץ קוקט אַרויף",
שח.

 .9אַריבּערגײן צו אַן אַנדער זאַך ,ענין אָדער
פּערזאָן בּײַם רעדן צי בּײַם טראַכטן בּלויז,
אי אויף אן אַנדער טע מע = רעדן װעגן
פּאָליטיק און אַי אויף מסחר, .פֿון װאָס מצ
רעדט (מע זאָל ניט רעדן) ,קומט מען ארויף
אױפֿן טויט" ,שװ .סאיך װיל דאָ ניט מער
בּאַװײַון װי גוט די בּילדונג איז און דערפֿון
איך אַ' אויף

רציהות ,איז אַרױפֿגעקומען דער לאָזונג :ייִדן
האָבּן געשלאָגן די ליטװינער" ,דרי ש .גרינהויז,
אין ליטע | ,נ"י ,261 '{ ,1591

דאָס פוילישע

ז' , .54כּדי צו בּאַרעכטיקן

די

 9זיך בּאַציען מיט דרך-ארץ ,מיט אָפּשײַ,
אי צו ייָחוס ,צו בּילדונג ,צו אַ קנעפּל ,צו אַ
מונדיר .אי צו עמעצן מיט כּבֿוד ,מיט רעספּעקט,
,מע האָט אַרױפֿגעקוקט צו אים {ר=מבּ"ם} מיט
אָפּשײַ און מיט מורא ,מיט רעספּעקט און מיט
חשד" ,קאָר ו ,נ"י  ,8391זי , ,911די פֿרומץ
וועלט אַמאָל האָט טאַקע אַרױפֿגעקוקט צו אַ
ישיבֿה-מאַן און געהאַלטן פֿון אים אַן עולם-
ומלואו ,געגלייבּט אַז ער טוג צו אלץ" ,ריבֿ,

יושפ צוא, .3 ,יחיאל האָט געמוזט צום טאטן
אי ,עס האָט זיך אים אויסגעויון אַז דער
טאַטע שטעקט שוין מיטן קאָפּ אין די הימלען",
אַש ,תּהילים יוד, .געװען א חילוק צװישן יאַ-
קאָבּשטאַטער און קרייצבּורגער בּעלי בּתים ,די
קרייצבּורגער האָבּן ניט-שעמענדיק זיך אַרױפֿ
געקוקט צו די יאַקאָבּשטאַטערײ ,ריב אין ליטע |,
נ"י  ,1591זי , ,314די אַלטע ייִדישע ליטערא-
טור האָט ,אַזױ װי אירע לעזער און אירע
פֿאַרפֿאַסער ,אַרױפֿגעקוקט צו דער ליטעראַטור
אויף העבּרעאיש-אַראַמעאיש" ,שנ ,יודי שרײַבּער
אין סאָװ" רוסלאַנד ,נ"י  ,8591ז' .404

--קוק ,דער.

-עכץ.

העניש.

אַרױפֿקײַקלען  --טרו .אַי אַ פֿעסל אױפֿן
בּערגל, ,אױפֿן האַרצן איז אים געװאָרן זייער
שװער ,װי מע װאָלט אַרױפֿגעקײַקלט אויף אים

אַרױפֿקלימען

אַרופּשװימען

2187

דעם דרעש-שטייַן װאָס װאַלגערט זיך בּײַ זי
הינטער דער שטובּ" ,נאַטע לוריע ,הימל און
ערד ,מאָסקװע  ,5691זי  .13אויך פֿיג :אַ' אויף
עמעצן דעם (א) בּלבּול; אַי אויף זיך די גאַנצע
שולד,
מיט זיך , --צװיי גרויסע טרערן האָבּן
זיך לאַנגזאַם אויף זײַן גרויע בּאַרד אַרױפֿגע-
קײַקלט" ,י .בּודזאָהן ,דאָס חנוכּה ליכטל ,ווילנע,
עניש.
/נג.
יאָר? ,זי .82

אַרױפֿקלימען  --אוטו +-- .אויפּקלימען,284 ,
,אום דא מיט אַרױף צו קלימן אויף די הוכי
פֿעלזן" ,שאר ,קמֿבּ/בּ, .זיא האָבּן דשׂ הז
גװעלט אנידר רײַסן אוני זײַנן אַרױף געקלמן
קיגן דיא אײַזרני גיגיטר" ,שאר ,קלה/בּ, .האַלט
זיך דר מענש פֿאַשׂט אן די קרײַטיר ,דש ער
ניט גאַנץ ארונטר פֿאַלט בּײַ די פֿרגיפֿטיגי
חיות ,דאָך קענט ער ואול אַרױף קלימן,"...
לטו ,קמט/א.

אַרױפֿקלינגען  --אוטװ , --קלינגט שױבּן,
קלינגט אַרױיף ,קלינגט ארויף / ,צו אונדזער
טרװ
גאָט און װעקט דעם טאַטן אויף" ,פֿל.
 ---אי די גוטע בּשׂורה,

אַרױפֿקלעטערן  --אוטו .אַי אויף אַ בּוים,
צום שפּיץ (פֿון) סלופּ, .איין בּרונן דר זער
טיף איז אונ מן האָט ניט מיט װאָשׂ הרויש
צו שעפּין װאֲשֹׂר ,דא טאָר מן װאול היראבּ
קלעטרן אונ ווידר הרויף קלעטרן" ,לטן ,פּ/בּ.
,שׂמחת-תּורה קומט אָן ,די מצװה פֿון זיצן
אין סוכּה װערט בּטל ,קלעטערט מען אַרױף
מיט סכּנת-נפֿשות אויף די אָפּגעמצװהטע סוכּות-
לעך ,מע װאַרפֿט אראָפּ דעם גרינעם סכך" ,זש,
שקלאַװער קינדער; .די זון האָט אויף די
העכסטע בּערג אַרױפֿגעקלעטערט און זיך אײג
געקוקט ,צום טאָל אַראָפּנעשטראַלט ,". ..הר,
אַדמס קינדער ,וועלט בּאַשאַף'
,יטן ליכט פֿונעם דיכטער קלע-
אויך פֿיג :מ
טערט ער אַרױף אויף די נאיױטיסגעפֿאָרשטע
בּאַרגשפּיצן פֿון דער מענטשלעכער נשמה",

ז, ,82 ,עס איז אָסור ארויפֿצוקריכן אויף אַ
בּוים אום שבּת"7 ,לט ,2עֵא/בּ .גאָט בּאָדט מען
זיך אין חמטבריא ,מע קריכט אַריף אױפֿן
הר-הזיתים" ,ממוס ,מסעות ,ז' ; .01איו א
יינגעלע אַרױפֿגעקראָכן אױיפֿן פּריפּעטשיק און
האָט געװאַרט ,דער רבּי זאָל אים געבּן א סימן",
י .פֿרײַנד ,אין יזבּ זלאָטשעה,

תּ"אָ ,0791-17

איך פֿיג, :איך פֿיל כּסדר װי דער
זי .97
קאַלטער טויט קריכט מיר אַרױף פֿון די שפּיץ
פֿינגער פֿון די פֿיס בּיז צום האַרץ" ,פרץ,
*אַי אױפּן קאָפּ = א) ניט
אַ קלעזמער-טויט' .
לאָזן צו רו ,האַלטן אין איין פֿארלאנגען עפּעס,
קאָמאַנדעװען איבּער עמעצן, .דער װאָס פּעסטעט
פֿון תּחילת זײַן דינסט ,װעט ער אים דערנאָך
גאָר אױפֿן קאָפּ אַיײ ,מס ,משלי תּקע"ד ,כט.12 ,

וְתי, :דער װאָס פֿאַרצערטלט פֿון יוגנט זײַן
קנעכט ,װעט ער צום סוף װערן אן אייבּער-
האַר"ן; בּ) װערן אַן אידײיפֿיקס, .איז צו אים
אױפֿן קאָפּ אַרױפֿגעקראַכן דער שווארצער יקאַי
טילאַקי ,זבּ ,נײַע בּלעטער ,קאַונאַס  ,9291זי
 :98 6אי װי אַ האָן (הון) אויף דער לאַקטע.
 .2אַרױפֿהײבּן זיך סאַציאַל מיט מי און ניט
שטענדיק אויף אן איידעלן אופֿן .אַי בּיז צו די
אייבּערשטע פֿינף הונדערט .קאז מע קען גוט
קריכן ,קריכט מען אַרויף" ,שװ, .אין בּאַד . ..
וי אין א פֿרײַער מדינה ,וואו איטלעכער האָט
אַ גלײַכע דעה ...פֿרײַ צו דערגרייכן גלײַך
מיט אַנדערע א הויכע שטופֿע  --אַרויפצוקריכן
אויף דער אייבּערשטער בּאַנק"| ,בּ  1מיט אַנצו-
הערענישן אויף  ,}2 3ממוס ,מסעות ,ז' ,301
;אַ קבּצן זאָל האָבּן די העוה א' אין מזרח,
װאַלט געװוען הימל עפֿן זיך" ,שע ,מעשׂיות
און פֿאַנטאַזיעס ,זי ,09

מיט

זי ך  --אי זיך אױפֿן אויוון און אויס-

צוען זיך װי אַ פּרינץ.

קװאַל ,זי ,372

ק-לעטער ,דער  --אַי אויף גאָר אַ הויכן
עקאַנאָמישן שטאַפּל.

אַרױפֿקריכן

--

|נג.

אוטװ.

ניש.

 .1אַרױפֿקומען

קריכנדיק .אַי אױפֿן בּוידעם .אַי אויף דער בּויד,
אי אױפֿן פֿערד, .בּראַנפֿן איז אַ שלעכטער
שליח :מע שיקט אים אַראָפּ אונטן ,קריכט ער

גאָר אַרױף אויבּן"; ,אַ שידוך איז װי אַ לייטער:
אז מע שטעלט אים קרום ,קריכט מען ארויף",

שװ ={ .ער קען זיך
אָבּער שפּעטער װײַוט
,פֿון דען פֿרעש דער
זאָלין הירויף קריכין
הויז ,אין דײַני שלאָף

אױיסדאַכטן ניט פּאַסיק,
ער זיך אַרױס גוטן.
וייאר זאָל װימלין ,דיא
אוני' קומין אין דײַן
קאַמרין" ,בּליץ ,שמות,

 .2העכערן

דעם פּרײַן אומבּאַרצכטיקט.

אַ'

עטלעכע אגורות אויף א פֿלאַש מילך, ,אויבּ דו

מיינסט אז{ ....ערן װעט צו דיר צוליגן,
האָסט א טעות . . .ער האָט שוין אַרױפֿגעריסן
אַ סענט אויף א פֿונט {פֿלײש" ,אָפּאַ ,די
טענצערין,

ז' ,411

מיט ויך  --אוילדע קולות רײַסן זיך
ארויף", .דער װינט רײַסט זיך ארויף אהער".
אויך :מיט מאַטערניש אַרױפֿשטופּן זיך ,אַרױפֿ-
קריכן ,דערגרייכן .אי זיך צום פֿענצטערל אױפֿן
דריטן גאָרן .א' זיך צום העכסטן 'קנעפּל'
{ב!ּ=אַאַמטן ,געוויינלעך אזאַ װאָס טראָגט אַ
מונדירן, ,האָט זיך דער בּדמלך ארױפֿגעריסן
אויף דעם זעגלבּוים" ,נחבּ' ,מעשׂה ממלך
אויך:

וקיסר'.

צופֿעליק

זיך

זיך אָנטרעפֿן,

אַנשטױיסן אויף עפּעס װאָס איז גאָר שלעכט.
אי זיך אויף דער מכשפֿה ,אי זיך אויף אַ מינע.
,איך האָבּ מיך אַרױפֿגעריסן אויף ריינע דרײַצן
'פאַסן ={ ,כּסדר געהאַט שלעכטע קאָרטןן",
שע ,דראַמי'

שריפטען,

=יים ,דער .
ר

זי ,07

-ונג.

עניש.

-עכץ.

|

דעריי.

אַרױפֿשאָפֿ  --דער ,ן.

אַקט אָדער רעזול-

טאָט פֿון אַרופשיסן .א' צו דער לבֿנה,

אויך :אָרט ואו מע קריכט ארויף ,יעדער מיטל
אַרױפֿצוקריכן .דער אי צום עראָפּלאַן" .עכץ,

דעניש= .דער (יין- ,קע)= .דערוי.

אַרױפֿרוקן  --טרו .אַי דאָס היטל .אַי די אַרבּל,

טרװ  --נעאָל .קאויף א בּוים האָט מיך די
שרעק ארױפֿגעקלעטערט ,נאָר געבּריט װי פּריי
סעק האָבּן מיך די בּלעטער" ,אפֿא ,לױטער...

נ"י ,אפּריל ,0291

נאָז = אַרױסװײַזן גאוה.

דאָס טיכל אױפֿן קאָפּ .אִי א פּאַסמע האָר פֿון
,יט איין װאָרף פֿון אן אַקסל
פֿאַר די אויגן .מ
א שאַר אַרויף אָדער אַראָפּ דעם אײַנהיל",
מיט זיך
רחל אױערבּאַך ,אין לאַנד ישׂראל.

ערשטער בּאַנק.
זיך אין ראַנג,
דאָס פֿאַרטעך
האָט זיך איר

איבּז,

מאַקס

ריינהארד,

מיט פֿאַרװאונדערונג :בּ) מקנא זײַן

*אַי

די

=--קריך ,דער --

,/

מענטש-

אָנשטרענג) אױפֿהײבּן ,פֿאַררײַסן ,אי די פּנימער
צום מאַן אױפֿן
ויגן
צום הימל .אי די א
דאַך, .אונטערטאנצנדיק אויף א פֿיסל ,רײַסט ער
אַרױף דאָס קעפּל צו דער לבֿנה" ,פרץ .יבּילדער
*אַ' די
פֿון א פּראָװינץ-רײַזע ,אַ ייִנגעלע?.
אויגן צו עמעצן = א) קוקן מיט דרך-ארץ,

אַרױפֿשאַרן  --טרו .אַי ערד אױפֿן קבֿר .אַ'

די הויזן .אי די בּרילן אױפֿן שטערן .א' דעם
פֿאָרהאַנג .א' דאָס קינד אויף דעם געזעס.

װיסנשאַפֿט

אַװױפֿרײַפֿן  --אַקזװ.

 .1גיך (און מיט

מיט זיך  --אַ' זיך צו דער
אי זיך נענטער צום רבּין .א'
,פֿאַר גרויס שרעק איז איר
אַראָכּגעפֿאַלן און די קאָפּקע
אַרױפֿגערוקט",

צדקתטע,

ש.

בּעקערמאַן,

הענטשע

די

װאַרשע  ,2881זי , .5יעדער ייִַדענע

וויל זיך דאָך אױבּנאָן אַי . . .דעם חזן אָנקוקן",
מ.

שלײַפֿשטײן,

דער

װאַרשע ,יאָר? ,זי .5
-עניש,

װײַבּערישער

=--רוק ,דער

יום'כּפור,

-עכץ.

אַרױיפֿרײַטן  --אוטװ, .דא ריטן זיא בּיהענדן
אויף דען בּערג הינויף / ,דוד אונ' זײַן מאַנן
בּיגיגנטן אין דאַרויף" ,שמואליבּוך ,סטראָפע
, 3דו זעסט דאָך אַז אויף דיר א' דאָ אַהער
 . , ,איז אוממעגלעך" ,װײַס װ' ,קולטור-ליגעי,
זי ,911
מיט

זיך.

דעכץ.

-עניש,

 --שטילערהייט אי זיך; .ער רעדט אַ צעהיצטער

און דאָס היטל שאַרט זיך אים אַרויף".

אַרױפֿשאַרצן  --זזו אױפֿשאַרצן.194 +- ,
,האַט

ער

גלײַך

דעם

ארױפֿגעשאַרצט

אַרבּל

פֿון העמד און געויזן דעם ייִדן זײַנע אָנגע-
שפּאַנטע מוסקלען" ,אַש ,גראָסמאַן און זון, .ער

האָט אַרױפֿגעשאַרצט דאָס ארבּעלע און געויזן
א בּלאָע האַנטײ ,ווײַס װו ,יקולטור-ליגעי ,זי ,791
|
מיט זיך.

אַרױפֿשװימען  --אוטו.

 .1שװימען פֿון

אונטן אַרױפֿצו .פֿ,עטס איז לײַכטער װי װאַסער,
שװימט עס אַרויף" .אַי װי בּוימל אופֿן
װאַסער .אַי װי אַ דערטרונקענער, .ער שריבּ
איין (שם) אויף איין שערבּן אוני װאַרף אין
אויף דען נילוס ,אַזו בּןאַןלד שװאָם ער (יוסף
הצדיקס אָרון| אַנױף" ,טח ,שמות ,יג, .91 ,מע
מאַכט אויף די יויך און מע װאַרפֿט אַרײַן די
קניידלעך  . . .זיי דאַרפֿן
ב.

שאַפֿראַן,

ייִדישע

קוך,

אָנשװעלן
װאַרשע

און

,0391

אַ",
ז' .03

אַרויפשװוינגען

אַרױפֿשטײַגן

2158

,ליגט אין גלאָז א טייעלע / ,ליגן ליגט עס
טיף / .. .אַך ,װאָלט עס א' / ,װאָלט געוען
א בּריוו" ,אַר' ,דאָס טייצלע

מיט זיך , --אױפֿצוהײבּן זיך איבּער דער
גײַסטיקער אַרעמקײט פֿון זײַן קלאַס און
ארױפֿצושװינגען

שמּיצן פֿון

זיך בּיז די הצכסטע

 .2אויך פֿיג, :א בּלאַס ,גוטמוטיק פּנים איז

בּילדונג" ,זשיט ,דאָס נײַע לעבּען נ"י אַפּריל
,1
ונג,דער,
ש-וואונג,ש-ווינג,-עניש,

האָבּן געציטערט קליינע פֿלעמלעך װי נשמה-
ליכטלעך ,און פֿון דאָרט איז אַרױפֿגעשװאומען
אַ טרויעריק-װייכער ניגון" ,פרץ ,װוי אַזױ די
װאַלדישיבֿה איז בּטל געװאָרן, .אַמאָל װעט
דאָך דאָרטן אי דער איצטיקער צאַפּל אין האַרץ",
בּערג טו' ,װאָסטאָק ,זי ,17

אַרױפֿשװעבּן  --אוטװ .אי װי אַ גרינגע

אַרױפֿגעשװאומען

הימל

אױפֿן

און א בּלאסע

שײַן האָט זיך צעגאָסן איבּערן ים" ,ל .שאַפּירא,
נאַװעלען, .אינעװײניק

{אין די בּתּיימדרשים}

 9אַרױפֿקומען פֿון א נידעריקערן שטאַנד,
אָנהײבּן שפּילן א ראָלע .אַ' אויף דער מוטנער
אײבּערפֿלאַך .אַי אויף דער פּאַליטישער אַרענע.
;ער עס שװימט אַרױיף פֿון אױיבּן פֿירט,..
נאָך זײַן קאָפּ ,קמ ,7681 ,יאן , .52עפּעס גאָר
נײַע מיני כּליקוֹדש זענען אַרױפֿגעשװאומען
אויך דאָ  , . . .געװאָרן רעדלפֿירצר" ,ממוס ,אַ
שטאָט אין מזרח' ,זי ,, ,71אין אַמעריקע דאַרף
מען קענען קריכן ,קלעטערן ,שפּרינגען ,לױפֿן,
שװוימען ,גליטשן זיך ,אונטערזינקען אונטערן
װאַסער ,װידער אַ" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַ-
פֿראַנציסקאַ ,װאַרשע  ,0391ז' , .43אין דִי
ערשטע אאָרן נאָך דער מלחמה {פֿון )2181
שווימען אַרױיף די אַזױ גערופֿענע ייִדישע דנ
פּוטאַטן בּײַ דעם רוסישן הוױיפּט-שטאַבּ" ,דרי מ.
װישניצער ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591די ,67
 .4װערן אַלגעמײן בּאַקאַנט ,בּאַוואוסט ,בּוֹלט
װערן, .נײַע צילן (אױפֿגאַבּעס ,פֿראַגעס ,ענינים)
שווימען

אַרויף, .אונדזער

ליבּע איז אַרױפֿגש-

שוואומען  /אַזױ װי בּוימל אױפֿן װאַסער" ,פֿל.
;דער אמת שוימט אַרױף װי בּוימל אױפֿן
װאַסער" ,שו, .מוסר איז װי בּוימל אין װאַסער,
עס מוז אַי" ,רי ישׂראל סאַלאַנטער, .די שטאָט
מקור פֿון נײַע
ר
ע.
ד...
איז פֿון אייבּיק אָן

שווימט אַרויף פֿון אױבּן
טן
ר..
אעןָ.
דדיי
אי
דער קעגנזאץ פֿון פֿאַרשידענע קלאַסן-אינטץ-
רעסן" ,ניעמאַנסקי ,די פּאַריזער קאַמונע ,זִשטָ-

לען" ,אַש ,תּהילים-יוד,

זיך.

מיט

נעוו  ,5091זי ,01

;עס שווימט אַרֹױף די געשטאַלט פֿון דעם
לערער", .צטלעכע מאָל איז אַרױפֿגעשואומען

רחל ,נאָר איר געשטאַלט האָט זיך לאַנג נישט

געװאָלט האַלטן" ,אָפּאַ ,ראָמאַן פֿון אַ פֿערד-
גנב ,זי , .76עס שוימען ארויף שמועסן מיט
{חיים גרינבּערגן} ,עס לויכטן אויף אין זכּרון
טיילן פֿון זײַנע רעדעס" ,שבּש | ,זי ,952
מיט זיך ; --די סובּמאַרין שװימט זיך

אַרױף און טויכט װידער אַראָפּי.,
דער ונג .ה-עכץ/ .עניש.
--

טרה.

-שװעבּ,

דער.

דונם,

-עניש,

צעשױבּערן אויף

אַרױפֿשױבּערן  --טרח.

אַרױף .בּרענגען אין אומאָרדענונג .אי די האָר,
מיט ויך  --פפֿון
אויך :אַ' די געדאַנקען.
טײַכן טונקל בּלוט האָט זיך אַרױפֿגעשױבּערט
ריזיק אַ שװאַרצע הפֿקר-פֿאָןײ ,צייט ,מטטרון,
װאַרשע ' ,1291געשיכטע'.

אַרױפֿשטאָט  --די- ,שטעט.

 .1טייל שטאָט

װאָס גייט בּאַרגיאַרױף ,2 .טייל שטאָט װאָס
איז װײַטער פֿון ים'בּרעג ,פֿון בּרעג פֿון אַ
טײַך .וואוינען אין אַי.
אַרױפֿקוקן

אַרױפּשטאַרן  --אוטו  8אקוזוו.

געדויערדיק אָדער (און) מיט אויסגעגלאַצטע
אויגן .אי צום טורעם ,אַי די פֿאַרװײנטע אויגן,
,פֿון בּיידע זײַטן פֿון צעריסענעם בּאַרג שטאַרן
אַרױף דאָ און דאָרט נאַקעטע ,אױיסגעדאַרטע
בּיימלעך" ,פרץ ,זײַט מיר מוחלי

אַרױפֿשטאַרצן  --אוטו , --אַ געשטעל מיט
גלאָז װאָס האָט שפּיציק ארױפֿגעשטאַרצט צום
הימל און װי אַ סטראַשידלע אָנגעװאָרפֿן א
פּחד",

 3אַרױפֿקומען אױפֿן זינען .זיך דערמאָנען,
זיך פֿאָרשטעלן .א פֿראַגע שװוימט ארויף .דאָס
געבּוירןשטעטל שוימט ארויף אױפֿן זכּרון",

אַרױפֿשװיננען

שוואלבּ .אויך :געדאנקען (מחשבֿות ,רעיונות,
חרטה-געפֿילן אע) שװעבּן אַרויף, .גרינג װי אַ
מלאך האָט זי אַרױפֿגעשװעבּט אַלץ העכער און
העכער" ,װײַס װ' ,קולטור-ליגע', .68 '| ,די
זון איז דאָ  . . .צו שענקען ליכט דעם שטויבּל
אויך װאָס קומט אַרױפֿצושװעבּן" ,מלה ,לידער
וו נ"י  ,4391זי , .421שװעבּט די תּפֿילה אויף
די פֿליגלען פֿון ליבּע אַרױף הויך צו די הימ"

א.

אַמעריקאַנער,

אַקערמאַן,

,12 2 0691

טרו  ---אַרױפֿלײגן א שטארץ ,א שטערצל.
,דער היתּר איז נאָר |אום שבּתן די כּלי מיט
קאָפֿע האַלבּ מיט זאַנד צו בּאדעקן און דערנאָך
אַן אנדער קדירה אי און אויף דער קדירה איז
מוֹתּר געוואנט אָדער קישנס אַרױפֿצולײגן",
הרבֿ

א .בּרודא,

הליכות

עולם,

אונגװאר

,4681

לו/בּ.

-שט-אַר'ץ ,דער - /זנג,

מיט זיך,

אַרױפֿשטױכּן

 --טרו .אַרױפֿשיטן שטויב,

,דער װוינט שטויבּט אַרױף דעם אָפּפֿאַל", ,אויף

מאָרגן,

נאָכן

לעצטן

מאָל אָנדעקן

(אָדער

:-שווים,

אױפֿפּאָליטורן) ,דאַרף מען אויף דער געפּאָל
טורטער פֿלאַך אי װינער קרייד" ,בּער ,זִי .131

אַרױפֿבּרענגען,

-נג,

שװאונק
מיט
מיט אימפּעט,
אַרױפֿהײבּן
(שוואונג) .אי א יונגן גענעראַל צום הויפּט-
קאָמאַנדיר אויף אַלע פֿראַנטן,

מיט זיך.
עניש,
-עכץ.

אַרױפֿשטױסן
בּאַרג.

-שטוױובּ,

דער.

 --טרו .אַי אַ שטיין אױפֿן

אי עמעצן

אויף

א סכּנותריקן

װעג.

,נידערטרעכטיקע מאַנצבּילן און די אומוויסנ-
הייט האָבּן זי ןדי גאַסנפֿרױען} אַרױפֿגעשטױסן
אױפֿן װעג פֿון זינד" ,איבּז ,דר' ט .קאַרניג,
היגעניע

פֿאַר אונפֿערהײראַטעטע,

ווארשע

,8091

זי , .8איז איין װעלאָסיפּעד שנעל פֿאַרבּײַגע-
לאָפֿן פֿאַרבּײַ אים און עס האָט אים אַרױפֿ-
געשטויסן אויף די שינעס . . .און דער װאַגאָן
איז אַריבּער זײַן פֿוס" ,מ .יודעלסאָהן ,דער
ממזר אַלס דאַקטאָר ,װילנצ  ,7291ז' , .61א
נײַןגאָרנדיקער

ראקעט

אמעריקאנער

שטײט

הײַנט גרייט אַרױפֿצושטױסן אַן אומזשאַװער-
דיקן שטאָל-סאַטעליט אין אַרבּיט אַרום דער
ערד" ,טמז 3691 ,צן .3

מיט
;װען

זיך
דער

דער.

-שטויס,

בּײַ דער

מאָגן איז געזונט

זנג --מעובּרת

און זי לײַדט ניט קיינע שמערצן ,דהיינו אַיונג,
בּרעכ,"...

מלכּה

בּערלאַנט,

מוטער ,װילנע  ,6381זי .5

די גליקליכע

-עיכץ.

עניש.

דערײַ,
אַרױפֿשטופּן  --טרח .אי עמעצן אױיף די
טרעפּ, .עמעצנס אַ האַנט האָט אים  . , .אַרופֿ-
געשטופּט אומעטום אױבּנאָן" ,חג ,טמז4691 ,
שו ,03
מיט זיך  --אי זיך צום פֿאָרזיצער .שטויסן
זיך מיט עלנבּויגנס כּדי זיך אַרױפֿצושטפּן.
ר,בּונוישל-עולם ,װי שטופּט זיך עס א יד
אַרױף אַזױ הויך אונטערן הימל און שטעלט
זיך נאָך אײַן דאָס לעבּן אַ' אַהין" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי ,37
--שטופּ ,דער- .עכץ- .עניש- .ערײי.

אַרויפשטורעמעשן  --אוטו.
אַרױפֿשטײַגן
מיט אַ שטורעם .אי אויף דעם שׂונאס פּאָזיציע.
מיט זיך ; --דורך שרעקלעכע פֿײַערן און
דורך העלישע פֿלאַמען געטראָגן ,װעלכע האָבּן
זיך אויף איר {דער אומת:ישׂראל} אַרױפֿגעשטו-
רעמט צו

פֿאַרניכטן",

מבּ"ם,

הוגה

דעות

ן,

ווילנץ  ,2191ז' ,26
אַרױפּשטײגן  --אוטו.
 .1אַרױפֿגײן,
אַרױפֿהײבּן זיך .א' אויף טרעפּ .אי פֿון װאַסער
אויף דער יבֹּשה .אַ'י אויף אַ ט ראָן .עלאָזן
מיר אַנױף שטײַגן אויף דיא דעכיר פֿון דיא
הײַזר ,אוני װעלן דיא הײַזר אײַן רײַסן" ,שאר,
קכו/בּ|, .רפֿקהן שטײַגט הינאבּ צום בּרונין
אוני פֿיליט דען קרוג אונ' שטײַגיט הירויף",
בּליץ ,בּראשית ,כד; .61 ,אַרױפֿגעשטיגן נאָך
עטלעכע טרעפּלעך ,האָבּן זיי זיך אַראָפּגעלאָזט
אין א מין זיצעכץ פֿון צוויי שטיבּלעך מיט א
קיך" ,שע ,בּלאָנזענדע

שטערן

װוו ,װאַרשעץ ,2291

זי , .023קוקט זיך צו מיט װאָס פֿאַר אַ
גיכקייט און װי הויך עס שטײַגט אַרויף די
װאַסער אין אַלע דרײַ גלעזלעך" ,יאַכ ו ,זי ,051

 .2דערהייבּן זיך גײַסטיק ,סאָציאַל ,אַ' צו
עשירות ,צו בּילדונג, .די בּאַפֿעלקערונג איז
אַזױ אַרױפֿגעשטיגן אַז זי האָט זיך פֿאַרטאָפּלט",
;בּײַ א שידוך זע אַרױפֿצושטײַגן ,ניט אַראָפּ-
צושטײיגן" ,שװ, .װערט ער גיװאָר װערן װאָשׂ
דער חילוק איז צװישן דיא מעלה דיא ער
איצונד האָט אוני צװישן דיא העכשׂטי פֿון אַלע

אַרױפֿשמײַגעריש

2199

מעלות ,דען װערט ער טראַכטן אַל צײַט העכר
,יך קען א"
אַרוף צו שטײַגן" ,חה | ,נו/א .א
איך קען אַרונטערזינקען .איך קען װערן בּעסער,
קליגער ,געבּילדעטער ,איידעלער" ,י .בּאָװשאָ
װער,

פּאָעזיע און פּראָזע ,נ"י  ,1191ן' ; ,212א

ייִך אין ליטע האָט געװאוסט אַו ער דאַרף
לערנען תּורה ... ,און שטײַגן אַלץ העכער,
אָבּער ניט װיסן אַז ער איז אַרױפֿגעשטיגן מיט
אַ שטאַפּל העכער פֿון אַן אַנדערן" ,א .קאַצעי
נעלנבּאָגן ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי , .063װען
די זײַניקע האָבּן צו דער מאַכט אַרױפֿגעשטיגן,
איז אים פֿאַרטרױיט געװאָרן  . . .אָנטײילצונעמען
אַפֿילו אין געהיים-געהאַלטענער שטיק מלאָכה",
נט ,קאָרבּאָנעס ,מאָסקװע , .3491די קינסטלע-
רישע מדרגה צו װעלכע זי איז לסוף אַרױפֿי
געשטיגן איז געװען געװאַלדיק גרויס" ,י .קאָרנ"
הענדלער,

היימיש ,אויג-סעפט'

אַרױפֿשיסן

,1691

 ,8װערן טײַערער .הייבּן זיך אין פּרײַז; .דער
פּרײַז אויף פֿלײיש איז אַזױ אַרױפֿגעשטיגן ,אַז
מיר מוזן װערן װעגעטאָריער", .אַפּנים אַז די
פֿרױען זענען אלע רײַך געװען ,עס אין דער
פּרײַז אַרױפֿגעשטיגן בּיז צו אַ מיליאָן" ,מלה,
לידער וו ,נ"י  ,4391זי ,731
 .4אַריבּערװאַקסן, .דער ייִנגערער שטײַגט
אַריבּער מיט אַ גאַנצן קאָפּ דעם עלטערן", .די
אויסגעשטעלט אין
ָט
א.
ה.
'הי.
מרבֿ
בּיימער 'ע
כּית-המקדש אֲָרום די זײַטן פֿון מזבּח ,און די
שפּיצן פֿון די ערבֿות האָבּן אַרױפֿגעשטײַגט
איבּערן מזבּח" ,סשי ! ,זי .321

 .2אַרױפֿטרעטן .אַי אויף א שטול כּדי אַראָפּי
צונעמען א ספֿר, .װען דיא מוטר פֿון רי טרפֿון
הוט זאָלן צו בּעט גין ,דאָ הוט ער זיך גיבּוקט
אוני האָט לושׂן אויף זיך הנויף

שטײַגן אינש

בּעטײ ,בּראַנט ,פּרק לא,
=--שטײַג ,דער  --העכערער
מיט זיך.
אִי .אַי פֿון (אין) פּרײַזן, .דער מענטש אין
זוכה װערט זײַן ...אַן אַײלײטער צו דער
מדרגה פֿון צלם-אלוקים" ,מ .דאַװידזאָן ,דער
ליעװער רבּי ,זי - .61ונג- .עכץ- .עניש,

ער (יין- ,קע).אַרױפֿשטײַגעריש  -אַדי .װאָס איז װי בּײַ
איינעם װאָס שטײַגט אַרױף .אַיע זיכערקייט,
-קייט,

אַרױיפשטיײינען  --אוטו .נעאָל .אַרױפֿשטײַגן
ֿ,ון די הויכץ
שווער ,האַמעטענע ,װי שטיין .פ
מויערן אַרום  /שטיינט אַרױף אַ שרעק  /װאָס
פֿרעסט די פֿליגל מײַנע אויף" ,אַלף כּץ ,אַקערי
צײַט ,נייי  ,9291זי ,17
אַרױפֿשטעפּן  --טרוו .אַי דאָס פֿלאַטערל אויף
א שפּילקע; .אַלכּסנדר מוקדון האָט בּײַ זיך
אַלײן אויסגעשניטן אַ שטיק פֿלײש און אַרױפי
געשטאַכן אױפֿן שפּיזײ ,ממוס ,מסעות ,ז' ,81
;אי זי אַלעמען אויף וילעס ,כאַפּט זיי דער

רוהיי ,ד .מ .איבּז ,װ .סטאַװסקי,
מינסק , .13291איר קענט די
ראָנדלעך אַי אויף פֿאַרשײדענע
און עס אַרױפֿשטעלן אױפֿן טיש
לע" ,נ .בּלום ,פֿאַר 2791 ,וו ,22

די סטאַניצע,
װיכע מאַקא-
פֿאַרבּן שטרוי
אין א טעפּע-

מיט

טאָך,ש

זיך.

-עניש.

--

אַרױפֿשטעלן

-נג,

דער.

 1שטעלן אויף

טרװ.

עפּעס װאָס איז העכער װי דער אָדט װאו מע
געפֿינט זיך .אַי די בּיכער אויף דער אי"
בּערשטער פּאָליצע .אי אַ פֿוס אױפֿן גאַניק,
אױפֿן לייטער ,אױפֿן אונטערשטן שטאַפּל אאַזו.
אַי אַ מצבה אױפֿן קבֿר .אי דעם טאָפּ אויף דער
פליטע .אי דעם דענקמאָל אױפֿן פּיעדעסטאַל,
אַי אַ גרויסן מגן-דוד אױפֿן דאַך פֿון דער שול,
,דער אינטערעס (= דאָ :בּליצשלינגער| װאָס
מע שטעלט אַרױף אויף א דאך איז אויס אײַזן.
מילא ,דאָס אײַון לאָזט נישט אין הויז אַרײַן
קיין קליפּה" ,יפ ,זי ,.951מעג מען הייסן אַן
עובֿדיכּוכבֿים קאַלט געקעכטס אי אױפֿן אויוון
איידער מע הייצט אײַןי ,702 ,נח/בּ, .זאָגט
רבּי יהושע :די מויער אַרום דעם גךעזן איז
זיײיער הויך ,איך קען ניט אַריבּערקוקן .אַזױ
נעמט אים דער מלאך-המות און שטעלט אים
אויף דער מויער אַרױף" ,מעשׂה רבּי יהושע בּן
לוי ,טשערנאַװיץ תּרט"ו, ,דער דוכּס האָט ...
אים געהייסן א' זײַנע פֿיס אויף דער קופּערנע
פֿלאַש װאָס װאַר אָנגעגאָסן מיט זודיקע װאַסער",
אמד ,דער

סיום

התּורה,

ווילנע , .8681צעלייג

אָװנט-צײַט אױפֿן פּריפּעטשיק אַ פֿײַער ,שטעל
אַרױיף דאָרט אויף א טרינישקע אַ טעפל",

ממוס ,שלמה ,זי ,84
*אַ אַ פֿוס = אַרײַנקומען ,זײַן ערגעצוואו.
*ער ווייס ניט ואו די פֿיס אַרױפֿצושטעָלן =
ער גייט אױפֿן קאָפּ ,מיט די פֿיס אַרױיף ,ד"ה
*ֹאַ'י א קינד אויף אַ בּענקל
עֶר איז צעדולט..
(אױפֿן טיש) = פֿאַרהערן אין לערנען נאָך
*אַ' אויף צװיי בּענקלעך
גאָר אַ קליין קינד.
פֹאַי א קאָ פּ
=  ;--אױספֿרעגער..723 ,
אויף זײַן (איר) פּלייצע = ד"ה אַז דערװײַל
האָט עֶר ניט קיין קאָפּ; ,זײַן ייַדישן קאָפּ
װעט ער אויף דעם טרוקענעם ענגלענדער ניט
אַ'" ,שע ,בּלאַנזענדע שטערן ,װאַרשע ,2291
לע ר אופֿן
זי , ,17מע זאָל אים אי אַ ט ע
קאָפּ ,װעט ער איך ניט אַראָפּפֿאַלןײ ,פֿװל
ועגן א פֿוױלן ,אַן אומבּאוועגלעכן ,א פֿלעגמאַ-
טיקער,
 .2אַרױפֿשרײַבּן ,אַרױפֿצײכענען .ארײַנשרײַבּן.
אִי אױפֿן קרעדיט אָדער דעבּיט .אי אויף דער
רעכענונג .א' אויף דער ערשטער רשימה פֿון
טראַנספּאָרט אין די אױיסראָטילאַגערן .אַי אויף
(אין) די צײַטונגען װאו עס פֿאַרדינגען זיך
דירות; .זיי האָבּן מיך שוין לאַנג אַרױפֿי
געשטעלט אויף דער קאָנטע פֿון היזק און
אַװעקגעמאַכט מיט דער האַנט" ,פַרץ ,בבּריװ
אויס װאַרשע' ,פּונקט ,4

 .3אַרױסשטעלן .אַרױפֿקלעפּן .אַי אַ שילד.
אַי א 'לײיבּלי פֿון דער יוניאָן.

געהייסן
נײַעם

דאַך",

שע,

מיט זיך  --אִי זיך אױפֿן בּענקל, .דאָס
שװעלבּעלע װאָס האַלט בּײַ אונדז זיך אויף
און שטעלט אַ נעסט זיך אויף די פֿענצטער
*אַי זיך מיט די
אַרוף" ,ממוס ,שירה ,ז' .66
הינטערשטע פֿיס(לעך) = זיך פֿאַרעקשנען* .אַ'
עפּעס אָדער עמעצן = פּראָי
זיך קעגן
טעסטירן ,קעמפֿן ,רעװאָלטירן .אי זיך קעגן
"דאָס מזל שטעלט זיך אַרױיף אויף
מלכות.
אים = א לענגערע צײַט גייט אים גוט.

-ונג.

--שטעל ,דער

-עכץ.

דער (דין ,דקע) .הער
אַרױפשטראַם  --דער- ,ען

-עניש.

יעדער

מין

שטראָם מיט אַ ריכטונג אַרױפֿצו .,עלעקטרישער
אי, .דאָס אַרױפֿשטײַגן פֿון װאַסער {פֿון
שטענגל צו די בּלעטערן אַרױף רופֿט זיך אַ",
אַ .גאַלאָמבּ איבּז ,ג .בּאָטש ,געװיקסן וו ,װאַרשע

 ,2זי ,721
אַרױפֿשיטן  --טרו .אַי אַ פּולװערל אויף דער
וואוגד, .ער האָט אַרױפֿגעשאָטן די קטורת אויף
די קוילן . . .איז געװאָרן דער קדשי-קדשים
אינגאנצן מיט רויך" ,מחזור בּיתיישׂראל ,יו"בּ,
װוילנע תּרצ"ו ,זי קיח, .מע האָט 9טלעכע
לאָפּעטעס ערד אַרױפֿגעשאָטן . . .אין א פּאָר
מינוט איז דער קבֿר פֿול געװאָרן" ,יד ,אבֿן
,ויף די פֿאַרשאַרטע בּולבּעס אין דעם
נגף .א
פֿאַראױיװן  . . .אַי פֿון אויבּן פּריסיק ,הייסע אֵשׁ
מיט גליענדיקש פֿונקען" ,הירש אַבּראַמאָװיטש,
אויך פֿיג:
אין ליטע | ,נ"י  ,1591ו' 024
*אַי די לעצטע

לאָפּעטע ערד

אויף עמִעֶצַן =

אים אינגאַנצן 'בּאַגראָבּן.
אויך :אַרױפֿגיסן, .זאָל מען די זודיקע שטייי
נער אַרײַנלײגן אין דעם טראַכטער און...
גלײַך אַי דאָס קאָכעדיקע װאַסער" ,הרבֿ מרדכי
הורװיץ,

ספֿר

פרשת

אונגװאַר

מרדכי,

,6681

מו/בּ, .ס'איז נישט גענוג מע זאָל |אינדערפֿרין
די הענט אָפּשװענקען אין אַ כּלי מיט װאַסער,
מע מוז דווקא אי דרײַ מאָל אויף יעדער האַנט
בּסירוגין" ,שמירת הנפֿש ,ירושלים תּשי"ג.
מיט
-ונג.

זיך.
-עבץ.

--שאָט,

שיט,עניש.

דער.

אַ'י גלײַך אויף

אַרױפֿשײַנען  --אוסװ --
אָרעם און רײַך; .האָט זיך געויזן די לבֿנה,
מונטער און העל האָט זי אַרױפֿגעשײַנט אויף
די זיצנדע",

צ .ז .רובּינשטײן,

דער

שרעקליכער

קנט-מאָל ,אַדעס  ,3881זי ,82
טרװ  --אי א בּרכה אויף די קינדערשע
קעפּעלעך, .השי"י . . .האָט אויף זיי אַרױפ-
געשײַנט שפֿע אלוקית" ,סשי ו ,ז' .421

מיט זיך.

-שײַן דער

ונה,

אַרױפֿשיפֿן  --אוטװ  ---אַרױפֿהײבּן זיך אין

 .4אַרױפֿבּױען .אַי נאָך א גאָרן, .אזוי װי
קיין שול װאַלגערט מען ניט אום ,װאָלט איך
מע זאָל איבּערשיטן

 0דערהייבּן איבּער עפּעס אָדער עמעצן .א'
דעם נײַעם ראָש איבּער אונדז.

די װענט,

פֿון כתרילעװקע,

{' ,65

 .9דערלאַנגען צום טיש .אַי כּיבּוד.

אַי אַ

האַסט ,מיט אימפּעט .ארױפֿפֿליען אַזױ גיך װי
אַ קויל װאָס מע שיסט אַרויף .פֿײַער-צונגען
שיסן אַרויף, .מ,יר האָבּן איבּערגעשראָקן אַן
אָדלער און ער איז אַרױפֿגעשאָסן צום הימל",
פּרץ ,יבּײַם פֿאַקיר', .זײַלן רויך האָבּן װי פֿון

אַרױפֿשיקן

2100

אַ קאַלכאױיװן צום הימל ארױפֿגעשאָסן" ,א .י.
דאָס

האָפֿפֿענבּערג,

נײַע

נ"י ,דעצ'

לעבּען

.0191

זייער װײַט ,אויף דער יבּשה ,האָט אַרױפֿ-
געשאָסן װי פֿון א בּיקס אַן אומגעריכטער קריי
פֿון א האָן . . ,ײ ,ל .שאַפּיראָ ,נאָװעלען.

טרו  --אַי די גראַנאַטן .אַי אַ ראַקעט .אי א
פּלאַנעטן-שיף; .האָבּן די פֿלאַמען געקנאַקט
און געשאָסן גליענדיקע גלאָװניעס ארויף" ,אַ.
בּערנשטיין

מיט

פֿאַר.41 | 9591 ,

זיך

--

פֿון די שכנים

,געלעכטערס

שיסן זיך ארויף צו אונדז אױיפֿן צווייטן גאָרן",
ה-עניש,
עכץ.,-ונג,

אַרױפֿשיקן  --טרו .אַי דעם שלח-מנות .אַי אַ
טעלעגראם.

אי דעם

אַגענט,

דעם

פֿארקויפער

אאַזװ, .שיק ניט אַרויף פֿאַר אַ שליח א נאַר,
װעסט זיך אײַנקױפֿן בּזיונות און צער" ,שװ.
שעכץ- .עניש,-ונג,

אַרױפֿשלאָג  --שוך-טייל .זען :געמעל  ,32ע.
איזרא,

שיך און קאַלאָשן ,קיִעװו ,8291

אַרױפֿשלאָגן  --טרח  --אַי אַ בּרעט .אַי אַ
שילדל ,אי די מזוזה .אַי אַ קול-קורא אויף דער
בּית-מדרש-וואנט, .קאָן  . . .וערן שטיין בּײַ דער
אַרבּעט ,דרעלעװען א קלעצל אָדער אי אן
אָבּאָרײ ,בּערג צו ,יװאָסטאָק ,,זי  .13אויך :מאַכן
עס זאָל אַרױפֿפֿל:יען ,אַרױפֿשטײַגן, .איך װעל
ק.ו.קן און קװעלן :דאָס איז מֿײַן פֿױגל,
,
איך האָבּין געמאַכט ,איך האָבּין אַרױפֿגעשלאָגן
אין דער הייך" ,פרץ' ,דאָס שטרײַמל
אוטװ  --אַרױפֿהײבּן זיך ,אַרױפֿפֿל;ען .דאָס
פֿײַער (דער רויך ,די פֿונקען) שלאָגט אַרויף,
אויך:

דריטפערזאָניק,

אַרױפֿקומען.

פז,

אָפּי

גרעפּצן, .די הענט און פֿיס זײַנען בּײַ אים
קאַלט ,דאָס בּלוט שלאָגט אים אַרוֹיף אין
פּנים" ,דאָקטאָר

ס .פֿאַלק ,דער

מעננער

רעטטער,

ניי  ,5091זי  ,46עער האָט געטאָן א שלוקערץ
און ס'האָט אים אַרױפֿגעשלאָגן אַן אומבּאַטעמט
װאַסער" ,בּאַש ,פֿאָר 1691 ,שו ,1
מיט זיך  --ארױפֿאַרבּעטן זיך .זיך דער-
שלאָגן צו בּעסערס ,העכערס .זיך אי צו עשי-
רות .מצליה זײַן ,זיך א' אויף (צו) דער
העכסטער מדרגה .א" זיך צום ציל .אי זיך צו
אַ שטיקל ייָחוֹס, .גאָט העלפֿט ,ער |דער פּעד-
לערן שלאָגט זיך שוין אַרויף אויף אַ בּענדל,
ד"ה אַ פּאַק פֿון פֿאָרנט און א פּאַק פֿון הינטןי,
יפֿאָל ,7881 ,פאן , .7פֿון יענע פֿײַנע בּריות
װאָס האָבּן  . . .מיט פֿינף פֿינגער אַרױפֿגעשלאָגן
זיך אויף אַ מויער און אויף נאָך א מויער",
שע,

אידישע

שרײַבערך,

ז'

.851

,ער

איזן...

פּשוט אַ געװעזענער פּויער ,א בּעללגוף ,אַ
דרייער ,װאָס האָט זיך אַרױפֿגעשלאָגן און איז
געװאָרן

אַרױפֿשפּרינגען

א פֿארװאַלטער",

ליפּמאַך-לעװין,

מיטנ

שטורעמ אַנטקעגנ ,מאָסקװע , .9391װאָס א
מענטש טוט ניט ,װיל ער זיך העכער אי און
מער דערװערבּן ,אַזױ איז אין מעשׂים טובֿים,
אַזױ אויך אין מסחר" ,נס ,משפּחה

מאַשבּער װ,

*זיך אַ'י אויף א ד ר ך (װצָג) =
ניי 8491
אויך :נאָך פּרוּװענישן ,נאָך מאַטערנישן אָנ
הייבּן פֿאַרדינען אָדער בּכּלל טאָן עפּעס ריכטיק,

זיך א' אויף א וװעג ,נעמען מאַ כן א לעבּן
(אַמ) .נאָך א סך עקספּערימענטן זיך א' אויף א

| דרך צו בּאַקעמפֿן די שװוערע קראַנקייט,

-ש-לאָג ,דער.

זערי.

זונג.

אַרױפֿשלעפּן  --טרח.

-עניש,

-עכץ,

 .1אַי די הויזן איבּער

דעם צעקאטעװעטן אָחור .א' א קאַסטן אויף די
אַי די צעריסענע

טרעפּ.

שטיװל.

א' אויף די

האָר אַ הוט מיט אַ גאַנצן בּלומעןגאָרטן .א'
דעם גרויסן פֿיש װאָס האָט געצאַפּלט אױפֿן
שאַרפֿן האַטשיק, ,דער הימל איז אָנגעדרודלט,
שלעפּט אויף זיך אַרויף ,מעשׂה קבּצן ,א שטאַרק
אָפּגעבּליאַקעװעטן מאַנטל פֿון אַ מיתה-משונה-
8יג, :די נאַ-
קאָליר" ,ממוס ,שלמה ,ז' .19
רישע פֿרומע װאָלטן גערן די גאנצע װעלט מיט
זיך אַרױפֿגעשלעפּט אין הימל אַרײַן" ,קמ,6681 ,
*אי די קו אױפֿן בּוידעם = טאָן אַן
טא .02
אומניציקע שװערע ארבּעט ,אָן שום זינען* .א'
אויף זיך א שעפּסענע פֿעל = מאַכן אַן אָנשטעל
*אַ' אויף זיך
פֿון א שװאַכן און א גוטן.
דעם רוח (דעם געץ ,דעם תּלוי ,דעפ שוארצ-
יאָר) = זיך אויספּוצן אויף א װילדן אופֿן ,אָן
שום

געשמאק,

מיט צו פֿיל צירונגען.

 .2אַרױפֿנעמען אויף זיך .אריבּערנעמען .אי
אויף זיך א נײַעם עול .אי אויף זיך צרות, .א
פּאָר יאָר שפּעטער האָט ער אויף זיך ארױפֿגע-
שלעפּט נײַע פּראָצעסן" ,דער אמת ,בּאָסטאָן
 ,5פא  ,8ז' , .36אַז מע בּאָדט זיך אין א
שמוציקע מקװה ,קען מען אויף זיך אַ' די
שעדלעכסטע זאַראַזעסײ ,דרי מ .גאָטליעבּ ,פּאָי
פולערע

אַלגעמײנע

היגעניע ,װאַרשע 7 ,8091

, 3די פֿאַרשימלטע אײיראָפּעאישע פֿאָרמען פֿון
לעבּן װערן דאָ מאלפע-מעסיק אַרײַנגעבּראַכט
און אַרױפֿגעשלעפּט אויף זיך" ,פה ,פֿון װײַטע
לענדער.

מיט

זיך  --זיך אַ' בּיזן צענטן גאָרן

ש-לעפּ ,דער.

זנג.

-עכץ.

-עניש.

אַרױפֿשעפּן  --טרו .אַי אַן עמער װאַסער.
פֿיג :אַי נאָך אַ מעגלעכקייט .אַי פֿרײד, ,װען א
בּרונען שטייט אין די גאָס אין אָסור |אום
שבּתן װאַסער אַרױפֿצושעפּן און אויף דער גאַס
עס צו שטעלן" ,הרבֿ א .בּרודא ,הליכות עולם,
/נם,אונגוואר  ,4681יא/בּ.
אַרױפּשפּאַנען  --אוטװ  6אַקחװ .אַי אויף
א בּאַרג בּיזן סאַמע שפּיץ .אי די טרעפּ מיט
אײַליקע טריט .אי פֿון דער ערד בּיז צו דער
לבנה, .אויף דער בּריק {האָטן מיט פֿעסטץ
טריט אַרױפֿגעשפּאַנט א ראָטע סאָלדאַטןײ ,נאָטע
לוריע ,הימל און ערד ,מֿאַסקװע  ,5691ז' ,522
6נג.
ש-פֿאַן ,דער.מיט זיך.
-זעכץ- .עניש,

אַרױפֿשפּאַרן  --אוטוו  --אַרױפֿקומען ,אַרױפֿ-
הײיבּן זיך מיט כּוח ,מיט אַן אַנשטרענג .אַי
בּיזן טורעם .אי אין די הימלען, .די אורין קען
| זיך ניט אויפֿהאַלטן ,מע מוז לאָזן יעדע װײַלע
צו בּיסלעך ,דאָך גייט דאָס גאַנצע װאַסער נישט
אַרויס ,די װאַסער שפּאַרט אַרױף צום הארצן",

דר'

פֿאַלק,

ס.

דער

רעטטער,

מעננער

נ"י ,5091

זי , .89דער שניי שפּארט אראָפּ און די סאָסנעס
מיט שפּיציקע קעפּ פֿאַרעקשנטע שפּאַרן אַרויף",
חג ,דער

צװאה,

מאַמעס

ז' ,021

טרו  ---אַרױפֿדריקן .אָנשפּאַרן און דריקן.
אַי א קלאָץ אויף יענער זײַט טיר ,מע זאָל זי
ניט קענען עפֿענען .א' אויף אונדז דעם עול
אויסצוהאַלטן די יתומים, .ענגע קראַגנס...
דריקן די בּלוט-אָדערן ,און דאָס בּלוט װערט
ארױפֿגעשפּאַרט

אין דער הייך" ,דרי
אַלגעמײנע

מ .גאָט"

היגיענע,

װאַרשל

ליעבּ,

פּאַפּולערע

,8

ז' , .43װאַרט ,איך װעל דיר אים |דעם

בּײַלן אײַנקװעטשן  --זאָגט לייבּל און שפּאַרט
אַרױף אויף אים זײַן האַנט און קװעטשט",
אֵש ,אַהײם ,מינסק ,יאָר? ,ז' , .3האָט עֶר אַ
פֿולן קויש אַרױפֿגעשפּאַרט דער מאדאם אױפֿן
קאָפּ" ,י .יאָפֿע ,אין קעסל גרובּ ,מאָסקװע ,9291
זי , .7א גרעזעלע  --סע שפּאַרט אַרױף דאָס
קעפּעלע פֿון װיסטעניש און ענגעניש אַריבּער
אויף א פֿרײַער
וא ,52
2

װעלט",

א.

לוצקי,

טמז,

מיט זיך  --אַי זיך בּיז צום רבּין אױבּנאָן.
עניש.
עכץ.זנג.
--שפּאַר.

אַרױפֿשפּיזן  --טרחז.

אַרױפֿשטעכן אויף אַ

שפּיז .אַי פֿלײש און עס אױסבּראָטן אויף
אויך פֿיג, :די בּרעמען ,װי זיי װאָלטן
קוילן.
 אַנטלאָפֿן פֿון די אויגן ,אַרױפֿגעשפּיזט הויךאין געקנייטשטן שטערן אַרײַן" ,יחיאל לערער,
/נב.
מײַן היים ,װאַרשע .6391

אַרױפֿשפּײַשן  --אוטו  4טרו .אַי בּלוט אױפֿן
טיכל .קאַז דער פֿלוסיקער {הזבֿן װעט אַי אויף
אַ ריינעם ,זאָל יענער װאַשן זײַנע קליידער און
זיך בּאָדן אין װאַסער און זײַן אומריין בּיזן
-שפֿײַ ,דער.אָװנט" ,תּי ,ויקרא ,טו.8 ,
עניש,דאונג.,

אַקט אָדער
אַרופשפּרונג  --דער ,ען
רעזולטאַט פֿון אַרױפֿשפּרינגען .אומגעריכטער
א

אַרױפֿשפּרײַון  --דזו אַרױפֿשפּאַנען ,אָבּער
מיט גרויסע טריט,, .איך שפּרײַז אַרױף אויף
אַ צווייטן שטאָק און קלאַפּ אָן אין דער ערשטער
טיר" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאר אין תּל אַבֿיב ,ז' ,81

אַרױפֿשפּרײטן  --טרו .אַרױפֿלײגן אין דער
:8'1
גאַנצער לענג און בּרייט .אַ' אַ צודצק.
| אַי די פּראָטעקציע ,די שוץ .אי חסד און גנאָד,
מיט ויך.
עניש.-עכץ,

-שפּרייט,

דער

/זנג,

 .1אַי אױפֿן
אַרױפֿשפּריננען  --אוטה.
בּענקל ,אױפֿן טיש אע ,אי אױפֿן טאַטן און אים
אַרומנעמען .זיך אײַנלױפֿן און אי אויף אַ װאַנט,
אי אויף דער בּימה, .אַ הונט שפּרינגט ארויף
אויף אַ מענטשן ,אָבּער אַ מענטש שפּרינגט
ניט אַרוף אויף א הונט" ,שװ |=אַ שלעכטער

פֿאַלט אָן װי א הונט אויף א גוטן ,אָבּער ניט אַ
גוטער אויף א שלעכטןן, .דאָ װאָלט עֶר בּײַא
איר {דער זונה} ליגן ,שפּראַך זיא :בּרענג מיר
ואָר דאָשׂ צװײַגיל פֿון דען העכשטן בּוים ,דא

אַרױפֿשרױפֿן
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שפּראַנג ער אַנױף אוני בּראַכט אירשׂ" ,טח,
,ו מאָרגנט  . . .דאָ קאַמן דיא
בּמדבֹּר ,לג ,31 ,צ
אַפֿין אונ' זעצט איין איטליכר אִף איין הוט
אויף זײַן קאָפּף אונ' שפּרינגן אַרױף אויף די
בּיימר" ,איילין שפיגל ,פּראָג תּצ"ה ,ז' ,62
,מע-ע-ע! מאַכן די ציגן ,דרייענדיק מיט די
וויידעלעך און שפּרינגען אַרויף פֿלינק אויף
דעם װאָגן" ,ממוס ,ספֿר הבּהמות ,ז' ; ,82אַז
הרבֿ הגאון רײַנעס קומט . . .דרשנען ,שפּרינגט
אַרויף א פּרוש אױפֿן בּעלעמער און כאַפּט אים
אַן בּײַ דער גרגרת" ,פרץ' ,שטעט און שטעט
לעך' ,פּונקט ,4
 .2אַרױפֿקומען גיך ,אומגעריכט ,מיט אימ-
פּעט .א' צו עמעצן אויף עטלעכע מינוט .די
עלטער שפּרינגט אַריף אומגעבּעטענערהייט,
;וי זי |שרהן איז געשטאָרבּן ,איז אַרױפֿגע-
שפּרונגען אַלטקײט אויף אַבֿרהם אַבֿינו" ,תּנחוי
מא ,בּראשית ,װאַרשע תּרמ"ו ,זי ,511
 .9שטאַרק העכער װערן אין װערט, .די
אַרטיקע װאַלוטע פֿאַלט ,שפּרינגט דער דאָלאַר
אַרויף", .ז,אָל מען ניט קױפֿן קיין ימאַלצעװערי?
ּר.ינגט
פ..
שָג
אַז אַלע טא
מוחםימענדל,

אַרויף",

עס

שע,

זי ,15

אַלכּסנדר

האַרקאַװי,

דיא

יודישע

רעװאָלוציאָן,

ניי  ,2981ז' .5

מיט זיך.

זנג.,

-שפּרינג.

דעניש= .דער (ין- ,קע)= .הער

-עכקץ.

אַרױפֿשרױפֿן  --טרו .אַי אַ בּרעט ,די גאַנצע
פּאָליצע .אִי אַ לאָמפּ צום סופֿיט .אויך :אַי דעם
פּרײַז( ,דעם מקח ,די פּרײַון) .שטאַרק העכערן.
בּאַשטראַפֿן פֿאַרן אַי די פּרײַזן,

ש-רויף ,דער .דונג . -עכץ . -שניש.
אַרױפֿשרײַבּן  --טרו .אַי אַ נאָמען אויף אַ
מיט

טאָװל ,אויף (אין) א העפֿט.

ויןך --

זיך אַי אַדאַנק די גרויסע אױפֿטוען אין דער
קליינער רשימה פֿון די װיכטיקסטע מענטשן,
אַרױפֿשרײען  --אוטחו  --אַי און װאָר(ע)נען.
אי צו עמעצן .אַי צו (אויף) אַן אָרט, .מע קאָן
אַמאָל אַי צום

שרײַבּערס

'עלפֿנבּײינערגעם

טו"

רעםי און פֿאַרלאַנגען אַז ער זאָל אַראָפּנידערן

אויף דער ערד" ,שנ ,לעזער ,דיכטער ,קריט"
קער ו ,זי , .013קעמפֿנדיק מיט די שטריק , . . .
האָבּן זיי פלוצלינג דערהערט דער בּאָבּעס
שטימע װאָס האָט צו זיי אַרױפֿגעשריגן פֿון
אונטן",

הל.

זשיטניצקי,

דעם

זיידנס

הײַזל,.

,זי טוט אַ לאַך צו דעם מאַנצבּיל װאָס שרײַט
אַרױף און ער טוט צו איר א בּלינצל" ,בּאַש,

פֿאָר 2791 ,א ,12
טרװ

 ---אי גוואלד .א' אַראָפּ ,אַראָפּ! אַ' די

ידיעה װעגן דער פּלוצעמדיקע ישועה,

--שריי ,דער

דער (דין ,יקע).

אַרױפֿשריפֿט  --די -ן
דאָס װאָס אין
(ווערט) אַרױפֿגעשריבּן ,אַרײַנגעקריצט אע .אַ
שיינע אַי אויף אַ מצבֿה,
אַרוכּוית וקצרות ( --אַרוקעס אוקצאָרעסן
אַדחװ? .כאיכה רבֹּה ,פּרשה א ,כ .לאַנג און
אױספֿירלעך ,בּפֿרוטרוט ,מיט אַלע
קורץי.
דעטאַלן .רעדן אי וי  --אַרומרעדן אַן ענין מיט
אַלע פּרטים (פּיטשעװוקעס), .ער האָט מיט מיר
אײַנגעטענהט אי ו' ,בּיז ער האָט געפּועלט
װאָס ער האָט געװאָלט" .שפּאַצירן אי ו' --
מיט לאַנגע און אָפֿטע שפּאַנען און שפּרײַזן
צוזאַמען.

אָרוך על מדותיו  ...{ --אַל מידױסאָװן
פֿראַזע .תח? .כאפֿשר לויט תהלים ,קלג ;3
ש,יורד על חי מדותיו" ' --לאַנג איבּער זײַגע
מאָסן ,איבּער זײַן בּאָרד ,ד"ה :צו לאַנג .עדי
ווירטין  . . .בּאקוקט  . . .מײַן נאַז ...האָט זי
בּאַמערקט אַז ער איז אי עי מי ,ד"ר מ .גאָט-
ליעבּ ,זײַט געזונד

|ו ,װארשע

-אונג,

/ערײַ.

-עכץ.,

-עניש,

 ,2091זי .91

א'רוֹם דער: ,ס? .אי  .227אויך :אַראַן
 .1װילדגראָז .װערט אויך אָנגערופֿן שלאַנגענ-
גראָז ,אויך אהרנס בּאָרד.

 4זיך האַסטיק אַ הײיבּ טאָן צו א בּעסערער
פּאַזיציע .אַי צו גדולה און כּבֿוד .אי צו עשירות,
,איינער פֿון די זין  . . .איז געװען א גרויסער
רודף-אַחר-הכּבֿוד ,האָט געװאָלט גאָר אַי אין
דער הייך און װערן א קעניג איבּער די ייִדן",

אַרום

מזט!21טס2מז מזטזג.

 .2געװיקס װאָס װערט קולטיוירט מיט געל

װײַסע בּלימלעך און מיט בּלעטער װאָס דער-
מאַנען פֿיסלעך פֿון אַ פֿױגל81/15012 ,ק .411820
אַרו"םֿ--אַדו()6( .ט)צמט זסם  ,1 .62:2:אָרט-
בּאַשטימונג ,פֿון אַלע זײַטן ,אין א שכנישאַפֿט,
אין א סבֿיבֿה ,אין א קרײַז (װאָס אין זײַן מיטן
איז עפּעס ,טוט זיך ,געפֿינט זיך װאָס אין
אויסגעדריקט דורך א װערב) .אי איז שטיל .אַ'
איז א פֿרײלעך לעבּן .מע קלאָגט און מע וויינט
אי .צפּעס טוט זיך אִ' .אי פֿילט מען זיך פֿרל,
אי איז גאָרנישט ניטאָ .שטיין אַ' און װאַרטן
אויף עֶפּעס .זוכן און (ניט) געפֿינען א"
,איטלעכעס מיידל אי אין דער סבֿיבֿה געװען
איז איר שיינקייט מקנא" ,יהואָש' ,דעם תּנאס
קללה', .אַי איז אייבּיק נאַכט און אײבּיק
אינדערװאַכן",

חג ,שײַן פֿון פֿאַרלאָשענע

שטערן,

זי ,201
דאָס לעבּן אי .די מענטשן (בּיימער ,זאַכן
אאַזװ) אַי, .קױפֿסטו א הויז ,פֿרעג זיך נאָך
ווער זײַנען די שכנים {װאָס װאוינעןן אַי" ,שו.
,ער װעט דעם טעמפּל אומשטירצן אין בּראַנד
און דעם בּאַרג א' צעאַקערן" ,אל װן ,ז' ,55
;זיך דערמאַנט מײַן שטאָט |װאָס איזן מיט אַ
גרויסן װאַלד אַ'" ,סעג ,פֿון רוסלאַנד  --צע-
בּראָכענע זײַלן ,װאַרשע  ,0291ז' ,45

 ,2צ -ײבַאַטשטימונג.

שפּעטער .דערנאָך.

אַװעק אין צײַט .קומען אהיים דרײַ יאָר אַי
געזונט וערן אַ חודש א'  +--איךאַרום +-- ,אַ'י
פּרעפּ ,בּ , ,3זאָל אונז שיקן משיח דוד קינד . . .
אונז צו פֿירן אין ארץ ישׂראל הניין  . . ,ווידר
בּיגעבּן" ,צוכט.
יד.רשפֿט
אי צו אבייּנרר..
;אַלי בּוימר װאָז איין יהודי לאָזט פֿלאַנצן בּײַא
זיך ,דאַרף מן דיא פּירות ניט עשׂין . . .ווען די
דרײַא יאָר אַ' זײַנן  . . .דער נאָך מאָג מן דיא
פּירות

עֶשׂידִי,

ר'

שלמה

זלמן

לונדן,

קהלת

שלמה ,אַמשׂט תּק"ד, .און סוף דרײַ חדשים אַי

|  . . -האָט אַבֿימלך געזען אַז יצחק אונטערהאַלט
זיך מיט זײַן װײַבּ רבֿקה" ,ספֿר הישר ,תּולדות,
װאַרשע  ,9581שפּ' | .7תי :בּראשית ,כו:8 ,
,ערשט יצחק שטיפֿט . . .ײן.
 3שטט ײג ע ר -בּאַשטימונג .אַזױ ,װי אַזו,
אויף װאַסער אופֿן, .װי אי קען מען עס טאָן?".
;אָט װי אי מע קען עס דערגרייכן", .די סיבּות
װי א' ער זאָל קענען עפּעס אויסװערקן...
זײַנען אויך ניט גלײַך איינע צו דער אַנדערער",
חה  ,32בּ ,זי , .211בּײַ דער שכנטע איז איר ,. .
אײַנגעפֿאַלן װי א' צו פֿאַרגרעסערן אירע הכנ"
סות",

עוזר

װאַרשאַװסק',

אין

כאַליאַסטרע

װ,

פּאַריז  ,4291זי , ,44ער האָט זיך בּשום-אופֿן
ניט געלאָזט דערקלערן װי אי ער איז פֿאַרפֿאַלן
געװאָרן" ,ה .כאַצקעלעס איבּז ,העקטאָר מאַלאָ,
ראָמען קאָלבּריס ,װוילנץ ,0491

אַרום  --דער ,ען +-- .דפֿח.

 1דאָס װאָס

איז ארום ,איז פֿון אַלע זײַטן אין אָרט .דער
שיינער אַ' .שטיין אױפֿן טורעם און בּאַקוקן
דעם א' .זיין בּאקאַנט מיטן א' .קומען אױפֿן
מאַרק פֿון גאַנצן אַי .אױיפֿן בּרייטן שטח פֿון
ּ,ערג-שפּיצן
אי .דער נאַענטער (װײַטערער) אַ' .ב
נייגן זייערע קעפּ צו אַלע אֵיען" ,הל, .ניטאַ
אין די אַ'ען קיין סימן פֿון קיין זיג" ,נאַד,
;אַ קוק געגעבּן אויף די פֿאַרטײַעטע א'ען",
פּמ ,מילכאָמע ,מאָסקװע  ,8491ז' , ,37דער
גרויער אי איז געװעזן פֿאַרצויגן מיט אָפּגלאַנץ
פֿון פֿײַער" ,אַלף כּץ ,צוק ,פֿעַבּ' ,7591

 ,2סאָציאַלע סבֿיבֿה .אומגעבּונג .שכנישאַפֿט,
געזעלשאַפֿטלעכער קלימאַט .דער פֿרעמדער (איי"
גענער ,פֿרײַנדלעכער ,פֿײַנטלעכער ,בּלינדער
אאַ) אי, .אונדזער קאַמף מיט זיך און מיטן א",
הל ,יא בּריוו פֿון אַמעריקע צו אַ װײַטן פֿרײנד',
;אַבֿרהם

אָבֿינו האָט געבּילדעט

אַן אַ" ,טמז,

 5וא , .5אויסהיטן דאָס אייגענע אינעװיי"
ניקסטע לעבּן קעגן דעם אִ'י פֿון בּלינדער
אומפּערזענלעכקייט" ,ש .בּיקל ,טמז 7591 ,או ,51

אַרו"ם  --געניצט אויך װי אַ זח מיט בֹּבּ פֿון
=

אַדװ אָדער פּרעפ .עאַיז אי! קיין אַנדער װעג איז
ניטאָ"; .א'  --דאָס איז דער ענטפֿער ,װײַל
קיין איך קען ניט און טאָר ניט זײַן איזאָלירט",

 .1מיט אַן אָרט בּ ,װי

אַרו"ם  --פרעפ.
אַדװ ,בּ  .1אָנקלײַבּן פֿרײַנד אי זיך .די דערפֿער
אי דער גרויסער שטאָט .אָנגראַבּן װאַלן אי דער
פֿעסטונג .דערנער אי א רויז .זיצן א' דעם
פֿײַער,

אײַנפֿלאַנצן

בּיימער

אַ' די הײַזער.

די

הינטערגעסלעך א' דעם מאַרק .די אינזעקטן
אי די געװיקסן,, .מלאָכים מיט פֿליגל  /שטייען
אי דײַן וויגל  /א גאנצע נאַכט אויסגעשטעלט",
עט ,לידער ,ווילנע  ,5291זי , .79וי צװײַגעלעך
פֿונעם איילבּערטבּוים ,גרין און פֿריש / ,זיצן
דײַנע קינדערלעך אי דײַן טיש" ,ממוס ,שירה,
זי , ,18אי דעם אויסגעלאַשן-קאַלטן קראַטער/ ,
פֿון כאַאָס דעם געװעזענעם טעאַטער" ,יהואָש,
'פּראַלאָגי .אי ט יש  --מע האָט אין זינען:
וואו מען עסט ,מע לערנט ,מען ארבּעט ,מע
פֿירט אָן .די לומדים

טיש.

אי טיש.

די פּועלים אַ'

2102

אַרום
 .2פֿאַר א נאָמען פֿון אַן אבֿר (מיט אַן
אױסגעבּרייטערטן ב פֿון אָרט) .פּענטעס אַ' די
פֿיס .אַ װײיטיק אי דעם בּויך .דער שטריק אַ'
האַלדז .עס שטעכט אַי האַרצן, .מיט דער רצועה
פֿונעם של-יד מאַכט מען זיבּן כּריכות אי דער
לינקער האַנט און דרײַ כּריכות אַי דעם מיטלסטן
פֿינגער" ,אַבֿרהם רעכטמאַן,

יבּל וי

 .2מיט אַ לעבּעדיקן סובּיעקט אָדער אָב -
יע קט װאָס װײַזט גלײַכצײַטיק אָן אויף אַן
אָרט .טאַנצן אי חתױכּלה ,אַי דעם זיגער .זיך
אָנזאַמלען אי דעם רעדנער ,אָרעמע קרובים אַ'
דעם גבֿיר פֿון דער משפּחה? .וי אַ שיינע רויז
האָבּ איך געבּליט / ,שיינע בּלעטעלעך איז א'
מיר געווען" ,פֿל, .אַז מע רײַבּט זיך אַ' אַ נגיד
 --רײַבּט מען זיך אויס אַ לאָך" ,שװ, .אײַגגעזאַמלט זאָל אײַנגעזאַמלט װערן גאַנץ ישׂראל
אַי דיר" ,תּי ,שמואל בּ ,יז, .11 ,אַלץ אַי אונדז
איז געװאָרן אין א געװיסער צײַט און װעט
אַמאָל אױפֿהערן" ,ארז ,קמ ,5681 ,טא  .3אװי
 . .ווען מענער
אַנגענעם עס איז פֿאַר אַ פֿרױ. ,
דרייען

זיך

א'

איר",

ספ,9

קאַלאָניסט,

ייזישער

זי ,68

 .4אויך פֿיג, :טיף-טיף האָט א האַנט א קייט
א' דעם
אצג,

אַרומאירן

גײַסט

אין צײַטנס

און אייגךדמיון
רויש,

כבּײַ מיר

געקאָװעט",
אין פּנקס"

*אַרבּעטן א' עמעצן = זען צו װירקן אויף
אים ,אויף זײַן אויסזען ,זײַנע מידות ,אידייעןי
א' זיך ,א' עמעצן = זאָרגעװדיק
*גײן
*מיען (סטאַרען) זיך אַ'
אָפּהיטן ,כאָװען.
עמעצן = אויסהאלטן ,אויפֿהאַלטן ,זײַן גרייט
אויף קרבּנות לטובֿת עמעצן .מיען זיך א'
טאַטע-מאַמע ,אי װײַב און קינד.

 .9אַנשטאָט

װעגן.

בּשײַכות מיט ,אין

פֿאַרבּינדונג מיט (אַן ענין ,אַן אינטערעס ,אַ
געשעפֿט ,אַ פּראַבּלעם ,א פּערזאָן) .א' א מח-
לוקת .אַי דער הוצאה פֿון דעם פֿאַראײן .אי דער
אונטערנעמונג .אַי פֿאַרדינסטן .דער שמועס אי
דער איצטיקער פּאַליטיק ,א' א בּוך ,א' דעם
מחבּר .לױבּװוערטער א' דעם געשטאָרבּענעם.
ג,עדרייט זיך אי אַ שאלה און געמאַכט קאַלאָשן
קאַליע?" {= אומזיסט זיך געמיט אִי אַ הויכן
ענין) ,פֿװל, .אלץ דרייט זיך אַי בּרויט און טויט",
שװ .עאַי פֿרױ און קינד קען אויך זײַן וויייאון"
ווינד" ,שוו, .שענדלעך אז שמשׂים זאָלן זיך ניט
אָנהײבּן מתעסק זײַן אַי אַ מת יום יום-טובֿ שני,
בּיז מע זאָל זיי פֿאַרױס קבֿורה-געלט אום יום"
טובֿ בּאַצאָלן" ,פלאי ,המדבּר בּצדקה ,װאַרשע
תּרנ"בּ ,זי , .62ער איז אַ מעקלער און רײַבּט

זיך אִי צוקער" ,שע ,מנחם-מענדל ,זי , .29דער
ּןי.ת.-.הלל און בּית-שמאי --
ביש
קאמף צװ
אי װאָס האָט זיך עס געדרייט" ,קאָר װ ,נ"י
 ,0ז' , .21זי פּאַרעט זיך א װאָך צײַט א'
דעם בּאַלײ ,מ .בּורשטין ,גורל ,זי ,4

 .0מיט אַ צ ײַ טיבּ .אַן ערך ,לפֿײערך ,מער-
װײיניק .װאַרטן אַי צװויי שעה .אַ' דרײַ אַזײגער
אין דער נאַכט .סיקומט סוף זומער ,אי ראָש-
חוֹדש אלול .בּאַקן ניט מער װי אי  54מינוט,
בּאַצאָלן ערשט אַי סוכּותיצײַט, .בּײַם פֿאַר"
ענדיקן דעם מאָלצײַט ,אי בּרכת-המזון ,זײַנען

אָנגעקומען נײַע געסט" .אָנגעקומען . .בּין
איך פּונקט אום פֿרײַטיק פֿאַרנאַכט ,שוין א'
ליכט-בּענטשן" ,שע ,מעשׂיות און פֿאַנטאַזיעס,
זי , ,38זיץ אַזױ איינמאָל בּין-הזמנים ,אי ראָש-
השנה-צײַט ,פֿאַר אונדזער הײַזל ,"...אַר
יענער בּריוו', .ס'איז געווען אַי צוועלף אזייגער
ווען בּײַ דעם שנײַדער האָט מען אויף א פּאָר
מינוט איבּערגעריסן די אַרבּעט" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער ו ,זי , ,103אי א יאָר צײַט איז ער ..+
געלעגן אײַנגעלייגט" ,ש .סײַמאָ ,טאָג8591 ,
וא ,82
 .4אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ מ אָ ס .אַן ערך.
קאָסטן אי הונדערט רובּל .אין דורכשניט א' א
סענט א מײַל .אַרײַנגיסן אי א האַלבּע גלאָז
װאַסער ,צושיטן אַי אַ לעפֿעלע זאַלץ .בּרענגען

אי אַן עמער פֿלומען ,אַי אַ קילאָ צוקער אע.
אַרום  --קאַנװערבּ .פֿרגל :אַרום ,אַדװ; אַרום,
גיט צו פֿאַרשײדענע  33דעם שטאם
פּרעפּ.
פֿון װערבּ .אויך בּײַ דעם זעלבּיקן װערבּ קען
אַרום קומען מיט א פּאָר אָדער מיט עטלעכע
בֹּבּ .די אָפטסטע זײַנען:

 .1װײַזט אָן אויף אַ ר ט.

פֿון אַלע זײַטן

(לכל-הפּחות פֿון צוויי זײַטן) ,למשל :ארומ"
בּויען ,אַרומבּינדן ,אַרומגרענעצן ,ארומוויקלען,
אַרומטאַפּן ,אַרומלײַכטן ,אַרומצױמען ,אַרומ-
שײַערן אאַ.

 .2װײַזט אָן אויף צ ײַ ט .א לענגערע צײַט,
אויך  ---כּסדר ,אָן אוױיפֿהער (פֿון שטאַנדפּונקט
פֿון דעם סובּיעקט פֿון װערבּ) .למשל :אַרומאַמ"-
פּערן זיך ,אַרומבּלאַנדזשען ,אַרומבּושעװען,
אַרומװאָרטשען ,אַרומזוכן ,אַרומטומלען ,אַרומ"
מאַרשירן ,אַרומשלעפּן אאַ.

 .9װײַזט אַז עס איז פֿון אַלע (לכל-הפּחות
קוקװינקלען
שטאנדפּונקטן,
פֿון עטלעכע)
למשל :אַרומטראַכטן ,אַרומלױבּן ,אַרומפּלאַנירן,

אַרומקריטיקירן ,אַרומשמועסן

אאַ.

 .4װײַזט אויף הין און צוריק ,הין און הער,
למשל :אַרומגיין ,אַרומזעגלען ,ארומפֿליען
ארומקריכן ,אַרומשװעבּן ,אַרומשפּאַצירן אאַ.

 .9װײַוט אַז ניט אינגאַנצן ,נאָר פֿון די
בּרעגן ,פֿון א זײַט .למשל :אַרומבּײַסן ,ארומ"
בּרענען ,אַרומבּרעקלען ,אַרומגריזשען ,אַרומ"
שנײַדן ,אַרומשניצן אאַ.
 0פֿאַרבּײַט הינטךאַרום ,װײַזט אױיף אַ
פֿאַרקערטער ריכטונג ,זײַט ,למשל :אַרומבּרענ-
גען ,אַרומהײבּן ,אַרומטראָגן ,אַרומפֿאָרן ,אַרומ-
פֿירן ,אַרומשלעפּן אאַ.

די אַנדערע בּב  ;--אין די װײַ-
טערדיקע װערבּן .דער עיקר-בּ
ווערט װײַמער ניט אויםנע-
טײַטשט .אויך די אַנדערע בּבּ
ווערן ניט אױסגעטײַטשט ,ווען
זיי דרינגען אַרוים פֿון ערשטיקן
בּ פֿון שמאַם .בּײַי די װערבּן מיט
אָרום ווערן ניט אָנגעוויזן נים
איצ ,נים פּאַר ;-- .די װערבּן
מיט די קאַנװערבּן אוים ,אומ.
אאַ .װאָס שייך װערבּן װאָס

ווערן דאָ ניט פֿאַרצײכנט ;-- ,די
כּב פֿון קאָנװערבּ.
אַיום און אַרוֹם  --אַדװ +- .בּבּ פֿון אַרום,
| .1אַבּסאָלוט פֿון אַלע זײַטן
אַדװ ,פרעפּ.
אומעטום .זיצן אי און אי .אַרומװאַנדערן אַ'
און אַי .פֿאַרטיק מאַכן אַי און אַי .ס'איז (ניט)
פֿרײלעך אי און אַ' .אִי און אי בּליט דער מאָן.
,שפּאַצירן זענען מיר בּיידע געגאַנגען /א'
און אי דעם שפּיטאָל / ,גאָט אין הימל װייסט
דעם אמת ,צי אונדז װעלן מיר זיך נאָך זען
,פּאַצירן זע' מיר בּיידע געגאנ-
אַמאָל"8 ,ל .ש
גען  /אי און אי איבּערן הויף / .דײַנע צװיי
גנבֿישע אויגן  /האָבּן דאָך מיך איבּערגעקױפֿט",
פֿל .יליבּע-לידער פֿום גנבֿים' {פֿש ו ,שפּי ,3921
,ער אייגענער אלקער  . . .אי און אי קלומקעס,
ד
פּעקלעך גרויסש און קליינע" ,ממוס ,בּישיבֿה
של מטה', .װ,ען איינער האָט אַ דאַך ,װאָס דער
דאַך איז גראָד ,און מע גייט אַרום אויף דעם
דאָך ,בּרויך ער צו מאכן אַ צוים אִי און אַ",
המצװת,

ספֿר

װראַנאָוװ

נ' ט',6591 ,

 ,2כּסדר ,בּלויז אַרום און ניט װײַטער .זיך
דרייען אי און אי װי א װעװערקע אין א ראָד,
,װוער איין חכם זײַן װיל  . . .אונ' האָט גאָר גיט
צו פֿאַר חכמה גלערנט ,דער קומט יושׂט זוא
װײַט אלש װער איינע מיהל פֿיהרט ,גיאט אלש
הירום אוני הירום אוני קומט ניט פֿון פּלאַץ",
ספר מבֿחר פּנינים ,תּצ"ט ,ז/א .ער גייט קיין
דרום און דרייט זיך אויס קיין צפֿון ,אַי און
אִ'י גייט אויס דער וינט" ,מס ,קהלת ,א,6 ,
 .3בּסד-הכּל ,בּײַם אונטערציען אַ חשבּון.
,װיפֿל טרעפֿט עס אָן א' און א'?" .רעכענען
פֿאַר דירה און 9סן אַ'י און אַ'  04לירעס א
מעת-לצת, .ויפֿל װעט איר זיך הייסן...
אָנמעסטן אי און אַי פֿאַר דער אַרבּעט?ײ ,שע,
מעשׂיות

איד'

פֿאַר

קינדער

ו,67 '1 ,

,ער

האָט

אי און אי אינגאַנצן דרײַ טעמעס ,װאָס ער האָט
זי פֿר;ער אויסגעניצט פֿאר דערציילונגען",
מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן | ,זי , .35דער אונטער-

שטער
0
ווא 1

סךהכּל האָט בּאַטראָפֿן א' און א'
אַראַבּער" ,א .אַלפערין ,טמז4691 ,

אויך :דער אַ-און-א', .בּיזדאַנען האָבּ איך
מפֿרש געווען דעם אַ-אוךאַי פֿון ארץיישׂראל",
א.

ספֿר

מאַלקאַװ,

דרך

אמת,

זי , ,42הײַנט אַז פֿון אי-אוןאי
װינטן" ,ממוס ,ספֿר הבּהמות,
פֿעלט אײַך  . . .דער װאַרעמער
דעם גאַנצן אַיאוןאַי?ײ ,בּערג
זי ,31

וארשע

,4981

בּלאָזן שטאַרקע
זי , .01װי גע
דרויסן מיט אָט
װװו ,װואָסטאָק',

אַרומאַטעמען  --טרו.
אַרײַנאָטעמען פֿון
גאַנצן אַרום ,אַי די גוטע ריחות,
אַרומאירן

--

אוטװ.

דטשמ..

זזו ארומ"

בּלאָנדזשען ,ספּעצ אין גײַסטיקע ענינים, .מיר
האָבּן אין דער װיסנשאַפֿט פּעריאָדן פֿון שטיל-
שטאַנד און פֿון פֿאָרשריט ,פֿון רעאקציע און
פֿון הילפֿלאָזן אַי ,זשיט װו ,נ"י  ,2191זי ,481

אַרומאַפּערן זיך

9012

אַרומקריגן זיך,
אַרומאַמפּערן זיך  --קזו.
ספּעצ אין גײַסטיקע ענינים .א' זיך װעגן אַ
מימרא ,אַ סוגיא; .האָט ער געפֿונען צװיי
בּלינדע (אין בּית-מדרשן װעלכע האָבּן זיך
ארומגעאַמפּערטײ,

נו/א ,זי ,691

דר'

איבּז,

זאַלקינד

בּרכות,

-גיש,

אַרומאַנדערשן

 --טרװ.

אַלזײַטיק איבּעראַנדערשן.
-ונג,

נעאָ

נעאָל,

גרינטלעך,

אי דעם שטייגער,

אַרומגראַבּן, .בּײַנאַכט פֿלעגן אַלע גויעס ...
מיט טאַנץ און געשריי אַרומגעאַקערט דאָס גאַנ"
צע דאָרף  . . .געמיינט אַז איבּער דער געאַקער"
טער ליניע קען דער טױט נישט אַריבּער"
שפּרינגען" ,ייפֿאָל ,5881 ,נאן - .5ונג- .ניש.

אַרומאַרבּעסן  --אוטו  --גרינטלעך אָפּטאָן
עטלעכע אַרבּעטן, .װען פֿון דער פּארנער אָנ-
אָטעמדיקער זומערנאַכט שלייערט זיך אַרױס אַ
שטילער ראָזיקער פֿאַרטאָג . . .פֿלעגט שוין
געלע .. .אי אין שטובּ אָן אָפּרו ,װי אַ בּין",
ישמאַטע-קלײַבּער.

טרװ  .1 --בּאַאַרבּעטן אַלזײַטיק (אין דער
טיף), .װ,ען דוא איין (אבֿן טובֿ) װילשׂט אין
איין פֿינגרלײן טון ,דען לושׂטוא {=לאָזסטון
הירום ערבּיטין" ,טח ,שמות ,כח ,4 ,רשי.
 .2פֿאַרטיפֿן זיך אין אַן ענין, .דער בּעלישם
האָט ניט מחדש געװען קיין נײַע שיטה .ער
האָט זיך אָבּער אָפּגעשטעלט בּײַ איין פּרט און
אים גענומען און אַרומגעאַרבּעטײ ,הרבֿ שװאַרצ-
מאַן ,אין אַמעריקאַנער ,יאָר? װווש ,62
( .3שנײַדעריש) אַרומנײען .אַי אַ מלבּוש,

( .4גנבֿים:שפראך) בּאַגנצענען אַלץ מיט איין
מאָל, .איידער מע זאָל נאָכאמאָל ריזיקירן ,איז
גלײַכער אַרומצואַרבּעטן אויף א קלאַפּײ ,בּימקאָ,
בּאַשװינדלען,
גננים ,װאַרשע  ,9191ז' .92
מיט
אַזױ אי אַז ער זאָל בּרעכן דעם קאָפּ .
עכץ.נג.זיך.

אַרומאַר(ע)מען  --טרװ .דטשמ .דזװ דװת.
,האָט אים אַרומגעאַרעמט און האָט זײַנע בּאַקן
מיט אירע הייסע קושן בּאַדעקט" ,ל .לעװיץ,
רפֿאל
ז'

דעם

.4

אַזױ

;ער

האָבּן

לעכסטע

שנײַדער'ס
האָט
זיי

זי

טאַכטער,

אַרומאָרעמען

װילנעף ,8881

אַרומגעאַרעמט ...און

פֿאַרבּרענגט . . ,אין די צערט-

אַרומהאַלטונגען",

מיט זיך.

װײַס

וש ,זי ,681

-נה,

 --טרװ.

מיט

אַרומנעמען

,יט די װערטער אָרעמט ער
בּיידע אָרעמס .מ
זי אַרום און גיט איר א קוש" ,בּ .א .זאַבּיע-
זענסקי ,די שװערע צײַט  ,1װאַרשע  ,7881זי ,55
אויך פיג, :אַ לײַכטע פֿאַרכטיקײט אַרומגע:
אָרעמט האָט אים" ,פמ ,מלחמה װ ,זי  .875מיט

זיך.

-צנג,

יזן פֿון אַ

אַרומבּאַטראַכט" ,נס ,איבּז ,אַנדערסענס מעשה:
נג,מיט זיך.
לעך ,קיעװו תּר"פּ ,זי .41
-עניש,

אַרומבּאַבּלען  --אוטו9 .פּ-- :בּובּלען .אַ

-בּאמבּלען

פֿון אונטערן

װאָסער",

גאַנץ יאָר ,זי .57

י .פּערלע,

מיט

-עניש,

עכ'ץן.

זיך.

|

אַרומװיקלען
אַרומבּאַבּלען  --טרװ .פז.
מיט אַ סך מלבּושים, .מע האָט מיך אַרומ"
געהילט און אַרומגעבּאַבּלט .איך בּין אַרױס
אין גאַס אַרײַן װי איינער װאָס קומט קאפּױער

אַרומבּאָמבּלען

פפ:

--

לענגערע צײַט בּלעזלען (זיך); .אַז מע װאַרפֿט
ניט קיין שטיין ,בּאָבּלט ס'װאַסער ניט אַרום",
,די צעזױפֿנקײט פֿון די װאַסערן װאָס בּובּלען

אוטװ  --אַרומשאַקלען זיך הין און הער, .עס
הענגען נאָך צויטן און בּאָמבּלען אַרום אין דער
נשמה פֿון די מענטשן און פֿאַרװאַנדלען זייער
רואיק לעבּן אין אַ גיהנום פֿון דערמאַנונגען",
ש .בּיקל ,טמז,41 1 8691 ,

טאַפּן .אַרומשאַרן .אַרומזוכן טאַפּנדיק ,אַי װי
מיט
אַ בּלינדער .אַ' (אין) אַלע װינקעלעך.

טר  --פּלאַפּלען ,זאָגן ארום אַן ענין
צוגעבּן רייד װאָס זײַנען ניט נייטיק .נאָכן
אָננעמען דעם בּאַשלוס װײַטער נאָך אֵי דעם
ענין, .כאָטש ער האָט שוין אָפּגעדאַװנט ,נאָר
ער האָט נאָך געהאַט עפּעס אַרומצובּאָמבּלען",

אַרום" ,נאַד.

עניש.

מיט זיך.

אַרומבּאַכּרען  --אוטו  4טרו .ל.2

אַרומאַקערן  --טרװ .אַי דאָס פֿעלד .אויך:

דוד מיצמאַכער,

אַרומבּוהײַע(ווע)ן

זיך--

זװװ.

אַרומי

-עניש,

אַרומפּאָר(ק)ען
אַרומכּאָבּרען זיך  --אוטו.
זיך ,אַרומפּלאָנטערן זיך .אי זיך מיט די רעדע"
לעך פֿון זייגער און (ניט קענען) צונױיפֿשטעלן
דעם מעכאַניזם .אַ' זיך צװישן אַלטע נומערן
פֿון דער צײַטונג בּיון געפֿינען דעם ארטיקל.
עניש.אי זיך מיט עפּעס כּדי צו פֿאַרריכטן.

אַרומבּאַנלײטן  --טרו.

נאָכגײן ,גיין אַרום

ספּ,

גליקליכע

און

ז' ,68

אומגליקליכע,

געוויינטלעך מיט זיך  --ארומדרייען זיך,
,די נשמה האָט זיך בּײַ זיי אַרומגעבּאַמבּלט דאָ
צװישן די 'גדולים' ,נאָר דער גוף איז געװען
ערגעץ װײַט" ,שע ,ככּתרילעװקער נשׂרפֿים,
-עניש,

אַזױ װי בּאַגלײטנדיק, .ד,י דערשראָקענע פּנימער
פֿון די דינסטן זײַנען געװאָרן נאָך בּלאַסער . . .
זי האָבּן אַרומבּאַגלײט מישקען און זײַנע

רע צײַט

חבֿרים" ,אקש ,קינדער פֿון איין פֿאָלק ,מאַסקװע

ליידיקגייער ,הוליאַק ,אַרומשלעפּער ,אָן ארבּעט,

,8

ז' ,52

אַרומשליאַנדרע-
אַרומבּאָדעװען  --אוטװ.
ווען .אַרומלױפֿן ,אַרומגײין און ניט טאָן קיין
ניצלעכע אַרבּעט .פּוסטעפּאַסעװען ,אי איבּער
די גאַסן . מיט זיך.
אַרומבּאַװאַרפֿן  --טרװ .אַי דעם הויף מיט
שטיינער .אויך( :שנײַדעריש) בּאַנײיען אַרום און
אַרום ,ספּעצ אַרומפֿאַסטריגעװען .אַ' בּרעגלעך.
אַרומבּאַזגרע(װע)ן --טרו621928 .ט .=2:

אַרומטענטלען .אַרומפּאַטשקען .אַי די ראַנדן פֿון
א העפֿט,

אין

כאַליאַסטרע

|,

פּאַריזן

,4291

זי ,55
אַרומפּאַזעצן  --טרו .אַי די נײַע שכונה מיט
,יא
עולים .אויך :א' די קרוין מיט דימענטן .ד
אויש זײַן בּוזים איין קאָשׂט-
ר.ן
והטע. ,
צי
ליכר אידל גישטיין ,ער װאַר ארום בּזעצט מיט
פֿילאַרלײא פּערליך" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471כג.

מיט זיך.

-נה,

אַרומכּאַטראַכטן  --טרו .אַ' די קנעפּ און
די בּענדלעך פֿון די מונדירן .א' די געװיקסן
אין דער אַראַנזשעריע .אויך :בּאַטראַכטן ,בּאַי
קלערן פֿון אַלע זײַטן .א' די נײַע פּראָבּלעם,
;האָט די שאָלעכץ פֿון סאַמע גרעסטן איי
געפּלאַצט און פֿון דאָרטן האָט זיך א גרויס . . .
פֿײיגעלע אַרױסגעװאָרפֿן .די קאַטשקע האָס עס

לעבּן ,זיך אױפֿפֿירן

אָן א ציל .אי מיט ייִדישע כלאָפּעס, .בּײַ אים
איז דאָס אי געוען א סאָרט װיסנשאַפֿטײ ,מאיר
שטיקער ,טאָג  7591א, .31דאָס בּאָמעװעט
אַרום גאנצע נעכט מיט פֿרײלעכע װײַבּלעך,
סמאַליעט װעלטן" ,פֿאָר 4691 ,װו 2

מיט

זיך,

עניש.אַרומבּאַנר

--

דער,

בּאַנד װאָס

-בּענד.

נעמט אַרום דעם קערפּער, .און |משה האָטן
אַרומגעגורט מיט דעם אַי פֿון אפֿוד" ,הי
ויקרא ,ח,7 ,
אַרומבּאַסעװען  --אוטװ  4טרװ .אִמ.
לענגערע

אַרומקוקן ,בּאַקוקן
אַרומבּאַוען  --טרח.
אונטערזוכן אַ חולה אָדער עמעצן װאָס בּא'
קלאָגט זיך אויף א קרענק .א' אַלע שולקינדער,
אי די רעקרוטירטע .װאַרטן בּײַם דאַקטער ,ער
זאָל זיי אַי, .די דאָקטױירים האָבּן אַי די פֿאַר"
וואונדצטט ,געגעבּן זיי די ערשטע הילף" ,עוזר
װאַרשאַװסקי,

אַרומבּאָמ(עוו)ען  --אוטו .אַמ.

אַ לענגע-

װי א בֹּאָם',

אַ

צײַט בּאָסעװען :זײַן ,זיך פֿירן װי אַ

בּאָס .קאָמאַנדעװען .כּסדר אַרױסגעבּן בּאַפֿעלן,
אי איבּערן מאַן .דער עלטסטער בּאָסעװעט אַרום
(איבּער) זײַנע ייִנגערע בּרידערלעך, .מע קען
ניט אי קינדער" ,א .מענעס ,פֿאַר,4 | 4691 ,

אַרומבּאַשװענצלען  --טרו.
מיט

װאַסער

קריסטלעך-געהײליקט

בּאַשפּריצן
פֿון אַלע

זײַטן ,פּעיאָ,

אַרומפֿאָרן און זיך
אַרומכּדהנען  --אוטװ.
פֿאַרנעמען מיט בּדחנות .זײַן אַ בּדחן אַ לענגערע
צײַט,
אַרומבּדקע(נע)ן  --טרװ-- :99 .בּדקע-
ווֹען .אויך :אַרומזוכן ,אַרומטאַפּן בּכּלל .דורכ-

פֿאַרשן אויף א גרינטלעכן

אופֿן .אַי דעם

בּאַגאַזש פֿון די רײַזנדערס .אַי די פֿאַרדעכטיקע
דאָקומענטן,

אַרומבּוהײַע(װע)ן
צײַט

-

אָדער אין פֿאַרשײדענע

אוטחװ .אַ לענגערע
ערטער

זיך אויפ-

פֿירן װי אַ בּוהײַ .יאָגן זיך נאָך פֿאַרשײדענע
פֿרױען .זיך אַרומשלעפּן מיט ניט-אָנשטענדיקע
פֿרױען.

אַרומבּוטשערן

2164

אַרומכּוטשערן  --טרװ .אַמ .אויך :שטאַרק
צעקלאָפּן ,צעבּלוטיקן ,אי דעם יונג װאָס טשע-
פּעט זיך צו אַלטע ייִדן,
אַרומפּױען  --טרו .אי די געמויערטע שטובּ
מיט שטאלן און שטעלכלעך .א' מיט א מויער.
;בּיז נאַכט האָט ער אַרומגעבּױט אַוום הײזכין
{ײ=ַזלן א גראָבּע וואנט" ,י .ראַװינסקי איבּז,
ה
דער פֿאַלשער שלדבּריעף ,װאַרשע  ,5881זי ,37
,די קונסט  . . .מוז אַנידערװאַרפֿן די װענט ,װאָס
די , . .תּנאים האָבּן אַרומגעבּױט פֿון אלע
זײַטן" ,זבּ שטראַהלען ,העפֿט  ,1װילנע ,9091
זי  ,301אויך פֿיג :אי אַרום דעם עלטסטן אין

מיט זיך
דער משפּחה די זין און איידעמס.
,י צײַט רײַסט אַלע מינוט אָפּ אַ שטין
 -דפֿון דער מויער ,מיט װעלכער ער האָט זיך אַזוי
קונציק ארומגעבּויט אָפּצוטײלן זיך פֿון דער
אַפּיקורסישער װועלט" ,פרץ ,חסידיש' ,קלעצקין',
זי  ,352טאַז דו װעסט זיך אַי ,דעקן דעם דאַך,
פֿאַרקיטעװען די שויבּן ,װעסטו שפּעטער אויס-
מ

רעכענען",

גאַלדשטײן,

בּירעבּידזשאַנער

אַמור ,מאָסקװע  ,4291ז' 77

-עכץ.

-עניש.

אויפן

-+בּוֹי ,דער.

אַרומפּונד  --דער- ,ן, .דער קאַמאַשן-שטעפּער
נייט בּלויז צונויף די אייבּערשטע טיילן פֿונעם
שוך :די כאַלעװקע מיטן אַ" ,ע .איזרא ,שיך
און קאַלאָשן ,קיעוו  ,8291זי ,34
אַרומכּושעוען

 --אוטו .אי אין אַלע געס-

לעך .אויך :אי א לענגערע

צײַט .אי בּיזן און

נאָכן פּריזיוו .א' װי א פֿײַער .דער װינט
בּושעװעט אַרום,, ,װי לאַנג קען מען אזוי א'?",
,כל-המינים קראַנקייטן האָבּן אַרומגעבּושע-
װעט אין לאַגער .. .עס איז אוממעגלעך געווען
פֿון זי זיך אויסצוהיטן",

י .ראָגאַזינסקי,

יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ  ,0791:17נ' 913
זיך.
אַרומבּחורן זיך  --אוטװ.

מיט מענער.

אין

מיט

 .1אַרױמלױפֿן

 .2ליב האָבּן צו זײַן בּחכֿרותא

פֿון מענער ,פֿאַרבּרענגען ,אונטערהאַלטן זיך
מיט בּחורים, .טאָכטערשי ,גענוג אַרומגע-
בּחורט", .די בּחורטע איז תּמיד אַרומגעבּחורט"
= אַרומגערינגלט מיט בּחורים,

אַרומבּינלען  --טרו .דטשמ .פֿאַרשפּרײט אין

אַמם שעפער.

זזו אַרומפּרעסן .אַי די בּרעגעס,

װאַנדערנדיק אי
אַרומפּידעװען  --אוטװ.
בּער פֿאַרשײדענע מקומות אָדער אַ לענגערע
צײַט אויף איין אָרט ,פֿירנדיק אַ לעבּן פֿון
מאַטערנישן און צרות .אַי װי דער אמתער
שלימזל,
אַרומפּײגן  --טרװ .אַי א קענטל בּײַ לעדער-
אַרבּעט, .דער שאבּלאָן דאַרף געבּויט װערן
8סט ,כּדי ער זאָל זיך ,בּײַם אַ' די שיכטן,
נישט נאָכגעבּן" ,בּער ,זי  ,54אויך, :װײַל מע
קען ניט ניצן דעם סועץ-קאַנאַל ,מוזן די שיפֿן
מיט זיך.
אי דעם קאַפּ 'גוטע האָפֿענונגי?.
|
ונה,
ב=ּייג ,דער

אַרומבּליאַדעװען

אַרומבּינדן  --טרחו .פּפ-- :בּינען אִ'י א
וואונד .אַי א שטריק אַרום האַלדז ..., .זאַך
אין פֿײַג צײַטיג בּיגונד צו װערן אוני שפּרוך:
דש זול ור בּיכּורים זײַן אוני בּאַנד פֿור צייכן
| איין בּענדיל אַרום" ,טח ,שמות ,כג ,91 ,רשׂי.

,כּדי ניט צו פֿאַרקילן און צו שטאַרקן דעם
בּויך ,זאָל מען אים אי מיט אַ בּאַנד פֿון דינע
לעדער אָדער בּאַרכאַט" ,מלכּה בּערלאַנט ,די
גליקליכע

מוטער,

װילנע  ,6381זי  .321ג;ערשט

האָט מען {|די הושענאן  . . .אַרומגעבּונדן מיט
לולב-בּלעטלעך און בּאַהאַלטן אין סידורל",
יצחק משה בּאַדער ,צבֿיה פֿון אָדעסאַ ,לעמבּערג
,5
אויך פֿיג :אי מיט שטרענגע געזעצן; .א
די אַלע
ֿ..ו.ן
פרײַ
מענטש בּאַדאַרף זײַן פֿ
פֿאַרפּלאָנטערטע קניפעלעך מיט װעלכע עס
בּינדט אים אָרום אונזער נאַריש לעבּן" ,ר.
אַדעלהײם ,דער פּאַסאַזשיר ,ווארשע  ,4191ז' ,21

מיט זיך  --זיך אי מיט א גאַרטל, .בּינדן
זיך אַרום מיט אַ שמאַטע דעם קאָפּ און טוען
אָן א טערקישן כאלאַט ...איז דאָס א מין
ארץ-ישׂראל-ייִד" ,קמ ,9681 ,נאן , .81דו זאָלסט
אָנגורטן הערשאַפֿט .דו זאָלסט זיך אַ' מיט

שטאַרקײט" ,מחזור כּל בּו ,בּית ישׂראל ,ג"י,

פּאַסמעס

.8

אָטעם",

מיט

פמ,

דוריאויס

זיך.

דוריאײן

זי

עעניש.

אַרומבּלאַנקען  --טרװ .אַי אַלע מעטאַלענע
חפֿצים,

אַרומבּלאָנקען  --טרוו9 .פ :בּ-לאָנקײַען,
זזו אַרומ-
ב-ּ-לוקײַען ,בּ-לוקענײַען.
בּלאַנדזשען ,ספּעצ אַרומגײן ,אַרומשפּרײַזן הין
און הער ,װיסנדיק וואו מען איז ,אָבּער אין צע"
טומלעניש ,אין װייטיק ,אי װי א פֿרעמדער ,וי
אַ ניט-היגער .אי אויף גאָטס בּאַראָט; .איצט
בּלאַנקעט איר נשמה אַרום  . .. /זי האַרט בּײַ
דער טיר און קוקט זיך אום / ,אויבּ דער חתן
װעט צו איר קומען" ,עט ,לידער ,װילנע ,5291

זי , .06דאָס פּוױיערל האָט נאָך אַרומגעבּלאַנקעט,
געהעטשקעט זיך. . .ײ ,מק ,מוניע דער פֿײגלי
הענדלער, .בּיידע אויסגעמוטשעטע האָבּן זי
אַרומגעבּלאַנקעט  . . .אין סאַלטשעס צימער",
ספ ,סודות ,ז' , ,344א שװארץ'געהילטע ,אי"
בּערן שניי א'דיק ,האָט זי אַלין װי א קראָ
| אויסגעזען" ,ייז ,יאָשע קאַלבּ ,ג"י ,59 '| ,2591

אײַנגעהויקערטער,
אײַנגעשרומפּענער,
;אַן
בּלאָנקעט {ערן נאָך אַלץ אַרום איבּער די אימה-
פֿולע געסלעך פֿון געטאָי ,מאיר יעלין ,דער

ר"ה ,זי ,881

צײילונגען

|{/נג , --מע בּינדט...
=ּינד ,דער
ב
גאר פֿעסט אַרום דעם נאָפּלשנור ...א בּיסל
װײַטער מאַכט מען נאָך אַזא א' ,און דערנאָך
שנײַדט מען איבּער דעם נאָפּלשנור צװישן

זי ,044

געדאַנקען,

בּיידע איען" ,פגעז ,ווילנע  ,5291א - .3עכץ,

למד שאַפּיראַ ,נאָװעלן, .אין זאַװאָדיהױף האָט א

-עניש,

שטויבּ אַרומגעבּלאַנקעט גאנצע מעת-לעתן" ,א.8
קאַהאַן ,אינזשענערן ,קלצוו  ,2391ז' , .051ניט
פֿרעג בּײַ מיר אויף מײַנע אָפּגעלעבּטע יאָרן
וואו מײַן געשטראָפֿטע ליבּשאַפֿט האָט אַרומ"

אַרומבּלאַ'געװוען  --אוטו .פּד .אַרומבּלאָפֿן,
אַרומגײן און זיך בּאַרימען מיט אויסגעטראַכטע
'העלדישקייטן ,ליגנערן .אַי פֿאַר בּאַקאַנטע װאָס
געטרויען אים נישט,

אַרומבּלאָטשען  --אוטװ .פד.
אַרומטאָפּ-
טשען אין בּלאָטע .אַי און דערנאָך אָנקױטיקן
עניש.די שטובּ.
אַרומבּלאַנדזשען  --אומו .פפ- :בּ-לאָנ-
זשען ,בּ-לאַנד(זי)ען .אי הין און הער,
אי צװישן די הרי-חוֹשך .אי איבּער די ליקלעך,
אי אין װאַלד .אַי װי א פֿאַרלאָרענער .אי װי א
אויך פֿיג :זײַנע אויגן בּלאָנדזשען
שאָטן.
אַרום איבּערן בּית-מדרש .די אידייע בּלאָנדזשעט
דערװײַל ארום, .ער װעט שוין אי אַזױ טאַקע
שטאַרבּן אָן מוסר און אין זײַן משונהנער נאַ-
רישקייט אַרומבּלאָנדזיעןײ ,מס ,משלי ,תּקע"ד,
ה, .32 ,לאנג האָבּן מײַנע טרערפֿולע בּליקן
אַרומגעבּלאַנדזשעט צװישן די געדיכטע מענטשן-
מאסע" ,מר וש ,נ"י  ,0191זי , ,51אין א פּשוטן
פֿאַרנאַכט פֿאַרשפּרײט זיך אָט דאָס נײַס און
בּלאָנזשעט אַרום איבּער דער שטאָט" ,בּערג,
אָפּגאַנג' ,װאָסטאָקי ,זי , .22די מוטלאָזע הענט
פֿון אַ נאָנע װאָס בּלאָנדזשען ארום אין בּלינדן
ניט:היי,

הל,

לידער

פֿון

גךעדזן,

'אין

אָרעמען

חדרי, .אפֿשר האַבּן זיך נאָך ערגעץ דאָ אין
צימער אַרומגעבּלאָנדזשעט אירע פֿאַרטריקנטע

אויך

פֿון

:9:2

יידישע

,זעצט

קבוקּטל.א.ַ.נקען

זיך

סאָװעטישע

אַװעק

געבּלאַנקעט",

דערנעבּן

און

דאן אַרום אין קאָפּ נישט

נאָר עפּעס אַזױנס.

חג,

שרײַבּער,

דער

 . .נאַרישקײטן",

מענטש

פֿון

פֿײַער,

זי ,05

מיט

זיך |א סך אָפֿטער װי בּײַ אַרומבּלאָנ"

דזשעון

אַ' זיך װי

--

אי זיך צעדולטערהייט.

א דולער, .בּלאַנקען מיר זיך אַרום װי שאָף
אָן א פּאַסטעך ,װי שיף אָן רודער",

גענאַרטע

װעלט { ,}?5181סאָװ' אױסגאַבּע  ,0491זי ,87
,זי בּלאַנקען זיך דאָרט ערגעצוואו אַרום / ,עס
קוקט

זיך קיינער

אויף זיי נישט

אום",

עט,

 לידער ,ווילנע  ,5291זי , ,92בּײַ דער ערשטעררנעמט
ַ.
..
ֿא
תּקיעה װײַזט זיך משיח בּן דפוד

די צדיקים

און נאָך יידן צונױפֿגעלאַפֿענע,

װאָס בּלאַנקען זיך אַרום אין דער מדבּר און
פֿירט זיי קיין ירושלים" ,ממוס ,װינטשפ,
זי ,34

,האָט

ניט

אױיפֿגעהערט

א' זיך

פֿון

פֿענצטערל צו פֿענצטערל ,פֿון מענטש צו
,עטראַכט
מענטש" ,ייז ,דערציילונגען ,זי  123ג
האָט זיך אים  . . .וועגן זײַן פּוסטער שטובּ...
און װעגן דעם װאָס ער װעס זיך דאָ אײבּיק
בּערג ,אַרום װאַקזאַל,
אי אן אינזאמער",

'װאַסטאָקי ,זי 32

-עניש,

אַרומבּליאַדעװען  --אוטו.

 .1אַרומשלעפּן

זיך מיט אױסגעלאַסענע פֿרױען .2 .אַרומ"
דרייען זיך און ניט פּראָדוצירן {אין זידלערײַען

2168

אַרומבּל(י)אַנדען
פֿון בּעליבּתּים קעגן די געזעלן ,קעגן אַרבּע-
טערן, .נו ,גענוג שוין א'!".

אַרומבּל(י)אַנדען  --טרח.

דזוו אַרומ-

רעמלען ,אַרומליאַמעװען.

 1פֿאַרבּעטן (אַלע-

אַרומבּעטן  -- 1טרװ.

מען) פֿון אַרום .א' שכנים צו דער שׂמחה,
 .2בּעטן זיך בּײַ א צאָל .אַי די חשובֿע לײַט,
זי זאָלן זיך משתּדל זײַן,

דעניש .דער (רין- ,קע)= .דערײַ.
מאַכן װײכער ,בּאז
אַרומפּעטן 1ז  --טרו.
קװעמער א געלעגער .אִ' דעם קראַנקן מיט
פּערענעס און קישנס .אויך פֿיג(/ :רפּדוני
בּתּפּוחים) בּעט מיך אַרום מיט גוטע ,שמעקע-
דיקע עפּלײ ,הרבֿ א .ל .בּראַנדיס ,איבּז ,הרבֿ
אליעזר כּהנא ,ספֿר שיח ספֿונים ,בּיאַס ,3481
זי , ,41מע האָט אים ,דעם אלארם ,פֿריער גוט
אַרומגעבּעט מיט מליצהדיקער װאַטע" ,בּ .שעפֿ-
עכץן.
נער ,פֿאָר 5691 ,וו 51. מיט זיך.

אַרומבּערגלען  --טרח, .דאָס אַרומהױפֿן
אָדער אַי די קרויט װערט אױסגעפֿירט דרײ
מאָל",

י

קאַמענעצקי

און

י .צעגעלניצקי,

דער

גרינס גאָרטן ,פּעטערבּורג .0291

אַרומבּערשטלען  --טרו-- :98 .בּערשטן.
;אַ פֿרױ א בּאַלעבּאָסטע לאָזט ניט אַרויס איר
מאַן אין סטריט בּיז זי בּערשטלט אים און
רייניקט אים גוט אַרום" ,ח .מאַליץ ,די פֿרױ
און די היים ,נ"י  ,8191ז' , ,54לערנער האָט זיך
פֿײַן אַרומגעװאשן ,דערנאָך אַרױמגעבּערשטלט
זײַן קאָסטוים" ,ספ ,סודות ,ז' ,921

מיט זיך.

אַרומבּראַדזשען  --אוטו;- :99 .בּראָד-
אַרומקריכן מיט די פֿיס אין
ז(י)ען.
װאַסער (בּלאָטע ,זומפּ) ,סתּם אַרומבּלאָנדזשען.
אִי אין טיפֿן שניי .אַי מיט די נאַקעטע פֿיסלעך
אין ים'וואסער, .אין װאַלד בּראָדזשען אַרום
װעלף" ,בּרוס ,בּײַ די טײַכן

פֿון פּאָלעסיע ,זי  .72אויך :פֿיג :אי איבּער דער
װעלט.

מיט זיך.

עניש.

 .1זזח דפח.

אַרומבּראָד(י)שְׁן  --אוטװ.

 .2זיך אַרומשלעפּן, .שקצים װאָס איר זענט!
נישט גענוג װאָס איר פֿאַרבּרענגט א האַלבּן טאָג
אין שולע ,פֿאַרבּרענגט איר נאָך מיט א' אין
די גאַסן" ,שמעון דײַטש ,הן גאלתּי ,נ"י תּשל"ג,
דיען אַרום
ָ.
ר.א .
ּקט
באַ
זי , .91װײַט פֿון טר
ליידיקגייער און העצן דעם פּויער" ,יודל יאָפֿע,

אין קאַמף ,מאָסקװע  ,2391ז' ,72

אַרומכּראַוגען  --טרװ .פ-- :95בּריאזגען.
אי די הינטישע פּרצופֿים.

אַרומפּראָזגען---אוטװ.

דזו אַרומבּראָדזשען,

אַרומבּלאָנקען, .ווען מײַנע טרויערגעסט קומען
זיך צונויף ,בּראזגע איך אַרום צװישן קבֿרים",
פֿון א בּריוו |צו דר' עמנואל פּאַטן ,טמז,
 1ווא :82

אַרומבּראָיען

--

אוטװ.

 .::2: 6אַרומשטיפֿן .אַרומװאיעװען .אַרומ"
,קצים בּראֵיען אַרום מיט שיקסעס",
רודערן .ש
ייט ,פּוילן װן, .קינדער ,עץ זאָלט זיצן שטיל
א.ו.ן עץ זאָלט ניט אַ' ,ירחמיאל בּריקס,
.

-עככץ.

טאָג 1591 ,צו 61.

אַרומפּרױנען  --טרו, .די בּאַלעבּאָסטעס
האָבּן געהאַט זײיערע דאגות :צי איז דער
לעקעך גוט אַױפֿגעגאַנגען ,צי איז דער קוגל
פֿון אַלע זײַטן אַרומגעבּרױנט" ,נאָטע לוריע,
הימל און ערד ,מאַסקװע ,5691

אַרומבּריזען

 --אוטװ.

פ-- :5בּריזשען

דזװ אַרומבּראָרזשען .אי אין די בּלאָטעס און
',איז
מאַכן א תֹּל פֿון די הייזלעך .אויך פֿיג :ס
געװען א מקום פֿון פּרנסה מיטן פֿולן מויל,
און ארומגעבּריזעט

מץ האָט געזשויבּט

שפֿע" ,בּית ישראל  --װיזשניצער

:99

בּ-רויען.

אין דער

רבּייס הויף,

סיגצט ,9391

זזח
אַרומפּרײַען  --אוטװ.
טרו .ארומרעדן ,אַרומפּלאפּלען,

אַרומבּריסטן

--

טרװ.

:99

אַרומבּרױעף

-בּרוסטן

אַרומוויקלען די בּרוסט ,די בּריסטןן) .מיט
| ז יך , --דו הוסט נאָך ,בּריסט זיך אַרום מיט
אַ װאָלן טוך", .פֿעסט אַי זיך ,װען מע הערט
אויף צו געבּן זייגן".

אַרומבּריקערן
בּרוקירן,

 --טרח.

.72

דזוו

אַרומבּרעגעװען  --טרוו( .שנײַדעריש)

אַרומֿ"

אַרומ-

-עניש.

-עכץ.

-עריי.

אַרומבּרענען

דער (דין- ,קע).

 --טרװ, .מע דאַרף זי |די

אַ" ,מ.
ע.ר
ד .
ָיצן.
ארשפּ
פֿלעקערן גוט פֿאַ
װעללער ,װי מע פֿלאַנצט אַ סאָד ,װילנע ,0091
זי , ,22שאַרט מען זיי |די גערשטןן איבּער מיט
אַ שטעקעלע כּדי זיי זאָלן אַרומגעבּרענט װערן

פֿון אַלץ זײַט ,יאַכ ! זי .61
דער

--בּרען,

/נה,

אַרומגאַלדײען  --אוטוו: 81484:8: .אק .

אַרומשלעפּן זיך .אַרומװאַלגערן זיך .אַי װי דער
אמתער בּאָסיאַק,

אַרומגאָלן  --טרח .אַי בּאָרר און װאָנצעס.
אויך :אװועקנעמען פֿאַרמעגן ,מאַכן נקי, .אין
ל.ע
ַ.
אּי.
אַראָפּגעקומען דער מאַקאַרעװער רב
ייִדעלעך גוט אַרומגעגאָלט און אין עטלעכע
טעג

ט1א.0

געמאכט

רובּל",

בּיז 008

יַפֿאָל,5881 ,

מיט זיך.

0
אַרומנאַנג  --דער ,גענג- ,ען
פֿון אַרומגײן (זיך) .אַרומדרײ .אַי פֿון
ערד ארום דער זון, .אַזא אי פֿון דער זון
די פֿיר יאָר-צײַטן רופֿן מיר אָן יאָר",
 ,7זיָאן ,15

אַקט
דער
מיט
קמ,

 .2דאָס אַרומגײן הין און הער, .געפּלאָגט
מיט שפּאַצירן ,אויך געשלאָגן מיט לערע ארומ
גענגען" ,א .פּאַװיר איבּז ,בּחינות עולם ,זשאָל-
קעוו תּקס"ה ,יא/בּ,

מיט בּרעטלעך, .דעריבּער אײַלן דאָס די פּאַרק"
היטער זיי {די שטיינערנע פֿיגורן אַרומצוהילן
מיט שטרוי און זיי אַ' ,דער שאַרפֿער װינטער
זאָל איבּער זיי קיין שליטה נישט האָבּן" ,בּ.
דעמבּלין ,אין המשך ו ,זי  ,27אויך :בּ-רע-

 .9דאָס גיין אַרום פֿון אַ הינטערזײַט, .דער
אַי געדויערט צו לאַנג", .שטילינקערהייט האָבּן
זיי צוגעגרייט אַן א"אַנגריף" ,זב ,רעדי אקש,
דער װעג פֿון פֿאַראַט ,מאָסקװע  ,2291זי ,541
 4דאָס (אויס)האָדעװען .אָפּהיטונג אַז עס
זאָל (אויס)װאַקסן .דאָס פּאָפּולערע בּיכל פֿון
דר' ג .ריטער ,װאַרשע  ,6291הייסט :דער אַ
און די פֿלעגע פֿון זויגקינד, .די גאַנצע טירחה

דעם מזבּח האָבּן זי אַפֿילו ניט געקראָגן" ,זש,

װאָס מע ליגט אַרײַן אינעם אַ'י אָרום דעם
בּאוול" ,ע .איזרא ,צײַג ,קיָעון  ,8291ז' .61

זוימען .אַרומליאַמעװען.

אַרומבּרעטלען  --טרו .נעאָל.

עניש.

גאַנצע טיטשקעס

אַרומגאַרטלען

אַרומלײגן

טערן , --טענענהאָלץ אויף אַרומצובּרעטערן
שקלאָװער

קינדער' ,ציקאַ' ,ז' ,49

אַרומבּרעפן  --טרח .אַ' די שפּיצן .אַי די
צװײַגן .אויך :א' די הענט (די נעגל) פֿאַרן קריכן

זיך שלאָגן (צעגראַבּלען װי א קאץ).
אַרומבריעמען  --טרח.

אַרומרינגלען .אַרומ-

| צירן ,אַרומפּוצן װי מיט א בּרעם .אי דעם קוכן
מיט ניסלעך און ראָזשינקעס|; .די לעוואדען,
אַרומגעבּרעמט מיט א זילבּערן טײַכל פֿון איין
זײַט" ,שע' ,שיר:השירים, .די געבּענטשטע
פֿעלדער װאָס בּרעמען ארום דעם שאָסײ פֿון
בּיידע זײַטן" ,זב ,פֿון פּוילען ,װאַרשע ,0291
זי ,36

אַרומפּרעננען  --טרו.

 .אַרײַנבּרענגען

פֿון אַ צװייטער זײַט, .ניט פֿון פּאַראַדנעם
אַרײַנגאַנג ,מע דאַרף אי די אַלע זאַכן דורך דער

קיך".
 .2בּרענגען צו א צאָל .אִי דעם אתרוג מיטן
לולבֿ צו דער גאַנצער גאַס.

,בּײַ אַ ריכטיקער פֿלעגע און א גוטן אַ' קען
אזא

קינד בּלײַבּן לעבּן",

פגעז,

װילנץ

,13291

פן .8

אַרומבּינדן מיט אַ

אַרומגאַרטלען  --טרח.

גאַרטל .אַי די לענדן, .מיט א פּאַקן-שטריק קען
מען ניט אַי א זײַדענע זשופּיצע" ,שװ .אויך פֿיג;
מ;די

בּלעטעלעך

װאָס

גאַרטלען

אַרום

דאָס

בּלומען-קוישל" ,יאַכ ו ,זי , .161צוריק אָנגע"
גאַרטלט מיט די הענט" ,אָפּאַ וו' ,קלעצקין ,זי
, ,9מיט אײַער כּוח ,רבּי ,מיט אײַער אמונה
װעל איך אי מײַן שװאַכן װילן" ,אפֿא ,יעקבֿט
געצעלטן ז' ,622
מיט זיך  --אי זיך מיט כּוח, .אַרומצו"
גאַרטלען זיך מיט א גאַרטל ,דאָס ער זאָל מאַכן

אַ צווישנשייד צװישן
לט ,2כבּ/א, .נעמען
אַן אַלט היטל און
ממוס ,װינטשפֿ ,ז'

זײַן האַרץ און די ערווה",
אױפֿן קאָפּ דעם טאַטנס
אַ' זיך מיט א קרײַקף"
, .66כהאָבּ מיך נאַרװאָס

מיט

מעריבֿ

ארומגעגאַרטלט

דער

פֿאַטשײלקע

אַרומגװאַדזשען
צו

דאַװנען",

206

פּרץ,

'דאָס

װאַסערל.

;אַ ייָד,

פֿאַרװאָרפֿן אויף עק װעלט צװישן פֿרעמדע צונ-
גען ,גאַרטלט זיך אַרוֹם מיט זײַן בּטחון",
בּעלידמיון

{נש},

אַרומגײין

דאָס

נײַע

לעבּען,

נ"י

מײַ

, ,1אין װעלטישער רחבֿות מיט ענגשאַפֿט /
אִי זיך װי מיט שטאָל" ,הל' ,אױפֿן בּוידעם
עניש./נג.
קלאָגט דער דאַךי.
אַרומטרעטן אין
אַרומגװאַדזשען  --אוטװ.
בּלאָטע ,אין זומפּ, .נאָך אַזױ פֿיל אַ' זײַנען
מיר די פֿיס געשװאָלן געװאָרן" ,טמז0791 ,
ווו ,52

אַרומנורטן  --טרװ;- :99 .גאָרטן.

זזחװ

אַוומגאַרטלען|{ ,אין א מער געהויבּן לשוןן .אַי
די לענדן, .און {משה האָטן אים אַרומגעגורט
מיט דעם ארומבּאַנד פֿון אפֿוד" ,תּי ,ויקרא,
ח .7 ,גאַרומגעגורט האָט זיי אַ גרינער פּאַס
געפֿלאַנץ" ,פּמ ,מלחמה װ ,זי ,094
מיט זיך , --צו דער ערד זיך געזעצט...
אַשׁ אויף זייערע קעפּ געשטרייט ,זיך מיט זעק
1(/ג,
אַרומגעגורט" ,פרץ ,איבּז ,איכה.
-עניש,

אַרזמזיין  --אומװ .פֿרגל? אומגיין,245'445 +-- ,
 .1גיין אַרום ,פֿון אַ הינטערוײַט ,מיט א
זײַטיקן וועג .אַי דורך די ליקלעך בּיזן קומען
צו דער הױפּטגאַס .אי דעם הויף און אַרײַן-
קומען דורך א זײַטיקן טויער, .מע האָט ניט
געקאָנט אַרײַנגײן נאָר מיט איין טויער ,מון
זיי ארומ"
ען
ע..נ.
זַל
מען אַרומגײן כּמה מײ
געגאנגען בּיז זיי זענען געקומען צום טויער",
נחב' ,3ימעשׂה מבּן מלך רבּן שפֿחה שנחללפֿו.
;,לאָזן אמיסנע פֿאַרבּײַ דעם טראַקט פֿון יוֹשׁר
אַרומצוגײן מיט פֿינצטערע סטעזשקעס" ,מס,
משלי תּקע"ד ,בּ ,ג, .21דאָס שיפֿל האָט ניט
| געקענט דורכגיין און האָט בּאַדאַרפֿט אָנלײגן
וועג און אי אַזא אָרט" ,בּ .ראַבּינאָויטש איבּז,
װ .ארסעניעװ ,אין דער טײַגע ,קלעװו .0391
 .2גיין אַהין און אַהער .אַי אויף גאָטס ערד.
אַי איבּערן קלויז פֿון איין עק צום צװייטן,
אי איבּערן בּית-מדרש ,איבּערן שולהויף .אַ'
דערשלאָגן ,ליידיק .פֿערד גייען אַרום אויף דער
פּאַשע, .דער נאר גייט אַרום אין דער פֿינצטער";
;אַז א שיינע הון גייט אֲרום אין שטובּ --
איז אויך שיין"; ;אַ ייָד ,איידער ער בּאָרגט
זיך ,גייט ער ארום און זאָרגט זיך ,און קומט
דער זמךפרעון  --פֿײַפֿט ער יענעם אָן";
,פֿריער זײַנען די מלאָכים אַרומגעגאנגען אויף
דער ערד ,הײַנט זײַנען זי אַפֿילו אין הימל
ניטאָי ,שװ, .אַז משה-רבּינו איז יא אַרומגש-
גאַנגען אויפֿן בארג סיני און האָט געשריגן
אַני שלמה'  --װער האָט אים געהערט?",
פֿװל |לאַכט אָפּ פֿון אַן עם-הארץ װאָס פֿאַר-
מישט די יוצרות ,איך לאָז זיא דאָך ניכט
לענגר אין דער פֿןאַזראירונג הרום גין" ,קאַל,
לבֿ בּנים על אַבֿותם ,האַלע  ,2371כה/בּ .גאַלע
נאַכט פֿלעגן אַ' אָבּכאָדן פֿון  04גויים און 02
ייִדן ,זיי זאָלן ניט דערלאָזן עס זאָל צו עפּעס

|= א פּאָגראָםן קומען" ,יפֿאָל 2881 ,וו , .4ער
האָט דערזען  --איך שלאָף ,האָט עֶר זיך אָפּגץ-

רוקט און גענומען אי איבּעון חדר שטילער"
ממוס,

הייט",

אין

אַ שטורם

ז' , .232הער

צײַט,

איך אי אין אַלקער בּײַ מיר  /אַהין און אַהער,
צװישן פֿענצטער און טיר ,". ...מלה ,אין ניו"
יאָרק ,זי ,99
 .9אַרומקרײַזן, ,אוני דען אום גאַנג פֿון דיא
זון אוני לבֿנה אוני שטערן דיא שטיל שטין
אוני אוך דיא אַרום גין" ,חה | ,קלו/א, .פֿון
ענד דען הימל איז זײַן אוישׂ גנג ותּקפֿתו)
אונ' זײַן אום רינגלונג פֿון דער זון איז אויף
עק פֿון דער װעלט גיט דיא זון אַרום" ,סהמ,
תּהלים,

אין

יט .7 ,דער

די אַרעמס

בּעלעמער",

האָט

ה .גײער,

רבֿ מיט

א ספֿר:תּורה

אָנגעהוױיבּן

אי אַרום

אין יזבּ אָטװאָצק,

תּ"אָ

 ,8ז' ,631

 .4גיין איבּער (אין) פֿאַרשײדענע ערטער .אַ',
ניט קענען אײַנזיצן אויף אַן אָרט .אי בּוֹדק צו
זײַן די מזוזות .אַי פֿון אורחים-הויז צו אורחים-
הויז .אַי און וואו גענעכטיקט  --ניט געטאָגט.
אִ'י מבּית לבּית ,פֿון שטובּ צו שטובּ, .אוי,
מײַן לעבּן װעל איך מיר שוין צונעמען  /און
אי װעסטו מיך שוין זוכן" ,פֿל, .װערן אַנשים
חשובים אַרום גיהן אונ' װערן חתימות אויף
נעמן וכל או"א |אחד ואחדן ירשום כּפֿי נדבֿת
לבּו" ,יפּנקס קהלת אַה"וי ,כּרוז פּד ,תּפּיו |ש.
אָסף יבל ווואאא ,זי , .|021דערנאָך האָט דער
ֿ.ו.ילן אַז מע זאָל אי אויף די
אַלפ .
ּרא
בנע
יע
דערפֿער און מע זאָל כאפּן פֿורןײ ,מעשׂה אומן.
,האָסטו שוין פּרובּירט דעם ימס גרונט צו
דערלאַנגען?  /בּיסטו װען אין תּהומס בּוזעם
אַרומגעגאנגען?" ,מר | ,נ"י  ,8091זי , ,181די
שרעקן טויט צי קאָן דערפֿילן  /װער סגייט
ארום מיט אַלטעג-טריט?" ,יוסף ראָלניק ,גש,
'דאָס װײַסע בּעט'
ס .גיין פֿון איינעם צום אַנדערן .אַי פֿון
כאַסיען צו בּאַסיען ,פֿון בּערלען צו שמערלען,
,װאָלט דאָך יעדער מענטש בּאַדאַרפֿט ערבֿ יום-
כּיפּור אַי צו זײַנע אָבּידעטע און זיך אָפּרעכענען
מיט זי פֿײַן ,אָרנטלעך" ,יודי פֿאַר-פּסח ,װאַרשע
, ,15 '/ ,1מרדכי איז אַרומגעגאַנגען צו
אַלע זײַנע בּאַקאַנטע בּעטן געלט לײַען .אָבּער
ליידער זיי האָבּן אים אַלע אָפּגעזאָגטײ ,געשיכטע
פֿון איין בּאַראַן ,לעמבּערג תּר"ס, .גייט מען
אַרום פֿון שמונין צו בּונין און מע רעדט אָפּ
פֿון דער גאנצער װעלט" ,שע 57 ,טויזנט,
אויך פֿיג{, :מען עסט לינדזן בּײַ אַבֿילות װײַלן
איין ליגז איז רונד צו װײַון דשׂ דאָשׂ אַבֿילות
גיט הרום :הײַנט איז עֹשׁ אַן איינם ,מורגן איז
עש אַן איינם אַנדרן" ,ספֿר המנהגים ,אַמשׂט
 ,3לא/א,
 .0גיין אַ לענגערע צײַט (מיט עמעצן)
גיין און טראָגן עפּעס .אי מיטן חבֿר ,מיט דער
חברטע ,מיט דער חבֿרה {כעװרען .אי מיט דער
בּאַנדורע .זי גייט אַרום מיט אַלע כּלים (פּרעד-
מעטן) = איז א פֿרױ מיט בּולטע סימנים פֿון
איר געשלעכט, .דאָ דר שטיין בּאָק מיט דען
איין האָרן אַלי מיט אַננדר אויף דען פֿעלד טעטן
אָרום

גין",

ספֿר

משל

הקדמוני,

98א,

יאָר?,

,שװוערלעך װערט אַרומצוגײן א סך  / --זיך

אָנגעגאַנגען .װאָס איז דאָ צו רעדן!" ,ז .טעלע-
סין,

אַף

מײַנע

אַכרײַעס,

מאָסקװע

,8

 .4זײַן (ווערן) דורכגעדרונגען פֿון אַ שטי-
מונג (אן איבּערלעבּונג ,אַ געפֿיל ,אַ געמיט-
צושטאַנד) און פֿאַרבּלײַבּן אָן א שינוי אין אָט
דעם מצבֿירוח .אי א י ן איינע צרות ,אין צער,
*אַ'
אין קלעמעניש ,אין האַרצװײטיק אאַזװ.
אָן אַ ק אָ פּ = זיך ניט קענען קיין עצה געבּן
אין א שװערער סיטואציע ,זײַן שטאַרק פֿאַר-
דאגהט ,אי אַן אָנגעבּלאָזענער ,אַן אָנגעדרודל-
טער ,װי אַן אָפּנעשמיסענער אע .אי בּאַטריבּט,
*אַי אַ בּאַרעגנטער = א באז
בּאַזאָרגט אע.
עוולטער ,געקריוודעטער ,אומבּאַהאָלפֿענער .אַ'
בּלינדערהייט ,אין חוֹשך ,אין פֿינצטערניש ,אין
*ֹאַ' אַ געקױלעטערל =
אומזיכערקייט אע..
דזװ אָן א קאָפּ :אויך :אינגאַנצן רואינירט,
אי דול ,פֿאַרדולט ,צעטומלט ,צעטראָגן אע.
אי פֿאַרחלומט ,פֿאַרטראַכט ,פֿאַרטשאַדעט אע.
אי פֿאַרצװײפֿלט ,פֿאַרייאושט ,פֿאַרמרה-שחורהט
אע .אַ' א צעקאָכטער ,צעיושעטער אע .אי מיט
טענות ,פֿאַראיבּלס ,פּרעטענזיעס אע..

*אַ'י מיט

אַ נאָז = אַרױסװײַון אומצופֿרידנקײט ,אָנגע-
עאונדזער
שטויסנקייט אויף עמעצן (אַלעמען).
פּריץ גייט אַרום גאָר גזלן אויף דער מעשה",
יפ ,ז' , ,65מע גייט ארום דול ,אָן קעפּ און
מען איז גערן װי מעגלעך פֿון דער צרה פּטור
צו װערן" ,ממוס' ,אַ שטאָט אין מזרח' .עשוין
דעמאָלט א 'חוֹקר' געװען . . .און בּין אַרומ"
געגאנגען אין עולמות העליונים" ,פרץ ,מײַנע
זכרונות ,זי ,11
 .8זײַן ,גיין מיט א בּוֹלטן דרויסנדיקן סימן,
אַי מיט אַ פֿאַרבּונדענער האַנט .אִי אונטערן
אָרעם מיטן מאַָן .אי אומגעװאַשן און אומ-
געקעמט.

אי מיט

אַ בּעלמע

אויף

אן אױג.

שטענדיק אי מיט אַן אָנגעפּאַקטן פּאַרטפֿעל,
*אַי מיט װײַ סע הענט = ניט טאָן קיין
*אַי מיט איבערגעלייגטע
פֿיזישע ארבּעט .
הענט אױפֿן האַרצן = זײַן אָפּנעשלאָסן בײַ
זיך ,היטן די אייגענע סודות .אי מיט אַ בּ ויך
= זײַן שװאַנגער אין די לעצטע חדשים, ,איך
מיאוס מיך פֿאַר מיר אליין ,גיי אָרום אומגע-
װאַשן ,אַן אומריינקייט" ,פרץ' ,בּערל שנײַדער'.
;איך גיי אַרום אײַנגעטונקט אין זון / ,עס
וויגן זיך איבּער מיר פּאַלמען" ,הל' ,אופֿן
בּוידעם קלאָגט דער דאך"
 .9זײַן ,גיין אָנגעטאָן אָדער ניט-אָנגעטאָן
אַי אין זײַדנס ,אין אַטלעס און זײַד ,אין סאמעט

און אין אַטלעס ,אי בּאַרװעס .אַי אָן אַ היטל,
אָן אַ יארמלקע .אִי אין אָפּגעכױמלטע קליידער.
אי אָן א קלייד אױפֿן לײַבּ .א' אַדם נאקעט,
אי אָפּגעריסן און אָפּגעשליסן .אי קרוע"בּלוע.
*אי מיט א נאַקעטער גנ ש מ ה = אָן געפֿילן
אָן

טיפֿערע

איבּערלעבּונגען

*אַ'

מיט

אַ

נאַקעטער מ ח שב ה = מיט א בּאַשטענדיקן
געדאנק אָן שום מאָטיוירונג, .דער אמת קען

אי אַ נאַקעטער ,דעם שקר דאַרף מען בּאַקלידן
{= מע דאַרף אים פֿאַרשטעלןן", :דער אמת
גייט אָרום א נאַקעטער ,קוקט זיך קיינער אויף
| אים ניט אום" ,שו.

אַרומגין

2107

 ,0גיין פֿון איין אָרט צום צװייטן ,פֿון
איינעם צום אַנדערן
קױפֿן עפּעס .אַי צו
אי צו אנשי-שלומנו
משל :איין בּן אָדם
אויף דיא הובֿות אין
 ...אוני ער נעמט
האָט ניט זײַן חובֿות
ליבּ

בּר'

זעליגמן

עפּעס צו קריגן .אַי פֿאַר"
קרוֹבֿים נאָך חנוכּה-געלט,
אויף הכנסתכּלה, .איין
דר בּייא טג אַרום גיט
דיא טערפֿיר {ד=ערפֿערן
חובֿות אײַן ..אוני' ער
בּוך בּײַא זיך" ,ר' אריה

מפּיזבּונגן,

תּיקוני

המועדיס,

ח"א ,פֿיורדא תּפ"ט; .אַלע די לײַטן די זיך
פֿאַרבּונדן יערלעך צו צאָלן מחויבֿים ...א'
המעות אינצופֿאָדערן כּל רביעית השנה" ,תקי
נות מהחבֿרה מגדלי יתוֹמים בּאַמשׂטרדם ,תּקמ"א.

;גייט מיט זײַנע ספֿרים אַרום  . . .װי װעלכער
אָרעמאַן" ,יפ ,הקדמה; .אַן אגענט פֿון דער
גרויסער קאָמפּאַניע יאפֿס כּסף' איז אַרומגע-
גאַנגען מיט א בּוך און האָט געמאַכט פּלעטן
אויף עולם-הבּא" ,יפֿאָל ,6881 ,אן , .04ראָש-
הקהל האָט געמוזט זײַן דער װאָס האָט געקאַנט
אַי מיט די שמשׂים פֿון איין אָרעם הויז צום
צװייטן און אױפֿמאָנען. ,א.ו.יסדריקן און
אױיספּרעסן דעם שטײַער" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,פּונקט , .82אי מיטן קעסטל אין די
שענקען  . . .מיט צאַנבּערשטלעך ,מיט שמעקנ-
/
דיקן זייף" ,יוסף גראָבּ ,גש ,װין 9191

,

ספעצ .גיין בּעטלען .אי איבּ צו די

הײַזער;? .שענקטס א נדבֿה ,שענקטס א נדבֿה /
אויך אַמאָל דעם צװייטן / ,מיר גייען אַרום
געלט פֿאַרדינען  /אויף פּסח אָנצוגרייטן" ,פֿל.
,ער עס האָט נאָר אין אונדזער ליבּע שולד /
דער זאָל אַי אייבּיק אין די הײַזער" ,פֿל.
;לבֿסוף לאָזט ער צוייא בּחורים מיט דעהם
צעטל

פֿר זיך אַרום גין" ,בּחורים'ליז,

98דמ

וְיבּל וואן, .א קבּצן װאָס גייט אַרום
0
פֿון איין שטאָט צו דער אַנדערעןרן מיט איין
קיבּוץ-בּריוו :דאָס ער װיל זיך דערנערן אָדער
זײַן טאָכטער אויסגעבּן  --דאָ דאַרף ער ניט
בּאַצאָלן דערפֿון זײַנע חובֿות ,סײַדן עס שטייט
אין דער קיבּוץבּריוו אַז זײַן אי איז אויף
חונות צו בּאַצאָלן"7 ,לט ,2מג/א; .אין
קאַבּצאַנסק אליין איז פֿאַר זיי ניטאָ קיין פּרנסה,
סײַדן איינער צום אַנדערן מיט אַ טאַרבּע אין
די הײַזער אַרומצוגיין" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,3
;אַז א גאַנצע שטאָט װיל אַז מלך גוֹיס אייניקל
זאָל אי אין די הײַזער  --װעט עס איה"ש
מקוים

ארומגיין

װערן",

בּערג,

אין

א

פֿאַרגרעבּטער

שטאָט ,יװאָסטאָק' ,זי ,8

 ,2זײַן ,גיין ליידיק ,אַי אָן אַרבּעט .א'

און גייען אַרום אָן פּרנסה ,לא'עלינו" ,י .ה.
זאַנענבּערג ,די געפֿאַנגענע רױיבּערס ,לאָדז תּרפּ"ז,
זי , ,3די קאפּיטאַליסטן האַלטן זיך אײַן און
די מעקלערס גייען אַרום בּטל" ,שע ,מנחם.
מענדל ,ז' ; ,0321בּיז דער חתונה גייען זי
אָרום שלינק-און-שלאַנק און טונקען ניט אײַן
 . . .אַ פֿינגער אין קאַלטע װאַסער" ,י .גודאָ,
דער

סאַװעסט

איז

פֿערפֿאַללען,

װילנע

,4981

די ,22
 ,2אין פֿאַרבּינדונג מיט ניט:חתונה געהאַטע.
אי אומבּאַװײַבּט .אי פֿרײַלײדיק .אי א פֿאַרזע-
סענע מויד .א' ליידיק ,פֿירן א מיידלש (בּחורש)
לעבּן .אי שוין מיט א גרויען צאָפּ אי סינגל,
אמ .אי נאָך 'צום האַבּן .קער האָט שוין א
גרויסע בּתולה ,זי איז שוין אַלט  ,81נאָר 71
יאָר אַװדאי . . .עס איז פֿאַר אונדזער שטאָט אַ
בּושה אַז אזא גרויסע בּתולה זאָל אַ'" ,קם,
,6

פװאן .13

 .4ששטענדיק אַרומפֿירן זיך מיט עמעצן
פֿון קעגנדיקן געשלעכט װאָס איז א ניט-
חתונה-געהאַטע(ר) ,זײַן אין צושטאנד פֿון ניט-
אָפֿיציעלן ערבֿ-חתױכּלה .אַי מיט אַ בּחור
(מיידל) ,, ,איך בּין מיט אים אַרומגעגאַנגען /
און מײַן מאַמע האָט פֿון דעם נישט געוואוסט",
פֿל, .אוי ,זאָגן װעל איך דיר דעם רעכטן אמת/,
אַז דײַן חבֿרטע ,װאָס זי גייט אָרום מיט דיר",
פֿל, .צוּװאָס דאַרפֿסטו מיט איר אַ' ,אַבּי אויפֿ-
רײַסן לײַטן די אויגן" ,א .קיפּניס ,אונטער-
וועגנס ,זי , .87א,יך וויל אָבּער נישט מיט אים
סתֹּם אין דער װעלט אַרײַן |= אָן א פּלאן
חתונה צו האָבּן| אַי" ,טמז 7691 ,ווא ,72

 2זיך בּאַגיין מיט עמעצן אָדער מיט עפּעס
אויף אַ גוטן (ריכטיקן) אוֹפֿן ,װיסן װי צו
האַדעװען ,פּילנעװען ,אַכטונג געבּן .אִי אַרום
דעם אלטן טאַטן .אַי אַרום א קראנקן .אי אַרום
א קאָמפּליצירטער מאשין, .א,ײַך ,יידן ,זאָג
איך  . . ,ניט צו רייצן די רוסן ,אײַערע שכנים
 . ..זי ניט דעררגזענען ,נאָר אַי מיט זיי מיטן
גוטן" ,יפֿאָל ,2881 ,פאן  .71עװען זיי קומען
פֿון חדר אַהײם ,לערנען זיי זיך אײַנשפּאַנען
א פֿערד און א' ארום עוֹפֿות" ,זש ,נח פּאַנדרע.

,די מלחמה איז אַ מעלקעדיקע בּהמה ,מע דאַרף
נאָר װויסן װי אַזױ אַרום איר ארומצוגיין ,גיט
זי אוֹצרות",

ש.

בּרעגמאַן,

דורך

קריג

און

רעװאָלוציע ,אַדעס  ,2391זי , .482קענסט אויך
אי אָרום די שנײַד-פּאַפּיר-מאשינען?" ,א .שיני
פֿעלד,

0

אַמעריקאַנער,

1691

וווץצ .81

אױסמײַדן .אױיסװײַכן .איבּערקליגן .אַי אַ

שלינג-און-שלאַנג ,אי אָן אַ שטעל .אי בּטל ,אָן

(קיצלדיקע) פֿראַגע .אַי אַ פּראָבּלעם .אי דאָס

אַ שטאָך אַרבּעט .אַי פּוסט-און-פּאַס ,פּוסטעפּאַס.
אי (מיט) די הענט אין די קעשענעס (די בּאַקעס),
,די שװוערסטע אַרבּעט איז אַרומצוגײן ליידיק"ג

(האַרבּע) געזעץ,, .מיר לייגן אָן װעג ארומצו"
גיין דעם אֵיה' מיט איבּעריקע װערטער און
פֿראַוץ" ,ייל ,דער סטאַטיק װ ,אַדעס ,6781
,ידן װילן שוין אי דעם נײַעם
זי .3201
זאַקאָן פֿון מײַ דעם דריטן" ,יופאָל 2881 ,וע ,01
;,אין דעם בּויען אויף די אײַזערנע געזעצף
האָט דער בבּונדי בּתּמימות געמיינט אַז זי
זענען די איינציקע געזעצן װאָס דער ייד קען
ניט אַי" ,זשיט וצ ,נ"י  ,7191ז' , .422אויס-
גענוצט זײַן גרויסע קענטשאַפֿט פֿון די געזעצן

,אַ ייד און א װאָלף גייען ניט ארום ליידיק"

{זײי זוכן פּרנסהן ,שװ, .די עפֿירה (שׂנאת-
חינם) װערט בּעװנוֹתינו הרבּים אַלע מאָל גע
מערט ,דערום לאָז אײַך קיין חידוש ניט זײַן
װאָס מיר זענען אַזױ לאַנג אין גלות .דאָס קומט
אַלץ פֿון לײידיק אַײ ,לט ,2ד/א, .מיר האָבּן
שוין געזען :גאַנצע בּריונים ,זעלטענע קנאַקערס

כּדי זיי אַרומצוגיין

און פֿירן האַלבּיטרײפֿע

געשעפֿטןײ ,חג ,ממז 3691 ,א ,9

פֿאַרשפּרײט,

זײַן (װערן)

אַלגעמײי

בּאַקאַנט .זײַן (וערן) פּאָפּולער .עס גייט אַרום
אַז ...דאָס גלײַכע װערטל װאָס
אַ װצערטל
גייט אַרום צװישן סוחרים .עס גייט אֲרום אַ
עענגדע ...עס גײט ארום די
מעשׂה ,אַ ל
אַלטע אַגדתּא .עס גייט אֲרום אַ קלאַנג ,א
רכילות ,אַן אוױיסטראַכטעניש .עס גייען ארום
בּלבּולים אויף ייִדן ,עס גייט אַרום דער שם ... ,
עס גייט אַרום א טעאָריע, .דיא גנצי בּערשׂ
{=בּערזען הרום גנגין דאז איך דען מאַקלירשׂ
האבּ דיא ח"כּ |חילופֿי כּתבֿיװועקסלעןן געבּן",
גה ,ז' , .962פֿון גאנץ אַלטע צײַטן נאָך גייען
אַרום צװישן דעם עולם און געפֿינען זיך אויך

אין ספֿרים זייער װאונדערלעכע מעשיות",
ממוס' ,גלגולים' ,זי , .21צו ברענגען אין הויז
די קלאַנגען װאָס גייען ארום אין שטאָט װעגן א
זיכערן

פּאָגראָם",

בּערג,

בּאַם

זניעפּער

װ,

'עמעסי ,זי ,011
( .8ועגן אַ קראַנקײט) זיך אױסשפּרײטן,
אַן עפּידעמיע קען נאָך חלילה אי .עס גייט
אָרום די כאָל(י)ערע .פֿלעקטיפֿוס איז דאָ אַרומ-
געגאַנגען, .היות עס האָט זיך גיויזין פֹּה
ווילנא ,הן בּײַא חריסטיאַנעס והן בּײַא יהודים,
איין אָרום גייענדיקע קראנקייט ,ע"כ בּכּדי צו
נעמען מיטלען ,אז די קראנקייט זאָל זיך ניט
פֿר שפּרײטן ,". ,.אַ הודעה' ,װילנע 1281
אױך :דער
וְפֿגעז ,װילנע  ,1391ןא 7
ה ונגע ר גייט אַרום,

( .9װועגן אַ װייטיק) ,עס גייט מיר אַרום
אַ שטעכעניש אַרום האַרצן", .עס גייט איר
אַרום אזא קאָפּװײטיק אז זי װערט איס
מענטש", ,גראָד פֿון אָט דעם ניט-געפֿעלשטן
טרויער נעמט איר אי א שאַרפֿע קעלט איבּערן
רוקנבּיין?,

א.

שעכטמאַן,

סאַװ'

היימלאַנד,

,7691

פאן ,4

 0אַנשטאָט :אַרומװאַנדערן .אי פֿון לאַנד צו
לאַנד; .בּאַלד צוויי טויזנט יאָר גיי איך ,ייד,
אַרום / ,איך בּין פֿול די װעלט ,איך בִּין
אומעטום  /און אומעטום געהאַסט" ,גאָר,
יודישע לידער ,װארשע  ,2881זי .01
 .12אַנשטאָט :אַרומדרײען זיך .די װײַזערס
פֿון זייגער גייען אַרום, .דער דאָ ליגט בּײַא
איינר (אשת איש) דער קומט {= װערט מגולגלן
אין איין איזל ,עֶר אוני זיא .אַךְ קומן דיא
בּיידי צװישן צווייא מיל שטיין דיא דא אֲרום
גינן ,דאש איז איין צער דער ניט צו בּשרײַבּן
איז",

עפּש,

דרך

הישר

לעולם

הבא,

88דמ,

תּמ"ה? ,ל/בּ,
 2אֲרכ .אַװעקגיין ,פֿאַרבּײַגײן ,אַריבּערגײן,
,איזה טעם זען זיא ניט יום של אחריו למיץ
מ
גאַנגין אוני' חקירה גהאט אוני האבּין חי"ת
או טי"ית |אַכט אָדער נײַןן יום לאזין ארום גין",
יכּײי װעגן מעצער עלילת-דם פֿון { ,'9661פֿש װ,
שפּי 262ן.
 8אַרומגיין װי אָן זיך ,װי אָן אַ קאָפּ ,צו
חלום ,אין א חלום; װי א נעכטיקער ,אַ דולער,
צעדולטער אא; װי אַ פֿרעמדער ,אויף אַ פֿרעמ-

אַרומגיסן

2168

דער חתונה ,א זײַטיקער ,נגיטעבּעטענער
(גאַסט); װי אויף שפּילקעס ,אויף הייסע קוילן;
וי אַ בּלינדער ,אַ חסר-דעה ,א משוגענער ,אַן
אָנגעבּונדענער ,א בּלינד פֿערד (אין אַן אייל-
מיל);

אַ פֿאַרסמטע

װי אַ פֿאַרסמטער,

מױיז;

וי אונטער דער ערד ,אונטער א װאַסער ,הינטער
דער װאַנט ,א געקוילעטער האָן ,װי א ניט.
דערקוילעטע הון :װי אַ גזלן ,װי א רוצח; װי
אַ נגזל ,א שוחט אין די נײַן טעג ,א הונט
(כּלבֿ ,צויג) אין די נײַן טעג ,א בּעלידרשער
אויף אַן אָרעמער חתונה ,װי בּרוך (זרח) (אין
לענטשנע) אױפֿן יריד; װי א סאַװאָלע ,װי דעם
קהלס בּאָק; װי א בּכור אױפֿן גוטןאָרט; װי א
בּאַדאָסטער ,בּאמאַכטער ,בּאַפּישטער; װי א
שאָטן; װי א סטאַטיק ,סטאַטעטשנער ,װי מיט
זײַדענע הענטשקעס ,װי אויף שטשיפּקעס ו(וען
װיל

מע

צו

זײַן איידל

װי א

אַ מענטשן;

בּעדנער בּײַם פֿאַס ,װי מיט אַ בּרעמיע (בּרע-
מענע) האָלץ אויף די פּלײיצעס; װי אַ נאַר אױפֿן
מאַרק ,א נאַר אויף אַ חתונה ,װי צװישן אבֿלים,
מיט זיך  --זיך אִ' מיט די הענט אין די
קעשענעס .זיך אי פֿראַנק און פֿרײַ אאַ.

דיק  --אַדי .װאָס גייט אַרום .אַרומגײענדיק,
אַיע בּאַשעפֿענישן .אַיע קראַנקײיט.
-עכץ.

-אונג,

ער (יין,

-עניש.

דקע)  --אַ טאַנדעטניק ,אַן אַער :אן אַ'ערין
אַרום אַ קראַנקן- .ערײַ.
אַיומניפֿן  --טרו .אַי די בּייטן מיט װאַסער,
,אָלסט דעם פּאלאץ אי מיט שװעבּל און פעך",
ז
א.

י .סאַפּיר,

קליינער

דער

תּרמ"ג ,זי ,71
מיט זיך.

קאַטערזניק,

-עשכץ .

-נג.

װאַרשעץ

עניש.

אַרומ-

אַרומגלגולן  . . .{ --גילגלעזן אוטו.

דרייען זיך, .און װאָלט אַ פֿײַג געװיון דיר /
דער װײַזער פֿון דעם זייגער  / --גלגול אָרום

דיר פֿון שמש / ,דעם געבּריכטן לאָרן-קלאַפּער",
מלה,

לידער

װו ,זי .621

אַרומנלותן  ...| --גאַלעסןן אוטװ.
װאַנדערן

װי

אַ פֿרעמדער,

(װוי)

אַרומ-
אין

גלות.

,אַרומגעגלותט און ניט פֿאַרגלותט געװאָרן".
;אַלײן ,װי אַן עלנטן יתום ,האָכּן מיר געלאָזט
דעם זון  . . .אי איבּער דער בּרייטער װעלט",
הרבֿ משה

חיים

בּלוױא,

אונזער

וידוי ,לובּלין

,4

פֿירן ,זיך גליטשן

אַרומגליטשן  --טרװ.

אָרום עפּעס .אַי דאָס קינד (אויף א שליטעלע),
געוויינטלעך מיט זיך, :דער שרויף טוג
ניט ,ער גליטשט זיך ארום", .זי האָט אַפֿילו
געלאָזט זײַנע האָריקע הענט זיך א' איבּער איר
לײַב",

ז.

װײַנפּער,

אויף

די

זאַמזן

פֿון

יהודה,

ניי  ,6491זי ,61
-גליטש ,דער.

0נג.

-עכץ.

-עניש.

פֿאַרדרײט א ציגאר ,ארומגע.
ר.ן
וָטע..
הא
גלעט אים מיטן מיל פֿון אלע זײַטן" ,פם,
מילכאָמע  1ז' , ,51מײַן מאַמע האָט פּונקט
געהאַלטן

עס אין אויוון",

אַרומגלעטן

ף
י.
ו..
אויט
אַ בּר

בּלוען

נ .בּאָמזע,

װעט דער טרוים ,5591 ,ז' ,58

מיט זיך

זעכץ.

 --קזװ.

2-גלעט ,דער.

-עניש,

אַרומגנכענען  --טרו.

יונם,

צו בּיסלעך ,פֿון אַלע

זײַטן .אַי פֿון זאַװאָד װאָס עס לאָזט זיך נאָר,

זיסטע מיטאָגן .אויך :אַ'י א שטאָט מיט אַ
עניש,
ה-עכץ.
ונג.
הויכער װאַנט.
אַרומגעבּעט  --אַדי .פּאַר אַרומבּעטן וו ,6--
דאָס אַיע ה(י)סב"בּעט; .ער איז געזעסן אױבּנאָן
בּײִַם טיש ,אִ' מיט קישנס" ,ייט ,טמז9591 ,
-ערהייט,

וז .72

אַרומגע  --די ווערטער װאָס מע גע-
פֿינט ניט מיט אַרומגע ;- ...אַרומ
 +דעם ערשטן אות פֿון שטאַם,

אַרומגעפּראָטן  --אַדי ,פּאַר אַרומבּראָטן,
,דאָס פֿלײיש איז נאָר אַ' ,ניט אױסגעבּראָטן?,
הקקייט,
דערהייט.

אַרומאַקערן

אַרומגעבּראַכט  --אַדי ,פּאַר אַרומבּרענגען

אַרומגעאַקערט
.-

--

אי פֿעלד,

אד,

פּאַר

-ערהייט,

--

אַרומגעאַרבּעט

-קייט,

- :98 .6--געבּרעננט ,איע ,אַרײַנגעשמוגל-

אדי ,פּאַר אַרומאַרבּעטן

-ערהייט,

טע סחורה.

 .6-אַי מויערל (מײַערל), .קען מען ניט זאָגן

אַרומגעבּראָכן  --אַדי ,פּאַר אַרומבּרעכן ,--

אַז די אַרבּעט װעט גיין גוט ,אויבּ דאָס לעבל
איז אַ מיט ליים" ,סאַכאַרני איבּז ,ל .פֿרומין,

מירמלשטיין,

װאָס

דאַרף

װיסן..

מען

כאַרקאָוו  ,2391זי 53
אַרומגעאָרעמט

א

װאַגראַנקע,

 .װעגן

-ערהייט.

הקקייט,

 --אדי ,פּאַר אַרומאָרעמען

, .4-זיי זענען בּיידע שיכּור און האַלטן זיךאי און װאַקלען זיך צוזאמען" ,װײַס ,קריינדעלע,
יקולטור-ליגעי ,װאַרשע  ,0391ז' , .821איך
שװער ,מיט מײַנע הענט אִיע אָרום אײַער אַש,
צו זײַן אײַער קול און דער קול פֿון שטומען
אױיסגעבּרענטן קא-צעט" ,קאַ .צעטניק ,היימיש,

-ערהייט.

אלול תּשיח.

אַרומגעפּױט

קייט,

קקייט,

אַרומנעבּרױנט

 --אַדי ,פּאַר אַרומבּרױנען

; .4-דאָס פֿלײיש אין נאָר א' ,ניט אויסגץ-בּראָטן", .דער עטװאָס פֿאַרריסענער נאָז,..
איז אַ' געווען פֿון דער זון" ,נאָטע לוריע ,הימל

און ערד ,מאָסקװע  ,5691זי .12
-קייט,

אַרומ;עפּרעגט

--

-ערהייט,

אַדי ,פּאַר אַרומבּרעגן

;איך בּין אין גאַנצן װאַסער / ,אַרומגעבּרעגט
מיט

 --אַדי ,פּאַר אַרומבּוױען ,6-

אַיער מאַרקפּלאץ, .דאָ זײַנען די װאונדערפֿולע
קוואלן צוגעדעקט און אַי אַזױ װי מיט אַלטאַרן",
מר וצ ,נ"י  ,0191ז' , ,19די מילך-פערמע אין
געװען אַי מיט אַ סך לאנגע און הויכע שטאַלןי,
נאָטע לוריע ,הימל און ערד ,מאָסקװע ,5691

זי .301

א'ענע

צװײַגן.

זערהייט,

אַ'ענע

שטיקלעך

נאַכט",

אַסיאַ,

ציטער,

צװײַגן

תּשל"ב,

זי ,08

אַרומגעבּוֹגן  --אַדי ,פּאַר אַרומבּײגן ,6-
א'ענע זײַטלעך פּאפּיר, .די שװאַרצע געדיכטעץ
בּאָרד קײַלעכיק ,קונציק אַי ,נישט חלילה אַרומ-
ערהייט,געשוירן" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ .
-קייט,

-ערהייט.

אַרומגעבּרעמט

--

אדי ,פּאַר אַרומבּרעמען

, .4-די אויערן זענען פֿול מיט בּלאָטע און דינעגל אי מיט

זי 061

שװאַרצן",

שע,

פֿונם

יאַריד

!,

-קייט,

ארומגעפּרעגט

 --אַדי ,פּאַר אַרומבּרענען

 .4-אִיע ציגל, .אַרײַנגיסן װאַסער אין אַ כַּלִיפֿון ליים װאָס איז עטװאָס אַ ,א .שולמאַן
איבּז ,א .װ .צינגער ,עלעמענטאַר-פֿיזיק ,מאָס-
קװע  .3291קאַ פֿונט גערשטן ...איף א
פּלאַטשיקער פֿאַן און בּראָט זי אָפּ . . .שאַרט
זי איבּער מיט אַ שטעקעלע,

כֹּדי זי זאָלן אי

װע
היריןט .פֿון -אקַלע זײַטף ,יאכ ו זי 61.
ייט,

ער"

אַרומגעבּונדן  --אַדי ,פּאַר אַרומבּינדן ,6--
ליגן אַי מיט שטריק .אי מיט א װײַס בּלױען
בּאַנד, .די בּאָבּע האָט אָפּגעקלאַפּט די מיט
שמאטעס אֶיענע שיך" ,אָפּאַ ,אין פּוילישע װעלי
דער ,ז' , .593איז זי אראָפּגעקראָכן פֿון בּעט
אין אַן א' קעפּל מיט אַ רויט פֿאַטשײלעבל",
װײַס ו ,ישרעבּערק' ,זי , .12דאָס נײַע יאָר קומט
אײַנגעװיקלט אין רעאַליזם ,ניט אי מיט טעאָריע

אַרומגעגאַרטלט  --אַדי ,פאַר אַרומגאַרטלען

-ער-

| ,6--בּרייט -און פֿעסט-אַיע אַלטפֿרענקישע יידן.

און אידעאָלאָגיע" ,בּצג ,טמז .569111
הייט.

הקייט,

אַרומגעפּיפֿן

--

בּרויט, ,פֿלאַכע,

אַרומגלעסן  --טרו .אַי דאָס קינדעלע, .רואיק

אין

אַרײַנצושיבּן

אַרומגענאַרטלט

אדי,

פאַר

אַרומבּײַסן

גרויעט פֿעלדער,

ואו

אַ'

א'ענע

שטיקער שניי זענען געלעגן" ,אָפאַ,3681 ,
זי , .761אינדרויסן איז קעגנאיבּער די פֿענצטער
שטיין געבּליבּן א טויט-בּלייכע אַיענע לבנה",

חג ,טמז 8691 ,וא .1

-ערהייט.

קייט,

אַרומנעבּן  --טרו .אַי נדבֿות .אַי די פּושקע צו
שמעקן טאַבּעק .אַי די נױטבּאַדערפֿטיקע אומ-

אַרומנענאָלט  --אַדי ,פּאַר אַרומגאָלן .--

אע קעפ.

-ערחייט.

ה-קייט.

אַרומגעגאַנ|גען  --אַדי ,פּאַר אַרומגײן ,--
-- 5געגאַנ|ען .אַי ידיעה .אַי חולאת.

די פּאָזיציע ,א' מיט אָקאָפּעס .טרעגערס ,אֵיץ
מיט גראָבּע שטריק .אע קאפּאַטע .גיעדער ייִנגל
מוז גיין אין א קאַפּל אױפֿן קאָפּ און אַ גאַרטל
אַי ,אָן דעם טאָר מען אין חדר ניט אַרײַנקומען",
סשי | ,זי , .16די אשה זאָל ניט מפיל זײַן,
זאָל מען מאַכן א נײַע מפּה צו אַ ספֿר:יתּורה
און מיט דער אלטער מפּה זאָל די אשה גיין א'
דעם בּויך ,בּיז זי װעט בּשלום אױסטראָגן",
ֿן
פ. .
ױ.
אִדן
סור ,ז'  .32איי

שולהויף ,אַי מיט

רויטע פֿאַטשײלעס און װאַרטן אויף א שטערן",

אַרומגעגורט

2109
ער"

װײַס ,אַ שטעטל' ,קולטור-ליגעי ,זי 12.

הייט , --צי מעג מען טראָגן א פֿאַטשײלקע

אי אום שבּת" ,אמד איבּז ,א .בּערענשטיין,
פֿײַגעלע דער מגיד ,ווילנע  ,8681זי - ,53קייט,
אַרומגענורט  --אַדי ,פּאַר אַרומגורטן ,6--
אי מיט גבֿורה; .אַל זײַלר דשׂ הובּשׂ גריזגשׂ
הרום גיגורט ותּי, :אַרומגערײפֿט"ן זילבּרן",
שמות ,כז,71 ,

אַרומגעגלעזערט  --אַדי ,פּאַר אַרומגלעזערן.
;איצט

זיצט זי אויף דער א'ער וועראנדע",

אַרומנעגעפּן  --אַדי ,פּאַר אַרומגעבּן .6-
איענע פּלעטן, .ודי שטאָטן איז אַי פֿון מעכטיקע
וענט",

שפּערלינג,

איבּז

ראַימישע מיידכען ,װאַרשע  ,9981זי .4
חייט,

אַרומגעגעפן

(זיך)  .4-דאָס אע פּאָרל.

אי" ,ד .ניײימאַרק ,אין יזבּ כעלם,

שטאנען

האַנעסבּורג  ,4591זי 837

יאַ-

-קייט.

אַרומגעהאַנגען  --אַדי ,פּאַר אַרומהענגען .+--
אַיע שמאַטעס,

אאַזװ.

גלעקלעך ,קאַלירטע פּאַפּירלעך

-ערהייט.

אַרומגעהאַקט

דיא

-ערהייט --

;אַיערהייט זענען זיי בּיידע די נאכט אײַנגע-
שלאָפֿןײ ,װײַס װו' ,װעלט בּיבּליאָטעק ,זי ,72
,מע האָט זיי אױיסגעטאָן נאקעט און די װאַנ
דאַלן האַבּן זיי דערשאָסן ,װען זיי זײַנען גע

קקייט.

חג,

טמז 9691 ,א .01

שטיינערנע

אַרומגעטרױעריקט

קאַ-

-ער-

 --אדי ,פּאַר אַרומעסן ,6-

איער שטאַם.

 --אַדי ,פּאַר אַרומהאַקן .--

,א פֿאַרװאונדעטער  . . .אָן א פֿוס,

מיט אַן איער קניי ,פמ ,מלחמה ו ,זי , .191דער
אין

שטיין

אַ'" ,סעג,

פֿירקאַנטיק

יאַר אין תּ"אַ ,ב"א  ,9491זי 691.

זיבּן

מײַנע

-ערהייט,

-קייט,

אַרומגעהילט  --אַדי ,פּאַר אַרומהילן (זיך)

ארומגעגראָוט  --אַדי ,פּאַר אַרומגראָזן .אַע

 ,4-אע אין זײַדגס .אַיע סטאַטוע .עװען דיכּנסת-ישׂראל איז אָנגעטאָן שווארץ ,אי שוארץ
און בּרומט װי אַ טויבּ" ,פּרץ ,מײַנע זכרונות,
יציקאָ ,זי , .58װען דײַן שװעסטער רעדט צו
מיר ,דאַן װיינט דאָס לעבּן ,א' פֿון װאָלקנס

דער

;,זײַן

א'ענער לאַבּן בּרויט.

-ערהייט,

סטעזשקעס, .אויף יענער זײַט פֿון די װעגן
אין די שטילע הײפֿלעך  /מיט די א'ע פּלױטן,
דרייען

זיך ארום,",..

קריג

אצג,

אויף

ערד ,זי ,48

אַרומגענרױיזעם  --אַדי ,פּאַר אַרומגרױזען.
פּ-- :געגרייזעט, .דאָס גאַנצע יידישע
לעבּן איז אַ' . . .בּאַרעכנט און צוגעטיילט יעדן
טריט" ,קמ ,6681 ,טא , .4אינעם הויף אַרומ"-
געגרויזקע)טן האָט עולם זיך צעלאָזט אין
ריקוד",

אפֿא,

איז

וואַך

דער

סטעפ,

ז' .65

אַרומנענריזשעם  --אַדי ,פּאַר אַרומגריזשען

- :98גענרי(י)עט .אִיע בּיינער. .די
בּיימער  . . .בּלײַבּן שטיין ,א'ע פֿון צפֿון-װינטן",
איבּז װל ,לידין ,שטילער אָדער גרויסער ,מינסק

6

גרויש",

אין

מלה,

.661 '1

ניויאָרק,

למדנות איז אַי געװען מיט א זײַדן מענטעלע",

ה-ערחייט.

-קיים,

אַרומגעגרענעצט  --אַדי ,פּאַר אַרומגרענעצן
מיך)  .+-דאָס אַיע געטאָ .אִיע געלטמיטלען.
אַ'ער פּראָגראם, .די פֿאַרטיקע אינטאַרזיען
ן=אינטאַרסיעסן זענען ענטװעדער א' מיט א
פֿאַנירר ,*...י .מ .בּערמאַן ,די טישלער-אַרבּײט,

פּעטערבּורג  ,3191ו' , .64א ייִדישער דאָרף
איז אַ קלאָר איער שטח ,אויף וועלכן די ייִדישע
אינטעליגענץ קאַן צונױפֿזאַמלען איר גאנצע
ענערגיע כּדי צו העלפֿן דעם פֿאָלק" ,זשיט אי

ניי  ,9191זי .651

-ערהייט.

קיט,

ד.

י.

זילבערבּוש,

סקיצען,

,1291

װין

{'

,64

;אי אין אַלטע צעריסענע טיכער ,האָבּן זי
אויסגעזען װי אַנטלאָפֿענע פֿון א חרובֿ-געװאָ-

(זיך)  .6--איער האַלדז .פֿרױען ,אִיע מיט װאָ
לענע שאַלן .פֿיס ,אִיע אין שמאַטעס, .הוט עֶר
זײַן מןאַןנטל לאָזן פֿןאַןלן ,האט אין איינר װעלן
אויף היבּן ,דאָ זאַך ער איין שלןאַןנג ואר
הרום גװויקלט" ,סהמ ,משלי ,ה, .91 ,מן זאָל
נעמן פֿון דר דריטי (מצה) איין שטיק דיא
נאָך איז פֿאַר האַנדן אוני פֿון דען לאַטיק אַרום
גװיקלט טרוקן" ,עפּש ,סידור תּפֿילות ,אַמשׂט
תּק"ח ,קמד/א, .ת.ּ.פֿ.ילין זאָלן זײַן בֹּתּים
פֿירעקעדיק ,מיט שינען אויף בּיידצ זײַט,
שווארץ ,די פּרשות אִי מיט שׂערות ,גענייט
מיט גידין פֿון א אָקס און רצועות שװאַרצע",
סשי | ,זי " .81חנהלע ...דעם קאָפּ אי מיט
קאַשטאַנען"-צעפּ*,

זי .64

אסתר

-ערהייט.,

אַרומגעװעפט

שומיאַטשער,

לידער,

קקייט,

 --אַדי ,פּאַר אַרומװעבּן .=-

אַן איע נעץ .עאַ פֿאַרלאָרענער גךעדן ,אַי פֿון
רויטן זונעןגאָלד" ,א .פֿרומקין איבּז ,ר .ראָי

קער ,זעקס כאַראַקטערן ,...זי 701
הייט.

-ער-

-קייט,

אַרומגעזאַמלט  --אַדי ,פּאַר אַרומזאַמלען
(זיך)  .+--די מערסטע פֿון די אַיע האָבּן געגעבּן
געלט די קרוֹבֿים" ,שלמה סײמאָן ,װאַרצלען,

,6

זי 29

-ערהייט.

קקייט,

אַרומגעזוימט  --אַדי ,פּאַר אַרומזױמען ,.--

שװענקטע הרעבּליע ,דער גרינער ,מיט אָטשױ-
רעט אַ'ענער סטאַװאָק" ,נאָטע לוריע ,הימל און
ערד ,מאָסקװע , ,5691איך פֿאַרבּלײַבּ אין זיך

א זשאַקעטל ,אי מיט זײַד .הײַזער ,איע מיט
בּיימער .אויגן ,אַי מיט שאָטנס, .דאָס טײַכל
איז געבּליבּן ליגן  . . ,גלאַט און קלאָר אין דִי
איע מיט גראָז און צויטן שטילע בּרעגןי ,פֿרוג
װו ,נ"י  ,0191זי , ,531זי האָט געטראָגן...
א װײַסן גרינגן יאַקל װאָס איז געװען אי מיט
רויטע שפּיצן" ,י .בּאַװשאָװער ,גש ,נ"י ,1191
זי , .532א בּלייכער ,דאַרער סטודענט מיט
רויטע ,בּרוינע בּלויע איע אויגן" ,פרץ ,ראָש-

אַליין  . , ,אָן איין געדאנק ,אי בּלויז מיט לײיבּ",

חודשי ,פּונקט , .2בּײַ דער שײַן פֿון לאַמטערן

-ערהייט,

האָט פּענעק געזען יאנקלס פּנים ,אי מיטן
בּלאָנדן ,ווייכן בּערדל" ,בּערג ,בּאַם זניעפער !,

רענע

שטאָט?,

הײַזל.

ה.

זשיטניצקי,

ל.

דעם

זיידנס

-קייט,

אַרומגעװאַקסן  --אַדי ,פּאַר אַרומװאַקסן ,--
אַענע

אַענע

בּאַקן.

עדי

בּיימער.

חג ,דער מענטש פֿון פּײַער ,זי .85
-קייט,

אַרומגע-

אַרומנגעװאַרפן  --אַדי ,פְּאַר ארומװערגן ,+-
ער האָט דעם שליסל צום גרויסן פּלאָנטער
װאָס האַלט א' די גאַנצע װעלט" ,יג ,טמז,

0

וש.82

-ערהייט.

קקייט,

אַרומגעװאָרנט  --אַדי ,פּאַר אַרומװאָר(ע)נען
(זיך)  .+--נעאַל .בּאַװאָרנט פֿון אַלע זײַטן .מ,יט
װיפֿל האַרטע הויטן עס זענען שוין אַ' די
וואונדן" ,יג,6591 ,

-ערהייט.

יעמעס ,,זי 032.

אַרומגעועען  --אַדי
קינדער .אע קראנקע.
אַרומגעזעצט

--

קייט.

אע אַנשטאַלטן.
-ערהייט,

אע

אַדי ,פּאַר אַרומזעצן .+-

אַיע געסט, .דאָס איז מײַן גערטל קליין ,אי
מיט קיזלשטיין",
ציקאָ ,זי .404

פּרץ ,לידער
-ערהייט.

און פּאָעמען,
קקייט.

אַרומנגעדריי  --דער- ,ען .פֿילמאָליקער ,דויער-
דיקער אַרומדרײ .אַ שװינדלענדיקער א, .צי
זענען עס די אייניקלעך פֿון סדום?  /אַז קיינער

ארומנעװאָרפֿן  --אדי ,פאַר אַרומװאַרפֿן ,+--

אַרומגעטאַן  --אַדי ,פאר אַרומטאָן (זיך) .+--

אַיענטע שטיינער, .איך זע זאַמאָשטש נאָךְ אַלס
פֿעסטונג אין איר מאכט ,פּראַכט און א'ענער

זאָל ניט קענען זיי  /אין זייער קללהדיקן א"

שרעק",

'ציקאַ' ,זי ,05

די אינענע ארבּעט .אויך :אַרומגעװיקלט, ,מיט
א גראָבּן שאַל אי' ,ײיס ,לידער און לױבּן,
 -מאַנטרעאַל  ,4491זי ,043

בּראַד ,בּאַגײַסטערונג ,זי ,36

-ערהייט.

אַרומנגעדרײט

--

אַדי,

פּאַר

ארומדרייען

פרץ,

מײַנע

זכרונות,

הקקייט,

| (זיך)  .4--א'ער שטריק אַרום האַלדז, .אױיפֿן
געטאַקטן נעזל גאָלדענע פּענסנע מיט א שװאַרצן
פֿאָדעם ,אַי ארום זשילעט-קנעפּלײ ,סמבּ- .ער"
ה-קייט,
הייםט.

אַרומגעװאֿשן  --אַדי ,פּאַר אַרומװאַשן (זיך)
 ,4-אַיענע פּנימלעך .א'ענער בּרימינן, .דאָסאַרטיקל איז אַרײַן נישט-אַי ,נישט-גערייניקט , . .
מיטן גאַנצן שמוץ אַרײַן" ,פרץ ,א נײַער
קייט,
ערהייט.נצחוןי .

אַרומגעהאַלדוט  --אַד ,פּאַר אַרומהאַלדון

 --אַד ,פאַר אַרומװיקלען

אַרומנעװיקלט

אַרומגעטאָקט  --אַדי ,פּאַר אַרומטאָקן +--
אִיע פֿיסלעך פֿון די בּענקלעך; .זײַן הומאָר,
...א בּיסל ניט גענוג א'  --אָבּער דערפֿאַר
װירקט ער" ,יובֿליזבּ לכּבֿוד דרי אַ .מוקדנני,

.1

ערחייט.

קייט.
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אַרומגעטרויעריקט  --אַדי ,פּאַר אַרומ-
,אָס ייִדישע װאָרט איז אַ'
טרויעריקן ,נעאָל .ד

אַרומגעטריבּן

20

מיט כּלערליי בּאַװײַזן פֿון פּאַסיויטעט",
טמז 4691 ,צ ,01

יג,

אַרומגעטריבּן  --אַדי ,פּאַר אַרומטרײַבּן ,6--
די אַ'ענע פֿון דער שארית-הפּליטה .אַענע

שעפֿעלעך .

-ערהייט.

אַרומגעכאַפּט

קייט.

 --אַדי ,פּאַר אַרומכאַפּן ,-

אַ טשערעדע פֿון שרעק איע קינדער, .אויף אַ
געװויסן שטח איז דער דאָזיקער אָרט פֿון אַלע
זײַטן אַי מיט אַ געדיכטער אײַזןנעץ" ,זרובּבֿל,
דאָס נײַע

אַרומגעצױגן

נ"י סעפּט' , .0191פֿעלקער

לעבּען,

װאָס זײַנען אי מיט די פֿלאַמען פֿון קריג",
זשיט או ,נ"י  ,9191ז' , .211פֿאַרטיפֿט אין
לערנען ,אי מיט דעם שטראָם פֿון געפֿילײ ,לדבּ,
ניי תּשי"ז ,קנה, .איך שפּאַן דיר נאָך ,װי דו
אין פֿלאַם אַי ,הל ,אין טרעבּלינקע,...

-ערהייט.,

דײַן זכות ,י .ל ,פּרץי.

אין

קקייט.

וואו דער װאָרצל שטייט" ,זרעים ,צ/אִ, .מע
האָט אים געבּראכט אין גאָרטן װעלכער אין
געװען אַרומגעמאָװערט מיט הויכע װענט",
איבז,

איסטאָריע

אַ שײינע

..

גענעראַל-אַדיוטאַנט

פֿון דעם

 , .זשיטאָמיר

איינגילשין
,4781

,קיין

אַי געטאַ איז |אין טשענסטאָכאָװו} נישט געװוען",
טשענסטאָכאָװער ייִדן ,נ"י  ,7491זי - .,702ר-
הקייט,
הייט.
אַרומגענומען  --אַדי ,פּאַר אַרומנעמען (זיך)
 .4שטיין אי און זיך ליובּען .אין א לײַכט-א'עם כאלאט .הער איז א' פֿון א רחמנות-
געפֿיל" ,פֿיגורן ,אַ'ענע אין א קרײן; .גי
אױיסגעבּויטע הײַזער ,א' מיט פֿריש אײַנגע"
פֿלאַנצטע בּיימער", .ער ליגט נעבּן אַ קעלבּל
און האַלט זי א' שטײַף מיט בּיידע הענט",
ממוס,

מסעות,

דער ערשטער

,94

ז'

,דערזע

איך..,

אויף

זײַט ,מיט אַ געדיכטן שװארצן

אַרומנגעל(י)אַמע(װע)ט  --אַדי ,פּאַר אַרומ-

ראָם א". ,.י ,שע ,פֿון כּתרילעװקע ,65 '{ ,עדי

לױ)אַמע(װע)ן  .+--אַ קראָגן ,אי מיט פֿעל; .עס
װײַזט זיך א גרויס טלית-און תּפֿילין זאַק פֿון

פֿרילינגינאַכט ליגט אויף איר בּעט פֿון גראָז
און בּלומען .דער לבֿנהס מילדער שימער האַלט
זי זיס אַי ,יהואָש' ,זומער-נאכט!, .מיר זײַנען
געװען אי מיט א געפֿיל פֿון בּאַאומרואיקונג",
ניסן פֿירער ,אין ספֿר לוצק ,תּ"אָ  ,1691ז' ,255
ערהייט , --געטאַנצט אַיערהייט און אבּיסל מער װי דער אָנגענומענער אַנשטאַנד
קקייט,
ערלויבּט" ,זש ,טמז,7691151 ,

א בּןרפּקוע-פֿעלכן,
ממוס,

װינטשפֿ,

אי מיט

ז' .481

בּלויץ קרײקעס",

,א

האָבּ

טאטן

איך

געהאָט א בּלאַסן ,א דאַרן ,מיט טריבּע איץ
אויגן" ,פרץ ,יװועבּער-ליבּע' .5 ,בּריוו,, ,און א

יאַרמלקע פֿון סאַמעט / ,מיט א זײַד אַרומגע-
ליאַמעט / ,כאַצקעלען ,װי ער איז קליין  /און
דאַרף ערשט אין חדר גיין" ,מל' ,דעם זיידנס
ערהייט.שטעקף.

אַרומגענײים  --אַד ,פּאַר אַרומנײען .=-
ער-

בּלוזקעס ,אִיע מיט פֿאַרבּיקע פֿעזעם .

אַרומנשליטן  --אַד ,פּאַר אַרומלײַדן .6-
אֵיענט פּליטים .אַיענע יתומימלעך.
-קייט.

-ערהייט,

אַרומגעלײנט  --אַזי ,פּאַר אַרומלײגן ,--
אַיע זאַכן .בּ,ײַם זײַט היימישע סידורימלעך,
אַי מיט פֿרישע בּינטלעך ציצית" ,פּה ,פֿון װײַטע
לענדער, .די צוויי שװאַרצע צעפּ זענען איר אי
װי אַ קראַנץ אַרום איר קאָפּ" ,ב .דעמבּלין
גק4 ,א.9

קייט.

-ערהייט.

אַרומנעלעקט  --אַדי ,פּאַר אַרומלעקן (זיך.
פֿאַרצערט,. . .

זי .055

פמ,

-ערהייט.

אַװומגעמאַפט

מלחמה

!,

אַרומנעסמאַל(י)עט  --אַדי ,פאַר אַרומ"
סמאַל(טען  .+--איער טאָפּ .מ,יטן אַץ ראָהאַטש
וְהאָט זין אַרױסגעשלעפּט פֿון אויוון די גרויסע
טשוהונענע

איער טעלער, .די קני  --אִי פֿון פֿײַער און
נ"י

אַרומנעפטוושעט  -אַדי ,פאַר אַרומ"
סטרוזשען .אַרומגעהובּלט? .ער זיצט אָן א
היטל ,די בּאָרד אַ'" ,מ .אַחון ,אַננאַ גריגאָר:
יעװנאַ ,ווילנע תּרנ"ו ,זי ,15

,6591

הקקייט,

מאָסקװע  ,5691זי .63

,אַ גאָרטן װאָס אי איז מיט אַ צוים  --װיבּאַלד

מע מאַכט בּרכה איין פּרי פֿון איין בּוים,
בּרויך מען שוין אין גאַנצן גאָרטן ניט מער

אַזוי שטײַף

װי א האָרן,

א' מיט

שניי

פֿון גיכן לױפֿןײ ,װײַס וו ,יקולטור-ליגעי ,זי ,74
ערהייט,אַרומנעפּאַקט  --אַדי ,פּאַר אַרומפּאַקן  .+--אַי

גלאָזװאַרג .אִיע סחורה.

-ץרהייט.

-קייט,

בּרכה צו מאַכןי ,הרבֿ א .בּרוידא ,הליכות עולם,

אַרומנעפּאַרקנט  --אַדי ,פּאַר אַרומפּאַרקענען,

קקייט,

צערקװוע ,אַן אַיע מיט א
י .עדיסאָן ,מײַנע פֿיר יאָר

אונגװאַר  ,4691לא/א.

-ערהייט.

אַרומגעמאַסטן  --אַדי ,פּאַד אַרוממעסטן ,--
אַיענע מלבּושים .אַ'ענער הויף.
דקייט,

-שרהייט.

אַרומנעמױערט  --אדי ,פּאַר אַרוממױערן
 .6אוקר- :געמאַװערט. .פּרזות) אופֿןוערט ירושלים בּזעסן װערן אוני ניט הרום
גמויארט פֿון װעגן פֿיל מענשן אונ' בּהמות",
סהמ ,זכריה ,בּ, ,8 ,אין די דינים בּײַ הײַזער
אין איע שטעט גייט מען אַלץ נאָך דעם אָרט

נעאָל, .אַ גרויסע
הילצערנעם צוים",

אין סאָװעטןױררוסלאַנד ,ז' ,117

אַרומנעפּוצט
אַץע

מעשענע

--

אַדי ,פּאַר אַרומפּוצן ,6-

לײַכטערס.

איע

פֿרײַלין.

,די

לאַנדשאַפֿט איז א קראַנקע  . . .דינע בּעריאָזקעס
ליגן האַלבּ-צעבּראָכן ,אַיע יאָלקעס ,און איבּעראַל
הערשט דער קופּער בּרוױנער קאָליר פֿון דעם
גראָז",

דא,

פֿון

אויגן ,אַי מיט שװאַרצער פֿאַרבּ ,זענען ליידיק
און אױיסגעשעפּט און וויסט" ,נאַד.

-ערהייט,

-קייט,

אַרומגעפּלאָנטע(ר)ט  --אַדי ,פאַר אַרומ-
פּלאַנטערן  .--אי אין א פֿאַרדרײטן פּלפול,
;,דאָס שטעטל ... ,אַי מיטן שפּינװעבּס פֿון
שטעכיקן דראָט" ,מק איבּז ,נ .אָסטראָװסקי ,װי
שטאָל

האָט

זערהייט,,

פֿאַרהאַרטעװעט,

זיך

מינסק

,7

הקקייט,

אַרומגעפּלױטיקט  --אַדי ,פּאַר אַרומפּלױ
טיקן ,נעאָל .אַרומגערינגלט מיט א פּלױט.
,שמאָל דאָס װאַסער ,טונקל ,קויטיק / ,דער-
נערדיק אַ"" ,אפֿא ,װאַך איז דער

סטעפּ ,זי ,52

אַרומנעפֿאַפּט  --אדי ,פּאַר אַרומפֿאַסן ,6--
;א קאַלטער שווייס נעמט רינען טראָפּנװײַז/ ,
און כּלויע צוויי אע רײפֿן  /אַרום די אויגן
טרעטן שארף אַרויס" ,הל ,ידי בּאַלאַדע פֿון
ה-קייט,
דענווער סאַניטאַריוםי.

אַרומגעפֿלאָכּטן  --אדי ,פאַר אַרומפֿלעכטן
 .6א'ענע צװײַגלעך? .אָט שטייט ער {דאָסיידעלען פֿאַר דיר א פֿאַרטיקער  --א בּינטל
בּיינער ,אַי מיט שס"ה גידין" ,ממוס ,אין אַ
קייט.
ערהייט.שטורם:צײַט ,זי .52
אַרומגעפֿליקט  --אַדי ,פּאַר אַרומפֿליקן ,+--

דער בּוים ,אַי פֿון װוינט, .װי לאַנג אָבּער בּיסטו
געגאַנגען אַרומגעריסן ,אִי ,פֿאַרשװאַרצט?" ,ל.
לעװיץ,

,8

רפֿאל

זי 83

דעם

שנדער'ס

ה-ערהייט.

טאָכטער,

ווילנע

קקייט,

אַרומגעפֿרױרן  --אַדי ,פּאַר אַרומפֿרירן ,6--
-- 9געפֿראָרן .אַענע קאַלוזשע, .דער
האָרניסט האָט צוגעלייגט צום מויל דעם אַיענעם
מונדשטוק",

בּ .מאַרשאַק

דער

פֿון די

שטיין,

שטעג

איבּז ,לעװ
סאַמורײַען,

רובינ-
מאָסקװע

,4
אַרומגעצאמט  --אדי ,פּאַר אַרומצאַמען ,6--

אַרומ;עפּאַטשט  --אדי ,פּאַר אַרומפּאַטשן
 6אע יונגאטשעס, .די זוים דערפֿון איז
געװען

 --אדי ,פּאַר אַרוממאַכן  ,6-

טעפּ",

נאָטע לוריע ,הימל

און ערד,

אַרומגעפּינדזלט  --אַדי ,פאַר אַרומפּינדזלען
- :99 ,6-געפּענדזלט .אַיע װענט, .אירע

בּיז

סאַן פֿראַנציס-

קאַ,...

װאַרשע  ,0391זי .78

-ערדייט,

בּערלין

-קייט,

|

-- 9געצוימט ,אע זאָנע .אי מיט כּלערליי
פֿאַרבּאַטן ,אַי מיט שטעכיקע דערנער, .איר
לעבּט דאָך גאָרניט ,איר זענט דאָך פֿון אַלע
זײַטן אי מיט דינים און חומרות און סיגים",
ממוס ,יבּישיבֿה של מטה', .השי"ת פֿאַרלאַנגט
פֿון דעם מענטשן אַז ער זאָל ...טאָן גוטץ
מעשׂים ,עֶר זאָל זײַן אַי" ,ר' שמואל קלונימוס
אײַזבּונד,...

אמרי

שמואל

װן ,װאַָרשע ,2191

עדער גאַנצער איער גבֿירישער הויף האָט גע
הודזשעט מיט אַרבּעט און געזאַנג" ,בּ .דעמבּלין,
עֶר-צװיי און אַ דריטער ,נ"י  ,3491זי .8
הקייט,
הייט.
אַרומנעצװאָגן  --אַדי ,פּאַר אַרומצװאָגן (זיך)
 .+--שיין װי אַן איענער.

,די פּאַלמעס זענען

אי און די גרינקייט די פֿרישע מילדערט דעם
בּליק" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין ת"אַ ,ב"א
קקייט,
ערהייט. ,9זי .821

אַרומגעצױגן  --אדי ,פּאר אַרומצוען (זיך)
 .6--זײַן פֿעסט אַ' מיט שטריק.

,אַ שטיקל

אַרומגעצוימט

אַרומגעשײלט

2171

פֿעלד ,מיט דרענגלעך אַ' ,און א הויז" ,סעג,

אַרומגעקראַנצט  --אדי ,פּאַר אַרומקראַנצן

טריט ,בּ"א  ,7491זי , .94די געפֿאַנ"

אַער קאָפּ, .אַן

געבּרענטע

'- :99/ .4געקרענצט.מיט

אַש:-אורנע,

א",

בּלומען

קיסר

זש,

און

גענע {אין קאָנצענטראציע-לאַגערן זײַנען געווען
בּלויז בּאַװעגלעכע סקעלעטן ,אי מיט הויט",

רבּי | זי ,, .442מײַן געסעלע האָט צוויי אע

ער-

פֿון פֿײַער ,זי ,521

דאָס בּוך פון לובּלין ,2591 ,זי .925
קקייט.

הייט.,

אַרומגעצױימט  --אַדי ,פּאַר אַרומצוױמען ,+-
-- 9געצאַמט, ,די ישיבֿה איז געװוען אין
סאַמע מיטן װאַלד ,נאָר אַי על-פּי קבּלה מיט א
| שם"י ,פּרץ ,וי אַזױ די װאַלד-ישיבֿה איז בּטל
געװאַרןי, .איז ער זיך אַרומגעגאַנגען ,אַ' אין
זיך. ,װ.ײ.ניק פֿאַרבּונדן מיטן אַרום" ,מאיר
עלע

װינער,

פֿאַלעקס

כאַרקאָװ

אונטערגאַנג,

 ,9ז'  .53פפֿאַר די איבּערגעבּליבּענע יידן
האָבּן די דײַטשן געמאַכט אַ נײַ געטאָ ... ,אַי
מיט שטעכיקע דראָטן און שטארק בּאַװאַכט
אוקראַינער",

דורך

זי .012

,7

אַומגעצופּט
איע

טשענסטאַכאָװער

-ערהייט.

ידן,

ג"י

קיט.

 --אַזי ,פּאַר אַרומצופּן .6-

בּאָרד .איער

בּוים.

;די

פֿון יענער

פּיעסן

צײַט ליגן הײַנט אַ סך פֿון זי שוין אַרומ"
געריסענע און אַיע פֿון שונדיהענט" ,שנ ,דערי
ציילערס
הייט.,

-ער"-

און ראָמאַניסטן װ ,זי .962
-קייט.

טױיערן" ,חג ,דער מענטש

פֿ,ון בּיידע זײַטן איז דאָס טײַכל געװען אַרומגע-
קרענצט מיט די פֿײַנסטע בּלומעןי ,פרץ,
קייט.
פֿאָלקסטי געשיכטן . ערהייט.
אַרומגעקרױיוט  --אַנשטאָט אַרומגעקרײַזט,
,די קוימענס פֿון מײַדאַנעק מיט הויך אע
וענט פֿאַרבּוױטײ ,פמ ,מלחמה װ ,זי ,094
אַרומגעקרוינט  --אַזי ,פּאַר אַרומקרױנען
| ,6-אַוע מירמלשטיינערנע זײַלן, .גאַנצע װוער-
שטראַלן

טער  . . .אַי מיט

װי

מאָרגנ-

דער

שטערן" ,הל' ,די שעה פֿון גענאָדי .ז,ײַן פּנים
איז געװוען אי מיט אַ װײַסער בּאָרד"{ ,איבּזן
קייט.

רחל ינאית ,טמז 1691 ,או ג 32.
אַרומגעקרײַוט --
איער שפּילפּלאַץ .א
,געדוכט ,איך װעל
און פּלוצעם  . . .גאָר

אַדי ,פּאַר אַרומקרײַון .--
סאָד ,אי מיט אַ פּאַרקאַן.
צעבּרעכן אַלע קרײַון...
אליין אַ'ײ ,יפ ,פּאַסטעכער

אין ישׂראל ,זי .401

קייםמ.

-ערהייט.

אַרומגעראַמט  --אַדי ,פּאר אַרומראַמען .פ;8

אַרומגעצירקלט  --אַדי ,פּאַר אַרומצירקלען

;-גערוימט,

אבּרענענדיקע

די אַיע חדרים.

שווארצע אויגן ,בּאַצײַטנס אַ'י מיט שװארצע

אע פֿיגורן, .נאָך רײַכער ,איידער אין
קלאָרע ,שאַרף אַיע געפֿילן ,איז דעם מענטשנס
נשמה אין שטימונגען" ,זשיט | ,נ"י ,2191
זי ,241

אַרזמגעריבּן  --אַדי ,פּאַר אַרומרײַבּן .=-

אַרומגעקײַלעכיקט  --אַדי ,פּאַר אַרומקײַלע-

-ערהייט.

כיקן ,נעאָל, .סיקומט אַרײַן אַן אומבּאַקאַנט
ילִדל מיט אַן א' רױיטלעך בּלאָנד בּערדל" ,ל.
אָליצקי ,ישיבֿה-לײַט ,תּ"אָ ,8691

אַרומגעקלאַמערט  --אַד ,פּאַר אַרומקלאַ
מערן  ,+--איע אױסטײַטשונגען .לאָט פֿאַלט זי
צו צום דיל און הייבּט זיך אויף ,די הענט אַ'
אַרום האַלדזײ ,הל ,אַלע װערק ,לידער ,ז' ,551
-קייט,

אַוומגעקלאַפּט  --אַדי ,פּאַר אַרומקלאַפּן .אַיע
טעפּעכער,

,האָט גענומען די גרינע א'ע קװאָרט

און זיך געװאָלט אײַנװאַשן" ,עליע גאַרדאָן,
דרײַ

בּרידער,

-קייט,

8391.

מאָסקװע

ערהייט.

אַרומגעקליבּן  --אדי ,פאַר אַרומקלײַבּן
(זיך)  .6--א'ענע יאגדעס, .א ליכטל ,װאָס דו
צאַנקסט נאָך אלץ אין מײַן געמיט / ,מיט אָט
די שאָטנס די אַ'ענע" ,אל ו ,יאין גאונס קלויז,
הקקייט,
-ערהייט.

אַרומגעקלײעט  --אַדי ,פּאַר אַרומקלײען .4--
אַיע קאַרניזן .אַיע פּאַפּירן .
אַרומנעקלעפּט

ערהייט.

--

אַד,

פּאַר

(=פֿענצטער).,

;אָט

האָט

אַרומקלעפּן

-- :99 .4קלעבּן |לאַנגע ען .אע טאָפּל-שויבּן

אַנידערגעשטעלט

די

מאַמע

דאָס טשאָלנט אויף א בּענקל,

אָפּגעריסן די אקלעבּטע שטאַרץ",
ערהייט.יקולטור-ליגע' ,זי 111

ווײַס װ,
-קייט,

בּרעמען",

הייט.,

יז ,קאַרנאַװסקי,

זי .31

-ער-

הקקייט,

אַענער סאַמאָװאַר .איער רוקן.

קייט,אַרומנגערײפֿט  --אַדי ,פּאַר אַרומרײפֿן ,-
;אַלע זײַלן פֿון הויף
זילבּער",

תי,

שמות,

רונד
כז,

אַרום ,א' מיט
.71

;די

פֿעסער

געכּשרטע ,מיט אומהיימלעכע טונקעלע מײַלער
און

אֵיץע

5

שו ,11

בּײַכער",

מ.

דלזשנאַװסקי,

פֿאָר,

אַיענע טאָװלען" ,חג ,טמ  2691וא - .9ער-
קייט.הייט,

אַדןר)ומ--ג.עראעיעדט עני-נ-ים,אַדי,פּרפאאַַברּלעאַרומראעע.דן (-יע'רריי--
מען

-קייט,

הייט.

אַרומגערענדערט  --אַדי ,פּאַר אַרומרענדערן.
,אָס
מאַכן ראַנדן ,רענדער ארום (די אויגן) .ד
נאַכט-מײידל  . . ,אויסקוקנדיק ,מיט קרענקלעך
בּליצנדיקע ,אע אויגן ,װעמען עס איז פֿון
מארק",

בײַנאַכט

פרץ,

אַלטן

אױפֿן

מאַרק,

סצענע פֿון  .1אַקט,
אַרומגעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אַרומשיטן ,6-
פפ- ;:געשיט ,פּד .אי זאמד .א'ענע קערנ"
דלעך, .דאָס תּנכל  . . .אַרומגעזעצט מיט טײַערע

איידלשטיינער ,ארומגעשיט מיט קלאָרקייט" ,יג,

-ערהייט.

גק ,וא .75

קייט.

אַרומגעשאָפן  --אַדי ,פּאַר אַרומשיסן .6-
אַן אַרומגערינגלטע ,אַ'ענע מהנה; .אַן אי'ענע
האָט

סאָסנע

טרויעריק

מיט

געשטאַרט

נאַקעטע" ,דא ,אבֿ הרחמים ,זי 62

צװײַגן

-ערהייט.

-קייט.

אַרומגעשאָרן  --אדי ,פּאַר אַרומשערן ,6--
-- 9געשוירן .איענע האָר .אִיע שׂכירות.
,אונטער דעם נײעם ,עטװאָס אַרומגעשאָרענעם
קאָמיטעט ,האָט אונדזער געהיימע דרוקערל
געאַרבּעט" ,מאַרק כינאָי ,פֿאָר 3691 ,שו ,82
הקקייט.
דערהייט.
אַרומגעשוואומען  --אַדי ,פּאַר אַרומשװימען
-ערהייט,

 .6--אש אײַזבּערג .איער אָפּפֿאַל.

2 -שומררחינם,אַרומגעשומריחינמט
;דערזען דעם אָפֿענעם גרינעם טײַך ,אַרומ"
געשומר-חינמט מיט מסוכּנע בּערג" ,נאַד ,די
װערק

נײַסטע

פֿון

משה

נאַדיר

|,

,1391

נ"י

ז' ,822
אַרומגעשטאָפן

אַדי ,פּאַר אַרומשטעכן

--

אַרומגערינגלט  --אַדי ,פּאַר אַרומרינגלען

; .4--לאַנדקאַרטעס ,אַי מיט שפּילקעס" ,ק .ח.

 .6-דאָס לאַנד ,אי פֿון שׂונאים .זיך דורכרײַסןצו די א'ע .דער פּאַלאץ ,אי מיט א סאָד .דער
רבּי זיצט בּײַַם טיש ,אי פֿון זײַנע תּלמידים,
,דער יצר-הרע האָט קיין מאַכט ניט אין דעם

אין פֿײַער און בּלוט ,װאַרשץצ ,8291

מענטשן װאָס איז אַי מיט מצוות" ,לט ,2ב/בּ,
,זיצט די  . . .סעדעכע ,אי פֿון אלע זײַטן מיט
מולטערס" ,ממוס ,מסעות ,ז' , .48איז קיין
גוטן ייִדס אָנדענקען ניט אַ' בּײַם פֿאָלק מיט
אזא קראנץ פֿון האַרציקע  . . .לעגענדן װי דער

אָנדענקען פֿון ר' לוי-יצחק בּאַרדיטשעװער",
ליטו, .ווען ער |דער מענטשן קוקט זיך אַרום,
ב"
ֹ.ש. .
וקער
חבּי
זעט ער זיך אי פֿון אַן אײ
ערהייט.דיקער נאַכט" ,גוטנ ,זי .901
-קייט.

אַרומגעריפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרומרײַסן ,=-
א'ענע בּגדים,, .מיר זײַנען אַלע געװען אַיענע,
פֿאַרמאַטערטע פֿון לעצטן שװערן חודש פֿאַר
דער בּאַפֿרײַאונג" ,ל .רייזער ,אין גאָם,8491 ,
שן  ,2זי ; .64אַ פֿאַרטיפֿטער אין אַ ספֿר מיט

היישריק,

זי .842

-ערהייט.

קקייט,

אַרומגעשטעלט  --אַד ,פאר אַרומשטעלן
 4אַיע בּלומענטעפּ; ,װאָס איז דאָס אַ' די
גאַנצע קלייט מיט סאָלדאַטן?" ,ש .בּעקערמאַן,
טרײַער משרת ,װאַרשע תּרמ"ג ,זי , .46איך
ליג שוין אויף דער ערד ,א' מיט ליכט" ,הל.
קקייט,
זערהייט.
אַרומנגעשטעקט  -אַדי ,פּאַר אַרומשטעקן
, ,4אין א רויט מיצל ,אי מיט פֿעדערן פֿוןאַלץ מיני עופֿות",

ממוס,

קליאַטשע,

זי 911

,מע מאַכט המוציא איבּער דעם ...פּורים-
ז.ינקעס
א.ָ.
קוילעטש װאָס מיט זאַפֿראַן ארון
אֵי" ,

שע,

-ערהייט.

קליינע

מענשעלעך,;...

הקייט,

'/

,.93

אַרומגעשיילט  --אַדי ,פאַר אַרומשײלן .=--
אַיע קאַרטאַפֿל, ,זײַן איער נאָז האָט געפֿלאַמט
מיט גװאַלדיקן טריאומף" ,ד .מ .איבּז ,װ.

אַרומגעשלאָגן

אַרומדעקן

272

סטאַװסקי ,די סטאַנציע ,מינסק , ,1391אונטן
איז דאָס בּעֶרגל גאָל ,װי א'" ,פרץ' ,מעשׂות.
הקקייט,
-ערהייט,

עפּעס; .האָט זיך אַרומגעגראַבּלט בּײַ דעם
קליינעם נאַפֿט-לעמפּל און עס אָנגעצונדן" ,ייט,
פּוילן װו- .עניש.

אַרומגעשלאָגן  --אַדי ,פּאַר אַרומשלאָגן ,+--
אי װי א הושענא .גאַלע טירן און פֿענצטער
פֿאַרשידענע

שיר"

אַיומגראַכבּן  --טרו, .גערשטן װאַקסט אַמ"
בּעסטן נאָך געװיקסן װאָס מע גראָבּט זיי אַרום
בּשעת זיי װאַקסן" ,מ .װעבּער ,דער יודישער

יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע

,1881

;ארומ"

פֿון

שטובּ

המעלותן",

זי 51

זענען

דער

א'

מיט

קייט,

-ערהייט.

אַרומגעשלאָסן  --אַדי ,פאר אַרומשליסן ,4--
זי אײַנגעטוליעט אין זײַנע א'ענע אָרעמס אַרום
איר" ,װײַס וצ ,זי - 961ערהייט .,קקייט.

אַרומגעשליפֿן  --אַדי ,פאַר אַרומשלײפֿן ,=--
אַיענער דימענט, .די לעפֿל בּופֿל:האָרן ,שװאַרץ
ער"
און גלאָט אַ ,יהואָש ,הײַאַװאַטהאַ .
קיים,הייט.
אַרומגעשנורעוום  --אַדי ,פּאַר אַרומשנו
רעװען, .קומט אַרײַן  . . .מיט א פֿאַרטעך אע
רייזל" ,ש .האַראַנטשיק' ,גאָטס משפּט'.

אַװומגעשניטֿן  --אַדי ,פּאַר אַרומשנײַדן ,--
אַיענע שטעקלעך .א'ענע גרענעצן .אי װאַלרעכט,

ף,
ר..
ַ.
אען
שַסל
,די װײ
שטערנס",

עוזר

פּאַריז  ,4291זי .82

פֿעלדאַרבּײטער,

,1981

געגראָבּן די עטלעכע װײַנשל -און עפּליבּיימער

א'ענער פּאַלאַץ, .בּלײַבּן זיי שוין בּיידע זיצן,

װי אַי פֿון די בּרוינע

װאַרשאַװסקי,

װאַָרשע

ו' .27

כאַליאַסטרע

-ערהייט.

,/

קייט.

אַרומנגעשנירט  --אַדי ,פּאַר אַרומשנירן ,6--
,יעטװידער אָפֿענע כּלי ,װאָס אויף איר אין
ניטאָ אַן א' דעקל ,איז אומריין",

תּי ,בּמדבּר,

יט, .51 ,די בּײַטעלעך |מיט שמורה-מעלן װערן
פ.ֿ.אַ.רפּאַקט  . . .אין פּאַפּיר ,אי פּעסט מיט

אין פּאַליסאַדניק" ,נאָטע לוריע ,הימל און ערד,

מאַסקװע  ,5691ז' ,22
זיך  --גאונדזערע ...האָבּן געלאָזן

מיט

די דײַטשן

אַזוי נאָענט

איינע די צװײטע
דורך

קריג

ד .643

און

זיך א' ,אז זי זעען

אין פּנים" ,ש .בּרעגמאַן
רעװאַלוציע

העכץ.

/זנג.

|,

,1391

אדעס

עניש.

בּאַזינגען ,בּאַשרײַבּן
אַרומנראמען  --טרו.
אין גראמען .אי א הקדמה צו אַ ספֿר ,עדי
קונסט פֿון דעם בּדחן איז אַרומצוגראמען די
|/נג  --גיענע קריטישע
גאַנצע חתונה".
אַען פֿון ייִדישע פֿירונגען װאָס זײַנען כאַַ
ראקטעריסטיש

פֿאַר די לידער פֿון דער השׂכּלה-

תּקופֿה" ,יושפּ עא ,זי ,28
אַרומגיין ,אַרומ"
אַרומנראַפּירן  --אוטו..
טראָגן זיך (לױפֿנדיק ,רײַטנדיק אע) מיט
שלעכטס .בּאַנדיטן גראַסירן ארום .די עפּידעמיע
גראַסירט אַרום .איעזוס זאָל אים פֿאַרגעבּן די
זינד זײַנע פֿון א' אויף דער פּולישער ערך",
מענדל

מאַ,

בּײַ די טויערן

אַרומנרויזען
נ-רייזלען,

פֿון בּערלין.

 -טרח-- :95 .גרייזען--גרויזעווען .אוקר ,מג,

נאָר

עֶר נעמט

פֿרישמאַן,

גריזשלט

און

ערצעהלונגען

מיט זיך  --קזװ.
אַװומגרענעצן

זי אַרום",

דוד

,9291

-עכץ.

עניש.

 --טרו .אויך :ג=רענעץ-

צירן ,פֿטמ .אי דאָס נײַע געבּיט, .האָבּן מיר
איצט פֿאַר זיך דעם שטח פֿון מערבדיקן ייִדיש
אַרומגעגרענעצט פֿון אַלע זײַטן" ,מװ ,יֶשפּ
/נת,
אויך מיט זיך.
וווא ,זי 25
זאָרגן זיך אַ לענגערצ
אַרומדאנהן  --אוטח.
מיט
צײַט אָדער װעגן פֿאַרשײדענע ענינים.
יי
עניש.זיך.
--

טרח..

 .6-אַי אַן ענין.

מיט

אַרומדאַכטן

ווו

אַרומטראַכטן

זיך  --אַ לענגערע

צײַט ,כּסדר, .עס האָט זיך מיר אַרומגעדאַכט
אַז ערגעצוואו האָבּ איך שוין דעם פּאַרשוין
בּאַגעגנטי- .עניש,

אַרומדאַלבּען
עטלעכע

--

ערטער.

טרח.
,דער

אַ'י דאָס אײַז אין
װינטערדיקער

אָװנט

ליגט קלאָר און שטײַף װי אַן ארומגעדאָלבּענע

שטיק צוקער אונטערן בּלויען הימל",
זעלמעניאַנער וו ,מינסק  ,5391זי ,08

מק,

אַרומדאַמפֿן  --טרו .אַי א קלייד בּײַם רײיניקן,
,װער שטײיגט פֿון װיסטענײַ  . . .אַרומגעדאַמפֿט
װײַרױך {(=װײַרעך} און מיראַ מ{י=רען" ,פרץ
איבּז ,ישיר-השירים',
אַרומדאַקטערן  --אוטװ .זיך פֿירן (כּלומרשט)
װי א דאָקטער, ,אײַנאַרדענען געהעריקע פֿאַר-
העלטענישן צװישן די יידישע פֿעלדשער...
װאָס האָבּן ארומגעדאַקטערט אין דער שטאָט",
דרי י .שיפּער ,אין טאָז ,װאַרשע  ,9291פא ,01711

פוילישע

ארומצוימען .אַרומגרענעצן .אי מיט
בּעס.
דראָט ,מיט לאַטעס ,מיט שטריק .אי מיט א
פּלויט, .בּאַלד זענען סאַלדאַטן געקומען און

מיט זיך  --א לענגערע צײַט זיך היילן
בּײַ פֿאַרשײדענע דאָקטוירים,

אַרומגעשפּאָלטן  --אַדי ,פאר אַרומשפּאַלטן

נע"

אַרומרינגלען

שפּאַגאַט",

אליעזר

בּערגמאַן,

דאָס

שטעטל ,װאַרשע  ,6291זי .3201
קייט. ,6-אַיענע כּלי .איענט פֿראַקציע.-קייט,

אַרומגעשפּונען
.+-

אי הארץ,

-ערהייט.

-ערהייט,

 -אדי ,פּאר אַרומשפּינעןא' מיט

רהמנות.

,די צדקה

װאַקסט  . . .א בּיסל טרוקן ,א בּיסל האַרט ,א

בּיסל אִי מיט איבּעריקער שרײַבּערי",
יראש-חודש' ,פּונקט - .7קייט.

פרץ,

אַרומגעשרומפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרומשרומפּן,
אײַנגעשרומפן פֿון אַלע זייטן .אַ בּלאַס ,אַ'
קייט , --די מאַכטפּנימל ,אַיענע גרענעצן.
פֿון אַטאָמיש  . . .געװוער זאָל ענגלאַנד אין איר
א'קייט געבּן דאָס געפֿיל אַז זי איז בּאַשיצט",
יג ,טמז 7591 ,צו ,91
אַרומגעשריפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרומשרײַבּן ,6--
אַ'ענע געאָמעטרישע פֿיגור .אַיענער קרײַז, .דער
סידור איז אַ' מיט הגהות" ,לדב ,נ"י תּשיז,
קייט,
ערהייט.זי 844

אַוומגראַבּליע(װע)ן  --טרו .מיט אַ גראַבּ-
ליע אַרומרײניקן .אי דעם פֿאַרװאַקסענעם הויף,

אַרומגראַבּלשן  --טרו .מיט נעגל אַרומ-
קראַצן .מיט

זיך  --אויך :זיך פּאָרען אַרום

האָבּן דאָס הויז ארומגעגרויזעט",
רינסקי,

אַ

אויף

חתן

אַלטער

אויסצאָהלין

וו,

אדעס

 ,7ז' ,; ,7זײַן נאָמען איז אַרומגעגרױזעט
מיט אַ גדר פּריװאַטקײט און זײַן נוסח:
חריפות

בּצמצום",

שן ,66

ז' .121

גראָס:יצימערטאַן,

מ.

אאַליין

מיטן

װײַבּ

גק,

אַרומגע-

גרייזעט דעם הויף מיטן גאָרטן" ,אי .קיפּניס,
יאונטערװועגנס' ,סאָװ' היײימלאַנד ,8691 ,ן ,6
,צוגעבּויטע גאניקלעך מיט אײַנגעפֿלאַנצטע
אַרומגעגרײזלטע בּיימער און בּלומען" ,אי
קיפניס,

די

צײט

גייט,

קיְצוו ,0

אַרומגרי(י)ען  --טרו;- :98 .גריזשען.
אי װי א הונט א בּיין, .דעם גאנצן סאָר...
ארומצאמען  . . .עס זאָל ניט גיין קיין סקאָט,
איבּערהויפּט ציגן װאָס גריזען אַרום די קאָרץ",
מ .װעללער ,װי מען פֿלאַנצט אַ סאָד ,װילנע
ז' ; .13די װענט זענען הויל ,נאַקעט,
,0
ארומגעגריזעט פֿון די ציגן" ,שע ,מעשׂיות און

אַרומדאַרנען  --טרװ .נעאָל.

(װי) מיט דערנער, .פּטור װערן פֿון דער
קריסטלעכער טראדיציע װאָס האָט אַרומגע:
דאָרנט זײַן ליך" ,יג ,תּוך ! ז' ,013

אַרומדוירען זיך  --אוטו .לאַקל (פּומפּיאַן,
ליטע) .=1112: 140106 .כּלומרשט טאָן ,פּאָרען
זיך אַרום עפּעס, .זי דוירעט זיך אַרום און טוט
קיין זאַך ניט (אויף)",
פֿאַר-
אַרומדוֹרפֿן  ...{ --דויירעסןן טרװ.
צוקן .אַרומרײַסן |נאָר אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ
לעבּעדיק בּאַשעפֿענישן, ,די װעלף װעלן א'
מיט זיך  --ארומ"
אונדזערע שעפֿעלעך".
קריגן זיך, .ובּפֿרט נאָך כ'האָבּ זיך ארומגע-
דוֹרסט מיט א מאן ,געפֿירט אַזעלכע שרעקלעכץ
קאַמפּאַניעס און אַזש אויף דער גאָס אַרוס.
געטראָגן

זיי" ,װ-יס

וש ,ז' .861

פֿאַנטאַזיעס ,זי , .68דער גאָט פֿון זינד האָט
זיי אַלעמען אַרײַנגעכאַפּט אין מויל ,זיי ארומ"
געבּיסן ,אַרומגעגריזשעט און אויסגעשפּיגן",
אָפּאַ וו ,יקלעצקין' ,זי ,902

אַרומדעקן  --טרו .אַי מיט א װאַרעמער
קאָלדרע .אי מיט שטרוי, ,אַפֿילו װען מע האָט
שוין איטלעכס טייג בּאַזונדער אָפּגעבּאַקן און
דערנאָך נעמט מען די בּיידע צוזאַמען אין דער
מולטער אָדער מע דעקט זי אֲרום ,מעג מען
נעמען חלה פֿון איינעם אויף דעם אנדערן",

מיט קליינע בּיסנס, .ער עסט נישט די מצה,

מעין

אויך- :ג-ריזשלען

 --מיט ציינדעלעך,

הרבֿ

מ.

טייטלבּוים

דק"ק

איהעל,

ספֿר
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אַרומדערלאנגען
טהור ,אָרט? ,יאָר?' ,דיני חלה' ,סימן יא, .מע

טאָר ניט וְאום שבּתן אַי אַ װאַרעמען מאכל מיט
קישנס כּדי עס זאָל בּלײַבּן װאַרעם" ,חא ,נח/בּ.
מיט זיך , --מע מעג װאויל |אום שבּתן
זיך אִי מיט א זאַק פֿאַרן רעגן ,נאָר מע זאָל
אים פֿאָרנט צובּינדן מיט אַ שנירל דאָס ער זאָל
ניט קענען אַראָפּפֿאַלןײ ,לט ,2ס/א.
עק ,דער.ד

-ונג.

ה-עניש,

ה-עכץ.

אַרומדערלאַנגען  --טרו, .אַז ער האָט
אַרומדערלאנגט

דעם

בּאָקאַל

בּני בּית ,האָט מען דערהערט
גאס",

רעקענדאָרף,

ה.

בּיבליאָטעק

|,8881 ,

זײַנץ

(בּעכער)

א גערויש

איבּז,

אין

יודישע

פֿאָלקס

מיט

זיך.

ז' .332

זעניש,

אַרומדערציילן  --טרו; .אָט די אַלע מעשׂיות
האָבּן אַלטע חסידים אַרומדערצײלט

יאָרן" ,ייט ,פוילן ו.

מיט

צענדליקער

זיך.

אַרומשלעפּן
אַרומדראַבּן  --אוטװ .אַרכ.
זיך, .אי געכר ער טוט אין די װעלט אַרום
דראַבן ,אי גישווינדר ער קען װאָשׂ צו אַזאַמן
האַבּן" ,עיון ,לו/בּ .מיט זיך9 .פ :ד--ראַבּ-
קען זיך  --אַרומטרײַבּן זיך, .װאָס רחבֿ
הזונה זאָל ניט געװען זײַן ,האָט זי זיך ניט
אַרומגעדראַבּקעט װי דײַן שוועסטער".
אַרומדראָטן  --טרו;- :99 .דראָטעװען.
אי א צעשפּאַלטענעם טאָפּ .קאַ צעבּראָכענעם
טאָפּ קען מען אי ,א מענטשן קען מען ניט אַי,
שװ,; .נעמען דעם לעבּעדיקן זאָמען ,אַרום
וועלכן די שאָל האָט געפּלאַצט . ..און צוריק
אין דער שאָל פֿאַרשליסן און פֿאַרבּינדן און
אי די שאָלײ ,פרץ ,וועגן װאָס פֿירן אָפּ פֿון
ייַדישקייט' ,פּונקט ; .21האָט א האַלבּ לעבּן
זיך אַרומגעשלעפּט איבּער פּוילן ,ארומגעדראַ-
טעװעט דעם ייִדישן דלות" ,אָפּאַ ,די טענצערין
זי ,9

אַרומדראַל(י)ע(ו)ן  --אוטו.

אַרומלױפֿן,

אַרומקריכן (ניט דװקא אויף אלע פֿיר.
קענען אײַנזיצן אין דער היים און א'
פֿרעמדע שטיבּער, .צוליבּ דער מאַמעס
דעם שװעסטערלס איבּיקן שטיין איבּער

ניט
אין
און
דער

בּאַליע ,האָט דער קליינער  . . .געקאָנט פֿרײַ אַ'

איבּער דעם שטילן הויף" ,בּ .דעמבּלין ,ערבֿ
נאַכט ,תּ"אָ  ,4591זי , ,28האָבּ אאיךו.י.פ-ֿ.
געגעבּן דאָס א' מיטן פֿאָנאָגראַף איבּער די
גאַליצישע שטעט און שטעטלעך" ,ש .י.י
האַרענדאַרף ,טעאַטער-קאַראַװאַנען ,לאַנדאָן ,5591

;אָט האָבּן זי אַרומגעדראַלעט אין ראָמאַנטישן
הפֿקרײ,

מיט

גראָסיצימערמאַן,

דאָס

'תפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,יא/בּ; .אַו זיא זיך
האַבּן אן גיטרונקן ,דאָ הוט מן דען טיש הרום
גידרעט  . . .אונ' האָבּן דשׂ עשׂין פֿון חזיר
געשׂין" {=געגעסןן ,בּראַנט ,פּרק נט', .וארש"
הערשעלע ,א'דיק די
ג.ט
ָ.
אי.
זולם
תּיך לי לע
רצועה אױפֿן פֿינגער" ,ממוס ,װינטשפֿ ,ז' .65

װאָרט,

ז' ,59

עניש.

אַרומדריײיען  --טרו .אַי די כּלה אַרום חתן
זיבּן מאָל, .װען מן דיא (תּפֿילין) צו װיקלט,
זאָל מן די (תּפֿילין) פֿון איינר האַנד צו דר
אנדר ליגן ,אונ זול די (רצועות) דרויף ליגן,
אבֹּר ניט דיא תּפֿילין אַזו אַרום דרעהען דאז
זיך דיא (רצועות) דרויף װיקלן" ,עפש ,סידור

דרייען זיך תּמיד אַרום קהל ,װילן דער שטאָט
רק אײַנבּרענגען" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,58
 .4זײַן אָן אַרבּעט ,ניט האָבּן װאָס צו טאָן,
אַי זיך ליידיק .אַי זיך שלינג-און-שלאַנג ,פּוסט-
אוןפּאַס ,אָן אַ גראַשן אין קעשענע ---, .װאָס
טוסטו איצט?  ---װאָס קען איך טאָן? איך דריי
זיך אַרום", .איך װעל מיך אַרומדרײיען אַזױי
לאַנג ,בּיז די טויזנט רובּל װעלן שוין אויך ניט

,איבּער זײַן שטערן רױיטהאָריקע הערנער זײַנע
בּיידע שלײיפֿן דרייען אַרום" ,הל{ ,קין און
*א' אַרום א (דעם) פֿינגער = גרינג
הבֿלי.
איבּערקליגן,

,י אַלע האָבּן זיך אַרומגעדרײט אָן א
זי  .8ד

זיך  .1 --מאַכן אַ קרײַז ,אַן עיגול

פּיצל אַרבּעט" ,סעג ,געבּרענטע ערד ,בּ"א ,7491

מיט

בּײַם בּאַװעגן זיך אהין און אַהער, .עס דרייט
זיך אים ארום א מילשטיין (מילראָר) אין קאָפּ",
פֿװל |= איז שטארק צעטומלט ,פֿול מיט זאָרגןן.
אי זיך װי אַ שאָטן, .מן זאָל מיט זײַנר האַנד
אודר שטעקן איין גראַס {=קרײַון אום זיך
מאַכן אונ' זאָל זיך אֲרום דרעהן" ,עפש,
סידור

דונג . דער (יין- ,קע)-= .ערײַ.

זיך.

אַרומדרײען

תּפֿילות,

אַמשט

תּק"ח,

צבּ/ד.

;דאָס

עניות איז גלײַך אַז איין ראָד װואָס זיך אַ' טוט,
כּלומר :דאָס עשירות בּלײַבּט ניט אויף איין
אָרט ,אַמאָל איז איין עושר בּלײַבּט בּדלות און
איין אָרעמאַן װערט רײַך" ,קה ,הוראַדנא
תּקנ"ה, .ס'מזל דרייט זיך װי א ראָד אָרום און
עס קערט אַ װעלט מיט מענטשן אום" ,ממוס,
יודל ,זי ; .59אַי זיך אַרום זיך אַלײן און שלאָגן
מיטן שטערן אין אַלע צאַמען ארײַן" ,הל' ,די
אייבּיקע צווייי,

 .2גיין ,בּאַװעגן זיך ,פֿליען הין און צוריק,
אַי זיך איבּער די גאַסן ,איבּער דער שטאָט .אי
זיך אין קאָרידאָר .אי זיך איבּער דער פּלאַט-
פֿאָרמע און ווארטן אויפֿן צוג, .אין שטובּ בּײַם
גפֿיר דרייען זיך אַרום קעץ ,בּײַם אָרעמאַן --
מײַז" ,שװ, .מחמת אין יעהופּעץ |= קיעװ,
וואו ייִדן האָבּן ניט געהאט קיין װאוינרעכטן
טאָר איך ניט זײַן ,...דריי איך מיך אַרום
דעם גאנצן טאָג אויף 'קרעשטשאטיק' |= הויפּט-
גאס

פֿון קיעװן",

שע,

מנחם'מענדל,

ז' ,74

,אין אונדזערס אַ פּולישער שטאָט האָט זיך
ארומגעדרייט אַַ גלגול" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,פּונקט , .91האָבּ איך זיך אֲרומ-
געדרייט אין בּאַפֿרײַטן לובּלין און געזוכט , ..
די אלטע ייִדישע שטאָט ,געזוכט און נישט
געפֿונען" ,נחמן בּלומענטאַל ,אין דאָס בּוך פֿון

לובּלין ,2391 ,ז' ,495
 .9אַרומגײן זוכנדיק פּרנסה ,װאַרטנדיק אויף
א פֿאַרדינסטל, .עס דרייען זיך ארום טאַנדעט-
ניקעס ,הענדלער ,מעקלער . . .ייִדן מיט שטע-
קעלעך -- ...אַלע לױיפֿן װי די משוגעים,
ניסטערן ,זוכן פּרנסה" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,48

,הענדלערס דרייען זיך דערװײַל אַרום מיט די
קוליאַקלעך איבּערן מאַרק" ,עליע שעכטמאַן
*אַ' זיך ארום
אַפֿן שיידװעג ,כאַרקאַװ 0291
(בּײַ) עפּעס אָדער עמעצן = *אַ בּיסל שוין
האָבּן פֿאַרדינט און װײַטער) זיך מיען צו
פֿאַרדינען פֿון א געשעפֿט אָדער מיט דער הילף
פֿון א מענטשן צי אַן אינסטיטוציע .א' זיך
אַרום צוקער (תּבֿואה ,א דעלאַנקע װאלד
אאַזװ) ,א' זיך אַרום דעם גביר (דעם קהל,
קהלשע עסקים), .יענע מיני מענטשעלעך װאָס

סטײיען",

ש.

הדסה,

בּעקערמאַן,

אַדעס

,4881

זי .761
 .8סתּם אַרומגײן ,אַרומשפּאַצירן .א' זיך
אויף דער גאַס און זיך טרעפֿן מיט חבֿרים ,אי
זיך שבּת נאָכן טשאָלנט ,די הענט פֿאַרלײגט
אויף הינטן,
 .0אַ לענגערע צײַט זײַן אין אַ בּאשטימטער
שטימונג ,זײַן דורכגענומען מיט א געפֿיל .א'
זיך אַ בּרוֹגזער .אי זיך אויף דער װעלט אַ
בּאַעװלטער,

װי אַן אַרױסגעפֿאַלענער,

װי אַן

איבּעריקער .אַי זיך מיט אַ װײיטיק אין האַרצן,
אי זיך מיט אַן איינציקן געדאנק, .דו מיינסט
אַז עס איז ליבּ צו זען װי אַלע דרייען זיך
אָרום מיט בּרוֹנוע פּנימער?" ,י .האַלפּערן,
שיינדעלע ,װאַרשע  ,3191זי ,9
 4זײַן בּײַ עמעצן .לעבּן צװישן א בּאַשטימ-
טער גרופּע,, ,מילא זאָל זיך א' אן איידעם אין
שטובּ!* {אויך װי א לצנות ,װען עס איז ניטאָ
קיין טאָכטער אויסצוגעבּןן .זיך אי צװישן בּעלי-
עגלות און ואוילע-יונגען .גזינט איך לעבּ
דריי איך זיך אַרום צװישן קלוגע ,איבּער"
געשפּיצטע ,פּראַקטישע ייִדן פֿון כּל-המינים",
ממוס ,יבּישיבֿה של מטה', .דרייען מיר זיך
שטענדיק ארום צװישן פֿרעמדע קולטורן ,דרייען
מיר זיך אַרום פֿרעמדע ,פֿאַרגעסענע" ,פרץ,
'עשׂו שפּילטי,
 .8זיך שדכנען ,הױפֿירן ,זיך מיען צו זײַן
ארום עמעצן און ציִען דעם אױפֿמערק צו זיך,
אי זיך אָרום א יפֿהפֿיה, .שׂרה האָט זיך
ארומגעדרייט ,חיה האָט זיך דעם קאָפּ פֿאַר"
דרייט" ,פֿל, .בּשעת עֶר האָט זיך ארומגעדרייט
אַרום מיר ,זיך געשדכנט" ,שע' ,װײַסע כּפּרה',
 .9האַלטן אין
געשעפֿטן דרייען
װאָס איז אראָפּ
דרייט זיך אַרום
.אַ מענטש

ארײַנקריגן
זיך ארום
פֿון קעסט.
און דרייט

בּײַ װעלכן

און אין פֿאַרלירן,
דעם בּאַלעבּעסל
,מעקלערײַגעלט
זיך ניט ארײַף.

עס דרייען

זיך אַרום

טויזנטערס  --זאָל נישט בּאַקומען קיין קרע-
דיט?",

ז .מוירער,

זײַ

נישט

קיין

װאוילער

יונג

וו ,טאַרנאָװ  ,5291זי ,27
 9אִי זיך װי א נעכטיקער ,א פֿאַרבּלאָנ-
דזשעטער ,װי אויף א פֿרעמדער חתונה ,װי א
שאָטן; װי א שיף אָן א רודער ,װי אַ װעװערקע
אין ראָד ,װי דער בּאַנדער ארום פֿאַס ,װי א כֹּהן
ארום בּית-עולם ,װי אַ חזן אױפֿן (בּײַם) 'ונע"
ריצךי; װי אַ חתן אַרום אַ כּלה ,װי קהלס בּאָק,
וי א דײַטש אױפֿן קאָריק אאַ; װי אַ פֿאָרץ אין
ראָסל (גראָבּ).

אַרומדריקן

4712

ד-ריי ,דער , --און עס איז געװען בּײַםאי פֿון יאָר" ,תּי ,דבֿרי הימים ב ,כד,32 ,
עכץ.אונג  --די צאָל איען אין א מינוט.עניש , --וען איינער וייס ניט װאָס אמלמד איז ,װעלן אים די אַלע אַרומשרײַבּענישן

און אַין גאָרניט העלפֿןײ ,צייט ,טמז ,13 | 8591

=עריי.
דער (יין" ,קע) .ד

אַרומדריקן  --טרח, .אַחשורוש געזען האָט
אסתּר ,דאָ װענדט ער זײַן פּנים פֿון איר אַװעק.

ער װאָלט זי גאָרניט אָנזען .דאָ זײַנען געקומען
מלאָכים  . . .און האָבּן אים זײַן האַלדז מיט
גװאַלד אַרומגעדריקט איבּערדאַנק" ,ר' אהרן
מטריבּיןטןש ,ספֿר מצח אַהרן ,װאַרשע תּר"ג,

כא/בּ .

זיך.

מיט

עניש,

1/ג.

אַרומדרעפּטשען  --אוטו .אַי אין שניי ,אין
ּ,ונקט װי אריינצוגיין אין אַ שיינעם
בּלאָטעס .פ
גאָרטן און עקסטרע אַרומדרעפּטשען און צע
טרעטן אַלע בּלומען" ,י .האַלפּערן ,שיינדעלע,
עגיש,װאַרשע  ,3191זי ,81

אַרומדרש(ע)נען  --טרו, .דער פּסוק בּעט
זיך :גװאַלד ,מגיד ,האָט אויף מיר רחמנות,
דרשע מיר אַרום" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע
עניש,
 ,1זי 65
אַרומטאַן זיך,
אַרומהאבּעװען  --אוטח.
אַרומלױפֿן ,אַרומשמײַען .עער װיל הײַנטיקן
טאָג ארבּעטן אױפֿן צאם ,אַ' בּײַַם װעג" ,חיים
פעט,

אויפֿן פֿעלד.

אַ הויז

אַרומהאַװען  --אוטוו .אי בּיזן טיפֿן עלטער,
;אַהים קומט לייזשע אַ בּייזער .מלכּה לויפט
אים

אַרוס

זיך

ט
..
מ
ען.
נטקעג
אַנ

אי

אַרום

שפּאַן אים צוֹהעלפֿן" ,נח לוריע ,אַ געװיינלעכ
לעבּנ ,מאָסקװע  ,5391זי  .5ע,האָט זי גענומען
א' איבּער

דער

שטוב,

װאָס

איז

אַזוי

אַפּגץ-

לאָזן געװאָרן ,זינט זי איז אין דער היים ניטאָ",

בּ .דעמבּלין,

צװײ

און

אַ דריטר,

נ"י ,3491

זי  .11אַריבּער דרײַ װאָכן האָבּן זיי אַרומ-
געהאַװעט אין דעם ילדישן קװאַרטאַל מיט העק
און מיט שטיקער אײַון און אַרומגעזוכט ייִדן",
דרי י .ל .טהאָרן,
-עניש,

 1691וא ,01

אַמעריקאַנער,

ארומ
אַרומהאַלבּעלבנהן  --טרװ .נעאָל.
גלעטן אין א ליניע װאָס דערמאַנט א האַלבע
לבֿנה, .די לאַנגע שיינע פֿינגער זײַנע האָבּן....
אַרומגעהאלבּעלבנהט אירע פֿאַרשלאָסענע קליינע
בּריסט" ,נאַד ,אונטער דער זון ,ת"אָ ,6691

זי ,551

אַרומהאַלדון  --טרו .אַי אים (זי) מיט בּיידע
הענט.

אַרומהקפֿהן

אַ' און

קושן.

,שטיל

האַלדוט

אַרום

דער מאָך די אַלטע מצבֿות און ציט זי אין
דער ערד ארײַן" ,פרץ, .דער רבֿ האָט אַרײַנגע-
קוקט אין א ספֿר .מיט איין האנט האָט ער
אַרומנעהאַלדזט א גלאָז טיי" ,בּאַש ,איק ,ר"ה
תּשי"ח, .צום ערשטן מאָל ,זינט זײַן קומען
פֿון פֿאַרשיקונג ,האָט דער טאַטע פֿעסט אַרומ-
געהאלדזט זײַן זון" ,י .דובּראָװסקי ,דער אַלגע-

מיינער זשורנאַל ,נ"י  ,2791װוו,71 ,

זיך

מיט
-עניש,

--

-ונב,

קזוו.

-עכץ,

אַרומהאַלטן  --טרח .פֿעסט אַי די טײַערע
כּלי, ,דאָס כּוס |בּײַַם בּענטשן) אויף די רעכטע

האַנט צו שטעלן אַז די פֿינגער אַיײ ,עח ,כו/ג.
,און אָן זײַן בּרוסט  /מיט גרויסער לוסט /
האַלט עֶר זי מיט בּיידע הענט ארום / ,אָבּער
פֿרום" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ו' , .75ער
האָט דעם שװעסטערלס קערפּערל אַרומגע-
האַלטןײ ,װײַס ו ,ישרעבּערקי ,זי , ,77די קייטן-

מויערן װאָס האָבּן אַרומגעהאַלטן ירושלים װי
| גאַרטלעןײ ,אַש ,דער מאַן פֿון נצרת װ,3491 ,
זי ,781
מיט זיך  --קזװ, .האָבּן זיך אַרומגעהאַלטן
בּײַ די הענט און ארום דעם רבּי געטאַנצט?,
אַש ,דער

דער (דין- ,קע) .

-עכץ.

-ונג.

-עניש,

-ערײש.

אַרומהאַלטעװדיק  --אַדי.

אַרומהאַלטן .אַי פּעקל.

װאָס מע קען

-יקייט,

אַרומהאַקן  --טרו .אַי אַ קלאָץ. .האָט ער
בּאַלד . , .מיט אַ שאַרף העקל אַרומגעהאַקט
פֿון עפּלבּוים  . . ,די צװײַגן וועלכע האָבּן איבּער"
דערלאַנגט צו די שכנישע גערטנדלעך" ,ג.
גראַסבּערג,

פֿאַש, ,12 | 9491 ,די גוטע מעשׂים

ווערן אָנגערופֿן דער אַרומשנײַדן און אַ' די
דערנער ועלכע האַלטן זיך אָן אין אחוריים",
עניש,
עכץ./ונג.
תּניא ,קנד.
בּאַהויכן .אַרומנעמען
אַומהױױפן  --טרװ.
מיט אַ הויך ,מיט אַ שטימונג .אַי אַ װערק מיט
אַ פּעסימיסטישן אױפֿנעמען דאָס לעבּן- .ונג,

אַרומשיטן מיט עפּעס.

אַרומהױפֿן  --טרח.

אַרומבּערגלען , .+--ווען מיר װעלן אַי קאר"
טאָפֿל ,ד"ה מיר װעלן אױפֿשאַרן אַרום דעם
|אונטערשטן טייל פֿון אונטערערדישן שטענגל
אַ הױפֿן ערד" ,ד .האָכבּערג איבּז ,אָשטאָ שמײיל,
עניש.
געװיקסן ,מאָסקװע  ,0291זי .27

דער (דין- ,קע).
אַרומהײפן  --טרוװ .אי דעם פּאַרקאַן אַרום
מיט זיך  --גניט בּאַװעגנדיק
דעם סאָד.
זיך ,װי אױיסגעגאָסענע ,האָבּן זיך אַרומגעהײכט
פּאַפּאַראָטניקעס ,װי א מענטש די הייך" ,ה.
מײַזל

איבּז ,אַ .פֿאַדײעװ,

קװע .9391

ונג.

ערדציטערניש ,מאָס"

-עניש.

אַרומהילן  --טרו .אַי מיט אַ קאַלדרע ,מיט
שמאַטעס אע .אַי מיט (אין) זײַדנס .אי מיט
קדושה פֿון אָנקומענדיקן שבֹּת; .אַזױ װי א
העמד מאַכט אַ' ,אַזױ האָט מיך גאָט אַרומגע-
הילט מיט צדקה" ,חעט ,הפֿטרת נצבֿים, .דער

װאָס עס טוט אַ' דאָס העמדל פֿון בּושה ,װערן
פֿאַרהױלן זײַנע פֿעלער" ,א .' .שפערלינג,
ליקוטים וו ,לעמבּערג תּרס"ט ,ז' , ,67הילט
ער זי ארום מיט אירע אייגענע האָר" ,י .האַל-
פערן ,שיינדעלע ,װאָרשע  ,3191זי , .44א
טיפֿער צער האָט די דעכלעך ארומגעהילט",
װײַס,

אַ שטעטל,

ארײַן",

'קולטור-ליגע,

וז' ,78

,אַ

ראַפּאַפּאַָרט-גליקשטײן,

אידאַ

דאַס

אין

בּוך פֿון לובּלין ,2591 ,זי , .893א,יך װעל מיך
אַי אין האַרבּסטיקע נעפּלען און אַװעקגײן פֿון
דיר",

תּהילים-יוד.

=אַלט ,דער
ה

זילבּערנער נעפּל האָט אַרומגעהילט די װײַט-
קייט" ,אפֿרים קאַגאַנאָווסקי ,ידי מומע הדס'
מיט ויך  --זיך א' דעם האַלדו, .מאַכן
ציצית אויף אַ מלבּוש װאָס עס איז גרויס אַזױ
אַז אַ קינד פֿון נײַן יאָר קען זיך אַי דעם קאָפּ
און דעם גרעסערן טייל פֿון קערפּער ,און 9ס
האָט פֿיר עקןי ,ספֿר המצװת ,װראָנאָו נ' טי
- .5אַזױי האָבּן מיר זיך נאָך מער אַרומ-
געהילט מיט דעם אמתן רעליגיעזן מאַנטל",
חײם כֹּה ,דבֿרי נחומים ,בּוקאַרעשט 3881
| ג,עסטאַפּאָװוצעס  . . .האָבּן געהייסן אים זיך אי"
אין אַ טלית און  . .אים אַזױ געפֿירט אין שול

רייזל

זשיכלינסקי,

--היל ,דער

שװײַגנדיקע

/-נג.

טירךןן.

ה-עכץ.

עניש.

אַרומהיניען  --אוטח .אַרומדרייען זיך אַרום
עמעצן אָדער עפּעס .אי אַרום א מיידל װאָס
-עניש.

געפֿעלט .אי אַרום א שענק.

אַרומשפּרינגען פֿאַרױס,
אַרומהיפֿן  --אוטו.
;נאָר די פֿײיגעלעך פֿליען נישט ,אויף דער ערד
היפּן זיי אַרום אין ליים" ,פּרץ ,ידי אַכטע אָפּ
טיילונג אין גיהנום'.
אַרומהעלפֿן

--

טרװ.

מיט דאטיח.

אַי אֲלץ

פֿרײַנד און בּאַקאַנטע .אי איר אי מיט אַ דירה
אי מיטן קריגן א שטעל.

מיט

זיך , --דער

װאָס גייט מיט ערנצטקייט דער קען זיך תּמיד
אַי ,מס ,משלי תּקע"ד ,כח,81 ,

זונג- .עניש .דער (יין- ,קע).

אַרומהענגען  --אוטװ .1 .אַמ .אַרומדרײען
זיך ערגעץ .אַי אַרום א שענק, .לעצטע נאַכט
האָבּ איך אַרומגעהאַנגען מיט הברה בּײַם
האַפֿן ,איך װיל זיך אַרופֿקריגן אויף א שיף",
בּ .דעמבּלין' ,וועסט סײַד' ,אין זאַמלבּיכער

|,

נ"י  ,7391זי ,18
 .2טרו  --אַי אַ בּילד מיט בּלומען, .קליינע
אײיל-שאָלן האָבּן אַרומגעהאַנגען װי אויסגע-
רײַפֿטע פֿרוכטן צװישן די בּראָנדזענע צװײַגן
און געהעמערטע בּלעטער" ,ייט ,ידער בּריוו צו
נאָװאַטוסן
מיט

ונג.

זיך,

אַרומהפֿקרן  --אוט.

-עכץ.

/עניש.

א לענגערע צײַט זײַן

אויף הפֿקר .אַרומגײן הפֿקרדיק .אַי פֿון שטאָט
צו שטאָט .קדאָ װאַלגערט זיך ערגעץ בּײַ אײַך

מײַן זון  . . .גענוג אַרומגעהפֿקרט .איך בִּין
געקומען צו פֿאָרן נעמען אים אהיים" ,יודל
יאָפֿע ,דאָס איידעמל,

מאָסקװעץ ,6291

אַ לענגערע צײַט זיך
ארומהקדשן  --אוטח.
װאַלגערן אין אַ הקדש ,אין הקדשן, .אַרומ-
בּעטלען און אַ' ,זינט ער איז געװאָרן א קאַ-

ליקע".

טרחו .כּסדר אָנמאַכן אַ הקדש .אַי אַלע

צימערן.

אַרומחקפֿהן

 --אוטו.

אַרומגין

(מיט)

הקפֿות, .זיך אַרומװיקלען מיט א טלית ,אַ הייבּ
אויף טאָן די ספֿר:תּורה און אַי אַרום בּאַלעמער,

אַרומהרגענען זיך

אַרומװיקלען

2178

אונטערהאַצקען און אויסזינגען דעם 'עוזר-דלים
הושיען|ה| נאָי" ,הערשל

נאָװאַק.

אַרומוואורװען  --אוטו .אַרומשטיפֿן .אַרומ"
װאַיעװען (געוויינלעך בּלויז װעגן קינדער)

אַרומהרגענען זיך  --אוטװ .קזו .אַי זיך מיט

אַרומװאַפן  --טרו, .האָט מען בּאַלד אַרומ"

די קינדער אין חדר, .שעמען מעגט איר זיך,
מענטשן זאָלן זיך תּמיד א' ,פּונקט װי גענג-
סטערס" ,אָפּאַ וו' ,קלעצקין ,זי , .781בּעת ער
איז דאָרט צוריקגעקומען פֿון פֿראָנט און שפי-
טאָל ,האָט ער זיך חדשים:לאַנג ארומגעהרגעט
מיטן טאַדזשיקישן גאָראיספּאָלקאָם" ,טמז1691 ,
ערײ.
עניש.
אגן.

דערהויפּט

האָט

בּערק,

רבַּי

אַיומהריזען  --טרוװ .פ9פֿ-- :הריזיעןן.
דזוו אַרומגריז()ען  .6-אי די עפּל; .אָן א
שיעור האָזן  . . .זיי טוען מיר אָן א סך שאָדן.
די בּעסטע קאװענדלעך האָבּן זיי מיר אַרומ-
געהריזעט" ,בּ .מאַרשאַק איבּז ,א שאן ,אין
סאָװעטישע ליטעראַטור ,קיעװ  ,0491נאן ,11:21
עניש.
מיט זיך  --זיך אַרומקריגן.

אַרומװאַגלען  --אוטו .אַי איבּער דער ועלט,
,צעבּראָכן פֿונעם שטענדיקן א' ,קומען זי אין
דעם לאַנד כּנען" ,ממוס' ,די אַלטע מעשׂה . צי

װאָגלט ניט אַרום מײַן בּליק אויך איצט  /אַרום
די אויסגעהרגעטע אין מִדבּר בּײַ מריבֿה?" ,הל,
אין טרעבּלינקע' ,...װאָס איז א דור', .שטאַר-
בּנדיק זאָלסטו אי און קיינמאָל געשטאַרבּן ניט
זײַן" ,מלה ,אין נייאָרק ,ז' , .612פֿון אַי צו
רבּיים װעט נישט זײַן קיין פּרנסה" ,בּאַש,
פֿאָר 9691 ,וו ,41
מיט זיך  --אי זיך אין עוֹלם התּוֹהו ;די
אַלע צרות װאָס מיר זײַנען אױיסגעשטאַנען אין
אונדזער אי זיך אין גלות" ,ממוס ,ישם און
יפֿת'.

-װ-אָגל ,דער

-עניש , --נאָך

-ונג.

א גאַנצער װאָך א' לאָזט זיך אַצינד . . .װי גֹע-
וויינלעך אויף שבּת צו װײַבּ און קינדער אהיים",
ערײ.
ער (ין- ,קע).
ממוס ,ישבּת .

אַרומשמירן מיט

אַרומװאַדזגשן  --טרװ.

בּרוד ,בּלאָטע .אי דאָס פּנימל.,

-עניש,

מיט

אַרומװאָדזשען זיך  --אוטו .סל.

זיך,

ארומ"

פֿירן זיך .אי זיך מיט אַ מיידל א שיינע פּאַר
//כץ,
יאָר און ניט חתונה האָבּן מיט איר.
עניש,אַרומואױיװוען  --אוטו.

אַרומשטיפֿן .אַרומ-

װאיעװען( .געוויינלעך בּלויז וועגן קינדער), .בּאַ-
גערסט צו לערנען אָדער װילסט א' (שטיפֿן)?",
בּאַש ,פֿאָר 3691 ,א ,21
אַרומוואױינען  --אוטװ  8טרחװ .אַי (אין) א
גאַנצע(ר) געגנט,

הער  --נעאָל, ,די שפּראַך

װאָס מיר האָבּן איבּערגענומען

פֿון די דאָרטיקע

אַיס" ,דרי י .בּערנפֿעלד ,װעקער ,יול-אויגוסט
,7

אַרומוואונדערן  --טרו .אי דעם גרויסן העלד,
,זיך אײַנפֿלאַנצן  /אין אַן אייגענער אינטימער
נאכט  /װאָס איך האָבּ אינגאַנצן אויסגעטראַכט /
און אַרומגעװאונדערט פֿון אַלע זײַטן" ,יג,
יכ'װעל זיך אײַנגלױבּערן.

געוואכט
מען

די גאַנצע

געזוכט

קאַשמאַן
ונג,

געטאָ

בּײַ

דער

און

ר',"...

נעלם,

יב"ץ

וילנע

תּרנ"ו,

אַרומװאָלאָטשען  --טרװ.

ז' ,32

אַרומשלעפן.

געוויינלעך מיט זיך  --ארומשלעפּן זיך,
נאָכלױפֿן נאָך פֿרױען (בּײַ א פֿרױ  --נאָך
מענער) .פּוסטעפּאַסעװען.

אַרומװאַלנערן  --טרװ.
אויסװאַלגערן ,אויסװועלגערן.

פֿון אַלע זײַטן
געויינלעך מיט

זיך  --אי זיך אין דער פֿרעמד .א' זיך איבּער
דער װעלט .א' זיך װי נאָך א שׂריפֿה ,א
פּאָגראָם .אַי זיך װי פּליטים .אַי זיך װי א הונט,
,דאָך אין מוח װאַלגערט זיך אַרום א מחשבֿה",
פרץ' ,די אֲלמנה'; .אַז די נשמה פֿאַרזינדיקט
זיך אַזוי פֿיל ,אַז אַפֿילו דער גיהנום איז אויך
פֿאַר איר װינציק ,און דאַמאָלסט משפּט מען איר
אָפּ זיך אַרומצוּװאַלגערן אויף אונדוער זינדי-
קער

װעלט",

ל.

י.

אָסטרינסקי,

נײַעס

פֿון

,ין בּית-מדרש
יענער װעלט ,װוילנע  ,7291זי  ,5א
האָט זיך אַרומגעװאַלגערט אַן אױסגעװאַקסע-
נער בּחור ,א קײַלעכדיקער יתום" ,אֵש ,תּהילים-
ייִד, .הונדערטער יאָרן װעט איר אײַך אי צװישן
די משחיתים און מע װעט אײַך אין גיהנום
נישט אַרײַנלאָון" ,בּאַש' ,דער יד פֿון בּבֿלי,
-ונג .,ניש,

אַרומװאַלצן  --טרו .אַי אַ שטאָף .מיט זיך
; -ער דיא גאַנצי נאַכט שלאף לוז גיװעזיןװאַר ,אלז ער זיך נון אין זײַני פֿעדרין,..
לאַנג גינוג אַרום גיװאַלצט האט",

'שילדבּורגר

זעלצאַמי אונ' קורצויליגי גישיכטי' {אַװע װשו,
נג,ז'184ן.

אַרומװאַנדלשן  --אוטח .אַי אין צעריסענע
סאַנדאַלן, .צװישן רויכערדיקע הױפֿנס דאָרט /
װי א שאָטן שטיל פֿון אָרט צו אָרט  /װאַנדלט
הין און הער א מאַן ארום" ,ממוס ,יודל ,זי ,37
,מיט טויזנט יאָר צוריק האָבּן דאָ אַרומגע-
װאַנדלט

װעלף",

,װעלוול

דערמאַנט

מר

וש,

נ"י ,0191

ז'י ,171

זיך װי ער װאַנדלט

ארום

מיטן טאַטן אויף דער פֿרײַ" ,אָפּא ,אויף יענער
זײַט בּריקי,

-װאַנדל ,דער

(יין ,יקע)= .דעריי.

יונג ,דעניש.

דער

אַרומװאַנדערן  --אוטח .אַי פֿון איין לאַנד
אין א צװוייט לאַנד, .דאָס אויג װאַנדערט אַרום
פֿון איין פּנים צום צווייטן", .דיא לײַט װאָשׂ
טון ארום ואנדרין װישׂן אימר װאָשׂ פֿאַר גוט
אין דען לנד אויך אין אנדרין" ,עיון יג/בּ,
;,האָט מען שוין אַמאָל דערקענט אַז מיר זענען
ייִדן ,זענען אויך מענטשן אַזױ װי די אַנדערע,
װעלן מיר ניט מעֶר אין דער װעלט אַ" ,ילג,

שׂיחת-חולין ,װאַרשע  ,9881ו' , .43כהאָבּ
אַרומגעװאַנדערט  /אַלע מײַנע טעג  /און

פֿאַראַרעמט קום איך  /פֿון מײַן לאַנגן װעג",
אַר' ,די בּאַגעגעניש,,

-װואַנדרעװען,

פֿטמ .אָפֿט בּײַ ממוס.

;קורץ ,איך  . . .האָבּ זיך גענוג אַרומגעשלעפּט,
גענוג אַרומגעװאַנדרעװעט מיט מײַן הויזגעזינד
אויסצוזוכן אַ אָרט ,אַ היים" ,ממוס ,ישם און
יפֿת'
ניש .דער (דין- ,קע),-ונג.

אַרומװאַרפֿן  --טרו .אַי שטיינער און בּיינער,
אי מחשבות .א'
ער שפּילט זיך
אַרום ,װעט דאָך
דער בּאָל בּאַװעגט

די אומרואיקע בּליקן, ,אויבּ
מיטן בּאָל און װאַרפֿט אים
יעדערן|ערן מוזן צוגעבּן אַז
זיך" ,דר' אבּ קאַספּע ,פֿיזיק,

|

נייי  ,6191זי ,81

מיט זיך  --אַ' זיך אױפֿן היי,, .איך װאַרף
מיך ארום אין בּעט ,אַ געדאַנק מאַטערט און
לאָזט ניט שלאָפֿן" ,פרץ ,יא רײַזע אין דער
,ין מענטשלעכע בּלוט װאַרפֿט זיך
צײַט! .א
אַרום דער קאָליער צװישן העל-רויטלעך און
טונקל-רויט" ,ד .מאָרדפֿין ,די לעהרע פֿון
לעבּען ,בּערלין תּרנ"ח, .ערן לאָזט אײַך פֿילן
אז ער קען א' זיך מיט אײַך װי מיט א
י .אַ .קאַצאַװיטש,

שפּילצײַג",
זי ,272
--ווארף,

:-װאָרף.
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יאָר לעבּן

ונג.

עעניש.

אַרומװאַשן  --טרוו .אַי די קינדער ,אַי די הענט,
אי די ואונד, .עיקר הטהרה איז גוט אַרומ-
צוּװאַשן דעם נפֿטרס גאַנצן קערפּער" ,הרב
מרדכ"-יצחק

הלוי

השייכים

עפּשטײן,

לחבֿרה

דינים

קדישא,

המלוקטים

לאָנדאָן

מהפוסקים
תּרמ"א,
מיט זיך  --פפֿון דײַן נבֿילה װעלן זיך
אַלײן די װאַסערקװאַלן לאַנג אי ניט קענען",
ער
עכץ.!/נג.
חג ,דורות ,זי .251

(דין- ,קע).
אַרומװיצלען זיך  --אוטו .אַרומשפּילן זיך
מיט חכמהלעך ,מיט װיצן .אַ לענגערע צײַט
זיך װיצלען .אי זיך און אַרױסדרײען זיך פֿון
עניש.יעדער אַחריות.

אַרומװיקלען  --טרחװ .אַי די רצועות .אַ'
פֿאָדעם אַרום אַ שפּול .אַ' די פֿיס מיט אָניצעס,
אי מיט דראָט א צעשפּאָלטן ליימען טעפֿל, ,נעם
װײַריך ,טײַבֿלשׂ קוט ,װײַש מעל ,אֲלשׂ צו
גלײַכן ,טוא דרײַן װײַסל פֿון איי אוני וויקלשׂ
אום קאָפּ אַרום" |אַ רפֿואה קעגן קאָפּ
װײיטיקן,

ש .פֿראַנקפֿורט,

ספֿר החיים

װו ,קיטן

תּע"ז ,סא/בּ, .מיט דעם מין האַנטעך פֿלעגן
װײַבּער א' דעם קאָפּ איבּער דער קאָפּקץ",
ממוס ,שלמה ,ז'  .001ע;אַ זיסער דרימל האָט
אַרומגעװיקלט די אַלטע אַקאַציעס" ,פֿרוג װו,
ניי  ,0191זי , .17טשאַטערדאַג! גנבֿענען צו
דיר זיך מחנות כמאַרעס און װויקלען דיר מיט
שווארצע סאַמעטן אַרום" ,פּמ ,װאָכנטעג ,זי
"אי ארום פֿ ינגע ר = גרינג איבּער-
6
קליגן ,אײַנרעדן װאָס מע װיל, .ער קען זיי
אלעמען אי אַרום פֿינגער".
מיט זיך , --ער מוז זיך בּײַ דעם טיש
אַ' זײַן קאָפּ ,דען  . . .עס איז אָסור צו אַ תּלמיך-

אַרומװישן
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חכם עֶר זאָל גיין בּגילוי-ראָש" ,נצ ,2קלד.
,די טאָלן װיקלען זיך מיט תּבֿואות אַרום",
ממוס ,שירה ,ז' , ,53זילבּער:װײַסע געפּעלעך
מײַן
י.ב.ּ.ער
איך
..ו.יקלען זיך אַרום הו
ו
קאָפּײ ,פּרץ ,ידי גאָלדענע קייט ,,אַקט , .2די
מיט זײיערע שטענגעלעך
.ן
ּ
ב.
ָ.
אלעך
הלעט
בּ
אויף די טיטשקעס זיך אַרומגעװיקלט" ,װײַס,
אַ הייסער שבּת-טאָגי, ,זי  . , .האָט זיך ארומ-
געװיקלט מיט אירע הענט אַרום זײַן האַלדן",
אָפּא ,אַ ראָמאַן פֿון אַ פֿערד'גנבֿ,

ז' , .62דאַ

װיל ער אויך דער אַלטער זיך אַ' מיט אומ"
בּאַגרײַפֿלעכקײט און װערן אַידְי ,נישט" ,מבּא,
דער

גייער,

ער -
/עניש.
ה-עכץ.
זונג.
,זײַנען פֿאַראַן בּעסערע אַ'ס פֿון אלטע שר-

שים? ,ימ ,צװיי רעפֿעראַטן

(יין- ,קע)

עריי.אַרומװישן  --טרו .אַי די פֿאַרטרערטע אויגן,
אִי שטויבּ . . ., .האָט אַרױסגעצויגן פֿון בּוזעם
זײַן טיכל ,האָט ארומגעװישט דאָס פּנים און
דערבּײַ אַ לײַכטן כליפּ געטאָן" ,מ .ריבֿקין
דער װעליזשער בּלוט בּלבּול ,װילנע  ,4191ז'
.0

אַרומזען

,אַן אײַזערנע

בּעט דאַרף מען אַלע פּאַר

װאָכן אינגאַנצן גוט אַרומװאשן מיט הייסע
װאַסער און אויף טרוקן אַ ,דרי מ .גאָטליעבּ,
פּאָפּולערע אַלגעמײנע היגעניע ,װאַרשע ,8091
זי ,04
מיט זיך  --לערנען דאָס קינד זיך אַרומ-
-וויש,צוּװישן {נאָכן האָבּן דעם מאָגןן.,
עניש.
/עכץ.
ונג.
דער
אַרומװעפן  --טרוו .אויך :אי מיט א לעגענדע.
אי אַ טעקסט מיט א סך הערות, .דאָס יונג-
פֿאַרגאַנגענע דערמאָנט זיך / ,אַרומגעװעבּט מיט

זי בּלײַבּן לעבּן" ,צש ,פֿגעז ,װילנע ,23291
טן , .5דעם אייבּיקן געראַנגל פֿון ייד מיט דער
אַ'" ,ה .זײַדמאַן ,טמז 1691 ,וא ,42

איבּערדרייעף
אַרומװענדן  --טרח .אַרכ.
אַװעקקערן ,אוועקדרייען .אָפּקערן ,אָפּדרײען.
,װען מן זיכט איין אַרמון פֿון װײַטן ,דא זול
מן דאז פּנים ניט הרום װענדן אַז װען מן אין
ניט זעט" ,בּראַנט ,פּרק כח, .װער דאָ הגבּהה
האָט ,דאָז ער זיך מיט דער ספֿר תּורה ארום
ווענט אויף אַלי זײַטן דאָז די לײַט זאָלן זעהן
אותיות",

דיא

ע9ש,

דרך

לעולם

הישר

אַרומװיקלען.

אַרומװערגלען  --טרח .אֵרכ.

;ער מאַכט זיך אײַזרני גפֿעס  . . .אוני די שאַרפֿי
שפּיצן אַרױז צו ,אוני ער װערגלט דא ארום
אַלירלײיא עסין שפּײַז( ,חלב) אוני שמאַלץ...
דא װאַרפֿט עֹשׂ דניאל אין דשׂ מויל פֿון דען
דראַקין" ,יוסיפֿון ו ,פֿיורדא  ,5671ט/א,

ארומװוערן זיך --
,בּתּוך כּך האָבּן מיר
זשאַװערטן דעגן און
גדול ארומגעװוערט",
בּראָך ,װאַרשע ,יאָר?,

פֿאַרטײדיקן
אוטו.
זיך מיט אונדזער
מיט די צװיי העק
היסטאָרײע איינע
יב/בּ.

היים

נאָך פֿאַר װעטשערע",

מ .דלוגאַטש,

בּענקשאַפֿט-זײַדײ ,סעג ,פּאָעמען ,װאַרשע ,6291

זי , .601עס איז אַרומגעװעבּט געװאָרן ארום
זיי אזא קונציקע נעץ ,אז פֿון װאָס פֿאַר א
זײַט איר זאָלט זי ניט א צי טאָן  --װעט עס
 זיי אַלעמען אָנרירן" ,שנ .דערציילערס אוןראָמאַניסטן וו ,זי ,624

ה-עכץ.

דעכץ .דעניש .דער( דין ,דקע)- .העריי,

װעג װאָס פֿירט אַרום
אַרומװועה  --דער ,ן.
און אַרום, .דער אי איז אפֿשר דרײַ מאָל
דיק  --אַדי
לענגער װי דער גלײַכער װעג".
דיקייט,

אַרומװעלגערן  --טרח .דז אַרומװאַלגערן
ֹ* / .6אַ' די זײַטן =,דר

מלך האט

אָנבּרעכן די בּיינער,

אין שין כּלי ,דז ער דרוישׂ

טרינקט אֵל צײַט .זוא גיט איינר הין אונ'
ועלגערט דיזי כּלי אין דרעק הרום"7 ,טו,
ניש,
זנג.מיט זיך.
ה/בּ.

אַרומװעלט  --די ,מצ נבּ.

דער טײל װעלט

װאָס איז אַרום .אַרומיקע סבֿיבֿה .די (ניט)-
יוִדישע אי; .בּײַט זיך די אַ' יאָ ,בּאַקומען
געוויסע יחידים ,װאָס האָבּן געוויסע מעלות אין
דער מלחמה פֿאַרן קיום ,דעם פֿאַרטײל װאָס

זיך,
פֿאַר-
בֹּכֹּח
שיף

אַרומואָגן  --טרו .אי דעם זעלבּיקן ליגן ,אי
מע זאָל עס תּיכּף טאָן .אדעם גאַנצן תּיקוך
שבֿועות האָט ער שוין אַרומגעזאָגט אין דער
װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' ,12

מיט זיך , --שפּינװעבּס װעבּט זיך אַרום
ונג,
וועץבּ ,דעראין די װינקלען".

הבא,

8דמ תּמ"ה? ,זי , ,62הקב"ה קען דאָשׂ מול
בּאַלד הרום וענדן אוני דעם עָני זאָל מן העלפֿן
אי ער גאָר נידר פֿאַלט" ,צאינה ,קלד/ג,
מיט זיך  --עתּפֿילה לעני כי יפטוף --
דאש מיינט מען די תּפֿילה פֿון איין עני װאָשׂ
ווענד זיך אַרום מיט אָן מאַכטקײט" ,לט ,2כד/בּ.

/ונג.

--זאָג ,דער

די

/עניש.

אַרומזאַמלען  --טרו .אַי אַ גרויסן עולם.
מיט זיך , --מן האט גיבּראַכט איין (ספֿר
תּורה) ,דא האבּן זיך דיא רבּנים הרום גיזאַמלט
אוני איטליכר איז גיזעסן נאָך זײַן (חשיבֿות)
נאָך" ,צאינה,

,די צדיקים

צח/ד.

װעלן זיך

אַי אַרום דעם װאָס איז אויסגעצירט מיט גאָר-
פֿינקל און איידלשטיין",

 3ווט ,31
ז-אַמל ,דער

/נג,

בּ .רעסלער,

-עכץ.

טמז,

-עניש,

דער (דין- ,קע).
אַרומזימען  --טרו .אַי בּרעגן פֿון מלבּוש,
אי א קוכן מיט ראָזשינקעס און מאַנדלען
,אײַערע קאנטן זײַנען אַרומגעזוימט מיט שלענג-
לעך פֿײַער" ,װײַם ,קריינדעלע' ,קולטור-ליגץ,
זי , .021מיט דער שווארצער בּאָרד װאָס האָט
אַרומגעזױמט אַ פּנים װי אױיסגעהאַמערט אויס
קיזלשטיין" ,אַש ,משה, .דאָס שפּעטערע לעבּן
פֿון די קרבּנות איז נישט בּכּוח אַרומצוזוימען
די פֿריערע איבּערלעבּענישן" ,דר' ש .בּיקל,
טמז,141 8691 ,
מיט זיך.

-ונג,

-עכץ,

-עניש,

אַרומזוכן  --טרח .אַי און (ניט) געפֿינען .אַ'

(אין) די קעשענעס .אי עמעצן זינט װאָכן, .אַז
דו װעסט זי ודי חכמהן אי אַזױ װי געלט,".,.
מס ,משלי תּקע"ד ,בּ 4 ,שאַי א תּשובֿה אַז
זייערע נשמות זאָלן בּאהיט װערן פֿאַר דעם
אש של גיהנום" ,י .מאַָרגענשטערן ,מעשׂה משני
קצבֿים ,...וילנע תּרנ"ח, .61 '/ ,איך האָבּ
געזוכט אין פֿינצטערניש  /א זעמדל װאָס גע
ווען איז אין אָקעאַן פֿאַרטראָגן / ,איך האָבּ
אַרומגעזוכט אומזיסט" ,יהואָש ,בבּײַם טויער
פֿון לעבּן,, .צװישן די בּאגראָבּענע האָט זיך
אויך געפֿונען די דערשאָסענע טאָכטער פֿון ...
װאָס {זין האָט זיך געהאט געמאָלדן אַנשטאָט
איר פֿאַטער ,װעמען מע האָט אַרומגעזוכט",
ר .מאַהלער ,אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי ,091
מיט זיך  --קזחװ .אויך; :איך האָבּ זיך
ארומגעזוכט אין אַלע מײַנע כּלים" ,ראָם איבּז,
דער

איינגעלשער

װאַרשע

גענעראַל,

תּרמ"ד,

זי ,32

זונג.

יקע).

-עכץ.

/עניש.

ער (יף

הער

אַרומזיך  --דער .ש .בּיקלס בּוך ,אינזיך און
א' ,בּוקארעשט  ,63291פֿרגל

אינזיך,

.1921

אַרומױיצן  --אוטװ( .ואשבֿ ראש) אונ' איך
בּין אובּן אן אונטר זיא גיזעסן װען מן איז
הרום גיזעסן {אין טרויער?ן" ,סהמ ,איובֿ ,כט,
, 5װערשׂטו בּןאַזקלײיד װערן מיט צירונג דר
ציראט אוני דײַני אַלטי לײַט װערן אין דיר
הרום זיצןי ,מחזור שלש רגלים ,אַמשׂט ,3171
קלו/בּ,, .ס'איז נישט גוט אַז ִ . . .זין זאָל גאַנצע
טעג אי אין דער געזעלשאַפֿט פֿון איר מאַמען",
טמז 6691 ,ווא .92

אַרומוען  --טרו.

 .1בּאַקוקן ,בּאַטראַכטן

(פֿון אלע זײַטן) .אַרומקוקן .אי דעם װאַלד צו
װויסן װיפֿל עֶר איז װערט, .האָט מן דען אָרון
הקודש מוזין אויף טאָן אונ' דרין אַרום גיזעהן
אויבּ עפּיז פֿון זאָלכין זאַכין דריין איז" ,כּ"י
וועגן מעצער עלילת-דם'{ 9661 ,פֿש װו ,שפּ'
/ .5אַז פֿלאקס געפֿינט זיך אומעטום ,טאָר
מען אַנדערש ניט אָנטאָן א קלייד װאָס ניט אַ
ייד האָט גענייט ,בּיזװאַנען מע זעט ניט גוט

אַרום" ,זרעים ,מט/בּ, ,איז צוגעגאַנגען צום
קינד און האָט אים גוט ארומגעזען ,אױיבּ ער
האָט זיך עפּעס ניט געקאַליעטשעט" ,נעֹתּק
ציי רייא מ"ס ,יוֹסף דער יתום ,װילנע ,5681
,איידער מע נעמט אָן א בּגד צום פֿאַרבּן אָדער
צום ואשן ,דארף מען אים די ערשטע זאַך אי
פֿון אַלע זײַטן ,אויבּ ס'איז ניטאָ אין אים קיין
ריס",

ש .שפּיראָ ,קליידער

,0

ז' ; .14זי איז געװען די מבֿינטע .,.זי

פֿאַרבּערײַ ,װאַרשע

מוז אי די כּלה" ,אַר ,יאויף מבינות',

 .2פֿאַרריכטן ,אָפּהיטן .לייגן אַכט ,אַי דעם
חולה, .די שװאַכערע תּלמידים דאַרף מען מער
אַי װי די גוטע קעפּלעך", .מע האָט דעם
צימער

אַרומגעזען,

עס

זאָל זיך אין אים

א

שפּעלטעלע ניט געפֿינען" ,א .י .סאַפֿיר אס
מינסק ,חטאת הקהל . .וו ,װילנע  ,1881ז' ,62
;דאָס הײַזל דאַרף מען אִי ,פֿאַרטינקעװען מיט

אַרומזען זיך

2177

ליים די לעכער" ,אַבֿיעזר בּורשטין,

אַמעריקאַי

נער 8591 ,ווא .5

 .9אונטערזוכן .אַי דעם קראַנקן.
אַרומוען זיך  +- --זפֿו.

 .1מיט די בּב

װאַס דרינגען ארויס פֿון א'י .ארומקוקן זיך,
,מע בּאַװײַזט ניט זיך אַרומצוזען  --און דער
שװאַרצער מלאך קלאַפּט שוין אין טיר", .אין
דער אינזול  . . .זיך איבּראל אַרום גזעהן ,האָבּן
זיא גזעהן פֿיל בּוימר אוני פּירות קרײַטיך",
הבּחור

חנוך

סג"ל.

.

 ,איבּז,

אגרת

בּעלי חײים,

הענא תּע"ג, .דיא רער ואו דורך דיא שטערן
זעהר {ש=טערנזעערסן קענן זיך אַרום זעהן
אויף אַלי זײַטן נאָך דיא שטערן" ,חהו ,קמא/א,
,דו װעסט זיך גאָרניט אי װי די צײַט װעט
איבּערלױיפֿן" ,לאַל ,זי ,811
 .2דערזען און פֿאַרשטײן .זיך איבּערצײַגן,
,כ'אָימיך {|= איך האָבּ מיךן דערנאָך װידער
אַרומגעזען אין אַלע אַרבּעט װאָס מײַנע הענט
האָבּן אויסגעארבּעט" ,מס ,קהלת תּקע"ט ,בּ.11 ,
א.ָ.ט
הג.
,מע זעט זיך נון אַרום דאָס די צי
זיך אַליין ניט געמאָלדן און קיין פּרעזענט
געבּראַכטײ ,מסדר אגרת ,װאַרשע  ,8581זי ,93
,זיי זעען זיך אַרום אַז װאָס װײַטער פֿאַרקלע-
נערט

זיך אַלץ זייערע

שׂכירות",

די שׂכירות,

לעמבּערג  ,6981זי , .14בּחורים הייבּן אָן זיך
אִי װאָס זי פֿעלט" ,ממוס ,שלמה ,זי , .68איצט
האָט זיך עװעלין ארומגעזען אַז קיינער דאַרף
זי נישט .די קינדער זענען אונטערגעװאַקסן ...
אייבּי האָט אַן אַנדערע" ,אָפּאַ ,די טענצערי,
זי ,802

 9חרטה האָבּן, .האָט ער זיך אַרומגעזען
דאָס װאָרום בּרויכט ער אָנצוקאָרמענען די
גאַנצע שנאַרערבּאַנדע" ,אַ . .סאַפֿיר ,דער
קליינע קאַטערזניק ,װילנע תּרמ"ג ,ז' , .6צו
שפּעט ,זאָגט זי ...האָבּ איך מיך דערמאָנט
אין איר  . , .צו שפּעט האָבּ איך מיך אַרומ"
געזען" ,שע' ,שיר-השירים', .מיך האָט לעבּן
געלערנט שטענדיק (נישט געלאַזט זיך אַפֿילו
אַ)" אקש ,װענט ,קיִעװ  ,1291ז' ; .62עס
בּלוטיקט דאָס הארץ דאָך אויף יעדער דײַן
אומזין  . . ,אוי קינדער ,אוי קינדער  --איר
װעט זיך אַ" ,האל ,װײ און מוט ,מאָסקװע
 ,9ז' ,51

זע ,דער

ה-אונג.

-עניש,

 .1אַװעקזעצן, .לעתיד
אַרומועצן  --טרװ.
לבא װערט הקבּ"ה נעמן אל די עלצטן אונטר
ישׂראל אוני װערט זי הרום זעצין אַז װיא דיא
סנהדרין זײַן גיזעשן" ,בּראַנט ,פּרק לא, .א
גרויס גערודער ,אַ גרויס געזום / ,בּחורים
זעצט מען בּײַם טיש אַרום" ,עט ,לידער ,װילנע

 ,5זד' ,11
 .2אַרומפֿלאַנצן .אִי בּלומען אַרום הויז ,אַ'
די בּייטן אין בּלומעןגאָרטן,
 .2אַרומקרײַזן .אַרומרינגלען .אי דעם הויף
מיט שטיינער.
מיט

אַרומטאַפּן

זיך  --אי זיך אָרום טיש, .דער עולם

האָט זיך בּאַלד אַרומגעזעצט אַרום דעם אורח

,יר
װי אַרום אַן אַבֿן-טובֿ" ,אָפּאַ' ,אין װאַלדי .מ
האָבּן זיך אַרומגעזעצט נעבּן די פּעקלעך",
ה .שאַרגעל ,אין יזבּ כעלם ,יאָהאַנעסבּורג ,4591
זי ,166

-זעץ ,דער.

-עכץ.

זונג.

/עניש.

אַרומחיפּושן  --טרװ ..., .מיינט זוכן --
אַ כאפּ טאָן אַזאַ פּאַרשױין אין מיטן גאס ,צִי
גאַר אין א קאפֿע  --און אים בּאַזוכן פֿון קאָפּ
בּיז די פֿיס ,נאָך אַזאַ בּוֹדק חמץ זײַן בּאַדױערט
מען אַזא איינעם :אוי ,האַט מען אים אַרומ-
געחיפושט'!י,

צאַנקענדיקע

בּ .דעמבּלין,

ליכט,

ניי  ,8591זי ,32

שטאַרק חנפֿעןנע)ן,

אַרומחנפֿע(נע)ן --טרו.

פֿון אַלע זײַטן אָדער א לענגערע צײַט, .אַ ייד
װאָס ניו-יאַרקער  . . .האָבּן בּאַלעקט און ארומ"
עניש.געחנפֿעט" ,אַ .קורא ,איק 61,| 0791

אַרומטאַדלען  --טרו.

טאַדלען פֿאַר אַ צאָל

חסרונות .טאַדלען פֿאַרשײדענע מענטשן אָדער
/נג.זאַכן .א' אַלץ אין שטאָט ,האָטעל אאַ.
-עניש,

אַרומטאָן  --אוטװ  8טרװ.

 .אַרומלײגן

ערומרינגלען ,אַרומגרענעצן אאַ מיטן קאָנװערבּ
אַרום .אַי עטלעכע עלעקטוישע אייװעלעך אין
דעם גרויסן זאָל ,אי מיט פּאַפּיר אַלע װענט.
אי מיט אַ שׁאֵל די פּלײיצעס, .מן האָט זיא אַלי
גטאָן אין איין הויז אוני האָט אום דש הויז
אַרום גטאַן האַלץ אונ' דערי װײַן רעבּין אונ'
דאָ מן זיא האַט גװעלט פֿר בּרענן ,". . .שאר,
עג/בּ; .אַלע בּאַשעפֿעניש האָסטו מיט א גרענעץ
אַרומגעטאָן און די טעג פֿון זייער צײַט האָסטו
מיט א גבֿול בּארינגלט" ,מחזור ע"ט בִּית
ישׂראל ...יום כּפּור ,װילנע תּרצ"ו ,זי צג,
 .2זיך מיען אַרום (צוליבּ) עמעצן, .פֿון די
סדרא איז  . . .אָפּצולערנען װי װײַט יצחק האָט
אַרומגעטון אין עשׂו דאָס עֶר זאָל זײַן א ייִד",
הרבֿ

סענדער

פֿרידנבּערג

...

רפֿואות

הנפֿש

ורפֿואות הגוף ,לאָדז  ,2191זי ,03
( .9לשון פֿון מוסרניקעס) פֿאַרטיפֿן דאָס
טאָן גוטס מיט די ריינסטע כּװנות, .ניט אַװוי
דער טאָן װי דער א'" ,פּרינציפּ אין מוסר לויט
דער פֿאָרמולירונג פֿון רי יוסף-יוזיל הורװיץ.
מיט זיך  .1 --פֿאַרטיק װערן ,ספּראַװען
זיך מיט אַרבּעט; בּאַװײִַזן אָפּצוטאָן די ויכ-
טיקסטע אַרבּעטן, .ייִדענעס קלאָגן זיך אַז מע
קען גאָרניט זיך א'", .קװעלט די מאַמע װאָס

זי קען זיך דערװײַל אַי אין שטובּײ ,חיים פּעט,
 ,2ספּראַװען זיך מיט
איק ,פּסח תּשייז.
עמעצן .גובר זײַן .מאכן אז יענער זאָל אװעק,
אָפּשטײן ,ניט טשעפּען זיך; .איך װעל אים
בּאַפֿרידיקן אַז ער זאָל זיך א' מיט אים",
י .ד .טאַיג,

זי .84

דער

קדיש,...

--טועכץ.

װילנע

תּרמ"ט,

=-טועניש.

אַרומטאַנצן  --אוטװ .אויך .1 :אַרומשפּרינ-
גען ,אַרומדרײען

זיך .אַ' אַרום די טישן .ווילד

טאַנצט
ליק
אי אויף דער לאַנקע .דער בּ
אָרום פֿון איינעם צום אנדערן .שאָ טנס
טאַנצן אַרום אויף די װענט, .אין שטובּ טאנצט

*אַ' אויף  8ר  9מ דע
אַרום דער דלות".
חתונות = זיך אַרײַנמישן אין עסקים װאָס
האָבּן ניט קיין דירעקטע שייכות צו יענעם;
*א'
בּאַלעבּאַטעװען װאו מע פֿאַרבּעט ניט .
אויף יענעמס קאָ פּ = ארופֿצװינגען זיך
אויף עמעצן ,מאַכן אים אינגאנצן נאָכגיבּיק,
,רב אַדאַ בר אַהבֿה הוט פפֿליגן צו נעמן דיא
כּלה אויף זיין אַקסיל אוני הוט מיט איר הרום
גיטנצט פֿיר גראָשׂן פֿרײידן אונ' מצוה" ,בּראַנט,
פרק לבּ, ,ליס איהן נאקנט אוישׂ ציהען אונד
טריבּ אַללי גשפּעט אין איהן .ער מוז דען
גאנצן מאַרק הרום טאַנצין ערום ועריה" ,מעשׂה
אומן, .זאָל דאָס מײַזל לעבּן נאָך א רגע...
זאָל עס א בּיסל אַ' ,אָפּציטערן ,װידוי זאָגן,
פּרץ ,ידי פֿרומע קאַץי, .איך בּין געלעגן אויף
דער ערד א געבּונדענער .צעבּלוטיקט און נאָענט
אַרום מיר האָט אַרומגעטאַנצט דער קליינער
גוי" ,ל? .שאַפּיראָ ,נאָװעלן ,גוטער

פֿעניקס ...+

טאַנצסט ארום און שטראלסט און קעניגסט
אין מײַן אומעטיקן חדר" ,סעג ,לירישע לידער
אויך אין פֿאַרבּינדונג
+ ,6גוטער פֿעניקסי.
מיט װ יי ט יק .אי פֿון צאַנװײטיק, .בּײַ אַ
אויסגעריסן מער פֿון
ר.ט
ע .
װכּן.
חולה מסו
אַלעמען ,טאַנצט אַרום ,שלאָפֿט ניט קיין נעכט",
שע,

קליינע

ז' ,061

מענשעלעך,...

 .2אַקוזװ .אַ לענגערע צײַט טאַנצן אַ טאַנץ,
אי אַ װאַלס,

אַרומדרײיען זיך

רום.
 .9מיט פּרעפּ אַ

אָרום עמעצן ,אים סערווירן ,בּאַדינען ,אַפּגעבּן
כּבֿוד ,חנפֿענען .אי ארום דעם גבֿיר, .ד,ער אַפּ"
טייקער װאָס טאַנצט אַזוי ארום מיר" ,שע ,אַ
װײַסע כּפרה',
מיט ז י ך  --אָן זאָרג ,אָן דאגות ,סתּם אי זיך,

-עכץ.

--טאַניץ ,דער.

-עניש.

-עריי,

אַרומטאַפּטשען  --אוטו .אַי אין צעריסענע
שטיוול, ,מיר {װײַבּערן זענען דערצו װי גע-
בּוירן נאָר א' שטענדיק װעגן דער אַכילה",
יפֿאָל  ,7881טאן , .81דער אָפּגלאַנץ פֿון רויט-
אָדערדיקן יעסען װאָס האָט ארומגעטאָפּטשעט
און געקלונגען מיט די קופערנע פֿיס איבּער
אַלע שליאַכןײ ,מק' ,מוניע דער פֿייגל:הענדלער',

;דער גאַנצער מאַרק איז געװען איין שטיק
בּלאָטע אין װעלכער די מענטשן האָבּן אַרומגע-
טאָפּטשעט בּיזן גאַרטל" ,חורבּן בּילגורײי ,תּ"אָ
תּשט"ז ,זי ,21
מיט זיך . --א פּאַר פּויערים האָבּן זיך
נאָך אַרומגעטאָפּטשעט ,קוים האַלטנדיק זיך אויף
די פֿיס",

ז 82

ברום,

בּײַ די טײַכן

פֿון פּאָלעסיע.,

-עניש.

אַרומטאַפּן  --טרװ .אי אין חושך ,אין פֿינצ-
טערניש .אי דעם קראַנקן, ,ער האָט מיר אַרומ"
געטאַפּט מײַן גאנץ לײַבּ און געזען אז איך בּין
זייער

מאָגער

און ער

האָט

מיך אָפּגעלאָזט",

מעשׂה גור אריה ,אדעס תּר"ל, .ער |דער דייןן
האָט איר (די גאַנדזן אָנגעפֿאַנגען צו בּדקענען
און אַרומצוטאַפּן  . . .גאָך א פֿערטל שטונדע
ט!אַפּן ,האָט עֶר זיך אָפּגערופֿן װאַזשנע צו דער

גאַנדז . . .' :דו בּיסט אַ טרײפֿע זאַך!" ,א .מ.

אַרומטאַשמען
שאַרקאַנסקי,
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פון אַ פורים

אַ שפיטצעל

שפילער,

ניי  ,9981זי , .6אַרומגעטאַפּט אירע לענדן און
בּריסטן צו זען צי איז זי נישט קיין אומ-
טראכטערין",

בּאצַש,

שׂטן

גאַרי.

פֿון

אויך :פּרוּװון דערגיין װאָס עס איז בּאמת.
זוכן ,פֿאַרשן .אי אן ענין, .מיר טאַפּן אַרום
מיט אומזיכערע פֿינגער פֿון סבֿרא און אײַנ-
דרוק און ווייסן ניט פֿאַקטן און ציפֿערן" ,ימ,
קוד, ,9391 ,געגריבּלט אין מײַן שװײַגן זיך,
אַרומגעטאַפּט מײַן שטומען ... ,צי איז ...
עפּעס

נישט

פֿאַראַנען",

טרייפֿס

צוק,

רובּ,

מערץ-אפּריל , .8691דעם ליגן האָט מען ארומ-
גערעדט און ארומגעטאַפּט ,אָבּער מע האָט עס
נישט שאַרף פֿאַרדאמט" ,יג ,טמז1 7691 ,ש ,81
מיט זיך ; --איך שטעק אַרײַן די האַנט
אין קעשענע נאָכן בּײַטעלע געלט  --ניטאָ! איך
טאַפּ זיך אַרום פֿון אַלע זײַטן  ---ניטאָ!" ,ממוס,
 'בּישיבֿה של מטה', ,איך האָבּ זיך שוין פֿוןלאַנג אָן אַרומגעטאַפּט און האָבּ אויף זיך קיין
עבֿירה ניט געפֿונען" ,א .י .סאַפֿיר אויס מינסק,

חטאת הקהל . ..װ ,װילנע  ,1881ו' , .53מיט
ליבּשאפֿט

טאפן

די שאָטנס",

זיך ארום

חג,

פֿאַרװאַקסענע װעגן ,זי ,77

-ונג.

אַפֿ ,דערט

דער (יין- ,קע).
אַרומטאשמען

-עכץ.

ער

 --טרו.

;אַ היפּשלעך

קיניש.

שטעטל,

9ג אַרומרינגלען.
אַרומגעטאַשמעט

משה

|| ,נ"י

,1391

מיט

{' ,871

אַרומטוליען  --טרו .אַי מיט װאַרעמקײט,
מיט ליבּשאַפֿט. .עס האָבּן מײַנע אָרעמע לידער /
האַלבּ-נאַקעט דורך די װעלט געשװעבּט  /דאָך
דו האָסט מיט דײַנע נשמה  /אַרומגעטוליעט
און בּאַװעבּטײ ,מר צו ,ניי  ,0191זי , .361װער
איך אַרומגעטוליעט מיט זײַדענער רו" ,דוד
אָפּאַלאָו,

אַרגענטינער

בּיימעלעןך,

שן

,42/

;שװענקט אָפּ אַ װאָרעם אין װאַסער ,טריקנט
אים גיך אויס ,אַידיק אים מיט פֿילטער-פּאַפּיר",

יאַכ ו זי .042

-עניש.

מיט

זיך  --אויך קזװ.

אַרומטײלן  --טרו, .דו ער נון הוט אַרום
גטיילט אונ' ער עסט ווידר"' ,די בּשרײַבּונג פֿון
אַשכּנז אוני פּאָלק' ,פּראָג { 5761:08פֿש װו,
שפּי , .2451דער (בּעל בּית) זאָל זיך אַזו (נוֹהג)
זײַן ואש ער זײַנם גזינד אַרום טיילט ,עז זייא

פּיטרזיל
עפּש,

צום
סידור

אײַן טונקן
תּפֿילות,

אַרומטליק(עוו)ען זיך  --אוטװ{ .אין לד
 .1ארומשלעפּן זיך .אַרומװאַלגערן
ניטאָן.,
זיך .אי זיך קרוש-בּלוע, .האָט מען זיך אַרײַן-
געזעצט  . . .אין דער געראמיקער בּויד ,זיך
אַרומגעטליקעט יומם ולילה" ,י .טיגער ,דער
צדיק

און דער

בּעל:תּשובֿה.

( .2ועגן א פֿרױ) פֿירן אַן אויסגעלאסן לעבּן.
,די ציגאַנקע  . . .װאָס טליקעװועט זיך אַרום מיט
יעדע פּאַר הויזן" ,אָפּאַ" ,א ציגאַנקע; .זיך
דערװײַטערט פֿון איר ,ניט געװאָלט זי זאָל
זען װי זי טליקעט זיך אַרום מיט די אַמעריקאַ-
נער זעלנער" ,בּ .דעמבּלין,

ג"י  ,8591זי 261

צאַנקענדיקע

-עכץ.

ליכט,

עניש.

אַרומטעלען  --אוטו  8טרװ.

אַרומקלינגען.

אַרומקלינגלען; .די ליפּן פֿון אַ חכם טעלען
אַרום געניטשאפֿט ,דאָס הארץ פֿון טיפּשים
אָבּער מיינט דװוקא אַנדערש" ,מס ,משלי
תּקע"ד ,טו,7 ,

אַרומטעפלען  --טרו .נעאָל.
אַרומטעסען.
;,האָט מײַן עלנט מיך אַרומגעטעסלט דיןף",
ייס ,לידער און לױבּן ,מאָנטרעאַל  ,4491זי ,092
אַרומטראָהן  --טרו +-- .אומטראָגן ,אומטראָגן
זיך ,195 ,אַי שװערע קוישן מיט גרינס .אַ'י דאָס

קראַנקע קינדעלע; .אַך איין נאך טיש {לעצטע

הכנעהדיקע בּערג" ,נאַד ,די נײַסטע װערק פֿון
נאַדיר

אַרומטרײַבּן

אונ' (מרור),"...

אַמשׂט

תּק"ח,

קמג/ג.

;עס זאָל זײַן מײַן חלק אין גן-עדן מיט די װאָס
זענען גוֹבֹה צדקה ,אָבּער ניט מיט די גבּאים
װאָס טיילן אַרום די צדקה ,און זיי גיבּן איינעם
צו װײניק און דעם אַנדערן צו פֿיל" ,לטו,
מבּ/בּ, .דער װאָס די מוֹציא אַרומטײלט זאָל זי
ניט װאַרפֿן ,נאָר פֿאַר אֵיעדן נידערלייגן די
מוציא אויף דעם טיש" ,הרב א .בּרודאָ ,הליכות

עולם ,אונגװאַר  ,4681כג//בּ.

מיט זיך-- .טייל ,דער- .ונג- .עכץ.
דעניש .דער (דין- ,קע)-/ .ערײ.

שפּײַז ,דעסערטן צו מאַכין בּפֿוגט איזט ,אָבֹּר
דורך אויז קיינע אויף זאַצין {= טײַערע כּליםן
צו גבּרויכין" ,יפּראָגער תּקנות קעגן לוקסוסי
תּקכ"ז |בּ .װאַכשטײן יבֹּל | ,זי 343ן, ,ספֿרײ
תּורות ,װאָרום טוט איר שװײַגן און טוט ניט
קלאָגן ,דען עס איז אײַך אַזױ אַ חרפּה געשען,

די פּוֹחזים האָבּן אײַך אין די גאַסן אַרומגע-
טראָגן" ,מעשׂה אומן .אװען איינער װאוינט
אויף אַן אָרט װאָס זײַן געלט איז ניט בּאַװאָרנט
פֿאַר גניבֿות ,און ער האָט עס אײַנגענייט אין
זײַן קלייד ,מעג ער עס אי אין זײַן הויז ,אָבּער
ניט חוץ לעירובֿ" ,לט ,2ס/א, ,די ליגנער װאָס
טראָגן פֿאַרריסן אַרום די אומװערדיקייט זייערע
אין טליתים פֿון פֿרעמדן ליכט" ,מבּא ,דער
גיײער,

אִי אין זכּרון אַלץ װאָס מע האָט גע
לערנט; אי אין זכּרון הונדערטער בּלעטער
*אַ'י אויף די ה ע נט = איך :זײיער
גמרא.
שטאַרק ליבּ האָבּן די װײַבּ ,די כּלה* .אַ' אויף
חידושים = "יך צו בּאַרימען מיט דעם,
אי אויף ט עלערלעך = אױספּיקן ,פֿו-
*אַ'
אַנדערשפּרײטן (געוויינטלעך א רכילות)
אױפֿן ק אָ פּ = (װערט זײַן מע זאָל) זייער
*א' שלח מנות  --איר,
הויך אַפּשאַצן
קללה :עאַי זאָל
פֿאַרשפּרײטן רכילות.
מען

אים

אויף

די הענט"

=

זאָל ער

װערן

געליימט אָדער זאָל עֶר שטאַרבּן,
אַרומטראָגן זיך  +- --דפח .אַי זיך מיט
אַ געדאַנק (אידיי ,מחשבֿה ,פּלאן ,פּראַיעקט
אע) ,אַי זיך מיט זאָרג (האַרצװײטיק אע) .אַי זיך
מיט א חלום (פֿאַנטאַזיע ,האָפֿענונג אע) .אַי זיך

מיט (גימפלס) טענות (פֿאַראיבּלס ,אײַנווענדונגען
אע) ,קלאַ נג ען

טראָגן זיך ארום .א' זיך

זיך אַי
מיט אַן אײַנגערעדטער קערנק.
(= גיך אַרומשפּאַנען ,ארומלויפֿן) פֿון איין גאַס
אויף (אין) דער אַנדערער, .קאָמאַרן ,מיקן,
טראָגן װי די רוחות זיך אין דער לופֿט אַרום",
ממוס ,פֿישקע, .א ייד האָט זיך געקאַנט פֿראַנק-
און-פֿרײַ אִ' איבּער דער גאַס מיט ייַדישע
ספֿרים און בּיכלעך" ,שע ,ידרײַ לוחות', .ער
האָט זיך אַלע יאָרן אַרומגעטראָגן מיט זײַן
פּירוש אויף תּהילים און מיט זײַנע חנדלעך
אויף אבֿן-עורא" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָק' ,זי

, 7מיט א יאָמער זיך די קאַץ אַרומגעטראָגן:
מיאו ,מיאו! די בּאַלעבּאָסטע מיך פֿאַרגעסן. ..
און עסן װיל איך ,עסן!" ,אשט ,משלים !!,
זי , ,04מליצות װאָס טראָגן זיך אַרום אין-דער-
לופֿטן װי בּלאָנדזשענדיקע זומפּפֿײַערלעך",
דרי נתן בּירנבּוים' ,רעליגיעזיטעט-מאָדערניזם'
ופּנו דרך ,א ,שֵן א .לאָדז תּרצ"בּ ,זי הן, ,האָט
צײַט זיך אַרומצוטראָגן מיט זײַן איך װי מיט
אַ קאָמפּליצירט פּראָבּלעם" ,גרינ ,מענטשן און
װערטן ,זי ,78
 858אַי זיך װי אַבֿרהם אָכֿינו מיט דער מילה,
װי דער רבּונודשל-עולם מיט דער תּורה ,װי
מיט א טײַערן חפֿץ ,װי א קאַץ מיט א מױז,
וי א קאַץ מיט א קעצל ,װי אַ הונט מיט א בּיין,
וי אַ הון מיט אַן איי ,װי מיט א טאָרבּע ,װי
אין א חלום ,װי פּרעהס טאָכטער מיט אַ שטול,
װי הגר מיט ישמעאלן אאַ.
--טראָג ,דער

-ונג.

דער (דין" ,קע)-= .ערי:

-עניש,

-עכץ.

אַרומטראַכטן  --טרו .אַי אַן ענין .אַנאַליזירן
און אי .אי א קראַנקן. .אמת ,פֿאַר א פֿילאָזאָף
איז גאָרנישט שווער / ,פֿונדעסטװעגן האָט ער
די בּולקע הין און הער  /געדרייט ,געדרייט,
אַרומגעטראַכט ,געװאָרן בּייז" ,מלה ,לידער |,
זי , ,022די עוולה איז װאָס ער האָט אַלץ ניט
ארומגעטראַכט ,איידער ער איז געגאַנגען חתונה
האָבּן מיט א קריסטין" ,חג ,טמז 4691 ,או ,52
,נאָכדעם װי איך האָבּ אַרומגעטראַכט אַלע
פּרטים ,פֿאַרטרױ איך דעם פּלאַן" ,ש .װינער,
אין יזב כעלם ,יאָהאַנעסבּורג  ,4591ז' ,983
עניש.
נג.מיט זיך.
אַרומטרײַפן  --טרחװ .אי אין גלות .אַזױ
קאלט ,כאָטש טרײַבּ אַרום װעלף .אי עמעצן
וי אַ הונט .אַי װי דער פּריץ זײַן ייִדל .אי פֿון
איין פּקיד צום צװייטן|; .די נשמות פֿון די
זי מלאָכים אַרום גי
בוןּ.י..
רשעיםן װערן פֿ
טריבּן",

עפּש,

דרך

הישר

לעולם

הבּא,

9פדמ,

תּמ"ה? ,טו/בּ; .אין דער געשטאַלט {פֿון א
קליאַטשען טרײַבט מען אים נעבּעך ארום שוין
אַ גוזמא יאָרן פֿון איין אָרט אויף דעם אנדערן",
ממוס ,קליאַטשע ,זי ,92
מיט זיך  --אַי זיך איבּער די גאַסן =
זײַן א ליידיקגייער ,א פּוסטעפּאַסניק .אַי זיך
מיט פֿרױען (מיט מענער) = פֿירן אַן אויס-
געלאסן לעבּן, .די שטיפֿמוטער

אום

אַזױ װײניק

געקימערט

(אומװאַלאָצען

זיך)" ,אמז ,דיא

האָט זיך שוין

אירעס

א' זיך

שטיף

מיידעל,

ווילנע , ,6781האָבּ איך געמוזט פֿאַרלאָזן מײַן

אַרומטרימען

2179

לאַנד און אי זיך אין דער פֿרעמד" ,אַר' ,דער
אָפּיציער",
רײיבּ ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,ט
דער , --צו דעם דאָזיקן פֿאָלקס-חײל אין
צוגעשטאַנען אַן ערבֿ-רבֿ פֿון איס ,אַװאַנטוריסטן

און פֿאַרבּרעכערס" ,זק איבּז ,שד שו.

-ערין

, -נאָך װאָס זאָל איך זײַן װי אַן אַ' בּײַ דיסטאדעס פֿון דײַנע חבֿרים?" ,תּי ,שיר השירים,
העריי
א- 7 ,ערקע.
 .1אַרומשערן.

אַרומטרימען  --טרװ .אַמ.

 .2אַרומרײניקן די צויטן נאָכן ענדיקן נייען.
 .2אַרומפּוצן,

אַרומכאַפּן

אַרומגאַרנירן.

קוכןן.

אַי דעם

אָפּטײילן" ,י .ריװעס,
מאָסקװע ,1491

קויכעס,

פֿאַרבּאָרגענע

טרו  ---אַװעקיאָגן ,פֿאַריאָגן ,יאָגן פֿון איין

אָרט צום צװוייטן, .המן האָט געװאָלט די יידן
אי / ,האָבּן זײי אים צוריקגעשלאָגן".80 ,
;,הייבּט מען אָן אַרומציאָגן ,הײיבּט מען אָן
אַרומצופּלאָגן" ,פֿל, .זי דערציילט אונדז װאָס
זי איז אויסגעשטאנען נאָך דער חתונה ,װי...
מע האָט זי ארומגעיאָגט' :שטאָטישע פֿאַנ-
פֿעראָנקע'" ,ש .בּערלינסקי' ,געהאָלפֿן געװאָרן.
;,האָט זיך פֿאַרגלוסט דעם מערדער ...אײַנ-
שפּאַנען צוויי ייִדישע פֿרױען אין שטריק ,מיט
לייצעס ,און זיי אַרומגעיאָגט איבּערן גאַנצן

 .4פֿיג :צונעמען א פֿאַרמעגנס, .האָט אים אַזױ

לאַגער" ,גאָפ ,5591 ,פא ,8

זייגער צוגענומען" ,אַפּאַ וו ,יקלעצקין' ,זי ,931

מיט זיך  --אי זיך נאָך געלט .אי זיך נאָך
(מיט) מוידן, .דער שניי יאָגט זיך אַרום אין
דער זאווערוכע", .פֿון שפּאַצירן גיין איז ער
קיין ליבּהאָבּער ,נאָך דעם עסן און טרינקען

אַרומגעטרימט אַז ער האָט אַפֿילו בּײַ אים דעם

אַרומטרעטן  --אומװ  4טרו .אַי איבּער דער
פּאָדלאָגע ,אויף דער לאָנקע .אי די ערד און זי

אײַנהאַרטעװען, .דאָס קהל האָט שוין גאָרנישט
צו בּאַפֿעלן אַרומצוטרעטן אויף מענטשנס קעפּ",
אַמעריקאַנישע

גליקן,

װאַרשע

,5981

ז'

,55

,די קאָרטן זענען געלעגן איבּער דער פּאָדלאָגע
צעשיט

און ער האָט ארומגעטרעטן

צװישן זיי",

װײַס ו ,ישרעבּערק' ,זי ,641
לױערן פֿון
אַרומטשאַטעװען  --אוטװ.
פֿון אַלע זײַטן, .אַמאָל אין דרויסן ,אַמאָל אין
די גאַסן,

זי טשאַטעװעט

|תי:

לױיערטן

בּײַ

איטלעכן וינקעלע אַרום" ,מס ,משלי תּקע"ד,
ד,2
1

אַרומטשאַפּען  --אוטװ .פד .פ-- :5טשאָ-
פּען- ,ט-שאָפּטשען .אַרומטרעטן (מיט
שטילע טריט), ,די בּאָבּע אין רויטן נאכט-
קאָפּקעלע ,אַ קליינע ,האָט שטיל אַרומגעטשאַ-
פּעט איבּער דער שטובּ" ,י .פערלע ,ידן פֿון
אַ גאַנץ יאָר .ער האָט אַרומגעבּלאַנדזשעט
איבּער די גרויסע פּאַלאַץ:שטובּן אין די שלאָפֿי
לאָז נעכט ,אַרומגעטשאַפּעט אין שלאָפֿראַק
און אין די שטעקשיך" ,יז ,בּרידער אַשכּנז
זי  .956געפּעס א ניט גוטער אין אַ בּאַרג
שמאַטעס זיך אַרײַנגעשטעלט אין צוויי לעדערנע
טשאַפּעס און אַזױ אַרומגעטשאַפּעט  --טשאַפּ,
טשאַפּ ,טשאַפּ" ,בּ .טייטלבּוים {דעמבּלין| ,אױפֿן
שװעל ,װאַרשע  ,33291ז' ; ,051אַ טאָכטער פֿון
אַ װאַסערטרעגער האָט געזונגען לידער ,ארומ"
געטשאַפּעט אַ בּאָרװעסע ,מיט צעלאָזטע האָר",
בּאַש ,פֿאַר 5691 ,או , .42אַ רבּי װאָס טשאָפּעט
אַרום אַן איינזאמער צװישן שטויבּ און שפּינ-
װעבּס" ,ייט ,פוילן | ,4491 ,ז' ,621
גיך אַרומלױפֿן אַ'
אַרומיאַגן  --אוטה.
איבּער פֿעלדער און װעלדער, .א שניישטורעם
יאָגט אַרום איבּער בּרייטע רחבֿותן" .אי װי א
סוֹטה {װאָס איז דאָך אַן ארומלױיפֿעריןן, .נאָר
די װאָס עפּעס פֿאַרמאָגן זענען מכובּדים און
שיינע ייִדן בּײַ לײַטן ,נישט דײַנע קבּצנים
װאָס טוען

אַי,

אמת

זאָגער,

דער

קהליקאַטשיק,

לעמבּערג , ,6881קלינגען זיי אין די אויערן די
פּאָדקעװע-טריט פֿון אידיקע פּוילישע שטראָף

יאָגט

ער

זיך ניט

מסדר

אַרום",

אגרת,...

װאַרשע  ,8581זי , ,25גאָט האָט מײַן פֿאָטער
און מוטער געטאָן פּלאָגן  /און נאָך בּעטלבּרויט
טוען זי זיך אַ" ,פֿײַװל מאָלדאַװסקי ,די
גישיכטע

פֿון בּבֹא ,װאַרשע  ,8781ז' , .21גאַנץ

פֿרי שטייט דער טויטער אויף ,מישטיינס גע-
זאָגט ,תּחית:המתים און  ---װײַטער לױפֿן ,װלי-
טער אִ'י זיך" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי ,121

זעכץ.

//עעניש.

(ײן -קע)

ער

ערײיַ.װאָס איז (געפֿינט זיך)
אַרומיק  --אַזי.
אַרום .א'ע דערפֿער .אע בּנינים .זיך איזאָלירן
פֿון דער איער װעלט .די אַיע שטילקייט .דאָס
,אָטס צאָרן האָט
אַיע לעבּן .אִיע אײבּערפּלאַך .ג
זיך אויסגעגאַסן  . . .אויף די אַיע שטעט ,ס'האָט
זיך אַנגעהױבּן פּאָגראָמען מיט שלעק ,מיט
אומגליקן" ,ממוס ,אין אַ שטורם'צײט ,ז' .4
;עס שפּריצן פֿונקען רויט פֿון אים און פֿליען
רונד-אַי / ,זיי צינדן בּיידע שׂריפֿות אָן --
אַלזײַטיק ,אומעטומיק" ,לע ,אַ יוך אױפֿן ים,
זי , .21עס װעט שוין איצט מער קיינעם ניט
אײַנפֿאַלן צוֹ איזאָלירן די ליטעראַטור פֿונעם

אַן לעבּן" ,שו ,קריטיק און קריטיקער ,ב"א
, .412 '/ ,9די שטומע בּליקן פֿון די אֵיע
האָבּן אין אים גענומען אױסבּריען ווערטער",
מ.

שטריגלער,

אינזלען

אויף

דער

ז'

ערד,

,14

זיקייט  ---די פֿרײַנדלעכע (פֿײַנדלעכע) אי
;,האָט ער נאָך א בּרייטע אי מיט טויזנטער
בּלומען און גרינע טאָלן געזען" .װײַס ו ,ישרע-
בּערק' ,ז'  .221אװאָס גייט אים אָן דער
כאַראַקטער פֿון דער אַי?" ,שנ ,דערציילערס און
ראָמאַניסטן װ ,זי , .843איך פֿאַרנעם זיך מיט
דער

א' ,כּדי

איך

זאָל נישט

טראַכטן

װעגן

אַנדערט זאַכן" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תּלי
אָבֿיבֿ ,זי ,731
אַרומפאַפַּן  --טרו.
 1מיט אַ פֿלינקער
בּאַװעגונג אַרומנעמען מיט די הענט .א' דאָס
קינד און עס אױפֿהײבּן בּיזן בּאַלקן .אַי קושן
און האלדזן .פּ,לוצלינג כאַפּט זי מעך גאָר ארום

און נאָר געקושט,

עך האָבּ אפֿילו

צו איר

געשריגן :עך װיל נישט" ,טעיאַטאָר, .און װי
ער כאַפּט ארום דעם רב פֿעסט מיט בּיידע הענט
אײַנצורוימען אים אין אויער א סוד" ,ממוס,
מסעות,

ז' ,84

 ,2דערבּליקן אין איין רגע .אַרומקוקן און
גלײַך דערזען .אי מיט איין בּליק די געגנט,

אי מיט די אױיגן װאָס עס איז געשען זיך
אינטערעסירן בּלויז מיט דעם װאָס מע קען
אי מיטן אויג, .דאָס גאַנצע פֿעלד װאָס מײַן
צו מיר" ,שע,
ערט
ה.
ע..
גרום
אויג כאַפּט אַ
/גרינס אויף שבֿועות', .ער האָט אַרומגעכאַפּט
דעם גאַנצן עולם .אָן אַ צאָל געשעענישן האָבּן
זיך אָפּגעצײכנט אין איין רגע" ,אָפּאַ ,ילינטשץ-
רלי",
 .9גיך דערשפּירן מיט אַן אַנדער חוש .אַי
די קלאַנגען װאָס טראָגן זיך פֿון הויף; .א
קאַלטער ,פֿאַרשטיקטער גערוך האָט זי אַרומ-
געכאַפּט פֿון אלע זײַטײ ,מ .ריבֿקין ,דער
װעליזשער

בלוט -בלבּול,

זי ,112

 .4דורכגענומען װערן פֿון א פּלוצעמדיקן
שינוי אין קערפּער .װײטיקן כאַפּן אַרום .א
קעלט (א פֿיבּער ,אַ ציטער) כאפּט אַרום, .האָט
אייניקע אַרומגעכאַפּט א פֿאַרקילונג און זיי
האָבּן געקריגן דאָס קדחת רבֿיעית" ,בּאַש,
דער

שׂטן אין גאָרײַ .אויך פֿיג, :דאָס פֿיבּער

פֿון דרשנות ,די מגפֿה פֿון איצטיקן דור ,כאַפּט
מיך אָרום מיטן גאַנצן כּוח" ,ממוס ,יבּישיבֿה
של מטה',
ס .גיך ,גרינג תּופֿס זײַן .אױפֿכאַפּן .א' א
פּראָבּלעם .א' די האַרבּע סוגיא .א' די נײַע
סיטואַציע, .זי האָט אַרומגעכאַפּט אַלע אָנגע-
װייטיקטע פֿראַגן און אַרױסגעװיזן אַלע דער"
גרייכונגען",

די גאַרבּער-

און בּערשטערישטימע,

מאָסקװע  ,8291פאן ,3

 .0בּאַהערשט ווערן פֿון אַ שטאַרקער איבּער-
לעבּונג ,פֿון א געפֿיל .א שרעק (פּחד ,גרויל,
אימה אע) כאַפּט אַרום .אַ כּעס (צאָרן ,פֿוריע)
כאַפּט אַרום .שׂמחה (פֿרײד ,גדולה) קען א"
התלהבֿות װעט אי דעם עולם,
זז װעגן אַ שטימונג .א בּענקשאַפֿט ,אַן
אומרואיקייט( ,אומהיימלעכקייטן) כאַפּט אַרום,
;אַן אומקלאַרער אומעט כאַפּט אַרום ,איידער
מע מאַכט הבֿדלה", .עס כאפּט אים אַרום פֿון
אַלע זײַטן א מאָדנער שטראָם פֿון רוח-הקודש",
שע ,מאַנאַלאָגן ,זי  .591עאַ גרויסע אױפֿלעבּונג
כאַפּט אַרום דעם צולם" ,װײַס וש' ,װײַסענבּערגי,
זי ; ,371אָט די טשיקאַװעדיקײט האָט ארומ
געכאפּט ניט נאָר די קרעמער ,נאָר אויך
ס'גאַנצע

שטעטל",

משה

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק ,מינסק  ,9291זי ,812
 .8דז װעגן אַן אידיי ,אַ בּאַװעגונג .א ראָ-
מאַנטישע שטימונג כאַפּט אַרום .װערן ארומ"
געכאַפּט פֿון הערשנדיקן ציניזם,, .חסידות האָט
אַרומגעכאַפּט די מאַסן אין דרום-רוסלאַנד", .די
רעװאָלוציאָנערע (ציוניסטישע ,סאַציאַליסטישע
אא) בּאוועגונג כאַפּט אַרום די יוגנט",
 .9זיך אוסשפּרייטן אין שטח אָדעֶר אין
צײַט .די עפּידעמיע כאפּט אַרום די גאנצעץ

אַרומלאָבּוסן

אַרומלעקן
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הויף װאָס כאַפּט אַרום

אַרומלאָג  ---דער- ,ז .דאָס מיט װאָס מע לייגט

צענדליקער בּנינים .אַ פֿאַרמעגן װאָס כאַפּט
אַרום פֿעלדער און גערטענער, .די אָנפֿאַנגישול
כאַפּט ארום אַן ערך די ערשטע פֿיר לערניאָרן",
ימ ,איינהייטלעכע פֿאָלקשול, .די כװאַליע פֿון
ייִדן-אױיסראָטונג כאָפּט אַרום אַלץ מער און

אַרום .אַן אַי פֿון שטיינער ,בּאַגיסן מיט קע
ראָסין דעם אי פֿון האָלץ און אונטערצינדן.

געגנט .א גרויסער

מער

ז .לעװינבּוק,

שטעטלעך",

בּרנובֿיץ

זכרון ,3591 ,ז' , ,425דער ערשטער

ספֿר

עטאַפּ |אין

דער געשיכטע} כאַפּט אַרום די צײַט פֿון
אימיגראַציע ,די טעטיקייט פֿון ליטװישן װעד",
חנא גאַרבּער ,גאָפּ ,8491 ,נאן ,2
( 0ועגן אַ נאַטור-דערשײַנונג) צעשפּרײטן
זיך און אַרײַננעמען װי אין א קלעם .גרויסע
היצן (קעלטן) כאַפּן אַרום דאָס לאַנד,, .מיך
כאַפּט

אֲרום

פּלוצלונג

שטאַרקדופֿטיק,

א

האַרבּסטנדיקע גאָרטן-לופֿט" ,פרץ ,מײַנע זכרו"
נות ,יאיך האָבּ חתונה געהאַט!
דאָס פֿײַער כאַפּט אַרום דעם גאַנצן בּנין,
,נאַסע שפּענדלעך  . . .טוען דערנאָך אַ פֿלאַקער
;  . .און כאפּן אַרום א קאָכנדיק טעפּל" ,ממוס,
װינטשפֿ,

צןו אים

ז' , .822דאָס פֿײַער קריכט

נענטער ,האָט אַרומגעכאַפּט די שטענדערס,..
אױיסגעחלבֿטע,

זי

פרץ,

פֿלאַקערן",

'אויך

א

:

קרבּן.
 1כּולל זײַן .אַרומנעמען, .דער סדר-היום
מוז אַי אַלע װײַטערדיקע פּראָבּלעמען", .דער
שמועס

האָט אַרומגעכאַפּט

סקאנ-

אַלע לעצטע

דאלן", .אַ כּלל װאָס כאפּט אַרום א סך פּרטים",
,די סטאַטיסטיק  . . .כאַפּט אַרום בּערך 0071
אָפּעראציעס",

דרי

ליענדאָקטאָר,

װאַרשע,

מ.

לענסקי,

מאַדערנער

פֿאַמיײ

יאָר? ,זי .821

( ,2ועגן אָנטועכץ ,שיך) שטײַף אַרומ"
נעמען .ענגע שיך װאָס כאפּן אַרום דעם פֿוס,.
;א װײַס קליידל װאָס האָט אַרומגעכאַפּט איר
קערפּער בּיז אַרױפֿצו צום האַלדזײ ,מ .דלוזש-
נאָװוסקי ,פֿאָר 9691 ,ווץ .9
 ,9פג ,לויטן בּו; אויך לויט אַנדערע בֹּב.
;די משוגענע שׂריפֿה האָט אַרומגעכאַפּט די
װעלט און לעשן האָט מען זי געקענט נאָר
מיט

ימען גאַנצע פֿון בּלוט",

אלחנן

צייטלין,

אין אַ ליטעראַרישער שטובּ' ,מיט ספּעקטאָרן.
,די פֿאַליעס װעלן זיך מיט מיר בּאַגריסן ,א'
און אָפּקילן מײַן װיי" ,סעג ,אַ בּוים אין פוילן,
זי , .9321דאָס פֿײַער פֿון תּאווה האָט אַרומגע-
כאַפּט זײַן גאנצן קערפּער ,ער האָט געבּרענט
פֿון גלוסטעניש" ,פ .רודאָי ,טמז 5691 ,ווו ,12
כאפ,
מיט ז י ך  --אִיזיך און זיך קושן= .
דער .אָפּשאַצן מיט א פֿולן אִ', .אַן אַנגרענעצ-
דיקער אַי פֿון דער טעמאַטיק  ,". . .מ .אַסטור,
הקעניש.
1/ג.
אױפֿן שװעל ,0691 ,איוא.

דער (דין ,דקע) . -ערײ.
אַרומלאָבּופֿן  --אוטװ .פפ-- :5לאָבּעסן
אַרומװאיעװען.

אַרומשפּרינגען,

ארומטומלען.

זיך אױפֿפֿירן (וואו מע זאָל ניט זײַן) װי א
צעלאָזענער יונג; .האָט זיך געהערט דאָס
געלעכטער ,דאָס אַי פֿון די יונגען ,וועלכע זיצן
אויף דער בּאַנק פֿאַר זייערע פֿענצטער" ,אַש,
דאָס

שטעט?ל,

 8אַי װי א משוגענער ,װי א חסר'דעה,
װי א פֿאַרסמטע מיז ,װי אָן זיך ,אָן א קאָפּ,
װי אַ שד ,א שרעטעלע,

װי א װעװערקע

אין

לאַגערט די שטאָט דרײַ מיט אַ האַלבּ יאָר ,בּיז
עס איז זיי מיאוס געװאָרן זיך אַרומװאַלגערן

ראָד ,װי אַ מיז אויף א צימבּל ,װי חײַקל
(שמערל ,שמעיה אא) אױפֿן יריד ,װי א פֿאַר-
שפּעטיקטער) סאַרװער ,װי אַן אינד נאָך קװאַלן
װאַסער אא .אַזא געפיל װי מוראַשקעס װאָלטן
אַרומגעלאָפֿן איבּערן רוקן,

אַרומלאָזן  --טרו .אַי בּײִַם נייען די בּרעגן,

מיט זיך  --סתּם אַזױ ,אָן אַ קלאָרן ציל.
עניש,
ה-עכץ.
ונג.
--לויף ,דער

אַרומלאַנערן  --טרו, .זי האָבּן אַרומגץ-
אױפֿן פֿעלד אַזױ לאַנג" ,ל .יאָסעלאַָװיץ,

דער

פֿאַרװאָגלטער (הנדוד) ,ווילנע תּר"ן ,זי ,14

אי שפּיצן, .דער שוסטער לאָזט אַרום דעם
דובּעל .אַי אַ שיפֿל מיט סמאָלע- .ל-אָז ,דער.
זונג,

אַרומלונגן  --טרו .אַי אַלץ אַרום זיך.

מיט

זיך , --לוגט זיך דער מלך אָרום אויף די
מאַנין װאָשׂ אום אים שטינין אונד שפּראַך",
הבּחור חנוך בּר' צבֿי הירש ,איבּז ,אגרת בַּעלֵי

חיים ,הענא ,8171

דער (יין ,דקע)= .דערײַ.

אַרומליאַמע(װע)ן  --טרו .אַי מיט סאַמעט
(זײֵַד) .אי מיט טײַערע שפּיצן, .דער שמש ,אַ
זקן מיט אַן איסגעבּויגענעם רוקן ...מיט
אַלטע טראַכאָמעדיקע אויגן װאָס זעען אויס װי
מיט

אַרומגעליאַמעװעט

ריטןי,

פֿונים

שע,

יאַריד | ,זי ,942

אַרומלױפֿן  --אוטװ .אַי הין און הער ,הין און

אַרומליגן  --אוטו .פֿעלדער װאָס ליגן אַרום.

צוריק .אי אָרום אַ מויער .אִ' מיט מענער
(פֿרױען) .אַי פֿרײַ ,אָן אַרבּעט .אי פֿאַרקױפֿן

,די זעק  . . .זענען אַרומגעלעגן אין מיטן שטובּ,
און קיינער האָט זיי ניט געװאָלט אַנרירן",

אַלטע זאַכן .א' זוכן א גמילות-חסד,

זיצן אין

חדר ,ניט אי פֿראנק-און-פֿרלַ ,אַי אין װאַלד אויף
געיעג .דער גרויסער כּוה װאָס מאַכט דעם
מילשטיין אִי .די פֿינגער לױפֿן אַרום איבּער די
קלאַװישן .,שערטיר פֿאַרטײַטשט 'והתשוטטנה'
(ירמיה ,מט, ;)3 ,לאַפֿט הירום" ,מלל, :לױפֿט
אי פֿון טרײַנען צו בּרײַנען ,פֿון
אַרום" .
כאַסיען צו בּאַסיען ,פֿון שמינען צו בּינען אאַ.
*ער

לויפּט

ארום

און

זוכט

זײַן

יפ

=

א) זײַן זיווג ,די פֿרױ װאָס ער זאָל חתונה האָבּן
מיט איר; בּ) אויך שפּאַסיק ,ער יאָגט זיך נאָך
פֿרויען, .װען דו װאָלסט ניט געװען א' ,װאָלט
די מילך ניט געווען אױיסלױפֿן" וָדו װאָלסט ניט
געדאַרפֿט לױפֿן צום רבֿ מיט אַ שאלה װעגן
פֿלײשיקן טעפּל װאָס די מילך האָט אים אָנגץ-
רירט ,בּכּלל דו װאָלסט ניט געהאַט קיין שאָדן,
אַ'דיקץ
ניט געװען אין אַ פֿאַרלעגנהײטן
אייגעלעך,
;אַז דער האָן לױפֿט אַרום אין גאַס ,קען מען
מיט אים קיין כּפּרות ניט שלאָגן" ,שװ, .דיא
אַרמוט איז איין גלגל חוֹזר בּעולם ...צַשׂ
לױפֿט הרום אַז איין ראָד אין דער װעלט",
בּראַנט ,פּרק כח, .בּעלי זצ"ל . , .ער מיט זהף
גיהאַנדילט אוני הרמיר גילאפֿין מבּית לבּית
אוני זהבֿ אויף גיקאַפֿט" ,גה ,זי , .96מן ניט
אַרום לױפֿן זאָל אין זײַנר תּפֿילה" ,ר' שלמה
זלמן

לונדון,

קהלת

שלמה,

אַמשט

תּק"ד.

,דער

(בּית חדש) שרײַבּט :מען טאָר מיט דעם
(שמש) ניט אַי ,נײַערט ער מוז בּלײַבּן קלעבּן
בּײַ די חנוכּה-ליכט ,בּיז די חנוכה-ליכט אויס-
געבּרענט זײַנען" ,עח ,ע/ג .שאַ מאַמע {װאָס
זייגט איר קינד} ,װאָס לויפֿט אַרום א גאַנצן
טאָג |אַן אָפּנעמוטשעטע ,אַן אויסגעהונגערטען,
אַז דאָס בּיסל מאָגערע מילך װערט אויך
בּוכבּינדער,
יצחק
אַבֿרהם
איבּערגעבּרענט",
יופֿאָל  ,5881טאן  .02גער פֿלעגט זיך כאַפּן בּײַם

קאָפּ ,אַי צעדולט און שרײַען ,רעדן מיט גאַל",
ממוס,

מסעות,

זי ,511

עט ,משלים ,װילנע  ,5291ז' ,551

מיט

-נג.

זיך.

עניש.

עכץ.

אַרומלײיגן  --טרוו .אַי מיט שניי און רײַבן די
פֿאַרפֿרױרענע פֿיס, .מע מון אָנטאָן הויון
אָדער אַ גאַרטל אַדער א' די הענט פֿאָרנט
איבּערן העמד ,עס זאָל זײַן א צװישנשיר
צװישן דעם האַרץ און דעם אונטערשטן טייל",
חא ,ו/בּ; .אַז מע האָט א שמערץ בּײַ די נירן,
זאָל מען נעמען בּאָראָװע װאַסער ,אין דעם אײַני
טונקען א טיכל און גוט אויסדריקן און א'
אויף דעם אָרט פֿון דעם שמערץ" ,א .י .שפּער-
לינג.

ליקוטים

וו (טעמי

המנהגים),

לעמבּערג

תּרס"ט ,זי , .601זי האָט זיך אײַנגענורעט אין
מײַן קערפּער ,האָט אַרומגעלײגט אירע הענט
ארום מײַן האַלדזײ ,דרי הי זאָלאָטאַראָװ ,גש ו,

נ'"  ,4291זי , .991דאָס װאָס פֿאַרגײט...
לייגט ארום זײַנע קייטן אָרום דעם מענטשנס
נשמה",

פֿרומקין

א.

כאַראַקטערן..

איבּז,

ר,

ראָקער,

זעקס

 , .ניי  ,9291זי ,881

מיט זיך.

זונג- .עכץ.

--לייג ,דער .אויך-- :לאָג.

-עניש.

לניע װאָס רינגלט

אַרומליניע  --די' ,ס.

אַרום .גרענעצט אַרום ,נעמט אֲרום,

אַרומשאָבּן .אַראָפּ-

אַרומליפטשען  --טרו.

נעמען שופּן .דאָ :אַרומשערן.
פֿונעם

ראַזיר-אוניווערסיטעט

געליסטשעט

,די סטודענטן

האָבּן

מיט די מאשינדלעך",

זיי

ארומ-

נאַד ,אונטער

דער זון ,תּ"אָ  ,6691זי .001

אַרומלעטשן  --אוטװ.
פֿליען.

אַרומלױפֿן.

סל .אוקר.

אַרומשלעפּן

זיך.

אַרומ-
אַרומ-

לעפּטשען .א' ,ניט קענען אײַנזיצן אין שטוב,
,לעטע ניט אַזױ פֿיל ,װער געזעצטער ,רוא-
קער!" .ער לעטעט ניט אֵרום אויף די קאָני
גרעסן" ,ממש ,דער שטערןװאָגן ,מאַנטרעאָל
 ,8ז' ,03

אַרומלעקן  --טרח .אַי די ואונד .אַי מיט הנאה
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אַרוממאָבּיליזירן
איטלעך בּיינדל ,אי דעם טעלער .אויך :חנפֿ(ע)"
נען אויף א זיך דערנידערנדיקן אופֿן .אַי דעם
גביר פֿון אַלע זײַטן, .און װאו א װאָרט אַן
אייגנס און אַ ריינס  --האָט איר פֿאַרשפּײַט,
און פֿרעמדע מיסט אַרומגעלעקט װי האָניק",
סוצ ,פװ | ,ז'  .492אאַנגעשאָטן א בּערגעלע
מאַכאַרקע אויף אַ בּלעטעלע פּאַפּיר  . . .געװיקלט
עס הין און צוריק ,אַרומגעלעקט מיט דער
צונג דאָס געבּליבּענע לעדנדל פּאַפּיר ,עס
פֿאַרקלעפּט" ,בּ .דעמבּלין ,פֿאָר 0691 ,װ .41
מיט זיך  --אי זיך פֿון פֿאַרגעניגן ,ק;אַז מע
זעט אין שטובּ ,די קאַץ װאַשט זיך ,כּלומר זי
לעקט זיך ארום ,איז אַ סימן אַז דעם טאָג
דאַרף אָנקומען א גאַסט" ,מ .דלוגאַטש ,װעלט
מסורה ,װאַרשע  ,1881ז5י4י

זעכץ- = .עניש = .הער (ײין- ,קע.
עריי,אַרום.

מאָבּיליזירן

מאָבּיליזירן פֿון
פֿון

פֿאַרשײדענע

עלטערס .אי מענער בִּיז  55אַי זעלנערס אויך
118
פֿון די פֿאַרנומענע געבּיטן .
אַרוממאַכן  --טרו .אי װאָס מע דאַרף אין
הויף ,אין דער גאַנצער בּאַלעבּאַטישקײט, .גוט
ומיט אַ שטריכעלע איבּערן ו| האָט דיא
פֿינצטרנס הרום גימכט אז װענד" ,סהמ ,איוב,
כו, .9'01 ,דוא גאָט האָשׂט אום די נשמה
ארום גמאַכט דען לײַבּ ,דר איז אייטיל פֿולי
שראַלן ערדן" ,בּע ,כבּ/ג, .ווער עס האָט אַן
אַרבּעכּנפֿות פֿון פּשתּים (לײַן) און װיל ציצית
אַנמאַכן װאָס אויס װאָל איז ,מוז מען אין דעם
נקפֿ אינעװײניק מיט שטיקל לעדער אַ' װעגן
(שעטנז) ,הרבֿ אַ .בּרודא ,הליכות עולם ,אונגװאַר

,4

ח/א.

מיט וזיך.

אַרוממאַנדרעװען

עניש.

 --טרחװ.

מאַטערן פֿון

אלע זײַטן ,מיט פֿאַרשײדענע מיטלען .ארומ"
שיקן פֿון איין לאַגער אין צװייטן און אַ' די
|
צוואנג-אַרבּעטער,

אַרוממאַנדרעװען  --אוטו .איר.

זיך אַרומ"

חכמהן .אַרומכיטרעװען .איבּערקליגלען.
אַזױ א מענטש ,הער זיך צו װאָס מע
עפּעס אַ חסידיש װאָרט צי װאָס .ניין ,מע
מערניט נאָר אַי ,מ .דלגאַטש ,קמ,

,זײַ
רעדט,
הערט
,0781

סאן ,62

היישן (נר ה' נשמת אַדם)" ,ש .פֿראַנקפֿורט,

ספֿר החיים װו ,קיטן תּע"ז ,יז, .איר װאַקס און
סמאָלע גיסן / ,מיט גאַרן אי פֿעלד /װאָס האָט
מען דאָ צו שמיסן  / --זי איז נאָר איינע
װעלט",

אין דער
מאַסקעראַזן

זיך.

מ.

ש.

אַרוממעסטן  --טרו .אַי אַ פֿעלד ,אַי אַ קײַי
לעכדיקן

קלאָץ, .װען

מן די זײַל װיל הרום

איז עשׂ דרײַ אילן ...אונ' די דיק

דהיינו דיא װנט פֿון דר זײַל װאַר פֿיר פֿינגר

דיק" ,סהמ ,ירמיה ,נבּ, .12 ,דרום אַךְ מעסין
דיא װײַבּר דשׂ (קבֿרות) ארום מיט איין גאַרן,
דז אַלי (מתים חלק) דראן האָבּן ,אונ' מאַכן

דער

אָסטראָװסקי,

בּאַל ,װאָרשע  ,4881ז' .24

-+זנג.

מיט

עניש.

אַרומנאַגלען  --טרו .פפ-- :נעגלען .אַרומ-
מיט וזיך
קלאפּן מיט נעגל .אי דעם קאסטן.
 -פֿיג :זיך אַי מיט בּאַװײַזן און מאָטיװן.עניש.זונג.

אָרום נאַפּל  --אַדװ פֿראַזע .אין קינדער-לשון
דזוו אונטערן לעפֿעלע,551 +-- ,

אַרומשמעקן

(װעגן בּעלי-חיים ,װעגן מענטשן פּעיאָ) .אַרומ"
זוכן .װעלן דערגיין ,דערשנאַפּן .אַי װי א הונט,
אי די פּאַדלע, .אים פֿאַרדריסט אויף דעם
לאַנדסמאַן ,אין זײַן איצטיק אַי אויף דער שיף",
עניש.ב .דעמבּלין ,פאָר 6691 ,וש 91,
איומנייען  --טרו .אַי די אַרבּל ,די בּלוזקע.
ענעם גישטושׂיני (ווידר קולין) אונ' טוא זיא
גאָר פֿײַן זיפּן ,אוני טוא דשׂ פּולפֿר אין דען
בּאַלן אוני טוא עשׂ רונד אַרום וואול צו נייאן",
קונשׂט בּיכל ,אַמשׂט תּע"ח,, .איינר דער דאָ האָט

אין זײַן אַרמיל איין פֿאָדים אודר איין שנור
דז מן דר מיט צו ציהט דשׂ אַרמיל ,טאָר מן
אם שבּת ניט צו ציהן דען עֶשׂ איז גלײַך אז
ווען איינר ציהט ,אודר עז זײַ דז די לעכר
ווערן װײַט ,אונ װערן הרום גינייאט" ,לטו,
פּ/בּ, .בּאַקומען די עטלעכע גראָשנס ,האָט
אונדזער שלום-שכנא  . . .אװעקגעשיקט אהיים
דעם װײַב . . .זי זאָל זיך א בּיסל אַרומצאָלן די
פּאַרכעס ,אי אויף יום-טובֿ די קינדער" ,שע,
פֿון

פּסח

בּיז

ן' ,.542

פסח,

צופּאַסן און צוקלאפּן
און דערנאָך דאָס אי
און דראַטװע צו דער
אין יענע יאָרן0591 ,
די װענט פֿון שטובּ
שעלאָװקעס,
-יניי ,דער

אַרוממױיערן  --טרװ .אַי דעם שלאָס מיט אַ
הויכער װאַנט, .די איינציקע אַרבּעט װאָס עס
האָט געפֿירט  . . .די לובּלינער לאַנדסמאַנשאַפֿט
 ,.,איז געווען דאָס א' דעם אַלטן ייִדישן בּית-
עולם" ,נחמן בּלומענטאַל ,אין דאָס בּוך פֿון
לובּלין ,2591 ,זי ,895
ניש,
זנג.
מיט זיך.

מעסטן

קערצן דרויז אין דיא שול ,דז דאָשׂ (נר) זאָל
זײַן איין תּועלת צו דיא (נשמות) דיא דאָ

אַרומניוכען  --אוטװ  4טרח.

אַרוממאָבּיליזירן  --טרו.
גאַנצן

פרומנעמען

;דאָס

צושנײַדן

די אוסטילקע צום קאַפּול
די זאגאַטאָװוקע מיטן אֶל
אוסטילקע" ,ש .דמשׂק,
*א' אַ שטובּ = בּאַשלאָגן
מיט דינע בּלעטער ,מיט

-אונג.

ה-עכץ,.

דער (יין- ,קע) . -ערי.
אַװומנישטערן  --טרו.

-עניש,

שטארק אַרומזוכן

עפּעס װאָס איז בּאַהאַלטן .אי דאָס פֿאַרלאָרענע

בּײַטעלע צװישן די בּייטן פֿון גאָרטן א' א
דאַקומענט אין די הױפֿנס פּאַפּירן, .פֿאַרהיט
און פֿאַרזיכערט פֿון די קליינע ,שפּיציקע
ציינדלעך װאָס האָבּן אַרומגענישטערט א גאנצע
נאַכט אין זיידנס שטובּ" ,ה .ל .זשיטניצקי ,דעם
זיידנס הײַזל, .מע האָט אים ארומגענישטערט,
געשטעלט א פּרײַז פֿאַר זײַן קאָפּײ ,פּאַריזער
צײַטשריפט,

דער

אַרומנע"ונד(עווע)ן  --אוטו.

אַרומװאָגלען.

אַיזױ איבּער דער וועלט,
אַרומנעַמבּאַר  --אַדי .דזשמ .נר.

װאָס מע

קען אַרומנעמען .אַרומנעמיק .נישט-אַיער שטח,
 ,1װאָס נעמט אַרום,
אַרומנעמיק  --אַדי.
אַלץדאַיע פֿאָרמען .א בּרייטע און אע קאַטע:
גאָריע, .שטייגערישקייט איז אַ' ,איז כּוללדיק",
 ,2װאָס מע קען
ימ ,ישפ ושצאא ,טא .3
יקייט,אַרומנעמען .אִיע קלעצער.

 .אַרומרינגלען מיט

אַרומנעמען  --טרװ.

הענט װי אַן אויסדרוק פֿון ליבּשאַפֿט ,נאָענט-
שאַפֿט .אי מיט בּיידע הענט ,צודריקן צום
האַרצן און קושן .אַי דעם געטרײַען חבר ,דאָס
ליבּע קינד אע, .אין אַ װײַלע ארום שוין א
גלעט ,א טאפּ ,דערנאָך א האלדזן ,אַן א' ,גאָר
נפֿש אחת" ,ממוס ,ספֿר הבּהמות ,ז' ; ,34בי

די װערטער האָט ער זײַן פֿאַריאָמערטע פֿרױ
אַרומגענומען און אַ הייסן קוש  . . .אָנגעגליט",
ש.

לעדערער,

דער

שרעקליכער

פֿערבּרעכער,

ווילנע  ,7981זי , ,9ה,אָט זיך צו פֿרײדקען צוגע"
טוליעט און מיט דער האַנט זי ארומגענומען",
װײַס װ ,יװעלט-בּיבליאָטעק' ,ז' , ,42זי נעמט
אָרום דעם פֿאָטער מיט אירע הענטלעך און
לענט אָן דאָס קעפּל אָן זײַן בּרוסט" ,מ .בּורי
שטין ,גורל ,ז' , .5האָבּ איך אַן אויסגעקרימטן
בּוים אַרומגענומען שיער און אים געקושט פֿאַר
פֿרײיד" ,יהואָש' ,זומערינאַכט"
 .2דזװ בּו ,נאָר פֿיג .דער שלאָף נעמט אַרום
(מיט סאַמעטענע הענט) .די זיסע רייד האָבּן זי
ארומגענומען, .די כװאַליעס פֿון טייך נעמען זי
אַרום מיט זייערע אַרעמס" ,ספ ,גליקליכע און
אומגליקליכע ,זי , .27און שטאַרקער האָט דאָס
בּיימעלע דער שלאַף ארומגענומען" ,פֿרוג װ,
נ"י  ,0191זי , ,47די כמארע ,שוין א צע
פּאַטלטע  . . .האָט אָנגעהױיבּן א' אַלץ" ,מק,
מאַנטיק, .די טאָפּאָליע האָט אַרומגענומען מיט
די הענט דעם שטרויענעם דאך" ,רייזל זשיבי
לינסקי, .כ'בּין א פֿידלשפּילער  . . .געװען ,און
וי דער אַװנט-װינט די בּלומען ,האָט מײַן ניגון
מילד און ריין מענטשן אַרומגענומען" ,יפֿ,
פּאַסטעכער אין ישׂראל ,ז'  ,351קהאלט זי וְדִי
חכמהן חשובֿ ,װעט זי דיך דערהייכן ,נעם זי
אַרום ,װעט זי דיר אײַנבּרענגען כּבֿוד"ײ ,מס,

משלי תּקע"ד ,ד .8 ,קללה, :א (פֿלאַם) פֿײַער
זאָל דיך א'!".

 9כּולל זײַן .,אײַנשליסן .האָבּן אין דער

פּאַטרולן

פֿון

האָבּן זיך אַרומגעדרייט

און

צאָל"; .אי די גאַנצע

אַרומגענישטערט
טמז,

זונג.

דער (יין- ,קע.

/ערײ.

קאַמפּעטענץ .,ניט מעגלעך ארומצונעמען אין
אַ קורצן אַרטיקל ,א' דעם גאַנצן מאַטעריאל
פֿאַר דער געשיכטע פֿון; . ...דער סוג מענטשן

,3591

געסטאפּאַ

ווינט ,פֿון װיסטקייט דול ,איעדע װײַל ,װי א
יללה ,אױפֿגעװיגט די שטויבּן" ,פּמ ,מלחמה װ,
ניי  ,6591זי ,235

 1691וְא ,92

ן

, .1די

אין געטאַי ,משה

פּראַגער,

;אַרומגענישטערט

האָט א

נעמט

אַרום

אַ גרויסע

פֿראַגע איז זייער שווער" .װעמען נעמט ארום
די אױספֿאָרשונג? ,דאָס קליינע הארץ נעמט

אַרומנעמעריש

2182

,יאיז װיכטיק אַז
אַרום די גרויסע װעלט" ,שחװ .ס
די פּראָפּאַגאנדע זאָל אַי װאָס גרעסערע מאסן",
דער אידישער אַרבּײטער ,לאָנדאָן  ,2091טאן ,31
זי , .98די מלוכה  . . .קאָן אַי און אַרײַננעמען
אין זיך גאנץפֿאַרשידענע עטנאָלאָגישע עלע-
מענטן" ,איבּז ,אַ .גראַדאָװסקי מלוכה און
נאַציאָן ,אַדעס  ,6091זי , .4די דרײַ אַזױ װײַט
פֿונאַנדער אָפּשטײענדע ענינים קאַנען אמת
אַרומגענומען װערן מיט אַן אייךאיינציקן
בּאַגריף" ,זשיט װוש ,נ"י  ,9191זי , ,171פֿאַר-
טיפֿט זיך אין דער גרויסקייט פֿון גאָט ,װי עֶר
איז פֿול אין אַלע װעלטן און נעמט אַרום אַלע
װעלטן" ,תּניא ,זי , ,12איך װעל צום הימל ניט
דערלאַנגען און ניט אי די װעלט" ,סעג,
פּאָעמען' ,רעגינאי, .צי קאַן ער דען מיט די
דראָבּנע הענטלעך זײַנע אַי אַזא גרויסע ,גװאַל-
דאָװונע װעלט?" |שייך אויך צום ב  }2יפֿ,
די לעגענדע

נח

נ"י ,0691

גרין,

זי .101

 .4אַרומצױימען .אַרומרינגלען .אַרומגרענעצן,
אי דעם גאָרטן מיט אַ פּלויט .אַ' א פֿאס מיט

רײפֿן .אַי די שטאָט מיט אַן אַרמײ .אַ' מיט אַ
ראַם, .פֿון

אַרומנעפּלען

זײַט

איין

נעמט

זיי

אֲָרום

דער

מיך אַרומגענומען" ,אפֿרים קאַגאַנאָװוסקי' ,אונ-
טערן פֿליגל פֿון בּית-עלמין",

? .פֿאַרשטײן .תּופֿס זײַן .אַי דעם עיקר פֿון
דער פּראָבּלעם .ניט קענען אי די נײַע מחלוקתן,
,איר האָט נאָר אַ מויל און סע רעדט . ..אַי א
זאַך  ---דאָס ניט!" ,שע ,אָרעמע און פֿרײליכע |,
ז , .202ער האָט ניט געקענט א' מיטן מוח

מיני מויערן ,אַזעלכע לאַגערן פֿון

אַזעלכע

אַלערלײ סחורות" ,די מעשׂה פֿון פֿיער בּרידער,
װאַרשע  ,6091ז' , .93דער דײַן דאַרף גוט
 . .לאַנגזאַם
חוֹקֵר ודוֹרש זײַן בּײַ אַ דין"תּורה. ,
און גוט אַ' די זאַך" ... ,צװיי ערליכע יונגי
יע,ט,ריקאָװו  ,1291ז' ; .71אַרומצן
לפעּך.
נעמען דעם מאַטעריאַל כּדי פֿון אים אויסצו"
קנעטן די בּילדער פֿון דעם ייִדישן װעלט-עפּאָס",
און ראָמאַניסטן וו ,ז' ,563

ש; דערציילערס

 .8אַרומבּליקן .אַרײננעמען אין אַ (איין)
בּליק .א' אַלע תּלמידים אין קלאַס .אַי די שיינע
*ניט ארומצונעמען מיטן אויג
פּאַנאָראַמע.
 --װײַל עס איז װײַט אָדער װײַל עס איזפֿאַראַן זייער אַ סך, .די אויג האָט אַ גבֿול,
קען זי דרום ניט אַ' א זאַך װאָס האָט ניט קיין

טײַך ,* . ..ממוס ,מסעות ,ז' ; ,03אזא ייִדס א

גבֿולײ,

מחשבֿה האָט טאַקע מקיף געװען ,װי מיט א
גאַרטל אַרומגענומען אַלע עולמות" ,פרץ,
יעקבתא דמשיחא'; .אַז עס װאַקסט אָן מאָך,

ווילנע תּרצ"ו ,זי , .29אָט שטייט זי ..,און
נעמט אַרום מיטן האַרציקן בּליק איר צום טויט
דערשראָקן קינד" ,פרץ ,א ליבּע', .בּייגט זיך
אַריבּער  . . .נעמט אַרום מיט איין קוק דעם
גאַנצן הימל" ,שע ,בּלאָנדזענדע שטערן |,
װאַרשע  ,2291ז' , .132בּראשיתייִדיש איז
געווען אַ פֿילקײט ניט אַרומצונעמען מיטן אויג,
און ערשט צובּיסלעך . . .נעמט זיך פֿון איר
אַרױסשײלן די הײַנטיקע רעלאַטיוע איינהייט.
לעכקייט" ,מװ ,יִשפ שוא ,שן  ,4זי ,001

דאַרף

מען

אים

בּערשט-

אַ' מיט  . . ,אײַזערנע

לעך" ,מ .װעללער ,װי מען פֿלאַנצט אַ סאָד,
,יז טאַקע טשענסטאָכאָװ
ווילנע  ,0091זי  .23א
פֿאַרװאַנדלט געװאָרן אין א פֿעסטונג ,װאָס האָט
װי

א שטאַרקער

נאַסטיר",

דר'

רינג

יעקבֿ

אַרומגענומען

שאַצקי,

דעם

מאָ-

אין טשענסטאַכאָ

װער יד נ"י  ,7491ז' , .6די דײַטשן האָבּן
אַרומגענומען דעם פּלאַץ און צוגענומען נאָך
עטלעכע הונדערט ייִדן און זיי אַװעקגעשיקט
אין שאול תּחתּיות" ,מרדכי בּאַרנער ,אין ספֿר
כזשאַנאָו,

רעגנסבּורג

תּש"ט,

ז' ,982

 .9דורכגענומען װערן פֿון א געפֿיל .זײַן
אָונטערן רוֹשם פֿון אַ שטימונג ,אַן איבּערלע-
בּונג .א מוֹרא (פּחד ,אימה ,אַנגסט ,גרויל ,ציטער
אע)

אַרום.

נעמט

התלהבֿות

(בּאגײַסטערונג,

פֿרײיד אע) נעמט אַרום .א צער (װייטיק ,עגמת-
נפֿש אע) נעמט ארום, .אַ מאָדנע סומנעקייט
מיט אַ מרה-שחורה האָבּן אַרומגענומען זייערע
נשמות",

שע,

בּלאָנדזענדע

שטערן

|!,

װארשע

זי , ,523אן אָפּשטױס ,א פֿײַנטשאַפֿט כּמעט צו
דעם שלעכטס אירן האָט אים אַרומגענומען",
װײַס וו ,יקולטור-ליגעי ,זי , .33א גרויס בּענק-
שאַפֿט און א טיף רחמנות האָט מיך אַרומ-
גענומען אויף דער שכינה ,כּבֿיכול" ,אַ .װיע-
װיאָרקאַ ,הימעל און ערד ,לעמבּערג  ,9091זי ,41
;אָ גרויסשטאָט בּײַנאַכט ,סאַראַ װיסטע פֿרעמד-
קייט עס נעמט אַרום אין דער פֿינצטער" ,מלה,
לידער | ,נ"י  ,4391ז' , .34די אַװנט-שלװה
נעמט אַרום די קו צוריק" ,הל ,א בּלאַט אויף
אַן עפּלבּוים ,ינאָך א רעגף,
 .0בּאַװירקט װערן פֿון אַ צושטאַנד ,די
,י אויגן זענען מיר
שטילקייט נעמט אַרום .ד
צוגעפֿאַלן און אַ מאָדנער זיסער שלאָף האָט

מחזור

ע"ט

ישׂראל,

בּית

יום'כּפור,

 9אַרײַננעמען אין זיך מיט אַן אַנדער חוש,
חוצן זען (פֿרגל בּ  .)5דער פֿראָסט (די װאַרעמ-
קייט) נעמט אַרום אַלע גלידער .זיסע ניגונים
,י שמערצן פֿון געווינונג
נעמען אונדז אַרום .ד
האָבּן איר זייער שטאַרק אַרומגענומען" ,איבּז
דער

ראָם 

איינגעלשער

גענעראַל,

װארשע

תּרמ"ד ,זי , .2איז נאָך װער אויף דער װעלט
צו געפֿינען װעמען פּײַן האָט װי מיך אַרומ-
גענומען?" ,בּרוך בּרכיה ,דער חלוץ ,נ"י ,7291
זי , .02ס'האָט אים אַרומגענומען א געשמאַקער
ריח פֿון די יומיטובֿדיקע מאכלים" ,א .בּערג-
מאַן ,קאָצקער מעשׂיות ,װאַרשע  ,9291זי .011
 .0פּאַראַלעל צו בֹּבּ  679אין גײַסטיקן זינען,
,דאָס װארעמקייט װאָס האָט אַרױסגעשטראַלט
פֿון

די

פֿרעמדע

אַרומגענומען

חסידים,

און געאיניקט

האָט ...אַלעמען

צוזאַמען",

אַש,

תּהילים-יוד, .די אַמאַליקע חסידישע יונגעלײַט
האָבן זיך איבּערגעגעבּן צום חסידישן לעבּן . ..
דער חסידישער אַװיר האָט זיי אַרומגענומען",
לדבּ ,נ"י  ,7591זי מח, .האָט די הפֿקרות אַרומ-
גענומען גאַנץ גאָרײַ און די שטאָט איז געפֿאַלן
אַלץ טיפֿער אין אָפּנרונט" ,בּאַש ,דער שׂטן
אין גאָרט,

 ,1אַרוממעסטן{ ,אויך דער גרונט"בּ.ן ,א
בּוים ,זייער אַן אַלטער ,עֶר איז אַזױ דיק אין
אומפֿאַנג אַז צוויי מענטשן מיט אויסגעבּרײ-

טערטע אָרעמס קענען אים ניט אַיײ ,צעד ,זי ,05
פֿ,רײלין  . , .איז זייער שלאַנק ,איר טאַליע קען
מען מיט צוויי פֿױסטן אַי ,מ .יודעלסאָהן ,דיא
בּעטראָגענע

2

ליעבּע ,װילנע  ,3191זי ,7

אַרוסנעמען .בּאגנבֿענען .אַי פֿון עמעצן

אַלץ װאָס ער האָט, .די פֿיסלעך מיט די
קעפּלעך װעל איך אַרײַנלײגן אין די טשאָלנט-
טעפּלעך ,די פֿעטע פֿון זיי אי און דעם קוגל,
שבּת חול:המועד ,אויך ניט פֿאַרשעמען" ,י
איבּז,

דאָמעראַצקי

ילג,

פֿאַלקסבּיבּליאַ-

יודישע

טעק | ,8881 ,בּײַלאגע ,זי , ,03רעגירן האָט
בּאַטײט אַ' די בּאַפֿעלקערונג" ,זק איבּז ,שד ,/

זי ,414

8

פֿאַרנעמען א שטח אָדער אַן אָפּשניט

פֿון צײַט, .די אַרבּעט װעט אי מער װי א יאָר",
,דאָס לובּלינער געטאָ האָט אַרומגענומען דעם
שטח פֿון דעם ייִדישן קװאַרטאל מיט די...
געסלעך פֿון אַמאָליקן געטאָי ,י .טרונק ,אין
דאָס בּוך פֿון לובּלין ,2591 ,ז' , .7532רוסלאַנד
ה.אָ.ט דאַן ארומגענומען פּולן ,אוקרײַנע,
.
ליטע ,לאַטװיע און אַפֿילו גאליציץ" ,י .שיײנ-
הייט ,אַמעריקאַנער 1691 ,או , .22ד,י קהילה פֿון
סאַנדזער קרײַז האָט שוין אין יאָר  3871אַרומ-
גענומען אויך די ייִדן פֿון די שטעטלעך גריבּאָװו
און בּאָבּאָװײ ,ר .מאַהלער אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ
 ,0ז' ,281

.4

אַרומצייכענען

(געאָמעטריע)

מיט

אַ

ליניע .אי דעם קװאַדראַט מיט אַ קרײַדליניע.
די אַ'דיקע ליניע,

מיט זיך , --װען די שכינה איז
די כּנסת-ישׂראל ,נעמען זיי זיך ערשט
און טאַנצן צוזאַמען" ,מ .אונגער ,טמז,
א , .12זיי האָבּן זיך אַרומגענומען און
זיך אַנגעקושט" ,ש .בּעקערמאַן ,טרטער

מפֿײַס
אַרום
2691
האָבּן
משרת,

װארשע תּרמ"ג ,זי |/ .45די כּלהן האָט זיך
איצט מכּלומרשט ארומגענומען מיטן שלייער",
י

האַלפערן,

שיינדעלע,

װאָרשע

ז' ,42

,3191

;נאָך צען רובּל :און פֿאַר דערויף דאַרפֿט איר
צוגרייטן צוויי לײַלעכער אויף זיך אַרומצ-
נעמען נאַכן װאַשן" ,סמבּ וש ,זי ,572
ינעם  --דער- ,ען אַקט אָדער רעזולטאַטפֿון אַרומנעמען .גרויסער אי .אָפּנעצױמטער אַ'
אין אן ענדלאָזן אִי .אי פֿון דער בּרוסט,
אַ לײַדנשאַפֿטלעכע

יונג.
ערשאַפֿונג
קניפּונג

איז

און איר
זייר

גאנצע
גוט",

גאַנצע

אַ .עדי
א' און איר

מבּ"ם,

הוגה

פֿאַר-

דעות

|,

ווילנע  ,2191זי ,63
זעכץ.
-עריי,

קעניש.

דער (דין- ,קע).

אַרומנעמעריש  --אַדי
װאָס עס איז װי
בּײַ (כאַראַקטעריסטיש פֿאַר) אַן אַרומנעמער,
װאָס עס איז געוויינטלעך בּײַם אַרומנעמען .מיט
קייט,ערלעכער איער פֿרײַנדשאַפֿט.
אַרומנעפּלען  --טרו, .אַן אוטאָפּיע נעפּלט
בּלויז אַרום", .זי האָט זיך גלײַך אויסגעניכ-
טערט פֿון דער זיסער שיכּרות װאָס האָט זי
אַרומגענעפּלט" ,חג ,צמח אַטלאַס |,

אַרומסאַבּאַטאַזשע(װע)ן

2188

אַרומטאַכבּאַטאַזשע(װע)ן  --טרו .די מורא

יאַז מע װעט אַי .שװערע שטראָפֿן פֿאַרן אַי.
אַרומפלױזשן  --אוטו .לד .אַרומדרײען זיך,
אַרומשלעפּן זיך? .אז מע סלויזעט אֲרום אין די
גאַסן ,האָט מען ניט װאָס צו ינאַסןי |=נאשןן",

שח.

-עניש.

אַרומסמאַזשען

אַרומפּרעגלען.,
דער זון.

אַרומפּאַטשן

--

טרװ.

מיט

ויך  --אִי זיך אויף

.=:2: 6/74005

-עניש,

אַרומסמאַליען  --טרו .אַי די הון, .לעבּער,
אַפֿילו כּשרע ,אַז ער װערט געקאָכט  --טאָר
מען אים ניט עסן ,און מע מוז אים פֿריער
גוט איי ,זרעים ,פּג/א, .און גאָט האָט אַרומ-
געסמאליעט דעם ישׂראל פֿון אַרום און אַרום",
ישעיה ,פירוש עבֿרי טײַטש ,לעמבּערג ,7781
,האָט ער ארויסגענומען פֿון זײַן טאָרבּע א
שטיקל הירשך-פֿעל ,אַרומגעסמאַליעט עס אױפֿן
פֿײַער און גענומען צעקרישן עס מיט א מעסער
אויף פּיצעלעך ,װי לאָקשןײ ,ג .פֿרידמאַן איבּז,
װ .ק .אַרסעניעװ ,דערסו אוזאַלאָ ,מינסק .5391
מיט ז י'ך  --אַי זיך אויף דער זון . עניש.

{מינפּי
און

װ ,ז' 152

וייבּ

און

;/זיצן

זיך א'  /מאַן

א.

|מינפּי

קינדער",

ראַדוצקי,

װ / }6211 7דײַן טאַטן האָט מען אוױפֿ
געהאנגען אויף א װײַסער ציג און דו קריכסט
דאָ אַ'" ,י .קיפניס ,צום לעבּן ,מאָסקװע ,9691
,אויף ייִדישע גאַסן . . .די אויגן / ,זיי נעמען
אַלץ אנדערש אַ" ,סעג ,אַ בּוים פֿון פּוילן
אויך סובּ :תּורה לײַטערט

בּיא  ,5491ז' ,37

דעם אַי ,שװ, .און די פֿײגל פֿון אַ'  /היבּן
אָן צו פֿליען ,שפּרינגען" ,אַר ,ישבּת שירה"
,הער זיך אײַן צו דעם אַיי ,מק ,שירים ,ווילנץ
 ,0ז'  .43שא בּוים מיט דעם גאַנצן אי /
האָט לאַנגואָם מײַן האַרץ אײַנגעדרונגען",
סעג ,אַ בּוים פֿון פוילן זי , .71אין גאַס נאָר
שקצים פֿון אי"י ,ל .קוסמאַן ,עזראָ ,8491 ,וי ,22

אַרומען  .1 --אַרום  +דעם, .אַ בּאָרד האָט
ער א' גאַנצן

פּנים",

משה

טשערנאָװיץ ,6291

אַלטמאַן,

בּלענדעניש,

 ,2מצ פֿון אַרום ,דער.

 -די װײַטע אַי; .עס קומען זיך צונויף אַלצ אַי /

פֿון איבּער ים ,פֿון װײַטסטן לאַנדײ ,הל, .דער
מלך אאָגט . . .װי אויף אזא מין אופֿן  /ער
װאָלט געאײַלט פֿון ערשטן טייל אַנטלױפֿן/ ,
אָן קרײַזעניש אין װעג און אָן אַי  /אין צווייטן
טייל פֿון אָט דער מעשׂה קומען" ,האַל ,מײַן
אויצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,152

אַרומפקראָבּען  --טרװ .אַי די פֿאַנען .אַ' 
די מאַרדע = אַרומגאָלן ,פּעיאָ, .האָ,בּן זי אים
געפֿירט אין בּאָד אַרײַן ,װאו מע האָט אים
אַרומגעװאַשן און אַרומגעסקראָבּעט אָפּצורײניקן
אַרומעפֿן  --טרח .אי אַלץ װאָס סאיז דאָ
פֿון אים דעם שמוץ" ,ש .װיגאָדאַ ,פאַר4691 ,
אױפֿן טיש .אויך :עסן א סך און דערבײַ
עניש.
עכץ.
מיט זיך.
ופן.
בּרענגען שאָדן דעם קאַרגן בּעל:הבּית, .דו
אַרומעדותן זיך  --אוטװ.

אָנװײַזן אויף אַ

צאָל עדות פֿון אַרום .אַי זיך מיט אַלע שכנים,

אי זיך מיט אַלע שפּיל-חבֿרים אַז ער איז געװען
אױפֿן שפּילפּלאַץ,
זזו אַרומיק 9 .+-טמ.
אַרומעדיק  --אַדי.
,וי עס האָט זיך נאָך ניט געטראָפֿן דאָס מע
זאָל פֿירן אַ מת צוריק פֿון בּית-עולם ,אַזױ
האָט מען נאָך ניט געבּראַכט פֿון װילנע אַ
מיידל צוריק אין די אע שטעטלעך" ,אמד,
דער אונצײַטיגער בּעזוך ,װילנע , .8681שענק-
לעך ,קלייטלעך פֿאַר אייגענע ,פֿאַר בּעלי בּתּים
שטעטלדיקע ,אָדער פֿאַר בּעלײגופֿן ,פּויערים
פֿון די אִיע דערפֿער",

ממוס,

שלמה,

ז' .83

,אויף די אע הויכע בּערג און אין דעם טיפֿן
טאָל איז רואיק ,שטיל" ,ד .י .זילבּערבּוש,
שטרעכאַלעך ,.. .װין  ,6191ז' ,671
אַרױסװײַזן עזות
אַרומעװותן  --אסח..
אַרום און אַרום ,אין א סך פֿאַלן .א' װי א
בּעל-עגלה,

טע,
אַרומעט  --קאַנװערבּ ,אַדװ אַרום  +י"
 }-אויסעט ;792-89 ,אױפֿעט 564 ,אקאַאָנ"װערבּן  +יעט .מװי אַי בּיסטו אָנגעקומען צו
ֿ,ון
אונדז?" .געפֿינען דעם װעג ערגעצואו אַי .פ
דער ליבּע גיי איך א'  /װי אן ארעסטאנט אין
קייטן" ,פֿל, .קיין פֿענצטער איז ניט געװען,
ה-אָט ער נישט געהאַט װי אַ'י אַרױסצוגײן",
פֿמ, .אין גאָרטן שפּאַצירט ער אַי  /און גרויס
װי די וועלט איז זײַן אומעט" ,ח .אַלעקסאַנדראָװ

ועסט מיך אי די בּיינער"  --שרעקט זיך דער
קארגער, .דו װעסט מיך אַי ,אָבּער איך ועָל
דיך קראַנק מאַכן" ,פװל װעגן קאַרגן גאַסט-
געבּער װאָס מוז נעבּעך געבּן א סך און
טרייסט זיך מיט דער 'נקמה.
אַרומער  --זזו אַרום ,אַרומעט .הינטן אַ'
ג;יענע לאָזט ניט דורך ,גייט מען א", .מע
לערנט

װי אי דאָס קול גייט אַרויס".

,בּניהו

רוקט אין הרומר גר ורישליך הר וידר" ,ב"ל
(װילמערסדאָרף) מלכים'בּוך |פֿ .פֿאַלק ,װאַב-
שטיירבּוך ,ייְוואָ  ,9391ז' , 562אַזו גיט ער
דער ארמר טראָפּף ארום הער |=א'ן אין די
גאַס װי איין (פּועל בּטל)" , די בּשרײַבּונג פֿון
אַשכּנז אוני פּאָלק' {מװ9 ,ש װו ,שורה 963
,בּין איך ארומר גילאַפֿין ממש אֲלשׂ איינר
דער ח"ו חסר דיעה איזט" ,גה ,זי  .823עאָט דאָ
אי איז אַרױסגעפֿלױגן דאָס פֿײגעלע?" ,שע,
אַקטיאָרן ,װאַרשע  ,2291זי ,21
דזוו אַרומעט, .אַחוצדעם
אַרומערט  --אַדו.
ווען זי ודי שטאָטישע יידן} װעלן זען װי א'
מע קען צו דער צײַטונג קומען ,װעלן זיך
געפֿינען  . . ,עטלעכע װאָס װעלן אַבּאָנירןײ ,קמ,
רמאַכט מיט
ַ.
 ,6װאן ; .2אַז איך זפיץֿ.א.
די קראַטן ,גװאַלד! װי אי קען איך שוין צו
דיר קומען" ,גנבֿים ליד |ש .לעהמאן ,פֿש !
זי , ,}892װעט ער קױפֿן סחורה בּחצי'חינם און
אַזױ אי װעט זיך א שטיקעלע פרנסה מאַכן,
ז.

מוירער,

זײַ

נישט

טאַרנאָוו  ,1191זי ,8

קין

װאוילער

יננג

|,

אַרומפּאַגראַמירן

--

טרו .אָנפֿאַלן פֿון די

אַרומיקע דערפֿלעך און אַ' דאָס שטעטל.

/ונב,

אַרומפּאַדען --
 -אוטוו :98 .אויך  -פּאַדיען,

אַרומדרײען זיך אַרום עמעצן
-פּאַדעווען.אַדער עפּעס .זײַן כּסדר אַרום עמעצן כּדי צו
בּאַדינען .אַרומטאַנצן אַרום עמעצן אַרױסצוּװײַזן
ליבּשאַפֿט .זיך שטאַרק מיִען בּײַם טאָן עפּעס
אן ארבּעט (אזא וואו מע דאַרף ארומגיין) ,א'
אַרום דער געליבּטער (דעם געליבּטן) .אַי אַרום
א קראנקן? .ער איז געוען שרעקלעך אומרואיק
און אַרומגעפּאַדעט צעקאָכט ,װי א הון װאָס
וויל אין וועסנע זיך זעצן אויף אייער" ,ממוס,
מסעות ,זי , .211די לעצטע צײַט פּאַדיעט עפּעס

לייבּעטשקע צו פֿיל אַרום דער אוױיסגעװאקסענער
װײַטער קרובֿה" ,זש ,דער ממזר ,ז' , ,11אַלער-

ליי סעקרעטאַרן און אונטערסעקרעטאַרן...
האָבּן זיך געפּאַרצט ,אַרומגעלאָפֿן ,אַרומגע"
פּאדעט" ,ייז ,חבֿר נחמן ,זי , .992ניט װיסנדיק
פֿון קיין רו ,האָט ער אַרומגעפּאַדעט| . ..אין}
די פֿעלדער  . . .געשפּאַנט איבּער דעם שװאַרצן
סטעפּײ ,נאָטע לוריע ,הימל און ערד ,מאָסקװע
 ,5ז' , ,54טבֿיה האָט אַרױסגעטראָגן פֿון
הויז אַן עמער װאַסער ,א מעסטל זאַלץ און
שטריק .ער האָט אַרומגעפּאַדעט אַרום מאַרגא-
ריטען" ,חיים פּעט ,אאַן ערשטלינג',

 8אַי װי א מה-יפֿית-ייִדל אַרום פּריץ ,װי אַ
פּויער (בּאטראיק) אַרום פּריץ :װי א הון אַרום
די הינדעלעך ,װי א הון מיט אַן איין װי א
פֿרומער

ייִד אָרום

װי אַ שמש

מצה:שמורה,

אָרום א רבּין; אי װי בּחורים אַרום א יפֿהפֿיה,
װי אַן אַלמן אַרום אַ בּתולה,

מיט זיך  --סתּם אַזױ ,אָן א בּאַשטימטן
-/עניש.
ציל- .עכץ.

אַרומפּאַדקעוושן  --זזו דפֿו, .אַ בּחור פֿון
אַ יאָר אַכצן ,מיט רויטע בּאַקן און מיט אַ
לאַנגער ליוסטרינינער נאַקידקע ,האָט אַרומ-
געפּאַדקעװעט אַרום דער מאַמע ,גענאַשט,". ..
שע,

קליינע

מענשעלעך..

,.

ז' ,39

אַװומפּאַוען  --אוטװ .נעאָל.

אַרומשפּרײַון

װי א פּאַװע; .ער פּאװצט נאָר אַרום אויף דער
אײבּערפֿלאַך פֿון ייִדישן לעבּן" ,נ .סװערדלין,

טמז| 7691 ,א .61
 .1אַרומגײן צצ-
אַרומפּאַטלען  --אוטו.
 .2דזו אַרומפּאַדען.
פּאַטלט ,אין שמאַטעס.
,װען איינע האָט געזאָגט אַז דער קאָפּ טוט
איר װיי ,האָבּן די אַנדערע צוויי גלײַך גענומען
אִי אָרום איר ,געגעבּן איר פּילן" ,בּאַש ,פֿאָר,
 2ווא ,51
אַרומפּאַטשן  --טרו .אי די יונגאַטשעס .אַ'
טייג שוין נאָכן אויסקנעטן, .דער װינט האָט
געשטויסן אין פּוכלען דאַך ,געצופּט די נאַסע
שמאַטע פֿון א שױבּ און מיט װאסערדיקע
לאַנגע הענט ארומגעפּאַטשט די װענט" ,מק,
'מוניע דער פֿייגל:הענדלער"י.
מיט זיך , --מע האָט זיך געזידלט ,אַ
ביסל אַרומגעפּאַטשט ,און װאָס איז געבּליבּן?

אַרומפּאַנדרעוען

2184

 ..,מע זאָל מאכן
 7ויַאן ,72

נאָך אַן אסיפֿה",

יפֿאָל,

אוטח  --אַרומגיין מיט טריט װאָס הערן
זיך װי פּעטש .אַי אין שטעקשיך .אי בּאָרװעסער-
הייט איבּערן דיל,
עניש.זעכץ.

אַרומפּאַנדרעװען  --אוטװ .װרר.
שמײַען .א' װי אַן איידעמל
פֿון קעסט.

ארומ"

װאָס איז אַראָפּ

אַרומפּאַניווירען זיך  --אוטװ .פד=; .

איז שלעכט ,עֶר מוז זיך נעבּעך אי" ,או .קאַלי

מוס ,זעלטענער בּרית , . ..װאַרשע  ,2881ז' ,11
פּ,אַניװירעט ער זיך פֿונדעסטװעגן אַרום אין
שענקלעך און קרעטשמעס" ,העשעלעס.

 .1זיך אױפֿפֿירן
אַרומפּאַנעװען  --אוטװ.
ווילד .אַי װי די משוגעים .אי און גאָרניט טאָך,
;די קינדער פּאנעװען אַרום און דאָס הויז זעט
שוין אויס װי אַ הקדש".
אַ בֹּצָל-

 .2זיך אױפֿפֿירן װי אַ הערשער,

דעה .קאָמאַנדעװען איבּער עמעצן, .זי האָט
בּאַלד דערפֿילט די מאַכט  . . .און האָט גענומען

אי מיט א שטארקער האַנט" ,פֿאָר,91 | 4691 ,
 .9אַרומגײן ליידיק ,װי אַ פּאַן.
--

באפּאַנצערן

טרו.

פֿון

אַלע זײַטן .פֿאַרפֿעסטיקן ,אַי די אייגענע פֿאַר/ -
טיידיקונג.

,װילט

איר זעטיקן

אפּעטיט

אײַער

מיטן אײַננעמען

דעם בּאַזאר און אַ'י א קרעדיט-

געזעלשאַפֿט?י,

פרץ ,יװער זאָל ריכטן?, ,זי

װאָלטן װעלן אי דעם תּלמיד קעגן די געפֿאַרן
פֿון מאָדערנעם

לעבּן" ,נ .גאַרדאָן,

טמז

9591

ווע ,03
מיט זיך.

אַרומפּאַקן

-נג.

--

טרו.

ניש,

אַי די פּאָליצעס מיט

סחורה, .האָט מען | . . .איםן אָנגעהױבּן אַרומ"
צופּאַקן מיט װאָליקעס ,שפּענצערס און װט-

בּערשע טיכער" ,ייט ,טאַג 9591 ,וו ,12

מיט זיך-- .פּאַק ,דער- .ונג- .עכץ.

-עניש- .

אַרומדרײיען זיך
אַרומפּאַרען זיך  --אוטו.
אַרום עמעצן אָדער עפעס און דערבּײַ זײַן
(כּלומרשט) פֿאַרנומען מיט אן אַרבּעט ,אַי זיך
אַרום די געסט, .האָט װײניק בּאַמערקט די
מענטשן װאָס האָבּן זיך ארום אים אַרומגע-
פּאָרצט",

משה

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק  ,9291ז' , .24דער געפוצטער געהילף
שירשעט מיטן פּאַפּיר אַזױ װי מײַז װאָלטן
זיך אַרומגעפּאָרצט" ,יהושע פערלע ,ינײַן אַזײ-
עניש,גער אינדערפּֿרײ ,

אַרומפּאַרענטשעװען  --טרו .נעאָל .אַרומ-
רינגלען ,אַרומבּױען פּאַרענטשן, .די אַרקעס
האָבּן זיך געבּעטן אויף שטום-לשון ,מע זאָל

זי אַ'" ,מאָטע דעכטיאַר ,בּוער ,מינסק ,0491

אַרומפּאָרקען  --אוטח.

זוכן .ארומגריבּלען .אי אין אַלע שפֿלאָדן,
,איך װאָלט קיינמאָל ניט געלאַזט עמעצן א'
אין מײַן קערפּער און ניט װיסן װאָס אייגנטלעך
דאָרטן?,

טוט

עֶר

1

או ,52

עמנואל

דרי

פאַט,

טמז,

מיט זיך  --דזװ אַרומפּאָרען זיך ,מיט אַ
בּײַטעם פֿון בּיטול .אי זיך אין צימער און
כּלומרשט אַרומװישן שטויבּ.

אַרומפּױזען  --אוטו .אי װי בּלינדע הינטלעך.

סָוֹף 62101טוסנתסק .אַרומװאַלגערן זיך, .א ייִדע"
נע קען זיך בּאַגין אָן אַ מאַן ,נאָר דעם מאַנצבּיל

אַרומפּאַנצערן

אַרומפּלעטשערן

אַרומפּאָרען .אַרומ-

אי מיט א ואונד אין בּויך? .אַ ריזיקער גרויער
פּאַנצער-אַװטאָמאָבּיל  . ..האָט אַרומגעפּױזעט

אָן אױפֿהער
רעד'

אַקש,

יאָמערנדיק
41

מיט זײַן פֿײַפֿצר",

אָקטיאַבּערס,

מאַסקװע

,1391

זי , ,81די נײַסן האָבּן נאָכדעם אַרומגעפּױזעט
איבּער הױפֿן ,איבּער הײַוער ,איבּערן גאנצן
דאָרף" ,עליע

83פ.

גאָרדאָן ,דרײ

עכץ.

בּרידער,

מאָסקװע

עניש.

װאָס איז כאַ

אַרומפּלאָגעריש  --אדי.

ראַקטעריסטיש פֿאַר עמעצן װאָס פּלאָגט זיך
קייט,אַרום .אַע אומזיכערקייט.

אַרומפּלאַנטען  --טרו .פפ- :פּ-לונטערן.
דזוו ארומפּלאָנטערן. .שטריק האָבּן אַזױ אַרומ"
געפּלאָנטעט דעם גאנצן קערפער אַז עס איז
ניט מעגלעך געווען זיך אַרױספּלאַנטען פֿון זיי".
זיך ; --אין מוח האָבּן זיך אַרומגע-

מיט

פּלאַנטעט

פֿאַרשײדענע

דערפֿעלט",

מענדל

װוין 9191

עניש.

בּילדער

זינגער,

פֿונעם

פֿון מײַן

אַרומפּלאַנטערן  --טרו.

ייִדישן

הײימלאַנד,

אַרומנעמען מיט

א פּלאַנטער .פֿאַרדרײען .אַרומװיקלען מיט אַ
קנויל .אי פֿעדעם אַרום א קלעצל ,אי א קלעצל
מיט פֿעדעם, ,איך האָבּ גאָרניט געװאָלט מיט-
נעמען װאָס האָט מיך ארומגעפּלאַנטערט ...
און װאָס איז װי שװערע געװיכט געהאנגען
אויף מײַן יעדער בּאוועגונג" ,יודל יאָפֿע ,אין
קעסל גרובּ ,מאַסקװע , .9291קיינער האָט מיך
זינט איך לעבּ נישט אָפּגעשװינדלט .ער איינער
האָט מיך אַרומגעפּלאַנטערט מיט ליגן" ,א.

אַרױסשטאַרצן בּײַם
אַרומפּוישן  --אוטח.
בּאַװעגן זיך אַהין און אַהער, .פּוישן אַרום
גרויע און שװאַרצע פֿלעקן  --פּויערים און
פּוערטעס אין דער היימישער לײַװונט  . . .פּוישן
אָרום גאָר אַנדערש געקליידעטע פּוערן" ,פרץ
וא ,איך האָבּ חתונה געהאַט ,,ציקאַָ' ,זי
,321 ,2

מיט זיך , --גאנצע זעקס טעג װעלן מיר
זיך אַזױ אי אין די װאַסערן בּײַם עקװאַטאָר",

אַרומפּולען  --טרו .אויך- :פּ-וליען .סל.

זיך

דזװ אַרומשטױבּן, .בּאַלד װעל איך דארפֿן
נעמען א שמאַטע און אי (אַרומשטױבּן) די
מיט זיך .ההאָסט זיך ניט
שטענדערס".
געקענט אַ בּיסל אַי ,פה ,דראַמען ,1591 ,זי ,212

-עניש.

אַרומפּוצן  --טרװ .אַי מיט בּלומען .אַי בּנדים,
אויך :שטאַרק בּאַגנבֿענען .אַרױסנארן געלט.
,מע כאַפּט אַרײַן א 'גרינעם' ,מע פּוצט אים
אַזױ אַרום אַז ער פֿאַרשפּאָרט שוין א צװייטן
מאָל צו קומען נאָך סחורה" ,אָפּאַ ,די טענצע-
רין ,ז' , .613די ליבּהאָבּערס פֿון אומזיסטע
פּירות װעלן זי אַ' (רײַסן בּגנבֿה)" ,יִבּל ווצא,
,7
מיט זיך  --גער האָט געלאָזט רופֿן א
בּאַרבּירער ,האָט זיך געלאָזט אי ,האָט זיך שיין
אַנגעטאָן" , מ.
.
צעשפּרײטע.

מ .אויזערקיס ,צעזייטע
 ,לעמבּערג תּרס"ו ,זי ,601

=ּוץ ,דער
פ

ה-ונג.

דער (יין ,יקע).

ה-עכץ.

און

עניש.

ער

אַרומפּיאַשעװען  --טרו .א"י.

אַרומגראָבּן

מיט א פּיאָש .אי ציטרוס בּיימער,

אַרומפּלאָגן  --טרװ.

פֿאַרשאַפֿן אַ צאָל

פּלאָג(עניש)ן .ארומיאָגן און אי װי דעם איבּיקן
געװיינטלעך מיט זיך  --זיך א' טעג
ייִד.,
און נעכט .זיך אי הײַנט און ניט זײַן זיכער
מיטן מאָרגן .אַי זיך װעגן דעם שטיקל בּרויט,
,די ייִדישע טאלאַנטן  . . .האַבּן אנדערע אויפ-
גאַבּן פֿאַר זיך איידער א' זיך מיט די פּאַר
צענדליק טויזנט יייִדליאַקעסי אין די 'געטאָס'י,
זשיט װוש ,נ"י  ,9191זי ,602
פּ-לאָג ,דער -ונג- .עכץ .עניש.
|
|
דעריי.

שטײנמאַן,

פה,

איבּז,

װײַטע

היימיש,

לענדער.

אַפּר"מײַ

41,

,1691

יאָר האָט

ער

אַרומגעפּלאַנטערט צװישן די גאליצישע שטעט",
שטערן ,מינסק  ,2391נאן , .01711עס פּלאָנטערט
זיך אַרום א נעץ א גרויער ,בּיו עס קומט די
אומזיכטבּאַרע טרויעריקע שפּין" ,דא' ,װאָס
בּין איך דען?, .מע האָט גערעדט ...אַז זײ
וְדי פּליטים} בּרענגען אַרײַן אומאָרדענונג ,זיי
פּלאָנטערן זיך ארום אָן אַרבּעט און אָן בּא-
שעּפֿטיקונג",

סעג ,געבּרענטע

ערד ,בּ"א ,7491

זי ,681
פּ-לאַנטער ,דער
-

(יין- ,קע)-= .ערי.
אַרומפּלאַניק  --אַדי.
א

פּלאַן.

אע

-ונג.

-ניש.

דער

װאָס נעמט אַרום מיט

שטאָטישע

אוױפּבּױ אַרבּעט,

דיקייט,

אַרומפּלינדערן  --טרו .אַי און לאָזן װי די
מאַמע האָט געהאַט, .ער האָט זי גוט אַרומ-
געפּלינדערט און האָט זי געלאָזט גיין אין די
הײַזער" ,יפֿאָל  ,7881טא .,23

אַרומפּליעסקען  --אוטו.

ונג.

ניש.

 .1אַרומגײן און

פּאַטשן מיט די הענט .אי פֿון גרויס התלהבֿות,
 .2דזוו אַרומפּליוסקען .אַרומגײן און ארויס-
געבּן א קלאַנג ,ענלעך צו א פּליוסק, .שמינל"
געהוליעט ...אין שענק
רן
ע.
ֶ..
וָט
עצרת הא
און  . . .אױיסגעגאָסן א גרויס פֿאַס בּראָנפֿן און
אַרומגעפּליעסקעט אין דער בּראָנפֿן בּלאָטץ",
עניש.שמעון האָראָנטשיק' ,גאָטס משפּט.

אַרומפּלע'טשערן  --אוטו.

אַרומגײן און

אַרױסגעבּן א קלאַנג ,ענלעך צו פּלטש ,פּלטש,
אי בּײַם בּרעג ים .אי אין די לוזשעס נאָכן רעגן.
אי מיט נאַקעטע פֿיס אין מיטן מאַרק, .האָט
זי אָפּגעטאַן זאַכן װאָס פּאַסן נישט פֿאַר אַ

2189

אַרומפּמלען
װײַב פֿון א מלמד ,זי האָט אױיסגעטאָן די שיך
און האָט אַרומגעפּלעטשערט באָרװעס" ,בּאַש,
פֿאָר 0691 ,ווא .32
מיט זיך ;, --מאָמענטנװײַז פֿלעגט אויך
רײ.ַ.נ.שפּרינגען אין דעם דער"
אשַמה
מײַן נ
קװויקנדן ים פֿון יענער שטימונג און פֿלעגט זיך
לוסטיק אי אין זײַנע װאַלן" ,זשיט או ,ג"י
ניש. ,9זי 65

אַרומפּסלען  --טרו .אויך :אַרומרײכערן אין
פֿאַרבּינדונג מיט אַ סגולה .אויב אַ קינד דער"
שרעקט זיך פֿאַר אַ הונט ,שנײַדט מען אָפּ
בּײַם הונט אַ בּינטל האָר און מיט דעם בּינטל
רייכערט מען אַרום דאָס קינד ,גייט דער שרעק
אװעק .מע רופֿט עס פּסלען און אי (אַן אַלטע
פֿרױ פֿון שאַװל ,ליטע),

אַרומפּעדלען  --אוטו  8טרו .אַי (מיט)
קעמעלעך,

שערעלעך,

איר  --אַ'

טיכעלעך.

מיט הושענות אום פּורים און מיט שׂמחת-
תּורה-פֿאַנען אום תּשעהבּאָבֿ, .איך האָרעװע
מיט דעם פּאַק און פּעדל אַרום" ,מ .אַחון ,צװיי
שװעגער ,וילנע תּר"ס ,זי , .12דער מלאך
װאָס פּעדלט ארום מיט פּעקלעך צרות האָט
פֿאַר יעדן איינעם א פּעקל און פֿאַר סינגלילײַט
צוויי",

ח.

 ,8זי 7

מאַליץ,

די

היים

-עניש.

די

און

פֿרױ,

נ"י

-ערי.

אַרמפּאַטשן מיט

אַרומפּעטשלשן  --טרו.

קליינע פּעטשעלעך .א' די בּעקעלעך, .האָט גע-
עפֿנט די שטאַל ,אַרומגעפּעטשלט די פֿערד ...
טיף אײַנגעאָטעמט דעם ריח פֿון פֿערדמיסט",
|
בּאַש ,פֿאָר 9591 ,שו ,81
מיט

 -אַרומפֿײַלן

זיך  --קזװ.

עניש.

אַרומפּענטן  --אוטװ.

אַרומגיין און שװער

אָטעמען (װי נאָך א לױפֿן ,װי פֿאַרמאַטערטער-
הייט)? ,ם2ק , .2260:4זיי האָבּן אָנגעהױבּן
אַרומצופּענטן איבּער די ייִדישע געשעפֿטן און
אין די פּריװאַטע הײַזער כּדי צו פֿאַרקױפֿן די
בּילעטן פֿאַר זייערע פֿאָרשטעלונגען" ,ש .י
האַרענדאָרף ,טעאַטער-קאַראַװאַנען ,לאַנדאָן .5591

אַרומפּענטע(װע)ן  --טרו.

אַרומבּינדן מיט

פּענטעס .אַי די פֿערד, .די אַלטע חומרות װאָס
מע האָט אונדז פֿאַרצױמט מיט זײי ,װי די
שפּין פּענטעװעט אַרום די פֿליג מיט אירע
שטריקעלעך" ,ײפֿאַל ,7881 ,א 61. עניש.

אַיומפּע'סטלדיק  --אַדי( .בּאָטאַניק).

װאָס

האָט א פּעסטל אַרום דער בּלום .א .גאַלאָמבּ
איבּז ,ג .בּאָטש ,געװיקסן ,װאַרשע  ,2291זי ,651

אַיע בּלום,

באַװעגן

אַרומפֿאָכ(ע)ן  --אוטװ  4טרה.

עפּעס הין און צוריק (צו מאַכן אַ װינטל ,צו
ציען אױפֿמערקשאַפֿט אא) .אי די (מיט דער)
פֿאָן, .און דו ,שלעכטע שװעסטער ,פֿאָלגסט,
פֿאָכסט אַרום מיטן מעסער" ,פרץ' ,די גאָלדענע
קײַט! .2 ,אַקט.
מיט זיך --

|
אאַרױסגענומען

איר טיכל,
װעליזשער

אַרומגעפֿאָכט .זיך" ,מ .ריבֿקין ,דער

זנג,

בּלוטיבּלבּול ,װילנע  ,4191זי .791

|

-עניש.

אַרומפֿאַלן  --טרו.

בּאַפֿאַלן .אַרױפֿפֿאַלן

,שׂונאים קענען אונדז אַי", .די קינדער זײַנען
אַרומגעפֿאַלן דעם פֿאָטער און געמאָנט עס"
פֿאָטער און מוטער האָבּן אים מיט א געויין
אַרומגעפֿאַלן האַלדזן און קושן" ,יאַ ,שטער
טיכל ,לײַפּציג  ,1681זי  .5עקומט ער ארײַן י,..
איז זיי אַרומגעפֿאַלן און האָט זיי געקושט",

נחבּ' ,מעשה מהוי בּעטלירסי ,סט/בּ, .האָט זיך
נישט געקענט אײינהאַלטן און איז אים אַרומגע-
פֿאַלן קושן" ,קמ ,0781 ,שן ,15
אוטח , --דערװײַל קומט ער אַרײַן און
זאָגט :איך בּין דאָ ,און איז אויף זיי ארומ"
געפֿאַלן און האָט זיי געקושט" ,נחבּ ,דאָרט,
זי סו/בּ, .איז עֶר מיר אַרומגעפֿאַלן אַרום
דעם האַלדז און האָט מיך אָנגעהױבּן צו קושןי,
יפ ,זי  ,21אװי זיי האָבּן אים דערזען ,זײַנען
זי אַלע אַרומגעפֿאַלן אַרום אים װי די בּינען",
ל.

דעם

יאָסעלאָװיץ,

פֿאָטער'יס

ווילנע

צװאה,

תּרמ"ז ,זי , .81מײַנע אָרעמס זײַנען ארומגע-
פֿאַלן אַרום

איר

בּ.

האַלדז",

לכּבֿוד

גאָרין,

'פסח ,...נ"י { 9991ניט פּאַגינירטן,
אויך :אַראָפּפֿאַלן פֿון אַלע זײַטן, .א מעבּל-
שטיק ,װאָס ס'זאָלן ניט אי בּײַ אים די קאַרניזן",
י מ .בּערמאַ ,די טישלעראַרבּײט,

,3

ז' ,23

פעטערבורג

-עניש.

88ל .דער = .זונג . -עכץ,/ערײי
דער (ין- ,קע.
אַרומפֿאַלצן  +-- --אָפּפֿאַלצן.
אַיומפֿאַלצעװשן  --טרו( .קאַמאַשן-שטעפּע-

רײַ) אַרומשנײַדן ,דין מאַכן די בּרעגן פֿון אַ
כאָליעװע ,זיי זאָלן גרינג זיך פֿאַרבּײגן כּדי
ז-י צונױפֿצושטעפּן אויך דער מאַשין.

אַרומפֿאַנירן  --טרו, .פּונקט אַזױ פֿאַרװיקלט
איז די אַרבּעט אויך בּײַם אַי אַ פּראָפֿילירטן

אַרומפּשטלען  --טרח.

אַרומנעמען מיט אַ

פּשטל ,מיט פּשטלעך .ניט אי ,נאָר קומען גלײַך
צום פּשט, .דער דיכטער דאַרף ניט אַרומי
רעדן און אי זײַנס א ליד" ,יג ,אין תּוך ן ,זי ,45
מיט זיך --
עעניש.-עכץ.

דערװײַטנס די האַנט אין דער הייך און
אַרום מיט דער  . . .עקסטרע-אויסגאבּע
א שׂמחת-תּורה-פֿאָן" ,ד .י .זילבּערבּוש,
מיט
כאַלעך ,...װין  ,6191זי .731
|
-עניש,

פֿאָכלט
װי מיט
שטרע-
ויך.

הנאה

האָבּן פֿון אַ' זיך.
יי
|

= שטאַרק צעטומלט, .אויף די בּענק אין דיא
קלויס מוזין מיר אַרום פֿאָרין / .אַרום פֿאָרין

מוזין מיר אין די קלויס / ,צו עסין אונד צו
לערנין האָבּן מיר קיין הויז"' ,בּחורים-ליד,
פֿפֿדמ  0571וְיִבֹּל ווא ,ז'  .)643עדער דאָ
ספֿרים (בּכּבֿוד) האַלט לאָשׂט זיא ניט אויף דער
בּאַנק אַרום פֿאָרן {= זיך װאַלגערןן ,עפש,
הישר

דרך

הבּא,

לעולם

תּמ"ה,

פפֿדמ,

ג/ב,

,חנוכּה-צײַט פֿלעגט דער שטאָט שוחט א'
מיט אים איבּער די אַרומעדיקע ישובֿניקעס און
צונױפֿנעמען בּײַ זיי זעקלעך קארטאַפֿלײ ,ממוס,
שלמה וו ,זי , ,34א שיינעם קאַבּינעט ,א פערדל

אַן אייגנס מיט א פֿאַעטאַנדל אַ שיינס אויף
| אַרומצופֿאָרן איבּער די קראַנקע" ,שע ,אין
שטורם ,ז' ; .32אַן אויטאָ מיט א מעגאפֿאָן
איז אַרומגעפֿאָרן איבּער דער שטאָט און מיט
שׂמחה אויסגעשריען :הײַנט הענגט מען זיבּן
ייִדן ,מאָרגן הונדערט ,איבּערמאָרגן אַלע יידן",
מרדכי

אין

בּאַרנער,

ספֿר

תּשײט ,זי  .682אדיקער

מיט זיך.

דעניש.

רעגנסבּורג

כזשאַנאָו,

א ג ענט.

זנג.

-פֿאָר ,דער.

דער (רין- ,קע).

-עכץ.

/ערײ,

אַרומפֿאַרריכטן  --טרו .אַי די צעריסענע
בּגדים .אַי די האַלבּיאײַנגעפֿאַלענע בּנינים .מיט
זיך; --אָפּגעריסענע ,אָפּגעשליסענע  --נאָר
ניט",

אי זיך װיל מען

מינסק

שטערן,

,8391

פאן .3

אַרומפֿאָרשן  --טרו .אַי אַן ענין פֿון אַלע
די
זײַטן, .
געפֿאַרשט

גאַנצע ערד אַרומגעקוקט און ארומ"
איר

אַטמאָספֿערע",

צורה,

איר

דר' אַרשאַנסקי

איר

היכקייט,

איבּז ,שאַמיסאָ,

פרץ שלומיאל ,װאַרשע  ,2091זי 25.

זנב.

עניש,אַרומפֿידלען  --אוטװ .אַי איבּער די הױפֿן
בּלינדערהייט .אויך :פֿאַרבּײַט:-װערבּ פֿאַרן טאָן
עפּעס א לענגערע צײַט ,װאָס זײַן בּ איז קלאָר
בּלױיז פֿון קאָנטעקסט, .װאָס פֿידלסטו אַרום?
אָדער נעם זיך צום לערנען אָדער פֿאָר אַהיים".
אויך טרח , --ער האָט אים אַזױ אַרומגץ-
פֿידלט אַז יענער איז געבּליבּן אָן לשוך".
אַ
וךם
רדי
ַטו
אדלס
מיט זיך  --שװאו פֿי
גאַנצן טאָג אין קרענק?" ,מ .י .בּערדיטשעװחסקי.

זעכץ .

עניש.

דעריי,

ער (יין- ,קע)

י

אַרומפֿײַלן  --טרו .אַי דאָס געציג; .אַי די
ציינער און זיך נעמען צו די בּיינער" ,פֿװל.

קאַרניז  ,. . .װען די װינקלען זײַנען רונדע",

;אִֵי די שפּיצן פֿלעקלעך פֿון פּידעשװע און

אַװומפֿאַצען  --אוטו .אַרומלױפֿן ,אַרומ-
שמײַען .טאָן אאיײןַלעניש און אומבּאַטראַכט,

אָפּצאַס" ,ע .איזרא ,שיך און קאַלאָשן קיצװ
 ,8זי , ,05דער קיט  . . ,אַז ער טריקנט גוט
אויס ,פֿײַלט מען אים אַרום מיט אזא האַרטן

בּער ,זי 79,

|

יֹנת,

אי אָן אַ זינען א' פֿאַדמאַץ.

-עניש.

|

שמבץ.

|

פֿאָכע)ן מיט אַ

אַרומפֿאָרן  --אונו .אַי װי אַ משולח ,שליח,

| קורצער האַנט-בּאַװעגונג; .ער האַלט שוין פֿו;-

| אי װעגן געשעפֿטן .אַי רײַטנדיק .אי אויף יאַ)-

אַרומפֿאַכלען  --אוטה:

רידן .אי מיט א טרופּע איבּער דער פּראָװינץ.
*אַי אין ש יך = אין װײַטע מקומות ,צװישן
"דער קאָפּ פֿאָרט (מיר) ארום
חשובע לײַט.

מין

שװאַמשטײײן",

יעמעס' ,זי ,531

בּערג,

בּאַם

דניעפער

|,

יי

אויך פֿיג, :אזוי קאַן די אַרבּעט קלערער מאַכן,
 -אוױיסשללײיפֿן ,אַי די רעזולטאַטן פֿונעם שאַפֿונגס-

2180

ארומפֿינצטערן
פּראָצעס",

שנ,

דיכטער,

לעזער,

קריטיקער

,

זי ,043
מיט

פֿער.

זיך  --װערן איידעלער אָדער שאר"

קעכץ.

/ונג.

אַרומפֿינצטערן --
געמיט, .מע װערט
האַלט שמאָל מיט
מאַפּע פֿון אונדזער
 3א ,02
מיט זיך.

טרו .אַי אַ צימער .אַ'י דאָס
אַרומגעפֿינצטערט אַז מע
יִדיש אויף דער גאַנצער
צעשפּרײטקײט" ,יג ,טמז,

זנג.

ניש.

אַרומפֿירן  --טרוו .אַי עמעצן (די גאַנצע װעלט)
בּײַ (פֿאַר) דער נאָז .אי װי א ציגײַנער אַ בּער,
זיך לאָזן אַי פֿון דעם יצר'הרע .א' עפּעס צו
*אַי די אויגן  --אַרומפֿאַרבּן.
פֿאַרקױפֿן,
*אַ'י גע"
אויך :אַ' מיט אַ קאָליר א װאַנט.
זעגענען זיך = אַ' אַ חתן זיך געזעגענען מיט
די חשובֿע בּעלי בּתּים פֿאָרן אַרױספֿאָרן חתונה
האָבּן אין אַן אַנדער שטעטל, .עס טרעפֿט אַז
דער מינדסטער פֿירט דעם גרעסטן בּײַ דער
נאָז אַרום" ,שו, .פֿירט מיך אַרום אונטער די
אומות אונ' זיא גיוועלטיגן אן מיר" ,צאינה,
קצא/א, .צ,װעלף מזלות אונ' צװעלף חדשים
אַרום פֿירן דיא װעלט ,דיא זײַנין קיגן די
צװעלף שבֿטים גשטעלט" ,שה וו ,פֿיורדא ,3271
ג/בּ .עאַ הון האָט אַרומגעפֿירט אירע הינדע.
לעך  . . .און דערצװישן איז געווען א קאטשקע"
לץ" ,עט ,משלים ,װילנעץ  ,5291ז'  .051עדי
שפּרעכערין  . . .האָט אים |דעם קינדן אָנגע-
שפּיגן אין אייגעלע ,דרײַ מאָל אַרומגעפֿירט מיט

אַ מעסער ,געזאָגט עפּעס אויך" ,דער יוד'
פֿאַר פסח ,װאַרשע  ,1881ז' , ,17א.ַ.ר.ומגש-
פֿירט די שטובּ-װוינקלען און די נידעריקע
פֿענצטער מיט סינקע און די פּריזבּע מיט
רויטער

נאָטע

ליים",

לוריע,

הימל

און

ערד,

מאָסקװע  ,5691ז' ,22
מיט זיך  --אִי זיך מיט אַ מיידל ,אַי זיך
מיט דער טאָרבּע איבּער די הײַזער .זיך אי מיט
עמעצן װי מיט אַן אבֿןדטוב, .דרײַ יאָר מיט אַ
חתן זאָל זי זיך אַ' ,דערנאָך זאָל ער זיך
אױיסלאַכן פֿון איר" ,פֿל, .אַ רחמנות כלצבּן
אויף אײַער װײַבּ .זי נעבּעך פּלאָגט זיך ,פֿירט
זיך דאָרט אַרום מיט אײַערע קינדער" ,ממוס,
קליאַטשע ,זי , ,05אים איז ניט אָנגעשטאַנען
אַרומצופֿירן זיך מיט נאַרישע מיידלעך" ,יז,
דערציילונגען,

ז' ,76

פ.ֿ-יר ,דער,

זונג.

דער (דין" ,קע)-= .ערײַ.

ה-עכץ,

-עניש,

אַרומפֿלאַטערן  --אוטװ. .בּינען פֿלאַטערן
אַרום איבּער בּלומען",, .שװאַרצע פֿײיגל פֿלאַ-
טערן אַרום אין װינט" ,פּרץ ,די גאַלדענע קייט,
אקט, .מיט א בּאַזונדערן בּרען האָט זי
גענומען אי און אַרומצאַפּלען צװישן די שלע-
גער",

בּ.

עליס,

שרעק,

מינסק

.1491

טרו  --אנעמען א געדאַנק און אים אַרומי
זינגען און אי מיט זעלבּסטפֿאַרגלױבּטקײט?,
יג,

תוך

מיט

| ,ז' .15

זי ך  --אָן אַ ציל ,אָן זאָרג.

אַרומפֿלאַנצן  --טרװ .אַי דעם גאַנצן שטח
מיט בּיימער .גאַנשטאַט  . . .ווילדע גראָזןן האָבּ
איך אַרומגעפֿלאַנצט מיט רויזן און בּלומען,
ג .י .ראַװיטש,

עניש.

-ניש,

אַרומצאָלן

זי

.22

דער

,אויף

זערנעס

גװאַלד ריס ,װילנע ,2881

זײַנע

ריינע

גוטע,

אין מײַן האַרץ ,וילסטו

פֿאַרזײטע

אי דערנער?",

ייל ,איבּז ,ג .לעסינג ,נתן החכם ,אַדעס ,4881
זי .43

מיט

זונג.

זיך.

-עניש.

אַרומפֿליגלען  --אוטח .נעאָל.
אַרומטראָגן
זיך ,אַרומשװעבּן מיט פֿליגלען, .מיר האָבּן אין
פֿרימאָרגן איבּער אים |דעם טײַך נאַרעװן אַרומ-
געפֿליגלט / ,איצט בּלוטיקט אין זײַן בּלויען
שפּיגל  /שוין אונדזער זוךפֿאַרגאַנג" ,חג,
װעגן,

פֿאַרװאַקסענע

ז' ,9

אַרומפֿליען  --אוטוו .פֿײיגעלעך פֿליען אַרום
אַהין און אַהער .אָפֿט פֿיג, :קאָזאַקן פֿליען
אַרום אויף די פֿערד", .די אויגן פֿליען ארום
פֿון איין בּילד צום צוייטן", ,די נאָדל פֿליט
ארום אין אירע הענט", .דער שניי פֿליט אָרום
"דער קאָפּ
אויף די פֿליגלען פֿון װינט".
פֿליט אַרום = פֿאַרשײדענע (בּאַאומרואיקנדי-
קע) מחשבֿות האַלטן אין איין בּײַטן זיך, .דער
דרשן  . . .איז אַרומגעפֿלױגן אין שיר:-השירים
װי אַ משוגענער ,געמאַכט פּסוקים פֿאַר קאַ-
ליקעס",

יוד'

דער

פֿאַר

פּסח,

װאַרשע

,1881

זי , ,13די קינדער פֿלוען איצט ארום אין
דער װעלט / ,זינגען אומעטום לידער און דער
עולם קװעלט" ,ממוס ,שירה ,ז'  ,06פאַליין
פֿליען זיי אַרום איבּער יעהופּעץ אויף גומי-
לאַסטענע רעדלעך" ,שע ,טבֿיה ,זי , ,25פֿליען
מיר אין קאָפּ אַרום גאַנצע סוגיות ,גמרא-
שטיקער",

פרץ

וא,

מײַנע

זכרונות,

+ציקאָ,

זי  . . ,, ,35דער בּרתּורה ,װאָס דער קאָפּ איז
בּײַ אים תּמיד אין דער מסחרלופֿט אַרומגע-
פֿלױגן" ,בּערג ע ,נאָך אַלעמען ,װאָסטאָק,
זי , .01װי אַ שינער זומערפֿױגל צװישן
בּלומען פֿרישע ,רויטע / ,פֿלעגט אַ' זײַן
נשמה צװישן ספֿרים-בּלעטער טויטע" ,מלה,
אין ניריאָרק,

זי ,91

מיט זי ך  --סתּם אַזױ ,אָן אַ ציל,
עכץ .עניש.אונג. -פֿלי ,דער

דער (דין ,דקע) . -ערי.

גראָבּן",

,5

זבּ,

דער

קליינער

פֿאַמיליע-לעבּן",
דונג,

כּליבּוניק,

אדעס

ז' , .93עס איז גלײַכער {אין די ערשטע

פּאָר יאָר פֿון נײַיגעפֿלאַנצט בּיימלן גאָר אַי די
קנאָספּןײ ,מ .װעללער ,װי מען פֿלאַנצט אַ סאָד,

ווילנע  ,0091זי , .12ער האָט אױפֿגעהױבּן דעם
צװײַג ,אַרומגעפֿליקט די בּלעטלעך און די
שטעקלעך" ,ספּ ,סודות ,ז' , .732דער גלות,
װאָס האָט אונדז אַהער געבּראַכט ,האָט ...
בּרעקלעכװײַז אַרומגעפֿליקט און אַרומגעריסן
אַלע שיינע ,גוטע ,ייִדישע מידות פֿון אונדזער

דעניש= .דער (רין,

-עכץץ.

/ערײ.

יקע).

אַרומפֿלעכּטן  --טרו .אַי אַ ליימענעם טאָפּ
מיט דראָט .אי מיט די אָרעמס און צודריקן צו
זיך .אי לעגענדעס ארום דעם העלד .פאַן
אַלטער נעגער . ..די צו לאַנגע הענט ארומ"
געפֿלאָכטן אַרום די פֿיס" ,אָפּאַ' ,לינטשערלי.
,אין זייערע אויגן האָבּן די גרונטפֿעסטן פֿון
דער ייִדישער רעליגיע קיינמאָל ניט געקאַנט
ווערן אַרומגעפֿלאָכטן מיט די נעצן פֿון דער
טומאה" ,זשיט שו ,נ"י  ,2191זי , .012דער
דאָרנבּוש ,בּײַם צאַם-טױער דער היטער/ ,
ער פֿלעכט אַרום מיט אײַזליכט אויך דעם ווינט",
הל,

אויף

אַ בּלאַט

אַן עפּלבּוים,

דאָרנבּוש

'דער

אין העלן שנייי.

מיט זיך.
דעניש.

-נג- .עכץ.

-פֿלעכט.

-ערי.

פֿראַנטעװען

אַרומפֿראַנטעװען  --אוטװ.

אַ לענגערע צײַט .אַרומגײן און פֿראַנטעװען.
קאָפּ"

;האָט דרייזע גענומען א' אין אַ זײַדענעם

טיכל" ,זש ,בּײַם דניעפּער ,ווילנע  ,93291זי ,422

מיט זיך.
אַרומפֿרײזן  --אוטװ.
.

,7

אַרומפֿרעסן.

הובּלען, .װידער
נאָכאַנאַנדיקע

איר,

ארום

==00: 065411 .=77:
אַרײַגעגבּערן.

האָט זי געשפּירט

טרויעריקייט

אַלע,

שוין

װאָס

יאָרן

אַרומ-

די טריבּע,

פֿרײיזט

אַרום

גאַנצע",

עוזר

װאַרשאַװסקי ,כאַליאַסטרע | ,פּאַריז  ,4291ז' ,25

אַרומפֿרירן  --אוטו .די נאַסע קליידער פֿרירן
אַרום,
טרװ , --די שאָטנס פֿון דער קאַלטער שול

האָבּן . . .אים אַרומגעפֿראָרן וי אײַזײ ,חג ,צמח
אַטלאַס ו .

|נג.

-עניש.

אַרומפֿרעגן  --טרו, .א לאַקײ האָט מיך
אַרומגעפֿרעגט װער איך בּין און װאָס איך
װויל" ,דר' אָרשאַנסקי איבּז ,שאַמיסאָ ,פּרץ
שלומיאל ,װאַרשע  ,2091ז' , .32ער װעט בײַ
אים אַי ,װאָס הערט זיך אין טראָק" ,אָנכי,
צװישן הימעל און ערד.

מיט זיך.

אַרומפֿליקן  ---טרוו .אַי די גאַנדז* ,אַי עמעצן
 -אויף אַן אומערלעכן אופֿן אַרוױסקריגן פֿוןאים (אַלץ) װאָס ער פֿאַרמאָגט, .מע |די
חבֿרה-קדישאן צופּט און מע פֿליקט אַרום דעם
בּרימינן ,װעלכן זיי האָבּן ערשט נעכטן בּאַ-

ח .מאַליץ ,זי היים

פֿרוי ,נייי  ,8191ז' ,48

און די

-עכץ,

--פרעג ,דער- .ונג.

-עניש,

אַרומפֿרעפֿן  --טרו .אַי (גראָז) כּלחוך השור,

,עשׂ
אוני
מיט
,1

הט אום זיך אַרום גיפֿרעסן אוני צו ריסן
צו שטויסין ,אוני דשׂ איבּריגי דז הט עֶש
זײַן פֿיס צו טרעטין" ,יוסיפון װו ,פֿיורדא
מא/א, .האָבּן די מײַיזשוקעס שטאַרק

אַרומגעפֿרעסן

די בּיימער?",

יאַכ | ,זי .52

אַרומצאָלן  --טרו .אַי די אַלטע חובֿות.

גע-

וויינטלעך מיט זיך ; --האָט אים געגעבּן
פֿאָרױס געלט ,ער זאָל זיך אַי" ,אַלטער נעריני
סקי,

אַ

חתן

אויף

אויסצאָהלין

קעשענעװ

 ,6ז' , .01זיך אַרומגעצאָלט מיטן קצב,
מיטן קלייטל ,מיטן מלמד  . . .און מיר האָבּן
געהאַט אַ פּסח" ,שע ,זומערילעבּן ז' , ,9נאַ

אַרומצאַמען

2)8+

װעט זי זיך אַ' אין קרעמל און נעמען אַלץ
װאָס זי דאַרף אויף שבּת" ,י .בּודזאָהן ,דער
גלאָמפּישקער פרעזידענט ,װילנע  ,7291ז' ,81
,אַרױסגעראַטעװעט א בּיסל קאַפּיטאַל ,אַרומ-
געצאָלט זיך .דער דרך-ארץ פֿאַר אים האָט זיך
וידער געהויבּן" ,זש ,קיסר און רבּי װו' ,ציקאַ,
עניש.
-/עכץ.
ונג.
זי 01
וימען .אַי מיטארומצאַמען  --טרו :98 .צ
אַ הויכן פּאַרקאן .א' מיט אַ סיג אויף א סיג,
ה,ייסט דאָס א מערונג און א גדר ,װאָרעם זי
האָבּן ארומגעצאמט ,מע זאָל ניט קאָנען עוֹבֿר
זײַן די עבֿירות" ,חהבֿ ,בּ ,זי , .72די װאָס
צאַמען אַרום די קונסט און זיך אַלײין מיט די
בּייזע ,שטעכיקע דראָטן פֿון פֿאָציאלע און
אַנדערע פּאַרטײיאישקײטן" ,שנ ,קריטיק און
קריטיקער ,ב"א  ,9591ז'  .812עאיך האָבּ
אַרומגעצאמט זײַן קבֿר און פֿאַרזײט דאָרט
בּלומען און גראָזן" ,רייזל זשיכלינסקי ,פֿאַר,

 1וווט ,82
מיט זיך.

זנג.

אַרומצאַנקען  --אוטװ .זטשמ .נר.
קריגן זיך,

ארומ"

-צאם ,דער.

-עניש,

פֿון מיטאָג איבּערגעלאָזטע
האַראַנטשיק' ,גאָטס משפּט'.
אויך :בּאַשװינדלען; אַרױסנאַרן געלט ,ווערט"
פֿולס, .דו האָסט געמוזט פֿון דײַן געלט װאָס
אָנװערן ,אָבּער גלײַכער צו זאָגן דאָס דער
שווער האָט אײַך אַרומגעצופּט" ,לאל ,ז' ,69
עכץ,
מיט זיך  --אַרומקנײַפּן זיך .
יעניש,

אַרומצאַפּלען  --אוטו .אַי פֿון שרעק, .די
אַרומגעצאַפּלטײ,

מענדל

מאַן ,בּײַ זי טױערן

נ"י  ,6591ז' ,252

אַרומצװאַלעװען  --אוטו .פד .1 .אַריבּער-
 .2אַרומיאָגן זיך .אַרומ"
רינען בּײַט זידן.
לױפֿן, ,א,יך האָבּ גענומען אִי איבּערן אָפֹּי
געדרוקטן טעקסט מיט דער שנעלקייט פֿון אַ
מאָטאָרציקלײ ,אַבֿרהם שולמאַן ,פֿאָר 4691 ,וו ,52

אַרומצױימען  --טרו .פּם- :צ-אמען, .מײַן
פֿרײַנט האָט אום גירינגלט אונ' הרום גיצוימט
דען װײַן גאָרטן" ,סהמ ,ישעיה ,ה, .2 ,דו
האָסט דאָך ארומגעצוימט אים און זײַן הויזן
און אֲרום אַלעם . . .י ,פרץ ,פפֿון איובֿ, .די
תּורה האָט ארומגעצוימט די מעגלעכקייט אַ
טויטאורטייל אויף עמעצן אַרױסצוגעבּן" ,ש.
װיכטיקע

גרונד פּרינציפן,4391 , ... .

| זי , ,75די ערשטע {װײַבּן איז געװען א פֿרומע
ייִדענע װאָס האָט אַרומגעצוימט זײַן לעבּן מיט
מצוות" ,מ .דלוזשנאָװסקי ,פֿאַר 6691 ,װווץ ,82
;דער דײַטש אַליין האָט אױפֿגעהערט צו שרײַען
אַרומגעצױמט די ייִדן און געפֿירט" ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491ז' ,94
מיט זיך , --װער הייסט אונדז אַ' זיך און
אָפּשײידן זיך פֿון דער גאַנצער מענטשלעכער
ועלט?" ,זשיט וווש ,נ"י  ,9191זי , .49די תּורה"
וועלט בּויט אַ מויער ארום זיך און צוימט זיך
אַרום מיט אַ "משמרת למשמרת" ,אפֿא ,טמז,
|
 2וו ,52
עניש.
וים ,דער- ..ונג- .עכץ.צ

דער (דין- ,קע).

//ערײַ,

אַרומצופּן  --טרװ .אַי פֿעדערן .אי די הון .אי
אַ בּרויט . . ., .נעמט זי זיך געאײַליק אי דאָס

שמען

אַרומצײיכענען  --טרח .אַ' א קרײַזליניע.
,אי דאָס געשלאָסענע געטאָ אַרום דער ייִדישער
נײַגרעש?,

גאַס" ,מענדל

 ,0ז' ,027
ייכן ,דערצ

אין ספֿר סאַנץ ,ת"אָ

-ונג.

-עניש,

אַרומצינגלשן  --טדו .נעאָל.

שטריגלער,

מ.

אינזלען

דער

ערד,

זי ,14

טרו.

--

טעאַטער-לעמפלעך,
עניש,זעכץ.,

אי פֿײַערן
מיט

אי מיט
-ונג,

זיך.

אַרומצייען  --אוטו  --אַרומװאַנדערן .אַרומי
װאָגלען .ארומגיין.
אי איבּער שטעט
שטרעקן א האנט
האָבּן די קינדר
װישטנײַא נאָך אום

אַרומפֿאָרן .ארומשלעפּן זיך.
און שטעטלעך און אוס-
מקבּל צו זײַן צדקה .עזאָ
ישׂראל פֿיל יאָר אין דר
בּערג שׂעִיר אַרום גצויגן",

רי יעקבֿ בּרי מתתיהו

הלוי,

הענא

תֹּם וישר,

תּצ"ח, .הש"י װיל האָבּן דז זײַן תּורה זאָל
גילערנט װערן ,אַזו מאַכט זיא |די לומדיםן
השיי צו אָרמי לײַט ,אַזו זײַן זיא גיצואונגן
מלמדים צו זײַן אונ' בּידערפֿן ניט אין עולם

אַרום צו ציהן אַלשׂ די עמ-הארצים",
דדרך

לעולם

הישר

הבּא,

פ9פֿדמ

עפש,

תּמ"ה?,

ו/א.

,דאש ארום ציהן פֿון איין אָרים מאַן קומט
אים שװערר אַלז איין אָרמי פֿרואה אַוִ",

דגבֿרא קשה מדאיתּתא',

וטלטולא

סנהדרין,

כו/א) ,עיון ,לו/א .מלל פֿאַרטײַטשט :ועניים
מרודים תּבֿיא בּית' (ישעיה ,נח, :)7 ,די הרום
ֿ,אַרװאַגלטע"ן, .אויפּן גרונד פֿון
ציהן" {תּי :פ
דער נשמה ,וואו פֿינצטערע אורקרעפֿטן ציען
אַרום אין זייערע שטומע קרײַזן" ,א .פֿרומקין
איבּז,

ך.

ראָקער,

זעקס

װאָס זײַנען ניט פֿון די זיבּן מינים" ,זרעים,
קכ/בּ.
מיט זיך-- .ציר ,דער .זנג- .עניש.
אַרומצירקלען  --אוטו  8טרו .אַי א פֿיגור.
אַ טייל פֿון אונדזער

אִי ,אַרומרינגלען

געגנט.

,די ארבּעט פֿון דער קאַנפֿערענץ האָט זיך
ניט געקאַנט האַלטן אין די ריךפֿילאָלאָגישע
גרענעצן װעלכע די אײַנבּאַרופֿער האָבּן אַרומ-
געצירקלט

איר",

אַרום

מיט זיך.

אַרומרינגלען

אויף

אַרומצירן  --טרװ .אַי דעם טיש מיט בּלומען.
,מע פֿלעגט אי די בּיכּורים מיט פּירות אַפֿילו

עו ,ג"י ,2191

זשיט

זי ,911

,אָבּן אים זייערע געשרייען
מיט אױסרופֿן ,ה
ארומגעצינגלט :פּאַניע ,....אַנטלױפֿט נישט,
מיר זעען זיך אַזױ זעלטן ...אַנטלױפֿט איר

אַרומצינדן

קליינע אַקװאַריום:אײיגעלעך ,געפֿאַנגענע אין
דער נעץ פֿון די װײַסלעכנס ,האָבּן פֿרײדיק

צ .זעצער,

פֿלײיש",

גאָר?",

-עכץ.

פֿון מאָסקװע,

אַרומקאַלעװען

כאַראַקטערן,...

ג"י

הזנג.

עניש.

אַרומצענט(ער  --דער: ,ס.
פֿיגור אָרום א צענטער..

אַרומצעפּע(װע)ן

(טײל פֿו)

אַ'ריש  --אַדי

ארומ

 --טרו .אוקר.

רינגלען ,אַרומנעמען מיט א קייט .אי א פּלאַץ
און אַרעסטירן אלע פֿאַרזאַמלטע,

אַרומצערקלען  --זזוו אַרומצירקלען,, .מיט
דעם

צינערנעם

.ט
א.נ
הר..
לעפֿל אין דע

האָט

דער רבֿ אַרומגעצערקלט דאָס געקעכטס און
אויסגעשניטן אױפֿן טעלער אַלץ קלענערע און
קלענערע קרײַזן פֿון גריץ" ,ש .בּיקל ,איק,
פּסח תּשט"ז,

מיט זיך..

-נג.

עניש.

אַרומקאַדײַען זיך  --אוטװ .סל.
װאַרפֿן זיך .גער האָט ניט געקאַנט
ער האָט זיך אַרומגעקאַדײַעט

ארומ"
שלאָפֿן,

אַ גאַנצע

נאַכט

אױפֿן טאָפּטשאַן  . . .אין קיך" ,מ .גאָלדשטײן,
בּירעבּידזשאַנער

אױיפֿן

אַמור,

מאָסקװע

,4291

זי ,71

אַרומשמידן .אַ' די

אַרומקאַװען  --טרו.

פֿצרד ,זיי אָנטאָן פּאָדקעװעס .קוואו ער גיט אַ
קוק ,זעט ער װי דער טויט האָט אַלץ ארומ"
געקאָװעט .אַפֿילו דאָס טײַכל איז אויך טויט",
יר } ,גש ,זי ,43
מיט

זי ך  --אַי זיך מיט די בּעסטע ראיות.

דעניש,
אַרומקאַטײַען  --טרו .אַי די קינדער אױפֿן
ויך  --אאַזױ האָט ...
מיט
שליטן.
אונדזער זיידע יונה  ...אַרומקאַטײַעט זיך אַלע
זײַנע יאָרןײ ,יפֿ ,די לעגענדע נח גרין ,נ"י ,0691
זי ,31

 ,9ז' ,21
אַ' א גאַרטל אַ פּאַסיק) אָרום די

אַרומקאַלכּן  --טרװ .אַי די װענט, .בּײַ די

לענדן, .ציט זי פֿעסטער אַרום די אַנטבּלויזטע
הענט אַרום אים" ,ייז' ,קלעפּיק', .די הויט איז
געווען אַזױ אויסגעטריקנט אַז זי האָט פֿעסט
אַרומגעצױגן דעם שאַרבּן" ,ד .מ .איבּז ,װ.
סטאַװסקי ,די סטאַניצע ,מינסק ,1391

מנהג תּשעהבּאָבֿ נאַך
די פּאָדלאָגעס און א'
לכּבֿוד משיחן װעלכער
געבּוירן װערן אין טאָג

טרו

--

מיט זיך.
-עניש,

--צי ,דער.

-אונג.

-עכץ.

זזו אַרומשטשפּעף
אַרומציפּען  --טרח.
פֿ,אַרגלײַכט די הייך פֿון גראָז װאָס א פֿערד
האָט אַרומגעציפּעט מיט דער הייך פֿון גראָז
װאָס אַקו האָט אַרומגעגריזעט" ,יאַכ ן ,זי ,592

ספֿרדישע ייִדן איז א
האַלבּן טאָג צו װאַשן
די הײַזער .דאָס איז
דאַרף לויט דער מסורה

פֿון תּשעה-בּאָבֿי ,אגודת אנשי מעמד

בּית ועד

לחכמים .לוח תּשכ"ה ,זי ,16

אַרומקאַ'לעוושן  --אַקוזו ,אוטו.

אַרומגײן,

בִּין
י.בּ
ו.ל.
צפה
אַרומשלעפּן זיך, .דער חר
איך געגאַנגען  . . .נישט אין גלײַכן װעג :איך
האָבּ אַרומגעקאָלעװעט עטלעכע גאַסן און ענד"
לעך געקומען" ,פרץ ,דדאָס אָרעמע יינגלי

אַרומקאָמאַנדעװען

2188

,שפֿרה האָט אַרומגעקאָלעװעט נאָך איר טרן"
קענעם מיטאָג  . , .פֿון איין װינקל אין צווייטן",
בּ .גאָרין ,שפֿרה ,...נ"י  ,0191זי ,21

 --אוטו .אי װי מיט

אַרומקאָמאַנדעװען

זעלנער(ס),, ,מיט מיר האָבּן די חבֿרה לײַט
אַרומגעקאָמאַנדעװעט ,מיך מושטירט און אונ
טערגעשטורקעט?,

י.

טיגער,

צזיק

דער

און

דער בּעל'תּשובֿה.

אַרומקאַנטעװען

אַרומקלײידן

--

מאַכן בּולטע

טרװ.

| גענומען פֿון פלעקל די שבּתדיקע {קאפּאָטען,
אַרומגעקוקט זי פֿון אַלע זײַטן און אָנגעטאָן
אויף

ממוס ,אין אַ שטורם.

זײַן דאָרן גוף",

צײַט ,זי ; .23די אַלטע האָט דאָס בּאמערקט
די ערשטעפ און האָט גענומען א' ...דעם
גאַנצן טיש" ,שע ,אַקטאאָרן ,װאַרשץ ,2291
זי , ,51גייענדיק אויף דער לעקציע ,פֿלעגט...
אויסקומען דורכצוגיין . , .שטילע געסלעך ,וואו
ער האָט געקענט . . .אַי דעם אַלטן ראָק ,איבּער-
ציילן די פּלאַמעס" ,אַר' ,שטילע טריט' עאַן

אַנדערער קוקט אַרום דעם װאָגן |מיט שײַטלעך

,רײַבּט  . . .פֿון װאָסער געוויקס
קאנטן אַרום .ש
די זוימען זײַנען  . ..דעקט צו מיטן גלאָז און
קאַנטעװעט אַרום מיט די שמאָלינקע פּאַסיקלעך
פּאַפּיר" ,יאַכ | ,זי ,761

װ.י.שן איין שײַטל
צז.
האַלץ} און געפֿינט אַ
האָלץ און דעם אנדערן זענען דאָ גרויסע
בּלויזן" ,מוק ,מײַנע בּאַגעגענישן | ,זי ,32

מיטן 3ב :פּטרן אומזיסט די צײַט ,אַנשטאָט צו
,יך קען דיך
אַרבּעטן .סאַבּאָטירן די ארבּעט .א
װײַטער ניט האַלטן ,האָסט שוין גענוג זיך
אַרומגעקאַקט בּײַ מיר!" (פֿאַרשריבּן אין פּאַריז).

מיט זיך  --אויך :בּאַטראַכטן ,לייגן אַכט,
אִי זיך װאו מע האַלט אין דער װעלט .זיך אַ'
אויף דער געגנט (שטאָט אאַ) (ניט) בּאַװײַזן
זיך אַ' .מען איז אַזױ פֿאַרטארעראַמט אַז מע
װעט זיך ניט אִי .זיך אי װי א גנבֿ .זיך א' מיט

אַרומקאַקן זיך  --אוטח .ואול .געוויינטלעך

אַרומקאַויואַטשען  --טרוו .אַרומשנײַזן מיט
אַ טעמפּ מעסער .אַרומשערן אומגעלומפּערט,
אומגלײַך ,אַי א לעבּל בּרויט .אי דעם געבּראָי

טענעם אינדיק .אַי די האָר ,אַ' אַ שטיקל געװאַנט,
אַרומקוטען  --טרװ .אויך;- :קוטעווען
אַרומװיקלען מיט אַ װאַרעמער קאָלדרע פֿאַי
טשיילע אע), .האָט זי אַרומגעװיקלט ,ארומ
געקוטעט און מיטן קינד אויף די הענט זיך
אַװעקגעלאָזט צום גרויסן הויף" ,חג ,טמז,

או .8

1

עניש.

מֿיט זיך.

אַרומקױלערן  --טרוו .אי קלעצער , . ., .פֿיל
קאָכעדיק װאַסער אין דעם פֿאַס אַרײַנקומען
זאָל  . . .און דאָס פֿאַס אַ' . . .און דאָס קאָכע-
דיקע װאַסער אַרויסשיטן און מיט קאַלט װאַסער
אויסשװענקען",

מ.

הלוי

הורװיץ,

מרדכי ,אונגװאַר  ,6681מו/בּ.
דניש.

אַיומקומען  --אוטו.

ספֿר

מיט

פרשת

זיך.

 .1פר (כעלעם אאַ)

אויסקומען מיט צײַט, .ס'איז טאַקע קורץ"
פֿרײַטיק ,אָבּער מע קען זיכער נאָך אִ'י און מע
דאַרף ניט מאַכן אַ מהומה",

2

צוריקקומען

צו אַ פֿריערדיקן

אָרט.

צוריקקומען פֿון דער זעלבּיקער צײַט אין יאָר,
;דרום אַךְ האָבּ איך מיר פֿאָר גנומין /
אַלשׂ איך װיל אין דיא מחנה ישׂראל אַרום
קומין ,"...משה רבינו בּשרײַבּונג ,אָרט?
|חנא שמערוק ,גק ,פאן ; ,}05פֿון מיר
0
מאכין אַבּ טאן נאָך מעהר פּלאגונג פֿון דיא
אַרום לױפֿיטיקי טעג ,בּיז דשׂ יאר אַלי צײַט
אָרום קומט" ,בּע ,יו/ג,

דערזען בּאַקוקן .בּאַז

אַרומקוקן  --טרו.

טראַכטן .נאָכזען .צוקוקן זיך .אי עמעצן פֿון
קאָפּ בּיז די פֿיס .אַי א צימער אין אַלע װוינקע-
ּ,אַליצײי איז
לעך .אַי װי מע פֿירט זיך דאָ .פ
געקומען

און האָט

אַרומגעקוקט

דאָס

בּילעט

און האָט דערקענט  . . .אַז דאָס איז א פֿאַלשעס",
1

א .זאַביעזענסקי,

,7

די

שװערע

ז' ; .24שטפּעטער

צײַט

ו ,װארשל

האָט ער ...אַראָפ

;דו

רחמנות.

װעסט

צו

זיך

א' און

שפּעט

װעסט ניט קענען כאַפּן צוריק"8 ,ל, .אויך
אויף אַלעמען װאָס מע שמועסט דאַרפֿסטו דיך
נישט אַרומצוקוקן" ,מס ,קהלת ,תּקע"ט ,זי ,12
;דערנאָך האָט ער זיך ערשט אַרומגעקוקט און
ער האָט זיך ערשט דערמאנט װאָס ער האָט
זאָך",

דאָ געטאָן אזוי א װילדע

נחבּ' ,מצשׂה

מבּערגיר והעניי, .עס טאָר קיינער זיך ניט
אִי אין שמונה-עשׂרה ,בּיז ער קומט װידער
אויף זײַן אָרט נאָך 'עושׂה שלום'" ,לט ,2יא/א.
,מע הייבט אָן ארומצושיקן / ,זיך אומעטום
אַרומצוקוקן  ,*. . .עט ,לידער ,װילנע ,5291
|
זי ,19
-וקוק

--

,דער

אַ" ,מװ,

בּיזאיצטיקער

דער װעג צו אונדזער יוגנט ,זי .23

זעניש.

דער (רין ,יקע).

עבץ.

-ערײ

אַרומקושן  --טרו .אַי דאָס פֿאַרװײינטע פּנימל,
,גענומען אױפֿן שויס און האָט װי א קרוין
אַרומגעקושט איר װײַסן האַלדז" ,י .שטינ
בּערג ,אין א פֿאַרװאָרפּן װינקל ,בּערלין ,2291
זי ,22
מיט ז י ך  --אַי זיך מיט ייִנגלעך (מיידלעך),
ערי,עניש.זעכץ.

אַרומקיטעװען  --טרו.
אַרומשטאָפּן מיט
קיט .אַי די שױיבּן, .,איכ'ל דאָ צוגרייטן אַלץ, . .
צעפֿירן די פֿאַרבּן  . , .אי די שפּאַלטן אויף די
וװוצנט",

בּרוך

גלאַזמאַן,

שטיינװעבּס,

מאָסקװע

,5

אַרומקײט  --די ,מצ נבּ |ריכטיק פֿאָרמירט
 .האָבּן זיך געלעבּט

איז :אַרומיקײט .,, ,}+--

װצט די
שר
ֿ.
פ..
אבּן
פֿאַרבּאָרגן אן אלט לע
אי אָן זיי פֿאַרגעסןי ,מרדכי בּאַכנער ,אין

ספֿר כזשאַנאָו ,רעגנסבּורג תּש"ט ,ז' ,623

אַרומקלאַמערן  --טרו .אַי און פֿעסט צו-
האלטן .אי פֿאַר דער טאַליע; .ע9מעץ וי
פֿעסטער אַידיק און נישט לאָזנדיק קומען צום
װאָרט)?,

'ציקאָ,

פּרץ

וש,

ז' .212

בּײַנאַכט

;די

אױפֿן

הענט

אַלטן

מאַרק,

האָבּן ארומגע.

קלאַמערט דעם קאַלטן שטיין ,און אױפֿן שפּיץ
פֿון דער מצבֿה אין געשטאַנען א קראָ" ,אַ.
װיעװיאָרקאַ,

און ערד,

הימל

זי , .71דעם אײַזערנעם
ייִדישע

גאַנצע

װעליזשער

דער

לעמבּערג

געזעלשאַפֿט

האָט ער אױפֿגעדעקט

,9091

רינג ,װאָס האָט די
ארומגעקלאמערט,

אינגאַנצן",

בּלוטבּלבּול,

מ .ריבקין

װילנע ,4191

ז'

 ,3פאון איינער ליגט אַ קראַנקער אוױפֿן
דעק ,מיט קאַלטע פֿינגער קלאַמערט ער אַרום
דעם אײיַז"אַנקער" ,מלה ,אין ניריאָרק ,זי ,991
;די סאָסנעס ,װאָס האָבּן זי |די אַזערען
אַרומגעקלאַמערט פֿון אַלע זײַטן ,שאַקלען מיט

די מעכטיקע קעפּ" ,איבּז ,נ .אָסטראָװסקי ,װי
שטאָל

האָט

זיך

פֿאַרהאַרטעװעט,

,7

מינסק

מיט זיך  --עעֶר איז די מוטער אױפֿן
האַלדז געפֿאַלן און זיי האָבּן זיך מיט די הענט
אַרומגעקלאַמערט",
פטאת

סאַפֿיר

א.

װילנעצ

הקהל ,| . . .

--קלאמער ,דער

אויס

מינסק,

,2881

,25

זנג.

ז'

ניש,

אַרומקלאַפּן  --טרוו .אַי די װענט ,אַי זאַנגען
מיט אַ הילצערנעם קלאַפּער .אַי אַ קראַנקן און
אויסהערן די לונגען, .די גרובּן האָבן שוין
בּיקסן װי אַ פֿאַס אַרומגעקלאַפּטײ ,פּמ ,מילכאָמע,
מאָסקװע  ,8491זי ,49
הנג.
=-קלאפֿ ,דער.
מיט זיך.

-עכץ , -עניש.

אַרומקלױבּן  --טרוו .ופֿאַרשפּרײטע די פֿאָרעםן,
אי די יאַג{ע)דעס; .ער קען אײַך אַ'י אַרום זיך
א גאַנץ רעדל און דערציילן" ,שע! ,מע
הוליעט".
אַ' אֲרום
עכץ.

זיך  --זיך
מיט
ונג.
=;-קלויבּ ,דער

שײַטער.
עגיש.

אַרומקלײַבּן  ---דזוו דפֿחו{ .פֿאָרעם פֿון כּלל-
שפּראךן, .און דײַן װײַנגאָרטן זאָלסטו ניט אי
ריין  . ..פֿאַרן אָרעמאַן און פֿאַרן פֿרעמדן
זאָלסטו זיי איבּערלאָזן" ,תּי ,ויקרא ,יט,01 ,
,די פֿרוכט קען מען אי מיט שטעקנס ,פֿאָרזיכ-
טיק",

מ.

װעללער,

מען

װי

אַ

פֿלאַנצט

סאָד,

ווילנע  ,0091ז' , .23ער זאָל אי נאָענט אַרום
זיך די אַלע וװעלכע דאַװענען . . .ניט שטילער-

הייט און כאַפּן ניט" ,תּניא ,קסג,
מיט זיך  --אִי זיך ארום דער פֿאָן; .צום
רעדל מענטשן װאָס האָבּן זיך אַרומגעקליבּן
אַרום דעם אַלטן קאַפּיטאַן" ,ה .זאָלאָטאַראָו,
גש ו ,ניי  ,4291זי ,771

-קל-ײַבּ ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש,

דער (יין ,דקע) . -ערײַ.

אַרומקלײדן  --טרװ .אי די קינדער צו פּסח,
האָט קראָכמאַלס שיטה

אויך פֿיג, :אחד-העם

 ..,צוגעאייגנט דורך אי דעם אינהאַלט מיט א
נײַער פֿאָרעםײ ,װ .בּורשטין ,איק ,ר"ה תשכ"ח,

מיט
גאַנצע

זיך , --מענער
האַלבּע

קעלבּער

פֿלעגן זיך א' מיט
אין די הויזן

אַרײַן

זיך גוט ארומבּינדן און אַזױ פֿאָרן אויף די
קאָלײיקע",

װאַרשע

עניש,

א .בּערגמאַן,

,6291

זי

דאָס

76.

פוילישע

זנג.

שטעטיל,

ה-עכץ.

2189

ארומקלעטערן

אַרומקלעטערן  --אוטו .אַי אויף טרעפּ, .די
אַרעמע קלאַסע מענטשן אַרבּעטן בּחמר בבַּלי
ּםײ.ַ.ט.אָג קלעטערן זיי ארום אין די
בני
בֿ
גרעסטע קעלטן" ,א .מאָרגענשטערן ,עגל הזהבֿ,

װארשע  ,8981זי ,94

/ונב,

אַרומנעמען מיט אַ

אַרומקלעמען  --טרו.

קלעם ---, .יער קלעמט אַרום ,דער דײַטש'...
נאָר קיינער האָט ניט געהערט אים" ,פמ,
אויך מיט
מילכאַמע ,מאַסקװע  ,8491זי .321
עניש,
זיך.

אַרומקלעמערן  --פר.
,זי קלעמערט
'ציקאָ ,זי ,871

אים

זזו אַרומקלאַמערן.

פֿעסטער

פרץ
|

אַרום",

!,

אַרומקלעפּן  --טרח .אַ' פּלאַקאַטן אויף די
וענט .אי די װענט מיט פּלאַקאַטן .ג,עבּראַכט
א מולער . . .צו מאַכן א קליינעם אייװעלע,
אי די שפּאַלטן און גוט אױיסװײַסן" ,ל .לעװיץ,
רפֿאל

דעם

שנײַדער'ס

טאָכטער,

,8881

װילנע

זיך צעשאָטן בל
ּן
ב.
ָ..
אדער
הינ
ז'  .65עק
דער זײַט פֿון װעג ,האָבּן אַרומגעקלעפּט די
פּאַרענטשן

פֿון

בּריקן",

די

שטערן,

מינסק

 ,9קװאן ,9
זיך / --זײַן שטרעבּן ...אָפּצו
מיט
שװענקען דעם שמוץ װאָס האָט זיך אַרומגץ:
קלעפּט אַרום דער נשמה" ,זשיט שו ,נ"י ,2191

זי 852

-עכץ.

-עניש,

אַרומטראַכטן אי א

אַרומקלערן  --טרח.

װיכטיקן ענין, .פֿון די עטלעכע |סתּירותן
װאָס איר האָט אויסגערעכנט ,װאָלט מען שוין
אויך געקענט מאַכן א גאַנצן ספֿר ,װען מע זאָל

װעלן זיי אַי פֿון אַלע זײַטן ,ממוס ,אין אַ
שטורםיצײַט ,ז' , ,34געװאָלט אָפּכאַפּן דעם
אָטעם און אי דאָס װאָס ס'איז איר אַנטפּלעקט
געװאָרן" ,פה ,רויטע פֿעלדער | ,ז' ,533

מיט

זיך.

עץכבץ.

=-קלער,

ה-נג.

דער

-עניש.

אַרומקערן -ט-רח .אַי דאָס שפּינװעבּס .אַ'
(אין) אַלע ווינקעלעך .א' דאָס מיסט,
עבץ.ונג.
--קער ,דער.

אַרומקערן זיך  --אוטװ.

/עניש.

אומדריען זיך.

אַװעקקערן זיך .אויסדרייען זיך מיטן רוקן.
,זיא זול דעם מאן קין רוֹגז װײַזן...
וועלכש הישׂט איין בּויז װײַבּ? דיא ריכט צו
טיש אונ' קערט זיך הרום פֿום מאַן" ,בּראַנט,
פּרק ח, .ויא זאָל זיך דען איינר הרום קערן
אודר

זאָל דען

;דער נאָך זאָל ער גין אן דער שול טיר אוני
זאָל זיך אַרום קערן צום (אָרון הקוֹדש) צו

אַרומקרײַולען  --טרוו .1 .דזוו אַרומקרײַזן.
דאָס אַי פֿון דער ערד אַרום איר אַקס, .אַז איר
װעט אַלץ אזוי ציֵען די מעשׂה ,װעל איך אײַך

אַמשׂט תּק"ח ,נה/ג, .זאָגט ר' חיים :איך בּין
גוֹזר אויף דיר ,דו זאָלסט זיך צו מיר אי דא
קערט זיך דער רוח אַרום" ,גדולת יצחק ,ווילנע
תּקס"א,

מוזן חוֹשד זײַן אַז איר װילט לאנג א' ,איידער

אונ

הינטר

זיך

גין",

איינר

זײַנם

מליץ

ניט

צוהערן דז ער זיך ניט איז אודר דז ער ניקשׂ
פֿר געשׂט" ,לטן ,י/א', .יפֿן וירד'  ---אונ'
משה קערט זיך הרום צו נידרן" ,צאינה ,פּ/ג,

עפש,

ק=ער ,דער- = .ונג,

תּפֿילות,

סידור

זעכץ-= .עניש,

אַרומקראַצעניען זיך  --ארומקראצן זיך,
מיט בּיטול ,איר, .דערנאָך האָט ער תּמיד מיט
א שמייכעלע
און זיך מיט
געקראצעניעט
'ווי אַזױ מען

 /פֿאַרקװעטשט די אייגעלעך/ ,
פֿינגערלעך וי בּייגעלעך  /אַרומ-
אַװאו מע האָט בּאַדאַרפֿט" ,מלה,
מאַרטשט בבּאַנונץי אין אמעריקע.

אַרומקרױינען  --טרו .אַי די קעפּלעך פֿון די
קינדער װאָס פֿירן אויף די שפּיל, .די קרוין
װעט זײַן (שעטרה לו אמו) שיר השירים,
ג |11 ,װאָס זײַן מוטער װעט אים אַ'  --דאָס
איז דער כֹּתבֿ פֿון דער תּורה װאָס ...דער
הייבּט און דערגרייסט דעם תּ"ח |תּלמיד:חכםן",
הרבֿ

א.

ל.

בּראַנדיס

איבּז,

ספֿר

ספֿונים,

שׂיח

יאָס  ,3481ז' ,43

אַרומקױריגן  --טרו.
ארײַנקריגן ,אַרומבּאַ-
קומען אומדירעקט ,אויף אַ זײַטיקן אופֿן .אי
עניש.
די פֿאַרבּאַטענע סחורה.
אַרזמקרינן זיך  --קזו .אַי זיך פֿון הרי"אַתּ
בּיזן גט .גיעדע פֿון די װײַבּער ...האָט די
ערשטע געװאָלט קריגן  ...דעם ראָמאַן ..+
אויף יפּראָקאַט' . . .און זיי האָבּן זיך אַרומ-
געקריגט איינע מיט דער אנדערער" ,שנ ,דער"
ציילערס און ראָמאַניסטן | ,ז' ; .29די לינקע
אַרבּעטער  . . .האָבּן צוזאַמען מיט די בּונדישע
אַרבּעטער ,מיט װעלכע מע פֿלעגט זיך אייבּיק
מיןא.ַ.ר,ש".8 ,
אי ,זיך פֿאַראײניקט אין אי
רעמס ,גאָפּ  ,8491נאן ,5-6
--קריג ,דער.

מאַכן אַ קנופ אַרום
אַרומקניפּן  --טרח.
עפּעס, .װען איינר העט איין װאַקסן ליכט אן
גיצונדן ,אוני ער העט גערן דשׂ דשׂ װאַקס
ליכט ניט גאָר זאָלט פֿר בּרענן ,דאָ טאָר מן
וואול װאָשׂ אַרום קניפּן ,װען עשׂ דראן קומט
דשׂ עשׂ פֿר לעשט  --דש איז מותּר" ,לטן,
פּ/בּ.

ויא

אַרומקריכן

דעניש.

-עכץ,

(יין ,יקע)- .ערש,

דער

אַרומקריגעריש  --אַדי
װאָס איז װי בּײַ
עמעצן װאָס קריגט זיך אַרום .אַן אַי צוטשעפּען
זיך - .קייט,
אַרומקרײַדן

--

טרװ.

אי שטאָף

פֿאַרן צו"

שנײַדן, ,װי מע קען הײַנטיקע צײַטן ניט
פֿאַרבּיטן קיין קינד צו לערנען תּכלית זאַכן,
אַזױ קען מען זיי ניט אַי א קרײַז און פֿאַר-
שרײַבּן :דאָס לערן און דאָט ניט" ,קמ,0781 ,

אס

-נג.

/עניש.

אַרומקרײַז  --דער- ,ז .דער אַי אַרום אונדזער
אינדזל, ,אין דער נאַטור קומט פֿאָר אַ גרויסער
אי װי

א ראָדידרייעניש:

דער

מענטש

און

די

בּעלי-חיים עטעמען אַרױס קוילנוויער גאַז ,די
געוויקסן זאַפּן אים אײַן און טיילן אַרױס
זױיערשטאָף,

װעלכן

עס

עטעמען

אײַן

אין

זייער צד דער מענטש און דער בּעל:חי" ,ד.
האָכבּערג איבּז ,אָטאָ שמײַל ,געװיקסן ,מאָסקװע
 ,0ז' ,081

איר קומט צום עסק" ,קם ,4681 ,שן , .72אין
װאַרשע  . . .קרײַזלט אַרום אין די גאָסן אַזא מין
מוֹדעה :אַן ערפֿינדונג צו היילן פֿאַרשײדענע
קראַנקײטן" ,פּרץ' ,שטעט און שטעטלעך'
פּונקט ,4
 .2מאַכן קרויזן ,לאָקן .אַי די האָר פֿון אַלץ
זײַטן,

מיט

-נג.

זיך.

עניש.

עכץ.

אַרומקרײַזן  --טרו  8אוטו.
אַרומצײכענען
א קרײַז .מאַכן א קרײַז אַרום עפּעס .אַרומפֿאָרן
אין קרײַז .אי די גאַנצע ערד; .דער חכם...
האָט ארומגעקרײַזט אַרום זיי אַז קיינער זאָל
ניט קענען צוטרעטן צו זיי" ,נחבּ' ,מעשׂה
מחכם', .און װי ער איז געלעגן  --ערשט אַ
שפּאַרבּער האָט דרײַ מאָל אים אַרומגעקרײַזט,
גענידערט" ,סוצ ,פּװ  ,זי ,373
מיט זי ך , --יעדער מנין און יעדער קלײַול
האָט זיך אַרומגעקרײַזט ,אַרומגעגרענעצט --
זי איז די אמתע ,עכטע יִדישקייט!" ,פרץ,
הִעָכֵץ,
הונג.
'מײַן װינקעלעי' ,כּלל ופּרטי,
דעניש,

אַרומקרײיצן  --טרו.
ארומבּינדן (אַרומ"
דרייען) ,אין דער פֿאָרעם פֿון א קרייץ ,האָרי-
,מע האָט מיך ארומ-

זאַנטאַל און װערטיקאל,

געקרייצט

אין

בּלוטיקע

געבּונדן",

פּרץ,

לידער

װאונדן,
און

געקאַװעט,

פּאַעמע,

ציקאָ,

,י האָט פּאַװאָליע פֿאַרפּאַקט דאָס װײַסע
זי  ,933ז
געפֿלאַכטענע קוישל ,אַלײן האָט זי עס ארומ"
געקרייצט מיט א דיקן שטריק" ,בּ .דעמבּלין,
צװײי

און

מיט

זעכץ .

אַ דריטער,

זיך

--

-עניש.

7ז' ,11

זיך אַרומצלמען

,12/

, .1איטלעכער פֿון
אַרומקריכן  --אוטו.
מענטשן קען די שלאנג  /װאָס קריכט אֲרום
אויפן בּויך און איז לאנג" ,ממוס ,שירה,
זי , ,38אַפֿילו א װערעמל װאָס קריכט ארום
האָט אין זיך קדושה",

הרב מאיר

שװאַרצמאַ,

טמז 4691 ,או ; ,5אַ  . ..שטאָט מיט א משוגעץ-
נעם װאָס איז אויף הענט און פֿיס ארומגץ-

קראַכן אין א ראָד אַרום א הויז אַן אײַנגע-
פֿאַלענעם" ,מלה ,די גאָלדענע פּאַװע ,ז' 45
"אי עמעצן אױפֿן קאָפּ = קאָמאַנדעװען גע"
װעלטיקן איבּער עמעצן.
 .2אַרומגײן געבּויגענערהייט ,אײַנגעקאָר-
טשעט .אַרומשאַרן זיך .אַרומפּױזען (װעגן א
מענטשן), .צ,ו פֿוס אונטערװעגנס אליין /
פֿלעגט עֶר נעבּעך צו מוזן גיין / ,אין בּלאָטעס

אַרומצוקריכן / ,זײַן פּרנסה אָפּצוזיכן" ,עט,
לידער,

װילנט

,5291

ז' ,48

,די מאַמע

איז

עפּעס אַרומגעקראָכן אין די װינקעלעך ,אײַנ-
געקאָרטשעטערהייט" ,װײַס וש' ,װײַסענבּערג',
זי  86ערק איך קריך דאָ אַרום אין די קעלערס
 . . .דראַפּע זיך  . . .אויף בּוידעמער" ,בּערג ,בּאַם

אַרומקריצן
דניעפּער

2190

ו' ,עמעס,,

;פון בּאַגין בּין

ז' .81

שפּעט אין אָװנט איז ער אַרומגעקראָכן אין
שווערע זעלנערשע שִיךְ" ,ב .דעמבּלין ,צאַנקענ-
דיקע ליכט ,נ"י  ,8591זי ,503

 .9אַרומגײן וואו מע דאַרף ניט .בּכּלל פיג.
עאַ יונג װײַבּל טאָר נישט זיצן אָן א מאַן
ובּפרט א יונג װײַבּ זאָל א' צװישן יידישע
אַדװאָקאַטן ,מען איז דאָך נאַר א בּשׂר-ודגים",
א.

מאָרגענשטערן,

זי , .58איר
זוכט

הזהב,

עגל

מאַן קריכט

אַ ליבּאָװוניצע",

װאַרשע

װידער

חג,

,8981

ארום

טמז,

און

 7691ע .5

,װאָס װיל א מאנספּאַרשױן  ...7כיכאַפּ מיך
אויף  . . .קאַצענע אויגן  . . .די פּאות קריכן מיר
אױפֿן האַרץ אַרום װי די װערעם" ,פרץ,
'ישוועסטערי, .ן|זין האָט זיך געמאַכט תּמעװאַטע,
גלײַך זי פֿאַרשטײט נישט מרדכיס בּליקן ,וועל-
כע פֿלעגן אַי אויף איר װי אומרואיקע פּריש-
טשעס",

ה .קאָרן,

רחל

ערד.

זיך

מיט

--

סתּם אַזוי ,אָן ציל.

--קריך ,דער.

-עכץ.

-זננ.

דער (דין ,יקע)= .דעריַ.

-עניש,

אַרומקריצן  --טרו .אַי צייכנס .אַן אָרט
װאָס איז אָפּגעשװאַרצט מיט טינט האָט מען
אַרומגעקריצט אױיסװײיניק און אינעװײיניק ,איז
ממילא פֿון דעם געשװאַרצטן געבּליבּן אותיות",

סשי װ ,זי .25

/נג,

צניש.

/עכץ.

בּאַרױבּן א סך פֿון
אַרומראַפֿירן  --טרו.
דעם אַרום .אי די ייִדן פֿון די אַיומיקע שטעט-
לעך,12/ .

אַרומראַסֿן  --אַרכ .אוטו .דטשמ ,91 ,יה און
שפּעטער..

אַרומעצהן .אי װאָס צו טאָן.

טרװ .אַרומטרעפֿן ,בּאַשטימען דורכן װאַרפֿן
גוֹרל, .אַלזו גינגן זיא צו ראַט אוני ליסן אַרום
ראַטין װעלכר איינר צו ערוילן װער"' ,שילך-
בּורגער זעלצאַמי אוני' קורצויליגי גישיכטיי
{ָאַװע װוו ,זי ,}084
אַרומראַטן  --אוטװ.

װי זיך צו פֿירן.

זזו דפו ,בּן ,איר אַ,

מיט זיך

פֿרײַנד.
ראָט ,דעראַרומראָיען  --אוסװ.

 --זיך אַ'י מיט

זנג,
אי װי די בּינען

 . . .,װער עס זאָל גלײַך אװעקגיין מיטן רויך,
װער עס זאָל נאָך א' אויף דער ערד װי א
געיאָגטער הונט ,בּיז ער װעט אַלײן קראַפּירן",
משה

פראַגער,

טמז,

מיט

.2691121

זיך.

עניש,אַרומרוימען ,אױפֿ-
אַרומראַמען  -- 1טרו.
מיט זיך,
רוימען פֿון אַרום .אַי די צימערן ,
דונג- .עניש .דער (דין- ,קע)- .עריי.
אַװומראַמען

גע  --טרו.

אַרומנעמען מיט

אַ ראַם .אַי די בּילדער .אדי בּלאָנדע האָר ראַמען
אַוום דעם פֿײַנעם שטערן" ,א .פֿרומקין איבּז,
ר

ראָקער.

זי .87

אַרומרײַסן זיך

זעקס

/נג.

כאַראַקטערן

,...

נ"י

,9291

-עניש,

אַרומראַמפּלען  --אוטו .אַרומלױפֿן .אַרומ-
פֿלאַדערן .אַרומשמײַען .אי װי אַ משוגענער.
==

,און אַז מען איז שוין נאָך דער חתונה --
מוז מען שוין אַזוי פֿיל אַ'?" ,אַש ,בּײַם
אַפּגרונט,

- :99ראַנצלען.

אַרומראַנצן  --דזו דפֿו.

אַרומרודערן  --אוטוו .אַי איבּערן טײַך .אויך:
אַרומקאָמאַנדעװען .אָנמאַכן א טומל .װירקן
אויף עמעצן ,ער זאָל ניט א' .א' אין דער
געועלשאַפֿט, .א דרײ-אָריק בּלאָנד יינגעלע
זייערס האָט דאָ אַרומגערודערט אויף דעם דיל",
ירחמיאל

גרין ,בּאַרג יודן,

װארשע

,גף-

,8291

וויינלעך האָבּן דאָ אַרומגערודערט מײַזײ ,בּאַש,
פֿאָר 6691 ,א ,7
מיט זיך.

ניש,

זנג.

אַרומרוקן  --טרו .אי דאָס מעבּל .אַי עמעצן
פֿון איין פּאָזיציע אויף דער אַנדערער .דיא
אויף דעם ועלד שטערבּן דיא בֿױגיל װערדן
צו פּפֿלוקן / ,אוני אל דיא דײַנן װערט מן
הרום רוקן" ,מלכים בּוך ,פֿערז ,051
מיט זיך , --עס איז גוט אז א דריטער זאָל
אונטערהאלטן די שטעל פֿון בּראָך ,כֹּדי די
צעבּראָכענע טיילן {פֿון דער האַנטן זאָלן זיך
א",

ניט

דר'

מ.

גאַטטליעבּ,

זײַט

געזונד

|,

װאַרשע  ,2091ז' ,26

אַרומזױמען .אַי מיט

אַרומריזשלען  --טרו.

שפּיצן, .װײַבּערישע ספּאָדניצעס פֿלעגט מען
אַי מיט שפּיצן װאָס מע האָט אַרױסגעזען פֿון
אונטער די קליידער".
אַרומרײַפֿן  --טרו .אי דאָס לײַבּ מיט ספּי
ריטעס, .נא ,רײַב אַרום די פֿלעקלעך ננאָכן
אַרײַנקלאַפּן זיי אין זוילן ,און איך װעל דעם
צווייטן שטיוול אױפֿקנאַקןײ ,בּ .שאַפֿיר ,אַבֿרהמל
דער

שוסטער,

אדעס  ,1191ו' ,52

מיט זיך  --אַלע פֿאַרטאָג און אָװנט רײַבּן
זיך אַרום די מיטגלידער פֿון דער גרופע מיט
קאַלטן װאַסער און פֿאַרנעמען זיך מיט גימ-
נאַסטיק",

נ .װײַנהױז,

אַפֿ דער

װאַכ ,מינסק

איך :אַרומדרײען זיך, .אין דער
2
ר.ן האָט זיך אַרומגעריבּן,
וו.ע .
אַכסניא ,וא
 .,,געטרונקען און געגעסן און געװיצלט זיך",
ב.

גאָרין,

דיא

מזיקים,...

זונג- .עכץ.

נ"י

,0091

'

.25

-עניש.

הזו אַרומרעדן .+--
אַרומרײדן  --לד.
פֿלעגט אי און איבּערדיסקוטירן װעגן
מאָסמיטלען װעלכע מע מוז אָננעמען
צוזאַמענהאנג מיט דער נײַער לאַגע",
פּאַריז  ,8491טאן .1

--רייד ,דער- /.ונג,

-עכץ.

,מע
אלע
אין
פ9געז,

-עניש.

אַרומרײיון  --אוטו .אַקוזװ .אַי איבּער שטעט
אורח פֿאַרטײַטשט:
און שטעטלעך פֿון תּחום.
'וסחרוה' (בּראשית ,לד; :)01 ,רײַזעט איר
אַרום" (תִּי, :פֿאַרקערט דרינען"ן. .כהאָבּ
אַרומגערײַזט די גאַנצע װעלט  /און צוריקגע-
קומען צו מֿײַן כּלה"9 ,ל, .אויבּ ער אַרום
רײַזט אין אַלי דיא שטעט פֿון זײַן קינגרײיך",
שאר ,לד/בּ.

/ונג.

-ר;ייז ,דער

-עניש,

-עכץ,

דער (-ין- ,קע).
אַרומרײַטן  --אוטװ .אקוזו .אי איבּער דער
געגנט ,אַ' די גאַנצע געגנט; ,אַזױ װי עס קומט
דער הייליקער פּורים / ,פֿאַרגעסן די װײַבּלעך
אָן זייערע יסורים / .זיי מיינען ,עס איז אַזױ
וי פֿאַרצײַטן / ,זיי טוען אויף די פֿאַרטעכער
אַי" ,פֿל; .דאָ זיא נון די ריד פֿון ר' סענדר
האָבּן גיהערט  /דז ער װיל אַרום רײַטן אונ'
די יודין אָפּ קױפֿן פֿון שװערט" ,אהרן בֹּר'
יוסף ,איין שין נײַא ליד פון אובן ,פּראָג תּמ"ח

. 22ם  2,פא 1. 7391,ש.16121

,אינץ חסי"

דים װעלמער אויף אאַך אי ,מיר
וועלמער לעבּן און עץ  --פּאַשאָל
טעיאַטאָר,, .חרפּה האָט אויף אונדז
אונטער בּײַטש פֿון שפּאָטנדיקן

חסידימלעך
פֿון װאַטין",
אַרומגעריטן
האָגל" ,בּ.

לאַפּין ,דער

פֿולער

קרוג' ,די אַמאָליקע לאַטע

די געלע'; .עס װעט דער געיאָמער אי איבּערן
טײַך װי אַ דונער א טױיבּער" ,חג ,דורות ,ז' ,25
*לאָזן זיך אי אױפֿן קאָפּ = לאָזן קאָמאַנדע"
ווען איבּער זיך; לאָזן בּאליידיקן,

אַרומרײכּערן  --טרו; .די שמוציקע קליידער
מיט די לײַז דאַרף מען  . . .אַי אין אַ בּאַזונדער
קעמערל מיט שװעבּל" ,ל .יאַכנאָװיטש ,איבּז
מיט
 אָנשטעקנדע קריינק ,אַדעס  ,1291זי .71נםת,זיך.
אַרומרײניקן  --טרו .אַי דעם שטױיבּ .אַי די
בּיקס; .בּאמת האָט ער געהאַט זײיער א גוטן
קאָפּ ,נאַר עס איז נאָך געװען פֿאַרװאַקסן ,מע
האָט נאָך ניט אַרומגערײניקט" ,ג .י .ראַװיטש,
דער גװאַלד ריס ,װילנע  ,3881ז' , .71לכּבֿוד
יום-טובֿ האָט מען ארומגערייניקט און בּאַשאָטן
מיט געלן זאַמד און דאָס שטיבּעלע אינעװײניק
אוױיסגעװײַסט",

י .א .קאַצאָװיטש,

 06יאָר לעבּן

,64 1
מיט זיך , --עס איז אַזױ פֿאַרװאָרפֿן מיט
שטיקלעך דרוש ,שמאַטעס פֿון רמז ,פֿון סוד. . .
אז מע קען זיך שוין ניט א" ,דער יודי פֿאַר

פסח ,װאַרשע  ,1881זי .85

/ונג.

ער

(יין" ,קע).
אַרומרײַפן  --טרוו .אַי פֿרוכט (צװײַגן) פֿון די
בּיימער .אי די קאפּאָטע .אי דאָס האַרטע פֿון
בּרויט{, .דעם שוֹחטסן כּתבֿ זאָגט אַז אים קומט
די שטיקלעך פֿון דער בּהמה ,נאָר אַז עס קומט
צום אָקס ,רײַסט ער אים אַזױ אַרום ,אַז דעם
קצבֿ בּלײַבט שוין גאָרנישט" ,ייל ,משלחת,
|
זשיטאָמיר תּרל"ן ,זי ,62

אַרומרײסן

זיך  --קזח.

אַרומקריגן זיך,

,זיי לעבּן װי די טױיבּן און רײַסן זיך אַרום
װי די קעץ" ,פֿװל .זיך אַ' איבּער אַ לעפֿל
געקעכטס .אי זיך פֿאַר די נעזוער), .אין חודש
ניסן רײַסט מען זיך אַרום איבּערן בּיסן" ,שח,
,אונדזערע קליידער האָבּן זיך אינגאַנצן אַרומ-
געריסן ,אונדזערע שיך צעפֿוױלט געװאָרן .מיר
זײַנען געבּליבּן מוטער-נאַקעט ,אין קעשענע --
ליידיק" ,ממוס ,ישם און יפֿת, .' ..איר האָט
אײַך אַרומגעריסן בּײַ די קעפּ און דער טאַטע

אַרומרײַסעריש

2191

 ...האָט דערפֿון גרויס צער געהאַט" ,פרץ,
יהאשה מרת חנה' .1 ,בּריוו|, .זיין רײַסן זיך
אַרום איבּער א פּאַר זויערע װײַמפּערלעך װאָס
זיי האָבּן אָפּגעריסן אין זיידנס גאָרטן" ,מ.
בּײַ

בּורשטין

די

טײַכן

פון

ז' .02

מאַזאַָװיע,

זעכץ-= .עניש= .דער (רין- ,קע).

עריי,װאָס איז כאַי
אַרומרײַפעריש  --אַזי.
ראַקטעריסטיש פֿאַר אַן אַרומרײַסער .אַיע אײַנ-

געשפּאַרטקײט.

-קייט,

אַרומרײיען  --טרו .מג ,מיטן-גאַליציץ.
אַרומראָיען.

דזװ

אַרומרײפֿן  --טרװ; .אַזא ענגשאַפֿט רײפֿט
אַרום אים בּײַ דעם האַרצן" ,י .יאַנאַסאָװיטש,
אַ שטובּ אין שטעטל, .א התלהבֿות האָט ארומ"
גערײיפֿט זײַן האַרץ" ,ימ איבּז ,טאָמאַס מאַן,
טאָניאָ

ריגע

קרעגער,

.0291

,שרעק

רײפֿט

קאַלט אַרום זײַנע שלײפֿן" ,י .אָקרוטני ,צוק,
סעפּט' ,6591
אַרומרינג  --דער , ען ,שנײַדט אויס א
פּאַס פּאַפּיר װעלכער זאָל זיך גלײַכן . ..מיט
זײַן לענג צום אי פֿון גלאָז" ,יאַכ | זי ,14
;פֿון דער הייך כאַפּן אַ קוק אויף דער שטאָט
און איר אַיײ ,ט .בּערלס ,מענטש-מאַשין ,קלעװו
 ,7זי , .7דער גרויסער סיבּירער אײַזנבּאַ"
וועג ציט זיך װעדליק א פֿערטל אַי פֿונעם ערך"
איבּז ,װ .אַרסעניעװ,

קײַלעך" ,בּ .ראַבּינאָװיטש

אין דער טטײגע ,קיעװ .0391

א ? , --בּלויז

אין דעם אַיל מיט שװעריקייטן
דער פּאָעט" ,יג ,טמז 6691 ,ווא ,9

טריאומפֿירט

אַרומריננלונג  ---די ,יען .זיך אַרױסרײַסן
פֿון אַן אַי .אי אַרום דעם קונצנמאַכער? .אַ סך
פֿײיגל האָבּן דעם קאָליר פֿון זייער אַ'" ,א.
יאַקובּזאָן,

פֿאָר,

.
5161א
91

יַדישער

,דער

פּראָלעטאַריאַט  , , .איז אַ קלאַס פֿון אַ פֿאָלק
װאָס לעבּט אין קאָמפּאַקטע מאַסן אין...
פּויערשער

אֵ"" ,מ.

ליטװאַקאָו,

אומרו

אין

װ,

מאָסקװע , .6291אַז ער איז אין אי איז אים
געװעזן קלאָר" ,פּמ ,מילכאָמע ,מאָסקװע ,8491
זי , ,14קענען זײַן טויזנטער פֿאַרשײדנקײטן
אין דער אָבּיעקטיװער אַ'" ,מװ ,דער װעג צו
אונדזער יוגנט ,ז'  . .,, .83אײַנגעטונקט אין אַ
פֿאָרכטיקער אי ,אין א מין װאָלקף ,בּ .י
בּיאַלאָסטאָצקי,

אַרומשאַנצן

אין ליטע

} ,נ"י ,1391

ז' ,1121

אַרומרינגלען  --טרו .אַי דעם שׂונא .אַ' די
ערד רונד ארום .די סכּנה (פֿײַער ,װאַסער אאַ)
רינגלט אַרום, .מײַנע צרות האָבּן מיך ארומ"
גערינגלט אַזױי װי א בּעדנאַרזש אַ פֿאַס" ,פֿל.
,דר װאָשׂ פֿר זיכרט זיך אין גאָט װעט אים
חסד אַרום רינגלין" ,חה  ,2קפּג/בּ. .ער װעט אי
ן
ֿ..ו.
פול
א שט
י.ף
ו ..
אן.
די צדיקים צו זיצ
דימענט-שטיינער",

סדר

אַקדמות

מיט

עבֿרײ

טײַטש ,לעמבּערג? אָנהײבּ  .91יה ,ז' ו/בּ,
,מלאָכים װעלן אים |דעם צדיקן אױפֿבּרענגען
און די אופֿנייהקודש װעלן אים אַי ,הרבֿ נ .נ.
הנובֿר ,ספֿר שערי-ציון ,זשיטאָמיר תּרײט ,זי ,96

,אינדערפֿרי האָט די זון העל געבּרענט ,פֿון
ערגעץ האָבּן זיך בּאַװויזן ים-פֿײיגל און האָבּן
אַרומגערינגלט דאָס שיף" ,ל .שאַפּיראָ ,נאָװעלן.
,דײַנע אויגן זײַנען קאַלט און אויסגעלאָשן,
 . . .פֿרעמד איז דיר די װעלט װאָס רינגלט דיך
אַרום" ,מל' ,הייבּ אויף די אויגן .אדער געטאָ
גערינגלט דורך א פֿאַרשטאַרק-
מ.
ו.
ַטר.
װאער
טער װאַך פֿון װײַסרוסישער פּאָליציי" ,ז .לע-
װינבּוק ,אין יבּרנובֿיץי ספֿר זכּרון ,3591 ,ז' ,785
זיך

מיט

--

װעלין זיך ניט אַרום

,מיר

רינגילין אונ' זעצין צו דער סעודה בּיז זײַן
ודודסן קומן אל הער" ,סהמ ,שמואל א ,טז.11 ,
,די גאַנצע ייִדישע רעליגיע . ...האָט געהאַט
נאָר איין אוסקוק און זין :װי אַזױ אַרומצו
רינגלען זיך מיט אַן אייגענער נאַציאָנאַלער
אַטמאָספֿערע?" ,זשיט א ,נ"י  ,9191ז' ,51

יעכץ.

דער (רין- ,קע).

עניש.

-עריי.

אַרומרינגען  --טרװ .זזח דפֿװ.

וװינטער

האָבּ איך געמווט די שטאָט אַ' / ,שרײַען
סטראָזנע און אָגנע בּײַ אַלע טויערן / ,דעם
נײַעם לאדלנו האָבּ איך געזונגען  /און בִּין
שיער געװאָרן געפֿרױרן" ,ר' חיים ליבּערמאַן,
יפֿון כּדחנישן רעפּערטואָרי ,ייִשפּ װוא.4 ,
,זייערע הופּט-כּוחות זענען איצט פֿאַרנומען
מיטן אַי די װלאָדאַװער און פּאַרטשעװער ועל-
דער" ,י .פּערלאָו ,פֿאָר 3691 ,וו ,32

 .1רעגירן ,הערשן

אַרומרעגירן  --אוטװ.

א לענגערע צײַט .אי איבּער די אײַנגענומענע
געבּיטן,
 .2פד ,גאַליציע( .אַרומ)-קאָמאַנדעװען ,װאֵיע-
ווען ,שטיפֿן, .שוין דערװאַקסענע  --און רעגירן
נאָך אַרום", .מיר פֿלעגן טאַנצן ,שפּרינגען און
קאָלערן זיך .בּעתן אי אינעם היי פֿלעגט דאָס
בּלוי-אויגיקע שיקסל משונהזיק לאַכן און
אַבֿרהם זאַק ,אין אומרו

קוויטשען",

פון יאָרן

בּ"א ,זי ,633
מיט זיך  --אויך :קענען זיך בּאַהערשן,
זיך אײַנהאַלטן, .מוז שוין דער מנהג אַװױ
עקזיסטירן ,אַז אונדזערע הייליקע װײַבּער
זאָלן זיך ראָש:השנה-יום כּיפּור אין די שולן
אי"

מ.

דער

שלײפֿשטײן,

װײַבּערישער

יום

כּפּור ,װאַרשע ,יאָר? ,זי .5

אַרומרעדלען  --טרח.
אַ רעדל (מענטשן),

אי דעם

אַרומרינגלען מיט
גאַסןרעדנער.

אי

שלמה וו ,זי , ,37האָבּן מיר אַרומגערעדט דאָס
געשעפֿט און געשלאָסן שותּפֿות" ,שע ,מנחם.
מענדל ,זי , ,831אַרומגערעדט אונטערן האַק
אַזױ בּרייט די קדושה פֿון לעבּן ,די קדושה פֿון
טויט" ,אֵַל זוו' ,דער װיכּוחי, .ד,י װײַבּער האָבּן
זיך געלאָון טיף א' גאָטס מעשׂים" ,אַר' ,דער
ציבּור',
 .2בּאַרעדן, .דעם טאָג זענען אַלע לײידיק
און מע האָט ערשט צײַט יענעם אַיײ ,ש .בּעקער-
מאַן ,טרײַער משרת ,װאַרשע תּרמ"ג ,זי 14
מיט זיך  --א,יידער מיר װעלן זיך דאָ אי
בּעט איך אײַך ,איר זאָלט קיינער אויף מיר
קיין פֿאַראיבּל האָבּן" ,פּלאי ,המדבּר בּצדקה,
װאַרשע תרנ"בּ ,זי ,82
עניש.
+זונג .השכץ.
-רעד ,דער.;נאָך אלע בּאַװאָרענישן און אַן ווייסן מיר
דאָך אַלע אַז כּדי צו דערגיין װי 'דאָס פֿאָלקי
האָט גערעדט ,דארפֿן מיר לערנען בּײַ שלום-

עליכמען" ,ימ ,יישפ צאא.2 ,

יקע)-= .עריי.

ער יין

אַרומרעכענען  --טרו .אַי אַלע הכנסות און
הוצאָות .א' אן ענין, .האָט זי זיך ארײַנגעטאָן
אין רעכענען ,אין אויסרעכענען ,בּאַרעכענען
און אי אירע בּאַדערפֿענישןײ ,עוזר װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע װו ,פּאַריו  ,4291זי ,34
מיט זיך , --אויף שבּת איז עֶר געקומען
זיך אויסרוען ,זיך אַי ,און זונטיק מיטן טאָג
גלײַך אין ער װידער אַװעקגעפֿאָרן"  משה
אַלטמאַן ,בּלענדעניש ,טשערנאָװיץ - .6291ונג.
יעניש,

אַרומשאָפּן  --טרו .אַי מערן ,אַי די קאָרע .אַי
מיט זיך  --זיך גוט
אַ פֿאַן ,אַ מולטער.
אי אין בּאָד.

1/ג.

עכץ.

עניש.

אַרומשאַטאַיען  --אוטו .פ-- :5שאַטײַען.
אַרומשלעפּן זיך, .װען דו װעסט אי  /אין
פֿרײַען הימל און פֿרײען זיך  /מיטן פֿרײַען
לעבּן גאָר א נײַעם ,". . .גאָר ,שירי  ---יודישע
געװיינטלעך
ליעדער ,װאַרשע  ,9881ז' .,07
מיט זיך , --זי זאָל זיצן אין ראַפּשאַנסק און
ער זאָל אי זיך אין װילנע" ,בּ .גאָרין,

--

אַרומשאַטענען

טרח.

אַרומרינגלען,

אַרומדעקן מיט א שאָטן, .דער װאַלד האָט
אונדז געהיים אַרומגעשאָטנט" ,חג ,פליטים,
7י,211

אַרומשאַ ליעװען  --טרו9 .פ- :ש-אַ'לי-

דעם קונצנמאַכער.

ווען.

מיט זיך  --אַרומדרײען זיך אין א רעדל,
;אַ גרויסער זשוק איז געשטאַנען אויף א
יאגדע -בּיימל ... ,אַ צווייטער האָט זיך ארומ-
גערעדלט מיט אַ זשומערלי" ,אָפאַ ,יאין װאַלד'.
עניש.ר-עדל ,דער
-

לעך, .די מקװה האָט מען אַרומגעשאַליװועט
מיט בּרעטער ,און אַזױ גייט מען אין מקוה",
יופֿאַל ,6881 ,נֵאן , .8זומער װעט דאָס הויז
זײַן אויסגעטינקעװעט און אַרומגעשאַליעװעט",

אַוומרעדן { --פֿאַר כּלל-ייִדיש בּעסער װי
 .1אַרומשמועסן ,אַרומ-
אַרומרײדןן טרװ.
דיסקוטירן .בּאַריכות אי אַן ענין .אי אָן מורא
די איצטיקע פֿירונגען .אי די שטעלונג פֿון דער
פּאַרטײ, ,די מעשׂה פֿאָדערט צוליבּ פֿיל װיכ-
טיקע זאַכן אַרומגערעדט צו װערן" ,ממוס,

חיים

אַרומשלאָגן מיט בּרעטער אָדער בּרעט-

פעט,

אַ הויז

אױפֿן פֿעלד,

אַרומגראָבּן .אַרומ-
אַרומשאַנצן  --טרו.
ֿ8עסטיקן .אַרומרינגלען מיט א זאַמד) װאַל,
,ער זאָל אים לײַען  005גולדן ,ער זאָל די
פֿעלדער אויסבּעסערן ,א' אד"ג" ,מ .הלױ
 -הורװיץ,

לג/א.

ספֿר

פרשת

מרדכי,

אונגװאָר

,6681

אַרומשאָקלען

2192

מיט זיך ; --און איך האָבּ זיך מיט װערק
אַרומגעשאנצט! הײַזער געבּויט ,װײַנבּערג גע
פֿלאַנצט!* ,פּרץ ,איבּז ,יקהלת ,,בּ,4 ,

אַרומשאַקלען

--

;אײַך װעל איך

טרװ.

אַרומטרײַבּן אין גלות ,װי מע שאָקלט אַרום

תּבֿואה אין א זיפּ כּדי אויסצורייניקן" ,רי יעקבֿ
ויקרא),

מדובּנא ,משלי חכמה
|
כב/א.
מיט זיך ; --װעט זיך פּענעק אי איינער
אַלײן  --ער ,דער פּוסט-אוךפּאַס פֿונעם

װילנע תּר"נ,

שטעטל" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער |' ,עמעס' ,זי ,23

אַרומשאַרלאַטאַנעװען  --אוטו  ---אַרומ-
גיין פּוסט-און-פּאַס .אַרומשלעפּן זיך; .דו װעסט
בּײַ מיר די גאַנצע נאַכט מיט אֲזא הולטײַקע,
מיט אַזא דראבּקע אַ'!" ,ממוס ,פֿישקע.
טרװ  .1 ---פּטרן געלט מיט שלעכטע צװעקן,

 .2אַרומשװינד.

אי דעם טאַטנס האָרעװאַניע.

לען .אַי פֿון יענעם זײַנע לעצטע פּאָר גראָשנס,
ארומשאַון
פֿלאַנצט

--

טרו .אִי ערד אַרום א פֿאַר-

בּיימל.

ארומגיין,

מיט

זיך

--

אַרומדרײיען זיך שטילערהייט, .מוניע האָט זיך
אומעטום ארומגעשארט  ...ערגעץ אין א
בּעריאָזעװען ועלדל" ,מק' ,מוניע דער פֿײינל-
הענדלערי, .ער זעט דעם דײַטש זיך א' צװישן
די מתים" ,פמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591זי ,512
,קינסטלער און מוזיקער ,אַרום וועלכע סיפֿלעגן
זיך א' די אױפֿגעקומענע ייִדישע גבֿירים" ,ש .י.
האַרענדאָרף ,טעאַטער-קאַראַװאַנען ,לאַנדאָן ,5591
אַרומשװימען  --אוטו, .מ,יסט (דרעק) שווימט
אַרום פֿון אױיבּן" ,שװ, .אַז מע זעט אַ טייעלע

אַי אין אַ גלאָז טיי ,איז עס א גוטער סימן";
;,אַז מע זעט א שטרוי אי אין אַן עמער װאַסער,
איז

עס

אַ שלעכטער

סימן",

זאַבּאַבּאָנעס.

;אַזו אויך וארן די רשעים אין ים הירום
שווימן ,אי ער איז גיטיט גיװאָרדן" ,צאינה,
סג/בּ|, .זין לייגט אַרײַן איר גאַנצן חוש אין
דעם טשאָלנט ,ער זאָל אַ' אין שמאַלץ לכּבֿוד
השבּת" ,א .מאָרגענשטערןן עגל הזהב ,וארשע
ז' , .03די לבֿנה שװוימט ארום װי א
,8

װײַסע קאַטשקע אין אַ בּלויען טײַך" ,ה .אַקערי
מאַן ,טמז 8691 ,ווע ,31
אויך פֿיג :אַי אין יחוס ,אי אין כּליהגוטיקייטן,
,עפּעס איז אים בּײַם הארצן דאָרטן אַרומגע-
שוואומען א בּענקענישײ ,משה אַלטמאַן ,בּענקע-
*א' = זיך טומלען
ניש ,טשערנאָװיץ 6291
אָן שום ציל, .שווים ניט אַרום ,פּלאַנטער זיך

נישט אונטער די פֿיס!",
מיט
זונג .

זיך --
העכץ.

יקע) .ע-רײַ.

סתּם אוי,
/עניש.

אַרומשװינדלען  --טרו.
 -מען עס לאָזט זיך נאָר.

צוליבּ הנאה.
רער (ין

'

בּאַשװינדלען װע-
מיט

זיך , --דיר

קאַלאָניסטן ו ,װאַרשע תּר"ץ ,זי 81

אַרומשװעבּן  --אוטו .שװאַלבּן שװעבּן אַרום,
*אי אין די װאָלקנס = פֿאַנטאַזירן .א שטיל"
קייט שװעבּט ארום, .יעצט איז עֶר מיטן װאַסער
אַ פּאָר ,און ערשט נישט לאַנג אויף דער יבּשה
אַרומגעשװעבּט" ,פֿל .א,וני זיא שװעבּטן אַרום
אין אַלי גאַסין פֿון דיא שטאָט די גאַנצי נאַכט
צו בּזעהן װאָשׂ זיא טאָן װאָלט ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,3471קעא .עוײַן נשמה װעט א' /
און דאָרט אין הימל אייבּיק לעבּןײ ,עט ,לידער,
ילנט  ,5291זי , .15א ייִדישער קאָפּ שװעבּט
אַרום אינדערלופֿטן .ניטאַ .קיין גוף ,קין
זװאַניע פֿון אַ גוף" ,ממוס' ,בּישיבֿה של מטה',
,אין האַרץ האָט צװישן איר און דער װעלט
אַרומגעשװעבּט דער פּאָרטרעט פֿון יונגן פּריץ",
פרץ ,אַראָפּגעלאָזטע אויגך.
מיט זיך , --עמעצנס דאָרטן א נשמה /
שװעבּט ארום זיך אויף דער װעלט / ,הענגט
זיך אָנעט אויף א בּלעטל/ ,אָט-אַ שמעטערלינג
=שװוועבּ ,דער.
אין פֿעלד" ,סעג ,קאַפּריזן.
זונג- ,עניש,

ארומשווענדן  --אוטו .אַרומדרײען זיך כּדי
זיך אַרײַנצודרײען (אין א גרופע ,אַ געשעפֿט),
אִי מיט (אַרום) ואוילע-יונגען, .װעט זי דאָך
ניט קענען אַי מיט קיין בּערדיאקעס {ס|ט=ראזש-
ניקעס?ן" ,י .העשעלעס.

/זנג,

יי

מיט

זיך.

זזח דפֿו.
אַרומשװענדערן  --אוטװ.
אַרומדרײען זיך .אַרומגײן אָן אַ בּאַשטימטן ציל,
;אויף דעם דריטן טאָג אַלעס איך האָבּ אין גאַס
אַרומגעשװענדערט,

קומט מיר אַנטקעגן אָט דער

פֿאלשער יונג" ,י .בּודזאָהן ,אַ געטראַיע װײַבּיל
חלעבּן ,װילנצ  ,2981ז' ,35

אַיומשװענקען  --טרוװ, .דער װינט מיטן
רעגן האָבּן נאָך ניט בּאַװיזן זיי אַרומצובּלאָזן
און אי און מאַכן זי מיט א פּאַר פֿעלדון"קעפּ
קירצער" ,דא ,פֿון בּערלין בּיז סאַרפֿראַנציסקאָ,

װאַרשע  ,0391ז' .521
זיך מיט קאַלט וואסער.

מיט ויך  --א
-עניש,

צעשױבּערן אַרום
אַיומשױפּערן  --טרװ.
און אַרום; .א בּערדל װאָס װאַקסט וילך
שױבּערט אַרום דאָס פּנים",

אַרומשטאָלפּערן  --אוטװ.

אַרומגײן און

אַרומשטאַמפֿן  --טרוו( .קאַמאַשן-שטעפּערלי)
אויסהאַקן לעכעלעך אין אַלע אייבּערשטע טיילן
פֿון שיך .אַרומשטאַמסן די האָלעװקעס ,אָדער
פּשישװעס און נאָסקעס ,ד"ה אױסשטאַמסן
לעכלעך,

אַרומשטײן

;איך בּין אין דער

 --אוטו.

שטובּ גיװעזט ,זענן די בּעלי זמר אום דען
טיש אַרום גישטנדין" ,שויתּ חוט השני ,פֿפֿדמ
 9הש ון}, .מיר האָבּן אַן אַלטן מאַן געזען
זיצן און זעקס זענען אים אַרומגעשטאַנען ,און
ער האָט מיט זיי גערעדט" ,מעשׂה השם ,לבֿובֿ
תּרכ"ב ,ז/בּ.

--שטייענדיק

--

האָבּן זיך

די אע

דערשראָקן.
מיט זי ך  --אַזױ זיך ,אָן א ספּעציעלן ציל,
עכץ- .עניש,אונג.'שטיי ,דערדער ; --הינט ,בּײַ די פֿיס פֿון זײערע
פּריצטעס. ,ה.א.ָ.בּן בּייז געהאַװקעט צו די
אַי" ,בּ .דעמבּלין ,פֿאָר 0691 ,ווע ,01

א לענגערע צײַט

אַרומשטיפֿן  --אוטו.

(אין עטלעכע ערטער) שטיפֿן, .אַז עס קומט אַ
שבּת אינדערפֿרי ,די זון שײַנט ,שטיפֿט די
חבֿרה

אין

גאָס

װײַט,

ארום",

שטעטל,

אַ

'קולטור-ליגע' ,ז' , .62סהאָט אין מײַנע
וויינענדיקע האָר  /אַרומגעשטיפֿט אַ שטראַלכל
װי א העול",

סוצי

פּװ | ,ז'  .14עדי קינדער

ליגן אונטער בּערגלעך שטיל / ,זיי האָבּן דאָרט
אַרומגעשטיפֿט אין װיאָסנע / .זיי קומען
גראַבּלען טויטערהייט דעם דיל  /און וויגן מיט
די שפּיצן פֿון די סאָסנעס",

צװאה ,זי ,31

מיט זיך- .עכיץ.
(יין- ,קע) .דעריי.

|

חג ,דער

מאַמעס

דעניש = .דער

אַרומשטעלן  --טרו, .נעמט ער אַבּעקן מיט
וואַסער . . .און שטעלט אַרום זעקס לײַכטערס
מיט ליכט" ,פרינצעסין עדינאַ ,װאַרשע ,2881
זי , ,2װען די אומות-העולם װאָלטן געוואוסט
וי גוט דאָס משכּן און דער בּית-המקדש האָט
געטאָן די װעלט װאָלטן זיי אים אַרומגעשטעלט

מיט האַרמאַטן ,מיט שאַנצן היטן אים" ,תּנחומא,
ּ,לוצעם בּײַנאַכט
שמות ,װאַרשע תּרמ"ו ,קנג .פ
האָט דער פּריסטאַ אַרומגעשטעלט גרונמס
שטובּ מיט ערלים מיט סאָלדאַטסקע קנעפּ",

ספּאָטיקען זיך ,זיך פֿאַרטשעפּען ,האַלטן אין
(בּײִַם) פֿאַלן, .איך שטאַלפּער אַרום איבּער
פֿעלדזיקן בּרוכװאַרג פֿון חוֹשׁך צו חוֹשך" ,י.

טױטנבּעט מיט ליכט אַרומגעשטעלט ,און ס'האָט

מאַניק ,טריט אין בּאַגינען.

מיט פֿלאַמען זיך צעבּרענט דאָס גאַנצע מערבֿ-

אַרומשטאָלצירן  --אוטח .אַי מיטן יחוס,
מיט די געראָטענע קינדער ,פויהי היום האָט
אין  . . .גאָלד-געװעלבּ בּכּבֿוד אַרומשטאָלצירט
חיים װאַסערטרעגערס קדיש" ,בּ .זילבּערמאַן,
אַהבֿת

שווינדלט זיך אַרום אין קאָפּ דאָס משוגעת --
װאָס בּײַ אײַך הייסט אַסימילאַציע" ,יה"ל ,די
-עניש,

אַרומשטעלן

דוד

ויהונתן,

קעשענעוו

,5881

זי ,94

דונג,

אַרומשטאַמלען  --אוטװ  --אַרומגײן און
שטאַמלען

דערבּײַ .אַרומטראָגן

אפוֿןאַרשעמטערהײט

נאָ ,

אַ ספֿר:תּורה

אַי' :עוזר דלים הושיעה

טרח  --כּסדר איבּערחזרן שטאַמלענדיק:

'אַ דיד-דאַנק פֿון ט:ט-טיפֿן .האַרצןף.

עניש.

יפֿאָל ,7881 ,טאן , .81דער הימל האָט איר

פֿעלדײ ,יהואָש' ,זונען-אונטערגאנגי, .די איבּער-
געבּליבּענע |ייִדןן װערן גלײַך אַרומגעשטעלט
פֿון די 'ווערקשוצןי (פֿאַבּריק-פּאָליצײי) און עס
פֿאָרמירן זיך שוין גרויסע רייען פֿרויען װאָס
ווערן גלײַך אַװעקגעפֿירט צו דער בּאַן" ,מ.
-קושניר ,אין

טשענסטאָכאָװער

ידן,

נ"י ,7491

זי ,122
מיט זיך  --אַי זיך אַרום עמוד און זאָגן
קדיש .אַי זיך בּײַם בּעט פֿון קראַנקן פֿאָטער.
,און זע ,אײַערע גארבּן האָבּן זיך אַרומגע-
שטעלט און האָבּן זיך געבּוקט צמוײַן גאַרבּ",
תּי ,כּראשית ,לז, .7 ,און זיי -האָבּן .זיך אַרום

אַרומשטעקן

8912

מיר אַרומגעשטעלט און האָבּן געשפּאָט פֿון
מיר" ,טויזנט און איין טאָג ,װילנעץ  ,8781ז' .68
;אַ גאַנצע חבֿרה װײַבּער האָבּן זיך מיר
אַרומגעשטעלט און האָבּן געװאָלט {פֿאַר כּלה-
בּאַדעקנסן מיר אױפֿפֿלעכטן און צעפלעכטן די
האָר",

אַרומשליסן

שיינדעלע,

י .האַלפּערן,

,3191

װאַרשע

זי ,8

עניש,

= שטעל ,דער- .ונג- .עכץ.

דעריי.

*אַי מיט פֿעדערן =
אַוומשטעקן  --טרו.
אָפּלאַכן פֿון עמעצן ,חוֹזק מאַכן ,מיאוס אָפּנאַרן,
מיפ זיך |, --זין האָט ניט געהאַט די טבֿע
זיך מיט

 ..,בּאַהענגען

שמאַטעס,

שמאָכטעס אַלערלײײי" ,שע,
עניש,זונג- .עכץ.

אי זיך מיט

יוסילע

סאָלאָװײ.

אַרומשטראַלן  --אוטװ  6טרװ .ליכט װאָס
שטראַלט אַרום .אַ שמייכל װאָס שטראַלט ארום,
,װי יונג זי איז ,װערט איר פֿאַרטאָניגעשטאַלט
נאָך ייִנגער / ,װען דער בּאַגינען נעמט אי איר
.18/
קאָפּי ,הל' ,דער װײַסער ניגוף .
עניש,אַרומשטרײַפן  --טרו .אַי א בּגד מיט פֿוטער.
אַי פֿעל מיט א קאָליר ,אי די קאַנטן פֿון לעדער
מיט אַ שטרײַך-אײַזן .קאַ מאָדנער גוי .. .ער
דערקענט זאַרעז  . . .װאָס דער מענטש דאַרף
האַבּן און נעמט נאָר א גילדן פֿאַרן אַי דרײַ מאָל
ודעם קאָפּ מיט עטלעכע פֿינגער און זאָגן

דערבּײַ אַ שפּרוך} ,איז עס װי מיט דער האַנט

בּײַם

זעכץ.

געגנבֿעט זיך צו אים אין האַרץײ ,פּרץ ,פֿאָלקסט'

געשיכטן, .די אלמנה וידער האָט אים אַרומ"
געשטריקט מיט איר שװײַגן װי איר שװעסטער
מיט איר ריידן" ,חג ,טמז 3691 ,וא 92, זנב,

-שכץ . -עניש.

ים,

עניש.

(ין

-עריי,

אַרומשליאָנ|דערן  --אוטו .אַרומגײן סתּם

מיט
אַרומשייוון  --טרװ .אַמ .אַרומגאָלן.
זיך  --פאַװעק צום בּאַרבּער און האָט זיך
אַרומגעשײװט" ,בּ .גאָרין ,זי מזיקים,...
ניי  ,0091די ,64
--

אַרומשײלן

אַ' אַן עפּל .אַי די

טרו.

אָבּיצעס פֿון די װענט .א' לעדער פֿון פֿאָטעלן.

מיט זיך  --פֿון זיך ,אָן קיינעמס אַרבּעט
אָדער כּוונה,

אַרומשיפֿן  --טרח .אי דעם
ּ,אָליציאַנטן און
מאַשינבּיקס .פ
..
 ...די אַרבּעטער-בּאַצירקן .
איין אַיײ ,שטערנ ,מינסק ,2391

עולם מיט א
סאָלדאַטן האָבּן
געהאַלטן אין
מיט
טן 778

זיך --קזװ.

אַרומשיקן  --טרחװ .אַי שפּײַן אין די הײַזער,
,זי האָט היעניראַל אַרום גשיקט װאו מען
איין זאָלכין יהודא אַהין גנומין האָט" ,בּאַלע-
גערניש ,ז' , ,232זיא װעלין פֿײַארונג {=גע'
הילץ) קאפֿין בּימי הקיץ . . .כּדי עניים ארום
אה"ו ,כּרון פּד6271 ,

צו שיקן" ,פּנקס קהלת

וֶשׁ .אָסף ,יבֹּל ווואאא ,זי , ,}021האָט ארומ"
געשיקט אירע מיידן צו פֿאַרבּעטן ,"...מס,
משלי תּקע"ד ,ט, .3 ,מע היבּט אָן ארומ"
צושיקן / ,זיך אומעטום אַרומצוקוקן  ,", . .עט,
װילנע ,5291

לידער,

זי .19

זיך

מיט

--

קזוו .אי זיך שלח-מנות,

אַװעקגענומען" ,יאַ ו ,סאָװ'  ,1391זי ,762
אַרומשטריקן  --טרו .אַי אַ שאַל .פֿיג, :ער
האָט אים אַרומגעשטריקט מיט חנופֿה ,אַרײַנ"

בּרעג

-ש.יט.

ער

דער

-נב,

-קע)

זונג.

דקע).

ה-עכץ.

הער

-עניש.

(יין,

-ערײ.

אַרומשלאַבּען  --אוטו .פפ- :שלאפּען.
אַרומגײן ,טרעטנדיק מיט שװעריקייט .אַ' אי
בּערן שניי .א' אין בּלאָטעס .געוויינטלעך מיט
זיך , --זי האָבּן זיך אַרומגעשלאַבּעט אויף
די

4

גאַָסן

פֿון

חיפֿה",

מ.

שטיקער,

טמז,

עו ,62

אַרומװאַרפֿן .אַרומ"

שטופן ,עניפסעזם , .=:2/11:מ,ע האָט מיט מיר
אַרומגעשיבּעט פֿון אָרט צו אָרט" ,י .טיגער,
געװויינטלעך
דער צדיק און דער בּעלתּשונֹֿה.
מיט זיך  --אַי זיך װי א קאַץ צװישן צװיי
טעלערלעך (מיט) מילך, .יענקל שיבּעט זיך
שוין װידער אַרום מיט די שקצים" ,י .מעצקער,

א מאַנטל מיט
אַ'י זיך, .דוא
פֿאָהר האָבּן,
שלאָגןײ ,עיון,

אױפֿן זיידנס

פֿעלדער,.

אַרומשיטן  --טרוו, .װילסט כאַפּן פֿליגן ,שיט
אַרום צוקער" ,שװ, .דער מענטש האָט זיך גוט
דערוואוסט אין וועלכער צײַט דער טײַך פֿאַר-
טרינקט אַלע יאָר ,האָט ער אָנגעהױבּן מיט אַ
צײַט פֿריער א' הויך די בּרעגעס" ,חי"ה

לעך ,אי מעבּל מיט געװאַנט .אי
אֲרכ .אויך מיטן ב,
פּעלץ .
זאָלשׂט מיט דײַן פֿרואה נישט
ומכּל-שכּן ניט מיט איר אַרום צו
מה/ב,
מיט זיך  --קזח .זיך אַרומקריגן .זיך
געבּן פּעטש .זיך א' איבּער דער ירושה .זיך
אי מיט שקצים .זיך אי װי ווילדע קינדער .זיך
אִי איבּער א נאַפֿט -און אייל-געגנט,

ש=לאָג ,דער- .ונג- .עכץ.

-עניש.

-עריי.

אַרומשלאַפּען  --זזוו אַרומשלאַבּען, .בַּיי-

זי , .01אַז דער בּוים זיצט שוין גוט ,שיט
פֿלאַנצט א סאָד ,װילנע  ,0091זי , .92האָט מען

אַרומשלױזענשן  --אוטו .דזוו ארומסלויזען.
,3812 +--

זעלדעס,

װינטער

אַבּענדען,

וארשע

מען אַרום דאָס בּערגל" ,מ .װעללער,
געװאָלט

האַלטן

װאַרעם

װי מען

א געקעכטס ...שיט

מען אַרום מיטן פּריסיק דאָס טעפּלײ ,ייֶשפּ |ו,
מיט וזיך  --אַ' זיך מיט זאַמד
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נעכט  . , .ארומגעשליאַנדערט

אַרומשליאַיען (זיך)  --אוטו .סל.

אַרומ-

שלעפּן זיך, .האָבּן פּאַרלעכװײז און איינציק-

איבּער די גאסן",

מיט
זש ,בּײַם דניעפּער ,װוילנצ  ,9391ו' 452
זיך , --דער לאָקאָמאָטיוו שליאַנדערט זיך
אָרום איבּער די רעלסן בּײַ דער סטאנציע אָן א

טאָלק".

דז אויך :אַ"'דרעווען , --בּײַטאָג װאַלגערט
מען זיך אין שטובּ ,מע פֿרעסט און מע פּאָפֿט,
און בּײַנאַכט שליאַנדרעװעט מען זיך ארום",
מיט זיך--
בּרוס ,די שטילע ערד ,זי ,711
,װאָס װעסטו זיך דאָ אַידרעװען? דו זעסט דאָך
אַז דאָס לעבּן עקט זיך" ,ש .גאָדינער ,דער
מענטש מיטן בּיקס וו ,מאַסקװע  ,3391זי ,971

אַרומשליאַפּען  --אוטו, .איבּערן זומפּ האָבּן
די יעגער-הינט אַרומגעשליאפּעט",

נס ,אַנדער-

סענס מעשׂהלאַך ,קִיִעוו תּר"פּ ,זי ,91

אַרומשלײַדערן  --טרװ.
אַרומװאַרפֿן מיט
כּוח .אִי די זאַכן פֿון שטובּ, ,מיר מיינען ניט
 . . .אַז דער מענטש . . .האָט אַ רעכט אַרומצו-
שללידערן כּלים מיט די פֿיס ,גייענדיק אין גאַס",
ש.

צ.

זעצער,

װיכטיקע

גרונד

פרינציפן...

ג"י  ,4391זי ,98
מיט זיך  --אַי זיך אין פֿיבּער.
ציש,

,.

|נג,

אַרומשלײַכן  --אוטו,
אַרומגײן שטילער-
הייט ,קוים בּאַמערקט, .איך שלײַך אֲרום .אַךְ
אָפּגעװעלקטער שפּיגל  /כאַפּט אויף געשװינד
מײַן איינזאַמע געשטאַלטײ ,לייבּ נײַדוס, .איידער
ס'בּאַגינט די פּײַן ,די לײַדן אין דער געטאָ,
איידער דער טויט אַי בּאַנינט" ,פּמ ,מלחמה !,
ניי  ,6591ז' , ,582איבּער די געטאָיגאַסן האָבּן
אַרומגעשלײַכט צעװייטיקטע מענטשן" ,אידאַ
אין דאָס בּוך פֿון לובּי

מיט זיך , --גאַסג"
לין ,2591 ,ז' 204
פֿרױען האָבּן זיך אַרומגעשלײַכט איבּערן הויף",
ייז ,חבֿר נחמן ,זי ,811

אַרומשלײַען זיף  --אוטװ.
דזװ ארומ"
שליאיען זיך .פּעיאָ .אָפֿט בּײַ שע, .אַזױ האָב
איך די גאַנצע צײַט אַרומגעשלײַעט זיך ,געבּלי
דעװועט ,קיין גוטן טאָג נאָך ניט געהאט" ,הר,
עניש.
ליים ,יא פֿינצטערע בּשׂורהי .
אַרומשלײַפֿן  --טרוו .אַי דעם דימענט ,אַי דעם
אייגענעם כאַראַקטער, .הייבּט מען שוין אַן
אַרומצושלײַפֿן די פֿריערדיקע שטיינערנע גע-
צײַג",

טאָג שלאַפּעט ער אַרום איינער אַליין הינטער
דער שטאָט" ,פּרץ ,יבּשעת מגיפֿה!

תרנ"ה,

אַזױ ,אָן א ציל .ארומדרייען זיך .אי איבּער די
גאַסן צעטומלטערהייט, .דרײַ טעג און דרײַ

ראַפּאָפּאָרט-גליקשטײן

אַרומשלאָגן  --טרו .אַי די װענט מיט בּרעט-

אַרומשיכּען  --טרו.

ווייז אָנגעהױבּן אַי זיך די פֿיל אַרבּעטער פֿון
פֿאַבּריק" ,בּערג טו' ,װאָסטאָק' ,זי ,76

איבז,

קודריאווסקי,

הראשוניס

אָדֶם

דורות ,װאַרשע  ,6981זי ,03
מיט

זיך , --איז אָט  --לעבּ איך .איך

שלײַף

שטילינקערהייט",

זיך

אַלײן

אַרום

שטערנ ,מינסק  ,8291נאן ,3
זונג.

-עכץ.

עניש.

ער

(ין

דקע).
אַרומשליפן  --טרװ.

פֿאַרשליסן

פֿון אַלע

4012

אַרומשלעגער
זײַטן .אַרומרינגלען .אַי אַלע טירן און טויערן.
האָט
ָ.ס
א.
װָס.
,דאָרטן ליגט פֿאַרכּישופֿט דא
ארומגעשלאָסן זײַן מוח װי מיט געפֿענקעניש-
וענט" ,א .פֿרומקין איבּז ,ר .ראָקער ,זעקס
כאַראַקטערן

מיט
דער,

, . . ,

נ"י

זיך.

,9291

הנג.

אַרומשלעגער
-קע .יי

,161

{'

עניש.

/עכץ.

 +- --אַרומשלאָגן .

ין.

זזו

ארומ"

--

אַרומשלענדערן

אוטװ.

שליאָנדערן .אַרומװאַנדערן .אַרומשלעפּן זיך .א'
געװיינטלעך מיט
איבּער די אָרעמע גאסן.
זיך  --זיך אַי װי אַ יתום .זיך אִ' פּוסט-און"
פּאָס, .ז,יך אַרומגעשלענדערט אן אָפּגעריסע-
נער און אַ פֿאַרחלומטער" ,ייט ,פױלן וי
;,טויזנטער פֿון זײַנע אַרבּעטער האָבּן ארומ"
געשלענדערט זיך אין די גאסן און אויף די
װעגן" ,ייז ,בּרידער אַשכּנזי ,זי , .963בּײַטאָג
אויף די פֿערד-געיעגן און בּײַנאכט שלענדערט
מען זיך אַרום איבּער די קאפֿעען" ,מ .בּורשטין,

גורל ,זי 6

ניש.

קקע.

אַרומשלעפּן  --טרו, .אַ גוטן זאָגט מען ,א
שלעכטן שלעפּט מען (אַרום)"; ;א גוטן שלעפּן
די הינט אַרום" ,שװ .קללה, :הינט (חזירים)
מעגן (זאָלן) אים א'"; אי װי א ס וט ה פֿן
איינעם צום אַנדערן){ .,מן זאָל דען טאָר
וועכטר בּינדן אַן דיא שװענץ פֿון דיא פֿערד
אוני דשׂ מן אים זאָל אַרום שלעפּין אויף
אַלי דיא מאַרקין אוני גאַסין" ,שאר ,עה, .מען
האָט זיי גיטאָן פֿערטלן אונ קעפּין ,אוג די
הינט אונ דיא חזירים האָבּן זיי גיטאָן אִ'י אין
די גאָסין" ,מעשׂה אומן, .בּײַ מלכּהלען בּרענט
טאַקע אונטער די הענט ,אָבּער זי דאַרף זיך
דאָך נישט אי מיט אנדערע" ,מק' ,מוניע דער
פֿײיגל-הענדלער', .די פּריצים האָבּן זיך דער"
וואוסט װעגן אים ,און מע שלעפּט אים אֲרום
פֿון הוֹיף צו הויף און פֿון בּאַל צו בּאַל",
אי .דרוקער,

קלעזמער,

קִיָצָוו , .241 '( ,0491די

געטאָ איז געלעגן װי אַ מת אָן טהרה . ..און
איך האָבּ אויף מײַן גוף ארומגעשלעפּט א
כמארץ",

חג,

אַרומשפּאַצירן

דער

מענטש

פֿון פֿײַער,

ו' .51

מיט זיך  --אי זיך איבּער די פֿינצטערע
גאַסן ,אי זיך אין דער פֿרעמד .אַ האַלבּ-
געליימטער זיך אי איבּער דער שטובּ .אי זיך
פֿון בּוני צו שמוני .עדער הװאַןלבּן האָט ער

ואַכֿרהם אָבֿינון פֿר זינדיגט דז..

אַזױי,

נישט",

פּוסטעפּאַסעװען

אפא,

ר"ה

איק,

זנג.
-עריי.

עניש.

-עכץ.

הער (ד-קע)

ארומגיין און לאַכן
אַרומשמונצן  --אוטו.
פֿאַרשײַט ,אַרױסװײַזן אומריינע כּװנות .עזי
האָט אַװדאי אים ,מאַקסן ,צוגעשטעלט הערנער
אין בּוינעס-איירעס ,אַרומגעשמינצט מיט אַלע
גוטע-בּרידער" ,בּאַש ,פֿאָר 2791 ,וט ,32

אַרומשמועפן

--

טרחװ .אַ' דעם ענין (די

פּראַבּלעם ,די טענות), .,הערט זשע אוס,
קינדערלעך! שמועסן איז נישטאָ מכּוח װאָס --
די װעלט איז שוין אַרומגעשמועסט {געװאָרןן",
מיט זיך.
בּערג ,אָפּגאַנג ,יװאָסטאָק' ,זי .71
/ער.
ונג.-ש-מועם ,דער

אַרומשמײַען  --אוטװ .אַי אַרום א פֿאַרדינסטל,
אי װי אַ סאַרװער אויף א חתונה .אַי װי יונה
(ירוחם) אױפֿן יריד .א' װי די גלאַװנע מחו"
,אָבּן
תּנתטע .אַרומטאַנצן ,אַי אַרום א יפֿהפֿיה ,ה
אַרומגעשמײַעט די בּאַפֿראַקטע קעלנערס ...
קונציק זשאָנגלירט מיט די טאַצן און טעלער",
גלאַזמאַן,

שטיינװעבּס,

מאָסקװע

.5

;ןאין דער גאַסן שמײַעט מען ארום מער און
שפּעטער אין אָװנט װי אין די אַנדערע גאַסן",
בּערג,

בּאַם דניעפּער

װו' ,עמעס,,

זי .412

עװאָס

בּין איך געװען? א שלעגער .לײַכטע הענט
געהאַט .מיטן היטעלע אָן א זײַט אַרומגע
שמײַעט" ,הל ,הירש לעקערט, .די רבּיצין האָט
ַ.מעס און קינ"
א.
אַרומגעשמײַעט אַרום דמי .
דער" ,שלמה סײַמאָ ,װאַרצלען ,6591 ,ז' ,06

דעניש . -ער (יין" ,קע).

פֿיסײ,

אַרומגעשלעפט",

בּערג,

אין

א

פֿאַרגרעבּטער

שטאָט ,יװאָסטאָקי ,זי , .71זי שלעפּט זיך אַרום
איבּער פּוילן זוכן איר אַנטקומענעם מאַן,
ייט ,פוילן װ .עװערטער זענען נישט קין
בּראָדיאַגעס ,זיי שלעפן זיך נישט אַרום סתּם

ש.

ונג- .עכץ.
-קע)/ .ערי.

דאָס לעבּן פֿון פֿלאַנצן

ער ין

/עניש.

אַרומשנאָרען  --טרו.
אַרומזוכן ,אויסי
קוקן .אַרומשפּיאָנעװען, .אויסשפּירערס שנאָרען
דאָ אַרום", .דער בּעל:עגלה האָט אַרומגעשנאַ-
רעט מיט דער פֿאַכנדיקער בּײַטש אין האַנט. ..
ער האָט געזוכט פּאַרשױינען" ,בּערג ,אָפּגאַנג,
יװאָסטאַקי ,זי , ,44אין שטאָט זײַנען פֿאַרבּליבּן
די זשאנדארן אַנצושרעקן און אַרומצושנאָרען",
ל.

קװיטקאָ,

און

ליאַס

-עכץ , -עניש.

קיִעו

פּעטריק,

.23291

אַרומשנײַידן  --טרו .אַי די פֿאַרדאַרטע צװײַגן
פֿון די בּיימער .אִי צויטן פֿון א מלבּוש,
אויך :בּאַגרענעצן .אײַנצוימען .פֿאַרקלענערן.
אַי די מאַכט פֿון קיניג .אי עמעצנס פֿונקציעס,
ע.ר װאָס איז
ד.
א' די גרענעצן פֿון געטאָ., .
געװען קעגן מילה און אזוי אַרומגעשניטן דאָס
ייַרנטום אַז ס'איז געװאָרן צו קײַלעכדיק",
װעלדער' ,קלעצקין' ,זי ,291

זיא ניט אֲריבֹּר גין" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר
החיים װו ,קיטן תע"ז ,ס', .זי האָט אַרומגע-
שמירט די שטובּ פֿון דרויסן ,אויסגעקאַלכט זי

--שניט  --דער" ,ז .קונציקער אי .אַי פֿון א

צוויי מאָל נאָכאַנאַנד" ,נאָטע לוריע ,הימל

און

ערד ,מאָסקװע  ,5691ז' , .22װעט ער קענען
בּײַ מיר  /די רעדער

א' ,אלע פֿאַרבּלאָטיקטע

לאַנגער רעדע.

עכץ.

ונג.

עניש.

אַרומשעמערירן  --אוטװ .אי װי װײטע
פֿײַערלעך, .די קליינע פֿליענדיקע בּריאהלעך
האָבּן אַרומגעשעמערירט אין װאַלד פֿראַנק-
און-פֿרײַײ ,בּרוס ,די שטילע ערד ,זי |- .91נם,

פֿיר  /פֿאַר א האַלבּן גראָשןײ ,מלה ,לידער |,
ז' ,69

אַרומשפּאַנען  --אוטו  --אַרומגײן (מיט

מיט ז יך  --אי זיך מיט שמעקעדיקע איילן.
--שמיר ,דער זונג- .עכץ .עניש.

גרויסע טריט) ,שפּאַנען הין און צוריק, .ער
עק און גענומען א' איבּערן קאָר
װ.
אזַ..
אי

 .זי מושטן

ממוס,

צסנווארג",

א.

זאַקס,

אַרומגײן און בּעטלען.
שפּײַון .נאָך בּוֹלטער,
,בּינען ,פֿליגן ,װעס-
אינזעקטן פֿלעגן א'
צו בּאַקומען עטװאָס

ארומשמירן  --טרו .אי דעם אויװן .אַ' די
שטובּ פֿון דרויסן, .נעם (חלבֿ) ,שמיר איין רום
| אוגי לאָז דיא װאַנץ אין דיא מיט שטין ,װערט

זיך אַרום שלעפן  . . .זײַן קינדר אין גלות פֿיר
הונדרט יאָר" ,מחזור ר"ה וו"כּ ,הומבּורג
 ,1נה/בּ, .ייִדן פֿאַרגעסן זיך די װײיטיקן,
 . .,שלעפּן זיך אַרום כּליזמן עס דינען זיי די
װינטשפֿ,

אַרומשנאָרן  --טרו.
אַרומבּעטלען .אַרומזוכן
שאַרפֿער- :ש-נאָרערן.
פּן און אַנדערע מינים
אומעטום און איבּעראַל

אָפּאַ ,אין פוילישע

אַרומשמעקן  --טרו .אי און נאָכשפּיאָנירן.

ז' , .62זי אין סײַװיסלי

מיט זיך , --ער שמײַסט עטלעכע מאָל
וֶדעם פּודל} הלמאַי ער לאָזט זיך אי פֿון כּלערליי
גאַסנהינט" ,ייז ,אַלט-שטאָטי- .ונג- .עכץ.
-עניש,

,די גוטע מעשׂים װערן אָנגערופֿן דער אי און
אַרומהאַקן די דערנער װעלכע האלטן זיך אָן
אין אַזוריים" ,תּניא ,קנד.

אי דעם זעלנערשן ריח; .אַן אָדלער האָט מען
הײַנט דערהרגעט ,....איז ער געבּליבּן ליגן
דאָרטן אין בּלוט ,אין שמוץ ...דעם פּריצס
הונט האָט אים אַרומגעשמעקט מיט חשק ,גע"
נומען לעקן ,פֿון דער װאונד די לעצטע
טראָפּנסײ ,פֿרוג װו ,נ"י  ,0191זי  .831אקומען

געװוען שלעכט פֿאַרשמט אין דער געגנט און
האָט זיך פֿון פֿערצן אאָר אָן מיט אָפֿיצירן

 .1דעמבּלין,

ניי  ,3491זי ,03

תּשכ"ז,.

בּרוך

 :צושטעלן",

צװײי

און

אַ דריטער,

װעט

ט
ע.
װר..
אַמאָל צו גיין א חזי

אי מיך

זײַן גראָבּער שנויץ ,א' ,זיך אָפּקערן פֿון מיר
מיט חזירשע תּרעומות" ,צייט' ,שאָטנס אױפֿן
ֿ,ון די װאגאָנעןפֿענצטער האָבּן יידן
שנייי .פ
א.ַ.רױסגעשטעקט די קעפּ ,אַרומגעשמעקט
,
אַלע זײַטן ,אָבּער מורא געהאַט א פֿוס אַראָפ

לוריע,

דאָר",

נאָטע

,5

ז' .421

;אין

הימל

און

זעלבּיקן

ערד,

מאַסקװע

פֿרילינג

0591

האָבּ איך נאָר געהאט אַן אָקאזיע אַרומצ"
שפּאַנען בּײַנאַנד מיט שאַגאַלן אין פּאַריזער
מוזיי פֿון מאָדערנע קונסטי ,סוצ ,גק ,טן ,97708
זי ,51
אַקוזװ  ---אַרומרינגלען שפּאנענדיק ,גייענדיק
מיט גרויסע טריט, .א מענטש װאָלט געקאַנט
אין משך פֿון זײַן לעבּן אִי  9מאָל די עֶרד אַרום
און אַרום" ,אַ .פֿײַנמאַן ,טמז 4591 ,וווט ,3
ונה.
=-שפּאַן ,דער.מיט זיך.
 ,1שפּאַצירן אַהין
אַרומשפּאַצירן  --אוטװ.
און צוריק, .פּאָרלעך שפּאַצירן אַרום איבּער

אַרומשפּאַרן

2195

דער הױפּטגאַס פֿון שטעטל", .אַרומשפּאַצירן-
דיק הין און הער אין די גערטגער פֿון מײַנע
זכרונות און קוקנדיק כּסדר פֿאָרױס,"..,
אין ליטע | ,נ"י  ,1591ז' ,604

א .שטינבּערג,

 .2שפּאַצירן אַ לענגערע צײַט, .אין אָװנט
האָבּן זי בּיידע לאַנג אַרומגעשפּאַצירט אַרױס
דער שטאָט" ,בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָק ו' ,93
מיט זיך  --צוליבּ פֿאַרגעניגן ,אָן זאָרגענישן,
/נג,
פּאַציר ,דערש
אַרומשפּאַרן  --טרו .אַי אַ בּיימל מיט צװיי
פֿלעקענער .אי דעם צעבּראָכענעם פּלױט ,די
אײַנפֿאַלנדיקע וואנט,
אַרומשפּאַרן זיך  --אוטװ .א לענגערע צײַט
פֿירן אַ װיכּוח װעגן אַן ענין .אִי זיך פֿאַר װעמען
עניש.עכץ .
מע זאָל שטימען.

אַרומשפּיל(י)ען  --טרװ .אַי מיט שפּילקעס,
מיט זיכערשפּילקעס ,אי די הייזעלעך מיט קנעפּי
לעך, ,אַרומגעשפּיליעט אירע שיינע האָר מיט אַ
װײַטסער

קיסייקע",

ה.

זאָלאָטאַראָו,

שריפטן

|,

ניל  ,4291זי .84

אַרומשפּילן  --טרו .1 .אַרומגײן ,אַרומפֿאָרן
אע און שפּילן .אי חתונה-ניגונים .א' אויף דער
קאַטערינקע דעם זעלבּיקן ניגון .אי די זעלביקע
פּיעסע,
 ,2שפּילן (אין קאָרטן) און כּסדר געװינען
בּײַ אַ גרופּע .אי די סאָלדאַטן ,אי אין קנעפּלעך
די חדר-ייִנגלעך,

 2אַרומפֿאַרקױפֿן פּלעטן צו געװינען עפּעס,
אַי אַ זייגער ,אַ ראַדיאָ אע.
אוטו  --אומרואיק בּאװעגן .דטשמ .נר.
,די הענט שפּילן נערװועז אַרום די פּאַפּירן אױפֿן
טיש", .די אויגן זײַנע האָבּן ארומגעשפּילט
אומרואיקער װי אַלעמאָלײ ,מ .ריבֿקין ,דער
וועליזשער בּלוט-בּלבּול ,ווילנע  ,4191זי ,303
געוויינטלעך מיט ז י ך  --זיך א' װי א קאַץ
מיט א מויז .זיך אַי מיט מיליטערישע פּאַראַדן.
*זיך אַי מיט א מ יי דל (פֿרױ)  --אויך :לעבּן
מיט איר, ,די קליינע קינדער האָבּן זיך אײנ-
געמאַטערט אידיק זיך מיטן קעצל און זענען
געשמאַק אײַנגעשלאָפֿןײ ,ד .עדעלשטאַט ,שריפֿטן,
װאַרשט  ,6091ז'  ,22עזיי זײַנען דאָך נישט
קיין מלופּם-קינדער ,מע קאָן דאָך נישט --
און מע טאָר נישט  ---זיך אי מיט זיי װי מיט
ה-עכץ.

-עניש.

ער

(ייף

יקע) . ערײַ.
אַיומשפּינען  --טרו .אויך :א' ריד מיט
חכמהלעך .אי יענעמס מוֹח מיט כיטרעקייט.
,טויזנטער יאָר האָבּן אים {דעם גלױיבּן) אַרומ-
געשפּונען מיט א געװעבּ פֿון מנהגים װאָס האָבּן
אַזױ װײניק גרויסקייט און געהױבּנקייט אין
זיך" ,קאַר װ ,נ"י  ,0491די , .701אומעט האָט
אויך גענומען א'{ ...זײַן} נאָמען און זײַן
הויזגעזינד",

שמעון

האָראָנטשיק,

יֹהואָש' ,עראינערונגעןי, .די לבֿנה שפּינט אַרום
די מרחקים מיט אַ װײַט געשטאָרבּן ליכט",
ייט ,טאָג 0691 ,וו ,2
מיט זיך , --דער פֿעדעם-קנויל אָדער
קאָקאָן . . .מיט וועלכע דער זײַדיװאָרעם שפּינט
זיך אַרום ,אַנטהאַלט די רע זײַדנס" ,ס.
פֿײַנסטאָון ,כעמיע ,נ"י  ,0291ז' ,442

זנג- .עכץ.
-קע)- .ערי.

ער (ין

עניש.

אַרומשפּרײַזן  --אוטװ .אַי איבּערן צימער .אַ
רואיק ,װי בּײַם טאטן אין װײַנגאָרטן ,אי װי אַ
יוסטער בּעליהבּית שבּת נאָכן שלאָף . ..2 .אָב"
געהויבּן אי אין שטובּ מיט אַ געשרײי :גראָבּע
יונגען ,רוצחים" ,פרץ ,װאָס היסט נשמהי
;עס האָט זיך געשטעלט אַ שיין װעטער...
און א װידערגעבּאַרענע זון האָט אַרומגע
שפּרײַזט  . ...מיט װאַרעמקײט און פֿרייד",
אַבֿרהם

די

ראָזענפֿעלז,

בּריק,

גרינע

װאַרשע

, ,4א לאָנקע צװישן שטאַלן .נפֿיל שפּרײַזט
אַרום צװישן קרוליקעס ,דערלאַנגט זיי גראָז",
י ,8נפֿילים ,תּ"אָ  ,2691זי .19
אַזױ ,מיט הנאה,
-עכץ- .עניש.

זיך  --סתּם
מיט
=פּרײַז ,דער- .ונג.
ש

אַרומשפּויינגען  --אוטװ .אַי װי אַ האָז
(העזל) ,װי אַ קעלבּעלע ,א לאָשאַקל .אַי און
,יזאָגט :איך בּין דיר מקדש דר
אַרומטאַנצן .ג
מיט ,דו בּישט מײַן כּלה אוני מײַן פֿרױ ,אונט
האָט זיא גיקושט אונט אַרום גישפּרונגען אונט
גירופֿן  --זײַט לוסטיג" ,שו"ת עבודת הגרשני,
דמ | 9961הש | 362 ,מער ...זאַך אויף
דיא הוכי בּיימר װיא דיא אַפֿין מיט דיא היט
הרום שפּרינגן" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה,
זי , .62אין-דער-אמתן ,זאָגט אַלײן װאָס װאָלט
אים געבּליבּן צו טאָן ,אויבּ נישט אי װי אויף
מיט
זודיקע קוילן" ,הל' ,די אײבּיקע צװייי.
ז יך  --מיט הנאה.
-ש-פּרינג ,דער .ש-פּרונג . -ונג,

-עניש.

עכץ.עריי.

דער (יין- ,קע).
 ,1אַי דאָס איינציקע

אַרומשרײַבן  --טרו.

שטיקל פּאַפּיר פֿון בּיידע זײַטן,
 .2בּאַשרײַבּן.
פּרטים.

איבּערגעבּן

בּכּתבֿ .אי אַלע

אַי אַלץ װאָס מע זעט.

,מײַן

פֿעדער

זאָגט זיך אָפּ דאָ אַרומצושרײַבן די עלטערנס

פּופּעס" ,ל .טרייסטער ,צוק ,מערץ .0691

יונג.

אָרון

'גאָטס משפט'.

;אַ בּאָרװעס קינד גייט קאַרנבּלומען זוכן /
 . . .בּיז שטילערהייט די נאַכט האָט אירע
טוכן  /אַרום אונדז בּיידן דיק אַרומגעשפּונען",

אנגסט",

ב.

א.

זאַגיעזענסקי,

די

שװערע

צײַט

וו ,וארשע  ,7881ני , .32האָבּן מיר אויף אים
דערלאַנגט צום זעמסקין  ---אַלץ לויטן געזעץ
 --אַרומגעשריבּן אַלע זײַנע שיינע מעשׂים",די

מעשה

פֿון די

פֿיער

בּרידער,

װאַרשע

,6091

זי , ,52אוי וויי ,ווען איר זאָלט עס אַ' אונדזערע
צרות ,אפֿשר װאָלט די װעלט דערפֿון כאָטש
געוואוסט",

פּה,

פֿון

װײַטע

לענדער.

 .2איבּערגעבּן אויף אַן אַנדער אופֿן .איבּער"
לייענען און אי מיט אייגענע װערטער, .װאָס
פֿאַר אַן עצה גיט מען זיך מיט לאַנדױס דײַטשע
 . .מיר האָבּן זיך דערטראַכט
פֿאַרטײַטשונגען? .
צו אָט װאָס :גאַנצע שטיקער טעקסט אַרומצו

שרײַבּן מיט אַנדערע
נומ,374 .

יבּל,8391 ,

װערטער",

 .4אַרומקרײַזן מיט אַ ליניע .אַ' אַ ראָד,
אַן עיגול ,אַ קרײַז ליניע) ,אַ צירקל( .בּײַ
גימנאַסטיק) ,אױפֿהײבּן די הענט אָן א זײַט
אויף דער הייך פֿון די אַקסלען און אי מיט זי
בּרייטע קרײיזן" ,פֿגעז ,ווילנע  ,2391א ,5
/עניש , --װען איינער
עכץ.זונג.
ווייס ניט װאָס א מלמד איז ,װעלן אים די אַלע
א'ן און אַרומדרײענישן גאָרניט העלפֿ ,צייט,

טמז11 1 8591 ,

דער (דין- ,קע).

-עריי

אָרון ( --אָרן| דער .מצ :אָיס ,אַרונות {אַרױנעסן

 .1אָרון-קודש' .קאַסטן,

כּכשמות ,כה 01 ,אא.

תּיכֿה .הייליקער אַלמער ואו עס שטייען אין
שול (בּית-מדרש ,קלויז) די ספֿר-תּורות און
אַנדערע תּשמישי-קדושה .דער פּרוֹכת איבּערן
(אױיפֿן) אַי .עפֿענען און פֿאַרמאַכן דעם אִי בּײַ
געוויסע תּפֿילות .אױפֿעפֿענען דעם אִי און
מתפּלל זײַן .אױפֿרײַטן דעם אַץיקודש) +-
,,{ ,7שטייען ספֿריתּורות אין דעם אי  --ניט
צעשניטן" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491ז' ,491
,לאַנגזאַם מאַכן אויף זיך בּיידע טירלעך פֿונעם
אָיי ,דא ,גש ו,1191 ,
 .2אָרון של מת .מתים' קאַסטן װאו מע
לייגט אַרײַן דעם מת צו קבֿורה .פֿקפֿ :אָרונדל,
,איז דער מנהג אין לנד (צרפֿת) דז מן מאַכט
אויז דעם טיש פֿון דיא (חסידים) װען ער
שטערבּט איין אי אין זײַן קבֿר" ,צאינה ,תּרומה,
עה/ג, .זײַט מיך מטהר און ליגט מיך אין
איין

אַי",

מבּ,

מעשׂה

אַמשׂט,

.242

{אפֿשר

האַנדלט עֶר מיט לײַװנט אויף תּכריכים! אפֿשר
מאַכט ער אָינות!" ,פרץ ,בּשעת מגפֿהי, .דאָך
קוקט אויף זײַן מלבּוש . ..אַ טויטן-געװאַנט,
אַ קיטל ,אַ קלייד פֿונעם אָ' ,יהואַש ,יזכר
לחורבּןי, .שטיל װעט מען זײַן אי טראָגן /
און קיין שבֿחים װעט מען זאָגן" ,אֵר ,אויף אַן
אָרעמאַנס טויט' ,מ,ײַן . . .גאַנצע מי פֿאַרשװענד
איך אויף

אָעות",

הל,

אין

טרעבּלינקע..י .

,מען וארפט שוין אויף דעם אִי זאַמד און
שטיינער" ,לע, .ר' אליהו בּעל-שם . ..פֿאַר
זײַן פּטירה האָט עֶר איבּערגעלאָזט אַ צואה אַז
נאָך זײַן טויט ,װען מע װעט דורכפֿירן זײַן אי
פֿאַרבּײַ דעם רוסישן קלויסטער און קריסטלעכע
כוליגאַנעס װעלן אָנהײבּן װאַרפֿן שטיינער ,זאָל
מען ניט אַנטלױפֿן  . . .נאָר אָפּשטעלן דעם אַי
און בּלײַבּן שטיין" ,ע .װיניק ,אין יזבּ כעלם,
יאָהאַנעסבּורג  ,4591ז' ; 481די אִ'ס זײַנען
געטראָגן געװאָרן פֿון די פֿרײַנד און חבֿרים
פֿון די דערהרגעטע בּיז אױפֿן בּיתיעולם" ,אין
טשענסטאַכאָװער

טע,
איך
מיט
פּו

ייד

ג"י

,7491

ז' ,471

,טא"

נאָכן שליטן מיט דײַן אִי  /נאָכגעלאָפֿן בִּין
דיר ,כּדי  /אָנצױאָגן ערגעץ דײַן זכּרון /
א טויבּ אין בּוזעס װײַס װי שניי" ,סוצ,
ו ,זי ,41

( .8מיט בּיטערער איראַניע) אַלמער פֿאַר
מלבּושים ,ספֿרים ,קרעדענץ אע.
( .4גנכים-שפּראַך) בּאַהעלטעניש, .די קלינ"
גערס זענען אין אָי".

2196

ארונדאָ
אַרונדאַ  --דער' ,ס .װאַסער געװיקס פֿון
דער משפּחה דאָרן מיט פּוסטע שטענגלעך.
)6))4תג.

זמ

אַרונטער

א מין אַאיר ,2 +-- ,טשערעט.

,040112

אַרון"(ה)בּרית

--

(...

(האַבריסן

דער.

ככיהושע ,ג .6 ,אאַ .אִי פֿון בּונדי ,תּי .דער
הייליקער אַי אין וועלכן עס זײַנען געװען די
'שני לוחותי װאָס האָבּן עדות געזאָגט אַז גאָט
האָט פֿאַרשניטן אַ בּונד מיט די בּנייישׂראל ,פ:8
אַ'בּרית ה' { ..,האַשעמן ?כיהושע ,ד7 ,
ע;אַי פֿון גאָטס בּונד" ,תּי, .און דער אין
זאַמליר  . . ,גינג ,נאָך דעם אִי פֿון גאָט גינגן
דיא כּהנים אונט בּלאָזין מיט שופֿרות" ,סהמ,
יהושע ,ו, .9 ,װעט הקבּ"ה אומקערן צען זאַכן
װאָס איז אָפּגעגאַנגען אין אַנדערן בּית-המקדש,
דהיינו דעם אַי און כּרובים.,.,ײ ,איבּז אַבֿקת רוכל,
שקלאָװ? , ,4181די  42אויסדרוקן פֿון געבּעט
װאָס שלמה המלך האָט דערמאָנט בּעת עֶר האָט
אַרײַנגעבּראַכט דעם אי מיט די לוחות אין
קדשי-קדשים" ,בּרכות ,ז'  .701דער בּית-
קדשי-הקדשים  ---װאָס דאָרטן איז געװען די
שכינה  . . .דער אִי . . .דאָס איז דאָס האַרץ פֿון
דער גאַנצער װעלט" ,נוצ ,זשיטאָמיר ,תּרכ"ג,
רג/א .יויעשׂ בּצלאל את האָרון' (שמות ,לו)1 ,
,פֿאַרװאָס צוערשט דעם אִי און דערנאָך דעם
משכּן?  --צוערשט זאָל מען זאָרגן וועגן תּורה
גופֿא און דערנאָך װעגן בּנינים" ,הלל זײַדמאַן,
טמז 6691 ,ווו , .81שװער מיר אָבּער בּײַ דעם
א  . . .בּײַ די לוחות" ,יהואָש' ,עלי און שמואלי.

אָרון"(ה)קודש  --ואָרך(האַאקױדעשן דער.
מצ :אַינות-ק' ,אָיקודשן ,איין מאָל אין תּנך.
ככדבֿרי הימים ב ,לה ; 33 ,שבּת לבּ/אא.
 .1דער אִי פֿון הײיליקייט,, .הייליקער אַי ,תּי.
וְאין שולחן-ערוך,

אורח-חיים,

זײַנען דאָ בא

זונדערע דינים ועגן אַייקי .די קדושה זײַנע איז
גרעסער פֿון בּית כּנסת און קלענער פֿון דער
ספֿר-תּורה {מגילה ,בּ ,גן .אָפֿט געװען געשניצט
פֿון א ספּעציעלן סאַרט האַלץ .די געזימסן,
קארניזן מיט אױסבּייגן ,מיט בּאַצירונגען (כּרו-
בֿים ,לײבּן ,לעמפּערטן ,הירשן ,מגןדודס,
'שויתיס' ,שלאנגען ,אויפּס ,נעמען פֿון די
צװעלף שבֿטים וכד') ,פֿאַרהאַנגען מיט אַן
אױיסגעהאָפֿטענעם פּרוֹכת.ן בּײַ א טייל תּפֿילות
עפֿנט מען דעם אַ"קי .דער מגיד פֿלעגט שטיין
פֿאַרן אַיקי .מע שטייט אויף ,װען מען עפֿנט
דעם אַיקי,
*אוױפֿרײַסן דעם
ארײַנװײנען אין אַ"קי.
אַ"ק' ( )784 +--און מתפּלל זײַן פֿאַר אַ חולה-
מסוכּן ,א פֿרױ א מקשה-לילד ,בּעת א צרה ,א
גזירה .אױפּפּראַלן די טירלעך פֿון אָ"קי .צופֿאַלן
צו די ספֿר:-תּורות אין א"קי בּײַ אַ טענה ,א
תּבֿיעה זיך אװעקשטעלן פֿאַרן אַיקי און ניט
*איר ,קריכן מיטן קאָפּ אין
לאָזן אַרױסנעמען.
אָיקי = איבּערטרײַבּן מיט פֿרומקײט ,ה,ײיליק
(פֿרום ,צדיק ,חסיד ,ירא-שמים) ,כאָטש נעם
און שטעל אים אַרײַן אין אָיקיי, .א יוצדקתך',
*יצר:הרע אין
כאָטש בּאַהאַלט אים אין אַ"קי,
אַי"קי = גײַסטיק געראַנגל בּײַ א יראישמים;
עֶמפֿאַטיש,
עבֿירה אײַנגעװיקלט אין א מצווה.

ווען עמעצער װיל מיזאָל אים גלייבּן; :איך קאָן
שװערן דערויף בּיים אַ-ק'", ,האָט מן דען א"
ה' מוזין אויף טאָן אונ' דירין אַרום גיזעהן
אובּ עפּיז פֿון זאָלכין זאכין דרײַן אין"' ,כּיי
װעגן מעצער עלילת'דם { '9661פֿש װ ,שפ'
.,5
;,װאָז גישריבּן אין אין דען אִ"ה'  --די
פּסוקים די איינן מענטשן אן דכטיק מכן אַז
'ישויתי ה' לנגדי תּמיד'" |תּהילים ,טז,}8 ,
לטו ,י/א; .אַבֹּר דשׂ (אָ"ה') װאַר ניט דאָ ,דען
(ירמיה הנביא ע"ה) ...האָט דש פֿרבּאָרגין",
יוסיפֿון ,פֿיורדא  ,4671יבּ/בּ, .זוא נעמט עֶר די
הייליגי ס"ת |ספֿר:-תּורה} אויז דען א"ה אונ'
נעמט זיא אין זײַן אָרים אוני' שװערט" ,גה,
זכרונות; .ער |דער רמבּםן האָט זיך אַנידער-
געװאָרפֿן פֿאַר דעם אַייקי און האָט מיט גרויס
געוויין געבּעטן :האַר פֿון דער װעלט ,לערן
מיך די תּורה" ,סיפֿורי נפֿלאות ,לבֿוב תר"י,
;יום כּיפּור צו כּלינדרי  . ...דער רבּי שטייט
בּײִַם אָ"ק ,/דעם קאָפּ אַרײַנגעגראָבּן אין פּרו"
א.

כת",

בּערגמאַן,

מעשׂיות,

קאָצקער

ווארשע

, .9דער װאָס גייט מיט אױפֿצ;ען שטעלט
זיך אין צפֿון פֿון אַָקײי ,הרבֿ ש .אסף,
ימנהגי

שׂמחת

תּורה

בּווירמייזאי,

בּית'הכּנסת,

תּ"אָ ,תּשרי תּש"ז, .אין דער גמרא װערט
געזאָגט |בּרכות ,מז/בּן אַז נײַן ייִדן און דער
אַ"קי זײַנען זיך מצטרף צו א מנין" ,הרבֿ יוסף
דובֿ

סאָלאָװיײיטשיק,

טמז,

 8691װן .32

עדאָרט

וואו ס'איז געשטאנען דער אַ"קי איז געבּליבּן
פֿון ערשטן געבּאָט
.י
ו.כ
נ.
אָרט
,א.י.ין װא
אין די עשׂרת הדבּרות" ,חג ,טמז' ,חרובֿע
קלויזן' 8691 ,ווש , .91בּעת אין בּית הכּנסת
עפֿנט מען דעם אַ"ה' ,עפֿנט מען למעלה דעם
אָרון"בּרית ד'" ,לדבּ ,נ"י תּשי"ן ,זי  ,454עדי
קאָזאקן האָכּן געזוכט געװער אין אַ"קי און
דערקלערט אַז זי ווייסן זיכער אַז דער 'ראַבּין
איז אַ דײַטשער שפּיאָן" ,א .קאַליש ,אין יזבּ
אָטװאָצק ,תּ"אָ  ,8691די ,002
 .2פיג .סימבּאָליזירט די מעלות טובֿות פֿון
אַ נפֿטר |צדיק ,חסיד ,ררבּין .בּאַצײכנט א
פּערזענלעכקייט מיט אַ מאָראַלישער השפּעה.
,וועמען שיקט מען זען װאָס מאַכט רבּי? האָבּן
זיי געשיקט בּר-קפּרא  . . .האָט 1ערן אַזוי גע"
זאָגט :די מלאָכים מיט די ערדױלײַט האָבּן זיך
געהאַלטן פֿאַר דעם אָ"ק' ,האָבּן די מלאָכים
מנצח געוען  . . .האָבּן די רבּנן צו אים געזאָגט:
איז דען רבּי געשטאָרבּן?" ,דרכי עולם והוא
אוצר חיים ,װילנע , .6681די מצבֿה אויף
וועלכער עס איז אויסגעקריצט :יפּה נגנז אָ"ה",
ניסן

גאָרדאַן,

טמז,

8691

וו ,51

 2דזו אָרון"הבּרית, .אַז עוזא הכּהן האָט
אויסגעשטרעקט זײַן האַנט און האָט אָנגערירט
אין אָ"ה' װאָס די לוחות זענען אין אים
געלעגן  . . .איז ער בּאַלד געשטאַרבּן" ,מחזור
לראש-השנה ,סלאַװיטע  ,2381ל/א.

אָ'-ק'-ווינקל  --דער ,דער אױבּנאָן .אַ
בּכּבֿודיק אָרט בּײַ דער מזרחװאַנט רעכטס
אָדער לינקס פֿון אָיקי .א שטאָט אין סאַמע
אָייקװי

א"ַק'ל  --דאָס .פקפ .פֿאַרצערטלט .דריקט
אויס שטאַרקע ליבּשאַפֿט (בּעִֵיקר צו א בּןדיחיד,
בּתייחידה וכד', .אָ"ק"ל מײַנס ,ואו בּיסטו?".
אויך איר :קאָט איז .דער תּכשיט דײַנער ,דאָס
אַייקיל אונדזערס ,נעם גיס אויס די פּאַמעניצע",
שע ,לכּבֿוד יום'טובֿ ו, .הײיליק  --כאָטש נעם
און שטעל אים אַרײַן אין אַ"קיל?  --געװייג-
טלעך איר ,שפּאַסיק,

אקוילעטש?  --שפּאַסיקע פֿאַרדרײעניש
ד
מיטן  :3לערנער ,ישיבֿה-בּחור .בּאַנקקװעטשער
וואויליונגעריש) .גרבּי ,חלשט ניט ,קוקט נאָר
אַהער ,אײַער . . .בּןדיחידל ,אײַעֶר אָײקוילע-
טשל" ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע ,6781

דדיק  --אַדי, .מיט דער האַנט האָט ער א
מאַך געטאָן צום אָרו"קודשדיקן אױבּנאָן",
מאָל,

ליכט

פֿון דאָרנבּום,

בּ"א

,5691

ז' ,78

-יקייט,

אִיון"חושך  . . { --כוישעךן דער ,ישװאַרצער
 .1מתים-קאַסטן
אָי{ .אִי פֿון שװאַרצקײיטן,
אין װעלכן מע לייגט אַרײַן אַ בּר-מינן,
 .2בּכּיוון פֿאַרגרײַזט עס זאָל זיך בּינדן מיט
הרי:חושך, .די מלאכי-חבּלה װעלן מיך אַװעק-
טאַסקען אונטערן {ה=ינטערןן אָייחיי ,ייל ,קמ,
 ,7נאַן ,62

אָרון נושא

את

נוֹשׂאָיו --

| ..נויסע

עס נױיסאָװ| זאַץ .תּח22 .סוטה ,לה/א .געניצט
מיטן  :3די תּורה בּאַשיצט ייִדן, .לערן ,יינגע-
לע ,תּורה ,װעסטו זײַן געזונט װײַל אי ני אי ניי,

אָרון של מת  ..| --שעל מעסן דער;-- .
אָרון  .32תֹּח .אויך :אַ"המת | --אַיהאַמעסן
2כסוטה ,יג/א| .מקבֿר זײַן אַ מת אין אַן אִי איז
אַן אוראַלטער מנהג; .אַז יוסף איז געשטאָרבּן,
איז ער אַרײַנגעטאָן געװאָרן אין אַן אִי אין
מצרים" ,תּי :בּראשית ,נ .62 ,אַזױ האָט מען
זיך נוהג געװען אויך בּײַ די חכמיישׂראל.
(בּרכות ,יט/א)} ,דעם אי שי מי פֿלעגט מען
מאַכן פֿון האָלץ ,פֿון מירמלשטיין (נידה ,כז/בּ),
פֿון מעטאַל (סוטה ,יג/א) ,אויך פֿון שטיין,
דער אִ'י שי מי איז אָסור בּהנאה ,נאָר מע דאַרף
אים פֿאַרבּרענען (שׂמחות ,יג),

אַרונטער--אַדו .זס0מט-זסם 6142:

 ,1פֿאַלט

צונויף אין  3מיטן קאָנװערבּ אַ' .אַראָפּ ,אַנ-
דער .אויף אַראָפּ ,אויף נידעריקער ,אין דער
ריכטונג פֿון אױיבּן אַראָפּ ,בּיז אונטן ,בּאַרג-
אַראָפּ ,שטראָם-אַראָפּ, .אַז מע קען ניט אַריבּער,
מוז מען אַי" ,שח,, .און ווידער קומט איין טאָג
דשׂ דער געטליכער מאן איז הוך בּיזן אן
הימל ,נידירט ער פֿון זײַן הוך הייט װידר
אַרונדר" ,בּע ,י/בּ, .עס קאָן זיך די צײַט פֿאַר-
קערן אין איין קליינעם אױגנבּליק דאָס דיר
וערט אַװעקגענומען דײַן לײַטזעליק געלט און
דײַן כּבוד פֿון דײַן קאָפּ אַי' ,איבּז ,א .פּאַװיר,

בּחינות עולם ,זשאָלקעװ תּקס"ה ,יה/בּ, .רב
מלך דער חזן פֿאַרװאַרפֿט דעם קאָפּ אַיי ,שע,
יאים מעג מען מקנא זײַף; .האָט עֶר אויך
עפּעס אָנגעהױיבּן קוקן אַ' אויף זײַן אייגענעם

אַרונמער
טאַטן",

2197
מילער,

בּרוך

טך .21

אין זאַמלונגען,

,און דאן האָט ער הויך און שאַרף ,אַזױ מע
זאָל יעדעס װאָרט הערן ,ערקלערט פֿון אַלמע-
מער אַי ,י .שפּיראָ איבּז ,נ .ה .עהרמאַן ,דער
בּעלישם

פֿון מיכלשטאַדט,

װארשע

תרפּ"ה,

ן'

, .2איך זע װי אַן אוצר-זוכער אויס  /װען
איך גיי אַזוי מיטן קאָפּ אַיײ ,מלה ,לידער ו ,נ"י
,4

ז' ; ,83א פֿלינקע בּאַװעגונג

בּערגלאַי

האָט שטורמיש פֿאַרלאָשן יעדן פֿונק פֿון מונ-
טערן געדאנק" ,ישׂק ,שליאַך ,...ז' 932
;א מגפֿה ,װאָס האָט זיך פֿאַרשלעפּט פֿון סיריע
קיין גליל אַ ,י .ש .איבּז ,א .גפֿן ,איק ,ר"ה
תּשט"ו,
 .2לד .אויסגעדארט ,אָפּגעצערט ,פֿאַרלאָרן
כּוחות .װײיניקער געװאָרן ,אַרעם געװאָרן ,א
אַ'
ד,
יורד געװאָרן ,אַראָפּ פֿון גוטן ש טנא
פֿון מטמד, .זע װי זי איסזעט ,זע װי זי
איז װי אונט צערן װאנט א" ,אַמד ,דער
בּעלישם אין די זאַרנעס ,װילנגע ; ,9681אין די
דרײַ יאָר איז דײַן שװער א' / ,ער גייט אום
בּייז און קיינמאָל מונטער" ,גאָר .שירי --
יודישע לידער ,װאַרשע  ,9881ו'  ,78אמיר
יי טויזנט רובּל ,און ער
צםו,ו.,
קומט פּײַ אי
איז הײַנט אַי . . .האָט נישט קיין צװויי טויזנט
גראָשן" ,אַמעריקאַנישע גליקן ,װאַרשע ,5981
זי |, ,111זײַןן פֿאַנאטיזם איז אויך אַ סך א'
קעגן אמאָל" ,י .בּודזאָהן ,אַ כּדאַיע זאַך כלעבּן,
וילנע  ,3191ז'  ,91עדי נאָז א לאַנגע און
פֿאַרענדיקט זיך מיט א שפּיץ אויף אַ'" ,רעד'
אַקש,

זב,

דער

װעג

פֿון

פֿאַראַט,

מאָסקװע

 ,2ז' ,421
 .3פֿאַרבײַט :אַרונטערגיין ,אַרונטערקומען,
אַרונטערפֿאַלן ,אַרונטערנעמען ,ארונטער פֿון
זינען אאַ, .העלף מיר נאָר ,גאָט ,ארויף ,אַ'
װעל איך שוין אליין גיין" ,שװ, .בּײַ אים איז
אויסגעקומען דעם עולמס װערטל פֿאַרקערט:
אַז מע קען ניט אַי ,מוז מען אַריבּער" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי , ,301איז ארײַנגעקומען{ . ...דער
גוין  --איז דאָס היטל א" ,שע ,אין שטורם,
זי , .02שטילע נאַכט מיט זײַדן פֿליגלען  /אין
אויף שילהס בּאַרג אי  /האָט אין זילבּערשײַן
און שאָטנס  /אײַנגעדעקט דעם אוֹהל-מועד",
יהואָש,

'עלי און שמואל'.

,די זון איז שין

געװען אי ,װען מיר האָבּן זיך אומגעקערט",
דא,

פֿון

אַרונטערבּײַטן

בּערלין

בּיז

סאַן

פֿראַנציסקאָ,

װאַרשע

 ,0ז' .162
גײן בִּיו אי = בּיון סאמע סוף ,זיך ניט
אָפּשטעלנדיק פֿאַר קיין שום מניעה* .ש פּילן
בּיו א' = אײַנשטעלנדיק אַלץ װאָס מע האַט.
זיך בּיז א' = בּיזן אָנװערן די
*לשאָגן
*א' פֿון
כּוחות ,צעבּלוטיקט װערן אע.
זינצן = אראָפּ פֿון זינען ,משוגע װערף
=
*אי פֿון מא רק ,פֿון דער ארעל
אױפֿהערן זײַן װיכטיק ,שפּילן א ראָלע ,ניט
ווערט זײַן אַז מע זאָל זיך אינטערעסירן ,זיך
פֿאַרנעמען מיט דעם מענטשן אָדער מיט דעם
ענין, .װעט ער זײַן אַן אָפּגעשלאָגענע ה"
שענה! און אַ' פֿון דער נאַציאָנאַלער פּאָליטישער
אַרענע" ,פֿאַר 4691 ,ווט , ,72און אויבּ חלילה

נישט ,איז אויך נישט קיין אומגליק ,מע גט
זיך  ---און אַי פֿון מאַרקײ ,טמז,1 | 7691 ,
*אַי אונטער עמעצנס אויג ,פֿ ליגל(9ן)
הענט = זײַן אַדער ארונטערקומען אונטער דער
השגחה (אין רשות אע) פֿון עמעצן, ,צײַט איין
יאָר איזט דיזער חצר אי אונטער די הענט פֿון
א נײַעם שׂר" ,אמד ,סיפורי מוסר ,5781 ,זי ,9

,אין יאָר  6431איז דאָס ליבּעראלע גרויסי
פֿירשטנטום ליטע אַי אונטער די פֿליגלען פֿון
נוסח-רוים" ,חנא גאַרבּער ,אין גאָפּ ,ב"א ,8491
פאן ,8

 .4פֿאַרבּײַט :צװישן, ,אונדזער |האנטװער-
קער-פֿאראיין װאָס אי זיי האָבּן זיך אַרײַנגע-
כאַפּט זײַטיקע מענטשן" ,רייד (קאָװנע), .דיא
(אַנשי כּנסת הגדולה)  ...דאָשׂ זײַנן גװעזן
הונדרט אונ' צװאַנציג (זקנים) וואו אַרונטר זײַנן
גװעזן (נכֿיאים :חגי ,זכריי ,מלאכי)" ,אבן
ישׂראל ,מצץ  ,6671ד/א,
אַרונטער  --זו .געניצט אין אױסרופֿן :אַי! אי
אַרונטער  --קאָנװערבּ .פֿרגל אַראָפּ ,די אָפֿטסטע

 ,1זזװ אַ'י אַדװ ,31 ,למשל:
בּבּ זײַנען:
אַרונטערבּײגן ,אַרונטערבּרעכן ,אַרונטערגיטן,
אַרונטערגליטשן זיך ,אַרונטערהענגען ,אַרונטער-
נעמען,
 .2אַראָפּ און אונטער .למשל  :אַרונטער-
זיך ,אַרונטער-
בּרענגען ,ארונטערגנבענען
ווארפֿן ,ארונטערטאָן ,אַרונטערקײַקלען ,אַרונ-
טערקנייטשן,
( .9אַהינטער .אין דער ריכטונג פֿון הינטער
עפּעס .למשל :אַרונטערגיין ,אַרונטערדרײען,
אַרונטערזעצן ,אַרונטערלױפֿן,

 .4גאָר נידעריק .אַרונטערבּוקן זיך ,אַרונטער-
בייגן ,אַרונטערדרײען ,אַרונטערבּײַטן,
ס ,פֿאַר) װײניקער ,אַרונטערבּאָטן .אַרונטער-
מאכן ,ארונטערלאָזן.

 .6אומקלאָר ,ניט-ווילנדיק .אַרונטערבּורטשען,
אַרונטערבּאַרבּלען .אַרונטערזאָגן,
? .אָפּשאַפֿן .אַרונטערבּאָדן ,אַרונטערװאַשן,
אַרונטערבּאַרשטן ,אַרונטערבּראָטן.
 ,8ערגער .אַרונטערבּױיען,
טיקן ,אַרונטערמלאָכהן,

אַרונטערבּאַפֿעס-

 .9בּיזן סוף .אַרונטערבּרעכן ,אַרונטערבּרע-
נען ,אַרונטערשמירן,

ו!וערבּן אָדער בפ פֿון װערבּן
מיטן קאָנװערבּ אַרונטער װאָס
ווערן ניט פֿאַרצײיכנט  .-שטאַם
פֿון װערבּ און די פֿאַרשײדענע
בּאַטײַטן פֿון קאָנװערבּ אַרונ-
טער .=-
אױפֿאַכלען .אויפֿ-
אַרונטעראכלען  --טרוו.
פֿרעסן אלץ װאָס איז דאָ ,װאָס איז אָנגעגרײט,
אי אַלץ װאָס שטייט אױיפֿן טיש .אי װי א
היישעריק ,אַי דאָס אַנגעגרייטע אין די שפּײַם-
לערס און אין די קעלערן.
אַרונטע
ראַקערן  --טרו .בּײַַם אַקערן איבּער-

אקערן אויף אַרונטער דאָס װאָס אין אָנגע-
וואקסן אױפֿן צעאַקערטן שטח ,אי אַלץ װילד-
גראָזן .אי די בּלימעלעך.
קאַליע מאַכן
אַרונטעראַרפּעטן  --טרח.
לאָזן ,דערפֿירן דערצו עס זאָל גיין אויף אַראָמּ
װאָס מע האַט פֿריער אַרױפֿגעאַרבּעט .אַ' א
מיט זיך --
געשעפֿט ,אַן אונטערנעמונג.,
װערן שואכער ,אַנװערן כּוחות פֿון צו פֿיל
ארבּעטן ,אַרױפֿאַרבּעטן דעם װארשטאט און
דערבּײַ זיך אי /נב,
מיטן בּאָדן אַראָפ

אַרונטערפּאָדן  --טרו.

װאַשן ,אָפּשאַפֿן .אי דעם בּרוד װאָס האָט זיך
אײַנגעגעסן,
אַרונטערפּאַטן  --טרװ.
פֿאַרלײגן אלץ א קלענערן

בּײַם פֿאַרקױפֿן
פּרײז .אַ' בּיזן

'זעלבּסטקאָסטן .אַי און צוליגן ,װײַל די
פּירות הייבּן שוין אָן צו פֿױלן,

אַזריוךנ בטּעיורןבּסואףַ.מידעזװן אַזריוךנטע-ר-אַראבוּטעוט.ן זיך,בּאַמען
אַרונטערבּאַ נוֹצן ,יניצן  --טרח.

באַניצן

אַזױ לאַנג ,בּיז עס װערט אָן די נוציקייט פֿון
א זאַך .אי א מאַשין .אי דעם אויטאָ װאָס איז
/זנג,
שוין אױיסגעפֿאָרן  000,051קימ .
אַרױסנאַרן בּיון
אַיונטערבּאַרען  --טרו.
סוף .אַרײַנקריגן ניט קיין געניטן שותּף און
אים אַ"

אַרונטערבּאַרשטן  --טרו .אויך :בּאַרשטן
און דערבּײַ אָפּשאַפֿן ,מאַכן צס זאָל ניט זײַן
מער .אי שטויבּ .קען מען אויך אזא פֿלעק א'?
בּײַם (צוגויען 
אַרונטערבּױען  --טרװ.
מאַכן ערגער ,מיאוסער ,אומבּאַקװעמער, .טאַקע
אַרױפֿגעבּױט א דאכקאמערל ,אָבּער ארונטער-
-בוי ,דער.געבּויט דעם גאַנצן בּנין" .
-אונג,

אױינטערפּײיגן  --טרו.

 .1גי בּייגט אַ

בּיסל אַרונטער דעם קאַפּ ,קוקט מיך ערנסטער
 ,פרץ' ,שטעט און שטעטלעך ,פּונקט
י.
.ן.
אָ
{ 8קוים אַבּער עפֿנט אויף דײַן שװעסטער
אירע אויגן / ,דאַן מוז איך שװײַגנדיק מײַן
קאָפּ אַרונטערבּײגןײ ,מלה ,אין ניוייאָרק ,װאַר-

 .2מאַכן נידעריק(ער)
שצ  ,7291ז' .661
 .8אונטערדריקן,
אי יענעמס כּבֿוד ,שטאָלץ
מאַכן אונטערטעניק .אַי די אַרומיקע פֿעלקער,
מלוכות,

מיט

זיך , .1 --די זומערנאַכט ,אין ים

פֿאַרליבּט / ,האָט טיף זיך אַרונטערגעבּױגן/ :
מײַן װילדער ים ,מײַן שטאָלצער ים / ,קום
קוש מיר די גאָלדענע אויגן" ,יהואַש ,זון און
 ,2זיך אונטערגעבּן
מעבּל' ,װאַסער-שפּיגלי.

בּ-ייג ,דער.

הונג.

-עכץ.

עניש.

אױסבּײַטן ,איבּער-
אַרונטערבײַטן  --טרו.
בּײַטן אויף ערגערס .א' שיך אויף שלורעס,
אי דאָלאָרן לויטן אָפֿיציעלן קורס דאַרטן ואו
-בּיים,די װאַלוטע האַלט אין איין פֿאַלן.
עניש.עכץ.דער.

אַרונטערבּײַטשן -

2198

אַרוטעראאָגן,
אַרונטערפּײַַטשן  --טרח.
שלאָגנדיק מיט א בּײַטש .אַי די יינגלעך װאָס
זײַנען אַרױף צו אים אין סאָד,

 .1בּלײַבּן אונטן,

אַרונטערבּלײַבּן  --אוטו.

אִי אין טאָל ,וען אַלע זײַנען אַרױף אױפֿן בּאַרג.
 ,2בּלײַבּן הינטערשטעליק, ,די איבּעריקע װעלן
שוין נאָכגײן ,ס'װעט דאָך זײַן אַ בּושה אַרונ-
טערצובּלײַבּן",

װאָלף

טאַמבּור,

מײַן

הײים,

דער"

ציילונגען ,סיגעט  ,0491ז' ,25

זזח אַרו-
אַרונטערבּערשטלען  --טרח.
טערבּאַרשטן ,אָבּער מיט אַ בּערשטל,
אַרונטערפּרעפן

אַרונטערגעלאָזט

 --טרװ .אי א צװײַג פֿון

בּוים, .איילין שפּיגל בּרעכט דיא גילדני הוף
אײַון פֿון זײַן פּפֿערדן ווידר אַרונטר אוני פֿר
קויפט זיא" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תצ"ה,

זי ,7

אַרונטערבּרענגען  .1 --אי די גאולה ,די
ישועה; .זײַן גוטסקייט און מײַן פֿרומקײט
קענען אַי משיחן" ,איר פֿװל, .ויא קונטין מיר
זוא עבּין װישׂן דז ער זאָגין װערט :בּרענגט
אייאר בּרודיר מיט הירונטיר" ,בּליץ ,בּראשית,
מג, .6 ,אוני צוויי שטיינר טאַבֿלן האָט ער
אַרונטר גיבּראַכט מיט זײַנר האַנט" ,מחזור,
חלק שני ,שלש רגלים ,אַמשׂט  ,3171סח/בּ.
,זיא |די נשמהן װיישׂ ניט װער זיא האָט אין
דעם גוף אַרונטר גיבּראַבט" ,בּע ,כג/בּ,
 .2ציטירן פֿון א חשובן מקור ,אי א פּסוק בּײַ
אַ װיכּוח .אַי א משנה בּײַ אַ פּלוּגתּא אין דער
גמרא, .דער מדרש בּרענגט אַרונטער דעם
פּסוק",
 .9בּרענגען אונטער עמעצנס השגחה ,אַרײַן-
בּרענגען אין עמעצנס רשות; .ארונטערגע-
בּראַכט די בּלאָנדזענדע נשמות אונטער זייערע
פֿליגל ,און זיי געגעבּן אַ תּיקון" ,פ .רודאַ,
טמז 1691 ,ווא ,01
 .4אַראָפּבּרענגען .בּרענגען עמעצן פֿאַר א
ספּעציעלער שליחות ,פֿונקציע  ---פֿון אַ גרע"
סערן ,װיכטיקערן אָרט אין א קלענערף אַ'
דעם לעקטאָר פֿון װאַרשע ,אִי די טרופּע אויף
,אָס האָט אונדזער קולטור-פֿאַראײן
גאַסטראָלן ,ד
אַרונטערגעבּראכט דרי זשיטלאָװסקין".
מיט זי ך  --אַראָפּנידערן ,דערפֿירן זיך צו
א נידעריקערער מדרגה,
-כּ-רענג ,דער .זנב- ,עניש .דער

(דין- ,קע).
אַרונטערגיין  --אוטװ.

 ./אַי פֿון בּעט ,פֿון

געלעגער .א בּיסל טרינקען ,דאָס עסן זאָל אי
,אַרויפגעשיקט האָט דער מערדער אאַקובֿי /
דבֿורהלע זאָל צו אים אַי"8 ,ל, .ד,ער נאָך גינגן
די אַפֿין פֿון דיא בּיימר הרונטר" ,איילין שפיגל,
פּראָג תּצ"ה ,ז' , ,72אַזױ בּאַלד אַז רבּי אליעזר
דאָס דערהערט ,אַזוי גייט ער פֿון זײַן שטעל
אַרונטער און קושט און האַלדזט אים" ,מעשׂה
השם ,לבֿובֿ תּרכ"בּ ,ד/בּ,
 .2יאַי אונטער עמעצנס פֿליגל(ען) = א
טער עמעצנס השגחה ,שוץ ,אין עמעצנס רשות,

;און װער עס האָט קיין געלט און האָט ניט

 ,3זי , .81בּײַם קעניג פֿון קאָפּ האָט די
קרוין זיך אַרונטערגעגליטשט" ,מלה ,לידער װו.

פֿעלדאַרבּײטער ,װאַרשע ,1981

אַרונטערנליען  --אוטו,, .ס'האָט געקלונגען

געהאַט דאָס גליק אַי אונטער ראָטשילדס גרויסע
אָדער חובֿבֿײציונס קליינע פֿליגל" ,מ .װעבּער,

יודישער

דער
זי ,3

פֿיג, .דער טאַטע גייט אַרונטער  /פֿון
זײַן װינקלדיקער ראַם  /אין האָפֿנונג אויף אַ
בּת-קול / ,אויף א נס פֿון יצחקס לאָם" ,הל,
אין טרעבּלינקע ,...דדי בּאַלאַדע פֿון מײַן

טאַטנס פּאַרטרעטי,
 .4אָפּדרײען זיך אין אַ זײַט ,אָפּװײַכן ,אויס-
װײַכן .אי פֿון װעג ,דער װאָגן זאָל קענען
דורכפֿאָרן .אַי פֿון דרך'הישר,
 .אַראָפּשטײַגן פֿון א פֿאַרקער-מיטל ,אַי
פֿון בּויד ,פֿון װאָגן .אי פֿון בּאַן ,פֿון שיף,
פֿון עראָפּלאַן, .װען

מן צו פֿוס גיט ,זאָל

מן איין ווייניג שטייאן ,װען מן תּפֿילת-הדרף
זאָגט ,װען מן אָבֹּר פֿאָרן אָדער רײַטן טוט,
בּרויכט מן ניט אַרונטר צו גין" ,ספֿר שׂיח
השׂדה ,פֿיורדא תּצ"ז ,הקדמה,
 .0גיין אויף נקיות ,אַרױסגײן, ,זײַט מוחל,
איך דאַרף א".
 .7אַרײַנקומען צו עמעצן (װאָס װאוינט
נידעריקער) .אי צום חבֿר אין פֿאָרשטאָט, .א,יך
האָב אַל מײַן טאג קיין שעניר מענש גיזעהן....
איך בּין הרונטר גאַנגן דאָשׂ איך װיל דיר
זאגן" ,לטן ,בא/א.
 .8פֿאַלן ,אַרונטערקומען אין געזונט,
 .9פֿאַלן ,אַרונטערקומען אין פֿאַרמעגן ,װערן
אַ יורד,
 ,0פֿאַלן ,אַרונטערקומען אין פּרײַז,

 1אַרונטערקומען ,פֿאַרשװינדן (פֿלעקן אע),
,װי די ערטער ואו מע בּרענט טעפּ ,װאָס דאָס
שװאַרצקײט קאָן נימאַלס אַ'" ,ש .ג .הרכּבֿי ,די
געליהענע האַק ,בּאָסטאָן  ,1191זי .11
 .2רעכענען זיך צװישן אַ גרופּע .אַרונטער-
פֿאַלן אונטער אַ כּלל ,אַן אַלגעמײנעם בּאַגריף,
אי אונטער אַלע עוֹלִים, .דער סאָרט ניט-פֿרום
גייט אַרונטער אונטער דעם גדר לתּיאָבֿון",
פלאי ,המדבּר בּצדקה ,װארשע תּרנ"בּ ,ז' ,6
;דאָרט איז קיין זאַך {ניטן קיין שאַנדע ,קיין
אַרבּעט איז |ניט} נידעריק ,װען דאָס גייט נאָר
אַרונטער אונטער דעם איינציקן װאָרט 'בּיזנעסי",
יאַחנע קרוינע ,...נ"י  ,3091ז' ,7
אונג.-עריי,

-עניש.

(ין

ער

-קע)

אַרונטערניפן  --טרו, .דיא ערדין שטעקט
דשׂ

נאַטירליכי

שׂמליגי

זאַכין

דאש

דשׂ איבּיריגי נאַטירליכי שׂמְלִיגי זאָכין דאשׂ
דיא יסודות ניט בּהאַלטין קענין שיטין זיא
אָדר גיסין אלז צו איר אַרונטיר" ,בּע ,יד/ג,

אַרונטערנליטשן  --טרו .אַי קלעצער פֿון
בּאַרג . געװיינלעך מיט זיך , --מען קען
זיך |דאָן אי און צעבּרעכן קאָפּ און לײַבּ און
לעבּן",

איבּז

זנג.

י האָט עס
..
 . . ,פֿונװאַנען? פֿון װעמען?  ./צ
בּאַגינען אַרונטערגעגליט  /פֿון מזרחס ער"
װאַכנדן פֿלאַמעגעזיכט?? ,יהואָש ,זון און
נעבּל ,יאַ זיג?.

אַרונטערגלעטן  --טרו .אַי די טרערעלעך
פֿון קינדס פנימל,
חניפֿה

-עניש,

אָפּשאַפֿן,

אויך :מיט זיסע רייד ,מיט
כּעס,

א' יענעמס

|אמדן

סיפּורי

הורדוס,

װילנע

בּרוֹגז

אע.

אַרונטערגנבענען  --טרה .אַי עפּעס פֿון
אײיבּערשטן צימער.
האָט זיך אַלע רגע
געפֿרירט אים דעם
פֿאָלקסטי געשיכטן,

מיט זיך , --דער װינט
אַרונטערגעגנבֿעט און אײַני
שוייס אױפֿן לײַבּ" ,פרץ,
'קלעצקין' ,זי ,18

בּײַ ניט-אויסגעטײַטשטע ווער-
טער מיט אַרונטערגע  +-דעם
קאָנװערבּ
סמיטן
אינפיניטיוו
פֿון
אָדער דעם אינפינימיוו
שטמאַם-װערבּ.

--

אַרונטערגעבּױגןן

פאַר, .דער

אד,

(מהר"ל) איז אַן ראָש השנה געשטאַנדן מיט
זײַן קאָפּף אַרונטר גבּויגין אַז ער האָט תּפֿילה
גטאָן" ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271ז/בּ,
;בּײַַם קלאנג {סן  . . .איז דער שפּיץ צונג אַ",
יאי ,יוֶשפּ ואא ,זי 2.

-ערהייט.

הקקייט,

אַרונטערגעבונדן  --אַדי ,פּאַר, .מע פֿירט אַ
יונגנמאַן מיט א שטריק די הענט אַ" ,טויזנט
און איין טאָג ,װילנע  ,8781זי - 82ערהייט,
אַרונטערגעבּן  --טרו.
דעם פֿולן זאַק.

 .1אַי פֿון אויבּן

 .2אַרונטעררעכענען .אי פֿון פּרײַז,

 9אַרונטערנײען .אַי דעם אונטערשלאַק פֿון
מלבּוש,
-געגעבּן  --אַדי ,פּאַר .אַיענער פֿון פֿריער-

דיקן מקח.

-ערהייט.

קקייט.

אַרונטערגעדרייט  --אַדי ,פּאַר, .איבּער-
געלאָזט בּרענען איין לאָמפּ ,אָבֹּער מיט א
שטאַרק אַץ קנויט" ,אַר' ,דער פּרוש, .ער
ראַנגלט זיך נאָך װי אַן עוף מיט אֵיע פֿליגל
אין די הענט פֿון שוחט" ,דוד פוכאַלניק ,הינטיש

בּלוט ,װאַרשע  ,7291זי .82

אין מיטן פֿון אַלי יסודות ,זיא איז צו פֿאַר
איבּיריגי

ג-ליטש ,דער .

-עניש.

-ערהייט,

דקייט,

אַרונטערגעהאַנגען  --אַדי ,פּאַר, .מע האָט
אים אַרױסגענומען {פֿון װאַסערן שוין אינגאַנצן
געל מיט אַן אַיעם קאָפּי ,װײַס וש ,אָפּגץ-
ערהייט,שטויסף.

אַרונטערגעלאָוט  --אַדי ,פאַר .פם- :גט-

לאָזן .אַיע אויגן .אַע זאָקן.

"בּלײַבּן (שטיין)

פֿאַרשעמט

װערן, .די געטאָ-

מיט

אַיע הויזן

פֿאַרבּײַגײער

דעם

שטאָלצן

=

זענען

נאָכגעגאַנגען

מיט

ייִדן" ,ר .מאַהלער,

אע

קעפּ

אין ספֿר

אַרונטערנעפֿאַלן
סאַנץ,

זקייט.

2199

,0

תּ"אָ

זי .918

=

ערהייט.

אַרונטערגעפֿאַלןן  --אד ,פאר.

 .1אַענע

שטיינער, .האָט ער דערפֿילט װי עמעצער...
שמידט צונויף זײַן נאַקן אין אַ'ענע פּלייצעס",
הל' ,דער װאָלף.

 .2געבּליבּן אָן מוט ,א דערנידעריקטעןר) .זײַן
בּײַ זיך אַ', .פֿאַרװאָס זײַט איר אַזױ אַ' בּײַ
זיך װאָס איר זײַט דורכגעפֿאַלן בּײַם עקזאַמען?",
ש.

מילער,

זװהיל

(נאַװאָגראַדיװאָלינסק),

תּײאָ

תּשכ"בּ ,זי ,661
אַ'ע(ר)  --װער עס האָט אָנגעװאָרן געלט,

ערהייט.

-קייט,

אויך :ג,עװעזענע נגידים מיט אַיענע געשעפֿטן",
זש ,פֿעטער זשאַמע ,װילנע  ,0391זי .84

אַרונטערגעצױג|ן  --אדי ,פאר .אַיענע פֿעל.
;אַרונטר גיצוגן  --דשׂ בּיטײַט אויף דען
אונטרשטן צולם" ,מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג

 ,1ב/א.

אַרונטערגעקעמט  -אַד ,פּאַר, .די פּאות
זײַנען געװאָרן קירצער און האַלבּ אַ'" ,צדוק
פֿעפֿער ,אין דאָס בּוך פֿון לובּלין ,2591 ,ז' .651

-דערהייט,

אַרונטערגעקרישלט  --אַדי ,פאַר, .די װענט
מיטן אָפּגעשפּרונגענעם

אַיץ טינק" ,חג ,טמז,

5
/ 2ש
2

אַרונטערגעשאָס|ן  --אַדי ,פאַר .אַענער אָד-
רײַסן ,אי שטיק בּלעך פֿון דאַך .אַיענע פּירות.
איענע װענט, .אַ קליינע אַלטע הײַזל ,דער דאַך
אין

האלב-אי",

יודעלסאָהן,

חײַקע

בּעלע ,װוילנע  ,7291זי ז- .ערהייט.

די

שװע"-

-קייט,

אַרונטערגעשאָפון  --אדי ,פּאַר .אַיענע אָד
לער.

לױופֿן װי אַן איענער .

ערהייט.

אַרונטערדאַטירן  --טרװ( .סוחריש) .בֹּאַי
שטימען אויף אַ שפּעטערדיקער דאַטע .אַי דעם
/נב.
וועקסל אויף א חודש שפּעטער .

דוצן עמעצן װאָס
אַרונטערדוצן  --טרח.
מע האָט פֿריער געאירצט, .ער איז אָבּער
געװאָרן אַ יורד און מע האָט אים אַרונטער:
געדוצט",
אַרונטערדינגשׂן  --אוטװ  8טרה .אַי פֿון
פּרײַז (מקח) .אַי פֿון אַ העלפֿט בּיז צוויי-דריטל
פֿון פּרײַז .אי די איבּעריקע תּבֿואה .אי (פֿון)
דעם װאַלד .אי פֿון דער בּארימערי, .װען מע
זאָל אַפֿילו אַ היפּש בּיסל אַ' פֿון דעם ענין
| ייִדישע השפּעה אין אמעריקע ,בלײַבּט נאָך
אַלץ איבּער א סך מער ייַדישער אײַנפֿלוס ...
וי אנדערשוואו" ,צײיט 6591 ,או ,41

רער (ײן -קע)
עניש.
זעכץ.
|
ערײַ,אַרונטערדעבּאַטירן  --טרח .דורך לענ"
ג!ערן דעבּאַטירן בּאַזײַטיקן ,אָפּשאַפֿן א פּראָבּ-
/נג,
לעם ,ענין ,שאלה אע.

 .1אַי עפּעס פֿון

אַרונטערדרייען  --טרו.

אַ העכערן אָרט .אי דעם קנויט פֿון לאָמפּ .אַ'
דעם קאָפּ.
 .2אַרונטערדריקן .ע{ערן איז אױפֿגעשפּרונ-
גען , ...האָט איר ארונטערגעדרייט די הענט,
און דרײַ קושן האָבּן געקלונגען" ,ח .ל .הײַל-
פערין,

הײַנטמאַדישע

דיא

בּילדונג

ווילנע

,"...

תּרנ"ו ,זי ,31
 .2אַרונטערדינגען ,אַרונטערדריקן ,פֿאַרדרײען
אַ פּרײַז ,דעם װערט פֿון עפּעס.
זיך  --אי זיך אין (צװישן) עולם .אַ'

מיט

זיך צװישן די פֿיס . -עכץ.

(דין- ,קע) .

אַרונטערגעפֿאָרן  --אַדי ,פּאַר .אַרונטערפֿאָרן,

מ.

אַרונטערװאַרפֿן

-ער

-עניש.

דזח דװח .אַ'
אַרונטערדרינגען  --פטמ..
דעם 'לעבּנס-סטענדער' {=לעבּן-סטאַנדאַרדן,

 .1אי אאַ דעקל

אַרונטערדריקן  --טרו.
װאָס דריקט אַרונטער די איבּערגעפֿילטקײט",
ז.

ידי

װײַנפּער,

דצצ'

,8391

{' .82

 .2איבּערגװאַלד ,געפּלאנטערהייט פֿאַרמינערן.
אַרונטערצודריקן מיט גװאַלד אַלע גײַסטלעכע
און קערפּערלעכע ענינים וצדקות פֿון דין!}
פֿאָלק אונטערן ציוניזם"' ,נתנאלי ,דער פוטי
ערנער אייװען פּיעטריקובֿ תּרס"ד ,ז' ,23
פֿ,אַרקערט ,װען ער דריקט אַרונטער די וויכטי-
קייט פֿון גלות ,קלאַפּט ער דאָך אויס קאַפּיטאַל
פֿיר

אבּ.

זײַן אידעע",

דאָס

גאָלדבּערג,

נײַע

לעבּען ,נ"י ,יאַנואַר  ,1191זי .74
 .2מיט מאכינאַציעס דערפֿירן דערצו אַז
דער פּרײַז (װוערט) זאָל פֿאַלן ,אי די אַקציעס
אויף דער בּערזע .אי ,יענעמס אָנזען זאָל פֿאַלן,
זונג .

-עכץ.

עניש.

ער

אוױך פי:2
אַרונטערהאָגלען  --אוטח.
;בּאַראַזש פֿון קעגנערשאַפֿט װאָס האָגלט אַרונ-
טער

אויף זײַן קאָפּי .1 ,גאָרדאָן,

װג.

טמז,

3691

עניש.

אַרונטערהאַלטן  --טרו.

מיט

שװערער

האָרעואניע

זיך  --אוטװ.

אָנװערן דאָס געזונט,

אַרונטערהעלפֿן  --אוטװ.

העלפֿן אַרונטער-

אויך מיט

גיין ,אַרונטערשטײַגן,
זיך אַי מיט די קוליעס.

זיך --

-עכץ- = ,עניש,

דער (דין" ,קע).
אויף א שטריק .א לעדערנע טאַרבּע הענגט
אַרונטער פֿון אַקסל, .עס הענגט איר אין
טרעפּיל |טר=אָפּנדלן אויז דער נאָז הרונטר",
איילין שפיגל ,פּראָג תּצ"ה ,זי , .81װען מן
דשׂ מת טראָגט אויף דען מטהרבּרעט ,זאָל
איינר די הענד פֿון מת אין די הוך האַלטן,
דשׂ זי ניט אַרונטר הענגן ,װער אין בּיוש
פֿר דען מת" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים,
זולצבּאַך תּקנ"א .,ט/א, .הענטלעך דינ,...
איינס ליגט אים אויף דער בּרוסט און דאָס
צווייטע הענגט שװאַך אַרונטער" ,ממוס ,ינשׂר-
פֿים' ,זי , ,31אַ שלאַנג װאָס הענגט ארונטער
פֿון אַ צװײַג",

זי ,95

מיט זיך.

אַרונטערהעפֿטן  --טרו( .שנײַדערײ) אונ-
טערנייען ,אַרונטערגעבּן .אַי די פּאָדשעװקע אין
א בּגד,
אַרונטערװאַרפֿן  --טרח.

 .1אי פֿון אַלע-

טרעפּ, ,ל,וזט הש"י ,װען איין מענש שטערבּט
דעם זעלבּיגן זײַן שטערן אַרונטער װאַרפֿן ,צו
װײַזן אַלו זיא נור קנעכט זײַנין און ניט
הערן אוני מוזן פֿר גין װי מענשן אויך",
חנוך

סג"ל,

איבז,

אגרת

בּעלי

חיים,

פֿאַר-

אַרונטערהאַנדלען  --טרוו( .סוחריש).

 --טרװ.

חג,

דער

מענטש

פֿון פֿײַער,

אַי די

עעכץ.

קױפֿן וועלוועלער װיפֿל עס האָט אַלײן געקאָסט,
אי און װפֿרן אויס קאַפּעליוש-מאַכער.

 1אי צװײַגן

;די שׂונאים גייען אַרײַן און האַקן דעם דרשן
זײַן קאָפּ אַרונטער אויף דער שועל" ,מעשׂה
אומן, .צי דען איבּער זײַטיקע װאוקסן...
זאָלן מיר דען ...זעלבּסט דעם בּוים א'?",

מבּים ,הוגה

אַרונטערהאַרעװען

דורך

בכּיװן האַלטן

-האַלט ,דער.

דעות

זיך.

עניש.

הענא תּע"ג, .וי גאָנטע ימח"ש דאָס געלט
װאָהל גיהאַט האָט ,ליס ער זי צום פֿענסטער
אַרונטיר װאַרפֿין .זי שטארבּין אַללע" ,מעשׂה
אומן, .קיינער בּאַמערקט נישט די פֿאַלנדע
שטערן / ,דעם גאָלד װאָס די נאַכט װאַרפֿט
ארונטער אין תּהום" ,סעג ,סטרונעס ,יאפשר
בּין איך דער לעצטער".

-עניש,

אַרונטערהאַקן

-עכץ.

ער

דעריי,

הבּחור

עמעצן אויף א נידעריקערן שטאַפּל ,נידעריי
קערער סאַציאַלער מדרגה װי יענער פֿאַרדינט.
אי דעם נאַציאָנאַלן מיעוט ,דעם ייִדן.

זיך.

כּליולך,
מיט

|

אַרונטערהענגען  --אוטװ  8טרח .אַי װעש

-ערײי

קולטור,

 .2דורכװאַרפֿן בַַּם בּאַלאָטירן .מיטאַמאָל און
בּרוטאַל אַראָפּנידערן עמעצן .אַי דעם נעכטיקן

| ,װילנע  ,2191ז' .81

;אַרונטערגעהאַקט דעם שפּאָגלינײַעם צילינדער-
הוט פֿון זײַן קאָפּ" ,ש .װיגאָדאַ ,פֿאָר3691 ,

ווו 3
 .2פֿאַרקלענערן א פּרײַז ,אַי די סחורה אויף
:
|
| א דריטל,

 .2צעװאַרפֿן ,צענעמען
כאלופּע .אי א גאַנצע גאַס,

אַ געבּײַ.

 .2אַרונטערנעמען פֿון פּרײַז, .און אויבּ
זי װאָלטן ארונטעגעװאָרפֿן די שׂכירות נאָך

מערער ,למשל בּיז  6-7רובּל די װאָך ,װאָלט ער
ודער אַרבּעטגעבּערן געװיס זיי צוגענומען",
די שׂכירות ,לעמבּערג  ,6981ז' .8
 .4אַרונטערנעמען .אַרונטערזעצן .אי אַ רע-
גירונג .אי דעם יאָך פֿון א פֿרעמד פֿאָלק, .הש"י
האָט זיבּן מלכים אַרונטר גיװאָרפֿן ,דיא דאָ
זײַן גיזעצט איבּר זיבּן אומות" ,צאינה ,מסעי,
|
קכו/ג,
|  .9דעגראַדירן .אי פֿון דער גדולה,, .הײבּט
ער מיך פֿריִער אויף ,כּדי ער זאָל מיך קאָנען

אַרונטערװאַשן

0002

טיפֿער א'" ,װ .שפיראָ ,דער צבֿועק ,. ..אַדעס
 ,6ז' ,131

 .0מאַכן אונטערטעניק .אי אונטער זיך די
שכנישע מדינות .א' די פֿרײַע פּויערים און
מאַכן פֿון זי לײַבּאײיגענע,
 7אַרומנעמען מיט כּוח, .מיט איין האַנט זי
בּײַ דער טאַליע אָנגעכאַפּט ,אונטערן אָרעם
אַרונטערגעװאָרפֿן און אַװעקגעלאָפֿן מיט איר
צו דצר שטובּ",

אַרונטערטאָגן

ש .גאָדינער,

דער

מענטש

מיט

דער בּיקס ו ,מאָסקװע  ,8291זי ,.84

טערגעװויקלט" ,יהואָש ,זון און
עניש.
ונג.
ואלדי.

אין

נעבּל,

אַרונטערװישן  --טרװ .אַי שפּינװעבּס פֿון
סופֿיט|/ .דעםן איבּערגעבּליבּענעןם שטוױבּן
װישט ארונטער מיט די װייכסטע טילן פֿון
י.

האנט",

בּערמאַן,

מ.

טישלעראַרבּײט,

די

פּעטערבּורג  ,3191ד' ,54
ויש,מיט זיך.
עניש,אַרונטערװעכן  --טרו.

עעכץן,

דער.

אַרונטערזעצן  --אוטװ  --אַרונטערזינקען,
װעגן שװערער כּדי

 .8פֿאַרװאַרפֿן .אָנשפּאַרן, .א,יין מאָל גיט
יענקל א רוק מיט כּעס דעם 'חובת הלבבֿות,
װאַרפֿט אַרונטער דעם קאָפּ אויף דעם אָנלען
פֿון בּאנק און פֿאַרגלאַצט די אויגן צום סופֿיט",
פּרץ ,יענקל פּעסימיסט',

איינע פֿון די װאָגשאָלן זאָל פֿאַלן אויף אַראָפּ,
אויך
בּאַנעצן װאָל אויף אַרונטערצוּװעגן.
פֿיג :זײַן ,װערן שטאַרקער אָדער מיט מער
השפּעה, .איין קאנדידאאט װעגט ארונטער דעם
צווייטן", .די גלײַכגעװיכט . ,,זאָל אי' אויף
מצרימס זײַט" ,טמז 3691 ,שו ,5
מיט ז י ך  --פֿון זיך ,אָן אַרײַנמיש ,דונג,
עניש.-עכץ,

 0אַריבּערװאַרפֿן, ,מיט א ריר מיטן קאָפּ
האָט זי צוריק ארונטערגעװאָרפֿן די רויטע
פֿאַליע האָר" ,פרץ' ,דאָס קראַנקע ייִנגל,

אויך( .1 :אַקטיאָ

( .9שנײַדערײ) אונטערנייען .אונטערסטריגץ-
ווען.

 1אָפּטרײסלען ,אַרױסבּאַפֿרײַען זיך, .גע"
אַרבּעט מיט אַלע כּוחות כּדי ארונטערצוּװאַרפֿן
פֿון זיך מײַן אָנפֿאַלער" ,י .שפּיראָ ,איבּז ,דרי
נ

עהרמאן,

ה.

דער

בּעל

שם

פֿון

מיכלשטאַדט,

װאַרשע תּרפ"ה ,זי ,441
מיט זיך  --אי זיך אונטער א בּאַןף א'
זיך אונטער א געפֿאַר ,סכּנה,

-וואָרף ,דער .

זנג,

(דין- ,קע)- .ערײַ.

-עניש.

ער

דר'

דובּאַװסקי,

2691

|א .8

 .2אַראָפּשװענקען ,מאַכן עס זאָל אַװעק-
פֿלײצן, .א נעסט אין בּוים  . . .קאָן אַרונטער-
געװאַשן װערן אין אַ גוס רעגן" ,בּצג ,טמז,
 3ווץ , .8דאָס געוויסער קען נאָך חלילה א'
דאָס הײַזקעלע בּײַם סאַמע בּרעג טײַך",
 .2העלפֿן אַרונטערשלינגען אַ האַרטע שפּײַן
מיט א צוגאָבּ פֿון אַ געטראנק .א' דעם טשאָלנט
מיט קואס; .די שפּײַזן האָבּן ניו-יאָרקער ליבּ
אַרונטערצוּװאַשן מיט קנאַפּע פֿיר מיליאָן קװאָרט
מילך",

ש.

איזבּאַ,

טמז,

.9 2691

אוױך

פֿיג :אי די צרות מיט אַ גוטן טרונק בּראַנפֿן,

זונג.

דקע).

-עכץ.

//עניש.

ער ין

אַרונטערװיקלען  --טרו .אַי פֿעדעם.

מיט

זיך פֿון יענעמס |דעם
אַ זײַדענער שאָטן אַרונ"

זײַן אויף

נאָר יוצא צו זײַן.

אַראָפּקריכן,

אַרונטערזאַטלען  --אוטװ.

אַראָפּגײן ,אַראָפּשפּרינגען פֿון זאָטל ,מע מוז
איר העלפֿן אַ'
אַרונטערזאַקן  --אוטוװ .אַרכ .
זינקען ,אַרונטערפֿאַלן, ,אונ' דיא
טעג איז דער שװערט פֿון (מלאך
זיא אוף גיריכט אין דיא הוך;
װײַשׂ אַרונטער",

ש.

אַרונטער-
ערשׂטי זיבּן
המות) קעגין
אוני זאַקט
ספֿר

פֿראַנקפֿורט,

החיים וו ,קיטן תּע"ז ,מבּ/בּ,

אַרונטערװפּן  --טרו .אַי בּיון דנאָ, .װי ער

אַרונטערשטײַגן ,אַרונטערקומען, .האָט זיך דער
הימל שטאַרק פֿאַרװאָלקנט און א בּליץ האָט
אַרונטערגעזעצט און פֿאַרבּרענט דעם קרבּן",
ט .אײַזיקס ,טמז 2691 ,צו ,31

טרו  .1 ---אַרונטערבּרענגען ,אַרונטערדריקן,
נידעריקער מאכן ,מבֿזה זײַן, .אַזױ װי די יידן
זײַנען סעמיטן ,דאַרף מען שוין אַ' אַלדאָס
סעמיטישע בּכּלל" ,צייט ,טמז 7591 ,וע ,41
 .2אַרונטערװאַרפֿן

(מיט

אַ זעץ,

מיט

אַ

קנאַק) .אַראָפּזעצן .אַי פֿון טראָן ,פֿון א שטעל,
,דאָ האָבּן מיר מער מאַכט פֿון דעם קעניג ,מיר
זעצן אים אַרױף און מיר קאָנען אים צו יעדער
צײַט אַ'" ,בּאַט ,פֿאָר,6 | 1691 ,
 .9דעגראַדירן ,דערנידעריקן,

מבֿײיש זײַן,

משפּיל זײַן,
 4מאַכן פּאַמעלעכער, .מע װאַרט דאָך
אויף דיר  . . .דו זעצט אַרונטער די טעמפּן!",
י .ליובּאַמירסקי איבּז ,א .גלעבּאָװ ,דער שניפס,

מאָסקװע ,2291
ס .אַרײַנזעצן אונטן אין קערפּער אַ מעסער,
אַ קויל .װערן האָט פֿון דער הויך  /ניט
געקענט אי אונטערן בּויך  /פֿון זײַן לײַבּלעכן
בּרודער" ,מלה ,לידער װו ,זי ,491

זופּט אַרונטער דעם בּעכער װײַן ,געזעגנט זיך
מיט די תּלמידים און גייט אויס שמייכלענדיק
אין זײַנע יסורים" ,י .גאָלדקאָרן ,פֿאַר9691 ,

מיט זיך / .1 --זאָג דעם קיניג אונ'
קיניגן :זעצט אײַך הירונטיר נידרן אײַערן שטול
אויף דיא ערד ,דען די קרון פֿון אויערם הערליך
קייט איז אײַך פֿון אײַערם היבּט {=הויפּטן
גיפֿאַלן" ,שעריר ,יג, ,81 ,אַװדאי מוז מען זיך
בּוודאי אַי און פּשוט װערן חבֿר מיט דעם גאַנץ
נידעריקן פֿאָלק" ,חיים כֹּהן ,דבֿרי נחומים,
בּוקאַרעשט , .3881און זעצט זיך אַרונטער אויף
א בּענקל א פֿאַראומערטע" ,חג ,טמז 7691 ,וו ,71

אַראָפּ-

 .2אָפּזעצן זיך ,לאָזן אַן אָפּועץ (אין אַ

װוצ.1

-עכץ.

עגיש.

צו נישט מאַכן

אַרונטערזידלען  --טרח.

מיט זידלערײַען, .די מאַרקילדענע זידלט אַרונ-
טער אַפֿילו די װאָס קומט בּײַ איר עפּעס קױפֿן",

זעכץ- .עניש .דער (דקע) .ערײַ.
אַרונטערױלבּערן  --אוטח .נעאָל.

.נטשט
עןב.ּ,ע
גָבּ
שײַנען װי זילבּער,, .מיר הא
דאָס בּײַנאַכטיקע ליכט װאָס האָט אַרונטערגע-
זילבּערט אויף דער ערד" ,יג ,טמז 9691 ,װוש .1

אַרונטערזיננען  --טרחו .אַי אַן אַלטן ניגון,
אויך אוטח --- .װירקן װי אַ געזאַנג, .זײַנע
פֿאַרעלטערטע מלבּושים האָבּן ממש אַרונטער-
געזונגען

דורך אַ
אַרונטערװױיכּוחן  --טרח .נעאָל.
לענגערן װיכּוח בּאַזײַטיקן ,אָפּשאַפֿן .אַי אַ כּלו-
מרשטע פּראָבּלעם ,אַי אַן אומויסטן פֿאַראיבּל,
אַן אומפֿאַרשטענדעניש אע.
זיך , --סהאָט
װאַלדסן געהיימניס

ריש)

ניט

דער

פּראָזץי

 .2בּכלל דורכשפּילן אַ ראָל(ע) אָן אינטערעס,

בּיוכר

 .1דורך װאַשן
אַרונטערואשן  --טרח.
בּאַפֿרײַען פֿון עפּעס װאָס איז ניט געוואונטשן,
אַי די בּלאָטע פֿון קערפּער ,די פֿלעקן פֿון קלייד,
;אנדערע האָבּן געזאָגט אַז דאָס בּאָדן זיך יעדן
טאָג װאשט ארונטער די פֿעטקײט פֿון ליב",
פֿאָר,

אַרונטערואָגן  --טרװ.
מלפּיך

 2טיף אַראָפּנידערן סאָציאַל אָדער אין
שטאפּל פֿון װערטן .אי אין אָרעמקײט, ,זייער
בּאַגריף פֿון אַנאַרכיסטישער פֿרײַהײַט אין
אַרונטערגעזונקען צו דער מדרגה פֿון ניהיליס"
טישן הפֿקר" ,בּ .צוקערמאַן ,איק ,ר"ה תּשי"ח,
;{דערן װערט פֿון דאָלאַר זינקט אַרונטער אַלץ
מער און מער און די אינפֿלאַציע װאַקסט",
טמז 6691 ,ווא ,41

-עניש.

פֿון

אים",

הר,

פֿאַש,

אַרונטערזינקען  --אוטװ.
תּהום, ,איך
י

 1אי אין א

קען ארױפֿשטײַגן,

בּאָװשאָװער,

פּאָעזיע

און

3591

,12

איך קען א",

פּראַזע,

נ"י

,1191

 .212 1ענאָר װען ער |דער אָדלערן זינקט
אַרונטער פֿון די הייכן ,און צערײַסט דעם
זינג-פֿױגל מיט זײַנע נעגל" ,איק ,פּסח תּשט"ז.

פֿליסיקײט), ,אייניקע פֿון דיזע זאַלצן |קאַל-
ציום און מאַגנעזיוםן זעצן זיך אַרונטער צום
דעק װען מע קאַכט דאָס װאַסער" ,ס .פֿײַנסטאָון,
כעמיע ,נ"י  ,0291ז' ,35

ז-ע'-ץ .דער-= ,ונג,
דער (דין ,זקע).
אַרונטערחוזקן  --טרװ.

זעכץ.

-עניש,

בּטל מאַכן אָפּ

שאַפֿן ,בּאַפֿרײַען זיך פֿון עפעס דורך מאַכן
חוזק .אַי יענעמס טענות ,מאַנונגען אע .אַי די
קלעמענישן,

אומגעריכט אָנ
אַרונטערטאָגן  --אוטװ.
הײיבּן טאָגן, .די נעכט זײַנען דאָ אין צפֿון
קורצע ,מיר האָבּן ניט בּאַװיזן זיך צו לייגן
שלאָפֿן  --װי עס האָט שוין אַרונטערגעטאָגט".

2001

ארונטערטאדלען
 --טרװ.

אַרונטערטאַדלען

דערנידעריקן,

צו נישט מאכן מיטן טאַדלען .אַי א פֿאַרשלאָג,
אַי דעם קאַנדידאַט,
 .1אַרונטערלײגן
אַרונטערטאַָן  --טרו.
אַרונטערשטעקן; .אַז הקב"ה האָט די װעלט
בּאַשאַפֿן ,האָט ער ארונטערגעטאָן זײַן האַנט
אונטער דעם כּסא-הכּבֿוד און האָט אויסגעצויגן
די נשמה

פֿון משיח",

מכיר ,ספֿר אַבקת רוכל,

לעמבּערג  ,0581זי ,01
 .2אַרונטערנעמען .אַרונטערשוימען, .נעם
הוניק אונ' לאָז אים װאַרים װערין ,טוא דען
שוים אַרונטער" ,סור ,כ/בּ.
 .2אונטערלייגן .אונטערגעבּן .אונטערשלאָגן,
אונטערפֿוטערן .אי' װאַטע ,דער מאַנטל זאָל
זײַן װאַרעמער.
אַרונטערטאַנצן , --האלט דער הויכער ייד
נישט אויס ,טאַנצט אַרונטער פֿון דער קעלניע/ ,
לאָזט זיך לױפֿן אױיפֿן בּאַרג" ,ציט ,גש !,
װאַרשע ' ,23291עזאָטערישע פּאָץמע'.

מיט
-עכץ.

זיך.

-מֿאַנץ,

דער.

דונם,

-עניש,

אַיונטערטאַקסירן  --טרו.

טאַקסירן װייי

ניקער װי יענער קען אָדער דאַרף צאָלן .אַי דעם
נגיד .מיט זיך.

-זנה,

 --אוטו.

אונטערטוקן זיך,

אַרונטערטונקען זיך .ס,ובּמאַרין  . . .האָט הײַנט
אַרונטערגעטױכט אונטערן אַטלאַנטישן אָקעאַן
און האָט אַרױסגעשאָסן אַ פּאַלאַריסי ראַקעט",
/ונג/ .ע.
טמז.36911941 ,
בּײַם פֿאַר-
אַרונטערטײַטשן  --טרו.
טײַטשן ,בּײַם אױיסטײַטשן פֿאַרמינערן דעם
ווערט ,די וויכטיקייט .אי די דערקלערונג פֿון
מיניסטער .אי די סכּנה פֿון נײַעץ גירות.
דער
/עניש.
עץכץ.טענהן װי אַ
אַרונטערטענהן  --אוטו..
געפֿאַלענער ,װי אַן אונטערטעניקער .אי מיט
טרװ .מיט טענות זיך מיען צו נישט
הכנעה.
מאַכן ,בּטל מאַכן .אִ' דעם פּראָטאָקאָל ,די
שטראָף.

אַרונטערטראָגן

--

נידערן אין די טרוימען .פֿריער טרוימען צו
ווערן א גרויסער פּאָעט ,דערנאָך א' אז עפּעס א
צײַטשריפּט זאָל אָפּדרוקן די עטלעכע צוגע.
שיקטע לידער.

אַרונטערטרײפלען  --טרו .אַי די עבירות
צו תּשליך ,אי די פֿרוכטן פֿון די בּיימער, ,די
לאַנדשאַפֿט טרייסלט בּיסלעכװײַז די נאכט אַרונ-
טער" ,יהואָש' ,זומער:מאָרגןף; .די ייַדישע
נשמה אין רוסלאַנד טרייסלט פֿון זיך אַרונטער
דעם

אי אַ שװערע

משׂא.

אויף פֿיל פֿון די
ז.ן
..
ירי
לַסע
,שטראָמען װא
מינעראַלן און טראָגן דאָס אַרונטער אין ים",
מיט
ס .פֿײַנסטאָון ,כעמיע ,נ"י  ,0291זי .,35
זיך ; --די זאַכן װאָס שטייען אויף א טיש
װאָלטן זיך אַרונטערגעטראָגן פֿון דעם מינדסטן
ריר ,פֿון מינדסטן בּלאָז פֿון א װינטעלע וֶוען
ניט די רײַבּונגן" ,אבּ .קאַספע ,פֿיזיק ,ג"י
 ,6ז' ,73

אַרונטערטרױמען  --אוטו .נעאָל.

אַראָפּ-

שטויבּ

מלכיות",

פֿון שעבּוד

נ .גאָרדאָ,

טמז 1791 ,וש ,01

מיט

זיך.

דעניש.

=-טרייסל ,דער.

-ונג,

דער (דין- ,קע).

אַרונטערטרינקען  --טרו .אי די מעדיצין
און זיך ניט פֿאַרקרימען .א' דעם בּעכער װײַן

בּיזן דנאָ.

-עכץ.

עניש.

אַרונטערטריפֿן  --אוטו .עס טריפֿט אַרונטער
פֿון סטעליע, .אויף מײַן קבֿר זאָל יאָר-יערלעך
אִי אזא טרער" ,װינטש װ ,ניי  ,7291ז' ,521
אויך פֿיג, :האָניק טריפֿט אַרונטער פֿון זײַנע
ליפן".

=ריף ,דער.
ט
אַרונטערטשובּען
טשובּ

אַרונ
אַרונטערטאַשטשען  --טרװ .סל.
טערשלעפּן, ,און דער אלטער יד נעמט א'
(אַרונטערטראָגן) קאַסטנס מיט פפּיסלעס' פֿון
װאָגן און מיט אַ הויך קול נעמט ער יס
שרײַען זײַן סחורה" ,ה .אַקערמאַן ,טמז,
 9ווש ,91
אַוונטערטכן

אַרונטערלאַזן

אַרונטערפֿאַלן

הונג,
--

עכץ.טרו.
פּנים.

אױפֿן

ה-עניש,
אָץ

דעם

אַי די האָר

און ממש פֿארשטעלן די אויגן,

זיך  -זיך אי פֿון בּאַרג.

אַרונטעריבֿלען  --נעאָל .אוטו.

-עניש.

אָפּקומען,

אָנמאַטערן זיך בּײַם פֿײַערן א יֹבֿל .אַי און
צוריק זיך נעמען צו דער געוויינטלעכער אַרבּעט,
טרװ .מיט א װידערװוילן דורכפֿירן עמעצנס א
יובּילײי .אַ' זײַנע זיבּעציק יאָר,

אַרונטעריום"טובן

 --טרח.

אײַלענד" ,פֿאָר,21 1 8691 ,
 .2צופֿאָרן ,אַריבּערפֿאָרן אויף א קורצער
צײַט .אַי זיך צו טאַטע-מאַמען אויף פּסח,
 .9אַרונטערגײן גיך ,אַרונטערקריכן ,אַרונ-
טערגנבֿענען זיך אונטער אָדער הינטער עפּעס.
,איך האָבּ מיך כּמעט אומגעזען אַרונטערגע-
כאַפּט הינטער די רובּע און האָבּ מיך מיט
דער  . . .וװאַרעמקײטן} אײנפֿאַך מחיה געוועזן",
מ.

מ.

דער

אויזערקיס,

,/

פריװאַטילעהרער

דראָהאָבּיטש  ,8981ז' , .82גאָר קליינע חיהלעך
האָבּן זיך אַרונטערגעכאפּט די מיצריים אונטער
די מלבּושים און אָפּגעבּיסן פֿון זי די הויט",
פּרץ' ,שטעט און שטעטלעך ,פּונקט , .72וערן
האָט זיך װי א קעצעלע ארונטערגעכאפּט אונטער
דער צעפֿליקטער קאַלדרע" .3 ,שאַפֿיר ,אַבֿרהמל
דער שוסטער ,אַדעס  ,1191ז' , .12נאָר עֶר איז
אַריבּער .,מךדהסתם האָט ער זיך אַרונטערגע-
כאַפּט פֿון הינטן ,הינטער דער בּויד ,אַז קיינער
זאָל נישט

זען",

ייט ,טמז 0691 ,וא  .52אװען

דער רעגן האָט גענומען שמײַסן װי מיט ריטער,
האָט זי זיך שנעל אַרונטערגעכאַפּט אונטער א
קאָלירט-לײַװנטענעם דעכל" ,ה .בּורקאָ פּערל:
שטיי ,טמז 2691 ,ווא ,41

אַרונטערכליאַפּען" ,כליאָפּען  --אוטח.

גיך אַרונטערטרײַבּן,
אַיונטעריאָגן  --טרו.
פֿאַרשטױיסן, ,נו ,עֶליכּן? ואוינען אין מיר
שוין פֿיר פּאַרשױן? . . .און דער לעצטער ,א
מנחה-דאוונער ועלכער האָט אַלע אַרונטערגע-
יאָגט הינטערן אויוון און זיי זאָלן קיין פּיפּס
מיט
ניט געַבֹּן" ,פרץ' ,דער משוגענער בּטלן.

-עכץ.

מיט זיך  ,1 --צוכאַפּן זיך ,צוגיין אויף א
קורצער צײַט (אין אַ נידעריקערן אָרט),, ,זומער-
צײַט כאַפּט ער זיך אָפֿט אַרונטער קיין קאָנ

פֿאַרענדיקן

פּראַװען א יום-טוב (מיט מי ,מיט אַ סך הו"
צאות) .אי דעם טײַערן פּסח; .אַװעק שוין די
ימים-נוראים ,אַרונטערגעיום-טובֿט סוכּות ,און
דלות פֿײַפֿט נאָך שטאַרקער װי אין לידעלע
יאַף בּריי".
אַרונטערנעמען גיך,
אַרונטערפאַפּן  --טרוו.
*א'
צונעמען בּגניבֿה .א' עפּעס פֿון טיש.
גאָט אונטערן טלית = מינען אַז מען איז
יוצא קעגן רבּונו-של-עולם מיטן דאַװנען; .ער
פֿלעגט בּאַװײַזן אַרונטערצוכאַפּן די רעשינקע
ן= א צוקער-געבּעקסן אונטערן בּוזעם .מיט די
פֿינגער האָט ער אַרױסגעצופּט צו פּיצלעך און
יעדן איינעם אײַנגעטיילט א כּזית"' ,י .בּריקס,
יושפ וועא, .2 ,מע טשאַטעװעט זיי ,זיי זאָלן
ניט אי אָדער אַרונטערלאָזן עפּעס אין פּאַקעט
|=קעשענען אַרײַן ,ניט בּאַצאָלנדיק" ,פֿאַר,
 1ווץ ,8

אַרונטערשמײַסן ,אַרונטערגיסן מיט אַ הילך,
,א גוס רעגן האָט געגאָסן  . . .װי פֿון א בּייזער
האַנט

אַרונטערגעכליאַפּעט",

מאָפּאַסאַן,
זי 5

פֿרײַלין

פֿיפֿײ,

ל .קאַבּרין

גװ

איבּז,

| ,נ"י ,3191

אַרונטערלאַבּערן  --טרו .אַרונטערגנבֿענען.
אִי װאָס עס ליגט ניט גוט, .אַז דו טוסט נאָר
דבּרן ,װעט מען פֿון דיר אַײ ,פֿװל.

אַרונטערלאָזן  --טרװ.

 .1לאָץ עמעצן

אַרונטערגיין ,ארונטערקומען ,אַרונטערשטײגן.
אי דאָס קינד פֿון בּענקל .אי א פּאַסאַזשיר פֿון
אױטאָבּוס .אי דורכן פֿענצטער, .דענצמאָל נעמט
דער פֿױגל אים אויף זײַנע פֿליגלען  /און
טראָגט אים איבּער טאָלן ,ואסערן און היגלען/.
און אַז זיי קומען צו א הייל ,לאָזט ער אים
אַרונטער  /בּײַם סאמע אויסהאק ,װאָס איז
מיט אַ שטין פֿאַרשטעלט" ,אפֿא ,יעקבֿס
געצעלטן

ו' ,.731

 .2מאַכן עס זאָל אַרונטערגײן ,אַרונטערקומען,
אַרונטערנידערן ,אַרונטערקײַקלען (זיך ,א' די
הויזן .אי פֿון אױבּן א שטריק, .מע פֿלעגט
זי |די טויטע פֿון שיףן אַזױ א' אין מער גאָר
אָן שום צערעמאַניע ,מע זאָל ניט אײַנשרעקן
די לעבּעדיקע" ,אמז ,איי הים ,װילנץ ,5681
,דעם פֿאָרהאַנג האָט מען שוין ויפֿל מאָל
אַרונטערגעלאָזן",

שע,

בּלאַנזענדע

שטערן

!,

װאַרשע  ,2291ז' , .902צי איך האָבּ עס זיך
פֿאַרדינט צי נישט ,האָט מען מיר אַרונטער-
געלאָזט די צעריסענע תּחתּונימלעך און אַרײַנ-
געפֿיצקעט מיט א ריטל פֿון א בּעזעם" ,יט,

אַרונטערנידערן

2202

אַרונטערלאטכענען
=
טמז 1691 ,או 9. "א אין קשעענֹצ
צונעמען פֿאַר זיך (מיט פֿאַלשקײט ,בּגניבֿה).

אמתן טאָן דאָס פֿאַרקערטע .אִי דעם פֿאַרריסע-
נעם כּלל-טוער,

 .2אַרונטערװאַרפֿן, ,װאָס װילט איר מע זאָל

אַרונטערלױפֿן  --אוטו .אַי פֿון זעקסטן

ז'

שטאָק, .דיא תּורה איז גיגליכן צו איין בּאַך
וואשׂיר דיא פֿון אובּן אַרונטר לױפֿטײ ,לטו,
קנא/בּ.

אײַך פּלעטן דעם מוֹח און אַי פֿון אַלע טרעפּ?",
בּלאַנזענדע

שע,

ו ,װאַרשע

שטערן

,2291

,2
 .4אַראָפּנידערן (אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן
"ֹאַ' די אויגן = זיך פֿאַרשעמען
אבֿר) 
*אַי דעם קאָ פּ = א) זיך פֿילן שולדיק;
*א' די נאָ ז = א) פֿאַר-
ב) פֿאַרלירן מוט.
לירן דעם מוט ,װערן דערשלאָגן :בּ) זיך
*ֹאַי די ה ענט =
ערגערן ,זײַן אומצופֿרידן.

*"אַ' די

פֿילן אַז מע קען קיין זאַך ניט טאָן.
פֿליגל (ע ן) = פֿאַרלירן מוט,

 .8פֿאַרקלענערן ,אַרונטעררעכענען .אִ' א
פּאָר גראָשנס פֿון פּרײַז .אי פֿון די שטײַערן א
דריטל,

 0דערלאַנגען אַ קלאפּ .שלאָגן .אי א פּאַטש.
א' א בּוֹכצע אין בּויך, .מ,ײַן אלטע (װײַבּ) האָט
נישט געלאַנט ,האָבּ איך איר אויך אַרונטער-
געלאָזט", ,מע זאָגט טאַקע :אי אַ פּאַטשי ,װײַל
פּאַטשן און שלאָגן קען מען נאָר ,ווען מען איז
גרעסער פֿאַרן צװייטן" ,ימ איבּז ,יְנגל און
מיידל,9291 ,
 .1אָפּלאָזן בּײַם שטריקן.
און פֿאַרשמעלערן.

ל
אַ'י אַן אגיי

 .8פֿאַרשפּילן ,אָנװערן; .כּדי
געװוינען ,מוז מען עפּעס אַ" ,שװ.

מיט

עפּעס
/

 .1 --אַי דעם פֿאַרמאַכטן

אַרונטערלײגן

מחזור אונטערן אָרעם .אי אַ טראָפּן װאַסער
אונטערן מיקראָסקאָפּ ,אי דעם אַפֿיקומן אונ-
טערן קישן, .ניט וװילנדיק האָבּ איך אויס-
געשטרעקט מײַן האנט און אַרונטערגעלײגט
דעם אשמואי תּחת ירכו" ,ממוס ,קליאַטשע,
זי ; .671אַראַפּגענומען דעם האָן פֿון װאָגן
און אַרונטערגעלייגט צופֿוסן פֿון בּעט" ,מ .א.
שאַצקעס' ,בּילדער פֿון דער ליטאי ,יוד .פֿאַלקי

בּיבליאַטעק | ,קיִעוו  ,8881נ' , ,071מיך האָבּן
זיי א געבּונדענעם ארונטערגעלייגט מיטן קאָפּ
אונטער א קראַן און יעדע סעקונדע האָט א
טראָפּן װאַסער א טריף געטאָן אױפֿן סאַמע
פֿון קאָפּי ,מ .קושנער,

מיטן

כאָװער ייִדן ,נ"י  ,7491ז' ,822
מיט זיך  --זיך בּייגן ,זיך דערנידערן
(הכנעהדיק), ,אונדזער אָקס ,דער שטאָלצער
און דער געזונטער / ,לייגט זיך דעם אַלמעכ-
טיקן גאָט אַרונטעו" ,ממוס ,שירה ,זי ,79
ייג ,דער
-ל

צו

זיך  .1 --אַ' זיך פֿון די טרעפּ .א'

זיך פֿון בּאַרג, .דער אעראָפּלאַן לאָוט זיך
אַרונטער אױפֿן פֿליפֿעלד", .און רבֿקה האָט
אױפֿגעהױבּן אירע אויגן און זי האָט געזען
דעם יצחק ,און זי האָט זיך אַרונטערגעלאָזט
פֿון אָפֿ דעם קעמל" ,חחת ,בּראשית ,כד,46 ,
;ער האָט גאָרניט בּאַמערקט װי דער דאַקטער

אין טשענסטאַי

-עכץ.

-ונג.

אַרונטערלײענשן  --טרו.

עניש.

 .1אַראָפּלײענען,

פון דעם װאָס איז אױבּן ,הויך אָנגעשריבּן,
 .2גיך,
אָנגעדרוקט אע .אִ' פֿון פּלאַקאַט.
 .8פֿאַרשטײן פֿון אַן
גרינג דורכלייענען.
אויסדרוק פֿון פּנים .אי פֿון דעם פֿרײלעכן
גלאנץ פֿון די אויגן ,פֿון שמייכל אע, .איך
האָבּ געקענט אַי פֿון אירע ליפּן די פֿראַגץ",
ס.

רעגענסבּערג,

פֿאַר,

.
48
56
2
91

אַרונטערמאַגליעווען  --טרו.

אַרונטער-

װי די װאַנט ,און ער

פּרעסן קנייטשן ,צעקנייטשונגען מיט א מאַגל,

האָט זיך אַרונטערגעלאָזן פֿון שטול" ,מ .יודעל-

אַי אַ לײַלעך( .שפּאַסיק) אַי די קנייטשן פֿון

.א.י.ז
סאָהן,

בּלייך געװאָרן
דער

ממזר

אַלס

דאַקטאַר,

ווילנע

,7

זי ; ,92אַ בּאַרג מיט אומעט לאָזט זיך אַרו-

טער אויף | . . .דערן נשמה" ,דער לעבּעדיקער,
פֿאש.2591181 ,

 2זיך דערנידערן,

זיך

בּייגן (הכנעהדיק ,עניוותדיק) .אי זיך בּיז צום

בּעטלען בּרויט.

 .0אָפּצערן ,מאָגער װערן

פֿאַרלירן כּוחות.

--לאָז ,דער .

ה-עניש.

זנג.

אַרונטערלאַטכענען  --טרח.

אַרונטער-

לקחענען .אַי פֿאַר אַ גראָשן און שוין הייסן א
גנב,

דערנידערן ,מפטל

אַרונטערלאַכן  --טרח.

זײַן דורך אָפּלאַכן, .ער גייט צום עשאפֿאָט ,צום
גורל זײַנעם ,מונטער / ,און הערט דעם פּסק
אין מוט אין װירדיקן ,אין פֿעסטן / ,און לאַכט
דעם אָנבּאָט פֿון פֿאַרראַט מיט האַס אַרונטער",

אַרונטערלױבּן
שטאַרק

 --טרװ.

איבּערגעטריבּן

 ,.1אַרונטערלײגן

אַרונטערמאַכּן  --טרו.

הינטער, .איך האָבּ אַרונטערגעמאַכט די פּאות
אונטער די איערן ,האָבּ מיך געקױפֿט...
דײַטשע בּגדים" ,פרץ' ,האשה מרת חנה',3 ,
בּריוו פֿון מאַן|, .זין האָט זיך שעמעדיק אַ
לאָק הינטערן אויער אַרונטערגעמאַכט" ,װײַס,
איידעם

אויף

קעסט,

'װעלטבּיבּליאָטעק,

זי ,211
 .2אַרונטערנעמען ,אַראָפּרעכענען .אי פֿון
פֿאַרשריבּענעם פּרײַז, .איר מושׂט אָבֹּר אַלִי
מאָהל וװען איר איין ציפֿר פֿון אובּן אַרונטר
נעבּן דען דיפֿערענטץ שרײַבּט ,עטליכה פּונקטן
פֿון דען זעלבּיגן ציפֿר אַרונטר מאַכן ,דאַמיט
איר אײַך ניט טוֹצה זײַן" ,מ .ז .איידליץ ,מלאכת

0

מחשבת ,פּראָג תּקל"ה ,צבּ.

נעאָל  --בּכּיװן

 .9מכֿטל מאַכן .אַרױסװײַזן בּיטול צו עמעצן,
*אַי אונטער דער ה א נט .א א
צו עפּעס.
גדול, .ער איז אַ שלעכטער מענטש ,אלעמען

כּדי אין-דער"-

גליבּט

אַל ווו' ,הירש לעקערט'

לױיבּן,

מאַכט

דער

אב.

האנט",

דאָס

ער

ארונטער".

,װאָס

איינער

לעבען,

נײַע

ניי ,יאַנואַר ,0191
 4מאַכן עפּעס אין אײַלעניש ,ניט גענוג
גוט .אי די הײימאַרבּעט און אַרױסלױפֿן זיך
שפּילן,
ס .אָפּרײניקן ,אויסמעקן ,אָפּרײַבּן אע .אַי די

פֿלעקן -
מיט זיך  --זיך אַרונטעררוקן ,זיך אַרונ"
טערשאַרן ,זיך אי אונטערן בּעט ,די קינדער
זאָלן אים ניט געפֿינען.

--מאך ,דער

-עכץ.

ונג.

עניש.

דער (דין- ,קע)-= .ערוי.

אַרונטערמופרן  --טרו .נעאֵל .מיט אַ סך
מוסרן אָפּשאַפֿן אַ שלעכטן שטריך בּײַ עמעצן,
,יינסט
אַ שלעכטע רגילות .אי דאָס רייכערן .מ
אַז מע קען אַי דעם שיכּור?".

אַרונטערמלאַכה(װע)ן זיך---אוטװ .אױפֿ
הערן זײַן א גוטער בּעל-מלאכה ,פֿאַרלירן דעם

אינטערעס צו דער אַרבּעט און אַי זיך;

אַרונטערמנשקן  --אוטו  8טרװ .אַרונטער-
קושן אין הינטן, .קענסטו מיר אי װאו יידן
האָבּן גערוט" ואָנצוהערעניש אויף שיחנו
בּתֹּחתי ,בּמדבּר ,לג62 ,ן,

אַרונטערמערבֿן  --אוטו2 .כמערבֿ, .איז
װאָס

אַז

די

ארונטער",

זון

טעג

איבּער

מעובֿט

מיר

אין שאַפּ ,ג"י ,6391

אַרונטערמרחצן  --טרװ.

שוין

ז' ,66

דורך פּאַרען זיך

אין אַ שװיצבּאָד זיך בּאַפֿרײַען (פֿון א שטעכע-
ניש ,א ווייטיק) .אי שטעכענישן אין קריזש ,אין
די קריזשעס,
אַרונטערן  --אַרונטער  +דעם .אַי בּאַרג .אַ'
שטראָם ,שיפֿן פֿון אַי טייך = װאָס פֿאָרן מיטן
שטראָם,

אַרונטערנוד(י)ען  --טרװ.

פּנים,

צום

מער אין ציוניזם ,אלץ מער
ערלויבּן אַרונטערצומאַכן דעם
גאָלדבּערג,

קער ער זיך
גלות אונטער

נודיען .אַי בּיז חלשות

דערדריקן מיט

-עניש,

אַרונטערנוצן  --טרו-- :98 .ניצן.

נצן

אַזוי לאַנג ,אַזױ פֿיל בּיז עס פֿארלירט דעם
ווערט .אי די מאַשין ,אי דעם זעלבּיקן װיץ,
די זעלבּיקע מעשׂה,

אַרונטערנידערן

--

אוטװ.

 ,אַי פֿון

כּנען קיין מצרים .אי צום ים-המלח .אַ' פֿון
בּוים; .ויא זיא נון אַזו ריידן ,איז איין
שלאַנג פֿון בּוים רונטר גנידרט אוני האָט דען
מאן װאָלין ממית זײַןי ,ספֿר שׂיח השׂדה,
פֿיורדא תּצ"ז ,פּרק ה(, .משה רבּינו) . . ..גונג
אויף צום הימל אונ' מאַכט נידרן הרונטר די
גקוינטי תּורה אם פֿײַאר טאג דאש (שבועות)",
מחזור

שלש

רגלים ,אַמשׂט  ,3171קצח/בּ .עדי

(נשמה) שרײַאט אונ' מאַרמרירט װײַל מן זיא
האָט אַרונטר גינידרט פֿון הימל" ,בּע ,כג/בּ.
אַ ליכטיקער מלאך איז פֿון הימל אַרונטער /

אויף װײַסע פֿליגלען און אַרונטערגענידערט /
דורכן פֿינצטערן פֿענצטער אין זײַן אָרעמען

אַרונטערנעבּעכ(לע)ן

2209

שטיבּל" ,מל' ,יר' שלמה דער װאסערטרעגער"
-,פֿאַרשלאַפֿענע טײַכן ,װאָס נידערן אַרונטער
פֿלעגמאַטיש פֿון די כמורנע ליטװישע װעלל-
דער",

,2
װעלט
קער
דורך

בּרוס,

פֿון פּאַלעסיע,

פֿיג, .װי פֿאַרטריקנט , ,
װאָלט אויסגעזען ,װען
יתומל פֿון אָקופּ |ר'
װעמען א שטיק הימל

נידערט

9

בּײַ די

טײַכן

אויף

דער

{.11 .

 .אונדזערע יידישע
נישט דער יונגיג"
ישׂראל בּעש"ט)ן
האָט ארונטערגץ-
נ.

ערד",

גאַרדאָן,

טמז,

ווא ,01

 .9אַראָפּגײן ,אַראָפּשטײַגן
מיטל .אַי פֿון עראָפּלאַן, .אין
דער מושל . ..ניט געלאָזט
דערן פֿון דער שיף".9 ,
 2וא ,03

פֿון אַ פֿאַרקער-
פֿראַנקפֿורט האָט
זיי אַרונטערצוני
מאַרקוס ,טמז,

טרו  ---מאַכן עפּעס נידעריקער .דערנידערן.
אַרונטערדריקן עמעצנס אַנזען ,חשיבֿות .א'
דעם בּאאַמטן ,דעם אָנגעשטעלטן ,אִי דעם יורד.
אִי דעם קולטור-ניואַָ.
6נת, .די געפֿאַר פון אַי צומיט זיך.
צינישער ליידיקייט ,צו געמיינקייט" ,הל ,טאָג,

.116

ניש.

/שר

אַרונטערנעבּעכ(לע)ן  --טרו.

אַרונטער-

 .1אַרנטער-
אַרונטערנעמען  --טרו.
בּרענגען ,אַרונטערטראָגן ,בּרענגען פֿון אויבּן
אראָפּ .אַי דעם יינגל פֿון בּוים .אַי אַ בּוך פֿון

דער אייבּערשטער פּאַליצע .אי די פּסחדיקע
כּלים פֿון בּוידעם; .אַז מע דאַרף דעם גנבֿ,
נעמט מען אים ארונטער פֿון דער תּליה",
שװ, .אי ער דז עשׂין שפּײַז פֿון זײַנם איזל
אַרונטער נעמט ,די װײַל שטערבּט דר גוטי
אָרים מאַן" ,קה ,פֿיורדא  ,3471כט/ד, .איך
וויל זיי בּלויז געבּן די ריינסטע מתּנה ,כאָטש
נעם

פֿון רוים

קדירה אַרונטערצונעמען אום שבּת" ,הרב א.

שנײַדן װאָס איז איבעריק .אי די צעואקסענעץ
צװײַגן.

 .4אױסטאַן װאָס מע טראָגט אויף זיך .פּאַז
ראַלעל אויך :אָפּשײלן ,אויך :אראָפּרײַסן הויט,
א' דעם פּעלץ ,די קאַלאָשן ,דעם הוט ,אִ'י די
אָכן בּאַל .אַי די קאַרע .אַ' די
מאַסקע
אָפּגעשטאָרבּענע הויט .אַי די שפּאַקולן, .אַװודאי
שיילט זיך עס  . . .האָט בּיינוש דערקלערט און
קונציק ארונטערגענומען פֿון דער בּאַנאַנע די
גראָבּע הויט" ,אֵר' ,ראָטשילד און ראָקאפֿעלער!
,קוים װי זי האָט דעם אָטעם אָפּגעכאַפּט ,האָט
זי אַרונטערגענומען פֿון זיך די שװערע פֿאַ-

 .0אַריבּערפֿירן ,אַריבּערטראָגן װאָס איז
אױפֿגעשטעלט צײַטװײַליק ,א' א געצעלט, .וען
דאָס משכּן ציט ,זאָלן די לוים עס א' :און וען
דאָס משכּן רוט ,זאָלן די לוים עס אױפֿשטעלן,
חחת ,בּמדבּר ,א,15 ,

בּרודאָ ,הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681לו/ב,

טשיילע",

שטײנװאַקס,

.9

,92
 0691ש

טאָג,

די לבֿנה",

סעג,

"ער נעמט פֿון
איצטער ,נ"י  ,8491זי .56
מזבּח אַרונטער = קיין זאַך איז ניט הײליק
'
בּײַ אים,
 .2העלפֿן אַראָפּשטליגן פֿון אַ פֿאַרקער-מיטל,
(בּאַגעגענען בּײַם אָנקומען ,בּאַהילפֿיק זײַן מיט
פֿאָרמאַליטעטן) ,אי פֿון בּאַן ,פֿון עראָפלאַן.
אִי פֿון קעמל, .אֲבּא ,שרײַט זי . . . ,האַלט מיך
צו ,כ'האָבּ מורא ,נעם אַרונטער מיך פֿון אייזל",

א'

פ .אַראָפּנעמען

שיכט.

אַן אייבּערשטע

דעם שימל, .די סמעטעןנען איז נאָר מוֹתּר
ארונטערצונעמען שבּת פֿון די מילך ,װען מע
יל גלײַך עסן" ,הרבֿ א .בּרודאָ ,הליכות עולם,

אויסגעטיילט" ,מ .בּלינקין ,קאַרטנשפיל ,נ"י,
יאָר? ,זי , .88פֿירהענגלעך ,װאָס דעם קליינעם

שטויבּ ,װאָס פֿאַלט אויף זיי קאָן מען מיט
איין פֿעדער אַי" ,ש .ג .הרכּבֿ ,די געליהענע
האַק ,בּאָסטאָן  ,1191זי ,11

 6אַװעקנעמען ,צונעמען( .װעגן אַ גליד
פֿון קערפּער ,ועגן א פֿונקציע פֿון די גלידער).
אי די האַנט פֿון איר טאַליע ,א' דעם פֿוס פֿון

פּעדאַל, .קלאַרע האָט שנעל אירע בּליקן פֿון

אַרונטערגענומען",

/איסאַקן

מרגליות,

אפֿרים

געפֿונענע עלטערן ,װאַרשע  ,4981זי ,12

,די

אָפּעראַציע

אויגן ,זיי זאָלן דערזען דעם שײַן פֿון אמת",
יאָר?,
געמיינט

ז'

,צוערשט

.55

אַז מע

האָבן

דאַקטױרים

מ .יודעלסאָהן ,דער ממזר אַלס דאָקטאָר ,װילנע
,7
האלבּע

ז' .11

,אויסער

אַקושערין,

דעם

ציינער

איז

זי געװען

פֿאַררײדן,

א

אַ רויז

זייער פֿאַרשפּרײט אין אמעריקע בּײַם אָנקומען
,אָרט האָט זיי ניסל שװאלבּ
פֿון אימיגראַנטן .ד
אַרונטערגענומען אַלעמען ,איינציקווייז ,כּמעט
אויף די הענט אַראָפּגעטראָגן" ,שע ,בּלאָנזענדע
שטערן וו ,װאַרשע  ,2291זי , ,05אַנומלטן האָט
ער געזען זי אין חלום  / --עֶר האָט פֿון דער
שיף זי אַרונטערגענומען" ,מלה ,די גאַלדענע
פּאַרע ,זי ,97

יעקבֿ

 .9אַראָפּנעמען װאָס מע האָט געהאַט אַרױפֿ-
געשטעלט .אי פֿון טיש די שפּײַזן .אי די לײיַכ-
טערס, .ווען מען די קדירה װיל |אַזוועקנעמען,
מוז מען די קוילן רירן ,איז אָסור לישׂראל די

נעמען",
תּרמײט,

י .ד .טאַיבּ ,דער
ז' , .5װען

 .4באַפֿרײַען פֿון עפּעס ,רײינװאַשן .אַ' דעם
חשד, .אַרונטערצונעמען דעם בּלוטיקן בּלוט'
בּלבּול פֿון דעם ייִדישן פֿאָלקײ ,א .פען ,פֿאָר,
5

0

ווו ,7

בּאַהאַלטן ,אַרונטערלײגן אונטער עפּעס,

דאַרפֿן א' די פֿוס",

בּעלמעס

(אַלפֿסן מחזור כּל בּו ,בּית ישׂראל ,ר"ה ,נ"י
װעט

ווילנע תּרל"ו ,יט .קיעדער נײַער קקאָדעקס'
פֿון מנהגים קומט גאַרנישט צוצוגעבּן ,נאָר א",
ד .איידלסבּערג ,טמז 1691 ,װון  .71עןערן האָט
געריסן געלט פֿון דער קהילה ,פֿון יחידים און
אויך ארונטערגענומען פֿון די אייגענע שׂכירות",
חג ,טמז 8691 ,או ,51

הימ"

אִי די

אים

י.

פֿון די

 .7אַמפּוטירן .אַראָפּנעמען עפּעס פֿון קער"
פּער .אַי א האַנט ,אַן אוער (װי א שטראָף)
װעט

.7

יאַסעלאַװיץ,

תוֹכחת

מוסר

(רמבּ"ם),

אַריבּערדעקן, .בּאַלד נעמט ער די שטיול,
וויקלט זיי אײַן אין א שמאַטע און נעמט זײ
אונטערן פּאלטאָ אַרונטערײ ,בּ .שאַפֿיר ,אַבֿרהמל
דער שוסטער ,אַדעס  ,1191ז, .1'3ער גיט א
נעם אַראָפּ דאָס פֿידעלע פֿון דער װאַנט און
לייגט עס אינים טאָרבּעלע אַרײַן ,נעמט עס
אַרונטער אונטערץ בּוזעם און גייט אַראָפ",

זי ,73

פֿרידמאַן,

אַ פּאָסטן ,אַי פֿון א שטעל, .ער איז ניט אװעק

 .9חיסורן .אַרונטעררעכענען( .היפוך פֿון
צולייגן ,צוגעבּן) .אי א קלענערע צאָל פֿון א
גרעסערער .אי פֿון רעכענונג א פּאַר רובּל,
;ער טאָר ניט משנה זײַן אין זײַנע רייד ,ניט
צולייגן און ניט א' ,נאָר ריכטיק גערעדט",

פֿאַרטרײַבּן ,א פּיפעץ פֿון הינער ארונטערצו-

ליבּשאַפֿט,

 ,2אַװעקנעמען עמעצן פֿון אַן אַרבּעט ,פֿון

*אַי אַ ה יטל פֿאַר עמעצן = אָפּגעבּן כּבֿור,
רעספּעקטירן, .זײַ מיר מוחל ,איך האָבּ פֿאַר-
געסן ,אַז איצט דאַרף איך אַ' דאָס היטל פֿאַר
דיר" ,בּ .גאָרין ,שפֿרה ,. ..נ"י  ,0191ני ,02

וילנע

תּ"אָ ,7691

 1אַרונטעררײַסן .אַי אַ װאַנט פֿון אַ מויער,
אי די חורבֿה, .דאָ װערן אָפֿט הײַזער אַרונטער-
גענומען און מע בּויט אויף דעם זעלבּן פּלאַץ",
טאָג 8391 ,א .61

אַלײן ,די בּעליבּתים האָבּן אים ארונטערגע-
נומען פֿון זײַן בּײַ זיי דער קאַסיר", .עס
זײַנען געקומען די סטרײַקערס און ארונטער"
גענומען די סקעבּס" ,אַמ.

מג/בּ, .יודין האָט איבּערגעטאשט די קאָרטן,
האָט געגעבּן פֿאַניען ארונטערצונעמען און האָט

דריקן צו דער מדרגה פֿון אַ נעבּעכןל).

זיי אַרונטער

אַרונטערנעמען

קדיש,...

א האר

פֿאַרשמײַסט

זײַן

ניט-ילדישן קנעכט צום טויט ,קומט דעם האַר

חסיד

{= דוד תּאומיםן,

אונטער

שטילע

לען ,װאַרשע  ,1291זי , ,37ייִנגלעך פֿון דער
חדר"בּאַנק ,װועמען טאטעס האָבּן אַרונטערגענו"
מען אונטער זייערע טליתים בּעתן דוכענצן",
פּ .שטײינװאַקס ,טמז 6691 ,וט * 71אַי אונטער
אַ זיפ ,786 +-

 ,0אַרײַננעמען אין רשות .הערשן איבּער

 .8אַראָפּשנײַדן פֿון פֿעלד .אַרונטערהאַרבּסטן,
אִי גערשטן, .אַרום זײַנען פֿעלדער ,עס פּאַשען

עפּעס אָדער עמעצן .א' אונטער דער פֿאַר"
װאַלטונג פֿון  . . .אי אונטער דער אַדמיניסטראַ-
*א' אונטער (אייגענע ,די
ציע פֿון...
יא אונטער .זיך | +-ב 71ן
ענט.
ה
אי אונטער דער ה א נט .העגענען זיי געװאָרן
שטאָלץ און  . . .פֿאַרדאָרבּן ,אַלע מסחרים האָבּן
זי אונטער זייערע הענט אַרונטערגענומען",

דעם

נע ונדניק ,װאַרשע

די קאָפּ מיט אַ שװערד

אַרונטערצונעמען",

מבּים ,הוגה דעות ו ,װילנע  ,2191ז' ,73
*אַי עמעצן דעם קאָפּ = אויך :פֿאַרדרײען דעם
קאָפּ ,פֿאַרטומלען.

 -זיך רינדער,

און פּויערים

נעמען

ארונטער

היי" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491זי ,241
 .9אַרונטערהאַקן ,אַרונטערזעגן ,אַרונטער-

|ח .ש .סליװקין,

הנודד ,דער

תּרנ"ג ,ז' , .,25מאַכן אַ 'הבֿה נתחכּמה' װי
אַרונטערצונעמען אונטער ציוניזם אַלע צדקות,

אַרונטערסאַפּען

2204

אַלע הנהגות ,אַלץ כּוחות ,אַלע מוחות פֿון די
קהילות",

'ינתנאלי,

דער

פוטערנער

אייװען,

פּיעטרקובֿ תּרס"ד ,זי ,64
 .בּאַשיצן .בּאַהיטן .בּאַשירעמען .פּאַטי
*אַ' אונטער דער
ראָניזירן .פּראַטעקטירן.
*אַי אונטערן ט לית.
(אייגענער) פּ אָלע.
אי אונטער

זיך.

*אַ' אונטער די פלֿיג-

ל(ען) , 217 +-און דער שיינער מאַן זאָל
כאָטש צוגיין ,װי דער שטייגער איז ,אַ' זי
אונטער די פֿליגעלעך ,קוצעניו-מוצעניו פֿאַר
אַזאַ גוטע בּשׂורה" ,ממוס ,ספֿר הבּהמות ,זי .54

 ,8אַרײַננעמען אין אַן אַלגעמײנעם בּאַגריף.
אַרײַנשליסן אין אַ כּלל .אי אונטער

סך דערשײַנונגען

געזעצן א

פֿון דער נאַטור, .דאָס גע-

וויינטלעכע אויסלייגן לאָזט זיך איבּערהויפּט
גאָרניט אַ' אונטער כּללים" ,71 ,בּאַרדיטשעװ

תּרכ"ט ,הקדמה,

 0מאַכן אַ קאָפּיע ,א בּילד ,פֿאָטאָגראַפֿירן.
,איין מאַלער בּײַ דעם שענסטן פּאָטרעט הע"
רונטער נעמען מוז ער אויך װאַסער צום גע"
בּרויך נעמען . . .זי װערט אין אַלע קאָלאָרן
צו אַלע פֿאַרבּן און צו אַלע מאַ-

טעריאַלן" (סוף בּריוו | )82ריבֿ ,יפֿון אַן אַלטן
בּריוונשטעלער' ,יִשפּ עאא11 ,
מיט זיך ; --װען ריוח זײַן װערט ,זאָל
ערשט דער נותן זיך ריוח אַ" ,מ .הלױ
הורװיץ ,ספֿר פרשת מרדכי ,אונגװאָר ,6681
כז/א, .זיי װעלן זיך איינע די אנדערע די קעפּ
א'",

ב.

אַלפֿס,

אַ

הערצליכע

װירקליכע

ליבּע,

מעשׂה אַלפֿס וו ,װילנע  ,1091ז' .24

--נעם ,דער .

אַז דער װערט װעט (זאָל) פֿאַלן .אי די אַקציעס.
אִי װערט-פּאַפּירן .,מיט זיך- .נג" .ער

אינגאַנצן פֿאַר-
אַרונטערענדיקן  --טרח.
ענדיקן אויף גיך (און ניט אַזױ זאָרגעװדיק װי
אין אָנהײבּ) .ס',איז ערבֿ יום-טובֿ און מע מוז

ענטפֿערן

אַרונטערפּשטלען  --אַװױי װי אַרונטער-

די אַרבּעט אי

-ונף,

אַרונטערענ(ט)פֿערן  --טרװ.

אויף אַלע פֿראַגעס כּדי פּטור צו װערן .אַ'
91נ(ט)פער ,דער.(אויף) אַלע בּריו .
-ונב,

אַרונטערעפֿן
װאָס

איז

 --טרװ.

צוגעגרייט.

רײַכן טיש.

 .אופֿעסן אַלץ
אַ' אַלע מאכלים

הונג.

ה-עכץ.

דער (יין- ,קע)  --עדי קאַפּיטאַליסטישע
אונטערנעמער און די פּאָליטישע אֵיער" ,װינטש
ניי  ,0291זי 892. -עריי.

אַרונטערפאַפּען  --אוטו- :95 .טאָפּען,
אַרונטערגײן שטאַרק סאַפּענדיק ,אַי פֿון בּאַרג,

פֿאַרסטרא"

אַרונטערסטראַכירן  --טרו.

כירן אויף א סומע װאָס איז (א סך) קלענער
װי דער װערט .אִ'י דעם נײַעם בּנין .אַ' די
ונה,טײַערע בּילדער.

פיט סטראַ

אַרונטערפטראַשען  --טרװ.

שען צווינגען אַראָפּצוקומען .אי דעם יונגאַטש
פֿון בּוידעם,

בּײַם בּאַצאָלן

אַרונטערסילוקן  --טרו.

אַראָפּנעמען פֿון חשבּון .אי אפֿשר א פֿערטל,

אַרונטערפילען  --טרח.

היפוך פֿון אַרױפֿ-

סילען ,אַרױפֿצילען .א' די קרעלן,

אַראָפּ .אַ'י עטלעכע עֶפּל פֿון בּוים .אַי טאָמאַטן
פֿון גאָרטן,

אַרונטערפן"הכּלען  --טרו.

אַרונטערפפּעקולירן  --טרװ.

מע זאָל דורכפֿאלן

אַראָפּרעכע-

ספעקולירן

 .1מאַכן

בּײַ אַן עקזאַמען.

א' דעם

קאַנדידאַט אויף . . ,מיט זי ך  --זיך אַלײן
בּאַשולדיקן אין א דורכפֿאַל בּײַ אַן עקזאַמען,
 .2דורכמאַכן ,זיך בּאַפֿרײַען פֿון אַלע עקואַ-
/בנםת,
מענס.

 .1מיט פּעטש
אַרונטערפּאַטשן  --טרװ.
צװוינגען מע זאָל אַרונטער 2 .אָפּשאַפֿן מיט
 .9אַרונטער"-
פּעטש .אַי דעם ייִנגלס חוצפּה.
דריקן ,דערנידעריקן, .א בּיסל א' דעם אויפֿ
געבּלאָזענעם פּענכער פֿון זייער מאַכט" ,בּצג,
ער
טמז 7691 ,וש פ . -עניש.

 .1אַרונטער-
אַרונטערפּאָרקען  --טרװ.
 .2זוכן פֿון אונטן,
שטופּן ,אַרונטערשטױסן.
 .9אָפּטאָן אַן אַרבּעט שלעכט ,פּאָרקענדיק זיך,
מיט זיך ( --שפּאַסיק ,מיט בּיטול) געפֿינען
פֿאַר זיך אַ פּאַר פֿון א נידעריקערן מעמד .אי
-עניש.

 .1גיך ,פֿון יוצא
אַרונטערפּטרן  --טרװ.
וועגן ,פֿאַרענדיקן עפּעס טאָן .אַי די היימאַרבעט.
 .2פּטור װערן אויף גיך
אַי אַ בּאַשטעלונג
פֿון עמעצן ,אַ'י דעם נודניק ,די אומאינטץ"
רעסאַנטע געסט ,דעם װײַטן קרוב.

-ניש,

מיט

אַרונטערפּ(י)לפּ()לען  --טרװ.

זיך.

פּוי)לפּ(ו)לען.

אַרונטערפֿאַלן  --אוטװ.

 .1אַי פֿון די

טרעפּ .אַי אין אָפּגרונט אַרײַן, .װער עס זיצט
אױפֿן װאָגן אױבּנאָן פֿאַלט אויך צומערשטן
אַרונטער", ,װער הויך שטײַגט  --דער פֿאַלט
אַרונטער" ,שװ( .בּײַ דוד מוזיקוס , איין שין
ליד פֿון די הנד װערקש לײַט ,,פֿש ון, .גליקן
פֿאַלן ניט אַרונטער פֿון דער לבֿנה", .רענדלעך
(פּאַמפּעשקעס ,קיכלעך) פֿאַלן פֿון הימל ניט
*ספֿאַלט ניט ארונטער פֿון
אַרונטער" ,שװ.
הימל = פֿאַראַן פֿאַר דעם א סיבּה ,עמעצנס א
*נאָר בּרעקלעך פֿאַלן אַרונטער (פֿון
כּװנה .
זײַן טיש) = עֶר גיט װײניק צדקה ,כאָטש ער
איז רײַך, ,איילין שפּיגל . . .שטיג אויף איין
פרֿ.א.ַ.לין",
ינט
ּ.ער ער איז הגרו
..
ָב
אוים
בּ
איילין שפיגל ,פּראָג תּצ"ה ,ז'  .62עדאָ האַלט
זיך דר מענש ,פֿאַשׂט אָן דיא קרײַטר דאש ער
ניט גאַנץ אַרונטר פֿאַלט בּײַא די פֿר גיפֿטיגי
חיות" ,לטן ,קמט/א, .דאָ איז ער איין רונטר
גפֿלן ,אונ' װאָל איין שעה האָט זיך דאֲשׂ
װאַשׂיר  . , .גיבּלעזלט" ,שו"ת בּיח ,פֿפֿדמ 7971
וְהש ון ,עאַ װוייכער שטול . ..מע זאָל קענען
זיצן רואיק  . . .ניט פֿירכטנד אַרונטערצופֿאַלן
פֿון אים" ,אמד ,די אַקטיאָרקע ,ווילנץ תּרל"ו,
,איך בּין איין מאָל אַרונטערגעפֿאַלן  /שוין
און דווקא מיט אַ לאָמפּ אין די הענט / ,מע
האָט מיך נאָכדעם קוים דערקענט" ,מלה ,לידער
|! זי ,421
 ,2פֿיג* .אַ שטיין פֿאַלט אַרונטער פֿון האַרצן
= זיך בּאַפֿרײַען פֿון זאָרג ,פֿון קלעמענישן,
פֿון אַ צרה, .געלאַסן אָן קלאַנג פֿאַלט מײַן
האַרפֿע אין אָפּגרונט אַרונטערײ ,סעג ,קאַפּריז;
װאַרשע  ,1291זי , .42בּלויז אַ ריר ,א קליינער
אינערלעכער שטויס  --און עס פֿאַלט אַרונטער

דורך אַ

וי אַן אוואלאנש דער פֿאַר'דורות-אָנגעװאקסע-
נער שטויבּ" ,ד ,איידלסבּערג ,טמז 1691 ,א ,31
*זײַן ש ט ע ר ן פֿאַלט אַרונטער = ער האָט
ניט מער קיין מזל,

און פֿון דעם איז דער ענין

 9אַרונטערקומען (ועגן נאַטור דערשײַנוג-
גען) .דער שניי פֿאַלט אַרונטער .א נעפּל פֿאַלט
אַרונטער .דער טוי װעט אַ' בּײַנאַכט, .די
הייליקע נאַכט {פֿון יום"-כּיפּורן פֿאַלט אַרונטער,
די הערצער מיט שרעק װערן פֿול" ,יהואָש,
ימעשׂה שׂטן.

אַרונטערפּליכּען  --אוטו, .אַ פֿלײצרעגן

 .4אַראָפּלאָזן זיך (אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן
*די הע נט פֿאַלן אַרונטער = מע
אנֿר),
פֿאַרלירט דעם מוט ,מע פֿילט אַז מע קען דאַ
קיין זאַך ניט טאָן ,ניט אױפֿטאָן ,ניט העלפֿן,
,גלײַך צום שניי װאָס דעקט די פֿעלןי /
פֿאַלט זײַן װײַסע בּאָרד אַרונטער" ,יהואָש,
"דער קאָ פּ פֿאַלט אַרונטער
יִשבּת נחמוי.

פּלפּול אָפּשאַפֿן ,צו נישט מאַכן .אי די שאלה,
אִי אַ ויכטיקע פּראָבּלעם .א' די טענות פֿון
מיט ויך ; --ער האָט זיך
אָפּאָנענט.
אַרונטערגעפּלפולט

ניט קלאָרער געװאָרן".

אַרונטערפּלאַנירן  --טרװ .נעאָל.

מאַכן

פּלענער ,פּלאַנעװען אויף א נידעריקערן שטאַפּל,
מיט װײיניקער פֿאַרנעם, .מע האָט דאָ אַרונטער-
פּלאַנירט דעם סאַציאַליזם" ,רייד (א"י),
האָט גענומען

נען פֿון א סומע ,פֿון א סך-הכּל ,פֿון א חשבּון,
/נג,אַי פֿינף פּראָצענט.

פֿון

 ,2אוױפֿעסן װאָס מע רײַסט

זיך מיטן בּעדערס טאַָכטער.

-/עניש.

אַרונטערפּרעפֿן  --טרו.

 .1מיט אַ פּרעסל,

אַ פּרעסאײזן ,אָפּשאַפֿן פֿאַרקנײיטשונגעןף א'
װאָס דער געזעל האָט קאליע געמאַכט,
 .2אַרונטערדריקן .אי יענעמס שטימונג .א'
דעם פֿאַרריסענעם מיטגליד פֿון האַנטװערקער-
פֿאַראײן,

אַרונטערעקואַמענירן  --טרװ.

 ,9אויסמעסטן (בּײַ פֿאַרשײדענע מלאַכות,
ספּעצ בּײַ שנײַדערײי) .אי א מאָס בּײַם בּאַשטעלן
אַ גאַרניטער ,אַי א מאָס בּײַם בּאשטעלן אַ פּאָר
שטיוול,

געבּרויכט

אַרונטערפֿאַלן

בּרוס,

די שטילע

אִי' אין אָנצאָליקע שטראַמען",
ערד ,זי ,09

פּראַװען מיט
אַרונטערפּראַװען  --טרו.
אַ קנאַפּן פּאַראַד ,ווייניט-איז .אַי א שלש-סעודות,
אַי אַ יובּילײי,

אַרונטערפֿאָרן

2008

(אויף דער בּרוסט) = מען איו שטאַרק פֿאַר-
זאָרגט ,פֿאַרטראַכט; מע קען זיך קיין עצה ניט
געבּן,
 .9אַראָפּגליטשן זיך (װעגן עפּעס װאָס מע
טראָגט אויף זיך), .די הייזלעך פֿאַלן בּײַם
ייִנגעלע ארונטער", .װען דער טלית פֿאַלט
ארונטער פֿון איינעם אינגאַנצן ,מוז עֶר נאָכ-
אַמאָל בּרכה מאַכן אַפֿילו װען פֿון טלית איז אין
די האנט געבּליבּן עפּעס" ,הרבֿ א .בּרודאָ,
"דער
הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681טו/בּ.
ש ל יי ע ר פֿאַלט אַרונטער = מע דערװיסט זיך
עפּעס װאָס איז געװען פֿאַרהױלן ,בּאַהאַלטן,
 .0פֿאַרשװינדן ,נישט
פֿאַלן אַרונטער, .אָבּער
קאָפּ און מוֹח און זעט
אַלע קשיות"| ,אַלפֿסן
'שׂראל ,ר"ה ,נ"י יאָר?,

װערן ,אַלע ספֿקות
בּײַ דעם װאָס האָט
װײַט ,פֿאַלן אַרונטער
מחזור כּל בּו ,בּית
זי ,35

 ./אָפּפֿאַלן ,װערן װייניקער .די היץ (די
חמימה) פֿאַלט אַרונטער .די קעלט (די קרירה)
נעמט אַי .די טעמפּעראַטור פֿאַלט אַרונטער בּיז
נול .די װאַסערן אין טײַך פֿאַלן אַרונטער .דאָס
געוויסער פֿאַלט אַרונטער,

 .8אַרונטערנידערן פֿון דער סאַציאַלער מדרגה,
פֿאַרלירן פֿריערדיקן גלאַנץ ,אָנזען אע .א' בּיז
צו בּעטלבּרױיט, .אין דער יעצטיקער צײַט איז
די גרויסע פּראַכטפֿולע שטאָט גאָר אינגאַנצן
אַרונטערגעפֿאַלן פֿון איר פֿאָריקע גלענצענדע
מדרגה",

ח.

ש.

הנודד,

סליווקין,

דער

נע

ונדניק,

װאַרשע תּרנ"ג ,זי .05
 .9פֿאַרלירן מוט .אי פֿון מוט ,פֿון קוראַזש,
;איך ווייס בּאמונה שלי ניט  . . .װאָס דו בּיסט
דאָ אַזױ אַרונטערגעפֿאַלן? מיר דאַכט זיך ,אַז
עס װעט ...גאָר בּלײַבּן די זעלבּע װעלט װי
פֿריער" ,ייפֿאָל ,0981 ,פאן ,9
,יין מאָל איז
 .0אומגעריכט אָנקומען ,א
מײַן פֿעטער פּסחן-צײַטן דערשינען בּײַ אונדו
אין דער

אַרונטערקוליען

היים,

אַרונטערגעפֿאַלן",

ער איז
ש.

עפעס

טענענבּוים,

װי

פֿון הימל
אין

יזכּורי

בּוך כעלם ,יאָהאַנעסבּורג  ,4591זי ,073

 ,1זײַן (װערן) אָפּהענגיק פֿון אַ מאַכט,
פֿון עמעצנס א דעה .א' אונטער דער אָדער
יענער יוריסדיקציע ,א' אונטער א שטראָף .זײַן
אונטער עמעצנס אַפּיטרופּסות,; .אין יאָר 36
פֿיק איז ארץ-ישׂראל אַרונטערגעפֿאַלן אונטער
רוים", .אין  5971איז גראָדנע אַרונטערגעפֿאַלן
אונטער דער רוסישער מאַכט" ,י .אפֿרון ,אין
גאָפּ ,8491 ,טן ,2

 ,2בּאַװירקט װערן .אַי אונטער דער ווירקונג
פֿון דער סבֿיבֿה, .צי איז עֶר אויך נכשל געװאָרן
און אַרונטערגעפֿאַלן אונטער דער השפּעה פֿון
ענגליש?" ,א .א .ראַבּאַק ,ייִשפ ואא, .3 ,אויך
ער  . . .איז ארונטערגעפֿאַלן דעם פּסיכאָן אַז
ייװאָזאַרטאָגראַפֿיע איז א מין תּורה מסיני" ,מ.

גראָסמאַן ,היימיש ,אָקט' , .1691די יוגנט איז
איזאָלירט ,און מהאַי-טעמא פֿאַלט זי אַרונטער
אונטער דער שעדלעכער השפּעה פֿון אומדער-
וואקסענע" ,א .בּלוישטיין ,טמז 3691 ,װוש ,12

פ=ֿאַל ,דער , --צום אַי זינג איך" ,אפֿא,

עעכץ.

גילדענע שקיעה.

יער

עניש.

(דין- ,קע).
אַרונטערפֿאָרן , --מיר זענען צוזאַמען אַרונ

טערגעפֿאָרן פֿון דער בּאַן אויף איין דראָזשקע",
י .פֿאַללער ,דער שליח ,װאַרשע  ,2291זי ,71

אַרונטערפֿירן  --טרו .1 .אַי גאַרבּן פֿון די
פֿעלדער ,פּירות פֿון די סעדער

אע.

 .2פֿירן ,בּרענגען אונטער .אַ'י די פֿערד
*אַ' אונטער
אונטער אַ דעכל װען עס רעגנט.
א חופּה = החתונה מאַכן,; .איך האָבּ מײַן
ווילן גאַנץ פֿאַרלױרן און מע האָט מיך אַרונ"
טערגעפֿירט אונטער אַ חופה װאָס מע האָט
געמאַכט

פֿון אַ שאַלײ ,מ .מ .אויזערקיס,

דער

,ון
פּריװאַטלעהרער ,דראָהאָבּיטש  ,8981זי  ,21א
אַז עס איז געקומען מע זאָל מיך פֿירן אונטער
דער חופּה ,האָט מען אַרונטערגעפֿירט מײַן
שװועסטער לאה ,און ניט גענוג װאָס איך האָבּ
געשוויגן ,האָבּ איך נאָך מוֹסר געװען איר די
סימנים",

וָאַלפֿס|

מחזור

כּל

בּו,

בּית

ישׂראל,

 9אַראָפּפֿירן
הישר, .אַ פֿרױ
אַרונטערגעפֿירט
פֿאַר 2691 ,וא .8

*אַי פֿון דרך-
א זײַט.
אויסגעלאסענע האָט אים
גלײַכן װעג" .1 ,זאַלאָװיץ,
 .װעט מען די קינדער א'

פֿון דעם ייִדישן װעג" ,א .פֿײַװלאַָװיטש,
יזכּור'בּוך זלוציבֿ ,תּ"אָ ,זי .341

אין

אַרונטערפֿלאַטערן , --און הײַנט האָט פֿון
אונטערשטן צװײַגל  /דאָס לצפצטע |בּלעטל,
דאָס איינציק-געבּליבּענע / ,אַרונטערגעפֿלאַטערט
צו דער ערד" ,יהואָש' ,דער הערבּסט בּוים,

אַרונטערפֿליען  --צ,יפיציפּיציפּי און פֿליט
אַרונטער |דער פֿױגל} גלײַך צום אַנגעגרײטן
גליק" ,פּרץ ,לידער און פּאָעמען' ,ציקאָ,321 ,
,און װי אויף גאָלדענע פֿליגלען פֿון א שטילן
מלאך זײַנען אַרונטערגעפֿלױגן צו אים איידעלע
זיסע

װוערטער",

ד.

עדעלשטאַט,

שריפֿטן,

ג"י

 ,5ז' , .463פּלוצלינג האָט עס געטאָן א
קנאַק ,און ס'האָט פֿון א בּרענענדיקן דאַך
'אַרונטערגעפֿלױגן א שטיק בּרענענדיקע האָלץ",
מ .װײַסמאַן ,פֿון בּריסק

בּיז סעמיאַטיטש.

אַרונטערפֿרעפן  --טרװ.

אױפֿפֿרעסן אַלץ

װאָס איז אָנגעגרײט, .איילין שפּיגל הוט איין

גבּראטן האָן פֿון דען שפּיט |טעות? :שפּיסן
אַרונטר גיפֿרעסין" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה,
זי ,4
-פ.רעם ,דער- .שכץ- .עניש- ,ער

(דין- ,קע)- .ערײ,
אַרונטערצאַלן  --טרו.

אַרונטערציען  --טרװ.

ספֿר

 .1אַרונטערנעמען,

אַראָפּצוען .אױיסטאַן מיט אַ צי .אַי דעם פֿאָר-
האַנג .אַי דעם אײבּערראָק ,די הענטשקעס, .איך
האָבּ גלײַך ארונטערגעצויגן מײַן הוט ,אַ נייג
געטאָן מײַן קאָפּ און געשטאַמלט" ,י .א .מרגי
ליות,

אַמעריקאַנער,

2691

װ ,21

 .2אַרונטערכאַפּן ,אַװעקרײַסן, .מיט זײַנע
אייגענע הענט האָט ער אָנגענומען דעם אָפּגאָט,
געגעבּן אים אַ צי אַרונטער פֿון דעם מובּח",
אַש,

משה,

 9פֿיג .אַרונטערשלעפּן ,צוען ,שלעפּן אויף
אונטן, .אַזױ שמייכלען בּערג דורך פֿאַרמירמל-
טע אויגן / ,װער האָט זיי אין אָפּגרונט ארונ"
טערגעצויגן?" ,חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער,
נ"י  ,2691זי ,17
 4אַרונטערנעמען ,אַרונטעררעכענען ,חיסורן,
אַי פֿון חשבּון די הוצאות פֿון טראַנספּאָרט,

ס .אויסזינגען אָדער אויסשפּילן אויף נידצי

ר"ה וו ,ניי יאָר? ,זי ,141
אין
אַן
פֿון
. .,

נאַשׂ איז" ,ש.
קיטן תּע"ז ,זי ט,

פֿראַנקפֿורט,

החיים

,/

בּײַם צאָלן (ראַטעס-

װײַז) פֿאַקטיש געבּן קלענערע סומעס װי עס
איז געוען אָפּגערעדט ,אָפּגעמאַכט, .פֿון נאָך
דער דריטער ראַטע האָט דער בּעל-חובֿ גענומען
אִי מיט דער טענה אַז ער קען ניט געבּן מער".
אין דער ריכטונג פֿון
אַרונטערצו  --אַדװ.
אַרונטער ,אויף אַרונטער ,נידעריקער און ני-
דעריקער, ,אונ' שיטן װאַשֹׂר צום ערשטן פֿון
דען קאָפּ אָן אַרונטער צוא בִּיז דז לײַלך ואול

ריקערע טענער,

 .0לאָקל (טשערנאָבּיל ,בּתּים-מאַכערלי) .טאָן
די אַרבּעט פֿון אַרומװיקלען מיט דינעם פאַר-
מעט די פֿיר קלעצלעך פֿון וועלכע עס בּאַשטײט
די פֿאָרעם (דער דפֿוס) פֿון של-ראש ,אַזױ אַז
עס בּילדן זיך פֿיר בּתּים פֿאַר די פּרשות,

מיט זיך.

--צי ,דער.

-אונג.

-עכץ,

דער (דין- ,קע).
דעניש.
אַרונטערקאַטשען  --אַי א פֿעסל .מיט
זיך ,--פֿון װײַטסטן פֿענצטער האָט זיך דער
לעצטער אָװנט-שטראַל שוין אַרונטערגעקאַ-
טשעט" ,ה .זאָלאַטאַראָו ,גש ו ,ניי  ,4291זי ,76
,ניט איינער גליטשט זיך דאָ אויס און קאַטשעט

זיך אַרונטער אין טײַכבּעט אַרײַן ,ישׂק,
שליאַך , ...זי ,102
אַרונטערקאַלקולירן  --טרװ .בּײַם מאַכן
חשבּון אַרונטעררעכענען פֿון פֿריַער פֿאָרױס-
געזעענער הכנסה אָדער הוצאה .אַ' (די סומע
/נה,
פֿון) די בּאַשטײַערונגען.
 .1דורך אַ
אַרונטערקאַמפּינירן  --טרו.
קאָמבּינאציע פֿאַרמינערן דעם װערט .אי אומ-
( .2שאָכשפּיל) קאָמ"
בּאַרעכטיקטע מאָנונגען.
יונב,
בּינירן בּיזן סוף .אי בּיזן געבּן מאַט.

אַרונטערקאַנקורירן  --טרו .דורך (שאַר"
פֿער) קאַנקורענץ אַרױסשטױסן (פֿון) אַ געשעפֿט
(אונטערנעמונג) .אַי אַלע אַנדערע שוך-געשעפֿטן
פֿון דער גאָס .

/נג,

אַרונטערקוועטשן

 --טרו.

אַרונטעררע-

כענען .חיסורן מיט אן אָנשטרענגונג ,מיט א
,אָזט זיך אויס ,אַז מע װעט דאָ אַ'
בּאַמיאונג .ל

א האלבּן בּיליאָן דאָלאַר פֿון דער סומע װאָס
וֶדער} פּרעזידענט  . . .האָט געבּעטן" ,בּצג ,טמז,

3

ווו -- - .92קוועץטש ,דער.

עניש,

אַרונטערקוליען . --ער האָט מער ניט װאָס

מורא צו האָבּן פֿאַר די צװיי נאַרװיסטע פֿערד

2000

אַרונטערקומען
אין זײַן געשפּאַן  . . .אַז זיי זאָלן אים אי פֿון
דער קעלניע" ,בּצג ,טמז 3691 ,ווא ,62
מיט זיך , --בּײַ יעדן שריט איז מען ניט
זיכער  . . .אי זיך אין א טיפֿן שלוכט" ,אמד,
/עניש.
קאַרטוכע ,װילנעץ 8781.
אַרונטערקומען  .1 --אַרונטערגײן .קומען
פֿון אױיבּן אַרונטער .אַי פֿון די שטיגן, .וען
דבֿורהלע איז צו אים אַרונטערגעקומען / ,איז
פֿל.
שטין",
זי געבּליבּן פֿונדערװײַטנס
 . . .,גיבּט זיא רעגן וען זיא אים ניטיג האָבּן,
אונ' דז אַרונטר קומן אויף איר צײַט" ,חה !,
מא/בּ, .איין מאָל האָט עֶר (אליהו הנבֿיא)
געבּעטן זאָל אים דאָך װײַזן דיא (נשמות)
ווען זיא קומן פֿון דער (ישיבֿה של מעלה) פֿון
הימל איין רונטר" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר החיים
וו ,קיטן תּע"ז ,יח/בּ? .נאָר אינגאַנצן גלאַט איז
עס איר נעבּעך ניט אָפּגעגאַנגען .אידיק פֿון
בּוידעם האָט זיך מײַן מאמע אויסגעגליטשט",
ח .ליבּערמאַן ,פֿאָר 1691 ,או ,1

 .2פֿיג .פֿ,ון די בּיכער-טאָװלען קומט אַרונ-
טער יפֿישקע דער קרומערי און בּלײַבּט פֿאַר
מיר

שטיין",

אסתר

שומיאַטשער,

לידער,

 .9װערן אַ יורד ,אַראָפּפֿאַלן אין סאַציאַלן
מעמד ,פֿון שטאַנד ,פֿון פּאָזיציע ,פֿון גדולה,
פֿון עשירות,, .איז ער אַראָפּגעגאַנגען װעט עֶר
אי פֿון זײַן גדולה" ,דיר זאַלקינד איבּז ,בּרכות,
(נז/אן ,זי ,002
 .4פֿאַרלירן דאָס געזונט .װערן מאָגער .אויס-
זען שלעכט .אי פֿון פּנים .אַי פֿון לײַבּ .אי און
מוזן אָפּזאָגן זיך פֿון דער אַרבּעט.

 .5אַראָפּקומען מיט אַן אינספּעקציע .אַרון-
טערגעשיקט װערן (אַן אינסטרוקציע) פֿון אַ
העכערן בּאַאַמטן ,פֿון אן אמט .אַי פֿון קאָנ

טראָליאָר ,פֿ,אַראַיאָרן  . . .איז אַרונטערגעקומען
אַ פּרעדפּיסאַניע פֿון נאַטשאַלניק גובּערניע",
| יפֿאָל ,7881 ,פאן ,43

-עכץ .

אויף דער
אַרונטערגעקוקט
ליטעראטור" ,יג ,תוך ! ,זי ,37

-קוק ,דער

-עניש,

-עכץ.

גאַנצער

ייונגער

/עניש.

אַרונטערקײַקלען , --די פּאַסטעכער האָבּן
אַרונטערגעקײַקלט

נישט
בּרונעם,

זי .82

אפֿא,

דעם

געטראַכט

זיך.

מיט

שטיין

מיט

פֿונעם

עברײטײַטש,

עניש,

אַרונטערקלאָגן  --אוטװ  --קלאָגן פֿון

אױיבּן אויף אַראָפּ .טרו  ---שטאַרק בּאַקלאָגן.
אַז ער איז קראַנק געװאָרן ,האָט אים די
משפּחה אַזוי אַרונטערגעקלאָגט ,אַז ער האָט
שוין געמוזט זיך אָפּזאָגן פֿון יעדער אַרבּעט",
 .1ארונטערנע-

אַרונטערללאַפּן  --טרו.

מען מיט א קלאַפּ .דערמינטערן דורך קלאַפּן.
אי דעם טערמאָמעטער,
 .2מיטאַמאָל פֿאַרקלענערן ,פֿאַרמינערן .אַי
שׂכירות .אי פֿאַרדינסטן .אַ' אַ פּרײַן .עדי
קאָנקורענץ האָט אַרונטערגעקלאַפּט די רענט
אין אַנדערע אַפּאַרטמענט-הײַזערײ ,רעגענסבּורג,
|
פֿאַר 5691 ,ע ,13
=יקלאַפּ ,דער

,6591

די ,32

-קום ,דער.

אַרונטעררוקן

-ונג.

/עניש.

-עכץ.

אַרונטערקליננגען  --אוטח, .די קלויסטער-
גלאָקן קלינגען אַרונטער פֿון בּאַרג", ,לייג
זיך צו ,און איך װעל אי נאָך קאָפֿעײ ,ל .פֿאָרעם,

-עניש.

פֿאָר2 0691 ,א.3

אַרונטערקלעטערן  --אוטו  6אַקחװ .אַ'
פֿון בּוידעם, .און װי א בּןדמלך ,װאָס פֿאַרלאָזט
דעם פֿאָטערס קיניגלעכע סאליעס ,קלעטערט ער
אַרונטער ואלדיקן בּאַרג" ,יפ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ
 ,7זי דד .הונג- .ניש.

 .1קגייטשן

אַרונטערקנײיטשן  --טרו.

| אויף הינטער .פֿאַרבּײיגן .2 ,ניט לייגן צו פֿיל
=--קנייטש,
אַכט ,פֿאַרקלענערן דעם װערט.
עניש.ונג.
דער

אַרונטערקראַדניען

--

טרװ.

פז..

זזחװ

אַרונטערגנבֿענען.

 .1אִי פֿון פֿענצטער,

אַרונטערקראַפן  --אוטו , --אַ דונער פֿון

,דערנאָך נעמט עֶר מיר אָן פֿאַרן שפּיץ בּערדל,
אַ צי געבּנדיק מיר דערמיט דעם קאָפּ ,איך זאָל
אי"י ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , ,641די פֿאַציאַטע האָט
זיך שטארק אריבּערגעבּויגן און קוקט אַרונטער

שטיין האָט אַרונטערגעקראַכט אויף דער ערד",

אַרונטערקוקן  --אוטװ.

אויף זײַנסגלײַכן --

אויך אַן אַלטע שװאַרצע

חורבֿה -- ,אויף אן אַלטע אױיסגעדאַרטע ,אלינ-
געבּויגענע .,ציטערדיקע יידענע" ,פּרץ ,װאָס
דאַרף א ייִַדענע?, .געדענקט איר ,װי מאַיעס-
טעטיש  /איר פֿלעגט שפּאַנען אין דער הייך,
און א' שפּעטיש  /אויף א ליכטל קליין און
בּלייך?" ,מר וו ,ניי  ,8091זי , ,29מיט א האלבּן

חג,

דער

מענטש

;אַ גרויסער

פֿון פֿײַער,

אמעריקאנער

אַרונטערגעקראַכט

נ"י ,2691

ז' ,841

העליקאָפּטער האָט

אויף א קליינעם פֿלײפֿעלד",

|

,8
פֿאַר 7691 ,ש

טרח  --ארונטערקלאפּן ,אַרונטערהאַקן מיט
א קראַך .אי א פֿאַרפֿעסטיקטע פּאַזיציע.

--קראַך ,דער.

 .1אַי עפּעס פֿון

דער הייך,

נעם פּראָפֿיל / ,קוקט די לבֿנה אַרונטער אויף

 .2קריגן
פּרײַז,

לאַנד,, .הײַזער קוקן אַרונטער פֿון בּאַהעלטע-

 9אַרונטערבּרענגען ,אױסבּאַהאַלטן, .דעם
פּיסק האָט ער ארונטערגעקריגן הינטערן קלייך

נישן אינעם כּרמל-בּאַרג" ,אפֿא ,טמז 4691 ,א .1

פֿון אַן עלטערע

װאַרשאַװסקי,

 .2אִי אויף  --מזלזל זײַן ,גרינגשאַצן, .ער
האָט מיט זײַן שטאָלצן אַריסטאַקראַטישן קאָפ

כאליאַסטרע וו ,פּאַריו  ,4291זי ,72

און שפּיציקן פּנים / ,פֿאַרקרימט אין צעצויגע-
מיר",

הל' ,מיט

אַ האַלבּן,...

אין קיינעמס

פֿאַר װייניקער.

דאַמע",

געפֿינען" ,ייז ,בּרידער

אַשכּנזי ,זי ,33

 .1אִי אונטערן
אַרונטערקריפן  --אוטו.
בּעט|, .זיין זײַנען אַרונטערגעקראָכן אונטער
די װעגן און אײַנגעשלאָפֿן מיט א װילדן
פֿאַרכלינעטן

ד.

שלאָף",

פֿעלדמאַן

בּאַבּעל ,דערציילונגען ,כאַרקאָװ
אונטער די נע גל = זיך מאכן
*א'
זײַן צו דינען ,חנפֿענען
װײַבס סאפָּדניצע = ײַן
דער װײַבּ,
 .2אַרונטערגײן,

קלעטערן,

איבּז,

*א'
.5291
קליין ,גרייט
אונטער דער
אונטערטעניק

אַרונטערקומען,

אַרונטערקערעװען

י.

אַרונטער-

זיך פּאַמעלעך,

קריכנדיק .אַי פֿון בּאַן ,א' פֿון שטראָז און
װאָס
פֿאַרבּלאָנדזשען; .א ינגערמאַנטשיק,
קריכט אָפֿטמאָל אַרונטער פֿון דרך-הישר ,ניט
װײַל ער איז א רשע ,נאָר צוליבּ זײַן אומ-
א,9
פֿאָרזיכטיקײט" .1 ,זאַלאַװיץ ,פֿאַר2 4691 ,

דעניש= .דער (דין ,זקע)= .הערײַ.

ארונטערקרענקען  --טרו.
אָפּשאַפֿן דורך
קרענקען .א' דאָס פֿעטס פֿון לײַבּ .אי די
צעבּאַלעװעטקײט און די קאַפּריזן.

אַרונטעררוקן  --טרו.

 .1אונטער אָדער

הינטער עֶפּעס אַרײַנרוקן ,אַרײַנלײגן מיט א
שטופּ .אי דעם טלית אונטער דער קאפּאָטע.
,הינטערן קליידל רוקט זי אַרונטער עפּעס א
בּאַרג מיט שמאַטעס ,מיט ריפֿן" ,ממוס,
װינטשפֿ ,ז' , .29די װײַבּער ...לייגן אַרײַן
דאָס האָלץ אין אויוון אײַנצוהייצן  . . .און מאַכן
אַזױ װי א געבּײַדע כּדי זיי זאָלן אי איין קינדל
דאָס זאָל בּרענען איבּער דעם גאַנצן אויוון יום"
טובֿי,

הרבֿ

מ .טײטלבּױם

דק"ק

איהעל,

ספֿר

מעין טהור ,אָרט? יאָר? ,דיני יום-טובֿ ,סימן ה,
,אין שליטן האָט ער אונטערן היי אַרונטער-
גערוקט אַן עמער האָבּערײ ,מ .לעװ ,פּאַרטיזאַ
נער װעגנ ,מאָסקװע , ,8491אײַנגעװיקלט {דאָס
טייגן אין א װײַס טישטעכל ,האָט מען עס
אַרונטערגערוקט אונטער דער פּערענע אין
בּלט",

סילװיע

בּאַרדיטש

גאָלדבּערג,

אין

ספֿר

לוצק ,תּ"אָ  ,1691זי ,343

יונםג,

אַרונטערקריגן  --טרח.

װאַרג ,געטראנק) אין מאָגן, .זײַ דען |ס=ײַדן}
ער |{דער גוסס} זאָגט מן זאָל אים טרינקן געבּן,
דען מאַג מן אים געבּן דשׂ ער נאָך בּכּח אין
אוני קען ארונטער קריגן" ,ש .פֿראַנקפֿורט ,ספֿר
החיים ,זולצבּאך תּקנ"ד ,ד/א,
מיט זיך ; --איך קען ער זיך זײער
קונציק אַי אונטער די גרונטזײַלן פֿון די
קאַמערן אין הויף ,װען מע שפּילט זיך אין
בּאַהעלטעניש ,אַזױ אַז קיינער זאָל אים נישט

אי (פֿון) דעם

עוזר

 .4אַרונטערשלינגען ,אַרונטערבּרענגען (עסנ-

,וליבּ
 .2אַרונטערשטופּן ,אַרונטערקװעטשן ,צ
דעם איז דאָךְ גלײַכער פֿאַראַמאָל אױפֿהײבּן
.קע פֿעדעם און אי דעם פֿאָדעם",
מ.י
ו.
אלע
אַ
ע .איזרא ,צײַג ,קיעװו  ,8291זי , ,04ד,ער לאָמפּ
רייכערט ,דער קנויט איז אַרונטערגערוקט",
ש.

גאָדינער

איבּז,

װ.

סטאַװסקי,

דער

איבּער-

|
בּראַך ,מאַסקװע - ,2391
מיט זיך , --טו איך מיך א כאַפּ צו דער
בּוזעם-קעשענע ,רוק זיך אַרונטער בּעסער

אונטער די צװײַגן .און זיץ אין שרעק" ,ממוס,

2207

אַרונטעררײײַסן
קליאַטשע ,זי , 401מע לייגט זי |די מטבּען
אַרײַן אין קעשענע ,און װען דאָרט איז א לאָך,
רוקט זי זיך אַרונטער אין כאָליעװע ארײַן,
קאַבּרײַ

ל

איבז,

מאָפּאַסאן,

גח

,3191

| ,נ"י

די .4

-רוק ,דער- = .עכץ.

-עניש.

דער,

 .1אַי אַ פּלאָמבּע,
אַרונטעררײַפֿן  --טרװ.
 2אַרונטערנעמען מיט א צי ,מיט א ריס,
אַרונטערשלעפּן רײַסנדיק ,אָפּרײַסן .אַי פֿון װאַנט
דאָס בּילד פֿון פֿריערדיקן פֿירער; .רבּי עקיבֿא
האָט מען מיט אײַזערנע קעם דאָס פֿלײש פֿון
לײַבּ אַרונטערגעריסן" ,שערי דמעות תּחינה,
בּרעסלוי תּר"י ,זי י, .קומט גאָטס שטראָף און
רײַסט פֿון זיי אַרונטער די גאָלדענע קליידער
{פֿון די װאָס פּײַניקן די אָרעמע מענטשן,
שלעפּט זיי מיט גװאַלד אַרױס פֿון זייערע
סאלאַנען למקום ציה וצלמות" ,אַ .מאַרגענ-
שטערן

עגל הזהב ,װאַרשע  ,8981ו' , .73עס

װעט דער װינט דער כּעסן  /צו מיר אויך קומען
בּאַלד  /און מיר אִ'  /פֿון לעבּנסבּוים מיט
גװאַלד" ,מר | ,נ"י  ,8091ז' , .802די לעצטעץ
מזוזה אַרונטערגעריסן  ... /איך װעל שוין
דאָרט קיינמאָל ניט קומען ,ניט װיסן" ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491זי ,311
9
דײַן

פֿיג, .דו
טרוים

אַי",

בּאַדאַרפֿסט
חג,

דער

די בּלעטער
מענטש

פֿון

פֿון

פֿײַער,

*אַ' די מאַסקע פֿון= ..+
נ"י  ,2691ז' 65
דעמאַסקירן .אי די מאַסקע פֿונעם צבֿועק, .איך
רײַס אַרונטער די מאַסקע פֿונעם שקר און שטעל
אים צום שאנד-זײַלײ ,פרץ ,ידי אַכטע אָפּטײלונג
אין גיהנום',

 4צעשטערן ,רואינירן .אי דעם עקאַנאָמישן
,אָס געװיסער האָט
בּאָדן פֿון אונטער די פֿיס .ד
אַרונטערגעריסן די בּריקן און אויך גאַנצץ
בּנינים", .פֿאַרפֿאָלגן און פֿאַרניכטן זיי אויף
יעדן שריט און טריט ,אַ' אַלע זייערע מאָס-
מיטלען" ,מ .לעו ,פּאַרטיזאַנישע װעגנ ,מאָסקװע

, ,8די פּוילישע מאַכט . . .האָט גענומען אי
דעם רינג געשעפֿטן  ...הונדערטער יִדישע
משפּחות זײַנען געבּליבּן אָן בּרויט" ,ה .שיש-
לער ,אין יזבּ כעלם ,יאָהאַנעסבּורג  ,8491זי ,321
,די קאַראַאימער האָבּן אויך דערנאָך {|אין דער
צײַט פֿון נאַצײהערשאַפֿטן ארונטערגעריסן פֿון
| אײַזערנעם טויער פֿון דער טראָקער כּנסיה דעם
מגן-דוד" ,מ .אוריאָל ,אין ליטע | ,נ"י ,1591
זי ,702

 .5שאַרף קריטיקירן ,אָנװײַזן אויף חסרונות
און דורכדעם ניט דערלאָון קיין דערפֿאָלג .אַי
די פֿאָרשטעלונג ,די פּיעסע, .א,ויבּ אַזױ װאָלט
איך שוין לאַנג געדאַרפֿט אױפֿהערן שרײַבּן!
מע האָט גרעסערע פּאַעטן פֿון מיר אַרונטער-
געריסן!" ,אַפּאַ ,היבּרו ,ז' , .56װען דער
קריטיקער איז נישט צופֿרידן װען ער רײַסט
אַרונטער! אַ בּוך ,װי מע רופֿט עס אָן אױפֿן
וואולגאָרן לשון ,איז ער געגליכן צו אַ גוטן
לערער ,װען ער בּאַשטראָפֿט זײַן תּלמיד" ,שנ,
קריטיק

און

אַרונטערשמויסן

קריטיקער,

ב"א

,9591

{' ,621

 .0סאַװי סאַבּאָטירן, ,דער סענטיאַבער-פּלאַן

פֿון די בּרױטפֿאַרגרײטונגען
ריסן",

ש.

איבּז,

גאָדינער

איז אַרונטערגע-

אַיונטערשאַרן  --טרו .אַי די בּרענענדיקע

דער

אויך :ארונטערנעמען און בּאהאַלטן,
קוילן.
מעלים זײַן, .זעקס קאַסינאָס האַבּן אַרונטער-
געשארטי זעקס מיליאָן דאָלאַר פֿון די פּראָפֿיטן
מיטן צװעק אױסצומײַדן דאָס צאָלן פֿעדעראַלע
אײַנקונפֿט-שטײַערן" ,טמז 6691 ,ווא .82
דונם,
דער,
שאַר,
=
זיך.
מיט

װ.

סטאַװסקי,

איבּערבּראָך ,מאָסקװע ,2391
-רײים ,דער .אי פֿון אַןמיט זיך.
אַרבּעט ,פֿון אַ פּלאַן// .נג -- 2אדורך דער א'
זאָלן {זיין אינװעסטירן

פֿון זייער שול,

בּיז

אַ  51טױזנט דאָלאַר אין א בּית המדרש",
קלאָרמאַן ,טמז 2691 ,וא - 31עכץ- .עניש.
דער  --בּייזער אי
אַרונטעררײַפעריש  --אַדי.
פֿון אַן אַרונטעררײַסער .אִיע
אַרבּעט- .קייט,

אַרונטעררינען

אוטװ.

--

װאָס איז (װוי)
קריטיק .אע

עהיכלו)

דען

זעכץ.

ער

עניש.

קקע)

(ײן

-עריי,

 .1דינער און

אַרונטערשאַרפֿן  --טרװ.

שאַרפֿער מאַכן א שפּיץ ,א בּרעג .אי אַ שפּיז.
 .2מאכן אויס שאַרף .אַי אַ מעסער װאָס פֿאַלט
/נה,
אַרײַן צו די קינדער אין די הענט.

קענטין אַלי קלוגי לײַט פֿון אַלי לענדר  . . .מיר
אין דעם הימל פֿענסטיר צו מאַכין דשׂ זי דורך
די פֿענסטיר אַרונטר רינין מאַכין מיר אַנדרי

שדכנען מיט
אַרונטערשדכנען  --טרו.
עמעצן פֿון א נידעריקערן מעמד .אַי אַ טאַטנס
א קינד מיטן בּעדערס טעכטערל,

עולם,

אַרונטערשווימען  --אוטו .אִי מיטן שטראָם,

א.

קרעפֿטין",

איבּז,

פּאַװיר

זשאַָלקעװ תּקס"ה ,ל/בּ,
עכץ.
מיט זיך.

אַרונטעררעגענען

בּחינות

צוויי טרערן זענען פּאַמעלעך געקומען ארונ

עניש.

טערצושווימען

פֿון אירע

בּאַקן",

איבּז,

נאַד

 --אוטחװ; .אָט די אַלע

פּ .אַלטענבּערג ,װי איך זע עס ,נ"י ,9191
ה-עניש,
ונג.זי = .,021שווים ,דער

גערעגנט אויף {איםן  . , .פֿון הימל" ,בּצג ,טמז,

אַרונטערשװעבּן  --אוטװ, .ער האָט |בּײַם
אַראַפּנידערן צו דער ערדן אַרונטערגעשװעבּט
צום װאַסער אויף אַ פּונקט װײניקער װי פֿינף
אויך
מײַל פֿון דער שיף" ,טמז1 3691 ,ע.7
פֿיג :אַי פֿון הויכע טרוימען,

שנעלע

לײַכטע דאַלאַרן האָבּן ניט אַרונטער-

,11 1! 46
טרח  --אַרונטערגיסן ,ארונטערװארפֿן אַזױ
װי א רעגן פֿאַלט, .בּאַמבּערס זענען געפֿלױגן
הין און צוריק און ארונטערגערעגנט טאָנען
צינד-בּאָמבּעס אױפֿן געדיכטן דזשאָנגל" ,טמז,
,92 | 7

אַרונטעררעדן  --טרו .אַי פֿון דער הויכער
עסטראַדע .מיט
;װאָלט עס זיך
'דיאַלאָגי 'פּשוטו
צדדים רעדן זיך
מעקלער,

טמז,

זי ך  ---אי זיך פֿון ה א ר צ ן.
דאָ נאָר געהאַנדלט װעגן א
כּמשמעוי ,אין װעלכן בּיידע
אַרונטער פֿון האַרצן" ,ד .ל.

,03
 5691ע

,אָס אַמאַלגאַם פֿון
אַרונטערשאַבּן  --טרו .ד
גאָלד װערט דאַן פֿון די {קװעקזילבּער{-פּלאַטן
אַרונטערגעשאָבּן און דאָס קװעקזילבּער װערט
אָפּגעטײלט פֿון דעם גאָלד" ,ס .פֿײַנסטאָון,
כעמיע ,נ"י  ,0291ז'  .111עלאָמיר רייד ,װי
קאָרע פֿון א בּוים ,אַיײ ,אפֿא ,יעקבס געצעלטן.

-עבץ.

ה-עניש.

-ונג.

אַרונטערשאַצן

טרו.

--

שאצן

װײניקער

(מיט א כּוונה) .אַי דעם װערט פֿון געמעל,

זנג.

דקע).

-עכץ.

עניש.

ער (יףן

ערײ.

אַרונטערשאַקלען  --טרװ .אַי דעם טערמאָ
אויך :אָפּטרײסלען זיך פֿון עמעצן,
מעטער.
דורכדעם מאַכן װייניקער חשובֿ, .װאָס גיכער
מע װעט אים וְדעם בּאַראָן| אי װי א יידישן
פֿירער ,אַלץ געזינטער װעט עס זײַן פֿאַר דער
ייִדישער געמיינדע" ,יג ,טמז 2691 ,וע ,8
נג.שאָקל ,דערמיט זיך.

-עניש.

אַרונטער:
אַרונטערשאָרכען  --אוטװ.
נידערן שאָרכענדיק .אי אין אַ זײַדן קלײד,

-עניש.

אַרונטערשװענקען  --טרװ, .מע קען עס
מיט זיבּן װאַסערן ניט אַי ,פֿװל, .זאָל דער
רעגן שוין גיין כאָטשבּי פֿערציק טעג ,װי בּשעת
דעם מבּול ,און ער זאָל אַ' די גאַנצע װעלט",
אויך פֿיג:
ה .אַקערמאַן ,טמז.8691102 ,
;אַלדאָס מיאוסע מוז װערן אױפֿגעדעקט ,אַז
נישט  ---װערט עס אַזױ אײַנגעניאַדעט אַז מע
קאָן עס שוין מיט זיבּן װאַסערן נישט אַ",
צייט.

מיט זיך.

-עכץ .

-עניש.

אַרונטערשושטערן  --טרו.
גיך און
שלעכט אראָפּטאָן יעדער מין אַרבּעט .אי דעם
בּאַשטעלטן פּאָרטרעט .אי אַ לויבּ-אַרטיקל.

אַרונטערשטאָלפּערן  --אוטו .אַי אויף אַ
קוליע, .װ,ען דער סטאַליער שטאָלפּערט אַרונ-
טער פֿון בּית-המדרש און לאָזט זיך גיין דורכן
הויף צום טויער" ,חג ,טמז,13 4691 ,
גיך און אויבּנ-
אַרונטערשטודירן  --טרװ.
אױפֿיק דורכשטודירן .אי פֿאַרן עקזאַמען װאָס
מע האָט דורכגעלאָזט בּמשך פֿון גאַנצן סע-
מעסטער,
אַרונטערשטױבּן

 --טרװ.

אױך

שטויבּ פֿון דורות, .דײַן װאַכיקײט
אַיי ,אפֿא ,יעקבֿס געצעלטן

פֿיג :אַי
װעל איך

אַרונטערשטױפן  --טרו .אַי די קאָסמאָס-
שיף פֿון דער לבֿנה .אװער רופֿט מע זאָל
אָנצינדן אַ לעמפּל אױפֿן שטערן  /און לאָזן
זיך אין טיפֿסטע אָפּגרונטן אַי" ,מלה ,לידער װו,
זי , .521פֿון זייער אַמאָליקער קולטור:הויכ-

אַרונטערשמופּן
זײַנען

קייט

די

2208
אראַבּער

געװאָרן צו דער מערכה

י .הירשהויט,
הונג.
דער

אַרונטערגעשטויסן

פֿון אָפּגעשטאַנענקייט",

צוק ,יאַני .2791
-עניש.

=שטוים,

אַרונטערשטופּן  --טרװ|, .איךן האָבּ נאָך
דאָס שליסעלע צוויי מאָל איבּערגעדרייט ,דער"
נאָך דאָס קעסטל טיף אונטערן שטרוי בײַ
צוקאָפּנס אין בּעט אַרונטערגעשטופּט" ,עט,
סערקעלע ,װילנע  ,5291ז' , .304װען מע האָט
אַרונטערגעשטופּט דאָס אונטער דער בּאַנק,
פֿלעגט זיך טרעפֿן אז עס פֿלעגט אַפֿערפֿאַלן",
אַ -בּערגמאַן,

דאָס פוילישע

שטעטיל,

װארשע

איך פֿיג :אאוראַניום װערט
 ,6ז' .,13
פּאַמעלעך אַרונטערגעשטופּט פֿון דעם אױבּנאָן",
עכק.
מיט זיך.
טמז 3691 ,װוע .12
-עניש,

אַרונטערשטײַגן  --אוטו, .וי עֶר איז אַזױ
געריטן אונטערדערוועגנס ,דערזעט ער פֿון
װײַטן װי א מענטש ליגט אויף דעם װעג ,אַזױ
שטײַגט עֶר אַרונטער פֿון פֿערד  . . .און בּאַזוכט
אים",

אַרונטערשלינדן

ל .יאַסעלאָװיץ,

ר' עזריאל

מיט

דעם

בּער,

רי חיים בּעליתשובֿה ,ווילנע  ,2981ז' , .31איך

װעל ארױפּשטײַגן צו די העכסטע הימלצן/ ,
א' צו די טיפֿסטע טײַכן פֿון דער װעלט",
יי בּאָװשאָװער ,גװ ,נ"י  ,1191ז' , ,11דער
קאָנדוקטאָר פֿון אױטאָבּוס האָט מיר געהייסן
אַי דאָי ,ל .פֿאָרעם,

א,
פֿאָר2 5691 ,

-שטייג ,דער, .די װיזיע יעקבֿס האָטגעהאט נאָך איין בּאַטײט ,צו װײַון יעקבֿן דעם
אױפֿשטײַג צום הימל און דעם אַײ ,אפא ,גע
/נג.
טראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,זי .23

-עניש.

דענוֹך װויל איך דיך פֿון דאַנן הירונטיר שטירצן",
שעריר ,מט,61 ,
מיט זיך ; --אַלס ער |דער קאָרן-הענדלערן
גיעהערט האָט דש דאָז קאָרין איז אָבּ גישלאָגין
 , .גינג ער אויף דאָשׂ דאַך אונ' שטערציט
זיך זעלבּשׂטן אַרונטר אוני שטורבּ" ,אליהו בּרי
ליזר

חזן

ממשפֿחת

קוטנים

איבּז,

תלמיד

צחקן

מוסרי ,אַמשׂט תּע"ח.

אַרונטערשטראַלן  --אוטו, .ליכטיק ,װי אַ
גרויסער אָפּאַל / ,שטראַלט די זון אויף דרערד
אַרונטערײ ,הר ,געדיכטע און לידער ,4191 ,ינאָך
א רעגן.
אַרונטעררוקן .אַ'
אַרונטערשיבּן  --טרח.
אַ קעסטל אונטערן בּעט .אי עמעצן טרייף-
מיט
פּסול .אי קאָנטראַבּאַנד און לױפֿן מסרן.
נב,זיך.
אַרונטערשיטן  --טרו .אַ' האָפּן (ראָזשינ-
קעס ,ניס) אױפֿן חתן ,דיא ערדין שטעקט
אין מיטן פֿון אַלי סודות  . . ,אַלשׂ דש איבּיריגי
נאטירליכי שימליגי זאַכין דאש דיא יסודות ניט
בּהאַלטין קענין שיטין זיא אָדר גיסין אַלז צו
ויך.
מיט
איר אַרונטיר" ,בּע ,יד/ג.
עניש,זעכץ.

אַרונטערשײילן  --טרח .אַי קאָרע פֿון בּוים,
,זאָלסט ניט דאַרפֿן פֿון דײַן בּלאַנדזשעניש
דערציילן / ,װי װילדפֿלײש װאָס מע מוז פֿון
לײַבּ אַי" ,חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער ,נ"י ,2691

זי ,18
אַרונטערשיפֿן

טרחװ.

--

פֿון אַ

אִי עמעצן

בּוים ,ער זאָל אַראָפּפֿאַלן .אַי פֿון אױיבּן ,װען

אַרונטערשטימען  --טרוו .אָפּװאַרפֿן ,פֿאַר-
בּאַלאָטירן ,פֿאַרגאַלקעװען .אי דעם גבּאי ,דעם
פֿאָרזיצער פֿון פֿאַראײן ,די הערשנדיקע פּאַרטײ

דער שיסער איז אויף אַ בּוים, .עס איז קיינצ
קלייניקייט אָנצוגרײַפֿן איינע בּאַװאָפֿנטע בּאנדע
אין װאַלדיקע געבּירגע (בּערג) ,װאָס פֿון
יעדן געדיכט בּוים שיסט אַרונטער אַ פֿאַר-
בּאָרגענער פֿײַנדײ ,אמד ,קאַרטוכע ,װוילנע ,8781
הער
עניש.זונג.

אַרונטערשטעלן  --טרו .אַי אונטערן קראן.

 --טרו, .צוּװאָס האָט גאָט

אע,

אי אַ געדונגענעם ,ער זאָל זיך שטעלן צום
פּריזיוו,, .זאָלסטו ניט כּפֿלען |די סומען מיט
די נולן ,נאָר זאָלסטו זיי אי אונטער דער שורה,
גערוקט

מיט

איין

אות",

מלאכת

מחשבֿת

{איבּערדרוק פֿון מ .ז .איידליץ ,פּראָג תּקל"הן,
ווילנץ  ,4781ו' ,72

שטע,מיט זיך.
ער
/עניש.
יעכץ.

דעריי.

דער
(ין,

הנ
קע)

אַרנטעררוקן
אַרונטערשטעקן  --טרװ.
און בּאַהאלטן .אי אין טאַש, .דער נאָך נעם דוא
דיא
'
ו..נ.
אגין
מצה די אין דר מיט טוט לי
גרעשט העלפֿט טוא בּװאָרין צו אַפֿיקומן בּזונדר,
אוני דאָשׂ קלענשט חלק װידר צװישןןן דיא
מצות שטעק אַרונטר" ,שׂה ו ,פֿיורדא תּפּ"ז,
עניש.
מיט זיך.
ט/בּ.

אַרונטערשטערצן  --טרו .אַרכ.

אַרונטערשיקן

אַרונטערגעשיקט די נשמה אויף דער װעלט,
אַמער זי איז דאָך פֿריער אויך געװעזן אין
הימל אויף אַ גאַנץ גוט אָרט" ,ר' משה אַהדן
גלעקמאַן

מליקאַװא,

בּרכי

נפֿש,,

ווארשע

,8981

עבּעת איך קום צום גבֿיר שטין בֹּײַ זײַן
טיר  . . .די גבירה שיקט מיך אַרונטער אין קיך,
דאָרט איז מײַן מקום-קבֿורה" ,ה .קליבּאַנאָו,
די בּלודנע פֿייגיל ,וילנע  ,8091ז' , .02בּ,אַשט-

פֿעַר פֿון ליכטיקייט!
אױפֿהערן ,מיר װעלן
דער ערד ניט אַ' ,אויבּ
נעמען" ,יהואָש ,ימשה

מיר װעלן צו שײַנען
אונדזערע שטראַלן אויף
דו װעסט אים דאָס לעבּן
רבּינוס טויטי, .און איך

װעל רופֿן צום גאָט פֿון ישׂראל און זאָל מען

זען ,װעלכער גאָט עס װעט אַ' א פֿײַער פֿון
הימל

צו

פֿאַרצערן

טמז 2691 ,צו ,31
העכץ.
-ונג,

דעם

קרבּן",

ט.

אײַזיקס,

-עניש,

אַרונטער-

אַרונטערשלאָגן  --טרו ,1 .אַרונטערקלאַפּן,

װאַרפֿן .אַרונטערשטױסן .עװען דו שון דײַן
נעשׂטר אַזו הוך מכשׂט אַליז דר אָדליר פֿליכט,

שלאָגן ,קלאַפּן עס זאָל אַרונטערקומען ,אַרונ-

טערפֿאַלן.

 .2אײַנפּרעסן ,צונויפֿדריקן, ,אויף די לאָנקעס
זײַנען געלעגן ווייך-געװאָרענע גראָע-גרינע און
בּרויןגרינע בּלעטער ,װעלכע דער שניי האָט
אַרונטערגעשלאָגן" ,נאַד איבּז ,אַלטענבּערג ,װי
איך זע עס ,זי ,19
 .9מאַכן מע זאָל אָפּװײַכן .אַי פֿון װעג מיט
א פֿאַלשן אָנװײַז, .גרעסערע חכמים איז ניט
געלונגען צו אי מיך פֿון רייד -- . ..װיצלט
וערן זיך  . . .און ציט שוין װײַטער אין אַן
אָראַטאָרישן טאָן" ,ישׂק ,שליאַך ,...זי ,332
 .4נידעריקער מאַכן עמעצנס מעמד .אי פֿון
דערהויבּנקייט,
 .9אַרונטערלאָזן ,אַרונטערבּײיגן, .מוז ער
דיר מודה זײַן און מוז זײַן פּנים אַרונטר
שלאָגן" ,עיון ,כח/בּ.
 .0אַראָפּדריקן דעם פּרײַז .אַי דעם װערט
פֿון דאָלאַר, .די {געװעזענען לײַבקנעכט.,.
האָבּן זיך בּײַ ייִדן פֿאַרדונגען אויף אַרבּעט און
דעם לוין פֿון ייִדישער ניט-קװאַליפֿיצירטער
אַרבּעט אַרונטערגעשלאָגן" ,א .קאַצענעלנבּאָגען,
אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי ,943

--שלאָג ,דער.

/ונג.

-עניש,

אַרונטערשלאָפֿן  --אַקוזו.
אײַנשלאָפֿן און
דורכשלאָפֿן װען די כּװנה איז געװען צו זײַן
װאַך .קומען אַ מידער און אִ' די גאַנצע פֿאַר-
שטעלונג,
אַרונטערשלײַדערן  --טרו .אַי דעם יאָך .אַי
די 'טיראַניי', .זי האָט ענדלעך אַרונטערגץ.
שלײַדערט די שווערע דריקנדע לאסט װאָס האָט
געפּרעסט איר פֿאַרפֿלעקטן געװיסן" ,מר עי
ניי  ,0191זי , .922װי א שד אַזױ גיך/ ,
אַרונטערגעשלײַדעוט דאָס רעקל פֿון זיך",
מלה ,אין ניויאָרק ,װאַרשע  ,7291ז' ,111
,בּײַנאַכט װערט א פֿײַער צעלייגט אויף א
בּאַרג. / ,ב.ּ.יז בּלוט רינט אַראָפּ פֿון דעם
שטיינערנעם קאַרק  / --דער פֿלאַם װערט אין
אָפּנרונט ארונטערגעשללידערט" ,חג ,דער מענטש
פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691זי ,641

מיט זיך.

-שלײַדער ,דער

דונב,

-ניש.

אַרונטערשליננען  --טרו .אַי א פיל

"אי

אַ בּיטערע פּיל = אויך :ניט רעאַגירן ,כּלומרשט
אָננעמען פֿאַר גוט (ליבּ) עפּעס שלעכטס,
;,װער אין (גוימן) שמערצן האָט איז אָסור
אױיסצוגאָרגלען און אױסצושפּײַען שבּת ,אָבּעֶר
אַרונטערצושלינגען איז מותּר" ,הרבֿ א .בּרודאָ,
הליכות עולם ,אונגװאַר  ,4681ס/א .ענעמט
אים צו פֿון מיר ,דעם בּיין  . ..איך װעל זיך
מיט אים וערגן ,איך קען אים ניט א ,ער
שטייט מיר אין גרגרת" ,מר װו ,נ"י ,8091
ח  ,701עדו הײבּסט אָן צו רעדן און די
װערטער שטעלן זיך דיר װי בּיינער אין האַלדז
און דו קענסט זיי ניט אַרױסבּרענגען ,ניט אַי,
װינטש

וו ,ג"י  ,0291זי .02

*א' אַן ע װל ה

= ניט רעאגירן ,ניט אַרױסװײַזן קיין װײיטיק,
אויך :אי א בּאַליידיקונג אע.

אַרונטערשלינדן  --אַרב.

דזוו

אַרונטער"

אַרונטערשלעפּן

2009

אָרור

שלינגען,, .דוא מושׂט דײַן רבּי בּכּבֿוד הלטן . . .
אַפֿילו מיט א בּיסל שפוקיכט דרפֿשׂט דוא ניט
אויש שפּוקן אָדער אויש שפּײַאהן און מושׂטשׂ

 .2אַרונטערנעמען אַ טייל .קלענער ,ווייניקער
מאַכן .אי שׂכירות, ,הײַנט װעלן זיך די הענט
בּײַ די קראַנקע  . . .ניט אַזױ טרייסלען בּיים אַ'
פֿון דער פּאָרציע בּרויט" ,ישׂק ,שליאַך,...
זי ,572

בּענקל אע, .װאַן זיא |די נשמהן וויל אַנוף גין
אין דיא הוֹכי הימלשי בּעריג ,װאַרפֿן זיא |= די
מזיקיםן איר אין דיא נידר װידר אַרונטר אוני
ער {= דער שׂטןן זאָגט :שלופּפֿט איר גשווינד
אַרונטר אונ' זיא שלופּפֿין גלײַך אַרונטר" ,בּע,
כז/בּ| .בּײַ פּאַװיר ,זשאָלקעװ תּקס"ה, :װערט
זי גלײַך ארונטערגעשלעפּטײן, ,מיך פּלוצלינג
פֿון טראָן אױפֿן זיבּעטן הימל  /ארונטערגע-
שלעפּט אויף דער ערד" ,יהואָש ,יבּלומען און
אויך :פֿיג .בּרענגען צו אַ נידערי"
דערנער'.
קערן סאָציאַלן אָדער גײַסטיקן מעמד .אִ'י די
מדרגה פֿון א שול ,פֿון לערנען .א' דעם צִילוי
צו זײַן עלטער-דורכשניט .א' דעם שטאַלצן
פּאָעט צו חניפֿה פֿאַרן הערשער; .ער שלעפּט
ארונטער דאָןדקיכאָטן צו זיך ,ער פֿאַרקלענערט

 .2אָפּשפּאָרן .פֿאַראיבּעריקן .אי פֿון דער
הוצאה, .פֿון דעם 'טײבּל:געלטי װאָס מײַן מאַן
גיט מיר װעל איך עפּעס קאָנען אי פֿאַר שׂכר-
לימוד" ,,מ .מאָרגענשטערן ,טמז,1691113 ,
עניש,זזונג- ,עכץ.,

אַרונטר שלינדן" ,עיון ,מבּ/א,

אַרונטערשלעפּן  --טרו .אַי פֿון שטול,

אים" ,קאָר  ,1זי 531, ש=לעפּ ,דער . -עכץ,
-עניש.

אַיונטערשמועפן  --טרו .דורך א לענגערן
שמועס מאַכן צו נישט .אַי יענעמס טענות און
מיט ויך  --זיך אַי פֿון
אײַנווענדונגען .
האַרצן,

אַרונטערשמײיכלען  --אוטו  --שמייכלען
פֿון אױבּן
און אַ'

אַראָפּ.

זיצן

אױפֿן

פֿאָטערשטול

טרו  ,1 --עפּעס אויסדריקן מיטן שמייכלען.
;ס'האַבּן שטערן אַרונטערגעשמייכלט חכמה",
 .2מיט שמייכלען בּטל
סטעפּ.
אפא,
מאַכן,, .איין זוניקער פֿרימאָרגן האָט אַרונטער-
געשמייכלט אַלע קינדישע ,לופֿטיקע צרות",
יג ,איק,72 | 1691 ,

אַרונטערשמײפֿן  --טרװ.

אויך :אַרונטער-

װאַרפֿן, .איידער דער װינט װעט אי פֿון די
בּיימער די בּלעטער און זיי איבּערלאָזן נאקעט",
אפֿא,

געטראַכט

מיט

עבֿרײטטטש,

ז' ,87

סאָון

*אַי א קאַטעגאָריע = אַראָפּזעצן .פֿאַרקלענערן
שׂכירות, .זאָל ער הוליען א מאָל דרײַ דורם-
אַנאנד ,װעלן מיר אים אי א קאַטעגאָריע ,װעט
ער װידעראַמאָל פּוסטעפּאַסעװען ,װעלן מיר אים
אינגאַנצן משלח זײַן" ,י .ליובּאַמירסקי איבּז,
אַ .גלעבּאָו ,דער שניפס ,מאָסקװע ,2391

אַרונטערשמעלצן  --טרו.

אויך .1 :אַרונ-

טערגעבּן פֿעטס, .קענטן זיא דען אין הימל
מאַכן פֿענשׂטר דז דא קענט דאָריך דיא פֿענשׂטר
אַרונטער שמעלצן אָדער אַרונטער נידרן אַנדרי
קרעפֿטונג אונ' אוישׂ מיר מאַכן איין נײַאש
גיבּײַא" ,בּע ,טז/ג ,2 .,אָפּשאַפֿן דורך שמעלצן,

אַרונטערשניידן

--

טרװ.

 .1אַרונטער-

ּ,לויז שטע-
נעמען שנײַדנדיק .אִי די תּבֿואה .ב
כיקע שטרויען ,די רעשטלעך פֿון זאַנגעף /
אַרונטערגעשניטן ,אַ זומער  --פֿאַרגאַנגען",
סעג ,איצטער ,ג"י  ,8491זי ,601

אַרונטערשנעלן  --טרו .אַי אַ מוק פֿון דער
נאָז .גאָבּר צוכן װאָשׂ אויף די לאָמפּף פֿון איל
פֿר בּרענט איז |{אום יום-טובן מעג מען װאָל
אַרונטר שנעלין" ,עח ,נבּ/ד.

אַרונטערשערן  --טרו, .דערװײַלע האָבּ איך
זייער האַסטיק גענומען לױפֿן און זיך א פּרעס
געטאָן בּײַ איר בּרוסט אַי די פּערל" ,י .ד .טאָיבּ,
דער קדיש  , . . .װוילנע תּרמ"ט ,זי ד- .8עניש.

אַיונטערשפּאָטן  --טרו .דורך שפּאָט דער"
נידעריקן ,צו נישט מאַכן .א' דעם גרויסהאַל-
טער .אי טענות.
-עניש,

-שפּאָט,

אַרונטערשפּײַשן  --אוטװ.

-נג,

דער.

אוך פֿיג .א'

אויף אַלע כּלומרשטע גליקן, .דעם אײפֿל-טורעם
אין פּאַריז ,װעלכן דער קאפּיטאַליסט האָט
אױיסגעבּויט אום פֿון די װאָלקנס אַרונטער-
צושפּײַען אויף די הענט ,װעלכע קליידן אים
שיצן אים פֿון היץ און קעלט",
ַ.
..
ּא
אבון
=--שפֿײַ ,דער.
װינטש | ,נ"י  ,0291זי .792
-עניש.

אַרונטערשפּעקולירן  --טרו.

שרײַען .מיט אַ געשריי אָפּװאַרפֿן .אי עמעצן
פֿון דער טריבּונע .אי דעם פֿאַרלײג,
--שריי,

דער .

דקע)- .ערײַ.

דער

העניש.

(ין

מיטן אײַנשרעקן
אַרונטערשרעקן  --טרו.
בּרענגען דערצו ,מע זאָל אַרונטער .אַ' פֿון
עניש,בּוידעם.

אַרונטערשרפֿען  --טרו.

אונטערצינדן עס

זאָל אינגאנצן אָפּבּרענען .א' אלע געבּײַען פֿון
הויף- .עניש.

אָֿרוֹפ  --דער .מצ :אַרוסים .כּ2תובּות ,יג/בּ,
חתן װאָס האָט פֿאַרקנסט אַ
יפֿאַרקנסטער'.
! פֿרױ און נאָך ניט חתונה געהאַט מיט איר,
אַרופאַנקע  --די: ,ס (אַרבּערײַ) .מכשיר
אַרײַנצופּרעסן קליינע פּינטעלעך אין לעדער.

ארופה  --וְאַרוסצ} די .מצ :אַרוסות כּ2תובּות,
א כּלה
יג/בּ; קידושין ,עֹה/א .יפֿאַרקנסטע!.
בּיז צו דער חופּה ,א פֿרױ װאָס א מאַן האָט זי
מקדש געװען אָבּער האָט נאָך ניט חתונה
,ון ער האָט אונדז פֿאַרבּאָטן
געהאט מיט איר .א
די אַרוסות און מֿתּיר געמאכט די נשׂואות",
ופֿון די שבע-בּרכותן .אי האָט דעם דין פֿון אַן
אשת-איש, .דאָ שפּראך ער צו מיר :ויא זאָל
איך איין ענד מכין? איך קאָן ניט .דאָ וראָגט
איך אין :װאַרום? דאָ זאָגט ער :זיא איז מײַן
אַי" ,שויתּ מהרש"ל ,לובּלין  9951וְהש | ,שפּי
.0

מיט כּנסת ישׂראל איז אַזױי

,השם-יתבּרך

װי א חתן איז מקדש זײַן אַרוסה" ,סשי וי
אַרופֿן  --אַרױף דעם, .שיפֿן װאָס קומען פֿון
א' טײַך",

בּרוס,

זי

שטילע

ערד,

ן' ,671

מיט ספּץ-

אַרופֿעט  --דזו אַרױפֿעט ,אויסגעלייגט לויטן

א פּרײַז.

א' די

װערט-פּאַפּירן .א' די קראַנקע װאַלוטע.
נג,זיך.

מיט

אַרױסרײיד, ,איך טראָג אף מײַן אַקסל אַ
שטיפֿער א קינד / ,אַ שטיפֿער א גרויסער / ,ער
קלעטערט אַי  /מיט פּוכיקן גופֿל" ,האַל ,לידער,
קיִעװו  ,2291זי ,21

און שפּרינגט אין טאָל אַרונטער",

ארוֹר  --דער ,מצ :אַרורים? .כבּראשית ,מט7 ,

יהואָש ,הײַאַװאַטהאַ .ש-פּ:רונג ,דער- .עכץ,
-עניש,

אאַ .יפֿאַרשאָלטן ,יפֿאַרשאָלטענער, .ר' יד,
אויבּ איר װעט עובֿר זײַן אויף דער עבֿירה,
װעט איר ארײַנכאַפּן אַן אַ'  ---אַז איר װעט
האָבּן צו זינגען און צו זאָגן", .די אַלף  . . ,איז
פֿאַרט מיט איר ניט בּאַשאַפֿין געװאָרן די װעלט,
װײַל מיט איר װערט געלייענט דאָס װאָרט אַי",
נצ ,2מט/א, .שטייט דעמאָלט ניט אָן דעם אַי
דעם רוצח ,זיך צו פֿאַרבּינדן מיט דעם קרבּן
צי גוֹאליהדם" ,ה .זײַדמאַן ,טמז 1691 ,וא ,3

קולאַציע(ס)

אַרונטערװארפֿן

אַרונטערשפּריננען  --אוטװ, .דער שטראָם
.ל.אַ.כט

פֿאַרשרײַבּן
טרו.
אַרונטערשרײבּן
אױפּשרײַבּן ,סטענאָגראַפּיש אַי די גאַנצע רעדע.
,זײַן פֿאָטער פֿלעגט דורכפֿירן אַזעלכע כּפֿול-
שמונהדיקע ,העכסט-קאָמפּליצירטע קאָלאָראַטורן
אין איין פֿאַרכאַפּנדיקן אָטעם ,אַז עס איז אומ-
מעגלעך געװען זיי אַרונטערצושרײַבּן איף
נאָטן" ,ש .װיגאָדאַ ,פֿאַר 3691 ,או .51
עֶר (ין
/עניש.
ה-עכץ.
-ונג .

-קע)-= .ערײַ.

אַרונטערשרײַען  --אוטװ  --שרײַען פֿון
אױיבּן אויף אַראָפּ .עס שרײַט אַרונטער פֿון
פֿאָן דער נאָמען פֿון פֿאַראײן", .זי עפֿנט די
טיר און שרײַט אַרונטער צו איר זי זאָל ניט
לױפֿן אַזױ ,װײַל זי האָט נעבּעך א שװאַך
האַרץ",

א.

זי .5
טרװ --

זאָלאָטאַרעװסקי,

קאָרטן,

נ"י

,0191

מיט שרײַען אַראָפּטרײַבּן .פֿאַר-

א אַפּם כּי עז  ...{ --אַפּאָם קי אָזן
זאַץ .תֹּח22 .בראשית ,מט ./ ,פפֿאַרשאָלטן
זייער כּעס װײַל ער איז שטאַרק" ,תּי |דאָס האָט
געזאָגט יעֵקבֿ װעגן זײַנע צװויי זין שמעון און
לוין, ,רי ייִד ,בּארואיקט זיך ,איר װײיסט דאָך
אִי אי כּ' עי  --פֿון כּעס קומט ניט צו קיין
געזונט",

אַ' אֲשֶר לא יקים  ...{ --אַשער לוי
יאָקים}{ ,צװייטע העלפֿט :את זבֿרי התּורה
הזאת  --עס דיוריי האַטױרע האַזױסן זאַץ.
תֹּח .קדבֿרים ,כו ,62 ,פֿאַרשאָלטן זאָל זײַן

2010

אַרורה
דער װאָס פֿאָלגט ניט אויס די רייד פֿון דער
דאָזיקער תּורהי ,סוף פֿון אַן אַזהרה װאָס בּית"
דין װאָרנט אַז עֶר װעט אַרײַנלײגן אין חרם:
,מיר װאָרענען  . . .אויבּ דו װעסט ניט אויס-
פֿאָלגן דעם פּסק-דין װעט אויף דיר פֿאַלן דער
דין פֿון אַי אִי לי י" ," ..,טמז 5691 ,וט ,13
ארורה | --אַרורען די .מצ :אַרורות 1אַרורעסן,
ככבּראשית ,ג 71 ,אא .פֿאַרשאָלטענע .בּאַצייכנט
| על-פּי רובֿ אַן אשה א מרשעת ,אַ רשעטע װאָס
דערגייט דעם מאן די יאָרן .קאן א' א װײַב
מאַכט דעם מאַן פֿאַר א שיכּור" ,שװ, .װאָס
ארט אײַך װאָס די אַ' פּלױדערט?  ..,.גיט מיר
אַן עצה װי װערט מען פּטור פֿון אַזא כּלבּה?",
המגלה

דרזין,

רזין

רײַזענדער,

דער

וארשע

, ,2װאָס זאָל איך מיט דיר רעדן? דו בּיסט
געװעזן אַן אי און דו בּלײַבּסט אַן א" ,א.
נוסבּוים,

פעסעלע

גאַבּעטע,

די

,5881

וארשע

זי , ,13דאָרט האָט א בּעלידרשן בּאַקומען דאָס
ערלעכע אויסקומעניש פֿון זײַן פּלוניתטע ,די
אַ'" ,ממוס ,שטורם:צײַט ,זי , ,92זי װיינט די
אַי ,און שילט אלץ / ,און האַלט אים דורכויס
אין געשריי" ,אַל | ,ז' , .722מילא אַז איך
שװאַרץ די צורה  --האָבּ איך אַ בּיילע ,א װײַבּ
אָן איי ,ר' מרדכילע,

'דער שנאָרער און

משלים,

אליהן הנבֿיא'.
,איך

אינסטיטוציע.

דערמאַן

זיך אָן

מײַן א' ,דער זשאַרגאָן רחמנא ליצלן" ,א .ג.
וְדוד פֿרישמאַןן ,לאָקשען ,װאַרשע  ,4981זי .61
;,איר װילט אפֿשר קאָנען די מוטער װאָס האָט
געבּוירן אונדז דעם קרופּניק? |ד"ה װאָס צווינגט
אונדז צו שפּײַזן זיך אָרעםן דאָס איז די א'
די טאַקסעץ",

דער

יודי

פֿאַר

פּסח,

װאַרשע

,1881

זי ,71

פֿון אִי ה' ,ניט פֿון בּי מ" ,אמד ,דער

פלעט

אויף שבּת ,ווילנע  ,2781ז ,02
פֿירן װי אַן ארורה.
;אַזא הינטיש

טרװ  --כּסדר שעלטן

מויל ,דעם אייגענעם

מאַן האַלט

זי אין איין אַ'".

אָרור שוכב
אים

עם בּחהמה  ... --שױכעװ

בּעהיימע} זאַץ.

?כזבֿרים,

כז .12 ,פפֿאַר-

שאָלטן דער װאָס ליגט מיט  . . .א בּהמה' .בּייז
אָדער שפּאַסיק װעגן א מאַן װאָס האָט זייער א
נאַרישע װײַכבּ, .א,ויף אים איז דאָך געזאָגט
א שי עי בּי |אין טעקסט :עם כֹּל בּהמהן --
זײַן דאָבּריש איז דאָך אן אמתע בּהמה בּצורת
מענטש" .9 ,רודאַי ,טמז 5691 ,שו ,4

טרװ.

אַרװפּן --

אַרכ.

06200גפ}ס 0042:

זוכן און געפֿינען .דערפֿאָרשן .אױסגריבּלען.
דערזוכן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יוחפֿרתּי (איוב,
יא, ;)81 ,א,ונ' זולט גרבּן  , . . .ל"א  --אוני דו
זולט ארזואכן" {תי' :און װעסט זיך ארומ"

אַרזיהלבֿנון  --ואַרזײ האַלװאָנעןן די .תּח.
2כשופֿטים ,ט 51 ,אאַ' .צעדערן פֿון לבֿנוןי
פֿג :בּאַצייכנט על-פּײרובֿ אַנשײשם ,גדוֹלֵי
ישׂראל .אויך פּראָמינענטע דיכטער ,קינסטלער
וכד', ,אונדזערע ליטערארישע א"ה' זײַנען
אפשר שיין ,נאָר זיי װאַקסן ניט" ,פרץ ,גע
דאַנקען און אידייען ,ז' , .662װען א"ה בּאַי
געגענען זיך ,הייבּן אָן צו פֿליען דבֿריתּורה,

אָרור היום  --אָרור האַיוים (האַיאָם)} פֿראַזע.

אָרור הפֿן  . . .{ --האָמאָן| פֿראַזע .תּח? .זמר
ישוֹשנת יעקבֿי װאָס מע זינגט פּורים .פֿאַר-
שאָלטן (זאָל זײַן) המן{ .געניצט װי א קללה
פֿאַר יעדן שׂונאיישׂראל.ן ;אי ה'! זאָל דער
דײַטשישער ימח-שמוניק ארײַנכאַפּן א מיתה-
משונה!" .עאַי ה' ,זאָל אים די ערד אַרױס.
װאַרפֿן!".

אָרור המן וברוך מרדכי { --א.וּ.
זאַץ.

תֹּח.

2כלױט

מגילה,

ז/בּ:

פֿאַרשאָלטן המן און געבּענטשט מרדכי| ,די
גמרא זאָגט אַז פּורים איז א ייר מחוייבֿ זיך
אָנשיכּורן בּיז ער זאָל ניט װיסן דעם חילוק
*ניט װיסן פֿון אִי ה'
צװישן אִי ה' וי מ'ן.
בּיו בּ'י מ' = אַ) זײַן גוט שיכּור, .דער

מענטש איז שולדיק זיך אָנצוטרינקען שיכּור.
אן פּורים בּיז דאס ער ניט קענען װיסן דעם
חשבּון צװישן אי ה' וי מייי ,ר'י אהרן מטרבּיטש,

5

און

פּירושׂים",

ניסן

גאָרדאָן,

טמז,

א ,71

אָרזיעכאָװע 9 --פ :אָרזשעכאָװע ,אדי.
ששסם .=:2: 00710װאָס איז פֿון נוסנהאָלץ,
,זי שלאָפֿן אויף טײַערע אַ' בּעטן און דער
קלוגער למדן ליגט נעבּעך אויף א זאַק שטרוי",

א.

מאָרגענשטערן,

עגל

הזהבֿ,

װאָרשע

,8981

| זי 9

אייבּיש-טייי,

רופא

חולים,

הויז

דער

דאָקטר| ,לבֿובֿ?ן יאָר?.

אִיושע  -די' ,ס .קלעז.

בּראָנפֿן פֿון ניס,

יעדער אלקאָהאָלישער געטראַנק,

אָרזשעך  --דער- ,עס.:22: 806710 .

נוסנ"

בּוים ,נוסהאָלץ, .בּײַם פּאָליטורן האָלץ מיט
סאָרטן אִי
ניקע
י.
איידעלע קאָלירן װאי.י .
(נוס-האָלץ)  ,". . .בּער ,זי ,121

אַרושעכאַװע  --אדי ,ל +-- .2אַרזיעכאָװע.
אַרזשׁשְן  --אוטו.:6621:22 .
אֵיזשען

פֿאַר װאָס זיי קענען גוט אֵי?" ,אבּג ,דעקטוך,

װאַרשע  ,6781זי ,25
בּלױיז מצ .אויך :אַיפּיס ,פֿאַרשפּרײט אין פד.
כּככּתובּות ,סא/א .פפֿל;ענדיקע אורחים' |רשי:
װאָס פֿאַרהאַלטן זיך איבּער שבּת  . . .און גייען
װאָגלערס ,װואַנ"
אַװעקן :98 .אורחי-פּורהי,
דערנדיקע אָרעמעלײַט ,שלעפּערס ,גייערס איבּער
,ין זייא װישן דז איך האָבּ גיהערט
די הײַזער ,מ
,אָטס הויז זאָל
מכּמה א" פּי" ,פּראָגבּ ,זי  ,73ג
ניט זײַן קיין שלאָפּֿשטובּ פֿאַר אַפּיי ,פרץ,
'ר' יוחנן גבּאיי; .דער אויון איז פֿון דרײַ
זײַטן געװוען ארומגעשטעלט מיט בּענק און
ס'האָבּן דאָרט גענעכטיקט מדינה-גייער ,אָ"פּ'",
בּאַש,

גימפל

תם,

ג"י

,3691

,081

ז'

;גוט

אַכטונג געבּן װאָסער פּנים עס מאַכן די פֿרעמדע
אַיפּי ,װען זיי קוקן אױפֿן חתנס צורה" ,ייט,
טאָג 7591 ,וא ,32
זן אויך אצ, .דער אַפּי װאָס האָט פּריער אין
פּאָליש דערציילט  . . .כּלערליי וואונדיירים" ,בּ.
רעסלער,

אופֿגענומען וי

טאָג 4691 ,וווצ .,92

אַ בּאַזונדערע קאַטעגאָריע מענטשן, :דאָס פֿאַר-
שווינדן פֿונעם אַיפּי איז א שלעכטער סימן. ...
פֿאַרן מין מענטש בּכּללײ ,גרינ ,בּלעטלעך פֿון אַ
טאָגיבּוך ,נ"י  ,4591זי ,461
א"ָפּ'ניק  --דער" ,עס .איינער פֿון די
אֵיפּי, ,דאָס בית-המדרש האָט מען פֿאַרריכט
און אָפּגעשלאָסן און קיין אַפּי זאָל ניט פּאַס-
קודען גאָטס הויזײ,

רצד' גרשם

בּאַדער,

יודישער

,תּם אַי
פֿאַלקסקאַלענדאַר ,לעמבּערג תּרע"בּ .ס
פּיעס זענען דערעיקר זומער-צײַט געװען נישט
זעלטענע געסט אין דעם שטעטל" ,יחיאל האָ"
פֿער ,רי פֿישעלע.

ארחיץ

בנקיון

כַּפּי --

בּייניקאיוין

(ערכאַץ

קאַפּאַין זאַץ .תּח .קכתּהלים ,כו' .6 ,איך װאַש
אין ריינקייט מײַנע הענטי ,תּי .געניצט
איך

בִּין

ניט

שולדיק,

;,כישוועצר,

מיטן ב:
ס'איז

א

פּשוטר בּלבּול :אי בּי כּי".

אַרועניק  --דער +- .אַרסעניק, .איז די
פֿאַרגיפֿטונג דורך א' ,זאָל ער טרינקען א סך
מילך מיט געלבּער פֿון אײי ,אויך זאָל ער
טרינקען

ֿ,אַרװאָס דען גיט איר זי
שיכּורן ,טרינקען .פ
בּרויט? זיי זאָלן זיצן אין איין שטיק און
קעגן אײַך און סמאָטרען מיט די גלאָצן ,דער"

אַרהײפּרהי ( --אָרכײפּאָרכין די ,געװויינלעך

ארורהן  --אַרורה ,געאַרורהט .אוטװ  --זיך

חידושים

תּח .קקירמיה ,כ .41 ,פֿאַרשאָלטן דער טאָג',
אַן אויסדרוק פֿון פֿאַרדראָס ,חרטה ,בּאַדױיערן
פֿאַר אַן אָפּגעטאָגענער זאך ,געשעעניש וכד"
;אָי ה' ,פֿאַרשאָלטן איז די שעה װאָס איך האָבּ
זיך געלאָזט איבּערריידן" ,חג ,טמז 7691 ,ווא ,7

װאָרוך}....

ספֿר מצח אהרן ל/בּ ;:בּ) ניט פֿאַרשטײן דעם
חילוק צװישן גוטס און שלעכטס .קא שטיק
שוטה  --אַ גאַנץ יאָר ווייס ער ניט דעם חילוק
צװישן אִי ה' וי מי", ,איך האָבּ ניט געוואוסט

קוקזיץ.

פֿיג .זייער שלעכטער שטריך פֿון שטייגער,
שלעכטש

פארט

--

הירזשען.

טרו .אָרזשע ,געאָרזשעט.

קלעז.

אַרֹט  --דער (די)" ,ן6712: 112.

 .1שטייגער,

אופֿן ,דרך .אויף דעם אַי .אויף אזא אי .דער"
גרייכן עפּעס אויף יעדער אִי .פֿארשיידענע א'ן.
,שוװוער צו װיסן אויף װאָסער א' דאָס װעט
זיך אײַנגעבּן", .דער אַי פֿאַרצײַטיקן פֿאָרן האָט
זיך אינגאַנצן אומגעבּיטן" .אַ ריכטיקער א'
לעבּן, .איך האָבּ מײַן דאַנקואָגונג פֿאַר זולכי
גרושׂי כּבֿוד אוני' טרחה אַן אינין אָפּ גיליגט
זוא גוט אלישׂ איך עשׂ גיקענט אוני די אויף

| ריכטיגי טיטשי {|=טײַטשען אי מיר עֶשׂ גי-
לערנט האָט" ,גה ,ז'  .692זײַנה העפֿליכה אַ'ן
מיר גפֿעלט האָבּין מײַנשׂ צאַרטשׂ הערץ איבֹּר
וואונין" ,יוסף מאַרשן לשון זהב ,אַמשׂט תּצ"ד,

זי , ,01האָט הקבּ"ה אויסגעלייזט {פֿון גלות
בּבֿלן ניט מיט מופֿתים ,נאָר שטילערהייט,
גאָר אויף אַן אָרעמען אַיי ,נוצ ,מה/בּ, .דער

2211

אַרט
כּלל ...ערקלערט אויף וועלכער אַרט מע קאָן
געבּן פֿאַָרױס געלט אויף א סחורה" ,מרדכי
הלוי

אָרט

הורװיץ,

ספֿר

פּרשת

אונגװאָר

מרדכי,

 ,6ד'/ב . . ., .האָט די מצווה מקיים געװעזן
אויף די שענסטע אַרט" ,רי הילל ליכטענשטיין,
עת לעשׂות װ ,סאַטמאַר תּרפּ"ה ,נג/בּ, .דו
זאָלסט זיך צוגעװאוינען צו דעם יידישן אַ'
לעבּןײ ,ממוס ,ישם און יפֿת' ,זי , .23ליבּ האָבּן
קען מען אויף אַלערלײ אַן ,און עס איז אַזױ
שווער זיי אויסצורעכענען" ,ספּ ,יודישער קאָי
לאָניסט ,זי , ,551גיט אים צו פֿאַרשטײן אַז
ער קאָן אויף דער אָרנטלעכער אַ' אויך אַזױ
לעבּן ,ישׂראל אַרנשטײן ,רעיונות ישׂראל אָדער
די גענאַרטע װעלט ,יאָס , ,3981מוז אויסגע-
פֿאָרשט װערן די אי װי אַזױ די ניט-עקאָנאָמישע
פֿאַקטאָרן װירקן" ,זשיט װו ,ניי  ,2191זי ,471
אין צוזאַמענהאַנג מיט דער שעדלעכער װיר"
קונג פֿון א זיצנדיקן אַי לעבּןײ ,פגעז ,וילנע
 ,9פאן , .3איז דען די אַי פֿון א שלאָפֿנדיקן
צו שעדיקן?" ,בּבֹא קמא ,ד/א.
 .2פֿאַסאָן .מאַניר .,אײנפֿאָרמיק ,אויף איין אַ'.
אַן אי קונסט .א נײַער אי קלײידער (הויזן,
היטעלעך אע), .ערשטנס האָט ער זיך געלאָזט
אויסקליידן אויף דעם רבּנישן אַי ,אַמדן ,דער
בּדחן ,װילנע  ,4681ז'  .61מיט אזא א' רעדן
אַרױסרופֿן צאָרן, .אויף דיזער א' שרײַבּט מען
איינעם יעדן װי מע ויל" ,פֿון אַן אַנאָנימען בֹּשׁ
שבט סופֿר| ,לעמבּערג | ,?2181ריבֿ ,ייִשפּ
שאא ,זי ; ,}12א גאַנץ שיינע סאַטירע אין אַלץ-
גאָרישן אי אויף דעם שטייגער פֿון פֿאַרצײַטיקע
ספֿרים",

צבֿי

ניסן

גאָלאָמבּ,

די בורזשאַזיע,

װארשע , .6091אויף װאָסער א'  --נוסח אַשכּנז
אָדער ספֿרדײ ,פֿרוג װ ,נ"י  ,0191זי , .391מיר
האָבּן אַפֿילו זיך נאָך ניט געאייניקט אויף אַן
אוניפֿאָרמער אי פֿון אויסלייגן ווערטער" ,װינטש
ווש ,ניי  ,7291זי ,342
 .9מין ,סאָרט .פֿאַרשײדענע א'ן סחורה .די
גוטע און טײַערע אַין װײַנען .לײַכטע שפּײַד
אַין, .מיר קױפֿן ניט אזא א' בּיכער מיט
פּאַרנאָגראַפֿישע בּילדער", .נעמט איבּער אויס-
צופֿירן דורך געדונגענע מענטשן פֿארשידענע
א'ץ אַרבּעט" ,קמ ,5681 ,מאן , .84בּײַ זי איז די
הױפּטזאך געלט ,.. ..דאָס מיידל אין בֹּלַל זײי
נאָר א נעבּנזאַך ,אן אַרט אפֿיקומןײ ,יה"ל ,די
אומבּעקאַנטע

פֿערליבּטע,

ווארשע

,1091

ז' .851

 .4לעצטער ,פּרטימדיקסטער אײַנטײיל אין
בּאָטאַניק און זאָאַלאַגיע, .מע רעדט װעגן מינים
און אַין בּאַשעפֿענישן .דאָס װאָרט מין בּאַצײיכנט

5טמסם,

דאָס װאָרט אי בּאַצײכנט

.8010028

;צוזאַמען מיט ז .קלמנאַװיטשן האָבּן מיר גע"
נומען די װוערטער מין און א' נאָך אין יאָר
 ,8אין פֿאַרבּינדונג מיט דעם לערנבּוך פֿון
בּאָטאַניק ,אַרױסגעגעבּן פֿון דער קולטור-ליגע",
אַ .גאָלאָמב,

ייִשפ

צוצא,

 ,3ו' , .39ס'איז

שוין

ניט װײַט די צײַט ,ווען די אין |מלוח-געװיקסןן
װעלן זיך בּאַהעפֿטן מיט זייערע איינמיניקע
קרובֿים פֿון דער מלוח-משפּחה" ,ישׂראלישטײ
איך װעגן מענטשן, :איין
מע2 8591 ,ש.,9
רשע מיט דען אַנדרן טואהן גערן װאַנדרן .דען

אַ אַי מיט אַ אי אויף איין אָרט קומן צום
בּעשטן פֿאָרט" ,עיון ,נו/בּ.
אָרט  --דער  8דאָס .מצ :ערטער.6048: 110 .
 .1װעלט-שטח .רוים .די צװיי גרונט בּאַגריפֿן
אִי און צײַט .אַ'י פֿאַר בּאַװעגונג .די דרײַ
אויסמעסטונגען פֿון אִי .צײַט װי די פֿערטע
אויסמעסטונג פֿון אִי .געאָמעטרישער אִי פֿון אַ
ליניע, .עשׂ זײַנן מקומות דו דאָ לײַכט...
אוני' איין טייל אָרטין דז איז נאָר אייטל
פֿינצטרנש" ,נצו ,ו/ד.
 .2רחבֿות ,פֿרײַער שטח .גענוג אַי צו בּאזעצן
הונדערטער טויזנטער .פאראן אִי אױיסצושפּרײטן
די הענט, .סאַראַ אַרט! מע פֿאָרט מײַלן און
מײַלן און דער סטעפּ לאָזט ניט אַרױיס", .א
גוט װאָרט מאַכט א בּרייט אָיי ,שוו |מיטן ב:
מרחיבֿה דעתּו של אָדםן,

 .5בּאַשטימטער פּונקט אין שטח .טװ פֿאַר
מקום .פּינקטלעך אָנגעװיזענער פּלאַץ .אָפּגע-
טיילטער ,צוגעטיילטער ,אָפּגעגרענעצטער פּלאַץ.
אוועקלייגן אויף אַן אַנדער אִי .איבּערשטעלן
דאָס מעבּל אויף אַנדערע ערטער .בּלײַבּן אױפֿן
זעלבּיקן ,אױפֿן אייגענעם אֵי .ניט קענען פֿאַרלאָזן
אַן אִי( .ניט) רירן זיך פֿון אִי .ערטער צום
שפּאַצירן .,אױיסבּרייטן (פֿאַרשמעלערן) דאָס אי
פֿאַר די קראַנקע; .עס װילט זיך טאַנצן ,מע
קען ניט אײַנשטײן אויף איין אָרט", ,ער האָט
אָנגעגעבּן די פּינקטלעכע צײַט און דעם גענויען
אִי וואו מע װעט זיך טרעפֿן" .גיין אויף אַן אַי
אָפּצומאַכן א נייטיק געשעפֿט, .דאָס אִי װאו
מײַן װיגל איז געשטאַנען" .אָנמערקן די אלע
ערטער ואו מע דארף פֿאַרפֿלאַנצן בּיימער.
בּרכה, :אויף קייןן של ע כ ט אִי זאָלט איר
ניט שטיין (טרעטן)" |בּשייכות מיט א גלייבּע-
ניש אַז אַן אִי קען מכריע זײַן דעם גוֹרל פֿון
*איבּערלאָזן פֿון עמעצן א נאס
אַ מענטשן|,
אִי = צעבּלוטיקן ,בּכּלל צעשלאָגן, .אויף דעם
אִי וואו די הינט האָבּן געלעקט דאָס בּלוט פֿון
נבֿותן ,װעלן די הינט לעקן אויך דײַן בּלוט",
תּי ,מלכים א ,כא, ,91 ,איין שט|אןרקר פֿעלזן
אפֿילו דז דאָ װערט אויש גיריסן פֿון זײַנום
אורט  --דער זעלבּיג פֿריכטיגט אויך" ,סהמ,
איובֿ ,יד, .81 ,זײַן פֿרײדיקײט . . ,איזט פֿאַר
גאַנגין ,ער זוכט אַלי אָפּ גילעגיני אורטיר" ,גה,
זי , .082ער טעט תּפֿילה אִם זעלבּיגן אורט , . .
ער איבּר נעכטיגט דאָי ,לטו ,טו/בּ, .עס זאָל
אים טראָגן צו דעם אִ'י װאָס טאָג און נאַכט
קומען זיך צונויף" ,נחבּ' ,מעשׂה מחכםי, .װען
איינער נעמט איײלבּערן פֿון דעם אִי װואו מע
האַלט זיי ,". ..זרעים ,צ/בּ,
 4פּאַסיקער ,ריכטיקער פּלאַץ ,גוטע שטעל
פֿאַר עפּעס .אועקלייגן אױפֿן געהעריקן א"
צושטעלן די סחורה נאָר אויף אן אָרט װאו די
סחורה קען ניט בּאַרעגנט װערן .אן איבּער-
קערעניש אין שטובּ און קיין זאך איז ניט אױפֿן
אֵי, .עס איז ניט דער אִי װעגן די ענינים צו
פֿאַרפֿירן אַ װיכּוח", .דאָ ,אין דעם אַרטיקל,
איז ניט דער אַ'י צו שרײַבּן װעגן דער פֿראַגע".
,ניט געטראַפֿן דעם אַי!"  --אַן ענטפֿער עמעצן
װאָס סטראשעט ,װאָס מאָנט ,מיט אַן אָנדײַט אַז

מע האָט ניט מורא פֿאַר אים ,ג,עטראָפֿן דעם
אִי!"  --איר ,האָסט פֿאַרבּלאָנדזשעט ,זיך טוֹעָה
"דער קאָפּ איז אים אױפֿן ריכטיקן
געװען אע.
אִי = ער װייס װאָס ער זאָגט ,ער קען טראַכטן,
,דאָס ריכטיקע װאָרט אױפֿן ריכטיקן אַ'*" --
װי אַ לױבּ פֿאַר קלוגע רייד .עאַן איבּעריק
װאָרט האָט ניט קיין אַי' ,שװ .רײַכלין  8פֿאַר-

טײַטשט בבּקרף (ישעיה ה; :)1 ,אין איימא
אורטא"| .תי, :אויף א בּערגל"ן, .דאַמיט
דשׂ קיינר זאָל קענין זאָגין עֶר העט קיין ידיעה
מן כּל הנ"ל ,זאָל דיזר פּסק אָהן גישלאָגין
װאַרין אן אַלי אָרטין"' ,כּ"י װעגן מעצער
עלילת-דם'{ 9661 ,פֿש װוו ,שפּי  . . ., .6721זענין
מיר שולדיג צו טון זייא (תּמיד בּכל עת) און
אַלי צײַט (ובּכל מקום) אוני אֵלי ערטיר {אין
חה

:1

(אין

אַלי

פּלאצן"ן",

חה

,2

ט/א.

;ויפֿתּחס טאָכטערן האָט זיך אַך אויז ערװוילט
איין אורט ,וואו זיא איר צײַט זאָל איר לעבּן
לןאַןנג פֿאַר בּרענגן" ,בּית ישׂראל ,אַמשׂט ,3271
יד/ג, .דאָ רוישט ,עס קאָכט ,עס זידט און
בּרענט ,דאָ איז קיין אִי פֿאַר דיר צו שטיין",
מר | ,נ"י  ,8091ז' , ,52אין איין אױגנבּליק
האָט זי דערפֿילט אַז איר אִי אין דאַ" ,יז,
יאָשע קאַלבּ ,נ"י  ,6591זי ,86

 .9מקור .אָפּשטאַם-אָרט .אַראָפּנידערן פֿון
פֿרויערדיקן אִי און זיך בּאַזעצן אין די טאָלן.
שװער אָנצוגעבּן דעם אִי פֿונװאַנען עס קומען
אַהער די קאַראַאימער . . ., .אוני מוז גדענקן אַז
ער איז גיקומן פֿון איין שטינקדיגן טראָפּן
אוני איז פֿון איין אום פֿלעטיק אורט" ,עח,
יח/בּ, .דורך זײַן תּשובֿה |טאָןן בּרענגט ער
צוריק די השפּעה פֿון דער שכינה צו איהר אַי",
תּניא ,זי ; ,493א נשמה ,בּשעת זי דאַרף אַראָפּ
קומען אין גוף ,הייבּט זי זיך אָן געזעגענען
מיט איר אִי אין א'צר-הנשמות" ,לדב .נ"י
תּשייז ,זי קסט.
 .0זיצפּלאַץ .אַן אַי אין דער ערשטער ריי,
אין א לאָזשע .זיצן אױפֿן זעלבּיקן אָי .זיך
אײַנמאָסטען אין אַן ענגן אָרט ,אויף א קורצער
בּאַנק .זיצן אומרואיק און דאָך בּלײַבּן אױפֿן
אִי .אָנשפּאַרן זיך אױפֿן אָנלען װאָס איז איבּערן
אָ .געפֿינען אַן אִי און זיך זעצן אן א
אױבּנאָן ,בּײִַם בּרעג טיש .זיך אַ הײיבּ טאָן פֿון
אִי װי אַן אונטערגעשאָסענער .אױפֿכאַפּן זיך
ּן
פֿון אִי און צולױפֿן צום פּרעזידיום .הבאָ
אַן אָי אין דער אָפּערע (אויך מיטן בּ ( 411ניט)
זײַן אוױפֿן אִי |אויך מיטן ב  4אָפּטרעטן
*ניט קענען מער אל
דעם אִי אַן עלטערן.
זיצן אױפֿן אִי = זײַן זייער אומרואיק,
*אָפּבּלאָזן דאָס אָרט,
נערװעז ,אױפֿגערעגט.
ד"ה אָפּבּלאָזן שטויבּ איידער מע גיט דעם
זיצפּלאַץ ,ארױיסװײַזן גרויס דרך-ארץ ,ממש
בּרענען דאָס אִי פֿוןפֿאַרגעטערן עמעצן.
עמעצן = רוֹדפֿן ,אָנטאָן עמעצן לײַדן ,זײַן
מלא רציחה, .צאָל אָפּ פֿאַרן אי"  ---ערנסט און
שפּאַסיק |אויך מיט בּבּ , ,}31 ,7מע טאָר ניט
זיצן אױפֿן טאַטנס אַיי{ ,לױט קידושין לא/בּן,
,זי גיט אָפּ איטלעכן זײַן אַי ,אויסשטעלנדיק

זי װי זי װיל" ,ממוס ,אַ גרויע האָר ,דער

אַרט

2012

רבּי יחיאל איז געזעסן אויף זײַן אִי אָנהײבּ
טיש",

אָרט

תּהילים-ייד,

אַש,

 ,פּלאַץ ,שטעל וואו מע שטייט ,מע ליגט,
מע געפֿינט זיך צײַטװײַליק .אַן אִי אין בּאָד
אויף דער אייבּערשטער בּאַנק .ניטאָ קיין אַ'
אַפֿילן צו שטיין בּײַ די װענט .אַן אִי אויף א
בּאַנק אין בּית-מדרש דורכצושלאָפֿן די נאכט,
,זאָל איך אײַננעמען א מיתה-משונה אויף דעם
אַ'"  ---בּײִַם שווערן זיך אַז מע זאָגט ניט קיין
ליגן .זײַן אִי איז אויף דער אייבּערשטער נארע.
*זיך ניט רירן פֿון אִי = אויך :זײַן פֿאַרעקשנט,
ניט אײַנגיין אויף א פּשרה .ניט קענען אײַנ-
שטיין אויף אַן אַי |אויך מיט בּבּ ( ,}51 ,41ניט)
רירן זיך פֿון אִי  --אויך מיט , .16ער זיא
ודי תּפֿילה}ן טוט אויף איין אִ'י דשׂ דאָ איז ניט
ריין ,דען דשׂ שפּריך װאָרט אַזו גיט :איינר
דער דאָ אין דיא מקוה שטיט אוני האָט איין
שרץ אין דיא הנט ,דער בּלײַבּט אין זײַן
ערשטין

שטאַנד",

ר' יהודה

ליב

בּר'

משה,

שירי

יהודה ,אַמשׂט , .7961קרח מיט אַלים איז פֿר
שלונדן גיװאָרן ,דאָ איז אַלז אײַן גנגן אן
דאָשׂ אורט ,װאו די דרײַא זײַן גישטנזן --
דאָש איזן איבֹּר גבּליבּן מיטן דרינן" ,סהמ,
תּהלים ,מֿבּ, .1 ,דאָס איינציקע װאָס איך בִּין
אין שטאַנד צו טאָן איז װאָס איך קען אים געבּן
בײַ  מיר א אֵרט אויף נאכטלעגער" ,ממוס,
װינטשפֿ ,ז' , .261סאלטשע האָט זיך װי אַן

אָפּגעבּריטע

אױפֿגעכאַפּט

פֿון איר

אַ" ,ספּ,

סודות ,ז' .541

 .8װאױנאָרט ,דאָרטן וואו מע לעבּט בּאַשטענ-
דיק אָדער א לענגערע צײַט .אַרומװאָגלען און
ניט קענען געפֿינען קיין אִי .בּלײַבּן אױפֿן אָ,
אָנגעװאַרעמטע ,אײַנגעזעסענע ערטער .אװעסט
געבּן דעם הינטעלע אַ גוט װאָרט / ,װעט
ער דיר לאָזן אויף זײַן אָרט" ,פֿל, .אויף זײַן אַי
װאַקסט אַ שטיין אויך" ,שו וקעגן פֿאַרלאָזן א
וואױינאָרט און עמיגרירןן .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
יאצל פּינהי (משלי ,ז, :)8 ,בּי אירמי אורטא --
כּלומ' פּינתה של זונה" ותּי : לעבּן איר
ווינקל"ן, ,מיר װינטשן אצינד פֿאַר אונדזערע
אָרעמע בּרידער נישט מער װי עפּעס א שטיקל
אִי װאָס זיי זאָלן עס קענען אַנרופֿן זייער
אייגנס",

ממוס,

א סגולה,...

ז' , .32דאָס

זענען געװען אַ גרופּע חסידים װאָס האַבּן זיך
נאָרװאָס אומגעקערט פֿון פּשיסכע ,פֿון דעם
אִי פֿון זייער רבּין" ,אֵש ,תּהיליםייוד.

אויך

פֿיג, :רבּי שמעון בּן יוחאי האָט זיך אויס-
דערװײילט אַ הײיליק אָרט ,דאָס עֶר זאָל דאָרטן
לערנען מיט זײַנע תּלמידים ,און דאָס אִי האָט
געהייסן אידראַ" ,קבֿ הישר ,װילנע תרל"ה,
סד/בּ.
 .9שטעטל .טייל פֿון אַ לאנד ,פֿון אַ מדינה.
;דורך אונדזער גרענעץאַי אין געגאַנגען א
גרויסע קאָנטראַבּאַנדע? .אַװעקפֿאָרן זומער אין
די דאַטשע-ערטער װאו מע געפֿינט אַ סאַסנע-
װאַלד .אַריבּערקלײַבּן זיך פֿון די קלענערע
ערטער אין מקום אַרײַן .דער אַי אין ליטע
פֿונװאַנען דער מלמד איז געקומען קיין װאָליך,
.על איך {גאָטן דיר מאַכן אַן אי װאָס ער

יט

זאָל אַהין אַנטרינען" ,ת' ,שמות ,כא,31 ,
,משל  --מן עשׂט אומנטום בּרוט אין דער
וועלט / ,דרום װען דיר איין אורט ניט גיפֿאַלט/,
זאָ ציך אַן איין אַנדר אורט / ,עז גילט דיר
זאָ פֿיל דאָ אַלשׂ דאָרט" ,צוכט . ,,, .װען איר
אונפּאַרטייאשי דיינים העט אוני אין פּאַרטײיאשין
אורט משפּטיט" ,גה ,זי ; .811אַז מע קומט
אױפֿן אִי {וואוהין מע האָט עמיגרירטן װערט
יעדער איינער אַרײַנגעצױיגן אין זײַנע אינטע
רעסן",

שע,

ידער

מיסטייק',

סאַװ'

היימלאַנד,

 ,1קװאן ,, ,2צװישן די מגידים װאָס פֿלעגן אין
יענער צײַט אומפֿאָרן פֿון אִי צו אי מוסר זאָגן",
לדבּ ,נ"י תּשי"ז ,ז' , ,634איר האָט אויך דאָ
געפֿילט דאָס װאָס עס האָט זיך אָפּנעשפילט אין
די אַנדערע פּראָװינץיערטער פֿון יענער חרובֿ-
געװאַרענע װעלט" ,אין יזבּ זלאָטשעװ ,ז' ,94
 ,0פּאַנאַראַמע .אויסבּליק .פֿיזישער אַרום,
א שיינער אִי מיט בּיימער און בּלומען .אין
געבּערג געפֿינט איר גענוג שיינע ערטער, .נאָך
איידער די זון אונטערגייט  /װאַרט ער שוין
אויף א שטיל אי און האַרט" ,עט ,לידער,
ווילנע  ,5291זי , .85אַ זיס לעבּן איז דאָרט/ ,
װאָס פֿאַר א שיין אַ'!  /װאַסער ,בּערג און
טאָלן  /נאָר אָפּצומאָלױ ,אבּג ,דער יוד אין
קיעבֿ( ,הש |}; .דאָ אײַזיקט בּאַלד דאָס אַ,
וי נאָר עס רעגנט" ,משה לאָקיעטש ,צוק ,פֿעבּ'

, ,6האָט זיך געפֿונען אין א שיינער שטילער
געגנט ,אין א געדיכטן װאַלד און איז געװען
א צוציאונגס-אַי פֿאַר געסט" ,אין יזבּ אָט:
װאָצק ,...תּ"אָ  ,8691זי ,301

 .1שטאָט אין שול ,אין בּית-מדרש .ירשע-
נען אַן אִי בּײַ דער מזרחװאַנט .א מחלוקת
איבּער אַן אִי אין בּית-מדרש; .אַז װער עשׂ
אַל טאָג יום כּיפּורים אָדער ראש השנה/ ,
דאָז איר קיינר איבּר הופּפֿט איין װאָרט/ ,
אוני בּלײַבּן זיצן אין דער שולן אויף איין
אורט" ,ספֿר משלים פֿפֿדמ  ,6861לא/א .שאַז
ער האָט בּאַקומען געלט ,האָט ער זיך אָנגע-
הױיבּן איידלען ,דהיינו :געקױפֿט זיך אַן אָרט
אין מזרח ,שבּת שלישי" ,שע ,יוגענד-ראַמאַנען,
זי ,96

.2

פּאָזיציע אין דער געזעלשאַפֿט

(נצַי

וויינטלעך אַזאַ װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט חשיבֿות),
זײַן אויף אַ הויכן אִי* .ער פֿאַרנעמט אַן אִי!
= ער איז א חשובֿער מענטש .די הויכע ערטער
= געװיינטלעך :די רעגירונגס-קרײַזן, .נאָך דעם
רבּינס פּטירה האָט דער עלטסטער איידעם פֿאַר"
נומען זײַן אַיײ .דער ריכטיקער מענטש אױפֿן
ריכטיקן אִי, .קריך נישט דאָרט וואו ס'יאיז ניט
דײַן אַ'";; :עס שװינדלט דער קאָפּ ,װען מע
מוז פֿון אִי אַראָפּ"; ,ווייס דײַן אִי און רייך
ניט

קיין װאָרט",

שװ.

,זי װיל אַנדערש

ניט

נאָר אז מע זאָל אומקערן קריק איר פֿאָטער
דעם קיסר אויף זײַן אָרט" ,נחבּ' ,מעשׂה
מבּערגיר והעני' .איעדער דארף װיסן זײַן אַי
און ניט קריכן איבּערן קאָפּ" ,י .א .ליזעראָ-
װיטש,

פֿונם

אַלטן

קװאַל,

פּעטראָגראַד

,8191

זי , .12עצבות נעמט זיך פֿון גרויס האַלטן זיך,
װאָס ער דערקענט ניט זײַן אִי און דעריבּער אין

אים שלעכט אױפֿן האַרץ ,פֿאַרװאָס ער אין
ניט אין א מדרגה פֿון צדיק" ,תּניא ,זי ,05
,ער מוז זײַן אַנדערש װי אנדערע .אַנדערשךי
קייט איז דאָס װאָס גיט אים אַן אִי אין דער
ליטעראטור" ,שנ ,ידי שרטבער אין סאװ"
רוסלאַנד ,נ"י  ,8591זי ,283
אויך װעגן אַ גרופּע ,א שטאָט ,אַ לאַנד .דער
אִי פֿון אַמסטערזאם אין דרוקערײַ פֿון  .71און
 .8י"ה .דער אִי פֿון דענעמאַרק אין ראטעװען
ייִדן בּעת דער נאַצײצײַט, .ערבֿ דער צװייטער
וועלט-מלחמה האָט טשענסטאָכאָו פֿאַרנומען א
גרויסן אִי אין דער עקאָנאָמישער טעטיקייט
פֿון {פּױלןן" ,יעקבֿ שאַצקי ,אין טשענסטאַ
כאַװער

יידן ,נ"י  ,7491ז' .9

 .9אַמט ,אינסטיטוציע ,אַנשטאַלט ,בּיוראָ.
לאָקאַל .,געשעפֿט .מײַן שטודיר:אַי .אװעקגיין
אין רעגיסטרירונגס-אַי זיך צו פֿאַרשרײַבּן פֿאַר
א פֿרײַװיליקן, ,אויף  571איסטבּראָדװײ אין
ניודיאָרק זײַנען יאָרךלאַנג געװען די ערטער
פֿון א צאָל אַרבּעטער-אָרגאַניזאַציעס", .דער אִי
פֿון קאָמיטעט איז אין דער גמינע" .א,ויך האָט
זי געהאָפֿט אַז א נײַע צורה װעט אײַנצוען דאָס
אָי ודאָ :געשעפֿט ,א בּית-זונותן" ,א .קאַרפּינאַי
װיטש,

בײַם

װילנער

דורכהויף,

תּ"אָ ,7

 ,4פּלאַץ צום אַרבּעטן ,צו האָבּן אַ שטעל,
שװער צו קריגן אן אִי אין די איצטיקע קריזיס-
יאָרן .אַן אִי פֿאַר א לערלינג ,פֿאַר אַ געזעל,
פֿאַר א געניטן אַרבּעטער אע .יפֿאַר מײַן
ידזשאַבּי ,אין מײַן 'לײַן איז גרינג געװען צו
קריגן אן אֵ'"י; .ער האָט געטאָן שלא כּרצונו,
ד"יה ער האָט| ...אים} קיין אִי געגעבּן",
ייפֿאָל ,7881 ,נַאן , .4אין די בּעסטע צײַטן אַפֿילן
האָט ער זיך מער װי אַ חודש ניט געקענט
אײַנהאַלטן אויף אַן אָ" ,אֵר' ,דער בּאַיקאָטיר-
טער'.

 ,8ספּעצ .שטעל פֿאַר אַ דינסט .זיך שטעלן
אויף אַן אָי .קריגן אַ גוט(ן) אִי; .זי איז שוין
איצט געוען אינגאַנצן אויף אַן אַ", .מײַן
אָרעמע שװועסטער האָט געהאַט גענוג קרענקונג
און האַרצװײטיק און לסוף איז זי אַװעק פֿונעם
אָי"; .אַז מען איז צו שיין איז (קען) דער אַי
(זײַן) מיט געויין" ,שװ .אאַז גאָט װעט איר
העלפֿן זיך שטעלן אויף דעם גוטן אִי ,אַװעק-
דינען א צײַט און צונױפֿשלאָגן עטלעכע גראָשן",
ממוס ,װינטשפֿ ,זי , ,822די עלטערע טאַכטער
איז געבּליבּן אָן אַן אַ' .זי האָט געהאט א
וואוילע שטעל בײַ א פּאַרפֿאָלק אָן קינדער",
פרץ' ,אין קעלערשטובּי, .ניט קיין מיאוסע,
קען אָבּער נישט אײַנזײַן אויף אַן אָי" ,ל .מלאך,
אָפּפֿאַל ,װארשע  ,2291זי ,11
 .0שטעל אין אַ ספֿר ,און אויך פֿון אַ בּוך,
אַ צײַטשריפֿט ,אָרט פֿונװאַנען מע ציטירט.
אױפֿן זעלבּיקן אִי זאָגט אויך דער מהבּר
אַז . ...א טונקל אִי בּײַ אַ קלאָרן עסייאיסט,
א האַרבּער אָרט בּײַם מהרש"א; .גר ויל מערן
צו לייאן בֿון יציאת מצרים דער איז גוט
הולדיג ,אַז װי |דין חכמים זגן אין ויל אורטין",
ימדרש ויושע .61 ,,י"ה ויעקבֿ מייטליס ,יִבֹּל
וווא ,זי 182ן, ,אַלײן אן דען אורטן וואו צשׂ

אַרטאָגענעטיש
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אָרט
אים פּנים |== אינעװײיניק אין טעקסטן טונקל
אונ' אונבורשטענטליך גיװועזן איז" ,יוסיפֿון,
אַמשׂט  ,1661ד/בּ .עכּדי דער חתן זאָל גלייבּן
אַז מיט דעם װײַבּ דאַרף מען אָפּלעבּן די
װעלט ,האָט ער אויסגעדרונגען פֿון א סך ערטער
פֿון דער תּורה" ,09 ,גליקליכע און אומגליקלי"
כע ,זי , ,511דורשטן  . . .נאָך א שטיקעלע פּשט

אין אַ הארבּן אָי ,נאָך א תּירוץ אויף א הארבּע
קשיא",

י.

א.

ליזעראָװיטש,

דער

זינדיקער,

פּעטראָגראַר  ,9191זי ,01

 ,7אבר אָדער טייל פֿון אַן אבֿר .אײיפֿעמיזם

*אַרױסװאַרפֿן
הײליקן אִי אין חודש אלול.
אויף א ריין אִי (אױפֿן ריינעם אָ') = ארויס"
װאַרפֿן אױפֿן בּית-עולם ,װײַל מע דאַרף עס
ניט ,עס בּרענגט ניט קיין נוצן{ ,עס איז זייער
קללה :אויף קיין גוטןן) אִי זאָל
מיאוס אע.
ער ניט שטיין (טרעטן) = ער זאָל ליגן אין
דער ערד און ניט גיין (טרעטן) אויף דער עֶרד.
;נאָך דעם גרויסן מגידס פּטירה . . .איז דער
רדבּויר.כ.ג.עפֿאָרן אויף דעם הייליקן אַ,
קהל חסידים ,לעמבּערג  ,5781י/א .קאונדזער
איז װי א יִדיש הײיליק אַ' :אַלעס

ליטעראַטור

געפֿאַר מצד די אַײגעבּירטיקע" ,י .פֿרידמאַן
איבּז ,ר .כ .סענדערס ,מאַגנעט ,מינסק ;5391
אָיגעלט  --געלט װאָס די מאַרקזיצערקעס
פֿלעגן בּאַצאָלן דעם מאַרק בּאַלעבּאָס . , ,, .גע-
גאַנגען צװישן די אָרעמע פּשעקופּקעס . . .עֶר
האָט פֿון זי פּשוט געגעסן אבר-מהחי װען
זיי האָבּן אױפֿגעהאַלטן זײַן אָיגי איין האַלבּע
שעה",

עגל

א .מאָרגענשטערן,

הזהב,

וארשע

אַײגעשעעניש ; --זײַן איבּער-
 ,8ז' .811
צײַטלעכער און אוױיסעראַרטלעכער צוגאַנג צו
צײַט און אַײגעשעענישן" ,שנ ,ה .לייװיק,
אַיהפּעולה ; --די צװיי טעג װאָס
זי ;354
אַבֿרהם איז געגאנגען און איז נאָך ניט געקומען

אַנשטאָט; הויקער ,קילע ,מכּה ,געשוויר ,פּאַרך,
אַ װייטיקדיק אַי .אָנגעװײטיקט אִי* .אַן ערטל
פֿון חסד = אויך :װעגן אַן אִי אין קערפּער
װאָס הערט אויף װיי צו טאָן אָדער האָט בּײַ אַ
קראַנקן קיינמאָל ניט פֿאַרשאפֿט קיין ווייטיקן,
;אַ פּאַר חדשים נאָך דער אָפּעראַציע איז אָט דאָ
אין אונטערלײַבּ אַן ערטל של חסד", .װעט אים
אין עטלעכע ערטער עפֿענען אן אָדער . ..ער
זאָל אָפּגעפֿלײצט װערן מיט בּלוט" ,אַמד ,דער
מעטאָנימיש אויך װעגן
סולטאַן ,ווילנע 5981

נעמט עס צו  --אַ מת ,א נפֿלע ,א פֿאַרזעעניש,
אַ מונקאַלבּ" ,ייל ,דאַס משלחת ,זשיטאָמיר
תּרל"ו ,ז' ; ,8אַפּטײלן אין אלע שטעט...
א.
פֿעלד אויף א הייליק אַי ,יד ,ייִפֿאָל8 1881 ,
;דאָס לעצטע מאָל װיל זי זיך געזעגענען...
מיטן הייליקן אָיי ,שע' ,ישיר-השירים,
אי אַן די אַדי = קבֿר ,קומען צום גרייטן אַ,
קױפֿן אַ שטיקל אִי .קללה, :פֿאַרליגן זאָל ער
אין מיין אַי  ---בּאַגראָבּן װערן אין קבֿר װאָס
איז בּאַשטימט פֿאַר מיר,

אַ מלבּוש, .אין זייער אַן אומעסטעטישן אַ'

 2אױפֿן אָרט פֿון  --בּמקום ,אַנשטאָט,
אויף מײַן אִי  ---אין מײַן סיטואציע ,אַנשטאָט
מיר, .דו בּיסט מײַן אִי פֿון אן אוצר" |ד"ה
כ'האָבּ דיך אין דר'ערד ,װײַל אַן אוצר זוכט
מען דאָך אין דער ערדן .געבּן א פּאַטש אױפֿן

אַרט  --דער .ראשיתּיבֿות פֿון רוסישן נאָמען
פֿון דער געזעלשאַפֿט פֿאַר מלאַכה ,אינדוס-

אִי פֿון אַן ענטפֿער, .אן אַנדערער אויף מײַן אִי

טריע און ערדאַרבּעט בּײַ ייִדן; 089ע061090

תּם,

 86-עקסמס) גתצמי' צזעזנסגמזיססמנס82

פֿון זײַנעם א בּגד איז קיינמאָל
שפּיליצט" ,מר װו ,נ"י  ,8091זי ,441

ניט צוגע.

 .8געשלעכטלעכער פֿרױעןאָרגאַן, .איך
מוז מיך ואונדרן איבּוּ דעם מענשן דער
גיבּאָרן איזט פֿון דעם אִי ,דעם אויז גאַנג פֿון
וואַשׂיר {=אורין| אוני בּלוט ,װאו אַהער אים
(גאוה) קומען זאָלײ ,מבחר הפנינים ,הומבּורג
תּצ"ט ,נבּ/בּ, .דער אָפּצוג דאַרף זײַן אַזױ ,זי
זאָל זיך גוט אַרומװאַשן דאָס אִי און ארום
דעם אִי און אָנטון אַ קלאָר העמד און לייגן אַ
קלאָר לײַלעך  . . .און מיט דעם טיכל מאַכן די
בּדיקה",

י .מ.

כֹּהן ,ספֿר

גדר

עולם,

װאַרשע

װואױליונגעריש :עזי האָט אַ
תּרו"בּ ,זי .,13
געשמאַקן אִי ,און אז איך זאָג עס  --מעג
,עמיינט
מען מיר גלייבּן" .אן אָנצוהערעניש :ג
אַז איך האָבּ שוין דעם אי געטראָפֿן  --צו דער
זאַך האַבּ איך בּאַלד מיט איר גערעדט" ,יוסף
חאַש ,טעקסט און מוזיק ,געשפּילט האָבּ איך
אין קאָרטן ,װוילנע ,דרוק שלאָסבּערג ,יאָר?.
 9בּלויז דאָס פּלאַצענטע .אויך :די צװוייטץ
בע רט,
העלפֿט ,מוטער-קוכן ,געבּערעט,
תּח :שליא, .די געװינערין האָט שוין געהאט
דאָס אַ'", .עס האָט זיך געטראָפֿן ,מע האָט אים
גערופֿן צו א יולדת ארויסצונעמען דאָס אִי ,אַז
די שטאָט בּאָבּע איז גראָד אַרױסגעפֿאָרן אין אַ
דאָרף אַרײַן" ,פרץ ,יבּשעת מגיפֿהי, .איך האָבּ
מײַן פֿרוי אָפּגעפֿירט אין  . . .שפּיטאָל ,האָט זיך
אַרױסגעװיזן אז די בּאָבּץ האָט נאָכן האָבּן
אָפּגעריסן א שטיקל אַי און פֿאַרגיפֿטיקט די
קימפּעטאַרין"9 ,געז ,ווילנץ  ,4291פאך ,11

 ,0אַנשטאָט הינטן ,מיטן אַדי  װ יכ ע ר.
אַרײַנשמײַסן אין ווייכן אִי, .ער אָטעמט אָפּי
געהאַקט און גיט א קניפ דעם מיידל אין א
ווייכן אַי" ,יוסף ראָלניק ,גש' ,דער עקאָנאָם,
 .1בּית-עולם ,בּית הקבֿרות .מיט די אַדי:
רײנער ,גוטצר ,הײליקער .לופֿן
אױפֿן ריינעם אי מעסטן פֿעלד .קומען צום

װאָלט געמאַכט

בּאַש ,גימפּל

א געשריי",

ניי  ,3691זי , .01שענקען רו מײַן האַרץ דעם
פֿיל-געליטענעם .קיין אַנדערס האָבּ איך דאָך
ניט אויף זײַן אָיי ,האַל ,מײַן אוצר ,מאָסקװע
 ,6ז' ,151
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אױפֿן אָרט  --גלײַך ,תּיכֹּף ,אָן אן

איבּערקלער .אָפּצאָלן דאָס גאַנצע געלט אױפֿן
אי  --בּײִַם צושטעלן די סחורה ,בּײַם שליסן
אַן אָפּמאַך אע; געבּן פּעטש נאָך אזא חוצפּה-
*וװיסן ,קענען אױפֿן אִ' =
דיקן ענטפֿער.
ניט דאַרפֿן נאָכטראַכטן ,ניט דאַרפֿן אַרײַנקוקן
אין א אנדער

אין אַ פּירוש,

ספֿר, .בּאַלד װי

איינער רעדט ארויס א װאַרט / ,שלאָגט דער
אַפּ אים

צווייטער

אופֿן

אֵי"',

ממוס,

יודל,

זי , .021װער פֿון אײַך עס װעט זיך אונטער-
שטיין דאָס מיידל אַנצורירן דער מוז אױפֿן אִי
געהרגעט װערן" ,חתן המלך ,פּשעמישל תּר"ע,
זי ,04

,מע

האָט

זיי אלע אַרײַנגעפּאַקט

אין

לאַסט-װאַגאַנעס .װען מאַמעס האָבּן נישט גע"
װאָלט אָפּגעבּן זייערע קינדער ,האָט מען זי
דערשאָסן

אָיי,

אױפֿן

טשענסטאָכאָװער

ידן

נ"י  ,7491זי ,202
 4אֵרכ .די
עשׂ עמלק העלדן
שלוגן זער אויף
וויארטן זיך דיא
אורט.

 /אוישׂ

שפּיץ,
דיא
הער
יודן

האַרטי

די שאַרף; .נון הטן
װאַרן גישװינד / .זיא
דודש גיזינד / .װאָל
מיט איריר שװערטר
שטעהילן

רינגן

נימנט

הורט קיין װאָרט" ,שמואליבּוך ,סטראָפּץ ,961
דוגמאות פֿון צונױפֿהעפֿטן מיטן ערשטן
טייל  ---אָרט :אָײבּאַװואױינער :אַײבּאַטײַט; אַי
אָײגעבּירטיק , --די אָי-געבּירטי-
בּעל-הבּית;:
קע זעלנער װאָס זײַנען אויסגעצערט ...די

דעם

צו

עקדת

אֵ"הפּעולה",

שלמה

יאַנאָװסקי,

יצחק ,װאַרשע תּרע"בּ ,זי .03

ספֿר

אַ"זאַך;

אַדזיכערקײיט :אָלאַגע :אָ"מנהג; אַײנאָמען --
,דער אויסלאַז  1איז אין רומענישע אַײנעמען
ניט מער װי דער צייכן פֿאַר פֿאַרװײכערונג",
מ.

שעכטער,

ידשפ

ווצעא,

.1

דוגמאות פֿון צונױפֿהעפֿטן מיטן צװייטן טייל
זאָרט :אויפֿהאַלט-אַי ,דאַװןאַי ,װאױינאָרט ,גע
ריכט-אָ ,געשעפֿט(ס)אִי ,זאמלאַרט ,זיצאַרט,
געבּוירנאָ ,פֿאַרשיקןונג)-אַי ,קור-אָרט ,שוצאָרט
אאָזון.

(עע .8660 8 0002געשאַפֿן אין פּעטערבּורג
אין  0881פֿון אַ גרופּע ייִדישע כּלל-טוערס,
האָט אַי אַנגעהױיבּן זײַן טעטיקייט מיט אײך-
אָרדענען ייִדישע בּעל-מלאָכות פֿון איבּערבּאַ-
פֿעלקערטן תּחום-היישוב אין די צעטנראַלע
רוסישע גובּערניעס.
זינט דעמאָלט האָט אַי זײַן טעטיקייט שטאַרק
אױיסגעשפּרײט און הײַנט איז אַ' א פֿאַרבּאַנד
פֿון געזעלשאפֿטן אין  832לענדער אויף אַלע
קאַנטינענטן,
אַרטאַ"  --ערשטער בּאַשטאַנדיטײל פֿון אַ צאָל
אינטערנאַציאָנאליזמען װאָס שטאַמען פֿון גרי"
כיש ,גלײַך ,ריכטיק ,גוט ,רעגלמעסיק ,פּשוט,

װאָס האָט א נאָר-
אַרטאַאָפּטיש  --אַדי
מאַלע ראיה מיט בּיידע אויגן .אַן אַי זען.
אַרטאַגאָנאַ'ל  --אַדי .דער- ,ז .װאָס שאַפֿט
רעכטע װוינקלען .דאָס װאָס איז רעכט-װוינקלדיק,
אִיע ליניע .דער האָריזאָנטאַלער אַי

אַרטאָגעניש  --אַדי
װאָס גיט
פֿון

די ריכטיקע

 .1פּסיכאָלאָגיל --
היילונג

גײַסטיק-אָפּגעשטאנענע,

(קינדער) .אַן איער קלאַס.

און אַנטװיקלונג
פֿון

דעפֿעקטיוע

 .2בּיאָלאָגיע --

דזחו דחו,.

 .1בּיאָלאַגיע --
אַרטאָגענע|טיש  --אַדי.
װאָס די אנטװיקלונג פֿון מין און פֿון אַרט
גייט אין א גלײַכער ליניע ,בֹּהסכּם מיט
אַלגעמיין-בּצַשטימטע יסודות.
 .2סאָציאָלאָגיע  ---װאָס היט אויף א היפּאָ
טעטישן פּאַראַלעליזם בּײַם אַריבּערגין פֿון

2014

אָרטאָגראַם
איין קולטור-סטאַדיע אין א װײַטערדיקער, .מוז
דען דער אַריבּערגאַנג פֿון קאַפּיטאַליזם אין
זֹים --
סאָציאַליזם זײַן דװקא אי אֶיער?".
דער,

אַרטאָגראַ'ם  --די.
אַ פּאָר אותיות אין
שפּראַך װאָס קומען
זע-אַסאָציאַציע .ימ ,די

פֿאַרבּינדונג פֿון
ען.
דער ריכטיקער שרײַב
אינאיינעם און שאַפֿן אַ
ניע שול,0391 ,

אָרטאַנראַפֿױע  --די: ,ס }- .אױסליג.
סכום כּללים פֿאַרן אַנגענומענעם אויסלייג פֿון
שפּראַך .לימוד ריכטיק צו ניצן אותיות בּײַם
שרײיבּן .איבּערלאַזן די אִי פֿון אָריגינאַל, .עז
זאָלטי זיך אויך איינר פֿינדן דעם עז מעגליך
אין יודשי שפּראַכי? ואו װערד אָרטאָגראַפֿי
נאָך גראַמאַטיק איזט?" ,איבּז ,משה בּן מתּתיהו
מקאַסיל,

ספֿר

תּפֿתֹּה

ערוך

עדן

וספֿר

ערוך,

מצץ | 7771ײבּל צוא, .|1:2 ,קען א יחיד ניט
קומען אַזױ אַנײשלמהדיק און דורכפֿירן איבּער-
אנדערשונגען אין דער אַ" ,מרדכי שעכטער,
אױפֿן שװעל ,מאַרץאַפּריל , ,8691אזא איינער
;  . .װאָס עֶר װאָלט ניט זוכה געווען מען זאָל
אים דרוקן ,האָט איצטער זײַן אייגענע טריבּונעץ
און

זײַן אייגענצ

קריטיקער

אָ",

שנ,

דיכטער,

לעזער,

|ו ,ז' ,524

דיש  --אַדי .ש,אלות װעגן דער אָדער יענער

ענדערונג אין אויסלייג װערן בּײַ פֿיל חבֿרים
געלייזט פֿון 'רעװאָלוציאָנערן (בּמחילה) שטאַנד-
פּונקט .מע בּאַשליסט אַזױ װי עס זעט אויס
ילינקערי  . . .בּײַ די דאָזיקע חפרים זעט אויס
יעדע פֿאָרזיכטיקײט אויף דעם געבּיט װי א
מין איער מענשעויזם" ,א .װעװיאָרקאַ ,דער
אויסלייג פֿון אידיש ,מאָסקװע , .6291דער
איער מולך איז אַן אײיבּיקער געץ" ,ימ ,די נײַע
שול, .0391 ,איך קען זיך קיין עצה געבּן
וואוהין אַרײַנצובּוען די פֿאַרשײדענע אִיץ פּר-
טים

אַחוץ

דעם

אלף",

שטומען

מװ,

יישפ

אוא,2 ,
--גראַ'ף  --דער- ,ן .ספּעציאַליסט אױפֿן

שטח פֿון אַי{ .אויך נ-ראַפֿלער ,נר ,מעגלעך
בּלויז מיט בּיטול"בּ.ן

אָרטאָדאַ נט  --דער.} ,

צײךדאָקטער,

סטאָמאַטאָלאָג ,מומחה אױפֿן געבּיט פֿון ציין-

סטרוקטור.

אַרטאַמאָרפֿיש

-יע ,די.

אַָרטאַדאָפּעטיש

--

יש  --אַדי
אַדי.

װאָס איז

אויף

אִיע אַפּאַראַטן.
אַרטאָדאָ'קס  --אַדי .נר +-- .דווו, .ניט אָפּי
טרעטן אויף אַ האָר פֿון איץ ייִדנטום" ,יפּל,
 ,5יאן  .22אָיע מאַרקסיסטן,
אַרטאָדאַ'קס  --דער , ן.

רעכטגלייבּיקער.

װער עס האַלט זיך שטרענג בּײַ די געזעצן
פֿירונגען ,מנהגים פֿון זײַן אמונה אָדער שיטה.
שטרענגער און קאָנסעקװענטער טראַדיציאַנא-
ליסט װאָס דערלאָזט ניט קיין שינויים און אַפּי
װײַכונגען פֿון דער (דורות-פֿריער) אײַנגעשטעל-
טער סיסטעם.

ספּעציעל  --א) בּנוגע א װעלטלעכער שיטה,
אַ מאַרקסיסט ,אַ שטרענגער אַ';
בּ) בּנוגע קריסטן

--

אָרטאָדאָקסישע

6-

|

קירך;

שולדנדיק אַלעמען אין  . . .רעכטן אָפּניג ,פֿאַר-
בּלענדנדיק די אויגן מיט זייער כּלומרשטער
אָיישקײט" ,פֿאַרמעסט ,קיעוו  ,7391א ,4
װאָס איז פֿון אָרטאָ

אַרטאַדאַקטיש  --אדי.

ג) בּנוגע ייִדן  --א פֿרומער .װער עס האלט
זיך שטרענג בּײַ די פּרינציפּן און די לעבּנס"
פֿירונגען פֿון טראַדיציאָנעלן ייִדנטום ,װער עס
לעבּט לויט דער תּלמודישער הלכה ,מיט די
צוגאָכּן פֿון שפּעטערע רבּנישע אױטאָריטעטן.
ודער טי בּנוגע ייִדן אויפגעקומען ערשט סוף
 ,8און זיך פֿאַרשפּרײט אין  ,91י"ה בּײַ משכּי-
לים און רעפֿאַרמערס אין דײַטשלאַנד; פֿרומע
ייִדן האָבּן פֿון זיי שפּעטער איבּערגענומען
דעם ט' .בּיז דער ערשטער ועלט-מלחמה האָבּן
פֿרומע ייִדן אין מזרח-אײיראָפּע ניט געניצט דאָס
װאָרט און אויך דערנאָך זעלטן און אַפֿילו מיט
א װידערווילן .פֿאַרשפּרײט בּײַ אַלע קרײַזן אין

דאָקסן .װאָס איז (װי) בּײַ אַן אָרטאָדאָקס .אִיע
געמיינדע .אִיע קרײַזן ,שיכטן ,אָפּהיטן שבּת אויף
אַן אִין אופֿן .אִיע ייִדן פֿון די מערבֿ-לענדער.
דער יונגער איער רבֿ פֿון א שטאָט אין די דרום-
שטאַטן ,פֿאַרװאַנדלען די קאָנסערװאטיוע שול
אין אַן אֶיער .קריגן אן אָייטראַדיציאָנעלן כאַי
ראַקטער .דערזען אין דער השׂכּלה אַ סכּנה
פֿאַרן אָין יידנטום, .אפֿילו די אע אָנהענגער
פֿון דעם אַלטן מאַרקסיזם האַבּן געמוזט איבּער-
געבּן א סך פֿון זיירע פֿעסטונגען" ,זשיט װו,
ניי  ,2191זי , .371די אִיע לערךאנשטאַלטן
זײַנען אונטערן דרוק פֿון דער צײַט און פֿון
בּילדונגס-מיניסטעריום געװאָרן מער שולן איי-

אַמעריקע|.
קאַמפֿן צװישן אֵין און פֿרײַע ,צוישן ציוניסטן
און אָין .די פּאַרטײ פֿון די אֵין .די פֿאָדערונג
פֿון די אֵין? .א מתנגדישער יונגערמאַן ,כאָטש
ער איז א שטאַרקער אַ' ,עליכּליזה קוקט ער
פֿאָרט אמאָל אָן א שטיקל אבן-עזרא ,א שטיקל
רלבּ"ג" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע ,1881
זי , ,041אונטער דער לאַזונג 'עת לצשׂות לך""
האָבּן זיך קאָנצענטרירט אַלע אֵין ,סײַ די חסידים
און סײַ די מתנגדים  . , .כּדי אויסצוריניקן די
נעסטן פֿון דער 'טומאה'" ,א .פֿײַװעלאָװיטש,

 ,ג"י

אין יזבּ זלאָטשעװ,

תּ"אָ ,0791717

דיֹץ  --די ,מצ נבּ.

ז' ,051

כּלל ,גרופּע ,ריכטונג

פֿון אַרטאָדאַקסן .די אֵיע האָט געזיגט (איזן
דורכגעפֿאַלן) בּײַ די ואלן .פּשוטע פֿאָלקס-
מענטשן װאָס שטייען צו צו דער אַייע .די אַייע
אָרגאַניזירט זיך .דר' נתן בּירנבּוים  --דער
אידעאָלאָג פֿון דער אָיע .די אַיע װאָס בֹּאַ
הערשט די ייִדישע מאַסן,

אַרטאָדאָקפאַל  --אַדי.

זזו אָרטאָדאָקסיש,

ספּעצ בּנוגע דער שיטה ,די פּרינציפּן פֿון
אַרטאָדאָקסן .מיט אַן אין אינהאַלט .אָײסאָציאַי
ליסטיש .אַײנאַציאַנאַל .אע לערערס .אויסגע-
װאַקסן אין אַן איער פֿאַמיליע, .עס האָט זיך
בּאַװיזן די פֿיגורע פֿון אַ מאַן א יאָר ,53
אַן אִיע פֿיזיאַנאָמיע" ,עוזר בּלאַשטײן,
כּהן ,װילנע ; .6981אנדערע ציניסטן,

דער
ניט

װילנדיק אָפּשטופּן פֿון ציוניזמוס די פֿרומע
זיך פֿון א מאַסע איגענע
ט.ז.אגן
נ.
אִדן
יו
פֿאָדערונגען  ---דאָס איז דער אֵיער אָפּאָרטוניז-
מוס" ,דער אידישער אַרבּײיטער ,לאַנדאָן ,2091
שא  ,21ז' ; 29ער איז דעמאָלט געװען א
סאָציאָל:דעמאַקראַט ,זי א יאקאָבּינקע  . . .שפּט-
טער איז ער געװאָרן אַ קאַדעט און זי אַן אִיע
בּאָלשעװיטשקע"; איבּז מ .שאַדור ,מ .עסענ,
אינ

דער

עפּאַכע

װענ

ס'איז

אַנטשטאַנענ

די

פּאַרטײ ,זשיטאָמיר  ,2391זי ,71
קייט, .זי פֿאַראײניקן אין זיך אי אַ,אי ציוניזם מיט דעם העבּרעאיזם" ,ימ ,איינ-
הייטלעכע פֿאַלקשול,2291 ,
דיש  --נר.

-ישקייט  --נר..., .

בֹּאַ

יוסף

דער חדרים",

בּערגער,

אין ליטע

 ,1ז' ; .822די העבּרעאישע לערערפּראַ
פֿעסיע גליטשט זיך אַרויס פֿון אִע הענט",
נ :גאַָרדאָן,

טמז,

 9591ווע ,03

אין

,דערצו

די

אָרטאָדאָקסיע גופֿא צעטיילט אין דרײַ עלעמענטן
מיט פֿיר בּאַזונדערע פֿאַרבּאַנדן פֿון אִיע רבּנים",

בּצג ,טמז 6691 ,וא .72

הקקייט,

אַױיטאָדאָקטישע קירך  --די.

די קריסט-

לעכע קירך פֿון דער מזרחדיקער רוימישער
אימפּעריע ,די ביזאנטישע קירך .אויך די
גריכיש-אַרטאָדאָקסישע קירך .דער ראָש  ---דער
פּאַטריאַרך אין קאָנסטאַנטינאָפּאָל .,צו דער אִיר
ק' געהערן אלע פֿעלקער װאָס זייער קריסטנ-
טום קומט פֿון בּיזאנץ, .דאָרטן וואו עס הערשן
דאָס סלאַװנטום און די אִיע (פּראַװאָסלאװנע)
קירכע ,*, . ,דער אידישער אַרבּײיטער ,לאָנדאָן
 ,2פװאן  ,41זי ,82

אָרטאַ|דראָ'ם  --דער- ,ען .אויך- :דראָמץ,
די' ,ס.

גלײַכער ,דירעקטער ,קירצסטער װעג

פֿון אַ שיף אָדער פֿון אַן עראָפּלאַן.

-יש --

אַדי.

אַרטאַטאָנ|יש  --אַדי .װאָס האָט די ריכטיקע
אַקצענטירונג ,בּאַטאָנונג .אַיע װערטער ,אויס-
דרוקן.

-יזם,

אָרטאַטראָפּיש  --אַדי .בּאַט.

װאָס װאַקסט

מער אָדער װײניקער װערטיקאַל .אִיע געויקסן.
דיזם,

אָרטאָכואָמאַטיש  -אַדי .1 .פּאַטאַגראַפּיע
 -װאָס גיט ריכטיק איבּער די קאָלירן, .2פיזיאַלאַגיע  ---װאָס איז סענסיטיו
קאָלירן ,חוץ צו רויט,

לגבּי

אַרטאָלאַ'ץ  --דער- ,ען ,סטוטש? .742 ,אי
2כל80 .מ .41061011זינגפֿױגל פֿון דער משפּחה
מיט געל-גרויע פֿעדערן ,מיט אַ
,06
לאַנגן שנאָבּל און רויטע פֿיס .לעבּט אין
אײיראָפּע ,אַזיע און אַפֿריקע,

אָרטאַמאָרפֿיש

 --אַדי.

װאָס האָט די

ריכטיקע פֿאָרעם .אִיע מאַפּע פֿון הויכקייטן און
קייט,נידערונגען .אִיע קאַטאַלאָגירונג.

אַרטאַמעטריש

2218

ואָס איז פֿאַרן
אַָרטאַמעטריש  --אַדי.
ריכטיקן מעסטן .נײַצ פּינקטלעכע אֶיע אַפּאַראַטן,
-קייט,

אָרטאָסקאַָ  -- 9דער' ,ן .אינסטרומענט צו
פֿאָרשן די אינעװײיניקסטע סטרוקטור פֿון אַן
יש

אויג.

אדי .דאָס אע בּאַקוקן די

--

אויגן,
אַרטאַָע'פּיע  --די.

דאָס ריכטיקע אַרוס-

רעדן .שטודיע פֿון ריכטיקן ,פֿון אָנגענומענעם
אַרױסרעדן די קלאנגען פֿון אַ שפּראַך ,איבּער
די פֿאַרשײדענע דיאַלעקטישע און לאָקאַלע
אונטערשיידן .די כּללישע אִי .בּויען די ייִדישע
אִי אױפֿן יסוד פֿון ליטװישן דיאַלעקט, .ניט
געווען פֿריער אִי און דערנאָך אָרטאָגראַפֿיע,
וי דאָס װאָלט געװען לאָגיש און פּשוט"; .עס
האָט זיך געקאַנט אויסדאַכטן אַז אין אונדזער
צעװאָרפֿנקײט װעט שװערער פֿון אַלץ זײַן...
שאַפֿן אַן אײַנגעשטעלטע ,אַן אָנגענומענץ ידי"
יש  --אַדי
שע אֵי" ,ימ ,יִשפ ווצא.2 ,
דיפט,

ספּע-

אָרטאָפּע'ר  --דער- ,ן? .אי 22גר.

ציאַליסט אין אָרטאָפּעדיע, .די פֿוסלעפֿלעך גע"
װאָרן זײַנען פֿלאַך ,דאָס רופֿט זיך יפֿלאַטפֿוס'
בּײַ די אַיך" ,זיאַמע

טעלעסין

עס ,מאָסקװע 8691

מײַנע

אַף

אַכרט-

הדיע .שא צװײַג פֿון דער

מעדיצינישער װיסנשאפֿט װאָס פֿאַרנעמט זיך
מיט דער היילונג פֿון בּיינער ,געלענקען ,חוט-
השדרה און מיטן סקעלעט בּכּללײ ,דר .יעקבֿ בּ.
גלען,

צו

געזונט

און

צו

ג"י,

לעבּן

דיק .אויך :אַרטאָפּראַקס|יע.

אויך;

יש -

אַדי .אִיע אַפּאַראַטן .אִיע כירורגיע .אע שיך,
,בּאַזונדערע אַיע גימנאַסטיק פֿאַר שװאַכע קיג"
דער מיט אויסגעקרימטע רוקנס געהערט שוין
צו דעם שול-דאַקטער" ,פ9געז ,װילנע  ,4291טן
 ,בּײַלאַגע, .אין די  . . .גוט-אײַנגעאָרדנטע
קורערטער פֿאַרשײדענע אײַנריכטונגען פֿון איץ
און עלעקטראַנישע קאַבּינצטן" ,הירש מאַץ,
קורערטער

ארטיפֿאַקט

און

טוריסטיק

אין

פוילן,

װאַרשע

,5

אָרטאָפֿאָגױיע  --די .כּמעט דזוו אָרטאָעפיע,
נאָר מיטן בּאַזונדערן קאָנצענטרירן זיך אױפֿן
ארויסרייד פֿון יעדער קלאַנג בּאַזונדער- .ישׁ --
אַדי ,דער אַישער אונטערשייד צװישן אַרוסי
רעדן טש װי איין קלאַנג אָדער װי א צונויפֿי
גאָס פֿון ט+-ש,

אַרטאַפֿאַספֿאָר"זײַַערפ  --דאָס .כעמישער
ט' ,װוילנער רעאל-גימנאזיע .געניצט בּײַם פֿער-
טיליזירן ,גיט צו א זויערלעכן טעם צו אָנאַל-

קאָהאָלישע געטראַנקען.
װאָס בּאַקומט

זיך פֿון אַרטאָפֿאָספֿאָר-זײַערס,

אַרטאַצענט(ער

אַרטאַקרעזאָ'ל  --דער ,ז? .אי 22ג.
פּראָדוקט פֿון רויער קאָקס-סמאָלע אָדער פֿון
שטיינקוילן .,װערט געניצט צום אױסאַרבּעטן
דעזינפֿעקציע-מיטלען .רוישטאָף פֿאַר פּלאַסטישע
פּראָדוקטן.
אָרטווירם  --דער- ,ן .סאַו .רת פֿאַר אָרטיקער

װירטשאַפֿטלעכער קאָמיטעטי, .די שטאָט איז
נאָך פֿאַרחרובֿט געװען פֿון דער פּולישער
אָקופּאַציע און דער אִי האָט ניט געהאַט קיין
געלט" ,מ .טײַטש ,אַרום דער פֿאַבּריק ,מינסק
 ,9ו' ,24

אַ'רמיואן  --דער- ,ען .=:77: 845018 .אין
בּעל-מלאכה ,מײַסטער װאָס אַר-
פֿראַנקרײַך,
בּעט אַלײן אָדער מיט דער הילף פֿון זײַן
אייגענער משפּחה,

דער' ,ס .געאָמעטריע.

פּונקט וואו עס שנײַדן זיך די דרײַ פּערפּענדיקו-
רישׁ --לאָרן צו די זײַטן פֿון אַ דרײַעק.
אֲדי,

אַרטאַקלאַז  --דער' ,ן? .אי 22גר .מינעי

זיסקי  --סל.

אַרטיזם  --דער ,מצ נבּ .קכאיי  .227מאַרק
בּריהשאַפֿט אין אַ מלאָכה ,קינסטלעריש-
װבּ.
קייט ,װירטואָזיטעט, .א,יינער קאָנקורירט מיט
בּעסערע ,איינער מיט בּיליקערע ארבּעט ,אַן
אנדערער װײַטער  ---מיט מער געשמאַק ,אי
פרץ ,אין װאָס איז אײַער הילף, .אין דעם
דאָזיקן אינטעלעקטועלן אַי איז געװען עפּעס
שיינס און עפּעס טראַגישס" ,שנ ,װעגען יודישע
שרײַבּער

;זי האָט אויך

װ ,ז' ,671

בּאַװיון

דעם גאַנצן פֿעכער פֿון איר אַ' אין שפּיל ,טאַנץ,
געזאַנג ,מימיק" ,א .ש .יוריס ,טמז 2691 ,טו ,62

אַרטײילן  --טרו .אַרכ.

אורטיילן {,5281 +--

צוטיילן ,גוזר זײַן ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'נגזר' (אסתּר ,בּ :)1 ,אװרט אַרטילטי ,ייא
בּשירט" תּי, :נגזר געװאָרןײן.

אַרטילער|יע  --די .ככאיי 22ל .

סכום האַר

מאַטן ,קאנאָנען און לאַנצירערס פֿון ראַקעטן
פֿון אַן אַרמײ .כּוללדיקע בּאַצייכענונג פֿון
מיליטער-אָפּטײלונגען .,,בּאַװאָפֿנט מיט זיי.
אַנטײטאַנק-אַי ,איפֿײַער ,אַישאָס ,אַנטײלופּטאַ,
א-פֿערד ,אי-פּאָלק ,א-דיוויזיע .זעניט:אַי .אַטאָי
מישע אִי .אָפּטרעטן אונטער דער דעקונג פֿון
אַי .אַריבּערפֿירן איבּערן טײַך הינטער געדיכטער
ֿ,אַראַן סך-הכּל דאָרט אַ טויזנט
איישיסערלי .פ
פֿיר יוונים  --פּעכאָטע ,אַי וכולו אַלע סאָרטן",
פֿרוג װו ,נ"י  ,0191ז' , .251בּיו טאָג זיך
אָנגעשטױסן אויף נאָך טיילן פֿון אַי" ,ש .בּרעג-
מאַן,

דורך

קריג

און

רעװאַלוציע

| ,אַדעס

,1391

לעריש" ,סעג ,געבּרענטע ערד ,בּ"א  ,7491זי ,69

פֿיג .שטאַרקע אַרגומענטן אין אַ װיכּוח, .צו
האַלטן קונסט ,ליטעראַטור און װיסנשאַפֿט פֿאַר

דער שװערער אי אין דינסט פֿון דער עקזיס"
טירנדיקער מלוכהשער אידעאָלאָגיע און זי
אײַנשמידן אין קייטן פֿון אַ ...רעזשימס
אינטערעסן" ,ר .ראָקער ,פֿאַש 8491 ,שו ,03
הימלישע א' = דונערן.

דזו ארטילעריש .נר .עדי

אַרבּעטן פֿון אַן אינזשענער װאָס מאַכט אָפּיטן
צו פֿאַרבּעסערן אייסקי געװער" ,קמ,9681 ,
יש  --אדי .אִי געװער .א' פֿײַער,
טן .02
איער אָנגריף.

ארטיפט  --דער .} ,װנ :יין- ,קע ,יס
 .1קינסטלער,
אָפֿט װי מענלעך? .כאיי 227
מײַסטער אויף א קינסטלערישן געבּיט .ער איז
אַן אי אויף זײַן שטח,
 .2אָפֿט װעגן א טאַלענטירטן אַקטיאָר ,אויך
װעגן אַ טענצער ,א זינגער ,בּכּלל וועגן יעדערן
װאָס טרעט אויף פֿאַר אַן עולם .א פֿאַרדינסט"
פֿולער אי פֿון דער בּינע .דער קאָמיקער דער אי
די אַיין פֿון בּאַלעט .א רעציטאַטאָר אַן אַי, .ער
האָט זיך אָנגעגעבּן פֿאַרן בּאַרימטן אַ'...
װאָס האָט געשמט אין דער גאַנצער װעלט",
שמעון

זי , .542דערנאָך פֿוסגײער ,דערנאָך א' ,קאווא"

אַרטאָפֿאָספֿאָריש  --אַדי
--

ראַלאָגיע .ליים קיזלשטיין פֿון פּאָטאַש ,גע"
וויינלעך פֿון אַ װײַסן אָדער ראָזן קאָליר .גע"
הערט צו דער גרופע פֿעלדז-מינעראלן .הויפּט-
קװאַל פֿון פּאָטאַש אין דער נאַטור .געניצט בּײַם
|
אויסאַרבעטן פּאַרצעלל.

דיסט
יסטישגעגאַרטע
געדונער",

 -דער- ,ז .אַן אויסגעצייכנטער אי -אדי, .עס קומען לאַנגואם דירגעס אָן  /און װײַט זיך קריצט איער
פּמ ,מלחמה | ,נ"י  ,6591זי ,712

בּעקערמאַנן,

מאָרגען

דער

אדעס

שטערן,

ער שטאַרק אָפּגע-
זָטי.י. .
,, ,4שװאַלבּ הא
לויבּט  . . .דעם יונגן א' פֿון בּוקאַרעשטײ ,שע,
בּלאַנזענדע שטערן | ,װאַרשע  ,2291ז' ,891
,וזין װערט אַ בּאַרימטע שפּילערין ,אַ זינגערין,

אַ טענצערין ,אַן אַיזײ ,ספ ,סודות ,זי ,791
 .2געניצט אויך פֿאַר אַ מאָלער אָדער
סקולפּטאָר | נ יט געניצט פֿאַר א פּאָעט ,פֿאַר
א שרײַבּער בּכּלל ,סײַדן װעגן א בּאַשטימטער
אײיגנשאַפֿט ,למשל :די גראַמען פֿון אַן אַין.
 .4אַ בּעל-מלאָכה װאָס צייכנט זיך אויס מיט
געקינצלטקייט,
 .9אָפּנאַרער ,אַנשטעל-מאַכער .גער איז אַן
אִי און דרייט זיך אַרױס פֿון ארבּעט" .ער
איז אן אַי ,מאכט פֿױלע שטיק" .אויך דעזערטיר.
 0געטאָילשון? .אַ'  .1 --א ייד אויף דער
ארישער זײַט ,דזוו אַקטאָר ,אַקאַדעמיק ,אַנגליק
אאַ .דער נאָמען נעמט זיך דערפֿון װאָס יידן
אויף דער ארישער זײַט האָבּן געמוזט די
גאַנצע צײַט שפּילן א ראָלע װי אַן א' אויף
דער סצענע .2 .אַזױ האָבּן די דײַטשע קאַפּאָס
גערופֿן אַ ייִדן װאָס האָט זיך געקלאָגט אױיפֿן
געזונט :ס'הייסט ער װיל ניט אַרבּעטן ,ער
שפּילט די ראָלע פֿון א קראַנקן .אויף אוא
איינעם איז געװוען אסור לרחם" ,פֿלח| 2 ,בּלומ,
|

ירשפ ,ווצא1 ,

דיש  --אַדי .איע דערגרייכונגען .מיט אַן
אֵין בּרען .די אע שול .פפֿאַר מיר אין גע"
שטאַנען נישט א לײַכטזיניק מיידעלע ,מיט דעם
קרימען זיך ,מיט דעם חשק צו געפֿעלן אַלע,
יעקבֿ
ן!.י,
יץ..
יקע
נלע
מ.י.ט דעם אַץזי בּ
,
גאַלדשטײן,

בּײַ

דער

,ער

מוז

האַבּן . ..א װאַרעמערן,

,2

יונגער

מוטער,

לאָדזש

אַן

אינטימערן אינטערעס ,ער מוז זײַן מענטשלעך,

ניט נאָר אַ'" ,שנ ,שלום אֵש ,נ"י  ,0691זי ,913

אַרטיפֿאַ'קט  --דער" ,ן2 ,כאיי 22ל .
לעך

נאָכגעמאַכטע

זאַך

פֿון א

קינסטי
נאַטירלעכן

אַרטיפֿיציאַל

2016

אַבּיעקט .אין מוזיי
אַבּיעקטן און אַ'ן,
אַרטיפֿיצ|יאַ'ל,

זײַנען

ייעל --

דאָ נאטירלעכף

מיט די אִיע קרעפֿטן; ,אַ טייל אָיע ,געבּליבּענע

אַדי2 .כאיי 2כל,

װאָס איז קינסטלעך ,ניט נאַטירלעך .פּלאַסטישע

און אַנדערע אע מאַטעריאַלן.

קייט, .1גע-

אַרטיק  --אַדי .דטשמ ,אָפֿט אין לד.

זעצט .ניט-שטיפֿעריש ,װאָס פֿירט זיך אויף
רואיק ,גוט .דיסציפּלינירט .שטיל .זיך האַלטן
אי, .ז,יץ א'!"  --צו א קינד, .א,יבּערגעטראָגן
איר גראָבּקײט מיט געדולד ,שטיל און אַ",
מ .אחון ,צװייא

וילנע תּר"ײס ,זי ,71

שװעגער,

,טאַטע און מאַמע האָבּן געהאַט נחת פֿון זייער
קינד װאָס איז געװוען אַזױ אַ" ,אַר ,דאָס אינ"
טעליגענטע הויז',
 .2אָנשטענדיק ,פּאַסיק .דרך-ארצדיק .אַ ניט-
אי װאָרט .פֿאַרלאַנגען עפּעס װאָס אי

ניט א"

,לערן זיי ,דאָס זיי זאָלן גאָטספֿאָרכטיק און א'
(בּדרך-ארץ) זײַןי ,מסדר אגרת אָדער איין נײַער

בּריפֿשטעללער ,װאַרשע  ,8581ז' , .82די אַלטעץ
הײַזער  . . .איבּערגעסטראָיעט  ...גייט שוין
דאָרט

יעצט

בּלעטעל

צו

פֿיר

א בּיסל

אָדעססער

אַ'ער",
עולם,

אַ הושענא
אַדעס

,5981

;אַפֿילו די װילדע חיות װעלן אויך דעמאַלט
(אין ימות:המשיחן אי װערן" ,ש .הײילפּערן
רעליגיע

און

װיסענשאַפֿט,

וארשע

תּרס"ט,

ז'

, 3זײַ אי  --האָט זי דער מאן געשטראָפֿט
וי א קינד  --מענטשן קוקן אויף אונדז" ,ייז,
בּרידער אַשכּנזי ,זי , ,454זיץ זשע אִי ,שװאַר-
צער הונט" ,בּראָד ,חײגעלעבּט ,זי ,6
 .9װאָס איז אין א גוטן סדר ,שיין אײַן
געאָרדנט, .אויף די טעלער ליגן אַ'  /שוין די
אייער אויסגעציילטע" ,מר ו ,נײי  ,8091זי ,182
,װיבּאַלד א בּעלימוסר האָט דערגרייכט דִי
מדרגה אים זאָל ניט אַרן צו גיין אַרומגע-
ריסן  ,. . .מעג ער ממילא גיין אָנגעטאָן אי און
מיט א שניפּט" ,חג ,צמח אַטלאַס.

 .4װאָס איז װי ,װאָס זעט אויס פֿון פֿאַר-
שיידענע מינים  ---אין צונױפֿהעפֿטן ואו א'
איז דער צװייטער טייל ,פֿיליאַ'ע װײַבּערשע
אוונס,
עלעקטרישע
בײַטעלעך .זעקסאיע
|
מעשׂה-אַ',
דיקייט  --מיט גרויס דרך:ארץ און מיט אַ',
,למשל װי די הומאַניטעט (מענטשן-ליבּע) ,אַ,
העפֿלעכקײט" ,אמדז ,רויזע פֿינקע? ,װילנע
תּרל"ד,

ז' .42

,זעט

מיט

װאָס

פֿאַר א א'

יעדער עסט און טרינקט" ,בּ .אַלפֿס ,מעשֵׂה
.
אַלפֿס וו ,ווילנע  ,1091ז' , .13דאָ דאַרפֿן זיי, .
צוטראַכטן ערנסט און מיט אַ'" ,עוזר װאַר:
שאַװסקי,

אַרטיקל

כאַליאַסטרע

| ,פּאַריו'

,4291

ן' ,72

;די שאָטנדיקע געשטאלטן הינטער די פֿענצטער
פֿאַרשטאַרקן נאָך מער די אָפּגעװײַטערטקײט
און די מעשׂהאַי פֿון די הײַזער בּײַם װעג",
בּרוך גלאַזמאַן ,שטיינװעבּס ,מאָסקװץ ,5291

װאָס איז אויף א בּאַשטימטן
אַרטֿיק  --אַדי.
אָרט .היגער .איער אײַנוואוינער ,תּוֹשבֿ .איער
ישובֿ .געהערן צום אֵין קיבּוץ פֿון חלוצים ,איער
קאָמיטעט ,אִיע מאַכט .אַי געלט .אויסקומען

און אזעלכע װאָס האָבּן געמוזט בּלײַבּןײ ,ממוס,
שלמה װ ,זי , .88די אע פֿאַלקבּענק ...וען
זי װעלן האָבּן הינטער זיך א גענוג זיכערן
פֿינאַנציעלן אָפּשפּאַר ; . ,ײ ,די אידישע צענטראַל-
בּאַנק אין ליטע ,קאָװנע , .0291די שפּורן פֿון
דעם עלטערן קלעזמערישן רעפּערטואַר װאָס
האָבּן געקאַנט  . . .מיט אַ סך אִיע אָנשיכטונגען
פֿאַרבּלײַבּן בּיז צו אונדזער צײַט" ,מ .בּערע'
זאָװוסקי,

יודישע

אינסטרומענטאַלע

פֿאָלקס-מוזיק,

קיעװו  ,7291קאַיע אַנעסטעזיע ,בּאַגרענעצנדיק
פֿאַרױס דאָס אָפּעראַציע-פֿעלד ,קרעמפּירט דעם
אָפּעראַטאָר"9 ,געז ,פּאַריז  ,0491מאן , .8קיין
פֿרעמדער יִד  . . .האָט ניט געהאַט דאָס רעכט
זיך אײַנצואַרדענען אין א ליטווישער שטאָט אָן
דער דערלױבּעניש פֿון אָיץ קהל" ,מ .װישניצער,
אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי ,861

אַרטיקאַ"טש  --דער" ,עס .דעזערטיר ,בּרום,
די שטילע ערד ,ז' .621

אַרטיקול|אַציע  --די ,סס22 .אײ 2כל.
 .1אַקט אָדער פּראָצעס פֿון אַרטיקולירן+- ,
דחדו.

 ,2פֿאַנעטיק  --דאָס בּאַװעגן די ריד
אַרגאַנען אין פּראָצעס פֿון רעדן .דאָס אַרױיס-
בּרענגען די קלאַנגען פֿון רייד קלאָר און אױפֿן
ריכטיקן אופֿן .יעדער מין צופּאַסונג און בֹּא"
וועגונג פֿון רייד אָרגאַנען דערבּײַ .קלאַנגען -אי
שפּראַך אַי .שװערע (גרינגע) אַי .אַי פֿון פֿאַר-
שיידענע למדן און רישן, .קורירן דאָס שטאַמ-
לען דארף מען דורך ספּעציעלע גימנאַסטישע
איבּונגען װעלכע זאָלן אַנטװיקלען די ריכטיקע
טעטיקייט פֿון די מעכאַניזמען פֿונעם רייך-
אַפּאַראַט פֿון אָטעם ,שטים און אַ'" ,פֿגעז,
ווילנעץ  ,1291אן .61
 ,9בּאָט  --צונױפֿהעפֿטונג פֿון צװיי טיילן
פֿון א געװיקס װאָס האַבּן זיך צעשפּאָלטן
אָדער קענען זיך צעשפּאַלטן.
 4אַנאטאָמיע ,פֿיזיאָלאָגיע  --יעדער בא
ועגונג פֿון א גליד אָדער טייל פֿון אַ גליד,
קני-אַי .אַרעם אַ.געשלעכט"אַי .קײַיאַ,

 ,9דענטיסטיק  --דאָס אײַנשטעלן אין דער
ריכטיקער פּאַזיציע פֿאַלשע ציין,
 .0דאָס אײַנשטעלן אַ טעלעפֿאָן ס(י=סטעם)
איבּערצוגעבּן רייד װי מיגלעך קלאָר,
 .7אין קונסט  --אין אַרכיטעקטור ,דאָס
פּאַסיקע ,דאָס רעלאַטיװו -בּעסטע צעטיילן ,צִשָי
גלידערן אַ פֿלאַך לויט אַרכיטעקטאַנישע מאָטיון.
אין מוזיק  --דאָס בּולטע קאָנסעקוטיוע
אַרױסבּרענגען קלאנגען בּײַ א קאָמפּאָזיטאָר,
בּײַ א זינגער ,אַ שפּילער אויף אַן אינסטרו-
מענט,

-אַטאָר  --דער ,ן.

 .1רײדאָרגאַן װאָס

קען זיך בּאַװעגן .די צונג און די ליפּן ,למשל,
 .2דענטיסטיק  --מעכאַנישער
זײַנען אָיץ.
מיטל װאָס רעפּרעזענטירט די בּאַקנבּיינער,
וואוהין מע שטעלט אַרײַן די פֿאַלשע ציין
-טאָריש  --אַדי

אַרטיקולירן  --טרו" .ליר ,אַרטיקולירט,
 - ,1דפֿװ, .די שלעכטע שפּראַך בּײַם קינד
הענגט אָפּ פֿון דעם ניט קענען אַרױסרעדן די
קאָנסאָנאַנטן פֿון דער אָדער יענער אַרטיקוליר"
גרופּע" ,פגעז ,װילנע  ,4291שן ,11

 .2אַרױסבּרענגען א געדאַנק ,אַן אידיי קלאָר,
שאַרף ,אין א (לאָגישן) סדר .צונױפֿבּרענגען
אין אַ סיסטעם בּאַזונדערע רעיונות.
 .2אַרױסהײבּן אַ בּאַשטימטן שטריך אָדער
אײיגנשאַפֿט אין אַ װערק פֿון קונסט ,אין אַ
געדאַנק אָדער אין אַ סיסטעם געדאַנקען אַ'
דעם אָפּזאָג ,דאָס צושטימען .אי דאָס טונקל-
בּלויע ,אִי דעם פֿילאָסאָפֿישן אידעאליזם- .ונג,

אַרטיקולירט  --אַדי ,פאַר .אַיע דייד .אַ'ער

קלאַנג, .די פֿיס פֿון אינסעקט זײַנען בּאַהעפֿט
צו דעם רומפּ פֿון זײַן קערפּער און זײַנען
אַרטיקולירט פֿון עטלעכע גלידער יעדע" ,שי
בּלום ,דער בּוים פֿון לעבּן ,נ"י  ,1291ז1י,91
;אין דער ספֿערע פֿון אגדה

און מדרש

מיר דעם  . . .אוניווערסאליסטישן

געפֿינען

צוג פֿון דער

תּורה און די נבֿיאים קלאָרער און מער אַ",
גרינ ,איד און װעלט ,נ"י  ,3591זי - ,34קייט,
אַרטיקל  --דער- ,ען .קלאיי כּכל 1 .שריפֿט-
לעכע אָפּהאַנדלונג אין פּראָזע אויף א בּאזונ-
דערער טעמע אָדער א פֿאַרויכדיקער טייל פֿון
אַ בּוך .אן אִי אין א צײַטונג ,זשורנאַל זאַמלבוך,
ענציקלאָפּעדיע .פּובּליציסטישער ,װיסנשאַפֿט-
לעכער ,פּאָפּולערער ,זשורנאַליסטישער ,מעדי-
צינישער ,פּאָליטישער אאַ אַי .לאַנגער ,קילאָי
מעטערדיקער ,לאנגװײַליקער ,סקאַרבּאַװער ,אינ-
טערעסאנטער ,פֿיל-זאָגנדיקער אא א .לײטאַ'
{נרן ,עדיטאָריעלער אִי ,רעדאַקציע-אַי .רע-
דאַקציאָנעלער א' ,הויפּט-אַי .לויבּ-אי .קריטישער
אִ' .ארײַנפֿיר-אַ' אַלאר(ע)ם-אי .שרײַבּן אין איי-

לעניש ,װי מע שרײַבט א צײַטנג-א .אי
שרײַבּער א"מעסיק .אַן אױבּנאױפֿיק א"
אַרטיקע בּאַטראכטונג, .האָט דיזער אי (סטא-
טייקא) גרויס בּײַפֿאַל געפֿונען בּײַ דעם פּובּלי
קום (נאַראָד)" ,אמד ,דער פֿאָרטעפּיאַניסט ,װיל-
אַנט דורך
אלַ.ק..
בשּׂכּי
נע  .8781קאַן איש מִ
זײַנע אַ'ען אין המליץ און אין קמ" ,קמ,0781 ,
סאן , ,14פֿיל ספֿרים און אַרטיקלען זענען אַצינד
בּײַ אונדז דאָ פֿון געלערנטע מענטשן איבּער
דער איצטיקער יידישער לאַגע" ,ממוס ,אַ
סגולה ,...זי , .4דער אײבּערפּראָקוראָר פֿון
פּעסט האָט געמאכט א פּראָצעס . . .פֿאַר דעם
װאָס ער האָט אין זײַן זשורנאַל געדרוקט אַן
אי דאָס פֿאַריידישטע אונגארן" ,ייפֿאָל,2881 ,
אך , .44דער רעדאַקטאַר פֿון װאַרשעװער איז'
ראַעליט האָט איבּערגעהאַקט זײַן גאַנג אֵ'ען
איבּערן ציוניזם" ,פרץ ,יפּאָלעמיק', .אַרומנץ-
מען די גאנצע פֿראַגע װעגן אימוניטעט , , .איז
זייער שװער אין א קורצן צוטריטלעכן אַ'",
|
צש9 ,געז ,ווילנע  ,3291נאן ,5-6
 .2פּאַראַגראַף ,טייל ,קאַפּיטל ,פּונקט ,סעיף
פֿון אַן אָפּמאַך ,א קול-קורא,

א בּאַפֿעל אע.

בײַטן א פּאַר אַיען פֿון קאַנטראַקט .איבּער-

אַרטיקלדיק
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שרײַבּן בּלויז עטלעכע

קורצע אען פֿון עסיי.

,װען זיא דוכטן דז איינר העט ניט רעכט
עשׂ זיא מגלה זײַן לרו"ט {=
ן
..
ו.ל
זּן
געב
לראשים וטובֿים} אונ' זיא מיט דען גבּאים
זולין אין קנסן כּמפֿעלו ,מן זול דר פֿיר אויש
רופֿן דען אי אין אַלי שולן" ,תּקק, .אַך שרײַבּט
אויף דאָ פֿאָריגן אַי װיא מיר אײַך לענגשׂט
גישריבּן האָבּן" ,פּראָגבּ ,זי , .13דאָ האָט דר
קיסר אירקוליאוס דיא ערשטי אי אוישגנומן,
דש ער אַלי דיא יהודים אויז שפּאַניא זאָל פֿר
יאָגין" ,שאר ,ז'  ..., 03הוֹסכּם בּהסכּמה
אחת  . . .אום אַי כ"ו וװעלכש זאגט, . .ײ ,תּקנות
מהחבֿרה

מגדלי יתומים בּאַמשׂטרדם ,תּקמ"א.

 ,9גראַמ .בּאַזונדערער װאָרטקלאַס פֿון עטלע"
כע ווערטער אין א צאָל לשונות .דער אַי קומט
פֿאַר א סובּסטאַנטיוו (מיט די װערטער װאָס
צוען זיך צו אים) אָדער איז א פּרעפֿיקס צִי
אַ סופֿיקס פֿון סובּסטאַנטיו .דער אי (אויבּ ער
איז מער װי איינער) קען װײַזן אױפֿן גראַמאַ-
טישן מין .עס טרעפֿט זיך נאָר איין בּאַשטימטער
אַי (למשל ,ענגליש) ,צוויי (למשל ,פֿראַנצײיזיש),
דריי (למשל ,דײַטש) ,אין ייִדיש :בּ אַ שט ימ-

טע ר אִי ,מענלעך  --דער ,װײַבּלעך  --די,
נײטראַל  ---דאָס ,מערצאָל פֿאַר אַלע מינים --
די; אומבּאַשטימטעו א' --א פֿאַר
אַ װאָקאַל אָדער דיפֿטאָנג אן) .אין מערצאָל
פֿאַרשװינדט דער אומבּאַשטימטער אִי .פֿאַראַן
אויך נעגאַטיװער אַי  --קיין .פֿון אַ פרעפּ
מיטן בּאַשטימטן אי קען װערן א צונופֿשמעלץ,
למשל :אויף דעם = אױפֿן ,פֿון דעם = פֿונעם.

אַרטיקל|דיק  --אַדי.

אַרטעליזירן

װאָס איז מיט אָדער

אױפֿן שטייגער פֿון אַרטיקל, .1 3 ,אַ רעדנדיקע
און ,װאָס ס'איז ס'ערגסטע בּײַ אים --- ,אן איע
 . . .װאָרן זײַן גאַנץ שרײַבּן  :די אע לידער און
פּאַפּירענע קריטיקן  --- . . .זײַנען דאָך בּײַ אים
מעשׂים בּכל יום ויום" ,פֿישל בּימקאַ ,אין
טשיסקע  --פּעיאַ װעגן אאונדזער צײַט.
טשינץ  --פּעאָצעצויגענעם א' ,ב .1
אַרטיק  --פּעאָ
װעגן אי מיט אַלץ בֹּבּ.
וועגן א לאַנגן א ,בּ ,1
איין אַרטיקל נאָכן
אַרטיקלװײַז  --אַדװ.
צווייטן ,בּיסלעכװײַז ,אי אַרומועדן דעם קאָמי
פּליצירטן ענין אין אַ גאַנג אַרטיקלען .אויס.
פֿאַרקױפן די סחורה אויף די פּאַליצעס אַ"
,ו,א.ג.בֿ זה האבּ איך בּכּתבֿ מײַן בּישװער
אינן אַך אַלשׂ ארטיקלש װײַשׂ מיט געבּין" ,גה,
זי ,093
רואיק ,װאָס איז אין
אַרטירס  --אַזי
אָרדענונג, .ז,יא אויף דען מאַרק פֿון הורין
אַרטירט װאַרטין" ,רי יוסף דאַרמשטאדט ,איבּז,
תּורת משה ,קאַרלסרוא תּק"ל ,קט/א.
ארטישאָ'ק  ---דער ,ן? ,כאיי 2כאיט 2כאַראַי

בּיש.

פֿון
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פֿראַנצײיזיש);:

ארטישט'

פֿעלד -און גאָרטן-געװיקס ,פֿון דער משפּחה
88חץ0ס .מיט גרינלעך-װיאָלעטע בּלעטער אין
פֿאָרעם פֿון אַ רויז .דעם בּלומען-קאָפּ עסט מען
װי אַ גרינס פֿאַר זיך אָדער װי א צוגאָבּ צו
פֿאַרשײידענע שפּײַזן, .רימין זענען אין" ,בּרכות,
מ/בּ, .מאכל בֹּהמה  . . .הדרדרים ,אײדערנער",
פּיעט ,שבֿיעית ,ז ,א, .מען שטעלט צו א
צעשניטענע הון און  . ..בּרוקװע  ...פֿאַסאָי
ליעס  ...הישפּאַנישן א' .3 ,"...שאַפֿראַן
יודישע קוך ,װאַרשע  ,0391ז' , .49װי יענער
פּראַָװינצלער  . . .װאָס האָט ניט געװאוסט װי
מען עסט אַן אַ'" ,זש ,קיסר און רבּי ,זי ,972
פּ,לוצעם דאָס װיאָלעטע און העלבּלויע און
גינגאָלדענע פֿון אַין ,דיסטלען און בּוריאַנען",

 .4זאַך צום פֿאַרקױפֿן ,מין ,סאָרט פֿון אַ
סחורה ,געבּרויך-א' ,אימפּאָרט-אַי ,עקספּאָרט-אַ.
שפּײַזדאַי ,פּראַװיאַנט-אַי .מאָדע-אַי .לוקסוס-אי.
סעזאָןאַי .פֿאַרבּרויך-אַי .אָנדענק-אַי .קאָנסום-אַי.
אַי פֿון ערשטן געבּרויך .ראַציאַנירטער אי .נײַער
אַי אױפֿן מאַרק, .איז דאָס אן א'עלע!", .המצוי
בּין הסוחרים אַי . . ,שנעשׂה בּו שתי וערב,". . .
הרבֿ יהודה אַסאַד ,שו"תּ יהודה יעלה ,חלק
יורה דעה ,לעמבּערג תּרל"ג ,שאלה קעז ,גו/בּ.
;עס װאונדערט אונדז װי זיי פֿאַלן אויס זיך
אָנצומעסטן דעם אַ ,קמ ,8681 ,טן ,41
,אייגנטלעך בּאַדארף יעדער א' פֿאַרבּלײַבּן אין

אַרטלעך  --אַדי .אַרכ.
קינסטלעריש ,שיין,
,אין יאָר תּע"א האָט יוסף מאַרשן אַרױסגעגעבּן

גאָלאָמבּ,

גישיכטין  --זיבּן

זײַן

בּאַשטימטן

פּרײַן",

צבֿי

ניסן

די בּורזשואַזיע ,װאַרשע  ,6091אלעדער-מאַשל
נעס װאָס מאכן פֿון געװיינטלעכע פֿעל ודי
שענסטע  . ..אַעז" ,װאולאַך ,האַנטבּיכל פֿאַר
לעדעריאויסאַרבּעט | ,פּעטראָגראַד  ,2291ז' ,34

 ,8איר ועגן אַ זאַך אָדער אַ װערט, .ייַדישי
קייט ,דאָס איז דאָך זײַן אַ'" ,ממוס ,אין אַ שטורם

צײַט ,זי , ,8גיט ניט עולם-הבּא פֿאַר אַ גאַנץ
געזינד / ,מע גיט דעם איינעם נאָר װער עס
פֿאַרדינט / .מיט דעם אי קען מען ניט בּשום
אופֿן  /געשעפֿטן מאכן ,ניט שענקען ,ניט
פֿאַרקױפֿן" ,גאָר ,שירי  --יודישע לידער,
װאַרשע  ,9881ז' , ,59א,ון דעמאָלט האָבּ איך

זיך איבּערצײַגט אַז חסידות איז אַזא אי װאָס
װעט נישט אויסגיין" ,יק, .עשירות איז אַן
אײַנגענעמע זאַך ,אָבּער ס'איז אַ געפֿערלעך א",
לדבּ ,ניי תּשיז ,זי ,824

ג; מייזיל

איבּז,

די בּאַקאַנטע

גק ,פאן  ,84ז' ,77

שיני אַרטליכי

דערציילונגען פֿון בּאָקאַטשיאָס דעקאַמעראָן,
איבּערגעזעצט אין ייָדישׂ" ,י .שאַצקי ,ייִבֹּל וווא,
,5

אָרטלעך  --אַדי.
װאָס איז שייך צו אַן אָרט.
אַיע אינטערעסן .די אִיע טאַפּאָגראַפֿיע .אִיע אייגג-
שאַפֿטן װאָס זײַנען מרמז אַז מע קען דאַ
געפֿינען נאַפֿט- .קייט , --פֿון אַלטן ירושלים
.ס
אָ
ד..
איז כּמעט מער נישט פֿאַרבּליבּין װי
בּלויזע בּילד פֿון איר אָי ,ייט ,פוילן ש.
ארטן  --אוטח .נעאָל,9291 ,
בּלײַבּן אויף איין
אָרט, .וואוהין איז דײַן שפּאַן און וואו װעסטו
אֵי?ײ ,סוצ ,פּו | ,זי ,391

אַרטעזיאַניש  --אַדי .אויך :ארטעזיש.
װאָס איז פֿון (װעגן)
ככאיי .80156612 ,2291
א בּרונעם  --װאָס מע גראָבּט גאַנץ טיף,

בויערט טיף אַרײַן אין דער ערד און דאָס
װאַסער װערט אַרױסגעפּאָמפּעט .אַיער בּרונעם,
אַי װאַסער .דאָס אַיע בּויערן.
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אַרטע'ל  --דער (די) ,ן.

פזנסעיכ2 .8כטאָטעריש .1 .אָרגאַניזירטע גרופּע
שװאַרצאַרבּעטערס װאָס פֿאַרדינגען זיך צוזאַמען
דורכצופֿירן אַן אַרבּעט און קריגן בּאַצאָלט אלע
צוזאַמען (אויבּ די גרופּע בּאַשטײט פֿון מענטשן
אָן פֿאַמיליעס אָדער פֿון צוזאַמענגעפֿאָרענע איז
אויך דאָס עסן בּשותּפֿותדיק ,אַן אַ' אויס.
צולאָדן אָדער אָנצולאָדן שיפֿן אין א פּאָרט,
אַן אי אויסצוהאַקן אַ טייל פֿון װאַלד .אעסן
פֿאַר  031מענטשן אין אַי פֿון אָרעמע  ,". . .קמ,
 ,9פַאן ,12
 ,2גרופע בּעליימלאכות װאָס אַרבּעטן אין
איין װאַרשטאַט אָדעֶר אין פֿאַרשײדענע ערטער,
נאָר מאַכן אָפּ צו נעמען די זעלבּיקע פּרײַון
פֿאַר דער אַרבּעט ,צו קױפֿן בּשותּפֿות די רויי
מאַטעריאַלן אע .אַרגאַניזירן די בּעליימלאכות
אין א'ן .פּראָדוציריאַי .גאר הער דאָקטער
מיינט אַז אַלע שנײַדער זאָלן זיך בּינדן צו
פֿופֿצן ,עס זאָלן װערן אִן" ,פרץ' ,אין װאָס
איז אײַער הילף', .געזעלשאַפֿטן ,אֵין און קאַָ-
לעקטיוון דאַרפֿן האָבּן א בּאַשטעטיקטן סטאַטוס
אָדער אָפּמאַך ,לויט װעלכן זיי האָבּן רעכט צו
קרעדיטירן זיך און נעמען אויף זיך אַחריות",
בּ .האַלפּערן,

אַ האַנט

 .פֿון אַ פֿאָלקסי

בּוך..

בּאַנק ,ווילנע  ,2291זי ,11
 ,9סאָװ' .פּראָדוציר-קאָאָפּעראַטיוו פֿון בּעלי-
מלאכות ,אָרגאַניזירט פֿון דער אָרטיקער סאַח
מאַכט, ,דער תּוך גופֿא פֿונעם אַי בּאַשטײט אין
דעם װאָס אין אים װערט  . . .צונױפּגעפּאָרט די
מיט די פּריװאַטע
אפֿט
..
רעט.ש
ייוו
וקט
וָלע
קא
אינטערעסן פֿון די קאָלװירטניקעס" ,א .קאַנטאָר
שמועסן

איבּז ,װו .קאַרפּינסקי;

װעגן

לעניניזם,

מאָסקװע  ,4391זי , .162און ס'ניכעװעט עלנט
די אַרבּעט /אין יעדער צעשטוױיבּטער א" ,א.
כאַריק,

קײַלעכדיקע

װאַכן,

,6391

ז' .,901

דניק  --דער- ,עס .װער עס איז א מיטגליד
דז " --שטשיק ,דער- ,עס,
פֿון אַן אַרטעל .
,אין דעם גרויסן שענק-רעסטאָראַן קומען זיך
צונויף  . ..מאַטראָסן ,אַרבּעטער פֿון פּאָרט,
א'עס",
אין

פּנחס

אונזערע

מינקאָװסקי,
סינאַגאָגן

תּר"ע ,זי  .9זז --

מאָדערנע
אין

ליטורגיע

רוססלאַנד,

אָדעס

--

סאָ

אַרטעלער

נעאָל ,נר,

דיש  --אַדי .װאָס איז פֿון (שייך צו) אַן אַ'.
װאָס איז װי אין (בּײַ) אן אי אִיע סכסוכים,
ינע  -אַדי
קייט.אַיע צוזאַמענאַרבּעט.
און סובּ ,סל ,נר, .די אי וועלכע זײַנען געקומען
פֿון סטאַניצע האָבּן געלעבּט אױפֿן הוילן יאַר,
אין געצעלטן" ,ד .מ .איבּז ,װ .סטאַװסקי ,די
סטאַניצע ,מינסק ,1391
אַרטעליזירן  ---טרװ .נעאָל .סאָח.
אָרגאַני-
זירן בּעלי-מלאָכות אין אַן אַרטעל . . ., .און די
שנײַדער זײַנען אַרטעליזירט" ,אָ .סטרעלעץ,
רעקאַָנסטרוקציע ,מֿאַסקװע , ,3391זייער בא
דײַטנדיק איז נאָך די צאָל אינדיווידועלע האַנט-

אַרטעמיזיע.

2218

װוערקער אין שטעטל ,אין אַ סך שטעטלעך איז
אַרטעליזירט דערװײַל נאָך װײניקער פֿון א
העלפֿט פֿון אַלע האַנטװערקער און קוסטאַרן",
ליפֿשיץ,

ש.

שטעטל,

װעגנ

קיעוו

,2391

געװיקס פֿון
אַיטעמיזיע  --די ,יס .בּאָט.
מין  ,2181106412פֿאַרשפּרײט אין טרוקענע גע-
איך:
בּיטן פֿון צפֿונדיקן האַלבּקײַלעך.
אַיזאַפֿט ,אייקרױט ,אַי זאָל
ארטעמיסיע.
האָבּן פֿאַרשײדענע הייל-אײגנשאַפֿטן ,בּײַ סור
דערמאָנט כה/בּ ,כט/בּ .געװען אָנגענומען װי
א רפֿואה פֿאַר נשים װאָס האָבּן ניט דעם סדר"
נשים ,װי אַ סגולה קעגן מכשפֿות אאַ.

אַרטע"ף  --דער .ר"ת פֿון ,אַרבּעטער טעאַטער-
פֿאַרבּאַנד" | +--ז .זילבּערצװײַג,

אידי' טעאַטער

לעקסיקאַן ו ,נייי  ,1391ז' 29ן, ,א צײַט שפּעטער
איז

געגרינדעט

טישע-סטודיע
אין א'",

אַרטשיק

געװאָרן

ֿ,רײַהײַטי-דראַמאַ-
די פ

װאָס איז

רעדי

ר.

פֿאַרװאַנדלט

מאַהלער,

געװאָרן

טשענסטאָכאָװער

יידן ,נ"י  ,7491זי װווצ.

דיא לעהרע פֿון לעבּען ,בּערלין  .8981פפֿון

מענטש און נייטיקן זיך נישט אין זײַן הילף",

לינקן קאמער װערט די אבּלוט ,די אָפּגץ:
פֿרישטע בּלוט ,אַריבּערגעפּאָמפּעט אין אַאָרטע",
צש ,פ9געז ,ווילנע  ,4291טאן , .6די רערן װאָס
צעטראָגן פֿון דער סטאַנציע ,פֿונעם האַרצן דאָס
ריינע בּלוט רופֿט מען א'ס" ,ט .בּערלס ,מענש-
מאַשין ,קיעוו  ,7291זי ,72

זי

מסחראַ.
 .2הױפּטװעג ,הופּט-שטראָם.
מ.יען
א.ַ.
ּכײַ
בַנ
פֿאַרקער-אַי, .די אַיס פֿון שא
זיך אינסטינקטיוו אונטערן גרויען רעגנדל
אײַנצוהאַלטן זייער מיוחסדיקן אויסזען" ,בּ.
מאַרשאַק איבּז ,ליעוו רובּינשטיין ,דער שטעג
פֿון די סאַמורײַען,

מאָסקװע

,4391

-יאַ -- ?/אַדי .װאָס איז פֿון אַן אַרטעריע,

אַרטעפֿאַ'קט  ,1 --דזו אַרטיפֿאַקט.

לאָגיע .סטרוקטורן אין מיקראָסקאָפּישע פּרעפּאַ-
ראַטן װאָס קומען אויף אין פּראָצעס פֿון
צוגרייטן די דאָזיקע פּרעפּאַראַטן ,אָבּער װאָס
מע געפֿינט ניט אין לעבּעדיקע אָרגאַניזמען,

אַרטעריאַ"  --ערשטער טײל פֿון א צאָל

אַדי אויך :יעל  --יעדער קאַפּלאַר באַ-

ריע:

אַ'לאָגיע --

לערע װעגן בּלוטגעפֿעסן ,װאָס פֿאַרנעמט זיך
מיט שטודירן אַרטעריעס;
אַרטעריט
אַרטעריע,

 --דער- ,ן .אָנצינדונג פֿון אַן

דיאַליש , --די דאָזיקע רער רופֿט מען

'8סקלעראָ ז  --דער- ,ן .דאָס פּאַטאַלאָ

פֿלוס פֿון בּלוט .דער אַי בּײַ עלטערע מענטשן,

אַי װאָס װירקט אױפֿן מאַרך .קאַי . . .די וענט-
.אַרטעװעט,
לעך פֿון די אָדערן װפעֿרןא.ַ.רה
פֿאַרקאַלכט און די אָדערן װערן שמעלער"י
דרי

יעקבֿ  .3גלען ,צו געזונט

אַרטצנײא פֿאַר גוף אונ' נשמה דיא ניט אין
זולכעם
װעלט

טײַטשן

דרוק גיװעזן איז װײַל דיא

שטייט",,

ליבּליכה

אהרן

בּן

שמואל,

אַָרטקאַ'ם  --דער' ,ען סאָה .ר"ת פֿאַר
אַרטיקער קאַמיטעט, ,מע מוז אָרגאַנאַזירן איין
אי פֿאַר אַלע אַרבּעטער פֿון די פּריװאַטע אונ-
טערנעמונגען אין שטאָט" ,די גאַרבּער שטימע,
מאָסקװע ַ ,5291א ,6'7
אַרטראָספּ אָר  --דער- ,ן .בּאָט .ככאיי 2כגר.

און צו לעבּן,

ספּאָר פֿון אַן אַלגע ( ,)85321 +--אַ לישײ ,א
שװאָם װאָס קומט אין פֿאָרעם פֿון אַ שנירל
קרעלן.

 8ונע ם האַרץ

אַרטראָפּאָ ד  --דער . ,זאָאֵל=20: .
0 8.1תסזם .112פֿאַמיליע פֿון אָנחוט-השדרה-
דיקע בּאַשעפּענישן ,אינסעקטן און יםבּאַשע-
פֿענישן װאָס זייער קערפּער בּאַשטײט פֿון
רינגען און בּאַװעגלעכע טיילן .די שפּין ,דער
סקאָרפּיאָן ,דער ראק און דאָס נאַסטל געהערן
צו די אַין, .די אַין האָבּן נישט קיין מורא פֿאַרן

נ"י,

אַרטער|יע  --די" ,ס .ככאיי ככגר.
געפֿעס װאָס פֿיוט דאָס בּלוט

אַר(ט)צניל

--

די ,מצ

בבּ .אַרכ.

6241:

  - .6100214רפֿואה .היילונג; .ליבּה בּרידער,קױפֿט דיזה ליבּליכה תּפֿלה אודר גרעפֿטיגה

תּפֿלה , . ..פֿיורדא  ,9071שערר-בּלאַט.

גישע דיקער און הארטער װערן פֿון די
אַרטעריע-װענטלעך װאָס פֿאַרמינערן דעם צו"

 .1בּלוט-

צו די געװעבּן ,אָרגאַנען און גלידער .אַנאָנימע
אִי ,אקסליאַי ,בּראָנכיאַלע אַ' ,פּולמאָנאַרט א"
די סיסטעם פֿון די אַ'יס .פֿאַרהאַלטן דאָס בּלוט
און איבּערבּינדן די אַי, .די אַי פּולסירט כּמעט
גלײַך מיטן האַרץ און גיט אין אַ מינוט אַזױ
פֿיל קלעפּ װיפֿל דאָס האַרץ" ,איבּז ,ד .מאָרדפֿין,

|תי:

א

רײַכלין

דערטרענקען,
אױטרענקען  --טרח .אַרכ.
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יוניער' (תּהלים ,קלו,
, 51אונ' ער ארטרינקטא" (תי, :אַרײַנגע-
שרייסלטײן.

אַ'װענאַ ז  --אַדי .װאָס איז שײַך אי צו

אָפּצװײג פֿון אַנגיאָלאָגיע,

סיפּור"

יפֿאַר

שפּאָט"ן,

8

שטייט  . . .פֿון צוויי קני ,אַן אַיעלן און א
װענעזן" ,טאַז ,װאַרשע 6 ,0291ן ,112

בּלוטישטורץ איז געפֿערלעך" ,דער לאַנדאַרבּײ
טער ,לוח פֿאַר קאַלאַניסטן .2 ,יאָרגאַנג ,װילנע
 ,2ז' .481

אַן אַרטעריע אי צו אַ װענע:

ערטער

זיקער  --װער עס לײַדט פֿון אַרטריט(יס),
-י'ש  --אַדי .אויך :רטרעטיש.

פֿאַרטײַטשט 3בבּספֿר' (בּמדבּר .כא; :)41 ,אין
אַרטרײַנגא ,לי ויספּר"| ,תִּי, :אין דעם בּוך"ן.

א'טאָמיע  --אָפּעראַציע איבּער אַן אַרטע-

אַרטעריאָ  -- 7דער- ,ן .שמאָלע אַרטע-

און טוריסטיק

אין פּוילן ,וװוארשע ,5391

פֿאַרװאַנדלען װענאָזיש בּלוט אין אֲיאַל בּלוט
דורכן אַרײַנבּרענגען זױיערשטאָף אין די לונגען.

אויך- :יאַלנע  --סל .נר, .דער אַײאַלנער

ריע:

פֿון די געלענקען װאָס נעמט זיך פֿון איני
פֿעקציעס אָדער מעטאַבּאָלישע שינויים,, .עלטע-
רע מענטשן ,בּאַשװערטע סירובֿ מיט אַייזם און
קראַנקײטן פֿון די אָטעם-װעגן פֿילן זיך בּעסער
אין די װאַלד-פּלײנען" ,הירש מאַץ ,קורי

זונג  --רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יולשנינה'
(דבֿרים ,בח,, :)72 ,אונ צאַרטראָייונגאי  . . .לשון

אַ'גראַפֿיע  --פֿאָרשונג ,בּאַשרײַבּונג פֿון
ארטעריעס:

אאַ'ל --אַזי

אַרטריט|(יפ)  --דער" ,ן?? .איי 22גר .פ:5
אָנצינדונג ,קראַנקײט
דיזם ,ארטרעטיזם.,

אַיאַיל בּלוט, .פֿון דער אונטערקאמער |אין
האַרץ פֿון אַ פֿראַשן הייבּט זיך אָן א קורצע
רויטלעכע כּלי װאָס צעצװײַגט זיך גלײַך אויף
צוויי צװײַגן :א רעכטע און א לינקע .דאָס איז
דער א'ער שטאַם" ,יאַכ | זי 132

לונגען-װוענע לויטן בּוי פֿון אירע װענטלעך,
קיין
ט
י.
נך..
בּלוט אָבּער טראָגט זי אין וי
װענאָזיש ,נאָר ריינס ,אַײאַלישײ ,ט .בּערלס,
מענש-מאַשין ,קיִעוו ,7291

אינטערנאַציאָנאליזמען.

0

דער

נ"י

דערציילן ,רניב-
אַרטרײַ(ע)ן  --טרח .אַרב.
לין  8פֿאַרטײַטשט יושננתּם' (דבֿרים ,ו)7 ,
,אונ' דו זולט אַרטרײן"* ותּי, :אײַנשאַרפֿן"ן.
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יאספּרה כמוי (תּהלים,
עג; ;)51 ,איך װיל אַרטריין אַזוֹ ,כּלומר אַספּרה
הדבֿר" |תּי, :איך װעל רעדן אַזוי"ן.

אַליזירן  --טרו- .זיר ,אַרטעריאַליזירט, ,2בּיאָ

ש.

בּלום,

בּױים

פֿון

לעבן,

,1391

שטעטל.
אִױיטשאַפֿט  --די- ,ן .מיו ,גאַליציע.
געגנט ,אומגעגנט .בּאַשטימטער געאָגראַפֿישער
שטח, .אין מעהררע אָרדשאַפֿטן בּמדינתנו
האָבּען די יהודים מתענה גיװעסען" ,גוירה
העבּבּי ,אָנהײבּ  .91י"ה וְיִבֹּל צוא1:2 ,ן, .ווען
די הלוואה איז געשען אין אַן אִי װאו די
תּבֿואה בּיליקער איז אַלס אין דען אִי װאו דער
לווה איבּער תּבֿואה געפֿאָדערט װערט ,בּרויך
דער לװוה נאָר צוצוצאָלן לויט פּרײַז װי די
תּבֿואה גילט אין דען אִי וואו די הלוואה געשען
הרבֿ

איזט",

מ.

הלוי

הורװיץ,

ספֿר

פּרישת

מרדכי ,אונגװאַר  ,6681מג/ז, .ער זאָל ניט זײַן
פֿאַרשניטן פֿון צעװישן זײַנע בּרידער און פֿון
פֿון זײַן אֵי" ,פרץ,

טויער

'רות',

איבּז,

ד.

,אין אַ סך אִיץ זאָגן זיי |די מחללי-שבּתן ,דאָס
דער שבּת גיט די פּרנסה אויף די גאנצע
רי'י

װאָך",

שמעון

װאָלף

מרגליות,

לבֿ

שמעון

ש!, ,3291 80101062506דאָס איז אַן אַי בּײַם
סוף פֿון דער װעלט / ,ערגעץ אין א תּהום א
טיפֿן  /וואו מע קען נישט צוקומען נישט מיט
קיין בּאַן  /און אפֿילו נישט מיט קיין שיפֿן?,
מלה,

די גאָלדענע

אַרטשיק

פּאַװע,

קליװלאַנד,

ז' ,091

 --דער ,יקעס .אנימם .=8:

( .1הילצערנער טייל פֿון א פרימיטיוון זאָטל),
בּײיגעװודיקער שטעקן פֿון א זאָטל ,זאָטל,
 ...,די וואסער-טרעגער מיטן קעראָמיסל ,די
קצבֿים מיט די איעס און די טרעגער מיט
די שטריק

אויף

פֿאָר 2691 ,וא ,4

די לענדן",

י .שמולעװיטש,

 .2דזװ דװח, .די פּויערים,

אָרטשיק

2019

זיי שלעפּן ,װער בּײַם דישל ,װער בּײַם אַ",
י .טיגער,

דער

צדיק

און

דער

בּעל'תשובה.

אָרטשׂיק  --דער ,יקעס +- .דפֿװ=:2: .
סעמציקסם ; 2:אגעציקס 8: 40:ע20עס.
 .1געשניצטער גראָבּער דראָנג ,שטעקן אײַנגע-
קאַרבּט אין בּיידע עקן ,צוגעפֿעסטיקט צום
װאָגן א בּיסל העכער װי די קני פֿון די פֿערד.
אויף די קארבּן װערן פֿאַרצױגן די שטריק פֿון
געשפּאַנטן פֿערד, .איך האָבּ מורא אַז עס האָט
זיך אָפּגעריסן דער אַ" ,ממוס ,די טאַקסע,
,אָט צוגעשפּאַנט מיט אֶיעס צו דער
זי  .94ה
פֿרישער נבֿלה די איבּערגעבּליבּענע פֿערד און
געשלעפּט אין װאַלדײ ,רחל קאָרן' ,ערדי .עערשט
מיט א װאָך צוריק האָט ער אָפּנעשטעלט אַן
אָבּאָז מיט אמוניציע  . ..צוגעבּונדן די זשאָלנערן
אין די אֶיעס בּײַ די פֿערד" ,מאָטע

דעכטיאַר,

בּויער ,מינסק , ,6391צװיי סאָלדאַטן זײַנען
| אַראָפּ פֿון װאָגן און מיט אִיעס גענומען קאַטע-
ווען דאָס פֿערד" ,י .מעצקער,

גאָטס בּאַשעפֿע:

נישן נ"י  ,8591זי , .01די פֿערד זײַנען שוין
געשפּאַנט ,בּלױיז איין לייטש דערענדיקט נאָך
מענדל צו פֿאַרלײיגן אויף א שלייף אויף דעם
אֵי אַרויף",

װאַרשאַװסקי,

עוזר

שמוגלאַרס,

נ"י

 ,6זי  .532אַרונטערנעמען דעם אִי און געבּן
|
קלעפּ,
 .2פיג .גראָבּער-יונג, .זע נאָר סאַראַ אִי ער
*לערנען פּרשה אִי = אַרױסװײַון
איז!".
,ובֿיה האָט אויך  . , .נישט געלאָזט
גראָבּקײַט .ט
הערן ס'פּראָסטע מענה-לשון פֿון די שטאַל-
יונגען װאָס האָבּן זיך אָנגעלערנט אין דער
פּרשה-אָי" ,י .אַקרוטני ,צוק ,סעפּט' ,6591
 9געטאַקטער
בּאַפוצונג,

שטעקן

בל א בעט

װי אַ

 --אדי.

װאָס איז אײַנגע-

אַיטשען  --אוטו- .טשע ,געאָרטשעט=?1:: .
רעוען ,בּרומען .וויינען מיט אומ-
פעיפציעץע.
קלאָרע קולות, .א סטאַיע מיט װעלף און זיך
ראֵיען און ראָיען / :זיך איבּער אים רײַסן און
אִי און װאָיען" ,הר ,אונטער גאַטס הימלען ,יפֹּה

|

סוכּת דוד הנופֿלת" ,חג ,ירושלים של מעלה און

ירושלים של מטה ,תּשכ"ה ,זי  ,61אויך :נאָמען
פֿרגל :אוריאל,528 ,

פֿאַרן בּית'המקדש.

אָריאָ'ל און רעשקע  --שפּיל מיט מטבּעות
וואו מע האָט געדאַרפֿט טרעפֿן אויף װאָסער
זײַט די מטבּע איז געפֿאַלן |אָײאָדלער ,רי-קאָפּ
פֿון מלך) ,אַ קינדערשפּיל און אן אזאַרטשפּיל
בּײַ דערוואקסענע.

אַריאָלע  --די- ,ס.

פֿילקאָליריקער זינג'

פֿױגל ,ענלעך צו אַן איועלע ( ,)8201 +--גע-
הערט צו דער פֿאַמיליע .624110110

אָרֹיאָ'ץ  --דער קאָנסטעלאַציע פֿון שטערן.
וָאין גריכישער מיטאָלאָגיע א יעגער אַ ריז װאָס
| די געטין אַרטעמיס האָט אים געטייט און איז
| געװאָרן א געשטערן), ,קענסטו בּינדן די קייטן
פֿון זיבּן שטערן אָדער די שטריק פֿון אִי |כּסילן

צװישן דער שלאַכטע" ,ר .מאַהלער ,אין ספר
 --אַזי.

 :82שטאַרקער ,קרעפֿטיקער.

,פאַרשױמטע פֿערד װי די אֲיות" ,פרץ ,איבּער

אַ שמעק טאַבּעקי.

אַריָאַדגעפֿאַדעם  --דער .מצ נב| .גריכישע
מיטאָלאָגיע .די פּרינצעסין ארואַדנע האָט געגעבּן
טעזעאוסן אַ קנײַלכל פֿעדעם כּדי ער זאָל

זיך אַרױסראַטעװען

קריסטלעכע

סעקטע ,געגרינדעט פֿון אַרױס (אַלעקסאַנדריע,
אָנהײבּ  ,4י"ה) װאָס האַלט אַז קריסטוס איז
ניט א טייל פֿון גאָט און פֿאַרלײקנט די געט
לעכט דרײַאייניקייט ,נאָר אָנערקענט קריסטוסן
וי פֿון גאָט בּאַשאַפֿענעם אַ מין אָדם הקדמון
װאָס איז אַראָפּ צװישן מענטשן אין אַ מענטש-
לעך געשטאַלט .די אָפֿיציעלע קריסטלעכע קירך
האָט גערוֹדפֿט די אָנהענגערס פֿון אי עד חרמה,
| ,דווקא אין דער סאַנדזער געגנט איז די
כּפֿירה פֿון אי געװען שטאַרק פֿאַרשפּרײט

-נער  --דער .אָנהענגער פֿון אַי.

ארי  --דער ,מצ אַריות (אַראָיעסן ??משלי כבּ,

קענען

אַריאל  --כישעעיה ,כט.1 ,

סאַנץ ,זִי ,63

אַר י  +- --אַרי הקדוש,
אאַ .לײבּ.

נאָמען פֿאַר

ירושלים, .גאָט האָט אין אי אױפֿגעשטעלט די

אַריאַ|ניום  --דער .מצ נבּ

שפּאַנט אין דער בּרייט פֿון װאָגן צוגעבּונדן
אין אַ זײַט .היפּוך פֿון נאַשפּיצאָװע? .די אִי
פֿערד צי די לאָשעקעס װאָס פֿלעגן גיין אין
דישל ,", . ,זט.

נקבּר",

בּאַצֵי
אריאָואָ  --מוזיק ט'..:090110:112 .
כענונג  -צו זינגען אָדער שפּילן מוזיק מיט
געפֿיל ,פּאַטעטיש.

 8אַיישטערןן.

 .4גאַרטל,

אַרטשיקאָװוע

װעגװײַזערישער מיטל זיך אַרױסצופּלאָנטערן
פֿון א פֿאַרװיקלטער סיטואַציע ,פֿון א שװערער
פּראָבּלעם ,פֿון יעדער מין לאַבּירינט ענינים,
,זי גיבּן אונדז אַן אַפֿי מיט װעלכן מיר
קאָנען זיך אָריענטירן אין דעם לאַבּירינט פֿון
די איינצל-פֿאַקטן" ,זשיט װו ,נ"י  ,2191זי ,141
;זײַן בּוך 'דער תּנך װי דער אַפֿי אין לאַבּירינט
פֿון די שפּראַכן איז נאָך נישט געהאַט אַרױס
אויף דער ליכטיקער שײַזָי ,צייט ,טאָג8591 ,
|א ,41

לויז מאַכן" ,תּי ,איובֿ ,לח| ,13 ,אין עמוס ,ה,

 .8טייל פֿון װעבּשטול,

3

אַריבּער

פֿון לאַבּירינטן,

ניש

-ניזירן  --טרװ .אַריבּערבּרענגען

צום אַ

|

אַרי בּין הרחובות  .. { --בּיין האָרכױבֿעסן
פֿראַזע .תֹּח? .כמשלי,

גאַסן,
שיקט
תּירוץ.
אַװדאי.

כו ,321 ,אַ ליב אין די

תּי .דאָס זאָגט דער פֿוליאַק װען מע
אים ערגעץ .געניצט מיטן ב :א פֿױלער
,,כיזע דו האָסט ניט קיין חשק צו גיין,
 . .אי בּי ה'י.

אַריאָיפעמיטיש

 --אַדי.

װאָס געהערט

גלײכצײַטיק אי צו אַריער אי צו סעמיטן, ,די
ייִדישע שפּראַך איז  . . .אַ שטיק אַרישע נשמה,
װאָס מיר האַבּן אַרײַנגענומען אין זיך און צו"
נױפֿגעגאָסן מיט דער אייגענער נשמה ,אַזױ אַז
זי איז שוין איצטער ניט קיין סעמיטישע ,נאָר
אַן אַייסיע" ,זשיט או ,נ"י  ,9191זי ,541
 .1געניצט
אַריפּער  --אַדווזסטט-צסם.60:2:
מיטן גרונט ב מ  9ר .אויך :העכער ,לענגער ,
יגעדויעריקער ,עלטער; .אַז מע קען ניט א

גייט מען אַרום און אַרום (מוז מען אַרונטער)",
שװ.

;אז מע קען ניט א'  --מוז מען א",

שװ{ .מע גיט עס אויך איבּער אין נאָמען פֿון
ר'י מענדל

קאָצקערן, ,װאָס דער אייבּערשטער

גיט

איליער.

גיט,

עֶר

שוין

אי",

ר'

מנשה

,אין אַדעס איז דאָ מיל-מיליאסן גאָלדענע
רענדלעך  . . .געלט איז דאַ אַ' גענוג" ,ממוס,
שטורם'צטט ,זי , .7זײַן אינערלעכקייט זאָל
זײַן

אָנגעפֿילט

מיט

ליבּשאַפֿט

פֿול

און

א"

בּיזװאנען עס װעט זיך פֿאַרשפּרײטן אויך צום
לינקן {דאָ :ממשותדיקן ,קערפּערלעכון טייל",
/
תניא ,זינא .

 .2פֿאַרבּײַט אַ װערבּ מיטן קאָנװערבּ אַי
װאָס בּאצייכנט אַ בּאַװעגונג .בּכן ,קומט אנ
שטאָט :אַריבּערגיין ,אריבּערקומען ,אַריבּער-
לױפֿן ,אַריבּערפֿאָרן ,אַריבּערפֿל;ען ,אַריבּער-
שווימען ,אע, .איך בּין אי צו אים זיך דורכ-
צושמועסן", .מיר זײַנען א' די גרענצץ",
יהודי( ,בּ)לאװ!  --נאָר איבּער דעם מים א'",
פֿװל {איר װעגן געבּן זיך א נדר .װעגן צװאָגן
אַזױנס װאָס איז שװוער מקיים צו זײַן ,װאָרנט
מען  --קומט דער ענטפֿער :נאָר בּיז מע װעט
אי דאָס װאַסער ,ד"ה מע װעט אַרױס פון א
סכּנה}, .קוים װאָס ער איז אַי די שװעל ,לױפֿט
 . . .ויענערן אים אקעגן גאָר אין איין אַטעם",
ממוס ,װינטשפֿ ,ז' , .002ער װעט אַ' קין
אויסלאַנד ,װעסטו אים רופֿן קנאַקניסלײ ,בּערג,
בּאַם דניעפער װ' ,עמעס' ,זי  ,734עדי דאָזיקע
שטעטלעך ,זיי זײַנען מיר ליבּער  /פֿאַר אֲלצ
פֿיל לענדער װאָס איך בּין אַ'" ,סעג ,איצטער,
זי , .19איר זײַט מיר אײינמאָל אי אין שטור-
מישן װילדן געלאף" ,חג ,דער מענטש פֿון
|
פֿײַער ,זי ,37
 .9קומט אַנשטאָט די װערבּן ,אויסגערעכנט
בּײַם בּ  ,2אָבּער מיט אַ צ יט -בּ ,צי מיט אַן
אַנדער מין  ,3חוץ בּאַװעגן זיך .דער יום-טובֿ
(פּסח ,חול-המועד ,ימים-נוראים ,אע) איו א"
;די צ ײַ ט (שעה ,װאָך ,אע) איז אי און קיין
רעזולטאַט איז דערװײַל ניטאָ" .די הייסע רגע
איז אי, .די מאַכט (דעה ,העגעמאָניע ,אע) איז
אַי צו אַן אַנדער מלוכה (גרופּע ,קלאס מענטשן
אאַזו), ,די קראַנקייט (שלאַפֿקײט) װעט בּאַלך
*;איבּער אים קען מען א" = מע
אי".
|ארף זיך ניט רעכענען מיט אים .סאיז א'
ד
*,סאיז א' א קע לט אבּערן
בּמסורה.
לײַב" = פֿון פּחד ,פֿון דערזען ,אָדער דערװיסן
*אַ' אוױיף
זיך װעגן א שרעקלעכער זאך".
אייגענער קע ס ט = אַנהיבּן אַליין אויס.
|צוהאַלטן זיך און די משפּחה |אױפֿן סמך פֿון
דעם איידעם װאָס גייט אַראָפּ פֿון זײַן שװערס

אַריכּער

2020

קעסטן,, .מיט איין פֿוס אַ' די קרעטשמף" =
בּעל-עגלהסן פֿאָרן גיך ,זיך אָפּשטעלן אין אַ
קרעטשמע נאָר אויף א קורצער װײַלע, .די
ראָלע פֿון זינגען מה-יפֿית פֿאַרן פּריץ איז אַ",
שע ,אין שטורם ,ז'  .901ער איז געבּוירן
געװאָרן |מיט שלעכטע מידותן און סאיז גאָר"
נישט אי און גאָרנישט אַװעק פֿון אים" ,תּניא,
זי , .07דערװײַל טראָגט דער ניעמאן שין
קריִעס / ,דערװײַל איז דער װינטער אַ ,סעג,
אַ בּוים אין פּוילן ,ז' , .72דער מיטעלער רבּי
איז געװאָרן נשׂיא . . . ,איז דעם מיטעלן רבּינס
חזקה אויף פּתיחת-האָרון א' צום צמחיצדק",
לדבּ ,נײי תּשי"ז ,רכו.
 4קומט אַנשטאָט אַ װערבּ מיטן קאָנװערבּ
עס
אַװצעק ,פֿאַרבּײַ ,דורך .דער כּ
אזוֹי אויך װעגן יעדער געפֿל,
איז אַי.
שטימונג ,איבּערלעבּונג, .מע האָט גערעדט
װעגן קונסט און שיינקייט  . . .איז מען אי צו
שיינע פֿרױען" ,ספ ,סודות ,זי , ,432איך שטי
אַ געפּלעפֿטער זיך איבּערצוגעבּן  /אין גוטן
רשות פֿון דעם גליק צו פֿאַרגעבּן / -- ,נאָר
כ'קען ניט איבּער חורבּן און מאָרד ניט אַ",
הל,

אין

טרעבּלינקע,...

מענטש-קרבּן,
 .9קומט אַנשטאָט
אַי ,אַחוץ די װערבּן
,א העמדעלע ארויף
העמדעלע אַראָפּ --

פֿאַרגיבּ

נישט,

א װערבּ מיטן קאָנװערבּ
אויסגערעכנט בּײַם ב ,2
 -א געזונט אין גוף ,אאַ געזונט אין קאָפּ ,א

העמדעלע אַי  --אַ געזונט אין אַלע גלידער",
לידל בּײַם אָנטאַן אן אַנדער העמדל אף
עופֿעלע.

אַן

אַריפּער  --פרעפ .פֿרגל איבּער ,פרעפ=- ,
 .1קומט מיטן גרונט'בּ :מער װי,
3
העכער װי ,גרעסער װי .ארבּעטן א' די כּו-
חות .געבּן אִ' דער מ אַ ס .איבּערנעמען א'
אי א דרײַערל .אי דער טצב,
,
חק
דעם מ
דער נאַטור  4--איבּער דער טבֿע .519 ,רעדן
אֵין ק אָ פּ = אומפֿאַרשטענדלעך פֿאַרן הערער,
טאָן אי עמעצנס קאָפּ = זיך ניט רעכענענדיק
מיט אים, .אונדזער משפּחה האָט אֲרום און
אַרום געציילט א' הונדערט מענטשן", ,איז
מענדל א גרויסער בּעל:חשבּון ,עס איז אַ סבֿרא
אז ער קען אַזש בּיז א' תּשבּורת" ,אַר ,אַ
פּסחדיקער טאַטעי, .דער קאסיר זאָגט . . . :וערן
האָט שוין איבּערגענומען אַי א דרײַערל" ,בּערג,

בּאַם דניעפּער ו' ,עמעס ,זי , ,122אויבּ מער
און אי דער מאָס  --האַלט מען ניט אויס" ,נס,
משפחה

אַריבּערבּלאַנדזשען

מאַשבּער,

נ"י ,8491

 .2קומט מיט א צײַ טב און שאַפֿט אין
זאַץ ,צוזאַמען מיטן װאָרט אָדער װערטער װאָס
בּינדן זיך מיט דער פּרעפּ ,אַ צײַט בּאַשטימונג,
אֵ' א מעת-לעת ,א װאָך ,א יאָר אע .אַ' דרײַ
װאָכן .א' צװאַנציק יאָר .א' מנחה ,מעריבֿ,
קומען אין בּית-מדרש א' דעם לייענען .אַץ
פּריזיוו = איבּער  12יאָר אַלט ,אַן אַלטער בּחור
(אָכּער א בּאַפֿרײַטער פֿון מיליטער-דינסט אין
צאַרישן רוסלאַנד) .אי שלושים = אַ מיידל
װאָס איז עלטער פֿון  032יאָר, .א טאָכטער אַן
אונטערגעװאַקסענע ,שוין רעכט אין דייאָרן ,א'

צװאַנציק" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ, .א,ון מיטאַמאָל
מיר גיבּן זיך א שטורעמדיקן טראָג  /דורך
גרויסע װעלדער טונקעלע  --א' נאכט און
טאָג" ,סוצ ,פװ | ,זי ,24

ט"רבּ און שאַפֿט אַן
 .9קומט מיט אַן אַ
אָרט-בּאַשטימונג .אַי דער גאַנצער שטאָט (געגנט,
ועלט) ,אי די בּרעגן .אי דעם בּאַרג (די בּערג).
אי אַ װאַנט (די װענט) .אי אַן אָפּשטעל, .עס
רוקט זיך דער װינטער  /אי דער װעלט  /און
שרעקט אָפּ דעם עולם  /מיט װינטן און קעלט",
אַר ,לידער' ,ווינטערי, .דעם װאָלקן אָבּער האָט
געגלוסט זיך טאַנצן אי שאָטױבּערג און אָװנט-
גריבּער",

פֿריד

װײַנינגער,

אַ פּאַסטוך

אין

אַריבּערװײען .אַריבּערװעגן .אַריבּערכאַפּן .אַרי
בּערלעבּן .אַריבּערמאַכן .אַריבּערמישן .אַריבּער-
נעמען .אַריבּעררעכענען.
 4דזוו איבּער .למשל :אַריבּערדרײיען .אַרי"
בּערװאַקסן .אַריבּערװעגן .אַריבּערלױפֿן .אַרי
בּערלעבּן .אַריבּערנײען .אַריבּערנעמען זיך .אַרי
בּערפֿאָרן .אַריבּערפֿליסן,

בּײַ די װערבּן מים אַריכּער
ווערן ניט אַנגעװיזן אימפּ און
פּאַר - .די װערבּן מיט איבּער
אָדער מיט אַן אַנדער קאָנװערבּ.
די װערבּן מיט אַריבּער ווערן
אויסגעטייטשט בּלויז אין די
פֿאַלן ,ווען חוץ די דרײַ גרונט-
בכ קומען צו אויך אַנדערע בּבּ.
װערבּן מיט אַריבּער וועלכע
ווערן ניט פֿאַרצײיכנט ;- ,די
שטאַמען פֿון די וװערבּן און
קאַנװערבּ אַריבּער .=-

נין'י

יאָרק ,נ"י  .1591אַ'י די אַקסלען פֿון די בּערג,
װי א שומר מיט זײַן בּלוי אויג טשאַטעװעט
כּנרת" ,

אסתר

שומיאַטשער,

לידער,

,6591

זי .411
 .4קומט מיט אַן אַריבּערגעטראָגענעם מע -
טאָנימישן בֹ פֿון אָרט .חובֿות אַ' די
צרות (אָרג ,חובות אע) אֵץ
אויערון.
קאָפּ .זאַט א'ן האַ לדז .ללײַך נאָך אַ'
מה-נשתּנה זיך נעמען צום עסן, .מע װערט אַ
בּעל-חובֿ א' די אויערן און אָפֿט מון מען
אָנקומען לײַען צו געמיינע  . . .מענטשן" ,אלצ,
תוכחת חיים ,װילנע  ,5681ז' ; ,95איבּער
שׂרפֿים ,אופֿנים און הייליקע חיות ,איכּער און
אַ' ,אָן אַן אָפּשטעל און אַ' בּיז  . . .אַהין ,אַהין,
אַהינצו" ,צייט ,מטטרון' ,קץי, .מיר זאָלן אָנטאַן
אונדנער ייִדיש ליד אין הײיליקער בּאקליידונג /
צו אַכפּערן עס און צו הייבּן עס אַי אַלע קעפּ",
הל ,אַ בּלאַט

אויף

אַן עפּלבּוים,

'די אײבּיקעץ

צוויי",

 .2איז דער צוייטער טייל פֿון צונױיפֿגע-
זעצטע פרעפּ :איבּ ער ...אי מיט...אַײ
אַרבּעט איבּערן ק אָ פּ אי .א מײַל די װײַט מיט
א ש מיצל אי {פֿון בּעל-עגלהש :נאָך דער
מײַל װעט נאָך אויסקומען צו געבּן א שמיצל
דעם פֿערדן .פֿון אָרט"ב אִי צו צײַטיבּ :זײַן א
יאָר אַכציק מיט א שמיצל אִי .איך :מיט א
סמיטשיק אי |איבּער ענלעכקייט אין קלאנגען,
פֿון קלעזמער-װועלטן,
אַריפּער  --קאָנװערבּ .די וויכטיקסטע בּבּ זײַנען:
 .1פֿון אױיבּן און איבּער עפּעס .למשל :אַריבּער-
בּייגן (זיך) .אַריבּערגליטשן זיך .אַריבּערגעבּן.
אַריבּערדראַפּען זיך .אַריבּערהייבּן .אַריבּערהענ-
גען .אַריבּערװאַקסן .אַריבּערװאַרפֿן .אַריבּער-
וויקלען (זיך) .אַריבּערזיצן .אַריבּערטראָגן .אַרי"
בּערלייגן .אַריבּערנעמען .אַריבּערפֿאָרן,
 .2פֿון איין זײַט אויף דער אַנדערער .למשל:
אַריבּערבּרענגען .אַריבּערגײן .אַריבּערגנבֿענען,
אַריבּערװאַנדערן .אַריבּערזעגלען .אַריבּערזעצן,
אַריבּערטרײַבּן .אַריבּעריאָגן ,אַריבּערכאַפּן (זיך),
אַריבּערלױפֿן .אַריבּערלײיגן ,אַריבּערנעמען .אַרי

בּערפּעקלען.
 .9מער פֿון א געוויסער מאָס .מער װי אַן
אנדערער .מער װי פֿריער ,למשל :אריבּער-
אַרבּעטן (זיך) .אַריבּערבּיטן ,אַריבּערגיסן (זיך),
אַריבּערװאַקסן,
אַריבּערדריקן.
אַריבּערגעבּן.

אַריבּער און אַריפּער  --דזו אַריבּער ,נאָר
לעילא

עמפֿאַטישער,

סחורות

ולעילא.

װאָס

פֿילן אָן אַלע מערק אי אי אַי, .מענטשן װערן
רק מער און ערד קומט דאָך ניט צו .מילא
קלױיבּט זיך אָן חובֿות ,פּאָדאַטקעס אי אי אַ",
מעשׂה

די

פֿון

פֿיער

װארשצ

ברידער,

,6091

זי ,02

אויך

אַריכבּערפּײיגן  --טרװ .אַי אַ צװײַגל.

פֿיג :אי עמעצן צו דער אייגענער גרופּע .א'
אויף אַן אַנדער זײַט =
ן
קע
דעם שט
אָננעמען א פֿאַרקערטע מיינונג .עװצט,..
וערן גיכער אי זײַן געשטאלטערישע פּען אויף
דער זײַט פֿון נאַטוראַליסטישער

בּאַשרײַבּונג",

בּיש ו ,זי ,583
מיט זיך , --זי איז אומפֿאָרזיכטיק צוגע-
לאָפֿן צום בּרעג שיף ,און האָט זיך אַריבּער-
געבּויגן איבּערן בּרעג און איז אַרײַנגעפֿאַלן אין
ים",

זעל"ג

פֿון

זאַגער,

נײַא

שײנע

אַנעקדאָטן

ווילנע , ,2981בּייגט זיך אַריבּער  , . .אין דרויסן
אַרויס  . . .נעמט אַרום מיט איין קוק דעם
גאַנצן הימל" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן | ,זי ,132
,די פֿאַציאַט האָט זיך שטאַרק אַריבּערגעבּויגן,
און קוקט אַרונטער אויף זײַנס גלײַכן  --אויך
אַן אַלטע ,שװארצע

חורבֿה" ,פּרץ' ,װאָס דאַרף

א יידענע', .סבּײיגט זיך איבּער אים אַריבּער
וְאיבּערן ים} ,סיבּלאָע װײַבּ  --די נאַכט{ . . . ,זין
שטילט אים אײַן" ,אצג ,מעפֿיסטאָ ,זי ,97

ב-ּ-ייג ,דער- .זנג- .עכץ- ,עניש.
אַריבּערבּלאַג|ירן,

-עווען  --טרװ.

אַריבּערבּלאַפֿן.,
אַריבּערכיטרעװען.
שטײַגן עמעצן .א' דעם אָנפֿירער
בּאנדע,

אַריכּערבּלאַנדזשען

פד.

אַריבּער-
פֿון דער

 --אוטװ  6אַקח.

אי דעם געדיכטן װאַלד .אי איבּער אַן אומ"
אויך פיג, :און די גע"
בּאַוואוינטער געגנט.
דאַנקען זײַנע האָבּן די גאַנצע צײַט ניט אַריבּער-
געבּלאָנדזשעט איבּערן פּאַרקאַן פֿון גאָרטן",

אַריבּערבּלאָפֿן

2221

י .שטינבּערג ,אין אַ פֿאַרװאָרפֿן װינקל ,בּערלין
 ,2זי - 6עניש,

אַריבּערבּלאָפֿן  --טרו, .מע קאָן זאָגן ,אַז
די

דרײַ

װער

זיך

האָבּן

װעמען...

שטערן

פֿאַרהערט
א",

װעט

אין
שע,

בּלאָף ...
בּלאַנזענדע

װ ,זי ,371

אַריבּערבּלינצלען  --אוטו .אַי מיט די אויגן
צו די בּחורים, .דער צאָרן קעגן שלום אֲשן
האָט זיך  . . .גענומען  . . .דערפֿון ,װאָס ער האָט
 . , ,מיט

זײַנע

גויים",

ד .שוב,

װערק

צו די

אַריבּערגעבּלינצלט

פֿאָר 1691 ,או .42

אַריכּערבּליצן  --טרו .אַי די ידיעה קיין
אמעריקע, .איך האָבּ שוין געכטן אַריבּער-
געבּליצט דיר און פֿרידען אונדזער מזליטובֿ
און אונדזערע בּרכות" ,דפ ,גק ,אן , .83דער
אוראַלטער סיגנאַל איז דערנאָך אריבּערגעבּליצט
געװאָרן אַהער ,עֶר זאָל אַװעקלאָזן אין גאַנג
דעם רונדן דריי-טישל אין דער ספּייס {=קאָס"
מאָסןנאָדל ,ער זאָל אָנהײבּן קלינגען אין די
גיגאַוטישע גלאָקן" ,טמז 2691 ,צו ,22

אַריבּערבּליקן  --אוטו .אי איבּערן פּאַרקאַן.

אויך :אַריבּערגײן ,אַריבּערקומען און אַ קוק
טאָן, .ליבּע שכנה ,איך מוז אַװעקגיין .װעט
איר א' צו זען װאָס די קינדער מאַכן?".

אַריכּערבּעפערן

 --טרו, .ודעם אױפֿגעקו-

מענעםן איז װײניק . ..נאָכטון דעם יִדישן
גבֿיר  . , .ניין ,ער מוז נאָכטון דעם גראַף אָדער
דעם פֿירשט; און ניט אַלײן נאָכטון ,אָבּער נאָך
אי אים",

יפֿאָל,

,7881

פן ,94

מיט

זיך.

-ונג,

אַייבּערבּראָדזשען--אַקוזװ- :98 .בּ-ראָד-
זען .אי דעם זומפּ, .רײַסענדע שטרעמעי..
װאָס מע מוז זיי אריבּערשװימען אָדער גאָר
אריבּערבּראָדזען מיט גרויס געפֿאַר" ,אמז,
דער

אַריבּערגײן

אונצײַטיגער

בּעזוך,

,8781

.81 '1

;,סיהאָט

זיך אים {= דעם שיכּור|ן אויסגעדאַכט ,אַז
אַצינד גייט ער אַרױס פֿון מצרים ,און די ייִדן
דאַרפֿן א'י דעם ים-סוף און זיי האַבּן מורא
אַרײַנצושפּרינגען" ,פּאַריזער צײַטשריפֿט,6591 ,
איך בּנוגע צ = ט  :א;אַזױ
טא  ,41זי .001
האָט זי  . . .יאַריבּערגעבּראָדזשעטי אַלע שװערע
צײַטןי ,י .קייטעלמאַן ,פֿאָר 8591 ,װו ,61
-עניש,

אריבּערבּרומען  --טרוװ .ער רײַסט די
גראָבּע סטרונע  . . .און װויל אַי מיט איר טרויער
די גאנצע גאַס" ,צייט | ,זי 261

-עניש.

אַריכבּערבּריקן  --טרו .אַי אַ תֹּהום, .דער
גאַנצער שטח איז פֿול מיט אַרױסגעהױבּענע
פֿעלדזן און טיפֿע אָפּגרונטן און עס זײַנען
נייטיק גרויסע אָנשטרענגונגען כּדי אריבּער-
צובּריקן איבּער דעם גרויסן הייך-אונטערשייד
פֿון דאַזיקן שטח" ,קרננו ,פאן  ,3יולי ,2691
-ונג,

אַריבּערכּרענגען  --טרו .אַ' די װײַבּ און
די קינדער פֿון דער אַלטער היים, .און זאָגט

אַז איך האָבּ נישט קיין בּאַגריף  /װי ער
האָט געליטן אויף דער שיף / ,װאָס האָט אים
אַריבּערגעבּראַכט אַהער" ,מלה ,די גאַלדענע
פּאַװרע ,ז' , .51שפּעטער איז דער 'העולם'
אַריבּערגעבּראַכט געװאָרן קיין וילנע" ,גאָפּ,
 ,5א  ,8ז' ; .43איינמאָל האָט מען מיך
אויך אריבּערגעבּראַכט צו אים אין דער ואוי"
נונג" ,יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ ,263 '{ ,0791:11

מיט זיך.
זעכץ.

עניש.

-בּרענג ,דער.

הזנג.

הער (ין- ,קע).

אַריכּערגאַנג  --דער- ,ען
 .1אַקט אָדער
רעזולטאַט פֿון אַריבּערגײן .איבּערגאנג, .וֶדער
ערדסן אי פֿון גאַזדצושטאַנד  . . .אין גליפֿליסיקן
צושטאנד ,לאָזט זיך מיט א געוויינלעכער נאַטור-
ערשײַנונג ערקלערן" ,מבּ"ם ,הוגה דעות !,
ווילנע  ,2191זי , .34דער כּלל װעגן אי װוי} --
ואָן איז חל נאָר אויף װערטער װאָס זײַנען...
בּרייט געניצט געװאָרן" ,ימ ,יישפּ צא2 ,
 .2אָרט וואו מע גייט אַריבּער ,מיטל אַריבּער-
צוגיין ,גאַנגבּרעט ,גאַנגבּריקל, .מע האָט צו"
רעכטגעמאַכט די קלאַדקע ,בּכדי צו בּאַלײַכטן
דעם אַי ,גאָפּ ,8491 ,נאן ,51:61
אַריבּערגין  --אוטו  6אַקוזװ .פֿרגל איבּער-
 .1זיך בּאַװעגן דורך אָדער איבּער
גיין298 ,
עפּעס און קומען צו אַן אנדער זײַט ,אַנדערש-
וואו .אי די גאס .אי א בּריק .אַי דעם טײַך .אַי
פֿון איין שיינעם אָרט צום אַנדערן .אי איבּער
דעם ים, .מיט אַן אַלינע פֿאַרצױגן גלײַך/ ,
גאָט װייס ,צי מיר װעלן א'!" ,פֿל, .אי
װאַסערל ,װאַסערל ,טריקן זיך אײַן / ,אַז איך
מיט מײַן געליבּטן זאָלן קענען אַ" ,פֿל, .זײַן
װאָרט זאָל זײַן א בּריק ,װאָלט איך מורא
געהאַט אַריבּערצוגיין" ,פװל, .און גאָט...
האָט געמאַכט אי אַ װינט אויף דער ערד ,און
די װאַסערן האָבּן זיך אײַנגעשטילט" ,תּי,
בּראשית ,ח, .1 ,א ייִדיש קינד האָט צוליבּ דער
חגא דעם טאָג מורא געהאַט אַריבּערצוגײן דאָס
געסל אײַנשטעלן זיך דאָס לעבּן" ,אַש ,תּהילים.
יוד, .אויף אַדורכגײן פֿון איין זײַט געטאָ
צום צװייטן ,איז געמאַכט געװאָרן אין דער
הייך א בּריקל ,װאָס דער אַי האָט געשמעקט
מיט סכּנות-נפֿשות" ,גאָפּ ,8491 ,מאן  ,2ז' ,82
,מע האָט געדאַרפֿט זיך צואײַלן ,כּדי בּאַװײַזן
אַי מיטן פּאַראָם דעם טײַך ,װײַל די דײַטשן
האָבּן געקאַנט איבּערשנײַדן דעם װעג" ,נאַטע
לוריע ,הימל און ערד ,מאָסקװע  ,5691ז' ,792

| אויך פֿיג, :2װען דער מענטש

װאָלט אַזױ

געאַרבּעט איבּער זײַן נשמה װיפֿל עֶר אַרבּעט
אױפֿן גוף ,װאָלט ער געקאַנט אִי איבּער דעם
דיניקן שנירעלע פֿון לעבּן"| ,מע גיט עס איבּער
*ֹאַ'י די ג רענע ץ
אין נאָמען פֿון בּעשטן,
= אויך :אָפּלאָזן ,פֿאַרלירן דעם מאָראַלישן
(גײַסטיקן,

לאָגישן

אע) צוים,

אָפּהאַלט,

מאָס,

וערן אומגעוויינלעך .א' אַלע גרענעצן, .אלקאָ-
 , . .אַז מע מאַכט נאָר
האָל  . . .איז גיפֿטיק. ,
דעם ערשטן שריט איז מען גורם צו װײַטער-
דיקע. ,ג.י.יט מען אַזױ אַרום אומבּאַואוסט.
זיניק אַריבּער די גרענעץ און מע פֿאַלט א

קרבּן פֿון אַלקאָהאָליזם" ,איבּז ,ד"ר ל .פּאַסקאַל,
פֿון

װאַנען

נעמען

זיך

אונזערע

קראַנקײיטן,

לאָדז , ,2191די שילדערונגען גיען אריבּער
יעדער גרענעץ אַפֿילו פֿון אומגעוויינלעכקייט",
מ .יפֿה ,היימיש ,מײַ ,9591
 .2צוגיין .צוקומען .אַריבּערקומען (צו עמעצן,
ערגעצוואו) .אַרײַנקומען צו גאַסט, .נאָכמיטאָג
װעל איך אי צו דיר", .איך בּין בּײַם רבּי אַ
חשובֿ ,גאַנץ פֿרי װעל איך מיט אײַך אַי צום
רבּי און װעל פֿאַר אײַך שמועסן" ,ספֿר שבחי
רמ"ל ,לעמבּערג יאָר? ,ז' , .02גיי צו איר
אַריבּער ,פֿאָרכט דיך נישט ,זי װעט דיך שוין
נישט פּאַטשן" ,מעשׂה נורא מהצדיק המפֿורסים
רבּי ר' מענדעלי מרימינאָבֿ ,לעמבערג ,2881

,גי נאָר אַריבּער צו ר' גבֿריאלן און זאָג אים
אַז איך האָבּ זייער שיין געלאָזט בּעטן צו מיר
אויף אַן אָנבּײַסן" ,עט ,סערקעלע ,װילנע ,5291
*ניט) אי עמעצנס שװ על = (ניט)
זי 243
ארײַנקומען צו עמעצן .שװערן ניט אַריבּערצן"
גיין זײַן שװעל, .נא מײַן האנט ,כבּין גרייט,
איידער נאכט פֿאַרגײט / ,האַנט אין האַנט א'
מײַן שװעל" ,סוצ ,פּװ ו ,ז' ,87

 .9פֿאַרבּײַגײן אַן אָרט, .יידן האָבּן זיך דאָ
אַנידערגעשטעלט

שמועסן  --און לאָזן קיינעם

ניט א'י ,ממוס ,מסעות ,ז' , ,67דער װינט גייט
מיט כּעסיקן אימפּעט אַריבּער און שלײַדערט
דעם אָפּפֿאַל אין זאַמדיקע גריבּער" ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491זי ,601
אויך פֿיג, :בּיז דו װעסט װערן אַן אמתע
נאָ ך דאַרפֿן א סך
פּראָלעטארקע ,װלען
װאַסערן אי |= סװועט נאָך דאַרפֿן פֿאַר"
בּײַגיין אַ לאַנגע צײַט בּיז...ן" ,אַר ,אין
יענער צײַט'
 .4װערן איבּערגעפֿולט און אַריבּעררינען
איבּער די בּרעגן .איבּערגיסן זיך ,א' איבּער די
בּרעגן .די גלאָז װעט בּאַלד אִי, .גיס ניט מער,

דער בּיר װעט א"; .און צו אלע האָט זי
אַלץ אױיסגעלאָזט צום סוף :די װאַסערן זענען
אָבּער איבּער דיר ניט אריבּערגעגאנגען {ב=ּיסט
ניט געװען אין אַ סכּנה}" ,נחבּ ,ימעשׂה מבּערגיר
והעניי |ז' לה/אן .,די בּ לוטן גײען אריבּער
= מע װערט שטאַרק אין כּעס ,מע האָט א סך
צער, .אַ װילדער ,א צאָרנדיקער פֿיבּער ,ער
גייט מיר די בּלוטן אַריבּער" ,מר ו ,װארשע
 ,8ז' ,22
 .9זײַן מער פֿון אַ געװויסער מאָס .אַריבּער-
שטײַגן .אי עמעצן אין תּורה ,אין װיסן ,אין
ספּאָרט אאַ,, .איין זומר הוט ,דר בּרייטי בּאָרטן
האָט ,דאָז איין פֿושׂט בּרייט זײַני בּאָרטן
הריבּר גינן ,דאָ טאָר מן ניט אִם שבּת דאַרינן
גין" ,לטו ,סז/א, .פֿיל װײַבּער האָבּן פֿאַרדינט
און גרויס דאריבּער  /דו אָבּער גייסט זיי אַלע
װײַט אַריבּער" ,ממוס ,זמירות ,ז' { .41לויט:
משלי ,לא, .}92 ,מבֿינים האָבּן  . ..געזאָגט אַז
ער װעט זײַן אַ כּלי-שלמה און װעט אַמאָל אי
דעם

טאַטן זײַנעם",

שע,

יוסילע

סאָלאָװײ.

 ,0פֿאַרבּײַגײן (װעגן צײַט), ,אַלע יום-טופֿים
זײַנען שוין אַריבּערגעגאַנגען", .אַזױ איז אַרײ

אַדיבּערגיסן

2022

זש,

קיסר

און

שע ,קליינע מענטשעלעך,...
דעם

קראַנקייט), ,די קראַנקייט (די פֿיבּער ,די מגיפֿה)
װעט א'", .אַזױ װי א װינט װאָס דיערט א
גאַנץ לעבּן ,איז איבּער |אאירםןי..בּ.ערגע-
גאַנגען

די

מלחמה",

ליאַסטרע װ ,פּאַריז
אונדז געטרייסט מיט
װעט אַי . . .דאָס איז
מאָל שטאַרבּט מען".
זי , ,994מ,שוגעתן
אזעלכע װאָס קיין

אבּ.

כאַ

טורעלן אע) שטאנד אין אן אַנדערן (אויף
בּעסער אָדעֶר ערגער) .אַי פֿון איין פּראָפֿעסיץ
צו אַ צוייטער .אי פֿון איין גרופע (פּאַרטיי)
צו אַ צװוייטער .אי פֿון קלײינהאַנדל צו ערד-
אַרבּעט .אי פֿון א נידעריקן אַמט צו א בּעסער-
בּאַצאָלטן, ,די-און-די בּאַרימטע פּרימאַדאַנע
פֿאַרלאָזט די ייִדישע בּינע און גייט אַריבּער צו
דער אַמעריקאַנער" ,שע ,בּלאַנזענדע שטערן װ,

אע) גייט אַריבּער .א ציטער (גרויל) גייט אים

מע

זאָל אײַך

דערקענען?!",

װעט
טרײַער

איר

ניט

משרת,

*זאָל מ ײַנס אַ' =
װאַרשע תּרמ"ג ,ז' .56
איך בּין גרייט מותּר צו זײַן (אױפֿן אייגענעם
כּבֿוד ,מיינונג אע); מעג איך שוין האָבּן אָנװער,
;לאָז דײַנס אַ' ,לאָז אין הפֿקר א גראָשן ,װעסטו
פֿרײַ זײַן פֿון בּילן ,פֿון הינטישן לשון" ,אלצ,
תּוכחת חיים ,ווילנע  ,5681זי ,87

 0כבּאַקומען אַן אַנדער פֿאָרעם ,אַן אַנדער
געשטאַלט ,אויסזען .דאָס אי פֿון א צעלאָזלעכן
מצבֿ אין אַן אומצעלאָזלעכן .אַי פֿון אירי
אויף 'דוי, .איר װײיכהאַרציקײיט פֿלעגט אָפֿט
אי אין ריינע מוטערשע געפֿילןײ ,פֿײַװל סיטאָ,
אָט דאָס זײַנען מיר ,כאַרקאָװ-קיעװ  ,2391ז' .42

;דער טומל אין רבֿס בּית-דין-שטובּ איז אַלץ
געװאַקסן און איז אריבּערגעגאַנגען אין פּעטש",
יזבּ זלאָטשעװ ,תּ"אָ  ,0791:17ז' , .341דער
ליטװישער

נ"י

אַריכּערנלאַנצן  --טרו .א,יין קאַפּיטאַליסט
דעם צווייטן האָט אויך זיך געסטאַרעט אַריבּער-
צופֿראַנטעװען ,אַריבּערצוגלאַנצן  --דאָס האָט
מיטגעבּראַכט צו קנאה ,צו שׂנאה ,צו גאווה ,צו

 .2אַריבּערקומען פֿון איין (סאָציאַלן ,קול-

ּ,אמת איז טאַקע אַריבּערגעגאַנגען א
אַריבּער .ב
קעלט איבּער די בּיינער פֿון דעם פֿידלער",
מ .א .שאַצקעס ,יבּילדער פֿון דער ליטאי ,יודי
*,עס גייט
פֿאַלקסבּיבּל ,אִך  ,8881 ,1זי 671
מיר שוין אַריבּער די ג ר ג ר ת " = עס האָט
גאַל גייט מיר
די
שטאַרק דערעסן.
אַריבּער" = װערט פֿול מיט בּיטערקייט ,רוגז,
כּעס,
 .9אַריבּערקומען אין (אונטער) אַן אַנדער
רשות (ועגן פֿאַרמעגן אָדער מענטשן) .אַי פֿון
קראַנקן פֿאָטער צו אן אפּוטרופּוס, .געלט אין
קײַלעכדיק ,גייט עס אַריבּער פֿון איינעם צום
אַנדערן" ,שװ, .איבּער אײַערע הענט איז שוין
עפּעס אַריבּערגעגאנגען גאָלד מיט זילבּער ,אַז
ש.

קאַספּע,

פֿיזיק,

,6191

ז' .92

,װעדליק

אויך" ,אאר ,יושפ וצא* .,2 ,אַי צו דער טאָג -
=
סדר:-היום)
(צום
אָרדענונג
אויך :װײַטער זיך אױיפֿפֿירן װי עס האָט גאָר-
נישט פּאַסירט,

היילן" ,חג ,טמז 7691 ,עו ,12

געבּן

אורשפּרונג

זשאַרגאָןדליטערא-

לעך אַז עס זאָל אי על-פּי אנאַלאָגיע אויף יאָרן

 .8דריטפּערזאָניק .דורכלעבּן .װערן דורכ-
גענומען ,דורכגעדרונגען .אַ פּחד (שרעק ,מורא

בעקערמאן,

פֿון דער

דער עפּלסאָד ,דער בּינציכטלער  --אַ גרײַז/ ,
געשטאַנען ביידע מילכיק-װײַס / ,װי גרייט אַ'
זיך אין פּירות" ,ש .רױטמאַן 'דער האָניק-
טרעגערי ,סאָװ .הײימלאַנד ,1691 ,טאן 3. *עס
גיסט זיך (נישט) אַריבּער = עס אין דאָ
(ניטאָ) בּײַ עמעצן צו פֿיל געלט, .ער איז א
קנאַפּער פֿאַרדינער ,בּײַ אים גיסט זיך נישט
אַריבּער", .זיי האָבּן פֿון אַלדאָס גוטס ,עס גיסט
זיך אַזש אַריבּער".
זוגג- .עכמץ- .עניש.

פֿאַר איז א קאָמבּינירטע פּרעפּאָזיציע װאָס קומט
מיט א סך סובּסטאַנטיון . . .איז גאַנץ נאָטיר-

 ,4291ו' , .75ער האָט
זײַן שטילער שטים :אַלץ
גאָרנישט ייִדן .נאָר איין
ספֿר לוצק ,ת"אָ ,1691
װאָס גיען אריבּער און
דאָקטער קען זיי נישט

פֿאַלשע

ז' , .41נאָך דעם

 ,2פֿיג, :די פּאַסעקע געװען איז מעוברת/ ,

טור ,קענען מיר אי צו נענטערע עפּאָכןײ ,בּעמ !,
זי , ,02לאָמיר יעצט אי צו בּאַטראַכטן בּאַזונ-
דער יעדן פּונקט װאָס װירקט אויף די פֿאַר-
קלענערונג אָדער פֿאַרגרעסערונג פֿון רײַבּונג",

ו ,ז' .901

עוזר

אַקש ,מזרח און מערבֿ ,מאָסקװע  ,0491זי .18

װי מיר דאָבּן קורץ בּאַרירט די פֿראַגע װעגן

ניט װערן (װעגן געפֿיל ,איבּערלעבּונג,

װאַרשאַװסקי,

ראַנדן ,אַריבּער דעם בּרעג  /עס גיסט זיך
אַריבּער {דער טײיַךן  /און לאָזט זיך אין ועג",

פֿוז איין אױיפֿפֿיר צו אַן אַנדערן .אי פֿון פּרטים
צום עיקר .אי אין אן אָנגריף, ,לאָמיר בּעסער
אי צו די בּאשרײַבּונגען פֿון דער שטאָט גופֿא",

בערגעגאַנגען א װאָך נאָך א װאָך (א יאָר נאָך א
יאָר)" ,פֿמ, .זי װאָלט זיך געװאונדערט ,װען
עס זאָל אי אַ טאָג אָן קלעפ" ,פרץ' ,גאָרקיס
אויפֿן לעצטן שטאפּלי, .א גאנצער דור {װעטן
נאָך אי איידער אָט די דאָזיקע געיאָגטע און
געפּלאַגטע ייִדן װעלן אױסגלײַכן די רוקנס",
רבּי

אַריבּערגעהאננען

ייד דארף איבּערגרופּירן אי אופֿנים

פֿון אַרױסרעדן ,אי בּאַטײַטיקע בּינדונגען ,כּדי
בּאמת אַריבּערצוגײין צו אַן איבּערדיאַלעקטישן
כאַראַקטער פֿון אַרױיסרעדן" ,ימ ,ייִשפ |א,
|
ה זי ,41
 .11אַריבּערקומען פֿון איין ענין צום צווייטן,

ר
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 ,2בּײַטן אײַנשטעלונג ,שיטה ,גלױיבּן אע.
אי צום שׂונא .אי צו אַן אַנדער אידעאַלאָגיע.
פֿון שטראָף-רייד איז מען אַריבּערגעגאַנגען
צום קושן זיך :פֿרעמדע מיט פֿרעמדע ,אייגענע
מיט

אייגענץ",

סעג,

פון

טוסטע

שפּיצל" ,א .שעכטמאן,

אַריבּערגליטשן  --טרו .אַי דאָס שליטעלעץ

צו דער צווייטער זײַט פֿון בּאַרג .געוייגטלעך
מיט זיך , --אָבּער אונדזער װעגעלע גליטשט
זיך

 ,9זי 8

-גיי ,דער.

דער (דין- ,קע).
אַריכּערגיפֿן  --טרו.

פֿאַרשידענע אויסלענדישע

נעצן",
,8

פֿרײד און גיסט אַריבּער  /דאָס בּלויע אויף
טאַצן גילדענע" ,לע ,יפֿרילינגדיקסי ,טמז7691 ,
| ,62

 .9אָנגיסן אַז עס זאָל אַריבּעררינען איבּער
די בּרעגן .אי אַן עמער ואסער .אִי אַ גלעזל
|
בּראָנפֿן,
מיט זיך , .1 --א פּאָמוניצע גיסט זיך
א!ויך אַליין אַריבּער" ,שװ | --מיטן בּ :דאָס
אומריינע ,דאָס שלעכטע מערט זיך ,אויבּ מע
גיסט

עס

ניט

אויס

בּאצײַטנסן.

אאַריבּער

די

'' .06

מיט

עגל

הזהבֿ ,װארשע

זיך ; --עס האָבּן אויף

יצך  ,11ז' ,24

אַריכּערגע"  --די ווערמער װאָס מע
געפֿינט ניט מים אַריבּערגץ;- -
איבּערגע + -דעם ערשטן אות פֿון
שטאַם און האָכּן אין זינען דעם 3
פֿון קאָנװערבּ אַריבּער.
אַריכּערגעפױאן  --אַדי ,פּאַר .אַריבּערבּײגן
 ,6ענאָר זֶער}  . . .שטייט נאָךאיבּערן שטענדער און קען ניט
אָטעם ,װי ער װאָלט געקראָגן א
ל.עפֿעלע" ,חג ,טמז 4691 ,װוש 41

אַ פֿליסיקײט אין אַן אנדער כּלי .אַי דעם בּוימל,

בּצג ,טמז 4691 ,ווא , .9דער טאָג איז בּלויע

א .מאָרגענשטערן,

סחורות דורך די גרץ"

איר געװאַרט מענטשן ,װעלכע האָבּן איר גל
האָלפֿן זיך אי אויף יענער זײַט" ,גאַם,8491 ,

 .1איבּערגיסן ,אָנגיסן

 .2פֿיג :עאַ לערער קען ניט זײַן בּלױז א
לייקע אַריבּערצוגיסן זײַן װיסן צו די קינדער",

--גליטש ,דער- .עניש.

אַריבּערגנבענען  --טרוו .אי דעם אַנטלאָפֿץ-
נעם פֿון קאַטאָרגע איבּער דער גרענעץ, .זי
שטעלן זיך אײַן דאָס לעבּן און גנבענען אריבּער

יערבֿי ,סאָװ .היימלאַנד,

-אונג,

אריבּער

דאָס

שטיקל

װעגס

צײַט

אָנדער-

האַלבּן שעה" ,װײַס ,אין שװאַלבּן {זבּ} ,װאַרשע

רוסלאַנדיצעבּראַכענע

עכץ . -עניש.

יחסנות",

אייבּיגען גליק ,װאַרשע  ,3091ז' ,93

זײַלן ,װאַרשע  ,0291ו' , ,65איר אי אין פּראָי
װאָסלאַװיע איז אויך ניט מער װי א יִדיש
|  ,2691נאן , .2און פֿון דעם אינטעליגענט גייט
דער בּיטול אַריבּער צו דעם פֿאָלקס-מענטשןי,
קאָר וו ,0491 ,ז' , .51ער הײבּט אָן אִי פֿון
היכליההשׂגה אין היכל:ההרגש" ,לדבּ ,נ"י
 ,2זי {ט,

לאַסאַר

איגניס,

דער

װעג

צום

|

-קיים,

-

אַלץ אַן איער
אָפּכאַפּן דעם
זעץ אונטערן
-ערהייט,

|

אַריבּערנעבֿן  --טרו  +-אבּערגעבּן ,בֹּב
=  = ,798 ,178מיט זיך.

אַריבּערגעהאַליעװעט  --אַדי ,פּאַר .װרר.
אַריבּערגעכאַפּט די מאָס, .אַיער ,האָט ער אַלץ
פֿאַרשפּילט װאָס ער האָט פֿריער געוואונען".
אַריבּערגעהאננען

-

אַדי ,פְּאַר אַריבּער-

הענגען  .+-אע װעש, .טרויעריקע שׂמחות
אונטער דעם שאָטן פֿון דעם אַעם טױט:
װאָלקן" ,י .א .ליזעראָװיטש ,דער זינדיקער,
:
פּעטערבּורג  ,9191זי ,21

2228

אַריבּערגעװאַקסן
אַריבּערגעװאַקפֿן

אַד ,פאר אַריבּער-

--

װאַקסן  ,=--עס קאָן זײַן ,אַז דערפֿאַר ,װײַל
זי זענען בּיידץ א בּיסל אַ' ,בּיידע פֿאַרזעסענע,
אָן התנים",

שע,

אַריבּערהיפּן

יוגענד

ראַמאַנען,

{' .741

אַריבּערגעװאָרפֿן  --אַדי ,פּאַר אַריבּער
װאַרפֿן  .-אִיע נעט .אִיע הויזן (קניהויזן)
דענער  --ספּעצ דער װאָס מע האָט אים אַרי
בּערגעפֿירט פֿון פּאָדאָליע קיין מזרח גאַליציץ
אָפּצוראַטעװען פֿון כאַפּערס.

אַריבּערגעװינען  --טרו .אַריבּערקריגן ,אַרי
בּערציען עמעצן צו זיך +-- .איבּערגעװינען,
בּ  .109 ,אַי עמעצן (בּיסלעכװײַז) אויף אונדזער
זײַט .אי יידישע קינדער צו די טאָגשולן .אַ' די
יוגנט מיטן אָנצינדן אין זיי אידעאַליזם,

טעג" ,מ .דעמבּאָװסקי ,מיט די קאָזאַקן איבּער
בּוקאָװינע , . . .װילקאָװישק ,יאָר?,

בּײַם צױ

אַריבּערגראַבּל(י)ען  --טרו.

נױפֿגראבּליען אַריבּערהײבּן ,אַריבּערבּרענגען
אויף אַן אַנדער אָרט .אי דאָס היי צום רעכטן
עניש.ווינקל פֿון הויף
אַריכּערנגריפן  --טרװ .אִי עמעצן פֿון יענער
מיט ויך ; --די שפּיציקע
זײַט פּלױט.
טורעמס האָבּן אַריבּערגעגריסט זיך איבּער די
נאָענטסטע דעכער" ,ימ איבּז ,טאָמאַס מאַן
/עכץ,
ונג.
טאַניאָ קרעגער ,ריגע .0291
עניש,אַריכּערדױערן  --אוטװ  6אַקװ .אַ' און
ממילא אריבּערלעבּן, .אויף װיפֿל {אירן...

אַריבּערגעלאָון  --אַדי ,פאַר אַריבּערלאָזן.

איז געלונגען  . . .צו מאַכן פֿון אירע לידער א

פּ-- :געלאָזט, .זײַנע שיך זײַנען שמוציק,
איין הויז אונטערגעקאַשערט און איינע אַי",
מר װווּ ,נייי  ,8091זי ,941

געזעמל פֿון געאָמעטרישע מעטאַפֿאָרן ,האָט איר
ליד נישט אַריבּערגעדויערט די צײַט-שטימונג",
ש .בּיקל ,טמז 1691 ,וו ,62

אַריבּערגעלײינגט  --אַדי ,פּאַר אַריבּער-
לייגן ,איער קאָלנער (קראגן), .רחל האָט זיך
אָנגעטאַן אַ לײַכט ציצן קליידל ,אַ ציצענע
בּלוזקע מיט אייגעלעך און מיט אַן אַ'ן קאָל-
נער" ,אָפּאַ ,א ראַמאַן פֿון אַ פֿערדיגנבֿ ,ז' ,25

זערהייט.

אַריכּערגענומען

--

אַדי,

פאַר

אַריבּער-

נעמען , .-יעדער לשון האָט זיך זײַן גאַנג
אין איבּערפֿורעמען

לשון",
-קייט,

קאָס,

ייִשפּ

װוערטער ,אֵיע פֿון אַן אנדער

װעא,

.2

ערהייט,

אַריכּערגעפֿוצעװעט  --אדי ,פּאַר אַריבּער-
פֿוצעװען ; .+-גיי איך אַרױס צום שטאֵַל
צום פֿערד  . . .און טרעף דאָס שטיין אִ' מיט
איין פֿוס אויף יענער זײַט קלאָץײ ,שע ,טבֿיה,
'חוה",

אַריבּערגעקומען  --אדי ,פּאַר אַריבּערקומען
 .איע ייִדן פֿון סאָװעט-רוסלאַנד .העלפֿן דינײַ איע .אַן אִ'ער פֿון אַן אַנדער פּאַרטײ.
-ערהייט,

אַריכּערגעקראָכן  --אַדי ,פּאַר אַריבּערקריכן
, ,-אונטער אַלע יונגעלײַט ,...האָט קייןאיינציקער אויף מיר קיין אײַנדרוק ניט גע
מאַכט : .. .דער איז געװען גאָר אַן אַער,
איבּערגעקלערטער פֿילאָסאָף ,יענער ,". . .רחלע
ערהייט,די זינגערין ,זשיטאָמיר .8681

אַריפּערגערעדט  --אַדי ,פּאַר אַריבּעררעדן.
אִיע טעמע .איער נײַער מיטגליד,

-ערהייט,

דקייט , --יעדער אמתער פּאָעט פֿאַרמאָגט
איבּערפֿלוסן .איבּערפֿלוס מיינט רואיקייט ,א
קייט ,פֿון דעם דאַרף ערשט געשאַפֿן װערן
מאָס" ,יג ,צוק ,פֿעבּ' ,9591

אַריכּערגעשמוכלט  --אַדי ,פּאַר אַריבּער-
שמוכלען, .א טראַנספּאָרט װײַן פֿון עטלעכע
גרויסע טונען ,איער צװישן אַנדערע זאַכן פֿון
קאַװקאַז ,פֿלעגט זײַן גענוג נאָר אויף עטלעכע

-דויער ,דער,

מיט זיך.

דונג,

אַריבּערדזשווינען  --טרװ .סל .אַ משׂא
אַריבּערשטופּן ,אַריבּערשאַרן ,אַריבּערטראָגן,
;יי,
ג

דזשוויגע

א הויז!".

אריבּער

זיך

מיט

, -האָבּן אויף קוליעס זיך ערגעצוואו אַריבּער-געדזשוויגעט" ,ק .הײַזלער ,קומאַרנער פּאַרי
שוינען זי .8

-עניש.

אַריכּערדעקן  --טרו, .האָט אַריבּערגעדעקט
דאָס קינד מיט א פֿאַטשײלע ,אום די פֿליגן זאָלן
אים ניט בּײַסן" ,ג .י .ראַװיטש ,ריבֿ משפּחה,...

װילנע  ,5681ז' , ,.9ער דעקט אריבּער דעם
טלית איבּערן קאָפּ און גיסט טרערן פֿאַר דעם
זן ומפֿרנס לכּל" ,מבּ"ם ,הוגה דעות ! ,װילנע
 ,2ז' , .71זי האָט איר בּאַקלאָגט ,זי האָט
אריבּערגעדעקט איר קליידל" ,מ .יודעלסאָהן,
חײַקע די שװעבּעלע,

װילנע 32 '{ ,7291

מיט זיך , --כהאָבּ זיך א װאָרף געטאָן
לעבּן א טויטער פֿרױ און זיך אַריבּערגעדעקט
מיט איר פֿאַרבּלוטיקט טיכל" ,דאָס בּוך פֿון
לובּלין ,2591 ,זי ,694

ד=עק ,דער= .זנג.

עניש.

-עכץ.

אַריכּערדערגרײיפן  --אוטו, .חסידים כאַפּן
זיך איינס דאָס אנדערע אױיף די פּלײצעס,
װעלנדיק אי מיט די אויגן איבּער די קעפ",

בּלאָזן מיטן אָטעָם

אַריכּערהויפן  --אוטװ.

איבּער עפּעס אַריבּער .פֿ,ון די פֿעלדער און די
פּאַשעס האָבּן אַריבּערגעהויכט ריחות פֿון
גראָז ,אױפֿגערודערטער ערד ... ,מיסט פֿון
בּהמות" ,בּאַש ,פֿאָר 7691 ,וא ,42

אַריבּערחופּן  +-- --אַריבּערהיפּן| ,די פֿאָרעם
מיט ט בּלויז אין לד.ן  +--איבּערהופּן,129 ,
 4-איבּערהיפן,229 , .1הײבּן אַריבּער
אַריפּערהײבּן  --טרו.
עפּעס .אַריבּערטראָגן, .איז קען איך אַזױ לייכט
א  /מײַן לעצטן כּוח איבּער יאָך און נויט",
מל ,בִּין איך פֿאַרלאָרן?י; .ער האָט אַריבּער-
געהויבּן דעם בּליק צו דער סטאנציע ,ואו אין
א פֿענצטער איז געועסן די הבֿרה אַגענטן",
ב.

דעמבּלין,

צװײי

אוֹן

אַ

דריטער,

נ"י

,3401

 ,2פֿיג .אַריבּערפֿירן .אַריבּערזעצן
זי .13
;אַן אנדער עלעמענט װערט אריבּערגעהויבּן
פֿון מיטלאלטער

הײַנטיקן

צום

יאַרהונדערט",

בצג ,טמז 4691 ,וא ,72
מיט זיך  ..., --ער װאָלט עס אפֿשר ניט
אַריבּערגעטראָגן ,װען ער װאָלט ניט געהאַט
דעם כּוח זיך אריבּערצוהײבּן איבּער אָט די
אַלע

זאַכן",

מר,

לעבּנסבּאַשרײַבּונגען

פֿון

בּערימטע מענער ,נ"י  ,6091ז' , ,64אומװאַרפֿן,

צעשפּענדלען און צעשטױבּן / ,און דערנאָך
זיך איבּער אַלץ אריבּערהויבּן" ,הל ,לידער ,ניי
* ,2יצום ווינטי,
עניש.ונג- ,עכץ.-הייבּ ,דער-ער  --דער- ,ס .אויך :אַ שיפֿער װאָס פֿירט

פּאַסאַזשירן

אַריבּערן

װאַסער,

(-ין- .,קע)

יעריי,

אַריבּערהילכן  --טרח.

הילכן שטאַרקער

װי אן אנדער געהילך .א' דעם שטורעם, .דער
טראָמבּאָן ,האָט װילד געטראָמבּיעט ,דער
סאַקסאָפֿאָן  --געקװיטשעט ,ס'קלאַרנעטל --
געריטשעט און די גרויסע פּויק האָט זיי אַלע
אַריבּערגעהילכט" ,ר .פּאַלאַטניק ,היימיש ,אפּר-

|
מײַ  .,1691אויך מיט זיך.
אוטװ  --אַריבּערקומען מיט אַ הילכערײ,
,דער דונער פֿון די פֿראַנצױזישע רעװאָלוציאָן
פֿון  0381האָט אריבּערגעהילכט אין ענגלאַנד
און האָט פֿונאנדערגעװיגט די פֿאָלקסמאַסן",
דער אידישער אַרבּייטער ,לאָנדאָן  ,2091שך ,31

-ה-ילך ,דער.

זונג.

ה-עניש.

הער

װײַם' ,מזל טובֿי.

| אַריבּערהיפּן  --טרו| .די פֿאָרעם מיט א יוד
אויך בּײַ שרײַבּערס ,געבּאָרענע אין דער
אַריפּערדרינגען  --אוטװ, .יי שמועסן
 ,1אַריבּערשפּרינגען, .און זי נעמט
ליטע |.
פֿרײַ ,װײַל די גרופן פֿון אַרבּעטער און שומרים
אָרום מײַן קאָפּ און זי שעפּטשעט מיט די
געפֿינען זיך װײַט . . .און אין דער מיט זיצט
ליפּן -- / :משחית-מלאך  . . .זאָלסט מײַן קינד
אַ יונגער עולם ,ועלכער פּילדערט ,לאַכט און
אַי" ,הל ,די בּאַלאַדע פֿון מדבּר, .װען ער
זינגט און לאָזט זייערע ווערטער נישט אי צו די
האָט שוין געהאַלטן בּײַַם אַ' די פּאָמעלע ,לעבּן
ארבּעטער" ,מענדל זינגער ,פֿון מײַן היימלאַנד,
דעם אָנגעבּרענטן אויוון ,האָט {יענערן אים , ..
עניש.װוין 9191

אַריבּערהאָליעװען  --טרװ.
די מאָס

בּײַם

שפּילן,

בּײַם

אַריבּערכאַפּן
הוליען

בּאַקאַנטן הוליאַקע.
אַריבּערהױפּן  +-- --אַריבּערהײבּן,

אי דעם

פֿאַרשטעלט דעם װעג" ,אַ .קאַרפּינאָװיטש ,בּײַמ
װילנער דורכהויף ,תּ"אָ .7691

 .2דורכלאָזן בּײַם לייענען .אַריבּערשפּרינגען
בּײִַם איבּערגעבּן געשעענישן פֿון א בּאַשטימ-
טער צײַט ,בּײַם אויסדריקן געפֿילן, .און מיר

אַריבּערהיפּערן

אַריבּערוועגן

2224

קענען אין עלטער פֿון עצה און זיקנה ,כ'מיין
פֿון רײַפֿקײט און איבּעררײַפֿקײט ,נישט אַ'

אַריבּערטראָגן שאָקלענדיק ,טרייסלענדיק דעם
אָבּיעקט אָדער זיך אַלײן װאַקלענדיק .אַי דעם
שיכּור .אי דאָס לאַכנדיקע קינד,
מיט זיך , --שוין א פּאָר װאָכן װי איך
האָבּ זיך אַריבּערגעװאַקלט אויף דער אנדערער

זי .82

זײַטײ ,אפֿא ,טמז 7691 ,װוט - .71ונג- ,עניש.

דעם טיפֿן פּאַטאָס פֿון ,"...בּיש |,553 '| ,
,פֿיר יאָר מוזן מיר ,ליבּע לעזער ,א" ,מ.
חײַקע די שװעבּעלע,

יודעלסאָהן,

אַױיבּערהיפּערן  --טרװ.

װילנע ,7291

זזו אַריבּערהיפן

( ,)+-ספעצ , .2 3די פֿיס . . .װאָס מיטאַמאָל
זיי טוען זיך אַ ריס פֿון דרערד און היפּערן
אַריבּער צײַט און רוים" ,האַל ,ערדישע װעגן,
מאַסקװע  ,5491זי , .58די צװיי טויזנט יאָר
גלות-געשיכטע קען מען לײַכט אֵײי ,אפֿא,
געטראַכט

עבֿרײטטטש,

מיט

פאַפֿילו

ז' ,941

יום-כיפּור האָבּן זיי אַריבּערגעהיפּערט די פּיו-
טים און אַרײַנגעקוקט אין א גמרא" ,חג ,טמז,
יזנג,
 5וו 5

אַריבּערהענגען

אוטװ

--

--

א' אבּערן

אַריבּערװאַקפֿן  --אַקזװ .אַי עמעצן אין
אַלגעמײנער אַנטװיקלונג, .ער איז אויסגץ.
װאַקסן אין די שפּעטערדיקע יאָרן און װײַט
אַריבּערגעװאַקסן זײַנע אייגענע .פֿריערדיקע
לידער" ,יג ,תּוך | ,ז' ; .16אָטאָט נאָך א
בּיסעלע

װאַקסטו

מיך אַריבּער",

אי.

דרוקער,

קלעזמער ,קליעוו  ,0491ז' , .99דער מײַסטער-
ַר.י.בּ.ערגע-
האַפֿטער מגיד אין גראַמען אאיז
װאָקסן דעם פּאָעט" ,בִּיש ו ,זי , .192זיי האָבן
געפֿילט אַז דער ייִדישער בּירגער:המון איז
שוין לאַנג אַריבּערגעװאַקסן זײַן אימיגראַנטיש-
קייט" ,אפֿא ,טמז 6691 ,װו 2. מיט זיך.

פֿענצטער, .דער װינט  ...רונצלענדיק טרעפּ
אין דעם העלן געװעבּ פֿון די זוניקע זאַנגען /--
דאָ גרין ,דאָ בּורשטין / ,און דאָ גאָלדיק און
געל  / --איז אַריבּערגעהאַנגען אַ װעל נאָך

;וואוקס  --דער ,ן .אַקט אָדער רעזול-טאָט פֿון אַריבּערװאַקסן .אַי פֿון תּלמידים איבּער
דער שמאָלער פּראָגראַם,

יהואָש ,זון און נעבּל' ,דער שטיין.

אַריפּערװאַרטן  --אַקוזװ .אַי דער טאָכטערס

,די אױפֿגעבּליטע בּיימער זײַנען אַריבּערגעהאנ-
גען איבּער די נידעריקע פּאַרקנס מיט פֿולע

חתונה; .האָסטו געװאָלט א' בּיז איך װצל
חתונה האָבּן" ,חג ,טמז 7691 ,וו 71. -עניש.

אַ װעל",

אָפּגעגאָסענע

עפּל",

דאַניעל,

מ.

אָקטיאַבּער:

פֿײַער ,1קיעוו ,8391

טר  --אי װעש צו טריקענען .אַי די טעקע
איבּער דער פּלייצע.

מיט
זונג .

זיך.

-האַנג,

-עכץ.

-עניש.

--הענג ,דער,

אַריבּערװאָג  --זזו איבּערװאָג,329 ,

אַריכּערװאָגלען  --אוטו.

אַריבּערװאַנדערן.

אַריבּערקומען נאָך װאָגלענישן .אי קיין אַמע-
ריקע, .דער אַלטער עפּלבּוים  . . .בּעת ס'האָט
דער בּליץ אים געטראָפֿן  . . .ואיז} אַריבּערגע-
לאָפֿן פֿון האָלץ-גוף צו פֿלאַם-גוף און דערנאָך
אין א רויך-כמאַרע אַריבּערגעװאָגלט אין זײַן
מיט
דריטער מראה" ,י ,ֿ8ליבּשאַפֿט ,ז' 601
עניש.זיך.
אַריבּערוואוריען

--

טרװ.

סל.

אַריבּער"-

שלעפּן ,אי עפּעס צו זיך,

אַריבּערװאַזשען

--

טרחװ.

סל.

אַריבּער-

ּ,די עס זאָל ניט א'" ,נאַד.
ועגן .כ

אַריכּערװאַלן  --אוטח.

אַריבּערגײן װי אַ

װאַל .אַריבּערכװאַליען זיך, .פֿאַר דעם שײַן
פֿאַר אים פֿאָרױס האָבּן אַריבּערגעװאַלט זײַנע
װאָלקנס" ,נגתּ ,יח{ .31 ,תּי, :פֿאַר דעם שימער

פֿאַר אים זײַנען זײַנע װאָלקנס צעגאַנגען"ן,

אַריכּערװאַנדערן  --אוטװ-- :95 .ואַנ-
דרעווען .אי פֿון לאָנדאָן קיין ניו-יאָרק .אַ
טרופּע װאָס מוז כּמעט נאָך יעדער פֿאָרשטעלונג
אי פֿון איין זאָל אין א צװייטן די אױגן
װאַנדערן אַריבּער פֿון קינד אין וויגעלע צו דער
זנג,יונגער מוטער.

אַריבּערװאַקלען  --טרו.

אַריבּערגעבּן,

אַריבּערװאַרפֿן  --טרו.
 .1װאַרפֿן פֿון
איין אָרט אויף אַן אנדערן (איבּער אַ מחיצה
אָדער א שטערונג) .אי איבּערן טײַך א שטיינדל,
א' איבּערן צוים אַ צעטל ,אײַנגעװיקלט אין אַ
פּאַפּירל צוזאַמען מיט א שטיין .א' איבּערן
מויער שפּײַז אין געטאָֹ* .אַי איבּערן בּ  9ג ק ל
--

אָפּצושמײַסן,

*אַ

א

גע לעצך

-

(קאָקעטיש) דזוו װאַרפֿן אויגן ,װאַרפֿן אַ קוק
,3231 4
 2אַריבּערלײיגן מיט א װאָרף .אַ' דעם צאָסּ
אויף דער בּרוסט .אי דאָס פּעקל (די משׂא) פֿון
אויך פֿיג :אַי די
איין אַקסל אױפֿן צװייטן.
אַחריות (די שולד) אויף אן אַנדערן.

פּאַראַ"

לעל אויך :אי שׂנאה פֿון די פּריצים אויף די
אַ' אַ בּ ריק  --א) אױפֿבּױען ,אויפֿ-
ייִדן.
שטעלן א בּריק :בּ) נאָכן פֿונאַנדערעפֿענען
צוריק אַראָפּלאָזן די בּריק; ג) שאפֿן אַ (נײַע)
פֿאַרבּינדונג .א' א בּריק צװישן די בּיידע
גרופּעס װאָס האָבּן זיך בּאַקעמפֿט,
 3אויף גיך אַריבּערשיקן ,אריבּערפֿירן .אַ'
עמעצן איבּער דער גרענעץ .אַי סחורה פֿון איין
שטאָט אין אַ צווייטער .אַי א פֿרישן בּאַטאַליאָן
אױפֿן (צום) פֿראָנט .אי מיליאָנען דאָלאַרן אין
א גרויסער װאַלוטע-ספעקולאציע.
( 4שנײַדעריש) אַריבּערבּייגן .אריבּערנייען,
אַי בּרעגלעך .אי הויזן װאָס זײַנען צו לאַנג .אי

דעם פֿאָדעם ,עס זאָלן אינעװייניק אין אַ
מלבּוש ניט זײַן קיין צויטן, .אַז מע װאַרפֿט
אַריבּער דעם פֿאָדעם שיט זיך ניט דער
שטאָף" --- ,אַ כּלל גדול בּײַ שנײַדערס,

פ .בּאַדעקן ,צודעקן (אויף גיך) אַי אַ
פֿאַטשײלע אויף זיך .אַי נאָך א קאָלדרע,
מיט זיך

 --אַי זיך פֿון איין געשעפֿט אָדער

מלאָכה צו א צװייטער, .איך האַלט זיך בײַ
דער קאַפּאָטע ,די פּאָלעס זאָלן מיר נישט א"
זיך איבּערן קאָפּי ,ממוס ,שלמה ,זי ש .אװאָס
מער אָפּגערוקט עס שטייט איין בּנין פֿון אַן
אַנדערן ,איז מען אלץ מער בּאַװאָרנט ,אַז דאָס
פֿײַער

װצט

בּנינים",

זיך

דר'

קראַנקהײטען
די
זי , ,8

ניט

אי

די

אויף

י .ליאַקומאָװיטש,
און

איבּעריקע

אינפֿעקציעזע

חאָלעראַ,

פּעטערבּורג

שׂנאה

צו די פּריצים

פּויערשע

,7091
האָט

געקאַנט זיך א' אויף רײַכע ייִדן אין די שטעט-
לעך" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער וו ,יעמעס' ,זי ,59

-ונג- .עכץ,

-װואַרף- ,װאָרף ,דער

דעניש .דער (דין- ,קע)-= .ערי.
אַריבּערװײַזן  --טרו.

עפּעס,

װײַון

געבּן

אַ צייכן (סיגנאַל) איבּער א מחיצה ,א שטערונג,
אי א רויטן סיגנאַל, .עס האָט א זון נישט
געקענט צוקוקן דעם צער פֿון דער אלטער
מאַמען און האָט איר דערציילט א ליגן . ..או
פֿון צװייטן הויף האָט מען אריבּערגעװיזן
צייכנס,

אַז די אויסראָטונג

טשענסטאָכאָװער

אַריבּערוייען

אין

יידן ,נ"י ,7491

טרװ.

--

אָפּגעשטעלט",
זי ,912

װינט

,דער

װײט

אַריבּער דעם שטטויבּ", .די געזעלשאפֿטלעכע
אױפֿקלערונגס-אידייען ,װאָס האָבּן אַריבּערגע-
וויינע)ט פֿון דער נאָענט-געװאָרענער וין און
בּערלין ,האָבּן גײַסטיק צערודערט אַ שפּאַר
בּיסל בּאַגאַבּטע און פֿרומע ייַדישע יונגעלײַט",
עניש.
מיט זיך.
בּיש  ,זי .251

אַריבּערװעגן

--

טרװ.

 .1װעגן מער,

שװערער :האָבּן מער װאָג .אריבּערציען אויף
דער װאָגשאָל, ,א,יין משׂא װעגט אַריבּער די
אַנדערע" ,שװ {= איין צרה איז גרעסער פֿון
דער צװייטערן, .זײַנע רימעטלעך ועגן אַריבּער
דײַנע דימעטלעך" ,פֿװל, .ער װיל ,איין שאָל
זאָל א' ,ער װיל מאַכן א סוף צו דער מיטל-
מעסיקייט ,צו דער װאַכעדיקײט" ,שו ,װעגן
יודישע שרײַבּער | ,זי , ,071איז בּעסער אויס"
צוקלײַבּן די בּאַזונדערע יידישע קאָנסטרוקציע,
כּדי די פֿרעמדע השפּעה זאָל מיט דער צײַט
ניט אַ'י די אייגענע" ,אאר ,ייִשפּ וצא,3 ,
 .2שטעלן אויף א העכערער מדרגה ,מאַכן
װערטיקער ,חשובֿער .אי דעם אינסטינקט מיט
לאָגישע רייד, .טויטע פֿליגן פֿאַרשטינקען און
צעבּלעזלען דעם זאַלבּמישערס אייל ,אַזױ װעגט
אַריבּער אַ בּיסל נאַרישקייט חכמה און כּבֿוד",
תּי ,קהלת ,י, .1 ,מענדעלע געשטאַלט אין
איבּערגעװאַקסן און האָט אַריבּערגעװאויגן
אַבּראַמאָװיטשן ,און האָט אים אײַנגעשלונגען
אין

זיך",

בּ.

ריװקין,

אונדזערע

פּראָזאַאיקער,

זי , ,72דעם צדיקס אױטאָריטעט האָט אַריבּער-
געוואויגן די אױטאָריטעט פֿון רבֿ אין שטאָט",
א.

קאַצענעלנבּאָגען,

ליטע

| ,ז' .733

 8מכריע זײַן ,בּאַשטימען, .בּעת אַ יידענע
קומט אים פֿרעגן אַ שאלה אין מילכיקס און
פֿלײשיקס ,װעט ער קענטיק צען מאָל זיך
איבּערלייגן ,בּיז ער װעט אי אויף כּשר" ,חג,

טמז 8691 ,א ,52

=ועג ,דער .
ו

/נג,

-עץכץ.

-עניש,

אַריבּערזאָגן

2228

זאָגן מער װי עס איז
אַריכּערזאָגן  --טרח.
נייטיק אָדער ריכטיק .אי װאָס עס אין פֿאָרגע-
קומען

הינטער

פֿאַרמאַכטע

דער

-עכץ.

-עניש,

-/ןאָג,

טירן.

אַריבּערזאַלצן  --טרו .אַי א געקעכטס מע
זאָל עס ניט קענען אין מויל אַרײַננעמען, .ער
האָט אין זײַן פּאָצמע אַריבּערגעזאַלצן ,און
דערמיט בּאַזאלצן די יידישע ואונדן" ,יג,
עניש.
תּוך | זי / .58נג.
אַריכּערזײַן  --אוטװ  8אַקוזח .1 .אַריבּער-
קומען אין אן אָרט אויף א געוויסער (קורצער)
צײַט|, .די מצרייםן שפּראַכן די (עבֿודת אלי-
לים) איז מעכטיג דז הקבּ"ה איר ניקש קענן

טון (והאָ ראַייה) ישׂראל זײַן נוא אַריבּר גװעזן
אוני אִם דריטן טאָג פֿון אירן ציהן האָבּן זיא
ווידר מוזן הער קומן" ,מחזור חלק שני ,שלש
רגלים ,אַמשׂט  ,3171קעה/א,
 .2זײַן אין אַן אָרט מער איידער מע האָט
געמיינט (געדאַרפֿט),
 3דזו אַריבּערװעגן . .132ער װעט אמאָל
אי דעם טאַטן זײַנעם" ,שע ,יוסילע סאָלאָװײ.
אַריבּערזיננען  --טרװ .אַי דעם אָרקעסטער,
דעם בּאַריטאַן איז גרינג אַריבּערצוזינגען די
סאָפּראַנאָ, .װער דען זאָל זײַן א מבֿין און האָבּן
דרך-ארץ

א בּעליעגלה?

פֿאַר תּורה,

--

האָט

פּערעלע אַריבּערגעזונגען איבּערן טיש צו דער
האַראָדנער רבּיצין" ,חג ,טמז 5691 ,צ ,7
מיט זיך  --אריבּערקומען זינגענדיק, .װי
אַנדערש װאָלט ער זיך געקענט אי פֿון לעבּן
אין טויט

אַרײַןְ?",

טריט ,0591 ,זי .328
עניש,-עכץ.

א.

ניסענזאָן,

אין

צדיקס

--זונג-- ,זינג ,דער.

אַריבּערזענלען  --טרו .אַי עמעצן אויף דער
צװוייטער זײַט פֿון דער אָזערע, .און אױפֿן
שיפֿל פֿון אומרו זעגל איך אַריבּער די פֿינצטער-
ניש",

י.

מאַניק,

אין

טריט

פֿון

דײַן

װאַנדער.

מיט זיך.
דערזען פֿון אַריבּער
אַריכּערזען  --אקוזװ.
אַ גרעסערן שטח .אי דעם װאַלד אױיפֿן צווייטן
בּרעג טײַך,
 .1אַװעקזעצן אויף
אַריכּערועצן  --טרװ.
אַן אַנדער אָרט .אי דעם חשובֿן גאַסט אין דער
ערשטער ריי,
 .2אַריבּערפֿירן א תּלמיד אין א העכערן
קלאַס ,כִּיתּה .אַי אין לעצטן קלאַס,
 .9בּאַשטימען אויף א העכערן אַמט .עאַנ
שטאָט אַרײַנזעצן זיי אויף לאַנגע יאָרן אין
תּפֿיסה ,זעצט מען זיי אַריבּער אויף העכערע
אַמטן" ,ה .בּורקא ,טמז 3691 ,ווו ,21
 .4אײַנפֿלאַנצן אויף אַן אַנדער אָרט, .זי
האָבּן יאָ פֿאַרזײט אוגערקעס אין שטובּ און
האָבּן יאָ אַריבּערגעזעצט די אױסגעװאַקסענצ
שפּראָצן אין גאָרטן אַרײַן" ,י .ראָכלין ,פֿאָר,
 2וון ,81

מיט זיך.
-עניש,

אַריבּערטראָגן

--זעץ ,דער

/ונג.

-עכץ.

--

אַריבּערטאנצן

אקחװ.

אַ'י אַ בּריק.

,װײַזט אויס ,אז א ייד װי איך דאַרף גרינג
זײַן װי אַ שטייגער א זשמעניע ליכט ,װאָס
טאַנצט אריבּער אַ כװאַליענדיק װאַסער" ,פֿ,
אויך:
די לעגענדע נח גרין ,נ"י  ,0691זי 31
אַריבּערשפּרינגען .אי דאָס טײַכעלע.

מיט
-עניש.

זיך.

-טאַנץ,

דער.

עכץ.

 --טרו.

סל.

אַרבּער-

אַריכּערטאַפקען

שלעפּן .אַריבּערטראָגן מיט מֿי, .א בּודניק . ..
וג.ע.ל.אָפֿן מיט דער בּיקס ,נאָר ער
אציז
האָט שוין מער ניט אוספּיעט צו זען ,נאָר װי
ר' בּער האָט אריבּערגעטאַסקעט די פֿיס איבּערן
פּאַרקאַן" ,תחית המתים ,װאַרשע  ,2091זי ,51
עניש.
מיט זיך.

בּקשה דערלויבּן אים אי די שול קיין ווארשע",
יידן,

טשענסטאַכאָװער

ב"י

,1491

|' .22

;וען

די עפּידעמיע האָט זיך שטאַרק פֿאַרשפּרײט,
האָט מען דעם שפּיטאָל געמוזט א' אין א...
גרעסערן

בּנין",

טרונק,

י

דאָס בּוך פֿון לובּלין,

זי ,063
 4איבּערפֿלאַנצן .איבּערזעצן .אינאָקולירן,
אינזעקטן װאָס טראָגן אַריבּער בּאַצילן, ,זיי
שנײַדן אײַן די קאָרע פֿון איין פֿלאַנץ און
טראָגן אַריבּער אהער (אינאָקולירן) אַן אַנדער
פֿיג :אַבּראַ"
געוויקס" ,פֿגעז ,3291 ,מאן ,9701
מאָװיטש האָט ענדגילטיק אַריבּערגעטראָגן מען-
דעלען פֿון דרויסן אין זיך אַרײַן און פֿולי
שטענדיק זיך איבּערגעענטפֿערט אין מענדעלעס
רשות",

ריװקין,

בּ.

פּראָזאַאיקער,

אונדזערע

זי ,82

אַריבּערטורעמען  --אַקוזו.
אַריבּערהייבּן
זיך װי אַ טורעם, .הײַנט װעט מײַן שטומקייט

פ .פֿון .איין צײַט ,תּקופֿה ,אַריבּערבּרענגען
אין אן אנדערער. .דער זכּרון אין א פֿלי

דײַן

! מאַשין װאָס טראָגט אײַך אַריבּער אין איין רגע

אַריבּערטורעמען

די

געטלעכקייט

פֿון

לעצטן טראָט" ,מבּאָ ,דער גײיער.
אַריפּערטראַג  --דער. ,
אַקט אָדער
רעזולטאַט פֿון אַריבּערטראָגן; .נאָר מע דער-
קלערט זיי דורך אַן א' ,א פֿאַרװאַנדלונג אָדער
א פֿאַרשפּרײטונג פֿון אַ פֿריערדיקער בּאַװע"
גונג" ,זשיט ווש ,נ"י  ,7191ז' , .351מע דאַרף
אויך אײַנזען אין א צאָל פֿאַרבּינדונגען די
השפּעה ,דעם אי פֿון דער סמיכות-קאָנסטרוקציע,
פֿון ערב-שבּת און ערבֿייום-טוב  --גרייטע
סמיכותן  --האָבּן מיר געשאַפֿן :ערב רעװאַ
לוציע :ערב נײַע ,גרויסע געשעענישן" ,ימ,
ישפ וצא; .3 ,אין זכ ות פֿון עסן לעבּט
מען" ,פֿװל {הומאָריסטישער אִ' פֿון בּאַגריף
זכות און בּזכות אויף אזא מאַטעריעלן ענין

וי עסןן.

אַריכּערטראָנלעך  --אַדי ,נעאָל.

װאָס מע

קען אַריבּערטראָגן .אַיע משׂא .אַיע קראַנקײט,
צרה,

אַײיבּערטראָגן

--

טרו.

 .1טראָגן פֿון

איין אָרט צום צוייטן .אַי די זעקלעך תּבֿואה
פֿון הויף אין שפּײַכלער, .די הענדלערקעס האָבּן
| . . .נעענטער צום שענקן אריבּערגעטראָגן זיי-
ערע טישלעך מיט די לעקעכלעך ,מיט די קאָני
פֿעטןײ ,מ .ריבֿקין ,דער װעליזשער בּלוטיבּלבּל,

ווילנע  ,4191זי  .74אי דעם בּליק פֿון איינעם
צום אַנדערן.
 .2טראָגן ,בּרענגען איבּער עפּעס, .דאָך
מיך האָט פֿון זיסע דמיונות מײַן מוח  /א
תיבה געבּויט װי פֿאַרצײַטן האָט נח / ,און
האָט מיך אַריבּערגעטראָגן די װעלן / ,צום
דופֿטיקן בּאַרג ,צו אַלימפּוס דעם העלן",
יהואָש ,אַלימפּוס און חוֹרב',
 .2איבערפּלאַצירן .אַריבּערפֿירן אין (אויף)
אַן אנדער דירה ,גאָס ,שטאָט .אי דאָס כּסא-
הרבּנות פֿון רײַסן קיין גאליציע .אי די קינדער-
היים (די שול ,דעם בּית-מדרש ,די ישיבֿה אע)
אין אן אַנדער געגנט, .סוף מײַ  0681װענדט
זיך

נײַפֿעלד

צום

בּילדונג-קוראַטאָר

מיט

א

מיט  0506יאָר צוריק", .טראָגן מיר ניט
אַריבּער אונדזערע אייגענע בּאַגריפֿן ,די מאָטיוון
פֿון דעם אַנטיסעמיטיזם אין דעם  ,91י"ה אויף
פֿריערדיקע דורות?" ,קאָר וו ,0491 ,ז'  .11די
חבֿרה {פּיאָנערן} װעלן זיך צולערנען צו שטענ-
דיקער דיסציפּלין און װעלן א' שפּעטער אין
זײער

ע.

ארבּעט",

מעטשינסקי,

פּיאַנער,...

מאָסקװע  ,9291ז' ,6

 0אָנװענדן א געדאַנק ,אַן אידיקע) ,אַ
מיינונג אָדער א געפֿיל ,אַן אײַנשטעל אויף אַן

אַנדער אופֿן ,אויף אַן אַנדער ענין ,צו אַן
אַנדער גרופּע ,סבֿיבֿה .אי די געטרײַשאַפֿט
און איבּערגעגעבנקייט בּלויז צו דער אייגענער
משפּחה, .אַזױ קאָן א יתום אַ' זײַן גאַנץ
בּענקעניש און הייסע אינטימישקייט אויף די
איבּערגעבּליבּענע בּרידער ,שװעסטער און קרו"
בֿים",

דרי

.8

שניאורסאַן,

צײַטן און די װאַקסנדיקע

די

קאַטאַסטראַפֿאַלע

דורות ,בּערלין יאָר?

 ./איבּערגעבּן אָדער אריבּערנעמען א דעה,
מאַכט ,אַ מלוכהשע פֿונקציע .עאלויט דעם
פּרינציפּ פֿון דער נאַציאָנאַלער אױטאָנאָמיע װעט
דער שטאַט אי אויף די איינצלנע פֿעלקער א
טייל פֿון זײַן מאַכטײ ,זשיט א ,נ"י  ,9191זי ,02
;א דאנק דער פֿאַראייניקונג פֿון  6831זײַנען
ביסלעכװײַז אריבּערגעטראָגן געװאָרן קיין ליטע
דער פּוילישער מלוכה-שטייגער און די יורי"
דישע און אדמיניסטראַטיועף אינסטיטוציעס",
ליטע | ,נ"י  ,1591ז' ,25
( .8בּוכפֿירונג) אַריבּערפֿירן פֿון איין חשבּון

אויף אַן אַנדערן |/די בּאַנקן זאָל אי דעם
בּילעט פֿון זײַן חשבּון על חשבּון הגבֿיר ,"? . . .
שע,

אָרעמע

און

פרייליכע

 .9לינגװויסטיק)

| ,ז' .311

אַריבּערבּרענגען

פֿון איין

לשון אין אן אַנדער לשון ,פֿון איין גראַמ אין

אַן אַנדערער, .א פֿאַרטײַטשונג פֿון פֿרעמדע
עס אז דער רעדנער אַָדעֶר
ס.ט
י.
י .
הונות
לש
שרײַבּער האָט ניט קיין אייגנס ,נאָר ער טראָגט
פּשוט אַריבּער פֿרעמדס און פּרוּװט אים נאָר
אָנצוטאָן אַ ייִדישן לבֿוש" ,בּיר ,יודישקייט און

אַריבּערטראַדעװען

2000

לשון ,װאַרשע תּר"ץ, .דאָס גרינגע אי װערטער
פֿון אַנדערע װאָרט-קלאסן אין דער גרויסער
מדינה פֿון װערבּ איז בּלייספק אַן אייגנשאפֿט
פֿון  . . .ייִדישן לשון" ,ימ ,יושפ ואא,2 ,
 0אַקוזװ .דורכמאַכן און איבּערשטיין א
קראַנקייט ,פֿיזישע װײיטיקן ,אַן אָנשטרענגונג,
שװוערע איבּערלעבּונגען .אי חרפּות און בּושות.
אִי רעמאַטישע װייטיקן .אַי הונגער .אי פּײינר
קונגען אין תּפֿיסות :א' די אינקויזיציע ,די
נאַצישע אַרבּעטסלאַגערן, .מער פֿון אַלץ האָט
זי נישט געקאַנט אי דאָס װאָס מע שעלט איר
זעטלען",

קליינע

שע,

מענטשעלעך,...

אָנגעלײגטער בּריתי, .װער
געקאַנט א' די אַלע יסורים
װ.ע.ן נישט די כּוחות
.
געגעבּן די טיף-רעליגיענע
קריטיק

און

קריטיקער,

אן

װוייס ,צי װאָלט ער
פֿון גוף און גײַסט
װאָס עס האָט אים
קינדהייט?",0 ,

ב"א

,9591

'/

.163

,האָט זי נישט געהאט קיין כּוח אריבּערצן"
טראָגן די שװערע װייען" ,פ .מאַרקום ,טמז,
,42 / 3
 .1אקוזװ .אױיסהאַלטן אַ צרה ,אַן אומגליק,
אױיסלײַדן אַ שװער לעבּן און זיך ניט אײַב-
ֿ,רעמדע דאגות (צרות) קען מען א"י
בּרעכן .פ
שװ, .הער נאָר אויס ,מאַמעניו ... ,כיקען די
צרות פֿון מײַן געליבּטן ניט מעֶר אַי ,פֿל.
האַבּן מיר אויסגע-
ו.ר.ים
ס.
יות
,גענוג צר
ליטן בּיז הײַנטיקן טאָג  . . .פֿאַר אונדזער תּורה
 ..און בּ"ה מיר האַבּן אַלץ אַריבּערגעטראָגן",
שמו פלאי ,ספֿר האמת והשלום ,לעמבערג ,3981
, ,94דו זאָלסט זיך צוגעװאוינען צו דעם
ייַדישן אַרט לעבּן ,ראַָט איך דיר ,כּדי דו
זאָלסט קענען װי עס איז עקזיסטירן ,אידיק דעם
יאָך פֿון גלות" ,ממוס ,ישם און יפת ,ז' ,23
;ווען ניט דאָס קאַפּל חלום  , . . .װאָלט אונדזער
בּידנער לעבּן געווען ניט אַריבּערצוטראָגןײ ,יפֿ,
 -די לעגענדע נח גרין ,ג"י  ,0691זי .9

2

אקוזו .פֿאַרלײַדן מיט געדולד .טאָלץ-

רירן ,סובֿל זײַן; .ערן האָט שוין ניט געקאָנט
אי די שקרים וכּזבֿים פֿון דעם צורר-היהודים",
יפֿאַל ,7881 ,טאן  ,94בײַלאגע .אדאָס אָפּגעבּן
מזל-טוב  . . .מיט דעם אונטערשמייכלען זיך
ּ.ין איך שוין ניט אין שטאַנד אַריבּער-
ב.
צוטראָגן!",

שע,

אָרעמע

און פֿרײליכע

{ ,זי 801

;מיר זענען תּמיד געװען אָנגעגרייט אָפּצ
טרייסלען פֿון אונדזערע פֿיס דעם שטויבּ פֿון
יענעם לאנד ,װאָס האָט ניט געקאַנט אי אונדזער

בּאַזונדערע עקזיסטענץ װי א פֿאָלקײ ,זשיט אי
ניי  ,9191די ,78
מיט זיך  --א' זיך אין די יונגע יאָרן .זיך
אי אין אַן אנדער װאױנאָרט .אַ שטורעם (אַ
פּאָנראַם ,די מלחמה) טראָגט זיך אַריבּער
איבּער  דער שטאָט (געגנט), .אומעטיקעץ
שטראלן ,בּלייכע  /אויף די גאַסן ,אויף די
שטיבּער / ,און א ניגון װי פֿון איכה  /טראָגט
זיך וואו-ניט-וואו אריבּער" ,אַר ,ישבּת בּײַטאָג
,פּלוצעם טראָגט רואיק א שטים זיך אַריבּער
ניט איכיק ניט דואיק  --א שטים װי פֿון
גריבּער" ,סוצ ,װאַלדיקס ,0491 ,ז' , .901דער
יום-טובֿדיקער ייד האָט זיך אריבּערגעטראָגן אין

א יום-טובדיקער
,51 4 7

אַריכּעריאָגן
א.

ועלט",

פֿאָר,

מענעס,

טשענסטאָכאַװער

/נג  --פאַפֿילו אַוא
-טראָג ,דער .װאָרט װי יתום איז אױיסגעבּרייטערט געװאָרן
אין בּאַטײַט .עס טרעפֿן דאָ כּלערליי א'ען פֿון
בּאַטײַט" ,י .טשערניאַק ,ייִשפּ ועאא- ,3 ,עכץ.

דעניש-= .ער (יקע)-= .ערײַ:

אַריפּערטראַדעװען
ראַטעוװען.ט

טרחה.

--

9פ:

לד.

אַריבּערפֿירן איבּערן טײַך,

זונג.

שטעלער" ,ייט ,פוילן ווש.

הער

 .1טרײַבּן פֿון
אַריכבּעיטרײַבּן  --טרו.
איין זײַט אויף אַ צווייטער איבּער עפּעס, .מע
האָט אויסגעקליבּן אַ פֿלאַכן אָרט אין טײַך,
דורכוואנען מע האָט די עטלעכע הונדערט אומ-
גליקלעכע אַריבּערגעטריבּן דעם טײַך" ,יזבּ
כעלם ,יאָהאַנעסבּורג  ,4591ז' ,78
 .2אַריבּערגיסן .אַריבּערשיטן, ,דאָס גאָלד
צוזאַמען מיט דעם זאמד און בּלאָטע ,אין
װעלכע עס געפֿינט זיך ,װערט דאַן אריבּער-
געטריבן איבּער בּאַזילבּערטע קופּערנע פּלאטן
וועלכע זײַנען בּאַָדעקט מיט קװעקזילבּער .דאָס
קװעקזילבּער ציט צו זיך צו די בּרעקלעך
גאָלד" ,ס .פֿײַנסטאָון ,כעמיע ,נ"י  ,0291זי .111
טראָגלעך- .קייט
אויך קאַװע) אַלס
שלעפֿעריקײט ,גיט
קייט און אַי ,מ.
װאָס

דזוו אַריבּער-
 -אד, -טי (און דאָס זעלבּיקעגעטראַנק פֿאַרטרײַבּט די
צו דעם קערפּער מונטער-
שפּיראַ איבּז ,װ .איגלאָװ,

פֿאַר אַ געטראַנקענ

זײַנענ

פֿאַראַנ

אונ

װאָס

גיבּנ זײ דעמ אָרגאַניזמ ,פּאָלטאַװע ,2291

אַריכּערטרעטן  --טרו.

 .1אַריבּערשפּאַנען.

אַריבּערגיין (איבּער) א שטערונג ,אַן אָפּצאַמונג,
אַ ספּעצ אָנגעמערקטע ליניע .ער לאָזט אים
פֿאַלן {|דעם שטעקןן ,און טרעט איבּער אים
אַריבּער אום צו גיין זײַן וועג װײַטער" ,איבּז,
שפּערלינג ,דיא קאַראַימישע מיידכען ,...װאָר-
שע  ,9981זי , .42דער טראָט טרעט אַריבּער די
*אַ
ספֿערישע צוימען" ,סוצ | ,2691 ,זי 941
שװ על = אלרײַנקומען צו
די( .עמעצנס)
עמעצן, .זײַן װײַב פֿלעגט זיך תּמיד מיט אים
קריגן פֿאַרװאָס  . . .עֶר װיל קיינמאָל צום רבּין
אַפֿילו די שװעל

נישט

א"י,

ספורי

מעשׂיות,

לעמבּערג , .2881מיט מײַן אי דאָס ערשטט מאָל
די שװעל פֿונעם דאַקטערס הױז ,בּין איך
געװוען געגליכן צו אַ װאַנץ ,װאָס כאפּט זיך
אַרײַן צו גאַסט אין א שפּאַלט פֿון אונדזער
בּעט",

ממוס,

דאָס

קליינע

מענשעלע.,

דעם שטיקל קרקע אויף א קבֿר איז מען שטאַרק
 . .װײַל מע גלייבּט אַז די
מקפּיד צו בּאַצאָלן. ,

מלאכי-חבּלה האָבּן ניט קיין שליטה אַריבּערצו-
טרעטן די גרענעצן פֿון א רשות-היחיד (ילקוט
ראובֿני ,ויחי)ײ ,אַבֿרהם רעכטמאַן

אַריבּערטראַנספּאַרטירן  --טרו; .אַלע
שכנים  . . .נעמען זיך אויסגיסן די גרויסע פֹּאָי
מעניצע .װײַטער װי איבּער דער שװעל טראנס.
פּאַָרטירט מען זי ניט אריבּער" ,דער יודישער
פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' , .61מע האָט
געװאָלט די געשטאַלט פּרץ אִי . ..אין א קאָ
לעקטיווער געשטאַלט פֿין ייִדישע שריפֿט-

אַריכּערטרענלעך

געטאָ ,האָט מען אַפֿילו אַ קליין קינד דערשאָסן",
ייד ג"י  ,7491ז' , ,442פֿאר

*אַי די

נעע ץ = ארבּערפֿאָרן (אַריבּער-
(דעם) ג ר
גיין) אין אַן אנדער לאַנד ,טעריטאָריע ,רשות
אע, .פֿאַר אי די אָנגעצייכנטע גרענעצן פֿון

יבּל װוואי

 .2פֿיג .אִי די גרענעץ פֿון זיקנה,, .איז קען
איך אַזױ לײַכט אי  /צו יענער לויזער אָפּגע-
נייגטער שעה" ,מל ,יבּין איך פֿאַרלאָרן?, .דער
װאָס האָט דעם כּוח אי דעם גרענעץ פֿון
מישושדיקן שׂכל און קומט צו דעם גבֿול פֿון
נפֿש-לעבּן" ,לדב ,נ"י תּשיז ,קנה, .אָט װי א
קייט פֿון בּערג זיך אויסגעצויגן האָט די צײַט/ ,
װאָס ניט פֿאַר מענטשךכּוחות זי אַי" ,האַל,
מײַן אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,001
 2אַדורכגײן ,אַדורכקומען איבּער (פֿאַרבּײַ)
עפּעס; .עס האַלט דעם קאָפּ פֿאַרריסן הויך/ ,
צו שטערן און פּלאַנעטן / ,און װי די פֿיס פֿון
נאַכטװאַנדלער  /א תּהום אַ" ,יהואָש ,די
פּאָעזיע פֿון יאושי; .אי קאָן {זין .נ.י.ט די
שטובּ ,דאָרט לעם דער קװאָטשקע ליגט איר זון
דערהרגעט" ,פּמ ,מלחמה | ,מאָסקװע ,8491
זי ,36
 .4עוֹבֹר זײַן אויף אַ דין אָדער בּרעכן אַ
געזעץ, .דער עולם איז נאָך שטאַרק פֿרום
געװען ,אָפּגעהיט ,מורא האָבּנדיק אַריבּערצו"
טרעטן איבּער דעם װאָס מע טאָר ניט" ,נס,
קאָרבּאָנעס ,מאָסקװע , .3491דאָס שלעכטס אַזאַ
מין דינס  --װי פֿון א האָר דער שאָטן/ ,
און מיר אי אים איז ניט געראָטן" ,האַל ,מײַן
אוצר ,מאָסקװע  ,6691זי ,571
--טרעט-- ,טראָט ,דער.

דעניש.

-ונג.

-עכץ,

דער (דין).

אַריכּעריאָגן  --טרו.

 .1לױפֿן ,רײַטן אָדער

פֿאָרן גיכער װי אַן אַנדער בּאַשעפֿעניש אָדער
זאך ,דערגרייכן עס און זיך בּאַװעגן װײַטער.
;דער הונט יאָגט אריבּער דעם פֿערד ,אָבּער
דער פֿערד קומט װײַטער װי דער הונט" ,שו.
פֿאַר אונדז שטייט אַ קאַמף-אױפֿגאַבּע דעריאָגן
און א'" ,נ .װײַנהויז,

אַפֿ דער

װאַכ ,מינסק

2.9

,זי האָט זיך געלאָזט לױפֿן ,אַ'דיק די פֿורן,
וועלכע האָבּן זיך געצויגן איינע נאָך דער
אַנדערער",

נאָטע

לוריע,

הימל

און

ערד,

מאַסקװע  ,5691זי ,16
 .2אַריבּערשטײַגן אין קאַנקורענץ, .און
אָפֿט האָט ער געטראַכט .,.װעט די דאָזיקע
קליינע שטאָט אַי ניו-יאָרק" ,אַר' ,דעם בּרודערס
קוילןי, .אַמעריקע ,אַמעריקע ,קרימט זיך דער
קליינער בּרייטער ,מיר װעלן אַמעריקע א",
מ.

גאַלדשטײן,

בּירעבּידזשאַנער

אויפן

אַמוֹר,

מאָסקװע  ,4391זי , .41די שכנותדיקע יונגע
אויטאָסטראַדע װעט מיט חוֹזק דעם ואַלטן
שליאךן אי" ,י .יאַנאַסאָװיטש ,אַ שטובּ אין
שטעטל.

 .9אַריבּערשטײַגן מיט אַ גײַסטיקער מעלה. ,
גרייכן מער .א' דעם רבין .אִי אין שפּילן דעם
אַלטן פֿידלער, .אין א פּאַר יאָר האָבּ איך זיך

2221

אַריכּלריערגען
אויסגעלערנט די גאַנצע תּורה ,האָבּ נאָך אַר"
בּערגעיאָגט דעם טאַטן" ,בּ .א .זאַבּיעזענסקי,
די

שװערע

,יִדישע

שו,

צײַט

בּעל-הבּיתטעס

װאַרשע

,7881

װעלן

זיך דאָך

ז'

75

װעלן

איינע די אַנדערע אַריבּעריאָגן מיט זײיער
בּריהשקייט" ,פֿ .בּימקאַ ,איק ,פּסח תּשב"ז,
עניש.
עכץ.מיט זיך  --קזװ.
ראָג  --דער- ,ן .אקט פֿון אַריבּעריאָגן.
,זי האָט געקאָנט זיכער זײַן ,אַז זי װעט איר
אִי אױסבּײַטן אויף װאונדערבּאַרע נצחונות אין
דער ערשטער צײַט" ,זשיט װוש ,נ"י ,7191
זי ?47 -נה.

אַריכּעריער"גען

--

אוטװ.

אַרבּעררינען

איבּער דער פֿאָרעם װאָס די זאַך דאַרף האָבּן.
יפֿאַ,

פא 41

 .1יֹאַי די מאָס =
אַריבּערכאַפן  --טרװח.
נעמען ,מאַכן ,געבּן צו פֿיל ,מער װי מע דאַרף,
מער װי עס קען זײַן נוציק .מגזם זײַן, ,װי
דער שטייגער איז פֿון פֿיל סוחרים אַזינע
װאָס כאַפּן אַריבּער די מאָס בּײַם קױפֿן און
פֿאַרקױפֿן סחורה .זייערס איז גינגאָלד און פֿון
יענעמס מאַכן זיי אַשײ ,ממוס' ,חילוף ,,זי .3
,ער האָט בּאַשײַמפּערלעך אײַנגעזען ,אַז ער
האָט איבּערגעטריבּן ,אַריבּערגעכאַפּט די מאָס",
אַר ,ידער קריטיקערי, .ער האָט שוין געהאַט
צו פֿיל אַייבּערגעכאפּט די מאָס  . . .דאָס געדולד
האָט געפּלאַצט" ,ק .ח .הישריק ,אין פֿײַער
און בּלוט ,װאַרשע  ,8291זי ,132
 .2אַריבּערנעמען ,אַריבּערבּרענגען עפּעס גיך.
;װען די (צײַטונגן , , .איז אָנגעקומען נאָך
קאָצק ,האָט שלמהלע דער רופֿא אַריבּערגעכאַפּט

די גאַזעטן צו ר' דודלען און געלייענט װאָס
עס הערט זיך אויף דער װעלט" ,אָפּאַ ,אין
פּוילישע

{' ,061

װעלדער,

 .3אַריבּערפֿירן

מיטאַמאָל

צו אן אנדער

ונ.ג.ע.רמאַנטשיק אויף א
ֿ,אַלט דיער
ענין .פ
המצאה און כאַפּט אַריבּער דעם קלויזבּחור
אויף א װאַכענדיקן שמועס ,אויף הוויות'העולם",
ד.

אַריבּערלײגן

מענשען

י .זילבּערבּוש,

און

געשעהענישען,

ווין  ,1391ד' ,72

7/נג,

כ-אַפֿ ,דער.-עריי,

דעכץ,

-עניש.

אַריבּערכמאַליען  --טרו( .וואויליונגעריש)
אַריבּערפֿירן ,אַריבּערקריגן, .ער האָט געװאָלט
אי צו זיך די דאָזיקע שיינע פּרימאַדאַנע מיט
איר בּרודער שוואלבּ ,מיט נאָך א פּאַר 'משור-
רים'" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן | ,זי ,002

אַריבּערלאָזן  --טרח.

 .1לאָזן אַריבּערגיין,

אַריבּערשפּאַנען איבּער א שטערונג ,אַן אָפּ-
צאַמונג ,אַ ספּעצ אַנגעמערקטע ליניע .אי די
*אַי איבּער דער (עמעצנס) שװ על
גרענעץ.
= לאָזן אַרײַנקומען (צו עמעצן), ,גלופּסקער
ייִדן װערן עזותניקעס נאָר דעמאָלט ,װען איר
גיט זיי שלום-עליכם און לאָזט זיי אַריבּער
איבּער אײַער שװעל" ,ממוס ,צוריק אַהײם,
זי , ,47כ'האָבּ אָבּער מורא ,אַז דער אלטער
װעט מיך מער איבּער זײַן שװעל נישט אֵיוִ",
װעלדער,

אָפּאַ ,אין פוילישע

ז' ,812

 .2אָפּלאָזן ,אַװעקלאָזן .לאָזן אַװעקגײן .דורכ-
לאָזן, .,דיא מצרים זעלטן גדענקן דיא (עבֿודת
אלילים) װיל זיא ניט אֲריבֹּר לאָון" ,מחזור
שלש רגלים ,אַמשׂט  ,3171קסו/א; .איך טאָר
נישט אַזױ אי די מינוטן ,אפּשר װעל איך מיך
נאָך צײַט האָבּן אױיסצוקױפֿן פֿון מײַנע זינד",
װײַס ן ,ישרעבּערקי ,זי ,071

 .9פֿאַרבּײַלאָזן .פֿאַרשװײַגן ,מוחל זײַן, .א
סך מאָל איז יעדער שותּף מצדו מחויבֿ ,אויבּ
ער איז גינציק ,געטרײַ די שותּפֿות ,צו שװײַגן
 . , .איבּערשװײַגן  . . ,אַי; 'ניט שטעלן אויף די
פֿיסלעךי  . . .ניט מאַכן פֿון אַ װאָרט א קװאָרט",
ג; ח.

לעװנער,

דער

צװייענדיגער

תּנאים,

ווילנע

,7

=לאָז ,דער

-עכץ- .עניש.

אַריכּערלױפֿן  --אוטו  8אַקוזװ.
 ,1צוי
לױפֿן און זײַן א װײַלע .אריבּערקומען לױפֿן-
דיק .אִי אין שטאָט עפּעס צו דערגיין, .װי איך
האָבּ דײַן בּריװל איבּערגעלייענט ,האָבּ איך
געמיינט איך לאָז די נשמה ,און בּין אריבּערגע-
לאָפֿן װי א משוגענער צו {זיין" ,יפ ,זי ,941

 .1 --פֿאָרן ערגעץ און אָנקומען

ֿ,לינק געוען איז
 .2איבּעריאָגן לױפֿנדיק .פ

אַהין אָן בּאַזונדערע צוגרייטונגען ,מיט װאָס
עס מאַכט זיך, .איך בּין דיר מודיע אין גרויס
אײַלעניש ,זאָלסט למען-השם דיך תּיכף אי אַהין
וואו דער מלמד איז" ,יפ ,זי , ,43איך װאָלט
מיך אַריבּערגעכאַפּט קיין קאָסעװ צום רבּי ,איך
זאָל מיך מיט אים מייעץ זײַן װעגן דער זאַך",

היאַװאַטהאַ / :פֿלעגט א פֿײַל פֿון בּויגן שיסן/ ,

מיט ויך

מעשׂה

נורא

מהצדיק

המפֿורסים

רבּי

ר'

מאיריל

מפּרימישלאַן ,לעמבּערג ,8781

 .2אַריבּערקריגן זיך ,אַי זיך איבּערן פּלױט,
איבּער א גרענעץ; .נאָך דעם איז װידער די
שפּין געגאנגען צו דער פֿליג און איו אַזױ
געקראָכן בּיז זי האָט זיך שוין אַריבּערגעכאַפּט
מיט איין פֿיסל אויף דעם בּלעטלײ ,נחבּ' ,מעשׂה
בּמלך שכּבֿש מדינותי{ ,זי כ/גן, ,מײַן עצה
װאָלט געװען איר זאָלט זען װי עס איז אַי זיך
זאגראניצע",

.1

א.

זאַבּיעזענסקי,

צײַט וו ,װאַרשע  ,7881זי .65

די

שװערע

דאן

זי שנעל

אַ' / ,בּיז זי הינטער

אים

געלאָפֿן אין דער גרופע פֿון די אַלטע לײַט",
ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי ,781
פ( .צײַט) פֿאַרבּײַגײן גיך אַזױ װי אומבּאַ
מערקט, .װאָלטן שוין די עטלעכע טעג א די
גליקלעכע מינוטן זאָלן געשװינדער צו אונדו
קומען",

דר .יאַקאָבּ אַ .שניצער ,רבֿ גימפּעל בּעל מחשבֿה,

ניי יאָר? ,זי ,4
 4אַריבּערקומען אויף דער אנדערער זײַט
לױפֿנדיק .אי די גאַס ,דעם הויף ,דעם פּלאַץ.
;א סך ייִדן האָבּן גענומען אַי אויף דער רוסי-
שער זײַט" ,בּוך פֿון לובּלין, ,964 '1 ,2591 ,עס

זענען געװען פֿאַלן ,ואו טעכטער האָבּן נישט
געװאַלט פֿאַרלאָזן זייערע מוטערס און אַריבּער"-

פֿרידמאַן,

תרג"א ,זי ,53
 .0אַריבּעררינען

א ראַנד פֿון א כֹּלי, .די

מילך קאָכט און װעט

בּאַלד אַ'", .װיפֿל מאָל

האָט שוין די יויך אריבּערגעלאָפֿן בּײַ דיר?".
;צי גיסטו נאָר װאָס פֿון דײַן כּוס  /דעם פֿולן
לױפֿט אַריבּער?  /װאָס פֿון דײַן איבּערזאַטן
טיש  /ניט װילנדיק בּלײַבּט איבּער?" ,יהואָש,
'זאַטע פֿילאַנטראָפּיץ
 .7אַריבּערגיין פֿון איין צד (גלױיבּן ,גרופּע,
פּאַרטײ אע) צום צווייטן צד .אַי צו דער מער"
הײַט-פּאַרטײי .אַי צו די אונטערדריקערס; .אָט
זײַנען זי בּײַ אונדז און אָט לױפֿן זיי אַריבּער
אין א צווייטער טרופּע ,אָט מאניען מיר זיי
איבּער פֿון דער צװייטער" ,אי .דרוקער,
קלעזמער,

קֹיָצװו ,0491

זי .731

 .8גיך אַריבּערקומען אין אן אַנדער מצבֿ,
,דער אַלטער עפּלבּױים {געטראָפֿן פֿון אַ בּליץ,

איז| אַריבּערגעלאָפֿן פֿון האָלץיגוף צו פֿלאַם-
גוף" ,י ,ֿ8ליבּשאַפֿט ,זי ,601

ל-ו-יף ,דער ונג.

-עכץ .עניש.

דער (יין- ,קע) .הער
אַריבּערלױפֿעריש  --אַדי.

װאָס איו כאַ

ראַקטעריסטיש פֿאַר אַן אַריבּערלױפֿער צו א
ה-קייט,
צװוייטן צד ,לאַגער .אַיע פֿאַלשקײט.

אַריכּערלײגן  --טרח.

 .1לייגן פֿון איין

אָרט אויף אַן אַנדער אָרט .אריבּערבּרענגען
אַריבּערטראָגן .אי דאָס קינד פֿון װיגעלע אין
בּעטל,
 .2איבּערלייגן אויף עפּעס .אַריבּערשפּרײטן,
בּאַדעקן .אי די בּעט מיט אַ פֿאַרבּיקער קאָלדרע.
אי אַ בּרעטל איבּער דער ריטשקע .עװאו אָבּר
איין אופֿני |{=אַָפֿענען גאַס איז אודר אין
אופֿן הויף ,דאָ העלפֿט דער עירובֿ אֶךְ {|=אויך}
ניט ,בּיז דז מן מוז ליגן |=לייגןן איין בּאַלקן
איבּר די גאס הריבּר ,פֿון איינר װאַנט צו דר
אנדר אויף בּיידע זײַטן" ,לטו ,פּבּ/א,

פֿלעגט פֿאַלן" ,יהואָש' ,היאַװאַטהאַ און מאַדזשי

קיוויס',
,ון אַזױ װי
 .9אַדורכלױפֿן ,פֿאַרבּײַלױפֿן .א
אַ װוינט איז אַ קליינע אומעטיקע מינע אַריבּער-
געלאַפֿן איבּער איר געזיכט" ,ג .י .ראַװיטש,
ריבֿ משפחה ,...וילנע  ,5681ז' ; ,32אַ
קעלט איז אַריבּערגעלאָפֿן איבּער מײַן קערפּער",

ד.

א.

בּש,

בּאַרדיטשעװ

( .9לייגן איבּער די קני און) אַרײַגשמײַסן.
אי

דעם

בּחורעץ

און

ארײַנצימבּלען.

עאון

דערנאָך האָט ער געהייסן אימשטשיקעס זי א'
 . . .און מיט בּײַטשן שמײַסן" ,קמ ,7681 ,נאן ,9
;זיי האָבּן פֿון חסיד אראָפּגעריסן די קאַפּאָטע,
אים אַריבּערגעלײיגט און געמאַכט 'משכּנתא',
אים געשמיסן מיט גאַרטלען ,בּיו דער חסיד
האָט שוין אויף אַלעם מסכּים געװען" ,מ.
אונגער,

טמז,

7691

װן .5

 .4אַרױפֿלײגן (אַ משׂא) אויף די פּלײיצעס
(איבּער די אַקסלען) כּדי עס צו שלעפּן (טראָגן).
,איינער האָט געגעבּן צו זײַן חבֿר געלט צו
היטן און דער האָט עס אײַנגעבּונדן און עס
אַריבּערגעלײגט איבּער זײַן רוקן (אַזוי אַז מע
קען עס לײַכט גנבֿענען)" ,בּבֿא מציעא ,לו/א,

2228

אַריבּערלעבּן

אַריבּערפּעקלען

,דערנעבּן איז געשטאַנען אַ קאַראַימיסל ,א שטיק
אַרומגעגלאַטע האָלץ װאָס מע פֿלעגט אַי אויף די
אַקסלען" ,יישפ ווא,4 ,

געװען דער סופֿלער . ..װאָס האָלצמאַן האָט
אים אַריבּערגענארט צו זיך פֿונעם לעמבּערגער
טעאַטער" ,שע ,בּלאָנזענדע שטערן | ,זי ,082

 .9איבּערענטפֿערן .איבּערגעבּן אַחריות אַן
אַנדערן .אי פֿיזישע אַרבּעט אויף מאשינען .אי
אַ טייל אַרבּעט אויף דעם נײַעם געהילף .אַ' די
ריזיקע פֿון דער אונטערנעמונג אויף אַלע
אַקציאָנערן.
( .0װעבּערײַ) װעבּן די פֿעדעם אין דער
בּרייט נאָכן אױיסװעבּן אין דער לענג.

 .1אַריבּערפֿירן,
אַריבּערנעמען  --טרח.
נעמען צו זיך האלטנדיק איבּער עפּעס .אָדער
בּיזױי אוכלין |טאָר מען ניט גורם זײַן) ,דהײַנו
אי דעם לעפֿל יויך איבּערן בּרויט . ..דאָס
,ו װעסט שוין
בּרויט צו בּאַגיסן" ,סשי ן ,מז .ד
קיינמאָל  . , .מיר ניט אויסשטרעקן די האַנט
פֿון בּריק אויף א' מיך צו זיך אַריבּער טײַך",

מיט ז יך , --די אַלטע ליכטצ;ערן -- :אויבּ
אַזױ ,קומט דאָך דיר א חלק? נא ליג זיך
אַריבּער ,װעל איך דיר מכבּד זײַן מיט פֿינף
שמיץ",

נײַמאַן,

מ.

שבּת אויבּס,

,9291

װארשע

זי ,82

--לייג ,דער,

-עכץ.

דונג,

-עניש.

דעריי,

אַריבּערלעבּן  --אַקחװ.

 .1איבּערדויערן,

איבּערלעבּן ,לעבּן לענגער װי
אָך און װײי צו אַ טאָטן װאָס
דעם זון", .מיר גייט ניט אין
אַריבּערלעבּן" ,סוצ' ,משיחס

אַן אַנדערער.
לעבּט אַריבּער
לעבּן ,נאָר אין
טאָגבּוך' ,גק,

סא .18

 .2דורכלעבּן ,פֿאַרטראָגן אַ פּאַסירונג ,א
געשעעניש מיט א שטאַרקן אײַנדרוק אויף
דעם מענטשן, .מײַן שענסטן ,ליבּסטן גאַסט
איך קאָן קיין האנט ניט געבּן  . . .נו ,זאָג ,מיר
װעגן,

װעלן דאָס מיט דיר אַ'י?ײ ,האַל ,ערדישע

מאַסקװע  ,5491ז' , ,65װי װעלן עס זײַנע
טאַטע-מאַמע א' ,אַז זייער בּכור האָט אַ נישט
געמלטן זון?" ,חג ,טמז 9691 ,או - .21עבץ.
זעניש,

אַריכּערמוכלען  --טרו.

אַריבּערשמוגלען,

,פֿאַר זײַן געלט האָט מען שוין עטלעכע
הונדערט בּיקסן אַריבּערגעמוכלט פֿון אויס-
לאַנד" ,אָפּאַ ,אין פוילישע

|' ,362

װעלדער,

אַריבּערמופֿן  --אַמ660 .םז ס}  .224:אוטח
 -בּײַטן װאױנאָרט .אַריבּערקלײַבּן זיך, .זיהאָט אַלײן אָפּנעזוכט רומס {=צימערןן און
אַריבּערגעמופֿט אָן זײַן הילף" ,בּ .גאָרין ,דיא
,י טראַכטסטו
מזיקים ,...נ"י  ,0091ז'  ,14צ
ועגן אי קיין אַמעריקע?",

שע ,לכּבֿוד יום'טוךף

| זי .141
טרו  --אַריבּערפֿירן, .א,ז יענער און יענער
מענעדזשער |= פֿאַרװאַלטער ,אָנפֿירער} האָט
געמאַכט אי צו זיך ...יענעם און יענעם
יסטארי"י,

שע,

בּלאַנזענדע

שטערן

||

ז'

.241

,אויף אַ טאַקטפֿולן אופֿן האָט זי דעם געשפּרעך
אַריבּערגעמופֿט צו אַ גאַנץ אַנדער ענין" ,בּ.
בּאָטװיניק,

,8

געקליבּענע

ערצעהלונגען

||,

ג"י

ז' ,59

אַריפּערן  --פרעפ .אַריבּער  +דעם .אַי טײַך,
אִי ים.
אבּערנאַרן .אַריבּער-
אַריכּערנאַרן  --טרו.
ציֶען דורך אױסנאַרן .אי צו זיך יענעמס װײַבּ,
;דער איינציקער געבּילדעטער ארטיסט . . .איז

אַקש,

בּרויז ,מינסק  ,8291ו' ,65

 .2אַריבּערבּרענגען .אַריבּערקריגן ,א' װײַבּ
און קינדער פֿון דער אַלטער היים; .בּאַראָן
הירש  .. ,האָט גראָד שוין דעמאַלט געהאט
בּאַשטימט אריבּערצונעמען ייִדן פֿון די לענדער,
וואו זיי זײַנען געװען אונטערדריקט און פֿאַר"
פֿאָלגט" ,גאָפּ ,3591 ,פאן  ,7ז' ,55
 .9אימיטירן .נאָכמאַכן .אַי אַ מאָדע .אַי א
בּאַטײַט פֿון אַ װאָרט, .דער אוצר פֿון א פֿאָלק
קאַן געהערן נאָר צו די קינדער פֿון דעם פֿאָלק,
פֿרעמדע קאַנען אי צו זיך נאָר א טייל פֿון
אים" ,זשיט װו ,נ"י  ,2191ז' , ,441איטלעכער
פֿון בּיידע צדדים  . . ,האָט געקאָנט גרינג א' אַ
מנהג ,װעלכער איז געװען בּשותּפֿותדיק פֿאַר
אַלעמען",

ר .זעליגמאַן

איבּז ,מ .גאַסטער,

די

כּתובּה ,בּערלין  ,3291זי ,91
 .4אַריבּערבּינדן .אריבּערװאַרפֿן ,אריבּער-
ציִען, .זי האָט אַריבּערגענומען די שאַל איבּערן
קאָפּ . . .און האָט מיט שטײַפֿע כּעסדיקע טריט
גענומען ארומשפּאַנען איבּערן צימער" ,בּערג,
אָפּגאַנג ,װאָסטאָק' ,זי ,081
 .9איבּערכאַפּן די מאָס .נעמען מער װיפֿל
מע דארף .אִ' איבּערן פּרײיז,
 0ארײַנקריגן אין אייגענעם רשות .אַרײַנ-
קריגן א שטעל ,אן ארבּעט .א' די פּאַזיציע פֿון
פֿאָרזיצער .אי אין די אייגענע הענט דעם גאנצן
פֿאַראײן .א' אויף זיך די אחריות.
מיט זיך ; --איבּער דעם אפֿוד איז געװען
צוויי אַקסלבּענדער ,זיײי זענען געװען צוגע-
נייט צום גארטל פֿון אפֿוד ,דאָס האָט זיך
אַריבּערגענומען איבּער די אקסלען פֿון כֹּהן
גדול" ,סשי וו ,לז.
-ינעם ,דער זונג .ה-עכץ .קניש.

דער (דין- ,קע) .הער
אַריכּערסאַליבּן זיך  --אוטו?? .איי2 .כל.
אַריבּערראַטעװען ,זיך מיען געזינטער צו װערן,
פֿ,לעגט ער זיך א' ערגעץ אין אַ דאָרף ,אין א
קרעטשמע ,אַ סאָד ,א פּאַכט ,אָדער אָפּגעדונגען

וואו עס איז א שטיקל װאַלד און מאַכן דאָרט
סמאָראָווידלע" ,צבֿי הירשקאַ,

ניט הינטער א

פלויט ,בּערלין  ,2291זי ,11

אַריפּערסטאַרטשען  --אוטו.
אַריבּער-
שטאַרצן .זײַן העכער פֿון עפּעס, .אָבּער אַזױ
װי דער אייבּערשטער טייל פֿון אַ טיר האָט
אַריבּערגעסטאַרטשעט איבּער זײַן קאָפּ ,האָט
וערן עס  . . .בּאַמערקט און געװאָלט װויסן װאָס

עס שטעקט הינטער איר" ,ר .זעליגמאַן איבּז,
העראָדיאַדע ,בּערלין  .2291זי - .82-92עניש,

אַריבּערשטרײַקן  --אוטוו .סטרײַקן ,שטרײיקן
מער ,לענגער װי עס איז נייטיק ,פּאַסיק .עדי
פֿולסטע סימפּאַטיע מײַנע איז די גאַנצע צײַט
געװען מיט די לערערס װאָס סטרײַקן . . . ,אָבּער
מורא האָבּ איך ,אז עס דערגייט שוין צו דער
מדרגה פֿון אַי" ,אפֿא ,טמז 8691 ,וא ,11

אַריכּערענטפֿערן  --טרו.

 .1ענטפֿערן

אויף אַן ענטפֿער .ענטפֿערן פֿון א צװײטער
זײַט .אַי פֿון יענעם בּרעג', .אָװשעםי |=אַדרבּאן
 -האָבּן די שקצים אַריבּערגעענטפֿערט צו זי --מיר מאַכן 'פּאָמניקעסי ,װײַס ו ,ישרעבּערק',זי  2 .7אַריבּערגעבּן אין אַ צװייטנס רשות,
+--

איכבּערענטפֿערן,

בּבּ .779 ,173

/נבג,

ניש,אַייכערפּאַטשקען  --טרװ.

אויך :שלעכט

אימיטירן ,פּלאַגיאירן, .,זי האָט װירקלעך גע"
מיינט אַז פּינטל רעכנט ,דאָס זי האָט איר ליך
אריבּערגעפּאַצקעט

פֿון שילערס",

י .בּודזאָהן,

מאָטקע פליך , . . .ווילנץ  ,7291זי - .31עניש.

אַריבּערפּאַמפּ(ע)ן  --טרו ...., .װערט די
ארטעריעןבּלוט ,די אָפּגעפֿרישטע בּלוט ,אַרי
בּערגעפּאָמפּעט אין די אאָרטע" ,צש ,פֿגעז,4291 ,
א 6

עניש,

אַריכבּערפּױזען  --אוטװ, .דעם װעג איף
צוריק זײַנען מיר שוין ניט דורכגעגאַנגען ,נאָר
אריבּערגעפויוצט",

מאָסקװע 8491

מ .לעװ ,פּאַרטיזאַנישע

יעכץ.

װעגנ,

עניש.

װי ניט איז איבּער-
אַריפּערפּטרן  --טרו.
ענדיקן (אַן אַרבּעט) כּדי װאָס גיכער פּטור צו
ווערן (פֿון איר) .א' דעם טאָג אַרבּעט, .װי
נאָר די עלטערן פּטרן אַריבּער די בּר-מצוה-
שׂמחה ,זאָגן זיי ניט נאָר 'בּרוך שפּטרנײ צום
בּרימצװוה-בּחור ,נאָר טאַקע אויך ...צו דער
שול" ,הרבֿ א .שורין ,פֿאַר.11 14 6691 ,

אַריכּערפּעקלען  --טרו .1 .אַריבּערטראָגן,
אַריבּערבּרענגען ,אריבּערפֿירן ניט קיין שװוערע
משׂא (פּעקל ,געפּעק) פֿון איין אָרט אויף א
צווייטן .אַי די טשעמאָדאַנעס פֿון װאָקזאַל אין
האָטעל אַרײַן, .װערטער פּוילישע פּעקלט מען
גלאַט אַריבּער ,אַזױ װי זיי שטייען און גייען
{בּײַם איבּערזעצן אויף ייִדישן" ,יפֿאַ,8291 ,
פן .1

 .2אַריבּערפֿירן ,אַריבּערבּרענגען עפּעס (עמץ-
צן) פֿון איין אָרט אויף א צווייטן; .אַך רבּונו"
של-עולם  ...עס זאָל מעגלעך זײַן אריבּער-
צופּעקלען אַהינצו אין דער ישיבֿה ,אָט דאָס
אַלצדינג ,דאָס קעלבּל אַהין אויך טאַקע" ,ממוס,
יספֿר הבּהמותי ,זי , ,65דער מענטש . ..האָט
אַריבערגעפעקלט אונדזערע דעלעגאַטן אהער
פֿון יענעם װאַגאָן" ,שע' ,כּתרילעווקער נשׂרפֿים,
 8טראַנספּאָרטירן עמעצן .מאַכן מע זאָל
עמיגרירן .אַריבּערבּרענגען צו זיך (מיט א
בּײַטעם פֿון הומאָר ,פֿון בּיטול) .אַ' קין
אַמעריקע די קרובֿים ,די לאַנדסלײַט, .די קליין-
קאָלאָניזאַציע האָט בּאַדאַרפֿט בּיסלעכװײַז אַי
קיין ארץ-ישׂראל אַ גרויסע יידישע בּאַפֿעלקע-

אַריבּערפֿאַלן

2029

רונג" ,זשיט או ,נ"י  ,9191ז' , ,88צוריק מיט
עטלעכע יאָר איז זײַן שכן פֿון אַזאַ לעבּן אַוש
קיין אַמעריקע אַנטלאָפֿן ,אינגיכן אויך די
משפּחה אַהין אַריבּערגעפּעקלט" ,ע .איראַ,
צײַג ,קלְעוו  ,8291זי .71
 .4איבּערשיקן אויף יענער:װעלט; .װעגן
בּאַרימטן {|דאָקטערן  .. .װערט דערציילט ,אַז
װען ער האָט געפֿילט ,אַז ער האַלט בּײַם
שטארבּן ,האָט ער זיך זײער געשראָקן...
האָט ער געזאָגט -- :קנאפּ חולאים האָבּ איך
אַהין אַריבּערגעפּעקלט? זיי װעלן . . .זיך אַלע
אָפּרעכענען מיט מיר" ,גאַפּ ,8491 ,נאן  ,01זי ,01
פ .אַריבּערשמוגלען .אַריבּערפֿירן עפּעס
(עמעצן) אומלעגאַל איבּער אַ גרענעץ .אי אומ"-
לעגאַלע

אי

ליטעראַטור.

אַנטלאַפֿענעם

דעם

ארעסטאנט .קער האָט געװאוסט װי אײַנצן-
האַנדלען ענגליש געװער .ער האָט דאָס גוט
א'",

געקענט

שירע

דער

גאָרשמאַן,

קױיעכ

פֿונ

לעבּנ ,מאָסקװע ,8491
מיט זיך  --אי זיך אין א נײַער דירה .אַ'
זיך פֿון שטעטל אין שטאָט אַרײַן .אי זיך אַהין
פֿונװאַנען מע קען קין בּריװל ניט שרײַבּן
ש|ט=אַרבּן| ,פֿװל, .פּעקל זיך אַריבּער מיט
װײַב און קינדער צו מיר" ,שע ,קליינע מעני
שעלעך,...

ז' .53

מײַן חבֿר...

;א דאַנק

האָבּ איך בּאַלד נאָך שבֿועות זיך אַריבּערגע-
זניאל
פּעקלט פֿון דער קעלעראַכסניה",
טשאַרני ,װילנע, .דאָס מאָל װילן ייִדן אויף אַן
אמת זיך א' קיין ארץישׂראל .זיי קענען
מער ניט איבּערטראָגן דעם בּיטערן גלות",
יונתן

שליאַן,

זװהיל

(נאַװאָגראַד-װאָלינסק),

ת"אָ

תּשכ"בּ ,זי , ,921אפֿשר האָט ער אָפּגעזאָגט
די עטלעכע גילדן און אריבּערגעפּעקלט זיך
אַהין װאו' מען עסט ניט ...רעטעך מיט
שמאַלץ" ,שע ,טבֿיה ,זי ,761

זנג.
-קע).

אַריבּערפֿירן

ישכץ.

דער (יין,

עניש.

אַריבּערפֿאַלן  --אוטװ  .1 --אַרױפֿפֿאַלן.
אַראָפּפֿאַלן ,פֿאַלן איבּער ,אויף
אי וי א שיכּורער גוי .אַ' איבּער
,דער הינקעװאַטער שמש מיט
איבּער אים אריבּערגעפֿאַלן",
גליקן ,װאַרשע  ,5981זי ,99

עפּעס (עמעצן),
די פּאַרענטשעס.
דעם שופֿר איז
אַמעריקאַנישע

 .2דורכפֿאַלן ,פֿ,אַרבּרענט זאָל עס װערן! ...

אַריבּערפֿאָצעװען  +- --איבּערפֿאָצעװען,
,65

אַריבּערפֿאָרן  .1 --אַקחװ .פֿאָרן איבּער
עפּעס פֿון איין זײַט אויף א צװייטער (איבּער
א טײַך ,א בּריק ,אַ ים אע); .נײַארט מיט
זײַנם שטאַבּ איז ער ויעקבֿן היניבּר גיפֿאָרן דען
ירדן ויא דען גישריבּן איזן אין דער תּורה",
יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661שא/בּ, .אוני דאָ ואר אך
קיין שיף דש עֶר מיט אֲריבֹּר קענט פֿאָרן
דאָ גינג ער הין אונ' איין קליין בּרעט אונ'
פֿאָרט מיט אַניבּר" ,מבּ ,מעשׂה קיא, .דער
זעלבּיג הױיפֿן זײַא צײַגין אונ' דער שטאַנד
זײַא אַך צײַגן ,זוא איך היריבּיר פֿאַר צו דיר
אודיר דוא היריבּיר פֿאָרשׂט צו מיר איבּר דיזין
הױפֿן אוני' שטאַנד צו בּישעדיגן" ,בּליץ,
בּראשית ,לא| .25 ,תי :אריבּערגיין), .ס'קומען

זייער פֿיל ארבּעטער
נעץ",

אַריבּערצופֿאָרן די גרע-
יידן,

טשענסטאָכאָװער

נ"י ,7491

ז' ,821

 2אוטו .אַװעקפֿאָרן פֿון איין אָרט אין א
צװייטן .אַריבּערקלײַבּן זיך אין אן אַנדער
געגנט .אי פֿון שטעטל אין שטאָט .עיידן פֿאָרן
אַריבּער קיין ארץדישׂראל", .וואו עס איז נישטאָ
דאָס רעכט פֿרײַ  . . ,אי פֿון איין אָרט אין דעם
צווייטן ,דאָרטן איז נאָך נישטאָ קיין פּערזענ-
לעכע

|בּונדן,

פֿרײַהײַט",

סאַציאַלדעמאַקראַטען

אין

װיללען

װאָס

רוססלאַנד?,

די

זשענעוו

,0

 ,9אוטו .צופֿאָרן אויף א געוויסער צײַט ,אי
טאַטע-מאַמען

צו

אויף

,גלײבּסט

פּסח.

ניט?

טאָ פֿאָר אַריבּער" ,פֿװל, .בּין איך דערװײַל
אריבּערגעפֿאָרן קיין פּאַנקיעװיץ און האָבּ דאָרט
אָפּגעשמועסט  . . .װאָס די גויע און דער פֿאָטער
זאָלן זאָגן אויף דעם פֿאַרהער" ,יפ ,ז' ,961
,מע האָט נאָר געדאַרפֿט האָבּן אויף הוצאות /
רבּין אריבּערצופֿאָרן",

צום

ילג,

שיחת חולי,

'שווערע צײַטן, .צ,ו קוים פֿערציק יאָר איז איר
דער עלטערער זון  , . .געשטאַרבּן .זי איז אַרי
בּערגעפֿאָרן אין שכנותדיקן שטעטל ,מיטגע.
גאַנגען אויף דער לויה" ,שמעון האָראַנטשיק,
'גאָטס משפּט',
 4אַקוזװ( .דעריאָגן און) פֿאַרבּײַפֿאָרן ,אי
דאָס שטעטל ,זיך ניט אָפּשטעלנדיק אויף דער
אַכסניא,

 8אוטוו .אַריבּערגײן .אַריבּערקומען איבּער-

א קלוגער

בּײַטנדיק

דעם

פֿאַלט אַמאָל אויך אַריבּער" ,פֿ .בּימקאָ ,גנבֿים,
װאַרשע  ,9191ז' ,63

שטימונג

אע .אי פֿון דלות צו שפֿע .אי פֿון

ודער אַנדערער

װיל פֿאַרענטפֿערן:ן

 .9אַריבּערלײגן זיך, .װײַבּער מיט גוידערס
 . .װאָס פֿאַלן אַריבּער אויף דיקע שמאַלציקע
העלדזער",

א.

קאַהאן,

מענטשן

פֿון אַלקער,

 .4אַריבּערגײן אין אַן אַנדער קאָליר .א בּלוי
װאָס פֿאַלט אַריבּער אין גרין,
טרו  --אָנפֿאַלן .בּאַפֿאַלן, .און סאָלדאַטן
זענען אריבּערגעפֿאַלן ,איבּערגעקערט די שטובּ",
שע ,פֿאַרבּיטן די יוצרות",
-ונג,

-עכץ,

-עניש.

פֿרײד.

שטאנד,

,בּיסלעכווייז

װעלן

מיר,.

גאָר אַלײן ניט בּאַמערקנדיק ,אַי פֿון דער קאַ-
פּיטאַליסטישער געזעלשאַפֿט אין אַ סאַציאַליס-
טישעןרן" ,דער אידישער אַרבּײטער ,לאָנדאָן
,2

מאָסקװע  ,7291זי ,4

 --פֿאַל ,דער.

טרויער

צו

מצב,

געמיט-צושטאנד,

כף-האער |{=52ערן" ,שע ,קאָמעדיעס' ,שראגע.

אַריבּערפֿילט  --אַדי .דטשמ.
אריבּערגע-
פֿולט ,איבּערגעפֿולט .איבּערגעפּאַקט, .דורך
נאַכט און גאַסן װײַט צעטראָגן דעם פֿאָלקס
אִיע פֿרײךײ ,א .ניסענזאָן ,מעטעאָרן ,0391 ,זי ,71

 .1מאַכן מע זאָל
אַריבּערפֿירן  --טרח.
אַריבּערפֿאָרן ,אַריבּערגיין ,אַריבּערקומען פֿון
איין אָרט אויף

אַ' אלע ידן

א צװייטן.

פֿון

דער גאַנצער שטאָט אין דעם ענגן געטאַ; .ער
האָט אים נאָר צוגעזאָגט אִי ,און אַי קאָן ער אים,
אויבּ ער

װיל,

מיט

א שיפֿל",

לכּבֿוד

שע,

יום'טובֿ | ,זי  .84עדי קראַנקע |אויף פֿלעק"
טיפֿוסן האָט מען אריבּערגעפֿירט אין שפּיטאָלן,
אָדער אין ספּעציעלע איזאַלאַציע-הײַזער" ,פֿגעז,
*אי אויף יענערװועלט = מאכן
 ,8פא 1
מע זאָל שטאַרבּן.
 .2דורכפֿירן דורך אַן אָרט (װאָס אין דעם
איז פֿאַראַן א סכּנה) .א' איבּער דער גרענעץ.
אַי דורכן װאַלד וואו עס זענען דאָ גזלנים, .אַז
דו װעסט אונדז בּשלום דעם ים אַ' ,װעלן מיר
הייסן געבּן מעד" ,פֿל|, .דין ארבּעט פֿון אַ'
ייִדן פֿון געטאָ אויף דער ארישער זײַט" ,ספֿר
לוצק ,תּ"אָ  ,1691ו' ,364
 ,9אַריבּערבּרענגען עפּעס (משׂא ,זאַכן אע),
אי אױפֿן שטופּ-װעגעלע גאַנצע פּודן משׂא .אַי
די תּלמודיתּורה אויף אַן אַנדער גאַס .אי דעם
טעמפּל

אין א פֿאָרשטאָט.

פטרייסלט

אָפּ דעם

סאָד ,האלבּ פֿרוכט פֿירט אַריבּער צו מיר אין
קלוניע ,בּײַ  מיר איז זיכער ,נאָר שא,"...
נאָטע

לוריע,

דער

סטעפּ

רופֿט,

מאָסקװע

2

,אויף דעם דאָזיקן פּלאַץ ...האָט די קהילה
אױפֿסנײַ אָנגעהױיבּן צו בּויען די שול ,אידיק
דאָרט אַהין די אָנגעזאַמלטע בּוי-מאַטעריאַלן,
ספֿר סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791ז' ,841

 4דורכפֿירן

עפּעס, .האָט גאָט

איבּער

אריבּערגעפֿיוט א װינט איבּער דער ערד און
זײַנען שטיל געװאָרן די װאַסערן|ןן" ,מחזור
כּל בּו ,בּית

ישׂראל,

נ'י יאָר? ,ז' ,161

ר"ה,

,און אָט קומט בּאַלד עפּעס איינער א געניטער
קאָרעקטאָר  . . .און װעט איבּער אים א שווארצן
שטריך אי און װעט אים װי אַ גרײַז ,פֿונדאַנען
ארױיסװאַרפֿן" ,אַר' ,דער קאָרעקטאָרי,
 .5װענדן אין אַן אַנדער ריכטונג .אַי דעם
בּליק אויף דעם ,װען יענער האָט עס בּאַמערקט,
*אַי אויף אַנדערע רעלסן = אינגאַנצן בּײַטן
די ריכטונג ,דעם אײַנשטעל, .און װעלנדיק א'

דעם שמועס אויף אַן אַנדער זאַך ...האָט ער

ספזן ,611 '7 ,41

 0טרו }-- .איבּערפֿאָרן ,טרו .689 ,31 ,אַי
אַ קינד װאָס האָט זיך געשפּילט אויף דער גאַס.

--פֿאָר ,דער

אַריבּערפֿידלען  ---אוטװ  6אַקוזח .אַריבּער-
יאָגן ,אַריבּערשטײַגן (עמעצן), .גרישאַ| :לייגט
אַרױף די האַנט אויף ישׂראל:איסרס קאָרטן)
געענטפֿערט און אריבּערגעפֿידלט מיט אַ גאַנצן

-ונג.

-עכץ.

עניש,

דער (דין- ,קע) . -ערי.
אַריכּערפֿוצ(י)עווען  --דזו איבּערפֿוצן)ע-
ווען ,789 ,אַ סך מאָל בּײַ שע.

געזאָגט?,

מ.

טײַטש,

אַרום

דער

פֿאַבּריק,

מינסק

 ,9ז' , .09און אַריבּערגעפֿירט דעם שמועס
אויף טעמעס ,װאָס זײַנען איצט אין אַמעריקע
מער

אקטועל",

בּ .שעפֿנער,

.
4ש
761
פֿאָר91 ,

( .0שאפֿן פֿאַרבּינדונג דורך) מאַכן פֿליסן
(שטראָמען) .א' ואסער פֿון רעזערװאואַר אין
דער שטאָטישער קאַנאַליזאַציע .אי װארעמקייט

אַריבּערפֿלאַטערן

2280

דורך רערן מיט הייס װאַסער .אַי ענערגיע .א'
דעם עלעקטרישן שטראָם,
 .7איבּערגעבּן אין אַן אנדער רשות ,אין אַן
אנדער אינסטיטוציע .א' די קהלשע אנשטאַלטן
צו דער דעמאַקראַטיש-געקליבּענער קהילה .אַי
די סטודענטן אויף אנדערע קורסן .אַי די
יוגנטלעכע אין דער פּאַרטײ, ,אַ' אין קהלשע
אייגנס די שטעטישע בּאַלײַכטונג ,די װאַסער-
לייטונג (װאָדאָפּראָװאָדן) ,טראַמװײַען" ,דער אי
דישער אַרבּײטער ,לאָנדאָן  ,2091מאן  ,41זי ,511
 .8איבּערגרופּירן .,איבּערקלאַסיפֿיצירן .אַי די
יאינװאַריאנטןי צו פֿאַרשײידענע װאַרטקלאַסן
א' די פֿאַלש-קלאַסיפֿיצירטע אינזעקטן צו די
מער בּאַרעכטיקטע פֿאמיליעס,

 .9בּײַטן די שטימונג ,העלפֿן אַריבּערגײן
פֿון איין שטימונג אין אַן אנדערער .אי פֿון
דערשלאָגנקײט צו נײַע האַפֿענונגען .ש ...די
שטימונגען פֿון רוימישן פּעבּל ,ועלכער לאַזט
זיך לײַכט אי פֿון אױפֿבּרױז קעגן זײַנע
בּאַרױבּער צו פֿאַנאַטישע שׂנאה צו ייִדן" ,א.
ירושלמי ,אין גאַנג ,רוים ,אַפּריל-מײַ  ,7491זי ,51

מיט זיך.

-פֿיר ,דער .ונג- .עבץ,

דעניש-= .ער (דין- ,קע)-= .ערײַ,

אַריבּערפֿלאַטערן  --טרו- .טער אַריבּער.
געיפֿלאַטערט, .ט,ײַכן ,דערפֿער ,כ'פֿלאַטעך זייאַריבּער / .װאָס איך פֿלאַטער איבּער ,װערט
ניש,
זי 64.
שוין מײַןי ,סוצ ,פװ 

אַריבּערפֿלאַנצן  --טרו.

 .1איבּערפֿלאַנצן,

איבּערזעצן א געװיקס פֿון איין בּאָדן (אָרט)
אין אַ צװייטן .אויך אן אָרגאַן פֿון איין
קערפּער אין א צווייטן,
 ,2פֿיג .איבּערזעצן ,איבּערפּלאַצירן (עמעצן)
אין א נײַער געגנט און זיך מ;ען אז דער
אַריבּערגעזעצטער זאָל זיך פֿאַרװאָרצלען אינעם
נײַעם בּאָדן .אי װערטער אין אַן אנדער שפּראַך.
עניט נאָר האָבּן זי ניט אױיסגעגראָבּן די
ייִדישע װאָרצלען און אריבּערגעפֿלאַנצט זײי
אין א פֿרעמד פֿעלד ,נאָר זיי האָבּן אױיסגעגראָבּן
קאַנאַלן װאָס זאָלן בּאַװאַסערן און שפּײַון דאָס
 .. ,ייִדישע פֿעלד מיט די קולטור-עלעמענטן פֿון
דער פֿרעמד" ,זשיט װוש ,נ"י  ,9191ו' ,802
;די יידיש-שאפֿונג דאַרף מען א' אין דער
עבֿרית-שאַפֿונג פֿון דער מדינה {=ישׂראלן",
אפֿא ,טמז 4691 ,ווש .,72

מיט זיך  --ער האָט זיך פֿון די קירגיזישץ
סטעפּעס   . .אַריבּערגעפֿלאַנצט ,אײַנגעשורשט
אין ישׂראלדיקן צמק" ,א .הגלילי ,פֿאַש1691 ,
או ,51
-ונג.

פ.ֿ-לאַניץ ,דער.

דער (דין ,יקע).
אַריכּערפֿלײַסן  --טרח.

-עכץ.

-עניש,

-

אַריבּעריאָגן אין

מיט זיך  --זיך
פֿלײַסיקײט .איבּערפֿלײַסן.
איבּעראָנשטרענגען אין פֿלײַסיקײט, .ער האָט
אַ בּיסל אַריבּערגעשפּילט ,זיך אַ בּיסל אַריבּער-

געפֿלײַסט" ,נאַד.
אַריבּערפֿלײצן

--

אַקוז

 8טרװ.

פֿאַר-

אריבּערקומען

פֿלײצן .דער טײַך פֿלײצט אַריבּער בּיידע בּרעגן,
,דער בּיליק-געװאָרענער דאָלאַר פֿלײצט אַריבּער
דעם װאַלוטע-מאַרק", .דעם רבּינס בּרכות
פֿלײצן

אַריבּער

די

איבּער

פֿון

קעפּ

זײַנע

חסידים", ,ליטע האָט מיט איר לומדות און
גאונות אויך אַריבּערגעפֿלײצט די גרענעצן פֿון
ליטווישער

דער

א.

מדינה",

אָדער אַ בּאַנק ,אָדער אַ קראָם" ,צאַנ ,פֿאָר,
 2וו ,22
 .2בּאַדעקן מיט פֿאַרבּ ,בּאַזילבּערן אע מלאָ-
כות, .מאַכט רשי :זיי האָבּן געמאַכט מטבּעות
פֿון קופּער און זיי אַריבּערגעצויגן מיט זיל-
בּער" ,ע .לעף ,יבּל וווא,778 ,

קאַצענעלנבּאָגען,

 .2צו שטאַרק אָנציֶען .אי דעם בּויגן .אַ'
דעם אינטערעס פֿון די צוהערערס .אי די אי
גענע שטרענגקייט.

אַריכבּערפֿליסן  --אוטו  6טרו.
אַריבּער-
רינען ,אריבּערגיין אין אַ פֿלוס .איבּערפֿליסן,
אי די בּרעגן, .אין זײַנע טעאַטר-שטיקער בּאָדט
זיך אַלצדינג אין מוזיק און פֿליסט אַריבּער אין
טאנץ" ,איבּז ,מאַקס רינהאַרד ,אין מענטש.
װיסנשאַפֿט | ,נ"י ,אַפּריל , ,33 '7 ,0391רעגן-
טראָפּ האָט אָנגעפֿילט די גראָבּנס בּיו א"" ,א.

 .4דורכצלען .אַרױפֿציען, .אויבּ עס איז אײַך

אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי ,353

פֿ.-לייץ ,דער- .ונג- .עכבץ- .עניש,

שומיאַטשער,

אין שעהן...

טוען אויס

, ,מיר

אבֿרים פֿון פֿלײש און בּיין  /און פֿליסן
אַריבּער ,געהיים צום װאינאָרט פֿון װאָרט",
ים ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ  ,0791זי ,7

מיט זיך.

/עכץ.

-/נג.

אַריבּערפֿליען  --אוטח.

עניש.

 .1זיך אַריבּער-

טראָגן פֿליענדיק פֿון איין אָרט אויף אַ צװוייטן,
;די סאָראָקע איז אונטערגעשפּרונגען און אין
אריבּערגעפֿלױגן אויף א העכערער פערמע",
סטעלמאַן,

אַנע

אַפֿ

דאָרעמ-אוראַל,

מאָסקװע

,7

 ,9גיך פֿאַרבּײַגײן .פֿאַרפֿליַען, .ליכטיקע
װעלט! דו פֿליסט דאָך געך אַריבּער אַז מען
זעט זיך גאָר ניט אַרום" ,געליא בּת ר' משה
זיל פּערסיץ ,חשבּון הנפֿש ,אָרט? ,יאָר?| ,ז' 6ן.

-אונג.

דער (יין,יקע)-= .ערנ.

-עכץ,

-/עניש,

אַריבּערציטערן  --אוטו, .און די שיטערץ
װײַסע בּאָרד האָט אַריבּערגעציטערט
קריגל" ,װײַס ' 1שרעבּערקי ,זי .841

איבּערן
ניש.

אַריבּערצימבּלען  --אוטװ  6טרח .1 .אַר
בּערשפּילן ,אריבּערקלאַפּן אויף א צימבּל,
 .2אַריבּערשמײַסן .אי דעם יונג אױפֿן נאַקעטן,
 ,9אַריבּערשטײַגן (בּײַ אַ קאָרטן-שפּיל ,געװעט,
פֿאַרמעסט) , געענטפֿערט אויף מײַנע דרײַ
{קאָרטן} און אַריבּערגעצימבּלט מיט א צענערל
אויף דרײַ גלײַך װי אויף אַלע" ,שע ,קאַמעדיעס,
ערײ.עניש.ישראַגעי ,זי 552

אַריכּערציען  --טרו.
 .1אַרױפֿציען עפּעס
איבּער עפּעס ,בּאַדעקן ,פֿאַרדעקן .אַי דעם נײַעם
צודעק איבּערן בּעט .אַ' די דעקע איבּערן קאָפּ,
וא

 .0אַריבּערקריגן עמעצן פֿון איין צד (גרופּע)
צו אַ צווייטן צד .אי אויף מײַן זייט ,אין מײַן
אַרגאַניזאַציע אע.
? .אַריבּערבּרענגען אין גײַסטיקן זינען.
אַרײַנפּאסן .אי די אידייען פֿון מאָדערנער
פּסיכאַלאָגיע אויף דער דערציאונג פֿון יונגן
דור .אי דעם קאַמף פֿאַר רעכט פֿון ייִדישן
מיעוט אויף אַלע באַעװלטע מינדערהײטן,
בּכּיוון סטארעט ער זיך אַריבּערצוצ;ען זײַן
צעשױבּערטן געדאנק אויף די אַלע װאָס ליגן דאָ
נעבּן אים",

 .2גיך זיך אַריבּערטראָגן פֿון איין אָרט אויף
א צווייטן ,פֿון איין פּראָפֿעסיע ,ארבּעט צו אַ
צווייטער .אִי פֿון איין מלאכה צו אַ צווייטער.
אי פֿון בּוכהאַלטעריע צו אלגעמיינע פּלאַניר-
אַרבּעט,

--פֿלי ,דער.

שװער אײַנצופֿעדעמען א נאָדל ,דאַרפֿט איר
דעם פֿאָדעם אי איבּער א פֿײַכט שטיקל זייף",
פֿאַר 6691 ,וצ ,72
 .5אַריבּערפֿירן .העלפֿן אַריבּערקלײַבּן זיך
פֿון איין דירה (װאױנאָרט) אויף אַן אַנדער
דירה (װאױינאָרט) ,אי אויף יענער זײַט גרענעץ.

כאפּ געטאָן די תּפֿילין און אָנגעטאָן ,און

אריבּערגעצויגן דעם טלית איבּערן קאָפּ" ,י .מ.
אַלפּעראָװיץ ,דיא װעלט מלחמה ,...װילנע
 ,5ז; .62 '/אי איבּערן פּנים אַ געשטריקטן
זאָק און בּאַפֿאַלן א גאַזאָלין = בּענזיןן סטאַנציע,

מ.

טײַטש,

אָרום

דער

פֿאַבּריק,...

מינסק  ,9291זי ,31
,אָבּן מיר
מיט זיך  --ספּעצ מיטן ב .5ה
די דירה פֿאַרקױפֿט ,אַרומגעצאָלט זיך מיט די
חובֿות און אַריבּערגעצויגן זיך ...אין אַן
אַלטער חורבֿה" ,שע ,מעשׂיות פֿאַר ייִדישע
קינדער וו ,זי ; .041לאָזן אַ' זיך אַהין ,אויף
יענער זײַט גרענעץ" ,ייז ,קאַרנאָוסקי ,ז' ,01
,אַלע ייִדן אין שטאָט זענען געװען געצוואונגען
זיך אריבּערצוציען אין דעם געטאַי ,ספֿר
סאַנץ ,תּ"אָ  ,0791זי ,547

צ-י ,דער-= ,אונג-= ,עכץ-= ,עניש.
אַריבּערקאַלערן  --טרװ.
אַריבּערקײַקלען.
,אָבּן גענומען אַי די פֿעסער
אַריבּערקאַטשען .ה
פֿון די װאַגאָנען אויף דער שיף אַריף" ,י
עדיסאָן ,פֿאַר 0791 ,עו ,91

אַריבּערקומען  --אזמז.
 .1אַריבּערגײן,
אַריבּערשפּרײַזן ,אַריבּערפֿאָרן איבּער עפּעס
אויף דער אנדערער זײַט .אַלזאָ בּאַלד אָבֹּר
דאָשׂ דער אַלכּסנדר היניבּר גיקומן װאַר דאַ
צר שמאָלץ דאָשׂ אײַז דאָשׂ מן ניט מער דאריבּר
רײַטן נאָך גין מאַכט" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט ,1661
מט, .דאָז האָט דר שׂטן דער זעהן אוני מכט
זיך צו איינם ושׂר דז אבֿרהם ניט זולט קינן
הרִיבּר קומען קען הר המוריה" ,טח ,בּראשית,
כבּ ,יג ,רשי, .שפּינאָזע עפֿנט די אויגן און
זאָגט צו נאַכט ,צו װעלט -- / :אַז דו האָסט
געהייסן זיך לײגן ,טו איך װי דו האָסט
בּאַפּעלט / ,װי קום איך אַהער אַריבּער נאָך
הונדערטער אאָרן פֿון טויט?  ---כ'דאַרף אויס-
 לעבּן אַ נײַעם פֿיבּער ,כּדי נאָכאַמאָל שטאַרבּןמיט

פֿרײיד?",

הל,

ישפּינאָזץצי

2031

אַריכּץרקונדעסן
|  2אַריבּערפּעקלען זיך .אַריבּערציען זיך.
,יטן אױיסבּרוך פֿון דער
אַריבּערקלײַבּן זיך ,מ

צװוייטער װעלט-מלחמה . , .האָט {ער} . . .גע-
האַט דאָס גליק אַריבּערצוקומען קיין אַמעריקע",
טשענסטאָכאַװער

יידן,

,7491

נ"י

ז'

ושי

 9צוגיין ,צוקומען צו גאַסט ,ארײַנקומען צו
עמעצן אויף אַ װײַלע; .אָט בּין איך א בּיסל
אַריבּערגעקומען ,מיר זענען דאָך איצט שכנים",
עט ,סערקעלע ,װילנע  ,5291ז' ,623

דער (דין- ,קע)

אַיבּערקונדעפֿן  --אַקוזו, .לאָז גאָט העלפֿן,
אונדזער זיידע {ממוסן זאָל נאָך לאנג קונדעסן,
אי די אייניקלעך זײַנע" ,שע ,בבּריװ' ,היימיש,
שבֿט תּשיייט,

אַריכּערקוקן  --אוטו.

 .1קוקן איבּער

עפּעס אויף עפּעס, ,יאָסעלע קומט אָן פֿון דער
אַנדערע|רן זײַט ,קוקט איר אַריבּער איבּער די
פּלייצעס" ,אבּג ,דעקטוך ,װארשצ  ,6781זי ,92
צײַטנװײַז פֿלעגט זי אָפּרײַסנזיק די אויגן

פֿונעם ספֿר ,אַי איבּער די שפּאַקולן ,גלאַט אין
דער װעלט אַרײַןײ ,ממוס,

 .2קוקן

פֿון

שלמה...

װ ,זי ,27

אין אָרט אױפֿן צװייטן

,איין מאָל שבּת בּײַטאָג האָט ער זיך אויפ:
געכאַפּט פֿון שלאָף און אַריבּערגעקוקט צו איר
אין בּעט קעגנאיבּער" ,װײַס ו' ,שרעבּערק,
זי ; ,12א מילד װינטל האָט געבּלאָזן אױפֿן
בּאַרג גריזים ,װאָס קוקט אַריבּער צום הר
א.8
עיבֿל" ,נ .גאַרדאָן ,טמז1 7691 ,

 .9זיך האַלטן אין גרויסן, .אַלע הויכן קוקן
אַריבּער איבּער זיך" ,מס ,קהלת ,תּקצ"ט ,ה,7 ,
 4אַקוזװ .ניט לייגן קיין אַכט אויף עפּעס,

,לאָמיר אי זײַנע חסרונות",
מיט זיך  --קזװ-- .קוק ,דער.

דעניש.

עכץן.

דער (רין ,דקע)= .דעריי.

גרױסהאַלטע-
אַריכּערקוקעריש  --אַזי.
ריש .בּאַרימעריש .אַן אַ'ער ציניקער, .אַז מען
איז אַזױ היפּערקלוג און פֿילאָזאָפֿיש-סטאָאיש
און אַי װי א בּאַשעװיס" ,מ .גראָסמאַן ,היימיש,
אָדר תּשיח.

אַריבּערקליגלען  --טרװ.

אַריבּערכיטרע:

ווען .אַריבּערשטײַגן מיט חכמהלעך ,המצאָהלעך,

;קיינער קען ניט מער רמבּימס פֿון אים ,קיינער
װעט אים ניט אַ' אין מסהר" ,חג ,טמז,
 6ו ,12

אַריבּערקליגן  --טרו.

אַריבּערקלײַבּן  --טרו +- .איבּערקלײַבּן,
בּב ,2001:3+-- .5 ,1

מיט זיך  .1 --בּײַטן די דירה ,װאױנאָרט,
לאַנד .משנה מקום זײַן, .דער פעדלער . . .איז
 . .,געװאָרן אַן עוֹשר ,האָט גענומען א דאָקטער
פֿאַר אן איידעם ,זיך אַריבּערגעקליבּן אין א
הויך הויז" ,ל .קאָבּרין ,אָרע די בּאָרך.

 .2זיך אַריבּערקריגן.

אי זיך איבּער

א

אַריבּערשטײַגן מיט

קלוגשאַפֿט .אַי דעם קאַנקורענט ,דעם קעג-
קאַנדידאַט,

ק=לייבּ ,דער- .ונג- .עכץ .עניש.
אַריבּערקלינגען
האָט

--

זיך צעװיינט,

קלונגען

דעם

טאָיבּ ,דער

אַקחװ.

אַז עס

שטאַרקן

מיט זיך  --קזװ.

,דער אַלטער
האָט

אריבּערגץי

װינטיגעשריי",

קדיש,...

וילנע תּרמ"ט,

-עבץ.

י .ד.
,13 '/

עעניש.

אַריבּערקלעטערן  --טרו .אַי דעם פּאַרקאַן.
אַי דעם בּאַרג; .און דער פּאָפּ איז געװען אַוױי
שװער און אָנגעפֿרעסן ,אַז ער האָט קוים מיט
אים געקענט אַי" ,פמ.
אַריבּערקנאַקן  --אוטו  8טרוו .בּמקום-װערבּ
פֿאַר א צאָל װערבּן

אָפּנעטאָן

א

מיט

מיט

אריבּער,

קנאַק:

װאָס

װערן

אַריבּערשפּרינגען,

אַריבּערקלאַפּן ,אַריבּערהאקן ,אַריבּערקנאַלן אאַ.

אַריכּערקראַדניען  --טרו .סל .פר.
בּערגנבֿענען.

אריבּערשטײַגן

אַרײ

אין גנבענען .א' א

פּאַרשױן איבּער דער גרענעץ .אַי פֿון א גנֿ,
װײַל הגוֹנבֿ מן הגנבֿ  --פּטור.
אַי זיך װי אַ קאץ.

מיט זיך --

--

;959

אַריכּערקװױײפסטענען

אסװ.

--קרויסקענען-- ,קרוי(ז)שקען==21/: .

 .19650818העלפֿן אַריבּערגײן אויף אַן אַנדער
געװיינטלעך
דירה ,אין אַן אַנדער װאױינאָרט ,
מיט זיך  --זיך אַריבּערקלײַבּן, .דער רבּידאַרף זיך אי אויף א נײַער דירה", .אויך ער
האָט אַ רייד געטאָן װעגן אַריבּערקרויזשקען זיך
אויף

,881

דער לבֿנה",

בּערגעקרייצט
ש.

גרענעץ ,איבּערן װאַסער,

 4אַקוזװ .איבּערקומען .דורכלעבּן עפּעס א
שװוערן מצבֿ און בּײַקומען .אי די קראַנקײט,
אַי אַזױ פֿיל יאָרן פֿון מאטערן זיך אין אָרעמ-
קייט .אַי די שװערע און סכּנהדיקע נסיעה,
 .2איבּערלעבּן ,דורכלעבּן אַ געפֿיל, .סא
ליבּשאַפֿט ס'קומט אַריבּער אירע אויגן" ,נג,
אידן ,ניי  ,8391ז' ,86
 .0אַקוזװ( .דעריאָגן און) פֿאַרבּײַגײן ,פֿאַר"
בּײַפֿאָרן .אַי דאָס דאַרף.

--קום ,דער- .עניש.

אַריכּעררעדן

מ.

מראַטשני,

פֿאַש,

7591

|

אַריבּערקריגן  --טרװ.

 .1אַריבּערפֿירן

לאָזן אַריבּערקומען .העלפֿן בּײַַם אַריבּערקלײַבּן
זיך, .און זען צי ער קען אים גלײַך איצט אַ'
אויף כּוֹרשעס זײַט" ,אַ .גילנער ,טמז4691 ,
 .2אַריבּערבּרענגען ,אַריבּערציען אויף
װ.51
| אייגענעם צד ,אין דער אייגענער גרופע .א'
דעם פֿעאיקן רעדנער אין אונדזער פֿראַקציע.
מיט זיך  --אי זיך אויף יענער זײַט
גרענעץ .אי זיך אין דער שטאָט װאָס דער שׂונא
האָט פֿאַרנומען, .דער װירוס קריגט זיך
אַריבּער פֿון קראַנקן אויף א געזונטן מענטש
דורך פֿאַרשײדענע אופֿנים"9 ,געז ,9491 ,פן
, ,0ווען די פּאַליאַקן האָבּן אונדז איבּער-
געלאָזט שטיין פֿאַרן װאַסער ,האָבּן מיר נישט
געוואוסט װאָס צו טון ,װי אַזױ אַריבּערצוקריגן
זיך אויף דער צווייטער זײַט" ,יזבּ אַטװאָצק,...
תּ"אָ  ,8691ז' ,629
אַריכּערקרײצן  --אַקוחװ .נר.

אַריבּערגײן.

,דורכגעגאַנגען דעם תּימנישן קװאַרטאַל ,אַרי

איזבאַן,

א קנויל
טמז,

אראבּישע

געסלעך".

,.11 2 7691

אַריבּערקלעטערן.
אַריפּערקריפֿן  --אַקוזו.
,יאָ ,װי איך בּין א ייִד ,טאַקע א פּלױט...

מע נעמט און קריכט אַריבּער" ,ממוס ,פֿישקע.

זנג.

--קריך ,דער.

-עכץ,

אַריכבּערראַטעװען  --טרו.

-עניש,

 .1ראַטעװען

דורך אַריבּערפֿירן ,דורך העלפן עמיגרירן,
גנבענען א גרענעץ אע .אִי קיין ארץיישׂראל.
,מע דארף אין די נײַע בּאַדינגונגען אַרײַן
אַי װאָס מער פֿון פֿריִער" ,מו ,יבּל צאאאי
 .2פֿיג, .װויכטיק אױסצופֿאָרשן ,װי האָבּן
מאַרקס און ענגעלס אײַנגעפֿונדעװעט זײער
דיאלעקטיק און צי האָט זיך זיי אײַנגעגעבּן
יאריבּערצוראטעװעןי זי אין זייער סיסטעם",
מיט זיך .זיך
זשיט ווע ,נ"י  ,9191זי .89
אִי צו די אייגענע,
אַריכּעררודערן  --אַקחו.
אַריבּעריאָגן,
אַריבּערשטײַגן רודערנדיק .ע|זיין האָבּן גערו"
דערט . . . ,אַפֿריִער האָבּן זיי זיך אָנגעלײגט --
װער װעמען װעט אי" ,אַקש איבּז ,װאלענטין
קאַטאַיעװ ,א זעגל איינזאַמ שעמערירט ,מאָסקװע
,612/
.8
אַריכּעררײַזן  --אוטו, .דער אַרױסגעטריבּע-
נער אַרבּעטער |איבּער אַלטקײטן זיצט און בּעט
בּרויט ,בּיזוואנען ער רײַזט אריבּער אין דער
יאײיבּיקער װעלטיי ,דיא שׂכירות ,לעמבּערג
 ,6ז' .42
אַריבּעררײַטן  --אַקוזװ, .אונ' ער װאַר איבּר
דש אײַז רײַטן אונ' דא ער דריבּר װאַר ,דא איז
דשׂ אײַו צו שמאַלצין דשׂ זיא ניט קענטן
אַריבּר רײַטן" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471זי ל.
ד,ער  . . .קריגסמאן איז מסתּמא אײַנגעזונקען
געװאָרן אין זומפּ ,בּעת ער האָט געפּרוּװט אים
אי אויף זײַן פֿערד" ,זק ,איבּז ,מעשׂיות

װעגן

ערד ,בּערלין  ,2291זי ,05
דזװו איבּעררײַסן
אַריבּעררײַטן  --טרו.
מיט זי ך , --װען {זיין  . . .האָבּן
2101 +שוין געהאַט אויסגעשאָסן אלע קוילן ,האָבּן זי
געפּרוּװט דורך דעם קאנאל זיך א' אויף דער
אַרישער זײַט" ,טשענסטאָכאָװער ייד נ"י ,7491
זי .232
רײם,
=
-עניש.

;--רים ,דער.

אַריפּעררינען
אײַנבּרענגען

עסנװאַרג",

--

אוטה.

זעכץ.

זנב.
;דאָס

װעט

אײַך

אַרבּעט ,ווען פֿון פֿענדל װצט אַי

פֿאָר,

.91 14 5691

;,פֿון

יענעם

שטראָם דײַטשמעריזמען װאָס מע האָט ממשיך
געװוען דאָ אין אַמעריקע אין די נײַנציקער יאָרן
אַפֿילו און עס האָט אַ בּיסל אַריבּערגערונען
אין דעם צװאַנציקסטן י"ה אַרײַןײ ,מ .רעכטמאן,
ייֶשפּ צא,3 ,

אַריבּעררעדן  --אַקוח  6טרװ.
 1רעדן
אַריבּער א געװויסן שטח, .זייער גענעראַל האָט
אױפֿגעהױבּן די רעכטע האנט און האָט אַריבּער-
גערעדט צו זײַנע לײַט" ,קמ ,2681 ,טן .21

אַריבּערשװאַרצן

אַריבּערשלײַדערן

2082

 .2אַריבּערשטײַגן אין רעדן, .דערבּײַ האָט

אַריבּערשטײַגן  .1 --אוטחװ  --בּײַטן איין

איינער דעם אַנדערן געזען אַריבּערצורעדן",

מיטל פֿון טראנספּאַרטאַציע אויף א צװייטן
צופֿליען צום פּאָרט און אַי אין א שיף,

 .9רעדן צו א זײַטיקן, .דער יידישער טעא-

 .2אַקוזװ .אַריבּערשפּרײַזן ,אַריבּערגײן,
אַריבּערפֿאָרן א הויכן פּונקט .אי א פּאָר טרעפ
מיטאַמאָל,

שע,

בּלאַנזענדע

| ,ו' .472

שטערן

טער האָט דער ערשטער גענומען א' און אַרײ
בּערשמייכלען צו די װאָס האָבּן זיך געפֿונען
אין דרויסן" ,בּ .שעפֿנער ,פֿאָר 1691 ,וש ,71
מיט זיך  --רעדן מער ,העכער װי מען
דאַרף|, .זײַן} צרה איז געװען ,װאָס ער האָט
נישט גערעדט ,נאָר זיך אַריבּערגערעדט" ,י
יאָנאַסאָװיטש,

יידישע

מיט

אין רוס"

שרײַבּער

לאַנד.

כ'זאָל א' א פּארטיע פֿון פֿופֿציק פֿערד איבּער
גרענעץ",

אַ

אָפאַ,

ראָמאַן

פֿון

א

פֿערך

גנבֿ .זי ,92

אַריכּערשװימען

--

; .1מאיר

אַקחװ.

תּהילים:יוד.

 .2פֿיג, .פֿון אַלע מענטשן נישט איינער/ ,
איז אַמאָל צוריקגעקומען  /אַהער אַריבּערצו-
שווימען / ,אַהער פֿון יענער זײַט בּאָרטן /
אונדז צו דערציילן פֿון דאָרטן" ,עט ,לידער,
ווילנע  ,5291זי , ,501איבּער דער עפֿענונג פֿון
שאָפּע שווימט שטיל דורך די לבֿנה :שטיל אין
זי אַריבּערגעשװאומען" ,פרץ ,פֿאָלקסט' גע
שיכטן' ,קלעצקין ,ז' , .951גװאַלד ,װי מיר
גלוסט זיך גװאַלדיק  /אריבּערצושוימען די
נאַכט!",

גאַס ,זי ,421

סוצ ,יידישע

-ש-ווים ,דער

-ונג.

דער (דין ,קע)-= .ערײַ,
אַריכּערשװעפֿן

-עכץ.

-עניש,

 --אוטװ  6אַקחזה, .װער

דאַרף די טױיבּ? װער קען זי אויסלערנען א' /
דעם רױיבּ-פֿױגל װאָס װאַרט אויף איר אין אָט
דער הייך דער בּלויער?" ,מלה זו' ,קיניג שלמהי,
פֿיג .אי צו דער לבֿנה .אי איבּער אלע לעבּנס-
שװעריקייטן,
ש-װועבּ ,דער.אַריכּערשױמען
אין

איר

ונג.--

-עכץ.

-עניש,

אוטו.

,די פֿרײד האָט

אָנגעקװעלט,

אריבּערגעשוימט

אין א הילכיק געלעכטער" ,ליפּמאַך-לעװין ,דעמ
שטורעמ

 4טרו .דערגרייכן מער װי אַן אַנדערער.
קריגן אַ גרעסערן שם .װערן חשובער ,רײַכער
*ניט אַריבּער-
אע .אַי יענעם אין א פֿאַרמעסט.
צושטײַגן = ניט קענען בּעסער צו זײַן פֿון
אים, .דער מענטש איז דאָך פֿון נאַטור פֿול,

נאָר װען אין זײַן אַרבּעטן איז פֿאַרבּונדן מיט
האָפֿענונג אַז ער װעט שטײַגן און נאָך אי דעם
און

פֿלעגט זיך שטענדיק בּאַרימען / ,אַז ער קען
דעם ניעמאן אַ' / ,מאיר האָט זײַן מאַמען ניט
געהערט / :ליגט ער א יונגער אין דרערד" ,פֿל.
,און דערנאָך װעלן מיר אַ' דעם ים ...און
מאכן אַ רײַזע איבּער אמעריקע" ,שע ,אידישע
,אָס װאַסער איז אָבּער נישט
שרײַבּער ,ז'  ,56ד
געװען טיף ,זענען ייִדן אַריבּערגעשוואומען אויף
בּרעטער די פּאָר טעג פֿון אויסגוס" ,אַש,

שוין

אַקוזװ.

גרעסער

בּאַשטימטע צאָל .דער טיראַזש פֿון דער צײַטונג
שטײַגט שוין אַריבּער צען טויזנט, .די צאָל
תּעניתים װאָס שטײַגט אַריבּער צװיי הונדערט
און צװיי און פֿופֿציק ...װאָס ער װאָלט
געדאַרפּט פֿאַסטן" ,תּניא ,קצא.

אַריבּערפֿירן
אַריכבּערשװארצן  --טרו..
איבּער א גרענעץ אומלעגאל; .ןזין האָט בּכּלל
מיט קיינעפם נישט גערעדט װעגן א' דעם
דניעסטער" ,ספּ ,סודות ,זי , .183נעכטן קומט
צו מיר משה 'קוניאַרזש' און שלאָגט מיר אָן
דער

9

זײַן (װערן)

װי א

אַנטקעגנ,

מאָסקװע

.9391

,דאָס

אין

די אומגליקלעכע דיסציפּלין  . . .װאָס לאָזט ניט
אַז דאָס געפֿיל זאָל אַ' און פֿאַרפֿלײצן דאָס
געזאָנטע" ,יג ,תּוך ! ,זי ,31
עניש./זנג.
וים ,דערש

י.

יענעם,
מ.

גיט

דאָס

אַלפּעראָװיץ,

אים
דיא

צו

מוט
װעלט

ארבּעטן",

מלחמה,...

ווילנע  ,5091זי , ,93עס איז  . . .קיין וואונדער
נישט

זוכט

װאָס איינער

אנדערן

דעם

אריבּער'-

צושטײַגן אין לוקסוס" ,צ .ה .װאַקסמאַן
לאַנד פֿון מהר"ל

ווארשע

און מאַסאַריק,

אין
,6391

 .9טרו .זײַן (ווערן) בּעסער ,מער ,װיכטיקער
אע .מיט דער איבּערזעצונג א' דעם טעקסט,
א' אַלע האָפֿענונגען .,עס שטליגט אַריבּער זײַנע
כּוחות, .רעליגיע  . . .האָט  . . .כּסדר געטענהט
...אַז זי האָט אַ געװיסע ידיעה פֿון דאָס
{|=דעםן װאָס שטײַגט אַריבּער אַלע ידיעות",
מעריסאַן,

איבז,

די

ה .ספענסער,

ערשטע

פרין-

ציפּן ,װילנע  ,7291ז' , .201און דער גרייפ
פֿרוכט װיל זיי בּיידן {|מאַראַנץ און ציטריןן אַ'
מיט זײַן גאָלד-קאָליר" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר
אין תּליאַבֿיבֿ ,בּ"א  ,7491ז' ,42
 6טרו .גובֿר זײַן ,איבּערשטאַרקן, .ערלעך-
מאַן שטײַגט אַריבּער דעם בּאגערלעך מאַן",
שװ, .פיל טעכטער האָבּן אױפֿגעטאָן בּריה-
שאפֿט ,אָבּער דו שטײַגסט זיי אַלע אַריבּער",
תּי ,משלי ,לא, .92 ,און גרויס איז אונדזער
צער ,ער שטײַגט אַריבּער װעלטן / ,און מיר,
מיר זענען מיד אנטקעגן אים און קליין",
דא ,גש | ,װארשע  ,0291ז' ,221
-ש.טײיַג ,דער.

-ונג,

-עכץ.

אַריכּערשטעלן  --טרה.

-עניש.

 .1אַװעקשטעלן

אַנדערשוואו ,אויף אַן אַנדער אופֿן ,אי דעם
שרײַבּטיש ,אַי די אותיות עס זאָל זיך בּאַקומען
אַן אַנדער װאָרט,

 .2אַריבּערפֿירן ,אַריבּערבּרענגען איבּער א
שטערונג אויף דער צװייטער זײַט .אַי די
גרענעץ .אי אויף יענער זײַט גרענעץ,
מיט

זעכץ.

זיך.

-עניש.

-שטע,

-עריי.

דער.

-נג.

אינערלעכע שיינקייט פֿון יצחק בּןךצבֿי ,װאָס
האָט אַריבּערגעשטראַלט גרענעצן פֿון לענדער",
ח .ליבּערמאַן ,פֿאָר 3691 ,עו , .62דאַרפֿסטו
מיט דײַן קרבּן מנצח זיין א דור און א'
צו דעם מאָרגנקינד א בּשׂורה" ,סוצ | ,תּ'אַ
 ,3זי ,873

טראַל ,דערש

עניש.

זנג.

אַריבּערשטשעקען--אוטו.=:2: 684400628 .
אַריבּערבּילן פֿון א צווייטער זײַט .אַי פֿון אַן
אָרט פֿונװאַנען ער קען נישט צוקומען נאָנט,
אַריבּערשיפֿן  --אוטו  --שיסן איבּער עפּעס
אויף דער אנדערער זײַט; .א  . ..גרענעץ-וועכ-
טער האָט הײַנט אריבּערגעשאָסן איבּער דער
װאַנט אויף אַ  { . .פּאָליציסט|" ,טמז 2691 ,וו ,02
טרװ

שיסן

--

װײַטער

העכער,

פֿון ציל.

פֿיג, .דער קאַסמאָפּאָליטיזם און דער שאָװויניזם
האָבּן אַריבּערגעשאָסן דאָס {=דעםן ציל",
זשיט וו ,נ"י  ,2191זי ,811

אַריבּערפֿירן אויף

אַריבּערשיפֿלען  --טרװ.

אַ שיפל, .אין דער נאַכט . ..װעלן קומען די
און

שמוגלערס

אונדז

א' איבּערן

טײַך

רומעניע" ,פּ .רודאַי ,טמז 2691 ,או ג.2
/עניש.
זיך.

קיין

מיט

אַריכּערשיפֿן  --טרו.
אַריבּערפֿירן אויף
א שיף .אי אױפֿן צװײיטן בּרעג .א' דורכן טײַך,
,לסוף זײַנען געקומען צויי ערלים און,..
האַבּן צו זיי געזאָגט זיי װעלן קענען א' זײ
איבּער דעם בּוג" ,מעשׂה אומן ;אַ סך וילן
ניט אָנהײיבּן אָן יענער זײַט טײַך צו גלײבּן; /
ָרן אַז מע װעט זי ריפֿן  /אַמאָל
א.
װ.
.
אַריבּערצושיפֿן / ,װעלן זיי אַפֿילו ניט האָבּן /
זיך מיט דער טרייסט צו דערלאָבּן / ,אַז מע
שיפֿט זי דאָרט צום גיטן / ,װײַל זיי האָבּן דאָ
געליטן" ,עט ,לידער ,װילנל  ,5291ז' ,601
מיט זיך ; --טו איס ..,ס'מלבּוש פֿון
פֿלייש און הויט ,װעט לײַכטער זײַן זיך אַרי"
נב,בּערצושיפֿן ,י ,ֿ9ליבּשאַפֿט ,זי .501
זעניש,
אַריבּערשיקן  --טרו.
.1
איין אָרט אויף אַן אַנדערן .אי
טורמע .א' די פּליטים אין
שטעטלעך .אי די ישיבֿה-בּחורים

אַװעקשיקן פֿון
אין אַן אַנדער
די אַרומיקץ
אין דער גרוי-

סער ישיבֿה,

 .2צושיקן, .איך האָבּ אַ טאַטן בּיז הונדערט
און צװאַנציק יאָר ,שיק אַריבּער א שדכן
װעסטו

האָכּן

ענטפֿער",

בּ.

בּעקערמאַנן,

דער

יודישער שפּיעגעל |זבּן ,װאַרשע  ,5981שפ' ,33

 .3אַריבּערגעבּן .אַריבּערבּרענגען .די אַקאַציעס
שיקן צו אונדז אַריבּער זייערע ריחות,

אַריבּערשלאָגן  --טרו.
,22
בּב 1

+-- .42 22 ,61

דווו איבּערשלאָגן
.3201

אַריבּערשטראַלן  --אװטו , --די זינקענדיקע

ש-לאָג ,דער- .ונג.דער (דין ,יקע) .הער
אַריכּערשלײַדערן  --טרו, .אַזאַ שטורעם

אַן

אַז ער האָט אַן אַראַבּער ,װאָס איז געריטן אויף

זון קען שוין ניט אַי איבּערן בּאַרג",
טרװ ; --האָט טאַקע אַרױסגעשײַנט

-עכץ.

-עניש,

אַריבּערשלעפּן

2088

אַ קעמל אויף דער איינער זײַט פֿונעם שטראָם
 . .אַריבּערגעשלײַדערט אויף דער אַנדערער
בּבאימציעא,

זײַטי,

פּו/א.

הונדערטער"

,אויבּ

טויזנטער און מיליאָנען מענטשן וערן אריבּער-
געשלײַדערט פֿון איין מדינה אין אַ בּאשטימ-
טעןרן אַנדערעןר} מדינה" ,פ .ליעבּמאַן ,צײט.
פֿראַגן וו ,מער  ,0191װילנע ,זי ,16

-ונג.

--שליידער ,דער

הער

-ניש.

(דקע).
אַריבּערשלעפֿן  --טרו .אַי פּעק, .דער רוח
האָט אים געטראָגן ,ער זאָל אי צו זיך דעמאָלט
א.ו.יך די בּיידע שלימזלען" ,שע ,בּלאָנ
;
שטערן

זענדע

װ ,זי ,69

אַריבּערשמונלען  --טרו :99 .ש-מוכ-
לען,

ליטעראַטור .אַי פּאַפּיראָסן אָן בּאַנדעראָלן .אי א
קינד איבּער די געטאָ-מױערן,

מוכל,ש

ש-מונל,

-עניש.

דער.

דער- = .ערײ,
אַריכּערשמײײַפֿן  --טרו .1 .שמײַסן מער,
העכער ,װײַטער (פֿון עמעצן), .א קורצע בּײַטש
דערלאַנגט ניט ,אַ לאַנגע שמײַסט אַריבּער",
שוו, .און די כװאַליעס פֿון ים  . . .רײַסן זיך , . .
העכער און העכער  . . .ווילן אַי אַריבּערן דעק",
שע,

װי אונדזער שׂכל  --אַפֿילו װען ער שטייט

אײַן בּײַ א גאון װי אײַנשטיין  --האָט גרע-
נעצן ,װאָס ער קאָן נישט א' ,אַזױ איז אָן
גרענעצן אונדזער מענטשלעכע גאַרישקייט",
צייט ,טמז 2691 ,או ,7
 .9דורכגיין ,פֿאַרבּײַגײן ,אַװעקגײן, ,ז,י האָט
גלײַך אַריבּערגעשפּאַנט אין עסצימער אַרײַן
און זיך צו אים נישט אומגעקוקט" ,בּערג,
נאָך אַלעמען ,װאָסטאָק ,זי ,12
 .4אַריבּערלעבּן אַ צײַט, .ערשטנס ,האָבּ איך
שוין אַריבּערגעשפּאַנט ששים ,והשנית בּין איך

אַזא מענטש װאָס  . . .לעבּן און שטארבּן איז בי
מיר גלאַט אלץ איין יום-טובֿ" ,שע ,מאָנאָלאָגן,
זי ,69

ש=פּאַן ,דער .זזנג- .עכץ- .עניש.

אומלעגאל אַריבּערבּרענגען ,אַריבּער-

פֿירן ,אי איבּער דער גרענעץ .אי אומלעגאַלצ

בּלאַנזענדע

| ,ז' ,201

שטערן

 .2אַריבּערשטײַגן ,װערן בּעסער ,גרעסער
(פֿון עמעצן), .זיי האָבּן זיך אַליײין מיט,..
אייגענע כּוחות דורכגעשלאָגן  . . .און גענומען
איבּערשטליגן און אַי איינס דאָס אַנדערע הן אין
עשירות הן אין צדקה" ,שע ,פֿון כּתרילעװקע,
זי ,711

ונג.

עניש.

-עכץ.

/ערײ.

אַריכּערשמעקן  --אוטו  --אַריבּערקומען
(וועגן ריח), .פֿון שכנס הויז האָט צו אונדז
אַריבּערגעשמעקט דער ריח פֿון געדעמפֿטע
פֿלײשן", .עס שמעקט אַריבּער פֿון די לאָנקעס
מיט היי".

אַריכּערשרײַען

אַריכּערשפּאַצירן
שפּאַצירנדיק.

א'

 --אַקוזו.

אריבּערגיין

גרענעץ.

פֿיג.

די

אויך

דאָס װאָרט אַלערגיע' האָט שוין פֿון לאַנג
אַריבּערשפּאַצירט

װערטערבּוך

פֿון מעדיצינישן

אין אַלגעמײנעם װערטערבּוך ,און פֿון דאָרטן
אין

-7

פֿאָלקסילשון",

ע.

דר'

טמז,

פאַט,

,51 1

--שפּאַציר ,דער

-עניש.

ונג.

אַריבּערשפּאַרן  --טרו, .װעסט אים ניט אַי
מיט אַכצן פּאָר אָקסן" .מיט זייך-- .שפּאַר,
עניש,דער
אַריכּערשפּײיען  --טרו, .טויט-בּלייכער
יונגערמאַן  ...אין א שאֵל אײַנגעװיקלט,
און  ---שפּײַט איבּערן פּלױט גרויסע שטיקער
בּלוט אַריבּער" ,נאַז ,זעקס בּיכער, .דער קאַ-
ראַאול האָט פֿון זי געטריבּן ליצנות און איבּער
זייערע קעפּ די אָפּגעבּיסענע מאַכאַָרקע שטיקלעך
פֿון די צונױפֿגעדרײטע פּאפּיראָסן אריבּער-
געשפּיגן" ,ש .אַלעק ,אין אָנגלי ,כארקאָװו-קיעװ

.2

-ש-פּיַ,

אַריכּערשפּילן-- .
אַלעמען

שפּילט

טרװ.

אַריבּער".

,דער
ער

האָט

מאַעסטראָ
א בּיסל

אַקוזח .לאַקל .אַריבּערטרעטן, ,װי

אריבּערגעשפּילט ,זיך אַ בּיסל אַריבּערגעפֿלײַסט",

מע האָט אַריבּערגעשמעקט די שװעל ,בּאַלך 

-עכץ.

כּיבּוד

36

* /,אָפּאַ,

יוֶשפּ

4

6

אַריבּערשפּאַנען  --אוטװ  6אַקחװ.

נאד.

מיט זיך.

--שפּיל ,דער.

עניש.

 ,1אַרי

אַריבּערשפּרײַון  --אַקוזװ  6טרװ.

אריבּער"

| בּערגיין ,אַריבּערשפּרײַון איבּער עפּעס .אַ.

שפאַנען אַ' די שלושים .אַ' די גרענעצן פֿון

איבּער א גרענעץ .אי א תּהום ,אן אָפּגרונט,
,מיט א קלאַפּנדיק האַרץ און מיט ציטערנדיקע
פֿיס האָבּ איך אַריבּערגעשפּאַנט די שװעל פֿונעם
דאָזיקן קליינעם גױעדן" ,שע' ,אױפֿן פֿידלי
,אויבּ מע שפּאַנט אַריבּער איבּער א קינד ,װעט
דאָס קינד נישט ואקסן .אױבּ מהאָט שוין
אַריבּערגעשפּאַנט ,דארף מען צוריק א" ,גל

זי ,81

בּעכץ,

:

 .2דז פֿיג, .טיפֿע און בּרייטע אָפּגרונטן . . .
ליגן צװישן אונדזערע פּאַרטײען און ...מע
ווייס ניט ,װי אַזױ אריבּערצושפּאַנען" ,זשיט
שו ,נ"י  ,2191ז' , ,84זאָלן אין דער סדר-נאַכט
אונדזערע געפֿילן אי איבּערן אײַזערנעם פֿאָר-|| האַנגיי ,ה .זײַדמאַן ,טמז 2691 ,שו , ,81פּונקט

אָנשטענדיקייט (מאַראַל) .אי די בּאַקומענע פֿול-
מאַכטן, .און אױיפֿן װעג האָט זי פֿאַרשאַרצט
א בּיסל דאָס קלייד ,װען זי האָט געדאַרפֿט א'
איבּער א װאַסערל" ,װײַס ו ,ישרעבּערקי,

;חסידים פֿלעגן אויסגיסן װאַסער אום פּסח
און אי דעם ים" ,מ .אונגער ,טמז.9 | 1691 ,
,האָבּ איך אַריבּערגעשפּרײַזט איבּער רחבֿותדיקן
קרײַז פֿון מײַן ליטווישער משפּחה" ,א .שטינ
בּ.ערג ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי ,793

-ש-פּרײַז ,דער.

-ונג.

-עכץ.

-עניש,

אַריבּערשפּרייטן  --טרו; .אַנטפּלעק זיך אַ,
און שפּרײט ,מײַן ליבּער  /דײַן פֿרידן ,װי א
בּײַדל ,אויף מיר אַריבּער!" ,ממוס ,שלמה...
 { /וו זי .0
/נג.
פּרײיט .דער .ש

--

אַריבּערשפּריננגען

אוטװ

אקחח.

8

 .1שפּרינגען איבּער עפּעס, .זאָג ניט 'האָץי
בּיז דו בּיסט ניט אַריבּערגעשפּרונגען דעם
קלאָץ" ,שװ, .בּײַנאַכט פֿלעגן אַלע גויעס פֿון
דאָרף אַרױסלױפֿן  . . .און מיט שטעקנס ,קאַי
טשערעס און לאָפּעטעס ,האָבּן זי מיט טאַנץ
און געשריי אַרומגעאַקערט דאָס גאַנצע דאָרף
ג.ע.מיינט  . . .אַז איבּער דער געאקערטער
.
 -ליניע קען דער טויט נישט אֵי" ,יִפֿאָל,5851 ,

טא , .5אין די ספֿערן ,וואו מע טרעפֿט זיך . ..
מיטן קלענסטן פּיצל עולם-הזה ,שפּרינגט מען
איבּער ייַדישקייט אריבּער ,װוי איבּער א שטרוי",
פרץ' ,וועגן ,װאָס פֿירן אָפּ פֿון ייִדישקייט,1 ,,
 .2אַריבּערהיפּערן .דורכלאָזן ,אױיסלאָון* .אי
אויף יענער:װעלט = שטארבּן, .מיר מוזן א'
די קללות מיט די זלזולים צװישן װײַקע די
שװעבּעלע מיט איר בּפּתלוגתּא" ,חײַקע די
שװעבּעלע ,װילנץ , .82 '1 ,7291װילן א' די
גאַנצע יידישע געשיכטע און צוריקקערן זי צו
די אורצײַטן" ,אפֿא ,טמז 5691 ,או ,03

,יך
 9אויף א װײַלע ארײַנגײן ,צולױפֿן ,א
זאָל נישט מורא האָבּן פֿאַר דער בּעל-הבּיתטע,
העט איך אפֿשר געקענט א שפּרונג אַריבּער
געבּן אויף דער פּאָטשטײ ,עט .סערקעלע ,װילנע

 ,5זי ,953
 .4אַריבּערגיין פֿון איין אָרט (סיטואַציע)
צום צװייטן שפּרינגענדיק (גאָר גיך), ,די
רוסישע סאַציאַליסטן האָבּן געהאָפֿט אז רוסלאַנד
װעט מיט איין מאָל אי אין די סאָציאַליסטישע
אָרדענונג",

בּ.

ב'קי,

װאָס

איז

אַ קאָנסטיטוי

אירענדע פֿאַרזאַמלונג ,זשענעוו  ,5091ז' ,63

ס .אַריבּעריאָגן .װער װעמען װעט אַי?
מיט זיך- .ש-פּרינג ,ש-פּ.רונג ,דער.

זעכץ- .עניש .דער (דין- ,קע)- .עריי.
אַריבּער-
אַריבּערשרײַטן  --טרו .זטשמ.
טרעטן .אַריבּערשפּאַנען .אַריבּערשפּרײַזן, .ווען
לײַדן און דערנידעריקונגען שרײַטן אַריבּער א
געװיסע גרענעץ ,איז עס גאַנץ נאַטירלעך,
אַז ...די רעאַקציע {זאָלן זײַן אַ געפֿיל פֿוּן
טאָטאַלער הילפֿלאָזיקײט און יאוש" ,גרינ ,איד

און װעלט ,נ"י  ,3591ז' ,432
 .1שרײַען
אַריבּערשרײַען  --אוטװ.
פֿונדערװײַטנס ,פֿון איין אָרט צו (אויף) אַ

צווייטן (איבּער אַ שטערונג), .די װײַבּלעך...
וָהאָבּן} זיך געשטעלט פֿונדערװײַטנס צו ענדיקן
זייער שמועס ,אַידיק מיט א ניגון איבּער בּוידן,
דראָזשקעס ,טעליגעס און פֿורלעך האָלץ",
ממוס,

מסעות,

ז' , ,87די פֿערד צעהירזשען

זיך ,שרײַען אַריבּער איינער צום אַנדערןף
דערקענען זיך און װילן זיך נישט צעשיידן",
אֵַש ,תהיליםייוד.

|

|

 .2שרײַען העכער ,שטאַרקער װי אַן אנ-
דערער, .ער האָט זיך געריסן אױיפֿן גאָרגל און
איטלעכן אַריבּערגעשריגן" ,ממוס ,מסעות,...
אויך טרחו, .מיר זאָלן קאָנען) ...
זי .16

מיט שאַרפֿע קלעפּ פֿון אונדזער האַמער  /א'
דעם הילך פֿון קאַנאַנען",
מערב ,מאָסקװע  ,0491זי ,561

אַקש,

מזרח

און

224

אָריגינאַטאָר
 .8פֿיג,, .רויט-אָנגעמאָלענע אותיות  . . .שרײיען
די אַנדערצ,"...

אַריבּער איינע
 8ווט ,91
זיך --
מיט

קקזו.

חג,

טמז,

'--שריי,

דער,

זעכץ- .עניש .דער (דין- ,קע) ..ערײַ;

אַריגינאַ(טאָר  --דער' ,ס- ,טאַרן? ,אי
דער װאָס פֿון אים שטאַמט עפּעס אָפּ,
2כל..
אױסגעפֿינער .אײַנפֿירער פֿון עפּעס װאָס איז
נײַ .אִי פֿון אַ יושרדיקער װאַליסיסטעם .אִי פֿון
אַ צאָל עלעקטרישע מכשירים .אִי פֿון א נײַער
סיסטעם,
טיוו  --אַדי- .טאָריש  --אַדי .װי בּײַאַן אָיטאָר ,אַיטאָרישע המצאות,

אַריגינאַ'ל  --דער" ,ץ .ככאיי 22ל.

 1דאָס

װאָס איז פֿון מקור .דאָס װאָס איז אויטענטיש,
ניט-נאַכגעמאַכט .ניט-קאָפּירט .דאָס װאָס איז אין
לכתחילהדיקער פֿאַרעם .דאָס בּילד איז אַן
אָי .צוװאָס אַ קאָפּיע אַז מיר קענען קריגן
דעם אַי? אָפּהיטן די אָרטאָגראַפיע פֿון אִ"
לייענען עפּעס אין אָי ,אויף דער שפּראַך פֿון
שרײַבּער ,ניט אין אַן איבּערזעצונג, .ניט אַליין
צו בּישרײַבּן דיא עטליכה |רפֿואותן װעלכה
אין דעם אַמשטרדמר אִי (ספֿר החיים) זײַן װאַרן
בּשריבּן" ,ש .פֿרנקפורט ,ספֿר החיים װ ,קיטן
תּע"ז .זי נז, .נאָך פֿיל אַנדרי ריימין װאַרין דאָ
פֿאָר גיבּראַכט ,װעלכי דאָך אין אורגינאַלי זוא
פֿון װערים גאָר פֿר פֿרעסין ,ניט צו לייאנין
גיװעזין"' ,לידבּורגר זעלצאַמי אוני קורצוויליגי
גישיכטיי {אַװע װו ,זי - 384בּקשתּי ממכם
ווען מיגליך איזט דיא אַרשיאַל צו בּקומן מן
ק"ק נײַאיאָרק" ,פּבּ ,151114 4671 ,נ"י ,7391
זי 19ן, .אַן איבּערזעצונג דאַרף װי װײַט מיגלעך
אָפּענטפֿערן דעם אַיײ ,מװ ,יפֿאַ ,סך ,41

 .2כּתבֿייד אין אַ דרוקערײַ .פֿאַרלירן א
בּלעטל פֿון אִי, .דער קאָרעקטאָר מוז האָבּן
דעם אַי פֿאַר זײַנע אויגן".
 .9מענטש מיט אײגנאַרטיקע שטריכן ,מאַָד-
נער נפֿש .טשודאַיק, .מײַן פֿרײַנד איז א
י.ז געווען בּאַואוסט
א.
סימפּאַטישער אִ'"., .
װי אַ גרויסער אִי אין דער גאַנצער געגנט,..
געלעבּט האָט ער אין פֿולער איינזאמקייט",
ה .כאַצקעלעס איבּז ,העקטאָר מאַלאָ ,ראָמען
קאַלבּריס ,ווילנע ,0491
אויך אַדי +-- .אָריגינעל .די אִיע זינד --
קריסטלעכער בּאַגריף װעגן דער ערשטער זינד,
הקייט .אויך- :נץ
דעם עסן פֿון עץיהדעת.
--

אַריזירן

אַדי .סל ,נר.

אָריגינאַל|יזירן  --אוטװ .נעאָל ,א .י .קריזאָו-
פמאַכן דעם אָנשטעל פֿון זײַן
סק'.5291 ,
אָריגינעל, .ער דאַרף גאָרניט אִי װען עס קומט
אױיך- :יזם,
ש.2
צו ייִדן" ,יג ,איק1 1691 ,
דיזירונג,

אָריגינאַליטע'ט  --די ,ן .שטריך פֿון זײַן
אָריגינעל .אײיגנאַרטיקײט .אִי אין אַ קונסטווערק,
אין אופֿן טראַכטן ,זיך איבּערנעמען מיט אָ.
,די פֿראַנצױזן האָבּן אַרױסגעװיזן אַי אויף דעם
געבּיט צו פֿאַרהיטן קליינע קינדער פֿון שווינד-

זוכט",

דר'

מ.

מאָדערנער

לענסקי,

פֿאַמיליעןי

דאָקטאָר ,װאַרשע ,יאָר? ,זי  ,031קאָפֿט װצרט
פֿון אִי אײַנפֿאַלערישקײט ,און אַן אײַנפֿאַלעריש-
קייט װאָס קומט אָן מיט גרויס מי" .יג ,תּוך ו,
גַעקומענער געצואונגען
זי , ,72איז דער נײ
זיך צוצופּאַסן צו פֿרעמדע בּאַדינגונגען . . .ער
פֿאַרלירט זײַן אַי" ,פּאַריזער צײַטשריפֿט,1691 ,
;א  ,62772זי ,14

אײג

אָריגינאַלערײַ  --דאָס -ען נעאֵל.

שאַפֿט פֿון בּאַמיען זיך צו זײַן אָריגינעל ,פֿון
אַרויסשטעלן אייגענע אַריגינעלקײט, .ער האָט
זיך זײַן גאַנץ לעבּן זיך ניט געקאָנט בּאַפֿרײַען
פֿון ליטעראַטור-קאָקעטסטװע ,...פֿון אַ",
גרינ ,איד און װעלט ,נ"י  ,3591זי .991
װאָס איז פֿון (װי בּײַ) אַן
אַריגינע'ל  --אַדי.
אַריגינאַל .אײיגנאַרטיק .פֿאַרזיכדיק אין דענקען,
אין קונסט ,אין פֿירן זיך .אִיע קאָמפּאָזיציע.
טאָן עפּעס אויף אַן אַץ אופֿן .אֶ'ער צוגאַנג
צו א שיטה .פֿאַרמאָגן עפּעס אִיס .אִיץ סימנים
פֿון אָפּשטאַם ,פעלשונגען אַנשטאָט אִיע בּילדער.
אָ-ייִדישע װערק .א בּיז גאָר אֶעֶר אויפּטו
אויסדריקן זיך זייער אִ .עזײַנע װערטלעך
זײַנען אַזױ אָי ,דאָס דער ליבּהאָבּער פֿון דער
ייִדישער שפּראַך קען זיך ניט גענוג אָנקװעלן
מיט זיי" ,בּעמ װ ,זי , ,18די בּלוילעכע פֿלעמ-
לעך אין פֿײַער  . . .האָבּן זיך צוזאמענגענומען
אין איין אָי'ן דצסען",
אַקושערקע,

װאַרשע

א .ז ,אַ ודוי פֿון אַן

,9091

ז'  ,9עװי אַי ,װי

װילנשטאַרק און פֿאַנטאַסטיש ער זאָל ניט זײַן",
שטראַהלען ,העפֿט  ,1װילנע  ,9091ו' , .79די
יידישע אַרבּעטער אין פּינסק זײַנען געווען אִי
אין זייער געניטקייט זיך צוצופּאָסן צו זייערע
 , , ,בּאַדינגונגען",

ע.

טשערניאַװסקי,

דער

יְדיי

שער אַרבּעטער אין װײַסרוסלאַנד ,מינסק ,2391

,אונדזער געשיכטע
גונגען אין װעלכע
פּראָדוצירט אַן אִי
מאַל" ,ש .גוטמאַן,

און די סאָציאַלע בּאַדין-
מיר האָבּן געלעבּט האָבּן
פֿאָלק װאָס איז איבּערנאָר-
איק ,פּסח תּשי"חְ .אִי מיטן

בּ לכתּחילה  --אַמ ,נרן,

קקייט.

אֿריה { --אַריע} ,לײבּ? .כבּראשית ,מט 9 ,אאַ.
 .1מענערנאָמען .בּינדט זיך מיט לייבּ .װען
עמעצער האָט געהייסן ליבּ(ע) האָט מען אים
אױפֿגערופֿן צו דער תּורה אַײלײבּ ,געוויינלעך
איז דער פֿולער נאָמען געװוען :אַײלײבּ ,2 ,מזל

פֿון חודש אָבֿ.

 ,9רומענישע מטבּע.

טסן

( )40180ליי ,האַרטער ליי .ייִדן האָבּן די מטבּע
גערופֿן אַ' אָדער אַי קש{ .ן ייבּל צוא ,זי 034ן,

אַריה שאג מי לא יירא ? --ן . .שאָאַג
 ..,לוי | ,..זאַץ .תּח .קכעמוס ,ג' ,8 ,אַ לייבּ
האָט געבּרילט ,װער זאָל ניט מורא האָבּן?' תּי.
געניצט אין פֿאַרשיידענע סיטואַציעס, :אי שי --
אַז דער רבּי פֿלעגט געבּן אַ געשריי  ---מי לא
י'? האָט ער אָנגעװאָרפֿן אַן אימה אויף די תֹּל-
מידים"{ .ר' מרדכי יפֿה ,דער בּעל-ילבושים,
האָט אַמאָל מערער געװען אויף אַ פּסקדין
פֿון רי אַריה ליווא הגדול .האָט דער מהר"ל
פֿון פּראָג צו אים גצשיקט; :אַ' ש'  --מי ל'

יי?= .האָט אים דער בּעל-ילבֿושים' געענטפֿערט:

;אַי שי  --מײי {= מרדכי יפֿהן לא ייוַין,
הייליקער
אַרי הקדוש ( --האַקאָדעשן דער.
אַרי (לייבּ) .,אויך :הארי :האלוקי {=געטלע-
כער| ר' יצחק ,אָדער האַשכּנזי {זײַן פֿאָטער
האָט געשטאַמט פֿון אַשכּנזן .נאָמען פֿון ר'י יצחק
בּן שלמה לוריא ( ,)4251:2751צױנויפֿבּינדער
פֿון טעאַרעטישער קבּלה מיט דער פּראקטישער.
דער אי זאָל אויך האָבּן געווען דער שאַפֿער פֿון
,יר לאַכט? בּאשר דער
אַ צאָל שבּת-זמירות .א
רמבּם זאָגט ניין? דער אי זאָגט דאָך אָבּער יאָ!ָ",
פּרץ' ,סאַטירן און הומאָרעסקען, .דער אַרי
הקדוש שפּאַרט זײַן קאָפּ אָן אין לייטער ,אין
לייטער פֿון יעקבֿס חלום . . .גיט אָפּ צו אַלע
דורות שלום" ,יפֿ ,פּאַסטעכער אין ישׂראל,
תּ"אָ  ,3591זי , .62און אַפֿילו װאָס אין דיר
איז הײַנטצײַטיק און מאָדיש / ,װערט פֿאַר-
װיקלט מיטן טלית פֿון א' ה'" ,חג ,טמז,
 5שיו , ,52און װער האָט אױסגעפֿורעמט
דעם גײַסטיקן לעבּן פֿאַר הונדערטער יאָרן...
אויבּ ניט דער הייליקער אַי?ײ ,זלמן שזר ,טמז,
 6שו , .42דער אַי הי האָט פֿאַרױסגעזאָגט אז
אין אָט דעם יאָר װעט אונדזער גאולה װערן א
פֿולע; געדרונגען האָט ער עס פֿון 'כּי תשׂא
את ראש בּני ישׂראלי (שמות ,ל' ,)21 ,כּי תשׂא'
בּאַטרעפט פּונקט תּשל"א" ,צײיט ,טמז0791 ,
או ,03
אַריוויסט  --דער' ,ץ .װנ נב .כפּויליש
אופֿגעקומענער גבֿיר
 .22קאריעריסט.
(מיט אָנצוהערעניש ,ניט מיט כּשרע מיטלען.
זיזם,

אַריווירן --

אוטח.

-װיר ,אַריװירט,2281 .

אָנקומען ,דערגרייכן, .והסחורות בּשלום עד
לפּתח בּיתי אַריװוירט זײַנן" ,ר' שלמה סג"ל
מדעסוי,

אגרת

שלמה,

בֹּריווֹ

,3

ז'

ה.

עוגם

אתמול בּלילה האלוף והקצין רי יעקב . . .בּכּאן
אפֿשר ח' יום בּכּאן
ין
..
װןע.ר
אַריװוירט זײַ
בּלײַבּן" ,פ93ב ,151174 ,1671 ,שואאא ,זי ,|18
דונג , ---מיט דיזם נאָטיפֿיצירה מײַנר גליקליכה
אַי" ,דאָרטן ,ז/בּ.

אַרית  --אַראָיעסן.
פֿערד (סוסים) װי די אַי,

לייבּן ,געניצט אין :98

אַריאָנא  --גנ
שטאט אין דרום-מערב פֿון
די פֿאַראײניקטע שטאַטן פֿון צפֿוךאַמעריקע.
(קיצור אין ייִדיש :אַריז', ).א,ין מדבּר אַי אָבּער
זעט מען בּלויז די שטיינער" ,חג ,דער מענטש
פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691זי ,19
אַריזירן  --טרװ .זיר ,אַריזירט,
צונעמען
ייִדיש האָבּ-און-גוטס און דאָס איבּערגעבּן אין
אַרישע הענט ,בּשעת דער נאצישער תּקפֿה,
אויך :אַרױסטרײַבּן ייִדן פֿון בּאַשעפּטיקונגען,
לערן-אנשטאַלטן ,געזעלשאַפֿטן אאַ ,זיי מאַכן
|//נג  --די ;די אי פֿון די
יייִדן-רייף.
אוניװצלרסיטעטן",

מװ,

היטלערס

פּראַפֿעסאַרן,

זי , ,72די דײַטשן ,כּדי .צו מאַסקירן זייערע
טײַװלאָנישע כּוונות ,האָבּן קיינמאָל נישט אָנ"
גערופֿן זאַכן בּײַ זייער טראַגישן נאָמען; דאָס
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אַריז"ל
בּאַרױבּן די ייִדן פֿון זייער האָבּיאון-גוטס האָט
געהייסן :אי פֿון ייִדישן פֿאַרמעגן" ,גאָפּ,
אוריזירט  --אַדי ,פּאַר .די
 ,8הק ,32:4
אַיע פֿאַבּריקן.

אַריז"ל  ---אַרי זכרונו לבֿרכה +-- .אַרי הקדוש,

אַריטמאָ|גראַ'ף  --דער ,ז? .אי 2גר.
אויטאָמאַטישע רעכנמאשין װאָס פֿאַרשרײַבּט
אויף אַ טאַשמע די רעזולטאַטן פֿון די חשבּונות,
א'מעטער  -דער ,ס .רעכנמאַשין פֿאַר
אַריטמעטישע אויסרעכענונגען,

 --דער ץ22 .אײ 22גר.

אַריטמאָגרי"ף

רעטעניש מיט ציפֿערן װאָס מע ליזט דורך
אַרײַנשטעלן די פּאַסיקע אותיות אױפֿן אָרט
פֿון די ציפֿערן,

אָריט(מאָ)מאַנטױיע  --די .אי

22גר.

דאָס פֿאָרױסזאָגן לויט דעם צאָלןבּאַטרעף פֿון
אותיות אין נעמען ,אין בּאַזונדערע װערטער,
דיש  --אַדי .בּאַשטימען דעם קץ אריט-
מאַנטיש.

דאָס װאָס איז ניט

אַריטמ|יע  --די ,ס.

לויט א בּאַשטימטן ריטעם ,גאנג ,משקל, .די
אי אין געוויסע שורות קען ...אויסוען װי
דאָס װאָלט געשריבּן אַן אומדערפֿאַרענער דים-
דז  --דיק ,די
טער" ,מינפי װ ,זי .,33
אויך בּנוגע אומגלײַכמעסיקײט פֿון פּולס .די אי
יש
פֿון פּולס ,װען מען איז אױפֿגערעגט.

 --אֵדי .אַישע שורות.

-ישקייט  --די.

אַריטמעטיזןירן  --טרו- .זיר ,אַריטמעטי
דערפֿירן צו אַ צושטאַנד ,צו א פֿאַזע,
זירט.
וואו מע קען שוין ניצן אַריטמעטישע מעטאָדן.

אִי די רעזולטאַטן פֿון אױספֿרעגענישן װעגן אַן
ענין

אַרײַן

-אציע.

אַריטמעטיק

-/ירונג,

 --די .מצ נבּ2 .כאײי 22גר.

טייל פֿון מאַטעמאַטיק װאָס פֿאַרנעמט זיך מיט
אַ בּוך װעגן א"
רעכענען די רעאַלע צאָלן.

,די ערשטע לערנבּיכער אין זשאַרגאָן :אן אַ'
הער  --דער" ,ס.
אִין  ,81י"ה ,בּעמ ו ,זי .81
ואָס איז פֿון (איז
אַריטמעטיש  --אַדי.
שײַך צו) אַריטמעטיק .אַיער דורכשניט .אע

פּראָגרעסיע .אע פּראָפּאָרציע .אִיע ריי .אַיע
דערגאנצונג,

אַרײַ ץ --אַדװ .ם!-זסם  .62:2:אין דער ריכ-
טונג פֿון דרויסן אינעװײיניק .היפּוך פֿון אַרױס,
;,אין א בּרייטער טיר אַ' ,אין א שמאָלער
אַרױס"; ,אַי איז די טיר בּרייט( ,אָבּער) ארויס
איז די טיר שמאָל"; ,אַי איז אַלעמאָל גרינגער
וי אַרוס"; ,אי און אַרױס קאָסט געלט" וועגן
שליסן א געשעפֿטן; ,ניט אַרױס און ניט א'
קען קיין ערגערס ניט זײַן" ,שװ.

קומט אַנשטאָט א װערבּ מיטן קאָנװערבּ
זייער אָפֿט אַנשטאָט :אַרײַנקומען
אײַן.
ר
אַרײַנגײן; .ער האָט געעפֿנט די טיר און אין
אִי אין שטובּ" .אַי .אין קלויז צו דאוונען .אי
צום פֿרײַנד עפּעס פֿרעגן ,מנחם אָבֿל (צו)

זײַן ,מבֿקר חוֹלה (צו) זײַן ,אױפֿצומאָנען א
חוֹבֿ, .װאָס שרײַסטו? איז אַ דיבּוק אין דיר
א'?", .זײַן ח כ מ ה זאָל (מעג) אַרײַן אין א
משוגענע(ר) קאָזע" ,פֿװל |בּײַם אָפּלאַכן פֿון
עמעצנס כּלומרשטער חכמה ,אָדער װען מען
איז אָפּגענאַרט געװאָרן מיט א שפּיצלן, .זאָל
א אַ שד אן מײַן שׂונאס האַרץ" ,קללה
וזאָל ער ניט װיסן װאָס עס טוט זיך מיט אים;
זאָל ער שטאַרק בּאַגערן אַזױנס װאָס ער קען
,װען מן זינגט
בּשום-אופֿן ניט דערגרייכן}.,
אין דער תּורה בּײַא נװאַןכט ,דא רואט דיא
שכינה דרינן אונ קיין מזיק אודר רוח רע טאָר
ניט הניין" ,בּראַנט ,פּרק כט, .מיר זענען אַ'
אין דער אכסניא ,מיד און אויסגעמוטשעט פֿון
דער נסיעה" ,ממוס ,שטורם:צײַט,

ז' , ,9שװעץ-

רער נאָך איז אים געװאָרן אױפֿן הארץ ,װען
ער איז אי אין מיטן מאַרק און אומגעקוקט זיך
אויף די שטילע הײַזלעך" ,װײַסם אַ שטעטל,
װאַרשע  ,0391ז' , ,.55אין דער זעלבּיקער
נאַכט ,צוריק מיט אַ יאָר ,האָט רחל ,ישׂראלס
פֿרױ ,פֿאַר מיר |אליהו הנבֿיאן די טיר צעעפֿנט
מיט אַ ברייטער האַנט ,און איך בּין א' און
צוגעשפּאַנט צום סדר-טיש" ,הל ,אין טרעבּליני
קע , . ..יסדר"נאַכט' ,", , . 4491
טרעפֿט זיך אין כאַראַקטעריסטישע אויסדרוקן
און פֿאַרבּינדונגען ,לדוגמא 8 :יס אַ ,פֿיס
אַרױס = גיין הײבּנדיק שװער די פֿיס ,אין
אי יענעם אין ב אָ ר ד
שניי ,אין בּלאָטע אע;
און פּאות (אין די אויגן ,אין די האָר ,אין פּנים)
= זיך װאַרפֿן שלאָגן און אָנכאַפּן בּל; ...
אין בּלוט) =
אי אין די בּײנעצר
טיף אַרײַנדרינגען אין עצם מהות פֿון דעם
מענטשן, .דער קיבּוץ איז מיר א' אין די
בּיינער ,איך בּלײַבּ שוין א קיבּוצניק אױפֿן
א' אין סא רע (גריע,
גאנצן לעבּן";:
= װערן א
גרינע ,געלע )...געװאנט
זעלנער |קאָליר אָפּהענגיק פֿון מונדיר .אַזױ
אויך װערן א פּאַליציסט אָדער יעדער מין שטעל
א' אין
װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט א מונדירן:
גרגרת = ארױסװײַון חוצפה ,עזות פּנימ-
א' מיטן דישל = אומגעריכט
דיקייט;
איבּעררײַסן אַ צווייטנס רעדן אָדער טאָן עפּעסן
מיטן דישל אי אין שבּ ת (אין די לאָקשן
אין קידוש ,אין די זמירות) = קומען צו
פֿאָרן שוין נאָך ליכט בּענטשן;:

געבּן (דער.

לאנגען ,ציילן ,אַרײַנרוקן אאַ) אין ה אַ נ ט אַ'
= בּאצאָלן מזומנים אָדער געבּן שוחד; .ער
האָט טאַקע צוטרוי ,אָבּער ער גלייבּט דיר נאָר
אִי אין
װען עֶר קריגט אין האַנט אַ"ן
האַרץ = לב בּאַקומען ,אויך זזח אי אין
װאָכן =
אַ'י אין די קלײנע
קאָפּ; 
אין די לעצטע פּאַר װאָכן פֿון שװאַנגערשאַפֿט;
וי עֶר איז (װאָלט) אין װ א ס ע ר וים) אַ' =
פֿאַרשװאונדן געװאָרן אָן אַ שום סליאד, .אַװעק
אױפֿן פֿראַנט און אַרײַן װי אין װאַסער":
ס'יאיז א' אין זינען = מע טראַכט װעגן
א' אין חובֿות,
דעם ,מע געדענקט עס;:
 ,אין א בל אָ ט {י
אַזױ אויך :א' אין א צהר
אן אַ
אין אַ  בע ץ ,אין א זומפ,

א'
אע:
עװויקײטן
קלעם ,אין ש
אין ט אָ ן = זיך צופּאסן צו עמעצן .נאָכרעדן,
נאָכטאַן, .ע,רשט א פּאָר יאָר נאָך דער חתונה
אַי אין אַ
איז זי אַ'י דעם מאַן אין טאָן?:
טינטערל = (בּעליעגלהש) אַרײַנפֿאָרן אין
עֶר (זי) קען אין דער טי ר ניט
אַ בּלאַטע;
א' אין
אי = אַזױ דיק (גרויס) איז ער (זי);
טצם = געפֿעלן װערן ,װערן בּאַגערט .עזי
איז אים אַי אין טעם ,ער װעט שוין מיט איר
רָ ט = נאָכגײן,
אַי אין ט א
חתונה האָבּן":
אַ' אין (די) יאָרן =
נאָכיאָגן ,נאָכטאַנצן:
געװאָרן גענוג אַלט (חתונה צו האַבּן ,צו נעמען
געבּן אין
אויף זיך א ספּעציעלע התחייבֿות);
יד אי = געבּן שוחד {פֿרגל :געבּן אין האַנט
אי אין די ידים = עענומען זיך
אַן:
שלאָגן ,געבּן קלעפּ. .דער כּעס איז בּיידן א'
אין די ידים און מע האָט גענומען זיך מכבּד
אין כלל אי = לױטן כּלל ,לויטן
זײַן";
דורכשניט ,װי עס איז געװיינטלעך, .אין כּלל
א' א
אַ' איז זײַן שפּראַך אַ ציכטיקע":
(לעבּעדיקערהייט) אין ג
לצבּעדיקער
ער
עדן = אָנהײבּן לעבּן א גליקלעך לעבּן;:
א' =
װאָלט אַ לעבּעדיקער אין א גרוב
אַזוי פֿאַרשעמט ,דערנידעריקט פֿילט ער זיך;
אין די פֿירונגען ,אין
דַע
אִ'י אין דער מ א
אי אין הויכע חד שים
שטייגער אע);
(מאָנאטן) = אין די לעצטע חדשים פֿון שװאַנ-
אַי אין מ ל ח מ ה (קאַמף ,קאָני
גערשאַפֿט:
אי אין נאָז = דערשפירן,
פֿליקט אע);
דערפֿילן און אי אין זינען ,פֿאַרגעדענקען:
אי (װוי) אין דער ע ר ד (דר'ערד)  --דזו װי
אַ' מיט די  8יס צו יענעם אין
אין װאַסער; 
האַרצן = אומאיידל ,גראָבּ זיך אַרײַנמישן אין
אי אין די
אינטימע ענינים פֿון א צװייטן:
פֿעדערן = װערן רײַך ,חשוב און זיך
האַלטן גרויס; :אי אין ק אַ פּ = אַרײַנדרינגען
אין מוח ,תּופֿס זײַן ,געדענקען ,האָבּן אין זינען.
בּשייכות מיט קאָפּ אויך :דער געדאַנק ,די
מחשבֿה ,די אידיי(ע) ,דער פּלאַן  --און די
איז אים אַרײַן; :אי אין דער
משוגעת
פּסיכאַלאָגיע = (מאָדערן) פּרוון פֿאַרשטײן,
אופֿן טראַכטן ,אופֿן פֿילן .אװען דו װאָלסט

געקאָנט אַרײַן אין דער פּסיכאָלאָגיע פֿון א
ייִדיש מיידל ,װאָס האָט בּאַקומען אַ רוסישע
{|דזערציאונג ,װאָלסטו מיך זייער גוט פֿאַר"
שטאַנען" ,ידידיה מרגלית ,שיר היחוד ,װאַרשע

אִי אין ק װ א ס (בּוריקעס,
תּרע"ד ,זי 94
לויג ,הערינג-ראָסל) == אִ' אין א צרה ,אין אַ
אי װי קור ח = אי (וי) אין
פֿאַרלעגנהײט:
אי אין
דר'ערד ,אַלץ פֿאַרשפּילט אין קאָרטן;

קראַפֿט = גענומען װירקן אין לעבּן וװעגן
אִי מיטן
אַ געזעץ ,א פֿאַראָרדענונג אען:
פֿוס = מיט הצלחה אָנגעהױבּן
רצכטן
עפּעס טאָן ,פֿאַרנעמען אן אמט ,געניצט אָפֿט
אי אין ש וס ט ע ר גא ס
אין װינטשענישן;
= שוין בּאַוואוסט ,בּאַקאַנט אויך בּײַ די אוב
טערשטע שיכטן פֿון דער געזעלשאפֿט ,אַלגע-
מיין

ג

אַנגענומען;

אי

אין

אא.

ש מאל'צ-

רוב = געטאָן א רײַכן שידוך ,אויך :װערן

2080

אַרײַן
א שותּף אין א גוט געשעפֿט ,געווינען א סכום
געלט,
אליהו הנבֿיא
אין דעם א' ,3731 +--

( -די מזלבּרכה) אין|

אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ ג ע פֿ יל ,שטימונג,
איבּערלעבּונג .אי אין כּעס ,אין (גרימ)צאָרן,
אין רציחה .א' אין בּאַנײַסטערונג (עקסטאַז,
התלהבֿות ,התפּעלות אע) ,אי אין א מעלאנכאָליע
(מרה-שחורה) .אי אין עקשנות ,אין הקפּדה ,אַ'
אין אַמבּיציע .אי אין גדלות .אַי אין א ספֿק ,אין
ספֿיקות ,אין כּפֿירה,

אַרײַנאַנקערן

שפּרינגען ,אַרײַנקריכן ,אַרײַנפֿליען ,אַרײַנקלע-
טערן אאז מיט װערבּן װאָס בּאַצײכענען א
בּאַװעגונג,

וויכטיק פֿאַרן געזונט דאָס די לופֿט װעלכע
מיר אָטעמען אין זיך ארײַן זאָל ארײַנגעאָטעמט
װערן דורך דער נאָזײ ,יוסף פֿוידמאַן ,װאָס איז

 .2װײַזט אַז עס װערט אַ טייל און
פֿון אַ גרעסערער זאַך ,למשל:
א ינע װ ײניק
אַרײַנבּױען ,ארײַנזעצן ,אַרײַנלײגן ,אַרײַנפּאַקן,
אַרײַנשפּײַכלערן אאַזװ בּײַ טרחו.

טובּערקולאָזיס ,בּאַסטאָן  ,8191זי 61,  .2אַקוזװ.

 .3װײַוט אַז עס װערט פֿאַרבּונדן מיט אַ
קאָנקרעטן אַ ר ט ,למשל :אַרײַנגעבּן ,אַרײַנ"
וואלגערן ,אַרײַנזעצן ,ארײַננעמען ,ארײַנרופֿן
אאָזוו.

מתיבתּא ,אין גימנאזיע ,מיטלשול ,אוניווער-
סיטעט ,קאַלעדזש אאַזװ) .אַזױ אויך :א' אין

ך ,מע ר ,גע
 .4װײַוט אַז עס איז א ס
דויערט א לענגערע צ ײַ ט ,למשל :אַרײַנ"
ארבּעטן ,אַרײַנטענהן ,אַרײַנלערנען ,אַרײַנעסן,
אַרײַנשלאָפֿן אאַזװ,

אַנשטאָט אָנטאָן אויף זיך .א' אין א נײַ
קליידל ,אי אין די הויזן .אַ'י אין פּעלצל אאַזו.

װי
ֿאטישער
פמ
 .9װײַזט אַז עס איז ע
אײַן ,ט יפ ע ר ,למשל :אַרײַנבּױערן ,ארײג"
דריקן ,אַרײַנחזרן ,אַרײַנרײַסן ,אַרײַנשרײַבּן

אַנשטאָט אַרײַנטרעטן אַדער אָנגענומען װערן.
אי אין א לערןאנשטאַלט (א' אין ישיבֿה ,אין

אמט,

אַרײַ'ן  --זו .קום (קומט) אַרײַן .בּײַם אָנקלאַפּן
אין טיר ,בּײַם אָנקלינגען :א'! אין די פּורים-
שפּילן און אויך בּײַ אַנדערע טעאטער שפּילן
בּײַַם פֿאָרשטעלן יעדן העלד בּאַזונדער :עאי ,אי
אי  /מלכּה ושתּי דו מײַן", .אונ' װיל איהם
זאָגין ויא ער זיך מיט ישׂראל זאָל נוֹהג זײַן /
אִי ,אי ,אי יהושע מײַן"' ,משה רבּינו בּאַשרײ-
בּוֹנגי וְחנא שמערוק ,גק ,פאן  ,}05אָרט?,0571 ,
אַרײַן  --צווייטער טייל פֿון צגז פּרעפּ אין --
סאיז אין די א ויע רן
אַרײַן2721 + ,
ן
שָ ק
*קומען מיטן דישל אין די לא
אי.
"גיין אין  8יע ר א'
אִי .אין א מ ת אַ.

= אין יעדער מין סכּנה.

"געבּן אין  8רץ-

ס ע ר (שנוק ,מאָרדע ,די ציין ,די שיניים) אי
*נעמען זיך אין די הענט אַ' = זיך אַרױיפֿ
*צאָלן
צווינגען צו טאָן װאָס עס איז נייטיק.
אין ט אָ ג א' = זיער אסך ,װיפֿל מע בּעט,

שמײַסן ,שלאָגן װ יפֿל סאיז אין אים אַ' =
"*פֿירן אין ב אָד א' = איך
זייער א סך.
"א שטאָ ך אין
אָפּנאַרן ,בּאַשװוינדלען .
שבּת א' = איך װעגן יעדער מין אַרבּעט,
,אַרײַנגעבּױרן װערן אין טיט אַ" ,אַש,
װאַרשע .אַרײַנבּראָקן געלט אין א געשעפֿט אַי
אַנטלױפֿן אין דער װעלט אַי .לאָזן זיך אין וועג
אי .ארײַנפֿאַלן אין גרוכבּ אַ' .קללה :שאַ מכּה
(געשוויר ,כאָליערע) דיר אין די קישקעס א".
,צי קען מען ארױפֿגײן אין הימל א'  /און
פֿרעגן בּײַ גאָט ,צי סדאַרף אַזױי זײַן",80 ,
;זיך אַליײין האָט ער נישט געטראַפֿן ,װלַל די
קויל איז אין איר אַ' ,פֿל, .מיט חכמה אַליין
גייט מען ניט אין מאַרק אַ"; :אַ מקשן
פֿאַלט תּמיד אין דער בּלאַטע א'", :צו א גבֿיר
פֿאַרבּלאָנדזשעט דער מזל ,צו אַן אָרעמאַן אַ
פֿרעמדע ציג אין גאָרטן אַ'"; ,איטלעכער
טרעפֿט צו זיך אַהײם ,װי א פֿײגעלע צו זיך
אין נעסט אַ'"; ,אַז מע גיט אין הינטן (תֹּחת)
אי ,נעמט מען זיך אין קאַפּ אַי ,שװ.
 ,1ב  --זזװ
אַרײַן ,אַרײג  --קאָנװערבּ.
דער אַדװערבּ אַרײַן ,למשל :אַרײַנלױפֿן ,אַרײַ-

אאֲזו,

פֿיג :אַי אַ פֿרישע נשמה .אי די בּרויטן און די
פּירות .אי די סבֿיבֿה .אי די פֿרײַהײט, ,זיך
פֿאַררוקט אין א װינקל און אַרײַנגעאָטעמט אין
זיך די אַרומיקע שטימונג פֿון געװיין" ,חג,
צמח אַטלאַס װ, .פֿאַרגעסט ניט און אַטעמט
אַרײַן אונדזער שטאַרבּן / ,פֿאַרגעסט ניט צו
לעבּן אויף קידוש-השם" ,סוצ ,יידישע גאַס,
זי , .5321דאָס אָטעם איך אַרײַן אין זיך די
אשן פֿון מײַן מאמען/ ,דאָס זאפּ איך איצט
אַרײַן אין זיך איר ציטער און געשריי" ,רוב,
פּוילן.

חורבּן

 9טרו.
דרינגען.
;עס

אַרײַנגעבּן .מאַכן עס זאָל אַרײַנ-

אַי אייבּיק

איז

שװער

לעבּן

פֿאַרייִאושטע,

אין

א

ארײַנצואָטעמען

יַדישן

לעבּנס אָטעם ,אַ ייִדישע נשמה אין אַ קריסט.
לעכן גוף" ,שנ ,דערציילערס און ראָמאַניסטן װ,

די אַנדערע כּבּ זען בּײַ די
װוײַטערדיקע װערבּן,
בּײַ  די װוערבּן מיט אַרײַן
ווערן ניט אָנגעוויזן ניט דער
אימפּ און ניט דער פּאַר .- ,בי
װוערבּן מיט אײַן אָדער בּײַ
אַנדערע קאָנװערבּן.
די וװוערבּן מיט אַרײַן ווערן
אױסגעמײייַטשט נאָר אין די
פֿאַלן ,ווען דער בּאַטײַט דריננט
ניט אַרױס פֿון די אָנגעוויזענע
בּבּ פֿון קאָנװערבּ און בּיי פֿיל-
בּאַטײיַטיקע ווערטער ווען דער
בּאַטײַט איז ניט קלאָר .ווערבּן
מיט אַרײַן וועלכע וװערן ניט
פֿאַרצײכנט  }-די שטאַמען פֿון
די ווערבּן ;- ,קאָנװערבּ אַרײַן,
אַרײַנאערן  --טרװ .נעאָל, .וי אַ בּאַנליי

זי , ,505שטיל-שטיל אָטעם איך אַרײַן אין דיר
מײַן לעצטע

מיט

ליד" ,יפ ,ליבּשאַפֿט.

זיך.

-אָטעם,

ז' ,76

דער.

/נג.

ארײַנאײביקן  --טרו .נעאָל .מאַכן עס זאָל
וערן אייבּיק{, .ערן האָט כֹּשר פֿאַרדינט אַז
ער זאָל אַרײַנגעאײבּיקט װערן אין דעם גרויסן
ספֿר פֿון טויזנט יאָר ייִדיש לעבּן" ,יג ,איק
,5
אוטװ  --אדורך דעם אָפֿענעם פֿענצטער האָט
אַרײַנגעאײבּיקט אַ נאַכט װאָס װערט קײנמאָל
נישט טאָג" ,בּאַש ,פֿאָר,6 || 9691 ,
7/ג.2
מיט זיך.
אַרײַנאײגענען  --טרו .אַי די גאַנצע ירושה,

...,
האָט
אים
מיט

אין דער אײגנאַרטיקער ראַם ,װאָס ער
געגעבּן אַפֿילו דעם נוסח ,װאָס איז אין
געװוען אַרײַנגעאײגנט" ,יג ,תּוך  זי ,663
זיך6/ .נג.

טער  /אַרײַנגעפֿירט מיך אין דײַן האַרציק הויז /

אַרײַנאײידלען  --טרו .נעאָל.
ארײַנבּרענגען
אויף אן איידעלן אופֿן, .אים װצט מען מוחל
זײַן ,װײַל ער װעט דאָס אַלץ אי אין ליד",
נג,מיט זיך.
יג ,תּוך ו ,ז' .803
-עניש,

ער גיט ארין אונ' אַרושׂ אין דשׂ הויז פֿון דען
פּאַבּשׂט ,אוני עֶר איז אויף זיכטער {=אופֿי
זעערן איבֹּר דשׂ גנץ היז" ,שאַר ,נד/בּ.
,משים און אײַנגײיער לױפֿן צעמישט אי א'
ש
אַי" ,װײַש מזל'טון ,װאַרשע  ,0291ז' ,681
;אַרום שטובּ האָט געפּאַדיעט דאָס װײַבּל
נעכע ,אי אי אַײי ,מק' ,מוניע דער פֿײגל-
הענדלער"

אַרײַ-

און ליבּ אַרײַנגעאיערט:

ככבּין א צוייטער",

סוצ ,װאַלדיקס ,ז' ,121

אַרײַן און אֿרױים  --גיין אי אי אַ' .אַן אמתער
לעמעשקע,

ער ווייסט ניט פֿון אי אי אַ'י, .אונ'י

אַרײַנ
אַהריותן זיך  --אוטװ .נעאָל.

נעמען

אויף זיך אַן אַחריות ,אַרײַנלעבּן זיך אין אַן
אַחריות .אי זיך אין אן אַרבּעט ,אן אונטער-
נעמונג,

אַרײַנאַטעמעל

--

פפ.

-עטעמען.

 .1אקוזו .אַי די פֿרישע לופֿט, ,עס איז העכסט

אַרײַנאינטריגירן  --טרח .נעאָל.
קריגן ,אַרײַננעמען
מען

מיט

די וועלט-קולטור

אַן אינטריגע, .װ,י
אי אין

גאַלאָמבּ ,טאָג 7691 ,ווא 2.

ייַדישקייט",

קען
אַ.

זנֹ.

אַרײַנאַכלען  --טרוו .אַי דעם גאַנצן אָקס מיט
די קאָיפּיטעס .א' די הון זאַלבּעצװײט :איך און
די

הון.

;איידער

דער בּער ..,לייגט

זיך

אָפּרוען אין זײַן נאָרע מיט דער לאַפּע אין זײַן
מויל ,האָט ער ליבּ גוט אַרײַנצואַכלען װי עס
העניש.
געהער צו זײַן" ,זש ,נח פאַנדרע.

דער.
אַרײַנאַנקערן  --טרװ .אַי די שיף ,פֿיג .אַי
תּורה אין תּלמיד, .דװקא אין די קלענערע
ישובֿים האָבּן די ייִדיש:וועלטלעכע שולן בּאַ-

2234

אַרײַנאַסימילרן זיך
וויזן אַרײַנצואנקערן מער ייִדיש-קענטשאַפֿט אין
טייל תּלמידים" ,מ .קאַליקשטײ ,איק ,פּסח
נב,מיט זיך.
תּשכ"ד.,

אַרײַנאַטימילירן זיך  --אוטװ .נעאָל.

זיך

טיף אַסימילירן .ארײַנלעבּן זיך װי אסימילירטע
ייִדן אין א ניט-יידישער סבֿיבֿה, .האָבּן אַלצ
ייִדישן פּרוּװון זיך אי אין פֿרעמדע פֿעלקער --
אַלע זיך געענדיקט מיט א פֿיאַסקאָ ,טראַגיש",

אַ .גאַלאָמבּ ,טאָג 8691 ,וווט 01.

וֹנף,

איײַנאַרבּעטן  --אוטו  ,1 --פֿאַרציען אַן
ארבּעט שפעט ,ארבּעטן איבּעריקע שעה .א'
בּיז שפּעט אין דער נאַכט (בּיז אין דער נאכט
ארײַן); .אַך ,װי מע האָט דאָרט קיין מורא ניט
אַרײַנצואַרבּעטן אין ראָש:השנה אַרײַן" ,בּערג,
זניעפּער

בּאַם

|' ,עמעס,

ז' ,403

,טיײלמאָל

האָט עֶר טאַקע ארײַנגעארבּעט 'גאָטס שטונדן,
כּדי צו װײַון אַז ער קען אויך פֿאַרדינען אַ
דאָלאר" ,א .מ .אָרזשיצער,

1

אַמעריקאַנער,

נַ"י,

וו ,71

 .2אַרבּעטן אָנגעשטרענגטערהייט .אָפּטאָן א
קאַנטיקן טייל פֿון דער אַרבּעט, .נאָך זעקס
יאָר האָט ער זייער שרעקלעך ארײַנגעאַרבּעט
אין די ערשטע און לעצטע פּוסקים" ,אַ .לאַנדא,
ספֿר הדרת אליהו ,וין ,יאָר? ,ז'  . , ,, .92װאָלט
זי שוין ארײַנגעאַרבּעט אַז מענטשן זאָלן דאָס
צעפּויקן איבּער אַלע הײַזער" ,בּ .עליס ,שרעק,
מינסק , ,1491יוֹצֵא  . . .קיין שׂרפֿה!  --גיבּן
.הערן ,אַז װיבּאַלד קיין אָנ"
.ו
זיך ייאִדָןנ.צ
טרײַבּער זעט זיך װידער ניט און גענוג שוין
אַרײַנגעאַרבּעט , איז יוצא דערװײַל און 9ס
בּרענט ניט" ,ישׂק ,שליאַך ,...זי ,3022
 .2זייער שטאַרק אַרבּעטן אויף אַ געויסן
געבּיט בּיז מע װערט א פֿאַכמאַן .א' אין
עלעקטראַיטעכניק און װערט אַ ספּעציאַליסט,
( 4גנבים-שפּראַך) צוגרייטן אַ גניבֿה,
טרװ  --אַרײַנװעבּן .ארײַנשפּינען .אַרײַן
בּרענגען אין א פֿאַרבּינדונג ,אין א סיסטעם,
אי די רויטע פֿעדעם .אי אויך עטלעכע זאַלצן אין
אַ סינטעטישן שטאָף, .די 'מאַדערניסטן {פֿון
דער קאַטױלישער קירךן וילן אין קאַטאָליציזם
אִי אַ סך געדאַנקען פֿון דער מאָדערנער װיסנ-
שאַפֿטײ ,זשיט װו ,נ"י  ,2191זי ,921
מיט זיך  --א' זיך אין אַ נײַעם פֿאַך .אַ'
זיך אין ענטוזיאזם .אי זיך אין א כּעס .אי זיך
אין אַ ראָלע .עװאָס מער מען ארבּעט זיך
אַרײַן אין דער געשיכטע פֿון אַ שפּראַך ,אַלץ
מער געװאָרנט װערט מען װעגן די שטרויכל"
שטיינער אין א געשריפטס און אַלץ מער לערנט
מען זיך אויס צו בּאװאָרענען זיך קעגן זיי",
מװ ,ישפ עא,2(// .1 ,
ארײַנבּאָדן  --טרו .אויך פֿיג.
װי

אין

בּאָד אַרײַן.

,דער

 .1אַרײַנפֿירן

נאַטשאַלניק

האָט

בּאַנומען אַז זייט אים אי אין א צרה ,און ער'ט
זי אַװעקגעשיקט אין אַ משוגעים-הויז" ,בּאַש,
פֿאַר,6 | 7691 ,

 .2אַרײַנבּראָקן געלט .פּטרן געלט .אַי אין
מסחר

די .עטלעכע

אַרײַנבּיטשקען

אָפּגעשפּאָרטע

הונדערטער.

,ער האָט געדאַרפֿט עפֿענען א קליינעם פּלאַץ,
נישט אַואַ יריד ,ואו ער האָט ארײַנגעבּאָדן

טײַערן איידעלן יונגנמאַן אין בּראָד אַז מע האָט
אים נעבּעך אומשולדיק אין קרימינאַל אַרײַן-
בּאַקומעןײ ,ספֿר שבחי רמ"? ,לעמבּערג ,יאָר?,
זי ,72
מיט זיך  --ארײַנכאַפּן זיך ,אַרײַנקריגן
זיך .א' זיך אין מלכס פּאַלאַץ, .אונדזער װ.
 . ..סטאַרעט זיך אויך אַרײַנצובּאַקומען זיך אין

אַרײַנבּאַהאַלטן  --טרו .אַי דעם קאָפּ צװישן
די הענט, .איז שטאַרק פֿאַרװאונדעט געװאָרן
אויף א פֿעלד פֿון מינעס ,װאָס ער אַלין טאַקע
האָט זיי אַ' ,דוד שחר ,איק ,ר"ה תּשי"ח,69/2 ,
מיט זיך- .בּאַהאלט ,דער .עכץ.

פֿון אַן

בּיז צו א סענט" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,ז' ,713

מיט זיך  --ארײַנלאַנן זיך אין עפּעס,
אִי זיך אין א כּלאָטע ,אין א זומפּ ,אין אַ צרה,
אי זיך אין פֿערדלעך .אי זיך אין דער לאַנדס-

-בּאָד ,דער

מאַנשאַפֿט.

-עניש,

-עכץ.

-עניש= .בּאַהעלטעניש.

בּעל ,דערציילונגען ,כאַרקאָװ 5291
עניש.ונג.
װוײַז ,דער

--כ-8

אַרײַננאַרן מיט אַ
אַרײַנבּאַען  --טרו.
שפּילכל ,מיט אַ צאַצקע .א' עמעצן אין זאַק
(נעץ) אַרײַן .א' די קינדעד מיט צוקערלעך.
,איך האָבּ דיך פֿאַרלאָקט (אַרײַנגעבּאַװעט) אין
דיזער שטונדע אין קעלער  . . .זאָג ווידוי" ,אמד,
מיט
יהודית דיא צװייטע ,װילנעץ  ,5781ז' 63
עניש.
זיך.

אַרײַנ

אַרײַנכּאַוגרע(װע)ן  --טרװ .פר.

שמירן .ארײַנטענטלען .אי ווילדע קאַלירן אין אַ
געמעל .אי מיאוסע װערטער אין העפֿט,
זזו בּאַפֿעלן ,נאָר
אַרײַנבּאַפֿעלן  --טרװ.
עמפֿאַטישער .בּאַפֿעלן פֿון דרויסן צו עמעצן
װאָס איז אינעװײניק,, .מאַשע ,ראנע ,גרייטס
צום טיש! מלװה מלכּה!  --בּאַפֿעלט . ..וערן
ארײַן

צו

די

שמעון

האָראַנטשיק,

'גאָטס משפּט",

אַרײַנבּאַקװעמען

 --טרװ.

נעאָל .אַי דעם

אומגעריכטן גאַסט, .די בּירגערלעכע אינטף-
ליגענץ האָט אים גאנץ גוט אַרײַנבּאַקװעמט צו
מיט זיך.
זיך אין הויז" ,יג ,תּוך ! ,זי .453
 .1אַרײַנקריגן
אַרײַנבּאַקומען  --טרה.
(מיט אַ שװעריקייט ,געװויינטלעך קעגן ע-/
זעץ') .אַי געװער פֿאַר זעלבּשוץ (אין געטאָ ,אין
אונטערערד) .אַ' א נײַעם פֿרײַנד .אי א חתן
פֿאַר דער עלטסטער טאָכטער; .האָט איר
פּראָסטלעכער פֿאָטער ,כּדי אַרײַנצובּאַקומען אַזאַ
איידעם זיך היפּש געלאָזט קאָסטן" ,נס ,קאַר:

*א' אין זא ק
בּאָנעם ,מאָסקװע 3491
אַרײַן = אַרײַננאַרן אין אַ מצב ,װאָס איז
אָפּהענגיק פֿון דעם אָפּנאַרער, .האָבּן זיך
אַועקגעזעצט
ס'געלינגט
אַרײַןי,

אין א בּירהאַלע אין מינכן און

זיי אַ' א האַלבּע

שמעון

דײַטש

אַקושערקע ,װאַרשע  ,9091ז'  ,96עאַי זיך אויף
אַן אוניװערסיטעט אין פּוילן איז פֿאַר אַ ייִך
געווען כּמעט אוממעגלעך" ,ס' לוצק ,זי ,783
ּאַקום ,דער- .ונג- .עכץ- ,עניש,ב

אַרײַנבױיען  --טרו .אי די רערן און די דראָטן

אַרײַנפֿירן און
אַרײַנפּאַװײַזן  --טרװ.
בּאַװײַזן ,אי אַלץ װאָס עס ליגט אין קופֿערט.
מיט זיך , --האָט {ערן אַרײַנבּאַװיזן זיך אין
אָװנט מיט א וויזיט" ,ד .פֿעלדמאַן איבּז ,י .בּאַ-

טעכטער",

אֲזא הײליאַנשטאלט",

א .ז ,אַ װדױ

װעלט

ממונקאַטש,

אין זאַק
הן

גאלתי,

ניי  ,2791ז' ,24
 .2אַרײַננעמען .אַי דעם בּאַרימטן פּראָפֿעסאָר
אין אונדזער אוניװערסיטעט, .אַמאָל איז דער
רבּי משה-לייבּ געװאָר געװאָרן פֿון זייער אַ

אין די וװענט .אִי אַ נײַעם מאַטאַר אין דער
מאַשין .אִ' נאָך אַ פּירוש אױפֿן תּנך .אי ירוש-
לים-של-מעלה אין ירושלים:של-מטה ,אַי כּלצר-
ליי אָרטאָגראַפֿישע פּרטים אין עטלעכע גרונט"

כּללים, .א,י אייבּיקייט אין ייִדישן לשון" ,יג.
עניש,עכץ.אונג.ב=ּוי ,דער
אַרײַנבּױיערן  --טרו .אַי לעכער פֿאַר גרויסע
אויך  :92עסן און אַ' די אױגן
שטיפֿטן,
אין שיסל ,א' די אויגן אין עמעצן .א' די
עטלעכע פֿאַקטן און דאַטעס אין קאָפּ.
מיט זיך  --זיך אַרײַנגראָבּן ,זיך אַ' אין
אַ סיטואַציע .א פּען װאָס בּויערט זיך אַרײַן אין
די נשמות פֿון די געשטאַלטן .װערטער װאָס
בּויערן זיך אַרײַן אין מוח .אַ װײיטיק װאָס
בּויערט זיך אַרײַן אין די בּיינער? .אַ לעצטער
שאַרפֿער קוויטש האָט זיך אַרײַנגעבּױערט,..
אין דער שטײַפֿער מאָרג"-לופֿט" ,הר ,הרודעס,
אַן אומרואיקע נאַכט! ,דאָס שװײַגעניש בּויערט
זיך ארײַן אין מײַן מאַרך" ,חג ,טמז 8691 ,וו ,9
;דער היימישער מפֿונק . . .האָט פֿאַרקאַטשעט
די אַרבּל און מיט הענט און מיט מאַזאָליעס
זיך אַרײַנגעבּוערט אין מאָמע-ציונס ערד" ,א.
ציש,
/זננ.
חייט ,טמז 7691 ,צ.,41

אַרײַנבּולבּ(ל)שן  --אוטו  8טרװ.

אַרײַנ-

געבּן ,אַרײַנבּרענגען קלאַנגען ,ענלעכע צו בל
בּל, .דאָס קינדעלע רעדט נאָך ניט ,אָבּער
בּולבּלט שוין אַרײַן".

מיט

זיך  --אַרײַנ

קומען מיט קלאַנגען בּלבּבּלבּ, .די קאַטשקע-
לעך  . . .האָבּן איינס נאָכן אַנדערן אין װאסער

זיך אַרײַנגעבּולבּעט",

נס ,איבז ,אַנדערסענס

מעשהלאַך ,קיעוו  ,0291זי ,41

אַרײַנבּייגן

אַרײַנפּוקן זיך  --אוטװ .אַרכ.

זיך, .האָט אייניר אויף דען בּאָרטין פֿון שִׁיף

גאַנגין אונ' זיך זער אין ים אַנײַן גיבּוקט,

איזט ער אין ים הינײַן גיפֿאַלין אונ װער פֿאַר
זאָפֿין ד{ע=רטרונקעןן" ,גה ,זי ,4
אַרײַנבורטשען  --טרו .אִי דעם פּראָטעסט,
די אומצופֿרידנקײט .אַ' אַן אָפּזאָג, .דאָס לעבּן
| װאָלט געװען א גאַנץ האַרמאַנישע מעלאָדיע,
ווען די ליידיקע מאָגנס זאָלן נישט אַי און די
איבּערגעפֿילטע

געדאַנקצף.

אַרײַנגרעפּצן",

פרץ,

'תּענית-

-עניש.

אַרײַנבּיטשקען  --טרו- :;95 .בּיצקענען.
אַרײַנרוקן עפּעס כּדי אָפּצונארן .ארײַננאַרן.

אַרײַנבּײגן

2008

,קױפֿן עטלעכע שטיקלעך פֿאַלשע געלט איר
אַרײַנצובּיצקענען" ,זױבּערבּלאַט ,דיא אשת איש
וו ,װוילנע  ,4981זי ,09
אַרײַנפּײיגן  --טרװ .אי אַ צװײַגל מיט בּעז אין
פֿענצטער אַרײַן, .אויף דעם בּיתיעלמין...
שטייט אַן אַלטער צעבּראָכענער ייד נעבּן זײַן
װײַבּס קבֿר ,ער בּייגט פֿעסט ארײַן זײַן קאָפּ
א .מאַרגענ"

אין דעם מענה-לשון און זאָגט",
שטערן ,עגל הזהבֿ ,װארשע  ,8981ז' ,09

מיט זיך  --אי זיך אין אַ טון און אַרײַג"
פֿאַלן .אי זיך צום פֿענצטערל אין קעלער און
פּויקן אין די שײַבּלעך, .װען זיך אבֹּר דיא
פֿינגר בּיגן אַרײַן צו דער האַנד צו ,דשׂ װײַזט
דן דער זעלבּינר איין (בּעליקנאה) איזט",
דרי מ .א .גאַלינו,

חכמת -היד ,פֿפֿאָ תּקנ"ט ,ג/א.

,ניט זיך צו פֿיל אַ' אין שיסל אַרײַן ,בּפֿרט
ניט טראָגן די שיסל צו זיך און זופּן פֿון די
שיסל" ,סשי ו ,זי ,74

=ײיג ,דער
ב

ונג.

עניש.

עכץ.

אַרײַנבּײפן  --אוטו .אַי מיט די שאַרפֿע ציין
אין עפּל .אַי אין א שטיק לעקעך ,אין אַ
פּענעץ בּרויט .א פֿישל בּײַסט אַרײַן אין װערעמל
פֿיג; :בּײַסט ער אַרײַן
פֿון דער װענטקע.
זײַנע דערשראָקענע אויגן אין דעם בּריו",
מ

י

שעליובּסקי,

אין

יאָרן אָרום,

ז' .012

מיט זיך , --דער װײטיק בּײַסט זיך אַרײַן
אין האַרצן" ,פֿװל, .אַך ,װי שאַרף עס װאָלטן
זײַנע ציין  /אַרײַנגעבּיסן זיך דעם טיגער טיף
אין גאָרגלײ ,הל' ,דאָס קראַנקע צימערי, .פּלוצ-
לונג שפּרינג איך אויף .א שטומער בּריל /
האָט זיך אַרײַנגעבּיסן אין מײַן גוף" ,חג ,דורות,
זי , ,84נאָך עקשנותדיקער האָבּן זיך אַרײַנגע"
ביסן די סערפּן אין דער תּבֿואה" ,רק' ,ערדי
,א בּליץ האָט זיך פֿון הימל אָפּגעריסן און מיט
אלע ציין ארײַנגעבּיסן זיך אין שװאַרצן לײַבּ
פֿון דער צערייצטער נאכט" ,הר ,ליים' ,קוניי
אײַלענדי.
קעניש.
ונג- .עכץ.בּ-ײַם ,דער

אַרײַנבּלאַג|ירן" ,עווען  --טרו .פר=:2: .
 ..88210, 6608210אַרײַננאַרן מיט בּאַרימע-
רײַען ,מיט בּלאַגעס ,בּלאַפֿן, ,געכאַפּט אַן
איידעמל װאָס איז אַראָפּ פֿון קעסט און אים
אַרײַנגעבּלאגעװצט

מיט עפּעס א שותּפֿות".

אַרײַנבּלאָזן  --טרװ.

 .1בּלאָזן (לופֿט) פֿון

דרויסן אינעװײיניק אַרײַן .אַרײַנהױכן, .װי בּאַלר
דו האָסט זי |די נשמהן אין מיר ארײַנגעבּלאָזן",
תניא ,קטז, .און די קעלט בּלאָזט אים אַרײַן
דורך די לײַכטע צעריסענע מלבּושים" ,אַש,
יאַהיים!,
 .2אַרײַנשאַלן .אַרײַנטרומײטערן, .ער איז
שער נישט פֿאַרטױבּט געװאָרן פֿון זייערע . ..
נאָטן ,װאָס זיי האָבּן אים אַרײַנגעבּלאָזן אין די
אויערן" ,אַר' ,געשפּילט פֿאַרן קייסער'
 .9בּאַװירקן ,משפּיע זײַן .אַי א געדאַנק .אַי
מוט צום קאַמף .אי א רוח-חיים, .קען מען אַ'
אין

מוח

אַרײַנבּראָקן

לײבּשאַפֿט צו מענטשן?".

,װי מע

בּלאָזט אַרײַן  ---אַזױ בּלאָזט מען אַרויס" ,שװ.

וְאויך :ווען דער בּעל-תּוקע איז א גוטער ,קומט
אַ גוט קוויטל מן השמיםן, .מיר זײַנען געװאָרן
װי אַ גולם און װער עס װיל בּלאָזט אַרײַן פֿון
זײַן אָטעם" ,פּרץ ,יבּילדונגי, .כהאָבּ אַרײַנגע-
בּלאָזן הײַנט מײַן װילן אין גראַניט" ,סוצ,
פּאָעטישע

װערק

ו'

װ,

*אִי'

.32

אין

דער

פאה = קויםקוים פֿאַרטשעפּען ,פּוֹגע זײַן
,קוים בּלאָזט אים נאָר װער אין דער פאה
אַרײַן ,בּאַלײדיקט ער זיך בּאַלך".
מיט זיך * --א צפֿורװינטל
געקליגט א' זיך אין אַרבּל" ,ש.
שלוימקע

גוטערמאַנ,

בּ-לאָז ,דער.

מאָסקװע

זונג.

האָט זיך
בּרעגמאַן

.93291

ער  --גאַי פֿון

א רוח חיים אין דעם אש פֿון חורבּן" ,אפֿא,
טמז 6691 ,או .81

אַרײַנבּלאַסן  --אַקוזו .אַרײַנדרינגען בּלאַסער-
הייט.

,דורך

אַרײַנגעבּלאַסט

דעם

שײַבּל

קײַלעכדיקן

האָט

די לבֿנה" ,בּאַש ,יא שיף קין

אַמעריקע'.

אַרײַנבּלאָען" ,בּלױען  --אוטו, .דער מאַן
{|איז} געקומען צו גיין פֿאַרטאָגצו ,עס האָט
שוין אַרײַנגעבּלאָט אין הויז אַרליַן" ,װײַס וש,
'/װײַסענבּערג' ,זי , 63דער הימל האָט אַרײַג-
געבּלויט דורך די שיטערע צװײַגן" ,חג ,טמז,
 8וו ,2

אַרײַנבּלוטיקן  --טרוו .אַרײַנבּרענגען ,אַרײַנ-
געבּן עפּעס מיט בּלוט ,מיט דעם װאָס אין
בּלוטיק, .אין דעם לשון וייִדיש| זענען ארײַנ"
געװײיטיקט און אַרײַנגעבּלוטיקט הונדערטער
יאָרן ייִדישע פּײַן" ,רעדי ,היימיש ,דעצ' ,0691

-ונג,

אַרײַנבּלײכן  --אוטו, .דורכן פֿאַרפֿרױרענעם
פֿענצטער האָט אַרײַנגעבּלײכט דער פֿראָסטיקער
מיט
פֿרימאָרגן" ,בּאַט ,פֿאָר|9691 ,א .82
זיך ; --א גריע ליכט האָט זיך אַרײַנגע-
בּלייכט אין דעם קופּע"פֿענצטער" ,מ .דלוזש.
/נם,
נאָוסקי ,פֿאָר 9691 ,ווו 51.

אַרײַנבּליען  --אַקחװ.
אַלטקײט
און

אַרײַנגעבּליט

פֿרישקײט",

,זי האָט אין דער
די אייגענע

אפֿא,

געטראַכט

ינגשאַפֿט
מיט

עבֿרײ

טײַטש ,זי ; .7בּלי אַרײַן אין מײַן שטובּ /
מיט די בּיימער פֿון עפּל" ,חג ,פליטים ,ז' ,431
;איך רוק אַרױס דעם שאַנק פֿון חדר  /און
בּלי אַרײַן דעם בּוים מיט בּעז" ,י ,9ליבּשאַפֿט,
זי ,801

אַרײַנבּליצן

--

אוסװ.

 .1אַרײַנשלאָגף

אַרײַנטרעפֿן מיט אַ בּליץ ,אַי אין אַ בּוים .א'
 .2פּלוצעם אױפֿקומען ,אופֿ-
/אין אַ הויז.
שווימען א געדאנק ,אַן אידיי, ,אים האָט אויך

אַרײַנגעבּליצט

א געדאַנק,

אז ער זאָל...

אַרײַנלױפֿן צו זײַן טאָכטערײ ,הרבֿ העפֿטערמאַן,
פֿאַר,8 4 1691 ,

=יבּליץ ,דער,

דונג,

-עניש,

אַרײַנבּליק  --דער .1 .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַרײַנבּליקן, .נאָך אַן אי מיר טיף אין די

אויגן ,קומט דער בּאַשלוס" ,ישׂק ,שליאַך,...
זי ,922
 .2אַרײַנדרינג אין תּוך פֿון אַן ענין ,פֿון א
דערשײַנונג, ,ד,י װעלט פֿון װערטלעך איז אַוױי
גװאַלדיק אינטערעסאַנט ,װײַל דאָ ערשט קען
מען קריגן דעם טיפֿן אַי אין דער פּסיכאָלאָגיע
פֿון דעם פֿאָלק" ,ימ ,ייִשפּ ועאא .1 ,עדי דאַזיקע
קליינע נאָװעלע פֿאָדערט אַ גענויערן א" ,לע,
טמז 2691 ,או , .2דורך די דאָזיקע מעשׂיות-
משלים

קאָנען מיר אפֿילו בּאַקומען אַן א' אין

דעם דאַמאַָלסדיקן װירטשאַפֿטלעכן בּאַשטאַנד
פֿון דער ייִדישער בּאַפֿעלקערונג" ,ייט ,טמז,
 1או ,03

אַרײַנבּליקן  --אוטו.

 1טיף אַרײַנקוקן,

אַרײַנדרינגען מיטן בּליק צום עיקר ,צום תּוך.
,װי קען דער שװאַכער מענטש ,דער װאָרעם
וועלכער קריכט / ,אִי אין גאָט און אױפֿפֿאַסן
זײַן ליכט" ,מר | ,נײי  ,8091זי  .962קאַז מיר

האָבּן אַרײַנגעבּליקט טיף אין דעם תּהום...
האָט אָנגעפֿילט אונדזערע הערצער מיט צער
און מיט אַנגסט" ,זשיט וווש ,ניי  ,9191זי ,871
 .2א בליק טאָן אין עפּעס נאָר אויף א
װײַל , אױבּנאױפֿיק .,אי אין א צײַטונג און
דערזען איר ריכטונג,
עניש.
עכץ.נג.מיט זיך.

אַרײַנבּעטן  -- 1טרו.
פֿאַרבּעטן ,אַרײַנ-
רופֿן צו זיך; .אַז דער קנעכט װעט בּײַ זײַן
געװעלבּ פֿירפֿאָרן ,זאָל ער זיך מיט אים צצ-
שמועסן  . . .און זאָל אים אַי אין געװעלבּ אַרײַן
אויף ליקװער" ,יפ ,זי , .12זי האָט אים
אַרײַנגעבּעטן צו זיך אין שטובּ אַרײַן ,ווען אירע
עלטערן זענען אין דער היים נישט געװען",
א .נוסבּאַום,

פּעסעלע

די גאַבּעטע,

װאַרשע

,5881

זי , ,81וואו איז ער? בּעט אים אַרײַן  . . .װעלן

מיר האָבּן טאַקע אַ מזומן" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי , ,261איז ער נאָכגעלאַפֿן און זיי צוריק
אַרײַנגעבּעטן צו זיך אין שטובּ" ,א .בּערגמאַן,
קאָצקער מעשׂיות ,װאַרשע  .9291זי ,21
פֿי, .זי װעט דעם יום'טובֿ אַי אין הויו
אַרײַן" ,בּ .רעסלער ,טמז 1691 ,שו ,32

זנג.

-עניש.

ער

אַרײַנבּעטן  -- 1טרו.
טאָן אינעם בּעטגעװאַנט .ק|דאָס לידן אַרײַנ
געבּעט אין אַ לײַלעכל א ריינס פֿון א שנייי
קלאָרן בּויגן פּאֲפּיר" ,מלך ראַװיטש ,עיקר
שכחתּי ,זי ,161
מיט זיך, .דער גאַנצער אַרום האָט זיך
ארײַנלײגן ,אַרײַן-

אין אים אַרײַנגעבּעט",

פמ,

מלחמה,

מאָסקװע

 ,8ז' ,28

אַרײַנבּראָקן  --טרו.
 .1צעבּרעקלען ,צע-
קרישלען ,צעשנײַדן אויף שטיקלעך און אַרײַג"
טאָן ,אַרײַנװײיקן אין אַ פֿליסיקײט .אַי חלה
(מצה) אין יויך ,אין מילך .אַי אַן אוגערקעלע
אין דער בּאָטשװינע .אי פֿאַרשײדענע גרינסן
אין זופּ .פאַרײַנגעבּראָקט אין דער פֿליאַשקע
ז ..דער בּראָנפֿן
י.
ּּל.
באָב
אַ גרויס הײַפּטל קנ
האָט גוט אָנגעצוֹיגן" ,י .טיגער ,דער צדיק און

אַרײַנבּרומען
דער

2239

בּעל'תּשובֿה

*אי

אין

יויך

(זופ)

=

פֿאַרפּלאַנטערן עמעצן אין אַ צרה,
 .2אַרײַנטאָן ,אַרײַנלײגן אין אַ גרויסער מאָס.
אי הונדערטער ציגל אין בּנין, .מײַן 'מפּילי
װעט איר מיט זעקס הונדערט גראַם בּרויט אַ
טאָג ניט פֿאַרטיוקען ,ער קאָן א' א גאנצע קילאָ
מיט איין מאָלײ ,מאָטע דעכטיאַר ,בּויער ,מינסק
8ג, .אין דער שויבּ אַרײַנגעבּראָקט
6
די אויגן" ,פּמ ,מלחמה ,מאָסקװע  ,8491זי .411
 .2אױיסגעבּן געלט אויף אומדערװאַרטע
אָדער אומנייטיקע הוצאות ,פּטרן ,פֿאַרטאַכלעװען
אויף אומזיניקע אינוועסטירונגען .אי אַ פֿאַר"
מעגן .אַי א מטמון, .אינעם שטיבּל מוז מען
אי עטלעכע קערבּלעך ,סע רינט דער דאַך",
צוריק

ממוס,

אַהים,

{'

.28

גאַרײַנגעבּראָקט

עטלעכע קערבּלעך ...און געבּליבּן זיצן...
װי אַ הון אויף די אייער" ,שע ,קאָמעדיעס,
ייקנה"זי .אַרײַנגעבּראָקט הונדערטער און הונ-
דערטער מיליאָנען דאָלאַרן אין אונטערנעמונגען
װאָס בּרענגען בּלויז דעפֿיציטן" ,צאַנ ,דער
יודישער

זשורנאַל.72 | 7691 ,

 .4אַרײַנמישן ,אַרײַנגעבּן .ארײַנבּרענגען (אַזױ
װי געווירץ) .אי א װיץ .א' א גלײַכװערטל ,אי
ציטאַטן ,א' א ליגן .אַ' א נײַעם פֿאַרשלאָג.
אִ' א פּסוק ,א מימרא ,אַ מדרש ,אַן אַגדתּא.
א' אַן אָנצוהערעניש ,א רמז, .זײַנען זיך ייִדן
געזעסן  . . .און געשמועסט . . .אַרײַנגעבּראָקט
אַלעמאָל אַ גלײַכװערטל",

ממוס,

פבּישיבֿה של

מעלה' ,זי  ,02עװען ער האָט געװאָלט זײַן
װאָכנדיקער שפּראַך בּאַפּוצן מיט פֿליטערלעך,
האָט עֶר ארײַנגעבּראַקט לשוך-קודשדיקע װער"
טער" ,בּעמ ווו ,זי , ,84נאָך מער  . . .ווירקן די
איינצלנע װערטער פֿון פֿאָלקסמױל ,וועלכע עֶר
האָט ליבּ אַרײַנצובּראָקן" ,שנ ,יד' שרײַבּער
אין

אַרײַנבּרענגען

סאָװעטןרוסלאַנד,

--בּראַָקעכץ ,דער.

ג"י

,8591

{'

.642

-עניש.

אַרײַנבּוומען  --אוטו  --אַרײַנשרײַען װי א
חיה ,אַרײַנװאָיען ,אַרײַנרעװען .א' אין בּאָרד,
;ער האָט זיך געבּויגן  . . .און אַרײַנגעבּרומט
װי אַ חיה" ,בּאַש ,פֿאָר 7691 ,ווע , ,91א,ין דעם
געטומל האָט אַרײַנגעבּרומט אַ צעשראַקענע
בּהמה".
טרװ  ,1 --עפעס אַרױסזאָגן ,אויסדריקן
בּרומענדיק .אי דעם װיײטיק .אי אַ ניגון.
 ,2אַרײַנבּורטשען ,אַרײַנזאָגן ניט:-דײַטלעך ,אין

דער שטיל ,מער פֿאַר זיך .אי דעם ניין,
אַרײַנפּרעכן  --אוטח.

 .1מיט כּוח אַרײַן-

דרינגען דורך אַ מחיצה ,דורך א פֿאַרצומונג,
מיט גװאַלד אַרײַנדרינגען דורך א געמאַכטער
עפֿענונג .אי אין דער פֿאַרמאַכטער קראָם ,אַי
אין דער בּאַפֿעסטיקטער שטאָט,
 .2אַרײַנקומען אויף אַ ניט-ערלעכן אופֿן,
דורך אָפּנאַרערײַ אָדער חניפֿה; .אַ' אין דער
חבֿרה 'שמור לי ואשמור לך' און צו שאנדע
מאַכן דעם גאַנצן עסק" ,פרץ ,ידי קראַנקע
נערון".
 .9אַרײַנמײקען אין אַ כּלי .אַי אין שיסל,
אין בּעקן.

אָפֿט מיט זיך , --א בּרייטע מאַמע האָט
אים געשטערט ,אַרײַנגעבּראָכן זיך צו אים אין
צימער ,געקוקט אױפֿן זונס פּנים" ,יודל יאָפֿע,
אין קאַמף ,מאָסקװע  ,2391ז'  ,33עאָט דער
שער ,דורך אים האָבּן זיך עס דאָ איצט די
גיבּורייישׂראל אַרײַנגעבּראַכן אין דער אלט'
הנב,
שטאָט" ,ישׂק ,געשלײַדער ,זי .01
דער,

 .9אַרײַנגעבּן אַ געפֿיל ,שאַפֿן א שטימונג,
ווירקן אויף דעם געמיט-צושטאַנד .אי פֿרײד,
אי אין התפֿעלות ,אין קדושה .א' אין כּעס.
א' אין האַרצן הרהורי-תּשובֿה ,חרטה .אַי גוט-
מוטיקייט ,הומאָר, .װי די היליקע נשמה
הערט אַז די גר"ן {ר"תּ :נפֿש ,רוח ,נשמהן
האָבּן אַ װיכּוח מיטן גוף און בּרענגט אין אים
אַרײַן אַ הרהור-תּשובֿה ,קומט זי אויך צו גיין",
ספֿר שׂיח ספֿונים ,יאַס  ,3481זי ,71

בּרענגען צו טראָגן א זאַך .אַ' כּיבּוד .אַ' די
זופּ צום טיש .אי די בּיכער װאָס געהערן דער

 .0װירקן אױפֿן טראַכטן .,משפּ;ע זײַן אויף
געדאַנקען .אַי עמעצן נײַע געדאנקען .אי אין
מוח ,אין קאָפּ ,אין דער מחשבה אע .אַי בּילדונג,

אַרײַנבּרענגען

בּיבּליאָטעק.

 .1אַרײַנטראָגן,

 --טרו.

אי אין

סוכּה

א שטול

פֿאַר די

אושפּיזין .אי געװער אין געטאַ, .אָקעװיט איז
גאָרנישט טײַער ,טײַער / ,אַ האַלבּ קװאַטירל
קאָסט אַ דרײַער / ,טויש זשע איבּער דאָס
פּאַפּירל  /און בּרענג אַרײַן א האַלבּ קװאַטירל",

, .5ה,אָסט זיך אונטערגענומען
בּרענג זשע בּרויט אין שטובּ
,וואשׂ מן אין דער גס הרײַן
טאר קיינר ניט אויף קויפן דז
ווידר פֿר קױפֿן" ,תּק"ק, .און
| אַן אומװערדיקייט

א מאַן צו זײַן,
אַרײַן" ,שװו.
בּרענגט ...דז
ער װאָלט עֹשׂ
זאָלסט ניט אַ'

אין דײַן הויז" ,תּי ,דבֿרים,

זי , .62מע טאָר ניט אַי אין דער סוכּה קיין
אומריינע כּלי אָדעֶר פּאָמעשאַף מחמת כּיעור-
הסוכּה" ,דרך אָדם ,װאַרשע .0681

השׂכּלה ,ליכט אין שטעטל, .אין דעם אַרט פֿון

דענקען אַרײַנגעבּראַכט האָט מען אַלצדינג",
ממוס ,יודל ,זי  . .., .22זאָל זיך ניט סטאַרען
מיט זײַנע תּחבּולות אַראָפּפֿירן זיי ..פֿון
דרך-הישר און אַ' זיי גאָר אין דער כּפֿירה
רײלײ ,דער יודי פֿאַר פסח ,װאַרשע  ,1881זי .001
,בּפֿרט אויף די טעכטער זאָל מען זייער אַכט
אין אַרײַנצובּרענגען אין
ע.יקר
..
ער
דבּן
גע
זי דאָס גוטע האַרץ און די גוטע מחשבֿה",
הרבֿ יחיאל שטראַהלי( ...בּמדינת זיבּענבּיר-
גען) ,אמונת אומן ,סיגעט ,יאָר? ,כט/בּ, .ער
האָט געהאַט א פֿאַרשטאָפּטן קאָפּ און אַרײַנ-
אָן
ו..מ.ט
קרִן
צובּרענגען אים אין מוח אַ
זיײיער שווער",

אַש,

תהילים:יוד.

 .2אַרײַנפֿירן עפּעס ,בּרענגען צו פֿירן .אַ'
ֿ,ורלעך מיט ווייץ,
אין שטעטל אַ פֿורל האָלץ .פ

? .גוֹרם זײַן .דערפֿירן צו עפּעס .אַי גליק,

קאַרטאָפֿל ,איער און שאַר-ירקות ,װאָס עשׂו

מזל-בּרכה .אַי א סכּנה ,א צרה .אַי אין אַ גוט

פֿון די דערפֿער
יעקבֿן

אונטער

בּרענגט
א

אַרײַן

יום'טובֿ",

אין שטאָט
שלמה,

ממוס,

זי ,811
 .9אַרײַנפֿירן עמעצן ערגעצוואו .אַי אַן אורח
אויף שבּת .א' עולים ,אימיגראַנטן .אַ' די
מחותּנים אין דער אַכסניא; .אַזױ װי מע האָט
אים אין שטובּ אַרײַנגעבּראַכט ,האָבּן זײַנע
עלטערן די תּנאים צעריסן" ,פֿל, .יוסף בּראַכט
אַך זײַן פֿאָטער יעקבֿ הינײַן אוני שטעליט אין
פֿר פּרעה" ,בּליץ ,בּראשית ,מז, .7 ,געט אוג
וראָגט ועלכיא ורויא הײַנט צו טבֿילה געט.
בּרענגט מיר זיא הרײַן װען זיא אישׂט היים
קומן" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע , .3421האָט מיך
גאָט אַרײַנגעבּראַכט  --געטס געלט ,װעל איך
זאָגן א גוטע נאַכט!" ,פֿל ,פּורים, .דוא זאָלשט
דײַן טעכטר ניט אלמנה װײַשׂ דרפֿן אין דײַן
| הויז אַי" ,עיון ,נז/א, .זעלכי געשׂט האבּ איך
גערן ,איך װעלט

דשׂ דוא

זעלכי

מער

געשׂט

העשט אַרײַן גיבּראַכט" ,לטו ,מ/בּ, .מיט
אונטערגעהאקטע פֿיס און צעבּראָכענע הערצער
זײַנען אונדזערע דעלעגאַטן אַרײַנגעבּראַכט גע
װאָרן" ,שע ,אַלט נײַ כּתרילעװקע,

זי , .75ער

זאָל גבּיטן זײַן גנאד דער אלמעכטיגר גאָט ...
דאָז מיר זוכה זײַן װערן אין (ארץ ישׂראל)
אַרײַן

גיבּראכט",

ברכת

המזון

(שבת

זמירות),

אַמשׂט  ,3271יא/א.
 .4צוגרייטן אַ יום-טובֿ ,מאַכן אַלץ גרייט
| אָנצוהײיבּן יום-טובֿ .דאָנערשטיק אינדערפֿרי אָנ-

הײיבּן אי דעם שבּת, .דעם אָרעמאַן איז שװער
אַרײַנצובּרענגען דעם פּסח און גרינג אויסצן-
ראַמען דעם חמץ" ,שו.

געשעפֿט, .כאָטש דו האָסט געװאָלט זי אַי אין
אַ סכּנה ,דו האָסט דאָס אָבּער געטאָן אָן כּוונה",
טעיאַטאָר, ,27 ,דער שטיבּ פֿליט אֲרום אין
דער לופֿט . . .בּרענגט איר אים אַרײַן צו זיך
אין די לונגען" ,י .דאָקטאָר ,היט אָבּ אײַער
געזונד ,אָדעס  ,5981ז' , .6דאָס אויג טוט
אִ' ...דעם מענטש צו דער קבֿורה ,װײַל אַן
עין"הרע קען פֿיל שאֲדן" ,א .י .שפּערלינג,
ליקוטים װ( ,טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרט"ט,
זי ,87

 .8אײַנפֿירן עפּעס װאָס אין נײַ אין אַ
סבֿיבֿה ,אין געזעלשאַפֿטלעכן לעבּן .אי שינויים
אין שטייגער .אי נײַע פּאַראַנדקעס .אי גרויס-
שטאָטישקײט .אי אין א צוייטנס רשות .אִי
פֿרישע פּרנסות .א' עמעצן אין דער הויכער
געזעלשאַפֿט, .יהושע ,דוא גטרײיאר דינר מײַן/ .
װאָשׂ בּרענגשׂטו פֿר איין נײַאה צײַטונג
|=ידיעהן אַרײַן?" ,ימשה רבּינו בּשרײַבּונג',
אָרט?{ ?0571 ,חנא שמערוק ,גק ,פַאן 05ן, ,דער
ערשטער װיכטיקסטער דין װאָס בּרענגט אַרײַן
א ייִדיש קינד אין דער ייִדישער רעליגיע ,אין
דער ייִדישער נאציע איז דער בּרית פֿון אַבֿרהם
אָבֿינו" ,ייפאָל ,2881 ,פאן , .44דער ועד-ארבע-
אַרצות  .. .האָט אײַנגעשטעלט אַ רײי תּקנות
ווידער אַרײַנצובּרענגען א שטיקל סור אין
פֿאַמיליע -און קהילה-לעבּן" ,ימ איבּז ,שד ווש,
זי ,43
 .9בּײַ יעדער מין אַרבּעט ,אין קונסט אײַנ-
פֿירן ,אײַנשטעלן עפּעס .אי א נײַע סיסטעם אין
דער אַרבּעט .אי אין א פֿורעם .א' א נײַצ

פֿאָרעם .אַי אַ נײַעם סטיל, .דאַרט װערט דער

2240

אַרײַנבּרענען
נײַזאָנגעקומענער שטאָף אַרײַנגעבּראַכט אין אַ
פֿורעם ,אױסצואַרבּעטן פֿון אים אַ כּלי שלמה",
ממוס ,קליאַטשע.

 ,1איבּערזעצן, .אונ' האָבּ דאש קעסטליכץ
ספֿר קיצור שני לוחות הבּרית . . .אין טײַטש
שפּראַך אַרײַנגבּראַכטײ ,עח ,הקדמה,
 2צוגרייטן אויף צו קאָנען אָנקומען אין
אַ שול .אַי אין אוניװערסיטעט, .האָט דיך אין
דער ראַבּינער-שול אַרײַנגעבּראַכט און האָט דיך
אויף אירע

פּלײיצעס

בּיז דו האָסט

אויסגעשטודירט" ,לאַל ,זי ,711

9

געבּן רווח ,פֿאַרדינסט .אײַנשפּאָרן .אַי

פרנסה ,פּראָפֿיטן, ,מיר װעלן צון א טײַער האָבּ
קומען ,מיר װעלן {פֿאַרן זיך אַ שין בִּיסֵל
משלי,

פֿאַרמעגן אַי ,מס,

א; ,31 ,יענע

מיני

מענטשעלעך ,װאָס  . . .ווילן דער שטאָט רק אַיי
טובֿות

רק

ממוס,

טאָן",

קליאַטשע..

איר:

,זײַן טאַטע האָט בּאַלד חתונה געהאַט מיט...
אַן אלמנה ,און זי האָט אים אַרײַנגעבּראַכט
אַלס 'נדן' אירע צװיי קינדער" ,גאָם,5591 ,

זאך דאז

דרוק ,אײַנפֿלוס .אַי פֿון נײַע אידייען.

אַרײַנשפּײַען; .,דא נון פּלימו דאש

אן .8

אים דר נוך פֿאַלן" ,מבּ ,מעשׂה ק"ח.
 1אַקט
אַרײַנגאַנתג  -דער ,ען ,גענג,
אָדער פּראָצעס פֿון אַרײַנגײן, .דער אי פֿון א
ייִדן איז . . ,שטיל ,געבּויגן מיט הכנעצה" ,ממוס,
שלמה ,זי ווש; .איר א' פֿלעגט א שטאַרקן
רושם

אויף

מאַכן

די אלע

אַרבּעטערס",

אַר,

'די נײַע שאלה .עדער פּריץ װאַרפֿט אַן אויג
אויף יעדן אין שטובּ גלײַך בּײַם אַי ,ממוס,
שלמה ,זי ,911

 .2אָרט װאָס איז בּאַשטימט אַרײַנצוקומען,
אַרײַנצוגײן .אַי אין בּנין .פּאַראַדנער און שװאַר-
צער אַי .אי אין א הויף,
 .9צוגאַנג .װעג אָדער סטעזשקע װאָס פֿירט
צו אַ בּאַשטימטן אָרט, .פֿאַר דעם טויט געווען

איז דער אי אָפֿןײ ,פמ ,מלחמה ,מאָסקװע ,8491
זי , .22דער ישובֿניק האָט זיך אָנגעהױיבּן אַרומ-
קוקן אויף דעם א' פֿון דעם געסל" ,לדב ,נ"י
..
ּ.א
ביז|
תּשי"ז ,זי , .624טשענסטאָכאָװ {א
רימט געװאָרן װי א פֿעסטונג װאָס האָט דעם
אי צו דער הופּטשטאָט װאַרשע" ,טשענסטאָ
כאָװער

יידן,6 '{ ,

 .4דורכגאַנג, .דער אי פֿון פֿאָרהאַרץ אין

האַרצקאַמער איז מיט דעקעלעך (קלאַפּאַנעס)

מיט זיך  --זיך אַרײַנצ;ען ,זיך אַרײַנלאָזן
אין אַן ענין .א' זיך אין א לײַדנשאַפֿט ,אין
אַ רציחה ,אין א גוטער שטימונג.
-ונג.

=רענג ,דער
ב

-עכץ.

-עניש,

דער (דין- ,קע)  --אויך :איר ,װעגן אַ קנאַפּן
פֿאַרדינער.

-עריי.

 .1אַרײַנדרינגען מיט
אַרײַנבּרענען  --טרו.
פֿײַער ,מיט פֿלאַמען .אַרײַנהיצן .אַרײַנלײַכטן,
;אַרײַנגעבּרענט דורכן דאך פֿון שײַער און
אָנגעצונדן די אָנגעזאַמלטע תבֿואה", .דורך די
פֿענצטער האָט אַרײַנגעבּרענט פֿײַערדיק גאָלד
פֿון דער אונטערגייענדיקער װינטערזון" ,מ.
דלוזשנאָװסקי ,איק ר"ה תּשכ"ט, .און האָט
אַרײַנגעבּרענט א בּייזער אין מיטן אָװנטיקן
דעמער" ,צייט ,יאַ קאָפּי,
 .2מאַכן א צייכן דורך בּרענען, .אין די
בּענק פֿון פּאַרק האָבּן פֿאַרליבּטע פּאָרלעך אַרײַן-
געבּרענט זײיערע איניציאַלן", .צו דערקענען
זייערע סטאַדעס בּרענט מען אַרײַן פֿאַרשײדענע
 ,8פיג.
סימנים אין די פֿעלן פֿון די בּהמות".
בּאַװירקן .איבּערלאָזן אַ שטאַרקן אײַנפֿלוס ,אַן
אײַנדרוק, .א דור װאָס האָט גאולה ארײַנגע.
בּרענט אין זיך" ,אפֿא ,גאָלדענע שקיעה.

מיט
זעכיץ.

אַרײַנלאַזן גאַװער,

דער יבּשה .ריגער א ,בּאָטנישער אַי.

ער זוא אין דען בּעכער אניין גאַװירט אוני ליס

 .0אײַנפֿירן עפּעס ,משנה זײַן ,אין פֿאַר-
בּינדונג מיט שפּראַך .יעדערער פֿיל די פֿאָרמען
װאָס זײַנען אים אײַנגעבּאַקן אין האַרצן א'
אין דעם  . . .איבּערדיאלעקטישן אַלייִדיש" ,ים,
קוד ,8291

געשלעפּט

אַרײַנגאַװערן  --טרח.

פארײַנגיין

זיך.
-עניש.

דער.

-ברען,

-נג.

פֿאַרמאַכט",

ט.

בּערלס,

מענטש מאַשין ,קיעװ

 ,7ז' .03
 .9אָפֿטער אַרײַנקום .צוטריט .האָבּן (מאַכן

זיך) אן אי  --האָבּן אַן אַפֿענע טיר, .דו זאָלסט
זיך ניט מאַכן קיין אי צו יענטען ,זי װעט דיך
צו כּליהצרות בּרענגען" ,קמ ,8681 ,פן ,2
;האָט מיט זײַן א'. . .אין שטובּ פֿאַרטראָגן די
קרענק פֿון

יענער

צײַט",

ממוס,

װינטשפֿ,

ז' , ,881געהאַלטן א קלייט פֿון אײַזן און האָט
געהאט אַן אַי צו גבֿירים" ,בּערג װוו' ,װאָסטאָק',
:
זי ,08

 .0פֿאָרהױז ,פֿירהױז ,פֿאָיע, .די דירה בּאַ-
שטייט פֿון אַן א' ,א ואוינצימער מיט א בּא-
לויכטענעם שפּײַזיװינקל" ,פּראָספּעקט פֿון דירות
אין יזרעאליה ,אַװגוסט ,4691

אַרײַנגאָפֿ  --דער,
פֿון אַרײַנגיסן (זיך), .דער גרענעץ פֿון מערב-
ילדיש הײבּט זיך אָן געוויס ניט װײַטער אויף
מזרח װי בּײַם אַי פֿון טײַך אוקער אין בּאַלטישן
ים אַרײַן" ,מװ ,יושפ וווא,273 ,
אקט

אָדער

רעזולטאַט

אַרײַנגאַרען  --טרו.
ארײַנקנעלן ,אייני
חזרן ,אײַנלערנען .אַ' א פּרשה חומש ,אַ בּלאַט
גמרא, .עס גייט אים ניט אַרײַן אין קאָפּ ,כאָטש
האַק אַרײַן ,גאָרע אַרײַן אַ גאנצע װאָך".

 .4מיט זי ך  --אַלײן ,איבּער דער אייגענערשולך אַרײַנפֿאַלן אין עפּעס .זיך אַרײַנטאָן.
,איך האָבּ זיך אַליין אַרײַנגעבּרעקלט ,מוז איך

ארײַננום  --דער.
 .1אַרײנגאָס  ---דאָס
אַרײַנגיסן זיך .אַי פֿון טײַך אין ים, .פֿלײצט
דער ניעמאַן אַװעק מיט אַ בּרייטן שטראָם
מערבֿ-זײַט צו קאָװנע ,פֿאַרנעמט דעם אִי פֿון
דער וויליע און אַרוף צו צפֿון. . .ײ ,א .קאַצע-

עס אַלײן אױפֿעסן" ,נ .ה .עהרמאַן ,דאָס גרויסע

נעלנבּאָגען ,אין ליטע | ,זי .903

 .2בּוכטע.

געװינס ,װאַרשע תּרפּ"ה ,זי . ,11

גאָלף .שטיק ים װאָס שנײַדט זיך אַרײַן אין

אַרײַנבּרעקלען  --טרו.

זוו אַרײַנבּראָקן

אֿרײַנגיין  --אוטו.

 .8אײַנ-

 .1אַרײַנקומען אין אַן

אָפּגעגרענטצטן שטח ,רוים .א' אין שטובּ .אַ'
אין פֿעלד .אי אין שטאָט .אִי אין בּאַן .אי מיט
פֿעסטע טריט .אַי טאַפּנדיק אין דער פֿינצטער,
אי מיט פֿײַער אין א קעלער מיט פּולװער.
אִ' אין בּית-המדרש .א' אין בּית המקדש.
*אֵי ב לאט (גאַ פּע)  --פֿון גנבים-שפּראַך:
אַי געהיימערהייט ,שטילערהייט .עאַי גייט מען
אַרײַן דורך א בּרייטער טיר ,אַרױסגײן גייט
מען אַרױס דורך א שמאָלער" ,שװ, .חושי דער
אַרכּי גינג גען ירושלים

הינײַן",

שמואל'בּוך,

סטראָפֿע , ,8641מיר גינגן אַנײַן אין הויז אין
,ון װען ער גייט אין שול אַרײַן,
הוף" ,װינץ .א
זאָל אויף אים פֿאַלן א מורא און ציטערניש",
לט ,2יז/א, .דען עושר זײַן טאך {=דאך} איז
גאַנץ ,גיט קיין רעגן אַרײַן אין זײַנם הויז",
קה ,פֿיורדא  ,3471יבּ/א? .אי דאַרף פֿריעֶר דער
עלטערער ,ארויסגיין  ---פֿריִער דער ייִנגערער",
י

מ.

זאַלקינד

איבּז,

מסכת

דרך

ארץ

זוטא,

אױסגעבּרייטערט :אַי אין א
ווילנע .8781
ייִשוב ,אין א לאַנד ,אין אַ מדינה .אַ' אין
,ײַן תּפֿילה האָט אומ-
װאַסער ,אין טײַך אע .מ
זיסט געקלעטערט צו גאָט ,צו אַ הימל ואוהין
זי זאָל קענען אַי ,צייט ,שאָטנס אױפֿן שניי,
*אַ'י אין קדשי-קדשים ,אַ' לפֿניולפֿנים
זי .111
= אויך אָנרירן דאָס הייליקסטע.
 .2ארײַנצ;ען (זיך) ,אַרײַנקלײַבּן זיך, .אַז
מע גיט האַנטגעלט ,גייט מען ארײַן אין דער
=
קה
*אי אין יענעמס ח
דירה" ,שװ.
*אַי אין יענעמס
פֿאַרכאַפּן יענעמס רעכט.
דלד-אמות = װערן נאַנט מיט עמעצן
;אָבּער מיט יונגע לײַטלעך . ..מע טאָר זיי
ניט לאָזן אַי אין די דלד-אמות פֿון אַפּיקורסים",

יהל ,די קאַלאַניסטן װו ,װאַרשע  ,9981ז' ,88
*א אין יענעמס לאַגע = זיך ארײַנטראַכטן אין
יענעמס לאַגע ,פֿאַרשטײן יענעמס צושטאַנד,
ֿ,יל גוטע שאָף
 ,8געפֿינען אָרט ,פּלאַץ .פ
גייען אַרײַן אין איין שטאַל" ,שװ, .עס גייט אין
איר {אין דער סטאַמבּולקע ,ליולקען אַ סך
טיטון אַרײַןי ,עט ,משלים ,װילנע  ,5291זי ,022
*די חלה גייט אַרײיַן אין דער המוציא = עס
איז אַזוי װײניק ,אז עס קלעקט ניט ,אַז עס
זעט זיך ניט אָן" .ער גייט אין זײַן ג ר  9בּ
ניט אַרײַן = א) ער איז געװאָרן זייער דיק,
פֿעט .בּ) ער פֿאַרמאָגט מער װיפֿל עֶר דאַרף,
"ער גייט אין זײַנע
װיפֿל ער קאָן פֿאַרנעמען.
קלײדער ניט אַרײַן = א) געװאָרן דיק,
*אַ'י אין דעם
פֿעט .בּ) געװאָרן רײַך ,חשובֿ.
*אַי
עװאַנט = װערן א זעלנער.
שאַרן ג
אין יענעמס שיך = פֿאַרנעמען יענעמס פּאָסטן,
:
פּאָזיציע,
 .4קומען צו עמעצן מיט אַ ציל .אַי מיט א
| וויזיט.

א' צו

אַי פֿאַרבּרענגען

גאַסט.

אַ' עפּעס

געװאַר

װערן

מיטן עולם, .לאָמיר אַ' ,מײַן

טאָכטער ,צום דאָקטער און פֿרעגן אים װאָס
דיר איז", .97 ,צו יענעם אין שטובּ (הויז)
טאָר מען ניט אַי עסנדיק" ,שװ, .הט ער געהאַרט

אַרײַנגײער

2241

בּיז דער אָדוֹן האָט אָפּגעגעסן און איז אַרײַך-
געגאַנגען צום אָדוֹןי ,שבחי בּעשט .פפֿאַר
וועלכן הויז מע גייט פֿאַרבּײַ / ,מוז מען דאָרט
אַי ,אָפּטרעטן  /און מיט גרויס געװיין און
גרויס געשריי  /איטלעכן מענטשן איבּערבּעטן",
עט ,לידער ,װילנצ  ,35291ז' , .92פֿלענט די
װעלט אִי ...קומען זי זען און פֿלעגן זיך
זייער פֿאַרװאונדערן אויף איר שאָנקייט" ,נחבּ,
ימעשׂה מבּערגיר והעני',

 .9אַרײַנדרינגען מיט דער הילף פֿון כּוח,
ווערן אַרײַנגעשטופּט ,אַרײַנגעקלאפט .בּאַלאַגערן
א שטאָט און דערנאָך א' אין איר .אי אין לאַנד
פֿון שׂונא; .זיא {די מרגליםן האָבּן גיזאָגט:
וען איצונד ישׂראל װערין אין ארץישׂראל
ארײַן גין ,װערט משה אונש אָבּזעצין פֿון
אונזר נשׂיאות" ,נצו ,בּמדבּר ,י/א, .פֿריַער
מאַכט ער אים פּאַמעלעך א קליין דראַפּעלע...

דערנאָך גייט ער אים אַרײַן אַ בּיסל טיפֿער
מיטן טשװאָק" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי  .92שלאָגן,
שמײַסן ,זידלען  --װיפֿל אין אים גייט
ארײַן.
 .0אַרײַנדריגגען (דורך אן עפֿענונג ,דורך א
שפּאַלט) .זיך אַרײַנכאַפּן .דער גאַנצער שטויבּ
גייט אַרײַן אין שטובּ .דער רויך גייט אַרײַן אין
די אויגן .דער מרור גייט אַרײַן אין נאָז,
;אַ משל פֿון דעם ליכט פֿון דער זון װאָס
גייט אַרײַן אין אַ סך פֿענצטער" ,תניא ,זי ,09
 ./דורכגענומען װערן פֿון אַ געפֿיל ,אַרײַ-

קומען אין אַ געמיט-צושטאַנד ,אי אין כּעס,
אַי אין התלהבֿות .אי אין אַ פֿרײלעכקײט .אַ'

אין אַ מרה-שחורה, .דער טענצער ...גייט
אַרײַן װאָס װײַטער אין אַלץ מער התפּעלות",
שע ,פֿונים יאַריד | ,ז' ,68
'אי אין די אויערן = ייך צוהערן
לייגן אַכט (פּאַסיוו), .דאָס זיפֿצן  . . .קען אַמאָל

רירן ,צעבּרעכן הערצער ,עס קען אַמאָל א
מענטשן
ז' ,23

אין די אויערן",

ממוס,

קליאַטשע,

(דער נשמה) = בא
ראצַן,
*ֹאֵי אין ה
װירקט װערן, .דיא שאַנד גינג יהונתן אין זײַן
הערץ

הינײַן",

אַרײַנגיסן

שמואליבּוך,

סטראָפֿל , ,405אַז

מע לערנט אויך מוסר וחסידות גייט דאָס
לערנען אַרײַן אין האַרצןי ,לדבּ ,נ"י ,7591
זי , ,03און ער פֿלעגט א סך צו שמועסן מיט
דעם מענטשן בּיז זײַנע רייד זענען אַרײַנגע-
גאַנגען יענעם אין דעם האַרצן אַרײַן" ,נחבּ,
'מעשׂה מבּעל תּפֿילה',
*א' אין קאָ פּ = װערן פֿאַרשטענדלעך,
קלאָר .ליגן (האָבּן) אין זינען; .די װערטער פֿון
. ..מוסר גייט ארײַן אין מ וח " ,פּוֹקח
י.י.ט
גלל.
עורים ,נ"י תּ"ש ,פּרק לו, .דער כּ
גוט דעם מענטש אין קאָפּ אַרײַן ,האָבּ ליבּ דײַן
פֿרײַנד וי דעך אַלײןײ ,טעיאַטאָר ,שפּ' 48

*א'

אין נאָז  --זזח אַרײַן אין נאָז .אַזעלכע
װערטער װעלן אי אין נאָז,

אויך :אי אין אַ סכּנה ,אין אַ געפֿערלעכער
*א' אין די
סיטואַציע .א' אין דער מ אָ דע.
פֿעדערן = װערן רײַך* .א' אין א יום-טובֿ
(שבֹּת) = א' אין דער שטימונג פֿון...
אי אין הוצאות ,אין חובֿות ,אין דעפֿיציטן
פֿ,ונװאַנען די כּלה קומט אַרױס ,דאָרט גייט זי
װוידער אַרײַן" ,שװ |א װײַבּ פֿירט זיך אַזױ
װי זי איז צוגעװאוינט פֿון פֿאָטערס הז
,אַזױ גייט אויך אַלץ מער ארײַן אין בּאַנוץ
דער אויסדרוק :יאַװעקשטעלן דאָס פּינטל אונ-
טער דעם יוד' אָדערר ...איבּער דער שין",
זר ,ייִפֿא ,פאן ,2

 .9װערן אַ מיטבאַטײליקטער ,אַ שותף,
װערן א מיטגליד ,אַן אָנטײלנעמער .אַ'י אין
שותּפֿות .אי אין א פֿאַראײן ,אין אַ פּאַרטײ ,אַ'
אין דער אַרמײ,
 ,0זײַן (וערן) א בּאַשטאַנדטײל ,א קאָמ-
פּאָנענט .זײַן אַ טייל פֿון א מאָס .אין א קלאַפֿי

טער גייט אַרײַן זיבּן פֿוס. .אַז דער גבּאי גייט
ניט אין שול אַרײַן ,איז א סימן או די שול
גייט אין גבּאי אַרײַן ,שװ .איר :דער גבאי
נעמט צו פֿאַר זיך אלץ װאָס געהערט דער שולן,
,א,ין פֿאַרבּ גייט אַרײַן געװיינלעך בּלײַװײַם,
וועלכער איז זיער גיפֿטיק פֿאַר אונדוערע
לונגען,

דר'

מ.

גאַטליעב,

פּאַפּולערע

אַלגעמײנע

היגעניע ,װאַרשע  ,8091ז' ,41
 .1אַרײַנטראַכטן זיך .אַנאַליזירן ,מיטפֿילן,
אי אין אַ האַרבּן ענין .אי אין תּוך ,אין עצם
פֿון דער זאַך .א' אין פּרטים .אי אין יענעמס
לאגע (מצב ,אינטערעסן) ,א' לעומקא דדינא .אי

אין דער כּװנה פֿון דער מצוה, .איך האָבּ פֿר
כּ"תּ |= כּבֿוד תּורתון ממליץ אונ' מיט אים
װײַט איין רײַן גנגין אין דינים" ,פּראָגבּ,
זי , .63סע איז געװען א גרויס טיפֿקײט אין
זייער חכמה פֿון די חכמים ,האָט דער פּראָס-
טער עולם ניט געקאָנט אי אין זייערע חכמות",
נחב' ,מעשׂה מהזי בּעטלירס', ,גיי אַרײַן טיף
אין זיך אַלײן ,מאַך מיט זיך א שטרענגן
חשבּון-הנפֿש און זאָג צו זיך :װאָס האָבּ איך
געטאָן פֿאַר מיר אַליין און פֿאַר מײַן פֿאָלק",
הלל צייטלין ,דער אלף ,.32 ,װאַרשע תּקצ"ך,
,מע דארף זיך צוקלעפּן און אַי אין די ווערטער
פֿון תּפֿילה און תּורה" ,לדבּ ,נ"י תּשיז זי רח,
,איך קען ניט אי אין אַן אױספֿירלעכער
אונטערזוכונג פֿון די דרײַ גרונטבּאַגריפֿן
{חכמה ,בּינה ,דעתן עליפּי קבּלה" ,הרב י ז.
סאָלאָװײטשיק ,דרשה ,אַטלאַנטיק-סיטי ,תּשכ"בּ,
 2אַרײַנגערעכנט װערן ,מיטגערעכנט װערן.
אַרײַננעמען אין חשבּון ,אין פּלאַן .פּ,ענעק גייט
ניט אַרײַן אין חשבּון פּונקט װי אַלע אַנדערע
קיך-מענטשן" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער |' ,עמעס,
זי ,111
 .8זיך אַרײַנלאָזן .זיך אַרײַנציען .אי אין אַ
שמועס ,אי אין א װיכּוח; .דוא זאָלשׂט ליבּר
מיט איין מין פֿון די עכּוים מפּֿלפּל זײַן אַז
זאָלשט מיט איין מין פֿון יהודים גייאן אין דיא

 .8אַרײַנקומען אין אַ מצבֿ .ווערן טאָגטעגלעך,

דרכים אַרײַןי ,עיון יצחק ,מו/א, .דער פֿעטער

געוויינטלעך .אַרײַנלעבּן זיך .אי אין געשעפֿטן,

האָט אָנגעהױיבּן מיט יאַנקעלען אַרײַנצוגײין אין

אֹ שמועס",

א.

מאַמאַראַװסקי,

די הגדה

פֿון דער

לינקער זײַט ,אַדעס , .8091און מיר גייען ניט
אַרײַן אין װײַטע חקירות אויף װיפֿל דאָס
שטעטל איז גערעכט" ,שע ,דער מיסטייק"
סאָו,

הײמלאַנד,

4

,1691

שן

ז' .79

,2

אַרײַנפֿליסן ,אַרײַנפֿאַלן .צוען זיך בִּיז

צו  . . ,די דװוינע גייט אַרײַן אין ריגער אײַנגוס
פֿון בּאַלטישן ים;, .הר הלבֿנון און אַנטלבֿנון
ציַען זיך בּיידע אינאיינעם פֿון מזרח צו מערב
און גייען אַרײַן אין ים התּיכון" ,אַ .מאַלקאָװ,
ספֿר דרך אמת ,װאָרשע  ,4981זי ,31
אָנקומען אין אַ לערןאַנשטאַלט, .לאָז
9
ער בּעסער בּלײַבּן אין דער היים און דאָ
אויסלערנען די תּורה װאָס איז נייטיק אויף
אַרײַנצוגיין אין אוניווערסיטעט" ,ממוס ,א
גרויע האָר', .ארײַנגייענדיק אין חדר האָט זיך
דאָס קינד אָנגעזאַפּט מיט די ספּורי-מעשׂיות
פֿון דער הײיליקער תּורה" ,לדבּ ,נ"י תּשין,
זי קצז,
 ,0דדריטפּערזאָניק מיט פֿאַרשײדענע בּבּ.
אַ בּרכה ,א מזליבּרכה גייט ארײַן אין, ...
אַ קללה ,א כּישוף גייט אַרײַן . . .ילעהאנאָווע'
וְאליהו הנביא .דער נס פֿון מערן זיךן גייט
אַרײַן . ...קדען דער בּױאָדם קאָן קין
עבֿירה טאָן זייא דען דער רוח שטות טוט אין
אים אי" ,עיון ,ז/א, .פֿון װעגן װאָס איז זײ
אַרײַנגעגאַנגען דאָס גלוסטקייט צו דעם דינסט
פֿון דעם בּאַשעפֿער" ,חה  ,3זי ,943
דער
אַרײַנגײער  --דער ,יס .װנ :יין- ,קע.
װאָס קומט אָפֿט אַרײַן, .בּײַם גאַנצן הויז-
געזינד  . . .װי אויך בײַ פֿרעמדע א'ס ...איז
שלמהלע געװוען זייער בּאַליבּטײ ,ממוס ,שלמה,
זי , ,42בּײַזע צינגער האָבּן איר בּאַלד אָפּדער-
ציילט ,אַז איך בּין געװען אַן אָפֿטער א' צו א
יונגער

אלמנה",

פֿאַר,

'בּינטל

בריו',

6691

וווע ,22

אַרײַנגיפֿן  --טרו.

 .1אַרײַנטאָן אַ פֿליסי

קייט אין א כּלי ,א פֿורעם אע .אִ' װאַסער אין
א טאָפּ ,אַי צעשמאַלצענעם בּלײַ אין אַ פֿורעם,
,אין צװויי

שעפֿעלעך

גיסט

מען

ניט אַרײַן";

,עס איז בּחינם װאַסער אין בּרונעם אַרײַנצו"
גיסן אַז עס קומט ניט אַלײן צו פֿליסן" ,שחװ.
;לאָזן מיר אים דיזי נאכט אַךְ װײַן צו טרינקן
געבּין דשׂ דוא היניין גישׂט ,אוני ליגשט דיך צו
אים" ,בּליץ ,בּראשית ,יט, ,43 ,און מע זאָל
דעם כּוס גוט ריין מאַכן און זאָל אי מער פֿון אַ
שיעור אַז עס זאָל איבּערגיין" ,לט ,2נז/א,
א בּוימל אין האַרצן = בארואיקן,
טרייסטן,
 .2צוגיסן .אַרײַנטריפֿן, ,נ.א,ַ.רט איר די
גאַנצע װעלט  /און װילט פֿון איטלעכן קליגער
זײַן/ .איר נעמט רװחים ,בּאַשנײַדט דאָס געלט /
און גיסט אין בּראַנפֿן װאַסער ארײַן" ,אבּג,
'דער יוד אין קיעבֿ הש || ,האָט זי געגעבּן
אַן עצה מע זאָל דעם מזיניקל אי אַ בּיסל
פּאָסטנע בּוימל אין אויער" ,זש ,שקלאָװער
= אויך :א) קאַליע
ק
*ֹאַ' עיס
קינדער.
מאַכן פֿרײַנדלעכע בּאַציאונגען )ּ3 :מיט חוֹוק,

אַרײַנגלאַנצן

2242

ווען עס איז שלעכט גענייט אָדער געשטריקט:
,מע דאַרף אַ'י עסיק ,װעט זיך עס צונױפֿציען.

 .3שטאַרק אַרײַנרעגענען ,אַרײַנרינען .דער
רעגן גיסט אַרײַן דורך די לעכער אין דאַך.
 4א סך טרינקען ,ספּעצ בּראָנפֿן ,ער האָט
אַרײַנגעגאָסן אין זיך פֿינף גלעזער טיי|, .זיין
האָבּן פֿאַרגלאָצט דערבּײַ די אויגן ,געטאָן א
שטילן זיפֿץ און אַרײַגעגאָסן אין זיך דאָס
קעלישעקל" ,ממוס ,מסעות ,ז' ; .101נאָר
פֿריַער דאַרף מען גיין גוט אַ' כּדי מע זאָל בּײַ
זיך זײַן בּרייטער אין דער דעה" ,די מעשׂה
*א'
פֿון פֿיער בּרידער ,װאַרשץ  ,6091ז' 73
(װוי) אין לאָמפּ = טרינקען אַ סך בּראָנפֿן
*אַי אַזױ אַז דער קאָפּ װעט זיך ניט זצָן =
שיכּור װערן.
 .8פֿיג .אַרײַנגעבּן עפּעס װאָס דערמאָנט אָן
גיסן .אי דעם אינהאַלט אין א שינער בֹּלי
{פ|ֿ=אַרעסן, ,אי אין די אַרבּעטער-הערצער א
נײַעם האס קעגן די אונטערדריקער" ,דער אידי"
שער אַרבּיײיטער ,9981 ,פַאן  ,7ז' ; .42די רעװאַ"

לוציע האָט אין איר ניכטערקייט ארײַנגעגאָסן
די שיכּרות פֿון רעװאָלט" ,שנ ,לעזער ,דיכטער,
קריטיקער | ,זי  ,513עװי ער װאַלט אין זײַן
אַלטער הויט געװאָלט דאָס חיות פֿון דער
יוגנט אין זיך א" ,אֵש ,תּהילים-ייד, .דער
זינגעװודיקער אױיסטײַטש אין ייִדיש האָט אַרײַנ'
געגאָסן אין חומש דעם טעם פֿון געשמאַקן
װײַןײ ,אפֿא ,געטראַכט מיט עברײטײַטש ,ז' ,371

*ֹאַי בּלײַ אין די גלידער = זײַן (װערן) שטליף
פֿון מידקייט,

גלאַנצט

דורכן

טײיטלבּוים,

אַרײַנגעבּין-השמשותט

פֿאַרקאָװעטן
שװעל,

אױפֿן

פֿענצטער",

װארשע

בּ.

 ,3391זי ,051

טרװ |, --זי האָטן א ליכטיקן שמייכל דעם
סאָלדאַט אין די אויגן אַרײַנגעגלאַנצט" ,ש.
גאָרינער,

דער

מענטש

קװט  ,8291זי 23,

ביקס

| ,מאָס"

-גלאנץ ,דער.

זנב,

מיט

דער

-עניש,

אַרײַננלאַצן  --אוטו, .די נאַכט גלאָצט טעמפּ
אַרײַן אין די שויבּן" ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט88 '| ,
אָוטי.ס.ג.עדרייט דאָס ליכט איבּער
,זי הא
איר נאַכט-טישל און אַרײַנגעגלאָצט אין דער
פֿינצטערניש" .3 ,רעסלער ,טמז 0691 ,א ,13

אַרײַנגליטשן

--

טרו.

 .אַרײַנשטופן

גרינג װי אויף א גליטש .אַי שטיינער אין טײַך.
מע דאַרף די שװערד אויסשמירן מִיט אייל
 ,2אַרײַנשאַרן אין
אַרײַנצוגליטשן אין שייד.
געהיים ,בּשתּיקה אַרײַנגנבֿענען .אי דאָס געלט
אין קעשענע .אי די אומלעגאַלע סחורה אין
װאָגן.
געוויינטלעך מיט זיך, .פּונקט דרײַ אַזײ"
גער האָבּן זיך אין שטאָט אַרײַנגעגליטשט די
ערשטע סאָװעטישע טאַנקעןײ ,סעג ,געבּרענטע
טריט ,ב"א  ,7491ז' , ,69ענדלעך גליטשט זי
זיך אַרײַן אין א הויף מיט צװיי אַרויסגענג",
בּערג ,בּאַם דניעפער

ו' ,צמעס,

ו' .17

פֿי.

,די זון האָט מיט אַ זײַטל זיך אין טאָל ארייג"
געגליטשט" ,הר ,אין שאָטן פֿון בּוים' .אַ מעשׂה
ועגן א שוסטער '. . .
ליטש ,דער.ג

-ונג.

-שבץ.

-עניש,

 1אַרײַנפֿליסן .אַרײַנפֿלײצן

אַרײַנגליִשְן  --אוטו  --אַרײַנגלאַנצן ,אַרײַנ

,דער דניעפּער גיסט זיך אַרײַן אין שװאַרצן
פֿג, .בּײַ דעם שײַן פֿון דער לבֿנה
ים".
װאָס גיסט זיך אַרײַן אין שטיבּל דורך די

מיט

זיך.

קליינע פֿענצטערלעך",

יעקבֿ שטינבּערג ,בּאַש:

טאַנעס ,בּערלין  ,2291ז' , .71אין דער רגע
האָט אױפגעהעלט אין דעם געבּערג -- ,א
שטיק טאָג האָט זיך װי ארײַנגעגאָסן אין דער
נאַכט" ,בּאַש ,פֿאָר 0691 ,ווא ,61
 .2זיך אויסמישן ,צונױפֿגיסן .פֿאַרשװינדן
אין א מאַסע .עדי . ,.דיוויזיע װעלכע איז
געשיקט געװאַרן צום דאַנער בּאסיין כּדי אַרליג"
צוגיסן זיך אין דער  31אַרמײ" ,דער קאַמוניסט,
כאַרקאָו  ,1291פַאן  ,879זי , .91מיר זוכן זיך
צו היילן איינער אינעם צוייטן ,אַרײַנצוגיסן
זיך אין אַנדערנס געמיט" ,אפֿא ,צוק ,דעצ'
4 ,1דער נפֿש גייט אויס ממש אויף א' זיך
אין איר פֿאָטערס שויס ,דער חיי-החיים בּרוך-
הוא" ,תּניא ,זי קמא, .ער איז אי שטארק ,אי
שװאַך  . . .און פֿול מיט אַן אוױפריכטיקער
שטרעבּונג
דערציילערס

אַרײַנצוגיסן
און

-גאָס ,דערדער . -עריי.

זיך אינעם

ראָמאַניסטן

זנג.

כּלל",

ש,1

|| ,ז' ,7324

-עכץ.

/עניש.

אַרײַנגלאַנצן  --אוו  ---די זון גלאַנצט אַרײַן
אַפֿילו אין קעלער, .שוין עטלעכע טעג װי דער
| פֿראָסט האָט .מיט אַן אײַזיקן בּליק אַרײַנגע-

אַרײַנכאפּן זיך אין געהיים,
מיט זיך.
אומבּאַמערקט ,אין דער שטיל װי א גנב .עאַ
געשמאַק ,דערקוויקנדיק װינטל האָט זיך שטיל
אַרײַנגעגנבֿעט אין צימער דורך דעם אָפֿענעם
פֿענצטער" ,ממוס ,אַ גרויע האָר' ,זי , .22מײַן
ליטערארישער פּאַלטאָ איז אונטערגעשלאָגן מיט
װוינט און דער קילער מאָרגן גנבֿעט זיך מיר
ארײַן אין אַלע גלידער" ,פרץ ,יאין פּאָסטװאָגך.
,פֿאַרהונגערטע ,דערפֿרױרענע און שמוציקע
האָבּן זיי זיך אָפֿט ארײַנגעגנבֿעט צוריק אין
געטאַ" ,גאָפּ ,8491 ,פאן , ,34אַ שלעכטער

חזן

גנבֿעט זיך אַרײַן און אַ גוטער חזן גנבֿעט זיך
*אַ' זיך צו יענעם
אַרױס" ,װערטל בּײַ חזנים,
אין הא ר צ ן = א) אַרױסרופֿן בּײַ יענעם צו
זיך געפֿילן פֿון ליבּשאַפֿט ,רחמנות אע, .ער
האָט זיך אַרײַנגעגנבעט צו אונדז אין האַרצן --
מיר זײַנען אים אלץ מוחל" .בּ) ארײַננאָרן זיך,
אַרײַנחנפֿענען זיך, .האָט דער גזלן  . . .גענומען
זיך אִי אין אונדזער האַרץ און אַ בּיסל אָפּגע-
משפּט',

אַרײַנגנידען זיךף  -אוטװ.
אַרײַנדרינגען,
זיך אַרײַנכאַפּן אויף א ניט-ערלעכן אפפֿן
,דורך דעם ישׂראל-אַראַבּישן קאָנפֿליקט האָט
זיך מאָסקװע אַרײַנגעגנידעט אין נאָנטן מורח",
בצג,

טמז,

9691

| ,12

אַרײַנגעאַרפּעט
 .4אַיע מוסטערןהאַס צו יידן...
קריסטלעכן שפּיל

 -טדי ,פאַר אַרײַנאַרבּעטןאין א געװעבּ. .דער גאנצער
איו אַ' אין דעם דאָזיקן
|דער פּאַסיאַנען-שפּילן" ,ח.

פֿאַר,

-ערהייט.

ליבּערמאַ,

 0691ש.1

-קייט,

שטראַלן ,אַרײַנדרינגען מיט גרויס היץ ,עװי די
זון װאָלט ארײַנגעגליט אין געדיכטעניש פֿון
בּאַבלעטערטע ביימער" ,חג ,טמז 8691 ,וץ ,82
,ער זאָגט תּורה און זײַנע אויגן גלוען ארײַן
אין דעם עולם יידן" ,פ .בּימקאָ ,איק ,פּסח
 -תּשכ"ד,

אונדזערע פּראָזאַאיקער ,זי 021

-ערחייט.

טרו  --אַי אין אנדערע די אייגענע התלה-
בֿות .אי תּורה אין תּלמידים,

אַזי9 .פ:

--געבּוירן

מיט זיך ; --אבּער ימים װײַט דערגייט
צו מיר א ליד ,װאָס האָט װי פֿײַער זיך אין
מיר אַרײַנגעגליט" ,מלה ,אין ניר-יאָרק ,װאַרשצץ
 ,7זי ,312

אַרײַנגלעקערן  --טרו, .עס האַבּן געמעגט
וויינען די בּאַלעבּאַטים פֿון שװאַכע קראַנקע
העלדזער ,װעלכע האָבּן נישט געקענט א'
זײיער קול אין דעם אַלגעמײנעם כאָר" ,עוזר
װאַרשאַװסקי,

כאַליאַסטרע ,פּאַרין  ,4291ו' .72

דונם,
אַרײַנגנבע(נע)ן  --טרו.

אַרײַנגעבּאַקן  --אדי ,פּאַר אַרײַנבּאַקן ,)--
ראָזשינקעס א'ענע אין בּרויט, .זײַנע טעכטער
שמעקן װי ערבֿ-שבּתדיקע גוט געבּאַקענע בּול-

קעס  --אַ בּרכה איז אין זיי אַ'" ,בּ .ריװקין,
-קייט,

--

אַרײנגעפאַרן

אִיץ אײגנשאַפֿטן .דזח מיט זײַן אָדער װערן
;אַ יחיד װאָס װערט אַרײַנגעבּוירן אין א קיבּוץ
נעמט אָן די קולטור פֿונעם קיבּוץ" ,מװ ,װעג
צו אונדזער

יוגנט,682 '{ ,

אַרײַנגעפּועמט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנבּוזעמען.
נעאָל ,אַ .י .קריזאָוסקי ,0391 ,אַרײַנגענומען
אָדער ארײַנגעדרונגען אין בּוזעם .אַי קינדעלע,
אַיע מחשבֿה,
אַרײַנגעבּויגן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנבײגן ,6-
אִיע פֿלאַך .איער שפּיגל.

 .1אַרײַנבּרענגען,

ארײַנפֿירן אין געהיים ,בּשתּיקה ,בּגניבֿה .אַרײַנ-
שמוגלען. .דער װעט זײַן אויס שענקער ,װאָס
װעט אי בּראָנפֿן" ,יק ,2 .אַרײַננעמען אין אַ
רעדע ,אין אַ טעקסט זײַטיקע אידייען װאָס
זײַנען ניט שײַך צום עצם ענין; .אין זײַן
רעפֿעראַט האָט אעררײַנגעגנבֿעט בּיליקע פּראָ-
|
פּאַגאַנדע".

-ערהייט.

אַרײַנגעבּונדן  --אַדי
פֿעדעם.

מטבּעות.

פּאַר אַרײַנבּינדן .אַיע

-שרהייט.

אַרײַנגעפּיטן

קקייט.

 --אַדי .פּאַר אַרײַנבּײַטן ,אע

קקייט,

-ערהייט.,

אַרײַנגעבּיןיהשמשותט
שמאַשעסטן
דעמערט,

-קייט.

אַדי.

פּאַר.

נעאָל.

--

{ ..ביינהא-
דזוו

אַרײַנגץ'

אַרײַנגעבּיסן

2245

אַרײַנגעבּיסן  --אַזי .פּאַר אַרײַנבּײַסן .איער
עפּל, .אים דוכט :ער איז א זעגל .., ,ער
הענגט מיט ציין און נעגל אינעם מאַסט א"י
הר ,אין שענסטן

פֿון דער תּליה'.

טאָג פֿון האַרבּסט' ,אין שאָטן

-ערהייט,

קקייט,

 .1געבּן פֿון דרויסן
אַרײַנגעפן  --טרװ.
אויף אינעװייניק .אַרײַנבּרענגען .אי דורך דער
עפֿענונג אין דער סטעליע עסן דער בּהמה אין
שטאַל, .בּעליהבּיתטע לעבּן כ'האָבּ ליבּ צו
נאַשן ,גיבּ אַרײַן די המן-טאַשן" ,פֿ, .7אָפּגץ"
דאַװנט מעריב ,האָט דער רבּי אים געהייסן . . .

אַרײַנגעװאַקסן

,מײַן שׂכל קען איך דאָך דיר ניט אַ'" ,פֿװל.
;אַלץ װאָס א מענטש פֿילט קען ער אי אין אַ
ניגון און דער ניגון לעבּט" ,פרץ ,א גלגול
פֿון א ניגוןי, .יעדער קינסטלער גיט ארײַן אַ
נשמה אין זײַן קונסט-ווערק" ,מר צש ,ניי ,0191
זי , .77זי |די שכינהן אין די װאָס גיט אים
אַרײַן דעם כּוח פֿון אָט דעם דיבּור װאָס ער
רעדט אין דבֿרי תּורה" ,תּניא, .822 '| ,דער
שלאָף האָט געמאַכט מיך פֿאַרגעסן מײיַן האַרצ-
קלעמעניש און אַרײַנגעגעבּן כּוח אין מײַנע
אבֿרים" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטה ,ז' ,74
,און מײַן גײַסט װעל איך אי אין אײַך און װצל

אי װועטשערע" ,אַ .בּערגמאַן ,קאָצקער מעשׂיות,

מאַכן אַז אין מײַנע חוקים זאָלט איר גיין" ,תּי,
יחוקאל ,לו,72 ,

 .2אַרײַנטאָן ,אַרײַנשטעלן ,אַרײַנפֿאַסן, .און
אלקים האָט זיי |די שטערן| ארײַנגעגעבּן אין

 .9שענקען ,מנדבֿ זײַן ,אי א ספֿר-תּורה אין
שול .אַי א בּעט אין שפּיטאָל ,אַן אַמבּולאַנץ
פֿאַר קופּת-חולים,

ווארשע  ,9291זי ,241

די אויסשפּרײטונג פֿון די הימל צו לײַכטן אויף

דער ערד" ,חחת ,א,1/

 .8אַרײַנשיטן ,אַרײַנגיסן ,אַרײַנמישן .אַרײַג-
פּראַװען .אי זאלץ און פֿעפֿער אין יויך .אַ'
צוקער און האַניק אין צימעס .אַ' בּראַק,
אָפּפֿאַל אין סחורה .אי קלײַען אין מעל .אי אין
װאָג פֿון פֿלײיש בּיינער און הויט .אַי אַ פֿאַלשע
מטבּע* .אִי אין נדן = אַרײַנרעכענען אַזױנס
פֿיג, .ר' אײַזיק'דוד
װאָס געהער זיך ניט.
האָט זיך ערשט צעוויגט און געװאָלט  . . .וְאין}
דעם שמועס אַי א בּיסל פֿעפֿער מיט ציבּעלץ",
ממוס,

מסעות,

ו' ,67

 .4אָפּגעבּן אין א לערןאַנשטאַלט ,אין אַן
אינסטיטוציע .אי דאָס קינד אין חדר .א' דעם
אַלטן טאַטן אין מוֹשבֿיזקנים, .אוי ,בּײַ קהל
איז די עצה ,אוי ,פֿארבּליבּן ,אז מען זאָל
חיימעניון אין שפּיטאָל אַי ,פֿל, .אַז ניט דאָ
אין דעם פּאָלק ,האָט מען נפֿתלקען ארײַנגע-
געבּן אין אַן אַנדער פּאָלק" ,יאַ ,שטערנטיכל,
לײַפּציג  ,1681ז' ,63
 .2איבּערגעבּן אין יענעמס רשות ,איבּער-
ענטפֿערן, .רבּונוישל-עולם ,דוא האשט אונזרי
לײַט אין די פּוחזים

הענט

ארײַן גיגעבּין אַז

זי זאַלין אונז אום בּריינגין פֿון אונזר לעבּין",
מעשׂה אומן ,די ייִדן ,װאָס האָבּן אונדז אין
זייערע הענט אַרײַנגעגעבּן ,האָבּן זיי זיכער
געמוזט דערציילן אַז מיר זײַנען װילדע גיבּו-
רים" ,ממוס ,מסעות ,זי ,111
 0דערלאַנגען אַן אָפֿיציעלע שריפֿט אין אַן
אינסטיטוציע ,אַן אָנקלאָג אין געריכט ,אי א
בּקשה ,א פּראָטעסט אע .א' א רעזיגנאַציע.
,דער װוינער סוחרים-פֿאַרבּאַנד האָט טאקע בּאַלד
אַרײַנגעגעבּן א מעמאָראַנדום צום מיניסטעריום
פֿון אינערלעכע ענינים" ,סי סאַנץ ,זי ,242

 .7אינװעסטירן אין אַן אונטערנעמונג .אַרײַג-
טראָגן אַ חלק אין שותּפֿות, .ער האָט ארײַנגע"
געבּן אין שותּפֿות זײַן גאַנצן האַבּיאון-גוטס".
,ער האָט ארײַנגעגעבּן אין געשעפֿט געלט און
כּוחות".
 .8אַרײַנלײגן נשמה ,געפֿיל אין אַן אַרבּעט,
אין אַ שאַפֿונג .בּאַװירקן ,משפּיע זײַן א' א
געדאַנק ,אַן אידיי .אַ' שׂכל .אי מוט ,כּוח,

 0געבּן איבּערגװאַלד ,אָן יענעמס וילן
און וויסן .פֿאַרקװעטשן דאָס נעזל און א' דעם
קינד די רפֿואות,
,

דערלאַנגען

קלעפּ ,שמיץ,

װיפֿל עס גייט אין זיי אַרײַן.

קללות.

אַ'

*ֹאַי אַ פּאַרציע,

מיט זיך  --זיך אי װי א פֿרײַװיליקער אין
דער אַרמײ,

זונג- .עכץ- .עניש .דער -עריי
אַרײַנגעפּראַכט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנבּרענגען
 ,6--אויף אֵיע סחורות איז פֿאַראַן אַן אָפּצאָל,

-ערהייט..

-קייט,

אע גנבים.

אַרײַנגעגעבּן  --אדי ,פּאר אַרײַנגעבּן ,+-
ערהייט,אַיענע אַרבּעט .אַיענע דאַקומענטן.
-קייט,

אַרײַנגעגעפֿן  --אַד ,פאַר אַרײַנעסן .+-
;מיט עקשנות און בּאַהאַרצטקײט ,מײַנע אויגן
אין דער שװאַרצקייט פֿון דער נאַכט אַ ,האָבּ
איך לאַנג אַװױ געבּליקט" ,הר ,ידי ראָבּ
הקקייט,
יערהייט.

אַרײַנגענראָבּן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנגראָבּן ,+--
,פֿון זײַנע קליינע אַ'ענע אױגן האָט װי
שטענדיק אַרויסגעשמייכלט דער גרינער אַמֹּי
גלאַנץ",

נאָך

בערג,

יעץרהייט,

אַלעמען

-קייט,

אַרײַנגעדױערן  --אוטװ.

געדויערן בּיז א

שפּעטערדיקער תּקופֿה,, ,אויף װיפֿל פֿישקע האָט
דעם קינסטלערישן כּוח אַרײַנצוגעדויערן אין די
װײַטערע דורות" ,ש .בּיקל ,טמז 8691 ,וו .3
-ונג,

אַרײַנגעדיונגען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנדרינגען
 .6-אַיע נײַע אידייען, .אַזױ בּלײַבּ איך שטייןאָן אַ'ער מיט בּיידע אויגן אינעם דיקן שיכט
ערד װאָס אונטער מײַנע פֿיסײ ,הל ,אין קיינעמס
לאַנד' ,אונטער די טריט פֿון מײַנע פֿיס',

זערהייט.

-קיים,

אַרײַנגעדרײט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנדרײען ,6-

אַרײַנגעבּראָפן  --אַזי ,פּאַר אַרײַנבּרעכן .--
-ערהייט.

ריווקין ,אונדזערע פּראָזאַאיקער ,זי .,531
הקקייט,
הייט.

-ער-

קייט,

אַרײַנ;געבראַקט  -אַדי ,פּאַר אַרײַנבּראָקן
 .6-אע דײַטשמעריזמען, ,און די ציבּעלט,די אַיע ,איז האַרבּ װי מײַן אומעט אין דער
פֿינצטער" ,מלה ,לידער ו ,זי 981, -ערהייט,
-קייט,

אַן איער לאָמפּ .אַן אי שרײַפֿל.
-קייט,

-ערהייט,

אַרײַנגעהאָפֿטן  --אַדי ,פאר אַרײַנהעפֿטן ,+-
אַענע בּלימעלעך.

-ערהייט.

הקקייט,

אַרײַנגעהױבֿן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנהײבּן ,6-
אַיענע זעק תּבֿואה .אַיענע קינדערלעך.
קייט,הייט.,

ער"

אַרײַנגעפּרענגט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנבּרענגען

אַרײַנגעהױפט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנהױכן ,6-

שליערס  . . .פֿול בּיזן דאַך מיט דער איער
, ,4--

קקיים,

תּבֿואה" ,ייט ,פּוילן ו.

-ערהייט.

-קייט,

ארײַנגעגאַנגען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנגײן ,--

די אַיע שכנה,
ראײַנגעגאַפֿן

איער פֿרישער אָטעם.

אַרײַנגעחונקען  --אדי ,פּאַר אַרײַנהינקען,
איער אינװאַליד .ער"
- 93געהינקט.
הייט.

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנגיסן .=--

,און װער װעט קידוש מאכן אױפֿן צער אַיענעם
אין בּעכערלעך פֿון בּלינדע טריטצייכנס" ,פּמ,
כאַליאַסטרע וו ,פּאריז  ,4291זי - 11ערהייט,
-קייט,

אַרײַנגענלידערם  --אַדי ,פּאַר אַרײַנגלידערן.
,אַז מע לייענט זיך אַרײַן אין שלום-עליכמען
איז גאַרניט שװוער צו דערגיין  . . .װאָס איז פֿון
מחבּר גופֿא אָנגענומען און אַרײַנגענומען,
ארײַנגעװעבּט און א' אין זײַן לשון" ,ימ ,יִֶשפּ
קקייט,
ערהייט.צצא2 ,

פֿרײַנגעגנבעט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנגנבֿענען
 .+אַן אע השפּעה .אַן אע מויקאַלישע,ייזען האָט  . . .בּאַװויזן אָנצוּװאַרעמען
פֿראַזע .ר
דעם לייענערס האַרץ מיט אַן הומאָר" ,בּ.

-ערהייט,

הקקייט,

אַרײַנגעהײימישט

--

אַדי ,פאַר אַרײַנהײ-

מישן ,נעאָל .אפֿא.
אַרײַנגעװאױאן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנװעגן ,=--
ערהייט,א'ענע פּאַקונג .אַ'ענער אָפּפֿאַל.
-קייט,

אַרײַנג(ע)וואלדעווען  --טרו .אַי די רופֿן
נאָך הילף אין דער פֿינצטערער נאכט, .בּעת
אָט די זלאַטע האָט אינדערפֿרי אַרײַנגעגװאַלדע-
װעט אין אָרון-קודש ,האָט זי געהאַט אַ קול פֿון
א רוצחטע",

חג ,פֿאָר 2791 ,וא .5

אַרײַנגעװאַקסן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנװאַקסן ,6--
אַ'ענע אין זייער ערד .סוחרים ,א'ענע אין
מסחר, ,עס קומט דאָך א צײַט ,װען מע װערט
אַן אײַנגעװאָרצלטער ,אַן א'ענער ,אַן אייגענער",

אַרײַנגעװאָרפֿן

2244

קאַר װ ,נ"י  ,0491זי .301

-ערהייט.

-קייט.

אַױרײַנגעװאָרפֿן

אַדי ,פּאַר אַרײַנװאַרפֿן

--

, .6-אין נסים האָט אַמאָל זײַן פֿאָלק געגלײיבּט,אַז אַן א'ענער אין לײבּךגרובּ איז געבּליבּן
לעבּן",

פּמ,

מלחמה

-ערהייט.

װו ,נ"י

.184 '/

,6591

הקקייט,

אַיע בּקשה אין אָפֿענעם אָרון-קודש.
אַרײַנגעװײינען  --טרו.
אָנגעהויבּן
מיידלעך",

האַלפערן,

צו מיר

עטלעכע

שיינדעלע,

װאַרשע

געװיינטלעך מיט זיך .אוטחװ.
 ,3ז' .34
,טוט זיך אין תּעניתים אונ חסידות שטות אַרײיַן
גיווינן" ,עיון ,כא/בּ, .דער װאָס געװיינט זיך
אין גוסע מידות אַרײַן טוט ער זיך טאַקע

צוליבּ" ,מס ,משלי ,יט8 ,

-עניש.

-שאַפֿט,

אַרײַנגעװעבּט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנװעבּן .-
אַיע פֿעדעם, ,איך װער אי אין דער התלהבֿות-
דיקער זיסער שטילקייט" ,חג ,טמז 8691 ,ווע ,62
הקקייט,
דערהייט.
אַרײַנגעזױגן  --אַדי ,פאר אַרײַנזײגן- ,יזויגן
 .4מיט דער מוטערס מילך אַיענע גלײבּונגען.;בּעת דער ים צעעפֿנט זײַנע אַפּלען אין
מאָרגן-רויט ,געפֿינט ער פֿון רעגױפֿאָלק מער
קיין צייכן :זיי זענען אין אים ...אַ" ,יפֿ,

קייט.

-ערהייט.

אַרײַנגעזונגען  --אדי ,פּאַר אַרײַנזינגען .6--
אע מעלאָדיע .אַיע טענה, .אויסגעריסענע ,אויס-
געװאָרצלטע ,אין קיין שום ריטעם נישט אַיענץ",
אַלטמאַן,

משה

זי .961

מדרש

-ערהייט.

פנחס,

בּוקאַרצשט

,6291

קקייט,

אַרײַנגעוונקען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנזינקען .6--

,די כּוחות זענען אין ערגעץ אַי אין שװאַרצן
אָפּגרונט",

סעג,

געבּרענטע

ערד,

ב"א

,7491

- 251ערחייט .קקייט.
אַרײַנגעזילבּערט  --אדי ,פּאַר אַרײַנזילבּערן

 .4-נעאָל,, .מאַך מיך קלוג און לויטער װי עספּאַסט צו זײַן איצט / ,נישט צעבּליצט  --נאָר
אי שטום אינעם װאָרט" ,ל .װאַסערמאַן ,איק,
פּסח תּשב"א,

ארײַנגעזעפן  --אַזי ,פּאַר אַרײַנזיצן ,6-
אַ'ענע בּיז שפּעט אין דער נאַכט.
ערהייט,דקייט,

אַרײַנגעזעצט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנזעצן ,=-
אע ציין, .די רייד פֿון קלוגע לײַט זענען װי
שטאַכעטן און אַ'ץ פֿלעקער" ,פרץ ,איבבז
קהלת ,יבּ, .11 ,מיר ,געפֿינען ...די כּתובּה
אַ' אין א בּאַפּוצט רעמל" ,ר .זעליגמאַן ,איבּז
דר'

מ.

זי .05

גאַסטער,

די

-ערהייט.

אין דער

כּתובּה,

בּערלין

,3291

קקיים,

אַרײַנגעטאָן  --אַזי ,פּאַר אַרײַנטאָן .6-
פּס; --געטון .אַענע אין הבֿלײעולם הזה.
אַיענער בּראשו ובּ)רובּו אין לערנען .זײַן אַי

שע,

אכילה",

אַלטינט

-ענקייט.

כּתרילעװקע,

ענערה

קייט.

אַרײַנגעטיפֿט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנטיפֿן (זיך)
.+-

צוגעװיינען, .כ'האָבּ

אַרײַנצוגעװײנען

ליבּשאַפֿט ,זי .68

אין געיעג נאָך שפּײַז .זײַן א' נאָר אין זיך,
זײַן אי אין שװערע מחשבֿות .זײַן א' מיטן
גאַנצן ק אָ פּ, .בּיידע אי אין א װײַטן בּרייטן
שמועס און װי עס זעט אויס גאָרניט קיין
פֿרײלעכן" ,ממוס ,שלמה ,זי , ,9צײַט איך לעבּ
האָב איך ניט געזען א מענטש זאָל זײַן אזוי אי
זי .261

אַרײַנגעװויינט  --אַדי .פּאַר אַרײַנװײנען .+-

י.

אַרײַנגעפֿלױגן

זיצן

אִ'

-ערהייט,,

אין

א'

פֿאָטעל.

זאַמד,

אין

קקייט,

אַרײַנגעטראָטן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנטרעטן ,--
אַ'ענע װאָכעדיקײט .דאָס אַענע נײַע אאָר,
יערחייט- .קייט,
אַרײַנגעטראָפֿן
.-

אַזי ,פּאַר אַרײַנטרעפֿן

--

אַיענע ר
ייד .אַ' רעטעניש- = .ערהייט,

-קייט.

|

אַרײַנגעטרונקען  --אדי ,פאר אַרמנטרינקען
.6-

אוער

סם- = .ערהייט.

הקיים.

אַרײַנגעטריבּן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנטרײַבּן ,)--
אַיענע סטאדע .די אַ'ענע אין געטאָ .
קייט.הייט.

-ער-

אַרײַנגעפּישופֿט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנכּישופֿן
, .+דאָס שטאַמיקע אין מיר  ---געזאַנג פֿוןאוראַלטע בּיימער װײַסע ,כ'בּין אַרײַנגעכּישופֿט
אין דער בּיינערדיקער װײַסקײט" ,הל .הער"

הייט.

-קייט.

קקייטֿ,

-ערהייט.

אַרײַנגעלױכטן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנלײַכטן .)--
איענער פּראָזשעקטאָר.

-קייט,

-ערהייט.

אַרײַנגעליטן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנלײדן .אַיענע
פֿאַרבּאָרגענע עגמתינפֿשן- .ערהייט- .קיים,
אַרײַנגעלײנט

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנלײגן ,6-

אױך:
די אַיע אַרבּעט ,מי ,האָרעװאַניע אע.
(סוחריש) זיך אָפּנענאַרט, .איך בּין אַן איער
א'ס --
נאָכן קױפֿן דעם װאַגאָן תּבֿואה".
צוגאָבּ פֿון גרינסן ,װאָרצלען צו זופּ . /ור-
הייט.,

--

דח

געוויינטלעך מיט ז י ך  --זיך אי אין א שלעכט
געשעפֿט, ,איך װעל זיך מער פֿון די װערטער
נישט לאָזן אַי" ,מ .דלוזשנאָװסקי ,פֿאָר2791 ,
,3 14

ארײַנגענומען  --אַדי ,פּאַר אַרײַננעמען ,+--
א'ענע
-קייט,

אין

קאָפּ

קייט,

-ערהייט.

אע.

אַרײַנגעגעצן  --אוטח, .גיי איך און גענעץ
פֿאַרנאַכטגאָלד,

אַרײַן אין דער װעלט" ,אצג,
אַזא מין פֿאַרנאַכטיקער גאַנג"

אַרײַנגעעלנבּױגנט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנעלנ-
בּויגענען

נעאָל,

(זיך),

א.

קרזאַװסקי,

י.

 ,0אַרליַנגעשטופּט (זיך) מיט די עלנבּויגנס,
איער בּיז סאַמע אױבּנאָן,
אַרײנגעפּאַסט  --אדי ,פאַר אַרײַנפּאַסן ,6--
,די בּאַלקנס-געשטעלן פֿון אײַזױבּעטאָן ,װאו
עס זײַנען אי אויסגעהוילטע בּעטאָבּלאָקן,
פּראָספעקט

דירות

פֿון

יזרעאליה,

אין

א"י,

ַסישע
ּער.ײ..
פַנ
אויגוסט , ,4691די אויגן זײ
און בּלאָץ ,אַי אין העלם װי אין אַ ראַם" ,סעג,

איצטער ,זי 95

הקקיֿ -

-ערהייט.

;דער בּאַגריף אי מיינט די פֿעאיקײט פֿונעם
יחיד צו זײַן אין אַ הסכּם מיט זײַן סבֿיבֿה",
מװ,

װעג

יוגנט,

צו אונדזער

אַרײַנגעפּלאָנטערט

ז' ,192

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנ-

פּלאָנטערן (זיך)  .+--אע זײַטיקע ענינים .אע

אַרײַנגעלאָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנלױפֿן .=-
אִיע קינדער.

אַרײַנגענאַרן

טרח.

אַרײַננאַרן

הקייט,

אַרײַנגעלעגן  --אַד ,פאַר אַרײַנליגן ,)-
א'ענע אין שמוציקע געלעגערס.

קקייט,

איבּעריקע הוצאות.

הקקייט,

-ערהייט.,

אַרײַנגעפֿאַלן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנפֿאַלן ,-
אַיענער קרבּן, .אין דער דאָזיקער פֿרײלעכער
לעבּעדיקער מחנה איז ער װי אַן אַ'ענער גרליז",
אר' ,דער קאָרעקטאָרי.

הקקייט,

-שרהייט.

אַרײַנגעפֿאַסט  --אדי ,פּאַר אַרײַנפֿאַסן .אַיער
בּריליאַנט.

,די

שװאַרצע

אִיע פֿרעמדע אויגן" .

אויגן

זיצן

-ערהייט.

טיף

װי

קקייט,

אַרײַנגעפֿאָרבּן  --אדי ,פּאַר אַרײַנפֿאַרבּן,
איענע שטאַפֿן.

-ערהייט.

הקקייט,

אַרײַנגעפֿאָרן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנפֿאָרן .)-
א'ענע סוחרים .ניט קיין היגע ,נאָר אַיענע.
,און נישט נאָר יונגע  --א בּיסל א'ענע אין די
יאָרן רופֿן זיך אויך אָפּי ,אפֿא ,טמו.5 ; 4691 ,
הקייט,
דערהייט.

אַרײַנגעמאָלדן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנמעלדן .4--

אַרײַנגעפֿלאָכטן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנפֿלעכטן

פֿון האָטעל.

 .4סטענגע ,אַ'ענע אין האָר, .האָט זיך דער-הערט פֿון אַלע זײַטן צענדליקער שטימען,
אַ'ענע אין אַ הילכיקער בּראַװאָפּאַטשערײ",
ערהייט,ש .פּערסאָװ ,אויצרעס ,מאָסקװע.
-קייט,

אי שטיקל נײַס .אַענע
הקקייט,
דערהייט.

אַרײַנגעמאָסטן
4

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנמעסטן

אי קװאַטירל

אַרשין.

-ערהייט.

אַרײַנגעמיטעװען

געסט

בּראָנפֿן .א'ענער

האלבער

קקייט,
זיך --

אַרײַנקומען ,אַרײַנלעבּן זיך
;אַרײַנטראַכטן זיך אין זײַנע
ניט אַזוי שװער ,אָבּער אי
שוין גאָרנישט אזא לײַכטער
 8וווש .2

אוטװ.

נאאָל.

אין אַ געמיט,
לידער איז אפֿשר
זיך אין זיי אין
ענין" ,אפֿא ,טמז,

אַרײַנגעפֿלאָסן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנפֿליסן .--
איענע
-קייט,

װאַסערן.

אַענע

צדקה.

ה-ערהייט,

אַרײַנגעפֿלױגן  --אדי ,פאַר אַרײַנפֿלנען .-
אַי שװעלבּעלע.
-קייט,

א'ענע

װינטן.

-ערהיים,
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אַרײַנגעפֿראָרן
אַרײַנגעפֿראַרן" ,פֿרױירן  --אַדי ,פאַר אַרײַנ-
פֿרירן ,פֿלײיש ,א' אין פֿריר-קאַסטן, .געזעסן
זײַנען זיי װי גענדז ארײַנגעפֿרױרענע אין
שניי" ,פמ ,מלחמה

! ,נ"י  ,6591זי ; .012איך

בּין ארײַנגעפֿרױרן אין אַ גרויסן שפּיגל אויף
ער"דער װאַנטײ ,רק ,פֿון יענער זײַט ליז.
קייט,הייט,

אַרײַנגעפֿרעגט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנפֿרעגן .+
ערהייטאע קשיא .אַיע שטעכװערטלעך.
, -זיי האָבּן געװאָלט זען װי לאַנג װעט ר'לייזער קענען זאָגן דעם שיעור ניט אַי ,הרבֿ
שורין ,פֿאָר 0691 ,ווו ,8
אַרײַנגעצוואונגען  --אדי ,פּאַר אַרײַנצװינגען
ערהייט, ,-אע הנחות .איער כאַבּאַר.-דקייט,

אַרײַנגעצױגן  --אַזי ,פּאַר אַרײַנצלען .6-
אַיענע אין א פֿאַראײן .אַ'ענער אין אַן אַפֿערע.

יערהייט,

הקקייט,

אַרײַנגעציל(י)עט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנצילען
 .4-איער פֿאָדעם .אי אין א נאָדל,-קייט,

-ערהייט,

אַרײַנגעקאַפּעט  --אַדי ,פאר אַרײַנקאָפּען
מאַי אין גרובּ ,האָט עֶר ניט געהאט קיין כּוחות
| זיך אױפֿצוהײבּן", .מיר לעבּן א' אין אַ
ערהייט.
מלחמה" ,יג ,טמז 6691 ,וט .7
-קייט,

אַרײַנגעקוװעטשט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקװעטשן
 ,-אַיע אותיות .די אַיע אין תּפֿיסה-קאַמער,קקייט,
זערחייט.

אַרײַנגעקומען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקומען .)--
אַענע געלטער .שאָט דער מין שװײַגן איז זייער
ניט אײַנגענעם דעם נײַ-אַ עםײ ,ממוס ,שלמה |.

דערהייט,

אַרײַנגעקלאַפּט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקלאַפן
 .6-אע טשװעקעס, ,ג,עטאַנצט האָט ער אויףאיין אָרט .דערבּײַ איז איין פֿוס געשטאַנען װי
אַן איע אין דער בּינע און מיט דער אַנדערער
האָט עֶר געשלאָגן די בּינץ" ,פּמ ,איינס אַף
איינס ,זי ,102

אַרײַנגעקלונגען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקלינגען
 .-אִיע טענער .איע סענסאַציע- = ,ערהייט.דקייט,

אַרײַנגעקנאַטֿן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקנעטן ,+--
,לעבּנסיבּרעקלעך אין װעלכע עס אי אָפֿט
אַרײַנגעקנאָטן שטיקער האַרץ" ,בּ .ריוקין,
גרונט

טענדענצן

| אַרײַנגעשפּונען

פֿון

דער

ידישער

ליטעראַ-

אַרײַנגעקראָֿכן  --אדי ,פּאַר אַרײַנקריכן ,+--
אַן אי משה-רבּינוס-קיעלע .אַיענער חשד- .ער-
הייט ,הקקייט,
אַרײַנגעקויצט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנקריצן ,+--
ערהייט,איבּערלעבּונגען ,איע אין זכּרון.
קייט,ג-ע-
אַרײַנגעראָסן  --אוטו .געראָט אַרײַן- ,
ראָטן .זײַן ענלעך אויף עמעצן פֿון דער
משפּחה ,אי אין טאַטן ,אין פֿעטער, .אַברהמס
בּןיחיד דאַרף . . .זיך פֿירן בּרייט ,מענטשן
זאָלן װיסן ,אז עֶר האָט אין װעמען אַרײַנצו-
געראָטן" ,אַפּאַ ,פוילישע װעלדער ,זי , 89מיטן
געשטעל און מיט דער גאַנצער שיינקייט האָט
יענע אי אין רוכטשען" ,י .פערלע ,גילדענע
אויך אַדי;- :געעראָטן -
פּאַװע ,זי .61

אין טאַטן איענער זון.

-קייט.

אִיע וירקונג.

אִי רעגנװאַסער.
-דקייט,

-ערהייט,

אַרײַנגעשטארט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשטארן.
,איך שטיי אױפֿן פֿעלדזנשפּיץ ,אַרײַנגעשטאַרט
אין שטילקייט פֿון דער נאַכט" ,י .מאַניק,
אין טריט

פֿון דײַן װאַנדער.

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנשטױסן

אַרײַנגעשטױױפן

אַוענע בּהמות2 .,געקאָרטשעט האָבּן זיך
אין גאַזזצעלן פֿאַרשטאָפּט אַ'ענע מיט הילכיק-
שנײַדיקע געהוילן" ,פמ ,מלחמה װו ,נ"י ,6591
קקייט.
ערהייט.זי 784

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנשטופן

אַרײַנגעשטופּט

 ,+די אייבּערהעמדער אע אין טשעמאָדאַןהענט אע אין גראָבּע הענטשקעס- .ערהייט,

אַרײַנגעשטיגן  --אַדי ,פְּאַר אַרײַנשטײַגן ,+--

אַרײַנגערוקט  --אַדי ,פאַר אַרײַנרוקן ,=-

אַרײַנגעשטעלט  --אַדי ,פאַר אַרײַנשטעלן

אַ'ער טשאָלנט, .די הײַזער זעען אויס װי זײ
זײַנען איינער מיט דעם אנדערן עפעס ניט
שווה-בּשװה :דו שטייסט אַ' ,װיל איך שטיין,
דיר אויף צולהכעיס ,אַרױסגערוקט" ,ממוס,

 ,6אע ציין .איער דימענט, .זי |די שטאָטןפּינטלט מיט די אע עלעקטרעאויגן" ,משה
ערהייט,טײַטש ,רעמאָנט ,מאָסקװע .3291
-קייט,

-ערהייט.

מסעות ,זי .58

קייט,

אַרײַנגעריבֿן  --אדי ,פאַר אַרײַנרײַבּן ,)-
ערהייט,אַיענע װעטשערע .אֵיענער כריין.
-קייט,

אַרײַנגעריטן  --אַדי ,פאַר אַרײַנרײַטן .6-
איענע ראָטע.

-ערהייט.

אַרײַנגעריפן  --אדי ,פאר אַרײַנרײַסן (זיך)
 .+די זיך א'ענע טעותן .אַ'ענע חוצפּה.קייט,
יערהייט.
אַרײַנגערעפנט  --אַדי ,פאר אַרײַנרעכענען
 .-פּרײַז פֿון בּילעט מיטן אץ טרינקגעלט,קייט,
ערהייט.אין נדן אַיע מתּנות.

אַרײַנגעשאָטן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשיטן ,--
איענע קוילן .אַיענע קאָמפּלימענטן.
-קייט,

-עץרהייט,

אַרײַנגעשאָפֿן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשיסן ,6--
א'ענע קוילן .איענע אױסוופֿן.
-קייט,

-ערהייט,

אַרײַנגעשאָרן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשערן .האָר
אַיענע אין קישן,
אַרײַנגעשװאַרן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשװערן,
אן אי עדות-זאָגן .איענער צוזאָג . -ערהייט,

אַרײַנגעקראָגן  --צדי ,פאַר אַרײַנקריגן ,4--

אַרײַנגעשטאָכן

-

אַרײַנגעשטעקט

אַדי ,פּאַר אַרײַנשטעקן

,יט צוויי האָרקעמלעך אֵיץ
 .4--איער פֿלאָקן .מ

הינטער אירע אויערן" ,חג ,טמז 2691 ,וש ,22
הקקייט,
דערהייט,

אַרײַנגעשטרײַכט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשטרײַ-
כן, .די גרויע האָר גלאַנצן ,שטאַרצן איינציק-
װײַז װי אַרײַנגעשטרײַכטע פֿרעמדע האָרײ ,שע,
'הײַנט איז יום-טובֿי.
אַרײַנגעשיט

 --זזו אַרײַנגעשאָטן ,פד.

אַרײַנגעשלאָפֿן  --אַדי ,פאַר אַרײַנשליסן
איענע זײַטן אין דער דרוקמאשין .
-קייט,

 .-א'ענע פֿײַל .אַיענע בּאַלײידיקונגען.קייט,הייט.,

-ער-

-ערחייט,

אַרײַנגעשלונגען  --אַדי ,פאַר אַרײַנשלינגען
 .6--אַי פֿישעלע .אַי בּיינדל.

 --אַדי ,פאר אַרײַנשטעכן

איענע חובֿות .אַיענע זידלערײַען.
|
-קייט.

א ראם

אַ'ענע פּאַסאַזשירן,

אַרײַנגעקערט  --אדי ,פּאַר אַרײַנקערן ,.=-
אי גלעזל משקה .אע אויגן אין א בּלאַס פּנים,
הקקייט,
דערהייט..-ערהייט.

;זי
זי ,85

מאַכן

מיט

אע

לײַסט",

אַרײַנגערונען  --אדי ,פאר אַרײַנרינען ,6-

אַרײַנגעשוויגן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשװײַגן ,+--
א'ענער יאָ, .שטיפֿערלעך-װינטלעך קומען צו
דיר אין אלטמאָדישן טאָג װאו דו בּיסט אַ",
י .מאַניק ,צפת' ,אין טריט פֿון דײַן װאַנדערי
קייט,-ערהייט,

טור ,...זי ,08

אַרײַנגעשטאַמט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשטאַמען,
בּער,

-ערהייט,

אַרײַנגעשליפֿן  --אדי ,פּאַר אַרײַנשלײַפֿן ,6--
אע גלעזלעך.

-ערהייט.

קקייט,

אַרײַנגעשמאָלצן  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשמעלצן
 .-אי פֿעטס .אַיענער מעטאַל .-קייט,

אַרײַנגעשמיסן

-ערהיים,

 --אדי ,פּאַר אַרײַנשמײַסן

 ,6-אַיענער הינטן.

-ערהייט,

אַרײַנגעשניטן  --אדי ,פאר אַרײַנשנײַדן ,--
אי שטיקלעך שטאָף .אַענע בּלעטער .א'ענע
אותיות.

-ערהייט..

קקֵייט,

אַרײַנגעשפּאָלטן  --אַדי ,פאר אַרײַנשפּאַלטן
 ,4--איענע קינעלעך .

-ערהייט,

אַרײַנגעשפּונען  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשפּינען.
אַיע פֿעדעם,

אַרײַנגעץשפּרונגען

אַרײַנדערלאַנגען
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אַרײַנגעשפּרונגען  --אדי ,פּאַר אַרײַנשפּרינ-

אין אים אַרײַן  ...דאָס אומפֿאַרגענגלעכע
לעבּן" ,קאַר | ,נ"י  ,8391זי ,231

 --אַדי ,פאַר אַרײַנ-

מיט זיך ; --כּדי צו געווינען פּלאַץ האָבּן
זיך די מענטשן און הײַזקעס אַרײַנגעגראָבּן אין
ליים" ,זש ,נח פּאַנדרע, .אָפֿטמאָל האָט ער

קאָפּ( .איר בּײַטעם) אַ' אין מוח .ער האָט
פֿון מיר גוט געקרענקט ,איידער עֶר האָט מיר
אַרײַנגעדאָלבּעט אין קאָפּ די אַלע לימודים",
שטערן ,מינסק  ,6291טן ( 4ח) .עניש.

אויסגעזען אַזױ װי ניט פֿון דער װעלט ,בּשעת

אַרײַנפֿאָרן מיט אַ

גען  .+-אִיע אין װאַסער.

ארײַנגעשפּרענקלט

-ערהייט,

שפּרענקלען .אי'ע פֿאַרבּפֿלעקן .אַ מיעוט ,אַי
ער-צװישן דער אָרטיקער בּאַפֿעלקערונג.
הקייט, ,אױסצוריניקן די מדינה
הייט.
אַי" ,מװ,

פֿון ייִדישער

היטלערס

פּראָפֿעסאָרן,

ד .741

 --אַדי ,פּאַר אַרײַנשרעקן.

אַרײַנגעשראָקן

די אַיענע אין קעלער.

ערהייט,

.6-

לאָמפּ ,אי אין חוֹשך פֿון הימל,

פֿאַרסודעט װינקט זיך איבּער מיט די ראָגן",
חג ,פֿאַרװאַקסענע װעגן ,7391 ,זי .57
קייט.הייט.

-עֶר-

אַרײַנגעשריבּן  --אדי ,פּאַר אַרײַנשרײַבּן
 .6-אַוענער קרײַז ,שטעטלעך .אַיענע אין דער-ערהייט.

ענציקלאָפּעדיע .

אַרײַנגעתושבט
.+--

;די

עסיי

אַרײַנגעתּושבט

קקייט.

 -אַדי ,פּאַר אַרײַנתּושבֿןאיזן

נאָך

עפּעס

ניט

געהעריק

װי עס זײַנען אנדערע

זשאַנערן

אין אונדזער . . .ליטעראַטורײ ,נחום סומער ,אויף
זײַטיקע װעגן ,3691 ,ז' .8

אַרײַנגראַבּל(י)ען  --טרו.

 .1צונױפֿנעמען

מיט א גראַבּליע און עס ערגעץ ארײַנשאַרן ,אי
שטרוי אין שטאל אַרײַן .א' שטיינער אין אַ
 .2אַרײַנקראַצן .אַרײַנקרעלן אַרײַ-
גרוב.
דראַפּען .די קאַץ האָט אירע שאַרפֿע נעגל אַ'
אין דער קאָרע פֿון בּוים,
מיט

זיך

--

,װי טיף עס װאָלטן זיך די

פֿינגער זײַגע אַרײַנגעגראַבּלט אינעם פּלוש און
אים צעפֿעדעמט" ,הל ,דאָס קראַנקע צימער"
-עניש,

אַרײַנגראָבן  --טרװ.

פֿיג .קאַ װאָרט דאַרף זיך א' אין דער שפּראַך",
אפֿא ,געטראַכט

אַרײַנגעשרױפֿט  --אַדי ,פּאַר אַרײַנשרױפֿן
,דער

ער פֿלעגט אויפֿמישן דעם זוהר און זיך א'...
אין ספֿר אַרײַן" ,ח .י .פּערל ,פֿאַרלאָשענע ליכט
איך
פון מאַרמאָרעש ,תּ"אָ תּשי"ח ,ז' .,84

 .1פֿאַרגראָבּן ,פֿאַר-

שיטן מיט ערד .א' דעם טעלעגראף-סלופ.

אַ'

דרענגלעך פֿון די טויערן.

 .2אוטװ .גראָבּן טיף .גראָבּן און אַ' בּיז
מע קריגט װאַסער, .צו דעם זאָ װיל איך טיף
א!ין דיא ערדן היניין גראָבּן אוני איך װיל אום
קערן אַלי זײַני גרונד ועשׂטונג" ,יוסיפֿון,
|
אַמשׂט  ,1661זי צח,
 .9בּאַהאַלטן ,אַרײַנרוקן ,אַרײַנשטעקן, .א,יך
מײַנע לענדן אַבֿלות זעק און
אן.ו.י.ף
טו אָ
גראָבּ אַרײַן אין אֵשׁ דעם קאָפּ" ,ה? ,אין
טרעבּלינקע ,...בבּאַדאַרפֿט האָבּ איך .אזי
האָט מיך אַרײַנגעגראָבּן אין איר שויס איך
זאָל נישט קאַנען מער רעדן" ,אפֿרים קאַגאַנאָו-
 :92אַי דעם בּליק אין
סקי ,ידי מומע הדס'.

מיט

ג=ראָב ,דער

עבֿרי טײַטש ,ז' ,412

-ונג- .עכץ . -עניש.

מאַכן עס זאָל
אַרײַנגראָזן  --טרו .נעאָל.
אַרײַנװאקסן װי גראָז, .װײַסער מלאך ,אויפֿ-
געבּליט דורך נאַכט ,בּלאָז אַרײַן דײַן ריח אין
מײַן טראכטן / ,גראָז אַרײַן דײַן פֿרײדיקן
נצחון אין מײַן בּענקשאַפֿט" ,סוצ ,פװ !,
זי ,013

אַרײַנגראָען-- ,גרויען  --אוטו, .װען עס
האָטס

צו

אים

אַרײַנגעגרויט

קאאאָר

דער

אין

ער  . . .אַװעקגעגאַנגען אין בּית-מדרש אַרײַן צו
דאַװנען השכּמה" ,יט ,טמז 1691 ,וע  .01עס
שוין
נען
ג.י..
ַױט
אעגר
ּנג
ברײַ
האָט די נויט אַ
אין פֿענצטער",
שטעטל.

י .יאַנאַסאָװיטש,

אַ שטוב

אין

יזנג,

לאַגע" ,זשיט או ,נ"י  ,9191זי 191,.

אַרײַנגרינען  --אוטו, .די אָפֿענע פֿענצטער
מיט די צװײַגלעך װאָס האַבּן ארײַנגעגרינט
דורך זיי" ,מאָל ,איק 7591 ,וא , .51אין אַיעדעס
שײַבּל גרינען שטיל אַרײַן די קבֿרים פֿון די
נאָנטע" ,חג ,פּליטים ,זי ,34

אַרײַנגרעפּצן  --אוטװ, .דאָס לעבּן װאָלט
געװען א גאַנץ האַרמאָנישע מעלאָדיע ,װען די
ליידיקע מאָגנס זאָלן נישט אַרײַנבּורטשען און
די איבּערפֿולטע  ---אַי ,פּרץ ,אַפֿאָריזמען.

 --אַקחװ.

 1אַ סך,

לאַנג דאַװנען .דאַװנען מיט כּװנה .אַ' בּיון
האַלבּן טאָג, .װאַלט ער זיך דאַװנען מנחה
ערגעץ דאָ אַװעקגעשטעלט . ..געשמאַק אַרײַן-
געדאַװנט און די צרות אפֿשר זיך פֿון האַרץ
אַראָפּגעװײנט" ,הר ,הרודעס' ,אין פּריצס הויף',

עפּעס ,אין עמעצן.

;אין א טויבּ זיך פֿאַרװאַנדלט,

 .4אַרײַננורען ,אַרײַנטוליען .אִ' דאָס פּנים
פֿיג .אַ' די אויגן אין בּוך.
טיף אין קישן,
אַ' דעם קאָפּ אין אַן ענין.
 .9אַרײַנפֿלאַנצן ,אַרײַנזעצן .מע דאַרף פֿריִער

אין אַ שטילע  /און אַרײַנגעדאַװנט װאָרקענדיק

צוגרייטן דעם בּאָדן און דערנאָך אִ' די יונגע
:
בּיימעלעך.

 .0אַרײַנקריצן .אַרײַנקאַרבּן.

פֿיג, .גראָבּט

א תּפֿילה" ,יזיאל לערער,

אין אַ װײַסע,

מײַן היים. .

 .2טרװ .דורכן שטענדיקן דאַװנען משפּיע
זײַן ,בּאַװירקן . ד,ורות װאָס האָבּן אין ייִדיש
אַרײַנגעדאװנט אַזױ פֿיל האַפֿטיקע ייִדישקייט",
 .8איר .פֿאַרזיצן זיך
.
 5062א
יג ,ממז91 ,
שפּעט בּײַם קאָרטנשפּיל.

מיט

זיך.

טרח.

אַרײַנדאַמפֿן  --אוטװ.

,ערװײַל האָט דאָס שיפֿל פֿאַר-
דאמפֿמאַשין .ד
לאָזן דעם בּרעג און האָט לאַנגזאם אַרײַנגע-
דאמפֿט אינעם מיטן פֿונעם טלַך" ,דר' אַבּא י.
קרים,

אַמעריקאַנער,

 1691או .22

אַרײַנדאַפֿן  --אוטו  8טרח.
אִי אין די הויזן.

2

 ,1דזו אָנדאָסן

אַרײַננאַרן

 .9אומאידל)
קאָלנער.
פֿאַר אַרײַנרעדן ,אַרײַנזאָגן אע.

*אַי אין

בּמקום-װערבּ

אַרײַנדונערן  --אוטװ  --אַרײַנקלאַפּן פֿון
דוגער, .א,ין פֿינצטערן װאַלד האָט דער שטורעם
טרװ --
אַרײַנגעבּליצט און אַרײַנגעדונערט".
הויך אַרײַנרײדן ,אַרײַנשרײַען .אי אין אויער.
,איך האָבּ אַזאַ פּערזאָן ניט געהאַט װאָס זאָל
אין מיר אַ' :זײַ ניט בּײַ זיך אַזױ געפֿאַלן",
יוסף פֿרימאַן ,װאָס איז טובּערקולאָזיס ,בּאָסטאָן

 ,8ז' ,74
אַרײַנדזשװינען

--

.=2: 6881626

טרו.

אַרײַנרוקן .אַרײַנשיבּן .,אַרײַנשלעפּן, .ה,אָט מיט
פֿיר מענטשן

אַרײַנדרינגען .אַרײַן-
אַרײַנגרײַפֿן  --אוטו.
רוקן, .זיא גרײַפֿט טיף אין טאָפּף היניין ,דא
בּישמירט זיא זיך דיא פֿינגר {מיט צואהן ,". . .
אײַלין שפיגעל ,פּראָג תּצ"ה ,זי , ,23קאָן דער
װילן פֿון דער ייִדישער אַרבּעטערשאַפֿט,..
אִי אין דעם גאַנג פֿון די פּאַסירונגען . . .און
בּאַשטימען די פֿאַרבּעסערונג פֿון אונדוער

אַרײַנדאַװ(ע)נען

אַרײַנדאָלבּען --

אַרײַנקלאַפּן אין

קוים

אַרײַנגעדזװיגעט

קופֿערט מיט גאָלד"| ,אמדן ,דער
ווילנעץ  ,8681זי ,32

ארײַנדיפּווקן  --טרװ .נעאָל.

צו אים

א

מיליאָנער,

אַרײַנדרענגען

א דיבּוק ,גוֹרם זײַן אַז א דיבּוק זאָל אַרײַן
אַרײַנטרײַבּן להיפּוך צו  אַרױסטרײַבּן אַ דיבּוק'.
פֿאַרנאַרט אין זײַנע גע-
ט
..
ָ
א,
הָלק
,דאָס פֿא
צעלטן זײַן אױיסדערװיילטן שלום-עליכם ,און
אַרײנגעדיבּוקט . . .אין אים דעם נײטיקן...
שם-המפֿורש",

פּאָעטישן

שטערנבּערג,

יעקבֿ

(|ציט' ש .בּיקל ,טמז 9691 ,וע 92ן.

אַרײַנדעמערן  --אוטו  --אַרײַנקומען אין
שטימונג
אין מיר,
אין מיר
טרװ --

פֿון בּיןדהשמשות, .ס',איז אַזױ שטיל
גלײַך די פֿאַרנאַכטן אַלע . . .װאָלטן
אַרײַנגעדעמערט" ,רק ,סבֿיבֿה ,זִן .32
ונב,
אַי בּענקשאַפֿט.

ארײַנדרערטאַפּן  --טרו, .איך פֿלעג זייער
הנאה האָבּן װען עס פֿלעגט זיך מיר מֿאַכן
אי עפּעס א פּריץ ,אים פֿאַרדולן דעם קאָפּ",
ממוס,

דאָס קליינע

מענשעלע.

 .1אַרײַנגעבּן,

אַרײַנדערלאַנגען  --טרװ.

צוגעבּן ,אַרײַנבּרענגען ,אונטערטראָגן, .אין די
טורמע איז עֶר געזעסן .װאַלוּװקעס האָבּ איך
אים

אַרײַנדערלאַנגט",

גנבים ליד.

,די

בּאָבּע

האָט אים אַרײַנדערלאַנגט װעטשערע .א קליין
שטיקל שװאַרץ בּרויט מיט א גלאָז טיי" ,בּ.
עפּלבּױם ,דעם זיידנס שקיעה ,װאַרשע ,1391
ז' , .64די װײַב פֿלעגט אַ'י פֿון קיך די
ועטשערע

מיט

געפּרעגלטע

לעבּערלעך",

בּ.

עלים ,שרעק ,מינסק , .1491די קראַנקן-שװעט-
טער

האָט

אַרײַנדערלאַנגט

דעם

אינסטרומענטן אין האַנט אַרײַן

כירורג

די

אַרײַנדערצײלן
 .2דערגרייכן,
פֿענצטער

2241
צו...

צוקומען

פפֿון די

 4אַרײַנפּלאַנטערן אין א ניט:לויניק גע"

האָט געבּלאָזן און דעם חולה אין

שעפֿט .אַרײַנשלעפּן אין אַ בּלאָטע ,בּאַשװינדלען,
אַרײַננאַרן, .ער איז פֿול מיט דאגות ,קלערנדיק
װי אַרום עֶר זאָל קענען יענעם אַרײַנכאַפּן,

אָנ

פֿאַר

בּעט אַרײַנדערלאַנגט ,האָט ער זיך נאָך מער
פֿאַרקילט" ,נס ,די משפחה מאַשבּער ,נ"י ,8491
3

אָנשלאָגן,

געבּן קלעפּ .אָפּוידלען,

שעלטן .אַי אין בּאַק ,אַי אין די ציין .אַי װיפֿל
ֿ,אַר
עס גייט אַרײַן .אַי א חלק ,א פּאַרציע .פ
זײַנע רייד האָט זי אים אַרײַנדערלאַנגט אַז ער
װעט שוין פֿאַרזאָגן א צענטן" .מיט וזיך --
קזװ .

-עניש.

אַרײַנדערצײלן  --טרו,, .אינמיטן פֿון דער-
ציילן א מעשׂה האָט ער ליבּ געהאַט ארײַנצו"
דערציילן צען אַנדערע מעשׂיות".

אַרײַנדרומלשן  --טרו .אויך-- :דרומען.
אַרײַנקלאַפּן ,אַרײַנהאַקן אין
-דרומשקען.קאָפּ ,אַי אין מוח, .איז דאָס מיר עפּעס אַלץ ניט
װעט איר דאָס מיר עפּעס
שר
ֿ..
פ.
אאָר
קל
פּראָסטער אַי אין מוח ,לערער?ײ ,חייה זעלדעס,
װינטער אבּענדען ,װאַרשע תּרנ"ח ,ז' , .48א
קאמעראַד װאָס פֿלעגט אים מיט עטלעכע װאָכן
פֿאַרן קאָנגרעס אַי אין מוח אידייען און פֿאַנ"
טאַנזיעס" ,בּעמ ץ ,זי , .57פֿון קינדװײַז אָן
האָט מען מיר אַרײַנגעדרומשקעט אין קאָפּ,
אַז תּורה איז די בּעסטע סחורה" ,ש .סײַמאָן
טאָג 8591 ,וו 1. עניש.

אַרײַנדרײישן  --טרח.
לעמפּלעך

 .1אַרײַנשרױפֿן אַ'

אין דער לוסטרע.

אַי די שרײַפֿלעך

אין דער מאַשין.

 .2פֿאַרקירעװען .אַרײַנקערן אין אַן אַנדער
ריכטונג, .ער האָט אַרײַנגעדרײט
אין א זײַטיקער גאַס".

דעם אױיטאָ

 .2פֿאַרדרײען .פֿאַרפּלאָנטערן עמעצן .אַרײַנ-
בּרענגען אין א גרופע .אַי א נײַעם מיטגלידך,
א' א פֿײַנעם בּחור צװישן די ואוילע-יונגען.
,איינער נעמט דעם אֵיל פֿאַר די הערנער און
דרייט זיי אַרײַן צװישן די צװײַגן פֿון די
בּיימער",

שלמה

יאַנאָװסקי,

ספֿר

עקדת

יצחק,

װאַרשע תּרע"בּ ,זי ,63
 .4אַרײַנפֿלעכטן ,אַי אַ בּאַנד (א סטענגע)
אין צאָפּ, .די ראַדזינער חסידים האָבּן אַרײַנ"
געדרייט אין די ציצית א בּלויען תּכלת-פֿאָדעם".
;די גאַנצע הסבּרה שטעקט דרינען טאַקע װי
| געפֿינט מען עפּעס א מיטל דעם דאָזיקן פֿרעמדן
טייל אַרײַנצודרײען אין דעם קניפּל פֿון די אלע
אַנדערע פֿעלקער" ,ממוס ,אַ סגולה...

 ,זי ,7

 .9אַרײַנשטעקן ,אַרײַנרוקן אין עפּעס װאָס
דרייט זיך .אִי א פֿוס אין דער מאַשין .אי דעם
בּויגן פּאַפּיר אין שרײַבּמאַשינקע.
 .0אַרײַנבּרענגען .אַרײַנקריגן עמעצן אויף אַ
פּאַזיציע ,א שטעל דורך פּראָטעקציע אָדער
אויף אַ ניט:-ערלעכן אופֿן, ,אַזױ לאַנג ,אַזױ
בּרייט ,בּיז זי האָט אים אַרײַנגעדרייט פֿאַר אַ
בּעלפֿער צו ,"...ייל ,קמ ,7681 ,שאן ,72
,איך האָבּ אױפֿגעזוכט א מעקלער ,אים צוגע-
זאָגט א שיין מעקלערײ ,אַז ער זאָל מיך אַ'
פֿאַר אַ משרתל בּײַם דאָקטער" ,ממוס ,דאָס
קליינע

אַרײַנדריקן

מענשעלע,

א"",

יענעם

מ.

די

מאַראַכאָוסקי,

הגדה

הײַנטיקער צײַט ,װאַרשע  ,5881זי , .41דרייען,
אויסדרייען ,אי ,פֿאַרדרײען און אָפּדרײיען יענעם
דעם קאָפּ ,דאָס מהכתּיתי {מה=יכא-תּיתין",
שע ,יאויסגעטרייסלט'.
 .8מיטן בּ :אַראָפּדרײען .אַ' דעם קנויט פֿון
לאָמפּ עס זאָל כּרענען שואכער ,טונקעלער.
,מיר האַנדלען דורך די טעג מיט לײַען און
בּאָרגן און דרייען ארײַן די בּײַנאַכטיקע ,דער-
שראַקענע לאָמפּן פֿון אונדזערע בּאַזונדערע
זאָרגן" ,יג ,פֿון מײַן גאַנצער מי, .צוקומענדיק
צום טיש האָט זרח געפֿונען פֿאַר נייטיק דאָס
קנויטל אַי ,אֵר ,אַמאָליקע מענטשן.
מיט זיך  --זיך אי אין א זײַטיק געסל.
,דער מלמד ווייסט זיך נאָך צוצושמייכלען צו
די בּעליבּיתטעס מיט רכילות און דרייט זיך
אַרײַן בּײַ די בּעלײבּתִּים פֿאַר א יועץ" ,קמ,
+= ,5אן / .23זיי די װײַבּערן האָבּן זיך
ארײַנגעדרייט צו אים אין בּאָרך און האָבּן
גענומען פֿליקן פֿון אַלע זײַטן" ,ש .בּעקערמאַן,
דער

זשענסקער

אַדעלס

װאָפּראָס,

ז' ,51

,7881

,לויייצחק קאָן זיך אי און דרייען און פֿאַר-
דרייען אי זיך ,אי יענעם און סוףכּליסוף
פֿאָרט אויסדרייען",

שע,

אַלטינײַ

כּתרילעװקע,

*איך האָבּ זיך אַרײַנגעדרײט =
זי .,69
א) ארײַנפֿאַלן אין א שלעכטן עסקן בּ) אַרײַן-
געקומען אין א גוטן מצבֿ,
.דריי ,דערדעריי,

-אונג,

עכץ- .עניש.אַנשטאָט אײַנ-

אַרײַנדרימלען  --אוטװ.

דרימלען, ,כ'האַבּ זיך צוגעשפּאַרט ,זיך צוגע-
טוליצט צום שטאכעט און אַרײַנגעדרימלט
ש .דריז,

שטיל",

ליכטיקע

װאָר ,קיַעװ ,0291

|

זי ,84

אַרײַנדרינגלעך  --אדי.

װאָס קאָן (איז

מסוגל) אַרײַנצודרינגען .רעדן שטיל ,אָבּער א
,נישט גענוג א' אויסגעלייגט געװאָרן" ,ש.
הקייםט  --מיט
.8
בּיקל ,טמז3691|4 ,
זעלטענער אַ'

אַרײַנדרינגלער  --דער ,רס).

װנ יי ס.

דער װאָס דרינגט אַרײַן; .גאָר א סך האָט צום
נצחון מיטגעהאַלפֿן די לבֿנה  . . .איר שײַן האָט
פּרעכטיק

בּאַלױכטן דעם װעג פֿון די א' איבּערן

װאַסער" ,ישׂק ,שליאַך. ...
 .1אַרײַנכאַפּן זיך
אַרײַנדרינגען  --אוטװ.
פֿון דרויסן אויף אינעװײניק (דורך אן עפֿע-
נונג ,אַ שפּאַלט) ,אַרײַנשלײַכן, .אונ' ווען אײַך
דוכט

דאָשׂ זי זײַן אַנטשלופֿן,

זאָ דרינגט

אל

הינײַן אין איינר צײַט" ,בּבֿאבּוך; .524 ,אָי
מאָרגן-רויט פֿון װײַטן מורח ,דו דרינגסט
דאָך אומעטום אַרײַן" ,דא ,מײַנע לידער ,װילנע
תּרע"בּ ,זי , .51עס האָט זיך געדאַכט :קיינמאָל
װעט שוין נישט אי קיין פֿרײד דורך די

פֿענצטער פֿונעם זיידנס הויז" ,ה .ל .זשיטניצקי,
דעם זייזנס הײַזל.
 .2אַרײַנרײַסן זיך מיט כּוח, .נאָך א לענגץ-
רער בּאַלאַגערונג איז דער שׂונא אַרײַנגעדרונגען
אין דער שטאָט", ,צור גאַלגן פּפֿאַָרט טעטן זיא
הינײַן דרינגן .מיט גרושׂם שטורם טעטן זיא
רענן" ,װינץ ,זי ,73
 .9אַרײַנקריגן זיך .אַרײַנבּאַקומען זיך .אַי
אין א נײַער ספֿיבֿה .אַ' אין א בעסערער עקאָ-
נאָמישער פּאַזיציע .אי אין פֿאַרשײדענע געבּיטן
פֿון פֿיזישער אַרבּעט,

 4בּאַװירקט װערן .אַי אין ק אַ פּ (מוֹח,
אין ה אַ ר ץ (אין דער נשמה) וכד'  --בּאַ-
ווירקן ,בּאאײַנפֿלוסן, ,װערטער װאָס קומען
פֿון האַרץ  --דרינגען אַרײַן אין האַרץ" ,שװ
וְלויט דבֿרים היוצאים מן הלב  .}. . .עדער גלות
איז אַזױ טיף אַרײַנגעדרונגען אין אונדז" ,אפֿא,
געטראַכט

מיט עבֿרי טײטש,

זי , ,921טיף ...

דרינגען אַרײַן אין זײַן יונגן גײַסט די וואונדער-
לעכע מעשׂיות" ,בּעמ וו ,זי ,83
 .9אַרײַנקלערן זיך ,אַרײַנטראַכטן זיך .אַי
אין תּוך פֿון אַן ענין, .ער איז ניט אַרײַן-
געדרונגען אין די פֿאַרװאַרצלטע ,פֿאַרצװײַגטע,
פֿינצטערע װעלדער פֿון פּלפּול" ,אַש ,דער
תּהילים:יוד, .דאן דארף ערשט קומען דער
ריכטיקער היסטאָריקער  . . .װאָס זאָל קענען. . .
א' אין דער נשמה פֿון דער גר-צדק-לעגענדע",
ליטװ, .אייבּיק װעט זיך דײַן בּליק גליטשן
איבּער די זאכן  . . .ניש אִי אין דער זאַך אַלײין",
פרץ ,ידרײַ מאָל גערופֿן,

טרו .אַרכ, .אונזר שטים זאָלשׂטו הערן פֿון
דיא הוכי הימל ,אונזר בּיזקייט זאָלשׂטו אין
ים אַרײַן דרינגן" ,מחזור ר"ה ויו"כ ,הומבּורג
 ,1קעט/א,
:דראַנג-- ,דרונג ,דער,.דרינג,יונג  --עאַי פֿון פֿינאַנץ-קאפּיטאל אין דער
אינדוסטריע" ,קאַמפֿס יויאָן פֿאַר די נאָדל
אַרבּעטער ,פּראָגראַם .נ"י  ,6291זי - 23עכץ,

דעניש .דער (דין ,דקע).
אַרײַנדרינגעריש  --אַזי
טכע

אַרײַנצודרינגען.

שטודיע..

הער

װאָס האָט די
אַן א'ער בּליק .אע

הקייט,

אַרײַנדריפּקען זיך  --אוטו.
אַרײַנדרײען
זיך װי אַ דריפּקע ,װי אַ פּוסט-או פּאַסניצע.
;דריפקע דיך װײניקער אַרײַן און אַרױס ,זיץ
אויף איין אָרט",
 .1אַרײַנשטופּן ,אַרײַנ-
אַרײַנדריקן  --טרח.
שטאָפּן ,אַרײַנרוקן ,אַרײַנקוועטשן .אַי נאָך עפּעס
אין טשעמאָדאַן, .דו קום! איך דריק דיך צו,
איך דריק דיך אין מיר אַרײַוָי ,דפּ ,יבּערג"
שטײַגער',

דאָס

נײַע

לעבּען,

יאַנואַר

.3191

,דריקט אַרײַן אַ סך זױיערשטאַף אין א שטאָלע-
נעם צילינדער און קילט עס אָפּ ,װעט זיך דער
גאַז פֿריער פֿאַרװאַנדלען אין אַ פֿליסיקײיט",
ס.

פֿײַנסטאָון,

כעמיע,

נ"י

,0291

ז' .63

 .2מאַכן אַן ארײַנדרוק ,אַרײַנפּרעסן א
מוסטער ,אַי אותיות אין אײַנבּונד פֿון בּוך,

אַרײַנדרעמלען
;בּאַװלנע
װאַלצן . .
שיידענע
*אַי אין
דעם ערל

אַרײַנהײסן

2248

שטאָפֿן קומט אויס צו מאנגלען אויף
 .צו גאפֿרירן  --אַרײַנצודריקן פֿאַר-
מוסטערן" ,ל .זאַמעט ,יושפ אא.3 ,
= געבּן שוחד, .ער האָט
הנאט
ארײַנגעדריקט עפּעס אין האנט".

מיט זיך  --יאיז דאָס װאַסער צוֹ די
װ.י.שן ציגל און ציגל זיך
צ.
פֿונדאַמענטן צו
אַרײַנגעדריקט און דעם גאנצן פֿונדאמענט צצי
רודערט" ,פרץ' ,װועגן א שוימער ,א דאַך
בּאַשלעגער ,, .'. . .מוניע האָט זיך אַרײַנגעדריקט
אין װאַנט אַרײַן ,אָפּגעלעגן שעהן קאַלט און
שטליף" ,מק' ,מוניע דער פֿײיגליהענדלער'.
ה-עניש,
יונג- .עכץ,
-דריק ,דער

דער (דין- ,קע)- = .ערש.
אַרײַנדרעמלען  --אונו, .ניט ניחא זײַנען
איר געװען די װעקנדיקע טריט פֿון גאַסט ,אַי
אין טויט ניט אױפֿגעװעקטערהײט האָט זי
געגאַרט דאָ" ,פּמ ,מלחמה ,מאַסקװע ,8491

אַרײַנגעהאַקט די מאָטיקע אין נישט-צעגראָבּענע
ערד" ,רק' ,ערד".

װיגנדיק, .ער האָט זיך אַרײַנגעהױדעט אויף א
פּאָר גלאַנציקע שטיוול  . . .אַרײַנגערוקט מוניען
אַ קאַלטע קצבישע האַנט" ,מק ,פמוניע דער

פּריפּראַװעס און אַרײַנטאָן אין א שפּײַז ,אין אַ
געקעכטס .א' א ציבּעלע ,עטלעכע ציינדלעך
קנאָבּל ,אַ האַרט איי אאַזו.

פֿײגלי:הענדלער",

 .9צעבּראָקן ,צעהאַקן מיט א האַקמעסער

 .4אַרײַנחזרן ,אַרײַנקלאַפּן אין קאָפּ ,אין
מוח ,אי אין קאַפּ די הפֿטורה ,די כּפֿל-טאַבּעלע,
אי א בּיסל שׂכל אין זײַן נאַרישן קאָפּ,

ס .געבּן קלעפּ ,אָנשלאָגן ,אָנהרגענען .אַי מיט
די פֿױסטן אין פּנים ,א' אין תּחת .אִי װי אין
קרויט, .נון האָבּן מיר מײַנע עלטערן...
אַנידערגעלייגט אויף א בּענקל און האָבּן מיר
אַרײַנגעהאקט גאָר אָן הזמנות" ,אמד ,דער
פורים

שפיגעל,

,9781

װילנע

,איך

ז' .81

פֿלעג אָנקװעלן אין אָסטראָג ,אַז מיר פֿלעגן אַן
אומשולדיקן מענטשן אַי ,ד .לאַזערזאָהן' ,די
קלאָגימוטערי ,װאַרשע ,9881

 ,0בּמקום-װערבּ פֿאַר טואונגען ,דורכגעפֿירט

.48

אַרײַנשטופּן ,מאַכן
אַרײַנדרעננען  --טרו.
עס זאָל אַרײַנדרינגען, .א,ון מיר בּרענגען אים
אַרײַנצודרענגען אין אַ געפֿענגעניש-לאָך אַן
ענגן" ,מלה ,לידער וו ,נ"י  ,4391זי  ,681אי זיך

אין טראמװולי,

מיט כּוח און אימפּעט .אי דאָס גאנצע הינדל,
אַ האַלבּ בּרויט .א' א פֿלעשל בּראַנפֿן; א' אַ
כּוסע און טאקע א גרויסע ,אי די אַרבּע כּוסות,

*ֹאַ' א גאַלק = 9

אי אין דער מאָרדע.

צװוינגען עמעצן אויסצוטרינקען ,מיט גװאַלד
אַרײַנגיסן אין האַלדז .אי עמעצן אַ קויל אין

,לערנען...

קאָפּ .אויך :אַי אַ ליגן ,אַ שפּיצל ,אַ דריידל,

הייסט אי אין די פּסוקים פֿון דער תּורה דאָס

אַי אַ קאַנע מיט אַ צעפּל .אי מער סעקס אין
ראָמאַן, .ריידן ריידן זיי דאָס רוב ייָדִיש ...
אָבּער זיי האַקן אַרײַן װערטער  --ממש
תּרגום" ,אַר ,די טאָכטער', .איך האָבּ אים
אַרײַנגעהאַקט {= אַרײַנגעשיקטן אַ בריװ ,..
און אָנגעריבּן א מאַרדע" ,שע' ,מאַריענבּאַד,

אַרײַנדרש(ע)נען

טרו.

--

גאַנצע לעבּן" ,א .גאַלאָמבּ ,גש וו ,2491 ,זי ,541

אַרײַנהאַלדערן  --אוטװ  6טרװ .אַרײנרעדן
אַזױ װי דאָס װאָלט געװען א האָלדערן, .ער
האָט געשטשירעט מיט די ציינער און האָט מיר
אַרײַנגעהאָלדערט װי אַ קאַליקוטער האָן אין די
רייד" ,איבּז ,גוסטאַװ מעירינק ,דער גולם,
װילנ ,5291

אַרײַנהאַמערן

--

טרה.

 .1אַרײַנקלאַפּן

מיט אַ האַמער .אין יעדן בּרעטל אַי צטלעכע

טשװעקעס.
 .2פֿיג .אַרײַנחזרן ,אַרײַנקלאַפּן
אין קאָפּ .אַי אין די צוהערערס אַ פֿרישע
אידיי(ע) .ה
,אָט אים אַרײַנגעהאַמערט אין קאָפּ
אַרײַן ,אַז
ד
ע
ר
מ
י
ט
ר
א
ַ
ט
ע
װ
ע
ט
ע
ֶ
ז
ר
.
ײ
.
ַ
.
ן בּרו'
דער" ,צײט ,די תּליהי.

אַרײַנהאַקן  --טרח.

|נג.

ניש,

 .1אַרײַנקלאַפּן ,אַרײַן-

שלאָגן מיט אַ האַק אָדער מיט אַן ענלעכן
מכשיר .אי טשװעקעס אין װאַנט, .מוצאי-יום-
כּיפּור האַקן פֿרומע ייִדן אַרײַן דאָס ערשטץ
פֿלעקל פֿאַר דער סוכּה", .זי האָבּן שוין בּאַ-
צײַטנס געוואוסט װי מע האַקט אַרײַן אַ פֿלעקל
און מע שאָבּט אָפּ אַן אָפזאַץ" ,בּאַש ,גימפּל
תּם נ"י  ,3691ו' 32
*ֹאַ'י א קלין =
אַרײַנמישן

זיך און קאַליע

מאַכן אַ געשעפֿט,

 ,4חאויל-יונגעריש .אַרײַנװאַרפֿן ,אַי א שטינק-
בּאָמבּע .אַרױסגנבֿענען, .מע זאָל חלילה עפּעס
ניט א' על"פּי טעות אין װאַגאַן ארײַן" ,שע,
בּלאַנזענדע שטערן ו ,װאַרשע  ,2291זי ,831

 ,8אוטװ .דריטפּערזאָניק .שטאַרק אַרײַנדריג-
גען ,מיט אימפּעט .דער רויך האַקט ארײַן אין
די אויגן; .ס'האָט אים אין נאָז אַרײַנגעהאַקט אַ
זויערקייט",

י.

גוידא,

דער

סאַװעסט

איז

פֿער-

פֿאַללען ,װוילנע  ,4981זי ,6
מיט זיך  --ער האָט זיך אַרײַנגעהאַקט אין

פֿינגער .
יעניש.

-האַק ,דער.-עריי,

/נג.

אַרײַנהאָרעװען  --אוטװ  8טרה.

עבץ,
אַ לעב

גערע צײַט האַרעװען .אױפֿטאָן דורכן האָרץ-
ווען .אי אין לערנען ,אין דינים פֿון שחיטה אע.
;שוין יאָרן דאָך װי איך טו ,איך לערן;
בּרוך-השם ,עפּעס ארײַנגעהאָרעװצט" ,ישׂק,
שליאַך..

 ,ז' ,951

אַרײַנהאַרפֿן --

טרח.

נעאָל .אַרײַנבּרענגען

-עניש.

-עכץ.

אַרײַנהױכן  --טרו  .1 --אַרײַנבּלאָזן ,אַרײַנ-
ווייען; .דורך דעם אָפֿענעם פֿענצטער האָט
אַרײַנגעבּלאָזן א זומערדיק ווינטל ,אַרײַנגעהויכט
ריחות פֿון בּוים ,גראָז ,פֿערד-מיסט ,פֿעלך",
בּאַש ,פֿאַר 7691 ,ווע ,22
 .2אַרײַנגעבּן( ,משפּיע זײַן צו) שטאַרקן .אַי
(א נײַ) לעבּן ,מוט ,פֿרײַד ,צער אע .אַי א רוח-
חיים .אי א (די) נשמה-יתרה .אי אַ נײַעם גײַסט,
אי די נאַציאַנאַלע אידיי .אַ'י לעבּן אין אַ קופץ
,י גלידער װאָס דו האָסט אונדז אײַנ-
ליים .ד
געטיילט און דעם אָטעם און די נשמה װאָס דו
האָסט אַרײַנגעהױכט אין אונדזערע נאָזלעכער",
מחזור

בּית

כּל בּו,

ישׂראל,

ר"ה,

ו' ,61

עדי

יחזקאלס װאָס הויכן אַרײַן א לעבּנסאָטעם
אין די עצמות:היבשות" ,שנ ,קריטיק און
קריטיקער ,ב"א  ,8591ז' , .832אינגיבן....
װעט גאָט צוריקפֿאַרלאַנגען דעם פּקדון װאָס
ער האָט אַרײַנגעהויכט אין זײַן קערפּער",
גרינ,

מענטשן

און

װערטן

{' ,641

אוטװ  --אַרײַנדרינגען אַזױ װי בּײַם אַרײַנ"
אָטעמען.

--הויך ,דער- .ונג- .עניש.

מיט זיך.

הער  --אינהאַלאַטאָר,

אַרײַנהױען  --טרח .אַרכ.
אָנשלאָגן ,אָנ"
קלאַפּן ,אַרײַנהאַקן, .,װען דוא מיט אים בּײַ
אַננדר ליגשׂט ,שטיט ער אויף אונ טוט דיר
זײַן פֿואשט אין דײַן קאָפּף אַי" ,עיון ,כא/בּ.
אַרײַנהױקערן  --טרו.
ארײַנבּרענגען,
אַרײַננעמען װי אין אַ הויקער .אַי אין זיך די
צרות, .דערבּײַ האָט זיך געדאַכט ,אַז דאָס
גאַנצע גופֿל איז אײַנגעטוליעט און אַרײַנגע-
הויקערט עפּעס אין איין פּיצעלע דמייונדל",
מיט וזיך --
װײַס וש' ,װײַסנבּערג ,זי .512
;האָט זיך מיטאַמאָל געגעבּן א צי אַרײַן דעם
קאָפּ אין די אַקסלען ,זיך ארײַנגעהויקערט",
זנג,
בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָק' ,זי .7
אַרײַנהוליען  --אוטװ  6אַקוזו .אַי בּיז שפּעט
אין דער נאַכט, .איך האָבּ שוין אין דִי
וילדענישן פֿון דער שטאָט . . .אַ היפשע בּיסל
נעכט אַרײַנגעהוליעט" ,א .ניסענזאָן .מעטעאָרן,
,41' ,0
אַרײַנהוסטן

 --אוטו.

אַי עמעצן אין פּנים,

;האָט עארַ.ר.ײַ.נגעהוסט אין דער פֿוױסט
און אַנטשװיגן געװאָרן" ,אָפּאַ וו' ,קלעצקיך,
זי ,43

אַן אונטערנעמונג אע .צעשטערן אַ שותּפֿות .א
חברשאַפֿט :אונטערשטעלן אַ פֿיסל .אַי אַ קלין
אין קאָפּ = צעטומלען ,אָנשטעקן מיט אַ װילדן
געדאַנק,

אונטער דער וירקונג פֿון האַרפֿן-שפּיל, ,אַרײַנ-

אַרײַנהײפֿן  --טרוו .אַי די קינדער אין אױטאָ-
בּוֹס, .עס איז בּאַשאַפֿן געװאָרן א ליבעראלע

געהאַרפֿט װער איך צוריק אין מײַן פֿרילינג",
י .מאַניק' ,די מײַאיקע נאַכט!

יפֿאַרטײידיקונגס-ליטעראַטור' װאו מע פֿלעגט
אונדזערע מעלות אַי אין הימל" ,יודישעס פֿרײי

אַרײַנשטעקן מיט
די האַק אַי אין אַ
האַרצן, ,זי האָט

אַרײַנהױידען  --טרו .אַי די קינדער אַזש אין
געוויינטלעך מיט זיך .אַי זיך
הימל אַרײַן.
אויך :אַרײַנקומען זיך
בּיז קאָפּשװינדלעניש.

 .2אַרײַנזעצן ,אַרײַנרוקן,
כּוח .פֿאַרענדיקן האַקן און
קלאָץ .אַי אַ מעסער אין

לאַנד ,0191 ,נאן  .1:2מיט זיך.
עניש.
עכץ.הונג.
דער.
אַרײַ;הײפן

--

טרו.

הייסן

-הייבּ,אַרײַנקומען,

אַרײַנהימלען

2249

אַרײַנבּעטן, .האָט ער בּאַפֿױלן מע זאָל אַי
|/נה,
דעם בּרודער-זון" ,אָפּא ,בּריכּוכבא .

אַרײַנקומען

אַרײַנהימלען  --אוטו .נעאָל.

פֿון הימל, .דאָס פֿענצטער איז געשטאנען אָפֿן
און ס'האָט אַרײַנגעהימלט די נאכט" ,בּאַש,
פֿאַר 0691 ,ווא .2

אַרײַנקומען הינקענ"

אַרײַנהינקען  --אוטח.

דיק ,אי אין קעלער, .גלײַך װי אויף קוליעס
פֿיר אַרײַנגעהונקען האָט די חופּה" ,פמ ,מלחמה
ו! ניי  ,6591זי ,972
אַרײַנהיפּנאַטיזירן
{דאַטיװ|

אַרײַנװאַרפֿן

א ווילדע

טרה.

--

אײַנרעדעניש,

זיך  .1 --אַרײַנקומען מיט ניט.

מיט

 .2זיך
זיכערע טריט .אַי זיך װי א שיכּור .
אַרײַנלאָזן מאַסנװײַז ,כװאליעסװײַז .אַ כאָפּטע
קינדערלעך וואלגערן זיך אַרײַן אין טראַמװל.
 .9אַרײַנװאַרפֿן זיך .אי זיך אין בּעט ,אין
היי אע, ,סוף-כּליסוף װאַלגערט זי זיך אין
בּעט אַרײַן" ,בּערג וו' ,װאָסטאָקי ,ז' .151

אַרײַנװאַליוגען זיך  --אוטו .לאַקל .אַרײג-
דרייען זיך ,אַרײַנגליטשן זיך אומבּאַמערקט.
,צװישן אונדז בּיידע האָט זיך נאָך נישט
געהאָט אַרײַנגעװאַליגעט די אומהיימלעכע

אַי עמעצן

מחיצה",

זיך

תּשובה.

מיט

,, -מיליאַנען װײַסע אַמעריקאַנער האָבּן זיךהיסטאָריש אַליין אַרײַנגעהיפּנאָטיזירט אין אַ
ראַסע",

מין מוקצה-בּאַציאונג צו דער שװאַרצער

ונב.

גרינ ,בּלעטלעך פֿון אַ טאַגיבּוך ,זי .702

אַרײַנהעלן  --אוטו , --דורבן דיקן שײבּל

י .טיגער,

דער

צזיק

און דער

בּעל

אַרײַנװאַרפֿן .,אזיי
אַרײַנװאַלישן  --טרח.
האָבּן מיך מיט געװאַלד אַרײַנגעװאַליעט אין
בּעט

ארײַן",

ייל,

מײַן

ספֿר

הזכרונות

/ו,

אָדעס  ,2881ו/בּ, .װאָס איך זאָל ניט אַ' אין
דעם אויוון איז גאָרניט  ---דאָס האָלץ פֿלאַקערט

 ..האָט אַרײַנגעהעלט די נאכט" ,בּאַש ,פֿאָר,
טרו  --אִי טרייסט ,האָפֿענונג
 0טו 11
אע, .דײַן זון אין זיך אַרײַנגעהעלט ,אַרײַנ-
געזאַפּט דײַן רעגן" ,רובּ ,חורבּן פּוױלן

*ֹאַ' קלעפּ = דער"
יבּײַ אַ חולה מסוכּןף,
לאַנגען ,געבּן קלעפּ .א' עטלעכע הייסע פּאַי
סיקעס אױפֿן הוילן לײַבּ . -עניש.

װײניק אין א שאַפֿע ,אלמער אע; .אין די
פֿינצטערע הויפּט-צימערן ואלגערן זיך קליידער
װאָס מע האָט אין אײַלעניש ניט בּאַװיזן

קומען צו װאַני
אַרײַנװאַנדערן  --אוטחו.
דערן .אימיגרירן,, ,מיר וייסן זייער װײניק
פּרטים װעגן דעם װיפֿל פּליטים האָבּן אַרײַני
געוואנדערט קיין ליטע" ,מ .װישניצער ,אין

אַרײַנהענגען  --טרװ.

ארײַנצוהענגען",

 .1אױפֿהענגען אינע-

בערג,

דניעפער

בּאַם

(,

יעמעס' ,זי ,642
 .2אָנהענגען אַ טיר ,א פֿענצטער אע אויף
זאוויסעס; .אזא |אַרײַנגאַנגן װאָס ניט האָט
איין טיר אָדער די טיר איז ניט אַרײַנגעהאָנגען
זאָל מען אָנשלאָגן די מזוזה אָן בּרכה" ,הרבֿ א.
בּרודאָ ,הליכות עולם ,אונגװאָר  ,4681יא/בּ,

אַרײַנהעפֿן

--

1

טרװ.

אַרײַנשטיקן,

אַרײַנהעקלען ,ארײַנפֿלעכטן .אַי בּלימעלעך אין
דער בּלוזע .פֿיג; .אַזױ האָט זי אַרײַנגעהאָפֿטן
אין די זײַדענע קישנס אירע מיידלשע פֿאַר"
לאַנגען" ,אָפּאַ ,3681 ,זי  ,2 ,37אַרײַנפֿעסטיקן,
8י.
אַרײַנבּינדן ,אי אַקטן אין א טעקע.
;שטראלן װערן אַרײַנגעהאַפֿטן פֿון נאָך אין
נעץ נישט געפֿאַנגענעם ,פֿון קוים געהאַפֿטן",
פרץ,

דראַמאַטישע

מיט זיך.

שריפֿטן,

'ציקאָי ,זי ,.191

-העפֿט ,דער

זנג,

אַרײַנואיען  --אוט  4טרװ, .די שאַקאַלן
װאָיען אַרײַן אין דער פֿינצטערער נאַכט", ,דער
װינט װאָיעט אַרײַן אין הײַזקע" .יענעמס
װייטיק װאָיעט אַרײַן רחמנות אין האַרצן צו
מיר.

-עניש,

אַרײַנװאַלגערן  --טרו.
טייג

אַרײַנטאַן

ראָזשינקעס,

 .1בּײַם װאַלגערן
צימערינג,

קימל

אע,

 ,2אַרײַנקײַקלען ,אַרײַנקאַטשען ,אַרײַנדרײען,
9ג .אַזױ האָט אויך
אַרײַנפֿירן .אי קלעצער.
זלמן שניאור ...

אַרײַנגעװאַלגערט,

אַזױ צו

זאָגן ,אין דער יידישער דערציילונגס-קונסט
גרויסע בּאַלעמס פֿון נאראַטיון און געזעל-
שאַפֿטלעכן שטאָף" ,שבּש | ,זי ,483

אויס

װי

שטרוי",

חיים

פעט,

צװישן

פֿײַערן,

ליטע | ,זי ,05

ניש,

ונג,

דער (דין- ,קע).

 .1װאַקסן אויף
אַרײַנװאַלפֿן  --אוטו.
אינעװייניק; .עס טרעפֿט ,אַז א פֿוסנאָגל
װאַקסט אַרײַן אין פֿלײיש", .דאָ האָט הקבּ"ה
גימאַכט דאָשׂ דיא ציין פֿון עוג אין צען בּערג
היניין װאַקסטן" ,צאינה ,קיח/ד.
 .2װאַקסן הויך .װאַקסן אַ לאַנגע צײַט .אַ'
אין די הימלען .אי אין אלף-השישי, .די בּתולה
 .איז שוין גאַנץ גוט אַרײַנגעװאָקסן ,אַז אין
איר געפֿינט זיך שוין דריטהאַלבּן מאָל בּגרות",
מ.

מ.

אויזערקיס,

צעזייט

און

צעשפּרייט,

לעמבּערג תּרס"ו ,ז' ,88
 .2דזו אײַנװאַקסן .געס האָט גענומען 6
װאָכן בּיז דער צעבּראָכענער בּיין איז אַרײַנ"
געװאַקסן", .די פֿאָדערשטע ציין זײַנען אים
אַרײַנגעװאַקסן קרום",
 .4צונױפֿװאַקסן .װוערן א בּאַשטאַנדטײל, ,די
מלחמה האָט זי בּאַהערשט און איז אַרײַנגעי
װאַקסן געװאָרן אין איר .אויך זי איז אַרײַנגע-
װאַקסן געװאָרן אין דער מלחמה" ,עוזר װאַרי
שאַװסקי ,כאַליאַסטרע ,פּאַריו'  ,4291ז' 85
,דער ליגן איז עפּעס װי ארײַנגעװאָקסן אין
זיי" ,בּאַש ,פֿאַר 8691 ,וו ,3
 .9אַרײַנדרינגען, .זייערע אידעאלן זענען
אַרײַנגעװאָקסן אין זייערע נשמות", .דער יסוד
פֿון מוסר איז דאָך אַז א מענטש קאָן דורך
!ָנשטרענגען
א

זײַן שׂכל אי אין הויכע ענינים",

חג ,צמח אַטלאַס,, .אומעטום  . . .װאַקסן די ייִדן
אַרײַן אין דער סאַציאַלער עקאַנאָמיע װי אין
דער אָרטיקער קולטור פֿון זייער מדינה" ,בּצג,
טמז.5 | 5691 ,

מיט
און

זיך

--

;אָט װער איך ערד און שטיין

װאַקס

זיך

שר

מיאַטשער,

אַלע

אַרײַן
טאָג,

אין
|' .5

װאַקס- ,וואוקס,עכץ- ,עניש.אַרײַנװאַרפֿן  --טרו.

דִיר",

אסתר

דער

-נג.

 .1װאַרפֿן אינעװייניק,

אי (אין זיך) א שנעפּסל; .אַז א נאַר װארפֿט
ארײַן א שטיין אין װאַסער ,קענען אים צען
חכמים נישט אַרויסנעמען"; ;אין א בּרונעם
װאָס מע האָט פֿון אים װאַסער געטרונקען ,זאָל
מען קיין שטיין ניט א'"; :אַז מע װאַרפֿט דעם
סוד ארײַן אים ים ,װארפֿט אים דער ים
אַרױס" ,שו, .ער שפּראַך :די יודן האַבּן מיך
בּיגריפֿן אוני וואורפֿן מיך הר אײַן" ,שמואל-
בּוך ,סטראָפֿע , ,.5131אַך ויל {פֿילן מעכטיגי
ספֿרים די קושטליך זײַן  /דיא איינן לערנר
טון אַר פֿרייאן  /האָבּן זיא גיװאָרפֿן אין דרעק
אנײַן  /אוני אויף די גאַשׂן טון שרייאן" ,װינץ,
זי , .51קריכט דער פּאַרשױן אַראָפּ פֿון דער
קעלניע ,נעמט עס (דאָס קעלבּל) און װאַרפֿט
עס אַרײַן אין װאָגן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי ,23
 .2זאָגן עפּעס (זײַטיקס ,אָבּער װיכטיקס).
אי אַ מיינונג ,א השערה .אַ' אַן ארגומענט,
*אִי א װאָרט = א) אַרײַנרעדן ,מיטרעדן
,תּחילת האָבּ איך אָנגעהױבּן טאָן א װאָרף
אַרײַן א װאָרט אַזױ מן הצד ,מיט א זיפֿץ" ,שע,
מאָנאָלאָגען ,ז'  .371בּ) רעקאָמענדירן .אומ'
בּאַמערקט זאָגן א גוט װאָרט .א' א װאָרט
"אי אַ װע רהטל = זיך
וואו מע בּאַדאַרף .
בּאַנוצן מיט א װערטל אין רעדן, .גערעדט
האָט ער קורץ און שארף ,אַרײַנװאַרפֿנדיק א
משל ,אַ וערטל װי אַ בּליץ ,װאָס האָט געטראָפֿן
און געפּאַסט צום עסק" ,ממוס ,די אַלטע
מעשׂה' ,זי  .6אִי א ש טע כװ ער טל.

פּײם

צװײ
שמועס.
*א' אַן
 .9אין פֿאַרבּינדונג מיט אַן אבֿר.
אויג ,א בליק = ארײַנקוקן ,כאפּן א
קוק* .אַי א נאָז = זיך אַרײַנמישן ,געבּן אן
אומגעבּעטענע

=

*אַ

צגעבּן עפּעס אייגנט צום

עצהֵ* .אַי אין מויל ,אין האַלדז,

אין זיך = עסן ,טרינקען; .ארויסגענומען
בּולקעס מיט ואורשט און אַרײַנגעװאָרפֿן אין
זיך אומגעװאַשן" ,אַלפֿס ,הערצלעכע ליבּע,
װאַרשע  ,0191ז' , .02דערצו האָט ער...
אַרײַנגעװאָרפֿן אין געשמדטן האַלדז ארײַן א
שטיק קאָרענעם לעקעך" ,יל ,דאָס פוילישע
יונגעל .אַדעס  ,5981זי ֹ* .49אַי דאָס פֿ יפ טל
= געבּן די האַנט ,די פֿינף פֿינגער, .װײַז אַהער
דאָס פֿיפֿטל  . . .װאַרף ארײַןײ ,ל .מלאך ,אָפּפֿאַל,
װאַרשע  ,2291זי ,921
 4אין פֿאַרבּינדונג מיט געלט* .א' אין
פּושקע ,אין מאיריבּעלינס = געבּן צדקה.
צימבֹּל = זיך בּאַטי-
ער,
ל9
*אַי אין ט
ליקן אין א זאַמלונג ,ספּעצ פֿאַר קלעזמאָרים,
סאַרװערס אויף אַ שׂמחה; .אַז צװיי מתים
גייען טאַנצן ,װער װאַרפֿט אין צימבּל אַרײַן?,
אין שבּ"ס |שמש ,בּדחן ,סאַרװערס} אַרײַן?",
*א' גע לט = אנװעסטירן ,אַרײַן
פֿול.
לייגן אין א געשעפֿט,

2280

אַרײַנװאָרצלען
ס .אין פֿאַרבּינדונג מיט טאָן עמעצן שלעכטס,
אָנשלאָגן ,בּאַשטראָפֿן ,שטערן .שעדיקן .אי א
שטיין אין יענעמס גאָרטן .ארײַנפּאַטשן ,אָנ"
שלאָגן .אַי פּעטש ,פֿליאַסקעס ,קולאַקעס אע.
אין קעלער ,אין געטאָ
*אַ אין תפֿיסה,
אע = אַרעסטירן ,פֿאַרשפּאַרן קעגן װילן
*א'
*ֹאַי אין ח ר ם = ארײַנלײגן אין חרם
אין  9ײַ ע ר ,אין ערשטן פֿײַער = שיקן צו
די ערשטע רייען פֿון פֿראָנט, .גלײַך אינעם
ערשטן טאָג פֿון דער מלחמה האָט מען אונדזער
פּאָלק אַרײַנגעװאָרפֿן אין פֿײַער" ,אַ .ד .טנץ,
*ֹאַי'אַ ק לין =
אַמעריקאַנער 8391 ,ווש .81
אַרײַנשטעלן אַ קלין ,אויך :אַרײַנרוקן א שטער,

קאַליע מאַכן,

שפּילקע

*ניט קאָנען אַ' אַ 

= ניט האָבּן קיין שטיקל פֿרײַ אָרט, ,ענגלאַנד
פֿאַרשליסט

זיך

פֿאר

פֿרעמדע,

אין

 .0גורם זײַן אַ שִינוי אין מצבֿ ,אין שטימונג,
*א' אין אַ
אי אין דלות ,א' אין יאוש.
דרעמל ,אין א שלאָף, .פֿאַרזונקען אין שװערע
געדאַנקען װאָס האָבּן ...בּאַטױבּט מיך און
אַרײַנגעװאָרפֿן אין אַ חלשותדיקן דרעמלען",
װײַס וצ' ,װײַסענבּערג' ,זי ,71
 7אויף גיך אָנטאָן .אי אין כאַלאַט און
*אַ אין בּגדים ,אין
אַרױספֿירן אין דרויסן.
מונדירן = אָנטאָן אָפּגעלאָזן ,אַבּי װי, .ער
האָט געלאָזט שטאַרקע כלאָפּעס פֿון זײַן דאָרף
אויסצומושטירן ,אַרײַנצוּװאַרפֿן זי אין מונדירן,
געבּן זי בּיקסן אין די הענט" ,אַש ,תּהילים'
יוֶך.

מיט זיך  --אַ' זיך (אָנגעטאַנענערהײט) אין
בּעט ,אין (אויף) דער סאָפֿקע .א' זיך אין
זאָרגשטול .וי איך האָבּ זיך אין װאַסער
אַרײַנגעװאָרפֿן ,אַזױ האָט עס מיר אָנגעהױבּן
טרענקען" ,פֿ7ל; .אָדער עֶר זאָל זיך אי אין ים
אַרײַן אָדער אין פֿײַער אַרײַן ,און נאָך אַזױ אַ
גלײַכן פֿון סכּנות" ,חה װו, ,643 ,קומענדיק
אַהער איז בּײַ אים אויסגעגאַנגען די לעצטע
פּרוטה ,און עס איז אים געבּליבּן כאָטש גי
װאַרף זיך אין װאַסער ארײַן" ,ממוס ,ישם און
*אַ' זיך (מיט לײַבּ און לעבּן,
יפֿת ,זי .13
מיט לײַבּ און זעל ,מיט האַרץ און נשמה .מיט
הענט און פֿיס) אין אן אַרבּעט ,אין אַ געשעפּט
אע, .איצט

בּלײַבּט

מיר

זיך אין דער אומלעגאלער
בּערלין

בּיז

--

אַ'

אַרבּעט" ,דא ,פֿון

סאַױפֿראַנציסקאַ,

װאַָרשעץ

,0391

זי ,412

אַרײַגואשן זיך  --רעפֿל, .אין שטובּ איז
ניט געװען א שאַף זיך אַרײַנצוּװאַשן ,נאַר א
גריבּל האָט מען אױסגעגראַבּן בּײַ דער טיר,
וואוהין מען פֿלעגט גיסן נעגל-װאַסער" ,אָפאַ,
אין

עניש-= .ער (דין- ,קע)-= .ערײי.
אַרײַנװאָרצלען  --טרו.

פּוילישע

װעלדער,

{' ,862

דורכן טויער פֿון געטאָ.

אַרײַנציטערן .אַרײַנ-
אַרײַנװיבּרירן  --טרח.
געבּן עפּעס װיבּרירנדיק, .א.ַ.ק.וראַט װי די
אומענדלעכקייט

אַרײַנפֿלאַנצן ,מאַכן

פֿיג  --מאַכן עס
עס זאָל לאָזן װאָרצלען.
זאָל האָבּן א האַפֿט ,עס זאָל בּלײַבּן אויף
שטענדיק, .אַז מען האָט אָנגעהױיבּן פֿון תודעה
יהודית  ---ייִדיש בּאוואוסטזײַן ,ארײַנצוּװאָרצלען

עס אין דער יוגנט" ,אפא ,טמז 4691 ,ווש ,72
זיך  --אײַנבּירגערן זיך .אײַנגלידערן

װאָלט געװען

אַרײַנגעװיבּרירט

אין זייער נשמה" ,זשיט,5191 ,
אַרײַנבּרענגען אין
אַרײַנוויפן  --טרח .פֿיג.
א שטימונג .איבּערגעבּן ,מאַכן עס זאָל אַרײַן-
דרינגען .אי עמעצן אין התפּעלות .אי דעם עולם
אין אומצוטרוי צו דער רעגירונג,
געוויינטלעך מיט ז יך  .1 --אַרײַנקומען זיך
װיגנדיק ,זיך שאָקלענדיק; .דאָס מאָל וויגט זיך
אַהער אַרײַן װי אויף רעסאַרלעך 'טיאָטקא?,
בּערג ,בּאַם דניעפּער וו ,יעמעס' ,זי , .19װאָלקן,
בּאַרג ,בּוים און מאָך / ,ויגט אַרײַן זיך אינעם
תּוך" ,יפֿ ,נפֿילים ,זי ,79
 .2אומבּאַמערקט זיך אַרײַנכאַפּן ,זיך אַרײַנ-
שאַרן, .װערטער פֿון דעם טאַטנס בּריו....
אין טאַקט אַרײַנגעװיגט זיך" ,מאָל ,דער מלך
דוד איז אַלײן געבּליבּן' ,מזל טובֿי, ,די יונגע
 .האָבּן זיך מיט דער זײַט אַרײַנגעװיגט אין
א נאָגנדיקער זינגעװדיקייט" ,יג ,תּוך | ,זי 17
עניש,עכץ. ,1װײַזן
אַרײַנװײַזן  --טרח.
ארײינצוגיין אין א הויז ,אין א דירה
בּעט אײַך א' צו אים ,איך בּין דאָ אַ
איך ייס ניט ואו א טיר עפֿנט זיך",
שטיין,

ר'

דל

יאָכצע

גאה,

דעם װעג
אע, .איך
פֿרעמדער.
ש .בּערנ-

קעשענעװו

,4881

זי , .22וועמען איר װעט א פֿרעג טאָן . . .װעט
מען גלייך צו מיר אַ'" ,בּ .בּעקערמאַן ,זב ,דער
יודישער

שפּיגעל,

װוארשע

,5981

{' ,52

 .2בּאַװײַזן, .מיט אירע שמייכלען האָט זי

אַרײַנגעװיזן װי וואונדער-שיין זי איז" ,א .נום"
פעסעלע

די

גאַבּעטע,

װארשף

,5881

זי ,81
 .9ארײַנשײַנען ,אַרײַנשפּיגלען, .גלײַך אַז
דיא ווסר  . . .דאָס פּנים דז איינער אַרײַן װײַזט
אַזו איין פּנים שײַנט װידר דער קעגן ארויש",
סהמ ,משלי ,כז,71/
מיט זיך  --זיך בּאװײַזן, .איין מאָל האָט
זיך אַרײַנגעװיזן א שוסטער אין דער גרויסער
שול ,אָנגעטאָן אין א זײַדענע דעליע ,האָט אים
דער פּרנס-חודש  . . ,געלאָזט אַרױספֿירן" ,אמד,
נטע ג ,11װילנע תּרמ"ז ,זי ,71

-וויַז ,דער = .דונג.

-עכץ.

-עניש.

אַרײַנקומען מיט
אַרײַנװזײטיקן  --אוטו.
װייטיק, .די טרויעריקע ידיעה האָט אַרײַנגע-
װייטיקט אין אונדזערע הערצער" .טרו .אַרײַג"
בּרענגען עפּעס ,מאַכן עס זאָל אַרײַנדרינגען
מיט וייטיק, ,אין דעם לשון |ייִדישן זענען
ארײַנגעװײטיקט און אַרײַנגעבּלוטיקט הונדער-
טער יאָרן ייִדישע פּײַן ,יודישע בּענקשאַפֿט",
רעדי היימיש ,דעצי  .0691מיט זיך .זנב,

אַרײַנװײינען  --אוטו  6אַקוזהו.

אַרײַנװאַשעװען  --טרו .פרגל :אַרײַנגנבֿע-
נען .אַרײַנקריגן עפּעס אומגעזעצלעך .אַ' אין
מיט זיך .זיך א'
געטאָ אַ בּיסל שפֿײַז.

בּאַום,

-וואַרף-- ,װאָרף ,דער -ונג . -עכץ,

מיט

זיך .װערן אַ טייל פֿון עפּעס, .דאָס פֿאַר װאָס
מע האָט אַזױ פֿיל יאָרן געקעמפֿט ,װאָס האָט
זיך אַזױ ארײַנגעװאָרצלט אין אונדזער געזעל-
שאַפֿטלעכן נאַוואוסטזיין" ,ימ ,נײַס ,קאָװנע
עניש.הנג.
.2

רעשט

אײיראָפּע איז נישטאָ װאו אַ שפּילקץ אַרײַג-
צוּװאַרפֿן" ,פּרץ װווש' ,ציקאָ ,ז'  .863קללה:
עס מעג (זאָל) דיך (אים) שוין אַ'י (אין דר'ערד),

איין טרייסט

אַרײַנװיקלען

 ,1בּײַם

ווייגען לאָזן רינען די טרערן אין עפּעס .אי אין
אַ טיכל ,אי אין קישן ,אי אין אַרון-קורש,
 .. .,האָט אַרײַנגעװײינט אין אַריבּערגעצויגענעם
טלית איבּער די אויגן" ,חג' ,דער פּרוש, ,די
לבנה װעט בּאַלד צו דעם טײַך זיך בּייגן איר
געוויין אין וואסער אַרײַנצוּװײינען" ,אפֿא ,יעקבֿס
*אַי עמעצן = אָנדולן אַ
געצעלטן ,ז' ..09
קאָפּ מיט א געוויין,
 ,2לאַנג און שטאַרק װיינען .אַ' הייסץ
טרערן איינע אין די אַנדערע, .דאָס קראַנקץ
קינד האָט אַרײַנגעװײנט בּיז נאָך האלבּער
נאַכט?, .און פּלוצלינג דערזען װי שאקאלן
װאָס וויינען אַרײַן אין דער שׂקיעָה ,צינדן די
רויטקייט

פֿון מערבֿ",

'י .מאַניק,

טריט

אין

באַגינען.

 .9טרו .דורכן װיינען עפּעס איבערגעבן,
אויסדריקן .אַי א געבּעט, .אין אונדזער פֿאָלקס-
לשון איז אַרײַנגעשריגן און אַרײַנגעװײנט
געװאָרן דער גאַנצער צער פֿון ייִדישן לעבּן",
מיט
פּנחס גאַלדהאַר ,גש ,מעלבּורן .9491
עניש.
זיך.
אַרײַנבלאָן .אִי א
אַרײנװײיען  --טרװ.
בּאַרג שניי, .אין הויף האָט אָנגעהױבּן אַרײַנ-
צוווייען די פֿאַרכטיקײט פֿון ראש-חוֹדש אלול",
ייט ,פּוילן ו- .עניש.
אָנװינטשן אַ סך,
אַרײַ;װינטשן  --טרה.
משפּיע זײַן דורכן װינטשן, .עס האָט זיך
גענומען דוכטן אַז מע קאַן אי און אֲרֹלֵנ
חלומען דער ייִדישער ליטעראַטור אַלץ װאָס
ווינטשט זיך און חלומט זיך" ,בּ .ריװקין,

גרונטיטענדענצן ,...זי - .52ונג.
אַרײַנװינקען  --טרו.

-עניש.

 .אַרײַנבּעטן מיט

א װאונק פֿון די אויגן, ,זי האָט אים אַרײַן-
געוואונקען צו זיך אין שטוב",
 .2אַרײַנפּינטלען ,אַרײַנשימערירן ,און ניט
צומאָל אַ קליינער שטערן האָט ארײַנגעוואונקען
שטילע חבֿרשאַפֿט" ,יהואָש' ,נאַכט-מחשבֿות',
עניש.,7

אַרײַנװיקלען  --טר.

מיטויקלען .אַרײַנ-

נעמען בּײַם װיקלען .מיט די גוטע סחורות
האָט ער אַרײַנגעװיקלט ניט װײניק בּראַק.
פֿיג .אִי א בּיסל הלל אין קריטיק,

מיט זיך  .1 --זיך אַרײַנפֿלעכטן ,זיך צו"
נױפֿגיסן, .זײַנע געקרײַזלטע פּאות האָבּן זיך
אַרײַנגעװיקלט אין זײַן שני-װײַסער בּאָרך",
חג ,טמז 4691 ,וו , .81קנאָספּ װיקלט זיך

אַרײַנװישעדליען
אַרײַן

ארײַנזײַטלען זיך

2201

אין בּלאַט ,זיוג

פֿון בּלי און

פֿון

בּלעטער" ,יפ ,ליבּשאַפֿט ,זי ,54

טאַטנס טאַטן אַרײַן.
בּרייט,

*אי א װאָרט אין דער

 .2שטיל ,אומבּאַמערקט אַרײַנקומען ,אַרײַנ-

ס .זאָגן אין דער שטיל .אין אויער אַרײַן

שאַרן זיך ,אַרײַנשלײַכן, .דער טאַטע פֿלעגט
זיך טונקל אי אין שטובּ אין אָװנט און פֿאַרטאָג

אי א סוד .אי א גראָבּן וויץ,
מיט זיך  --קזו .אִי זיך אין דער מאַמען
אַרײַן .גוטמוטיק זיך אַ'

אַרױס",

ש.

בּערלינסקי,

--וויקל ,דער

'געהאַלפֿן

געװאָרן.

-עכבץ.

עניש,

זונג.

אַרײַנװישעדליען  --טרח.

אַרױסטרײַבּן

פֿון ערגעץ און ארײַנבּרענגען.

 .1אײַנװעבּן .מיטװעבּן

אַרײַגװעפּן  --טרװ.

ארײַנאַרבּעטן בּײַם װעבּן .אי א מוסטער .א' אַ
פֿאַראײן, ,אַי אין טום-טובֿ סוכּות אַן אַוניווער"
טרויעריק דעם בּליק ארײַנגעװעבּט אין די
אַראָפּגעלאָזטע בּערדיי ,פּמ ,מלחמה וו ,נײי ,6591
זי ,194
 .2מאַכן אַן אינטעגראַלן
די נײַע מיטגלידער אין
פֿאַראײן? ,א אין יום-טובֿ
סאַלן מאָמענט" ,הרבֿ א.
או , ,22איך פֿיל אַז איך
אין דער התלהבותדיקער
חג ,דער

מאַמעס

טייל פֿון עפּעס .א'
די טעטיקייטן פֿון
סוכּות אַן אוניווער"
שורין פֿאָר2791 ,
װער ארײַנגעװעבּט
זיסער שטילקייט",

שבּתים,.

מיט זיך  --גדאָס װעבּט זיך אַרײַן אין
/נשמה און זינען" ,סעג ,איצטער ,ז' , ,67די
שול מוז זיך אי אין לעבּן און צוגרייטן צום
לעבּן" ,ימ ,איינהייטלעכע פֿאָלקשול.2291 ,
עניש,עכץ.=ועבּ ,דער . -ונג.
װ
-עריי,

אַרײַנװעג  --דער.

אַ װעג אַרײַן ,אוּו.

משפּיע זײַן
אַרײַנװערגן  --טרח .פֿיג.
סוגעסטירן ,אַרײַנגעבּן געדאַנקען, .דאָס רובֿ
האָט מען געמוזט  . . ,צונױפֿשטעלן פֿאַרשײדענע
טעקסטן  . . .אַרײַנצוּװערגן אין די רייד פֿון ..+
רבּנים אזעלכע געדאנקען װאָס האָבּן קיינמאָל
אויף זייער זין" ,זשיט
.ף
ױ
..
ַטר
אאָנ
ניט געק
ווצ ,נײי  ,7191זי ,95

אַרײַנװערעמשן  --אוטו  8טרו.
דרינגען,

זיך

אַרײַנכאַפּן

װי

װערעם.

 .1אַרײַנ-
פֿאַרװע-

געװיינטלעך מיט
רעמען ,פֿאַרפּאַסקודיען.
זיך  --אזיין װערעמען זיך אַרײַן אין דער
קאָרע און זייגן אויס דעם זאַפֿט פֿון דער
קאָרעײ ,טמז 1691 ,װווש ,82
אַרײַנואָגן  --טרװ.

 .אַרײַנרעדן אַי אין

טעלעפֿאַןדטרײַבּל ,אי אין מיקראָפֿאָן.
 .2אָפּזאָגן (א היפּשן טייל פֿון) א טעקסט.
אִי אין דאַװנען בּיז נשמת"כּל-חי .אַי אַלע טאָג
אַ יום תּהילים,
 9זיך ארײַנמישן אין יענעמס רייד .אַרײַנ-
װאַרפֿן א װאָרט,
 4אויסרעדן ,אַרײַנטענהן ,שטאַרק טאַדלען.
,וט-גוט אַרײַנגעזאָגט  . . .װאָס האָבּ
אַי מוסר ,ג
,יי האָבּן מורא
איך דאָ אָנצוּװערן" ,שע ,טביה .ז
טאַמער האָבּן זיי איינער דעם אַנדערן צופיל
אַרײַנגעזאָגט ,בּערג ,בּאַם דניעפּער ו' ,עמעסי,
*אַ' אין
*אַי אין דער זיבּעטער ריפ
זי .001

--זאָג ,דער.

/ונג.

דער (יין ,דקע)= .דעריי.

-עניש.

-עכץן,

אַרײַנזאַגעריש  --אַדי

װאָס איז װי בּײַ

אַן אַרײַנזאָגער, .און װי א פּערזענלעכקייט
איז עֶר געװען בּײַסיק ,קיבּעציסטיש-אַ" ,ח.
ה-קייט,

גוטמאַן ,פֿאַש 1591 ,װ ,61

 ,1אַרײַנשמירן זאַלבּ,
אַרײַנזאַלבּן  --טרו.
 .2פֿיג .פֿאַרשמירן ,אַרײַננאַרן,
אײַנזאַלבּן ,
גופֿר זײַן, .בּבֿא שפּרך  . . .הבּ קיין זורג ,איך
יל אין ראיין זאַלבּן" ,בּבֹא בּוך,863 ,
 ,1אַרײַנשיטן זאַלץ,
אַרײַנואַלצן  --טרח.
אַרײַנטאָן זאַלץ צום טעם ,צו מאַכן פּיקאַנט,
 .2אַרײַנבּראָקן .,שלעכט אינװעסטירן,
געלט אין א געשעפֿט, ,האָט די לעצטע
אונטערגענומען א סך געשעפֿטן און
אַרײַנגעזאַלצן א סך קאַפּיטאַלן" ,יודל
דאָס איידעמל,

מאָסקװץ

פּטרן
צײַט
אהין
אאָפֿע,

.6391

 .2אַרײַנגעבּן ,אַרײַנשטעלן צו שטארקן דעם
עפֿעקט .אַי װיצן אין א דרשה .אַ' א מעשׂה,
עניש.
ה-עכץ.
ונג.
אַ משל אע.
צונױפֿזאַמלען אויף
אַרײַנזאַמלען  --טרח.
איין אָרט ,צונױפֿנעמען ,צונױפֿקלײַבּן ,אַ' די
תּבואה אין שפּײַכלער איידער עס היבּט אָן
צו רעגענען .אי די בּהמות אין שטאל אויף דער
נאַכט,
מיט זיך ; --אין בּאטן בּין איך ...צו
דיא  . . .זיך הריין זמלן  . . .צו טון תּפֿילה פֿאַר
אין" ,מחזור

שלש

רגלים ,אַמשׂט  ,3171פֹּה/א.

אַמל ,דערז

-עניש,

-ונג.

-שכץ.

אַרײנזאַפּן  --טרח.
 ,1אַרײַנצוען אין זיך,
אַרײַנזײגן ,אַרײַננעמען א פֿליסיקײט ,א גאַז,
אַ ריח ,שטראַלן אע .אִי װי א שװאָם ואסער,
װי קלעלפּאַפּיר טינט .די קלידער פֿון די
אַרבּעטערס זאפּן אַרײַן אין זיך די ריחות פֿון
זייער פֿאַך .שװאַרץ זאפּט אַרײַן זון-שטראַלן,
,איבּערהויפּט מוז מען אָפֿט איבּערבּײַטן דעם
װאַלענעם ללַבּיאַק און די זאָקן ,וועלכע זאַפּן
אין זיך אַרײַן פֿיל שווייס" ,דרי מ .גאָטליעבּ,
פּאָפּולערע

אַלגעמײײינע

היגעניע,

ווארשע

,8091

זי , ,85און אַזוי װי די לופֿט האָט בּטבֿע ליבּ
אַרײַנצוזאַפּן אין זיך אַלע פֿײַכטקײטן װערט
דורך דעם די לופֿט פֿאַראומרײניקט מיט די
בּאַקצילן",

טאַרלער

זיך אַרײַן
שילער,

רבּי,

סגולות

ורפֿואות

,/

לאָדן  .)?(0191זי .49
 .2אױפֿנעמען ,אַבּסאַרבּירן שפּירונגען ,איבּער-

לעבּונגען ,דערפֿאַרונגען ,אי אין זיך אַ נײַע
אידיי .א' דעם טעם פֿון אַרעמקײט .אי אין זיך
מענטשלעכע לײַדן ,דעם צער פֿון דער װעלט,
אַי אין זיך ליכט ,טרייסט .האָפֿענונג אע .עדי
נשמה פֿונעם מענטש איז פּלאַסטיש ,זאפּט אין

אײַנדרוקן,

די

בּאַהאַלט

גרונטפּרינציפּן

פֿונם

שלמה

זיי",

אַרבּעטסיצין"

ניזם ,לעמבּערג  ,5291זי , .7ער האָט געגלעט
אירע הענט ,איר קלייד ,אַרײַנגעזאפּט די וא"
רעמקייט װאָס האָט געשלאָגן פֿון איר אָטעם",
ז' .881

אָפּאַ ,די טענצערין

,דאָס אנדערע

איז

א געמישעכץ פֿון הייליקייט מיט פּראָסטע
װאַכעדיקע מידות און מנהגים און מיינונגען
װאָס די ייִדן האָבּן אַרײַנגעזאַפּט אין זיך אין
פֿילע ערטער" ,ממוס ,יבּישיבֿה של מטהי ,זי ,04
מיט זיך ; --זי לאָזן נישט אַז די פֿאַרי
דײַטע שפּײַן זאָל זיך קענען אי אין בּלוט"
שטראָם" ,דרי ע .פּאַט ,טמז| 6691 ,ו ,6
ה-עכץ.

יונג .

הער

/העניש.

 ,1אַרײַני

אַרײַנװן  --טרח;- 95 .זייגן,

ציָען אין זיך אַ פֿליסיקײט (אויף אַן אופֿן
װאָס דערמאַנט אָן זייגן), ,ערד ,האָסט בּלוט
ארײיַנגעזויגן ,װאָס װעסטו געבּן אונדן אנט"
קעגן?" ,יהואָש ,ישפּראָצונג',9191 ,
 .2אַרײַננעמען אין זיך ,פֿאַרשלינגען, .די
פּראָצענטניקעס זויגן אין זיך אַרײַן די גאַנצע
האָרעװאַניע,

פּראַצץ",

גענאַרטע

סאָװ'

װעלט,

אױיסגאַבּע  ,0491זי ,78
 .9פֿיג .אַרײַננעמען אין זיך אַן אײַנדרוק,
איבּערלעבּונג ,געפֿיל, .זי האָט קיין װאָרט
קיין איינציקס ניט גערעדט ,בּלויז מיט די
בּליקן אים אין זיך אַרײַנגעזױגן" ,פּמ ,מילי
כאָמע  ,1מאָסקװע  ,8491ז' ,62
מיט זיך , --די דיפּטעריט-פֿלעקעלעך מערן
זיך זייער גיך און אַרבּעטן אויס זייער שטארקן
סם װעלכער זויגט זיך אַרײַן אין בּלוט" ,ל.
יאַכנאָריטש

איבּז ,אָ .זאבּאָלאָטני,

אָנשטעקנדע

קריינק ,אַדעס  ,1291ו' , ,14און כ'האָבּ מיט
בּיידע אויגן זיך אַרײַנגעזױגט אין גלאָזײ ,האַל,
ערדישע

צו אים
װעגן ,מאָסקװע  ,5491וי , ,731

אין קערפּער

זויגט זיך אַרײַן עפּעס אַ מין

שװערע זאך װאָס פֿאַרשיכּורטײ ,איבּז ה .קאַמע"
נעצקי,

מֿ .גאָרקי ,אויסדערװיילטע

 1מינסק 8391

-עניש.

דערציילונגען

ער

אַרײַנװוניקן  --טרו .נעאָל,, .דאָס פֿרילינגדיקע
.עט מיר בּײַשטיין און אַי רו אין
װעטער  . .װ
די צעטרייסלטע ביינער" ,אפֿא ,טמז,91 1 4691 ,
 1אַרײַנטרינקען מיט"
אַרײַנוופן  --טרו.
אמאָל ,אויף גיך .א' דעם גאַנצן בּעכער װײַן
 .2אַרײַנציען אין
דאָס גאַנצע פלעשל משקה.
,ין דער שטילקייט האָט זיך
זיך א פֿליסיקײט .א
געהערט דײַטלעך דאָס סיטשען פֿון קנויט בּײַם
אִי דעם בּלאָלעכן נאַפֿט" ,רק' ,ערדי .מיט
אױסגעבּרייטערטן 3ב, :ער האָט ליב אַרײַנצו"
זופּן א פֿולע נאָז טאבּאַקײ ,פערלע ,ייִדן,9391 ,
פֿיג .אי דאָס דאװנען .א' א גרויסן
זי 45
עניש.עכץ.ראָמאַן אין צװיי טעג
אַרײנזייפן --טרחו.

דזוו אַרלײנזױגן ,6--

אַרײַנזײַטלען זיך  --אוטװ .נעאָל.

אֲרֹלנֵ

קומען ניט דרייסט .אַרײַנשאַרן זיך אויף אַ
ז-ײַט ,ניט אַרײַנטרעטן

גלײַך פֿאַרױס, .נאָך אן

אַרײַנזעצן

2282

אַרײַנזייען

אָפּװעזנהײט פֿון צוויי װאָכן האָט {ער}  . . .זיך
װידער אַרײַנגעזײַטלט אין זײַן צימער" ,בּ .רעט-
לער ,טמז 1691 ,ווא ,2

 .1אַרײַנשיטן דורך אַ

אַרײַנזיפּן  --טרחו.
זיפּ ,אַי מעל אין דער דייזשע,

 .2דורכלאָזן װי דורך אַ זיפּ,

טיף אײַנזיען אַרײַנ

 9פֿיג ,אַקוזװ, .די צוויי פֿענצטערלעך...

פֿלאנצן .א' די קערנדלעך אין זאמדיקן בּאָדן,
פֿיג, .אַרײַנגעזײט האָט ער אין איר די גאַל
װאָס האָט אין אים געזאָדן" ,יהואָש ,זון און
מיט זיך,
נעבּל ,דאָס ליד פֿון סוף'.
/עניש.
עכץ.אונג.-זיי ,דער

האָבּן תמיד אַרײַנגעזיפּט בּלויז שיטערן בּלײַי
ערנעם ליכט" ,מק ,ימוניע דער פֿײיגל-הענדלערי

אַרײַנוײיען  --טרח.

אַרײַנזילבּערן  --אַקוזװ, .די לײַכטערס זיל-
בּערן ארײַן די שבּתדיקע שלוה"; .און די
לבֿנה א פֿולע האָט דורך די צװײי פֿענצטער פֿון
דער קליינער דירה אַרײַנגעזלבּערט

מיט חלום

און שטילקייט" ,מ .דלוזשנאָװסקי ,פֿאַר9691 ,
ווש ,9

 .1זינגען אויף אינץ-

אַרײַנזינגען  --טרװ.

װייניק אַרײַן .זינגען אין א בּאַשטימטער
ריכטונג .אַי אין מיקראָפֿאָן ,אי אין אַ פּלאַטע,
אין א רעקאָרדירער, .פֿײיגעלעך זינגען אַרײַן
אין אָפֿענעם פֿענצטער", .די נאַציאַנאַלע סבֿיבֿה
האָט אים  ...אין אויער  ...אירע לידעלעך
אַרײַנגעזונגען",

פֿיג.
זי 041
װײַסן ניגון",
מוזיק זאָל עס
צוזינגען" ,אַר,

ש;1

װעגען

שרײַבער

יודישע

|,

,כ'וועל אַי אין דײַן בּלוט יענעם
הל' ,דער װײַסער ניגון' .אװי
געלינגען  . . ,אין הארץ אַרײַנ-
יא בּאַגער'.

מיט

--

זיך

גרויקייט

;די סומנע

פֿון א

טריבּן טאָג  . . .האָט זיך ארײַנגעזיפּט דורך די
געדיכטע לאָדנס" ,בּ .רעסלער ,טמז 1791 ,וא ,82

-עניש.

זעכץ.

אונש

אַרײַנזיפֿצן  --אוטו  --זיצן בּײַם פֿענצטער
און אי אין שיינעם דרויסן .אַי אין כּותל-מערבי,
;די בּאַבּע חיה האָט אים געקאַכט קרײַטעכצער
און כּסדר אַרײַנגעזיפֿצט אין די טעפּלעך" ,ייט,
טמז 1691 ,װווש .62

טרח  --אי די נעמען פֿון

די אייניקלעך אין דער נאַכט אַרײַן,
אַרײַגזיצן  --אוטו.
לאַנג זיצן .אַי בּיז שפּעט
*אַ' בּיזן (בּיז אין) גרויען צאָפ ---
אין אָװנט.
פֿאַרזעסן װערן ,בּלײַבּן אַן אלטע מיידל, ,איך
װאָלט בּעסער בּיז אין גרויען צאָפּ אַרײַנגע
זעסן איידער אזא מאַן צו נעמען" ,רחלע דיא
זינגערין ,זשיטאָמיר ,8681

אַרײַנזענלען  --אוטו  --אַרײַנפֿאָרן אויף אַ
זעגלשיף .די פֿישערס האָבּן אַרײַנגעזעגלט

אין

'8ג, .אויף א פּלאַטע פֿון טויזונט
האַפֿן.,
זעגלען זעגלט אַרײַן דער יונגער מאַן אין
דער שטורעמדיקער װעלט"| ,אמדן ,אמרי בּינה,

 .2פּלוצעם לאַזן הערן די שטים אין אַן
אַלגעמיינעם געזאנג .די טענאָרן האַבּן שיין
נקט
ּו..
פן.
אַרײַנגעזונגען אין כאָר, .דער חז

װוילנע  ,4681זי , ,52און זעגל אַזױ אַרײַן,..

גאָרדין ,די געבּרידער לוריא ,װארשע  ,7091זי ,74

אָן מײַן װילן און װיסן ,אין דערװאַכנדיקן
געשלעכטס-פּראַצעס" ,פרץ ,זכרונות'.

צו דער צײַט זינגט אַרײַן אַ פֿרײלעכסײ,

יעקב

 3אַנשטאָט אַרײַנשרײַבּן ,אַרײַנפֿירן ,אַרײַן-
דיכטן אע, .ליעסין האָט דעם גאנצן פּאַטאָס
זײַנעס אַרײַנגעזונגען אין זײַנע אַרטיקלצן",
יג ,תּוך ו די ,44
מיט

זיך --

,אין דעם גולם...

האָט זיך

.ד.ע.ר דיכטער ארײַנגעזונגען אין אונדזער
נשמה" ,שנ ,ה .לייװיק ,ז' , .753מײַן ערשטן
איינזאַמען שפּאַציר אויף די תּלאָבֿיבֿער גאַסן
װעל איך נישט פֿאַרגעסן ,ער האָט זיך מיר
אַרײַנגעזונגען אין דער נשמה" ,סעג ,געבּרענטע
ערד ,זי , .932א ליד פֿון בּאַפֿרײַאונג זיי זינגען/,
װאָס זינגט זיך אַרײַן אין דער נאַכט" ,א .כּץ,
צוק ,אַפּריל ,2591

--זינג ,דער.

דער (דין ,יקע).

ה-עכץ.

הונג.

דעניש,

-ערי.

אַרײַנױיגקען  --אוטװ  --טיף פֿאַרזינקען .דער
ּ,לויז
שטיין זינקט אַרײְַן אין זומפּיקן פּרוד .ב
פּױלן איז אַזױ װי אין דער ערד ארײַנגעזונ-
קען" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין ת"אַ ,זי ,261

פֿיג .אַי אין גלײַכגילטיקײט, .אַ װעלט זינקט
אין מרה-שחורה אַרײַןי ,פרץ ,די גאָלדענע
קייט, .בּיז ס'זינקט אַרײַן צוריק דאָס אױפֿגץ-
בּרויזטע לאַכן אין מעבּל" ,חג ,דער מענטש פֿון
פֿיער,

זי .21

טרוו

--

איך

װעל א' דעם

אַנקער אין גרונט פֿון ים,

מיט

זיך.

-נג.

-עכץן,

-עניש.

טרװ  --פֿיג .אבּעת די שינקייט טוט צו
טיפֿסטע טיפֿן זיך דערשיפֿן ,פּרוּװו איך אַ' זי
אין
זי

פֿונעם

האפֿן

אוניװערז",

יפֿ ,ליבּשאַפֿט,

01

מיס

זונג.

זיך --

-שכץ.

אַרײַנוען
דו מיט
אין זײַנם
,דיא זון
גאָט בּ"ה,
איר רעכט

אי זיך אין אַ גוטער

עניש.

שטימונג,

טרח  --אַרײַנטײַטשן .דערזען אַזױנס װאָס
מע װיל זען (װאָס איז אפֿשר גאָרניט בּנמצא),
א' אין עמעצנס רייד א שארפֿע קריטיק קעגן
דער רעגירונג,, .מיט דעם גאַנצן אימפּעט...
האָט |ער} זיך געפֿלײַסט אַרײַנצװען,...
גלױבּן אין דער ליידיקייט פֿון אַ מדבּר",
קריטיק

מיט

און קריטיקער,

ש,

ב"א  ,9591ז' ,452

אונג.

אַרײַנועץ  --דער+ ,ן.

זעצן .א געראָטענער אי.

-עכץ.

עניש.

 .1אַקט פֿון אַרײַנ-

 .2דאָס װאָס מע

זעצט אַרײַן ,מע פֿאַסט אַרײַן.

 .9דאָס װאו

מע זעצט אַרײַן ,אַרײַנפֿאַסונג .מעטאַלענער א'
פֿאַרן לאָמפּ,

אַנײַן

זעצן",

מחזור

שלש

רגלים,

אַמשט

 ,3קעז/א, .ער נעמט און פֿאַרטרײַבּט די
ייִדן בּאַצײַטנס פֿון זייער לאַנד און זעצט זי
אַרײַן אין שכנות בּײַ די אומות-העולם" ,ממוס,
'בּישיבֿה של מטה ,זי ,85

 9בּאַשטימען אויף א פּאָסטן ,אויף אַן אַמט,
אַװעקזעצן אויף אַ שטעל .אי עמעצן פֿאַרן
פֿאַרװאַלטער, ,דען הערן פֿון דער שטאָט דען
דער אַספּסיאַנוס האָט הנײַן געזעצט אבר
זיא" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,1661זי רל,
 .4האַלטן פֿאַרמאַכט ,פֿאַרשלאָטן .פֿאַרשפּאַרן
אין תּפֿיסה ,אי אין קאָזע ,אין חד-גדיא .א' אין
דער װאַך .א' אין א שטײַג .אי אין שטאַל און
פֿאַרמאַכן די טיר, ,איז ער |יוסף הצדיקן...
גלײַטרט גיװאָרן מיט יסורים דז מן אין האט
אין גיפענקנס ארײַן גיזעצט" ,סהמ ,תּהילים,
קה, .91 ,אַזוי װי מ'האָט חיימענילן אין דער
קלעטקע אַרײַנגעזעצט / ,האָט ער אַנגעהױבּן
צו טאַנצן און צו שפּרינגען" ,פֿל, .דאָ האָט
מען דאן ארײַנגעזעצט דעם בּעל-אַכסניא מיט די
גאַנצע געזינד ...זײי זײַנען אַלע געועסן אַ
פּאָר יאָר" ,אמזד ,דער סיום התּורה ,וילנע
זעצט אים אַרײַן
ן
ע..
מ.
- ,8א פֿױגל ,אַז
אין א שטײַגעלע ,געװיינט ער זיך צו בּיסלעך
צו" ,ממוס,

מסעות,

ז' , ,801איינער

שװינדלט

אויס עטלעכע רובּל ,כאַפּט מען אים און מען
זעצט אים אַרײַןִי ,זש ,קיסר און רבּי װו,
ז .89

*אַ' אין אַ בּ לאָ טע

=

פֿאַרפֿירן

געבּן שלעכטע עצות,

 -אוטװ  --אַרײַנקוקן, .אונ' װעןיענם טושׂט רידן ,זאָלשׂטו יענם
פּנים ניט אַרײַן זעהן" ,עח ,יד/בּ,
איז נאָר איין קלייניר בּדינטיר פֿון
קען זיא דאָך ניט גלאַנגט װערין אין
הינײַן צו זעהין" ,בּע ,יג/בּ.

ויך.

אַרײַנזעצן  --טרו.

 .1אַװעקזעצן אינע-

װײיניק .א' אין א פֿאָטעל .אִ' אין א ואָגן,
שליטן אע .אַי דאָס קינד אין װעגעלע .אי אין
בּאַן,, .אַז מע זעצט אַרײַן א גאנדז אין האָבּער,
שטאַרבּט זי פֿון הונגער" ,שו, .מען זעצט מיך
אַרײַן אין א בּעטל פֿון מירמלשטיין" ,ממוס,
קליאַטשע ,זי ,17
 .2בּאַזעצן .אײַנאַרדענען צו וואוינען .אַי אין
א מושבֿ-זקנים ,אין אַ פּענסיאָנאַט, .אונ' ער
ווערט בּויאן דיא שטעט פֿון יהודה אונ' װערט

 .9אַרײַנפֿאַסן ,אַרײַנפּאַסן .אַרײַנרוקן ,אַרײַ-
שטופּן .אַרײַנשטעלן ,אַרײַנלײגן .א' צײַנער.
אִי א ניר ,א האַרץ פֿון אַן אָקערשט פֿאַרשטאָר-
בּענעם .אַי חלה (בּרויט ,די טשאָלנטן) אין
אויוון .אי טולקעס אין די אַקסן .אי א נײַעם
דנאָ אין קװאָרט, .און גאָט האָט זיי אַרײַנ-
געזעצט אין דעם אױסשפּרײט פֿון הימל צו
לײַכטן אויף דער ערד" ,תּי ,בּראשית ,א,71 ,
,איין מאָל האָט ער געקויפט א ראמש בּער-
לאַנטן  . . .זי זײַנען געװוען אַרײַנצוזעצן אין אַ
קרוין" ,י .מאָרגענשטערן ,מעשׂה מתוקה כּדבֿש,

ע.נ.טשן
מל.
װאַרשע  ,9091ז' , ,34איך וי
זאָלן זיך נישט אױיסרײיסן די געזונטע אויגן און
אַי אויף זייער אָרט קאָלירטע גלעזלעך" ,פרץ װו,
פֿיג, .פֿעסטער ,שטאַרקער
'ציקאָ ,זי 521
זאָל ער זי דריקן צו זיך  . . .זאָל ער זי אי צו
זיך אין הארצן" ,מ .בּלינקין ,קאָרטנשפיל ,נ"י.

יאָר? ,זי ,201
*אי א (נײַע) נש מ ה = דערפֿרײַען ,מחיה
זײַן ,מהנה זײַן ,אױפֿמונטערן, .ער האָט מיט

אַרײַנחושכן

2288

זײַנע מעשׂיות זיי אײַנגעגעבּן שׂכל ,צוגעגעבּן
מוט ,אַרײַנגעזעצט אין זיי פּשוט אַ נײַעץ נשמה",
ממוס' ,אַ שטאָט אין מזרח' ,זי .21
 .6אַרײַנשטעכן .אַרײַנשיסן .אַרײַנשטעקן
מעסער ,א שװערד.

/לו

א' נעגל .אי א קויל .אי א

דראַנג אין דער ערד? .אַ מעסער אין האַרצן
ווען עמעצער זעצט מיר ארײַן װאָלט מיר געוען
*אַ' א
אַ סך מער ניחא" ,שע ,טביה ,זי 58
שפּילקע = אױך :א שטאָך טאָן ,װײי טאָן.
,איך האָבּ אֲַמאָל ליבּ לייבּל מילנער ,אין די
אויגן און הינטער די אויגן ,אַרײַנצוזעצן אַ
*א' א
שפּילקע" ,פרץ װ' ,ציקאָ ,זי .952
פֿל אָ ק זן (אין די רעדער) = שטערן ,פֿאַרשאַפֿן
שװועריקייטן,
 .4אַרײַנפֿלאַנצן .אינאָקולירן .אי ציבּעלעס .אַי
יונגע בּיימעלעך, .מע קען מאַכן א פּראָסטן
בּוים פֿאַר א מיוחס  . , .מע נעמט א קנאָספּ ...
 . .און זעצט ארײַן אין
פֿון אַן איידעלן בּוים .
דער קאָרע פֿון אַ וילדן בּוים" ,ייפֿאָל,4881 ,
פאן ,3

 .8דרוקערײ .צוזעצן אין אַן אויסגעזעצטן
טעקסט .אי פֿאַרפֿעלטע שורות ,א' קלישעען,

 .9שנײַדערײַ .אַרײַנשטעלן ,אַרײַננײען .אַי אַ
מיט זיך  --אַ' זיך אין
לאַטע .אי א קלין.
בּאן .אי זיך אין א גרובּ .א' זיך װי א בּיין אין
האַלדז, ,און האָט זיך ארײַנגעזעצט אין דער
קאַרעטע" ,נחבּ' ,מִעשׂה בּחכם ותּם ,זי כז/ג,
;א געלינקט ייִדעלע שטעלט זיך קעגן עגלון
מלך מואָבֿ און דערלאַנגט אים אַזױ ,אַז די
שטיל זעצט זיך ארײַן נאָך דער שאַרף" ,פרץ
וווצ' ,ציקאָ ,זי ,431
 0בּמקום-װערבּ פֿאַר פֿאַרשײדענע מינים
אַרײַנטאָן :אַרײַנשיטן ,אַרײַנװאַרפֿן אאַזװ .אַי
קללות, .אייניקע זײַנען געזעסן גאַנץ שטיל,
אַלע מאָל אַרײַנגעזעצט צו קעלישיקלעך מיט
בּראָנפֿן" ,

ספ,

און

גליקליכע

אומגליקליכע,

זי , ,82בּיידע חבֿרים האָבּן נישט שטאַרק חשק
געהאט צו דער תּורה װאָס דער רבֿ ...װעט
אין זיי אַ" ,שע ,פֿונים יאַריד | ,ז' , .15יעדן
פֿרײַטיק-פֿאַרנאַכט פֿלעגט די זקנה איבּערדאַנק
אי רעכעלעס קאָפּ אין א מולטער מיט הייס
וואסער |זי אַױסצוצװאָגןן" ,בּאַש ,דער שׂטן
פֿון גאָרײַ .עיענער האָט אַרױסגענומען דאָס
שיסעלע פֿון אירע הענט  , . .פֿאַרן אַי דאָס לעפֿל
אינעם

גלקעכטס",

א.

קאַרפּינאַװיטש,

בײַם

װילנער דורכהויף ,תּ"אָ ,7691

-וננ.

-עכץ.

-עניש.

ד-ער.

ארײַנפֿינצטערן אַ'
אַײַנחושכן  -אַקוזװ.
אומעט, .און דורך די גרויסע פֿענצטער...
פֿריאָװנטיקער
דער
אַרײַנגעחושכט
האָט
דרויסן" ,ל .טרייסטער ,צוק ,מאַרץ ,0691
ונג,אַרײַנקנעלן .אײַנלערנען
אַרײַנחזרן  --טרו.
איבּערזאָגנדיק נאַכאַנאַנד א סך מאָל, .א קאַטאַי
װעס ,א לאַנגע צײַט כּסדר הויך אויף א קול
אי אַ מעשׂה מיט עפעס א גיבּור" ,ממוס,
נג,.מיט זיך.
קליאַטשע ,זי .74

 ,1אַרײַנפֿאַנטאַזירן.

אַרײַנחלומען  --אַקוזװ.

,דער שטאָף מוז זײַן אַזא ,אז דער קינסטלער
זאָל אין אים קאָנען געפֿינען אָדער אַ' ,אַרײַנ
שנ,

כּישופֿן דאָס װאָס ער זוכט",

אַש,

שלום

נ"י  ,0691זי ,, .023און די יונגע פֿרױען אַרײַני
געחלומט אין די ראָלן" ,מ .ראַװיטש ,קענאָ,
 0וו ,1
 .2כבּאַװירקן מיט אַ חלום ,א פֿאַנטאַזיע ,אַן
אידעאַל, .די חלומות װאָס די ייַדישע שול האָט

אין די קינדער אַרײַנגעחלומט",
און

קולטור

שך

לעבּן,

בּעז

חיים

.1

 .9אָנזאַמלען חלומות .א סך חלומען, .און
אַרײַן אויף נאכט װי גאַרבּן אין אַ

חלומען

שײַער" ,סוצ ,יידישע גאַס,8491 ,

מיט
אין

זיך.
מײַן

,איך האָבּ מיך ארײַנגעחלומט

אייבּיקייט",

מלך

עיקר

ראַװיטש,

שכחתּי ,מאָנטרעאַל ,9691

אַרײַנחנפֿע(נע)ן  --טרו.

אונדזערע

מיט

פּראַזאַאיקער,

זיך.

דזוו אײַנחנפעןי

{' ,26

אַי זיך צום גבֿיר,

אַרײַנטײַטשן מיט אַ
אַרײַנחקירהן  --טרו.
חקירה, .איך װיל גאָר אַזױ קלוג ניט זײַן
און אין דעם אי  --די מעשׂה אַלײן געפֿעלט
מיר",,

בּראַנבּערג,

אליהו

װעלאַך ,לוצק .7291

אָצעקלאַצער

מיט

זיך.

אַרײַנחקרנען  --טרו.
פֿילאָזאַפֿירן.,
געטענהט,

,ון
א

ברי"

ניש.

אַרײַנטײַטשן ,אַרײַ-
האָבּן הייס ארײַנ"

מיר

ארײַנגעחקרנט?,

א .שטײנמאַ,

אינטים

מיט

זיך.

מיט דער װעלט ,תּ"אָ  ,1791זי .7

;דאָס חסידות האָט אויך געװאָלט אַז דער
דאָרפֿס-ייד  . . ,זאָל זיך נישט קיין סך א"
נאָר מיט זײַן תּמימותדיק האַרץ זאָל ער דינען
גאָט" ,מ .אונגער,

אַרײַנחרמען

--

טמז,

0691

ווצ ,71

{ ...כיירעמען}

--

טרװ.

טרײַבּן צו געװויסע מעשׂים דורך אַרױפֿלײגן אַ
חרם, ,זינד ,לאנג מיט גראָז פֿאַרװאַקסענע ,און
טויטע קללה האָט אומשולדיקן מענטש אין
שמד אַרײַנגעחרמט" ,מבּא ,דער גײער.
אַרײַנרעכענען.
אַרײַנחשבּונען  --טרו.
אַרײַננעמען אין חשבּון .אַ' אַלע זײַטיקע
הוצאות.

מיט

זיך.
אין

געטאָלקעװעט ,האָט ער ערשט געפֿרעגט צו
װאָס טויגן זיי די בּיכער" ,יִפֿאַל ,2881 ,שן ,4
 ,1אַרײַג-
אַרײַנטאָן  --טרח-- :95 .טון,
מאַכן .אי ציצית אין טלית .אַ' דאָס העמד אין
די הויזן; .אי די הויזן אין די שטיוול װעל איך
דאָך נישט ,אַז איך גיי שוין איצט אינגאנצן
קורץ געקליידעט" ,יק.
 .2אַרײַנלײגן ,אַרײַנשטעלן ,אַרײַנשטעקן.
אי א פֿינגער (די גאַנצע האַנט) אין פּאלומעסיק
(טאָפּ ,טעפּל ,שיסל אע)); ,איינר האָט רבּי
טרפֿון אין איין זאַק ארין גיטאָן אוני האָט
אים װעלן אין װאֲשֹׂר װארפֿן" ,שׂה | ,בט/א,
;,װער

;אײַנשטיין
דעם

מהות

אינערציעלער מאסע" ,זשיט ,א.
טעאָריע פֿון רעלאַטיװויטעט ,ז' ,241

האָט זיך
פֿון

דער

אײַנשטײנס

אַרײַנקריגן
אַרײַנחתונהן (זיך)  --אוטו.
זיך דורך חתונה האָבּן; .ער האָט זיך אַרײַנ"
געחתונהט אין אַ רײַכער שטוב",
אַרײַן ,װי אַן ענטפֿער אויף
אַרײי נט  --זח.
א קלאַנג אָדער קלאפּ אין טיר,

אַרײַנטאַלקעװען  --טרו .סל .אַרײַנקנעלן,
אַרײַנטענהן .מאַכן פֿאַרשטענדלעך ,קלאָר ,אײַג"
רעדן .אי עמעצן עפּעס אין קאָפּ ,אין מוֹח.
,אַז מע האָט אים שוין צװיי שעה גוט אַרײַנ

האָט

דיא

ריד

מויל

אין דײַנום

אַרײַן

גיטאָן" ,סהמ ,איובֿ ,כו, .4 ,א,ין דער כּלי װאָס
מע שװענקט איבּער דעם פֿלײיש נאָך דאָס זאַלצן,
זאָל מען נישט אי פֿריער דאָס פֿלײש ,נאָר
פֿריִער

; .=- 9כּדי אױיסצוהאָדעװען די נײַע פֿרײַע
שאַפֿונג-פֿאָרעם בּײַ ייִדן האָבּן מיר זיי אַרײַןי
געחנפֿעט איבּערגענוג רוח-הקודש" ,בּ .ריוקין,

ארײַנגעחשבּונט

-ערי.

אַרײַנטאָן

ואסער

אָנגיסן",

הרבֿ

מ.

טייטלבּוים

דק"ק איהעל ,ספֿר מעין טהור ,מליחה ,סימן י
אַרכ .אויך מיטן בּ ארײַננעמען; .דא נון
יעקבֿ פֿולענדיט האָט צו גיבּיטן אן זײַני קינדר,
דא טעט ער זײַני פֿיסן און דאָז בּעט הינײַן
אוני פֿר שיאד {|=געשטאָרבּןן" ,בּליץ ,בּראשית,
מט| .33 ,תּי, :האָט ער אַרײַנגענומען זײַנע
פֿיס אין בּעט און פֿאַרגאַנגען"ן; .לאָז איטלע-
כער אי זײַן האַנט אין קעשענע ארײַן ,װעט ער
אַרוסנעמען װאָשׂ זײַן האַרץ װעט גלוסטן",
שבחי בּעש"ט.

*אַי א האַנט (אַ פֿינגער) אין קאַלט װאַסער
= עפּעס טאַן, .זי פּעסטעט דער טאַטעניו און
לאָזט זי ניט א האַנט אין קאַלט װאַסער אַ",
יא ,גענאַרטע װעלט ,סאװ אױיסגאַבּלע ,1391

*ֹאַי די אויגן ,די נאָז ,די
ב ,1ז .372
*אַ' יענעם אַ פֿינגער
שפּיץ נאָז בּײַם לייענען.
אין מויל = אַ סך דערקלערן .שפּאַסיק, :קיין
פֿינגער אין מויל דארף מען אים ניט אַי  --ער
*אַ' נײַן איילן פֿײַװיש =
װעט אָפּבּײַסן"
אָפּנאַרן בּײַם מעסטן ,בּײַם װעגן.
פֿיג .אַי נשמה ,האַרץ ,געפֿילן ,שׂכל ,כּוח אע.
,און זאָל זײַן האַרץ אִי אין דער תּורה" ,מחזור
אַ' די
כּל בּו ,בּית ישׂראל ,ר"ה ,נ"י ,זי .11
גאַנצע נשמה אין געלט (געשעפֿט ,מסחר אע),
,זאָל ער זיך דרינען אַלץ געװיינען א' דעם
שׂכל כּדי ער זאָל עס אלץ רעכט פֿאַרשטײן",
חה װו ,בּ ,זי , ,332זייער ארויסגיין פֿון דער
פֿאַרבּאָרגנקײט  . . .איז דאָס דורך דעת און דורך
דעם א' די מחשבה מיט שטארקייט" ,תּניא
*אַ' טומאה אין יראה = צבֿיעותדיק
קכז.
טאָן שלעכטס מיט אַן אָנשטעל אַז מע טוט
גוטס,

 .3אַרײַנגיסן ,אַרײַנשיטן ,אַרײַנבּראָקן ,אַרײַג"
געבּן .אי נאָך מזומנים (קערבּלעך) אין מסחר.
פֿ,ײיגעלע איז אַ גולם ,פֿײיגעלע איז א תּם/ ,
דו זאָלסט ניט אַ' קיין סם",

.9

,איין אשה

דיא ניט איר גבּירט קאָן האָבּן ...נעם איין
קװאָרט װײַן טובֿ ומובחר אוני טוא אַרײַן דען
לאָרבּר  . . .אוני גיבּ איר צו טרינקן אַלי װײַל
 . . ,װערט העלפֿין מיט גאָטס הילף" ,רי מרדכי
גימפל בּר'י אלעזר מק"ק צילץ ,משׂמחי לב,

4822

אַרײַנטאַן זיך
אַמשׂט ,תּע"ח (, .)8171און דאָשׂ כּלי װאָשׂ זיא
אונטר שטעלן טריפֿה זאַלץ ארײַן צו רינין,
זאָלן זיא אויך ואשׂר אַרײַן טאָןײ ,עח ,רא/א,
,איר װערט ניט גינוגן כּלים האָבּן וואו הרײַן
צו טאָן דיא תּבֿואה" ,צאינה7 ,נב, .34/אין
טעפּל טו אַרײַן די צעבּעלקע און די האַר פֿון
א פֿלעדערמויז מיט די קרײַטעכצער װאָס איך
גיבּ דיר דאָ" ,ממוס ,שלמה ,זי , ,84טו דיר
אַרײַן שמאַלץ אין טאָפּ און פּוטער אױפֿן קאָפּ",
*באָטש
פֿװל וְצו עמעצן װאָס האָט אַ פארךן.
טו ארײַן פּוט ער = א) מעגסט עס פֿאַרזיסן
פֿאַרגלעטן :בּ) אי מער געלט אָדער כּוחות,
,ס'ערשטע װאָס מע טוט ארײַן אין אַ טעפּל
איז אויגן  --צו זען צי עס איז ריין",
פֿװל.
אין א
צונױפֿקלײַבּן
 4אַרײַנזאַמלען.
בּאַשטימטן אָרט, .אונ' זאַמילטן אַלי שפּײַז דער
זיבּן יאר  . . .אוני טעטין זיא אין דיא שטעטין,
װאָשׂ פֿר שפּײַז אויף דעם פֿעלד פֿון איטליכר
שטט אַרום הער װאַקסיט דאָז טעטן זיא הינײַן",
,אָט זאָל דיזע טרערן
בּליץ ,בּראשית ,מא ,84 ,ג
צוזאמענקלײַבּן ,ער זאָל זיי אין זײַן לאָגל אַ'
װי אין הײיליקן תּהלים איז געזאָגט געװאָרן",
יד ,אבן נגף.

האָבּן צו געדענקען.
אַרײנטאָן זיך  --אוטו.

 .1אַרײַנמאַכן זיך,

אַרײַנדרינגען, .ער װעט זוכה זײַן צו דער
כּחינה פֿון רוח ,פֿון דעם שורש פֿון איינעם
אַ צדיק װאָס װעט זיך אי אין אים צו דינען
גאָט מיט א ריכטיקן אמת" ,תניא ,זי 04, *א
זיך פּוטער אין נאָז = בּײַם אָפּזאָגן עמעצן אין
זײַנער א בּקשה, .העלף זיך אַלײן ,טו זיך
ארײַן פּוטער אין נאָז".

 .2זיך איבּערגעבּן .זיך אָפּנעבּן בּלבֿיונפֿש,
זיך דעדיקירן .א' זיך מיט לײַבּיאון לעבּן
אַי זיך מיטן גאַנצן הארצן צו אן אַרבּעט ,אַן
אידעאַל .אַי זיך מיט האַרץ און נשמה ,אַי זיך
אין דער אַרבּעט, .א,ון איך בּעט . ..זיי זאָלן
זיך נישט אינגאַנצן אַרײַנטון אינעם הבֿל,..
װעלן זײַן גרויסע סוחרים ,װײַל װאָס גרעסער
דער סוחר אין קלענער דער ייד" ,פרץ װו,
'ציקאָי ,ז' ,, .771האָט עֶר נאָך אזא גװאַלדיקע
געמאַלעכץ ניט געזען ,מיט לײַבּ און לעבּן
האָט ער זיך אין בּילד אַרײַנגעטאָן" ,זש ,טמז,
 3ווא ,92

 .9אַרײַנטראַכטן זיך ,פֿאַרטיפֿן זיך, .מען
זיצט אָפּ א װינטערנאַכט און מען קען זיך א'
אין א טיפֿן ענין" ,לדבּ ,נ"י  ,7591סח, .צו
אזא תּכלית קען מען אָבּער ניט אנדערש קומען

װי דורך אי זיך אין דער גמרא מיט אַלע כּלים",
ממוס ,שלמה װ ,ז' , .62דער עיקר ...איז
געװען בּײַ אונדן דאָס קלערן ,נישט דאָס
.טוענדיק זיך אין ספֿר ,מחדש
ואויַסןרײ.ַ.נ
זײַן ,נישט דאָס װאָס דער ספֿר פֿלעגט מחדש
זײַן",

שנ,

,מיטן

יודישע

שרטבער

! זי ,671

 .4אַרײַנפֿאַלן .זיך אָנמאַכן היזק ,צרות,

די

דירה

האָט

ער

זיך גוט

אַרײַגגעטאָן".

-יטו ,דער,

-עכץ . -עניש,

-אונג.

אַרײַנטאַנצן  --אוטו.
 .1טאַנצן א לאַנגע
צײַט, .אַזױ האָט מען אַרײַנגעטאַנצט בּיז שפּעט
אין דער נאַכט אַרײַן" ,מ .אַלבּערשטײן ,יזבּ
אָטװאָצק ,...תּ"אָ  ,8691ז' ,803
 .2אַרײַנקומען טאַנצנדיק .אַי אין קאַן .אַ'
אין זאַל ,אויף דער בּינע ,אי אין אַן אַנדער
וועלט, .װעלן זיי אַננעמען מיך פֿאַר אַ האַנט,
מיט

מיר

דעם

אִ' אין דאָרף

צייט,

שטילן",

'אַ דאָרף אַ שטילס' ,גש |, .ער האָט געטאַנצט
פֿאַר גאָט אויף זײַן משפּחהס קבֿר  . . .און אַזױ
אין אייגענעם קבֿר אויך אַרײַנגעטאַנצט" ,יפ,
פּאַסטעכער אין ישׂראל ,תּ"אָ  ,3591זי .101

 .9פֿיג .אַרײַנמישן זיך אומגעבּעטן אין אַן
ענין.
 .4אַקוזװ, .בּאָדט אײַך אין פֿרימאָרגן"גלאַנץ
און טאַנצט אַרײַן דעם גרויסן טאַנץ אין גרויסן
טאָג" ,פרץ וש ,דדי גאָלדענע קייט' ,ציקאָ,

די ,862
מיט

זיך.

זעכץ.

ס .אָפּטאָן .בּכּיװון אַרײַנפֿירן אין א בּלאָטע,
אָנמאַכן יענעם א צרה .א' יענעם ער זאָל

װעגען

קױפֿן

נײַע

אַרײַנטײַטלען

-טאַנץ,

עניש.

דער.

1-/ג,

ער (י קע)

-עריי,

{-יטענצער ,|. . .

אַרײַנטאַפּקען  --טרװ .סל.

אַרײַנשלעפּן

א' די זעק ,ציגל אאַזװ; .האָט ער אים ...
אַרײַנגעטאַסקעט אין זײַן ריצערשן געװאַפֿנטן
זאל",

.3

אהבֿת

זילבּערמאַן,

קעשענעוו  ,3881זי .82
מיט די לעצטע כּוחות .

דוד

ויהונתן,

מיט זיך  --א' זיך
(עניש,

( .2קלעז"

מער-לשון) אַרײַנשטעקן שוחד אין האַנט ,יפֿאַ
( .0 .2 ,9ואויליונגעריש) אַרײַנרוקן א
פֿױסט ,א מעסער אע .אַי אַ מעסער אין האַרץ
אַרײַן .אי אַ פֿױסט אין די אויגענעס 4 .אי א
פֿינפֿטל

פֿינף פֿינגער ,אַ האַנט) װי אַן

אויסדרוק פֿון פֿרײַנדשאַפֿט בּײַ אַ צװאָג ,אַן

אַפּמאַך- .עכץ- .עניש,
אַרײַנטױכן  --אוטו .אַי אין ים ,אין טיפֿץ-
נישן; .א חלום דערנענטערט זיך װי א גרויער
װאָלקן .ער קאָן אַי דערין" ,י .עלבּערג ,פֿאָר,

1

.742

מיט זיך.

עניש,

אַרײַנטוליען  --טרו .אַי דאָס קינד אין בּוזעם,
,שיינין האָט דערװײַל געציילט צענערלעך...
און אַרײַנגעטוליעט די בּרילן אין דער גרעבּ
פֿון גאָלד" ,א .קאַהאן ,מענטשן פֿון אַלקער,
מאָסקװע  ,7291זי ,92
מיט זיך  --אהאָט זיך בּאַהאַלטן אין אַ
בּוים ,אין אַן אַלטן פֿאַרטריקנטן בּוים ,ער
האָט זיך ארײַנגעטוליעט אין זײַן אויסגעהוילט-
קייט אַרײַןי ,יז ,יאַשע קאַלבּ' ,מתּנות' ,ג"י

 ,2זי .48
אַרײַנטומלען

עכץ.--

טרח.

אַרײַנטון  +-- --אַרײַנטאַן,

אַרײַנטונקלען  --אוטה, .דורכן פֿענצטער
האָט שוין גוט ארײַנגעטונקלט דער הימל אין
שטיבּל" ,װײַס וצ ,אָפּגעשטױסן ,זי , .9טונקלט
אַרײַן דורך די שפּאַלטן אַ ליכט פֿון אַנטלאָפּץ-
נעם דור" ,סוצ ,געהיימשטאַט' ,דער פּרוש
אויפן שולהויף.

אַרײַנטונקען  --טרו .אי דעם קאָפּ אונטער
דער אײבּערפֿלאך; .טונקט מען אַרײַן א לײידיקצ -
גלאָז אין װאַסער מיטן מויל אויף אונטן ,גייט
די וואסער אין גלאָז ניט אַרײַן" ,מ .זאַבּלר
דאַװסקי ,פֿיזיקע ,בּיאליסטאָק  ,9291זי ,21
מיט
עכץ,

ויך.
-עניש,

עניש,אי װאַללאָזונגען

,בּײַם לעבּן האָבּן זיי אַרײַנגעטומלט אַ סך

--טונק,

דער

אַרײַנטוצען -- :95 --טוטשען.

/נב,

 .1אַרײַנ

שטופּן ,אַרײַנרוקן .אי אין די אָרעמס, ,זי דער-
זעט פּענעקן  . . .טוצעט אים אַרײַן דאָס קינד, . ,
נא האַלט צו" ,בּערג ,בּאַם דניעפּער ו ,יעמעס,

זי ; .602זיי האַבּן אַרײַנגעטיטשעט די הענט
אין שיסל אַרײיַן" ,ײיל ,קמ ,7681 ,ן ,44

 .2אַרײַנשטעלן א װאָרט; אַרײַנרוקן אין אַ
שמועס

צװישן
חלילה

שמועסט

אַרײַנטיצען

עפּעס

לײַט
א דעה

אין זייערע

אייבּערשטער

 .1אַרײַנשנײַדן טאָקנ-
אַרײַנטאָקן  --טרו.
דיק ,שניצנדיק מיט א מעסער .ניצנדיק א

דלאָטע ,אַי קאַרבּן אין שטעקעלע.

לידער װאָס זײַנען געװען פֿאַרבּונדן מיט די
יאָרן פֿון זייער שעפֿערישער טעטיקייט" ,יג,
טמז ,3691 ,זי ,8
מיט זיך- .עמץ- ,עניש.

שומר

איגנס.

זאָגן,

ריד

ומציל

צי

עװער

א װאָרט

--

זאָל דער

זײַן!",

דאָס

ײיל,

פּוילישע יונגעל ,אַדצס  ,5981ז' , ,39א
מענטש װאָס װייסט ניט די סאַטירע ...,דעם
.ץ ...די קאלאמבּורן  . . .ניט פֿונעם פֿאָלק,
ווי
ניט פֿון זײַן שפּראַך און נעמט זיך אונטער
אַרײַנצוטיצען די צונג אין פוילישען יונגעל און

ראַסוזשדאיען איבּערן פּוילישן
װעלט לוח ,אַדעסט תרמ"ג ,זי ,08
מיט

-עכץ.

ײל,

ללבּןי,

זיך  --אי זיך צװישן חשובֿע לײַט,

-עניש,

זזח אַרײַנטאָרקען
אַרײַנטורקען  --טרח.
אַרײַנשטופּן אומגעבּעטענערהייט, .אומעטום
דאַרף זי אי איר נאָז", .פֿלינק דעם טױיבּן אין
געזעס געטאָן א קניפּ ,דערבּײַ אַרײַנגעטורקעט
אים אין טױיבּן אויער אויף א גרילצנדיקן קול",
הר ,הרודעס' ,דער 59טער שעפּסל דאװנט
פֿאַרן עמודי . עניש,

אַרײַנטיאָפּקען  --אוטוו, .פֿון אַזעלכע קונצן
האָט ער ארײַנגעטאאָפּקעט ניט אין איין קאַ-
ליעזשע ,זיך פֿאַרשפּריצט און אויסגעשמירט װי
פֿון כּתרילעװקע,

א רוח",

שע,

זיך.

-עניש,

מיט

ז' .702

|

מיטן
אַרײַנטײַטלען  --אוטװ  4טרװ.
טײַטל אָנװײַון ,אַרײַנטײַטשן .אי אין אַ פּסוק
אַ גאַנצע פֿילאָסאָפֿיע, .א שטראָפֿער ,דער מנהיג
ט.לט
ַ.
ײ,
טחני
רו

ממש

מיט די בּייזע פֿינגער

אין פּנים אַרײַן" ,י .אָקרוטני ,איק ,פּסח תּש"ל,

אַרײַנטײַטשיק

2288

אַרײַנטײַטשיק  --אַדי .װאָס מע קען אין
דעם אַרײַנטײַטשן .אַן אומקלאָרע אע פֿאָרמו-
לירונג

-קייט,

אַרײַנגעבּן א טײַטש,
אַרײַנטײַטשן  --טרו.
אַרײַנפּשטלען .אי אַן אייגענעם געדאנק ,א
סבֿרא .אַ' פּיתום און רעמסס .א' א גאנצן
טורעם אין א פּינטעלע, .האָט ער געקאַנט די
געשעענישן איבּערואַנדלען און א' אין זיי אַ
העכערן און שענערן זין" ,אַש ,דער תּהילים'
ייד, .דער פֿילאָסאָפֿישער סאָציאַליזם ,װעלכן
משה העס טײַטשט אַרײַן אינעם ייִדנטום",
זשיט װוו ,ניי  ,2191זי ,712
ײַטש ,דער.ט

-עכבץ.

-ונג.

אַרײַנטײַטשעװדיק  --אַזי.
היקייט,
טײַטשיק .אַיע טעקסטן,

אַרײַנטײַטשעוריש  -אַזי.
טבֿע ,די נטיה
-קייט,

זזח אַרײַנ

װאָס האָט די

אַרײַנצוטײַטשן.

אַרײַנטײלן  --טרו.

-עניש.

אִיץע קריטיק.

 .1צוטיילן ,אײַנטײילן,

בּאַטײלן יעדערן פֿון אַ גרופּע,, .און אונדז האָט
מען אַרײַנגעטיילט װאַגאָנעס פֿון אַנטראַציט,
פֿון װאַפּנעץ",
רעװאָלוציע

אַרײַנטראַכטן

ש.

בּרעגמאַ,

| ,אדעס

,1391

זורך

קריג

און

ז' ,633

 .2אויסרעדן ,מוסרן ,בּאַשטראָפֿן ,אַ' א גאָבּ,
אי איטלעכן זײַן חלק ,פּאָרציע ,אי די אמתע,
די פֿײַערדיקע שמיץ ,פּעטש ,קלעפּ אע.

--מוייל ,דער

-ונג.

אַרײַנטײַען  --טרװ.

-עכץ,

-עניש.

אַרײַנבּרענגען געהיים,

די אָפּצאַסן און אַרײַנגעטענהט אין אַ יונג אויס-
געקנעטן װײַבּל" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,זי ,233

כץ .ניש- .ר (דין- ,קע).אַרײַנטענהריש  --אַדי.
װאָס איז

דריי.

אַזױ װי
בּײַ עמעצן װאָס טענהט ארײַן; .אַן אַדװאָקאַט
טאָר ניט זײַן אי  --דאָס װירקט ניט אױפֿן
ריכטער" .איער שטראָם רייד,

 .1טראָגן פֿון דרויסן,

אַרײַנטראַאן  --טרו.
פֿון אַן אנדער אָרט אינעװײיניק .אַרײַנבּרענגען.
אִי כּיבּוד פֿאַר די געסט ,עסן פֿאַר די בּהמות.
אי די זעק אין שפּײַכלער, .תמר טרוג דיא

קויכלך אין דיא קאַמר היניין / ,עֶר בּיגרייף
זיא בּײַא דעם גערן ,ליג בּײַא מיר ,שװועסטער
מײַן" ,שמואליבּוך ,סטראַפֿע , ,63121א,וני מאַכט
אַך איין עסין אוני טרוגשׂ הינײַן צו זײַנם
פֿאָטיר" ,בּליץ ,בּראשית ,כז, .13 ,ער װאַר
צאָרניג אוני ער װאָלט אײַלען שפּיגל ניט
לענגער אין דען הויז האָבּן . ..ליז עֶר אים
אין שפּיטאָל אַיי ,איילען שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה,
זי , ,13און עס טאָר קיינער ניט אי קיין מיאוסע
זאַך אין זײַן הויז שבּת" ,לט ,2סג/בּ, .א
טאָפּעלע שׂמחה האָבּן מיר הײַנטיקע װאָך ,מע
טראָגט ארײַן א ונײַען ספֿר'תּורה און מיר
זענען זיך משׂמח אױפֿן חנוכּת-הבּית" ,פּלאי,
המדבּר בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"בּ ,זי  ,54איך --
8ג, :װער
,אַװודאי ,מע װעט עס דיר אֵי."...
עס טראָגט אַרײַן (צו מיר) ,טראָגט אויך אַרוס
(פֿון מיר)" שװ {(װעגן רכילות ,בּאַרײידערײַן.
קללות:
א' חיות ,א נײַ לעבּן ,א נײַע נשמה.
אי זאָל מען אים א טוט אַ קראַנקן ,א
געליימטן,

אִי קאַנטראַבּאַנדןע) .אי עפּעס אין קעלער ,דער
בּאַלעבּאָס זאָל גאָרניט וויסן דערפֿון.

 .2אַרײַנבּרענגען א נײַעם געדאנק ,אַן אױפֿטו,
קלאַרקײיט ,ליכט אע .אויך :פּאָלעמיק ,װידער-

מיט ז י ך , --ראָבּערט  . . .האָט זיך שטילער-
הייט ארײַנגעטײַעט אין שטובּ כּדי ניט אויפֿ"
צוּװעקן זײַן פֿרױײ ,ל .פֿאָרעם ,פֿאַר 0691 ,א ,32
-עניש,

אַנאַנד ,פֿרעמדקײט ,אומצוטרוי אע .אַ'י אַ בּיסל
שׂכל ,פֿאַרשטאַנד ,בּאַטראַכטקײט אע; .ניט

אַרײַנטיפֿן  --טרו.

אַרײַנדרינגען טיף ,אין

תּוך .פֿאַרטיפֿן, ,עמעצער איז א מבֿין אין
װאָס פֿאַר א נאַרישקײט אָט אַ די צװינגט אים
דעם קאָפּ אַיי ,בּערג ש ,נאָך אַלעמען' ,װאָסטאָק',
זי ,16
מיט זיך  --אַי זיך אין אַן ענין אין אַ
סוגיא ,אין א פּראָבּלעם אע .אַי זיך אין די
וואונדער פֿון דער נאַטור .אַ' זיך בּחכמת-
הקכּלה,; .האָט זי געװאָלט זיך א' אין איר
ווייטיק",

מ.

י.

שעליובּסקי,

אין

דער

װעלט

אַרײַן ,7591 ,זי , ,67און אָפֿט פֿלעגט ער זיך
אי אין א נײַ ספֿר װאָס מע האָט אים געגעבּן
אײַנצובּינדן" ,פּ .רודאָי ,טמז 6691 ,װווט ,12

אַרײַנטנעהןן  --אַקחח.

א סך ,שטאַרק

טענהן .אי אין עמעצן  --אויסטענהן זיך מיט
עמעצן ,אַרײַנרעדן אין עמעצן ,פּרוּװן בּאַװירקן
מיט א סך רייד, .האָט אין זײַן זון אַרײַנגע-
טענהט טיף און בּרייט ,נאָר דאָס האָט ניט
געהאָלפֿן" ,בּ .גאָרין ,דיא מזיקים ,...נ"י
,0

ז' , ,74ער האָט זיך לײַכט געהויבּן אויף

אומזיסט האָט ער געהייסן מכלכל:חיים ,ער
האָט אַרײַנגעטראָגן אין דעם אַלטן קאַבּצאַנסקער
עוֹלם א נײַע װעלט מיט א נײַ לעבּןך" ,ממוס,
א שטאָט אין מזרח' ,זי , ,21אין די שורות
בּײַַם שרײַבּן װיל איך נישט אי דעם טאָן פֿון
קאמף ,פֿון פּאָלעמיק ,פֿון איראַניץ" ,סעג ,מײַנע
זיבּן יאָר אין תאּלָבֿיב,

בּ"א ,56 '{ ,7491

 9שאַפֿן אַרדענונג אָדער אומאָרדענונג ,אַי א
סיסטעם .אי כאאָס ,מהומה ,בּהלה .א' א
סצענישן סדר אין אַן אױפֿפֿירונג, .דער מצרי-
שער און אלט-רוימישער קאלענדאַר איז געװוען

געגליכן צו אַ זייגער װאָס לױפֿט ...האָט ער
דעריבּער אַ גאנצן כאַאָס אַרײַנגעטואָגן אין
דער צײַט-רעכענונג" ,י .רימאָן ,יאָרן ,כאַדאָ
שים,

װאָכן

און

טעג,

קִיִצװו

,7291

 .4מאַכן אַ פֿאַרשלאָג ,א פּראָפּאָזיציע .פֿאָר-
לייגן אַ רעזאָלוציע .אי א פֿאָרלײג ,א געזעץ-

פּראָיעקט ,אַן אָנקלאָג אין געריכט .אַי אַ
פּראָטעסט,
 .8אַרײַנבּרענגען
הכנסה,

רװוח.

רעזולטאַטן,

אַ' א שין

נוצן ,כּבֿוד,

פֿאַרדינסטל.

,דער

מסחר טראָגט אַרײַן כּךְוכּך א אאַר", .עס
טראָגט ,בּרוך-השם ,אַרײַן אויף אַלץ", .די

דרײַ קלייטן האָבּן אים גענוג אַרײַנגעטראָגן
מאָטל

צום לעבּן" ,שע,

װ ,זי , ,651ער האָט

בּאַקומען עקסטרע פֿון די קלעזמער א גרעסערן
פּראָצענט פֿון די הכנסות װאָס די חתונה האָט
אַרײַנגעטראָגן" ,אר' ,דער בּדחן, .ןערן האָט
דאָך פֿון תּמיד אָן ארײַנגעטראָגן אויף אָט דעם
אָװונט מער הכנסה איידער אלע איבּעריקע",
בּערג ,אָפּגאַנג' ,װאָסטאָקי ,זי ,112
 .0אײַנצאָלן אױפֿן חשבּון פֿון אַ חובֿ ,פֿון א
בּאַשטײַערונג ,פֿון אַ בּאַשטעלונג; .אַזא גרויסע
סומע געלט אין יענער צײַט האָט מען נישט
ּ,ײַ מײַן עלטערער טאָכטערס
געקאַנט אַי" ,יק .ב

חתונה בּין איך אַרומגעגאַנגען װי אויף שפּיל-
קעס  . . .איך האָבּ גראָד פֿאַרנאַכט א פּאֲפיר
דערהאלטן איך זאָל מאָרגן א' די סומע געלט",
אלצ ,תּוכחת חיים ,װילנע  ,5681ז' , ,14טראָג
ארײַן  . . .די צוויי הונדערטער און קויף אויס
דעם בּילעט" ,שע ,יפֿינף און זיבּעציק טויזנטי
;דער װעד איז מחױיבֿ געװען ארײַנצוטראָגן
דעם יערלעכן קאָפּשטײַער אין דער ליטװישער
מלוכה-קאַסע" ,ש .װישניצער ,אין ליטע |,
ז' ,681

4

אַרײַנשרײַבּן,

רעקאָרדירן,

אַרײַנפֿירן,

בּוכן .אי אין א קאָנטאַבּוך ,אַי אין פּנקס ,אין
פּראָטאָקאָל .אי אין א רשימה ,אין א קאַטאַלאָג

אאַזװ, .ער װעט מאָרגן רעוידירן די בּיכער
איר האָט שוין אזא
מ.ת
..
מעח
אין דער דומ
לאַנגע צײַט ניט ארײַנגעטראָגן ...די ראַטע
פֿון דער טאַקסע" ,ממוס ,די טאַקסע, .טייל
איר די פֿאַרערערס אין איר
גן
ע.
..
ֿרל
פדע
לי

אַלבּום אַי" ,אַר' ,בּיכערי, .מע מוז אַמאָל פֿאַר-
שרײַבּן ,אַי א פּאַר שורות ,סאָל זיך פֿאַר-
געדענקען",

א.

קאַהאַ,

מענטשן

פֿון

אַלקער,

מאָסקװע  ,7291ז' , ,601אין דער בּאשרײַבּונג
פֿון טייל פֿאַקטן װעל איך איך מוון א'
קאָרעקטורן" ,מװ ,ייִשפּ אוא,2 ,
מיט זיך  --אַרײַנקומען אומגעריכט ,אומ-
געבּעטן .ארײַנקריגן זיך .א' זיך װי א װינט
צװישן די טאַנצנדיקע פּאָרלעך, .זיי האָבּן זיך
אַרײַנגעטראָגן מיט אײַליקע טריט  ...און
איבּערגעלאָזט דעם שאַרפֿן שנײַדיקן ריח פֿון
נאַפֿטאַלין" ,אפֿרים קאַגאַנאָוסקי' ,די מומע
הדס',, ,איז זי פֿאַרשאָטן מיט שניי אַרײַנטראָגנ"
דיק זיך בּײַנאַכט דורך די שפּאַרונעס ,די האָר
פֿאַרפֿרױרן װי סטרעמפּלעס אויף דעם רוקן",
ממוס,

ספֿר

הבּהמות,

ראָג ,דער.ט

ז' .64

-ונג.

דער (דין" ,קע)-= .עריַ.

-עכץ.

-עניש.

אַרײַנטראכטן  --אוטו.
 .1אַרײַנקלערן.
זיך טיף פֿאַרטראַכטן ,זיך קאָנצענטרירן בּײַם
טראַכטן, .,דורך א' אין דער גרויסקייט פֿון
אין-סוף בּ"ה -- ,צעפּלאַקערט זיך און צינדט
זיך אָן דער נפֿש צו ...זײַן גרויסקייט",
תּניא ,ו'  .041עןלויט קאָצקער שיטהן דער
װאָס לערנט תּורה און טראַכט ניט אַרײַן ,דער
װאָס זינדיקט און איז זיך אַלײן מוֹחל . .. ,איז
אַ רשע גמור בּעסער פֿאַר אים" ,א .י .העשל,
טמז 9691 ,ווא , .21ו,וען א מענטש גייט אַריבּער

2080

אַרײַנטראַנספּאָרטירן
די זיבּעציקער יאָרן הײיבּט ער אָן א' װעגן דעם
סך-הכּל פֿון זײַן לעבּן" ,גאָפּ ,8491 ,שאךן ,11
ד' ,26
 .2איר .ניט טראַכטן .ניט קלערן װעגן
עמעצן ,װעגן עפּעס ,ניט נעמען אין בּאַטראַכט,
ניט לייגן קיין אכט .איך טראַכט אַרײַן װעגן
דיר ,װעגן דעם .איך טראַכט אַרײַן װעגן די
אַלע בּאָבּע-מעשׂיות,
מיט זיך  --אַי זיך אין סודות פֿון לעבּן.
{ערשט הײַנט ,װען מיר ,די שארית-הפּליטה,
טראַכטן זיך אַרײַן אין די אַלע איבּערלעבּענישן,
קומט אונדז אַלץ פֿאָר װי א לאַנגע קייט פֿון
װאָס אַמאָל גרעסערע רינגען" ,סי סאַנץ ,זי ,328
;,און דורך דעם װעט אונדזער עולם לייענערס
זיך אויסלערנען אַרײַנצוטראַכטן זיך אין װער-
טער און װערטער-פֿאַרבּינדונגען ...און עס
װעט צוקומען געזונט אונדוער כּלל-שפּראַך",
ימ ,יישפ װו, .1:2 ,און װיפֿל מע זאָל זיך
נישט א' אין זײַן גײַסטיקער פּערזענלעכקייט,
בּלײַבּט מען אַלץ שטיין פֿאַר א ספֿר-חתום",
מ .אונגער ,טמז,41 1 8691 ,
טראַכט ,דער,ערי,דער.

-ונג,

-עכץ.

-עניש,

אַרײַנטראַנפפּאָרטירן  --טרװ .אװאָס עֶר
פֿלעגט ניט קענען אַרײַנפּאַקן אין מאָגן פֿלעגט
ער אי אין זײַנע קעשענעס" ,יג ,תּוך ו זי ,254
ונג,אַרײַנקלאַפּן
טרו.
-אַרײַנטראַסקען
שטאַרק און מיט א טראָסק, .דער בינץ-
ארבּעטער האָט אַרײַנגעטראַסקעט א לעצטן נאָגל
און די פֿאָרשטעלונג איז געװען גרייט" ,א .קאַר-
פּינאָװיטש ,בּײַם װילנער דורכהויף,

זעכץ .

-עניש.

אַרײַנטריפֿלען

תּ"אָ ,7691

אַרײַנטראַפֿן  --פ-- :99טראָפּענען ,אוטװ
טראָפּנװלז,
אַרײַנרינען
ארײַנטריפֿן.
- . . .,מעכט גשעהן דז איין שטיק פֿלײיש מעכט
פֿאַלן אין דש  . . .װאַסר ,װען עז איז נאָך ניט

לאַנג אין זאַלץ גלעגן ,אַזו קאָן מן עז נאָך
איין מאָל זאַלצן ,שאַט עז ניקש וואן דש זאַלץ
װאַשֹׂר אַנײַן טראָפּט" ,עפּש ,דרך הישר לעולם
הבּא ,פ9פדמ תּמ"ה? ,י/בּ, .אונ' דער עני װען
ער שוין איין הויז הט איז עז בּויא פֿעליג אונ'
זײַן דאַך איז שלעכט ,רעגנט אַרײַן ...אוני
זײַן שטובּ איז נשׂ װײַל עז אַרײַן טראָפּין טוט",
פֿיג; .אַזוי אויך
קה ,פֿיורדא  ,3471יבּ/א.
דאַרפֿן מיר דאָ אין אַמעריקע מרחיק זײַן אַלץ
אַרײַנטראָפּנדױיק{ןע ענגלישע װערטער פֿון דער
ליטעראַטור-שפּראַך" ,מ .א .הערבּערט ,דאָס
טרװ --
נײַע לעבּען ,נ"י אַפּריל  ,3191ז' .42
אַרײַנגיסן טראָפּנװײַז .א,יר קענט אַ'י אין די
נאָזלעכער אַ מעדיצין װאָס הייסט נעאָסינענ-
פֿרין" ,דר' י .גלען פֿאַר 2791 ,וע ,92
עניש.
עכץ./נג.
מיט זיך.
אַרײַנטרובּען  --טרו .אַי דעם זיגער-מאַרש
איבּער אַלע גאַסן פֿון דער אײַנגענומענטר
,יײידנדיק מיט אים האָט מען געמווט
שטאָט .ר
אַי פֿריִער אין זײַן רעכטן אויער ,דערנאָך אין

לינקן" ,זש ,בּײַם דניעפּער ,װילנצ  ,9291ז' ,722

-עניש,

-עכץ.

אַרײַ:טרוימען  --אַקחװ .עאַזױ װי דער
דיכטער װאָלט אין זיי זײַן אָטעם אַרײַנ-
געאָטעמט ,זײַן טרוים ארײַנגעטרוימט" ,ש,
װעגען

--

יודישע

שרײַבּער

,עס איז נישט

צוטרוימען

ו ,ז' .62

קיין שאַנדע

אין חיות",

זיך

מיט

זיך אַרײַן-

נאַד איבּז ,אַלטענבּערג,

װי איך זע עס ,זי ,091
/נג.

-טרוים ,דעראַרײַנטרױײעריקן

--

טרװ.

,שפּאַן

דורך לאַנד פֿון בּטחונדיקן ייד װאָס האָט דאָס
אַלץ פֿאַרגלײבּט און אַרײַנגעטרױעריקט אין
דעם טאָגינאַכט פֿון זײַן אַלף בּית" ,יג ,ויפֿה,
זי .}202
אַרײַנטריט  --דער ,ן .1 .אַקט און רעזול-
טאַט פֿון אַרײַנטרעטן, .מיט דעם ערשטן א'
גלײַך פֿאַר-
ר.ט
ע. .
װיסה
אין צימער פֿון תּפֿ
שוואונדן אַלע רצונות גופֿניים" ,לדבּ ,ניי ,7591
 22אַרײַנגאַנג ,אַרײַנקום .װעג װאָס
ז צה.
,אָס האָט איר אליך דעם
פֿירט צום אַרײַנגאַנג .ד
פּרוזדור ,דעם א'" ,שע ,אידישע שרײַבּער,
*האָבּן אַן אַ'  --קענען זיך
זי .711
דערלויבּן פֿרײַ אַרײַנצוקומען; .אַז ואו ערגעץ
א שלעפּער ,א שװאַרציאָר זאָל ניט האָבּן קיין
אִי צו

מיר

אין שטובּ",

שע,

בּלאַנזענדע

שטערן

וו ,װארשע  ,2291זי ,743
אַ-אָפּצאָל ,אַייגעלט ,אײבּילעט .אַ-קאַרטל ,אי
עקזאמען .אַ"צ יי כ ן (מוזיק)  --אַ סימן אז אַ
געװויסער אינסטרומענט אָדער א זינגער דאַרף
דאָ אָנהײבּן שפּילן אָדער זינגען.
אַרײַנטרײַפֿן --
דרויסן אינעװײניק.
אי אין געטאָ? .א
שטובּ און אַ בּייזע
שטובּ)" ,שװ, ,דער
אָדער א חיה אָדער
ער

טרײַבּט

טרו.
 .1טרײַבן פֿון
ארײַניאָגן .א' אין שטוב,
רעגן טרײַבּט אַרײַן אין
װײַבּ טרײַבּט אַרױס (פֿון
װאָס יאָגט נאָך א בּהמה
אַן עוף אום שבּת ,אָדער

זיי אַרײַן

אין אַ חדר

זאָל

עס

געפֿאַנגען װערן  --דאָס איז אַ רעכטע מלאָכה",
לט ,2סה/בּ, .מע האָט אונדז אַרײַנגעטריבּן אין
די

װאגאָנעס

און

זי

פֿאַרפּלאָמבּירט",

לעאָן

8פ'ג, .אין א
דרים ,אין ס' פשמישל ,זי .,035
צװוייטן צימער קנייטשט װערן לאַנג מיט די
אַקסלען  , . . .הערט זיך לאַנג אײַן און טרײַבּט

אַרײַן דעם קאָפּ אין די אַקסלען" ,א .קאַהאַ,
מענטשן פֿון אַלקער ,מאָסקװע  ,7291זי ,73
 .2דערפֿירן צו עפעס ,בּרענגען צו עפּעס.
אַרײַנפֿירן אין עפּעס .אי אין דער ש מ ד .א'
אין דער דער .אַי אין אַ צרה ,אין צרות .אַי אין
ייָאוש ,אין אַ בּיטערער מרה-שחורה .אַ' אין
גרויסע

הוצאות,

אַ'י אין

געלט.

שע ,לכּבֿוד יום'טובֿ |ו ,זי , ,46װער

אַ' אין

א

פֿאַרטײידיקונג(ס)-מלחמה* ,אַ' אין אַ טעמפּ
(שמאָל) געסל = אין א סיטואַציע אָן אַן אויס-
וועג .דז אויך :אי אין אַ טעמפּן װינקל, .האָט

אים אױפֿסנײַ אַרײַנגעטריבּן אין בּיטערניש און
*אַ' (א יונגן,
מרה-שחורה" ,חג' ,דער פּרושי.
אַ לעבּעדיקן ,פֿאַר דער צײַט) אין דער ערד,

רעדט

מיט

דער בּאַן |צו פֿאָרן} קען עס אַ' בּיז פֿינף
גילדן" ,אַר' ,די פֿאַרבּיטענע פֿענצטערי, .װײַכט

פֿון דער מציאה װײַל די יערלעכע דעפֿיציטן
װעלן אײַך אַי אין בּאַנקראָט" ,ז .זאַלאָװיץ ,פֿאָר,
 6ז|שי ,52
מיט

עניש.נעאָל.

אין גרובּ ,אין קבֿר אע, .דאָס טרײַבּט אַרײַן
אין שאול-תּחתּי"ה ארײַן און מע קאָן שין
נאָכדעם קיין תּחית-המתים ניט אױפּשטײן!",

זיך.

קיל

;די

האָט

זיך אַרײַנגש

טריבּן ,פֿאַרװיקלט אין דער שעלקע ,נישט זייער
טיף אין לײַבּ" ,פֿרץ או' ,ציקאָ .74 '{ ,עגיי
אַהיים ,װעסט דיך נאָך א' אין אַ קרענק" ,בּאַש,
פֿאָר 9591 ,וו  .12עדי בּעלי-מוסר קאָנען זיך
אַלײן א' אין לערנען מוסר מיט התפּעלות
דורך שאָקלען זיך און שרײען" ,חג ,צמח
אַטלאַס,

51 11 7591

{טאָג,

-ונג.

=ט+רײַבּ ,דער.

ערו

דער (דין ,יקע).

-עניש,

-עכץ.

אַרײַנטרײטלען  --טרו, .און גאָט האָט
אַרײַנגעטרײסלט די מצרים אין מיטן ים" ,תּי,
פיט זיך  --אַרײַנקומען
שמות ,יד.72 ,
זיך טרייסלענדיק .אי זיך אין שפּיטאָל,
-ונג.

=;-טרייסל ,דער.

-עכץ,

-עניש,

אַרײַנטרינ(ד)עווען (זיך)  --אוטװ .קומט
געװויינטלעך מיט זיך ,אוקר+1- .געק"=:80:
ארײַנשלעפּן זיך ,אַרײַנדרײען זיך.
סעשיםת.
,ס'איז טאַקע געװען א שטארקער קאָנטראָל,
אָבּער איך האָבּ זיך אַרײַנגעטרינעװצט".

אַרײַנטרינקען

--

טרו.

 .1אַרײַנזופּן,

אַראָפּטרינקען .טרינקען גיך און אַ סך, .זי
האָט אַרײַנגעטרונקען צוויי לעפֿל ריצנאייל",
פֿג, :די שװעסטער ...איז געזעסן אין א
ווייכן שטול און אַרײַנגעטרונקען אין זיך די
ליבּוואוילע טענער" ,נאַד איבּז ,אַלטענבּערג,
װי איך זע עם ,ז' ; .96האָסט אַ זשמעניע
סיװונדיקן רעגן אָנגעשעפּט און ארײַנגעטרונקען
דעם הימל און די ערד" ,אפֿא ,יעקבֿס געצעלטן,

זי ,99

 .2אַרײַנװױפֿן ,אַרײַנגיסן אין זיך ,פּיאַנעװען.
זײַנען געווען אויף א בּרית ...מע האָט גוט
אַרײַנגעטרונקען און זייער פֿײַן פֿאַרבּראַכט",
שטערן ,מינסק  ,8391זאן  .8גיעדער האָט גענו-
מען די פֿלאַש בּראָנפֿן צװישן די ליפּן ,שפּאָ
אָפאַ ,בּיבּער-
אַרײַנגעטרונקען",
רעװדיק
מיט זיך ;, --האָט זיך פֿײגע
כאַפּערסי.
ווידער אַרײַנגעטרונקען מיט אירע צװויי גרויסץ
 , ,אויגן און ניט דורכגעלאָזט קיין מינדסטץ
בּאַװועגונג" ,אַר ,יפֿרײַהײַטי צוא ,זי ,82

ונג.

/עניש.

-עכץ.

דקע) . -ערײַ.

דער (ין

אַרײַנטריפֿלען  --טרו  .1 --אַרײַנטאָן
 ,2אַרײַנטריפֿן מיט
טריפֿלעך .אי אין זופּ.
אוטװ  --בּעתן האָבּן
קליינע טראָפּנדלעך.
קען אַ' אין די אויגן פֿון קינד דאָס שלײיַם און
אייטער

פֿון דער

 ,4פא 1,

הייבּמוטער",

-עניש,

פֿגעז,

וװילנץ

אַרײַנטריפֿן

2281

אַרײַנטריפֿן  --טרח  --אַרײַנגיסן ,אַרײַנ
דרינגען טראָפּנװײַז .אי אין אויער די מעדיצין,
,פֿרישן זאַפֿט פֿון אים {פֿון קרופּן מאַכן און
װאַרעמערהײיט אין איר אַ' ,שטילט עס דעם
װײיטיק און דאָס שמאַרצןײ ,תּעלה ארוכה,
8ג :אַ'י אַהבֿת-ישׂראל ,גאָטס-
לבֿובֿ 0581
פֿאַָרכטיקײט אע, .קענסטו דאָס אָרט ואו חלו-
מות בּליֶען . . .וואו שטערן טריפֿן סודות אַרײַן
אין

דער

נאַכט",

לידער

פרץ,

און

פּאַעמען,

/ציקאַי ,זי ,303
אוט

;ליכט

--

אַרײַן

טריפֿט

דורך

די

שפּאַרונעס".
מיט זיך , --און גאַנצערהײט אַרײַנטריפֿט
זיך אין טראַכטן שטיינערנע פֿון מויערשע
צעווישנס" ,פּמ ,כאַליאַסטרע | ,פּאַריו ,4291
זי ,01
 .1אַרײַנגײן ,אַרײַנ-
אַרײַנטרעטן  --אוטװ.
קומען ,שטעלן א טריט אַרײַן, .זאָלסט ניט
אִי אין מײַן שטובּ" ---, ,צו װאָס טויג דיר אַ
בּית:המדרשל?  --אַרײַנצוטרעטן און גאָט
בּעטן" ,פֿל, .דער קויניג היש אָכש ,גת װשׂ
זײַן הױיבּט שטאט ,דוד און אליא זורגן גען גת
הינײַן טראַט",

שמואל בּוך ,סטראָפֿץ , ,525זיא

ורענדרט איר שטים אוני טראַט הרײַן ,אַז װער
זיא איין פּייארין אונ' זיא עֶשׂ מויכט געוײין",
מלכים בּוך ,סטראָפֿע , .786שוין אין דעם
ערשטן טאָג פֿון אונדזער אי אין דיזעם מדבּר,
איז איבּערגעפֿאַלן א שרעקלעכער קומער איבּער
אונדז",

אמד,

װיסטענײַא

דיא

זאַהאַראַ,

װילנע

- ,8אַצינד גיי און פֿיר אַרײַן די ישׂראל אין
ארץיישׂראל ,וואוהין נאָר דו װעסט אי װעסטו
בּאַגליקן" ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה,
דבֿרים ,װוילנע תּר"ן .עֵא/בּ, .בּײַם ערשטן א'
הערשעלעס צו רפֿאלן אין דער דירה .,.איז
אים געװאָרן גוט עפּעס אױפֿן האַרצןי ,ממוס,
װינטשפֿי ,זי ,102
 .2אָנקומען אין אַ לערןאַנשטאַלט ,װערן א
תּלמיד .,אַי אין אוניווערסיטעט.

,דיזע

פֿון די

יהודים ,ועלכע עס װעלן ענדיקן דעם קורס פֿון
בּט
י.
לעױ. .
רַזי
עמנא
גי

זיך זיי אַרײַנצוטרעטן

 ., ,אין אוניװוערסיטעטן ,אַקאַדעמיעס און אין
אַנדערע אײַנגעפֿירטע הויכע שולן" ,קאָנסטאַנטין
קאַלינסקי

איבּז,

פֿעסטזעצונג

װעגן

יהודים,

ווילנא והוראָדנא ,תּקצ"ה, .נאַך גאָר אין אָנהײבּ
האָט דאָס אי שלמהלעס אין דער ישיבה אָפּגץ-
האקט די פֿליגל פֿון דער פֿריער פֿליענדיקער
פֿאַנטאַזיע זײַנער" ,ממוס ,שלמה ,ז' ,56
 .2װערן א מיטגליד אין אַ חבֿרה ,אַ גרופע,
אַ פּאַרטײ ,אַן אָרגאַניזאַציע .אַי אין אַ רעליגיע-
זער גרופּע, .ארײַנצוטרעטן אין דער געוויסער
כּנופֿיא װאָס גיט פֿון זיך אַרױס פֿאַר דעם
פֿאָלק ישׂראל די אלערליי גבּאים ,פֿירער ,קאָכ-
לעפֿל ,מאַכערס ,טוערס ,טענצערס ,עצה-
געבּערס",

ממוס,

וינטשפֿ,

זי .,771

*א' אין

אין דער ווע לט = אַ) װערן
לעבּן,
זעלבּשטענדיק ,געוויינלעך אומאָפּהענגיק פֿון
די עלטערן; אָנהײבּן אַליײין זיך אויסהאַלטן,
בּ) אַװעקפֿאָרן פֿון דער היים, .מע לערנט אים

אַרײַנטרערן

אויס עֹר זאָל גוט געדענקען ,אַז די װעלט,
דאָס לעבּן ,אין וועלכע ער טרעט ארײַן ,דאַרף
זײַן פֿאַר אים פּונקט דער זעלבּיקער חדר :אָן
ליכט ,אָן לופֿט ,ענג ,פֿאַרשטיקט און אונטערן
רוט" ,בּלעטער ,זן ,82
 .4װערן אַ מיטבּאַטײליקטער אין אַ געשעפֿט,
אין א שותּפֿות .אַי אין אַ קאָאָפּעראַטיו .אַ'
אין א קאַאַליציע, .ער איז אַרײַנגעטראָטן אין
קיבּוץ גלײַך בּײַ דער גרינדונג" .קאַ געשפּרעך
איז גלײַך צו אַ געשעפֿט .װער עס טרעט אין
אים אַרײַן אָן א זיכערן קאפּיטאַל דער דאַרף
זיך שרעקן ער זאָל ניט אָנזעצן" ,דער קליינער
כּליבּוניק

{זבּן ,אַדעס

,5881

ז' .55

שטראַז

װילנעצ

אינגעל,

;בּאַלד

טרעט

אַרײַן די נאַכט און שטאַק-פֿינצטער ווערט אַרום
און אַרום" ,ממוס ,שלמה װ ,ז' , .7דער חודש
אלול איז אַרײַנגעטראָטן און עס האָט זיך
געלאָזט הערן דער ערשטער בּלאָז פֿון שופֿר",
שע ,פֿונים יאַריד } ז'  47אַ' אין

יאָ ר ן =

וערן עלטער, .מען איז אַרײַנגעטרעטן אין
יאָרן ,מע דאַרף די קינדער אָרנטלעך פֿאַרזאָרגן",
מסדר

אגרת

אַדער

איין

נײַער

בּריפֿשטעללער,

װאַרשע  ,8581זי ,27
 .0אַרײַנקומען אין א נײַעם ,אין אַן אַנדערן
מצבֿ ,אַי אין דחקות ,אין א זאַט לעבּן,

 ./אָנהײבּן עפּעס צו טאָן, .וערן איז נאָך
ניט אַרײַנגעטרעטן

דאָס פֿעלד צו פֿאַרזײען",

בּבֿאימציעא ,עֶד/בּ.

 .8װערן פֿאַרװיקלט ,אַנגאַזשירט .אַ' אין אַ
קאַמף .אַי אין אַ קאָנקורענץ .אַי אין אַ ספּאָרט"
פֿאַרמעסט .אי אין דירעקטע אונטערהאַנדלונגען
מיט דער מאַכט,

 .9אַרײַנטראַמפּלען .אַרײַנשטעלן אַ פֿוס .אַי
אין
האָט
מיט
האָט
זכרון

אַ בּלאָטע, .דער דײַטשער שׂטך-המשחית
אױפֿגעקאָכט גאנץ אייראָפּע און געפֿאַרבּט
בּלוט די מקומות וואו זײַן טמאדיקער פֿוס
נאָר אַרײַנגעטראָטן" ,שלמה רוזמן ,ספֿר
קדושים

ליהודי

קרפטורוםס,

מרמורש,

רחובֿות  ,8691ז' , .1האָבּן אױפֿן װעג אַרײַנ-
געטראָטן אינעם קויט און אין דער אָרעמקײט
פֿון יִדישע ישובֿים און שטיבּלעך" ,פמ,
כאַליאַסטרע ,פּאַריז  ,4291זי ,38
טרעט- ,טראָט ,דער.מיט זיך.
ונג , -עניש. .1צערײַסן דאָס
אַרײַנטרענען  --טרו.
צוגענייטע ,װאָס מע האָט געדאַופֿט לאָזן
גאַנצערהייט.

אַי דעם אַרבּל ,װען מע האָט גע

דאַרפֿט אָפּטרענען פֿוטער פֿון מאַרינארקע.
 .2אַרײַנאַכלען גיך און אַ סך .אַ' א האַלבּן
 .9װואיליונגעריש .ארײַנגעבּן
לאַבּן בּרױט.
 ,4גראָבּ
קלעפּ ,אי געזונטע קלעפּ ,שלעג.
(וועגן אַ מאַן) האָבּן סעקסועלן פֿאַרקער.
אַרײַנטרעפען  --טרח.

אַרײַנטרעפֿן  --אומו.

 .1טרעפֿן אַרײַנצו-

אַ' מיטן
קומען ,אַרײַנצוגיין ,אַרײַנצופֿאַלן.
פֿוס = גטט ,מזלדיק .א' מיטן
עכטן
ר
לינקן פֿוס = שלימזלדיק .ניט אין דער
ריכטיקער צײַט, .דיא טיר פֿון הויז איז אין דער
גס גיװעזן ,אונ' אויך איז דיא טיר צום פֿרײַאן
וועג גישטאַנדן ניט צום װינקל צו מן הצד דו
דר גסט העט ניט זאָלן טרעפֿן אַרײַן" ,סהמ,
איובֿ ,לא, .23 ,און דער קראַליק  --דורך די
געסלעך,

הױפֿן ,טויערן --

הינטער

האָט אין

אונדזער קוזינע אַקוראַט אַרײַנגעטראַפֿןײ ,חג,

( .9װעגן אַ צײַטאָפּשניט) .אָנהײבּן זיך,
אַרײַנקומען .די דרײַ װאַכן װעלן בּאַלד א"
,די צײַט מאַכט קליינע טריט . ..און טרעט
אַרײַן פֿון איין יאָר אין דעם אַנדערן גאָר
אומבּאַמערקטערהייט" ,אמדז ,װיגדערקע דער
.2781

אין זעקל נאָך א פֿונט זאַלץ .אַ' לַפּל אין קויש
אַרײַן.

אַרײַנטרײסלען.

אי

מענטש

דער

פֿון פֿײַער, ,551 '/ ,פֿון טורמע

אַרײַנגעטראַפֿן אין משוגעים-הויז",
און רבּי ן' ,ציקאָי ,זי ,882
 .2אַרײַנדרינגען

זש ,קיסר

אין ציל ,דאַרטן װאו מע

װיל .אי אין דער ריכטיקער

גענוי אַפּי

צייט.

טרעפֿן, .,אַי װי א פֿליג אין דער נאָז ארײַן",

פֿװל .עאַ בּליץ האָט אין שטילן טױבּןהאַרץ
אַרײַנגעטראָפֿן" ,פֿרץ וו 'ציקאָ ,ז' , ,234מיר
ליגן אין די קעלערס .אױפֿרײַסן פֿון אָנצאָליקע
בּאָמבּעס  . . .אויבּ מע װעט אי אין סנאריאדן-
עשאַלאָן ,זײַנען מיר אלע דאָ פֿאַרגראָבּענץ",
ש.

בּרעגמאַן,

אין

טעג

פֿײַער,

איר, .ניט-װילנדיקערהייט
טרעפֿט |די האַנטן אין
אַרײַן",

ש.

מ.

מאָסקװע

,5

קען גראָד זײַן /
פֿרעמדע קעשענעס

אָסטראָװסקי,

דער

מאַסקאַראַדן

*אַי אין (סאמע)
בּאֵַל ,וארשע  ,4881זי .66
פּינטל = אן װיכטיקסטן פּונקט ,אין ציקר,
אַזױ אויך :אַי (װי אַ האַק) אין קאַ רב.
;טרעפֿט בּאַלד אַרײַן אין קאַרב ,מעג דער
*אַי
רמבּ"ם זײַן װי האַרבּ" ,פרץ' ,מאָנישי.
אין דער פּ א ה = אַרײַנבּרענגען עפּעס װאָס
*אַ'י װי אַ דגע ר =
איז זייער נייטיק
פּלוצעם ,אומגעריכט און מיט עֶפּעס װאָס
פֿאַרשאַפֿט װייטיק .די ידיעה האָט ארײַנגע-
*א' צו טאַטע-מאַמען =:
טראָפֿן װי א דונער.
בּכּלל גוט אָנטרעפֿן .אַזױ אויך :אי אין טאַטע-
מאַמעס טיר .אי (װוי) אין א בּינשטאָק = שלעכט
אָנטרעפֿן ,קריגן קלעפּ,

 .2אָנטרעפֿן,

בּאַגעגענען.

;און ער האָט

גראָד אַרײַנגעטראָפֿן צו אַ גאָלדשמיד אַ גנב",
תּורת

אבֿות אויף

אבות ,צוגעדרוקט

צום צור

וו ,ניי תּרע"ג ,זי ,66
 .4צופּאַסן ,געפֿינען דאָס ריכטיקע, .סוף
קען מען זיך אָנשטױסן אויף א מעדיצין װאָס
זאָל גראָד גוט זײַן . . .מע קען נישט מיט איין
מאָל אַי" ,דרי ע .פּאָט ,טמז 1791 ,װוווש ,.11

 .9בּאַטרעפֿן ,אויסמאַכן ,א,ױפֿשטעלן אַזאַ
בּנין טרעפֿט אַרײַן אין שיינע מיליאָנען דאָ-
לאָרן".

מיט זיך-- .טרעף ,דער- .ונג- ,עניש.

דער (יין ,זקע)- .עריש.

אריינטרערן  --אוטװ  6אַקוזו,
אַרײַנגיסן
טרערן, .כ'האָבּ אַרײַנגעטרערט מיט טויען אין
דעם בעכער פֿון א רויז" ,צייט ,גװ ' ,1גלגולים"
ליד', ,װעמעס געוויין האָט מיך אַרײַנגעטרערט

אַדײַנטשאַטעװען זיך

2008

אין מאָס אין מענטשיש-בּלינדער?",

פח

סוצ,

|,

זי .604

אַרײַנטשאַטעװען זיך  --אוטװ, .זי האָט
אַזױ אומזיסט חוֹשד געװען דעם אומבּאַקאַנטן
מענטש אין זיך אַי צו איר כּדי זי צו בּאַפֿאַלן",
ב.

דעמבּלין,

צאַנקענדיק

ליכט,

נ"י ,8591

אַרײַנטשאַכטשען  --טרו.

זי ,01

אַרײַנשמײַסן,

,װען ער איז נאָך געװען מײַן תּלמיד פֿלעגט
מיר ר' טובֿיה זאָגן ,טשאַכטשעט אים אַרײַן אַ
בּיסל",

יעקבֿ

גאָרדין,

ווארשע  ,7091זי 21

די

געבּרידער

לוריא,

-עגיש.

אַרײַנטשאַפּטשען  --פפ-- :טשאַפען --
אוטװ, .פֿלעגט דער קאָצקער אַפֿילו קומען
אַרײַנצוטשאַפּטשען אין זײַנע אַלטע אומגץ-
לומפּערטע גרויסע לאטשן" ,ייט ,פוילן |.

זיך.

מיט

עניש.

אַרײַנטשעפען  --טרװ, .מע נעמט א נײַ
היטל און מע מאַכט אין דעם א לאָך .װאָסי?
מיט זיך.
מע דאַרף אִ' אַ קאָקאַרדע".
-עניש,

 .1אָפּשטימען,

אַרײַנטשעקן  --טרו .אַמ.

 .2רעגיסטרירן
קאָנטראָלירן ,פֿאַרשרײַבּן .
אַרײַנקומענדיקע מענטשן אָדער זאַכן .אי אין
האָטעל אויף א סוף-װאָך.
אַרײַנטשעשען

 --טרוו.

זזחו אַרײַנטעסען.

;טרעפֿן זיי שקצים אונטער אַ בּוים שטיין און
טשעשען מיט דלאַטקעלעך אין צװיי שטיינער
אַרײַן" ,װײַס ו' ,שרעבּערק' ,זי 7
 .1אָגן פֿון דרויסן
אַרײַניאָגן  --טרװ.
אינעװײיניק ,ארײַנטרײַבּן ,צונױפֿטרײַבּן ,אי די
בּהמות אין שטאַל, .די ייִדן װעלכע האָבּן
אַנטזאַגט זיך צו שמדן האָט מען דרײַ הונדערט
פֿון זיי אַרײַנגעיאָגט אין דער דוװינע און
דערטרונקען",

אַרײַנכאַפּן

א .קאַצענעלנבּאָגן,

אין ליטע

|,

זי ,823
 .2שטאַרק אַרײַנבּלאָזן ,אַרײַנװײען, .נאַר
אבֿרהם-ישׂראל  . . .שטייט שוין אַלײן בּײַם סא"
אַרײַן לופֿט מיט א כאָלעװע
ג.ט
ארָ..
יװאַ
מאָ
פֿון אַ שטיול" ,שמעון האָראַנטשיק' ,גאָטס
משפּט',
 .9אָנװאַרפֿן א פּחד ,א שרעק .אַרײַנטרײַבּן
אין ספֿיקות ,אין פֿאַרצװײפֿלונג ,אין מרה:
שחורה, .אמת ,בּײַ די ייִדישע אַרבּעטער האָט
נאָך ניט געקאָנט אַריבּער יענער שרעק װאָס
די רעגירונג האָט דורך פּאָגראַמען אַרײַנגע-
יאָגט אין די בּיינער" ,זשיט עו ,נ"י  ,2191ז' ,46
;די רייד פֿונעם פֿליכטלינג . .האָט אַרײַן-
געיאָגט אַזױ פֿיל ספֿיקות אין האַרץ מכוח דעם
מענטש און זײַן צוקונפֿט אויף דער ערדך",
בּיקל ,טמז 6691 ,וווש ,9

 .4גרינטלעך אַרײַנטאָן ,אַרײַנאַרבּעטן ,אַרײַנ-
פּראַװען .אי א בּלוילעכן קאָליר אין די װענט.
;ייִדן פֿון ליטע האָבּן גענוצט א טיש צי א
שלאָפֿבּאַנק ,אָפּגעפּאָלירט פֿון א ייִדישן סטאָ-
ליער ,אַרײַנגעיאָגט דעם גלאנץ אין האָלץ ,אַז
עס בּלאַנקט נאָך איצט" ,א .קאַצענעלנבּאַגן ,אין
ליטע | ,זי ,14

 .9אַרײַנבּאָטן ,אַרױפֿשרױפֿן פּרײַזן, .זײַנען
צו אים געקומען די פּריצים און האָבּן אים
געװאָלט געבּן הונדערט רענדלעך ער זאָל נישט
אִי אין געלט אַרײַןי ,סי אהלי צדיק ,פּשעמישל,
יאָר? ,זי ,03
 .0אָפּטאַן עפּעס געשװינד און גרינטלעך:
א) א' א מעסער (אין האַרצן ,אין זײַט);
ב) אַי אַ נאָגל  ---אַרײַנקלאַפּן; ג) אי א קויל
(אין קאָפּ), .דענערװוירט  --װאָלט איך דיר
נאָך בּאַלײדיקט ,און דערנאָך  --מיר אין קאָפּ
אַ קויל אַרײַנגעיאָגטײ ,פרץ װוו ,יציקאַי ,זי ,923
אוטו  --גיך אַרײַנקומען .אַרײַנלױפֿן ,אַרײַן-
פֿאָרן .זיך ארײַנרײַסן .אי אָן אָטעם אין הויז
אַרײַן .דער װינט יאָגט אַרײַן דורך אַלע
שפּאַרונעס, ,אונ' דיא מצריים יאָגטין הינײַן,
אַלי פּפֿערדין פּרעה אוני זײַני רײַט װעגין אוני
זײַני ריטר ,מיטן אינש מער" ,בּליץ ,שמות ,יד,
,3
מיט זיך .אַי זיך אַ קויל אין קאָפּ, .נאָך
אַ בּליציקער רײַזע . ..האָט דער צווייטער ..+
טייל פֿון ראַקעט זיך ארײַנגעיאָגט אין אָרבּיט
מיט אַ שנעלקייט

פֿון 056.61

טמז,03 | 4691 ,
-יאָג- .ונג,

-עכץ,

(דין- ,קע).

/ערײַ.

אַרײַניאַװוען

זיך --

מײַל א שעה",

זעניש.

דער

אײַנמעלדן

אוטװ.

וועט דאָס פּאָרל זיך אַ'  ---װעט זײַן גאָר גוט",
הרבֿ

פֿאַר 0691 ,וא .9

אַרײַניאַמערן  --אוטו  --אַרײַנקומען מיט א
געיאָמער .אי אין שטובּ .אי צו דער מאַמען.
טרו  ---עפּעס זאָגן יאָמערנדיק ,אַ' אין אויער
/נג,
די מעשׂה װי מע האָט אים צעשלאָגן.
-עניש,

אַרײַנישבֿע'נע)ן --{ --יאַשװענעגון טרו.

און

וו ז' .843

אַרײַננעמען אין

אַרײַנכּללן  --טרװ .נעאָל.

א כּלל .אִי דעם גראמאטישן מין פֿון סובּסטאַנ-
טיוון אין צטלעכט כּללים,

אַרײַנכּתיבהן --{ --קסיוועןן :99 ,אַרײַנ-
כּתבען ן--קאַסװעןן טרו .שרײבּן מיט אַ
שיינער האַנטשריפֿט .שרײַבּן לאַנגזאַם און
קלאָר מיט געכּתיבֿעטע אותיות, .אין משך פֿון
א פֿערטל יאָרהונדערט האָט נחום באָמזץ
אַרײַנגעכּתיבֿהט זײַן ליד אויף די פּאַרמעטן פֿון
דער ייִדיש-פּאָעזיע" ,שבּש ו ,זי ,071
 .1אַרײַננעמען אויף
אַרײַנכאַפּן  --טרװ.
גיך .ארײַננעמען א סך .פֿאַרנעמען מיט גװאַלד,
מיט כּוח ,מיט פֿאַלשקײט .אי די גאַנצע װעלט,

אי אין א נעץ; .שׂרה ,שׂרה ,אַ רעגן גײט,
כאַפּ אַרײַן דאָס חופה-קלייד" ,פֿל, .װאָס מע
כאַפּט אַרײַן איז פֿאַרפֿאַלן", :װאָס מע כאַפּט
ניט אַרײַן דאָס האָט מען נישט" ,שװ, .זענען
זי געגאנגען און האָבּן ארויסגענומען דעם
אָרעמאנס װײַבּ און זיי האָבּן זי ארײַנגעכאַפּט
אין דעם יעדניראַלס קאַרעטע און זענען מיט
איר אַװעקגעפֿאָרן" ,נחב' ,מעשׂה מבּערגיר
והעני' ,לבּ/א .אָט די לײַט קענען דאָס דעם
מענטש

אָנמעלדן זיך .בּאַװײַזן זיך; .עס איז שוין דאַ
אין דעם א יאָר דרײַ ,האָט זיך אין אונדזער גאַס
אַרײַנגעיאַװעט א לץ" ,יפֿאַל ,7881 ,טא .7
;עס איו שוין צו שפּעט פֿאַר ענדערונגען.
העפֿטערמאַן,

ער

בּענקט",

שנ,

דערציילערס

ראָמאַניסטן

אַ בּיסל

זיי

פֿאַרבּלענדן,

כאַפּן

עס

ארײַן ער זאָל זיך שוין נישט קערן און
ווענדן" ,טעיאַטאָר, .איך האָבּ שוין געמיינט
אַז דער טײַװל האָט אײַך אַרײַנגעכאַפּט צו זיך",
אַבֿרהם

יצחק

בוכבּינדער,

דיא

גיטעלע,

שיינע

ווארשע  ,4981זי , .12הינטער אים שפּאַצירט
זיך אַ ראָבּ ,קוקט זיך צו צו איטלעכס פֿריש
שטיק ערד און כאָפּט אַרײַן אין פּיסקל אַ
צאַפּלדיק װאָרעם" ,ממוס ,שלמה װ ,ז' ,98
אויסגעהערט דעם זיידן
ָ.ט
השא..
,דער שמ
אין נאָו אַ
ַנ.ג.עכאַפּט
ַ-רארײץ.
מיט דארך
רעכטן שמעק טאבּעקע" ,שע ,פֿונים יאַריד !,
ז' , .942זיי כאָפּן ארײַן אַ כּלה-מיידל אין
קלויסטער און װוילן מיט גװאַלד אָפּשמדן" ,אש,
תהילים:ייד,

ארײַנזעצן אין תּפֿיסה, ,פֿאַרװאָס האָט מען ענק

 .2פיג .זאָרגן ,קלעמענישן כאַפּן אַרײַן .פֿ,ון
װאַנט האָט דער שפּיגל מיך אַרײַנגעכאַפּט בּאַלד/
װי א טײַך מיך דערטרונקען אין זײַן זילבּער-

אַרײַנגיסן אין זיך

*אַ'

אַרײַנגעישבעט

אין קיטשמע?  --האָבּן די גנבֿים

זי געפֿרעגט",

זי .771

ייז ,די בּרידער

אַרײַנכּוטענען  --טרו.

אַשכּנזי,

אַ כּוס אָדער עטלעכע כּוסות פֿון אַן אַלקאָהאָ-
לישן געטראַנק, .קומט  ...איך װעל געבּן
אַרײַנצוכּוסענען" ,פה ,עלנט און נויט,3291 ,
זי ,581

אַרײַנכּישופֿן  --טרו.

נעם

פֿלוס",

אַרײַנטאָן מיט כּישוף,

ליקוטים

דורך כּישוף, .ניגונים זײַנען אַרײַנגעכּישופֿט
אין זי (אין די קאַטאַרינקעסזײ ,פֿרץ ווו ,יציקאָ,
, .023 7דער טויער עפֿנט זיך און ס'נעמען
זיך בּאַװעגן געשטאַלטן װײַבּלעכע װאָס איך
האָבּ דאָרט געזען אין שטיין אַרײַנגעכּישופֿט",

תּרס"ט.

חג,

דער

מענטש

פֿון

פֿײַער,

נ"י

,2691

ז' .85

;דער שטאָף מוז זײַן אַוא אַז דער קינסטלער
זאָל קאָנען אין אים געפֿינען אָדער אין אים
אַרײנחלומען ,אַי דאָס װאָס ער זוכט ,נאָך װאָס

בּ .לאַפּין,

צייכנס,

4291,

אין נעץ ,אין א פּאַסטקע .שדים ,ניט גוטע
כאַפּן אַרײַן אין זייערע נעצן, .װאָרעם אַזױ
איז דער סדר פֿון דעם יצר-הרע כֹּדי ער זאָל
דעם מענטש א' אין זײַן נעץ ,אַז זײַנע מעשׂים
זאָלן נישט זײַן לשם שמים" ,א .י .שפּערלינג,
./

ע"ט,

טעמי

המנהגים,

לעמבּערג

*אַ'י אין די לאַפּעס ,אין די לאַפּקעס,

;און פֿון דעמאָלט אָן האָט ער מיך אַרײַן
געכאַפּט אין לאַפּקעס . ..און איך בּין אים

שוין נאַכגעגאַנגען װי א קו אױפֿן שטריקל",
ייל,

ניט

טויט

ניט

לעבּעדיק,

װאַרשע

תּרנ"ת,

*(װעלן) א' די (אן) אײיבּיקייט = איר,
זי .18
ועלן װערן װעלט-בּאַרימט,
 5פֿאַרכאַפּן יענעמט אין מסחר .ניט בּאַצאָלן,
אָנזעצן .א
,יינער זאָל בּײַ דעם אַנדערן ניט אַ'

אַרײַנכאַפּן זיך

2089

און ניט מעלים זײַן א פֿאָדעם ,קיין מינדסטע
האָר" ,צװײי ערלעכע ינגלעך ,פּיעטריקאָװ ,1291
ַ,ז איינער כאַפּט אַרײַן בּײַ מיר געלט
זי  ,51א
און אַנטלױפֿט אין אמעריקע ,בּין איך דאָך ניט
שולדיק" ,ש .בּריכּוכבֿא ,אַ נײַע אַמעריקאַנישע
הגדה  , . . .ווילנע  ,0091זי ,82

 ,4גיך ,גרינג פֿאַרדינען ,פּראָפֿיטירן .אַ' א
פֿאַרדינסטל ,אַ גװאַלדיקע (גװאַלדאָװונע) מ צ י-
ה .אַי א געשמאַקע אַפּותּיקי .אי א שיינע
א
מטבּע, .כּל זמן דער הלך ילכט מאַכט רשי:
כאַפּ אַרײַן" ,שװ, .און האָט מיך אָנגעשלאָגן א
געשעפֿט בּײַ װעלכן איך קען א' עטלעכע
הונדערט

רובּל" ,בּ .בּעקערמאַנן ,דער יודישער

שפּיעגעל {זבּן ,װאַרשע  ,3981שֹׁפּי ,301
 .8זען אַז עס זאָל גרינג אָנקומען .אַרײַן"
קריגן .אַי אַ קוש פֿון דער כּלה .אַי אַן איבּץ-
ריקע כּוסע .אַי דעם בּיטערן טראָפּן, ,דערציילן
גאַנצע טעג מופֿתים פֿון פֿאַרשטאָרבּענע רבּיים
 . ..און דערװײַל אַ'י דעם בּיטערן טראָפּן",
בּ .א .זאַבּיעזענסקי,

די שװערע

צײַט

עו ,װארשע

 ,7זי ,22
 ,0צוכאַפּן ,צונעמען .אַי װי דעם לעצטן בּחור
אין שטעטל, .װאָס מע כאפּט אַרײַן אין דער
יוגנט ,איז אויף דֶער עלטער װי געפֿונען" ,שװ.

;האָט ר' דוד געבּעטן אָפּלײגן די חתונה אויף
צוויי יאָר ,אים האָט זיך נאָר געװאָלט אי דעם
גרויסן עילוי ,אָבּער איצט קאָן עֶר שוױן
װאַרטן" ,יק, .װאָס האָט זי אַרײַנגעכאַפּט --
א שטיקל אַדװאָקאַטל? א טײַערע מציאה ,הײַנט
איז די סחורה גאָר אַ בּיליקע!" ,י .גױדאַ ,דער
נײַער פּראַצענטניק ,װילנא  ,32981ז' ,53

 .7אַרײַנבּאַקומען .ארײַנקריגן א שטראָף .אַי
קלעפּ .אַי אין
אי א פּאָרציע,
פֿאַרקילונג אע.
רוקן .א' אין

די ציין .אי אַ קויל אין קאָפּ.
מוסר ,קללות .א' א קרענק ,א
אי אַ פּאָר שטעקנס איבּערן
= קריגן קלעפ,
נער
קלאַ

לײַדן אַ מפּלה, .ער האָט אַרײַנגעכאַפּט זעקס
יאָר תּפֿיסה פֿאַר זײַנע גנבֿישע מעשׂים טובֿים",
ש .י .האַרענדאָרף ,טעאַטער-קאַראַװאַנען ,לאָנדאָן

,5

 .9אַרײַנבּאַקומען עמעצן אין אַ גרופּע ,קרײַז,
סבֿיבֿה .א' די עולים צו זיך אין דער פּאַרטײ,
אי אַ גוטן בּחור צו זיך אין דער ישיבֿה ,אַ' א
יאָלד צװישן די וואוילע-יונגען און אַרױסצלען
פֿון אים זײַן חלק אין דער ירושה,
 .0אין כאַראַקטעריסטישע אויסדרוקן :אי א
געשמאקן בּיסן אין מויל אַרײַן, .בּײַ גאָט כאַפּט
מען ניט אַרײַן" ,שװ, .דער ייד כאַפּט אַרײַן אַן
אָנבּײַסן ,און אַן עפֿירה ,און א
מנחה ,אן אַ קדושה " .אַזױ אויך אַ'
*א' אַן עליה = אוױך קריגן
א בּרכו.
געשלאָגן, .ער כאָפּט אַמאָל אַרײַן א פּרק
משניות ,װערן אים זעקס בּלאַט חטאים אויס-
געמעקט פֿון בּוך" ,פרץ ,אַ פֿאַרשטערטער
שבּתי, .א,יכ'ל דערװײַל אַ' אַ קאפּיטל

װעט דאָס זײַן װי געפֿונען",
װעלטן ז' .312

תּ ה ל י ם,

שע,

פֿון צװײי

 ,געווינען צײַט .אַי דעם אָװנט צו פֿאַר-
ענדיקן די גאנצע געשיכטע, .אין דער אַלטער
היים האָט ער געלערנט אין חדר און נאָך
בּאַװיזן ארײַנצוכאַפּן אַ יאָר אין א ישיבֿה",
ח .אֵיאַלטי ,איק ,ר"ה תּשכ"ד.

 ,2בּאַהערשן (װועגן שטימונג ,געפֿיל ,איבּער-
לעבּונג אע), .דער שרעק (די התלהבֿות ,דער
צאָרן אאַזװ) כאַפּט אונדז אַרײַן", .די גאַנצע
ערד האָט אין זײַנע שרעקלעכע אָרעמס דער
פּחד אַרײַנגעכאַפּט" ,ז .קאַזאַנסקי ,אין דאָס
נײַע לעבּען ,נ"י ,יוני ,1191
 ,2פֿאַרבּײַט אַנדערע װערבּן
די גיכקייט אַדעֶר גרינגקייט פֿון
דוגמאות :א) אי א ש מוהע ס.
הערן , --אין אַזעלכע אָװנטן
זייער

טשיקאַװע

זאַכן",

בּערג,

אַרויסצוהייבּן
דער טואונג,
ב) אונטער-
קאָן מען אַ'

בּאַם דניעפּער

|,

'עמעס' ,זי  .101ג) קריגן די דעה איבּער
עפּעס , --זי איז אײַנגעגאַנגען אויף דעם שידוך
נאָר דערפֿאַר ,װײַל מע האָט אין יאַמפּאָל
געװאָלט אי דעם ציווקעװער הויף" ,בּאַש ,איק,
פּסה תּשי"ח .ד) אַרײַנדרינגען אין עפּעס --
,מסתּמא אַז ער פּאָרעט זיך שטענדיק מיט
פֿעטע זאַכן און האַלט מיט די הענט דאָס געלט,
כאַפּט דאָס געלט אין זיך אַרײַן פֿעטקײט",
מעשׂה

גור

אריה ,אָדעס ,9681

לעקעך,

װי א כּוסע אָקעװיט

(בּראָנפֿן ,נײַנצײ

קער) .אי װי די גרעסטע מציאה ,װי אַן אבֿן-
טובֿ ,אִי װי דעם רבּינס שיריים,
 ,1אַרײַג-
אַרײַנכאַפּן זיך  +-----דפֿו .אוטו.
קומען ,אַרײַנגײן אויף אַ קורצער װײַלע ,אויף
אַ קורצן ויזיט .א' זיך אהיים צו װײַבּ און
קינדער, .שלמהלע כאַפּט זיך עפֿטערס ארײַן
צו אײַזיק דעם שמיד אין קוזניע" ,ממוס,
שלמה ,זי ; .57ער פֿלעגט זײַן צופֿרידן ,אַן
עס איזן אים געבּליבּן צײַט זיך ארײַנצוכאַפּן
ספ ,גליקליכע

און אומגליק-

ליכבע ,זי ,81
 .2אַרײַנקריגן זיך ,אַרײַנדרינגען .דער װאָלף
כאַפּט זיך אַרײַן צװישן די שעפֿעלעך ,אַ טכויר
צװישן

הינער

אע.

די טומאה

קאָפּ אַראָפּ ,מיט די פֿיס אַרויף" ,שע ,אַלטינט
כּתרילעװקע ,ז'  ,36עדי פּאָר שטראַלן װאָס
זײַנען געקומען פֿון דרויסן  ...האָבּן זיך
געמוזט אי אַהער דורך די לעכער אין דאַך
און דורך די שפּאַלטן אין די װענט" ,ה .ל.
דעם

זשיטניצקי,

(די פֿאַרבּלענ-

דעניש ,די תּאװה אע) כאַפּט זיך אַרײַן אַ
מגפֿה כאַפּט זיך אַרײַן אין שטעטל .א טעות
קען זיך אַי .זיך א' אין אַ שמאַלצגרובּ ,אין
די פֿעדערן ,אין די גרויסע (שווערע) טויזנטער.
אִי זיך אין יענעמס האַרץ; .אַז א פֿלעדער-
מויז כאַפּט זיך אַרײַן אין די האָר  --שטארבּט
מען דאָס יאָר" ,גלײבּעניש, .כאַפּט זיך אַרײַן
אין קוימען א גריל  ---קיין רגע שטיל" ,פֿרץ,

הײַזל.

זיידנס

קללות:

אין

,א בּראַנד זאָל זיך אין אײַך א", .װערעם
זאָלן זיך אין דיר אַי לעבּעדיקערהייט (און אויבּ
דו װילסט ,מעג עס זײַן טויטערהייט ,נאָר
װאָס גיכער ,רבּונו-של-עולם)",
 .9אַרײַנפֿאַלן ,אָפּענדיקן, .איר דאַרפֿט אײַך
נאָר היטן ,איר זאָלט זיך ניט אַי צװישן דער
גוטער חבֿרה קאָרטנשפּילערס װאָס כאַפּן אַ
פֿרײַער און מאַכן אים פֿאַר אַ קדוש" ,שע,
אײַזנבּאַױגעשיכטעס,
האָט

אַז ער
טורמע",

,ס'איו

ז' .851

זיך אַרײַנגעכאַפּט

דאָרטן,

זי .712

א סבֿרה

ערגעץ

,דעריבּער

אין
מוו

א

מען

אַז
ערן
ט.
צןי..
פֿאַרקױפֿן בּראָנפֿן בּגנבֿה או
מען זאָל ניט אי זיך אין אָסטראָג" ,י .א.
קאַצאָװיטש 06 ,יאָר לעבּן ,ו' , .72דײַן פֿרומ-

קייט זאָל זיך אי אין א הונט אַן אַלטן ,װאָלט ער
אויך געקענט אין קלויז פֿאַרװאַלטן" ,חגלה בֹּת
צלפֿחד,

די

געהיימניסע

שריטסקלויז

בּאַלאָטיװער

דער

פֿאָרט:

 ,1191ז'  :59 .9אי זיך װי א

ילויז אין פּאַרך ,װי אַ חזיר אין אַרבּעס (אין
קראָפּעװע) אע.
=אַפֿ ,דער.
כ

 9אַי װי מצהװאַסער .אַי װי א הייסע
בּולבּע .אי װי דעם קוגל (טשאָלנט) ,װי א שטיק

אין בּית'המדרש,

 .8פֿאַרכאַפּן ,אַרײַנשלעפּן ,אַרײַנצען .די
מאַשין האָט אַרײַנגעכאַפּט א פּאָלע פֿון זײַן
ראָק,

אַרײַנכלאַפּטשען

דער (דין ,דקע).

-עכץ .

-ונג,

-עניש.

-עריי,

װאָס האָט א טבֿע
אַרײַנכאַפּעריש  --אַדי
אַרײַנצוכאַפּן ,איע גלוסטענישן .אַיע קרימינעלע
קייט  --די תּאװה פֿון אמעשׂים.
אַרײַננאַרן.
אַרײַנכיטרע(װע)ן  --טרחו.
אָפּנאַרן מיט כיטרעקייט? .א הענדלער פֿון
ניו-יאָרק  . . .האָט זיי אַרײַנגעכיטרעװעט צו
קױפֿן פֿעלשונגען" ,ד .קראַנץ ,טמז3 7691 ,ע,0
,ער כיטרעט עפּעס אין אים אַרײַן" ,הל ,אויף
מיט
צאַרישע קאַטאָרגע ,תּ"אָ  ,9591זי .041

זיך ,--ווען ער װאָלט לײַכט געפֿונען אַנדערע,
נאָרמאַלערע װעגן  , . . .װאָלט זיך א געװויסער
טיפּ חולה גאָרניט אַרײַנגעכיטרעװעט אין זײַן
קראנקייט",

,3

גרינ,

ז' ,28

און

מענטשן

װערטן,

ג"י

|

אַרײַנכלאַמען  --טרו.

גיך אױפֿעסן .אַרײַנ"

עסן, .ער איז געוװוען זיײיער הונגעריק,

האָט ער

אַרײַנגעכלאַמעט דעם עסן" ,ח .שעסקין ,יִשפּ
ווצא- .1 ,עניש.

אַרײַנכלאַפּטשען  --טרו .פ9פ :כ-לאָפּ-
טשען .כ-לעפּטשען, .אויבּ עס איז נאָך
געבּליבּן עפּעס פֿון דער גאָלדערנער יויך װאָלט
איך אַרײַנגעכלאַפּטשעטײ ,די שטיפמוטער ,װאַר"

לידער און פּאָעמען צצִיקאָ' ,זי , .922איר האָט

שע  ,8291זי ; .7װאָס בּיסטו עפּעס אַזױי
פֿאַרשלאָפֿן  ,.. . .האָט יודקע שמערקעס גע"

איר זײַט בּאַנייט און בּאַקלײדט ,לעבּט אין
גרויס װאוױלטאָג" ,ממום ,די טאַקסע, .דער

פֿרעגט אַרײַנכלעפּטשענדיק א האלבּן קופֿל בּיר,
מאַך בּעסער אַ לחיים" ,אפֿרים מרגליות ,דיא

גרויסער װעלט-פּראָגרעס האָט זיך אַהין ארײַנ-
געכאַפּט און  . . .איבּערגעקערט די שטאָט מיטן

.61

זיך נישקשה אָט אַרײַנגעכאַפּט אין דער טאַקסע,

געפֿונענע
-עניש,

עלטערן,

װאַרשע

,4981

ז'

אַרײַנכליאפּען

אַרײַנלאָזן זיך

2000

-

אַרײַנגיסן ,אַרײַנ

װעג גייענדיק א' אין אויער א גוט װאָרט",

פּליוכען, .ער נעמט אַראָפּ אַ פֿלעשל קאַרבּאָל-
װאַסער און כליאַפּעט אַרײַן אין מיסט-פֿעסל --
איצט זײַט אַזױ גוט און גיט א שמעק" ,נאַד.
עניש.אויך :אַי אַ פֿראַסק.

א'

אַרײַנכליאַפּען  --טרו.

אַרײַנװײנען.

אַרײַנכליפּען  --אוטו  8טרװ.

אַרײַנזאָגן װיינענדיק, .און זי גיט אַ כליפּ
אַרײַן זלמנען אין אויער אַרײַן :זאָג שוין קדיש,
זלמעלע!",

.1

מ.

גראָסמאַן,

היימיש,

אַפּריל-מל

-עניש.

 .1אַרײַנקלאַפּן

אַרײַנכמאַלישן  --טרװ.

אַרײַנהאַקן .א' דעם פֿלאָקן אין דער ערד, .אבּי
מע זאָל זי |די דירהן נאָר איבּערשיטן מיט
ציגל . . .אי פֿיר נײַע װענט" ,שע ,מאַטל ,
 ,2געבּן פעטש ,קלעפּ .אי א פּאַר
זי .,851

 .9אַרײַנפֿרעסן, .א יונג

פֿײַערדיקע פּעטש.

הייבּט זיך אויף װי א בּהמה ,זאָגט קיין ייִדיש
װאָרט ניט און כמאַליעט אַרײַן אַ שיסל
קאַרטאָפֿל מיט שטשאװ" ,אֶפּא ,ראָמאַן פון אַ
עניש.
עכץ.פֿנרד-גנבֿ ,זי .13
אַרײַנכריפּען  --טרװ, .װען ער האָט דעם
בּליק געכאַפּט ,איז ער צוגעפֿאַלן צו װאַנקעס
אויער און אַרײַנגעכריפּעט אַהין" ,ש .גאָדינער,
דער מענטש

זי 951.

מיט דער בּיקס װו ,מאָסקװע ,3391

-עניש.

אַרײַנלאָגלען  --טרװ.
לאָגל,

א' װײַן.

אַרײַנגיסן אין אַ

אָמאַמלען,

קאָנצענטרירן.

פֿיג .עאַ ייִדיש װאָס אין אים איז אַרײַנגעלאָגלט

געװאָרן תּוכיק ייִדישקייט" ,יג ,איק 1691 ,ש ,21

אַרײַנלאַזירן זיך  --אוטו .1 .אַרײַנקומען.
אַרײַנדרינגען װי אַ צײַטװײַליקער קװאַרטיראַנט,
 .2שפּאַסיק .אַרײַנקומען סתּם אַזױ ,אומגעריכט,
אַרײַנלאָזן  --טרװ.

 .1לאָן ,דערלױבּן

אַרײַנגײן ,אַרײַנקומען .מע טאָר אים ניט אַי אין
אַ ייִדישער שטובּ, .קליפּ ,קלאַפּ אין גאָלדן
טיר  /מײַן טײַער-לעבּן עפֿן מיר -- / .עפֿענען
דיר װעל איך נישט  /און אַי דיך אוודאי נישט",
פֿל, .דו װעסט דאָך זײַן אַ פֿרומער און אַ
גוטער / ,װעט מען זאָגן :לאָזט אַרײַן דעם
צדיקס מוטער" ,פֿל, .מאַכטס אויף ,מאַכטס
אויף און לאָזט אונדז אַרײַן ...הײַנט אין
פּורים ,מע גייט פֿאַרשטעלט" ,פֿל, .װאָס האָבּ
איך פֿון פּוליש רעדן אַז מע לאָזט מיך אין
הויף ניט אַרײַן" ,שװ.

;אַז מע לאָזט אַ חזיר

אין גאָרטן ארײַן ,קען מען פֿון אים אַזױ גיך ניט
פּטור װערן" ,שװ, .דרום אַך װיל איך אים גיהן
לאָזן אַרײַן  /אוני יל איהם זאָגין װיא ער
זיך מיט ישׂראל זאָל נוֹהג זײַן / ,ארײַן ,אַרײַן,
יהושע מײַן"' ,משה רבּינו בּשרײַבּונגי |ח.
שמערוק ,גק ,שא  ,}05אעװעלן מיר גיין ערגעץ-
אַנדערש צום סדר .מע װעט אונדז אַ' אומע-
טום" ,פּרץ ,ידער קונצנמאכער"
*אַי אין אויער = א) זיך צוהערן קדעם
צװײַג יעקבֿ פֿלאנץ אין װײַנגאַרטן אײַן ,זײַן
שרײַען

לאָז דיר

אין

אויער

אַרײַן",

ממוס,

זמירות ,זי  ,95בּ) אַרײַנזאָגן ,אַרײַנרעדן ,אַרײיַג-
װאַרפֿן א װאָרט, .,לאָזן זיי דעם פּריץ בּײַם

דאָס קליינע

ממוס,

מענטשעלע ,נ"י .0191

אַ  גריל אין אוער = א) כּסדר איבּער-
חורן דאָס זעלבּיקע ,בּיו עס מאַכט דול :ב)
בּאַרעדן אזוי אַז עס זאָל שטאַרק בּאַאומרואיקן,
*אַ' א בּאָנק אין
עפּעס קאליע מאַכן
אוער = דז ,ספּעציעל בּײַם קאַליע מאַכן א
שידוך דורך לשון-הרע,
 .2אַרײַנשטעכן ,,אַרײַנרוקן ,אַרײַנשיסן,
אַרײַנדערלאַנגען .אַי די נעגל ,די ציין אין
יענעמס

לײַבּ.

אי אַ מעסער

האַרצן

אין

אַ

קויל אין קאָפּ, .אין אים זײַנען װאך געװאָרן
ערינערונגען  . ...אַזױ װי שלאַנגען װאָלטן
אַרײַנגעלאָזן זייער שטאכלען אין זײַן מוח",
י .בערלין,

משה

דער

נ"י

טרעגער,

,1091

{' .9

;און כאַפּט אַרױס אַ מעסער  . . .און לאָזט איר
אַרײַן דעם מעסער אין זײַט" ,ש .בּעקערמאַנן,
דער

מאָרגן שטערן

אַדעס  ,4881ז' 83

ה עכ טל אונטערן
ארײַנשטעכן א מעסער,

זײַט

=

*א' א

װאוליונגעריש

 9דז פֿיג, .זי זײַנען געשטאַנען איינער
אנטקעגן דעם צװייטן א לאַנגע װײַלע און
טיף און דורכדרינגלעך אַרײַנגעלאָזט די בּליקן
אינעם צווייטנס אויגן" ,ע .פּערלשלײַסער ,פֿאָר,
= א
*ֹאַ'י א שפּילקצ
 2וא 91
שטאָך טאָן .אַרײַנזאָגן יענעם װי צו טאָף
;און גרונם בּאַס האָט גלאַט ליבּ געהאַט אויף
| יעדער חתונה זאָגן דעם מחותּן א שטאָכװאָרט,

װאָס דאָס האָט אויף קלעזמער-לשון געהייסן:
*אַי
א אַ שפּילקע" ,אַר ,ידי חבֿרה כּלזמרי,
א װאָרעם (אן בּויך) = בּאַרעדן ,פֿאַר-
שװאַרצן און דערבּײַ פֿאַרשאַפֿן װייטיקן ,שװערע
זאָרגן .עקומט צו גיין די אַלטע און לאָזט אים
ארײַן אַ װאָרעם ,אז אָט דער תּכשיט , ..איז
גאָר  ...א גנבֿ ,אַ פּראָסטער גנבֿ" ,שע,
בּלאָנזענדע

שטערן

! ,וארשע

 ,2291ז' ,18

 .4אַרײַנגעבּן ,אַרײַנטאָן, .דער אַלמעכטיקער
לאָז אונדז שיצן ,אין אונדזער פֿאַרמעגן לאָז
אַרײַן די שפּאָר" ,ממוס ,זמירות ,זי , ,07אַצינד
לאָזט שטראָם אין עלעקטראָמאַגנעט אַרײַן,
װעט דער טשװאָק גלײַך אָנגעמאַגנעטיזירט
װערן"י,

ב.

זשיטקאָװ,

אינדערהיים,

עלעקטריע

קיעוו , ,0391װער האָט אַזױ פֿיל װאַסער אין
יענעם שטיין אַרײַנגעלאָזט אַז גאָר אום איין
אָפּשטאַנד רינט עס אַזוֹי פֿיל" ,איבּז ,דאָס
איינינאיינציגע קינד ,לובּלין ,7781

ס .אַרײַנשפּריצן ,אַרײַנגיסן ,לאָזן אַרײַנרינען,
,צו קלינגען אין די אויערן זאָל מען צומישן
רעטעך-זאַפֿט מיט מאַנדל-אייל און צוגעבּן א
בּיסל װײַרעך און אי טראָפּנס אין די אויערן",
תּעלה אַרוכה ,לבֿובֿ , .0581מיט

װאָס בּאַרימען

זיך די מענטשן דאָס זיי קומען צו די הער-
שאַפֿט  . . .מיט שפּרינגען אָדער מיט לױפֿן?
מיט בּײַסן און גיפֿט אַ'?* ,א .ג ,.דער פּראָצעס,

װאַרשע  ,5881זי ,52
 .0אַרײַנשטעקן,

אַראַפּלאָזן, .דער

אַמערי-

קאנער האָט אַרײַנגעלאָזט די הענט אין די
הויזן-קעשענעס" ,אָפּאַ ,די טענצערין ,ז' ,41

;דער זינגער האָט די סומע שנעל ארײַנגעלאָזט
אין טאַש" ,אַר ,אין אַ ייִדישן קאבּאַרעט.
? .שנײַדערטי .אַרײַננײען .צוגעבּן .אִיאונטער-
שלאַק .אי אַן אַרבּל, .ער שלײַפֿט לעכלעך,
לאָזט

אַרײַן

פֿאַרפּרעסט
דניעפּער

ארבּל.

אויס

שנײַדט

קעשענעס,

אַקסלען און לאַצן" ,בּערג,

בֹּאַם

} ,יצמצסי ,זי ,794

 ,8סטאָלערײ .אַרײַנפֿעסטיקן ,אַי א שלאָס .אי
א קלין, .די האַלץ-שרױפֿן זאָלן בּעסער האַלטן,
לאָזן א סך סטאַלערעס אַרײַן קלינעס" ,בּער,
זי ,24

=-ילאָז  --דער , זן .אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַרײַנלאַזן .אַײבּילעט .אַ-קאַרטע .א-געלט
; -אינעם הויז האָט געבּרענט א ליכט נעבּןדעם צדיקס לײַבּימענטש ,דאָרטן וואו ער זיצט,
ניט אַרײַנצולאָזן אָן אַ"ג'" ,יאַ .שטערנטיכבל,
לליפּציג  ,1681זי ,511

אַרײַנלאָזן זיך  --אוטו.

 .1אַרײַנגיין,

אַרײַנקומען אומגעריכט ,אומגעבּעטן .אי זיך
אין שטובּ מיט גװאַלדן ,מיט א טומל אע" .האָבּן
זיך די מאירס מיט די שניאורס געגעבּן בּיידע
אַ לאָז אַרײַן" ,שע,

קליינע

מענטשעלעך,...

זי , ,741בּאַלד זײַנען זיי געװאָרן אַלע טויט,
דען עס האָבּן זיך אַרײַנגעלאָזן אין הייל, ..
פּאָליצײי און האָבּן זיי געבּונדן" ,נטה גליק,
מעשׂה

ר'

מנחם

אַלטאַרוער,

װילנע

,9781

זי ,41
 .2לאָזן זיך גיין .אַװעקלאָזן זיך אין װעג.
זיך אי אין װײַטן װעג ,אין װאַלד, .דיא אָרום
קוא גלױבּט דען הונט זײַן פֿאַלשן מונט .זי
לישׂ זיך אין דאָז װאֲשֹׂר טיף הינײַן" ,ספֿר
משלים9 ,פֿדמ  ,6861/6961לו/בּ, .אין װעלדל
זיך אַי איז קיין שטייגער נישט ,עס װאָלט שוין
צופֿיל דײַטשעריש אָדער פּריציש געװען" ,פרץ.
'קלאָץ:געשיכטן,
 .9אַרײַנפֿירן .אַרײַנבּרענגען .אַרײַנפֿאַלן ,די
קאַנאַליזאַציע לאָזט זיך אַרײַן אין טײַך, .כ'האָבּ
טראַקט װאָס
רן
ע.
בןּ,,
יױפֿ
אָכל
אָנגעהױבּן נא
האָט זיך  . . .אַרײַנגעלאַזט אין װאַלד" ,פמ.
 4אַרײַנדרינגען .זיך דורככאַפּן, .אַ בּלאַסער
פֿרימאָרגן האָט זיך אַרײַנגעלאָזט דורך א
שפּאַרע" ,פרץ ,פֿאָלקסטי געשיכטן' ,קלעצקין,
זי ,292
 .9זיך אַרײַנטאָן .זיך אַרײַנצ:ען .װערן פֿאַר-
כאפּט פֿון עפּעס .זיך אִ'י אין א שמועס ,אין
אַ װיכּוח ,אין א דיספּוט ,אין פּוסטע רייד ,א'
זיך אין פּלפּול .א' זיך אין חשבּונות ,אין
חקירות ,אין מחשבֿות .אי זיך אין געשעפֿטן,
אי זיך אין פֿרעס ,אין משקה ,אין עסן און
טרינקען ,אין עולם-הזה .אַ' זיך אין (לאַנגע)
מחזקות .אי זיך אין דער עפֿודה ,אין לייענען
(טרייף-פּסולס) .אי זיך אין רוחניות, .איך וויל
מיך גאָר אין אַזעלכע װײַטע חקירות ניט אַ" ,יא,
גענאַרטע

װעלט,

,51812

סאַװ אויסגאבּע,

,0491

זי ; ,65אַי זיך מיט אים אין װײַטע דרכים האָבּ
איך פֿײַנט" ,שע ,טבֿיה ,זי , ,321װײַל ער זיך

 לאָשׂט אין עשׂין אוני טרינקן ארײַן איזט גלײַךאַלישׂ איין בּהמה" ,קה ,פֿיורדא  ,3471כד/ב,

אַרײַנלאַכן

2001

אינ'ם שלאַך {= שליאַך ,דרךן פֿון הולטײַעס
לאָז דיך נישט אַרײַן ,טרעט ניט אין גאַנג פֿון
שלעכטע מענטשן" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,ד,41 ,
,קיין

בּעהערצטער

|=בּאַהאַרצטערן

אין דער

וועלט װאָלט עס געואגט אַרײַנצולאָזן זיך אין
א שטרײַט מיט אַזא אומגלײַכן קעגנער" ,אמד,
דער װאַל פֿיש ,ווילנע .6681
 .0זיך אָפּגעבּן ,זיך פֿאַרנעמען מיט עמעצן.
זיך ניט אַי מיט דעם ננודניק .זיך אַ'י מיטן
תּלמיד ,אים פֿאַרבּעטן צו זיך ,אים העלפֿן
,צוליבּ די װערעם אין קבֿר איז נישט כּדאי זיך
ארײַנצולאָזן מיטן בּעליטאַקסע" ,פרץ' ,שטעט
און שטעטלעך! ,פּונקט ,01

 .1אַרײַנשטעכן זיך ,אַרײַנשיסן זיך ,אַרײַנ-
שפּריצן זיך .אי זיך א מעסער אין האַרצן ,אַ
קויל אין קאָפּ .אַי זיך טראַפּנס אין די אויגן.

אַרײַנלאַכֿן  --אוטו .אַקוזװ.

 1לאַכן אין

עפּעס אַרײַן ,אָפּט צו פֿאַרהױלן דאָס לאַכן ,צו
בּאַהאַלטן א בּיטער געמיט ,אי אין זיך .קוקן
אױפֿן אייגענעם פּנים און א' אין שפּיגל.
,טאַנצן זיי אָן אױפֿהער און לאַכן אַרײַן דורך
די װענט פֿון מײַן צימער" ,י .מאַניק ,זיבּן
קינדער', .זי האָט אַרײַנגעלאַכט אין טעלעפֿאָן
און מיך היימיש שטאַכעלירט" ,בּאַש ,פֿאָר,
 7עו , ,7גייענדיק דורך דער גאַס ,האָט א
זקן אַרײַנגעלאַכט אין װאָלענעם שאַל ,װאָס האָט
אים פֿאַרקװעטשט די בּאָרד און פֿאַרשטעלט
דאָס מויל" ,חג ,פֿאָר 2791 ,ווא ,42

 .2זיך צעלאַכן אינמיטן פֿון יענעמס רעדן
(דערציילן ,שפּילן וכד') אַרױסצוּװײַון ניט-
אײַנשטימיקייט ,אומדרך-ארץ, ,אין איר שװוליגן,
אין איר ריידן ,און נאָך מער אין איר א'
אינמיטן",

אַרײַנלײגן

חג,

דער

מענטש

פֿון

פֿײַער,

נ"י

*ֹאַ' אין פּנים ,אין די
 ,2ז' .921
אויגן = אַרױסװײַון חוצפּה ,פֿאַרשײַטקײט,
,דער גאַנצער װעלט און אַלע װעלטן געשטעלט
זיך חוצפּהדיק אַנטקעגן ,דעם טויט אַרײַנגע-
לאַכט אין פּנים" ,יהואָש ,ידי שװאַרצע טיר'
;דער בּדחן פֿון יבּײַנאַכט אױפֿן אַלטן מאַרקי
טיילט זיך בּוֹלט אויס און לאַכט מיר אין די
אויגן אַרײַזײ ,פּרץ' ,איז עס אמת?י, .ער האָט
געהאַלטן ,אַז הומאָר דאַרף לאַכן ,אָבּער נישט
אויסלאַכן אָדער א' אין פּנים" ,צייט ,טמז,
 7וווש ,52
מיט זיך , --דער בּעלישם אָבּער האָט זיך
אַרײַנגעלאַכט אין בּאָרד" ,אמד ,אַלטע אידישע
זאַגען ,װילנע  ,6781זי , .82זי האָט גערעדט
אַזעלכע רייד אַז א קאָזאַק װאָלט רויט געװאָרן
און פֿון גרויס הנאה אַרײַנגעלאַכט זיך אין
בּוזעם אַרײַן אַזש צום וויינען" ,אָפּאַ' ,אונטער-
וועלטי ,זי ,96

--לאַך ,דער

-נג.

(דין ,יקע)= .דערי.

אַרײַנלאַנטשען  --טרװ.

דעניש = .דער

צװאָגן.

 .4אַרײַנקומען גרינג (וועגן פֿאַרדינטע געלט,
רװחים), .דער גבֿיר שלאָפֿט און די רװחים
לױפֿן אַרײַן" ,שח.

אַרײַנלאָקירן
מאַרק

טרו.

--

אַרײַנקװאַרטירן,

װב.

אָנלאָקן אַרײַנצוקומען.

אַרײַנלאַקן  --טרו.
צוצ:ען

פֿ-אַרמאַניען,

פֿאַרשײדענע

מיט

,די אַלטע האָבּן מיך פֿאַרפֿירט ,דאָס ייִדישע
דענקען האָט מיך אַרײַנגעלאָקט" ,קאָר װו ,זי ,94
,כּדי אַרײַנצולאָקן װאָס מער |אַרבּעטערס,
האָבּן זיי אין זייערע אױפֿרופֿן צוגעזאָגט
הויכע געהאַלטן ,גוטע וואוינונגען" ,בּ .דעמבּלין,
פֿאָר 1691 ,וא 91. ,12/

אַרײַנלױכּן  --טרח.

שטאַרק לױבּן .אַי אין

(בּיזן) זיבּעטן הימל,

אַרײַנלױכטן  --פפ- :ליַכטן  --אוטװ.
לויכטן פֿון דרויסן אויף אינעװייניק .אַרײַנ
שײיַנען, ,די זון האָט אַרײַנגעלױכטן אין דעם
אַרעמען
אײַנגעהיט

שטיבּל".

,די

געװאָרן

אדאנק

האָבּן אַרײַנגעלױכטן

ייִדישע
דעם

מסורה

אין

װאָס 'ראשוניםי

בּיז איבּער דער תּקופֿה

פֿון יאַחרוניםיי ,הרבֿ ש .פּליסקין ,אַמעריקאַנער,

 1וא .3
מיט זיך.

=-לויכט,

דער.

-נג,

עניש, .1אַרײַנקומען לױפֿן-
אַרײַנלױפֿן  --אוטח.
דיק ,אין גרויס אײַלעניש .אי אָן אַן אָטעֶם .אי
הענדום-פּענדום .אי פֿאַרסאָפּעטערהײט, .אשכּנז
געדענקט :װאָז האָבּ איך מיט דעם פּאָלק צו
שיקן אַדר צו שאַפֿן ,דז ער קומט מיר אין
מײַן הויז אַרײַן צו לאפֿן" ,אַשכּנז ,שפ' 56
,ער האָט זיא {זײי ,די מצריםן בּטרוגן מיט דען
(ים) אוני הוט זיא איר פֿר שטאַנד גנומן דו
זיא הרײַן זעלבּשׂט גלאָפֿן זײַןי ,מחזור חלק
שני,

שלש

רגלים,

 .1אַרײַגשליסן

אַמשׂט

,3171

קפּא/א.

,ער

האָט געמיינט אַז ער װעט ניצול װערן ...דען
עס איז אַרײַנגעלאָפֿן אַ פּוחז אין קעלער ארײין
און האָט אים אָפּגעהאקט דעם קאָפּײ ,מעשׂה
אומן ,בּאַלד זײַנען ניט-טויט ניטלעבּעדיק
אַרײַנגעלאַפֿן אין שטובּ דער טאַטע און די
מאַמע" ,ממוס ,װינטשפֿ ,וי , ,77און אַז עס
פֿעלט אים דער רויך ,איז עֶר געפּוֹעלט אַרײַן-
צולױפֿן צו א שכן ,אפֿילן צו אַן אינו ישׂראלי
בּאָרגן א בּיסל מאַכאָרקע" ,פרץ ,אֲבֿרהם
רייזען, .בּײַ דער לענג פֿון די װאגאַנען
וארויסצושיקן די ייִדןן שטייען אויסגעשטעלט
די דײַטשע מערדער מיט שטעקנס אין די הענט
אין בּײַם אי אין װאַגאָן קריגט יעדער געשלאָגן
*אַ' אין
בּיז בּלוט" ,חורבּן בּילגורײַ ,זי 162
אויער = ארכ .אַרײַן אין אויער, .דיא ריד
ליפֿן אונשׂ צו דען אורן אַנײַן פֿאַר צרות

זאָל זיך אַרײַנפּאַסן,

זיך

צוטוליען ,װערן היימיש אין א גרופּע ,א' דאָס

 .2אַרײַנרינען ,אַרײַנגיסן זיך .װאַסער לױפֿט
אַרײַן דורכן צעבּראַכענעם דאַך; .אהינצו לױפֿן
אַרײַן ,מחילה ,רינשטעקלעך אי בּאלעבּאטישע
פּאַמױניצעס און בּרענגען מיט זיך אָן פֿון כּל-
טובֿ" ,ממוס,

 .8היפוך פֿון ב  .4אױסגעבּן א סך געלט,
האָבּן א סך הוצאות; .אַז מע װערט ערנסט
קראַנק ,לױפֿן אַרײַן טויזנטער" {אין (חשבּון
פֿון) הוצאותן,
אויך מיט

זיך  --סתּם אַזױ ,אָן א בּאַ-

שטימטן צװעק-- .לויף ,דער- .ונג- .עכץ.

קונט מיר קוים בּלײַבּן" ,װינץ ,זי .22

אַי די עלעקטרע אין דראָטן װאָס ציֶען זיך צום
שכנותדיקן הויז,

 .2 ,מאַכן מע

יתומל אין קינדערגאָרטן, .אַזױ לאַנג ,אַזױ
בּרייט ,איך האָבּ מיך אַרײַנגעלאָנטשעט צו
חבֿרה" ,שע ,ייוסףי- .עניש.

 .2אַרײַנשײַנען .אַרײַנלוכטן אומגעריכטער-
הייט .פֿיג .אַ שטראַל האָפֿענונג איז אַרײַנגע
לאָפֿן צװישן די פֿאַרייִאושטע, .אױפֿן פֿערטן
חודש איז די זון אַרײַנגעלאָפֿן אין זאָל זיך
אָנגעהױבּן גליטשן אױפֿן אױסגעװאַשענעם
פּאַרקעטנדל" ,פֿײַװל סיטאָ ,אָט דאָס זײַנען מיר,
 ,2ז' ,14

מסעות ,ז' ,08

-עניש,

אַרײַנרעדן .אַי עפּעס

אַרײַנלומרן  --טרח.

אין עמעצן ,ער זאָל האָבּן צו געדענקען.

אַרײַנקװעטשן ,אַרײַנ-

אַרײַנלופּען  --טרו.

רוקן, .און לופּע אַרײַן א גוטן שמעק טאבּעק",
י .טיגער,

דער

און

צדיק

דער

בּעליתּשובֿה.

אַרײַנליאַפּען  --טרו .ל,אַפּע אַרײַן דיעגעכץ
אין אַקס" ,זש ,נח פּאַנדרע ו ,װאַרשע ,8391
זי ,64
אַרײַנליוושרן  --טרו .אַי אַלע סחורות צו
דער צײַט .אַי די בּאַשטעלונגען .מיט זיך
זנב,

 --איר בּײַטעם.,

אַרײַנלײג  --דער
פֿון אַרײַנלײגן,

 ,1אַקט אָדער רעזולטאַט
 ,2אינװעסטירונג; .עס גע

דויערט  . . .פֿיר יאָר צו לערנען אויף לערער

און עס קאַסט טײַער דער שׂכר-לימוד און דער
לוין פֿאַר די לערערס איז צו נידעריק פֿאר אַזאַ

אַ" ,בּצג ,טמז 5591 ,ווא  .8 .5פֿאַרטאַנענ-
קייט, .א,ון ער האָט זיך װײַטער אומגעקערט צו
זײַן פּוסטן געשפּרעך מיט גרויס אַ" ,א .י
סאַפֿיר

אויס

מינסק,

חטאת

הקהל

װ ,ווילנצ

 ,1ז' ,8

אַרײַנלײגן  --טרח.

 ,1לײגן אינעװײניק

אַרײַן ,ארײַנטאָן .אי איין זאך אין דער אנדערער.
אַי פּרשות אין די בֹּתּים .א' א מת אין אָרון,
אין קבֿר ,אי איין זאַך צװישן צוויי אנדערע.
,צװישן טיר און אַנגל טאַן מען קיין פֿינגער
*אַ'י אין דער ע רד ,אין
נישט אַ'' ,שװ.
דער א ד מ ה = אױך :אומגליקלעך מאַכן
דערנידעריקן, .אַ שענערן לייגט מען אין דריערד
אַרײַן" ,עװער סע קען לײיגט דעם יָדן אין
דר'ערד ארײַןײ ,שװ, .טאָכטער ,דו לעבּסט דאָך
אין טעות / ,פֿאַרבּלענדט זײַנען דיר דײַנע
אויגן / ,די ליבּע איז דיר א מין מװת / ,זי
װעט דיר אין דר'ערד א", .97 ,איך קאָן זיך
ניט שעלטן ,אַי א מאַן אין דער ערד ארײַן",
שע ,מנחם מענדל ,ז' , ,14איך װעל דיר
{=דיךן א' צען איילן אין דער ערד" ,ש.
בּעקערמאַן,

 ,7ז' ,42

דער

זשענסקער

װאָפּראָס,

אדעס

|

אַרײַנלײגן

2202

גלײבּעכץ, :איידער מע לייגט ארײַן א קינד
דאָס ערשטע מאָל אין װיגעלע ,איז מען זיך
נוהג דורכצוּװויגן אין דעם א קאַץ :דערנאָך
לייגט מען אַרײַן אין װיגל שטיקלעפך לעקעך,
ראַזשינקעס און צוקערװאַרג .מע רופֿט צונויף
קינדער און מע הייסט זיי כאפּן די זיסע זאַכן
פֿונעם װיגל .דאָס װערט בּאַטראַכט װי אַ
סגולה קעגן "ענע לײַט" ,אַ .רעכטמאַן ,יבֹּל
וועא.
אי די האַנט אין יענעמס קעשענע = גרייטן
זיך צו (בּא)גנבֿענען ,צוצונעמען יענעמס אייגנ-
דכיק ער (װאָכצ-
נאָ
טום* .אַ'י אין אַ װ
דיקער)

קהלש

קעשענע

געלט.

קערה-געלט

=

(/די

צונעמען,

דאָזאָרצעסן

אַרײַנגעלײגט

אין

צוגנבענען

האָבּן

דאָס

א װאָכנדיקער

*אַ' די
קעשענע" ,יפֿאָל ,2881 ,פאן .14
שװערד אין שיידל = אויך :אָפּשטעלן א
מלחמה ,זײַן גרייט אויף שלום, .אַ דאַנק קען

מען ניט אין קעשענע אַ'" ,שװ, .נאָך אַ חלום
פֿאַסט מען ,נאָר אַ חלום קען מען נישט א'
אין טעפּל"; ,איידער אַרײַנצולײגן אין דער
פּושקע לייגט מען אַרײַן אין דער קישקץ";
;אַ מאָגן איז װי אַ װאָגן :װאָס מע זאָל ניט אַי
 -מוז עס פֿאַרטראָגן"; ,אַז מע לייגט אַרײַןאין די ציינער געפֿינט מען אין די ביינער",
שו, .בּאַגרעבּערס איר ליב ,בּאַנרעבּערס איר
מײַן .ואו האָט איר געלייגט מײַן טאָכטער
ארײַן", .97 ,מע טאָר ניט אַ' חלבֿ אין א
קאַניץ און בּרענען אום שבּת" ,איבּז ,תקוני
שבּת ,אוסטרהא , .8181שטרוי װאָס מע האָט
אַרײַנגעלײגט אין אַ בּעט פֿאַר שבּת מאָג מען
אױסגלײַכן אום שבּת" ,לט ,2סד/ב, .ער
פֿלעגט איר קאַטשען און בּראָקן לאָקשן
אָנטראָגן און א' האָלץ אין אויװן" ,ממוס,
מסעות ,זי ,72
 2פיג, .אוג שפּראך צו אים :װאָשׂ האָשׂטו
דײַן קאָפּף אַרײַן גלייגט אין אַזו איין שװערן
יאָך" ,אמרי יוסף ,אָרט? .81 ,י"ה?!  ,.,,איז
איינער פֿון יענע מענטשן אין װעלכע גאָט
האָט אַרײַנגעלײגט

אַלע גוטע

מתּנות",

ממוס,

שלמה | ,זי ,32
 9אין אידיאָמאַטישע אויסדרוקן* .אַי דעם
ק אָ פּ אין אָרון-קודש = אויך :איר ,אױפֿטאָן
װעלטן :דערגרייכן כּלומרשט אַ סך דורך
גרויסע בּאַמיאונגען ,דורך אַנשטרענגונגען.
אי אַ

אַרײַנלײגן

ג ריל (אין אויער) =

כּסדר אַרײַנרעדן

*אי אַ הא נט = זיך אינטערעסירן; .װאָס
ער עסט ,װי אַזױ ער עסט װיל איך גאָר אַזױ
װײַט די האַנט ניט אַ"' ,שע ,דער צימעס'
אי אַ האַנט אין קאַלט װאַסער = עפּעס װאָס
טאָן, .ער האָט מורא די האַנט אין קאַלט װאַסער
אַרײַנצולײגן" ,פֿװל.
אי אין האַנט = געבּן
;די רעכטע האַנט איז בּײַ אים
ניקן תּמיד צונױפֿגעלײגט אין
עפֿנט זי בּלויז דעמאָלט ,װען
איר

א'",

,2

א.

שעכטמאַן,

ערב,

כאַבּאַר ,שוחד.
|בּײַם ספּראַװ-
אַ פֿױסט .ער
מע דאַרף אין
סאָװי'ּ

היימלאַנד,

פַאן ,.2

*יאַ אין מויל = גוט דערקלערן, .ער
צעקײַט ,קען מען זאָגן ,און לייגט אין מויל
אַרײַן .אַ מחיה פּראָסט צו הערן" ,ח .ה .זעל-
דעס,

װינטער

אַבּענדען,

װאָרשע

תּרנ"ח,

ז' ,24

*אי װ צר ט ער אין מיל = לערנען יענעם
אויך איר; :אַז
װאָס צו זאָגן .אונטערזאָגן,
גאָט יל שטראָפֿן אן עם-הארץ ,לייגט ער אים
אַ לשון-קודש װאָרט אין מויל אַרײַזְי ,שח.
"אי א פֿינגער אין מויל = געבּן צו
פֿאַרשטײן ,אָנדײַטן; .ער האָט מיר אין דעם
מויל א פֿינגער אַרײַנגעלײגט און מיר געגעבּן
צו פֿאַרשטײן זייער פֿיל זאַכןי ,ממוס ,דאָס
קליינע

מענשעלע,

נ"י ,0191

,איר

פֿאַרשטײט

דאָך ,קיין פֿינגער אין מויל דאַרף מען אײַך
ניט אַי" ,שע ,דראַמי שריפֿטן ,זי , .022אַז מען
לייגט אַרײַן אַ פֿינגער אין מויל אַרײַן ,בּײַסט
מען אים אָפּ ,שװ.
"א אין קאָ פּ (אין מוח) = געבּן
גוט צו פֿאַרשטײן ,מע זאָל בּאַנעמען אָן אַ סך
מי, .עס לייגט זיך מיר גאָרניט אַרײַן אין
קאָפּי  = איך קען עס ניט בּאַנעמען ,ניט
תּופֿס זײַן,
"אי אין ח ר ם (אין די דרײַ אותיות ,אין
חית), .עס איז כּדאי אָנצולערנען אזא הולטאַי,
*א'
אַי אים אין דער חית" ,ממוס ,טאַקסע.
אין אַ שם = מאכן אַ שלעכטן נאָמען
בּאַריידן, .ער האָט מיך אין אַזאַ שם אַרײַן-
געלייגט אַז קיינער װיל שוין פֿון מיר ניט
רעדן" ,טויזענד אונד איין טאָג ,װאַרשע ,9281
*אַי אין ח ש ד = פֿאַרשפּרײטן א חשד ,א
פֿאַרדאַכט.
*אַ די ט ומא ה (שמד-שטיק ,פֿאַלשקײטן)
אין דער ירא ה ,אין יראת-שמים = זײַן
פֿאַלש ,היפּאָקריטיש .זיך פֿאַרטײדיקן פֿאַר
מיאוסע מעשׂים מיט כּלומרשטער פֿרומקײט,

אַזױנס װאָס איז אומפֿאַרשטענדלעך ,װאָס בֹּאַי
אומרואיקט, .עפּעס האָט מען אים אַרײַנגע-

;אַלע מײַנע פֿאַלשקײטן האָבּ איך אַרײַנגעלײגט

לייגט אַ גריל ,עפּעס האָט ער געהערט די
טאָכטער פּלעטשען  . . .קאָנסטיטוציע" ,שע ,אין

אין דער יראה .עס פֿלעגט עפּעס אויסקומען,
אַז אַלצדינג װאָס איך טו איז נאָר לשם שמים",

שטורם ,זי 92
*ֹאַ' אין אויע ר = דער-
פֿירן ,דערגיין צו דער העכסטער מדרגה .א
קבּצן (אַן אביון ,אַן אַרעמאַן ,א דלפֿון ,אַ
דלות) אין אויער אַרײַנצולײגן, .אַ ליגנער אין
ער אין אויער אַרײַנצולײגן" ,גענאַרטע װעלט.
*אַי אַ
 ,5סאָוו! אױיסגאַבּע ,0491 ,ז' 47
קאַץ אין בּויך = זאָגן עפּעס װאָס בּאאומ-
רואיקט

סך צער.

שטאַרק,

װאָס צעטומלט,

פֿאַרשאַפֿט א

ממוס,

דאָס

קליינע

מענשעלע,

נ"י ,0191

*אי

די יראה אין דער טומאה = אָפּנאַרן מיט
פֿאַרשטעלטער פֿרומקײט, .װאָס לייגסטו אַרײַן
די יראה אין דער טומאה ,װילסט זיך שמדן,
שמד זיך! בּרעך דעם קאָפּ!ײ ,אָפּאַ ווו ,יקלעצקין,
זי ,951
 .4אינװעסטירן ,דעפּאַנירן .אַי געלט אין אַ
געשעפֿט ,אין אַ בּאַנק .אַי אַ גרויסן חלק אין
אַ שותּפֿות.

*אי די חלה אין דער המוציא

=

אויסגעבּן ,פּטרן א סך ,א גרויסע זאַך צוליבּ אַ
*אַ' דעם
קלייניקייט ,אַ טייל פֿון דער זאַך
טאַטן מיט דער מאמעןן) = א) אַרײַנגעבּן אין
א געשעפֿט ,אין אַן אונטערנעמונג אַלץ װאָס
מע האָט :בּ) אין יעדער אַרבּעט ארײַנטאָן דאָס
*אַ'
בּעסטע װאָס מע קאַן ,װאָס מע האָט.
דעם טאַטנס ירושה = איר װעגן אַרײַג-
געבּן ,אַרײַנבּרענגען אַזױנס װאָס האָט א קנאַפּן
שאַז מע ליגט (גוט) אַרײַן ,נעמט
װערט.
מען (גוט) אַרױס"; ,דעם גאַנצן קעז לייגט
מען ניט אַרײַן אין איין קרעפּל (װאַרעניק)
|= אַלץ װאָס מע האָט זאָל מען ניט אױפֿעסן
בּײַ איין סעודהן"; ,װאָס מען לייגט אַרײַן זעט
קיינער ניט ,װאָס מען לײגט אַרױיף זעט
איטלעכער" {װי מע לעבּט װייסט מען ניט,
אַז מע שטארבּט  --ווייסן אַלע} :ס',איז נישט
װאָס מע לייגט אַרײַן אין טייג  --נאָר װאָס
ס'קומט אַרױס"; ,אַז מען לייגט אַרײַן ,געפֿינט

מען", :אַז מע לייגט נישט אַרײַן נעמט מען
נישט אַרוס"; ,אַז מען לייגט ניט אַרײַן טאַקע,
נעמט מען אַרױס א מכּה"; ,אַז מע לייגט אַרײַן
קדחת ,נעמט מען אַרױס קרענק" ,שװ, .איינר
דר װיל איין שותּפֿות מאַכן מיט איין גרושן
צוֹשׁר אונ' דר עוֹשׁר האָט אַרײַן גלינט אין
שותּפֿות",

03ט

מוסר,

װילהאַרמערשדאַרף

תּפ"ו ,עג/א, .ער לייגט אַרײַן אין שותּפֿות אַלע
זײַנע אימעניעס און איך לייג אַרײַן מײַנע
קונים" ,שע,

ממחם

מענדל,111 '7 ,

 .8אַרײַנטאָן .אַרײַנגעבּן .צוגעבּן .צולייגן .אַי
התמדה ,פֿלײַס ,טרחה .אַי ליבּע ,התלהבֿות אע.
אי כּוח .אי האַרץ אין טרערן ,אין ליכט.
בּענטשן .אַי די גאַנצע נשמה אין צאינה-וראינה,
אין די תּחינות .אַי אַ גוטע (טיפֿע) כּוונה ,אַי די
נשמה אין מעשׂים:טובֿים .אי קאָפּ ,שאַרפֿזין,
המצאות אין א פּשט ,אין פּשטלעך .א' א שׂכל-
דיקן טײַטש ,אי אַ גוט (װאַרעם) געפֿיל ,א' אַ
סך מי ,שווייס ,גענוג אָנשטרענגונגען . . ., .מע
הייבּט אָן אַרײַנצולײגן די ערשטע מחשבה
ורצון אין שלעכטע זאַכן" ,פּוקח עורים,

שקלאָװ  ,2381אות ב', .דעם זין פֿון יעדן
פּסוק האָט ער אַרײַנגעלײגט
און אַלץ מיט האַרץ" ,אַלצ,
װאַרשע  ,6881זי , .93זײַן
אַרײַן איר גאַנצן חוש אין

אין דער מעלאָדיע,
גליקליכער מפטיר,
עקרת הבּית לייגט
דעם טשאַלנט ,ער

זאָל ארומשווימען אין שמאַלץ לכּבֿוד השבּת",
א .מאָרגענשטערן ,עגל הזהב ,װאַרשע ,8981

זי , ,03אי דרינען קנייטשלעך ,אָפּשניצלעך און
פּשטלעך ,אזעלכע װאָס נישט איך ,נישט דער
שרײַבּער פֿון זיי אַלין ,נישט דער װאָס האָט
מיט מיר געלערנט האָבּן זיי פֿאַרשטאַנען"
ממוס ,קליאַטשע ,ז'  ..., .51האָט געקאַנט
אי אין יעדן װאָרט פֿיל כּװנה און געפֿיל",
שע ,יוסילע סאָלאַװײ ,ז' ; .28איך האָב א
פּאַר צענדליק יאָר געאַרבּעט אויף א פּאָעמע,
די נשמה אַרײַנגעלײגט אין דעם" ,סעג ,מײַנע

זיבּן יאָר אין הל אָביב ,ב"א  ,9491זי ,931
;אַלץ װאָס ער האָט געטאָן און געטראַכט האָט
ער אַרײַנגעלײגט יענעם גײַסט ,װאָגיקײט און

אַרײַנלײגן זיך

אַרײַנלערנען

2003

אַחריות װאָס כאַראַקטעריזירט
קייט" ,צייט ,טמז 4691 ,וא ,6

א פּערזענלעכ-

 0אַרײַנדערלאַנגען ,געבּן א חלק .אַ'י קלעפ,
שמיץ ,מכּות-רצח, .איז װי בּאַלד דו בּיסט
אַזא צודלהכעיסניק קומט דיר פּעטש .און מע
האָט אים דעמאָלט אַרײַנגעלײגט װיפֿל סאיז
אין אים אַרײַן" ,שע ,קליינע מענשעלעך,...

ז' , .602מע האָט מיך געכאפּט און אַרײַנגע-
לייגט אין מיר בּײַטשן װיפֿל טרונק בּראַנפֿן
איך האָבּ הײַנטיקס יאָר אויסגעטרונקען" ,ספ,

 .2אַרײַנטראַכטן זיך .פֿאַראינטערעסירן זיך.
אַי זיך אין יענעמס מצב ,לאַגע, .נאָר אָבּעֶר ער
איז געװען קאַלט צו יעדער זאַך ,עֶר האָט זיך
ניט אַרײַנגעלייגט אין יענעמס מעמד" ,ג.
ראַװיטש ,ריבֿ משפחה , ..װילנעץ  ,5681ז' .6
*אַי זיך
 .4אַרײַנלאָזן זיך .אַרײַנציען זיך.
אין לײַטישע מײַלער = זיך אױיפֿפֿירן אַוױ אַז
מע זאָל בּאַרעדן, .און דער װאָל לייגט זיך
זעלבּסט אַרײַן אין לײַטישע מײַלער טוט ער
זיך קיין גוטס און טוט קיין גוטס לײַטן ,מאיר

גליקליכע און אומגליקליכע ,ז' ,8

יצחק

 .?7אויסזידלען .אָנשעלטן .מאַכן מיט דער
בּלאָטע צוגלײַך, .דער בּעליעגלה האָט אין זיי
גוט אַרײַנגעלײגט פֿאַרװאָס זיי האָבּן אים און
די פֿערד אױפֿגעהאַלטן" ,קמ ,7681 ,פַאך .81
אַי אין טאַטגס טאַטן .אי אין דער מאַמעןן)
|= ניצן דאָס רוסישע גראָבּע זידלװאָרטן,

ארץ ,װילנע  ,1781ז' , .66זאָלן זיך די רויטע
קעלנער אי ראשו-ורובּו אין דעם ענין אַרײַן , ..
ארבּעטן מיט אַלע כּוחות ,בּיז זיי װעלן
בּרענגען אלצדינג אויף א לאד" ,ײל ,ניט טויט,
ניט לעבּעדיג ,װילנע תּרנ"ח ,זי , .93מ,יט גאָט
צו הילף ,װאו בּינטשע ליגט זיך אַרײַן ,מוז

 8דורכפֿירן סעקסועלן אַקט( .װועגן א מאַן).

אַרײַנלײגן זיף  --זפח.

 .1רעפל .אַי זיך

װאַטע אין די אויערן; .אַז דער בּעל'תּוקע
(=תּקיעה) קען ניט בּלאָזן ,לייגט זיך דער
שׂטן אין דעם שופֿר אַרײַן" ,שװ, .האָסטו
מורא? לייג זיך אין בּעט אַרײַן {אויך לייען אָפּ
קריאת-שמע ,דעק זיך צו איבּערן קאָפּ ,פּיש
*אַ' זיך (מיט א געזונטן
זיך אויסן" ,פֿװל.
קאָפּ) אין א קראנק בּעט = נעמען צרות אויף
זיך (װאָס מע װאָלט געקענט זיי אויסמײַדן)
,װער װיל זיך דאָס אין א קראַנק בּעט א'?",
גענאַרטע װעלט ,?5181 ,סאָװ' אױסגאַבּץ ,0491

זי .96

פּעע לץ =
*אַ' זיך אין אַ קליין ט

זיך אַליין אַראָפּמאַכן צוליבּ עניוות אָדער אויס
מורא פֿאר אַן עין-הרע.
*אַי זיך אין ק לײַען = אין אַ שמוציקן
נאָך שטאַרקער :אי זיך אין חצמ-
ענין,
דיק 9קלײַען  ...,האָט פֿאַרשעמט די בּנות
ציון וירושלים און האָט זיך אַרײַנגעלײגט אין
חמצדיקע קלײַען" ,בּ .זילבּערמאַן ,אַהבֿת דוד
/
ויהונתן ,קעשענעוו  ,5881זי .86
 .2פֿאַרמיטלען ,אַרײַנמישן זיך ,העלפֿן אויס-
גלײַכן .אײַנשטעלן זיך ,אי זיך אין אַן ענין
אי זיך אין יענעמס עסקים ,קריגערײַען .איר:
 אי זיך אין יענעמס טעפּל .אַי זיך אין אַ מחלוקת.פֿ,ון שׂנאת-חינם װעגן קומט קיין גוטס ניט
.נאָך קומט עס דאָך משפּחות לײגן
.ד.ער
זיך ארײַן דרינען ,און עס װערט דערפֿון א
גרויסע קריג" ,לט ,2צג/בּ, .טאַמער ,רי מען"
דעלע ,װאָלט איר זיך דאָ אַרײַנגעלײגט אין
דער מיט און געמאַכט צװישן אונדו אַן צק",
ממוס ,ינשׂרפֿיםי ,זי , .8אַצינד רעדט מען אים
שידוכים ,איך װעל מיר אויך אי אין דער זאַך",
פּרץ ,יהאשה מרת חנהי ,צװייטער בּריוו פֿון
בּרודער, .צום סוף האָבּן זיך אַרײַנגעלײגט
מעטנשן  . . .און מע האָט זיי צענומען און מע
האָט געמאַכט שלום",

שע ,מאָטל | ,זי ,851

לום = זיך בּאמיען צו
*אַי זיך אין  ש
מאַכן שלום, .ישרנים פֿלעגן זיך אַ' אין שלום
אַרײַןי ,ממוס,

װינטשפֿ,

שלום-בּית ,אין א פּשרה,

זי או .אִי זיך אין א

|

מדקדק

נולד

עפעס

מקרית

אַליװען

װערן",

וָאמדן ,הלכות

די

בּינטשע

דרך

צדקתטע,

װאַרשע  ,3881ז' ,5
 .9קזו, .לאַנג איינער דעם אַנדערן |דער
בּראַנפֿן און דער שיכּור| געבּייגט ,בּיז זיי האָבּן
זיך אין רינשטאָק אַרײַנגעלײגט" ,א .בּ .רוף,
דער

שיכור,...

װאַרשע

ל=ייג ,דער

,1781

-ונג.

=עריי.
דער (יין- ,קע) .ד

ז' .51

-עכץ.

-עניש.

|

מיט זיך  --פדורך די קליינע שײַבּעלעך
אין דער הייך איבּער די בּענק ...האָט זיך
קוים דער טאָג אַרײַנגעלײַכט" ,װײַס ,פֿון
רבּינס שטובּי ,ישׂרעבּערקי ו ,זי ,431
עניש.ונג.
=ויכט ,דער .
ל

אַרײַנלײענען  --טרח.

 .1לייענען אַ לאַנגע

צײַט ,זיך אַרײַנטאָן אין ליענען .א' בּיז
פֿאַרטאָג, .ער האָט שוין געהאַט ארײַנגעלייענט
אַ האַלבּן מאמר איבּער אַ בּוך שירים" ,אָפּאַ,
אַ גאוך.
 .2קענען אַרױסלײענען.

זיך פֿאַרטיפֿן אין

,עדערער לייענט
לייענען בּ9סער צו פֿאַרשטײן ,י

אויס פֿון אַ װערק אַזױ פֿיל ,װיפֿל ער איז
פֿעאיק אין דעם אַרײַנצולײענען" ,שג ,לעזער,
דיכטער,

קריטיקער

| ,ז' ,91

 .8אַרײַנטײַטשן בּײַם לייענען .אי אין בּוך
אַזױינס

װאָס

דעם

מחבּר

האָט

זיך

גאָרניט

גע"

חלומט .אי אייגענע געדאַנקען ,סבֿרות,
מיט זיך , --איך האָבּ געלייענט און גע"
לייענט  --און ניט געקאַנט זיך א' ,ניט
געקאַנט

און

געפֿינען

ראַמאַניסטן

דעם

זינען",

|ו ,ז' .372

-עניש.

זי 88

אַרײַנליכטיקן  .1 --אוטו  --אַרײַנלײַכטן,
ליכט.

אַרײַנגעבּן

שנ ,דערציילעדס

;קאָנען

מיר

זיך

,דער

ליכטיקט

טאָג

אַרײַן

דורכן פֿענצטער" ,נאַד .עאַ ייַנגל פֿון א איאָר
זיבּן צי אַכט  /שרײַבּט א בריו צו גאָט
בּײַנאַכט / .אָפּשטראַל פֿון װעלטן אין װײַטן
בּאַשאַף  /ליכטיקט אַרײַן אין ייִנגלס כּתבֿ",
 .2אומפ --
א .אַלמי ,היימיש ,יוני ,8591
עס קומט אַרײַן ,דרינגט אַרײַן ליכט, .דורך די
פֿאַרהאַנקעס אויף די פֿענצטער ליכטיקט אַרײַן".
 9טרו , --לייװיק האָט געקענט א' גלויבּן,
האַפֿענונג ,אויסלייז-דערװאַרטונג" ,אפֿא ,טמז,
 2ווא ,62

אַרײַנליפֿערן  --זזו --ליווערן, .מעשׂים
גיט דאָך אָן דער לאַנגער-פֿירער :יעדן טאָג,
טענהט ער ,װערן אַרײַנגעליפֿערט אַזױ פֿיל
קראַנקע" ,ישׂק ,שליאַך ,...ז' 972

אַרײַנלעבּן  --אוטו  --לאַנג לעבּן .דערלעבּן
בּיז א בּאַשטימטער הויכער עלטער .א' בּיז
הונדערט און צװאַנציק .אַי בּיז ימות-המשיה.
;דער טאטע זײַנער ,אים צו לאַנגע אאָר,
טאַרײַנגעלעבּט

אַרײַנלײַכטן  --אוטװ  6אקוזװ )- .אַרײַג"
לויכטן .,לײַכטן אינעװײיניק אַרײַן .אי אין דער
אייגענער נשמה .אי האָפֿענונגען, .דורך מקיים
זײַן די מצוות װערט נמשך דער 'אור מקיף'
און לײַכט אַרײַן אין די צען ספֿירות פֿון
אַצילות" ,תּניא ,ז' ריג; .אונ ער האָט דעם
מענטשן געשטעלט אויף א הויכן בּאַרג ,האָבּן
אַלע זיבּן שטערן אַרײַנגעלײַכט אין דעם
מענטשן" ,נחג ,מִעשׂה נסים' ,טז/בּ, .ס'װעט
מײַן הימל בּלאָ אִי צו דיר" ,דא ,אַבֿ הרחמים,

ניי  ,3491זי ,53

איצט מיט מער פֿאַרשטענדעניש און מיטגעפֿיל
זיך אי אין דעם ליד" ,בּ .ריווקין ,ה .לייװיק,...

בּיז 89

אַזש",

הר,

הרודעס,

*אַ' אין דעם טאָג = גוט
'אָן װאָרצלען.
פֿאַרבּרענגען ,הנאה האָבּן פֿון עולם הזהדיקע
פֿאַרגעניגנס, .ער |דער חסידן איז קובֿע עתּים
לתּורה .אַ בּרכה אויף זײַן קאָפּ .װאָס דען איז
גוט? אין דעם טאָג אַי?ײ ,קמ ,5681 ,טן ,02
טר  --מאַכן ,גוֹרם זײַן ,מע זאָל זיך
צונױפֿלעבּן ,װערן א טייל ,אַן איינס פֿון עפּעס.
,דער ציל פֿון דער שול בּכּלל אין דאָס א' די
קינדער אין זייער פֿאָלק" ,א .גאָלאַמבּ ,קולטור
און לעבן ,נ"י ,פך ,1

מיט זיך  --זיך צופּאסן ,װערן היימיש
מיט א נײַער סבֿיבֿה ,מיט נײַע בּאַדינגונגען.
אַרײַנפֿילן זיך .זיך אי אין יענעמס לאַגע ,אין
יענעמס מעמד .זיך אַי אין א ראָלע .אַי זיך אין
א יום-טובֿדיקער שטימונג .א' זיך אין אן
אַנדער װעלט, ,דו בּיסט דיכטער ,דו הײיבּסט
זיך אויף און לעבּסט דיך ארײַן אין די
פֿרעמדסטע װעלטן" ,דפ' ,בּערגשטײַגערי ,דאָס
נײַע לעבּע ,מאַרץ  ,2191ז' ; .61כּדי זיי צו
פֿאַרשטײן און אין זיי זיך אַרײַנצולעבּן",
אפֿא ,געטראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,ז' , .11כ'האָב

א סך מער הנאה ,װען איך פּרוּ זיך א' אין
אַשס װערק" ,שנ ,שלום אַש ,נ"י  ,0691זי .193
עבּ ,דער.ל

עניש.

ונג.

 .1לערנען
אַרײַנלערנען  --אוטװ  8טרװ.
א לאַנגע צײַט א סך לערנען; .א' בּיז שפּעט
אין דער נאַכט", ,אונטער דער השפּעה פֿון...
האָבּ איך אַרײַנגעלערנט אַ רעכט בּיסל יוֹרה-
דעה

און

חוֹשן-משפּט",

בּ.

צוקערמאַן,

איק,

פּסח תּשכ"א.

 .2זיך פֿאַרטיפֿן אין לערנען, .װאָס טיפֿער
| ער האָט אַרײַנגעלערנט אין דער סדרה ,אלץ
װוינציקער

האָט

עס

אים

געשטערט

אָנצוגיין

אַרײַנמאַכן

2204

מיט זײַנע רעיונות" ,אַפּאַ' ,אין א ייִדיש הויז'.
ונת, .1אַרײַנטאָן ,אַרײַנ-
אַרײַנמאַכּן  --טרװ.
לייגן ,ארײַנרוקן .אַי די הויזן אין די שטיול,
א' דאָס העמד אין די הויזן.
 .2אַרײַנשטעלן .אַרײַנפּאַסן .א' שױיבּן אין
די פֿענצטער .אי א טיר אין א ראַם, .בּײַ מיר
אין הויף איז דאָ א סך ארבּעט ,מע דאַרף אין
אַלע סטײַניעס א' שויבּן ,מע דאַרף די װעראַנדע
אויסגלעזן" ,א .בּערגמאַן ,קאָצקער מעשׂיות,
ווארשע  ,9291זי ,, ,44פֿישל זעט דעם איינציקן
גאָלדענעם צאָן װאָס רוכטשע האָט זיך נאָך
דעם קימפּעט געלאָזט אַײ ,פּערעלע ,גילדענע
פּאַװע ,זי ,883
 .2אײַנאַרדענען ,אַרײַנקריגן דורך פּראָטעקציע
אויף אַרבּעט ,אויף א שטעל, .אַמאָל אַז ער
איז נאָך ייִנגער ,געזינטער געווען  . . .האַבּן אים
קרובֿים אַרײַנגעמאַכט צו ר' בּערע װאָלפֿזאַן
אין װאַלד פֿאַר אַ מענטשן" ,אר' ,קאַלטי, .נון
האָט ער {די דינסטן אַרײַנגעמאַכט פֿאַר אַ פּיץ-
מאַכערין אין מרימס פּאַלאַץײ ,איבּז אמד ,סיפּור
הורדוס ,ווילנע  ,3681זי ,33
( .4שנײַדעריי) אַרײַננײיען ,אַרײַנשטעפּן ,א'
קעשענעס .אַי די אַרבּל .א' די פּאָדקלאַדקע,
ס .ספעצ .צוגעבּן ציצית צו אַ טלית אָדער
צו אַן אַרבּע כּנפֿות, .דאָס נקבֿ (לעכל) װאו
מען ציצית אַרײַנמאַכט מוז זײַן אַװעק פֿון עק
דעם בּגד די לענג פֿון אַגודל" ,הרב א .בּרודא,
הליכות עולם ,אונגואר  ,4681ח/א,
 .0אָפּנאַרן,
דורכפֿירן

אַרײַנדרײען.

אַ געשעפֿט,

אַי עמעצן
שליסן

בּײַם

אאַ.

-ימאַך ,דער

ונג.

דער (דין- ,קע).

בּײַם

שותּפֿות

-עניש.

-עכץ,

דערי,

אַרײַנמאַפן זיך  --אוטח.
 .1אַרײַנשטעלן
זיך ,אַרײַנפֿעסטיקן זיך, .דאָס מיידל בּעט איין
קװויטל דאָס זי זאָל זיך קאָנען אַי סטוטשנץ
ציין,

זי אין

שוין

אַלט

...

דרײַסיק

יאָר

און קיין חתן װיל זי נישט נעמען" ,א .מאָרגענ-
שטערן עג? הזהב ,װאַרשע  ,8981זי 18
זיך אַ צרה = אַרײַנפֿאַלן אין א צרה,

*אי

 .2אַרײַנשטופּן זיך ,אַרײַנשטעקן זיך .א,ויבּ
דער בּרוך מאַכט זיך גרינג אַרײַן ,אָן װייטיקן,
קען מען אָנטאָן אַזא העפֿטפֿלאַסטער אָדער א
נאָפּל-בּאַנדאַזש" ,פֿגעז ,װילנע  ,5291שָן .01
 .9אַרײַנכאַפּן זיך ,אַרײַנגאַרן זיך ,אַרײַן-
חנפֿענען זיך .אַרײַנדרײען זיך .א
,יין שפּיצבּובּ
(גנב) האָט זיך אַרײַנגעמאַכט אין איין הויז
װאו עס זײַנען געװעזן פֿיל סטודענטן אויף
קאָסט",

מסדר

שטעללער,

אגרת

אָדער

איין

נײַער

בריב

װאַרשע  ,8581ז' , .29אַז זימל,..

װעט זיך צו אים אין הויז אַ' פֿאַר אַן איידעם,
װעט ער מיר מיאוס מאַכן" ,א .י .סאַפֿיר,
חטאת

הקהל...

| ,װילנע

,1881

ז' , ,15אַז

איר זאָלט זיך דאָ אַ' ,װעט אײַך זײַן גוט װי
די װעלט",

אַרײַנמישן

י .ז .טאַיבּ ,דער קדיש,...

װילנע

תּרמ"ט ,זי  . . ., .28האָט געקוקט אויף בּערען

װי אויף אַ גרויסן שמינטעליגענט װאָס קומט
זיך דאָ אַי אין זאַװאָד" ,מק ,זעלמעניאַנער װ,
מינסק  ,5391זי ,181
 .1מאָלן אַזױ אַז

אַרײַנמאַלן  -- 1טרו,

דאָס צעמאַלענע זאָל אַרײַנפֿאַלן אין אַ זאַק ,אַ
כּלי ,אע .אַי מעל אין זעק .אַי קאַװע אין
אײנפֿונטיקע טוטן,
 .2אַרײַנטאָן ,אַרײַנמישן בּײַם מאָלן א
ציבּעלע אין פֿלײש .אַ' געבּרענטע גערשטן אין

קאַװע.
מיט ז י ך  ---אָן כּוונה ,צופֿעליק- .מ=אָל,
דער

הונג.

עניש.

/העכץ.

אַרײַנמאָלן 1ן  --טרח.
אַרײַנצײכנען (אין
פֿאַרבּן), .מען טאָר נישט אי אין א כֹּתבֹּה
די בּילדער פֿון חתױכּלה און די זון און די
לבֿנה" ,לחם רבֿ ,סימן ט"ז| ,ציט מ .אונגער,
טמז 6691 ,ווא 52ן,
מיט זיך , --זײיערע געטאָקטע שװאַרצע
סילועטן מאָלן זיך אַרײַן אין פייזאַזש פֿול,
פֿאַרגאַנצט און בּאַדײַטנדיק",
סאָװ' היימלאַנד ,2691 ,פאן .5

זונג.

=אָל ,דער
מ

ש.

גאַרשמאַן,

-עכץ.

-עניש.

דער (רין- ,קע)= .דערי,
אַרײַנמאַניען

--

טרו.

ארײַנלאָקן.

,פֿון

איין שול אַרױס אין דער אַנדערער  --אַרײַן,
איין געסל האָט אַרײַנגעמאַניעט דאָס צװייטע",
מ .דלוזשנאָװסקי ,פֿאַר 7691 ,צו - .5עניש.

אַרײַנמאַנעװרירן  --טרו.

אַרײַנדרײען.
אַרײַנאַרן דורך א מאַנעװער ,א מאַניפּולאַציץ,
א קאָמפּלאָט, .אַידיק זי אין זײַנע אָרעמס האָט
ער איר געװאָלט בּאַװײַזן אין װאָס עס בּאַשטײט
דער 'סוד פֿון לעַבֹּזְ"" ,ב .ריװקין ,אונדזערע
פראַזאַאיקער,

.381 '7

,דאָס

האָבּן

נאַסערס

אַגענטן אַרײַנמאַנעװרירט די אַרגענטינער אַנטי-
סעמיטן צו פֿירן די פּראָפּאָנאַנדע קעגן ייִדן",
א.

אַלפּערין,

טמז,

 4691או ,51

מיט זיך .תמיט אָנערקענען די רויטע כינע
האָט פֿראַנקרײַך אַלײן זיך אַרײַנמאַנעװרירט אין
/נב.
אַ פּלאָנטער" ,טמז 4691 ,וו .21
אַרײַנמאַרשירן  --אוטו.
ארײַנגיין ,אַרײַן-
קומען אין טעמפּאָ פֿון אַ מאַרש (געויינלעך
,י זיגער אַליין האָבּן
וועגן אַ זיגערישן חייל) .ד
נישט דערװעגט מיט פּאַראַד אַרײַנצומאַרשירן
קיין פּאַריז" ,איבּז ,קאַרל מאַרקס ,דער בּירגער-
קריג אין פֿראַנקרײיך" ,װאַרשע  .9191זי ,01
מיט ז יך --סתּם אַזױ ,אָן זאָרג- .מ-ארש,
/נב,
דער

אַרײַנמאַשעװען

 --אוטװ.

אַרײַנגנפֿענען

זיך אין געטאָ, .אַי דורכן טויער" ,בּיאַליסטאָקער

געטאָ ,בּלום.

צווינגען עפּעס צו טאָן דורך מוטשען, .ער װיל
ניט ,אַז מזאָל די ייִדן אַרײַנדריקן ,א' אין
מיט
קריסטנטום" ,י .ליפֿשיץ ,יִבֹּל צוא.1:2 ,
זיך , --א זשורנאַל װאָס האָט זיך אַרײַןי
געמוטשעט אין 02סטן יאָרגאַנג" ,א .נ .שטענצל,
ה-עניש.
.95

אַרײַנמױערן  --טרו.

אַרבּעטן ,אַרײַנבּוױיען בּײַם מויערן .אי אין די
ווענט רערן פֿאַר װאַסער ,דראָטן פֿאַר עלעקטרע.
אי גראַטעס אין די פֿענצטער, .סאיז שוין
טויט דער בּכור װאָס מע האָט אַרײַנגעמױערט
אין דער חדר-װאַנטײ ,מלה ,לידער װו ,נ"י ,4391
זי ,821
 .2פֿיג, .אַי נײַילדישקייט אין אונדזער
לשון" ,יג ,תּוך ו ,ז' , ,55ער האָט מיך דורכ-
גענומען מיט זײַנע פֿאַרװאונדערטע אָדלער"
אויגן ,אַידיק אין מיר צויי טיפֿע װאַרעמע,
ררבּינשטין,
שמואל
בּליקן",
פֿרײַנדלעכע
שריפֿטן פֿון אַ יודישן פֿאָלקלאָריסט ,װילנע
, .8די אנטרונענע װעלן אי אין בּנין זייער
לײַד" ,רחל אױיערבּאַך ,אין לאַנד ישׂראל.
מיט זיך.

די ווענט" ,אָפּאַ ,ידי קללה',

אַרײַנמוטשען  --טרו.

/נג,

אַרײַנמופֿן  --אוטװ .אַמ.
זיך אַרײַנקלײַבּן,
ר
זיך אַרײַנצ;ען אין א נײַע
.
ה
ר
י
ד
,װען דייוויד
האָט

געהיײיראַט,

האָט

הענרי

אים" ,א .זאָלאָטאַרעװסקי,

זי ,3

ארײַנגעמופֿט

צו

קאָרטן ,נ"י ,0191

אַרײַנמורמלען  --טרח.
אַרײַנשעפּטשען,
אַרײַנשושקען .אַרײַנבּורטשען .אַרײַנרעדן אומ-
קלאָר ,אונטער דער נאָז ,צװישן די ציין
 ---.ניטאָ נאָך װאָס  ---מורמלט די יידענע אהער
אַרײַן שוין דורך דער אָפֿענער טיר" ,שמעון
האָראָנטשיק ,גאָטס משפּט, .עמעץ גייט צו
צו מיר און מורמלט אַרײַן אין מײַנע אויערן",
סעג,

געבּרענטע

-עניש.

טריט,

אַרײַנמיזוגן  --טרו.

בַּ"א

,7491

ז'

,071

אײַנשליסן ,אַרײַננעמען.

אַבּסאָרבּירן, .דאָס אָריענטאַלע ייִדישע מיידל
 . . .דאַרף אַרײַנגעמיזוגט װערן אין דעם נײַעם
ייִדישן פֿאָלק" ,בּצג ,טמז 6691 ,וש ,51
אַרײַנמינ(י)ען  --אוטו.
אַרײַנגלאַנצן ,בּאַי
װײַזן זיך פֿון דרויסן אויף אינעװייניק, .דורך
דער שויבּ פֿון פֿענצטער האָט אַ פּאָר מאָל
בּיילעס

אַרײַנגעמיניעט

קאָפּ,

זי האָט

אַרײַן"

געבּליקט אין דער שטובּ" ,פּאַריזער צײַטשריפט,
 ,8קפאן  ,02זי ,901

אַרײַנמישבּרכן --{ --מישעבּייירעכןן --
מאַכן יענעם אַ מ-שבּרך ,מאַכן אין
טרװ.
דער

מאַמען

אים דערפֿאר

אַרײַנמוהן  --טרו.
אַרײַנטראַכטן ,אַרײַן-
קליגלען, .יעדער האָט געהאַט זײַן משוגעת,
געזעסן אין אַ בּאַזונדער צימער ,אַרײַנגעאָטעמט,
אַרײַנגעמוחט זײַנע גרימאַסן און העויות אין

 .1אַרײַנטאָן ,אַרײַנ-

פֿעטער

אַרײַן ,גראָבּ אויסוידלען.

זשאַמע,

אַרײַנמישן

,האָט

אויך גוס אַרײַנגעמי שבּרכט" ,זש,

--

װילנע  ,03291ז' ,641

טרו.

 .1אַרײַנטאָן בּײַם
מישן .אַרײַננעמען אין אַ מישונג, .װײַן ,װאָס
עס איז אין אים אַרײַנגעמישט געװאָרן...

אַנדערע משקות  . . .אַזױ פֿיל  . . .בּיז עס האָט
דערגרייכן

עפּעס,

אָנגעװאָרן דעם טעם פֿון װײַן ,זאָל מען ניט

אַרײַנמישן זיך

2208

מאַכן דערויף 'בּוֹרא פּרי הגפֿןײי ,איבּז הרב ש .זי

שניאורסאָן ,ספֿר בּרכות הנהנין ,װאַרשע ,4781
זי , ,58מע טאָר ניט אַ'י אין גוטע תּבֿואה אָדער
פירות א בּיסל שלעכטע װאָס עס זעט זיך
ניט אָדָי ,חא ,מט/בּ.

אַרײַננפֿרן

האָבּ איבּערגעהיפּערט כּמה וכּמה מקומות",
פרץ ,חסידיש ,ז' , .102מישט זיך אַרײַן אין
זײיער שׂמחה אַ טרויער און אָנמאַכט אין זייער

ווילנע תּרצ"ו ,זי ,842

מעכטיקייט",

שרײַבער

שנ ,ייודישע

רוסלאַנד,

 .2אַרײַננעמען ,אײַנשליסן עפּעס װאָס האָט
ניט קיין דירעקטע שײַכות ,װאָס פּאסט זיך ניט
אינגאַנצן אַרײַן ,װאָס איז א דיסאָנאַנץ, .מע
האָט אײַך דאָ אין דער לעצטער צײַט אָנגעהוױיבּן
אי אין אים {=זשארגאַןן אַלערלײי  . , .פּאַס-
קודסטװועס ,מע האָט אײַך אָנגעהױבּן געבּן
אַזא זשאַרגאָן װאָס איז שוין טאַקע שװער צו

אַי זיך אין אַ שמועס ,אין אַ װיכּוח .אַי זיך מיט

דערקענען",

דלוגאַטש},

|מ.

לאַכידיקער

דער

יוגענד ראָמאַנען ,זי ,12

 .9אַרײַנציען ,אַרײַנשלעפּן ,אַרײַנפּלאָנטערן,
,מיש ניט אַרײַן אַ זײַטיקן אין אונדזערע
מחלוקת" .א פּרוּװ אַרײַנצומישן די גויים אין
די ענינים פֿון דער נאַציאָנאַלער אױטאָנאָמיץ",
מענדל

מאַרק,

זי

יודיש-װעלטלעכע

שול

אין

לעטלאַנד ,3791 ,זי ,601
אַרײַנמישן

 .1מישן ויך

זיך  --אוטװ.

אומגעבּעטן אין פֿרעמדע ענינים .װעלן זײַן
אינדערמיטן .קומען אין צװישן; .אַז אייגענע
קריגן זיך ,זאָלן זיך פֿרעמדע ניט א'", :מישסטו
זיך ארײַן אין אַ פֿרעמדער קריג  --קריגסטו
פֿרעמדע פּעטש (קלעפּ)"; ,אין א שידוך זאָל
מען זיך ניט א'"; ,צװישן צוויי װאָס שלאַפֿן
אויף איין קישן זאָל זיך דער דריטער ניט אַ'",
שװ, .פֿאַרשאָלטן זאָל װערן נאַר יענער מענטש
װאָס האָט זיך אין אונדזער ליבּע אַרײַנגעמישט",
פֿל, ,וי שטאַרק עס טוט וי דאָס ייִדישע האַרץ
זעענדיק  . . .אַז א פריץ מישט זיך אַמאָל אַרײַן
אין אַתּה'הראית ,אין הקפֿות און בּײַם אויס.
וויילן גבּאים" ,ממוס ,אַ שטאָט אין מורח"
,איך קאַן ניט זײַן קיין גוטער אויף גאָטס
חשבּון און אין גאַטס עסקים װויל איך זיך נישט
אַ" ,אַש ,תּהילים ייד, .די בּײַטש האָט זיך
אַרײַנגעמישט

 . . .בּיו די קליאַטשע

...

האָט

אויסגעצויגן די פֿיס" ,פרץ' ,דער דין תּורה"
,האָט מען גערעדט און גערעדט און געװאָרן
נישט / ,בּיז די משקה האָט זיך אַרײַנגעמישט",
גאָר ,ידי משקה',
 .2זיך פֿאַרנעמען מיט עפּעס װאָס מע דאַרף
אייגנטלעך מיט דעם זיך ניט פֿאַרנעמען .זיך
אִי אין דער בּוכפֿירונג ,אין אײַנקױפֿן סחורות
אע, .אין שניטקראָם האָט זיך דער טאַטע נישט
אַרײַנגעמישט" ,שע ,פֿונים יאַריד | ,ו' .42
,אורטיילן אָן שום עמאַציאָנעלן אי זיך...
זייער װײיניק קריטיקערס גיט זיך עס אײַן",
שנ,

קריטיק

און

קריטיקער,

ב"א

,9591

ז' .161

 .3אַרײַנכאַפּן זיך .אַרײַנפּלאַנטערן זיך,.
,דאגת פּרנסה האָט זיך אַרײַנגעמישט און איך

מיט
-עניש.

אין סאַװעט:י

 .4אַרײַנרעדן .אַרײַנװאַרפֿן א װאָרט ,מיטרעדן,

װערטיל זאָגער ,לעפמבּערג , .2881זײַנען זיך
ייִדן געזעסן אױפֿן בּוידעם און געשמועסט
וועגן וועלטזאכן  . . .אַרײַנגעמישט װעךניט-ווען
אַ שטיקל תּורה ,אַן אגדתּא" ,ממוס ,פבּישיבֿה
של מעלה' ,זי , .02ו,ערן האָט פֿײַנט געהאַט אין
זײַן רעדן אַרײַנצומישן הויכע װערטער" ,שע,

,אין דער פֿאַן האָט עֶר דרײַ מעסטלעך קילן
אַרײַנגעמאָסטןײ ,מחזור בּית ישׂראל ,יום' כּיפּור,

אַ װאָרט.
דער

אַרײַננאַנלען  --טרװ .אַי א לאַנגן טשװאָק

,א חכם מישט זיך ניט אַרײַן אַז

אנדערער

רעדט",

זעליגמאַן,

איבּז

מסכת

דרך ארץ זוטא ,וילנע , ,8781הײַנט איז פֿאַר-
פֿאַלן מײַן תּורה ,מײַן חכמה .איך מיש זיך
אַרײַן אין לערנען ,הערט מען גאָרניט" ,אַלצ,
תּוכחת חיים ,ווילנע  ,3681זי ' ---, ,43מיט דעם
אייבּערשטנס כּוח און מיט יִדיש געלט! --
מיש איך זיך אַרײַן כּדי צו געבּן אָנצוהערעניש
אַז מע מיינט דאָ טאַקע די קלינגערס" ,ממוס,
אין

אַ שטורםצײַט,

',מזל:טובֿ!'

ז' .21

--

האָט זיך אַרײַנגעמישט די רבּיצין -- ,איר
זאָלט דערלעבּן אָנזאָגן בּעסערע בּשׂורות",
שע ,פֿונים יאַריד װ ,זי ,9

|-נג.

--מיש ,דער

דער (יין",קע) .ד=ערני.

און

אַרײַנמנשקן  --אוטח, .ער מעג מיר אי און

זיך בּאַלעקן",

מעלדן און אַרײַנשרײַבּן

אַז עמעצער איז אָנגעקומען .א' דעם גאַסט אין
האָטעל, ,אונטערן צאַר האָט מען אַפֿילו א
לײַבּלעכן טאַטן געמוזט אי אין פּאָליצײ-בּאַצירק,

ווען עֶר איז געקומען פֿון אן אנדער שטאָט",
מיט זיך  --אַרײַנקומען און זיך מעלדן
פֿאַר א בּעל:הבּית אָדער זײַן פֿאַרטרעטער.
.רײַניאװוען
א

זיך.

;פֿאַר

דער

װעטשערע

האָט

זיך אין הויף ארײַנגעמאָלדן אַ יונגערמאַנטשיק,

אַן אומבּאַקאַנטער
פֿנלדמאַן,

 ,5ז' .69

פֿאַר די געסט",

י .בּאַבּעל,

דערציילונגען,

איבּז

ד.

כאַרקאָװ

/ינם,

אַרײַנמעלקן  --טרו.

נאַקעטע

לידער,

אַרײַננאַדז(
ש)ען  --טרװ-- :99 .נאַדיען.
דזוו אײַננאדזוש)ען .2811 +-- ,אַי אין אייגענעם
|
טױבּנשלאַק פרעמדע טויבּן,

מיט זיך , --דאָ האָט זיך ערשט אָנגעהויבּן
אַרײַנצונאַדיען חסידאַרניע ,דאָ איז עס דאָס
 ,אַ גרויסער צדיק",
..
ררבֿ.
רבֿל געװאָרן דע
יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּציג  ,1681זי 39

 ,1אַרײַ-
אַרײַנמליטשען  --טרו .פד.
ק-לאַפּן מיט א פֿוױסט .אַ'י דעם משׂאמתּן

אַרײַנמעלדן  --טרו.

אַרײַנזױגן .אַרײַנזאַפּן.
אַרײַננאָגן  --טרו.
אויך
אי דעם זאַפֿט פֿון מאַראַנץ ,ציטרין אע.
מיט זיך
פֿיג :אי דאָס בּיטערניש פֿון לעבּן.
 -אַרײַנעסן זיך, .אַזױ האָט זיך ארײַנגענאָגטדי שלאַנג פֿון אומרחמנות ,פֿון צעטרעטן און
ווין ,1291

עניש.

 .2אַרײַנפֿרעסן .אי אַ גרויסן רעטעך
גרעפּצ(ע)ן א גאַנצן טאָג . עניש.,

מיט זיך  --גאויך דעם הונגער
אין קלאָץ.
פֿון חרובע װענט װעט איר ,האָר מײַנע ,זיך
אַי" ,עק, ,6491 ,דאָס-אָ האָט װי מיט טשװועקעס
זיך אַרײַנגענאַגלט אין געדאַנק ,געעגכּערט אין
זײַן בּלוט" ,י .אָקרוטני ,איק ,פּסח תּשכ"ט,
-עניש,

פֿון אױיספֿירןי ,מלך ראַװיטש,

 .9אויסמישן זיך .אַרײַנשטופּן זיך ,צונויפֿ-
מישן זיך .אַי זיך אין (צװישן) גרויסן המון,
עוען א זאנג פֿון לקט האָט זיך אַרײַנגעמישט
אין גאַנצן שײַער ,נעמט ער אַראָפּ מעשׂר פֿון
איין זאַנג און גיט דאָס אַװעק אַן אָרעמאַן",
זרעים .יח/בּ.
-עכץ.

זיך.

--מעסט,

דער.

זונג,

מעלקן אינעװײיניק

אַרײַן .אי אין אן עמער, .האָט זיך צוגעבּויגן צו
אַן אײַטער פֿון אַ ציג און אַרײַנגעמאָלקן די
מילך אין מויל אַרײַן" ,שטערנ ,מינסק ,2391
עעניש.
עכץ.א .0111
אַרײַנמעפטן  --טרו.
אַרײַנגיסן ,אַרײַנשיטן
מיט א מאָס, .דאָ בּראכט ער איין גרוש (כּלי)
אוני שטעלט עשׂ מיטן אויף דען מאַרק אוני ליז
די װײַבּר קומן אוני איין איטליכי מוזט איר
מיליך אַי ,איילין שפּיגל ,פּראָג תּצ"ה ,זי ,31

-עניש.

אַרײַנקריגן עמעצן פֿאַר
אַרײַננאַרן  --טרו.
אַן אייגענעם ציל דורך אָפּנאַרן ,פֿאַרפֿירן ,מאַכן
צום נאַר .א' אין א פּאַסטקע .אַי אין נעץ אַרײַן,
אי אין זא ק וװי א קאַץ װאָס מע װיל
דערטרינקען), .ד,יא ניקלשפּורגר האָבּן דאָך רבּי
שלמה זינגר דען פּרעגר אַרײַן גינאַרט אין
זאַק" ,אַשכּנז ,שפּי , ,063די אַרבּעטער האָט
אָנגעהױבּן צו פֿאַרדריסן װאָס זיי האָבּן זיך
| געלאָזט אי אין זאַק פֿון זייערע פֿאַלשע בּעליי

טובֿות" ,דער אידישער אַרבּײטער {אומלעגאַלט
*א'
אױיסגאַבּע ,בּערלין  ,6981טן  ,}1זי 44
אין ק אָש יק, .מינט ,אָט נאַרט ער מיך
אַרײַן אין קאָשיק ,כאַפּ נישט!" ,שמואל שיין

"אי אין

די ירושה ,דראָהאָבּיטש  ,2091זי 01

ח ד ר (אַרײַן) = אַרײַנציען אין א גרופּע ,אין
אַ טעטיקייט ,װאָס מע האָט פֿריער גאָרניט
געהאַט קיין חשק צו דעם :אַ'י צו װערן אַ
שותּף אין אַ טונקעלן געשעפֿט, .אין דער

ילדישער
אויסדרוק
זעלטענער
ריכטיקן
שלמה

שפּראַך עקסיסטירט אַ בּאַזונדערער
אַי אין חדר אַרײַך :ודערן ...
אויסדרוק באַראַקטעריזירט דעם
בּאַשטאַנד פֿון אונדזער חדר" ,דר'

װערמעל,

אַ

גוט

װאָרט

צו

די

עלטערן

און לעהרער ,ווילנע תּרס"ד,
מיט זיך  --אַי זיך צו עמעצן נאָך עפּעס.
*אַי זיך צו עמעצן אין האַרצן (בּווֹצם) =
וערן מיט יענעם גאָר נאָענט ,װערן אַ כּלומר-
שטער גוטער-פֿרײַנד, ,המן האָט זיך געװאָלט
בּיסלעכװײַז אי און האָט זיך אױסגעבּאָטן א
כּבֿוד װי דעם קעניג אַלײן" ,ארז,

קמ,6681 ,

 -פא , .7דעם גאַרטל לאַנג אַראָפּנעװאָרפֿן און

2000

אַרײַננאַרעריש
דעם קאַפֿטן קערצער געמאַכט ,בּיז ער האָט זיך
שוין ארײַנגענאַרט אין דײַטש אַרײַן" ,ימבּר"ע,
שפּרינצע מירל ,...בּוקאַרעשט  ,8781ז' .2
,דער

יצר-הרע

נאַרט

אַרײַן צו מענטשן,

זיך פֿריער

בּיסלעכװײַו

דערנאָך װערט ער איבּער

אים א גאנצער מושל",
לערער ,װאַרשע ,6881

י .טרובּניק ,זשאַרגאָן
ו' ; .62בּיסלעכװײַן

האָט ער אַלץ צו איר זיך אַרײַנגענאַרט ,בּיז ער
איז געװאָרן מיט איר אַ שמעלקע .ער פֿלעגט
אָפּזיצן מיט איר שעהנװײַז און פּלוױדערן",
ממוס,

פֿישקע,

זי .59

-נאַר ,דער

(דין ,יקע).

דעניש.

ה-עכץ.

ער

/ערײַ.

װאָס איז אױפֿן
אַרײַנ;נאַרעריש  -אַדי.
שטייגער פֿון אַן אַרײַננאַרער .זיסע ,אַיע ריידץ-

לעך.

-קייט.

אַרײַננורעןן--טרח-- :99 .ניורען-- ,נ(י)אַ-
ארײַנדריקן ,אַרײַנשטעקן (און אַזױ
רען.
וי בּאַהאלטן) .א' דעם קאָפּ אין קישן .אי דעם
קאָפּ אין דער מוטערס שויס .א' די פֿיסלעך
מיט זיך  --א'
אין זאמד בּײַם בּרעג ים.
זיך צװישן די אָנגעװאָרפֿענע בּגדים, .קין נורעט
זיך אַרײַן אין זאַמד און װאָיעט  --גאָט מײַן
האַר!",

הר,

אין

יקיִנס לעצטע טעגי.

שענסטן

טאָג

פֿון

האַרבּסט,

-עניש,

אַרײַננעמען אין אַ
אַרײַננינונען  --טרחװ.
ניגון .אַרײַנבּרענגען א מעלאָדיע אין עפעס .א'
די װאָלעכלעך אין יידישע פֿאָלקסלידער .א'
קינות אין אַלע רייד װעגן צוקונפֿט ,אַ' גאַנץ
פֿרעמדע מעלאָדיעס אין יום-טובדיקן דאַװנען.
מיט זיך  --עװי אַ ניגון ,װאָס ניגונט אַרײַן
זיך אין ניגון ,שוימען די בּיימער" ,יפ ,ליבּי
שאַפֿט ,ז' ,54
טיף אַראָפּנידערן
אַרײַננידערן  --אוטװ.
אַרײַנדרינגען, .אוני דאָ עשׂ איז אַרײַן גנידרט
שבֿט בּנימין ,דאָ האָבּן זיך די הװאַזרן פֿון
יהודה מקנא גיועון (בּײַם נס פֿון קריעת
ים'סוף|" ,סהמ ,תּהלים ,סח, .82 ,דרום שטיט
זוירד'  . . .אונ שטיט ניט 'רד'  --דז הקבּ"ה
העט אים גיהיישׂן אַרײַן נידרן אין מצרים",
,עקומען זענען זי |די
נצו .בּראשית ,כא/א .ג
אויגן)} מיט אַזױ פֿיל חן ,פֿרײַנדלעכקײט...
און האָבּן ענדלעך אַרײַנגענידערט צו אים אין
האַרצן",

שע,

אין

שטורם.

טרװ  --מאַכן עס זאָל טיף אַראָפּנידערן
אַ' אַ סובּמאַרין אין אַטלאַנטיק,
מיט
דניש,

ויד  --אי זיך אין תּהום .

ונג,

אַרײַנפֿעסטיקן מיט
אַרײַנניטעװען  --טרו.
ניטן .אַ' בּלעכן אין דאַך, .אין פֿאָדערשטיק
{פֿון שופֿלאָדן װערט דאָס דעקל אַרײַנגעניטע-
וועט" ,בּער ,זי ,14

אַרײַנטײען  --טרו .אין קעשענע אַי אַ קליין
קעשענקעלע

אֿרײַננעמען

פֿאַרן קליינגעלט.

,א

פּאַרטאַטש

קען אַי אַן אַרבּל פֿאַרקערט", .אירכע איז אַ
שמאָל פּאַסיקל לעדער װאָס װערט אַרײַנגענײט

אין נאָט פֿון דער כאָליאַװע" ,י .בּערגער ,יוִשפּ
צאא, ,32 ,װינט האָט ניט אַרײַנגענייט אין
קעשענע צו זיך דײַן פֿינגערהוט מיט פֿרייך",
װו ,זי .23

מלה ,לידער

מיט זיך.
-עניש.

-עכץן.

--ניי ,דער . -אונג.

-עריי.

אַרײַנניפֿן  --אוטװ  8טרװ .אי אין טיכל .אַי
אַלע בּאַקטעריעס אין פּנים אַרײַן.

מיט

זיך

, -א גרויער זשוואװער חסיד האָט א גוטןשמעק טאבּעק געטאָן ,זיך ארײַנגענאָסן אין
דער בּאַרד און גענומען זוכן אַרום זיך אַ
שפּאָדל" ,אָפּאַ ,יא ליציטאַציע'

אַרײַנניצן  --טרו.
בּיזן פֿולן אויסניצן.
אייגענער חתונה בּיז
מיזינקע .א' יענעמס
וערן.

ניצן א לענגערע צײַט
א' די קאַפּאָטע פֿון דער
צו דער חתונה פֿון דער
פֿרײַנדשאַפֿט בּיזן בּרוגז

אַרײַננגעפּעפן  --טרו .נעאָל.
מיטן אויסזען
פֿון אַ נעבּעך עפּעס אָנבּאָטן .אַרײַנגעבּן עפּעס
מיט אַ קרעכצן ,מיט אַ נעבּעך פּנים, .קינדער
אָפּגעריסענע ,בּאָרװעסע ,לויפֿן אָן אויף די
שטויבּיקע סטאַנציעס {|אין מעקסיקען . . .שטעלן
זיך אויס אַנטקעגן אַלע פֿענצטער פֿון די
װאַגאָנען און שרײַען אַרײַן אָדער ,בּעסער
געזאָגט ,נעבּעכן אַרײַן זייערע סחורות" ,הל,
טאָג 3491 ,צו ,01

אַרײַננעם  --דער.
 .1אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַרײַננעמען .פּאַמעלעכער (האַסטיקער) א"י
 .2סכום ,קװאַנטום פֿון אַרײַנגענומענעם, .דער
סכום װארעמקייט װאָס איז נייטיק אויף אָנצוּ-
װאַרעמען איין גראַם שטאָף אויף איין גראַד
בּאַשטימט

צעלסיוס

דעם

ערופֿענעם
גז
אַ

ווארעמקייטאַי פֿון שטאָף" ,יאַכ װ ,זי ,321
 9פֿעאיקײט אַרײַנצונעמען ,א"פֿעאיק ,אַי
אין פֿאַרבּינדונג מיט
בּײַם מאַגנעטיזירן.,
אָרט און צײַט .אַ סטאַדאָלע מיט אַ גרויסן א"
,די גרויסע שטאָט װעט פֿון אונדז פֿאַרלאַנגען
/נב,
אַן אי פֿון עטלעכע חדשים".

אַרײַנגעמיק
אױסשפּרײט,
לאַגערן.,

 -אַדיװאָס האָט א גרויסן
האָט אָרֹט אַרײַנצונעמען .אִץ

ייקייט,

אַרײַננעמען  --טרו.
 .1אַרײַנבּרענגען און
אָננעמען אין א בּאַשטימטן אָרט .אי אין שטובּ
די פֿאַרפֿרױרענע קינדערלעך .א' אין הקדש די
אָנגעקומענע אַָרעמעלײַט .אװי מאָט מיך אין
שפּיטאָל אַרײַנגענומען ,האָט מען מיך געלייגט
אויף אַ בּעט" ,פֿ, .7פֿאַר רחמנות האָבּ איך
אים אין הויז אַרײַנגענומען  . . .צװאַנציק רובּל
סיגנאציפ

פֿאַרױס

געגעבּן",

גענאַרטע

װעלט,

{סאָװ' אױיסגאַבּץ  ,0491ז' צלן .אר'
5
מענדעלע ,האָט רחמנות אױיף אַ יידישער
טאָכטער ,נעמט אונדז אַרײַן אין אײַער בּיידל",

ממוס' ,בּישיבֿה של מטהי, .דאָס ייִדישע פֿאָלק
װעט ניט פֿאַרגעסן . . .דעם העלדישן היסטאָרי-
קער {רינגלבּלום| און װעט אים אַי אין פּאַנטעאָן
פֿון זײַנע גרויסע זין" ,ס' סאַנץ ,ז' ,966
אַי די פֿױגלען אין די שטײגן, .יונגע בּהמות,

חזירים ,קעלבּעלעך ,װאָס מע האָט אַרײַנגענומען
צוליבּ דער קעלט אין דער כאַלופּעץ ,"...אַש,
|
תּהילים-ייד.
 .2דזוו  31מיטן אַרױסהײבּן :בּאַזעצן אויף
אַ לענגערער צײַט ,אײַנקװאַרטירן (און זאָרגן
װעגן דעם װאָס מע נעמט אַרײַן ,א' אין אַ
מושב-זקנים .אי אין אַ בּית-יתומים .א' צו
זיך יתומים ,פּליטים ,פֿאַרװואונדעטע אע; .אין
דר גןאַזסן איז קיין (גר) איבֹּר נעכטיג ,איך
איובֿ האָבּ אין צו מיר אַרײַן גינומען" ,סהמ,
איובֿ ,לא,; ,23 ,אונטערשטאָטיקע ייִדן האָבּן
איר {|=זין אַרײַנגענומען צו זיך ,בּיו דער רב
איז געקומען צוריק" ,ליטח.
 .2עפּעס אַרײַנטראָגן אין אַן אָרט .אַי דאָס
האָלץ אין סטאַדאָלע ,די סחורה אין שפּײַכלער
אאַזװ, .פֿאַרנאַכט האָט רבֿקהלע די אָפּגע-
טריקנטע װעש אַרײַנגענומען פֿון דרויסן",
װײַס,

אַ שלעכטע

פֿרוי ,װארשע

,0391

ו' .861

,ס'איז נאָך צײַט געװען אַרײַנצונעמען די
א'
תּבֿואה אין די שײַערס ,". ..רק' ,ערד.
און אַרומכאַפּן צװישן בּיידע הענט ,אִי אין אַ
פֿיג :אי דעם
קלעבּע |לרן שײַטלעך האָלץ.
שבּת (דעם פּסח ,יום-טובֿ) = אַלץ ארײַנ-
בּרענגען אין שטובּ װאָס עס אין נייטיק,
צוגרייטן אַלץ, .מע האָט געזען אַז לאה האָט
שוין אַרײַנגענומען דעם הייליקן יום-טובֿ",
י.

ל.

בּינשטאָק,

בּײֵַא

ר'

שלמה

בּערלינער,

לװאָוו  ,6981זי ,24
 4נעמען אין עפעס .נעמען מ יט עפּעס.
אַרײַנשיטן .אַרײַנגיסן ,אַי עפּעס אין אַ כּלי ,אַי
די קאװע אין װאַרעמפֿלאַש .אי מעל אין זעקל.
אי אין האַנט דעם חפֿץ ,דעם בּגד אאַזו.
,װײַבּער פֿלעגן כּמעט צעשראָקענע בּלײַבּן פֿון
פּחד  . . .אַז זי פֿלעגט אי אין האַנט די יאַרמלקע
אָדער דאָס װינדל אָפּצושפּרעכן אן עין הרצ",
אפֿ"ס ,גרונעלע די רעבּעצין ,װילנע , .4781דער
פֿאַקיר פּלעגט איר {דער שלאַנגסן מויל צו זיך
אין מויל אַי ,און מויל צו מויל איר טיפֿע
סודות אַנטפּלעקט" ,אשט ,מײַסעלעך ,ז' 421
אויך :אַי אין (קװאדראט)-קלאַמערן .אַי אין
אַנאַלאָגיש בּײַ קאָרטן"שפּיל:
האַלבּע לבֿנות.
אַי מיט אַ טרומף,

 .9אַרײַנדריקן ,אַרײַנקװעטשן .צעקאַליעטשען,
די מאַשין קען אַי א פֿינגער ,אַ גאַנצע האַנט,
 .0מאַכן פֿאַר א מיטגליד פֿון אַ גרופּע .א'
אין פֿאַראײן .א' אין דער פּאַרטײ .אי אין אַ
קיבּוץ .אי אין אַן אָרגאַניזאַציע .א' צװישן די
חשובֿסטע לײַט פֿון שטאָט ,אַי אין א חבֿרה --
א) אין איינער פֿון די געוויינטלעכע חבֿרות אין
שטעט און שטעטלעך פֿון מזרח-אייראַפּע |חבֿרה
שיס ,משניות ,עין-יעקבֿ ,חבֿרה-קדישא ,בּיקור-
חולים ,הכנסתכּלה אאן; בּ) צװישן װאוילץ-
*אי אין ק אָן
יונגען ,יונגאַטשעס ,שטיפֿערס
= א) אין אַ שפּיל; בּ) אין אַ גרופע ,אין אַ
געשעפֿט; ג) אַרײַננאַרן און אַרויסקריגן עפעס,
;,חפֿרה האָבּן אים גוט אַרײַנגענומען אין קאָן
אַרײַן; אִי ,חבֿרה קאָןָ!" ,שע .מאָנאָלאָגן ,זי .25

אויך װעגן א טאַנץ  --אַי אין קאַראַהאָד ,אין

2007

אַרײַננענטערן

יאַי אין טאַנץ
ג) .אַי אין דער

אַרײַנסמאַרע(װוע)ן

זי  . . ." ,31װי דו װאָלטסט אין די בּלוט-טראָפּנס
אַרײַנגענומען די פּנימער פֿון די װאָס זײַנען
אומגעקומען" ,חג ,שײַן פֿון פֿאַרלאָשענע

טאַנצנדיקן ראָד ,אין רעדל.
 -דזו אי אין קאָן ,בּבּ ב),מיט.
 .7מאַכן פֿאַר א מיטבּאַטײליקטן ,.אָננעמען
אויף א שטעל .אי אין שותּפֿות ,אין אַ געשעפֿט.
אִי פֿאַר אַ מענטשן .אי א מיידל צו די קינדער.
אִי אַ געזעל ,א לערניינגל, .קיין ייִדן װיל מען
שוין מער ניט אי אין אַסעקוראַנץ ,און אייניקע
ייִדן װאָס זענען געװען אסעקורירט . ..האָט
מען זי אָפּגעשיקט די פּאָליסעס" ,יפֿאָל,7881 ,
סא .05

סכום ,אַי א דאַקומענט אין אַן אַרכיו .אַ' נײַע
בּאַװאָרענישן אין דער פּלאַן פֿון אַן אַקציע.
אַי שיר-השירים אין די כּתבֿייהקודש .אי דעם
קינסטלערס בּילדער אין מוזיי .אַי דאָס פֿלאַטערל
אין דער קאַלעקציע אינזעקטן- .פּאַדגיזשע

 .8אָננעמען אין אַ לערןאַנשטאַלט ,אי אין

וַלעבּן קראָקען האָט מען שפּעטער אַרײַנגענומען

אַזױ אויך:
אַ ישיבֿה .אי אין דער אַרטישול.
אַי אין א ספּאָרט-קלובּ ,אין אַ קינדער-קאָלאָניע,
 .9אַרײַנקריגן אונטער אַ הערשאַפֿט .קריגן
מאַכט איבּער עמעצן .אי אין תּפֿיסה .אי אין
געפֿאַנגענשאַפּט .אַי אין (די לאַפּעס) אייגענעם
רשות פֿרעמד האָבּיאון-גוטס, .װאָלף האָט אויף
זײַן תּקיפֿות די סחורה צו זיך אַרײַנגענעמען",
יפ ,זי  .14אי עמעצן אַדער עפּעס אין האַנט,
ספּעצ יֹאַי אין די הענט =
אין די נעגל,
קריגן די דעה (מאַכט) איבּער עמעצן אָדער
עפּעס ,קאָנטראָלירן און דיסציפּלינירן .אַ' אין
די הענט דאָס גאַנצע געשעפּט .אַי אין די הענט
דעם מאַן ,די קינדער .אי אין די הענט די
ֿ,אַרטאָג האָט איר {=זין דער שלאָף
תּלמידים .פ
אַרײַנגענומען אין זײַנע הענט און האָט איר
|=זין פֿאַרשלעפֿערטײ ,ש .בּעקערמאַן ,דיא גוטא

אִי אין אַ ר בּל
פּרויא ,וילנע ,יאָר? ,זי ,91
= (מיט חוֹזק) אַריבּערשטײַגן עמעצן.
( .01אַרײַנבּאַקומען לייזונג .מאַכן פּראָפּיט.
אִי אין אַ יריד מער װי א גאַנצן חודש אין
שטעטלשן קרעמל .אי די אמתע אַפּותּיקי .אַי די
אויך :אי אַרי
בּאַנק בּײַם שפּילן אין קאָרטן.
בּעט אין שטובּ; .זײַן װײַבּ נעמט אַרײַן צו
נייצן" ,אָפא' ,אין שטרײַקי
 1אַרײַנרעכענען .אַי אין חשבּון די הוצאות
און די שווערע טרחה.

 ,2אַרײַנעסן .אי אין מויל א בּיסל נאָכן
תּענית, .אממיינסטן זאָל ער |דער װאָס לײַדט
אויף שוינדזוכטן אין זיך אַי פֿיל פֿעטיקײטן",
טאַרלער רבּי ,סגולות ורפֿואות וו ,לאָדז ,)?(0191
*א' עמעצן אין מויל אין די
וד .49
מײַלער) = בּאַרעדן ,טרײַבּן רכילות וועגן אים,
,קוים אָבּער האָט מען אים אַרײַנגענומען אין
מויל אַרײַן ,האָט מען בּאלד אָנגעהױבּן דער"
מעשׂיות" ,שע,
וסע
א.
י.
מם.
ציילן װעגן אי
יוסילע סאַָלאַװײ,511 '{ ,

 ,8אַרײַנזאַפּן, ,די ערד נעמט אַרײַן דאָס
פֿאַרגאַסענע בּלוט", .די ערד {רײַך אין קאַלךן
נעמט אין זיך אַרײַן מער װאַסער װי א
זאַמדיקער אַקער בּאָדן" ,מ .װעבּער ,דער
שער

פֿעלדיאַרבּײטער,

װארשע

,1981

יודי"
ז'

.51

,טרוקענע פֿעל מוז מען נאָך לענגער װייקן. . .
אַלע הויט-לעכלעך  . . .זאָלן איבּערפֿולט װערן
מיט װאסער ,אזוי אַז זיי זאָלן שוין מער אין
זיך ניט אַי קיין װאַסער" ,װאולאַך ,האַנטבּיכל
פֿאַר לעדער-אויסאַרבּעט

| ,פּעטראָגראַד,2291 ,

שטערן

,4

ז' .101

אײַנשליסן

אין

אַ זאַמלונג,

אין

א

קאָלעקציע .אַרײַנגלידערן .אַי אין אַ גרעסערן

אין גרויס-קראָקע" ,יישפּ עאא.2 ,
 .2תופֿס זײַן ,אַרײַנפֿעסטיקן אין דער
גײַסטיקער װעלט ,אַי אין נאַציאָנאַלן זכּרון .אי
אין דער מחשבֿה .אי אין זיך גרוילן פֿון חורבּן.
טיף אי אין זיך דאָס געלייענטע, .האָסט מורא
 -נעם דיר א מת אין זין אַרײַן" ,פֿװל בּײַםאָפּלאַכן פֿון א פּחדן, .נעמט אײַך גאָטס
וואונדער אין אײַער האַרצן אַרײַן" ,יענטע בֹּת
יצחק,

עשׂרת

הדבּרות

בּיכל,

אָנהײבּ

,9

יייה,

,דרום לאָז א מענטש אַרײַננעמען אין זינען /
אין תּענוג ,פֿרײד דעם טאָג זיך צו געפֿינען",
ממוס,

זמירות,

ז' ,84

 ,8כּולל זײַן .האַבּן אָרט .אַרײַנגעשלאָסן
װערן אין א מאָס . ,דער טעאטער קען ניט אַי
אַלע בּאַזוכערס" .בּ,ײַ א יום-טובֿ האָט די שול
בּאַװיזן אַרײַנצונעמען די גאנצע שטאָט ייִדן"
אַ קװאָרט נעמט אַרײַן פֿיר גלעזער .א פֿוס
נעמט אַרײַן  21צאָל אע . ס ט אָ ס  --אַן אומ"
בּאַשטימטע מאָס פֿאַר צעהאקט האָלץ ,גע-
וויינטלעך אַזױ פֿיל װיפֿל א פויערשער װאָגן
קען אַ'
( .7שנײַדעריש) קירצן אָדער שמעלער
מאַכן, ,ד,אָ בּעט איך אונטער ,דאָרט פֿאַרפּרעס
איך ,אויף איין אָרט נעם איך אַרײַן ,אויף אַן
אַנדער אָרט לאָז איך אַרױס" .' ,עלבּערג,
איק ר"ה תּשכ"בּ,

 ,8אַרכ .אַרײַנלאָון ב, .)31 +-דיא לײַט
פֿון הורקנוס האָבּן גזאָגט דשׂ זיא װעלן דיא
שטאָט עפֿנין אונ' װעלן פּומפּיוס אַרײַן נעמן",
יוסיפֿון ,אַמשׂט  ,3471ז' פּו

מיט

ז י ך  --אי זיך אין קאָפּ ,אין מוח ,אין

די געדאַנקען ,אין זינען .אַי זיך אַ מאַנקאָליע
(א בּזשיק) אין קאָפּ .אִי זיך אין כּלל; .אַז דו
װעסט מײַנע רייד אָננעמען און מײַנע אָנזאָגע-
נישן זיך רעכט אין זין אַי ,מס ,משלי תּקצ"ד,
בּ ,1 ,קאַלע מעובּרת|ען האָבּן זיך אויף אים
אויסגעגלאַצט ,זאָלן דעם רבּיס צורה זיך אין
קאָפּ אי און פֿאַר די אויגן (הזאַלטןי{ ,חיים
מאַלאַגע}' ,גדולת ר' װאָלף ,'. . .ויפ ,זי 932ן,
,נעמען זיך אין קאָפּ אַרײַן זאַכן און מיינען
דערמיט אַז זיי װעלן די גאַנצע װעלט איבּער-
,אובֿן גייט
שטעלן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי  .69ר

בּאַרװעס ,ער האָט זיך יענע װאָך א האָלץ
אַרײַנגענומען ,לאָמט עֶר נאָך" ,פרץ' ,חתונה
|
געהאט',

יעכץ.

ה/עניש.

דער (יין- ,קע).

עריש  --אַדי ,װאָס האָט די פֿעאיקײטאַרײַנצונעמען אַ סך ,א גרויסן סכום .אִיץ
הקקייט,
געשעפֿטן.

אַרײַנגענטערן  --אוטו .אַרײַנקומען גענטער,
;די געסט נענטערן שוין אַרײַןי .מיט זיך
 -אַרײַנדרינגען נענטער ,פֿון דער נאָענט.;אַלס זי האָט איין שטונדע (שעה) אומגעפֿער
זאָ גערוט ,האָט זי דערהערט די טענער פֿון
מוזיק זיך א'" ,איבּז

שפּערלינג,

דיא קאַראַימישע

,12/

מיידכען ,װאַרשע  ,9981זי .12

אַרײַנקומען ,אַרײַנ-
אַרײַנפאַזשען  --אוטװ.
דרינגען  --װעגן סאַזשע אָדער עפּעס װאָס
דערמאַנט אין סאַזשע, .דורך דער צעבּראָכענער
שויבּ סאַזשעט א פֿינצטערניש אַרײַן" ,יג ,פֿון
מײַן

גאַנצער

ז'

מי,

.712

אַרײַנטודען  --טרו .אַי עמעצן {דאַטיװן אַ
רכילותל ,די לעצטע נײַסן .א' דעם שעף אַו
אַלע ארום גנבֿענען .אי אין אוער אַ ליבּע-
דערקלערונג, .צינד אָן א שװעבּעלע!  --האָט
זי אים אַרײַנגעסודעט אױפֿן אויער" ,אַר' ,ליבּע
עניש.מיט זיך  --קזװ.
אָן אַ הייםי .
פֿאַר'
אַרײַנטהחרן  ...{ --סאיכערןן טרװ .
קױפֿן עפּעס װאָס האָט א קנאפּן װערט דורך
אײַנרעדן .אַי כּלומרשטע מציאות, .נאַכער װעל

איך זיי אי גאָר הוילע רפֿואות פֿון װעלכע זי
װעלן אפֿשר נוצן האָבֹּזי ,א .סאַפּיר ,דער
קליינער קאַטערזניק ,װילנע תּרמ"ג ,הקדמה,

אַרײַנסטאַטעװען  --טרוו.==2: 62808044 .

פּד.

אַרײַנפּאַסן .אי אַ קלין .אִי אַ בּרעט אין

אַ צעבּראָכענער

טיר,

זיך.

מיט

אי

זיך

צװישן נײַע חבֿרים,

אַרײַנסטאַיטשען  --טרחװ .פפ?- :סטאָר-
ארײַנרוקן ,עס זאָל שטאַרצן ,סטאַר-
טשען.
טשען. .אָפּגעשטאַנענע בּאַדינגונגען און זייער
שפּראַדיאױסדרוק סטאַָרטשען אַרײַן אין אַ מער
מ .װינער ,שריפֿטן
ך",
ַ.
ררא.,
ּלטע
פיק
שנטװ
אַ

קיצו 8291

-עניש.

אַרײַנסטריגעװען  --טרו .אַי די אַרבּל אין
די אָרעם-לעכער, .צו די לעצטע פֿראַגן |בּײַ
שטיק-אַרבּעטער} געהערט אויך די פֿראַגע װעגן
אי אַרבּל צום מעסטן" ,י .ריװעס ,דער שנײַדער,

ווילנע  ,3191יאן ,6

אַרײַנטיל(י)ען  --טרו .פפ-- :ציל(י)ען.
אי דעם פֿאָדעם אין דער נאָדל, .מע טאָר נישט
אַרײַנטאַן א פֿאָדעם אין דער נאָדל אַרײַן אום
יום-טובֿ אַז מע זאָל פֿאַרנײען כּשר ,רק פֿאַר
יום-טובֿ אַרײַן צילין" ,שלחן ערוך ...ח"א,
י/בּ, .זי קוקט זיך אײַן אינעם לעכעלע פֿון
דער נאָדל בּײַם אי אַ נײַעם פֿאָדעם" ,בּערג,
מיט זיך
בּאַם דניעפער װ' ,עמעס ,,זי .284
, --די פּערל האָבּן זיך אַזױ אַרײַנגעסילעט ניטעניש.לויט זייער גרויס".

אַרײַנסמארע(װע)ן  --טרח.
אַרײַנפּאַטשקען.
אַמאָל

,דער

אַרײַנצושרײַבּן

הױפֿלעכער
מיט

זײַן

אַרײַנשמירן.
איז מחוייבֿ
כּתב

אין

א

אַרײַנסמיטשקען
חשבּונות-בּוך
ז.

2208

דאָס װאָס דער

י .זילבּערבּוש,

מענשען

פּריץ הייסט
און

אַ'",

געשעהענישען,

אַרײַנשמײַסן
אַרײַנסמיטשקען  --טרח.
(מיט מילדע שמיץ) אַ' דעם בּחורעץ כאָטש
{(גיש.
עטלעכע ריטלעך.

אַרײַנפנאָשקען

--

טרה.

אַרײַנטרינקען

א

פֿלעשעלע.

אִ' כּמעט

גאַנץ

-עניש,

אַרײַנפענדװיטשן

--

טרװ.

אַרײַנ

אַמ.

מאָדאַנעס",
פֿון

מ.

ראָזענבּאַום,

מ.

עראינערונגען

סאַציאַליסט-רעװאָליוציאַנעך,

נ"י

.1291

אין ועלכע

ער האָט זיך ארײַנגע-

פילויאישט",

אַרײַנעשן  --טרו .בּאמת גוט אַי .אי װי אַ
װאָלף ,אַן אַקס,
אי װי עוג מלך
העלפֿאַנד, .מן
(בּרכת המוציא)
סידור

רוקן ,אַרײַנשטופּן צװישן (צוויי) אַנדערע זאַכן,
ככסענדוויטש, .האָבּן מיר געהאַט אַלע בּיכער
וְװואָס די רוסישע צאָליבּאַאַמטע װאָלטן ניט
אַרײַנגעלאָזט} אַרײַנגעסענדוויטשט אין די טשע-
אַ

פֿאַלן מחמת זײַן אַן עילוי . . ., .האָבּן אים גע"
ש=לעכטע
מוזט אַרױסשלעפּן פֿון די בּלאָטעס {
געשעפֿטןן

ווין ,03 '1 ,13291

אַרײַנשיכּורן.

אַרײַנפּאַקן

א בּהמה .אי װי נאָך אַ תּענית,
הבֹּשן .א' װי א הונגעריקער
זאָל ניקשׂ רידן בּיו מן דאָז
גאַנץ אַרײַן געסן האָט" ,עפּש,
אַמשׂט

התּפֿילות,

תּק"ח ,קסו/בּ.

מיט זיך  --אי זיך װי ראָסט ,װי זשאַװער,
װי שימל, .ש,טויבּ עסט זיך אַרײַן אין געװאַנט?,
;ער האָט זיך װי אַ װילדע חיה א װאָרף
געטאָן אױפֿן רבּין און מיט די ציינער האָט עֶר
זיך אַרײַנגעגעסן אין זײַן האנט" ,ב .גאָרין,
דיא

מזיקים,...

יעכץ.

נ"י ,0091

//עניש.

-עריי.

ז' .3

דער (יין- ,קע).

שטימונג
זי ,3

פֿון אַ בּאַל" ,מ .בּורשטײן

גורל,

מיט זיך  --זיך אִ'י אין א נײַער געזעל-
שאַפֿט ,סבֿיבֿה אע, .עס פּאַסט זיך אַזױ אַרײַן
װי אַ פּאַטש צו 'גוט-ישבּת'" ,פֿװל ו(וען עס
פּאַסט זיך ני'ט אַריין} .פאָפּגעלאָזנקײט פֿון
קערפּער פּאַסט זיך אַזױ גוט אַרײַן אין דער
אָפּגענוצטקייט פֿון בּגד" ,זש ,קיסר און רבּי |,

זי , .611דער געטאָ-אױפֿשטאַנד ...איז ...אַ
גרויסער דימענט װאָס פּאַסט זיך אַרײַן אין
אונדזער היסטאָרישער קרוין" ,יג ,טמז4691 ,
שו , .42מיר מעגן ניצן דעם אידיאָם דאָרטן
וואו ער פּאסט זיך שטרענג אַרײַן ,און ניט
דאָרט וואו ער העלפֿט פֿאַרדעקן אומקלאָרקײט,
אומפּרעציזקייט" ,ז .שוסטער ,יוִשפּ װ.5 .
ונג  --אַי פֿון די עולים אין ארץיישׂראל-עניש+ .
לעבּן . -עכץ.

אַרײַננעמען אין אַ ספֿר, .די רעדאַקציע האָט

מיט אַ כּוח ,מיט אַ קנאַל .א' א סך געלט אין

אַלץ װאָס זי האָט געקאַנט קריגן בּײַ די תּלמידי-

אַן עסק .אי נאָך א קאָליר אין עמער .אי נאָך
|
האָלץ אין אויוון,

אַרײַנפּאַקן  --טרו.
 .1אַרײַנשטופּן ,אַרײַנ-
שטויסן .ארײַנרוקן .אי װעש אין קאַסטן א'
דאָס געלט אין טײַסטער .אַי אַ שטאָט ייִדן אין
אַ געטאָ פֿון עטלעכע געסלעך .אי אין בּויד א
צען פּארשוין .א' אין א צואנגיאַק .אי די פּאָר
גילדן אין אַ שלעכט געשעפֿט .אי דעם סידור
אין טלית-זאַק, .א מענטש װאָס מע פּאַקט אים
אַרײַן אין אַן ענג אָרט ,װי א פֿײגעלע אין
שטײַג" ,ממוס ,קליאַטשע, ,65 ,זיי שמועסן
צו פּאַקן אַרײַן אין
ע.ן
מ..
עױט
װַרטר
פֿא
גיהנם" ,פרץ' ,מאַנישי, .ער האָט שוין זײַן
בּיקס אין שפּאַלט פֿון דער טיר אַרײַנגעפּאַקט",
אַש ,תּהילים-יוד, .אַרײַנגעפּאַקט א שטאַרקן
שמעק טאַבּעק .ער האָט זיך פֿאַרקרימט װי

דער,

פֿון אַ

,אין דער  . . .סקול װערן  . . .די ייִדישע לימן-

דים ארײַנגעסענדוויטשט צװישן די לימודי-חול",
נ :גאַרדאַן,

טמז0691 ,

צו ,82

אַרײַנספּעקולירן  --אוטװ  --ספעקולירן א

 --אָפֿטער אופֿן פֿון אויס-

אַרײַנעקבּערן

לייגן ארײַנעגבּערן,

לענגערע צײַט .אי אַזױ לאַנג ,אַזױ בּרייט בּיזן

אַרײַנפּאַטשן  --אוטו  --גיך ,מיט אַ געקנאַל

טרו  --אַרײַנבּרענגען
אַנװערן דעם פֿאַרמעגן.
אַ װאַלוטע ,אַן אַקציע ,א װערטפּאַפּיר צו א
בּאַגערטן שטאַנד .אי דעם דאָלאַר בּיזן אָנװערן
!נה,
א העלפֿט פֿון זײַן װערט לגבּי גאָלד .

א' הענדום -פּענדום

אַרײַנשפֿרן

--

זיך שטאַרק

{ ...סײפֿערןן

געמיט

טרװ.

נעאָל.

און האָט אַרײַנגעספֿרט ...

חכמים פֿון העבּרעאישן חבֿרײ ,דער לעבּעדיקער
וש .גוטמאַןן ,טאַג 7591 ,וע ,32

בּרעט .אי די בּליקן אין עמעצנס פּנים .אי און
מיט זיך --
פֿאַרטיפֿן די גרונט-געדאַנקען.
;װאָרצלען פֿון א יאָדלע האָבּן זיך אַרײַנגעעג-
בּערט אין דעם זאַמד" ,הר ,אין שענסטן טאָג

פֿון האַרבּסט' ,קינס לעצטע טעג ;נאָכאַמאָל
אױפֿהײבּן די אַלטע דיסקוסיע  . . .פֿאַרטיפֿן זיך,
אי זיך אין איר" ,קאַר װו ,נ"י  ,0491ז' ,991
|
דונג,
אַרײַנעט  --פטמ 99 .פֿון קאָנװערבּ אַרײַן
אַזױ װי אײַנעט ,9811 +- ,װי אָנעט- ,
ֿ,יר אים
 9אא, .װאָס מישט איר זיך א ."?'8פ
א'!", .נעמט מען אונדז ...און מע פֿירט
אונדז אַװעקעט טאַקע תכּוּךדידיבּור און מע
זעצט אונדז אַ' װי די אמתע גנכֿים" ,שע,
מעשׂיות און פֿאַנטאַזיעס ,ז' , .181עס פֿלאַטערט
אִ' דאָס

לעבּן

ליכטיק

און

בּראַװ" ,סוצ ,פּוו ן ,ד' ,52
אַרײַנעטעמען  --טרחװ .דזו --אָטעמען .אַ'
די ריינע ים-לופֿט, .עס טרעפֿט אַז דער מענטש

עטעמט אַרײַן אין זיך מיקראָבּן פֿון גריפּ",
י .ראָזנהוז,
| מינסק ,2391

איבּז,

דאָקטער

אין שטובּ .אי מיט דער סחורה אױפֿן יריד,
טרװ  ,1 --אַי דעם אמתן מתּנת-יד ,אִי איינע די
אַנדערע אין די הענט און פֿעסט אָפּמאַכן
 .2בּמקום-װערבּ פֿאַר אַרײַנגעבּן ,אַרײַנרוקן,
אַרײַנשטעקן אאַ װאָס װערט דורכגעפֿירט גיך,

ויך

מיט

דונג ,

אַרײַגענבּערן  --אוטװ  4טרח .אי (אין) א

װאויליונגעריש,

אַרײַנפֿאָרן ,ארײַנלױפֿן

פֿלעקל,

גריפ,

אַרײַנעילואישן זיך  --אוטו .נעאָל .אַרײַ-

אע.

--

-עכץ.

פּ.אַטש,
-

ק.

פֿערד -גנבֿ ,זי ,42

עעניש,

אַרײַנפּאָמפּען  --טרװ .אי װאַסער; .די כעמי-
קער האָבּן אַרײַנגעפּאָמפּעט גאזן" ,מ .װײַנהויז,
אַפֿ דער װאַכ ,מינסק , .2391ער האָט געהאַלטן
אין איין אַ' אין די קאַפּראַלן סאַמאַהאָן" ,ש.
בּרעגמאַן,

גוטערמאַנ,

שלוימקע

מאָסקװע

,9

;האָט  , . .אין מיר אַרײַנגעפּאַמפּעט די ראַש-
השנה"תּפֿילות מיט דעם זעלבּן קנייטש, ,,װ,י
דער בּאָבּרױסקער חון" בּאַנקיר פֿון יאָסלדאָרף,
אַמעריקאַנער 8591 ,װווצ ,22

זיך  --אױך :זיך אָנטרינקען ,זיך

מיט
אָנזעטיקן.

-עכץ.

עניש.

ערײ.

אַרײַנפּאָסט  --די- ,ן.

פּאָסט (בּריוו ,פּאַקעטן

אע) װאָס קומט אַרײַן.

אַרײַנפּאָסט(יר)ן.

נעאָל .אַרײַנשיקן פּאָסט .א' א פּאַקעט מיט די
אַלטע

צײַטונגען.

אַ' אַן אַנאָנס .

זנג,

אַרײַנפּאַסֿן  --טרװ .אַי איין טייל מעבּל אין
(צו) דעם אַנדערן טייל .א' די צוגאָבּיבּרעטער
פֿון טיש .אי א בּילד אין אַ ראַם .אַי די נײַע
טיילן אין דער מאַשין, .די דעק צוזאַמען מיט
די לײַסטן װערן אַרײַנגעפּאַסט און צוגעקלייעט
צו די זײַטלעך" ,בּער ,ז' , ,14ניט שטענדיק

גילט דעם ייִדישן שרײַבּער אָפּ אַרײַנצופּאַסן
אינגאנצן

אויסצושיסן

מיט

א נאָס" ,אָפא,

ראָמאַן

זײַן איך אין דער נײַער פֿאַרצם",

בּעמ שו ,זי , .53עלעגיע פּאַסט ניט אַרײַן אין

*אַי צו זיך אין די הענט = א) װערן אַ בּעל-
הבּית איבּער עמעצן ,הערשעווען איבּער אים;
*אַ' אין זאָק אַרײַן =
בּ) אָפּנאַרן .פֿאַרפֿירן,
אָפּשפּאָרן ,פֿאַרבּאַהאַלטן- ,אַי אין זאַק (אַרײַן)
= בּאַשװינדלען,
 2ספעצ .אַרײַנזעצן אין תּפֿיסה ,אִי אין
טורמע צוזאַמען מיט כּלערליי פֿאַרבּרעכערס,
 .9אַרײַנעסן .אַי אין מאָגן ,אין יסשעמאָדאַן/
אין פֿינצטערן אָרט .א' זאלבּעצװײט דעם
טשאָלנט און פֿאַר קיינעם ניט איבּערלאָזן אַפֿילו
אַ בּיין ..., .האָט געהייסן אַ האַלבּע טעפּל
מאַרעץ דערלאַנגען און דאָס האָט ער אויך...
ארײַנגעפּאַקט",

א.

י.

סאַפֿיר,...

חטאת

*א' דעם
הקהל ,| . ..װילנע  ,1881ז' 26
אָקס מיט די הערנער = אױפֿעסן זייער א סך,
*אַי דעם זיידן מיט דער בּאָבּען (די בּאָבּע מיטן
זיידן) = א) אויסגעבּן זייער א סך געלט ,זיך
שטאַרק בּאַמיען עפּעס צו דערגרייכן; ב) אַ
סך אַרײַנעסן,
 .4אַרײַנבּרענגען אין אַ שטימונג .אַי אין
עמעצן זײַן רוגזא .אי שרעק, .ער ופּענעקן
איז װי אײַנגעעקשנט בּנוגע יענע װאָס װילן
אים אין דער ארומיקער שרעק {פֿון די ימים-
נוראיםן אַי" ,בּערג ,בּאַם דניעפער |' ,עמעס,
|
|
ז' ,962

אַרײַנפאַקעוען

2009

 ,9אײַנלערנען .איבּערגעבּן .אַ' אין תּלמיד
דעם רבּינס גאַנצע תּורה .אי דעם זוהר אין איין
יאָר צײַט, .שיינדעלע טרעט נישט אָפּ אויף
קיין רגע און פּאַקט אין איר (אין דער כּלהן
כּסדר אַרײַן אירע תּורות" ,י .האַלפּערן ,שייני
דעלע ,װאַרשע  ,3191זי ,52

מיט זיך  --אִי זיך אין אַ צרה .זיך אַי אין
זאָל און דערנאָך ניט קענען אַרױסגײן .זיך אַי
אין אַן אַרבּעט מיט די הענט און די פֿיס, .האָט
זיך די טיר שטיל געעפֿנט און ס'האָט זיך אַרײַן-
געפּאַקט איינער א קורצער" ,י .פערלע ,ידן

 .9ז' ,74
--פּאַק ,דער

-ונג.

דעניש.

-עכץ,

דער (יין- ,קע)= .דערײי.

אַרײַנפּאַקעװען  --דזו דפֿװ ,נאָר מיט בּיטול
אָדעֶר בּײַ א לאַנגידױערנדיקן פּראָצעס,
ארײַנפּאַרטאָלען  --טרװ6110418 .ם .=:2:
דזוו אַרײַנפּאַרטאַטשען, .עס איז שלעכט דערמיט
װאָס דערין |אין דער פּיעסען איז אַרײַנגע-
פּאַרטאָלעט אַלץ װאָס קען נאָר געשפּילט װערן,
געזונגען װערןי' ,דער אמת ,בּאָסטאָן ,5981
לאן .8

אַרײַנפּױיזען  --אוטו .אַ' פֿון הויף אין שטובּ,
פֿיג, .די װעלט פּויזעט ארײַן אין דער אימ"
פּעריאַליסטישער מלחמה" ,שטערן ,מינסק ,2391
עניש.א זד.8

אַרײַנפּויקן  --אוטו  --אַי אין די שויבּן ,מע
זאָל גלײַך אַרוסקומען, .הײיבּט ער הענט אויף
וי די דונערס ,פּויקט ארײַן אין יענע שילדן",
צייט ,מטטרון 'שילדן, .פֿון אַלע זײַטן האָבּן
ראַפּטעם זיך צערעװעט די קוילן .זי האָבּן
שנעל-שנעל ארײַנגעפּויקט אין דער שטילקייט",
מ.

שטריגלער,

אינזלען

אויף

דער

ערד,

{' ,26

טרװ  --אַי אַ מאַרש .אַ' אַ נײַע תּורה אין די
קעפּ, .דאָס לעבּן האאַָטר.ײ.ַ.נגעפּױקט דעם
אַ
ט
ָ.
אט..
הבּע
אמת אַז נאָר פּראַקטישע אַר
היסטאָרישע ממשות" ,זשיט שו ,נ"י ,2191
זי , ,75די װאָס קענען ניט קין ייִדיש ,איז
װיפֿל העבּרעאיש מע זאָל אין זײי ניט אַי,
דערגייען ניט אַזױ װײַט אַז זי זאָלן קענען
געניסן פֿון העבּרעאיש פֿאַר זייערע  . . .קולטור-
צװועקן" ,בּצג ,טמז 7691 ,א - .91ונג -עכץ,
-עניש,

אַרײַנפּומפֿן  --טרװ.

זזח

--פּאַמפּען

פֿיג .אַי אין יונגע מוחות די גרונט געדאַנקען
פֿון, . ...איין צד פּומפּט אַרײַן אין די
אָדערן פֿון פֿאָלק נאַציאָנאַל בּלוט ,און דער
אַנדערער  --עטעמט  . . .אין זיך אַרײַן נאַציאָ-
נאַלע לעבּנס-קראַפֿט" ,זשיט } ,נ"י  ,9191זי
ערײ.
/עעניש.
5

אַרײַנפּוצן --

אַרײַנפּראיעצירן

טרו.

אַרײַנשטעלן,

אַרײַ-

בּרענגען עפּעס װאָס בּאַפּוצט .אַי דעם זאָל מיט
בּלומען .אַי בּלומען אין זאַל ., --פֿו'ץ ,דער,
עניש,עכץ.זונג.

אַרײַנפּוצ(ע)ן  --אוטו  --אַרײַנלױפֿן ,אַרײַנ-
שפֿרינגען ,אַרײַנפֿאַלן .א' אין אַ גרוב.
טרװ  ---אַרײַנװאַרפֿן, .װען די בּאָבּע זאָל מיך
ניט פּלוצעם געװען א' אין א מולטער הייס
װאַסער" ,ייל ,דאָס פּױלישע יונגל ,װין ,1291
זי ,9

אַרײַנפּישׁן  --אוטװ  4טרו .אַ' אין נאַכט-
טאָפּ ,אין עמער אאַזװ .אַ' בּוימל

 --גראָבּ,

איר װעגן פּרוּװן בּאַרואיקן ,אײַנשטילן א
*אַ גל ח האָט דאָ ארײַנגעפּישט
קריגערײַ.
 -גראָבּ ,איר װען עס איז פֿאַראַן מער פֿליסיקייט װי מע האָט זיך געריכט, .װיפֿל יויך דאָ
איז דאָ  --אַ גלח | *. . .על-פּי 'לעהאַנאָװע איז

אין דעם אַרײַןן- .עכץ/ .עניש.
אַרײַנפּלאָדען  --טרו .פּפ :פ-ּ-לאָדזיען,
אַרײַנבּרענגען דורך געבּערן
ּלאָדזשען.פ
אָדער אויף אן אַנדער אופֿן (אינסעקטן ,חיהלעך),
אַי לײַז ,טאראקאַנעס אע .אַי הינטלעך ,קעצלעך,
גראָבּ װעגן מענטשן, :זײַן צװייטע װײַבּ האָט
אים אויך אַרײַנגעפּלאָדעט

פֿינף פּרעסער".

יאַ,

שטצטל",

ערשטער

יד'

סאָװ

אויסגאבּע  ,1391זי ,461

שלייערס",

שע,

כּתרילעװקע,

,691 '1

,װי אויף צודלהכעיס פּלאָנטעט זיך אָט דער
געדאנק אַרײַן אין יעדן אַנדערן" ,א .װיעװיאָרקאַ,
הימעל און ערד ,לעמבּערג  ,9091זי - 27עכיץ,
-עניש.

אַרײַנפּלאַנטערן  --טרו.

לז ,ליטרש.

אַ

עמעצן אין אַן אינטריגע ,אין א פּראָצעס ,אין א
פּאָלעמיק .א' אין ראָמאַן איבּעריקע אויס.
טראַכטענישן, .א,ין דער צווייטער מעשׂה האָט
ער אַרײַנגעפּלאַנטערט עטלעכע קאפּיטלעך װאָס
| זײַנען שייך צו דער ערשטער" ,שנ ,דערציילערס
און ראַמאַניסטן װ ,זי ,304

מיט

אַרײַנפּל(י)וכען  --טרו .פּפ-- :פּליכקען.
אַי אַ פּאָר קענדלעך װאַסער .א' אין זיך
איך פֿיג, .דער
אָקעװיט לכּבֿוד פּורים.
גרוזאָװיק האָט זיך א ריס געטאָן פֿון אָרט און
אַרײַנגעפּליוכעט אין דער פֿינצטערניש" ,חג,

מײַן מאַמעט שבּתים .מיט זיך-- .פַּל(י)וך,
דער.

-עניש.

אַרײַנפּלפּ()ל(ע)ן  --טרו .אַי ניט-געשטויגנס
און פֿאַרדרײען דעם פּשט .אַי אַ בארג אין א
זעמדל .אי הוֹר'ההר און זיך פֿאַרפּלאָנטערן.
,מיר טאָרן ניט אי אין נאַטור און געשיכטע,
נאָר ארױסגעפֿינען זיי |די גרונט געדאַנקעןן
אין דער אָבּיעקטיוער װעלט" ,זשיט װו ,ג"י

 ,2זי .281
אַרײַנפּעקלען
 .1אַרײַנפּאַקן

-יפּלפּול ,דער .טרו.

--

(/ניש,

פרגל:

אין אַ קלענער

-פּאַקן

פּעקל .אַ' אין

 .2אַרײַנעסן אי א

האַלבּן לאבּן בּרויט, .וערן װיל ניט עסן ,ער
האָט נאָר:װאָס אַרײַנגעפּעקלט אַ גרויסע פֿינף-
קאָפּיקענע

ש.

בּולקע",

ניאָמקע

בּרעגמאַן,

שװאַרצ ,קלעוו ,5391
 .9אַרײַנפֿירן ,אַרײַנבּרענגען בּגניבֿה .אַרײַנ-

אַרײַנפּלאַנטען  --טרו .דזו אַרײַנפּלאַנטערן
אוקר ,מג ,פּר, .די ליפּן פֿון אַן אָפּגעריסענעם
נאר פּלאָנטען אים אין אַלע צרות אַרײַזְי ,מס,
משלי תּקע"ד ,יח,7 ,
מיט זיך ; --בידע װײַבּער האָבּן זיך
נדערער אין די
אַרײַנגעפּלאָנטעט איינע דאער
אַלטינײַ

סוצ ,געהיימשטאָט,

רוקזאַק אַ בּיסל װעש.

מיט זיך , --זינט די רבּיס ,די גוטע-יידן
האָבּן זיך אַרײַנגעפּלאָדעט אין דער מדינה,
האָבּן אױפֿגעהערט די רבּנים צו װעלן זײַן אין
רעקרוט,

לען אין אויער",
-עניש,

ז' ,22

זיך  --אַי זיך אין אַ שלעכט געשעפֿט,

,דעם האָט א זשוק זיך אַרײַנגעפּלאַנטערט אין
בּאָרד ,יענעם אין די פּאות" ,ממוס ,װינטשפֿ,
זי , ,35האָט ער אויסגערעדט איינעם פֿון
זײַנע פֿרײַנד װעלכער האָט זיך אַרײַנגע-
פּלאָנטערט אין אַ מחלוקת לשם שמים" ,רבּי
שמואל מאָהילעװער ,װאַרשע  ,83291זי , .92ער
ויל אָפּיאָגן די געדאַנקען װאָס פּלאָנטערן זיך
אַרײַן אין זײַן בּרכת-המזון" ,חג ,טמז7691 ,
|
|
צו ,61

-פּלאָנטער ,דער- .ונג- .ניש- .שריי.אַרײַנפּלושן  --טרו .אַי אַ סוד אין אויער.
,דו װעסט אונדז װאַשן די קלידער ,די
בּלוזעס  ---האָט פֿאָליע ארײַנגעפּלושט דבֿורה-

שמוגלען.

אי פּראָקלאמאַציעס.

אַי טרייף-פּסול,

אַ טײל

האָבּן אַרײַנגעפֿירט

בּשׂר'חוץ ,דאָס

| הייסט פֿלײיש אַרײַנגעפּעקלט בּגנכֿה אין שטאָט
פֿונעם ישוב" ,ממוםס ,שלמה

} ,זי ,311

 .4אַרײַנגעבּן מוסר ,שטראָפֿרײד, .אינעם
מען אַרײַן איטלעכן אין
לט
..
ּרע.ק
פאטע
טע
האַרצן אַרײַן מוסר  . . ,אַז גוט איז ערלעך צו
זײַן" ,יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּציג  ,1681ו' ,56
מיט זיך  --אַרײַנקלײַבּן זיך .אַרײַנקומען
יז ער װעט זיך אי אין
מיט פּעקלעך. .ב.ּ.
דעם צװײַטן צימער" ,אמזד ,צעהן דרײַערלעך.
ווילנע תּרמ"ז ,זי , .91איבּערקומענדיק מיט
דעם איבּערשטנס הילף דאָס אַ' זיך אין
װאַגאָן אין טומלעניש ,אין שטופּעניש" ,ממוס,
עניש,'שם און יפֿת ,"...זי 4

אַרײַנפּערען  --טרו.
אַרײַנשטופּן .אַרײַ-1
שפּאַרן, .מע קען זיך ניט רירן איבּער די קערבּ
מיט אייער און דער שטײַג מיט עופֿות װאָס מע
האָט אַרײַנגעפּערעט אין װאָגן" ,ממוס ,צוריק
אַהיים ,זי , .31ער האָט אַרײַנגעפּערעט די
האַנט אין דער האָריקער בּרוסט און בּיז ווייטיק
זיך א קראַץ געטאָן" ,נאָטע לוריע ,דער סטעפ
מיט זיך  --אי זיך
רופט ,מאָסקװע .2291
צװישן המון,
אַרײַנפּראַװען  --טרו.
אַרײַנשטעלן ,אַרײַג-
דרייען ,אַרײַנפֿאַסן אע אויף א ריכטיקן אופֿן,
אי א רעדל אין מאשין ,אַ' א שטיינדל אין אַ
פֿינגערל .אַי דעם אויסגעלונקענעם בּיין,

מיט

זיך.

אַרײַנפּראַָיעצירן

עכץ.

--

עניש.

טרװ.

פ9פ:

--פּראַ-

יעקטירן, .טעאיסטישע רעליגיאָזיטעט ...

אַרײַנפּראַלן

2240

פּראָיעצירט אַרײַן אין קאָסמאָס די העכערע
מענטשלעכע װערטן" ,גרינ ,מענטשן און װערטן,
זנג.
ז'.46

אַרײַנקומען ,אַרײַן-

אַרײַנפּראַלן  --אוטו.

רײַסן זיך מיט אימפּעט (אױפֿפּראַלנדיק די טיר),
אַי צװישן עולם .אִי אין אַ כאָפּטע װײַבּער.
אי מיט א שטורעם ,מיט א געשריי ,געװיין.
,האָט דער שמשׂ ...געגעבּן א פּראַל אַרײַן
דער

אין

װײַס

טיר",

|' ,שרעבּערק',

ז' .711

,וי א שווארצע פֿאַליע װאָלט מיך פֿאַרפֿלײיצט,
אַזױ פֿיל איך זיך ,ווען אין מוֹח פּראַלט אַרײַן
דאָס װאָרט געטאָ" ,סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין
תּליאָבֿיב ,זי ,73

-עניש.

-עכץ.

אַרײַנפּראָשען  --אוטװ
נישט פֿאַר אײַך געדאַכט,
שטויבּ אַשׁ אינעם לינקן
כעלעמער מלמדי .טרו --
אַרײַן שטויבּ אין די אויגן,

, -עס האָט אים,אַרײַנגעפּרושעט אַ
אויג" ,פרץ' ,דער
דער װינט פּראָשעט

 --טרו.

אַי ציבּעלע אין

אַרײַנפּרעגלען

פֿיג .עאַ'י אַ תּלמודישן אויסדרוק
פֿאַנקוכן ,
אין זײַן רעדן ענגליש" ,בּצג ,טמז 1691 ,ווא ,11
עניש,עץכץ,
אַרײַנדריקן ,אַרײַג-
אַרײַנפּרעפֿן  --טרו.
קװועטשן .אַי די פֿיס אין די שטיוול .אי אין אַן
אײַזערנעם פֿורעם .אי טױזנטער יידן אין
געטאָ .אַ' נײַע געדאַנקען אין פּסוקים .אַ' אַ
גאַנצע פֿילאָסאָפֿישע סיסטעם אין איין מימרא,
,אויף דער לינקער זײַט יאַטקע"געסל װערן
אַרײַנגעפּרעסט אַלע פֿאַרבּליבּענע ייִדן" ,יזב
זלאָטשעװ ,זי ,704

מיט זיך , --מע טוט א קװעטש דאָס
פֿוסבּרעטל פֿון דער שטאַמפּ-מאַשין ,פּרעסט זיך
אַרײַן דאָס פֿאַסאָןמעסער אינעם לעדער" ,ע.
איזרא ,שיך און קאַלאָשן ,קיַצװ  ,8291זי ,44

--פּרעס ,דער

ינג , --בנּײאַשאַפֿונג

פֿון גאַנצן מענטשן,

ניט קיין שטיקלעכװײַזע

אַ'" ,בּ .ריוקין,

עכץ.

אַ גלױבּן

פֿאַר אומגליבּיקע,

עניש.

אַרײַנפּרעסעװדיק  --אַדי .אויך- :פּרץ-
סיק.

װאָס מע קען עס (װאָס לאָזט זיך)

אַרײַנפּרעסן .אַיע שטאָפֿן,

-יקייט,

אַרײַנפּשטלען  --טרוו .אִי און אויספשטלען.
אַי מיטן גראָבּן פֿינגער, .א קריטיק  , . .װאָס זי
טללטשט אַרײַן אין אים אירע אייגענע טײַטשן,
פשטלט אין אים אַרײַן אירע אייגענע פּשטלעך",
שנ,

קריטיק

מיט זיך.

און

 .2אָרט װאו עס פֿאַלט
שװערן צושטאַנד.
ארײַן א טײַך .בּײַם אִי אין ים זיך צעטיילן
 ,8דורכפֿאַל,
אויף עטלעכע װאַסער-פֿינגער.
מפּלה .זיך גאָרניט רעכענען אויף אזא א"
אַרױסראַטעװען דעם חבֿר פֿון זײַן אי .4 .אָנ
פֿאַל .אָנגריף .אַ' פֿון שׂונאס בּאַטאַליאָך.
 .8המצאה ,גוטער רעיון .אַן אַי װאָס האָט
/ונב.
אונדז געראַטעװעט.

אַרײַנפֿאַלבן  --טרח.
מאַכן עס זאָלן זײַן
פֿאַלבּן אין א מלבּוש .אַרײַנקנײטשן אַ'י די
בּלוזקע; .דאָס לײַכטע האַלקעלע װערט אַרײַנ-
ג-עפֿאַלבּט
פּוצן",

--פּראַל ,דער .

י8ן.

אַרײַנפֿאַלן

קריטיקער,

בּ"א

,9591

ז' ,281

/עניש.

אַרײַנפּשויהן  --טרװ .נעאָל.
אַרלנפֿירן,
אַרײַנבּרענגען מיט א פּשרה, .עקיבֿא בּן יוסף
האָט אַרײַנגעדרשנט ,אַרײַנגעפּשרהט דאָס ייִדישע
פֿאָלק אין דער געשיכטע",

קאָר װו ,נ"י ,0491

זי ,74

אַרײַנפֿאַל  --דער .  .1אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַרײַנפֿאַלן .פּלוצעמדיקער אַי .אִי אין אַ

אין

װײַס,

דער

מיט,

א שלעכטע

און
פֿרוי,

זי נעמט
װאַָרשע

זיך
,0291

ז' ,651

אַרײַנפֿאַלד(עװע)ן  --דזװ דפֿוו.

אַרײַנפֿאַליען  --אוטח.
אַרײַנקומען ,אַרײַג-
דרייען זיך װי א פֿאַליע, .די מאַמע איז שוין
אויף די שטיגן און דער שאַל פֿאַליעט נאָך אַלץ
אַרײַן אין דער אָפֿענער טיר" ,מ .גראָסמאַן
היימיש ,תּ"אָ  ,8591פן .6

אַרײַנפֿאַלן  ---אוטו.
 .1אַראָפּפֿאַלן און
(קעגן ווילן) זיך געפֿינען אין אַן אָרט װאָס איז
נידעריקער ,טיפֿער .אִי אין א טײַך ,אין א
לוזשע אע .אַי אין אַ תּהום? .אַ גרובּ זאָל זיך
(געווען) עפֿענען ,װאָלט איך (אַהין) אַרײַנ
געפֿאַלן  --אַזױ פֿאַרשעמט בּין איך געװען; אין
אַזא גרויסער פֿאַרלעגנהײט בּין איך געװען".
*אין טיפֿן ים זאָל עס א'  ---װען מע הערט א
קללה ,א בּייזע נבֿואה ,בּכּלל עפּעס װאָס אין
שלעכט ,װאָס מע װיל ניט הערן אַז משיח
װעט קומען  --װעלן די זינדיקע (די גויים) גיין
איבּער אַן אײַזערנער בּריק און װעלן אַרײַנ-
פֿאַלן ,די ייִדן (די פֿרומע) איבּער א פּאַפּירענער
בּריק און װעלן דורכגיין" ,גלײיבּעניש, .װער
עס גראָבּט אַ גרובּ פֿאַרן אנדערן דער פֿאַלט
אַלײן אַרלַן" ,שװ{ .משלי ,כו' :72 ,כּרה-שחת
בֹּה יפל'ן, .דאָשׂ גיהנום איז דורטן אין הויז
פֿון דער זונה ,אין דער טיפֿנס (שאול) פֿון דר
גרובּ פֿון גיהנם (קרואיה) פֿלן אַרײַן די צו
איר אָן גבּרייט זײַןי ,סהמ ,משלי ,ט.81 ,
,איינער װעט עפֿענען א גרובּ אָדער ער װעט זי
פֿון תּחילת אָנגראָבּן און איינער װעט אין איר
אי און װעט ניזוק װערן ,מוז דער בּעל-הבּור
בּאַצאָלן"1 ,צ ,2קיא/ג .כּדי דער סכך זאָל ניט
אַי וַאין סוכּה} ,לייגט ער אונטער דרענגער",
דרך אָדם ,װאַרשע ,0681

 .2דזוו  ,11אָבּער פֿאַלן אין אַ גענוי אָנגץ-
וויזענעם אָרט .אַרײַנדרינגען? .א פֿליג פֿאַלט
אַרײַן אין טעצעלע מיט אײַנגעמאַכטס" .בּײַם
עפֿענען דאָס טירל אי אין שאַפֿע; .אַז א מוין
פֿאַלט אַרײַן אין אַ לאַדיש מיט זויערמילך,
װערט זי דערטרונקען א הונגעריקע" ,שװ.
;די קאַץ דערשרעקט זיך ,לױפֿט און פֿאַלט
אַרײַן אין דעם

טאָפּ פֿעדערן",

ממוס,

שלמה,

 .94פאַז אין צעדער פֿאַלט אַרײַן די
פֿלאַם ,". ..פּרץ ,דראַמי שריפטן+ ,ציקאָ,
זי , .143אַז עס האָבּן אַ כאפּ געטאָן די רעכטץ
ווייען ,איז זי אַרײַנגעפֿאַלן אין בּעט אַרײַן",

שע,

מענשעלעך,...

קליינע

ז'  .12גאונטער"

זוכונגען האָבּן דערויון אַז בּײַ אַזױנע שעד"
קונגען פֿאַלן אַרײַן אין וואונד טיילכעלעך פֿון
אַנילין (אַ שעדלעכע פֿאַרבּ)" ,פֿגעז ,ווילנע ,9291

',איז אַרײַנגעפֿאַלן אין מײַן האַרץ אַ
סא  .4ס
װייטיק ,װי עס פֿאַלט ארײַן אַן עמער אין אַ
בּרונעם",

חג,

דער

מענטש

פֿון

פֿײַער,

ז' .81

אי אין אָרוזקודש {= ארײַנשטעקן דעם קאָפּ
צװישן די ספֿר-תּורותן און רופֿן נאָך הילף
פֿון הימל, .ער האָט געזאָגט פֿאַר דעם עולם
שטראָפֿרײד און איז ארײַנגעפֿאַלן אין אָרון"
קודש און האָט זייער געשריגן און געוויינט",
*אי אין די אויגן (אין
שבֿחי בּעש"ט.
אויג אַרײַן) = א) פד .געפֿעלן װערן ,נושׂא חן
זײַן) 3 .בּאמערקן,
 ,9אַרײַנפֿליסן .א בּײַטײַך פֿאַלט אַרײַן אין
טײַך ,דער טײַך פֿאַלט ארײיַן אין ים .דער ירדן
פֿאַלט אַרײַן אין ים'המלח, .ויא דשׂ שיף איז
קומן וואו בּאַך נילוס פֿאַלט אין ים אַנײַן ,דאָ
איז דאָשׂ שיף אונטר גאַנגן" ,עפּש ,דרך הישר
לעולם הבּא ,פֿפֿדמ תּמ"ה? ,יז/א.
 .4אַרײַנרינען .אַרײַנקריגן זיך, .כּשרע װאַסער
װאָס אין זיי איז אַרײַנגעפֿאַלן א בּיסל פּסולע
וואסער  ---װערן זיי בּטל בּרובֿ" ,איבּז ,הרבֿ
ש .ז .שניאורסאָן ,ספֿר בּרכות הנהנין ,װאַרשע
 ,4ז' , ,8שטראַלן פֿאַלן אַרײַן אין צימער
מיט די פֿאַרמאַכטע לאָדנס" .ליכט קען אי דורכן
פֿענצטער .א שטראַל האָפֿענונג װעט אִ' אין
הארץ,

 .9אַרײַנקומען

לױפֿנדיק,

אין אײַלעניש,

אַרײַנקומען אומגעריכט ,מיט אימפּעט .אַרײַנ-
קומען צופֿעליק .אי א פֿאַרמאטערטער ,א פֿאַר-
חלשטער .אי זיך צו בּאַהאַלטן .א' קוים א
לעבּעדיקער .אַי אין בּית-מדרש אָפּצוזאָגן אַ
קדיש .אי אין שענק ,מאַכן אַ כּוסע .אי צום
חבֿר נאָך א גמילות-חסדל .אַי מיט אַן אומגע-
ריכטן וויזיט, .א,יך װעל קומען ,איך װעל הײַנט-
,ער טוט איז צו אונזרן
מאָרגן אִי צו דיר" .ד
פֿענשטר הירײַן גיפֿאַלן |תּי :גאַרױפֿגעגאַנגעןן
 ...די קינדר צו ווירגן" ,שעריר ,ט, .02 .אַז
מע האָט זי דורכגעטריבּן ,איז זי ערשט דעמאָלט
אַרײַנגעפֿאַלן אין שטוב אַרײַן מיט אַ גװאַלד
עד

לבֿ השמים",

שע,

אײַזנבּאַהן

געשיכטעס,

פֿיג , --קלאַפּט דער װאָגן איבּערן
ז .281
בּרוק פֿון גאַס ,פֿאַלט אַרײַן אין שאָטן פֿון
קלויסטער",

פרץ,

זכרונות,

בּריח

און

רעדעס,

'ציקאָי ,זי ,53
 .0אַרײַנקומען אין עפּעס װאָס איז שלעכט,
אויך פֿיג .אַ' אין א
אי אין אַ שװערן מצב.
בּלאָטע ,זומפּ ,געמויזעכץ אע .אַי אין א הקדש,
אין מיסט אע .אַי אין אַ נע ץ .א' אין אַ
ט עות .אַי אין חשבּון .אי אין שװעריקייטן,
אי אין אַ קלעם ,אין אַ צרה .אַי אין חובֿות,
אַי אין תּפֿיסה .אי אין אומחן ,אי אין אַ היפ-
"א אין ק װ א ס
נאָטישן צושטאנד (טראַנס)
*א' אין
= אין א צרה {קװאַס איז זויערן.
האָר = בּלײַבּן אַן אַלטע מױד,
די גארָע
*גוט א' = טיף אַי ,אין א גאָר שלעכטן מצב,
*ֹאַ' (בּיז) איבּער די אויערן( ,איבּערן קאָפּ) --
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ארײיַנפֿאַסן
דז, .וואו מע פֿאַלט אַרײַן  --דאָרט(ן) מוז מען
בּלײַבּן" ,שװ, .א ליבּע איז אַן אומגליק אויף
דער װעלט ,צו װעמען זי פֿאַלט נאָר אַרײַן",
פֿל; .אַז מע קלובּט (קלײַבּט) צו פֿיל ,פֿאַלט
מען גאָר אין בּלאָטע אַרײַןי ,שװ; .אַ שידוך איז
װי (געגליכן צו) אַ בּלאָטע :װאָס מער מע
קלײַבּט ,אַלץ מער פֿאַלט מען אֲרֹײַךי ,שװ.
,האָבּן די אויגן געהאַט אַ גרויסן כּוח-הטומאה,
און װיי איז געװען דעם שװאַכן װעלכער איז
אַרײַנגעפֿאַלן" ,א .װיעװיאָרקאַ ,הימעל און ערד,
לעמבּערג  ,9091זי ,44
 .7דורכפֿאַלן ,לײַדן אַ מפּלה .אי מיטן
דער נײַער קראָם .אַ' אין
שותּף ,מיט
שלעכטע געשעפֿטן (אומשטאַנדן ,פֿאַלשע ספּעקן"
לאַציעס אע) ,אַי איבּערן עקאָנאָמישן קראַך.
אי אין אַ קאָמישער סיטואַציע .אַ' מיטן ליגן.
;אַז מע פֿאַלט אַרײַן ,זאָל עס אויסגיין צו
געלט", :אַז מע פֿאַלט אַרײַן ,פֿאַלט מען אויך
אַרױס" |= אַז מע האָט היזק ,קען מען
שפּעטער האָבּן רווחן; ,אַז מע קלערט צו פֿיל
 --פֿאַלט מען אַרײַן" |בּײַַם שליסן אַ געשעפֿט,אַן אָפּמאַך אען ,שו, .ער איז מיט זײַן צווייטער
װײַבּ אַרײַנגעפֿאַלן און . . .אין שטובּ איז אַ
גיהנום" ,זש ,קיסר און רבּי ! זי , .04אַז מע
װערט א רבּי פֿאַר גראָבּע-יונגען ,מוז מען דאָך
בּאַװײַזן נסים  --פֿאַלט מען דאָך מִױהסתּם
אַרײַן" ,אֵש ,תּהיליםייוד.

 .8פּלוצעם קראַנק װערן .אי אין א טיפֿוס.
אי אין אַ הינערפּלעט .אי אין אַ פּאַראַליז,
;אַז איך דערמאָן זיך אָן אים  /הייבּ איך מיך
אָן בּאַדענקען / ,פֿאַל איך אַרײַן אין אַלערלײ
קרענקען" ,פֿל.
 .9אַרײַנקומען אונטער (אין) עמעצנס רשות
 -געוויינטלעך לרעה .אִי אין שלעכטע (בּייזע.מיאוסע ,בּלוטיקע ,בּאַרבּאַרישע אאַזו) ה ע נ ט.
אי אין די נעגל פֿון שׂונא .א' צו פֿאָניען
(איװאַנען ,יורקען אע) .אַי אין קהלשע הענט .אי
צום װאָכערניק (אין די הענט); .הײַנט װעל
איך אַי ,אוי / ,צו א מערדער אין די הענט/ ,
װעט זײַן פֿאַרפֿאַלן ,אוי / ,מײַן יונגע װעלט",
פֿל, .אין די הענט פֿון דער אומה גאַלן /
איז די שטאָט רוים אַמאָל אַרײַנגעפֿאַלןײ ,ממוס,
שירה ,ז' ,47
אָבּער אויך :אי אין ר עכ טע ,גוטע
הענט; .אַ דאַנק גאָט װאָס דער בּריוו איז
אַרײַנגעפֿאַלן צו מיר אין האַנט" ,י .ז .פּוטערי
מאַן ,דער

אַריסטאַקראַטישער

צדיק...

 ,װאַרשע

 ,9ז' ,16

 ,0אָן אַ פֿאָרױסגעזעענעם פּלאַן װערן אַ

אַרײַנפֿאָר

טראַכטן אויף אַן אַנדער אופֿן ,אײַנפֿאַלן ,אַי אין
שׂמחה ,פֿרײד ,נחת-רוח אע .אי אין אַ מרה-
שחורה ,אין שרעק ,אין עצבות ,אין ייָאושׁ אע.
אי אין (קעלבּערנע) התפּעלות ,התלהבֿות .אַי
אין אַפּאַטיע ,גלײַכגילטיקײט .א' אין א היס-
טעריע .א' אין א צופֿרידענעם (גליקלעכן) טאָן.
אִי אין גדלות ,גאווה ,פֿאַרריסנקײט אע .אי אין
כּעס( ,גרימ)צאָרן .א' אין אפּיקורסות ,אין
ספֿקות .אַי אין דבֿיקות ,אין עלית-נשמה ,אין
התרוממות .אי אין שלעכטע מידות .אי אין
לשון-הרע .אי אין א בּרוגז ,אין א פֿאַרדראָס.
אין קאָפּ פֿאַלן אַרײַן אַנדערע געדאַנקען (מחש"
בֿות ,רעיונות ,הרהורים) .אי אין פֿאַרטראַכט-
אױך:
קייט ,אין חקירה ,אין הימלזאַכן.
בּײַטן דעם צושט אַנ ד  --אִי אין א (טיפֿן)
*אַי
שלאָף .אַי אין עשירות ,אין דלות אע.
אין אַ  ש מ אל צ ג רוב = אין א גליקלעכער
סיטואַציע מיט שפֿע ,אָפֿט איר |שמאַלץ רינט
אַז מע פֿאַלט אַרײַן
אויס ,די גרובּ בּלײַבּטן,
אין פּחד ,פֿאַרלירט מען דעם שׂכל" ,שװ.
,דעם ערלעכן פֿאַלט גאָר קיין שום עוולה נישט
אַרײַז" {= קומט נישט אַריף אױפֿן זינען),
מס ,משלי תּקע"ד ,יבּ, .12 ,א יאָר פֿערציק
צוריק ,ניט הײַנט געדאכט / ,פֿון תּעניתים
בּײַטאָג ,פֿון חצות בּײַנאַכט / ,פֿון גלגולישלג,
קאַלטע מקוואות ,פֿינצטערע תּורה  /בּין איך
אַרײַנגעפֿאַלן אין א בּיטערע מרה-שחורה" ,אלצ,
קליין װעלטל ,לאָנדאָן  ,4981זי , .67האָט צאַר
אַלעקסאַנדער גענומען א' אין זײַנע מיסטישע
שטימונגען ,און אַלע ליבּעראלן האָבּן די נעז
אַראָפּגעלאָזן" ,זש ,קיסר און רבּי שו ,זי ,741
צ,ײַטנװײַז פֿלעגט אים אַי א געדאַנק אין קאָפּ
אויסצולערנען נאָך א פּאָר דרשות" ,אַר' ,דער
אַלטער מגיד',

 ,איבּעררײַסן אַ צווייטנס רייד .אי עמעצן
אין די רײד, ,איך פֿאַל אײַך אַרײַן אין די
רייד  ---מיר זאָלן האָבּן נחת און פֿרײד" ,פװל
|בּײַַם אַנטשולדיקן זיך למאַי מע האָט איבּער-
געריסן א צװייטנס ריידן, .א נאַר פֿאַלט יענעם
אַרײַן אין די רייד" ,שװ, .קוים לאָז ער עפֿענען
אַ מויל זיך עפּעס אָנצורופֿן ,פֿאַלן זיי אים
אַרײַן אין דער מיט איטלעכער מיט זײַנס",
ממוס,

װינטשפ,

זי .09

 .4װערן אַן אָבּיעקט פֿאַר ריידן ,בּאַרײדן,

אַרײַן אַ דאָלאַר אין קעשענע, .עפּעס װעט אַי
אין בּײַטל אַרײַן", .עס פֿאַלט אַרײַן אין דִי
הענט א מזומנער גראָשן", .װער װײס(ט)
וועמען װעט אי די ירושה פֿון אַלטר פעטער".
,א טייל פֿון דעם גוטס װעט אי אין א מקום-
קדוש (צו עולמות)", .איז מיר ניט אַרײַנ-
געפֿאַלן קיין שלישות-געלט .ניט פֿון הי ,ניט
פֿון דער סבֿיבֿה" ,ממוס ,טאַקסע, .דאָ פֿאַלט
פּענעקן אַרײַן דעם רבּינס פּאטש און דערמאָנט
אים אַז ער געפֿינט זיך אין חדר" ,בּערק ,בּאַם

דניעפּער ו ,יעמעס' ,זי ,451
 .8אַרױסװײַזן זיך מיט אַ צוגאָבּ-קאָליר.
שװאַרצע האָר װאָס פֿאַלן אַרײַן אַזש אין בּלױ.
בּרוינע אויגן װאָס פֿאַלן אַרײַן אין קופּער-
קאָליר, .איך װיל ניט אַואַ רויטע פֿאַרבּ ,איך
יל זי זאָל אַי אין װיאָלעט":

7

פאַקטיאָריש) אי אין א ראָלע  --שפּילן

אָן צוגרייטונג,

:98

צופֿעליק.

אַי װי אין אַ

גרובּ( ,וואסער ,ים ,תּהום) .אַי װי פֿון בּוידעם,
פֿון דאך .א' װי א בּלינד פֿערד אין א גרובּ
(טינטערל) .אי װי א יון אין סוכּה {געניצט
װען עמעצער מישט זיך אַרײַן אין אַן ענין
װאָס ער פֿאַרשטײט ניטן .אַי װי אין ראָסל,
װי אַ קאַץ אין סמעטענע ,א מויז אין זויער-
מילך ,װי א גאנדז אין האָבּער ,װי פֿאָניע אין
אַ זאַק בּאָרשט ,װי אַ פֿיש אין װאַסער .אַ' װי
א קיטשקע .אַי װי א היישעריק .אי װי איװאַן
(אַ גוי ,א פֿאָניע) צו בּרכו ,װי א כֹּהן אױפֿן
בּית:הקבֿרות ,א מתנגד צום רבּינס טיש ,װי אַ
ליטװאַק צו אַ גוטן-ייִדן ,אמשומד (א פּריסטאַו)
צו כּלינדרי ,װי א טראָפּן מילך (טיפּת-חלבֿ)
אין דער שבּתדיקער יויך ,װי אַ בּרעקל בּרויט
אין פּסחדיקן ראָסל .אַי װי אַ בּער איבּער א לעק
האָניק .אִי װי גאָט (בּרוך-הוא) מיט אונדז.
מיט

זיך , --װען צװיא לײַט זיך אימר

מקנא זײַן ,פֿןאַןלין זיא זיך גיװוישׂ איינר דעם
אַנדרין אין זײַן מחיי אָבֹּר הןאןנטװאַרק אַרײַן",
עיון ,מז/בּ, .די מאַנסבּילן זײַנען זיך אַרלַני
געפֿאַלן אין די בּערד ,די װײַבּער האָבּן זיך
געריסן די שלייערס" ,פּ .רודאָי ,טמז.41 | 2691 ,

דעכץ .דעניש .דער (דין ,זקע) .דערײ.
אַרײַנפֿאַסֿן --

טרו.

אי א בּריליאַנט אין

פֿינגערל .אי אַ בּילד, .גענומען דינע פּימשן --
האָלצענע שטעקעלעך ,זיי אויסגעהוילט ,אינץ-

*אַ' אין די מײַלער
פֿאַר לשון-הרע ,רכילות.
(אין עמעצנס מויל) ,אי אין לײַטישע מײַלער.
,בּעסער אי אין גיהנום װי אין ייִדישע מײַלער",
,יידער אי צו {אירן  . . .אין מויל אַרײַן
שװ .א
איז שוין בּעסער אױסבּרעכן זיך א פֿוס" ,שע,

;אַי דאָס נאַאיווע ייִדישע פֿאָלקס-ליד אין דער
אַלטער העבּרעאיש-אַראַמעאישער שפּראַך" ,בּעמ

אִי אין

/עמישן

זומערילעבּן,

ז' .041

בּײַ

ר'

מרדכילע:

װײיניק אַרײַנגעפֿאַסט א בּריוװו" ,ג .ח .לעװנער,
דיא פּאַריזער מלאַך'טע ,װילנץ  ,7981ז' 01

שו ,זי 56

מיט

זיך.

/זנג.

מיטגליד פֿון א גרופּע .אי אין א ח  3רה . ...
אי אין אַ קרעמערשער (בּעלימלאָכהשער אאַ)
ס בֿי 3ה .אִי צװישן לומדים (תּהילים-זאָגערס,

*זאָגן (פּסקענען) װאָס (װי)
ייִדישע צינגער.
עס פֿאַלט אין מויל אַרײַן = אומבּאַטראַכטער-
ויל = װערן פּאָפּולער.
*ֹאַ'י אין מ
הייט .
,בּײַ די פּועלים װערן אָפֿט געזונגען לידלעך

אַרײַנפֿאַר  --דער- ,ן .1 .אַקט פֿון אַרײַנ-
פֿאָרן .פּאַראַדנער אי מיט פֿיר פֿערד נאַשפּיץ,

 1אָנקומען צו עמעצן װי אַ לערלינג ,אַן
איידעם אָדער אין יעדער דערונטערדיקן מצבֿ.
אי צו א גוטן רבּין ,אי צו אַן אמתן מײַסטער,
אי צו אַ פּאַרטאַטש .אי צו אַ בּייזער שויגער.
 2אָנהײבּן פֿילן אַנדערש װי פֿריער .נעמען

צו

 .2אָרט דורך װעלכן מע פֿאָרט אַרײַן .א"

מיידלעך ,דינסטמיידלעך ,און בּאַקומען דעם
נאָמען פֿאָלקסלידלעך" ,ממוס ,שלמה ,זי ,78

"יײך אָפּשטעלן בּײַם א"

קאָרטן-שפּילערס אאַזו).

אָ.ס
װ,
,

פֿאַלן דערנאַך

ארײַן

אין

מויל

דריטפּערזאַניק .אַרײַנבּאַקומען (זיך)
2
אַרײַנקריגן (זיך) .האַבּן הכנסה ,רווח .סיפֿאַלט

יער (דין- ,קע).

טויער.

א"גאס.

 ,9דזװ א"ה ויז, .מײַן ערשטער אַי |בּעת
דער פּראַװינץ-רײַזען איז געװען טישאָװעץ",
פרץ ,יבּילדער פֿון א פּראָװינץ:רײַזע ,בּי

אַרײַנפֿאַרבּלאָנדזשען

2012

 .4דערלױיבּעניש אַרײַנצופֿאָרן .װיזע .בּאַקו-
מען אַן אי

 .8דאָס איבּעררײַסן א צװייטנס רייד ,נבֿהל
ווערן פֿון פּלוצעמדיקן אַי אין די רייד מצך
דעם רבּין,
 .0אָנהײבּ פֿון יעדער מין אַרבּעט, .אַז דער
אי װערט קאליע איז גלײַכער אָנצוהייבּן פֿונ'
דאָסנײַ", .דער חזן האָט געמאַכט אַ שלעכטן
אי ,אָבּער א פּאָר מינוט שפּעטער האָט ער זיך
צעזונגען".
 ./הקדמה .אַ קורצער אַי צום ספֿר,
 ,8ואול .פֿרױעןאָרגאַן.

אַרײַנפֿאַרכּלאָנדושען  --אוטו .אי אין אַ
ײַ.נ-
ר.
ַ.
אָט
קלײַזל, .א געהיים-פּאַליציסט הא
פֿאַרבּלאָנדזשעט אין דער איילמיל אויף אלט-
שטאָט" ,ש .גליקסמאַן ,פֿרױענרײַך ,לאָדז ,0391
זי ,, ,92איר האָט אַרײַנפֿאַרבּלאַנדזשעט אין יום-
כּיפּורדיקן מחזור" ,טמז 8591 ,או ,12

אַרײַנפֿאַרבּעטן  --טרו .אי דעם גאַסט אין
זאל, .װען דער 'סטאַרשײ איז
פֿון אונטערן שעכטהויז ,האָבּן
שטובּ אויף חלה און ייִדישע
שטעטל ,װאַרשע  ,0391ז' .22
-/עניש,
דונג . -עכץ.

צוריקגעקומען
זיי אים אַ' אין
פֿיש" ,װײַס ,אַ
מיט זיך,

אַרײַנפֿאַרדינען  --טרו .פֿ,אַרמאָגן זאָל איך
 . . .װאָס מײַן טאַטע ...האָט נאָכדעם אין
עטלעכע געציילטע יאָרן אַרײַנפֿאַרדינט בּײַם
אַלטן גראָף" ,ישׂק ,שליאַך,...

אַרײַנפֿאָר"הױז

זי ,921

 --זאָס ,הײַזער.

דזת

אײַנפֿאָרהױז, ,0021 ,ייִדן פֿון שטעטל האָבּן זיך
ַֿןא.ַ.ר.לײגט
פרײ
איבּערגעצויגן אין שטאָט אַ
געשעפֿטן , . . .אַהײַזער פֿאַר פּריצים און
שׂררות" ,יקיר װאַרשאַװסקי' ,ר' יוסל מינץ"
דז  --א"הויף ,דער :ן ,הייף; .אין ל,
זענען געװוען עטלעכע גרויסע אַ-הייף ,וואוהין
די פֿורן פֿלעגן פֿאַרפֿאָרן",

אַרײַנפֿאַרװעבּן  --טרח .אַי פֿאַרבּיקע פֿעדעם
אין גרויען געװעבּ .אַי פּסוקים אין מאַמע-לשון,
;די אַלע װאָס האָבּן געפּרוּװט בּאַרעכענען דעם
! קץ ,אָפּגעריכט תּיקון-חצות  --זי אַלע זענען
אַרײַנפֿאַרװעבּט אין ציוניזם" ,איבּז ,ח .הו,
/נג,
היימיש ,שבֿט-אָדר תּשכ"א.

אַרײַנפֿאַרזינקען  --אוטו .אַי אין טיפֿן זומפּ,
,הויכע צילינדערס אויף די קעפּ ,מיט הויכע
קראַגנס איבּער די אויערן ,װאואהין עס איז
אַרײַנפֿאַרזונקען דאָס גאַנצע קעפּל" ,װײַס ן,
'שרעבּערק' ,זי ,451

אַרײַנפֿאַרזעצן  --טרו .אַי פֿלאַנצן .אי א
שטיינדל

אין

פֿינגערל.

;אָט

איז

ס'היז,..

אײַנגעזונקען בּיז די פֿענצטער אין דער ערד,
פּונקט װי סע זאָל זײַן אַרײַנפֿאַרזעצט" ,איבּז,
ה .רובּין ,היימיש ,סיון תּמוז תּשכ"א,

אַרײַנפֿאָרן  --אוטװ.

אַרײַנפֿאַרשװינדן

 .1אָנקומען ,אַרײַך-

קומען פֿאָרנדיק .אי מיטן װאָגן (מיט דער בּויד
אע) אין שטעטל אַרײַן .אַי מיטן אױטאָ קיין
נתּניה, ,מיט פֿרעמדע מצוות פֿאָרט מען אין

גןדעדן ניט אַרײַן" ,שװ, .װי מיר זענען ארײַנ-
געפֿאָרן אין שטעטל ,האָבּ איך דערוען א
גאנצע שורה נײַע דירות מיט שינדלענע דעכער",
בּינשטאַק,

יהודהילייף

בּערלינער,

ש'למה
בּײַא ר

לבֿובֿ , .6981האָבּן מיר זיך אַרײַנגעזעצט אין
דער בּאן און מיט א טראַסק אַרײַנגעפֿאָרן קיין
ממוס,

אדעס",

שטורם:צײַט,

זי  .8עקיין ארץ"

ישׂראל פֿאַרט מען ניט אַרױס ,קיין ארץיישראל
פֿאָרט מען ארײַן" ,רייז( ,ירושלים ,מאה-
שערים),
 .2פֿיג* :אַי צו עמעצן אין ה אַ ר צ | אַרײַן
= װערן מיט עמעצן גאָר נאָענט ,אינטים,
*אי אין (דער) גאַל = אוױפרעגן ,אַרײַנ-
*ֹאַי אין דער ל ע בע ר
בּרענגען אין צאָרן.
= שטאַרק וי טאָן.

 .9אָנקומען נאָר אויף א קורצער װײַל ,מיט
א

בּאַשטימטן

ציל

צופֿעליק.

אָדער

פּוערים

פֿאָרן אַרײַן אױפֿן מאַרק צו פֿאַרקױפֿן . ..אי
מיט לאַסט-אױטאָס אין געטאָ אַװעקצופֿירן אַלע
אַלטע לײַט און קינדער צו די װאַגאָנען, .אין
דער קאַרדאָן {=גאַליציען זייער אַחרױיתדיק
געװען .איבּער דעם האָט מען בּיז אַהער נישט
זוכה געװעזן אײַנצובּעטן דעם צדיק בּשום-
אופֿן

אַהין

אַרײַנצופֿאָרן",

{חײים

מאַלאַגאַן,

'גדולת ר' װאָלף '...װיפ ,זי , .|832בּשעת
זיײערער אַ חגא ,אַמאָל אויך א זונטיק ,פֿלעגט
יאַן מיט דער פּאָמפּע ,אין א קאַרעטע נאַשפּיץ,
אי אין שטעטל",

ממוס,

שלמה,

ז' .021

;א

פּריצה  . . .אַ גרושה פֿלעגט פּלוצלונג אַי אין אַ
שטעטל און מיט געװאַלט אױפֿכאַפּן אַ יִד
פֿון גאַס" ,פּרץ ,פֿאַלקסטי געשיכטן' ,קלעצקין!,
זי , .82לאָם איך נאָר אַ' אין אַ יודישער שטאָט
 --װיפֿל שידוכים װעט מען מיר אָנשלאָגןײ ,ספ,יודישער

קאָלאָניסט,

זי ,962

 4בּײַם אַרײַנקומען זיך אָנשטױסן אויף
עפּעס .אַי אין א צווייטער פֿור .אַי מיטן אויטאָ
אין אַ בּוים .אַי מיטן דישל אין גאַניק אַרײַן.

אַנאַלאָגיש  --אַי אין ש בּ ת ארײַן  --אָנקומען
נאָך ליכט-בּענטשן .אַזױ אויך :אַ' אין די

לאָקשן ,אין אַ לאָקש :אַי מיטן דישל אין דער
שיסל לאָקשן ,אין די לאָקשן {פֿרײַטיק צונאַכטס
איז יויך מיט לאָקשן געװוען דער טראַדיציאָנץ-
לער מאכלן ,אויך :אַי (מיטן דישל ,מיט די
האַלאָבּליעס) אין 'לכו נרננה' ,אין 'לכה-דודי'
אַרײַן  --אָנקומען נאָך קבּלת-שבּת,
 .9אַרײַנמישן זיך אין א צװייטנס רײד,
אָפּװײַכן פֿון אַן ענין בּײַם רעדן, .שװײַג א
װײַלע ,פֿאָר מיר ניט אַרײַן מיט דײַנע נאַרישע
*אַי מיטן דישל אין גאַניק אַרײַן
חכמהלעך".
= זיך אַרײַנמישן אין א צװייטנס רייד ,אויך;
*אַ' מיט אַ װאָגן
אין א צווייטנס אַן עסק.
בּאַרעלעך

=

ארײַנפֿאַלן

אין די ריד

*א'

מיט (אין) אַ פּאַמוי)ניצע = איבּעררײַסן עמעצן
לף ה שי שי
*א' אין א
און אים זידלען
אַרײַן  --בּײִַם רעדן פֿאַרקריכן העט-װײַט פֿון
,ע דאַרף אַמאָל אי עפּעס
דער טעמע ,פֿון ענין .מ
הינטן אַרום . . .מע פֿאָרט ,דאַכט זיך ,קיין
יעהופּעץ און פּלוצעם זאָל גאָר אויסקומען
בּױיבּעריקי ,ממוס ,פריזיו.

 .0דערלאַנגען א קלאַפּ ,אי אין פּנים ,אין
בּאַק ,אין פּיסק ,אין מאָרדע ,אין די אויגן אע.
אי מיט א פּאָר פֿרעסק .אי צװישן (אין) די ציין,
אי מיט די נעגל און אױסרײַסן די אויגן א'
מיט די הענט אין די האָר .אי אין די לחיים
{= אין די בּאַקן| ,אַ' אין די עתּודים {= אין
די בּאַקן ,װש :עתּור = בּאָקן .קאַנגעדרודלט
װי די הענער און גרייט אָנכאפּן זיך בּײַ די
בּערד אָדער אַ' איינער דעם אַנדערן אין די
אויגן

שע,

אַרײַןְ" ,

מענשעלעך,...

קליינע

זי ,741
? .אָנהײבּן אָדער אַרײַנדרינגען אין אַן ענין,
אין שטודירן ,אין לערנען ,היפש װײַט .אי אין
אַ נײַער מסכתּא .אי אין א שטודיע ,אין אַ
פֿאָרשונג-פּראָיעקט .אַ' אין דער לערן(ע) א'
אין אַן עסק ,אין אַ חשבּון ,אין אַן אָפּמאַך אע.

בּײַם

ויאָרן בּין איך אַ שטיקל

דרײַצנטן

מושלם געװאָרן / ,אין חשבּון ,אין דײַטש ,אַ

בּיסל אַרײַנגעפֿאָרןײ ,אלצ ,קליין וועלטל ,לאָנדאָן
|
 ,4ז' ,6
 .8אַרײַנװאַקסן .א' אין הויכן (הויכער)
עלטער .בּראָדעװקעס פֿאָרן אַרײַן איבּערן פּנים,
אי װי קראָפּעװע אין קאָרן, .אַן אייזל װאָס איז
װײַט ארײַנגעפֿאָרן אין זײַנע יאָרן און אָנגעליטן
זיך" ,י .מאַניק ,ידי הינט און דאָס אייזל.
 .9אַרײַנקריגן זיך אין אַ גרופּע אָדער צו אַ
',איז ניט אַזױ לײַכט
יחיד .א' אין פֿאַראײן ,ס
ארײַנצופֿאָרן אין בּעלי-עגלהשן צעך" ,זש ,נח
פאַנדרע,

 ,0אומלעגאַל אַריבּערפֿאָרן די גרענעץ און
אַרײַנקומען אין אַן אַנדער לאַנד (געװויינטלעך
 -דײַטשלאַנד) ,אַי פֿון מלאוע ,פֿון קיבּאַרטאע (מיט די נעמען פֿון די גרענעץ-פּונקטן),
| ( .11וואויליונגעריש) אַרײַנכאַפּן זיך ,אַרױס-
גנבֿענען .אי און מיטשלעפּן מיט זיך טראַנטעס,

;אַז מע װיל אַ שפּיצל אױפֿטאָן ,מוז מען
פֿריער זײַן מיט איין פֿוס און דערנאָך פֿאָרט
מען אַרײַן מיט
צוואה ,לעמבּערג
מוזן אי צו דיר
אין די טאָרבּעס

בּיידע" ,ל .פימסענשטיין ,די
 ,4981זי , ,84װעל איך אַליין
מיט מײַנע צען פֿינגער גלײַך
{=קעשענעסן אַרײַן" ,שע,

בּלאָנדזענדע שטערן | ,זי ,58
 ,2ואול .מיט אָנצוהערעניש אויף סעקסועלן
פֿאַרקער . ,מזמור לתודה בּרננה / .צי קען מען
אי בּעל:הבּיתטעניו?  /בּואי לפֿני בּרננה/ ,
מע קען א' ,מײַן נשמהניו" ,פֿל.

מיט
זונג .

זיך  --קזו .אַי זיך אין די האָר,
עעכץ .

דקע) . -ערײַ.

/עניש.

ער(ין,

אַרײַנפֿאַרקלײַבּן זיך  --אומו, .דערנאָך
האָט אין די װעבּער-שטובּן זיך אַרײַנפֿאַרקליבּן
אײַנעסנדיקער

הונגער

און

גריזשעניש",

2

אָקרוטני ,אונזער אַרים בּרויט ,װאַרשע ,6391
אַרײַנפֿאַרשװינדן  --אוטח.
ארײַנקומען
ערגעץ און פֿאַרשװינדן .אַ' ערגעץ אין אַ
ווינקעלע; .און בּיידע װערן צוריק אַרײַנפֿאַר-
שוואונדן אין שטובּ" ,װײַס װ' ,קולטור-ליגע,
הז ,42

אַרײַנפֿיבּערן

8102
מאַכן עס זאָל

אַרײַנפֿיבּערן  --טרו .נעאָל.

אַרײַנדרינגען פֿיבּערנדיק, .די שטילקייט ...
פֿיבּערט אַרײַן אין די אויערן פֿון בּלעטער די
קנאָספּנדןיקןע װערטער פֿון אײיבּיקן לידײ ,רק,
אויך אוטװ  --אַרײַנקומען
טמז 2691 ,ט2ע.7
פֿיבּערנדיק .אַי אין זײַן (איר) שטובּ,

 .1אַרײַנשפּילן אויף

אַרײַנפֿידלען  --טרו.

א פֿידל, .אין יעדן פֿליַער און קריכער ,אין
יעדן שפּרינגער און שוימער אַרײַנגעפֿידלט,
אַרײַנגעצימבּלט אין האַרצן ליד און ניגון ,טעם
און הן" ,יפֿ ,די לעגענדע נח גרין ,זי ,801
 .2בּמקום-װערבּ מיט כּלערליי בּבּ װאָס װערן
פֿאַרשטענדלעך פֿון קאָנטעקסט .דוגמאות :אַ'
עמעצן אין צורה ,אַ' א האַלבּן לאַבּן בּרויט,
אי אַ געטאָקטן ליגן .אַ' בּראַק צװישן דער
א
עדונגען
פ.ּ.ג .
ַעק
סחורה, .בּין איך אאַװ
רומקע {=צימערלן ,אַרײַנגעפֿידלט . . .אַ צען"
אױפֿגאָבּי ,

דאָלאָר בּיל אַן

ז' ,652
-ונג .

שע,

זעניש . -ער (דין,

-עכץ,

-קע).

מאָנאָלאָגען

אַרײַנפֿירן

אַרײַנבּרענגען מיט
אַרײַנפֿינגערן  --טרװ.
די פֿינגער .אויסדריקן מיט די פֿינגער ,אַי די
פֿרײד אין דער מאַנדאַלינע .אי די װירטואָזיטעט
מיט
אין די סטרונעס פֿון אַ סטראַדיװואַריוס.
זיך.

-נה,

אַרײַנפֿינצטערן  --אוסטו  --אַרײַנדרינגען
מיט פֿינצטערניש, .דורך די פֿענצטער האָט
אַרײַנגעפֿינצטערט די נאכט מיט אַן אין-סופֿיקער
שווארצקייט?,

מ.

דלוזשנאַװסקי,

איק,

ר"ה

תּשכ"ט, .דאָס שװײַגן פֿון נאַכטיקן װאַלד האָט
אַרײַנגעפֿינצטערט דורכן פֿענצטער" ,חג ,צמח
טרװ ; --פֿאַרלײגן זיך אױפֿן
אַטלאַס װ.
ייִדישן פֿאָלק און אים מיט געװאַלד אַרײַנקנעטן,
אי און צעשמעלצן" ,יג ,ציטירט טמז4691 ,
הנ
8592
אַרײַ-
אַרײַנפֿינקלען  --אוסװ  8טרו.
דרינגען פֿינקלענדיק .אַ שטערנדל פֿינקלט אַרײַן.
אי האָפֿענונג, .װי א מעסער אין דער ערד א
טיף פֿאַרשטעקטער / ,האָבּ איך אין זיך אַרלן-
געפֿינקלט און געשטומט" ,חג ,דורות ,ז' ,76
עניש.
מיט זיך.

 1אַרײַנשמײַסן.

אַרײַנפֿיצקען  --טרו .דזו פ=יטשקען.+- ,

אי אין הינטן װיפֿל עס גייט אַרײַן; .איך װאָלט
אים אַרײַנגעפֿיטשקעט א פּאָר אויף זעלנעריש
 -א מצוה אויף אים" ,י .מ .נײמאַן ,שבּת: ,2װאול
אױבּס ,װאַרשע  ,3291זי .58
עניש.
עכץ.יונגעריש .בּאַמאַנען.

אַי וואו די ייִדן האָבּן גערוט |2כ'ויחנו בּתחת',
בּמדבּר ,ל, ,}62 ,צי דו װילסט ,דער טאַטע זאָל
דיר אנדיערלייגן און אַ' לכּבֿוד פּסח?" ,שע,
/עלכץ,
מעשׂיות פֿאַר אידי קינדער װ ,זי .79
-עניש,

אַרײַנפֿיטשקען  --טרו.

 .1אַרײַנשפּילן אויף

אַרײַנפֿײַפֿן  --טרװ.

אַ פֿײַפֿל ,פֿײַפֿן מיט די ליפּן און אַרױסגעבּן א
ניגון .אי אין די אויערן דאָס ניגונדל, .דער
פֿײַףזײגער האָט מיר קאַלט אַרײַנגעפֿײַפֿט אין
דער נשמה" ,סעג ,געבּרענטע טריט ,ב"א ,7491

איך אומפ, :סװואיעט ,ס'בּלאָזט ...
זי ,53
ספֿײַפֿט אַרײַן אין די פֿענצטער ,אין די שטיבּער
פֿון אַלע זײַטןי ,הערצל אַפּשאַ ,בּית ישׂראל
--

װיזשניצער

רבּי'ס

הויף,

סיגעט-מארמאָרעש

 ,9זי ,74
 .2בּמקום-װערבּ מיט פֿאַרשײדענע בּבּ װאָס
וערן פֿאַרשטענדלעך פֿון קאָנטעקסט .לדוגמא:
אִי אַ הילכיקן פּאַטש .אַ' אין זיך עטלעכע
גלעזלעך .אי א מעסער אין רוקן .אי צו זיך אין
ספעצ  --אַרײַננאַרן.
קעשענע די מטבּעות.
פֿאַלש געלט, .כהאָבּ זיי
א א קאנע,
אַרײַנגעפֿיפֿן שפּריצערס מיט קאנעס אַז זי
װעלן געדענקען למען ידעו דורותיכם  --און
געבּרענגט אַן אַנטיק פֿון שופֿרות" ,ז .מוירער,
זײַ נישט

קיין װאוילער

יונג | ,טאַרנאָ

,1191

זי ,72
=ֿייף ,דער.
פ

-עכץ,

אַרײַנפֿילן  --טרװ.
דערפֿילן.
זיך --
װייטיקן.
דיכטערס

-עניש.

-/עריי,

מאַכן מע זאָל טיף

געװיינטלעך מיט
אַי יענעמס צער.
אי זיך אין יענעמס מצבֿ ,אין זײַנע
אַי זיך אין א ראָלע .אי זיך אין דעם
שאַפֿן, ,ער האָט די גרויסע פֿעאיקײיט

זיך אַרײַנצופֿילן,

אַרײַנצולעבּן

אין אַלערלײ

פּסיכישע סיטואַציעס און גײַסטיקע מאָטיוון",
קאר ! ,נ"י  ,8391זי 421

/עבץ.

-עניש,

אַרײַנפֿיר  --דער.

 .1אַקט פֿון אַרײַנפֿירן,
אַי .אי פֿון לעבּנס.

אײַליקער אַי .געהיימער
מיטלען אין שטאָט,
 ,2אימפּאָרט .אַי פֿון לוקסוס-אַרטיקלען .א
האַנדלס-אָפּמאַך צו רעגולירן דעם אַ
 .9קאָרידאָר ,פֿירהױז, .מע גייט דורך דעם
שמאָלן און פֿינצטערן אַי ,איידער מע קומט
צו זײַן קאַבּינעט".
 .4הקדמה ,ערשטער קאַפּיטל (טייל) פֿון א
בּוך װאָס קלערט אויף די כּונה ,דעם פּלאַן אאַ
פֿון אַ װערק .אָפּפּטרן דעם אי מיט א פּאָר
זײַטלעך,
 .8דז בּעל"פּה .אָנהײב פֿון א דעבּאַטע אע.
װאָרט פֿון פֿאָרזיצער פֿאַר די רייד פֿון די
װײַטערדיקע בּאַטײליקטע,

 .0ערשטער טייל פֿון א מוזיקאַלישע קאָמ-
|
פּאָזיציע.
 {4יעדער מין אָנהײבּ פֿון אַ טואונג ,אַן
אונטערנעמונג װאָס דאַוף דורכגיין עטלעכע
סטאדיעס, .דאָס צוגרייטן די לאַסט-אױטאָס איז
געווען דער אי צו דער פֿולקומער ליקװידאַציע
פֿון געטאָ".
 .5בּאַדינג .אומפֿאַרמײַדלעכער אָנהײבּ, .דער
'והגדת לבֿנךי איז דער אי צו אונדזער שיינעם
סדר", .ח,וצפּה און רשעות זענען אַן א' צו בּן
דודס קומען".
אַײאַרטיקל .אַײדערלױבּעניש .אַװאָרט .א"
זאַץ .אַפּאַראַגראף .אַ"קאַדענץ .אַיקורס .אַי
קלאַנג,

אַרײַנפֿירן  --טרו.

 .1פֿירן און דערפֿירן

עמעצן מע זאָל ערגעץ אַרײַנקומען .אַי עמעצן
צו זיך,, ,פֿירט מען מיך אַרײַן אין ערשטן חדר,
הייסט מען מיר אױיסטאָן די ייִדישע קליידער".
פל, .זיא בוירטן |=פֿירטןן אין גיבאַנגן בור
דען קויניג הינײַן  /דאָ מושט דער אָרם דוד
אָבּר לײַדן פּײַן" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿץ ,825
,דיא פֿון דעם שװערט אַנטרינן ,װיל איך אין
יעגיר נוך שיקן ,זולן זיא פֿנגן אונ' אין דאָשׂ
גלות הינײַן פֿירן" ,שעריר ,טז|; .61 ,יוספֿס
בּרידער} שפּראַכן :מיר זײַן הירײַן גיפֿיארט
אום דאָשׂ געלטש הואֲַ{זלבּין" ,בּליץ ,בּראשית,
מג, .81 ,אײַער משיח איז געבּאָרן .דער װעט
אײַך אין ארץיישׂראל אי מיט אײַערע שאָרן",
יענטע בּת יצחק .עשׂרת הדבּרות בּיכל, .װי דער

רבּי איז נאַר געקומען / ,האָט מען אים גאנץ
שיין צוגענומען;  /אים אין א שטיבּל אַרײַן
געפֿירט / ,מיט מעבל און פֿירהאַנג אויסגע-
צירט" ,עט ,לידער ,װילנע  ,5291ז' ,842
,מלאָכים װאָס בּאַגלײטן א יידן פֿרײַטיק-
צונאַכטס פֿון דער שול  --זיי קומען עס דאָ,
אַרײַנפֿירנדיק צו זיך אין שטיבּל אונדזער
סענדערלןעןן" ,ממוס ,ישבּת; .אַז מיר זענען
אַנגעקומען אין די גאזקאמערן ,האָט מען אונדז
אױיסגעטאָן די קליידער און מ'האָט אונדז
אַרײַנגעפֿירט נאקעט אין פֿאָדערצימער פֿון דער
אױיך
גאַזקאַמער" ,יזבּ זלאַטשעװ ,ז' .583
פֿיג .אי פֿרישע (נײַע) כּוחות.
 ,2אַרײַנבּרענגען אין א שװערן מצבֿ .דער"
פֿירן צו עפּעס װאָס איזן שלעכט .אַ' אין אַן
אומגליק ,אין א צרה .אי אין אַ בּלאָטע ,אַ
זומפּ ,אַ געמויזעכץ .אִי ממש אין גיהנום .אי אין
אַלדאָס בּייז ,פֿאַרנארן און אי אין אַ טע ות.
*אַי אין ח ד ר ,אין ב אָד = אָנלערנען װי
עס געהער צו זײַן ,בּאַשטראַפֿן, .אין א בּלאָטע
האָט ער מיך אַרײַנגעפֿירט / ,איך קען שוין
מער נישט אַרויסקריכן"87 ,ל, .זאָלן מײַנע
װי אין אָן אומגליק װאָס
ס.ן
..
ורי
װנדע
קי
שונאי-חינם ,אוהבֿ-שקר האָבּן מיך אֲרַײֵנַי
געפֿירט",

יום'טובֿ

רי

ליפּמאַן

העלער,

מגלת

איבֿה ,לובּלין  ,5981ז' , .4דאָס |לערנען דקדוק,
לשון) קען חלילה דעם מענטשן צום ניט גוטן
אין די הענט אַיי ,אבּג ,דעקטוך ,װאַרשע ,6781
זי ,16
 ,9אויך אַרײַנבּרדענגען אין אַ מצבֿ װאָס
איז גוט אָדער נייטראל .א' אין עשירות ,אין
א נײַער גדולה .אי אין א שמועס .אי אין מאָדע,
אי אין דער מדינה אור תּורה ומצוות ,אין ליכט
פֿון השׂכּלה,
 .4בּרענגען צו פֿירן (און אָפּלאַגערן) .אַי די
תּבֿואה אין שײַער .אי בּולבּעס אין קעלער .אַי
קאָנטראַבּאַנד און עס בּאַהאַלטן, .צען מלאָכות
זענען פֿאַרהאַנדן איידער מע קאָן דאָס בּרויט
עסן :אַקערן ,זייען ,שנײַדן ,בּינדן ,אַי ,דרעשן,
װינטשױפֿלען ,מאָלן ,קנעטן ,בּאַקן"7 ,ט ,2נג/א.
;אַ פּויער האָט אין שטאָט אַרײַנגעפֿירט /
אַ שאָף ,א חזיר און אַ ציג צו פֿאַרקױפֿן,
עט ,משלים,

װילנצ  ,5291ז' , ,722טייל האָבּן

אַרײַנגעפֿירט בּשר-חוץ בּגניבֿה אין שטאָט פֿונעם
ישובֿי,

ממוס,

שלמה.

זי ,311

;אָנקוקן...
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אַרײַנפֿלאַדערן
וְאים} עֶרבֿ פּסח בּשעת אַ'י די מצה-שמורה אין
הויף אַרײַן  --מעג מען גיין אויף חידושים",
פֿון פסח

שע,

בּיז פסח,

ז' .031

פיג  --אי די שינקייטן
געצעלטן פֿון שם,

אַנאַלאָגיש,

פֿון יפֿת אין די

פ .אימפּאַרטירן פֿון אַן אַנדער לאַנד ,אַ'
װײַן פֿון אונגאַרן .אַ' געהילץ פֿון לבֿנון .אַ'
רױישטאָפֿן,
 .0אַרײַנבּרענגען אין שטובּ דאָס נייטיקע
(לויט ייִדישע מנהגים ,דינים) .אײַנשטעלן דאָס
געוויינטלעכע ,דאָס אָבּליגאַטאָרישע .דעם חמץ
אַרױספֿירן און דעם פּסח אַי .אי אַ יום-טובֿ מיט
אָרדענונג( .ניט) האָבּן מיט װאָס דעם שבּת
אַרײַנצופֿירן, .בּאַקומען די עטלעכע גראָשנס
װעקגעשיקט אַהיים | . . .די װײַבּן זאָל אַ
ַ.
.,
א
בּיסל אַרױסטרײַבּן דעם קבּצן ,אַרומנײען די
קינדער ,אַי דעם פּסח" ,שע ,פֿון פּסח בּיז פּסח,
זי ,542

 7אינסטאָלירן .אַי קאַנאַליזאַציע .אַי עלעק"
טרע .אַי א טעלעפֿאָן אין הויז .א' אין נגבֿ
װאַסער פֿון צפֿון ,אי טעלעוויזיע,
( .8בּוכהאלטעריע) אַרײַנשרײַבּן .א' אין די
בּיכער .אַי אויף עמעצנס חשבּון.

 .9אָנשרײַבּן א הקדמה ,אַן אַרײַנפֿיר (+--
 ,)3בּעל-פּה צוגרייטן צו א שמועס,

דעבאטע

אע ( 6--אַרײַנפֿיר  ,)35אי דעם ענין ,די פֿראגע
װאָס אינטערעסירט דעם עולם,

( .0אנטדעקן און) אײַנשטעלן עפּעס נײַס,
אַרײַנבּרענגען א נײַע פֿירונג .א' דאָס שטעלן
פּאָקן; .די האנטמאשינעס האָבּן שוין אויך
פֿאַרגרינגערט די אַרבּעט  . . .אין אייניקע מלאָ-

אַרײַנפֿליען

פּ,ורים צו דער סעודה ,ר' מענכין זיצט
בּרייטלעך בּײַם טיש און פֿלאַמט ארײַן אַ גלעזל
נאָך א גלעזל" ,א .מ .שאַרקאַנסקי ,אַ שפּיטצעל
פֿון אַ פּורים'שפּילער ,נ"י  ,9981ז' , ,51ייִדיש-
קייט איז געװען שענער און פֿאַרטיפֿטער װי
דער דין און חומרא ,װאָס ייִדן האָבּן אין דעם
אַרײַנגעפֿלאַמט

גרויס

יג ,איק,

חדװה",

7691

ווע ,11

אַרײַנפֿלאַנצן

--

און זיך דאָרטן אַי.

אַ' נײַע געװיקסן

טרה.

--פֿלאַנץ ,דער

-ונג,

ץניש,מאכן

עס

זאָל

פֿלאַקערן אינעװײיניק .א' אין די תּלמידים דעם
אידעאליזם פֿון די פּיאָנערן .י,יִדן פּוילישע מיט
גאַרטלען און אין טאַנץ אַרײַנגעפֿלאַקערט,
תּאווהדיקע װאַנצן ,הייסע בּערד און אויגן --

סאַמעט" ,חג ,פליטים ,זי .,24

מיט זיך.

ניש,

אַרײַנפֿליגלעשן  --אוטװ .נעאָל.

אַרײַנלױפֿן,

אַרײַנפֿליען װי אויף פֿליגלען, .שװעבּיקערהייט,
מיט צעשײַטערטן אָטעם ער פֿליגלט אַרײַן אין
דער קלויז פֿונעם גאון" ,סוצ ,פװ | ,זי ,374

אַרײַנפֿלײיצן  --אוטח.
אַ סך שטראָמען
פֿלײצן ארײַן אין אונדזער טײַך ,א נאָענטקײט,
אַ היימישקייט פֿלײצט אַרײַן צו יעדן שכן
מחנות מענטשן פֿלײצן אַרײַן אין גרויסן פּלאַץ
פֿון ידיושם, .בּײַם טרינקען זיך  . . .קודם כּל

כות אַרײַנצופֿירן פֿרויען -און קינדער-אַרבּעט",
דיא שׂכירות ,לעמבּערג  ,6981זי , ,45דער כּבֿוד
ארײַנצופֿירן אַנטיבּיאָטיקן אין דער מעדיצין איז
אױסגעפֿאַלן דעם פֿראַנצױזישן פֿאָרשער רענע
דובּאָי ,פֿגעז ,פּאַריז  ,8491שן ,2

װאָס איז אַהין ארײַנגעפֿלײצט" ,דרי י .פֿײגענ-

מיט

אומגליקליכע

.1

פֿאַרשטעלן.

עמעצן

בּאַקענען

מענטשן אָדער מיט אַן אַרבּעט .אי אין אַ גרופע,
בּײַ אַן אַרבּעט .אי עמעצן אין זײַן נײַעם אַמט,
אי דעם

אורח

געזעלשאַפֿט.

אין דער

אִי אין

װאַרשטאַט ,אין צײַטונג אאַזװ.
 ,2אַרײַננעמען (בּײִַם רעדן ,בּײַם שרײַבּן,
בּײַם טאָן אן אַרבּעט) .אי זײַטיקע ענינים בּײַם
גאַטראַכטן די הױפּטפּראַבּלעם .אַ' גלײַםכ-
ווערטלעך ,ויצן אין דער בּאנקעט רעדע ,אי
אַ נײַ װאָרט,

מיט

זיך.

/עכץ.

-נג.

דער (דין- ,קע)= .דערײַ,
אַרײַנפֿלאַדערן  --אקוזו.

-עניש.

זײַן אַ פֿלאַדער

און אַרײַנליגנערן .אַ' אַ גאַנצן שאָק ליגנס,

אַרײַנפֿלאַטערן  --אוטו.
טערנדיק, ,פֿלעגט

אַרײַנקומען פֿלאַ-

מיט זײַנע בּרייט:צעשפּרײטע כאלאט-פֿליגלען",
דער.

/ונג.

--פֿלאַטער,

ניש.

אַרײַנפֿלאַמען  --אוטו , --די זון פֿלאַמט
אַרײַן מיט די לעצטע

שטראַלן".

טרװ

די

ערשטע

הילף

--

אין

צופֿאַלן ,װאַרשע  ,7291ז' ; ,9האָבּן גענומען
א' אין ייִדיש נעאָלאָגיזמען און נײַשאַפֿונגען
בּכּלל ,און דער שטראָם האָט זינט מענדעלען
זיך ניט אָפּגעשטעלט" ,ימ ,יישפ ווצצא,3 ,
;סיװאָלטן דאָך שפּילנדיק געקאַנט אי קיין ארץ-
ישׂראל (נאָך דער בּאלפֿורידעקלאראַציע) פֿון א
מיליאָן בּיז אָנדערהאַלבּן מיליאָן ייִדן" ,צייט,
טמז 4691 ,ווא ; .11זאָל מיט בּלוט-פֿאַרקניפּונג
אי אין מיר דײַן לויטער קול" ,סוצ פו | ,זי ,04
,אין די הענט מיט גאָלד-מאַראַנצן ,פֿונעם פּרדס
גלײַך ,פֿלײצט אַרײַן אין װילדן טאַנצן װי א
זינגענדיקער טײַך  --א כאָפּטע מיידן" ,יפֿ,
פאַסטעכער

אין ישׂראל ,זי ,921

אויך מיט זיך.

ער גאַנץ אַפֿט אי צו מיר

ד .טשאַרני ,טאָג 8591 ,או .72

מוז מען פֿרײַ מאַכן די לונגען פֿון די װאַסער

-עכץ,

שושקען.
אויער.

האָט

אַרײַנמורמלען.
ע,אָ ,מײַן

אַרײַנרױמען

טײַער,

ועֶר}  ...איר

מידעלע!

קלוג

אַרײַנגעפֿליסטערט

--

אין

קענע אויגן אים אַרײַנגעפֿליסטערט אין די
אויערן זייערע נעמען און די נעמען פֿון זייערע
מאַמעס" ,ייט ,פּוילן װוו,

אַרײַנפֿליסֿן  --אוטו , --די װאַסערן פֿליסן
אַרײַן אין טײַכן", .דער ניעמאַן פֿליסט אַרײַן
אין בּאַלטישן ים", .עס פֿליסן אַרײַן גרויסע
נדבֿות", .דורך דעם חסידישן קאַנאַל איז ער
אַרײַנגעפֿלאָסן אין דער יידישער ליטעראַטור",
בּ .ריװקין,

אַרײַנפֿלאַקערן  --טרו.

בּערג,

אַרײַנפֿליסטערן  --טרח .זטשמ .נר .אַרײַנ
אין

אויער" ,אַר ,ליבּע אָן א היים',, .מיט צעשראָ-

אין דער אַלטער ערד .אי א פֿרעמדן אבֿר אין
גוף פֿון א מענטשן .אי אין אונטערוואקסנדיקן
דור די גרויסע װערטן פֿון די פֿר:נערדיקע דורות,
,מע טאָר ניט אַ'י איין מין בּוים אין דעם
אַנדערן" ,זרעים ,לו/בּ,
מיט זיך  --עולה זײַן קיין ארץיישׂראל

-ונג.

,מיר װעלן זיך אין קיין אַנדער לאַנד נישט א';
ציון איז אונדזער װעג" ,פרץ ,א בּריו צו
/נת,
יהואָשן ,װאַרשע תּרע"ד .

זנג.

--פֿלייץ ,דער

-עניש,

אַרײַנפֿלײישן  --טרח.

אַרײַנפֿלאַנצן .מאַכן

טענדענצן....

גרונט

 ,ז' .022

,אויף

די צענדליקער מיליאַנען דאָלאַרן ,װאָס זײַנען
אַרײַנגעפֿלאָסן אין ליטע פֿון אמעריקע ,האָט
מען אָפּגעבּױט די צעשטערטע היימען" ,ליטע |,
זי ,921
טרח

--

אַי שׂנאה און בּיטול צום אַנטיסע-

מיטיזם, .מע מוז אַרױסטרײַבּן די סוחרים פֿון
בּית-המקדש  --דעם פּובּליקום אי געשמאַק",
פרץ' .גאָרקיס ,אױפֿן לעצטן שטאַפּלײי, .דורך
די גרויסע בּית-מדרש-שויבּן  . . .האָט די זון
אַ שטראַלנדיקע װאַרעמקײט אַרײַנגעפֿלאָסן",
א.

װיעװיאָרקאַ,

,9

זי .11

הימעל

און

ערד,

מיט זיך.

-עכץ-= ,עניש.

אַרײַנפֿליען  --אוטו.

לעמבּערג

--פֿלום ,דער,

 .1אַרײַנקומען פֿליענ-

דיק, .אַז מע מאַכט דאָס מויל ניט אויף ,פֿליט

קיין פֿליג ניט אַרײַן"; ,געבּראָטענע טײַבּעלעך
פֿליען אין מויל ניט אַרײַן"; "פּרנסה פֿליט ניט
אַרײַן דורכן קוימען"; ,א שׂונא פֿליט אַרײַן
דורכן קוימען", :װען עס פֿליט אַרײַן דער
הונגער דורך דער טיר ,פֿליט אַרױס די ליבּע
(דער שלום"בּית) דורכן פֿענצטער" ,שװ, .אַ
פֿאַס פּולװער דאַרף זיך היטן פֿאַר אַ קליינעם
פֿונק װאָס קען אַ", .דאָ האָט מן דיא טיר
אויף גיטאָן ,דאָ איז דיא טויבּ הרײַן גיפּלױגין",
צאינה ,ח/ג,, .מעכטע איך פֿליגלען האָבּן ,...
װאָלט איך אַרײַנגעפֿלױגן אין די לענדער פֿון
דעם שטערן

שבּתאי" ,אמד ,דער פורים'-שפּיגעל,

ווילנע , ,0781ס'זאָל א רוח אין זײַן טאַטנס
טאַטנס טאַטן אַרײַנגעפֿלױגן װערן בּיז אדם
הראשונען" ,שע ,ילאַטקעסי; .אַז דער שבּת איז
אין שול אַרײַנגעפֿלױגן  /צום בּואי בּשלום
עטרת בּעלה / ,האָט זיך דער עולם העפלעך
געבּויגן  /מיט די שיינע װערטער :בּואי כּלה",
ש.

בּערענשטײן,

{אני

שלשום

בֹּר

מאַגאַזין פֿון יודי לידער ,בּאַרדיטשעװ
זי ,25

יענטען,

,1981

עס זאָל װערן װי אייגן פֿלייש פֿון גוף ,אַי די

 .2אַרײַנלױפֿן ,אַרײַנשפּרינגען ,בּכּלל אַרלַג-

גרים אין פֿאָלקס אָרגאַניזם, .דער קיבּוץ-גליות
האָט אַרײַנגענומען און אַרײַנגעפליישט אין

קומען זייער גיך ,אין גרויס אײַלעניש .אי אין
שטובּ א צעשראַקענער ,גאַר אָן א נשמה .אי
װי אַ בּאַמבּע; .דא ולוֹהן זיא אויך בור אַבֿישי
 ..אין דיא שטאט רבֹּה ולוֹהן זיא הינײַן"
;

ייִשׁוב עולים פֿון פֿאַרשײדענע
קולטור

און דערציאונג,

.,6591

שבֿטים",
מיט

מוק,

זיך --

אַרײַנפֿלעכטן

אַרײַנצװינגען

2218
;אינדערמיטן

,זי פֿרילינגט אַרײַן אין מײַנע עלטערע אאָרן".

הספּד פֿליט אַרײַן פֿונעם אַלקעדל דאָס קעלבּל,
האָץ:האַץ מיט א פֿאַרריסן װיידלײ ,ממוס ,ספֿר

זיך

שמואל'בּוך,

הבּהמות,

סטראָפֿע

,2021:30

{' ,64

 3זייער האַסטיק אָנטאָן אויף זיך .אי אין
כאַלאַטל, ,אָפּגעגאָסן זיך די נעגל ,אין די הויזן
און שטיוול אַרײַנגעפֿלױגן ,געכאַפּט דעם סידור",
אֵש ,תּהילים-ייד.

 .4גיך ,גלײַך בּאַנעמען ,פֿאַרשטײן, ,בּײַ
װעט אין קאָפּ קיין זאַך ניט אַ' ,אים מוז
אַרײַנהאַקן אין קאָפּ, .דער א"י-משולחן
ניט פֿאַרשטאַנען די תּורה ...האָט...
אָפֿן געהאַלטן זײַן מויל ,עס זאָל אין אים
יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפּציג  ,1681ז' ,89

אים
מען
האָט
װערן
אַ'",

=ֿלי ,דער
פ

-אונג.

עניש,

אַרײַנפֿלעכטן  --טרו{ .וען יעדער פֿלעכטל
 1אִי פֿאַר-
איז קליין  ---פֿ-לעכטלעןן.
בּיקע פֿעדעם אין גרויען געװעבּ .אַי עטלעכע
רויזן אין דעם בּינטל בּלומען .אַי סטענגעס אין
די צעפּ, .אַרײַנגעפֿלאָכטן אַהין די פֿרענדזלעך
פֿון זײַן רויטן שאַליק ,װאָס ער איז געגאַנגען
אַרום האַלדז װוינטער און זומער" ,מלה ,גאָלדענע
פאַודע,

 .2אַרײַנמישן ,אַרײַנציען .אַרײַננעמען װי אַ
בּאַשטאַנדטײל ,אַי גויאישע װוערטער אין ייִדישע
זאַצן און לידלעך .א' איבּעריקע פּסוקים און
מימרות .אי ייִדן אין דער אַלגעמײנער בּאַפֿעל-
קערונג פֿון לאַנד ,עטיפע ליבּשאַפֿט װאָס ער
האָט אַרײַנגעפֿלאָכטן אין די איבּערגעזעצטע
און טײילװײַז איבּערפּאָעטיזירטע סטראָפֿן" ,א.
אַלמי ,פֿאַש 6591 ,ווו , ,9וװוערטער פֿון קלעזמער-
לשון זײַנען אַרײַנגעפֿלאָכטן געװאָרן אין דער
ייִדישער ליטעראַטור" ,מ .װ .בּערנשטיין ,יושפּ
אוא.1 ,
מיט זיך , --פֿרעמדע השפּעות קענען זיך
אי אין ייִדישן געדאנקעןגאַנג", .די טעאָריע
פֿון חלומות װאָס פֿרױד האָט אַנטװיקלט פֿלעכט
זיך אַרײַן אין זײַן גאַנצן בּאַנעם פֿון װיסיקייט
און אומוויסיקייט" ,מװ9 ,געז ,װילנע ,6391
;א , .11קללות און געשרייען האָבּן זיך אַרײַג-
געפֿלאָכטן אין דער הינטישער סימפֿאַניץ",
ר .פּאַלאַטניק ,פֿאַש 0591 ,או ,1
=ֿלעכט ,דער
פ

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

אַרײנפֿעצן  --טרו .װאויליונגעריש.

אַרײַנ-

דער (ין ,יקע)= .דערנו.

שטעכן, .א ייִנגל האָט . . .אים א מעסער אין
דער לינקער בּאַק אַרײַנגעפֿעצטײ ,אַלכּסנדר
פֿאַרבּאָ ,מײַן שטענדער ,העפֿט  ,2וװארשע ,6291

זי ,8

אַרײַנפֿרײַערן

--

טרו.

אַרײַננאַרן

און

אָפּשװינדלען .זיך ניט קענען שענקען װי אַזױ
מע האָט אים .דעם חכם הייסט עס ,געקאָנט
אַזױ גרינג א"י
אַרײַנפֿרילינגען --

טרװ  --אי פֿרײד ,האָפֿענונג אע.

, -דער העלער אפּריל-טאָג האָט זיך לוסטיקאַרײַנגעפרילינגט דורך די גרויסע אָפֿענע
פֿענצטער" ,דפּ- .
אַרײַנפֿרירן  --טרו .אַרײַנלײיגן און אײַנהיטן
עס זאָל אײַנפֿרירן ,אי די צוויי געקױפֿטע הינער
אויך פֿיג.
זי זאָלן בּלײַבּן אויף יום'טובֿ.
,מײַנע אויגן זײַנען גלאָז / ,מײַנע אבֿרים
זײַנען שטיין / .דער װינטער האָט מיר אײַן
אַרײַנגעפֿראָרן  /אין געבּליט" ,יהואָש ,אין
מיט זיך  --אי זיך אין
געװעבּ װ ,ז' .44
,12/
װײַטן סיבּיר 

אַרײַנפֿרעגן  --אומו  --אומגעריכט אַרײַנ

 .אַרײַנפֿאַלן ,אַרײַנקומען קעגן ווילן .אַי אין
קאָזע ,אין חד-גדיא ,אין טורמע.
-עכץ.

מיט

נעאָל ,אוטװ  ---אַרײַן-

קומען מיטן פֿרילינג אָדער אַזוֹ װי פֿרילינג,

קומען מיט א פֿראַגע .איבּעררײַסן מיט א
פֿראַגע, .האָט ער געמוזט אױפֿלענען די טיר
און אי ,צי יאָסעלע איז דאָ" ,װײַס וו ,יקולטור-
ליגע' ,זי , ,291װעגן װאָס האָט ער עס אַזױ
פֿיל געשריבּן?  --האָט די רבּיצין אַרײַנגעפֿרעגט
כּלומרשט נײַגעריק" ,חג ,טמז 1791 ,וע .61
טרו  --איבּעררײַסן א שיעור ,אַ דרשה מיט
א קשיא ,ספּעצ אין ליטווישע ישיבֿות .אִ' דעם
מגיד און אים צעטומלען .ה,אָבּן זיך די בּחורים
אָפּגערעדט  . . .זיי װעלן ניט אי ר' לייזערן אין
זײַן שיעור ,זיי האָבּן געװאַלט זען װי לאַנג
װעט רבּי לייזער זאָגן זײַן שיעור ניט-ארײַנ-
געפֿרעגטערהייט",

שורין,

הרבֿ

פֿאָר,

0691

|
ווו ,8
מיט זיך ; --און א יִד האָט זיך אַרײַנ-
געפֿרעגט

רבּין",

צום

אַ .בּערגמאַן,

מעשׂיות ,װאַרשע  ,9291זי 621

קאָצקער

-ענישׁ.

אַרײַנאַכלען .אַרײַנ"
אַרײַנפֿרעפֿן  --טרו.
עסן א סך .אַי אויף בּיידע בּאַקן .אַי װי געקומען
פֿון הונגער-לאַנד, .די זיבּן מאָגרי אוני העסליכי
קיא פֿר שלונדן דיא זיבּן ערשטן פֿעטי קיא:
אוני דאָ זיא דיא הינײַן גיפֿרעסן האָטין |תי:
,זיי זײַנען אַרײַן אין זיי"  --װתּבֿאנה אל
קרבּנה') ,מערקיט מאַן עֵשׂ ניט אין אינן",
בּליץ ,בּראשית,

מא.02712 ,

מיט זיך  --טיף אַרײַנדרינגען אין עפּעס
מיט א צעשטערערישן רעזולטאַט .אַרײַנשנײַדן
זיך .אַרײַנעסן זיך .אי זיך אין מאַרך פֿון די
בּיינער, .דער שטויבּ פֿרעסט זיך אַרײַן אין די
לונגען", .דער עקלדיקער וריח פֿרעסט זיך
אַרײַן אין דער לופּט", .אינזעקטן פֿרעסן זיך
אַרײַן אין די װאָרצלען ,אין שטאַם פֿון בּוים".
,ש,װוינדזוכט  . . .פֿרעסט זיך אַזױ אַרײַן אין די
גלידער  . . .אַז עס קומט אַ צײַט װען עס איז
שוין אוממעגלעך דאָס פֿײַער אויסצולעשן",
פּרעסי:

און

פּראָפּאַגאַנדע-קאַמיטעט,

דענװער,

סדרה שװינדזוכט ,נ"י  ,5091ז' , .6קולטור --
אַ מאַטאָריזירט ,עלעקטריזירט ,מעכאַניזירט אַי
זיך איינער דעם צװייטן אין לײַבּ אַרײַן" ,אַ.
גאַלאָמבּ ,גש

װו ,זי ,251

=ֿרעם ,דער.
פ

דער (דין- ,קע).

-ונג.

-עכץ.

-עניש.

/ערײַ.

אַרײַנפֿרעטעריש  --אַדי

װאָס האָט די

טבֿע אַרײַנצופֿרעסן (זיך) .אַיע תּאווה.

-קייט,

אַרײַנצאָלן  --טרח.

צאָלן אין אַ קאַסע

אויף (אין) א קאַנטע ,על-החשבּון ,אָפּצאָלן א
היפשע סומע (מער װי מע האָט גערעכנט)
אי אין בּאנק אַלע חודש פֿאַר דירה געלט,
אִי שװוערע טויזנטער פֿאַר דער ארענדע, .לויט
דעם אוסטאַװ דארפֿן די רײַכע מיטגלידער א'
א געוויסע סומע יעדן חודש .פֿון דעם געלט
וערן געקויפֿט בּיכער און צײַטונגען" ,יפּאָל,
 ,6פאן ,91

צ=אָל .דער .

זונג.

-עכץ.

-/עניש.

אַרײַנצאַמען  --טרו :99 .צ-וימען.
אַרײַננעמען אין אַ צאַם ,צוים ,אין א פֿאַרצאַמונג,
אי אין זײַן פֿעלד א שטיק פֿון שכנס ערד.
מיט זיך, .מוז דאָך די קינסטלערישע האַר-
מאָנישקײיט און אױיסגעהאַלטנקײט פֿון פּראָזע
זיך אַ' אין א בּאַשטימטער ריטמישקייט און
געמאָסטנקײט פֿון װאָרט" ,ח .ש .קאַזדאַף
יושפ עא,2 ,
=אַם ,דער.
צ

-עכץ.

-ונג.

העניש.

אַרײַנצאַפּן  --טרו.
צאַפּן אינעװײניק ארײַן.
אַנצאַפּן אין אַ כּלי ,אין אַ געפֿעס אע .אַ' א
ליטער װײַן פֿון טון אין קרוג, .כהאָבּ פֿון
מײַן בּלוט דעם רויטן אַרײַנגעצאַפּט אין דײַנע
מיט
טויטן" ,יהואָש' ,זע צעשטערער'9191 ,
עניש.
עכץ.
זיך.
אַרײַנצאַצקען  --טרװ.
רייזעלעך אין די פֿענצטער.
שמײַסן,

אַרײַנצװײַגן  --טרו.

אױיף

שבֿועות

אַ'

אויך :אַרײַנ-

 .1אַרײַננעמען װוי א

צװײַג ,אַן אָפּטײלונג ,א בּאַשטאַנדיטײל ,אינ-
קאָרפּאָרירן .די בּאַנק האָט אַרײַנגעצװײַגט אַ
 .2אַרײַנטאָן,
ריי לײַ -און שפּאָר-קאַסעס.
אַרײַנגעבּן .אינפֿילטרירן .אי מוסר אין סיפּור-
המעשׂה, .וי אַ בּוים -בּאַזינגער איז פּאַפּערניקאָװ
פֿילאָזאָף גענוג אַרײַנצוצװײַגן פֿילאָזאָפֿישע גע-
דאַנקען אין דעם אײלבּערט-בּוים" ,דער לעבּעי
דיקער ,טאַג 8591 ,װוו 9. מיט זיך ,--כ'האָבּ
דעמבּיק מיך אין װעלט אַרײַנגעצװײַגט" ,מק,
פּאָעמען ,ווילנע  ,0291ז' ,361

אַרײַנצװינגען  --טרו.
 .1צווינגען אַרײַנ-
צוקומען ,אַרײַנצוגײן .ער האָט אים אַרײַנ
געצוואונגען צו זיך אין חדר און גוט אויס-
געמוסרט,
 .2אַרײַנדריקן ,איבּערגװאַלד אַרײַנקריגן,
אַרײַנקװעטשן ,אַרײַנפּאַסן, .דער מחבּר צווינגט
אַרײַן דעם נבֿיא אין אַ צו ענגער יאַקע" ,אפא,
טמז 7691 ,וא , .91דאָס אַי זוערשטאַף אין אים
האָט אים צוריקגעבּראַכט צום לעבּן" ,טמ
,.1 4 5
 .8אַװעקשטעלן קעגן ווילן אין א סיטואַציע,
אין א פּאָזיציע ,אין אַ ראָלע .אי דעם פּרעזידענט
אין אַ פּאָליטיש-אומבּאַקװעמער פּאָזיציע, .די
מיליטאַנטישע אראַבּישע הערשערס
מ.ע.ר
,
האָבּן |אים| ארײַנגעצוואונגען  . .א.ין א ראָלע
 . , ,װי דער איינציקער װאָס פֿירט א קאַמף
קעגן מדינתיישׂראל" ,מ .ריבֿלין ,טמז8691 ,
שו ,9

2210

אַרײַנצוענגלען
ונב.

אויך מיט זי ך  --אַי זיך צו עמעצן.
עניש.-עכץ.

אַױײַנצװעננלען  --טרו .אַרײַנדריקן ,אַרײַנ-
קװעטשן
מעטאל

(וװי) מיט א צװענגל ,אי א שטיקל
אין שפּעלטל,

די צװיי

,זי האָט מיט

פֿינגער אַרײַנגעצװענגלט אירס א שטיק בּאַק,
זיך אַ קניפּ געטאָן" ,מ .גראָסמאַן ,היימיש,
,9

סיז .6

אַרײַנצױמען  --דזו אַרײַנצאַמען .-

אַרײַנשנײדן ,אַרײַנ-

אַרײַנציזשלירן  --טרו.

שניצן ,אַרײַנגראַװירן (מיט אַ דלאָט) .עװזײַןן
ציניזם װערט מיט געמיט און מיט הומאָר
אַרײַנציזעלירט אין זינגערס שפּראַך כּלי ,שבּש
|
ונב,; זי 022,
אַרײַנטאָן עס זאָל
אַרײַנציטערן  --טרח.
ציטערן ,ויבּדירן ,פֿינקלען .ארײַנטאָן מיט
ציטער ,מיט פֿאָרכט ,מיט ייראה, .דערמאַנען
 . . ,אָן טורעם-לאַמפּ װאָס האָט אין אַָסיען"
נאַכט אין ים אַרײַנגעציטערט" ,הר ,אין שענסטן
טאָג פֿון האַרבּסט' ,מהשבֿות זיצנדיק בּײַם
בּרעג ים'; .עס ציטערט ניט אַרײַן קיין פּאַטאָס
אין אזא ואויל-יונגערישער קדושה" ,גריצים,
/נה,
אויך מיט זיך.
דאָס װאָרט ,זי .01
ניש,שפּעטער װערן
אַרײַנצײַטיקן  --אוטו.
צײַטיק ,נאָך דער געװײנלעכער צײַט; .אָט די
רויטע עפּל צײַטיקן אַרײַן גאָר שפּעט אין
הארבּסט", .די בּאַהאַלטענע פּראָצעסן {פֿון דער
פֿראַנצױזישער געזעלשאַפֿטן װעלכע צײַטיקן
אַרײַן

אין

אירע

טיפֿענישן",

פּאַריזער

שריפֿט ,8591 ,נאן  ,12ז' .29
דונג,
אַרײַנצײכענען
געמעל

טרו.

--

אין א געמעל.

מיט

צײַט.

וזיך.

 .1ציכענען

געאַמעטריע

--

אַ

אַרײַן

שרײיבּן אַ פֿיגור אין אַ פֿיגור .אַי א קװאַדראַט
אין אַ קרײַז; אַ קרײַז אין אַ דרײַעק אע.
 .2פֿאַרנאָטירן .פֿאַרשרײַבּן, .זיצנדיק בּײַַם טיש
צייכנט עֶר אַרײַן מיט א שרײבּפּענדל אין זײַן
נאַָטיץיבּיכל עטלעכע שורות" ,ד .י .זילבּער:
בּוש,

מענשן

און

געשעהענישן,

װוין

,1391

זי ,38

אַרײַנצײלן  --טרח.

 .1אַרײַנטאָן ,אַרײַן

לייגן מיט א צאָל .אי דאָס געלט אין קעשענצ
אַרײַן; .,אַ' די גרויפּן אין טאָפּ אַרײַן" ,פֿװל
וועגן אַ קאַרגן מאַן.
 .2מיטציילן ,אַרײַנרעכענען ,אַרײַננעמען אין
חשבּון .אי אויך װײַבּער און קינדער .אִי אויך
דעם מזומן װאָס מע האָט פֿריער אויסגעלייגט,
א!ִי אין חשבּון אויך די בּראַקאָװנע סחורה.
 .8אַרײַנשמײַסן .אָפּצײלן אַ געװיסע צאָל
שמיץ .אַי שמיץ ,פּעטש ,קלעפּ .אי אַחת ואַחת.
אויך :אי אין זאַק .אי אין די ווייכע ערטער .אי
וואו ייִדן האָבּן גערוט .אַ' ,אַרײַנצימבּלען און
מע דאַרף נעמען ציילן ספֿירה --
אַרײַנשיטן, .
און אַזױ נעמענדיק האָט ער אַרײַנגעצײלט
עטלעכע צענדליק פעטש" ,י .ד .טאַיבּ ,דער
קדוש ....

וילנע

תּרמ"ט,

ז'

,21

פֿיג

אַרײַנציען

,אונדזערע מיניסטאָרן זײַנען צוגעואוינט צו
בּאַקומען פֿון  . . .ודעם קאָמיקערן אַרײַנגעצײלט
ניט איין פּאָרציע מלקות" ,א .ש .יוריס ,טמז,
שׂו .62

2

מיט

זיך  --אי זיך צװישן די חשובֿסטעץ

-/שרי.
עניש.
בּעלייבּתּים- = .עכץ,
אַרײַנציל(י)ען  --מרה .פפ-- :סילען
 .1אאײַנפֿעדעמען .אַרײַנצוען
צ-ילעווען.א פֿאָדעם אין לעכל פֿון דער נאָדל, .זי זעצט
זיך לעבּן דער קאָמאָדע און זעט איבּער דאָס
װעש .נעמט זיך דערנאָך אַ' א פֿאָדצם און
טרעפֿט נישט

אין לעכל",

 .2ואויליונגעריש.

ממוס ,דער

פריזיח.

אַ סך אַרײַנטרינקען.

אַרײַנעסן,, ,האָט שמואליקל אָפּנעמאָסטן מיט
א ווינקל פֿון אויג דעם מאָדנעם גלעזער-יונג
װאָס האָט שוין אַרײַנגעצילעט פֿינף פּאָרציעס
און איז ניכטער" ,בּ .רעסלער ,טמז 0691 ,א ,62
-עניש,

אַרײַנצילן  --טרח.

אַרײַנטרעפֿן

אין ציל,

אָפּצילן .אי אין רויטן אויג, .אַרײַנגעצילט אַ
פּאָר ציגל און אויסגעזעצט אַ שוױבּןטיר",
ש .איזבּאַן,

; ,62

טמז7691 ,

אַרײַנצימבּלען  --טרח.

.1
אױיסקלאַפּן אױפֿן צימבּל ,אי דעם
די אויערן אַרײַן, .אַ,רײַנגעצימבּלט
ליך און ניגון ,טעם און הן" ,י,9
נח גרין ,ניי  ,0691זי ,801

אַרײַנקלאַפּן,
מאַרש אין
אין האַרצן
די לעגענדע

 .2אַרײַנשמײסן ,דזוו אַרײַנצײלן ,312 ,מיט
די זעלבּיקע אויסדרוקן .אי אַז א רויך זאָל
גיין .אַי װי אין קרויט אַרײַן, .לייג זיך ,װעלן
מיר דיר אַיי ,װערטל בּײַם אָפּלאַכן פֿון עמעצן
װאָס איז אין עפּעס אַרײַנגעפֿאַלן. .אי שניאורן
ווען די שמיץ קומען מאירן" ,פֿװל בּײַ אַ טעות
אין דעם ער עס איז דער שולדיקער אין עפּעס,
,נאָכן פֿידל קומט דער צימבּל" ,פֿװל אָנצוּװײַון
אַז עמעצן קומט שמיץ פֿאַרן האַלטן זיך גרויס,
זאָגן ליגנס אע, .און א קינד זאָל טאַקע מורא
אַרף מען דאָס גאַנץ פֿײַן אפ
ד.
ּּןאַ..
בָב
הא
שפּיליען ,בּעל-הבּתּיש אַנידערלײגן און אַ",
שע,

אָרעמע

און

פֿרײליכע

 .9אַרײַגבּראָקן,

| ,ו' ,971

אינװועסטירן.

,אוב

איר

האַלט קאָפּ דאַרפֿט איר געדענקען ,אַז איך האָבּ
געהאַט אַרײַנגעצימבּלט צען דאַלאַר אַן אױפֿי
גאָבּ  . . .פֿאַר אַ סטאָרי ,שע ,מאָנאָלאָגן ,ז' ,752

 .4אַרײַנזעצן אין קאָזע ,אין תּפֿיסה .פאַרױס-
געגעבּן אַ פּסק אַז מע דאַרף דעם בּחור אַ' אין
חד"גדיא

אַרײַן",

שע,

ווארשע  ,2291זי ,68
מיט זיך  --קזחװ.

זידלען זיך.

בּלאַנזענדע

געװיינלעך

-צימבּל ,דער

-ונג.

שטערן

|,

מיטן :4

-עכץ,

דעניש= .דער (דין- ,קע)= .הערי.

אַרײַנצינק(עוו)ען  --טרו, .אָבּער די אונ-
טערשטע און אײבּערשטע דעקן  ...װערן
אַרײַנגעצינקט אין די ראַמען און קאָנען זיך
נישט פֿרײ צוזאַמענצ;ען" ,בּער ,זי ,85
אַרײַנציען  --טרו.
 .1צוען אין אינעװײיניק
אַרײַן .אַרײַנשלעפּן .אי װי א בּרויזנדיקער ים,

װי א זומפ ,װי זינקזאמדן .דער װינט ציט
אַרײַן א רויך אין שטובּ .אַי אין מויל דורך א
שטרוי דאָס קאַלטע געטראנק .אי די מחותּנתטע
אין קאַרעהאָד,, ,און די ישיבֿה מיט די בּחורים
האָבּן װי אַ גרויסער זומפּ בּיסלעכװײַן טיף 
אין זיך אַרײַנגעצויגן שלמהלען בּיו צום
פֿאַרלירן דעם קאָפּי ,ממוס ,שלמה װ ,זי ,36
;איז געשען א נס און איר האנט האָט זיך
אויסגעצויגן אויף כּמה איילן און זי האָט
אַרײַנגעצױגן צו זיך דאָס קינד" ,ייש ,פֿון
אונדזער

אוצר ,משה

רבּינו .עהאָבּן די פֿאַנגער

אַרײַנגעצויגן אין נעץ אַ גרויסן לאַקס" ,אַלפֿס
פיג, .די ארבּעט פֿון
ו ,װילנע  ,1091זי 81
חלוץ ציט אַרײַן די צוקונפֿט אין הײַנט און
מאַכט זי רעאֵל און ממשותדיק" ,בּ .ריװקין,
אונדזערע

פּראַזאַאיקער,

{' .21

 .2אַרײַנאָטעמען .אי לופֿט ,פּאַרע ,רויך,
אַ ריח ,אַ גערוך אע, .די פֿלאַנצן ציִען אַרײַן
דורך די בּלעטער די קוילןזײַערסן װאָס די
מענטשן און חיות אָטעמען אַרויס" ,ס .פֿײנ-
סטאָן ,כעמיע ,נ""  ,0291זי  .14גער האָט
ארײַנגעצויגן אין זיך דעם ריח פֿון געבּראָטענע
קאטשקעס" ,אָפּא' ,אין אַ פֿערר-שטאַל',
 .9אַרײַנזאַפּן ,אי װי אַ שװאָם װאַסער ,װי אַ
זאמדיקער בּאָדן דעם רעגן ,װי א װאָלן העמדל
דעם שווייס פֿון קערפּער .ענאָר די רבּיצין איז
פֿאַר אים קיין פֿעלדו נישט געװען ,גיכער אַ
שװאָם װאָס האָט אין זיך אַלץ ארײַנגעצויגן",
פּרץ ,ידי סקולער רבּיצין', .עס איז איך
שעדלעך צו שלאָפֿן בּלויז אויף אַ שטרוי-סעניק,
װײַל שטרוי ציט לײַכט אין זיך אַרײַן נאַסקײט,
שימל און פֿאַרשײדענע זאַראַזעס" ,דר' מ.
גאָטליעבּ,

שאָפּולערע

אַלגעמײנע

היגעניע,

װאַר"

פֿיג, .איך װיל דיך צוריק
שע  ,8091וי 04
אין דער ליכט אֲזִ" ,פרץ ,דראַמי שריפֿטן,
'ציקאָ ,ז' , ,92די פֿעלדער און די װעלדער
האָבּן אין זיך אַרײַנגעצױגן די מרה-שחורה פֿון
רעגנדיקן האַרבּסט" ,י .יאָפֿע ,אין קעסליגרוב,
מאָסקװע  ,9291זי ,351

 .4אַרײַננעמען .אי דעם בּויך .אַי דעם קאָפּ
אין די אַקסלען, .דא אָבּיר דיזר זײַני האַנד
װידר הינײַן צוג קאם זײַן בּרודר הירויז",
בּליץ ,בּראשית ,לח,92 ,
 .5אַרײַנטאָן ,אַרײַנמאַכן .אַ' א פֿאָדעם אין אַ
נאָדל ,אי א בּענדל אין שוך ,אִי אַ רצועה פֿון
די תּפֿילין ,אי שטריקלעך אין די לאפּטיעס,
;און איז איין איסור גמור איין נײַָאן שוך
אודר שערץ אודר מכנסים דעשט גלײַכן אַנדרי
זאכן טאָר מן ניט קיין שנור אַרײַן ציהן אִם
שבּת" ,דרך'חיים ,זשאָלקעװ ,תּפ"ג?, .אַזעלכץ
קינדער װאָס מע האָט זיי געמאַכט א לאָך אין
אויער און מע האָט דרינען אַרײַנגעצויגן אַ
פֿאָדעם ,מאָגן זיי וואויל אַרױסגײין דערמיט
אויס דעם עירוב" ,לט ,2סא/א,
 .6אַרײַנפֿירן ,אינסטאַלירן ,אי עלעקטרע אין
אַלע הײַזער פֿון דאָרף .איך װאַרט מע זאָל
מיר אַי א טעלעפֿאָן, .אַזױ װי מע ציט טײַכלעך
אין אַ גאָרטן אַרײַן כּדי עס זאָל גוט װאַקסן,

אַרײַנקאָװען
איבּז

2277

הרבֿ א .ל .בּראַנדיס,

ספֿר שׂיח ספֿונים,

טמז,

פֿרױען,

 ,3ז' ,75

אייגן

 .7מאַכן פֿאַר אַ מיטגליד .אַי אין אַ געזעל-
שאַפֿט ,אין אַ חבֿרה ,אין א פּאַרטײ אע .אַ'י אין
א געשעפֿט פֿאַר אַ שותּף.

חוליהמועד",

 ,8אָנציען .שטויסן צו עפּעס .אי אין אַ
שמועס ,אַ געשפּרעך ,א דעבּאַטע .אי אין
לערנען .אי אין געזעלשאַפּטלעכער אַרבּעט ,אַי
אין א ספּאָרט-פֿאַרמעסט, .איך פּרובּיר װײַטער
אי דעם דירעקטאָר אין א שמועס ,אָבּער ער
לױיבּט זייער די געבּראָטענע לעבּערלעך" ,מוק,
מײַנע בּאַגעגענישן װ ,ז'  ,451פאָפּציען די
געדאַנקען פֿון די הבל-הזמן און אי אים אין
געפֿיל פֿון תּורה ומעשׂים טובֿים" ,מחזור כֹּל
בּ ,בּית ישׂראל ר"ה ,נ"י ,זי , .53ער איז אויף
אַזױ פֿיל אַרײַנגעצױיגן געװאָרן אין דעם...
עולם החסידים ,אַז אויף א װײַלע האָט זיך אים
אויסגעויזן ,אַז ער איז אין דער אַלטער הײַם",
לדבּ ,זי ,042
 9אַרײַנדרײען ,אַרײַנשלעפּן .אי אין א ניט-
לױיניקן געשעפֿט .אי אין א שווינדל .אַי אין א
בּלאָטע .אַי אין א געפֿערלעכער שפּיל .אי אין
א נעץ .אי אין אַן איבּעריקער און נודנער
פּראָצעדור.
 0אַרײַנטרינקען ,אַרײַנשלינגען .אַי אַ שִׁיסל
בּאַרשט ,אי די האַלבּע קאַטשקע .פאאַרײַנגע"
צויגן אַ גלעזל בּראַנפֿן" ,אָפּאַ ,אַ ראַמאַן פֿון אַ
פֿערדיגנבֿ ,זי ,32

1

אָנטאָן .אי אין די בּגדים ,אַי אין הויזן,

אין די שיך, .נעמט מען אונדזער בּחור אַרױף
אױפֿן טיש און דער שװער פֿון איין זײַט ,די
שוויגער פֿון דער אנדערער זײַט ציען אים אַרײַן
אין

די

הויזן",

ז.

זײַ

מױרער,

נישט

קין

וואוילער יונג ו ,טאַרנאָו  ,1191זי ,9
 ,2אוטו .אַרײַנקלײַבּן זיך וואוינען אין א
דירה ,אין א שכונה ,זיך בּאַזעצן .אי אין נײַעם
הויז, .אָבּער װען ער מעכט װעלן אַרײַן ציהן
צו ואונען דא קענן מיר אים יוא טאָן" ,קה,
כז/ד,
 ,9פֿאַרציִען זיך ,פֿאַרשלעפּן זיך .פֿאַרנעמען
מער צײַט װי גערעכנט, .טרעפֿט אַמאָל ,אַו
ער קען ניט דערגרייכן א שטאָט װען עס איז
נאָך ליכטיק און ער מוז א' זײַן װאָך אין שבּת",
ייש ,ספֿר השבּת, .גערעכנט האָט מען די לװויה
מאַכן בּײַטאָג  . . .און דער טאָג איז געווען פֿון
סאַמע קורצע װינטער-טעג ,האָט עס אַרײַנגע-
צויגן בּיז אָװונט" ,אַר' ,דעם זיידנס לאַמטערן.
מיט זיך  --אי זיך אין ליכט (שאָטן,
הינטערן-אויוון), ,א,ין יעדן סקלאַד צ;ען זיך
אַרײַן

שינעס",

א.

בּערגמאַן,

דאָס

פוילישע

ֿ,אַר דער חתונה
שטעטיל ,װאַרשע  .6291זי  .7פ
האָט זיך אסתּר ניט געלאָזן צו פֿיל אַי אין דער
מאַמעס

אַרײַנקװץטשן

פֿרעגענישן",

בּ.

בּאַטװיניק,

געקל'

ערצעהלונגען װ ,נ"י  ,8491זי , .511איך האָבּ
זיך נישט געלאָזט א' אין דער דאָזיקער
מחלוקת" ,מוק ,אין װאַרשע און אין לאָדזש װ,
זי , ,201איר אַליין דארפֿט זיך בֹּשום אופֿן
נישט לאָזן אי אין זייער נעץ" ,מענער און

הויז

אונגװאַר
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אַרײַנציט,

הרבֿ

,4681

איז

א.

;,װער

בּרודא,

ע/בּ.

זיך

מוֹתּר

;אַז

אין

זיך צו

הליכות

דער

רב

אן
צ;ען

עולם,

האָט

זיך

איבּערגעצויגן ,האָבּן זיך מן הסתּם אויף זײַן
אָרט שדים אַרײַנגעצויגן" ,פרץ' ,שטעט און
פֿיג; .עס האָט אין
שטעטלעך' ,פּונקט .01
הארץ זיך מיר אַרײַנגעצויגן איובֿ" ,בּראָד,
געקליבּענע

|' .221

שריפֿטן,

האָט פֿאַר-

;ער

בּראַכט דעם טאָג אין פֿרײד ,בּיז דער טאָג האָט
זיך אַרײַנגעצויגן אין טונקעלן בּלאָען שני-
פֿאַרנאַכט",

איקן
אַלקער,

א.

מאָסקװץ

קאַהאַן,

,7291

מענטשן

פֿון

אויך .1 :אַרײַנדרינגען .אױיבּ עס קאפּעט
אַרײַן דורכן סכך ,א װינט פֿײַפֿט דורך די
שפּאַרונעס און דו זיצסט דיר אין סוכּה און
האָסט די טיפֿסטע הנאה  --איז אַ סימן אַז
דער יום-טובֿ האָט זיך אַרײַנגעצױיגן אין אַלע
 2אַריבּער"
דײַנע אבֿרים" ,בּנימין רעסלער.
טראָגן זיך ,אַרײַנלעבּן זיך, ,די מענטשן האָבּן
אֲזצ גרויסע רוחניותדיקע קראַפֿט ...אי זיך
אין דער װײַטן עֹבֿר מיט דעם גאַנצן פֿײַער

 .9צלען זיך

פֿון זייער נשמה" ,לדבּ ,זי קיט.

אויף א װײַטן מהלך, .די שטאָט מיט אירע
פֿאָרשטעט ציט זיך איצט אַרײַן בּיוֹ."...
-צ-י ,דער.

דער (דין ,זקע) .

-עכץ.

-עניש,

-ערי,

ארײַנשמידן .א' דעם
אַרײַנקאָװען  --טרח.
אַרעסטאַנט אין קייטן, ,מע כאַפּט אים און עֶר
ווערט אין קייט {פֿון טאַנץן אַרײַנגעקאָװעט",
חג,

העיירה

בּלהבֿות,

ספֿר

לקהילת

זכּרון

אולקיניק ,תּ"אָ  ,2691זי ,422

מען

אים

נ .י .שעליובּסקי,

איק,

פּסח

תּשכ"ז,42/2 ,
אַרײַנקאטשען  --טרו.
אַרײַנקײַקלען .אַ'
די פֿאַס מיט ואסער אין קיך אַרײַן ,דאָס װאסער
זאָל ניט פֿאַרפֿרירן, .מ,ע האָט אַרײַנגעקאַטשעט
די דייזשע רעגנװאַסער װאָס איז געשטאַנען
אונטער

דער רינווע" ,בּרוס ,בּײַ די טײַכן פֿון

פּאָלעסיע ,זי ,421
מיט זיך  --אַרײַנקומען זיך קאַטשענדיק.
,און נאָך אים האָט זיך ארײַנגעקאַטשעט א
נפֿש פֿון א פּוד צװעלף" ,שע ,מנחם מענדל,
זי , .512געװען איז דער יום-טוב פֿון שנײַדן
װײַן .די פֿעטערס אויף דעמבּענע פֿעסער האָבּן
זיך אַרײַנגעקאטשעט

אַרײַנקאַלאַניזירן  --טרו.

מאַכן פֿאַר אַ

קאָלאָניסט, .ער װאָלט אַרײַנגעקאָלאָניזירט דעם
אידעאַלן ייִדן אין פּראָצעס פֿון ייִדישער קאָלאַי
ניזירונג",
יודישער

ריװװוקין,

גרונט-טענדענצן

פֿון דער

בּ.

ליטעראַטור

אַמעריקע,

.602

מיט זיך.

אין

ז'

זנג,

אין זאַל אַרײַןײ,

לעגענדע נח גרין נ"י  ,0691זי .51

מיט
קאַטשען .אי די פֿעסלעך אין קעלער.
זיך  --אוײַנקומען ,ארײַנגײן זיך קײַקלנדיק,
זיך װיגנדיק, .װאַקלדיק און אָנגעבּלאָזן װי אַ
פֿאַס ,האָט {ערן זיך װי אַרײַנגעקאַלערט אין דער
בּית'המדרש-גאס" ,יחיאל לערער ,מײַן היים.
אוו .גאָפּל
אַרײַנקאַנטאַקט  --דער ,ז.
װאָס ווערט אַרײַנגעשטעקט אין אַן עלעקטרישן
שטעפּסל צו מאכן קאַנטאַקט,
אַרײַנטריפֿן ,אַרײַנ-
אַרײַנקאַפּען  --טרו.
גיסן טראָפּנװײַז, .אויבּ עס קאַפּעט אַרײַן דורכן
סכך ,א װוינט פֿײַפֿט דורך די שפּאַרונעס און דו
זיצסט דיר אין סוכּה און האָסט די טיפסטע
הנאה  --איז א סימן אַז דער יום-טובֿ האָט זיך
אַרײַנגעצויגן אין אַלע דײַנע אבֿרים" ,בּנימין
רעסלער.

פֿיג, .זאָלן מײַנע רייד אַ'י אים אין קאָפּ
;ער קאפּעט אַרײַן דערמיט אין זײַן הייסן
ליריזם קילע טראָפּנס עפּישקייט" ,שנ ,ייִדישע
שרײַבּער

שטאַרק אַרײַנ-
אַרײַנקאַטעװען  --טרו.
שמײַסן .,אי פֿײַערדיקע שמיץ .אי װיפֿל עס
גייט אַרײַן .אי עד אַרבּעים, .דער רבּי פֿלעגט
מיך ניט איין מאָל צוינגען אַראָפּלאָון די
פּליודערן ,לייגן זיך אויף צוויי בּענקלעך  . . .אי
מיט זײַנע לאָקשן גאָר נישקשהדיק" ,א .בּיילין,
רויטע בּלעטער ,מינסק ; .| ,9291זײַנע הענט
כאַפּן אָן דעם פּאַס פֿון די הויזן :אוי ,דאַרף
א'",

-עניש,

אַרײַנקאַלערן  --טרח .אַרײַנקײַקלען ,אַרײַנ-

ז' ,62

-אונג.

זידן ,אַרײַנבּרױזן, .און סיקלינגען זיך קלאַנגען
װי טײַכן צוזאַמען און קאָכן אַרײַן אין מײַן
האַרץ װי אין ימען" ,חג ,פליטים ,ז' ,45
מיט זיך- .קאָך ,דער- .ונג- .עכץ.

יפֿ ,די

-עניש.

אַרײַנקאַכֿן  --טרװ .1 .אַרײַנטאָן בִּם קאָכן,
אַי פֿאַרשײדענע גרינסן אין דער זופּ ,2 .אַרײַנ-

684

אין

סאַװעט

מיט זיך.

רוסלאַנד,

נ"י

,8591

{'

עניש.

אַרײַנקאַרבן  --טרו.

אַרײַנשנײַדן ,אַרײַנ-

שניצן ,אַרײַנקריצן צייכנס ,סימנים .אַ' דעם
פֿיג, .מײַן לעבּן
עמבּלעם פֿון דער מלוכה..
איז אַ וואונד װאָס מען זעט ניט ,א װאונד אין
דער ושלט אַרײַנגעקארבּט" ,מלה ,לידער װ,
ניי ,4291זי 41

אַרײַנקװעטשן  --טרוו ,1 .אַרײַנשטופּן ,אַרײַנ-
רוקן אין אַן ענגן אָרט ,אין אַ צו קליינעם רוים,
אַי די פֿיס אין ענגע שיך .אַי אין אַ סדום -בּעטל,
 .2אַרײַנדריקן אַראָפּלאָזנדיק נידעריקער .אַ'
דעם קאָפּ אין די אַקסלען, .דעם קאָפּ ארײַנ-
געקוועטשט אין קאָלנער . .. ,איז געגאנגען אַ
היימלאָזער מענטש" ,מאיר רײַז ,יוגנט ,װארשע
,6
 .9אַרײַננעמען ,אַרײַנקריגן ,אַרײַנפּרעסן מער
װי דער געוויינלעכער ארײַננעם ,װי די נאָרמאַלע
קאפּאַציטעט .אי אין טשעמאָדאַן אַלע קאָסטי-
מען .אי אין זאַל עקסטרע  05זיצפּלעצער .עדי
װאַגאָנען פֿון דער בּאַן ,אין װעלכע מע האָט
אַרײַנגעקװעטשט . ..צו  001מענטשן אין אַ
װאַגאָן" ,ס' סאַנץ ,זי ,197
 .4אַרײַנעסן ,אַרײַנטרינקען .פאַרײַן אין אַ
רעסטאָראַן און אַרײַנגעקװעטשט א גוטן סאַפּער
{ָ=װנבּרױטן" ,פֿאַר 5691 ,ווא ,62
א

2018

אַרײַנקװעלן
ס .מיט מאַטערניש אַרײַנשרײַבּן ,אַרײַנדרוקן,
אי אין

פּאָסטקאַרטל

מגילה.

א גאַנצע

,מע

האָט ערגעץ אין א וינקעלע מיט גאַנץ קליינע
קוים דריטהאַלבּן
אותיות אַרײַנגעקװעטשט
שורהלעך",

שע ,אַלטינײ כּתרילעװקע,

ז' ,51

 .0אַרײַנפּאַקן אַ סך געדאַנקען אין אַ קורץ
װערק, .צום בּאַדוױערן האָט בּעל-מחשבֿות
זײַן אױפֿגאַבּע אַרײַנגעקװעטשט אין אַ צו
ענגער ראַם" ,ש ,1קריטיק און קריטיקער ,ב"א
 ,9ז' ,242
? .פּרוּװון אַרײַנפּאַסן ,אַרײַנטײַטשן אין אַ
פֿרעמד װערק איגענע מינונגען ,אינטער-
פּרעטאַציעס װאָס געהערן זיך ניט אַרײַן, .איך
קאָן דעם סאַציאַליזם אין דער תּורה ניט אַ",
הלל

צייטלין,

פֿון טאָל ,נ"י ,0491

זבּ ,די שטימע

זי ,312

8

אַרײַנגעבּן

אַ קלאַפּ .אַי אַ געזונטע

פֿױסט אין די שיניים .אַי אין די אױיגאַנעס אַזױי
אַז פֿונקען זאָלן שפּריצן, .װען מע לאָזט אים
ע.נ.ערן
יט.
וָל
אי כאָטשבּי איין סטוסאַק ,װא
עפּעס

געוואוסט?,

א .קאַהאַן,

אינזשענערן,

מיט
הינטער

זיך איינער
זיך אַרײַן

אײינציקװײַז אין דער שפּאַרונע" ,ממוס ,יבּישיבֿה

של מטה' ,ז' ,66
ק-וועץטש ,דער- .ונג- ,עכיץ- .עניש,
-

דער (דין- ,קע)= .דערײַ.

װײַס,

קנאה

און

יפּראָגרעס,

זי

,34

,זע ,מעת-לעתן רינגלען זיך װי לידער און
קװעלן אַרײַן אין אין סופֿיקן געזאַנג" ,יפֿ,
ליבּשאַפֿט ,תּ"אַ  ,7691זי ,901

אַרײַנקװעלן 1ן  --אוטװ.

זזח אָנקװעלן

האָבּן תּענוג ,נחת .אַי פֿון די חכמות פֿון די
קינדערלעך.

אַרײַנקױפֿן  --טרו.

קױפֿן מיטאַמאָל און

אַ סך .א' די גאַנצע בּבֿליסחורה {=בּאָוולן .אי

אַלץ װאָס מע בּאַדאַרף אויף פּסח .אַ' אַ בּאַרג
מתּנות .מיט זי ך  --אײַנקױפֿן זיך .געווינען
צוטרוי, .די יידישע מדינה קױפֿט זיך אַרײַן
דורך פֿרידלעכע ,אױפֿקלערערישע װעגן" ,אפֿא,
טמז,82 | 5691 ,

--קויף ,דער.

-עכץ.

אָטצם",

ד.

/עניש.

זזו אַרײַנקײַקלען
אַרײַנקױקלען  --טרװ.
מיט זיך  --עװי אַ קויל פֿון שניי װערט
קויקלענדיק זיך אַלץ גרעסער און גרעסער בּיז
ער קויקלט זיך אַרײַן אין בּית-מדרש סאַמע
,עלויבּט
אונטערן אויוון" ,ממוס ,מסעות ,ז'  .8ג
איז גאָט  . ..דרײַ אַזײגער  ...כ'קויקל מיך
קוים אין קיך אַרײַן" ,פרץ ,דראַמ'י שריפֿטן,
'ציקאָי ,זי ,44

 .1אַרײַנקײַקלען,

קראָם אַ פֹּאָר פֿעסלעך
אין זיך .אַרײַנטרינקען.
האָט פֿון העלדזל אַרײַג-
גאַנצע מילך מיט אין

דאָלגאָפּאָלסקי,

זײַד,

מינסק

,32

מיט זיך - --בבּײַ דער אָפֿענער גרובּ,..
האָט נאָר עמעצער שװער א קרעכץ געטאָן...
און אָט-אָט ,דוכט זיך קוליעט ער זיך אַרײַן אַ
לעבּעדיקער אין גרובּ" ,מאָטע דעכטיאַר ,בּויער,
עניש.מינסק 6391
אַרײַנקום  --דער,
 .1אַקט אָדער רעזולטאַט
פֿון אַרײַנקומען; .בּײַם א' נאָר אין שטיבּל.
ווערט זיי אױיפֿן האַרצן איבּל" ,ממוס ,יודל,
ז' , .251װאָס פֿאַר א גליק שוין בּלויז דער
א' איז געװען" ,װײַס וו ,יקולט-ליגע ,,זי ,56
 .2אַרײַנגאַנג .צוגאַנג, .האָט ער געזען אַז
דער אַי פֿון שטאָט איז זייער בּאַרג-אָפּ און עס
איז אַ סכּנה" ,ס' דובֿר שלום ,פּשעמישל ,יאָר?,
,71

 .9אױפֿטריט פֿון אַן אַקטיאָר .סצענע אין אַ
דראַמע, .ע,רשטער אֵיי ,עט ,סערקעלע ,װילנץ
 ,5ז' , .292זי האָט בּאַלד בּאַמערקט בּײַם
ערשטן
ב.

אי אַז דער

בעקערמאַנן,

שפּיל

דער

איז

יודישער

פֿאַרן טײַװל",
שפיעגעל,

זב,

װאַרשע  ,5981שפּי ,97

אַרײַנקופ"געלט  --דאָס.
אָפּצאָל פֿאַרן אַרײַנגײן.

אַרײַנ
אַרײַנקװעלן  -- 1אוטװ  8טרװ.
פֿליסן ,ארײַנרינען ,ארײַנגיסן זיך, .א,ױיסגעפֿינען
פֿונװאנען דער בּײַשטראָם היבּט אָן אַרײַ
פֿיג, .האָט אַ קװאַל
צוקװעלן אינעם טײַך".
מאָרגנליכט אין מײַן האַרצן אַרײַנגעקװעלט",
תאװה,

אַרײַנקאַטשען .אַי אין
 ,2אַרײַנגיסן
הערינג.
זן אויך אַרײַנעסן, .ער
געקוליעט אין זיך די

קיַצְװו

 ,2זד' ,06
זיך , --מיר שטעלן
ט.שן
ע.
װן.
קדער
דעם אַנ

אַױײַנקוליען  --טרח.

אַרײַנקומען

אײַנטריט-געלט,

פֿאַר אַ בּילעט אָדער

פֿאַרן װערן א מיטגליד .איניציאיר-געלט.

אַרײַנקומען  --אוטו.
 .1קומען פֿון דרויסן
אינעװײיניק אין אַ געבּײַ .אַי פֿון גאָס אין שטובּ,
אי אין בּית-מדרש .אַי אין האָטעל ,רעסטאָראַן
אע, .אזוי װי לײבּעלע איז אין שטובּ אַרײַנ"
געקומען  -- /אך ,מאמע-לעבּן ,גיבּ מיר עפּעס
עסן!" ,פֿל, .ליכטעלע ,ליכטעלע ,בּויבּוי-בּוי! /
קום אין שול אַרײַן און זאָג אַזי / :א
אַזױ ,נישט אַזױ  --כּי לעולם חסדו" ,קל, .דאָ
שפּראָך דער קויניג דוד :זײַט דוא גיט הושׂט
גינומן ,זוא גיווין איך דיך צו װײַבּן זײַט דוא
הרײַן בּישׂט קומן" ,שמואל-בּוך ,סטראָפֿע ,9421
,געפֿאַלן איז א שאָטן אויף מײַן שװעל / ,און
קיין געשטאַלט איז ניט אַרײַנגעקומען" ,יהואָש,
אין געװעבּ א ,ז' ; .761בּײַם אַ' האָבּן זי
געקושט די מזוזה מיט אַ געשריי  --אַ גוטן
אָװגט ,אַ גוט יום-טובֿ ,ר' שמעלקע" ,ממוס,
װינטשפֿי ,זי ,73

 .2אַרײַנגײן בּכּלל ,זײַן אַרײַן .קריגן אַ
װאַרעמען בּרוך-הבּא בּײַם אַ' .זיך אױפֿהײבּן
(מיט יראת-הכּבֿוד) בּײַם צדיקס (רבּינס ,גאַסטס
אע) אִי .אי מיט בּרייטקייט (מיט אַן אַראָפּ
געלאָזטן קאָפּ ,כּעני בּפתח אאַזװ), ,ע,ר איז צו
מיר אַרײַנגעקומען. ,א.ו.י ,א שיינעם גוט-
מאָרגן האָט ער מיר אָפּגעשפּילט" ,פל, .קומט
דער קריג אַרײַן אין הויז ,גייט דאָס גליק פֿון
דאָרט אַרויס" ,ממוס ,יודל ,זי ,901
פֿיג, .זאָגט צו אים דער קאַצקער רבּי :דו
האָסט געמיינט אַז אליהו-הנבֿיא קומט אַרײַן

דורך דער טיר ,עֶר קומט אַרײַן דורכן האַרץ",
*א' מיט
|מ .אונגער ,טמז 9591 ,ווא 51
שיך (שטיװול) = מיט רכילות,
קויטיקע
שלעכטע כּװונות אע.
 .9קומען אויף א קורצער צײַט( ,אַזױ װי
אַרײַנגעבּעטענערהייט .אי מיט אַ וויזיט .אי אויף
א גלעזל טיי, .קומט אַרײַן ,איר װעט זיך
אָנװאַרעמען", .קום אַרײַן און קוק אַרויס"
{= בּיסט טאַקע אַן אָנגעלײגטער גאַסט אָבּער
טראָג ניט אַרױיס פֿון שטובּ קיין רכילותײן ,פֿװל.
,האָסטו מיך ליבּ ,קום אַרײַן / .װילסטו א
גבֿירינטע ,האַלט זיך אײַן"8 ,ל, .קומן לײַט
הנײַן זאָ בּישׂטו זיא מכבּד מיט איינם טרונק",
בּרנט שפיגל ,פפֿדמ  ,6761פּרק ח"י

 4אַרײַנכאַפּן זיך .אָנקומען פּלוצעם ,אומ-
געריכט .אַ' א פּאַר מאָל אַ טאָג אַכטונג צו
געבּן אויף די אַרבּעטאָרינס, .ער האָט בּײַ מיר
נישט אָנגעפֿרעגט  /און איז צו מיר אַרלַנ"
געקומען"9 ,ל, .ער |יוסף} קאַם צו מיר הירײַן,
װאָלט בּײַא מיר שלאָפֿין ,אָבּיר איך ריף מיט
לויטר שטימן" ,בּליץ ,בּראשית ,לט, .41 ,צס
קומט אַרײַן דער קאָנדוקטאָר מיטן אָבּערקאָנ
דוקטאָר

און עס װערט

אַ טומל,

א מהומה",

פֿיג, .פֿאַרריכטן זײַן
שע ,מאָטל | ,ז' 171
שטיבּל האָט ער נאָר פֿאַרפֿעלט / ,אַרײַן זאָל
ניט קומען די בּיטערע קעלט" ,אַר ,ווינטער-
לידער'
 .0אין פֿאַרבּינדונג מיט אַ בּאַשטימטן אָרט,
פֿון דרויסן .א' אין אַלט-ירושלים דורכן שער-
יפֿו ,אַ'י דורך איינעם פֿון די צװיי טויערן
,װי זיי זײַנען בּיידע אין װאַלד אַרײַנגעקומען/ ,
אַזױ האָט ער איר בּאַלד פֿעסט אַרומגע-
נומצן" ,פֿל.
 0בּאַפֿאַלן .אַרײַנרײַסן זיך .אַ מורא אַז דער
שׂונא זאָל חלילה אַי, .גאָט װעט איבּערהיפן
איבּערן אײַנגאַנג און ער װעט ניט לאָון דעם
אומבּרענגער אַי אין אײַער הויז צו שלאָגן",
תּי ,שמות יבּ, .32 ,כריואַ נאָז ק{ר=יװאַנאָסן
איז מיט דען מאָסקװיטער אין מענכי שטאָט
אַנײַן גיקומין / ,דז דאָז בּלוט איז צו טיר אוני
פֿענשׂטר אין דיא שטאָט גירונין"' ,קיגות אויף
כמעלניצקיס גזירותי{ .מװ ,בּילדער ,...ז'
,,{ ,6װײַז אונש  . . .וואו אַרום מאן קאַן אַרײַן
קומן ,דאָ װעלין טאָן מיט דיר גינאָד" ,סהמ,
װילהרמרשׂדאָרף  ,6171יט/בּ, .די אויסהרגער
קומען אַרײַן אין דער שטאָט  /און װער נאָר
עס קען גראָבּט זיך אײַן װי אַ קראָט" ,אל װו,
זי ,301
 .4אָנקומען אויף אַן אָפֿיציעלן אופֿן ,זיך
מעלדן .אַי פֿאַרן גובּערנאַטאָר ,אַי פֿאַרן גענע-
ראַל, .איז מען געגאנגען און מע האָט געמעל-

דעט ,האָט ער געהייסן אַז עֶר זאָל אַי .איז דער
בּעליתּפֿילה ארײַנגעקומען צו דעם גיבּור",
נחבּ ,ימעשׂה מבּעל תּפֿילה' ,זי נז/ג, .מע קאָן
ניט אי צום מלך אין אָנקלײידונג מיט א זאַק",
ישרי 7ב .װילנע  ,7681ב/בּ.
 .8אַרײַנקלײַבּן זיך .אָנקומען און לעבּן אין
אַן אָרט ,זיך בּאַזעצן .אי אין שטאָט צום שװער,
אי קיין ארץיישׂראל .אי אומלעגאַל קיין אַמע-

אַרײַנקוקן

2019

אַרײַנקוקען
ריקע און אאָרן שפּעטער זיך לעגאַליזירן,
,בּזכות זה דז מיר ווערן מקיים דיא תּורה זײַן,
אַלזו װערן מיר בּלד קומין אין ארץ ישׂראל
אַרײַן ,אָמן" ,לטו ,שער-בּלאַט.

 9אַרײַנגעגאָסן װערן ,אַרײַנפֿליסן .אַרײַנ

= צופֿעליק ,אומבּאַטראַכט, .עס קומט אים
אַרײַן אין נאָז אַז זײַן פֿרײַנד איז אים ניט
געטרײַ", .אויף דעם פּסוק מעגסטו דרשענען
װאָס עס װפט דיר אי אין מויל אַרײַןי ,ריבֿל,

די הפֿקר:װעלט װו ,װאַרשע תּרס"בּ ,זי .84

אָנקומען .דערגרייכן, .אַלע תּפֿילות פֿון

8

פֿלײצן ,אַרײַנטריפֿן,, ,מיטן װאַסער פֿון די טײַכן
קומען ארײַן אין ים פֿאַרשײדענע גיפטיקע
אָפּפֿאַלן"|? .די כּליםן דשׂ זיא דר (ערל)
גיבּרויכט האט זײַנן זיא נײַארט טרינק בֿאַשׂער
דשׂ ניקשׂ װאַרמש אנײַן קומט בּרויכן זיא קיין

בּריוו ,א טעלעגראם,

תּק"ח ,קמבּ/ג, .דאַרף מען שטאַרק היטן,
בּשעת מען בּאַדט דאָס קינד ,אַז זאָל ניט אַ'
קיין טראָפּן װאַסער אין די אויערלעך" ,בּלעטער,
"דאָס בּלוט קומט אַרײַן אין פּנים =
פא .22
מע װערט שטאַרק רויט ,מע װערט פֿאַרשעמט,

 ,4אַרײַנטרעטן .אױפֿגענומען װערן .װערן
אַ מיטגליד פֿון א גרופע .אי אין א שול ,אין
אוניווערסיטעט .אי אין אַ פֿאַראײן ,פּאַרטײ,
קלובּ אע|,{ .די גבֿעוניםן האָבּן ניט געװאָלט
פֿאַרגעבּן ,האָט דוד אויף זיי גוֹזר געװען אַז
זי זאָלן ניט אי בּקהל דייי ,תּניא,014 ,

(כּשרן)

ניט",

סידור

עפּש,

תּפֿילות,

אַמשׂט

 ,0בּאַװײַזן זיך  ---װעגן א נאַטור'דער-
שײַנונג .די פֿרעסט קומען שוין אַרײַן צדי
נאַכט  ---מײַן רואיקע נחמה  --זי קומט אַרײַן
און גייט אַרױיס" ,סעג ,פּאָעמע.
אָנהיבּן זײַן ,עקסיסטירן  --װעגן א
1
נײַעם מצבֿ װאָס איז גוט אָדער שלעכט .די מזל-
בּרכה קומט אַרײַן אין אַלע עסקים (ענינים,
געשעפֿטן) ,אַ צרה (אומגליק ,אָנשיקעניש אע)
קומט אַרײַן, .אַרײַן  --קומט די צרה דורך
דער טיר ,אַרױס גייט זי דורכן שליסללאָך",
שװ; .אַזו װעט די פֿולע זעט אַי אין דײַנע טאָקן,
און דײַנע װײַנקעלער איבּערגיין מיט גערעטע-
ניש" ,מס ,משלי ,תּקע"ד ,ג, ,01 ,לאָז אים נאָר
איין מינוט כאַפּן פֿרײַער דעם אָטעם ,קומט
בּאַלד אַרײַן א נײַ לעבּן אין זײַנע  . . .בּיינער",
ממוס ,יבּישיבֿה של מטה' ,זי 84
קומט אַרײַן (אליהוהנבֿיא,
אַ .בּרכה
לעהאנאָװע), .די בּרכה זאָל מיר א; ."!'8אַז מע
װאַשט זיך צום עסן ,קומט אַרײַן די בּרכה";
;אַז מע האָט אין דער האַנט אַ מלאָכה ,קומט
אין שטובּ אַרײַן די בּרכה" ,שװ, .איר קען אַ'
די בּרכה נאָר אין די עפּלײ ,פרץ ,יבּילדער פֿון
אַ פּראָװינץ-רײַזעי ,פּונקט ה,
 ,2וערן אַנדערש  ---װועגן געמיט-צושטאַנד,
געפֿיל ,שטימונג ,אופֿן טראַכטן ,אי אין אַ מרה-
שחורה ,אין אַ ייִאוש .אַי אין א פּאַסיע ,אין א
(ווילדער) תּאווה, .איז דער מלך אַרײַנגעקומען
אין גרויס ענווה" ,נחבּ ,ימעשֵׂה בּמלך וחכם,
זי יט/ד. .כּי האָדם עץ השׂדה  ---פֿלעגט טובֿיה
אי אין א שטימונג ליגנדיק אונטערן בּוים",
אַר' ,דער בּוים',
*אַי אין דער מ אָד ע , --עס איז שוין אַזױ
אין דער מאָדע אַרײַנגעקומען ,אַז פֿאַר דעם
מינדסט קלייניקייט רופֿט מען איינעם אַפּיקורס
און מע לייגט אים אין דער חית אַרײַן,
גענאַרטע װעלט{ ,?5181 ,סאָװ' אױיסגאַכּע ,0491
זי פלן.

יאָ רן =

*אַ'י אין די

װערן עלטער,

פֿוליעריק .אי אין די יאָרן און אָנהײבּן צו
פֿאַרשטײן די לאַגע, .דאָ קומט אַרײַן קראַנקע
גדלות . . . ,מאַניאקישע אייטלקייטײ ,מוק ,מײַנע
בּאַגעגענישן,

זי .382

*אַי אין נאָז.

אין

מויל,

אין קאָפּ

גאנצן יאָר ,וועלכע זײַנען געדאַװנט געװאָרן אָן
כּוונה ,קומען אַרײַן צו די קליפּות ר"לײ ,מחזור
כּל בּו ,בּית ישׂראל ,ר"ה ,נ"י ,ז'  291א' א
אַ בּשׂורה.

|  ,81װערן א בּאַשטאַנדטײל, ,אין דעם שטאָף
פֿון װעלכן דאָס פּאַפּיר װערט געמאַכט קומט
אַרײַן אַסבּעסט" ,ייפֿאָל ,2881 ,נַאן , ,23צוליבּ
זייער גוטן מיטאָג ,װאָס אין אים קומט אַרײַן
מער אַ בּיסל פֿלײש מיט שמאַלץ און מער מיט
אַ געריכט" ,ממוס ,קליאַטשע ,ז' , .011אין
יעדן עסן מוז אויך אִ' זאלץ ,װאָס מאַכט דעם
עסן אָנגענעמער און לײַכטער צו פֿאַרדײַען",
דרי מ .גאַטליעבּ ,פּאַפּולערע אַלגעמײנע היגעניע,

װאַרשע  ,8091זי ,32
אַרײַנגעהערן, .צװישן צוויי זאַצן קומט

0

אַרײַן אַ פּינטל", .,אין אַ טיר קומט אַרײַן א
קליאַמקע".
 7אַרײַנגענומען װערן אין חשבּון ,אין
כּלל, .אין חשבּון קומען אויך אַרײַן די
הוצאות הדרך" .צי קומען טאַקע אלע ארײַן אין
כּללדישׂראל?,
 ,8אַרײַנגעבּראַכט װערן ,עס קומט אַרײַן
הכנסה (רווח ,צינזן ,שטלײַערן אע) ,אי פֿון ירו-
שות,

פֿון צוואות.

א' פֿון געלט-קאַמפּאניעס,

;{מען האָט אַרױפֿגעלײגט אויף דעם קהל די
אַחריות פֿאַרן ריכטיקן אַ' פֿון שטײַערן אין
דער קאסע פֿון דער מלוכה" ,איבּז ימ ,שד ושי

זי , .69װען די תּבֿואה און פֿרוכטן און גרינסן
קומען נאָר אַרײַן אין הויף ,אין 'חצר'י ,טאָר מען
פֿון זיי שוין גאַרניט פֿאַרזוכן ...אומגע-
מעשׂרט" ,פּיעט ,זרעים ,ז' ,203

 9אַרײַנפֿאַלן .אַרײַנדרינגען  ---פֿיזיש אָדער
גײַסטיק ,אַ' אין אַ נײַער שיטה, .װי קומט
המן אין דער מה-נשתּנה אַרײַן?ײ ,פֿװל, .בּשעת
מען זעצט זיך אַרבּעטן ,דאַרף מען אס.
מערקירן ,אז די שײַן זאָל אי פֿון דער לינקער
זײַטײ,

דר'

היגעניע,

מ.

גאָטליעב,

װאַרשעץע

,8091

פּאָפּולערע

ז'

,81

אַלגעמײנע

/איך

בִּין

אַרײַנגעקומען אין שלום-עליכמס װעלט װי אין
אַ תּהום ,אָבּער די אויגן האָבּן זיך מיר אױיפֿ-
געטאָןײ ,ייט ,אונזער צײַט ,נ"י  ,1691ווע.
*אי אין יענעמס ה ענט = ארײַנפֿאַלן צו
יענעם; .דאָס שענסטע פֿון אונדזער לאנד איז
אַרײַנגעקומען אין די הענט פֿון די בּבֿלים",
סדר סליחות ,װאָרשע תרפ"ז"{ ,ט ,ז' ,53
,וְדער מלאך-המות זאָגט צו משה רבּינון דײַן

תּפֿילה איז דיר ווארן דר הערט / ,אין מײַנר
האַנד װערשׂטו ניט קומין אַרײַןײ ,משה רבּינו
בּשרײַבּונג,

אָרט? ,?0571

{חנא

שמערוק,

גק,

*אי אין יענעמס רייד = אַרײַ
א .}05
פֿאַלן יענעם אין די רייד, .װען זײַן חבֿר טוט
ריידן ,זאָל ער נישט אי אין זײַנע רייד ,נאָר ער
זאָל אים לאָזן אויסריידן" ,א .י .שפערלינג,
ליקוטים וו( ,טעמי המנהגים) ,לעמבּערג תּרס"ט,
זי יא,
מיט זיך  --סתּם אַזױ אַדער בּרייטלעך,

ונג.

מיט זיכערקייט ,פֿעסטקײט.

עמץ.

עניש , --אי  --דאָס אַרײַננעמען דעם איידעםצום שװוער אין הויז און געבּן אים מיט דער

ערפֿרױ אויסהאַלט" ,ישׂק ,גק ,טן .84
(דין- ,קע) , --שטענדיקע דאַװנערס און
צופֿעליקע א'ס אין קלויז", .זי איז בײַ אונדז

א שטענדיקע אֵיקעײ .

אַרײַנקוקן  --אוטו.

-ערי.

 .1קוקן פֿון אַ דרויטנ-

דיקער פּאָזיציע אינעװײניק ,אַרײַנבּליקן ,אַרײַנ"
זען .אי אין אַן אָפֿענער טיר .אי דורכן
פֿענצטערל .אי אין קאמער .פֿאַרקװעטשן די
אויגן און אַ' אין א תּהום, .אַז דער רשע קוקט
אין װאַסער ארײַן ,פּגרן די פֿיש" ,שװ, .װי אַ
שטיל אױסגעפּײַניקט בּאַשעפֿעניש האָט זי אין
דעם ליכטיקן פּונקט אַרײַנגעקוקט" ,װײַס |,
ישרעבּערקי ,זי .961
*אַי אין אַ ספֿר ,אין אַ פּירוש .אַי װאָס רשי
מאַכט ,װאָס דער תּוספֿות פֿאַרענטפֿערט אע.
אִי אין ספֿר איובֿ אין טעג פֿון אכֿלות .אי אין
אַ בּוך ,אין א בּיכל  --אויך :לערנען ,נאָכזוכן,
ער קוקט אַרײַן אָדער ער זאָגט זוהר און
קיינער װעט אים ניט אָפּפֿרעגן דרינען" ,יאַ,
שטערנטיכל ,לײַפּציג  ,1681זי , ,91איז אָסור
צו לייענען שטרי-חובֿות אָדער חשבּונות אָדער
אַנדערע בּריוו און אַפֿילו אַרײַנצוקוקן דרינען
איז אויך אָסור"7 ,לט ,2סבּ/בּ, .האָט דער
בּע"ש געעפֿנט דעם זוֹהר און האָט אַרײַנגץ
קוקט און האָט געענטפֿערט.

 ," . .שדחי בּעשט.

*אַי װי אַ האָן אין בּנײאָדם = ליענען און
*אַ' יענעם אין
קיין זאַך ניט פֿאַרשטײן.
עּל ,אין
ּ ,אין טפ
טאָפּ ,אין די טפ9
שיסל ,אין לעבּן ,אין ל עב ער ,אין
ג רג רת = זיך מישן אין יענעמס פּריואטע
עסקים ,װעלן װיסן װאָס עס טוט זיך בּײַ
יענעם,
*אַי אין די אויגן  --א) אַרױסװײַזן
ליבשאַפֿט :בּ) פּרוּװן דערגיין װי מע פֿילט זיך,
נים,
*אַ' אין פּ
צי מע זאָגט דעם אמת.
אין גצזיכט  --זזװ אַי אין די אויגן
*אין פּ נים ניט אַרײַנצוקוקן  --װײַל דאָס
פּנים שײַנט װי די זון, .אַזױ שיין בּיסטו הײַנט,
ס'איז דיר אין פּנים נישט אַרײַנצוקוקן װי אין
דער ליכטיקער זון" ,ממוס ,דער פּריזיו, .און
שיין איז זי װי די מלכּה:שבֿא ,אין איר פּנים
ניט אַרײַנצוקוקןײ ,שע ,פֿון כּתרילעװקע ,זי ,971
*ֹאַי אין מ ויל = צו שלינגען יעדער װאָרט
װאָס קומט אַרױס פֿון יענעמס מויל ,מיט אַ
*אַ' אין די צ יין =
גרייטקייט צו פֿאָלגן .
:
איר ,וועגן קוקן אין מויל,

2080

אַרײַנקושן

אַרײַנקײַקלען  --טרו9 .פ-- :קויקלען ,+-

אִי מיט די הענט .בּײַ פֿוטבּאָל א' מיט אַ פֿוס,

אַרײַנבּרענגען דורך קײַקלעןן .אַרײַנקאַטשען
אַרײַנקאָלערן .אַי דעם שװערן שטיין ,קלאָץ אאַ.
ה,אָבּן אַרײַנגעקײַקלט . . ,אַ גרויסע פֿאַס װײַן,

מיטן קאָפּ אַ גאָל, .נו ,נעם זיך ניט צום האַרצן,
א צווייט מאָל װעסטו דרײַ גאָלן אַי" ,זײַ גרייט,
קִיָצוו  ,1491טאז .5

און

 .9אַרײַנהאַקן אין קאָפּ ,אײַנלערנען ,אײַנ-

*אַ' אין ה אַ ר צ ן = זען װאָס עס טוט זיך
בּײַ יענעם אינעװײיניק אין דער נשמה ,װעלן
דערגיין אינטימסטע סודות, .אין די אויגן קען
*א'
מען א' ,אָבּער ניט אין האַרצןי ,שװ.
עמעצן אין קאָפּ אַרײַן = היטן ,אכטונג געבֹּן

ערשט

מע זאָל האַלטן װאָרט ,אַ צוזאָג ,אויספֿירן אֵן

ערד ,מאָסקװע  ,5691זי ,25

נע
ע ש
אַ' אין קע
אָפּמאַך.
גנבענען פֿון אקעשענע.

אַרוס-

=

 .2זיך נענטער בּאַקענען .בּאַטראַכטן .זיך
פֿאַראינטערעסירן ,פֿאָרשן .אַנאַליזירן .זיך אַרײַנ-
טיפֿן .אַי אין אַן ענין .טיפֿער אי אין דעם װאָס
עס טוט זיך אַרום .אי אין דעם אַמאָל און זיך
אָפּלערנען פֿון אים .אַי אין סאַמע תּוך .אַי אין
די אייגענע טיפֿענישן .א' אין גאָטס דרכים,
,אין אַ טשאָלנט און אין אַ שידוך קוקט מען
ניט צו פֿיל אַרײַןײ ,שח.
 .9אַרײַנשײַנען .אַרײַגלײַכטן, ,ס'װעט אַי (די)
זונעלע אויך אין אונדזער שפּאַרונעלע" ,שו.
;אַ קליין שטערנדל פֿון װײַטן איז ...דורך
קאַנסקי-װאָליע געשוואומען . . .און האָט אין
לײבּלס

פֿענצטער

אַרײַנגעקוקט",

בבּײַם

פּרץ,

גוסס צוקאָפּן,

 4שטרעבּן צו עפּעס .אַי אין א בּעסערן
מאָרגן,, .האָדעװע אַ װאָלף װי לאַנג ,קוקט ער
אַלץ אין וואלד ארײיַן" ,שו,
מיט

זיך  --קזװ-- .קוֹק ,דער.

-עכץ.

דעניש .דער (יין- ,קע)- .ערײַ.

אַרײַנקיבּעצן  --אוטו.
 .1אַרײַנמישן זיך
װען אַן אַנדערער שפּילט (ספעצ' שאָך)
 2אַרײַנזאָגן, .מיט אַ שמייכל ,שטעכיק װי א
שפּיז .אַרײַנגעקיבּעצט האָט דער הונט זאַריז",
יי

אין

מײַן

גלעזערנעם

טורעס,

תּ"אָ

 ,8ז' ,41

אַרײַנקײט(לע)ן  --טרו.

 .1אַרײַננעמען

אין אַ קייט(ל) .צופֿעסטיקן מיט אַ קייטןל) ,אַי
אין א לאַנגער קייט אַלע שיפֿלעך בּײַם בּרעג,
 2אַרײַנגלידערן ,אַרײַנהעפֿטן, .ער האָט
אונדז אַרײַנגעקײטלט און אָנגעקניפּט אין,..
ר.
צעװייטיקטער װעצלט" ,יג,
דגער
ו.י.סער
תּוך | ,ז .494
מיט זיך 6 --און אַװױ
אַרום האָט זיך די ייִדישע ליטעראַטור אַרײַנ-
געקייטלט וי אַ רינגעלע אין דער לאַנגער קייט

פֿון דער ייִדישער קולטורעלער שאפֿונג" ,מוק,
טעאַטער און ידיש טעאַטער ,זי .22
/זנג.
דעניש.ארײַנעסן אַ סך .אַי אַ
אַרײַנקײַען  --טרו.
גאַנצן לאַבּן בּרויט .אַי אַ שטיק שור-הבּר און
פֿאַרטרינקען מיטן ייך-המשומר,

נאָטע

פֿון קעלער",

לוריע,

הימל

מיט זי ך  --אַרײַנקומען ,אַרײַנפֿאַלן ערגעץ
ּ,לוצלונג עפֿנט
זיך קײַקלענדיק .זיך װיגנדיק .פ
זיך די טיר פֿון בּית'המדרש און עס קײַקלט
זיך אַרײַן דער זינגער" ,דער רײַזנדער ,וארשע
/עניש.
עכץ.זנג.
 ,3זי 25

אַרײַנקינדלען  --אוטו  6טרו.,
לענגערע

צײַט װי געויינטלעך.

האָט
אאָר-

-עניש.

אַרײַנקיניפן  --אוטו .קיניגן אַ לענגערע צײַט,
,אונדזער אפֿרים-יאָסל {=פֿראַנץ-יאָזעף}
אַרײַנגעקיניגט העט אין צװאַנציקסטן
הונדערט",.

אַרײַנקיפֿן  --טרח( .וואויליונגעריש).

אַרײַנקלאַמערן  --טרו.

אַרײַן-
אי דעם

 .1אַרײַננעמען

אין קלאמערן .אי דעם אַרױסרעד פֿון אַ לשון-
 .2בּכּלל אַרײַננעמען .אַרײַנ-
קודשדיק װאָרט.
שליסן .אַ' די געליבּטע אין די שטאַרקע אַרעמס,
די

ספּעציעלע

גראַמאַטישע

פֿאַרמען

אין

פֿיג ..., .דעם
עטלעכע אַלגעמײנע כּללים.
הייסן בּליק אין אים אַרײַנגעקלאַמערט" ,פּמ,
מלחמה ו ,נ"י  ,6591ז' ,452
מיט
צװישן

ויך , --האָט זיך אַ גליטש געטאָן
עולם און אַרײַנגעקלאַמערט זיך מיט

די הענט אין זײַן גאַרטל" ,יודל יאָפּע ,אין
קעסל גרובּ ,מאָסקװע ,9291
 -קלאַמער ,דער

ונג,

אַרײַנגעקלאַפּט

|על-חטאן",

מ.

שלײַפשטײין

קינדלען אַ

אַ' בּיז אין די

געבּן שטארקע קלעפּ אין עמעצן
חבֿרה-מאַן אין מאָרדע אַרײַן,

קנעלן .מאַכן עס זאָל אַרײַנדרינגען .אָפֿט :אַי
אין ק אָ פּ ( מוח) אַי אין קאָפּ דעם תּנאז
בּרא ,די הפֿטורה מיט די לאַנגע בּרכות.
מיט זיך  --אאַלע מינוט האָט זיך אַן
אַנדערע אױפֿגעכאַפּט און האָט זיך אין האַרץ
,ואו דער
װיכנע דװאָשע ,װאַרשע תּרס"ג ,זי  ,9ו
ראָש:הקהל האָט אָנגעקלאַפּט |צו נעמען קינדער
פֿאַר זעלנערן ,װעט מען זיך שוין יאָרךלאַנג
אין די קעפּ אַי ,*. . .פרץ ,ישטעט און שטעט-
לעך' ,פּונקט ,82

פֿערציקער יאָרן,

אי

אַרײַנקושן  --טרו .נעאָל .אַרײַנגעבּן ,סוגעס-
טירן א געדאנק ,א געפֿיל דורך קושן ,דורך
צאַרטקײט, .פֿון ציון אויך ,זיך טראָגט א
הויך ,מען הערט און שפּירט אים קוים ,עָר
גריסט און קושט אין יעדער בּרוסט אַרײַן אַ
גאָלדנעם טרוים" ,יהואָש' ,ציו ליבּע2981 ,
אוטװ .װאול  --מנשק זײַן ,װאָס קענסטו
מיר טאָן? קענסט מיר א",

מאַניק,

אַרײַנקלײַבּן זיך

ציש,

אַרײַנקלאַפּן  --טרװ.
 .1קלאַפּן מיט א
האַמער אָדער אַן ענלעכן מכשיר ,עס זאָל
אַרײַן אינעװײיניק .אי אַ טשװאָק אין װאַנט,

אַ' נעגל אין אַ בּרעט ,טאָװל אע .מוצאייום-

כּיפּוור אַ' א פֿלאָקן (פֿלעקל) פֿאַר דער סוכּה,
"אי אַ
קלין (קלינע) = אויך :שטערן בײַ
אַן אָפּמאַך .בּײַם דורכפֿירן א פּלאַן.
*א'
פֿלאָקנס (פֿלעקער) אין װאַסער = טאָן אַ
שװערע אַרבּעט אָן פּראַקטישע רעזולטאַטן,

 .2קלאַפּן מיט עפעס אין עפּעס .אי אין
פֿענצטער מיטן יייִדן ,שטייט אויף צו סליחות',
אַי' מיטן שטעקל אין פּלַקל, .װאָלט איך זיך
אונטער דײַנע שטאַרקע קלעפּ / ,פֿאַרסמט פֿון
ווילדן צאָרן ,אױפֿגעכאַפּט  /און מיט מײַן
פֿיסט דיר אין הימל אַרײַנגעקלאַפּט" ,הר,
אונטער גאָטס הימלען' ,איך עֶפֿן אויף פֿאַר דיר

מײַן האַרץי,
 3געבּן אַ סך קלעפּ .אַי אין הינטן ,ער זאָל
רויט װערן װי אַ בּוריק ,אַרײַנבּוכצען ,אי אין
די זײַטן,
( .4ספּאָרט) אַרײַנצילן מיט אַ שטויס אין אַ
בּאַשטימטן אָפּגעגרענעצטן שטח .בּײַם קױישבּאָל

= קלאַפּ ,דער.

-ונג.

-עכץ.

דער (דין- ,קע) .הערי.
אַרײַנקלױבּן  +-- --אַרײַנקלײַבּן,
אַרײַנקלײבּן  --טרח;- .98 .קלויבּן,
צונױפֿנעמען ,צונױיפֿואַמלען עפּעס װאָס מע
זוכט צונויף און אַרײַנלײגן ,אַרײַננעמען .א'
די יאַגדעס אין קערבּעלע .אַ' די שפענדלעך
אונטערן פּריפּעטשיק,
 2אױסקלײַבּן און אַרײַננעמען אין אַ גרופע,
אי די מער בּאַואוסטזיניקע אַרבּעטער אין דער
פּאַרטײי .אַ' די בּעסערע בּחורים אין דער
העכסטער כּיתּה,
ס .צונױפֿנעמען און פֿאַרדעקן .אַי די האָר
*אַי אונטער
אונטערן טיכל ,אונטערן שייטל
די פֿליגלען = בּאַשיצן,

-יקלייבּ ,דער.

-ונג,

דער (יין" ,קע)= .דעריי.

-עכץ.

-עניש,

אַרײַנקלײַבּן זיך  .1 --אַרײַנקומען וואוינען.
זיך צּאַזעצן .אי זיך צװישן ייִדן .א בּאַפֿעל ,אין
,יידער מִצ
זעקס שעה זיך אַ' אין געטאָ .א
קלײַבּט זיך אַרײַן אין אַ נײַער דירה ,וװי אַ
מיטל קעגן ניט-גוטען זאָלן דער בּעל-הבּית מיט
דער בּעל-הבּיתטע נעמען אַ האָן מיט א הון אין
די הענט און זאָגן' :וחטאת את המקדש,..
וכפּרתֹּם אֹת הבּית( ...יחזקאל ,מה,)02 ,81 ,
אַװעקטראָגן די עופֿות צום שוחט ,שטיין בּעתן
שעכטן און דאָס פֿלײיש אַװעקגעבּן צו אָרעמץ-
לײַט .אַז מע קלײַבּט זיך אַרײַן אין אַן אייגן

הויז ,איז מען זיך נוהג צו פּראַװען א סעודה,
פֿאַרבּעטן אויך אָרעמעלײַט און מאַכן א
שהחיינו" ,אַבֿרהם רעכטמאַן ,יִבֹּל וושא.

*זיך

אי אין די  9ע ד ע ר ן = וװערן רײַך ,חשובֿ,
 .2פיג :אַרײַנקומען און פֿאַרבּלײַבּן .וואויל-
זײַן (גליק ,מזליבּרכה אע) זאָל זיך א' צו אײַך

אין שטובּ, .אָבּער פּלוצלינג האָט זיך אויך דער
אומגליק אין אונדזער שטובּ אַרײַנגעקליבּן",
י .בּודזאָהן ,אַ געטראַײיע װײַבּיל חלעבּען ,ווילנע

 ,2זי ,74
 3אַרײַנדרינגען (וועגן קאָנקרעטע זאַכן),
;די מוק פֿון טיטוס דעם רשע האָט זיך צו אים
אַרײַנגעקליבּן דורכן אוער און פּײַניקט אים

אַרײַנקלימען -

2081

אין מוח" ,זש ,שקלאָװער

קינדער, ,א דאגה א

גרויסע װאָס פֿאַר א קרענק האָט זיך עס אין
דעם ממזרוק אַרײַנגעקליבּן ,א טיפוס ,א כאָ
לעריע ,א מיתה-משונה  ,*, , ,ישׂק ,שליאַך,...

זי ,04
 4דז אַבּסטראַקט .זאָרג (דאגות ,אומרואי-
קייט אע) קענען זיך אי אין מענטשן .אפּיקור-
סישע געדאנקען קלײַבּן זיך ארײַן שוין אין די
יונגע יאָרן, .א,ין מענטשן האָט זיך אַרײַנ-
געקליבּן דער כאַאָס ,דער מענטש איז געװאָרן
אַ געצײַג אין די הענט פֿון א בּלינדן כּוח",
שנ ,װעגען יודישע

שרײַבּער װ ,זי , .39אקעגן

מיר בּײַם פֿענצטער זיצט א ייִדל . ..און מיט
אַזעלכע אויגן װאָס װילן זיך אַרײַנקלױבּן צִן
אײַך אין האַרצן אַרײַן" ,שע ,אײַזנבּאַהן גע
שיכטעס,

ז' ,572

אַרײַנקלימען  --אוטו .אַרכ .אַרײַנקלעטערן,
,אָבּן זיא |די שׂונאייישׂראלן זיך
אַרײַנקריכן .ה
בּןאַןראָטן דז איינר פֿון זיא זאָל אַרײַן קלימן
איבּר דיא מואיר פֿון איין גאָרטן פֿון איין
יהודי" ,שאר ,קכח,

 ,1אַרײַ

אַרײַנקלינגען  --אוטװ  8טרװ.

קומען ,אַרײַנדרינגען אָדער אַרײַנזאָגן עפּעס
מיט אַ געקלאנג ,אַזױ װי עס װאָלט געקלונגען.
אִי די פֿרײלעכע בּשׂורה דעם זקן אין אויער.
,בּודאַ

זיצט,

פֿאַרלײגט

די

פֿיס,

 /אויף

אַ

װאָלקןדקישן זיצט עֶר / ,און מטטרון קלינגט
אַרײַן / ,קלינגט אַרײַן אין בּודאס אויער",
צייט ,מטטרון' ,נירװאנא שטאַרבּטי, ,אָט קלינגט
ארײַן דער אורקול פֿון דעם אמתן קהלת:
יבּעסער צו גיין אין א הויז פֿון טרויער װי
אין אַ הויז פֿון געטראַנקי ,קאַר װו ,נ"י ,0491
זי ,45
 .2זיך פֿאַרבּינדן טעלעפֿאָניש און עפּעס
איבּערגעבּן .אַי דעם חבֿר די גוטע בּשׂורה ,די
לעצטע נײַסן אאַזו.

מיט

זיך.

-+קלנג,

הזנג,

דער.

דעכץ- .עניש .דער (דין- ,קע)- .עריי.
אַרײַנקלינע(װע)ן  --טרו .אַרײַנהאַקן (װי)
מיט אַ קלין .אַי טאַנקען צװישן צוויי פֿײַנדלעכע
ארמייען .אַי אין אָפּמאַך נאָך אַ גינסטיקן פּונקט,
אי א לאַטע אין די הייזלעך.

מיט

אי זיך צװישן די צװיי צעיושעטע
עניש.און זי פֿונאַנדערנעמען.

זיך --

שלעגערס

אַרײַנקל(י)עפּ(י)ען זיך  --אוטו.

אַרײַנ

,ינט
נעמען זיך אין קאָפּ (מיט בּיטול ,איר) .ז
עס

איז

אַרויס

די מאָדע,

פֿאָרן קיין אַמעריקע,

יונגע

מענטשן

זאָלן

האָט זי זיך אויך ארלינ"

געקלעפּיעט אין קאָפּ  --אַמעריקע" ,יפֿאָל,
 ,6טאן 23

-עניש.

אַרײַנקלעטערן  --אוטו .אַי אין שטובּ דורכן
פֿענצטער? .אַ בּרונען װאָס איז זייער טיף --
מעג מען אי װאַסער אָנצושעפּן וָאום שבּתן",
ל-ט,2

עא/בּ= = .יקלעטער,

דער

-נגג,

יער,

אַרײַנקלעמען  --טרו.

אַרײַנקװעטשן ,אײַנ-

אַרײַנקנעטן

דריקן .צונױיפֿדריקן .אַי אַ פֿינגער צװישן טיר
=-קלעם,
מיט זיך.
און בּײַשטידל.,

אין דער אָפֿיציעלער פּראָגראַם, .די פֿרױ איז
געװען אַרײַנגעקנופּט אין זײַן |דעם יִדנסן
לעבּן" ,אפֿא ,געטראַכט מיט עבֿרײטײַטש ,זי ,03

קלעפּן אינעװײניק,

עכץ,.

זנג.

דער .

/עניש.

-עכץ.

אַרײַנקלעפּן  --טרװ.

צװישן עפּעס .אי די זײַט װאָס האָט זיך אַפּי
געריסן .אַי די פּאָסטמאַרקעס אין אַלבּאָם,
מיט זיך , --די פֿאַרבּ {אין פֿריש-אױס-
געפֿאַרבּטן װאַגאָןן האָט געהאַט די טבֿע זיך
אַרײַנצוקלעפּן אין געזעס אַרײַן" ,אַפּא ,יקאָנ-
עעניש.
עכץ.
//נג.
טראבּאַנדיסטף.

אַרײַנטראַכטן ,אַי אין

אַרײַנקלערן  --אוטו.

מיט
-עניש,

זיך.

אַרײַנקנײיטשן

--קנפּ,

--

דער.

 .1אַרײַנמאַכן,

טרװ.

 אַרײַנגעבּן א קנייטש אָדער קנייטשן .אִי אוןאױיספּרעסן דעם מאַטעריאַל,
 .2אַרײַנבּרענגען נאָך אַ פּירוש ,אַן אויס-
טײַטש ,אַ ניאַנס .אִ' נאָך א סבֿרה ,נאָך א
טײַטש {מחמת דעם װאָס מע קנייטשט דערבּײַ
דעם שטערןן .אי נאָך אן ענין אין דער סוגיא,
אין דער פּלוגתּא.

די סודות פֿון דער װעלט .אַי מה למעלה ,מה
למטה .אי אין די הײַנטיקע פּראָבּלעמען, .פֿון
צו פֿיל אַ' קען מען (נאָך) אַראָפּ פֿון זינען":
;די נאַראָנים טוען נישט אין דער װעלט אַי
נאָר זיי פֿרעסן זיך אָפּ (אָן) װי די בּערן" ,שח.

 .9אַרײַנפֿרעסן, .אַי דרײַ פֿונטלעך ראָזוװקע
מיט צוויי הערינג ,מיט פֿיר זויערע אוגערקעס,
מיט צוויי קײַלעכדיקע ריבּן" ,ד .קאַפּלאַנאַריטש,

-נג,

,1291

ויך.

מיט

דער

-קלער,

אין

אַ פֿאַרגליװערטער

זעכץ- .עניש .דער (דין- ,קע)- .ערײ.

זי ,74

אַרײַנקנעלן, .און

מיט

אַרײַנקנאַװוען  --טרח.

מײַן טאַטע מיר געזאָגט ,דײַנע זשידעס דער-
הרגעט אונדזער גאָט .האָט דאָס שגצל מיט
נישט װיניקער שטאָלץ געטאָן א פֿאָר אַרױס
מיטן בּיסל װיסן ,װאָס |דער טאַטען האָט אין
זײַנע שיכּרות-אויסבּרוכן אין אים אַרײַנגעקנאָ
װעט",

בּ .דעמבּלין,

ערבֿ

נאַכט,

תּ"אָ ,4591

זי ,811
אַרײַנקנאַקן  --אוטו  ---אַרײַנקומען מיט א
קנאַק .גיך מיט אימפּעט .אַי אין שטובּ מיט אַ
געפּילדער .אי אין שטאָט אויף פֿערד, .דער
ראַקעט האָט אַרײַנגעקנאַקט אין סאַמע מיטן
שטאָט".

טרװ

 .1אַרײַנקלאַפּן .אַרײַנהאַקן אַ'

--

עטלעכע פּעטש ,אי די טשװועקעס,
 .2אַרײַגעסן ,אַרײַנטרינקען (מיט הנאה ,מיט
זשעדנעקייט) ,אי דאָס געבּראָטענע גענדזל.
 .9אַרײַנשטעלן ,אַרײַנמאַכן .אַי אין אויפֿטריט
פֿאַרן עולם א גראָבּן װיץ .אַי א בּלויען פּאַס
אין דעם יום-טובֿדיקן נומער פֿון דער צײַטונג,
,פֿאַר דער צײַט װאָס ער װעט דאָ זײַן ,װעל
איך אים אַ' די פֿעלנדיקע צװיי צין ,א
ימאָסטיק' מיט צוויי קאָראָנקעס" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער װו ,יצמטס' ,ו' ,662

 4נּכּלל בּמקום-װערבּ פֿאַר כּלערליי טואונ-
גען ,גיכע .מיט אימפּעט .אי אין איין יאָר די
גאַנצע גראַמאַטיק פֿון לשון-קודש .אַי אין די
מוחות פֿון דעם װיילער די טענות פֿון דער
אָפּאָזיציע, .האָט גענומען ענגלאַנד און אַרײַ-
געקנאַקט דעם נײַעם פּרעמיער מיט דער
שיקאַגער װײַבּ אין חד'גדיא" ,בּצג ,טמ,
 1וווט ,92
מיט

משוגעת.

זיך

--

זיך אַ'י אין

--קנאַק ,דער.

קאָפּ

-ונג.

א נײַע

-עכץן.

יעניש= .דער (דין ,דקע)= .דערי.

אַרײַנקעופּן  --טרו .פּ-- :5קניפּן ,אַרײַנ
בּינדן ,אַרײַנפֿעסטיקן אין א קנופּ ,אַי אַ רויטע
סטענגע אין די האָר .פֿיג .אַ' נאָך אַ פּונקט

זיך.

שטאָט,

=קנייטש,

װילנע

דער.

,12/

דעכץ- .עניש .דער (דין ,דקע) .דערײַ.
אַרײַנקוקן, .טראָגט
אַרײַנקנײַפֿן  --אוטח.
זיך איבּער הימלען ,װי ר' מענדעלע איבּער
שטעט און שטעטלעך ,און קנײַסט אַרײַן פֿון
אונטער א שפּאַקול דורך א פֿענצטער צו די
קינדער אין די העטלעך" ,װ .יונין ,גק ין ,02

אויסדריקן אַ געפֿיל
אַרײַנקנײפּן  --טרו.
דורך קנײַפּן .אי אין בּעקל די ליבּשאַפֿט צום
קינד .א' אין הינטן די הינטישע תּאווה,
מיט זיך , --מיט דער קונסט אַרײַנצד
קנײַפּן זיך מיט יעדן שטריך אין יעדער בּאַװע-
גונג",

זי 42
-עניש,

.3

ריװקין,

אונדזערע

פּראַזאַאיקער,

=-קנײַפּ:- ,קניפ ,דער

אַרײַנקניען  --אוטו.

-עכץ,

אַרײַנקומען ,אַרײַנ-

דרינגען (װי) אויף די קני .אי אין דעם הייליקן
אָרט, .די בּיימער װאָס אַקעגן די פֿענצטער ,װאָס
קנלען ארײַן אין די פֿענצטער ,האָבּן זיך אָנגע-
טאַן אין גרינע קנאָספּן" ,א .קאַהאַן ,מענטשן
|
פֿון אַלקער ,מאָסקװצ  ,7291זי ,601
מיט

זיך.

אונג.

אַרײַנקנעטן  --טרו.

-עכץ.

עניש.

 .1אַרײַנטאָן עפּעס,

אַרײַנגעבּן בּײַם קנעטן .צוגעבּן עפּעס צום
טייג .אַ' ניסלעך ,ראָזשינקעס אע .אַי שטרוי אין
ליים,
 .2אַרײַנשטױסן ,אַרײַננעמען איבּערגװאַלד,
אִי דאָס ייִדישע פֿאָלק פֿון סאָװעט-רוסלאַנד אין
דעם רוסישן שמעלצטאָפ,
 .9פֿיג .אַרײַנגעבּן ,אַרײַנפֿורעמען .אַרײַנ-
מײַסטערן .אי אין די װערטער אלע צרות און
לײַדן ,אי אין דער אייגענער מוזיק די שטימונג
פֿון דער גאַנצער

שפּעטער
סבֿיבֿה, .

האָבּ איך

אַלץ ריחות פֿון שניי אין מײַן ליד אֲרֹיֲֵנַי
געקנאָטןײ ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט ,זי ,21
מיט
-ונג.

זיך  --זיך אי אין אַ נײַער סבֿיבֿה.
-עכץ . עניש.

2282

אַרײַנקנעלן
אַרײַנלערנען אַ סך

אַרײַנקנעלן  --טרװ.

מאָל ,מיט אַנשטרענגונג .אַי די הפֿטוֹרה מיט די
בּרכות .אי מיט אַ קאנטשיק .אי נײַע געדאַנקען
אין פֿאַרעקשנטע קעפּ .אי אין די פּוױיערטעס
עיקרים פֿון היגיענע, .דער לערער היבּט אָן
 . . ,מיט זײַן תּלמיד אי אין טראָפּ אַרײַן .ער
האַלט שוין מיט אים אויף א שטייגער" ,דער
אַקציזניק ,זשיטאָמיר  ,8681ז' , .03די בּײַטש
איז ניט דאָס בּעסטע מיטל אַרײַנצוקנעלן אין
געװויסע בּירגער בּעסערע מידות" ,גרין ,איד
און ועלט,

מיט

ז' ,.982

-נג.

זיך.

אַ בּעזעם,
דאָס מיסט
דאָס גאַנצע
שטרוי און

אויך

 .2אַרײַנטרינקען ,אַרײַנזופּן מיט איין קער
פֿון כּוסע ,פֿון גלעזל ,פֿון לעפֿל .אויך :אַרײַנ-
עסן .א' א האלבּע גלאָז בּראַנפֿן, .געזאָגט
פֿרײַנדלעך לחיים און אַרײַנגעקערט דאָס גאנצע
גלעזעל פֿאַר איין מאָל" ,בּ .גאָרין ,שיפֿרה,...
ניי  ,0191זי .41

 9אַרכ .צוריקקערן.

אים זײַן

ה.אָ.ט
.,

נשמה ווידר אין זײַנום גוף אַרײַן גקירט" ,סהמ,
לובּלין שפּ"ו ,משלי ,יט,71 ,
 4אוטו .פֿאַרקערעװען פֿון װעג .אַרײַנקומען
פֿאַרבּײַגײענדיק.

קרוב,

אַ' צום

פֿרײַנד

אע.

גאָט איז בּאַלד זײַן הויף .האָט דער יאַמשטשיק
 ..אָנגעהױיבּן אַרײַנצוקערן אין אַ שמאָל
צ.

ז.

דער

רובּינשטיין,

שרעקליכער

קנסימאָל ,אדעס  ,32881ז' .601

מיט

--

זיך

--קער ,דער.

זיך

ונג.

א'

רעכטס,

עכץ.

דער (דין- ,קע) . -ערי.

לינקס,

עניש.

 .2אַרײַנטרײַבּן ,מאַכן מע זאָל
קרעטשמע.
בּײַטן די ריכטונג .אַי די קי פֿון דער פּאַשע צו
די הױפֿן פֿון זייערע בּעלי בּתּים,
מיט

זיך

--

אױטאָמאָבּיל

האָט זיך

שנעל געטריבּן איבּער דער בּרייטער עועניו,
אַרײַנגעקירעװעט זיך נאָכהער אין די טומל-
דיקע ,רוישנדע סטריטן |= גאַסןן" ,אַר ,אין
אױטאָמאָבּיל.

אַרײַנקערפּערן  --טרו .אַרײַנגעבּן אַ קער"-
פּערלעכע פֿאָרעם .אַי צאָרן אין פּנים פֿון דער
סטאַטוע .אויף דער בּינע א' אין געשטאַלט
אַן אנדער כּװנה װי דער דראַמאַטורג האָט גע
ערה
זנג,
מיט זיך.
װאָלט.

אַרײַנקראַדניען  --טרו .פזד .אַרײַנגנבֿענען,
ארײַנשמוגלען.

ארײַנעמען

א גניבֿה .אֵי דורכ-

געשמוגלטן קאָניאַק .אי עמעצן צו זיך און אים
מיט זיך,
בּאַראַבּעװען.
אַרײַנקראַפן

--

אוטו.

אַרײַנפֿאַלן

און א' אין אויער" ,דער מלאך רפֿאל
רפֿואות וסגולות ,פּשעמישל תּרע"ד ,ז' ,5

 .1מיט אַ קראַץ
אַרײַנקראַצן  --טרו.
פֿון נעגל ,דורך קראצן ארײַנגעבּן ,אַרײַנצײיכע-
נען ,אַרײַנשרײַבּן אע .אי די איניציאלן אויף
דער בּאנק וואו דאָס פּאָרל איז געזעסן .אי אין
טינק פֿון דער װאַנט ,אין קאָרע פֿון אַ בּוים.
;אַי שטאַרק אָפּגעשװאַכטע מיקראָבּן אין דעם
הויט" ,פגעז ,פּאַריז  ,0391אאן ,4-5
 ,2פיג .אַי שׂנאה אין די בּאַקן? .אירע בּליקן

האָבּן אַרײַנגעקראַצט עקל צום מאַן,
-קראַץ ,דער .מיט זיך.

-עכץ .

-עניש.

/נם,

אַרײַנקראַקען  --אוטװ  8טרו.
אַרױסגעבּן
קלאנגען פֿון אַ ראָבּ ,אָדער װאָס זײַנען ענלעך
צום קראַקען ,און זיי ארײַנבּרענגען אין אַן
אינעװײניק .א' אַ שלעכטע
אויער אַי רכילותל, .זענען

בּשׂורה .אַ' אין
פֿראָסטיקע ראָבּן

אָנגעפֿלױגן  /און אַרײַנגעקראַקעט דער נאַכט
אין

אפֿא,

אויער",

-עכץ-= ,עניש,

יעקבֿס

געצעלטן,

מיט

אַ

קענען.
אן

אנדער

א' זיך
-עניש,

לד ,זאַמעט.

ז' .48

דירה.

אין

דעם

אַרײַנקלײַבּן זיך אין
געװינלעך

הײַול

לעבּן

מיט

אַלע התחכּמות א מיטל װי אַזױ יענעם אַרײַנ
צוקריגן צו זיך פֿאַר א קונה" ,רי יעקבֿ מדובּנא,

משלי חכמה ,ויקרא ,א/בּ, .סוועט זיך לוינען
אַרײַנצולײגן געלט אין זײַן פֿאַבּריק כּדי אַרײַן-
צוקריגן אזא גוטן אָפּנעמער" ,יײז ,בּרידער
אַשכּנזי ,זי ,046
 9אַרײַנכאַפּן .אַרײַננעמען אין די הענט,
אי די מאַכט ,די דעה ,אי די עטלעכע ואוילע-
יונגען און זיך אָפּרעכענען מיט זיי, .גאָט איז,
גלײיבּט מען ,יודע לבבֿות / ,װײסט דעם
מענטשנס אלע מחשבֿות / ,װיל מען פֿאָרט
פֿונדעסטװעגן זיך קליגן / ,װי מיט שװינדל
אים ארײַנצוקריגן" ,ממוס ,יודעל ,ז' ,85
 4געניצט צו בּאַצײכענען א שטראָף אָן
דעם אָנװײַז אויף דער שטראָף א' די אמתע
פּאָרציע, ,האָט ער אַרײַנגעקראָגן!"| ,פעטש,
שמיץ ,שטעקנס ,נאַהײַקעס אען, ,ער װעט נאָך
אִי צען יאָר"| ,תּפֿיסה ,פֿאַרשיקונג ,לאגער אען,
,האָט זי אַרײַנגעקראָגן |קללות ,זלזולים אען
אַז זי האָט קוים געקענט זיך אָפּטראָגן"; .א
קאַטאָװעס עפּעס װאָס מײַן לײַבּ ,דאָס אויס-
געמאָגערטע ,אויסגעדעװערטע לײַבּ מײַנס האָט
אין זיך נעבּעך ארײַנגעקראָגן!" ,ממוס ,דאָס
קליינע מענשעלע,

נ"י ,0191

פ .בּרענגען עמעצן (קעגן יענעמס װילן) .אַ'

אַרײַנקװיסטענען  --אוטו;-= :98 .קרויס-

אַרײַ;:קערעװען  --אוטװ  4טרו .פ-= :98קי-
רעווען .1 .דזו אַרײַנקערן  .4 3אַי צו דער

,דער

דאך פֿון זייער הויז" ,ייט ,פּוילן צ ,ז' ,251

-קראַך ,דער, .װערמיט זיך  --קזװ.
עס איז פֿון די פּאַסאזשירן זאָל זיך האָבּן
געראַטעװעט נאָך דעם אַי {פֿון דער שיףן אין
ונם,דעם אײַזבּאַרג" ,טאַג | 9591װ ,3
-עניש,

-עניש,

-עכץ.

 1מיט
אַרײנקערן  --טרװ.
בּאַרשט אע קערן און דעם שטובּ,
פֿאַרקערן אין אַ בּאַשטימטן אָרט .אַי
מיסט אין א וינקל .אי אין שטאַל
היי פֿון הויף,

קראַך .צונױפֿשטױסן
אִי אין א צוייטן".
אַרײַנגעקראַכט אין
ערשטער דונער ,װאָס

זיך, .איין עראָפּלאַן קען
,דער אױטאָמאָבּיל האָט
א לאסטװאָגן", .דער
האָט אַרײַנגעקראַכט אין

אַרײַנטריפֿן,
אַרײַנקראָפּלען  --טרו .סל.
,אַז עס איז אין אויער אַרײַן א גריל ,זאָל מען
נעמען פּוטער מיט זאלץ און דאָס אױפֿקאָכן

דער (דין ,דקע)= .הערײַ:

געסל",

אַרײַנקריגן זיך

זיך.

בּית-מדרש,

אַרײַנקרושענען  --טרװ .לר ,זאַמעט=?1:: ,

 - 1אַרײַנשטופּן ,אַרײַנשטױסן אין אַן
אָרט װאָס איז ענג (נאָר װעגן זאַכן) אַ' די
צעריסענע העמדער אין אונטערשטן שופֿלאָד,
מיט זיך  --זיך אַרײַנשפּאַרן ,אַרײַנשטופן
(נאָר װעגן מענטשן) .זיך אַי צװישן דעם עולם
צו הערן דעם מגיד .אעװעסט ניט קענען זיך
אי ,די קרושענינע איז צו גרויס".

אַרײַנקױיגן  --טרו.
עפעס אַרײַנבּאַ
קומען .אי אַ סך בּריוו פֿון קרובֿים און פֿרײַנד,
אי דורך פּאָסט ,דורך א ספּעציעלן שליח .אַ'
די לעצטע ידיעות פֿון פֿראַנט .אִי זעלטענע
ספֿרים,
 2עמעצן אַרײַנבּאַקומען מיט אַ ספּעציעלן
ציל .א' נאָך קינדער אין די ייִדישע שולן .א'

דעם בּאַרימטן למדן פֿאַר א רבֿ ,אי א נײַעם
חזן פֿאַר דער כאָרשול, .האָט עֶר געזוכט מיט

דעם געוועזענעם שותּף צו מענטשן ,אין געריכט
אע , . ,, .האָבּ דערום אויף אַלע אירע זלזולים
געשוויגן ,בּיז איך װעל זי װי עס איז צום רבֿ
א' :דאָרט װעל איך שוין מיט איר בּלק
לערנען" ,צפֿנת פּענח ,דער סוף חשבּון ,װילנע
,0
 .0אַרײַנבּאַקומען הכנסה ,רװח ,לוין ,בּײַ
שטײַערונג אע .אי אַרבּעט ,אַ' דאָס גרויסע
געװוינס .אי א סך נדבֿות .א' אַ פּאַטענט ,פּריװי-
לעגיעס,
? .אַרײַנבּאַקומען עפּעס אין פֿאַרבּינדונג מיטן
אינטעלעקטועלן אָדער עמאָציאָנעלן לעבּן .אַ'
אַ סךר קענטענישן .אַ' נײַע אידייען .א' אַן
אָריגינעלן געדאנק .א' װייטיקן אין די בּיינער,
אַ' אַ חשד אַז . . . .אי װילדע קנאה,

יעכץ.

/יעניש.

הער (יין- ,קע).

אַרײַנקרינן זיך  .1 --מיט אָנשטרענגונג
אַרײַנקומען אין אַן אָרט אָדער צו געװיסע
מענטשן .אַי זיך אין געטאָ ,אין װאַלד .אי זיך
צום פּריץ ,צום גובּערנאַטאָר, .זי האָט אָבּעַר 
קיין בּרירה געהאַט און האָט זיך דאָרט {אין
הייל} מיט שװערעניש אַרײַנגעקריגןײ ,שפּערלינג,
איבּז,

די

קאַראַאימישע

מיידכען,...

װארשע

 ,9ז' ,81
 2דז אין פֿאַרבּינדונג מיט אַרבּעט ,מיט א
שטעל .אַי זיך אין אַ יוניאָך שאַפּ .אַי זיך אויף

אַרבּעט

בײַ די דײַטשן

{= די נאַציסן

אין

אַ צעך.
 .9אָנקומען אין אַ לערןאַנשטאַלט .אַי זיך
אין אוניװוערסיטעט |אונטער די צאַרישע גע-
זעצן איז עס פֿאַר אַ ייִדן געװען גאַנץ שװערן,
אַי זיך װי אַ לעקטאָר אין א קאָלעדוש,
4

אין פֿאַרבּינדונג

מיטן

אינטעלעקטועלן

208

ארײַנקרײען
אָדער עמאַָציאָנעלן לעבּן .קאַפּיקורסות קריגט
זיך אַרײַן צװישן די ישיבֿה-בּחורים", .ס'װועט
זיך נאָך א' אַ צינישע בּאַציאונג צו דער רעגי"י
רונג נאָך די אױפֿגעדעקטע אַפֿערעס", .זאָל נאָר
ייְאוש זיך ניט אִ' צװישן אונדז", .דער
שװאַרצער יאָמער האָט זיך אַרײַנגעקראָגן
אין,".. .

סעג,

אַרײַנקריכן

געבּרענטע

ערד,

ב"א

,7491

זי ,501

אַרײַנקרײען  --אוטװ  4טרװ .אויך :אַרײַנד
ייעט
זאָגן ,אַרײַנרעדן ,אַרײַנשרײַען.. .ק..ר.
אַרײַן א הענדל .איך דערקען די שטימע ,דאָס
איז די שטימע פֿון איינציק-מעגלעכן ייד װאָס
האָט געהאַט ,האָט און װעט שטענדיק האָבּן
הומ װעגן א גאָר
צוטרויען" ,פרץ ,יבּלאָףי.
װײַטער קרובֿישאַפּֿט, :מײַן זיידנס האָן האָט
אין זײַן בּאָבּעס הויף אַרײַנגעקרײט".

אַרײַנקריכן  --אוטװ.

 ,1אַרײַנקומען קריכנ-

דיק אויף די קני און די הענט .דאָס עופֿעלע
עט.
קריכט אַרײַן אין צימער .א' אין בּ
,דאָ גיפֿינט עֶר איין לידיגן בּינן שטאָק ,דאָ
איז עֶר אַרײַן גיקרוכן אוני ער װאָלט נאָר איין
וויניג שלאָפֿן" ,איילין שפּיגל ,פּראָג תצ"ה,
זי ,2

,אײַנרעדנדיק דעם אשמדאי אַזוי ,קריך איך מיר
דערװײַל בּגניבֿה אַרײַן װי א פֿלױ צו אים אין
בּוזעם" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי , ,041עס טרעפֿט
זײיער אָפֿט אַז אין אויער קריכט אַרײַן אַ
פֿליגעלע אָדער א װערמעל . . .אַמבּעסטן איז צו
רופֿן א דאַקטערײ ,דר' מ .גאָטליעבּ ,פּאָפּולערע

אַלגעמײנע היגעניע ,װאַרשע  ,8091זי ,06
 .0אַרײַנפֿאַלן ,אָפּגענאַרט װערן .פֿאַלש אויס-
רעכענען און דורכפֿאַלן .א' אין חובֿות.
אי מיט א געזונטן קאָפּ אין א קראַנק בּעט.
אי אין א שלעכט געשעפּט ,אין אן עסק ואו
מע לייגט צו דאָס לעצטע העמד .אי אין אַן
אַפֿערע,, .אלי ,בּערל ,פֿאָלג מיך ,קריך מיט אים
ניט ארײַן אין שותּפֿות",

מ .דלוגאַטש,

װעלט

*אַי אין (א)
מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' 92
בּלאָטע = מאוס דורכפֿאַלן ,אַרײַנקומען
אין א שלעכט געשעפֿט ,אונטערנעמונג . ,מודה
אַני ,שטיי אויף אינדערפֿרי ,קריך ארײַן אין
בּלאָטע בּיז צו די קני"9 ,ל, .יל מען פֿאַר
אַלעמען יוצא זײַן ,קריכט מען ערשט רעכט
אַזוי אויך :א' אין
אין בּלאָטע אַרײַן" ,שװ.
(אַ) זומפּ ,אי אין א גאָלדגרובּ ,אי אַ
*א' אין דער פּּרנס ה
שמאַלצגרובּ.
( --פֿאַר)קאָנקורירן, .פֿונדעסטװעגן האָבּ איך

 .2אַרײַנגײן ,אַרײַנקומען ,אַרײַנדרינגען
קריכנדיק אָדער ניט-קריכנדיק כּדי זיך צו
בּאַהאַלטן ,אי אונטער דער מאמעס פּערענע.
אי אונטער היי ,א' אױפֿן בּוידעם ,אין קעלער
אע ,אי אין א מאַלינע ,אין א בּונקער .אי אין
א הייל ,אין א גרובּ; .אי קענסטו אָן מינדסטער
סכּנה אין ערדענעם אוסגראָבּ" ,סוצ ,געהיימי
שטאָט, .פֿאַרבּלאָנדזשעט און זיך אָנגעשטויסן
אויף א פֿאַס ,איז מיר אַרײַן דער געדאַנק אַרײַן-

פֿינצטערניש

צוקריכן אין פֿאַס אַרײַן" ,יזבּ זלאָטשעװ ,זי ,693

שטראַלט ,האָט דורכגעבּראַכן דאָס שײַבּל ,אַרײַן-

;האָט מען אונטערן {גרויסןן קעסל געמאכט
אַ ספעציעלע עפֿענונג ,אַזױ אז א מענטש זאָל

געקראָכןײ ,הל' ,דאָס ליד װעגן ממזר אַלפֿרעדי
,די נירן-קראַנקײט קומט אומגעריכט ,אזוי װי
אַן אומגעבּעטענער  . . .גאַסט קריכט זי אַרײַן
אין אײַערע אינעװייניקסטע פֿאַרבּאַרגענע חדרימ"
לצך" ,דרי ס .פֿאַלק ,דער מעננער רעטטער,
נײי  ,5091זי ,59
 .8פֿאַרשטעלטערהײט ,אַזױ װי בּגניבֿה אַרײַג-
דרינגען אין אַ גרופּע ,געזעלשאַפֿט ,חשובֿער
משפּחה .א' אין דער הויכער געזעלשאַפֿט,
צװישן די פֿיר-הונדערט .אי אין דער פּאַרטײ,
אין קלובּ? .ער  . . .װעט אי אין אַזא פּראָסטער
*אַ' אין
משפּחה?" ,חג ,פֿאָר.5 ,| 2791 ,
יחוס = חתתונה האָבּן (מאַכן) מיט עמעצן
פֿון אַ חשובֿער ,יחוסדיקער משפּחה, .ער האָט
געגעבּן נדן פֿיל געלט אום עֶר זאָל אי אין
ייִחוס" ,מ .אַחון ,צװײיא שװעגער ,װילנע תּר"ס,
זי ,6

קענען אַ' ,יזבּ ,כעלם ,זי .041

 9אַרײַנקומען שטיל ,פּאַמעלעך .דער קאָנ"
טראַליאָר װעט א' אהער, .פּאַן יוזעף וֶדער
בּעל-הבּית}ן װעט דערװײַל אַלע טאָג אִי און
זיך קלאָגן אויף די גרויסע הוצאות" ,יהושע
פּערלע ,ינײַן אזייגער אינדערפֿרי,
 .4אַרײַנקומען  ---װי אַן אויסדרוק פֿון
בּיטול ,אַי אַהער ניט געבּעטענערהייט, .אַן עזות
פֿון קבּצנים! אי מיט די שטיוול צו יענעם אין
זאָל אַרײַן" ,שע ,אין שטורם ,זי , .641דער
לאַנגער וישיבֿה-בּחור} קריכט אַרײַן מיט אויס-
געסטאַרטשעטע אױגאַנעס" ,חג ,דורות ,זי ,011
 .9אַרײַנקריגן זיך  ---וועגן אינזעקטן ,בּאַשע-
פֿענישן בּכּלל .אַ קאַץ (אַ הונט) קען אַ .אַ
פֿלױ ,לויז קען אי אי װי אַ שפּין אין א פּאַרך,
אי װי אַ פֿליגעלע (בּאבּעלע) אין אויער און
בּלײַבּן אויף געדויער; .א װאָרעם קריכט אַרײַן
אין כריין (קרויט) און מיינט אַז קיין זיסערס
(בּעסערס) אין ניטאָי ,שװ .איעדר מאַכט פֿון
זײַן גוף איין בּזונדר פּסל מיכה ,וואו לסוף דיא
ווערם טונן אַרױז אונ' אַרײַן קריכה" ,שלמה
זלמן בּול ,יא קלאָג-ליד אױפֿן קאַלטן װינטער
'4

וריבֿ,

אַמי

פּנקס

,7291:82

ז' 691ן.

נאָך בּײַ זײער

 -אױסגעקליבּן

לעבּן איינעם

אָדער צוויי פֿון זיי |די גוטע-יידן) ,װען איך
האָבּ בּאַדאַרפֿט א שידוך טאָן ,אי דאָס פֿון
גאַנץ װײַט ,ער זאָל מיר אין דער פּרנסה ניט
אֵיי,

ריבֿל;,

די

הפֿקר

װעלט,

װארשע

תּרס"ב,

די ,64
 .7אַרײַנדרינגען .א פּאַסיקל שײַן קריכט
אַרײַן דורך אַ שפּאַלט אין לאָדן, .דאָס געלע
האָט

מיטאַמאָל

זיך

דורכגע-

 .9אָנטאָן זיך .אַי אין דער קאַפּאָטע ,אין
פּעלץ ,אין װינטערדיקן מאַנטל ,אי אין מונדיר,
אין װײַסן דאַקטער-כאַלאַט, .מע קריכט אַרײַן
אין אַלטע װאַרעמע לײַבּלעך ,אין צעהאַקטע,
פֿאַרלאַטעטע װאַטאָװע קאַפֿטנס"ײ ,ממוס ,שלמה
װו ,ז' ,54
 ,0אין פֿאַרבּינדונג מיט שלאָגן זיך .אי מיט
די פֿױיסטן (קולאקעס) אין מאָרדע אַרײַן .אַי מיט

די ידים אין דער 'פּאַרצע" .אי מיט די נעגל אין
פּנים,
 ,1אומאיידל איבּעררײַסן עמעצנס רײד,
אִי אין די רייד װי א חזיר אין א גאָרטן ,װי
איװאַן פּאָפּערילע.
 ,2אַרײַנלערנען זיך .אַרײַנטראַכטן זיך.
אַרײַנלײענען זיך .טיף אי אין א סוגיא ,אין אַ
געדריידלטן פּלפּול ,אי אין מארקסן ,אין פֿרודן.
 ,8אין אידיאָמאַטישע אויסדרוקן (אין פֿאַר-
בּינדונג מיט א כּלי) װאָס קענען גלײַכצײַטיק
*אַ' מיט
האָבּן אויך דעם ערשטיקן בּאַטײַט.
אַ פֿוס אין יענעמס בּיטל (װאנע) =
זיך אַרײַנמישן אין יענעמס פּריװאַטע ענינים.
,וי ארײַנצוקריכן מיט אַ פֿוס אין יענעמס
בּיטל ,אײַנטונקען דאַרט דאָס פֿאַרשמאָלצענע
פֿאַטשײלכן און רײַבּן דערמיט דאָס לײַבַ",
ממוס,

דאָס

קלײנע

מענשעלע,

נ"י .0191

*א'

אין יענעמס בֹ ײַ טל בּײַטעלע ,טײַסטער,
פֿאַטשײלע ,קניפל ,קעשענע) = א) װעלן דער"
גיין יענעמס געשעפֿטן ,ויפֿל יענער פֿאַר-
מאָגט; זיך אַרײַנמישן אין יענעמס געשעפֿטן
ב) בּאַגנבֿענען .ארויסגנבֿענען .עס קריכט אַרײַן
אליהו-הנביא אַדער מזל  --אָנהײבּן א סך
*אַ' אין ט אָ פּ (טעפּל ,טעפּ,
צו פֿאַרדינען.
קיכטעפּ ,פֿענדל) = װעלן דערגיין װי מע פֿירט
זיך בּײַ יענעם אין דער היים ,אױסגעפֿינען און
אויסדערציילן אַלע קלייניקייטן פֿון יענעמס
*א' אין דר'ערד ,אין דער ערד =
לעבּן .
א) זייער שטאַרק זיך נעמען צום האַרצן ,האָבּן
ּ,ײַ אַן אומגליק חלילה ,בײַ
גרויס עגמת-נפֿש .ב
אַ חולה מסוכּן אין שטובּ דערפֿילט ער פֿריער
פֿון אַלעמען ,װערט אויסגעריסן מער פֿון
אלעמען ,טאַנצט ארום ,שלאָפֿט ניט קיין נעכט,
קריכט אין דער ערד אַרײַן ,שונאי-ציון" ,שע,
קליינע

מענשעלעך,...

ז'  .061בּ) זיך פֿאַר-

שעמען זייער שטאַרק, .מע האָט אים געכאַפּט
בּײַ אַ ליגן ,איז ער ממש אין דר'ערד ארײַנ"
געקראַכן".

 ,4אין אידיאָמאַטישע אויסדרוקן ,אין פֿאַר-
בּינדונג מיט אַן אבר ,א גליד פֿון מענטשלעכן

*א' אין זי אויגן = א) מיטן
קערפּער.
ערשטיקן ב :אַ שטױבּעלע (רויך) קריכט אין
די אויגן אַרײַן; )3 :זיך װאַרפֿן אין די אויגן,
*אַ' אין די
כּסדר צושטיין ,װעלן געפֿעלן
בּײנער = א) מיטן ערשטיקן בּ :די געץ
(קעלט) קריכט אין די בּיינער אַרײַן; בּ) זיך
מישן אין יענעמס פּריװאַט-לעבּן :ג) פֿאַרנודיען,
דענערווירן, .ס'איז געקומען צו פֿאָרן א שיינער
ייִד . . .אַ קענער ,נאָר א בּיסל א נודניק ,האָט
ליב אי יענעם אין די בּיינער" ,שע ,פֿונים יאַריד
*אַי אין (דער) גאַל( ,די)
! זי 091
גצעדערים ,גרגרת = פֿאַרשאַפֿן אויף
אַן אומאיידעלן אופֿן האַרצװײטיק ,עגמת-נפֿש
*אַי
אָדער בּרענגען מאַטעריעלן שאָדן ,רודפֿן,
לאדז = א) אוױך גלײַכצײַטיק מיטן
אין ה
ערשטיקן בּ .עאַז א בּיין קריכט אַרײַן אין
האַלדז העלפֿט אויך ניט קיין בּרויט מיט זאַלץײ,
שװ; ב) אַרײַנדרינגען װי אַ צרה (אָנשיקעניש)

2264

אַרײַנקריצן
קיין תּרופֿה;

װאָס מע האָט ניט פֿאַר איר
ג) צושטיין מיט טענות ,בּקשות.

פֿילט

טראַכט:

אָדער

א) ארײַ'
געדענקען,
די 8יס
(אַזױ װי)
װאָס יענער
אויס-

אומאיידל

פֿאָרשן ,אױספֿרעגן, ,מע קען אי צו יענעם
קעשענע ,אָבּער ניט אין האַרצן"; ;אין
אויגן קען מען אַי אָבּער ניט אין האַרץ",
;אַז דער מאַן װיל עפּעס פֿאַר דעם װײַבּ
אױיסזאָגן ,זאָל דאָס װײַבּ אים א' אין
האַרצן",

בּעקערמאַן

ש.

װאַפּראַס ,אַדעס ,7881

דער

ז' 34

אין
די
שחו.
ניט
דעם

זשענסקער
*א' אין דער

שפּאַסיק:
נשמה = דח אַי אין האַרצן.
א אין עמעצן
אִי צו יענעם אין בּוזעם.
=

אַ' אין האַרצן.

דזו

צוגעקוקט
אַי?ײ,

,כהאָבּ

זיך אַנומלט

צו איר . . .נו? מע קען אין איר

בּערג,

בּאַם

דניעפּער

|' ,יצמעס',

זי ,042

ויט = א) מיטן ערשטיקן ב:
*אַי אין ה
;דער קלעשטש קריכט אַרײַן אומעטום אין
הויט?; בּ) אי אין יענעמס הויט ,װערן װי דער
אַנדערער ,בּאַטראַכטן אַן ענין פֿון אַ צװייטנס
שטאַנדפּונקט, .ס'איז ממש א האַרצװײטיק
אָנצוקוקן װי ער װיל פֿאַרלײיקענען זײַן אייגץ-
נעם איך און װאָלט אַ בּעלן געװען אי אין אַ
פֿרעמדער

הויט",

ממוס,

אין אַ שטורםצײַט,

*אַ' יענעם אין דער זיב ע טע ר
ז 82
ר י פּ (אין די ריפּן) = אַרײַנזאָגן ,אַרײַנשטעכן
*א' אין
מיט אַ װאָרט ,עס זאָל װיי טאָן
ער = זח אַי אין גאַל ,גרגרת
(דער) לעב
אאַ .אויך דזו אַ' אין דער זיבּעטער ריפּ ,דזו
אי אין די בּיינער,
א אין קאָ פּ = א) מיטן ערשטיקן ב:
;בּראָנפֿן איז א שלעכטער שליח ,מע שיקט אים
אין בּויך ארײַן ,קריכט ער אין קאָפּ אַרײַױ,
שװ; בּ) אַרױפֿשװימען אויף דער אײבּערפֿלאַך
פֿון בּאַװואוסטזײַן ,אַרױפֿקומען אױפֿן זינען.
פֿאַרשטײן ,געדענקען .אַרײַנדרינגען (װעגן א
געדאַנק ,װעגן רייד), .פֿאַרשײדענע געדאַנקען,
מחשבותן קריכן אין קאָפּ אַרײַן" ,שע ,טבֿיה,
אַי אין די קישקע ס = זו אַי אין
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די געדערים און דער עיקר :פֿאַרקאָנקורירן,

פ .מיט פֿריערדיקע בּבּ בּײַ פּערזאַניפֿיצי
רונגען .דער דלות (שלימזל) קריכט אַרײַן צום
אָרעמאַן .אַ פֿונק האָפֿענונג קריכט אַרײַן
,מיינט

ניט

אַז בּײַ אַלע רײַכע

איידלקייט מיט די קענטעניש

איז

גאָר די

אַרײַנגעקראָכן,

י בּודזאָהן ,דער מקח טעות ,װילנע ,0981

מיט

געלאַסן.

זיך  --סתּם אַזױ אָדער רואיקערהייט,

--קריך ,דער

זנג.

/עכץ.

דעניש= .דער (דין ,דקע)= .הערי.

 .1מיט אַ מכשיר
אַרײַנקריצן  --טרװ.
(אויך מיט די נעגל) אַרײַנשנײַדן ,אַרײַנטיפֿן,
אַרײַנגראַװירן .אַי אַ מאָנאָגראַם אויף (אין) אַן
איידלשטיין .אי אין שטיינערנע לוחות די
עשׂרת-הדבּרות.

אי

אויף

שורות פֿון דעם פּאָעט .אי אױפֿן שטערן פֿון
גולם דעם שם-המפֿורש.

*אַי אין ה אַר ץ ,ה אַר צן =
דרינגען מע זאָל מוון ליבּ קריגן,
האָבּן אין זינען; בּ) אויך :אַי מיט
(שיך ,שטיוול ,קאַלאָשן) = װעלן
איבּערגװאַלד דערגיין ,זיך דערוויסן
נעמען

אַרײַנרוקן

אַ מצבֿה

עטלעכע

 .2מאַכן מע זאָל גוט געדענקען ,טיף פֿילן.
אִי די קלוגע רייד אין קאָפּ (אין זכּרון) .א' די
אמונה אין די הערצער,
מיט זיך  --אַי זיך אין האַרצן ,אין קאַפּ.
ריץ ,דער- .וגג- .עכץ- .עניש.ק

דער (דין- ,קע)= .דער

אַרײַנקיעפצן  --אוטו  84טרו.
ארײַנזאָגן
עפּעס מיט א קרעכץ .אִי אין טעלעפֿאָן .א' א
בּרכה (אַ קללה), .אַ מחיה אָט די מענטשן --
קרעכצט בּאַלד ארײַן א פּעסימיסט  ---זיבּן מאָל
א טאָג קומט דאָך בּײַ זיי משיח"= ,שׂק,
שליאַך , ...זי ,452

זעניש= .דער (דין,

=רעכץץ ,דער,
ק

יקע)- .ערי,
אַרײַנקרענקען  --אוטו.
קרענקען א לאַנגע
צײַט, .ער איז ניט געװען קין געזונטער
מענטש ,אָבּער ער האָט בּאוויזן ארײַנצוקרענקען
עניש,בּיז די זיבּעציקער".
אַרײַנראַטעװשְן  --טרװ, .מע דאַרף אויס-.
געפֿינען ייִדישע קינדער װאָס גײיען ניט אין
ייִדישע שולן ,כּדי זיי אַרײַנצוראַטעװען אין
נעסטן פֿון אונדזער יידישקייט" ,ימ ,קוד,2491 ,
מיט זיך  --זיך אִי אין מקלט.
טעוואונג,
אַרײַניאַמען,

-ר-וימען.

-ראָמשן

--

-רא-טרו.

:98

 .1זאָגן שטיל (װי) אַ סוד אין

אויער, .אין ליטע איז געװען א מנהג ,אז בּײַ
חברה-קדישא-מאן

א לוויה פֿלעג דער

אי דעם

בּר-מינן אין אויער א סוד :זײַ װיסן ,פּלוני בּן
פּלוני ,אַז בּיסט געשטאָרבּן" ,ה .זײַדמאַן ,דער
זשורנאַל,

אַלגעמײנער

 2791וא .3

 .2אַרײַננעמען ערגעץ אין אַן אָרדענונג,
,פֿאַר פּסח ,נאָכן אױיסװײַסן די שטובּ ,האָט מען
צוריק אַרײַנגעראָמט די מעבּל ,וועלכע מע האָט
געהאַט אַרױסגעראַמט פֿון שטובּ פֿאַרן אויס-

גלײַך קליין ,בּיג זיך צו איר אונ'י רוים איר
דײַן סודות אין איר אָהר אַרײַן" ,עיון ,ז/בּ.
,איינע רעדט מיט דער אנדערער ,דאַכט זיך,
גאָר װי גוטע שװעסטער ,רוימט אין איער
ארײַן אלע סודות פֿון איר שטובּ" ,ממוס,

צוריק אהיים ,זי - .07ונג,

אונדז דער נאַרעװו / ,ער האָט אַרײַנגערױישט
אין אונדזער שלאָף" ,חג ,פֿאַרװאַקסענע װעגן,
 ,8ז' , .9דער ים האָט אַרײַנגערוישט ,װי
עֶר װאָלט זיך געװאָלט אַרײַנמישן אין דעם
שמועס" ,צייט ,טאָג 8591 ,וו ,7
מיט זיך, .געזעצט זי האָבּן זיך אויף
אים ,װי פֿײיגל אויף א דעמבּ ,און זיך אַרײַן"
גערוישט אין אים מיט פּײַן מיט קלאָרער",
פּמ ,מלחמה ו ,נ"י  ,6591ז' ,353
ונג .,ה-עכץ- .עניש,-ר-ויש ,דער

אַרײַנרונדיקן  --טרחו.
מיט ויך .יאַלע
טײַכן און װעלדער / ...רונדיקן זיך אַרײַן
אין די ערטער" ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט ,תּ"אָ ,7691
זי ,7
אַרײַנרופֿן  --טרװ, .רופֿט מיר אַרײַן מײַן
טײַער לעבּן / -- ,מײַן טײַער לעבּן איז ניטאָ",
פֿל .אנטקעגנגיין און אי די חבֿרטעס, .לאָז עֶר
גין אוני לאָז מיר הרײַן רופֿן יענם דער דרוישן
שלאָפֿט אויף דיא טיר" ,צאינה ,כג/ג; .האָט
דער רפֿ אים צו זיך אַרײַנגערופֿן און האָט
אים געפֿרעגט :אפֿשר װילסטו ניט מײַן
טאַכטער?" ,דיא גליקליכע כּלה ,װאַרשע ,5681
עניש.ה-עכץ.
ונג.--רוף ,דער.

-/ערײ.

דער (דין ,יקע).

אַרײַנרוקן  --טרו.
 .1אַרײַנשטופּן ,אַרײַנ-
טאָן אינעװײניק (טיף) .אַי אַ האַנט אין אַרבּל.
אי דעם קאָפּ אין א לאָך, .עס איז אויך שעדלעך
טיף אי אין אויער אַן אױיער-לעפֿעלע ,א העלצל,
אָדער דעם בּרעג פֿון נאַזטיכל ,דרי מ .גאַטליעבּ,
פּאָפּולערע

אַלגעמײײנע

היגעניע,

װארשע

,8091

ד' ,56

 .2אַרײַנלײגן מיט אַ שטופּ .אַי און אַרױס-

 --ראַם,

--ראָם,

-עניש.

=

רוים,

דער.

דונג,

אַרײַנרוב
ּריקן  --טרו-- :98 .רובּריקירן,

,און פֿאַרװאָס האָט  ...ויענעמסן עסיי ניט
געקאָנט אַרײַנגערובּריקט װערן אין דער אפ
טיילונג ימחקרי?" ,ש .גוטמאַ-לעבּעדיקער ,טאָג,
 7וט ,32

אַרײַנרודפֿן  --טרװ.
שטאַרק און א לענגערע
צײַט רוֹדפֿן עמעצן בּיז צו  . . . .אי עמעצן אין
ייָאוש,

-עכץ.

אַרײַנרוישן  --אוטװ. .אָ ,פֿאַרשװענקט האָט

װײַסן,

-עכץ.

-עניש.

אין נעמען

זיך דאָס לעבּן.

אַרײַנרוכ(ער)ן  --טרו-- :99 .רייכערן.
,אין זײַן שטובּ איז דר אובֿן {=אויווןן שלעכט
אונ'י ראַכט אַרײַן" ,קה ,פֿיורדא  ,3471יבּ/א,
ניש.
נג.מיט זיך.

אַרײַנרױמען  --טרו- +- .יראַמען ,ר-אָ-מען,
ב , .1האָשׂטו איין טראה

װײַבּ װען זיא איז

נעמען טעפּ .אַי די חלה אין אויוון, .אין אַ טייל
ערטער איז מען זיך נוהג אַרײַנצורוקן דעם
טשאָלנט אין שטובּ-אויוון ,און אַז דער עובֿר-
כּוכבֿים קומט שבּת-פֿרי אײַנצוהייצן ,נעמט
ער אים אַרויס" ,לט ,2נח/בּ,
 9אַרײַנטאָן .אַרײַנלײגן .,אי עפעס אין
קעשענע,, .װאָס מע רוקט אַרײַן אין טשאָלנט,
נעמט מען אַרױס {פֿון טשאָלנט}ײ ,שח.
 .4אַרײַנבּרענגען אין מויל ,אין האַלדז ,אין
מאָגן אַרײַן .ארײַנעסן .אַרײַנטרינקען .אִי אין
מײַלכל אַרײַן די בּרוסט ,דאָס װאָלפֿצײינדל .א'
דעם ייִנגל אַ מוציא מיט שמאַלץ,
 .8אַרײַנבּרענגען אין אַן ענג אָרט (כּדי צו
פֿאַרבּרײטעון

*אַ'

דאָרט) ,

אַ 

ק לין

=

אויך :בּאַשעדיקן (רואינירן) א מקח ,בּאַציאונגען
אע .

*ֹאַ' אַ פֿיסל

=

פֿוס ,ארײַנשטופּן זיך ערגעץ.
אַ

הצכטל)

אן

רוקף

אַרײַנקריכן

מיט

א

*ֹאַי א מע ס ע ר

יא די נאָז

אַרײַנריזלען

2288

(אין פֿרעמדע טעפּלעך ,אומעטום) = אַרײַנמישן
*אַ' א ר א ז שאָן
זיך אין פֿרעמדע עגינים.
אין האַלדז = אונטערדריקן ,ניט לאָזן עפֿענען
קיין מויל (אויף אויסצודריקן זיך)
 .0אַרײַנזעצן ,פֿאַרשפּאַרן .אי אין קעלער און
פֿאַרשליסן די טיר .אַ' אין תּפֿיסה( .גנבֿים-
אַנאַלאָגיש :אַ'
לשון :אִי אין חור {=לאָךן).
אין אוניפֿאָרעם .אי אין (א) ג ע װ אנ ט  --עאַז
מע האָט פֿון א זון שאַנד ,רוקט מען אים

אַרײַן אין געװאַנט",

שח =| .מע לאָזט

אים אָפּגעבּן פֿאַר אַ סאָלדאַט װאָס טראָגט א
מונדירן,

אָפּנאַרן בּײַם פֿאַרקױפֿן ,אַרײַננאַרן.

"אַ'

אַן ע צ מ ה |אַצאָמע = בּיין אַנשטאָט פֿלײישן,
 .8געבּן געלט אויף ניט קיין כּשרן אופֿן,
געבּן כאַבּאַר .אי אין יד אַרײַן .אַי לאייחרץ"
געלט .אַ'י הינטערן טאָמבּאַנק.

 .9געבּן עפּעס ניט אָפֿן ,געבּן געלט ניט
אָנװײַזנדיק אויף דער סומע .אַי א פּאַפּירל דעם
דאָקטער אין האַנט אַרײַן (אין קעשענע אַרײַן).
אי גראָשנס אין דער צדקה-פּושקע .אי דעם קינד
אַ פּאָר צוקערקעס,
 ,0צורוקן ,צודריקן ,צובּרענגען נעענטער.
;{איך האָבּן אונטער די בּאַקן געהאַלטן...
(איין האַנטן און האָבּ דעם גראָבּן פֿינגער
אַרײַנגערוקט אין דעם קנאָפּ פֿון דעם גאָרגל",
אבּג ,גלגול ,װאַרשע תּרנ"ו ,זי  .91עדי קינדער
 . ,זײַנען זיך צוזאַמענגעקומען און אָנגעהױבּן
אָן שום צערעמאַניעס אַי זייערע גאַנצע פּנימער
אין דער כּלהס פּנים אַרײַן" ,אַר' ,אויף מבֿינות'.

1

אָפּרוקן ,אַװעקרוקן,, .מע זאָל נישט אַי

די גרענעץ װאָס צװישן צוויי פֿעלדער כֹּדי צו
פֿאַרגרעסערן זיך זײַן אייגן פֿעלד פֿון יענעמס
פֿעלד" ,ספֿר מיני תּרגימ"א ,לאָדז ,יאָר? ,זי ,32

 ,2אַרײַנשטעקן (אַ האַנט ,א תּקיעת כּף).
,האָבּ איך אים אַרײַנגערוקט אַ האַנט און
געפֿרעגט

װי

ער

הייסט",

ממוס,

קליאַטשע,

זי , ,37טאָ גיט מיר א האַנט און האַקט איבּער
מיט אַ ציצה  . . ,וערן האָט איר אַרײַנגערוקט די
האַנט און געמוזט ארויסקריגן א ציצה צום
איבּערשלאָגן" ,א .ו .אַלטמאַן אויס סטאָלבּצי,
מינסקער גובּי ,דער פֿאַבּריקאַנט ,װילנע ,3981
פֿינגער); *א' א פֿיפֿטל
*אַי די פֿ ינף
(פֿינפֿטל); *ֹאַי אַ שלום-עליכם; *אַי אַ לע פֿל
= אָפּגעבּן שלום-עליכם,
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װואול .האָבּן געשלעכטלעכן פֿאַרקער,

מיט זיך  --אִ' זיך צװישן עולם (המון)
,איך דאַרף האָבּן צו רבּ אַבֿרהם  . . .שיס איך
אויס און רוק זיך דערװײַל אַרײַן װאָס גיכער
אין קאָרידאָר" ,ממוס ,בבּישיבֿה של מטהי
זי , .17א,יך האָבּ זיך װי אַ לעבּעדיקער װאָרעם
אַרײַנגערוקט אין טויטן אַשׁ פֿון די מיליאָנען",
סעג ,מײַנע זיבּן יאָר אין תּל אָבֿיב ,ב"א ,8491

זי ,671
= רוק ,דער.

אַרײַנרײַסן זיך

טרו ,פֿיג , --קװאַלן זיל-
אַרײַן אין טײַך".
בּערלעכע זיך געטאָן אַ הײבּ  /און בּלויז אַן
איינציק װאָרט אין מיר אַרײַנגעריזלט!/ :

ווילנץ  ,4981זי ,4

גלייבּ!" ,סוצ ,פװ | ,ז' .14

אי פֿאַר א חולה מסוכּן ,פֿאַר אַ מקשה-לילד אע.

ונג.

דער (יין" ,קע)-= .ערײַ,

-עכץץ.

אַרײַנריזלען  --אוטו , --אַ קועלכל ריזלט

מטבּע",

ע.

בּלאָשטײן,

דער

אוטו  --אין אויסדרוקן:

אַרײַנרײײפֿן  --טרו.
 .1שטאַרק רײַבּן אז
עפּעס זאָל אַרײַנדרינגען .א' א שמירעכץ,

דזוו אײַנרײַסן די שול ,דעם אָרו"קודש+- ,
|
,5

,אָזט
 .2צערײיבּן און אַרײַנטאָן ,אַרײַנמישן .ל
פֿונאַנדער די פּוטער ,רײַבּט אַרײַן די מעל און

 .1אַרײַנקומען,
אַרײַנרײַפן זיך  --אוטו.
אַרײַנקריגן זיך מיט כּוח ,מיט גװאַלד .דער
פּאַליציסט (די פּאָליצײ ,דער זשאַנדאַר ,דער
בּאַװאָפֿנטער זעלנער ,דער פּאָגראָמשטשיק ,עס"
עסמאַן ,ענקאַװעדיסט אע) רײַסט זיך ארײַן אין
שטוב (צימער אע), .עס איז אים נאָך קיינמאָל
אזא געדאַנק ניט געקומען  --אי זיך צו יענעם
אין שטובּ מעשׂה גזלן!" ,שע ,אַלטינט כּתרילעװ-
קע ,זי ,091

גיסט

אַרײַן

גוט

רײַבּנדיק,

בּיסלעכװײַז

עס

|טאָמאַטױזאַפֿט. ..

זאָל

שטיקלעך" ,מ .שולאָװ,

ניט

װעגעטי

בּלײַבּן

קיין

קאָךיבּוך,

נ"י

 ,68ז' ,241
 .9אַרײַנאַכלען ,אַרײַנרוקן עסן ,אױפֿפֿרעסן,
אִי אַלץ װאָס אױפֿן טיש .אי װאָס עס איז
בּאַטעמט,

 .4געבּן קלעפּ .אַי אַ פֿױסט אין די ציינער,
אי עטלעכע געשמאַקע פּעטש
*אַי אין די מ אָ ר ד ע ס אַרײַן

אין די בּאַקן

 2גוט אַרײַנזאָגן, .אַז אויסטענהן האָט
ער זיך ליבּ געהאַט מיט גאָט ,אי א פסּוק
אין דער גאל אים" ,פמ ,מלחמה ו ,נ"י
 ,6ז' ,755
 0אָפּזאָגן אָדער אָפּלײענען גיך װי צעמאָלן
(װי אָפּקײַען) עפּעס .אי אַ גאַנצע דרשה.
,איידער איך האָבּ זיך געלאָזט אין װעג אַרײַן

האָבּ איך הײַנט אַרײַנגעריבּן אַ צען קאַפּיטלעך
תּהלים" ,אֵש ,תּהילים:יוד ,װאַרשע  ,4391זי ,973
מיט זיך  --ארײַנקריכן רײַבּנדיק זיך,
,רײַבּט ער זיך אַרײַן צוישן פּויערשע פֿורן . .
און קוים-קוים װאָס ער שטופּט זיך דורך די
מאַשינע",

יודל

יאָפֿע ,אין קאַמף,

מאָסקװע

,2

ז' ,52

--רײַב ,דער

-ונג.

דער ("קע)= .ער

-עכץ .

עניש,

זזו אײַנ
אַרײַנריידן  --לד- +- .רעדן
ריידן  .3221 +- .32 6 31אי און געבּן צו

פֿאַרשטײן, ,איך האָבּ זיך געלאָזט אַרײַנרידן
און געקױפֿט די ציגאַרן" ,יק.

אַרײַנרײטן  --אוטחװ .אַי אין שטאָט, .ער
מאַכט אויף זײַן מויל אַז איינר קענט אַרײַן
רײַטן / ,מען הערט אים פֿון װײַטױ ,רי יואל
חזן ,ריח ניחוח ,פֿיורדא ( ,4271אין אַמ .פּנקס

זי 781ן, .װוען דר מלך אַרײַן רײַט {|אױפֿן
שלאַכטפֿעלדן ,דאָ קומט דר שׂונא אוני נעמט
אים אין גיפֿענגניש" ,קה ,פֿיורדא  ,3471לג/ג.
,דער ייִדישער זשאַנדאר איז אויף זײַן װײַסער
שקאַפּע אין הויף ארײַנגעריטן" ,יפ ,ליבּשאַפּט,
זי ,49
מיט ויך  --סתּם אַזױ ,אָן א בּאַזונדערן
/עניש.
ה-עכץ.
/ונג.
ציל

אַרײַנרײיכערן  --טרח-- :95 .רויכערן.
אי דעם רויך זיי אין פּנים אַרײַן ,מיט זיך.
יונג.,

-יעניש,

,בּאַלד

רײַס

איך

אַרײַן

שדכנות

א שינע

צװי -װטבּערניק,

ניש.

אַרײַנרײסן  --טרו .1 -- .אַרײַנקריגן מיט אַ
 .2אַרײַנקריגן
שלעפּ .מיט אַ צי ,מיט גװאַלד,
בּאַצאָלט (אַזױ װי בּגװאַלד) .אַי אַ פּאָר קערבּלעך.

 .2אַרײַנדרינגען בּגניבֿה ,אומבּאַמערקט ,צִי
קעגן א שטערונג, .גנבֿים קענען זיך אי דורכן
אַפֿענעם פֿענצטער", .די פּאַרטיזאַנער װילן זיך
אי אין װאַלד".
 3אָנפֿאַלן .זיך אִי אין אַ פֿרעמד לאַנד.
,דער שונא רײַסט זיך אַרײַן אין גרענעץ"
געבּיט",
 .4אַרײַנשטופּן זיך אין א קרײַז ,גרופע,
פֿאַראײן אע .אַי זיך צװישן די אייבּערשטע פֿון
שטייסל ,אי זיך אין כאָר .אַ' זיך אין דער
פֿאַרװאַלטונג .אַי זיך צװישן די זיכערע פּלעצער
פֿון װאַליצעטל; ,אַלע מינוט רײַסן זיך אַרײַן
אין טאַנץ נײַע מענטשן ,מע פֿאַרבּײַט די
אײַנגעמידטע" ,אי .דרוקער ,קלעזמער ,קלעװ
 ,0ז' ,651

 .2איבּעררײַסן רייד ,א' זיך אין א שמועס,
אין א װיכוח .אי זיך אין זײַנע בּאַרימערײַען
און זאָגן אַז ער בּאַקט ליגנס.
( 0וועגן א שלעכטן מצב) אַרײַנדרינגען .אַן
אומגליק ,אַ גרויסע צרה האָט זיך אַרײַנגעריסן
אין הויז, .דער דלות (הונגער) קען איצט זיך
אי אהער", .די מגיפֿה קען חלילה זיך אַי אויך
אין אונדזער געגנט", .די פּאַָלאָניזמען האָבּן
זיך װי א געװיסער אַרײַנגעריסן אין אונדזער
צײַטונג-שפּראַך (און דורך איר אויך אין אומ"
גאַנגילשון)" ,ייפֿא ,װאַרשע ,1 ,8391
( .7וועגן געפֿילן ,געדאַנקען) ארײַנדרינגען. ,
זיך אױסשפּרײטן ,בּאַװירקן, .די (שרעקלעכע)
ידיעה קען זיך א' צװישן עולם", .דער ציוניזם
און דער בּונדיזם האָבּן זיך כּמעט אין דער
זעלבּיקער צײַט אַרײַנגעריסן אין די שטעטלעך
פֿון מזרח-אײראָפּע", .אָפּהענטיקײט און ייאוש
רײַסן זיך אַרײַן צװישן די לעצט-געבּליבּענע אין
געטאָ", .אַהער װעט זיך די נײַע צײַט אי מיט
אזא שטורעם אַז ,"...בּ .שעפֿנער ,פֿאַר,
 6וט , ,41אינאיינעם מיט דער ידיעה האָבּן
זיך אַהער ארײַנגעריסן אי שרעק אי פֿרייד",
בּערג,

בּאַם

דניעפּער

וו' ,עמעס,,

זי ,94

( .8ועגן עפּעס װאָס װירקט אויף א חוש)
אַרײַנדרינגען פֿון דרויסן .שטיבּ ,עיפּוש ,אַ
ריח ,אַ גיפֿטיקער גאַז ,דער שטורעם אאַזװ;
אַ ניגון ,מאַרש-מוזיק ,גערויש פֿון גאַס אע
רײַסן זיך אַרײַן, .אַ קאַלטער שטראָם רײַסט

אַרײַנרײען

2080

זיך אַרײַן פֿון דרויסן און ציט זיך א װײַלע
װי אַ טונקל:-העלער זײַל פּאַרע איבּער דער
שטובּײ ,ממוס ,שלמה ,ז'  ,801אָט װעלן פּלאַצן
די שוױיבּן און דער פֿײַערדיקער ים װעט זיך אַ
אין שטובּ ארײַן" ,פרץ ,יאויך א פֿעליעטאָן.
( .9ועגן עפּעס װאָס װירקט אױפֿן געפֿיל)
מיט אימפעט ,אומגעריכט אַרײַנקומען אין דער
אינעװײניקסטער וװעלט פֿון יחיד, .דער גרויסער
אומרו פֿון זײַן נשמה האָט נאָר צײַטװײַז זיך
אַרײַנגעריסן אין זײַנע װערק" ,שנ ,קריטיק
און

ב"א

קריטיקער,

ז' .771

,9591

עאַן איג"

קװיזיטאָריש גראָבּן זיך אין דעם אַנדערנס גע"
די
ן
י.
אך..
וויסן ,אן אומגעזעצלעך אִי' זי
העכסטע עולמות פֿון דעם יחידס לעבֹּןְ" ,זשיט
ווש ,נ"י  ,7191ז' , .032טאָר מען זיך ניט אַ'
אין דער פּריװאַטער ,אין דער אינטימער װעלט
פֿון אַנדערע יחידים און גרופּעס" ,א .מענעס,
פֿאָר,5 | 8691 ,

 .0אָנהײיבּן רײַסן ,שלאָגן .אי זיך אין אירע
האָר .אי זיך מיט די געגל אין די בּאַקן,
צערײַסן

אין אַן אַרבּעט-

פּראָצעס, .די ציין {פֿון די
זאיךַ.ר.ײַ.ן אינעם בּאַװל
שיטערן אים" ,ע .איזרא,
זי ,94
;-ריים- ,יריס ,דער,

קאַטשלקעסן רײַסן
און צערײַסן ,צע-
צײַג ,קלעװ ,8291
|
עװעט אויף
ן.

,1

צעפֿליקן,

אייבּיק װאכיק פֿאַרהיטן פֿון װעלכע עס אין
סלאווישע אַץז" ,מװ ,היטלערס פּראַפֿעסאַרן,

זח 93ן.

-נג.

אַרײַנרײען

--

/עניש.

רקע) . -ערײ.

;שלמה

שטעלן

אין אַ רי,

איז א דערשײַנונג

פֿאַר זיך,

אים איז שװער אַרײַנצורײיען צװישן די
שרײַבּערס פֿון אוקראינע און מזרח גאַליציע
אין דער ערשטער העלפֿט 91טן י"ה" ,ימ,
ישפּ ווצאא .2 ,מיט זיך,
אַרײַ
אַרײַנריפטן  --טרװ .דטשמ .נר.
שטעלן .אַרײַנאָרדענען .אי א טעלעפֿאָן אין דער
ונג,נײַער דירה.

אַרײַנרינגלען  --טרח.

אַרײַננעמען אין אַ

רינג(ל) .אַרײַנרעכענען, .האָט |ערן אָבֹּעֶר...
א פֿולע קאָפּ מיט חכמה און װיל אַלץ אַרײַן"
שטאָפּן אין דעם דרײ-אַקטיקן שטיק ,האָט ער
א.ַ.ר.ײַנגערינגלט און צוגעשטוקעװעט א ים
פֿון בּרעקלעך חכמה" ,מוק ,טעאַטער און אידיש
טעאַטער ,ז' ,622
מיט זיך ; --אי זיך מיטן הײַנט אין דער
לאַנגער שאַפֿונגס-קײט אונדזערער איז גאָרניט
אַזױ לײַכט" ,מוק ,צוק ,יאַני , .6591זינגעװדיק,
געשווינד ,אירע װערטער האַבּן זיך ארײַנגע-
רינגלט איינס אין אַנדערן װי א געציקלטער

כּתבֿ" ,חג ,טמז 3691 ,ווש .,62

-ונג,

-עניש,

אַרײַגרינען  --אוטו, .ווען איינעם רינט אַרײַן
אין זײַן הויז רעגן אָדער שניי ,מאָג עֶר
אונטערשטעלן

כּלים און אַז זיי ווערן פֿול מאָג

ער זיי אויסגיסן

פֿ,אַרװאָס נאָזלעכער זײַנען אין דער נאָז אונטן
ניט אוױיבּן?  ---דאָס איז ,כּדי דער רעגן זאָל
אַהין ניט אַ ,ממוס ,שלמה ו זי ,77
מיט
-עניש.

-רין ,דער.

זיך.

אַרײַנרירן  --טרו.

-עכץ,

-ונג.

אָנרירן, .מע מוז נזהר

זײַן .דאָס קיין עכּוים ניכט אַי זאָל ,און װען

אַפֿילו נאָר צו מעסטן דעם װײַן ,הן מיט דער
האַנט ,הן מיט א פֿיזיר" ,מרדכי הורװיץ ,ספֿר
פרשת מרדכי ,אונגװאַר  ,6681מז/א,

אַרײַנרעגענען

אוטװ.

--

,טאָמער

בּיסטו

בּרוגז( ,זעסטו ),רעגנט מיר אַרײַן" ,פֿװל {|=עס

אַרט מיך ניט}, .אַז עס רעגנט אַרײַן אין שול
|ארויסרעד:

שיל},

לייגט

דלם

גבּאי

(דעם

פּרנס) אױפֿן דיל" ,שװ, .דורך די פֿאַרמאַכטע
װאַגאָך שויבּן האָט אַרײַנגערעגנט מיט צעגליטן
מדבּרישטױיבּי ,ש .איבּאַן,
זשורנאַל 2791 ,ווו ,92

טרוו
געזיכט
א.

דער

אַלגעמײנער

 -עאון דערבּײַ האָט זי אים איןארײַנגערעגנט אירע הייסע טרערן,

סאַפֿיר,

דער

קליינער

קאַטערזניק,

ווילנע

תּרמ"ג ,ז' , ,41אין אלבּאַסטערנער וויג רעגנט
גאָט זײַן ליבּשאַפֿט אַרײַן" ,י ,ֿ8ליבּשאַפֿט,
תּ"אָ  ,7691זי 13, ינב,

אַרײַנרע|דאַגירן,

"דאַקטירן

--

טרו.

אַרײַנשרײַבּן עפּעס ,צוגעבּן בּײַם רעדאגירן .אי
לױבּרייד פֿאַר דער מאַכט ,אַי די אייגענע מיי-
/נם,
נונג פֿון רעדאקטאָר .

אַרײַנרעדלען  --אוטו  --אַרײַנקומען אויף
טרו.

עטינגער

ער

(יף

אַרײַנרעשן

|אום שבּתן',

לט{ ,2ב/א.

רעדלעך .אַי אויף אַ שטול אין קאַנצערט-זאַל,
טרװ  .1 --אַרײַנפֿירן ,אַרײַנבּרענגען אויף
 ,2געטאַָילשון.
רעדלעך .אַ' די זעק מעל.
אַרײַנשמוגלען .בּלומ.
מיט זיך.
עניש.

אַרײַנרעדן  1 --דזו אײַנריידן  8 1 3ב ,2
 3221 +קאַז מע װיל עמעצן אַ טובֿה טוך,מוז מען דאָך פּרוּװן אויף אַלע זײַטן; איך
האָבּ בּאַזונדער אין אים אַרײַנגערעדט" ,עט,
סערקעלע ,וילנע  ,5291זי  ,004ד
,י מאַמע האָט
:
ט
ד
אין דער טונקלקייט אַרײַנגערע
/
'שטײי
אויף ,מײַן קינד ,דער זייגער איז שפּעט" ,יוסף
ראָלניק ,גש ,יענטלעךי.

 .2דזוו אײַנרײידן , .33דער רבֿ האָט אָנגץ-
הױיבּן אין דעם עדות ערנסט אַרײַנצורעדן,..

װאָס פֿאַר א האַרבּע עבֿירה דאָס איו פֿאַלש'

עדות צו זאָגן" ,יפ ,זי , .971דאָ האָט דער בּחור
צײַט אומגעשטערט אין דעם מיידל אַרײַנצו-
רעדן און אין איר די לײַדנשאַפֿט רייצן" ,קמ,
 ,7כֹא  .1פפֿונעם סאַמע אָנהײבּ אָן האָט
אונדז די תּורה אַרײַנגערעדט דעם גלות ,אֲלצ
עטישע געזעצן אין דער תּורה זענען געגרונט"
פֿעסטיקט אויף דער דערמאָנונג פֿון גלות-
מצרים" ,אפֿא ,טמז 4691 ,ווא ,7

 .9רעדן א סך אין עפּעס .צו עמעצן אָדער צו
עפּעס .אי אין אַ רעקאָרדירער .קאַי אַ ואסער
אין אויער" ,פֿװל, .איך װיל אײַך נישט פֿאַר
קאַטערינקעס צו מײַנע לידער ,און רעד אין

אײַך נישט אַרײַן ,װי אין פֿאָנאָגראַפֿן" ,פרץ,
|
יא װיכּוחי.
 4בּאַרואיקן מיט רייד .אַי אין דער אַלמנה
זי זאָל קענען װוידער זיך נעמען צום געשעפֿט.
,מע האָט זיי אפֿשר געקענט אי ,אַז די ערד איז
נאָך פֿון די הענט ניט אַװעקגעפֿלױגן" ,פּה
לענדער.

פֿון װײַטע

ס .אַרײַנגעבּן א װאָרט אין אַ שמועס ,זאָגן
עפּעס צו דער זאַך, .דוא דאַרפֿשׂט דען רשע
אין קיינרלייא זאַך לאָון אַרײַן רידן אוני מאָגשט
אי אין אַ
אים וואול אָן שרײַאן" ,עיון ,כג/בּ.
שמועס ,אין א שיעור = אבּעררײַסן די
רייד פֿון רבּין ,פֿון ראשיישיבֿה מיט אַן אייגע"
נעם צוגאָבּ צום ענין ,מיט אן אייגענער סבֿרה,
אָדער אויסכאפּן װאָס דער אָנפֿירער פֿון שמועס
האָט בּדעה אַרויסצובּרענגען.
מיט וזיך  --אהאָבּן זי זיך אַרײַנגערעדט
פֿײגעלעך אין בּוזעם |= א נאַרישי
קייט} ,דאָס מען איז שוין מיט אים פֿאַרטיק",
אמז ,דיא שיינע מינקע ,װילנץ , ,6681איך
װאָלט װעלן ,איר זאָלט אַמאָל . . .מיט איר זיך
דורכשמועסן ,אַ בּיסל טיפֿער אַי זיך מיט מײַן

זשאַנדאַר" ,שע ,פֿון פסח בּיז פסח.

ר=עד ,דער . זונג-= .עכץ,

-עניש.

דער (דין- ,קע)= .דעריי.
אַרײַנרעדערן

 --אוטו  --אַרײַנקומען ,אָנ

קומען אויף רעדער, .דער פֿראַכטצוג רעדערט
פּאַמעלעך אַרײַן צו דער סטאַנציע", .גיי זע
װי עס װאַכט אויף דער טראַקטאָר ,װי ער
טרח --
רעדערט אין בּאַגינען אַרײַן" ,הל .
אַרײַנפֿירן ,אַרײַנבּרענגען אויף רעדער .א'
סחורה,
מיט זיך  --קרעדער
גערעדער פֿון דולע לצים",
זונג .ניש,

אַרײַנרעװשן

זיך אַרײַן אין
יפ ,גק ,פא ,87

 --אוטװ  6טרו .אַי אין די

אויערן (דעם הונגער ,דעם װײיטיק), ,די אייזע.
לעך האָבּן דערשראָקענע אַרײַנגערעװעט איך-
דער לופֿטןײ ,ייט ,טמז 9591 ,ווע .4

אַרײַנרעכענען  --טרו.
אַרײַננעמען אין
חשבּון, .דעם עסן רעכענען אַרײַן די בּעלי-
בּתּים די אַרבּעטער מיט איין רובּל א מאָנאַט
מערער ,װי דאָס װאָלט געקאָסט דעם אַרבּעטער
אַליין",

די

שׂכירות,

לעמבּערג

,6981

ז' ,6/

,זײַן הוצאה האָט זיך בּאגרענעצט מיט דרײַ
רובּל אַ װאָך ,שוין אַרײַנגערעכנט צדקה" ,אַר,
'אַמאָליקע מענטשןי, .מע האָט געמוזט אַרבּעטן
{פֿאַר די דײַטשן| אין שבּתים און יום-טובֿים,
אַרײַנגערעכנט ראָש:השנה און יכוּםיפּור" ,סַי
כזשאַנאָו,

מיט
דונג,

ז' ,192

זיך --
-עניש.

א' זיך צװישן
/ער,

די פֿרומע.

אַרײ
ַנרענדלען  --טרו .נעאָל, .װערט גע-
וואויגן לוט דער מאָס פֿון רענדלעך
װערן ארײַנגערענדלט אין זײַן טאַש" ,נאַד,

אַרײַנרעשן  --אוטו.

װאָס

אַרײַנקומען מיט אַ

אַרײַנשאָבּן

2208+

רעש ,א גערויש .קאן אַמבּולאַנס רײַסט זיך
אַרײַן אין גאַס ,אָדער א פּאַליצײ-װאַגאָן רעשט
אַרײַן",

מ.

דלוזשנאָװסקי,

פֿאָר,

 9691או ,01

מישל תּרע"ד ,זי ,63

-ונג,

-עכץ.

-עניש,

אַרײַנשאָטענען  --אוטח .אַרײַנדרינגען װי
א שאָטן,, ,די שאָטנס האָבּן אַרײַנגעשאָטנט אין
מײַן ייִדישן געמיט" ,מאַנ' ,רעדע בּײַם בּאַנקעט
צו די  06יאָרי ,אַרײַנגעשאַטנט אין גאַבט/ ,
זיץ איך אַליין און טראַכט",

יפֿאַרטיפֿונגי : .,מיט

זיך.

צייט,

מטטרון,

-נג,

אַרײַנשאַטקעװען  --טרװ.

 .1אַרײַנהאַקן,

אי נאָך קרויט אין פֿעסל.

 .2אַרײַנגעבּן

קלעפּ, .ער האָט אין אים ארײַנגעשאַטקעװעט
װי אין קרויט אַרײַן".

אַרײַנשאַלן  --טרו, .שטעלט זיך אַװעק...
אַזא מין מענטש מיט אַ טרומייטער אין דער
האַנט און לאָזט א' אין דער מחנה ישׂראל",
זשיט ,דאָס נײַע לעבּען ,נ"י יאַני , ,1191די
שטאָט מיט אירע גרויסע גלעקער  /האָט איר
זשאַװער אין מיר אַרײַנגעשאַלט" ,מלה ,לידער
עניש.ונג.=אַל ,דער
ש
וו ,זי 31

אַרײַנשאַנצן

טרװ.

--

אַרײַנגעבּן װי אַ

װערט ,װי א מעלה, .ןערן גייט צו זײַן צִיל
דרייסט און אויסגערעכנט ,מיט א געװיסער
סטראַטעגיע ,און ער שאַנצט אַרײַן זײַן 'קאָי
זנג,
רעקטקייט"י ,טמז 2691 ,א03,
אַרײַנשאַרן
אַרײַנשאסטען זיך  --אוטװ.
זיך .אַרײַנדרײען זיך; .ער שאַסטעט זיך אַרײַן
מיט די װײַבּער אין קיך:שטיבּל און קומט
בּאַלד צוריק מיט אַ גרויסע שיסל יויך מיט .
לאָקשן ,יאַ ,די גענאַרטע װעלט  4סאָװו'
אויסג'  ,1391ו' ,442

אַרײַנרעכענען ,אַרײַנ-
אַרײנשאַצן  --טרו.
געבּן װי א װערט, .צו דער תּורה האָט ער
צוגעקראָגן אַ צולאָג ,א בּחורל װי אַ הערינג,
נאָר דעם הערינג האָט מען נישט אַרײַנגעשאַצט
א'
אין מקח" ,פּרץ' ,װאָס זאָל איך װעלן?.
אין נדן , --בּאָרים זיך נישט צו פיל מיט
און שאַץ אים

דײַן אינטעליגענץ,

נישט

אַרײַן

אין נדן?,

מיט

זיך.

-עניש,

אַרײַנשאַקלען

--

-שאֵץ,

טרח.

דער.

,12/

אַרײַנטרײסלען

שאַקלענדיק אַרײַנװאַרפֿן, ,װי דער פּסוק זאָגט;
ער האָט אַרײַנגעשאַקלט אין ים פּרעה מיט זײַן
מיליטער"

(תּהלים,

קלו ,)51 ,מדרש

רבּה

זיך  --אַרײַנקומען שאַקלענדיק זיך,

מיט

ז|נג.

אַי זיך אין בּית-מדרש.

אַרײַנשאַרבּען  --טרו.

אַרײַנגעבּן עפּעס װאָס
אַרײַנשאַבן  --טרװ.
מע צעשאָבּט .אי מערן אין זופ, ,אויבּ ער קאָן
נישט בּרעכן ,זאָל מען אים געבּן שלײַמיקע און
אייליקע געטראנקען ,אָדער ווארעם װאַסער און
אַרײַנצושאַבּן זייף ,און עֶר זאָל פֿיל טרינקען
בּיז ער װעט בּרעכן" ,דער מלאך רפאל ,פּשץ-

-עכץ.

אַרײַנשושקען

עִם

העתּקה עבֿרײטײַטש ע"י מוהרי"מ יעבֿץ ,ספֿר
שמות ,װאַרשע  ,7881זי  ,841אורח פֿאַרטײַטשט
יוינער' (שמות ,יד ;)12 ,ער האָט אַרײַנ-
געשאָקלט" (תּי, :אַרײַנגעטרײסלטײן,

זופּן .,אַרײַנכליאָפּטשען.
עניש.בּאָרשט.,

עניש.

(אומאיידל) אַרײַנ-
אי

אַרײַנשאָרכען  --טרװ.

א טעלער

נאָך

אַרײַנזאָגן ,אַרײַנ-

רעדן מיט אַ געשאָרך, .װיל ער מיר א' אין
י .שפיגל,

אויער",

די קרוין,

ן' ,41

 .1שטילערהייט אַרײַג-
אַרײַנשאַרן  --טרו.
,ײיבּציכע פּלעגט
רוקן ,אַרײַנשטופּן אָן גערויש .ל
דאָס קױלפֿײַער אי אין א טעפּל ,בּלאָון עס
צװישן די קאלטע קוילן דאָרט" ,ממוס ,שלמה
ז'  ,.54פפֿון מײַלךװײַט ,פֿון רויטשילדס
טישן אַי צו אים אין מויל אַרײַן  /דאָס עסן

טרח  --אַרײַנשמוגלען; .די חסידישע חבֿרה"-
לײַט שמוגלען זייערע ספֿרימלעך איבּער דער
גרענעץ ,דרוקן אויף שלעכט פּאַפּיר און
שװאַרצן אַרײַן" ,זש ,קיסר און רבּי װו ,זי ,511
מיט

ויך

--

היימיש,

מײַ

.9591

אַלײן האָט זיך צוריק

ער

דונג,

אַרײנשװײַגן  --אוטװ  6אַקוזח.
דעם אָרון-קודש און אי אין אים,
נאָך דאַ  --װאָלטן מיר בּיידע
און בּיידע ארײַנגעשויגן אין
לידער | ,נ"י  ,4391ז' , .74װאָס

ודער ייִדן אַלײן אַרײַנגעשװיגן אין זיך" ,הל,
טמז 7591 ,וא ; ,61זיי שװײַגן אונדז אַרײַן
און זינגען אונדז אַרײַן בּטחוןײ ,מרדכי יפה ,אין

מיטן װײַן" ,מלה ,לידער װו ,זי ,61

דרום אַפֿריקע,

 .2אַרײַנגעבּן ,אַרײַנרוקן װאָס עס טוג ניט,
,איך האָבּ געװאָלט זיך אין אים נוֹקם זײַן ,האָבּ
איך אים אַרײַנגעשאַרט מײַן טאָכטער פֿאַר אַ

מײַן גאָט ,אין דײַנע טרוימען",

װײַבּ" ,ש .בּעקערמאַן ,דער זשענסקער װאָפּראָס,

אַדעס  ,7881זי ,64
מיט זיך  --אַרײַנקומען שטילערהייט,
ארײַנגנבֿענען זיך .א' זיך װי אַ שאָטן, .ער
גייט זיך געלאסן אריבּער די גאס און שאַרט
זיך אַרײַן אױפֿן בּית'עולם" ,דער חסיד |דוד
תּאומים} ,אונטער שטילע הימלען ,װאַרשע ,1291
זי , ,47ער איז געקומען ניט געװארט  /און
האָט זיך װי אַרײַנגעשאַרטײ ,מל ,א פֿראָסטיקע
ּ,אַמעלעך האָט זיך דער אָװנט אַרײַני
נאַכט! ,פ
געשאַרט אין דאָרף" ,דוד פּוכאַלסקי ,הינטיש

בּלוט ,װאַרשע  ,7391זי .01
-ונג.

-ש-אַר ,דער

-עניש.

-עכץ.

זזחו אַרײַנשאַרן,
אַרײַנשאַרקען --אוטװ..
מיט זיך
מיט בּיטול .אי מיסט ,טינוף אע.
, -האָט זיך אַרײַנגעשאַרקעט װי אַ בּזוי צודעם

אין

רבֿ

 ,5זי 42

שטובּ",

סיפורי

אמז,

מוסר,

-עניש.

אַרײַנקומען שבּתדיק
אַרײַנשבּתן  --אוטו.
אָנגעטאָן ,װי עס פּאַסט פֿאַר שבֹּת, .די מחותּנת-
פיט
טע שבּתט אַרײַן אין א זײַדן קלייד".
זיך , --דורכן פֿענצטערל ...שבּתט זיך
אַרײַן די אויסגערוטע זון" ,נאַד.

אַרײַנשדכנען

--

שדכנען

אַקחװ.

אָפּנאַרן, .יעקבֿ האָט געװאָלט נעמען
טאָכטער

רחל . . .און

לבֿן האָט

אים

און
|לבֿנסן
פֿאָרט

ארײַנגעשדכנט לאהן אַנשטאָט רחלען" ,בּ .בּיקי,
װאָס

איז

אַ

קאָנסטיטואירענדע

זשענעו ,יוני  ,5091זי .52
אַי פשֿאַׁרוֹאתּף,

פֿערזאַמלונג,

מיט זי ך  --זיך

שװאנגערן א
אַרײַנשװאַננערן  --אוטװ.
לענגערע צײַט װי די געװויינטלעכע נײַן חדשים,
,מיטן מיזיניקל האָבּ איך אַרײַנגעשװאַנגערט
אין צענטן חודש".
אַרײַנשװארצן

--

אוטװ

; --איז עס מײַן

פֿאָרגעפֿיל אַז בּאַלד שװאַרצט אַרײַן די נאַכט!",
דער לעבּעדיקער ,פאַש 2591 ,צו ,52

עפֿענען

,,װען דו בּיסט
געשלעפּט זיך
שניי" ,מלה,
א מינוט װערט

.501

שן

מיך

,שװײַג

ארײַן

רק ,די גענאָד

פֿון װאָרט.

מיט זיך ; --אַ װערק מוז צוערשט װערן
אויסגעשוויגן  . . .עס מוז זיך קענען א' דעם
לייענער אין הארץ אַרײַן" ,צייט ,טמז4691 ,

-עניש.

וצ .7

אַרײַנשװימען  --אוטװ .א' אין א לאַנגן
טעאַרעטישן װיכּוח .אַי אין הלכה, .דער אַלטער
שטייט אָנגעבּויגן און לאָזט א' די פֿעל אין
פֿאַלצמאַשין",

א.

אינזשענערן,

קאַהאַן,

קלעװ

 ,2ז' ג, .1ס'ווערט טיפֿער דער רויש פֿון
כװאַליעס װאָס שווימען אַרײַן אין דער שקיעה",
אפֿא,

אַ לעבּן

מיט
-עניש,

צװישן

זיך.

טאַװלען

ז' ,283

-שווים,

דונג,

דער.

אַרײַנשװעבּן  --אוטװ .זי שװעבּט ארײַן אין
צימער מיט אַראָפּנעלאָזטע אויגן, .די אַלע
װואונדערבּאַרע מעשׂיות האַבּן אַרײַנגעשװעבּט
אין בּעט ,ואו די יונגע מוטער איז געלעגן
מיט איר נײַגעבּוירן קינד אונטער די װײַסע
0שװעבּ,
לײַלעכער" ,אַש ,תהיליםייוד.
דער . זנג,

אַרײַנשופֿלען  --טרו, .האָבּן אױפֿגערױמט
דעם
לעצטן שניי ,אַרײַנגעשופֿלט אים אין די
גרויסע פֿורן" ,אַש.
אַרײַנשטעלן אין
אַרײַנשורחהן  --טרװ.
מיט זיך --
שורה .אי א װאָרט װאָס פֿעלט.
;א װאַרט װאָס זאָל זיך אין דער שורה אַ".
אַרײַנשורש(ק)ען

--

אוטװ.

װען די קליידער שורשק)ען.
זײַדענעם קלייד,
אַרײַנשושקען  --טרװ.

אַרײַנקומען

אי אין לאַנגן
גאָר שטיל עפּעס

אַרײַנזאָגן ,ארײַנדערציילן .אַי אַ סוד אין אויער.
סװײַג!

,יסװײַג,

װייש

ניט

מער

װי

סװײַג,

שושקעט מענדע דעם װײַבּ אין אויער אַרײַן,
ממוס ,װינטשפֿי ,זי , ,922דער עלטערער בּרודער
האָט דעם
שישער

טאטן

ארײַנגעשושקעט:

|= א זעקסערן",

נותן אים

אַר ,יענער

א

בריוו'י

עעניש.
עכץ.
מיט זיך  --קזװ.
דער , --אַי אין די ריכטיקע אויערן האָט די

2288

אריינשטאמלען
דיקטאַטאָרישע פּאַליטיק אויסגעהאָדעװעט לרובֿ",
עריײַ , --דאָס איז געװען אַן אי איןמוק.
אייגענעם אַרבּל" ,יג ,טמז 6591 ,וו ,01

אַרײַנשטאַמלען  --טרח .אַי אַ װאָרט אין
| שמועס, .קריכן די ייִדישע מעקלערס צו די

פּריצים און שטאַמלען זײי אין די אויערן:

 . .,איך האָבּ אַ קונה װאָס עֶר װעט צאָלן פֿיל
מער",
,8

א .מאָרגענשטערן,

הזהב,

עגל

װארשע

ז' .15

--

אַרײַנשטאַמפֿן

אַרײַנדריקן

טרװ.

(װי)

מיט אַ שטאַמפּ .אי די עמבּלעם פֿון דער פֿירמע.

-ש.טאַמפּ ,דער- .ונג- .עכבץ- .עניש,

אַרײַנשטאַפּלען  --טרח.
עטלעכע

שטאַפּלען.

אַרײַנלײגן אויף
אויף

אי די בּיכער

דער

/נ -- 2אאיצט האָט גענומען גיין
פּאָליצע.
די אַ' פֿון די פֿאַרגליוערטע נאקעטע קערפּערס
אין דעם װאָגן" ,ישׂק ,געשלײַדער ,ז' ,601
-עניש,

אַרײַנשטאָפּן  --טרו, .מע טאָר ניט אַי מיט
גװאַלד דאָס עסן דעם קעמל אין האַלדז אַרײַן",
תיקוני

איבּז,

שבּת,

אוסטרהא

/איר

.8181

פֿרעסט ,צי ניט?  --בּרענט זי און כּעסט --
װאָרעם איך װעל אײַך מיט גװאַלד אַ'" ,אַר,
 :9:2א' דעם ברימצװהניק די
'בּולקעסי.
הפֿטורה ,אַי אַ שײַטל עבֿרי, .אַ גראָבּ קעפּל
קען מען אױסשײַערן ,אַ נאַריש קינד קען מען
אי עפּעס

חכמה",

אלצ,

תּוכחת

וילנע

חיים,

 ,5ז' ,61

-שטאָפ ,דער- .ונג- .עכץ- .עניש.אַרײַנשטאַרבּן
נישט

יננג,

איז

 -אוטו.גוט

,,מ'איז שוין מער

ארײַנצושטאַרבּן

טראָפּן-

װײַז אין אַזא געזאנג" ,יג ,פֿון מײַן גאַנצער מי,
ניי  ,6591ז' , .441בּעסער איבּערלעבּן די
ווינטערס

איידער

אַ' דעם

פֿראָסט אין די הענט

אַרײַן" ,װאָלף יונין ,דרום אַפֿריקע ,אָקט' ,7591
;עס

װעלט

האָט

װיל

אַרײַנשטעכן

זיך מיר

איצט

אויסגעװיזן

אז די

גאנצע

אַ'י אין די {האַרבּסטיקען

בּלעטער אַרײַן" ,מ .שטריגלער,
דער ערד ,זי .95

אינזלען

איף

אַרײַנלערנען אי
אַרײַנשטודירן  --טרח.
פֿאַרן עקזאַמען די געשיכטע פֿון עטלעכע יאָר-
הנג.
מיס זיך.
הונדערטער.
אַרײַנשטױלן זיך  --אוטװ .דטשמ.

אַרײַנ-

גנבֿענען זיך .אי זיך אין אַ הויז,
אַרײַנשטױפן  --טרח..
אַרײַנשטופן .אַרײַנ-
רוקן .אַ' ערגעצוואו מיט כּוח .אַ' ייִדן אין די
ענגע געטאָס .אַ' אין אַ טעמפּן װינקל ,אין אַ

הימל" ,קה, .בּײַם טיר פֿון קאַבּינעט האָט ער

אלעמען צעשאַרט און ,ניט אָנקלאַפּנדיק ,האָט
ער זיך אַרײַנגעשטױסן מיט אַזאַ אימפּעט,
פּונקט װי נאָך גיכע הילף" ,מאָטע דעכטיאַר,
בּרידער ,מינסק ,0491
--שטוים ,דער- .ונג.

דער (דין ,דקע)= .דער

-עכץ.

עניש,

אונטערן

גאַרטל,

אי אין פֿײַער (אין װאַסער) אִ' א גאנצע
קהילה אין אַ קליין געטאָ, .וי װאָלט געװען אַז
מע זאָל אײַך כאפן ערגעץ אוױפֿן װעג און
מיט גװאַלד אַ'י אין זאַק אַרײַן?" ,ממוס ,מסעות,
אויך פֿיג .אי אין מוח (קאָפּ) די גאַנצע
זי .71
תּורה,
*אַ
 .2געבּן ,אַרײַנרוקן גיך ,אומגעריכט .
*אַ אַ קלין = עפעס קאַליע
אַ פּאַטש.
מאַכן ,קאָדער ער {=ממוסן גיט אומגעריכט
א שטופ אַרײַן א פֿראַגעלע  --א כאַראקטעריס-

טישער גאַנג פֿון אונדזער שמועס-שפּראַך װאָס
ער װאַקסט פֿון דער טעכניק פֿון גמרא לערנען",
מװ,

י7ש9

װ.4 ,

 9אַרײַנרוקן עפּעס ,אומבּאַמערקט פֿון
אַנדערע .א' כאבּאר .א' דעם גוטןיידן א
פּדיונדל,
 .4אַרײַנמישן זיך אין פֿרעמדע אינטערעסן,
געשעפֿטן, .וואו אַ בּערגל מיסט  --שטופּט
ער אַרײַן די הענט" ,פֿװל {= מישט זיך אַרײַן
אין יעדן מיאוסן עסקן,
ֹ* .9אַי אין געװאַנט (אַרײַן) = אָפּגעבּן פֿאַר
אַ זעלנער, .פֿאַר טראָגן אייגענע האָר ,מאַכן אַ
ממזרבּלבּול ,צי פֿאַר לערנען תּנך א' אין
געװאַנט בּעז שטשאָט" ,ייל ,דאָס פוילישע
יונגעל ,אַדעס  ,5981זי ,111
מיט זיך , --שטופ דיך ניט מיט דעם
קראַנקן קאָפּ אין דער היץ אַרײַן" ,שװ, .װײַז
דיך נישט אַרױס פֿאַר א מלך און שטופ דיר
נישט אַרײַן צישן {=צװישןן גרויסע לײַט",
מס ,משלי ,תּקע"ד ,כה; .6 ,די משגיחים פֿירן
מחלוקת און די קאַפּולער מלמדים וילן זיך
נישט אַי צװישן די בּערג {|= די גרויסע לײַטן",
פּרץ ,ישטעט און שטעטלעך' ,פּונקט , ,11הערט
עס אין בּוים שװיפֿטשען געבּראָטענע הינדעלעך
 ...שטופּט עס אַרײַן א הענטעלע  --סע גייט
ניט :שטופּט עס אַרײַן דאָס קעפּעלע  --גייט
עס ניט; שטופּט עס זיך אינגאַנצן אַרײַן און
עסט אויף אַלע געבּראָטענע הינדעלעך" ,אשט,
מײַסעלעך ,זי ,452

=טופֿ ,דער.
ש

-עכץ,

(יין ,יקע)- .ערי.

עניש . זער

שמאָל געסל .ד
,אָ שטיש ער {=יואבֿן איר דאָשׂ
שװערט אונ' דיא האַנט אין בּויך הינײַן",
| שמואליבּוך ,סטראָפֿע , .1331װערט ער אין
דאָז גיהנם הינײַן גישטוסן ,דאָ קומן דיא
מלאכים אַכזרים אונ' בּיצאָלין זיך פֿון אים",

אַרײַנגעבּן ,ארײַנמאַכן ,אַרײַננײען א
ווען.
שטיק .אַ' אַ זײַדענעם פּאַס .אִ'י אַ בּרייטערן
פֿיג, .מע שטוקעװעט אַרײַן אין מוח,
קלין,

מיט זיך ; --מיט זײַנע שיינע רייד האָט
ער זיך ארײַנגעשטויסן צו דעם טויער פֿון דעם

װי בּיטער עס איז צו זײַן אַן אָרעמאַן און
װי גוט עס איו צו זײַן רײַך" ,בּצג ,טמז,
 1וו ,6

ספֿר סוד הנשמה,

אַמשׂט  ,6961ח/בּ,

אי",

בּ.

ריווקין,

אַרײַנשטוקעװען  --טרו :98 .ש-טיקע-

אַ גלױבּן

אומגלױיבּיקע,

פֿאַר

זי ,81
אַרײַנשטורעמען  --אוטװ  --אַרײַנלױפֿן
אַרײַנדרינגען װי א שטורעם .אי אין הויף ,אין
שטובּ, .מיט

אַרײַנשטופֿן  --טרו.
 .1אַרײַנרוקן ,אַרײַנ-
שטויסן .אי די הענט אין די קעשענעס .אִי די
פֿינגער אין מויל .אי עפּעס

מיט זי ך  --אַרײַנפּאַסן זיך, .דער מענטש
װעט זיך שוין װי עס איז אין דער אָרדענונג

א קלאפּנדיק

אַרײַנגעשטורעמט
זש ,שקלאָװער

האַרץ

צו |איםן ...

האָבּ

איך

אין שטוב",

יידן' ,ציקאָ  ,4591ז' .512

טר  --אַרײַנגעבּן ,אַרײַנבּרענגען שט|"
רעמדיק, .אויסגעהאַמערט װי מיט דונערס
שטייט א פּאָר  /צוויי מאַרמאָר-קערפּערס ,לײַבּ
אין לײַבּ אַרײַנגעשטורעמט" ,חג ,דער מענטש
פֿון פֿײַער ,נ"י  ,2691ז' .95

-ונג.,

טורקם ,דערש

:

-ער.

-ניש.

אַרײַנשטײַגלען  --טרװ.
אַרײַננעמען און
פֿאַרשליסן אין אַ שטײַגל .א' דעם פּאָפּוגל,
זונג,

אַרײַנשטײפן  --אוטו,
 .1אַרײַנגײן ,אַרײַנ-
קריכן .אַרײַנקומען .אִ' אין בּאַן און אַרויס-
שטײַגן, .דאָ זאך {=געזען) ער אין איינם הוב
|=הויףן ,גאר איין שויני ורויאן  . . .ער שטליג
ווידר הינײַן ,צו דער טור עֶר ליף" ,שמואל'
בּוך ,סטראָפֿע ,2421
 .2אויסשטײיגן .אויסדרינגען .אױיסקאַנקורירן
מיט אָנבּאָטן (צאָלן) אַ העכערן פּרײַז (בּײַם
קױפֿן עפּעס ,בּײַַם ליציטירן) .א' אין פּרײַן.
אי פֿאַר אַן עליה ,פֿאַר מפֿטיר, .אָט הײיבּט דער
שמש אָן אױסצורופֿן די מקחים פֿאַר עליות,
דער קורס איז הויך ,דער 'שלישיי װערט שוין
אַרײַנגעשטײַגט אַזש בּיז צװעלף גילדן" ,אַר,
'דער גבֿירישער אַרעמאַן.
 8טרו .נעאָל .אַרײַננעמען און פֿאַרשליסן
אין א שטײַג .ער האָט אַרײַנגעשטײַגט די חיה.
-שטײיַג ,דער -ונג- .עבץ- .עניש.אַרײַנשטיקן  --טרו, .די אויסזידלונגען פֿון
שטעטלדיקע און דאָרפֿטיידן  . ..און זייער א'
אין די געדיכטע געטאָס  . . ,איז נישט צופֿעליק
פֿאָרגעקומען  ,*. . .סי סאַנץ ,זי 347, /נם,

אַזי
װאָס
פֿון מעטאַל

אַרײַנשטעכיק --
אַרײַנשטעכן, .ס'איז
ניט-א"".

מע קען
און אין

זיקייט,

אַרײַ:שטעפן  --טרו ,אי א מעסער אין לײַבּ,
| אַי א מעסער אין ר וק |  --אויך :בּוֹגד זײַן,
פֿאַרראַטן .א' און צעבּלוטיקן א פֿינגער, .אונ'י
אַז ער שרײַבּט דער חון דעם פֿינגר אין בּנד
אַרײַן שטעכט / ,װאָשׂ איז דראן גלעגן וען ער
נײַארט

זײַן תּפֿלה טוט

רעכט",

חזן,

ר' יואל

ריח ניחוח ,פֿיורדא ,4271

מיט זיך  --קאז דער הארפון שטעכט זיך
אין װאַלפֿיש אַרײַן ,פֿליט עֶר אַראָפּ אונטן מיט
גרויס אימפּעט" ,אמד ,פלאי ה! ,װילנע ,6581
,בּיילטשעס

יעדער

זיך אַרײַנגעשטאַָכן

אָפּגעהאַקטער

אין איטעס

שרײַ

בּלוט

האָט

װי א

שאַרפֿער שטאַכלײ ,רק ,ערד,

ש-טאָך ,ש--טעך ,דער- .ונג- .עכץ,

זעניש= .ער (יין- ,קע) =-ערײַ.

אַרײַנשטעכעריש

2069

פֿרײַנשטעקן

װאָס האָט די
אַרײַנשטעכעריש  --אַזי.
טבֿע אַרײַנצושטעכן .איע װערטלעך .מיט אַן
איער כּװנה- .קייט,

אָפּנטן און פֿון דער שטאָט אַרױסטרײַבּן,
יאַ ,גענאַרטע װעלט ,סאָװי אויסג'  ,1391ז' ,872
 .צוגעבּן ,צושטעלן צו דער געהעריקער

װאָס מע קען

ריי ,קאַטעגאָריע ,אַרײַנשרײַבּן .א' דעם נאָמען
אין דער רשימה .אי אין די תּנאים ,אי א פּונקט
אין דעם קאָנטראַקט .אי אין פּראָטאָקאָל .א'
*װען דער  9סוק
אן אַנאָנס אין צײַטונג.
װאָלט אַרײַנגעשטעלט = א) אוב עס װאָלט
געװען אזא דין ,אַזא געזעץ; ב) אוב מצ
װאָלט געהאט אָפּגעמאכט ,אָפּגערעדט,

אַרײַנשטעליק  --אַדי .נעאָל.

אַרײַנשטעלן .די פּיאַנאָ איז אַי נאָר דורכן
בּאַלקאָן .אויסדרוקן װאָס פּאַסן זיך ניט ,װאָס
זענען ניט אי אין אַ װיסנשאַפֿטלעך װערק.

אַרײַנשטעלן  --טרװ.

 .1שטעלן װאו מע

דאַרף ,וואו עס איז נייטיק .צוריקשטעלן אין
(אויף) אַן אָרט .ארײַנשטעקן .ארײַנהענגען ,אַי
אין אַלמער .א' די ליכטלעך אין לײַכטער,
,סיאיז אַזוי פֿול אַז מע קען קוים א שפּ יל-
קע

;װען

א".

סע

בּליצט,

אין

א

סגולה

ארײַנצושטעלן א גלאָז װאַסער אין פֿענצטער,
דער בּליץ זאָל ניט אַרײַן"; .די דריטע הייצט
דעם אויװן אײַן / ,די פֿערטע שטעלט א
טעפּעלע אַרײַן" ,פֿל; .און דער חון היבּט אָן
יהללו אונ' שטעלט דיא ספֿר:תּורה וידר אין
היכל |=אָרוןדקודשן אַרײַןײ ,מחזור ר"ה ויו"כבּ,
הומבּורג  ,1271רכבּ/א, .כּ,ל היראדשמים געהער
נישט צו לאָזן קיין פּתח אָן א טיר ,רק תּיכֹּף
די טיר אַרײַנצושטעלן בּכדי מע זאָל יוצא זײַן
ומיט דער מזוזהן אליבּא דכּולי עלמא" ,שלחן
ערוך .91{ ,י"הן אָרט? יאָר?, .װינטער ,װען
מע לאָזט אײַנהייצן דעם אױיװן אום שבּת,
טאָר מען אויך ניט אַ' קיין עסן אַפֿילו אויף
דעם אויוון אָדער אין דער קאַפֿלע" ,דרך אַדם,
װאַרשע  .0681עאַ' פּרעסלעך וארעמען אין
אויוון ,בּײַ לייזערן
דאָס

קליינע

גופֿא אין שטוב",

מענשעלע,

ז' .02

אויך

ממוס,

פיג.

,מע

זאָל אַלע מאָל געדענקען דעם ענין פֿון מסירת-
נפֿש . . .אַז דאָס זאָל ממש איבּיק זײַן אַרײַן-
נגעשטעלט אין זײַן האַרץ" ,תניא ,ז' * / .46אַי
א נײַץע נשמ ה = א) געבּן עפּעס זיך צו
דערקװיקן :בּ) בּאַפֿרײַען פֿון קלעמענישן,
*אַ' בּײַ עמעצן אין שטוב א
עגמתינפֿשן אע
שטיקל הי מל = אַרײַנגעבּן אַ האָפֿענונג,
 .2צורעכטמאַכן ,סובּסטיטואירן .,אִ' א
טאַפֿליע ,אַ פּראָטעזע ,א צאָן ,א גלעזערן אויג- ,
;אַרוסנעמען א שויבּ פֿון איין פֿענצטער און
אַי אין א צװייטן" ,פֿװל; אויך; :אַרױסנעמען
א שויבּ אויף אַנטאַקאָליע און אַ' אויף שניפּי-
שאָק" ,פֿװל אין ווילנע און אומגעגנט |= טאָן
אומנוציקע ,אומפּראַקטישע מעשׂיםן,
 .9בּאַשטימען אַן אָרט פֿאַר מענטשן אָדער
בּאַשעפֿענישן .אי די פייגעלעך אין שטײַגעלעך,
אי א פֿערד אין שטאַל; .אַז מע זאָל נעמען
דעם מענטשן און מע זאָל אים א' אינעװײניק
אין דעם גאָרטן אַרײַן ,אַזױ װעט קענען איטלע-

 0צושרײַבּן צו אַ גרייטן טעקסט .אַי א
הכּחשה פֿון דער רעדאקציע .בּײַם רעדאַגירן
אי א גאַנצן פּאַראַגראַף, .דאָס הייסט ניט ,אַז
אַלע גלאָסעס ,אַשטײגער אין פּירוש רשי ,זײַנען

אַרײַנגעשטעלט
צא.1 ,

? .אַרײַנשטעקן ,אַרײַנטאָן װאו סע געהערט
ניט .אִי שמד-שטיק אין דער יראה, .זיי ווילן זיך
נישט אָפּבּרענען דאָס פּנים בּײַם פֿײַער פֿון
אויוון און אַ' די הענט אין מעל און אין טייג",
פרץ ,יא פֿראגע'.

 .9צווינגען אָנטאָן ספּעציעלע מלבּושים און
דערבּײַ בּאַשטימען װאָס יענער מוז זײַן .אי אין
אַרעסטאַנטסקע קליידער, .מע האָט מיך אָנגע-
קלעפּט פּאהלעך ,אַרײַנגעשטעלט אין אַ פּאָר
מאַנצבּילשע אַטלעסענע הויזן" ,שע ,בּלאַנזענדע
שטערן וו ,זי ,22
 ,0אַרײַנלײגן אין מויל ,אין האַלדז ,אין
בּויך .אַרײַנפֿרעסן, .איך און מײַן חבֿר,..
האָבּן אַמאָל אַרײַנגעשטעלט דרײַ פּאָרציעס

נחבּ' ,מעשׂה

|הייסע

מבּן-מלך ובּרשפֿחה שנחלפֿוי, .טראַכט איך
מיר :מסתּמא זענען אַנגעקומען סאָלדאַטן אין
שטאָט אַרײַן ,און מיר האָט מען דאָס אַרײַן-

כער

מענטש

געשטעלט
צוריק

אַרײַנגײן

דעם רײַטער פֿאַר אַן אורח",

אַהײם,

ממוס,

ז' ,28

 4צײַטװײַליק אַװעקשטעלן עמעצן װי אַ
שטראָף .אי דעם שילער אין װינקל .אַלע
זאָגן :אַזאַ שייגעץ דאַרף מען אין קונע אַי

קישקעלעך)}",

מיט זיך  --זיך אַרײַנשטעלן אין שאַפֿע
און אונטערהערן .אי זיך ציין .א' זיך אין א
סכּנה .אי זיך צװישן חשובֿע לײַט .אי זיך מיט
א װיויט.

'שטעל ,דער- ,זן .אַקט אָדער רעזולטאַטפֿון אַרײַנשטעלן, ,דאָס איז דער א' פֿון דעם
שם אַדנות אין דעם שם הויי" ,תּניא ,קסט,
זונג .

דקע).

ה-עכץ.

עניש.

ער

-ערײ.

אַרײַנשטעלעװדיק

 --אַדי.

שע,

מאָטל

פייסי

װ,

 ,1צוגעבּן א װאָרט ,אַ בּאַמערקונג אין אַ
שמועס ,אין א רעדע .אַי אַ װאָרט צוליבּ יוצא
*אַ' א װאָרט װי א
וװעגן .אי אַ װערטל,
טשװאָק = א) זאָגן עפּעס װאָס מע קען ניט
נעמען צוריק :בּ) זאָגן עפּעס װאָס מאַכט אַ
(אין די
דאענ
*אַ'א ג ר
שװערן אײַנדרוק.
אויגן אַרײַן) = זאָגן א גראָבּן ליגן, .איך , . .

(ין,

װאָס מע קען

אַרײַנשטעלן .איע טאָפּל-פֿענצטער.
יקייט,קעגן אינזעקטן.

אַרײַנשטעלעריש  --אַדי.

אע

נעצן

װאָס איז (װי)

בּײַ אַן אַרײַנשטעלער .אַיע חכמהלעך.

 .8אַרײַנרוקן* .אַ' אַ פֿוס ,אַ פֿיסל = א)
,ומאַכן אינגאַנצן
ניט לאָזן פֿאַרמאַכן די טיר ,צ
די טיר  . . .לאָזט חבֿרה ניט ,עמעץ האָט אַרײן-
געשטעלט א פֿוס ,בּלײַבּט א שפּאַרץ" ,פרץ,
פֿאָלקסטי געשיכטן' ,קלעצקין ,זי  031בּ) מאַכן
אַן אַרײַנגאנג פֿאַר זיך ,געפֿינען א װעג אַרײַנ-
צוגיין; .ער קאַן אַי א פֿוס אין יעדער טיר";
ג) אַרײַנכאַפּן זיך ,אַרײַנקומען ,אַרײַנטרעטן
,מיר שטופּן זיך ארײַן אין א קעלער ...א
לאָך ,װאָס חוץ א יידן װעט קײן בּױאָדם פֿון
יענע לײַט ניט זוכה זײַן אַ פֿוס אַהין אַ",
ממוס ,אַסיפֿות' ,ז' , .8פֿאַניע האָט שוין אזא
גליק ,אַז וואו נאַר ער שטעלט אַרײַן אַ פֿוס --
אַזױ מוז זײַן א פּאָגראָם" ,שע ,אויפן שיף';
ד) אַרײַנמישן זיך אין א פֿרעמדן עסק .אי א
פֿוס און קריגן אָנגעבּראָכן הענט און פֿיס,
,און א שדכן שטעלט אויך אַרײַן א פֿוס --
דעמאָלט װערט א ויצעקו" ,שע ,פֿון כּתרי
לעװוקע ,זי ,13

זי ,041

בּשלום",

געװאָרן שפּעטער",

מװ ,ייִשפּ

הער זיך אײַן אין אַלע זייערע טענות ,שטעל
מיר אַרײַן פֿאַר זיך מײַנע הערות אין זייער
שמועס" ,ממוס ,בבּישיבֿה של מטה ,זי ,84
;א כּוסע און דווקא א גרויסע!י שטעלט אַריון
אַ דריטער צום גראַם" ,שע ,אַלטנײַ כּתרי"
לעװקע ,זי ,73

-קייט.

אַרײַנשטעמפּלען  --טרו .אַי אַ װיזע אין
מיט זיך , --דער שניי צערוקט זיך
פּאַס.
און זײַנע פֿינגער שטעמפּלען זיך װייך ארײַן
אין דעם שפּור פֿון אירע פֿוסטריט" ,סמבּ.
עניש,-ונג ,

אַרײנשטעפּן  --טרו .אי דאָס צינגל אין דער

כאָלעװקע .

-עכץ.

-עניש.

אַרײַנשטעקן  --טרו  .1 --אַרײַנטאָן אין אַן
ענגן אָרט .אַי אַ האַנט אין קעשענע ,אין א
פּעקל .אי די פֿינגער אין גארטל .אי דעם קאָפּ
*א' א פֿלאָקן אין ראָד =
אין פֿענצטער.
שטערן עמעצן בּײַ א װויכטיקער אונטערנעמונג,
,א שפּילקענע

קעפּל ניט אַרײַנצושטעקן,

אווי

פֿול איז געװען דער זאַל" .עצװישן טיר און
אַנגל (וויטרינע) זאָל מען קיין פֿינגער ניט אַ'";
,עס איז אָסור צו מאַכן א לאַך אין א פֿאַס אום
שבּת  --אָבּער אַז עס איז שוין פֿאַרהאַנדן
א לאָך ,מאָג עֶר דרינען א צאפּן אָדער א שפּונט
אַי" ,לט ,2סה/בּ, .צום גליק האָט זיך דער
שװערד ניט געלאַזט אזוי לײַכט ארויסצ;ען זיך
פֿון שייד ,זאָל עס זײַן װײַל ער האָט אים
אַרײַנגעשטעקט ניטאָפּגעװישטערהײיט" ,אמד,
דיא נאַכט פֿון ט"ו כּסלו ,װילנע ; .7681איך
שטעק אַרײַן די האנט אין קעשענע נאָכן
בּײַטעלע געלט  --ניטאָ!  ---איך טאָפּ זיך אַרום
פֿון אַלע זײַטן  --ניטאָ!" ,ממוס' ,יבּישיבֿה של
מטהי ,ז' , .44װער איז געפֿאַרן אויף װעמען?
פֿרעגט אַ ייד און שטעקט אַרײַן דעם קאָפּ אין
רעדל

אַרײַן",

שע,

אָרעמע

און

פֿרײליכע

!,

וי ,26
 .2אַרײַנשטופּן ,אַרײַנרוקן .אַרײַנטאָן מיט
כּוח .אי דאָס גאָפּעלע אין עלעקטרישן קאָנ
טאַקט, .דיא הענד {פֿון מתן ליגט מן גלײַך
אוף דיא זײַט אין (אָרון) ,צװישן דען (אָרון)
אוני דען לײַבּ פֿון (מת) שטעקט מן זיא דיכט
אַרײַן דז זיא ניט קענין אין דער היך קומן",

אַרײַנשטראַלן
ש.

פֿראַנקפֿורט,

אַרײַנשיטן

2200
ספֿר

החיים

װו,

קיטן

תּל"ן.

טיפֿה (טרייפן) מ ע ס  9ר אין דער
אַ א ר
ערד = װען מע האָט געשניטן װאַרעם פֿלײיש
מיט א מילכיק מעסער ,דאַרף מען אים גוט א'
*אַ' די
אין דער ערד איף אָפּצורײַבּן,
אויגן אין דער ערד (אין פּאָדלאָגע) װי א
טריפֿה מעסער = אַראָפּלאָזן די אויגן ,ניט קוקן
גלײַך יענעם אין די אויגן אַרײַן,

 .9אַרײַנשטעכן אין א קערפּער .אויך :דער-
*אַ'
הרגענען .אי די נעגל אין עמעצנס פּנים .
אַ פֿײַל (שפּיז ,מעסער ,קינזשאַל) אין ה אַ ר צ ן
אַ' די
= פֿאַרשאַפֿן אַ סך האַרצװײטיק.
נעגל אין עפּעס = זיך פֿעסט צוהאַלטן
פֿיג, .אין די זכותאָבֿות שטעקט זי |= די
כּנסת ישׂראל ...מיום שחרבֿ בּית המקדשן
אַרײַן אירע נעגל און זי לענט אָן אירע
קלאַמערן אָן די אַבֿות" ,מחזור ע"ט ,בֵּית
ישראל ,...יום כפור ,וילנע תּרצ"ו ,ז' ר
 4אַרײַנבּרענגען ,אַרײַנלײגן אין אַ כּלי ,אין
בּאַשטימטן אָרט, .אין אַן אָפֿן טעפּל שטעקט
איטלעכע מויז אַרײַן דאָס קעפּל" ,שװ, .פּראָסטע
קנאַקער"
קן
ט.ע.
שהג.
מענטשן זענען זיך נו
לעך אין די לעכט אַרײַן און װאַרפֿן קנאַקערלעך
אַן דער ערד אום שׂמחת-תּורה" ,דרך אָדם,
װאַרשע , .0681קוים קערט מען אַװעק די אויגן,
שטעקט ער אַרײַן די מאָרדע אין א מולטער ,אין
א קעסטל ,אָדער אין אַ פּושקע און מאַכט
שאָדן" ,ממוס ,קליאַטשע ,זי 25

אַי א פֿינגער

אין גאָרגל = א) בּײַם זינגען צודריקן די
ב) (װעלן)
שטעל אין האַלדז איבּערן גאָרגל:
*א' דעם לעפֿל
דערשטיקן ,צונעמען פּונסה.
(גאָפּל) אין יענעמס שיסל = א) זיך אַרײַגמישן
ב) לעבּן אויף א צװוייטנס
אין א פֿרעמדן עסק:
חשבּון,
ס .אין אַ צאָל אידיאָמאַטישע אויסדרוקן:
*אַ' די נאָ ז =
אַרײַנרוקן ערגעץ אַן אבֿר.
ב) זײַן נײַגע-
א) אַרײַנקומען אויף אַ װײַלע:
ריק ,װעלן אַלץ װיסן ,קאָנטראָלירן. .א גוטער
בּעל-הבּית שטעקט אומעטום אַרײַן די נאָז",
שװ, .א ייד האָט ליבּ אומעטום אַרײַנצושטעקן
די נאָז" ,שװ, .וואו ער שטעקט אַרײַן די נאָז,
איז אויס אמונה ,אויס בּטחון ,אויס קרעדיט!",
ג) זיך ארײַנמישן אין פֿרעמדע
פרץ' ,חוזק':
געשעפֿטן, .למאַי זאָלט איר האָבּן א טבֿע אי
אומעטום די נאָז אײַערע?" ,שע ,קליינע מעני
*אַי די צונג ,די מאָרדע
שעלעך ,...ז' .851
= דזװ א' די נאָז ,בּבּ  ,)3ג), .װער איז שולדיק
אַז איר זענט א גראָבּער יונג  /אומעדום מוזט
איר אַ' די צונג" ,טעיאַטאָר, .און װאָס איז עס
גלאַט פֿאַר אַ מאָדע ,הונט איינער ,אַרומצוגײן
איבּער די הײַזער ,א' א מאַרדע ,ואו מע
בּאַדאַרף ניט?" ,ממוס ,שלמה ו ,זי , ,33דאָך
האָסטו שטאָט מײַן האַרץ ... ,אַ פֿײַערדיקע
גיהנם-קויל ,מיר אין די בּרוסט אַרײַנגעשטעקט",
*אַ' אַ פֿיפֿטל (פֿינפֿטל),
יהואָש' ,כֹּף הקלע'.
אַ (בּרייטן) שלום-עליכם = געבּן א האַנט ,געבּן
שלום, .אַלע די פֿעלקער שטעקט אַרײַן די
הענט" {,כּל העמים תּקעו כף"  --תּהלים ,מז,
 0תּי, :קלאַפּט די הענט ,אַלע פעלקער"),

איין

ניע

ש"ס

-

תּחנה

שופֿר,

תקיעות

פּיעטריקאַװ ,1881
*אַי אין ה אַ נ ט (יד) אַרײַן = געבּן כאַבּאַר,
*נישט אִ' די האַנט אין קאַלט
משחד זײַן.
װאַסער = נישט טאָן די מינדסטע אַרבּעט,
גער װאָלט זי נישט געלאָזט אַי די האַנט אין
*אַ' א
קאַלט װאַסער" ,פרץ ,יפּדיון שבֿויים! ,
פֿוס = אַרײַנקומען ,ארײַנטרעטן בּײַ עמעצן
*אי די האַנט אין יענעמס קעשענע = באגנבֿע-
נען ,צונעמען פֿרעמדס,
 .0י*אַי אַ
הרגענען ,שלאָגן,

הרגע,

אַ

פֿראַסק

=

* 1אַי (יענעם) אין בּ וז  9ם ,אין ג אַ ר טל,
אין (װ ע ס טל)-קע שענע = זײַן בּעסער
פֿון יענעם .קענען מער, .איך זאָל געװען האָבּן
...אַ נאָגל שׂכל ,װאָלט איך הײַנט גאַנץ
טישיוויץ אַרײַנגעשטעקט אין בּוזעם" ,פרץ,
פאַרצײלטע מעשׂיות, .אײַך אפּיקורסים קענען
מיר חסידים שוין לאַנג א' צו זיך אין גאַרטל",
ספּ,

גליקליכע

און

אומגליקליכע,

ז' .49

;א

ייד אַ למדן ,מע זאָגט אויף אים אַז ער קען א'
אונדזער שטעטלשן רבֿ אין גאַרטל אַרײַן" ,י .אַ.
מרגליות,

אַמעריקאַנער,

0691

ווו ,52

אויך

 .8אינוועסטירן ,אַרײַנלײגן ,פֿאַרטאָן.

פֿיג, :װער פֿון אײַך װעט ...אַי דאָס גאַנצע
ייִדישקייט אין אַ חליצה-שוך" ,פּרץ ,יפֿון עולם-
התּוהו'.
 .9אַרײַנשטעלן ,אַרײַנמישן אין אַ שמועס,
אִי אַ װאָרט אין אַ װיכּוח ,אין אַ שמועס .אַ'
אַן אָפּלײקענונג ,א נײַעם מאָטיו אע.

,ירע
 .0אָנטאָן קליידער ,שיך ,אַ מונדיר .א
בּאָרוועסע פֿיס זײַנען אַרײַנגעשטעקט אין א
פּאָר גרויסע צעריסענע שקראבּעס" ,בּערג ,בּאַם
דניעפּער ו' ,עמעס ,זי , ,67האָט מען געכאַפּט
 . ,יינגלעך פֿון די מוטערס שירצן . .. ,אַרײַן-
געשטעקט זיי אין סאָלדאַטישע קליידער און אין
די קאַזאַרמעס גענומען" ,אש ,תּהיליםייוד* .אַ'
= אָפּגעבּן פֿאַר אַ זעלנער,
אין גאעַװנט
רעקרוטירן, .דעם רבֿס זון װעט מען נאָך אַזױ
גיך אין געװאַנט נישט אַ" ,ממוס ,פפּריזיו',
זי ,03
מיט זיך  --אַ' זיך אַ נאָדל אין לאַץ, ,א,יך
האָבּ דיך געבּעטן ,דו זאָלסט זיך ניט אַ' ,װען
מאנצבּילן רעדן!" ,י .א .ליזעראָװיטש ,פונם
אַלטן קװואל ,פּעטראָגראַד  ,8191זי ,02

טעק ,דער זונג- .עכץ- ,עניש,ש
"ער  --אויך :דאָס װאָס מע שטעקט אַרײַן
-עריי,

אַרײַנשטראַלן  --אוטוו , --בּלויז די לעמפּע-
לעך האָבּן געפֿינקלט און אַרײַנגעשטראַלט און
אָנגעזאָגט אַז א מענטש שפּרײַזט" ,סעג ,מײנע
זיבּן

יאָר

אין

תּלאָבֿיב,

ב"א

,7491

'

.85

;איך זאָל ניט אומװאָגלען שטענדיק דאָס פּנים
אַהינטער ,שטראַלסטו אַרײַן אין די אויגן מיר,
ירושלים" ,חג ,גק ,אן  ,94וי ,66
טר  --פֿיג :עלײַטזעליק:הײליקעת אױגן
אַרײַנגעשטראַלט דורך מײַנע א הייליקע נשמה
אין מיר" ,פרץ ,דראַמאַטישע

װערק ,יציקאָ ,זי

, ,2געהערט משה רבּינו  . . .דעם פֿאָלק װאָס
איז ניט נאָר כּאַשטראַלט געװאָרן פֿון אים,
נאָר האָט אויך ארײַנגעשטראַלט אין אים די
איידלסטע רעליגיעזע מאָטיװון ,װאָס האָבּן זיך
אין אים שפּעטער דערװעקט" ,גרינ ,איד און
װעלט ,נ"י  ,3591זי ,92

ישטראַל ,דעראַרײַנשטראָמען

זנג.
--

עניש.

אטו.

נגיך

-בּײַם

שטראָמט אַרײַן געלט  ---בּײִַם אָרעמאַן שטראָמט
רעגן דורכן דאך" ,שװ; .אַ סך העבּרעאישע
עלעמענטן האָבּן אַרײַנגעשטראָמט אין יִדיש
ניט דירעקט פֿון תּנך ,נאָר פֿון דער גמרא און
פֿון מדרש",

מ .שטאַרקמאַן ,ייֶשפ ווא,4 ,

דער  --עדאָס װאָס מיר
=טראָם,
ש
בּאַקומען אונדזער מענטשלעך לעבּן פֿון גאָט
געשעט דורך א געטלעכן אַי ,הלל צייטלינס
/נג.
בּלעטלעך וו ,װאַרשע תּרצ"ח ,זי .92
-/ערי
/דער.
עניש.יעכץ.
אַרײַנשטריקן  --טרחװ, .עפּעס װי זי װאָלט
אין האַרטן געפֿלעכט {פֿון אירע האָרן געװאָלט
אי די אומרואיקייט ,װאָס אין זי פּלוצעם

בּאַפֿאַלן" ,זש ,טמז 5691 ,װושצ:- .4שטריק,
עניש.
עבץ./ונג.
דער
.
ח
ר
ט
ן
ֿ
ב
י
ש
נ
אַרײַ
 .1אַרײַנרוקן (אויף
גיך) .אי אַ בּרויט ,א טשאָלנט אין אויוון, .דר
װײַל קאָן דער אובֿן רעכט פֿערטיג זײַן .קאָנשׂ
דוא איין מצה נאָך דער אֲנדר תּיכֹּף שבּן

אַרײַן" ,שֹׂה וו ,פֿירדא  ,3271ט/בּ.

 ,2אַרײַנ-

רוקן" .אַרײַנשטעכן ,אַי א מעסער אין אַ ריפּ,
,דער בּחור פֿלעגט א' אויף איין זיץ א גאַנץ
זײַטל קעלבּערןפֿלײיש" ,אָפּאַ ,א ראַמאַן פֿון אַ

פֿנרדיגנבֿ ,זי .8

מיט זיך.

אַרײַנשיטן  --טרו.

-זנג.

-עכץן,

 .1אַי זאַלץ (פֿעפֿער)

אין יויך ,אַ' צוקער אין גלאָז טיי .אַ' שפּענער
אין זאַק .אי סם אין װײַן ,אוני זאָל דיא
מוצױיזא שנײַדן איבּר איין טעליר אונ' די
בּריזלכר אין עֶשׂין אַרײַן שיטין ,דען די
בּרעזליך הבּן די קדושה אָן זיך פֿון איבּר
עולה" ,קה ,פֿיורדא  ,3471ס/ג. .ער מעג טראָגן
מיט דער רעשעטע און אַ' אין זלאָבּ אַרײַן,
כאָטשע די פּאָלאָװע זיפּט זיך אויס בּשעת ער
טראָגט ,איז ער זיך אָבּער ניט מתכּוון דערצו",
איבּז ,תּקוני שבּת ,אוסטרהא , 8181פֿאַרבּיטן
די יוצרות בּײַם סאַמאָװאר אױפֿשטעלן :אין דעם
אָרט פֿונעם װאַסער האָבּ איך אַרײַנגעשאָטן
קוילן און אין דעם אֵוט פֿון די קוילן אַרײַנ-
געגאָסן וואסער" ,ממוס ,דאָס קליינע מענשעלע.

;פֿון מדבּר גאָר דעם גאַנצן זאמד  /צו מיר אין
טיפֿן טרערן כּוס / ,אין כּוס ארײַנגעשאָטןײ ,הר,
אונטער

גאָטס הימלען

אאָ גאָט מײַן האַר.'...

 .2אַרײַנגעבּן אַזױ װי בּגניבֿה .אַי אין קע-
שענע א נדבֿה,
 .9דערלאַנגען קלעפּ .אַרײַנהאַקן, .ער האָט
געהייסן אַז מע זאָל אים א' אַ דרײַסיק קאַנטשי-
קעס" ,אמד ,פּחד בּלילה ,װאַרשע ,5581
 .4אַרײַנרעדן .אַרײַנזידלען. .גייט זי זיך צו
צו שמואלן ,שיט אין אים אַרײַן אַ פּאָרציע

אַרײַנשײַנען
מענה-לשון
װאוילער
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רייד" ,ז .מױרער,

יונג

זײַ נישט קין

| ,ז' ,8

מיט זיך ; --בּאַלד דערויף עפֿנט זיך די
טיר און א כאָפּטע מענטשן שיטן זיך אַרײַן
אין שטובּ מיט אימפּעט" ,ממוס ,מסעות ,ו' ,74
אויך :דורכ-
שיט ,דער .פֿעדערזעקל.
=
עניש.
עכץ.
/נג.
פֿאַל ,מפּלה.

דער (דין ,דקע).
אַרײַנשײַנען

 --אוטו , --די זון שײַנט

אַרײַן דורך די צװײַגן פֿון בּוים"? .א ליכטיקער
פּאָס פֿון דער לבֿנה שײַנט ארײַן דורך א
פֿענצטערל ,אָפּשלאָגנדיק זיך אַקעגן אויף דער
װאַנטײ ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי , ,321א פֿראָסטיקער

און זוניקער פֿרימאָרגן האָט אַרײַנגעשײַנט דורך
די בּית-מדרש-פֿענצטער" ,חג ,צמח אַטלאַס.
פֿיג, .אַן אמתדיקער געדאַנק שײַנט אַרײַן אין
מוח"; .נאָר די זינדיקע רשעים  ...מאַכן
פֿינצטער די לעכטיקע שײַן  /גאָטס גוטס קען
נישט שײינען צו זיי אַרײַןי ,טעיאַטאָר ,זי ,06
,נאָר פּלוצלינג האָט אין קלויז אַרײַנגעשײַנט אַ
שטראַל פֿון השׂכּלה",

י .גױדאָ ,דער

סאָװעסט

איז פֿערפֿאַללען ,װילנע  ,4981ז' .5
טרװ , --איר האָט אין מיר אַרײַנגעשײַנט
עבודת

השי"ת

ז .06

בּטובֿ

ותּורתו

--שײַן ,דער

צִיזָי,

זנג.

סשי

װ,

עכץץ.

דעניש,

אַרײַנשײַערן  --טרװ.

 .1אַרײַננעמען אין

 .2אַרײַנעסן,

אַרײַנרײַבּן ,אי צװיי

שײַער.

אַרײַנשלאָגן

זיך  --גאיז ער א צונויפֿי

שיסלען.

מיט

געבּויגטער

צוריק

פֿינצטערן

תּבֿואה-קאַמער",

זיך

אַרײַנגעשײַערט

כלאַװנע

אינעם

קאַגאַן

אױפֿן טײַך ,װאַרשע .5391

אַרײַנשימערן

 --אוטװ .אויך- :ש:ימץ-

,ין דער האַלבּיגעעפֿנטער טיר .דורך
רירן ,א
וועלכער עס האָט אַרײַנגעשימערט די פֿרײ-
ליכטיקייט  ,". . ,נאַד איבּז ,אַלטענבּערג ,װי איך
זע עם ,ז' ,58
אַרײַנשיפֿן  --טרו , .1 --אוני דוא זאָלשׂט
פֿר גיסן אוני' שיטן אום איר איין שנץ קאַרבּ,
צו זעהן אין דער שטאָט הרײַן צו שיסן" ,סהמ,
יחזקאל ,ד, .2 ,העט מען אים צװיי קוילן אין
זײַן האַרצן אַרײַנגעשאָסן ,װאָלטן זי אַזױ ניט
געװירקט אויף זײַן געמיט װי דיזע אײַנלאַדונג
צו דעם דוכּס" ,אמד ,דער סיום התּורה ,װילנע
,{ ,8אין דער בּודע ואו ער איז געשלאָפֿן
האָט דער פּאַטרול פֿון אַ װאַכטורעם אַרײַנגעץ-
שאָסןײ ,ישׂק ,שליאַך , . ..ז' ,582
 .2פֿיג .אַי אַ פּראָטעסט ,אַ טענה, ,די פֿײגץ-
לעך פֿון גדעדן  /אינעם כאָר אַרײַנגעשאָסן /
האָבּן אַ פֿאַנטאַן מיט טרעלן" ,יהואָש' ,מזמור
שיר ליום השבּת', .ער האָט דערמיט ארײַן"
געשאָסן אַ פֿײַל אין דער פֿראנצייזישער דעמאָ-
קראטיע און בּאשאַפֿן אן אייטערנדע ואונד",
זשיט ,װוש ,נ"י  ,7191זי  ,14עאַנגעגליטער עכאָ
פֿון מײַן שװײַגן  /שיסט אין מיר אַרײַן א
הייסע פֿײַלײ ,סוצ ,פו ! 1זי ,31

 8ארכ .אַרײַנװאַרפֿן ,אַרײַנשלײַדערן, .ויא

זאָל מן ניט דענקן דש פּתאום קען קומן זײַן
יום המיתה  . . .מן לאָזט דיך מיט שטריקן אין
דיא עֶרד אַרײַן שיסה" ,שלמה זלמן בּול ,יא
קלאָג ליד אויפֿן קאַלטן װינטער'| 4871 ,אַמ'
פנקס | ,זי 6911

 .4אַרײַנהאָרעװען ,שװוער אַרײַנאַרבּעטן, .אַ'
א טאָג אַרבּעט",
אוטװ  ---אַרײַנדרינגען, .די לעצטע שטראַלן
פֿון דער זון האָבּן אַרײַנגעשאָסן דורכן שול-
פֿענצטער און געפֿאַלן  . . .אויף {זײַןן  . . .פּנים",
שע,

אַלטינײ

ז' .771

כּתרילעװקע,

מיט זיך  --א' זיך א קיל אין קאָפּ,
-שים-- ,שאָם .זגג- .עכבץ .עניש.

דער (יין ,דקע)= .דער

איבּערגעבּן עפּעס
אַרײַנשיפּען  --טרו.
שיפּענדיק, .מען איז אַרומגעלאָפֿן אין גאַס װי
גערירטע פֿון זינען ,מע האָט יעדן דורכגייער
אַרײַנגעשיפּעט אין אויער אַרײַןײ ,מוק ,מײַנע
באַגעגענישן

 .1איבּערשיקן ,צושיקן
אַרײַנשיקן  --טרח.
עפּעס .אַרײַנטראָגן ,אַרײַנבּרענגען .אי א מתּנה,
*א' א ק רבּן-
א בּריוול .אַי אַ מתּרבּסתר .
מנחה = געבּן אַנצוהערן אַז יענער איז אַן
עם-הארץ, .בּיסט א בּטוח ,אָבּער שיק ארײַן
מזומנים" ,פֿװל, .א גבֿיר . . .אַן אוהבֿ תּורה
האָט אַרײַנגעשיקט א קלויזנער א פּאָר קליידער
אויף

ר'

פּסח",

משלי

מוובּנא,

חכמה

ֿ,ון איין שטעטל
(ויקרא) ,ווילנע תּר"ן ,ל/בּ .פ
און פֿון די אַרומיקע דערפֿער האָט מען אונדז
אַרײַנגעשיקט עטלעכע װעגעלעך בּרויט בּאַלד
נאָך דער שׂרפֿה" ,ממוס ,ינשׂרפֿים' ,ז' ,51
,געלט  --זאָגט ער  --שיקט אַרײַן א חשבּון!",
שע,

מאָנאָלאָגן,

ז' .79

און אומגליקליכע ,ו' ,52

 .4אָפּשיקן ,איר .אַי מיט (אָדער דורך)
קאַזיאָנער פּאָטשט פּאָסט) ,מיט דער אָקסנ
פּאָסט .אַי מיטן (לאָמען) שמש ,מיטן בּראָדער
שמש ,מיט ר' שעפּסל משרת ,מיט ר' שעפּסלען.
מיטן אָזשיאָרער שמש ,מיט האָצמאַכן ,מיט
הערשקען ,מיט משיחן ,מיט חבֿרה-קדישא ,מיטן
מלאַך:המוות ,מיט מאיר מלמד ,מיטן (גראָבּן)
פּאָליציאַנט ,מיטן רבּין רבּ צאָץ ,מיט רב
שבּתין ,מיט שבּתי דאַָזאָר ,מיט שבּתי-לייזערן,
מיט רבּ שבּת-װאָלפֿן ,מיט רבּ שבּתי הויזנ"
טרעגער ,מיטן הויכן שבּתי ,מיטן לאָמען שבֹּתי.
( .9טעאַטער) האַלטן (פֿירן) דעם סצענאַר-
(יום) .אַרױפּשיקן אויף דער בּינע.
-שיק ,דער הונג- .עכץ- ,.עניש,

דער (דין- ,קע).

-ערײ,

אַרײַנשלאָגן  --טרו  .1 ---אַרײַנהאַקן ,אַרײַנ-

װוו ,זי .03

יעקב

לױיבּ גאָט װאָס ער האָט מיר אַרײַנגעשיקט דעם
געדאַנק איך זאָל גיין צו אײִַך" ,ספּ ,גליקליכע

גזיצט

ער

|דער

מאןן

אין סוכּה ,מוז איך אים אַ' דאָס שענסטע און
בּעסטע און פֿאַר זיך |= פֿאַר דער פֿרױן לאָזן
די בּיינער" ,פרץ װוו ,יהאשה מרת חנה'' ,ציקאָי,
זי ,16

קלאַפּן ,אַרײַנהאַמערן .אי אַ טשװאָק .אי אַ
פֿלעקל

פֿאַר

א

סוכּה

מוצאייוםכּיפּור.

א'

פֿאַליעס בּײַם בּויען א בּריק .אַ,ו מע שלאָגט
איז אָדער מע שלאָגט אַרײַן ,אָדער מע שלאָגט
אַרױס" ,שװ, .עס איז אָסור |אום שבּתן מטלטל
צו זײַן א שפּאָן אָדער א בּרעטל . . .אַפֿילו ער
װיל דערמיט צודעקן א פֿאס ,אָדער אַרײַנצר
שלאָגן דערמיט

א צאַפּן" ,לט ,2סג/א.

אויך

פֿיג, .אַרײַנגעשלאָגן די אויגן אין דרערד אַרײַן,
גלײַך עס קאָן קיין צװויי נישט ציילן!" ,פרץ,
'אַי קלעזמער-טויט' . . ., .קום ,אָ ,שטורעם! /
שלאָג ארײַן דײַן בּליץ:געלעכטער אינעם כמור-
נעם שװײַגן / ,די װעלדער זאָלן בּרומען װי די
חיות אין די שטײַגן" ,חג ,פֿאַרװאַקסענע

װעגן,

*א' א 8לאַקן = באזעצן
 ,9ז' .831
זיך אין א ישיבת-קבע, .וואו קען א גנב א' א
פֿלאָקן אין דרערד און זאָגן' :כ'װעל דאָ בּלײַבּן
וואוינען?י" ,בּימקאָ ,גנבים ,װאַרשע  ,9191ז' ,54

 .2מאַכן פֿאַר א שליח .אַװעקשיקן .אי אַ
פֿאַרשטײער ,א רעפּרעזענטאַנט, .אַ הונט שיקט
מען ניט אין יאַטקע אַרײַן" ,שװ, .שװער איר
ליבּ ,שװער איר מײַן ,שיקט איר מײַן מאַן
אַרײַן" ,פֿל, .אים קעם איין בּוטשאַפֿט בֿון דען
לוייטן זײַן / .דיא עֶר האָט גישיקט גען ירוש"
לים הינײַן" ,שמואל בּוך ,סטראָפֿע , ,5841ש,וב

 .2מאַכן עס זאָל אַרײַנדרינגען אין קאָפּ (מיט
גװאַלד) .אי א נײַעם געדאַנק .אי תּורה אין קאָפּ
אַרײַן {אַסאָציאַציע מיטן מלמדס שלאָגןן( .א)
תּורה קען מען ניט א' ,אַ תּאוה קען מען ניט
אַרױסשלאָגן" ,שװ, .אַ,רױסגעשלאָגן פֿון קאָפּ
דאָס חבֿרקייט מיט די אומות:העולם ,און
אַרײַנגעשלאָגן אין אמבּיציע מיט אתֹּה בּחר-
תּנויי ,פּרץ ,יװאָס הייסט נשמהי'.

כּבֿודון װערט מוחל זײַן אוני װערט דען בּריבֿ
מײַן א חותן אין די הנט איין נײַן שיקן",
פּראָגבּ; ,22 '{ ,ויא איך פֿור לײַפּציג בִּין
קומין בִּין איך אויף איין דאָרף ליגן בּליבִּין
אוני איין שליח אין מקום ארין גשיקט" ,גה,
זי ,962

 .9איגװעסטירן ,פֿאַרטאָן ,אַרײַנלײגן געלט,
,אין עטלעכע געשעפֿטן האָט ער אַ פֿולע געלט

אהוב

דודי

בּיט אין אײַך אז מ"כּ

|= מעלת

 .2װירקן עס זאָל אַרײַנגײן ,אַרײַנקומען.
,דאָס האָט גאָט אין דײַנע געדאַנקען אַרײַנ-
געשיקט ,װאָרן קיין בּעסערער מאַן איז ניטאָ
אין דער

װעלט",

גדולת

דוד

ומלוכת

שאול,

,אָט װעט אים דערמאָנען
װאַרשע  ,2581זי  ,81ג
דעם װעג פֿון זײַן גוטס ,דאָס הייסט ער װעט
אים

אִי גוטע

מחשבֿות",

חה

װו ,רלבּ, .איך

אַרײַנגעשלאָגן  . . .איז אים . . ,אוממעגלעך גע-
װען דעם חובֿ צו דעקן" ,א .י .סאַפֿיר ,חטאת

הקהל.

 . .וו ,װילנע  ,1881זי , .7זײַן קאַפּיטאַל

װאַר אַרײַנגעשלאָגן אין געשעפֿטײ ,עוזר בּלאָי
*א'
שטיין ,די שװיגער ,װילנץ  ,2981זי 431
אין געלט = אַרױפֿשלאָגן אין פּרײַז.

 .4אַרײַנטאָן אין אַן עסן .דורכקלאַפּן און
אַרײַנמישן .א' אַן איי אין בּאַרשט .אַ' די
אייער אין דער ראָשטשינע,
אוטװ  .1 --אַרײַנפֿאַלן ,אַרײַנקומען מיט אַ
נערויש ,מיט א ליאָרעם .אַי װי א דונער, .דער

אַרײַנשלאָפֿן

אַרײַנשמוגלען

2292

בּייזער אָנזאָג האָט אַרײַנגעשלאָגן װי א דונער
אין מיטן שבֿט" ,זש ,פֿאַר 0491 ,וו .32

קונסט זיך אין פֿרעמדן האַרצן אַרײַנצושלײַבן,
אָבּער אַזוי מיט א שלעכטן ,װי מיט א גוטן

 .2שטאַרק אַרײַנדרינגען מיט אַ קלאַפּ, .דאָס
װאַסער שלאָגט אַרײַן אַלץ מער און מער |אין
דער צעלעכערטער שיף) ,די געפֿאַר װערט אַלץ

מיין" ,פרץ ,יגם זו לטובֿה',

מיט זיך , --איינס-און-צוויי האָט ער זיך
ארײַנגעשלײַכט אין אַ בּאַקאַנטן דורכגאַנגס-

לעבּען,

{' ,261

ערנסטער",

בּלינקין,

מ.

דאָס

נײַע

נ"י ,יאני ,1191
 .9אַרײַנקומען, .דאָס בּלוט שלאָגט אַרײַן
אין פּנים", .אין צימער איזן טונקל ,דאָס
טאָגלעכט שלאָגט נאָר ארײַן דורך דער אַפֿענער
רחלע

טיר",

זינגערין,

דיא

זשיטאָמיר

,8681

,פּלוצלינג שלאָגט מיר אין די אויגן אַרײַן א
שימער פֿון א װײַסער בּאַרד" ,פרץ ,לכּבֿוד
חנוכּה',
 4אָפּגלאַנצן אין אַן אַנדער קאָליר ,בַּלֵוי
װאָס שלאָגט אַרײַן אין גרין,, .העל-בּרוינע האָר,
וועלכע האָבּן אַ בּיסל אַרײַנגעשלאָגן אין אַ
רויטקייט" ,ז .שער ,פֿאָר 7691 ,ש ,41
מיט זיך  --אַי זיך עפּעס אין קאָפּ אַרײַן.
,נאָר א געדאַנק האָט זיך אים אַרײַנגעשלאָגן
אין מוח און דער געדאַנק האָט אים צורעכט-
געמאַכט" ,פרץ ,יועבּער-ליבּע'8 ,ער בריו.
ש,לאָגן מיר זיך אַרײַן צו א שותּפֿות אין אַזאַ
גרויסן מֿאַיאַנטיק" ,אַלפֿס װ ,װילנע ,1091

זי ,92

=לאָג,
ש

יעניש.

דער.

-ער.

ה-עכץ ,דאָס.

/נג.

-עריי.

אַרײַנשלאָפֿן  --אוטו.

הויף",

בּערג,

בּאַם

| ,יצמעס',

דניעפּער

אַרײַנשלײיערן  --טרו .אויך .1 :אַרײַננאַרן.
אי עמעצן אין א שותּפֿות ,אין א געשעפט.
*ֹאי אַ ח מ ץ = פֿאַרקױפֿן עפּעס װאָס אין
 ,2איבּערגעבן פֿאַר-
'זויערי ,שלעכט ,טײַער.
שטעלטערהייט, .ער האָט צו מיר אין די הענט
די קאַראָבּקע ארײַנגעשלייעפרט" ,א .י .סאַפֿיר
אויס

מינסק.

חטאות

| ,וילנע ,1881

הקהל...

 0אַרײַנבּרענגען אויף אַ שטעל מיט
זי .4
פֿאַלשע לױבּרײד{, .דעם} מעקלער  . . .צוגעזאָגט
נאָך אַ בּעסער מעקלערײַ װי פֿריער און נאָך אין
עטלעכע טעג אַרום האָט ער מיך אַרײַנגע
שלייערט צו איסר װאַרגער" ,ממוס ,דאָס קליינע
מענשעלע.

מיט

זיך.

ניש.

-זנג.

אַרײַנשלײַפֿן  --טרװ, .אַזױ האָט ער זיך
ווידער אַװעקגעלאָזט אין די היימישע מרחקים
אַרײַנצושלײַפֿן נײַע שאַרפֿקײט אין זײַן שטאָף-
אינסטרומענט",

גרונט-טענדענצן,...

בּ .ריװוקין,

שמאַק) אַ לאַנגע צײַט .אַ' אַזש בּיז מיטאָג,

;ער האָט זיך נאָכמיטאָג צוגעשפּאַרט און איז

גרי ,נ"י  ,0691זי 14,

 .2קלײן פֿישל
טאַט פֿון אַרײַנשלינגען.
װאָס מע געפֿינט גאַנצערהײיט אין געדערים פֿון
אגַרויסן פֿיש.

אַרײַנשלײַדערן  --טרו.

אַרײַנװאַרפֿן מיט

כּוח און מיט אימפּעט .אַי א שטיין אין װאַסער,
אַ' די צעבּלוטיקטע אין װאַגאָן .אַי די פילקע
אין טויער, .דערװײַל איז אונטערגעפֿאָרן
אונדזער פֿורל {פֿון די כאַפּערסן און מיר האָבּן
אים אַרײַנגעשלײַדערט װי א שעפּס" ,אַמערי
קאַנישע גליקן ,װאַרשע  ,5981ז' , .75אַרבּעטער
האָבּן געמוזט גראָבּן אַ גרובּ װאוהין אֲלל
קרבּנות זײַנען אַרײַנגעשלײַדערט געװאָרן,
אידאַ

ראַפּאַפאָרטיגליקשטײן,

דאָס בּוך פֿון לוב:

לין ,2591 .ז' ,693
מיט

זיך  --אזיך ארײַנשלײַדערן

אין איר

פּאַרטנער און אױסטאַנצן זי פֿון אונטער זײַן

נאָז" ,העשעלעס.

ש:ליידער ,דער.
--

זנג.

-ניש,

אַרײַנשלײַכן (זיך)  --אוטח.

אַרײַנקומען

שטיל ,אומבּאַמערקט .אַרײַנשאַרן זיך .אַי אין
קאַמערל ,אין אַ בּאַהעלטעניש .אַ שטים װאָס

שלײַכט

אַרײַן אין האַרצן, .שרײַבּן

איז די

ארײַנגעשליפֿן",

יפֿ ,די לעגענדע

=--שלײַף ,דער

זונג-= .עכץ-= ,עניש,

אַרײַנשלינגען  --טרח.

אײַנשלינגען ,פֿאַר-
שלינגען .אי וי אַן אָפֿענע גרובּ .אַי װי די ערד
קוֹרחן, .האָבּ איך ארויסגענומען גיך די וצל /
בּײַ איטלעכן און אײַנגעשלונגען שנעל / ,װי

איינער שלינגט אַ פֿולע טרויבּ אַרײַן" ,יהואָש,

'נאַכט!, ,דאָס אייבּיק אָנגעדראָדלטןען אייוועלע
האָט אַרײַנגעשלונגען  . . .דאָס לעצטע בּרעטל
פֿון דער הײיליקער גאָטס-מוטער {= די איקאָי
נע|",

פֿײַוול

אַרײַן" ,שע ,קליינע מענטשעלעך,...

;בּעסער לאָמיר זיך האַלטן בּײַ עכטע פֿאָלקס-
אויסדרוקן און אידיאָמען איידער גלאַט אַ'
א .י זאקוסקי,

פֿרצמודווערטער",

|אא.3 ,

יושפ

 .9צוציען צו אַ זאַך ,צו אַן ענין .אַרײַנצוען
אין עפּעס; .האָט שוין פּאַװאָלינקע אַרײַנגש-
שלעפּט אינעם עסק אַרײַן אין דעם סופֿר ,אי די
כּלה,"...

,5
דינען,
גונג",
אַרײַן

ייל,

פוילישע

דאָס

אַדעס

יונגעל,

+ז' , .661שפּעטער אז עֶר האָט געענדיקט
האָט אים גלײַך אַרײַנגעשלעפּט די בּאַװע-
אַר ,אָן אַן אַדרעסי, .װאָס שלעפּט איר
מיך אין שותּפֿות צוגלײַך?" ,הל ,אַ בּלאַט

אויף אַן עפּלבּוים' ,די אייבּיקע צװוייי

שאָפֿן (גוט ,גצ-

יעכץ .דער (דין- ,קע).
אַרײַנשלונג  --דער .1 .אַקט אָדער רעזול-

 ,7פ5דמ  7971וָהש ון,

ז' ,761

נאָמען

אַרײַנגעשלאָפֿן בּיז אין אָװנט" ,נויעכ

ער װעט מיך מיט אַרײַן שלעפּן" ,שויתּ

בּ"ח,

,מיט שטילע קעצישע טריט ארײַנגעשלײַכט
זיך צו זיך אין שטובּ" ,ייז ,יאָשע קאַלבּ ,נ"י
עָר
עניש.נג. ,2זי 101

,ויף די שערבּלעך האָבּ איך גאָטס
זי  .361א

לוריע,

נעכטן דער טרונקן גיװאָרן .איך העט גערין
נעבּיך גירטװנט {איםן נאָר  . . .האָבּ מיר גיפֿרכט

( .2צושלעפּן און) אַרײַנבּרענגען ,אַריבּערפֿירן
צו זיך .א' קונים ,אַ' אַ גאַסט צו זיך, ,כֹּשר
מאַכן די עופֿות ,העלפֿן אי דעם פּסח אין שטובּ

נח

אַ געװײנלעכ לעבּנ ,מאָסקװע  ,5391ז' ,441
מיט זיך  --אַי זיך אין דער איבּיקייט,

אַרײַנשלעפּן  --טרח.

 ,1צוציען ,אַרײַנצוען

מיט כּוח .אי א זאַק מעל, .דער  . . .בּרודר איז

סיטאָ,

אָט

דאָס

מיר,

זײַנען

כאַרקאָװיקיעװ  ,2391זי , ,36און ניט ,חלילה,
מיט אַ שמעלץטאָפּ דיך פֿאַרגלײַכן ,און אויך
ניט מיטן ים װאָס שלינגט אַרײַן די טײַכױ,
חג ,טמז 3691 ,וו ,42
פֿיג .װיפֿל קאַפּיטלעך תּהלִים האָט איר שוין
הײַנט אַרײַנגעשלונגען אױיפֿן ניכטערן האַרצן?",
שע ,אָרעמע און פֿרײלעכע װ ,ז' , ,152געוויינ-
לעך רופֿן אַרױס בּײַ מיר פֿאַבּריקן די אַסאָציאַ-
ציע פֿון שלינגערישקייט ,זיי שלינגען אין זיך
אַרײַן דעם גאַנצן אַרום" ,אפֿא ,טמז 4691 ,ש ,81
=לונג ,דער.
ש.לינג ,ש-עניש,

אַרײַנשלינדן  --טרו .אַרכ.

ונג.דזו

-עבץ,

דפֿו.

,איז

עז איין גטראַנק דשׂ קאָן מן (פשיטא) ניט
אַרױישׂ טון ,זאָל מן אַרײַן שלינדן אוני זאָל
דר נאָך דיא (בּרכה) מאַכן" ,עפש ,סידור
תּפֿילות ,אַמשׂט תּק"ח ,קע/ד.

 .4צוציען צו שלעכטע זאַכן .אַי אין אַ צרה,
א' אין א נעץ .אי די קאָנפֿליקטן אין אַ יאַטקע.
אי אין גרויסע הוצאות, .אי אין א בּלאָטע איז
גרינגער

װי ארויסשלעפּן

פֿון בּלאָטע",

שװ.

;איר זאָלט זײַן א תֹּם ,װאָלט איר ניט אַרײַנ
געשלעפּט  . . .מײַן פּלימעניק אין א בּלאָטע , ..
אים אונטערגעשטעלט דאָרט א שיין מיידל",
שע ,טבֿיה ,...ז' ( .951מאָזלען  --די
קראנקייט אַלײן איז נישט קיין געפֿערלעכע,
נאָר זי קען אַ' אין אַן אַנדער קראַנקייט",
אינפֿאַרמאַטאַר,

היגיענישער

ג,191

װאָרשע

זי ,42
 .9צוגעבּן ,צורעכענען ,אַרײַנבּרענגען אויך
אין חשבּון .אַי אין חשבּון איבּעריקע הוצאות,
מיט זיך  .1 --אַרײַנקומען פּלוצעם אָדער
מיט שװערע טריט ,זיך אי מיט צװיי קאַנען
 .2זיך אַרײַנציען אין עפּעס .אי זיך
װאַסער.
אין פֿרעמדע אינטריגעס, .די מוטער כליפּעט.
רייזעלע האָט זיך א רגע געלאָזט א' אין אירץ
יסורים",

ירחמיאל

,8

גרין,

-עניש.

זעכץ.

בּאַרג-ידן,

װאַרשץ

דער (דין- ,קע).

דעריי,

אַרײַנשמאָלן  --טרו .נעאֵל.

אַרײַנבּרענגען

אין אַ שמאָל אָרט,, .אים אַ' צו אַזאַ פּונקט ,וואו
עס זאָל זיך אױיסשטראַלן אין א שװאַרץ-
ליכטיקער

שאַרפֿקײט",

נאַד ,אונטער

דער

זון

ת"אָ  ,6691זי ,821

אַרײַנשמוגלען  --טרו- :95 .ש-מובלען,
'-שמוקלען.

 .1אַרײַנבּרענגען .אַרײַנפֿירן

אומלעגאַל און אומבּאַמערקט (איבּער אַ גרע.
נעץ .אין אַ טורמע אע) ,אי אומלעגאַלע ליטט-
ראַטור .אַי פֿון אױיסלאַנד סחורות אָן צאָל .א'
געווער אין געטאָ,
 .2אַרײַנבּרענגען עמעצן אָדער עפּעס אומ-
בּאַמערקט קעגן געזעץ ,קעגן אינטערעסן פֿון

אַרײַנשמועסן

ַרענשננרן

2099

א גרופע װאָס עס קען שאַטן פֿון שטאַנדפּונקט
פֿון מאַכטהאַבּערס.

אַ פֿרום

,אין

קלייד

אַ'

פֿאַרן פֿאָלק א בּיסל שׂכל און בּילדונג" ,בּעמ
זי ,46
 .9געבּן אין געהיים, .דאָרט האָט ער אים
אַרײַנגעשמוגלט אין האַנט אַרײַן אַ זילבּערן
קערבּל" ,שע ,אין שטורם.
מיט זיך  --אַרײַנקומען אומלעגאַל ,אומ"
בּאַמערקט .אַי זיך אין שׂונאס לאַגער .אִי זיך אין
געטאָ,

 .2אַרײַנקלאַפּן אין קאָפּ מיט שמיץ .אַ'
שׂכל ,אַי דעם חומש, .אַ מלמד בּײַ אונדז אין
שטעטל פֿלעגט זאָגן ,אַז די תּורה צו לערנען

איז װײיניק ,מע דאַרף איר |=זין אַײ ,דא ,פֿאַר,
 9או , .5דער בּאַהעלפֿער זאָל זיי אַלע טאָג
אִי אַ בּיסל יראת-שמים" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,פּונקט ,61

וויסן געװאָלט אַי אין זײַנע װערק" ,יג ,תוך !,
זי ,41
מיט

; --אַפֿילו אַזא קליינע צאָל ייִדן

זיך

װי אין דײַטשלאַנד ,אַידיק זיך אין דער דײַטשי
שער נאציאַן ,האָבּן זי דאָרט איבּערגעלאָזט א
היפש פּעקל ייַדיש-העבּרעאישע װערטער" ,דא,
פֿון בּערלין

סאַןױפֿראַנציסקאַ,

בּיז

דער (דין,

 .9אַרײַנװאַרפֿן .אַרכ .איצט דטשמ; .אַלזו
הט ער מיט זײַני ריד דר צירנט הקבּ"ה ,דרום
האָט הקבּ"ה |אים} אין די ערד ארײַן גשמיסן
בּיז אָן זײַנן הלז אונ' האָט די פֿינשטרניס גאָר
שטאַרק אום אין גמכט" ,קה ,פֿיורדא ,3471
לא/ג.

(פּרטימדיק ,ערנסטער) װעגן עפעס .עלאָמיר
זשע טאַקע א בּיסל אי טיפֿער אין דעם ענין

אוטװ  .1 ---אַרײַנפֿאָרן שמײַסנדיק די פֿערד.
,זי שמײַסן געשמאַק אַװעק מיטן װעג...

ארײַן",

יונגעל ,אַדעס ,5981

זיי װעלן אי אין שבּת ,די שנײַדער" ,בּערג עי

זי , .112איר רופֿט זי אַרױס צום בּרונען ..+
אַרײַנצושמועסן  . . .אונטער פֿיר אויגן" ,שע,
זומער לעבּן זי ,152

װארשע  ,1291זי ,34

'װאָסטאָקי ,ז' , .802שמײַס אַרײַן אַלס קװאַר"
טיריער אין דאָרף אַרײַן" ,ש .גאָדינער ,דער
מענטש מיט דער בּיקס װ ,מאָסקװצ ,3391
זי ,02

-עניש.

=מוגל ,דער,
ש

יקע).

אַרײַנשמועפן  --אוטװ.

אַרײַן!ִי ,ייל ,דאָס פוילישע

שמועסן לענגער

שמועסם ,דער .עכץן.מיט זיך.
דער (דין- ,קע)  --גער איז מיט זיך גופֿא
פֿט
ע.
טיר..
אַן אַ
כיכיקעט",

א.

אויך אַז ער צו זיך אַלײן
אינטים

שטיײנמאַן,

מיט

דער

װעלט ,תּ"אָ  ,1791די ,67

 .1שמיכלען

אַרײַנשמײכלען  --אוטה.

צו עמעצן .אַרײַנקומען שמייכלענדיק; .איז
װאָס אַז קלויסטער-גלאָקן האָבּן זיך געפֿרײט? /
אַז פֿאַרן אָפֿענעם פֿענצטער  /איז א בּאַקאַ"
טער דורכגעגאַן  /און קיין גוט-מאָרגן ניט
אַרײַנגעשמײכלט?ײ ,קװ ,9191 ,ז' , .54דער
זוניקער דרויסן איז געשטאַנען הינטער די
פֿענצטער און אַרײַנגעשמײכלט מיט נײַגער"
קייט",

בּ .עפּלבּוים,

דעם

זיידנס

שקיעה,

 ,2שמייכלען (פֿאַרבּאָרגענערהײט) צו זיך
אַליין ,אין זיך אַליין .אַי מיט בּיטול .אַ' אין
בּאָרד ארײַן ,אי אין טיש אַרײַן, .און ער האָט
געהאָט גרויס שבֿרת-הלבֿ ,װען אַהרן האָט אים
ניט געענטפֿערט און האָט בּלויז קאַרג אַרײַנ-
געשמייכלט אין דער שװאַרצער פּעלערינע",
אלחנן צײטלין' ,מיט ספּעקטאָרף,; .זעליק
שמייכלט אַרײַן צו זיך אין דער װאָנצע און
שאַקלט מיטן גרויסן נאַקעטן שאַרבּן" ,א .קאַר"
פינאַװיטש,

בײַם

מיט זיך.

װילנער

דורכהויף,

אַרײַנשמײַפן  --טרװ.

תּ"אָ ,7

-עניש.

 .1אַרײַנקאַטעװען.

אַרײַנהאַקן ,געבּן גוטע שמיץ .אי מיט ריטער.
אי מיט אַ בײַטש .אי אין זײַט-מיר-מוחל,
,געשמיסענער תּחת מיט צוויי בּרכות / ,מיט
צוויי לאַטעס ,מיט צוװויי שמאַטעס / ,אַ חופּה
געשטעלט ,אַ חופּה געריסן / ,משהן אין תֹּחת
אַרײַנגעשמיסן" ,פֿל , .מע ליגט אַזױ װי געפּגרט,
מע

שע,

מאָטל

| ,זי ,01

 .9העכערן אַ פּרײַז אויף ליציטאַציע .אַרי
בּערשטײיגן יענעם; .אַזױי װײַט אַרײַנצושמײַסן
מפֿטיר  ---דאָס האָט מען נאָך נישט געהערט
זינט די שול איז א שול" ,שע ,מעשׂיות פֿאַר
אידישע

קינדער

װ,

{'

.14

אַזוֹי

אויך

בּײַ

א

קאַרטנשפּיל,
מיט

זיך

עכץ,

-נג,

-עניש.

וארשע

 ,1ז' .5

--שמייכל ,דער.

 .2אַרײַנשלאָגן זיך .אַרײַנקומען מיט א
קלאַפּ .,מיט קלעפּ, .אַ קליין פֿינצטער...
שטעלעכל . . .װאָס װוינטער בּלאָזט אַרײַן אַהין
דער שניי און זומער שמײַסט אַרײַן דער רעגן",

לאָזט זיך אַי (די ערבֿײיום כּיפּור-מלקותן

זייער לײַכט אין חלק אַרײַזי ,בּערג ,בֹּאם
דניעפּער ו' ,עמעס ,ז' ; .063ער האָט אויך
בּאַהבֿה אָנגענומען די שמיץ ,װאָס דער עקאָנאָם
האָט אים געלאָזט אי פֿאַרן אויסרעדן
פּריץ" ,אַש ,תּהילים-יוז.

אױפֿן

אַרײנשמײַען  --אוטו.
אַרײַנקומען גיך,
פֿאַרשמײַעט, .,אין שטובּ האָט אַרײַנגעשמײַעט
די בּעל-הבּיתטע ,א בּאַלאָדענע מיט פּאַפּירענע
,מײַעט אַרײַן א
זעקלעך" ,חג ,צמח אַטלאַס .ש
לײַבּיקער ייִד ,א האַרבּער ,אן אומרו ,א כּעסן",
גראָסיצימערמאַן,

פֿאש,

5691

ווא .51

אַרײַנשמעטערן  --טרו .1 -- .ארײַנװאַרפֿן
מיט כּוה און צעשמעטערן .אי בּאָמבּעס.
 .2אַרײַנקלאַפּן .אַרײַנטאָן אַ סך שטיקלעך.
,מע שמעטערט אַרײַן די שטיפֿטלעך אין דער
געלעכערטער זויל אַרײַן װי די קוילן אין
ערגסטן שׂונאי ,װײַס ,אַ שטעטל ,װאַרשע ,0391

זי ,12
אוטװ  ---אַרײַנפֿאָרן ,אַרײַנקומען זייער גיך,
מיט אַ געקנאַל ,אי אין שטעטל מיט פֿיר פֿערד
נאַשפּיץ|/ .,נב,

,0391

ווארשע

זי , .951דאָ שמעלצן זיך ארײַן אין בּלוט די
שקיעות",

הייסע

חג,

מענטש

דער

פֿײַער,

פֿון

נ"י  ,2691ז' ,08

ש.מעלץ ,דער- .ונג- .עניש- .עריי.אַרײַנשמעקן  --אוטװ  .1 --אַרײַנקומען
ארײַנדרינגען מיט א ריח; .פֿון דרויסן האָט
אַרײַנגעשמעקט דער פֿרישער בּעז אין שטובּ
חסיד,

דער

אונטער

הימלען,

שטילע

 .2אַרײַנגײן ,אַרײַנקומען אויף א װײַלע.
מיט פּעיאָ בּײַטעם .זעלטן אי אין בּית-מדרש.
ניט א' צום שכן .ניט אי אין טעאטער .קיין
הונט שמעקט אהין ניט אַרײַן, .דער מאַרק
געדענקט שוין ניט די צײַט ,װען עס זאָל אַהין
שע,

א' א קונה",

ראַמאַנען,

יוגענד

ו' .76

 .2אַרײַנקומען צו זען װאָס עס טוט זיך.
זייער אָפֿט אַי אין
גן
ע..
ל.
ֿײַט
פגעל
גיענע יונ
דער אַכסניא ,צו זען זיך דאָרט מיט אורחים",
ממוס ,שלמה ...װ ,ז'  .05אאָנגעהױיבּן זיך
צוקוקן ,װי אַזוי עס פֿירט זיך בּײַ איר,
אַרײַנגעשמעקט אין קיך ארײַן" ,שע ,טבֿיה,
זי , ,541דער זון האָט אין פֿאַבּריק נישט
געװאָלט אַי" ,ייז ,אַשכּנזי ,זי ,456
טרו  --אַרײַנצ;ען ,ארײַננעמען א ריח אין
נאָז אַרײַן? .אַלץ װאָס זײַן קליין קינדערשע
נעזל האָט אַרײַנגעשמעקט  . . .איז תּיכּף מגולגל
געװאָרן אין טענער" ,יהואַש ,ידער פֿידל-שפּילער
עניש.
עוכץ.
אָן הענטי .

אַרײַנשנאָרפן  --טרװ- :99 .ש-נאָרכען.
אַרײַנציען
קאזאַצקן
אפֿרים

,4

נאָז ארײַן.

אין

שמעקטאַבּעק

מרגליות,

;אַידיק

װידער

אין זײַן בּרייטן

די געפֿונענע

עלטערין,

א

נאָז",
װארשע

ז' .01

אַרײַנשנײַדן  --טרװ  ,1 --שנײַדן די שטיק-
לעך
,מע
אין
פֿוס

זאָלן ארײַנגיין ,אַרײַנפֿאַלן ערגעצװאו.
טאָר ניט שבּת אי ציבּעלעס אָדער קנאָבל
הייסע יויך פֿון טשאָלנט ,אָדער אין הייסן
פֿון טשאָלנטײ ,דרך אָדם ,װאַרשע ,0681

 .2אַרײַנקריצן, .עס איז א קליניקייט
אונדזערע נעמען אין א בּוים אַרײַנצושנײַדן.
דאָך מיר איז ,װי איך װאָלט אים |דעם בּוים)
אין אונדזער ליבּע אײַנגעהיײליקט" ,דפ ,דאָס

 .1אַרײַנטאָן מיט

נײַע

אי די ליכט אין

איז אַראָפּ פֿון אַלע הייכן און אַרײַנגעשניטן אין
קינדס געבּיין פֿון איײיבּיקײיט זײַן צייכןי ,הל.

 2צונויפֿשמעלצן ,צונױפֿגיסן; .איר װערט
היימישער מיט זײיערע װערטער ,און דאָס
מיינט מיט דער פֿאָרעם ואו זיי האָבּן אַרײַן-
געשמאָלצן זייערע געדאַנקען" ,קאַר |,8391 ,
זי , ,75מענדעלע האַט זײַן גאַנץ אלזײַטיק

װירקן װי אַ
פעֿרינצטער-
ד
שנײַדט הויך
נאַכט" ,סעג,

אַרײַנשמעלצן  --טרח.
דער הילף פֿון צעשמעלצן.

לײַכטער .אַי די חנוכּה-ליכטלעך אין דער מנורה,

לעבעןן,

פֿעבּ'י ,2191

ז' ,81

 .9אַרײַנרוקן ,מאַכן עס זאָל
שניט ,אַרײַנשטעכן .אי קולות אין
ניש, .דער גאָטישער קלויסטער
זײַנע שפּיצן אַרײַן אין דער
קאַפּריזן יבּײַם קלויסטער.

,גאָט

אַלײן

אַרײַנשניפֿן

224

אוטװ  --שנײַדן אַז דער מעסער זאָל אַרײַן
וואו מע שנײַדט, .מע נעמט דאָס בּרויט אין
בּיידע הענט און מע שנײַדט אַרײַן מיט דעם
מעסער ,אָבּער א שטיק מוז נאָך בּלײַבּן בּאַהעפֿט
אָן דעם בּרויט" ,חא .לו/בּ, .פֿאַר דער המוציא
זאָל עֶר אי אין בּרויט און נישט אָפּשנײַדן
אינגאַנצן ,נאָר עס זאָל זיך אָנהאַלטן גוט",
ספֹֿר מקור הבּרכה ,מונקאַטש תּרנ"ה ,יר/בּ,
מיט זיך  --אַי זיך
המון, .װער זיך שבּת
האַנט אַרײַנגעשניטן איז
ושפּינװעבּ) ,אָבּער ניט
צובֿע",

משום

הרבֿ

אין זכּרון .אי זיך אין
האָט א פֿינגער אַדער
מותּר אױפֿצולײגן דאָס
אַ בֹּגד ארױפֿצולײגן

א .בּרודא,

עולם,

הליכות

אונגװאַר  ,4681ס/א, .דער אַקער האָט זיך װי
א שיכּור אַ װאַקל געטאָן און זיך אַרײַנגעשניטן
מיטן מעסער אין דער ערד אַרײַן" ,ע .איזרא,
פֿון פֿעלד צום טיש ,קיעװו  ,8291ז' , .51אָט
האָבּן זיך אַרײַנגעשניטן אין דעם שטראָם פֿון
ענטשן גרויסע געזונטע פֿערד מיט בּרייטעמ
הינטנס און טרעטן אויף די מענטשן" ,שע ,אין
שטורם ,ז' , .68דער װעג  . . .קומט אַרױס פֿון
שיטערן  . . .נאָדל-װעלדל  . . .און שנײַדט זיך
בּרייט אַרײַן צװישן פּויערשע פֿעלדער" ,פרץ,
'בּילדער פֿון א פּראָװינץ-רײַזע' ,פּונקט כג.
=נײַד,
ש
-עניש,

אַרײַנשניפֿן

--שניט ,דער

--

:99

-עכץ,

-ונג.

טרח

--שניפּן,

--

 .1אַרײַנצען מיט דער נאָז .אַרײַנשמעקן
,האָט  . . .וערן זיך פֿאַרשעמט און געהאַלטן אין
איין אַרײַנשניפּן אַ גרין ליכטל ,װאָס סאיז
אַרױיס

אים

פֿון נאָן",

היבּרו,

אַפּאַ,

וי ,74

 2אַרײַנצ:ען אויף גיך .אַרײַנשלינגען, .ער
האָט עס אַרײַנגעשניפֿט" ,יפֿא ,װאַרשע .1 ,93291
אוטו  --אַרײַנשמעקן, .דערנאָך האָבּן זי
אַרײַנגעשניפֿט מיט די נעז צוליב סימפּאַטיע",
בּ.

דעמבלין,

אַרײַנשפּײַען

צװיי

און

דריטער,

אַ

נ"י

,3491

זי ,131

-עניש.

פּאַריז .1938
-עריי,

אַרײַנשעפּן  --טרו.
אָטעמען, .בּרויך

דער (דין- ,קע)

 ,1אַי װאַסצר.

מען

צװישן  . ,.װענטל און דעם פּראָבּירל און
שיידט עס פֿאָרזיכטיק אָפּ פֿונעם גלאָזײ ,יאַכ |,זי ,54

דאָס

 ,2אַרײַנ"

ױ.סנע"
ַ,ר.
אנד
קי

מען שפּאַצירן אום עס זאָל אַ' די גוטע ,גע"
שמאַקע ,פֿרישע לופֿט* ,דר' מ .פֿעלדמאַן ,הויז

|

דאָקטאַר ,לאָנדאָן ,יאָר? ,זי ,01

אַרײַנשפּאַלטן  --טרח.
 .1אַרײַנבּרענגען,
אַרײַנגעבּן דורך שפּאַלטן .אַ' די ירושה.
 .2לאָקל (גראָדנע) .אַרײַנפֿרעסן ,אַ סך אױפֿעסן,
;ער האָט אַרײַנגעשפּאַלטן א גאַנצן לאַבּן
בּרויט",

ח.

שעסקין

יישפ

וצא,

.1

אַרײַנשפּאַנען  --אוטװ  .1 --אַרײַנקומען
מיט גרויסע אָדעֶר האַסטיקע טריט .אַרײַן-
דרינגען .אַי אין קאַנטאָר .אי אין בּית-מדרש,
;שלײַך זיך פֿון דער פּאַליש-טיר ,שפּאַן אַרײַן
אין אונדזער נאַכטישן גאָרטן" ,יפֿ ,ליבּשאַפֿט,
תּ"אָ  ,7691ז' , .25האָט מען גלײַך געזען אז
דאָ שפּאַנט ארײַן אין דער ייִדיש-ליטעראַטור
א װאָרער פּראָזע-מײַסטער מיט א װיכטיק
ערשטלינג-ווערק" ,שבּש  ,זי ,663
 2דורכגיין א מהלך|, .דער נודדן װעט...
דורכבּרעכן א װאַנט און אי װער װיסט
וואוהין" ,צייט ,איק ,פסח תּשט"ז,
 .9אַדורכמאַכן אַ מהלך אין צײַט, .אַרײַן-
געשפּאַנט האָבּ איך אין אלף השישי ,געזען װי
עס ציט זיך דער אײיבּיקער שנור" ,אפֿא ,יעקבֿס
געצעלטן

זי ,131

 .4אַרײַנקומען אין די עלטערע יאָרן, .װײַסע
זקנים װאָס האָבּן שוין אַרײַנגעשפּאַנט אין דעם
טיפֿן צלטער" ,ק .גאָלד ,פֿאַר 2691 ,ווא ,9
טרװ  .1 --אַרײַננעמען נאָך עמעצן אין אַן
אַרבּעט ,אין א טואונג ,אי נאָך א חבֿר אין (צו)
 .2צושפּאַנען צו אַ געשפּאַן.
דער קאָמיסיע.
אי נאָך א דריט פֿערד אין צװײיגעשפּאַן,

אַרײַנשנירלען  --טרװ, .סע צאַנקען בּליצן

אַנדערן|? .די שכניםן האָבּן געװאָלט די מציאה
עמעצן א נאָר יעדער|ערן האָט געזאָנט אויף

שנירלט" ,י .מאַניק ,אין טריט פֿון דײַן װאַנדער,

אים אן אַנדער חיסרון" ,ש .בּעקערמאַן ,טרײַער

דאָ אָן אױפֿהער,

תּ"אָ  ,4691זי 651

מיט זיך.

אַרײַנקומען
אַרײַנשעמען זיך  -אוטו.
שעמעדיקערהייט, .די זון האָט זיך אַרײַנגע-
שעמט אין שובּן" ,אפֿא ,גילדענע שקיעה,
זי ,961
אַרײַנשענקען  --טרו .1 .אַרײַנגעבּן מתּנות,
,ס'איז געעפֿנט געװאָרן די בּיבּליאָטעק  . . .די
חבֿרים האָבּן אַרײַנגעשאַנקען בּיכער" ,א .בּערג-
מאַן ,דאָס פּוילישע שטעטיל ,װאַרשע ,6291
זי , .71געמעלן  . . .װאָס װעלט-בּאַרימטע מאָ-
לערס האָבּן אַרײַנגעשאָנקען" ,ל .טרייסטער,
 .2פֿאַרקױפֿן משקה
צוק ,יולי-אויג' 9691

אין אַ שענק .אַרײַנגיסן משקה.

משרת ,װאַרשע תּרמ"ג ,זי ,5

מיט

זיך.

-שפֿאַן ,דער , --דאָס

סימבּאָלישע ליד איז געװען דער שענסטער אַי
אין דעם יאָרהונדערט פֿון גרויסן צוזאָג" ,יג,
עניש.
ה-עכץ.
ונג.
תּוך ו זי .35
אַרײַנקומען שפּאַ-
אַרײַנשפּאַצירן  --אוטו.
,ײַן טײַערע לעזערין ,לאָמיר בּײַזאַ-
צירנדיק .מ
מען א' דאָ אין אונדוער אינװאַלידן"הויז
(בּאָגאַדעלנע)" ,אמד ,דער בּךיחיד ,ווילנץ ,5781
,אין

מארק-װינקל,

בּײַם

קלויסטעריגעסל

--

יערי און 'זיי געאָרעמט ,גרייט אַרײַנצושפּאַצירן
אין מאַרק אַרײַזִי ,פֿרץ וש ,דראַמ' שריפֿטן,
-שפאַציר,מיט זיך.
'ציקאָי ,זי 691
ונג- .עניש.דער

אַרײַנשעפּטשען  --טרו ,האָט ...אַרײַ-

אַרײַנשפּאַרן  --טרו  .1 --אין אַן ענג אָרט

אין

עפּעס אַרײַנשטופּן .אַ' אַ קלין .אַי אַ העלצל אין

אַבּאַזשורן,

אַ שפּילקעלע

געשלפּטשעט
אויער

אַרײַן",

פֿאָרזיכטיקער
ק .בּענעק,

איר

פּאַריזער

שכנה

איבּז,

דער

איינגעלשער

גענעראל,

וװאַרשע

תּרמ"ד ,זי  ,61עאַידיק דעם דיכטער דאָס גלאָן
אין דער האַנט אַרײַן -- :מאַך הבֿדלה,
בּרודער!" ,פרץ' ,צוריקגעקומען, .דאָך האָט
מען איר װי מיט גװאַלד די בּיסל קענטשאפֿט
אין קאָפּ אַרײַנגעשפּאַרט* ,י .ז .פוטערמאַן ,דער
אַריסטאָקראַטישער

ז .4
זעלנער.

צדיק,...

*אַי אין געװאנט

=

,9881

װאָרשע

אָפּגעבּן פֿאַר אַ

 .9אַרײַנלײגן געלט ,וואו מע דאַרף און ואו
*ֹאַ' די מטבּע אין קעשענע.
מע דאַרף נישט .
אי אין יד אַרײַן ,אין האַנט אַרײַן = געבּן
שוֹחד.
 4אַרײַננאַרן .אַרײַנשטופּן סחורה און דערבּײַ
אַפּנאַרן .אִי א פֿאַלשע מטבּע .א' בּראַקאָונע
סחורה, .מע טאַר זיך ניט פֿאַרלאָזן אויף
חתונות אױפֿן הײליקן אָרט,
כן
ַ. .
מיםא.
נס
אַי אַ יונגן בּחור א װײַבּ א כאָליערע ,צו
פֿאַרהיטן אים פֿון כאָליערע  . . .מיט די סגולות
קען מען אַװעקשפּאַצירן אויף יענער װעלט",
אַבֿרהם

מעשבּין,

װי

אַזױי

זִיך

פֿון

אײַנהיטן

חאָליערע ,קיִעוו  ,0191זי ,2

 .9אַרײַנרוקן .אַװעקגעבּן ,צוטשעפּען צו אַן
בּליץ אין בּליץ אַרײַנגע-

 .2אַרײַנשטופּן ,אַרײַנבּרענגען מיט כּוח,
מיט מי, .דער חדר איז געװען גרײַלעך ענג,
דאָס קוים מיט גרויסע מאַטערניש האָבּ איך
אַרײַנגעשפּאַרט דאָרטן מײַן קעסטל" ,ראָם,

אַן עפֿענונג, .שפּאַרט

אַרײַן

 .8אַרײַנאַכלען .אַרײַנשטופּן אין זיך .אַרוס-
גענומען אַ גרויסן גענדזן פּופּיק .געדיכט אים
אײַנגעטונקט אין זאַלץ און ארײַנגעשפּאַרט אין
מויל" ,מ .ריבֿקין ,דער װעליזשער

בּלוט-בּלבּול,

ווילנע  ,4191זי ,961
אוטװ  --אַרײַנקריכן ,ארײַנדרינגען, .דער
װײַסער שמעקעדיקער רויך שפּאַרט אין הימל
אַרײַן .ער פֿאָכעט װי א פֿאַן איבּערן גאַנצן
שטעטל" ,זש ,שקלאַװער קינדער .א פֿאַרטאַ
גיקע גרויקייט האָט אַרײַנגעשפּאַרט אין דער
שטאַל דורך שפּאַלטן . . .אין די װענט" ,מ.
דלוזשנאַװסקי ,איק ,פּסח תּש"ל ,זי ,24
מיט זיך , --א בּשׂמים-קרעמער איז ארומ"
געפֿאָרן איבּער שטעט און געשר;ען' :װער ויל
קױפֿן אַ פּראַשיק צום לעבּן?י האָט זיך ר' ינאַי
אַרײַגגעשפּאַרט צר אים קױפֿןײ ,רי יעקבֿ מדובּנא,

משלי חכמה (ויקרא) ,װילנע תּר"ן ,יד/א, .דער-
זען פֿאַר זיך אַן אָפֿענע טיר' האָבּן זיך די
כּתרילעװוקער געגעבּן אַלע אינאיינעם א שפּאַר
ארײַן",

שע,

אַלטינײ

כּתרילעװקע,

ז'

,45

עדי

בּיטערע נויט האָט געשלאָגן די ליטווישע ייִדן
אין קאַרק צו װאַנדערן| . . .זיין שפּאַרן זיך
אַרײַן אין שכנישן קורלאַנד* ,ליטע | ,זי ,273

-ש.פּאַר ,דער.

-ונג.

-עניש.

אַרײַנשפּײַען  --אוטו.
* 1אַי אין עמעצנס
פּנים (פּרצוף) = שטאַרק בּאַלײידיקן
*אַי (עמעצן) אין ק אַ ש ע ,אין דער שי סל
(אין דער גריץ ,אין יײַ כל אַרײַן) =
בּאַלײידיקן ,בּרענגען שאָדן, .װער עס גיט ניט

אַרײַנשפּילן

2008

צושטײַער ,טאָר ניט אין דער קאַשע אַ'" ,שװ
!= דער טאָר קיין דעה ניט זאָגן}, .אונדזער
בּחורל איז פֿון דער הײַנטיקער װעלט ,ער װעט
זיך נישט לאָזן אין דער קאַשע אַײ ,גענאַרטע
װעלט ,?6181 ,סאָװו' אויסגי ,זי ; ,95לאָזן זיי
װײַטער מיינען אַז זיי קאָמאַנדעװען די היס"
טאָריע ,לאָזן זיי װײַטער אי אין דעם יײַכל פֿון
דער היסטאָריע און דערנאָך אליין עס מוון
אויסטרינקען",

בּירנבּוים,

נתן

גאָטס

פֿאָלק,

בּערלין  ,1291זי 53.
אַרײַנשטעכן.
 .2אונטערװעלט-לשון)
עמעצן אין דער זײַט אַ מעסער.
מיט זיך.
עניש,
-עכץ.

דער.

-שפֿײַ,

א'

-אונג,

זיך .אי אין קאַראַהאָד .אַ' אין
אַי אין ואַגאָן ,אין טראַמװל,
אַרײַן אין װאָגן און שפּרינגט אין
רגע אויך טאַקע אַרײַן אַהיף,

װאָס בּאַװעגט
תּורה טאַנץ.
;װאַרפֿט אים
דער הייסער

ממוס ,װינטשפֿ; .141 7 ,האָט יאָסעלע געזאָגט
 ..,אַרײַנשפּרינגענדיק

אין

װאַגאָן,

אײַנמעס-

זיך דאָרט",

שע,

יוסילע

סאָלאַװײ,

טענדיק
7111

 .8אַרײַנקומען פּלוצעם ,ניטדערװאַרטערהײט.
מ,עשׂה רבּי יהושע בּן לוי װי ער איז לעבּנדיג
אין גרעדן אַרײין גישפּרונגין" ,טשערנאָװיץ
תּרט"ו, .ער איז אויך פֿון די װאָס שפּרינגען

אָן

אין אונדזער פּאַנאָראַמע אַרײַן אומזיסט

אַנטרעבּילעטן" ,קמ ,7681 ,מאן , .31שפּרינגט

 .1אַרײַנקומען שפּילנ-

אַרײַנשפּילן  --אוטװ.

דיק,, .ייִדישע יינגלעך  . . .האָבּן אין דעם שבּת
אַרײַנגעשפּילט

אַרײַנתפֿסן

בּאָל אין מיטן גאַס" ,אַש ,גש

שו ,זי , .12עגנונס לשו-קודש ,אַזא מילדע,
צוגעלאָזענע שפּראַך ,װאו עס שפּילן אַרײַן
מילדע ווינטלעך פֿון אלע זײַטןײ ,גריצימ ,פֿאַש,
 6ווא .1
 .2שפּילן אַ ראָלע, .דאָס אָפּקערן זיך פֿון
גאָט ,האָט מסתּמא יאָ אַרײַנגעשפּילט ,אָבּער עס

אַרײַן דער טוכאַָװער

רײַזענדער

מיט

אַ שׂמחה:

'כ'האָבּ זי אָנגעפֿיפֿן אויף טערקישי" ,ז .מוירער,
זײַ

קיין

נישט

װאוילער

יונג

| ,טאַרנאָו

,1191

זי ,72

 .4אַרײַנקריגן זיך צו אַ העכערער מדרגה ,צו
מער חשיבֿות|, .זין איז אַרײַנגעשפּרונגען אין
האָט זיך צעלייגט איבּער
ר}.
..
וןע
ייָחוס או
איר גוטס אין דער לענג און אין דער בּרייט",
א.

מ.

שאַרקאַנסקי,

אַ שפיטצעל

פֿון

אַ פורים'

איז ניט גענוג שׂמחה" ,בּ .ריװוקין ,צוק ,סעפּט'

שפילער ,נ"י  ,9981זי ,01

(אין די ה  9נ ט)
ט
*אַי אין דער הנאַ
6
אַרײַן = קענען אויסגעניצט װערן, .דער קריג
האָט אַרײַנגעשפּילט אין די הענט פֿון די ייד

 .9זייער גיך עפּעס אָנטאָן אויף זיך .אַי אין
די פּידזשאַמעס .זיך אױסבּאָדן אין ים און א'
אין די מלבּושים, ,ש,פּרינגט מען אַרײַן אין אַן
אָפּגעבּאַרעטן טיזליק ,אין אַ פּאָר גראָבּע
לליוונטענע תּחתּונים  ,". . .מ .דלוגאַטש ,דער

פֿרעסער",

ליטע | ,זי ,19

מיט זיך , --און װאָס װײַטער ,אַלץ מער
שפּילט זיך דער ליענער ארײַן אין זײַנע
געשטאַלטן" ,מ .װייכערט ,טמז,.61 1 3691 ,

-ש-פּיל ,דער .

(דין" ,קע) . -ערײַ.

-עכץ- .עניש .דער

אַרײנשפּרונג  --דער.

אַקט ,פּראַצעס אָדער

רעזולטאַט פֿון אַרײַנשפּרינגען .אי אין א װעלט
פֿון פֿאַנטאַזיעס, .דעם לײַכטערן געפֿיל אין
צימער פֿאַרשטאַרקט נאָך דער אי פֿון גאַסט",
ישׂק ,געשלײַדער ,ז',411

אַרײַנשפּרײַון

אַרײַנקומען מיט

 --אוטח.

האַסטיקע טריט .אַי װי אַ זיגער .אַ' װי בּײַם
טאַטן אין װײַנגאָרטן .מיט זיך-- .שפּרײַז,
דער.

/ונג.

ה-עכץ.

/עניש.

 .1גיך אַרײַני
אַרײנשפּרינגען  --אוטװ.
קומען ,אַרײַנפֿאַלן מיט אַ שפּרונג .אַי זשװאַװע,
לעבּעדיק אין טײַכל ,אי צום שכן לײַען אַ טעפּל.
;איך זיך {=זען דש נוֹך איינר זיר {=זייערן
הר נאָך גוט  ... /דער שפּרינגט גאָר זער
{|=זייערן

הרײַןי ,שמואליבּוך,

סטראָפֿע ,7751

;דער יהודי האָט געװאָלט אין די ספֿינה א'

װאָס על המים שטענין" ,שויתּ משׂאת בּנימין,
סימן מ"ה {קאָס ,יבּל עאן .גאַרײַנגעשפּרונגען
אין ים אַרײַן ,האָט זיך אונטערגעטונקען און
האָט זיך גאָר דערקװיקט" ,ראָבּינזאָהן ,דיא
געשיכטע פֿון אַלטער לעבּ ,װילנע , .0881דאָס
האָט פֿון גאָט דער פֿאַרטריבּענער |תּוהו-ופֿוהון,
זיך געריסן  . . .אַרײַנצושפּרינגען אין דעם גבֿול
פֿון אָרט און צײַט" ,ממוס,

קליאַטשע ,ז' .,241

 ,2אַרײַנקומען מיט אַ שפּרונג אין עפּעס

לאַכידיקער

װערטיל זאָגער ,לעמבּערג ,2881

 .0אַרײַנדרינגען אַזױ װי שפּרינגענדיק, .די
מוטער האָט פֿון כּעס א שטאַרקן זעץ געטאָן
מיט דער טיר און אירע לעצטע װערטער
זײַנען פֿון שװעל אַהער אין שטובּ אַרײַנגע-
שפּרונגען",

פײַװל

סיטאָ,

אָט דאָס זײַנען

מיר,

כאַרקאָװ-קיִעװו  ,2391זי ,231
מיט
דער.

-שפֿרינג,זיך  --סתּם אַזױ.
ער
עניש.
העכץ.
נג.

(דין- ,קע).

עריא

און װאו און װי אַזױ אַרײַנצושרױפֿן א פּסוק
כאָטשבּע פֿון אונדזער  . . .תּהלים" ,שע ,טבֿיה,
זי ,422
ונ
שריף ,דער.מיט זיך.
עכץ- .עניש, .1פֿאַרשרײַבּן ערגעץ

אַרײַנשרײַבּן  --טרו.

שװאַרץ אויף װײַס ,עס זאָל בּלײַבּן אַן עדות,
א בּאװײַז ,א סימן .אי אין פּנקס ,אין טאָגבּוך,
מע מעג עס מיט א קויל
אי אין פּראָטאָקאָל, .
אין אויוון אַי ,פֿװל, .די תּורה היבּט אָן מיט
איינר  3אוני לאָשט אויש מיט איינר ל ,דאָשׂ
איז צווייא אונ' דרײַסיג אין דער צאָל...
איין רמז אויף די צוייא אונ' דרײַסיג פֿר
בּאָרגינה חכמות {= די ל"בּ נתיבֿות-החכמהן
דיא אין דער תּורה זײַן ,דיא האָט ער אַנײַן
מחזור

גשריבּן",

רגלים,

שלש

,3171

אַמשׂט

אויך פֿיג .אי א שיינעם קאפּיטל אין
רא/א.
דער געשיכטע, .הײַנט האָט גאָט א נײַעם
סטראָף אַרײַנגעשריבּן  /און מיר ,מיר זענען
אַ טראָפּעלע פֿון פֿערז" ,יפ ,פּאַסטעכער אין
ישׂראל ,זי ,501
 ,2צושרײַבּן ,צושיקן עפּעס געשריבּנס דורך
פּאָסט .אַי יענעם א קאַרטל, ,אַז נישט מער װי
אין צװוײי װאַכן אַרום שרײַבּסטו אונדז ארײַן אַ
בּריװול מכּוחה דער חתונה אָפּשטעל ,שע,
ז' .5

סטעמפּעני,

 .3אַרײַנצײכענען.
קװאַדראַט.
זיך.

מיט

זעכץ.

א' א קרײַזליניע
דער.

-שרייבּ,

אין
זונג,

/ער.
--

אַרײַנשרײַען

אַ' עפּעס

טרחװ.

דורכן

פֿענצטער .אִי דעם אמת אין פּנים אַרײַן .אי אין
פֿיג .אַי
טעלעפאָן-טרײַבּל .אי אין אָרודקודש..
אין דער נ ש מ ה, .ער שרײַט אַרײַן אין די
ארבּל! ,פֿװל {= ער שרעקט זיך פּראָ
טעסטירן}.

,עס

איז

שעדלעך

אַרײַנצושרײַען

עמעצן אין אוער אַרײַן ,אָדער געבּן יענעם אַ
פּאַטש אָדער א קלאַפּ אין אויער" ,דר' מ.
גאָטליעבּ ,פּאָפּולערע אַלגעמײנע

היגעניע ,װאַר-

אַרײַנשפּריצן  --טרחװ .אַ' אַ סערום .אי א

שע  ,8091זי ,, .46אלול צו  . . .גאַנצע טעג ליגן

דאָזע מיט רכילות .אַי אַ נײַעם פֿאַרלאַנג, .נאָך
א רפֿואה אַרײַנשפּריצן לעבּלעכן מאנדלאייל
אין דעם געזונטן אויער ,נישט אין דעם שװאַכן
אויער" ,דער מלאך רפֿאל ,..:פּשעמישל
תּרע"ד ,ז' 5

די נשים אױסגעשפּרײט אויף די קבֿרים און
שרײַען אַהין ארײַן  . . .צו בּעטן מחילה בּײַ
געשטאָרבּענע קרובֿים און שכנים" ,בּאַש ,דער
שׂטן אין גאָרײט, .אין אונדוער פֿאָלקס-לשון
איז אַרײַנגעשריגן און אַרײַנגעװײנט געװאָרן
דער גאַנצער צער פֿון ייִדישן לעבּן" ,פּנחס
גאָלדהאַר ,גש ,מעלבּורן , .9491פּנימיות איז
געווען דער יסוד פֿון קאָצקער חסידות ,ניט
אַרױסשרײַען ,נאָר אי אין זיך" ,הרבֿ מ .שװאַרצי

-עניש.

--שפּריץ ,דער- .ונג- .עכץ.

אַרײַנ-
אַרײַנשפּרעננען  --אוטװ .אַרכ.
דרינגען מיט כּוח, .דורך דיא פוקנהיימר
פפֿאָרט ט|ו=יערן שפּרענגטן זיא אַנײַן ,װינץ,
אַמשט תּ"ח ,זי ,73
 1אַי אַלע שרײפֿ-
אַרײַנשרױפֿן  --טרח.
,י האָט צענומען די מאַשין אויף פּיצלעך
לעך .ז
.נאָך האָט זי מיטן לאַנגן שרױפֿנצלער
.ד.ער
אַרײַנגעשרױפֿט יעדעס טיילכל אויף זײַן פּלאַץ",
חיים

פּעט,

צװישן

פֿײַערן.

פֿיג.

א'

אין

די

קרבּנות בּליקן פֿון רציחה און האַס.
 .2אַרײַנפּאַסן ,צופּאַסן .א,ון מע װוייסט ,ווען

מאן,

אַמעריקאַנער,

--שריי ,דער

9591

|| .02

-אונג.

דער (דין- ,קע)= .דערי.

-עכץ.

-עניש,

אַרײַנתּושבֿן זיך  --װערן אַ תּושכֿ װי גע-
העריק ,װאָרצלדיק.
אַרײַנתפסן

--

{ . . ,טאַפֿסןן

טרװ.

אַרכ.

מי.

אַרעסטירן ,אַרײַנזעצן אין תּפֿיסה, .דערנאָך
װאַר פּפּוס אַך תּפֿוס אונ' װאַר אַך צוֹ רבּי

אַריך-אַנפּין

2000

עקיבֿא אין זײַנר
מעשׂה כט,

ארײַן גתּפֿסט",

תּפֿיסה

מבֿ,

אַריך"אַנפּין  --דער( .קכּלה).

 .1מאַקראָ

 2דאָס לאַנגע לײַדן און רחמים,

װאָס איז פֿאַרבּונדן מיט די ספֿירות חכמה און
בּינה ,מיט די פּרצופֿים אבּא און אמא --
להיפּוך צו זעיר-אַנפּין װאו עס זײַנען צונויפֿ-
געבּונדן די זעקס נידעריקערע ספֿירות און װאו
עס איז דאָ גלײַכװאָג צװישן יושר און רחמים,
אריכות | --אַריכעסן די .לאַנגדױערקײט .דאָס
מאַריך זײַן, .אַי אין אַ דרשה איז ניט צוליבּ
עולמס בּקשה" ,שװ, .צוליבּ דער א' זאָל די
תּפֿילה אָנגענומען װערן" ,בּרכות ,ז' , ,091די
חתונה  ---מע זאָל װעלן גאָר אױיסשרײַבּן די
גדולה װאָס די גאַנצע װעלט האָט דערמיט
געקלונגען װעט צו פֿיל אַי זײַן"| ,חיים מאַלאַ-
גאַן' ,גדולת ר' װאָלף' ,ויפ ,זי 4322ן, .מאַכט
דער טיגער מיט גרויס היץ :װאָס טויג דאָ אַ'?",
*אַרײַנגײן אין אַ' =
רי מרדכילע ,משלים.
זיך אַרײַנלאָזן אין פּרטים,

ידיק  --אַדי .אַיע הכנות .איער שמועס.
קלאָר אױיסטײַטשן ,אָבּער ניט אַי.

-יקייט,

אַריכות"אַפּים  . . .| --אַפּאַייִםן דאָס .קכארך-
אַפּים' .צאָראָפּהאַלטי .די מידה פֿון צוימען
דעם כּעס, .װען מיר נון װערן אא"ַי גיברויכן
איינר קעגין דעם אַנדרן ,אַזוֹ װערן מיר בּאַלך
מיט משיה אויז דעם גלות װאַנדרן" ,לטו,
קנה/בּ.

אַריכות"גלות  ...{ --גאַלעסן דאָס' .לאַנג-
דויערדיקייט פֿון גלות', .משה רבּינו האָט
מרמז גװעזין אין פּרשת 'האזינו' דאָשׂ אַ"גי
איז װײַל מן ניט רעכט

צדקה

גיבּט",

שׂה װ,

פֿיורדא  ,3271כבּ/בּ.

אַריכות"דבֿרים { --ד.װ.אָ.רימן דאָס .בּאַ-
רעדעװדיקייט, .געפֿיל קומט
קיין אַידײײ ,לדבּ ,ניי  ,7591קנבּ.

ניט אַראָפּ אין

אַריכות"ימים  . . .{ --יאָמיסן דאָס? .כחולין,
קמבּ/א .קידושין ,לט/בּ :98 .אַריכת-ימים,
דאָס לעבּן לאַנג .פֿאַר-
( +--אורך-ימים.)628 ,
לענגערטקייט פֿון טעג .לאַנגילעבּנדיקייט ,גע
בּענטשט זײַן מיט אַיײי .דער אייבּערשטער װעט
געבּן

א"י.

זאָל זײַן

ווילט  . . .נאָר איין זאַך פֿעלט  --א"י" ,שע,

,װען איך זאָל אַפֿילו אױסלעבּן מתושלחס
יאָרן נאָך מיט א קאָפּ פֿון אַי דערצו ,", . .ײל,

אַ' י' ושנים  ..,{ --װײשאָנים| דאָס,

װילנע תּרנ"ח ,זי ,34

מעשׂיות

קאָסם .אידיי פֿון מאַקראָקאָסם ,אימאַזש פֿון
מאַקראָקאָסם בּײַם װעלטבּאַשאַף .היפּוך פֿון
זעיר-אַנפּין, ,לײַכט ער פֿון אונטן אַרױף אין
דער בּחינה פֿון אור חוֹזר' | |428 +--אַזױ
װי דער װאָס איז אָנגעטאָן אין אַ"אַ" ,תניא,
קלבּ, .אַ שטילקייט אַ דינע ,אַזױ װי א האָר
װאָס פֿאַלט פֿון דער בּאַרד אַ"אַיס" ,ציט,
מטטרו.

אַריע

צו

געזונט,

צן

אַ"ײין

,די מצווה פֿון מזוזה איז זייער גרויס און
בּרענגט צו אַײײ" ,מקור הבּרכה וו ,מונקאַטש
תּרנ"ה ,עא/א, .אויף אַ בּית:עולם ווינטשט מען
ניט קיין אַײי ,שװ, .דער אייבּערשטער װעט
אײַך דערפֿאַר געבּן א יי און װעט אײַך העלפֿן
וואו איר װעט זיך קערן און װענדן" ,ממוס,
שטורם'צײַט ,זי , ,12דאָ איז פֿאַראַן װאָס איר

און

פֿאַנטאַזיעס,

ז' ,961

פֿאַרלענגערטקײט פֿון טעג און יאָרן .לאַנגע
טעג און יאָרן, .און דו זאָלסט מיר מיט מײַן
מאַן און מײַנע קינדער געדענקען צו א' י ו'
און לאנג לעבּן" ,תּחינות ובּקשות ,װילנע ,8581
מא/א| .איבּערדרוק פֿון דיהרנפֿורט 8971ן,

דיק  --אַדי / .אַ'-י'ניק  --דער- ,עס,
דער װאָס לעבּט לאַנג( .אָן דרך-ארץ)
אַן א-ייניק,

טאקע

אָבּער שוין אַן עובֿריבּטל.

אַר(י)מיזד  --נאָמען פֿון אַלט-פּערסישן גאָט
פֿון פֿינצטערניש -- .אהורמין :25 ,אַכרימאן,
, ,2דער גלויבּן אין קליפות ,ניט גוטע,
בּייזע גײַסטער  . . .קאַטאַסטראָפֿעס ,קראַנקײטן,
איז געװען שטאַרק אנטװיקלט בּײַ די פּערסער
אין די אוראַלטע צײַטן ,װאָס האָט זיך אָפּגץ-
שפּיגלט אין זייערע פֿאַרשטעלונגען װעגן א'
און אַכרימאַן"9 ,געז ,װילנע  ,9291טאן ,02

אָריניץ  --גנ

שטעטל אין פּאַדאָליע ,קאַמע-

ניצער געגנט,

ארינע ,ארינע  --די סס..

הזו אַדרינע,

,47 +---

אַ'רינקע  --די" ,ס8 .אצפטס .:6802:

צײַט

פֿון יאָר װען מען אַקערט, .פֿאַר דער גאַנצער
אִי איז תּנחום אַ פּאָר מאָל אָנגעפֿאָרן אַהיים",
עליע גאַרדאָן ,דרײַ בּרידער ,מאָסקװע ,8391
אָריפ  --דער- .ים {אַריסיםן2 .,בּכּורים ,א ,בּ,
װער עס בּאַאַרבּעט א פֿעלד (גאָרטן) װאָס אין
ניט זײַנס און קריגט א חלק פֿון גערעטעניש,
;דער זיידע מײַנער האָט שוין געמוזט דינגען
אַן אִי און אים אָפּגעבּן אַ העלפֿט פֿון די
בּולװעס", .צ,ו דינגען איים זיי זאָלן אים אויס-
אַרבּעטן די פֿעלדער און ער גיט זיי דערפֿאַר
האַלבּ אָדער א שליש" ,חה װוו ,קנח/א, .אַריסים
 . , .האָבּן ניט קיין חזקה" ,פיעט ,בּבּא בּתרא,
ג ,ג,
אַריסות  --די  6דאָס22 .פאה ,ה ,ה.
אַרענדע .דאָס דינגען א פֿעלד צו בּאַאַרבּעטן
פֿאַר אַ טייל פֿון גערעטעניש, .צװיי אָרעמע
לײַט װאָס האָבּן געדונגען א פֿעלד אין א",
זרעים ,יט/א| .זיי טאָרן ניט נעמען לקט פֿאַר
זידן.

אַריסטאָ  --אויך אַריסטאָ'טעלעס| .אויס-
 .1גריכישער
לייג אין לק ספֿרים :אַריסטון.,
פֿילאָסאָף און נאַטורפֿאָרשער 222:483 .פֿאָצ.
גרינדער פֿון פֿאָרמעלער לאָגיק .ייִדן זײַנען
פֿאַר אַ'י געװען ,דאָס פֿאָלק פֿון פֿילאָסאַפֿן",
האָבּן אַ
אַדאַנק דעם ייִדישן מאָנאָטעאיזם.
קאָפּ װי אַי, .אונ' א' זאָגט װען ער רעט פֿון
דען ייִחוד,

עשׂ איז

ניט גוט

װען

פֿיל אובֹּר

ניט טױט

ניט לעבּעדיג,

יצע  -אָפּ
אויך- :יאניזם ,יאַניסט.,
לאַכעריש װעגן א נארישער פֿרױ.

טעליזם  --דער .אַריסטאָס שיטה .זי איזגעװען די הערשנדיקע אין דער גריכיש-רוימי-
שער װעלט ,איז אַריבּער אין מיטלעלטער מיט
הערשנדיקע השפּעות צװישן מוסולמענער און
קריסטן ,פֿאַרן רמבּם איז אי געװען דער
פֿילאַסאָף.

טעליש  --אֵדי .אַיע לאָגיק, .אַרײַנפּאַסנ-דיק אַזױ אַרום אן א'ן מעכאניזם אין דער
מיסטישער תּורה וועגן  . . .די הייליקע ניצוצות",
דרי

ר.

מאַהלער,

ס'

סאַנץ,

ז' .662

ת"אָ ,0

מװוי

אַריסטאָ'ן  --דער- ,ען2? ,איי 22גר.

קאַלישער אינסטרומענט מיט אַן אײַנגעבּויטן
מעכאַניזם ,ענלעך צו א קאַטערינקע.

אַריסטאַקראַ'ט  --דער" ,ז ,װנ- :ין- ,קע ,יס,
דער װאָס
קכאײר 22גר/.
( .)93 +--גײַסטיקער אִ',
גישער אִי .שטײַף װי אַן
פֿײַנע לײַט װאָס פֿאַררײַסן

געהערט
געלטיאַי,
א ;די
די נעז

צום אַדל
טעכנאָלאָי
אַךץ ...די
און בּלאָזן

פֿון זיך תּמיד" ,ממוס ,די קליאַטשע, .דער
איינזאמער אִ' פֿון גײַסט" ,שנ ,קריטיק און

קריטיקער ,בּ"א  ,9591זי ,83

אָפּלאַכעריש :אַריפטאָקראַץ,

פּוסטעץ-

קראַט ,װויפטאָקראַט ,אַריסטאָקראַפ,
,מעגסט זיך איבּערנעמען ,מענדל ,מיט דײַנע
סטיקראַטן ,אַזא יאָר אויף זיי!" ,שע ,מנחם"
מענדל ,זי ,811
פֿיג .א העכערע זאַך אָדער העכערער װערט,
,נאָר די בּערג אֵין  /אונטער בּלויע נעבּלדעקן",
יהואָש ,יזומער-מאַרגן
ייזירן  --נאָכמאַכן אַריסטאָ-
זיזם.
קראָטן ,זיך אַרױסשטעלן פֿאר אן אַריסטאַ
קראַט, .די הײַנטיקע אויסגעמאַטערטע פֿאַ-
מיליעס זענען נישט יענע צארטע ,אַריסטאָקראַ-
טיזירטע" ,פֿון פּוילן ,ערשטעס זב ,װאַרשעץ
קייט.
דישׁ.|וזי פדן.
0

אַריסטאַָקראַטיע  --די ,ס.
געהויבּענער,

פּריװוילעגירטער

העכסטער,
קלאס,

מעמד,

,זינט די אַי האָט זיך זאנאַדעט  ,". . .ייל ,װעלט
לוח ,אַדעס תּרמ"ג, ,.52 '1 ,בּײַ דער א' בּײַ
קריסטן טרעפֿט איינער הייראַטעט אַן אָרעם
קינד",

עוזר

בּלאַשטײן,

דער

זוהן

אַלס

שדכן,

ווילנא  ,0191זי ,12

2גר
ז2 .אײ
אַריסטאַ'רך  --דצ
שטרענגער אָבּעֶר ריכטיקער קריטיקער ,אױפֿן
נאָמען פֿון אסטראָנאָם ,גראַמאַטיקער און קרי-
טיקער ,אריסטאַרך פֿון  ,3י"ה פֿאָצ, .זאַמלער
און סך-הכּל-ציער ,די אַ'ן ,װי מען פֿלעגט זי

,

הערן זײַן נייארט װען איין ראָש איז" ,חה |,
זי כ/א.

אַמאָל רופֿן אין שפּעט:גריכנלאַנד" ,קאָר
ד"ע  --די גרופּע אַריסטאַרכן,
זי 422

 .2אַלגעמײן פֿאַר אַ חכם ,געלערנטער ,פֿאַר-
שטענדיקער מענטש ,געניצט אויך איר, .אַ
נײַער א'! ,װאָס זאָגט איר צו דעם אַ'?",

 .1װאָקאַלע
אריע  --די- ,ס? .אי ?כאיט.
 ,2סאָלאָ-
אָדער אינסטרומענטאַלע מעלאָדיע.
געזאַנג ,לפֿיערך גרויס אין פֿאַרנעם ,בּאַגלײט

אַריעל

אַרי שכּחבֿורה

200+

פֿון אָרקעסטער ,אי איז געוויינלעך אַ טייל פֿון

אַן אָפּערע ,אַן אָראַטאָריע ,פֿון אַ קאַנטאַטע.
"מאַכן פֿון א פֿאָרץ
אַ קאָנצערטאַ.
אַן א' = גראָבּ .זייער שטאַרק מגום זײַן
אַרטיק  --אַדי ,װאָס איז ענלעך צו אַן איאַריעטע  --קורצע אַריע,

 .1אַראַבּישע גאַזעל .געפֿינט

אַרישְל  --די ,ן.

זיך אַרום ים-סוף.4116742 42010212 .
( .2אַסטראָנאָמיע) איינס פֿון די פֿינף לבֿנה-
לעך אַרום פּלאַנעט אוראן.

אַרי לה מבּבֿל  .. .| --אָלאָ מיבּאַיװעלן זאַץ.
תֹּח .כבּבא קמא ,קיז/א .אַ לײבּ איז אױפֿגע-
גאַנגען פֿון בּבֿלי .װערט געניצט בּײַם פֿאָרשטעלן
א בּןתּורה פֿון אן אנדער לאַנד ,שטאָט,
אַנשטאָט בּכֹל ניצט מען אויך דעם געהעריקן
געאָגראַפֿישן נאָמען .קאַי עי מי ,דער צדיק איז
געקומען אין שטפטל".

אָריע'נט  --דער ,מצ נבּ .מזרח .בּאַצייכענונג
פֿאַר די לענדער װאָס ליגן צו מזרח פֿון
מיטלענדישן ים .זיי רופּט מען געװיינלעך
מיטעלער אִי .די לענדער פֿון צפֿואַפֿריקע --
נאָענטער אִ'י; די לענדער װײַט אין אַזיע --
װײַטער אָי ,און אױיסבּעטן װעֶל איך די דילן /
מיט טעפּעכן אַזש פֿון אי" ,אַר' ,טרוימערלי.
,צִי קאַנסטו אימפּאַרטירן מיר פֿון אַי ,פֿון
רבקה גאַלין ,לידער און דער"

װײַט די חכמה",

אָריענטירט,

ייִדן און איבּערגעבּן דער נאַצישער מאַכט אָדער

װײַזן די ריכטונג .בּאַקענען מיט א שיטה ,װײַזן
וואו עס איז דער מזרח, ,די ערשטע צײַט האָט
מען אים געמוזט אָי

פֿון אַריער .32 ,אי אַלע פֿאַבּריקן,

אָריענטירן

טרו.

--

טטיר,

מיט זיך  --אױסגעפֿינען די ריכטונג ,דעם
וועג ,אַן אָרט .אױיסטרעפֿן און לאָקאַליזירן דעם
פּונקט אין װעלכן מע געפֿינט זיך און צו
ועלכן מע װיל אָנקומען .זיך פֿונאַנדערקלײַבּן
א

אין

פֿאַרפּלאָנטערטער

(געזעלשאַפֿטלעכער,

פּאַליטישער) סיטואַציע .אויך :אַרױסװײַון סימ-
פּאַטיע אויף (פֿאַר) א געװויסן צד .זיך אִי אויף
ליטע ,פּוילן אע, .עס איז  . . .װיכטיק צו װיסן
די ערשטע סימפּטאָמען ,צו קענען זיך . . .אַי",
מ.

דר'

לענסקי,

מאָדערנער

פֿאַמיליען דאָקטאָר,

װאַרשע ,יאָר? ,ז'  ,97אאַזינע װאָס האָבּן
ליטעראַריש  . ..זיך אָריענטירט נישט אױפֿן
פֿאָלק ,נאָר אױפֿן קלאַס" ,שנ ,קריטיק און
/זנג --
קריטיקער ,בּ"א  ,9591זי .65
,איינער פֿון אזעלכע חושים איזן דער חוש
פֿון אַ" ,ש .בּלום ,דער

,1
--

זי .021

//עֵר.

בּױם

פֿון לעבּ,

ג"י

אַריענטירימ ע ס יק

אַדי.

אָריעןקאָריען  --אדו| .ערשטער טייל סתּם
גראם צום צוייטן טייל װאָס שטאַמט פֿון
 = 871: 8108װאָרצל .ערשטיקער ב :מיטן
מיט די פֿיס אַרױף ,מיטן
װאָרצל אַרוף}.
קאָפּ אַראָפּ .אַרײַנקומען אין שטובּ און איבּער-

קערן אַלץ אָייקי,

ציילונגען ,נ"י ,4391

אין די הענט

געשעפֿטן ,אַי דאָס געלט אין די בּענק .2 .אַרױס-
טרײַבּן ייִדן פֿון בּיוראָען ,לערן -און פֿאָרש-
אינסטיטוציעס ,פֿון אַקאַדעמיעס .אַ' די קונסט-

 .8מאַכן אַן אָרט ,אַ שטעטל ,אַ

אַקאַדעמיע,

שטאָט ייִדנרייןי .ליקװוידירן די געטאָ און אַ'
עָר
ווילנע . ונג.

אַריפֿ"  +-- --אַריט,.

אַריפֿלא'ם  --דער- ,ער .סחזמז81411ס :זע=.
יעדער מין פֿאָן ,צייכן מיט אַ שטעקן (װאָס איז
רוט בּאַפֿאַרבּן), .דאָס מערקװירדיקסטע אין
וצירק{-פּראָגראם  ---דער איבּערגאַנג דורך אַ'ען,
דאָס שפּיל מיט רויזן ,קאדריל פֿונעם מיטל-
אלטער" ,קמ ,7681 ,טן ,71

אַריפֿמעטיק  --די }- .אַריטמעטיק .ודי
פֿאָרעם מיט אַ  5איז געװען פֿאַרשפּרײט אין
רוסלאַנד אין  .91י"ה .געבּליבּן אויך אין
סאָװ"-רוסלאַנדן.
זזו אַראַק, .בּמעשה שה"

אַ'ריק  --דער.

שאיש  ...נתן לאינו יהודי משקה א' שנצשׂה
מײַ"ש  ,*. . .הרבֿ אריה ליבּוש בּאַלחובֿר מזסלב

{װאָליץ} ,שוית שם אריה ,װילנע  ,4781שאלה
טי ,י/א, .אויך קאָן מען אים געבּן |אײַנצוהאַלטן
דאָס לאַקסירן קאָניאַק ,אַי ,רויט-װײַן ,שװאַרצע
קאַװע" ,טאַר ,זי ,76

אַרי"ק  --דער- ,עס ,ץ.

טײַכל אָדער קאַנאַל

-א'?  --אַדי .אויך :דער- ,ז .אײַנװאוינער

אַ'ריער  --דער ,מצ װי אצ .װנ- :ין- ,ס ,דען.

אַלישׁ
אָדער אָפּשטאַמיקער פֿון אָריענט .
 --אַדי; .דער זעלבּיגי מלך האָט זוא פֿיל

 .1אָפּשטאַמיקער פֿון א פֿאָלק װאָס זײַן לשון
געהערט צו די אינדאָ-אײיראַפּעאישע שפּראכן

װײַבּיר גיהאַט װי דז זעלבּיגי מאָלט די מאַניר

 .2נאַצישע בּאַצייכענונג פֿאַר א ניט-ילד פֿון
דער װײַסער ראַסע ספעצ פֿאַרן צפֿונדיקן אָפּי
צװײַג .דער אי איז גלײַכצײַטיק דער העכסט-
װערטיקער מענטש, .לאָזט ניט צו די אַ' /
דערגרייכן זייער זיג" ,פֿל אין קאַװנער געטאָ.

,געגאַן

לאַנד פֿון אי .א-װײַב,

א רויש פֿונעם אַי ,פּמ ,מלחמה

 .9סינאַנים פֿאַר ניט-ייד אין טאָגטעגלעכן
לשון אונטער נאצישער הערשאַפֿט .כּדי צו
זײַן אַן אי לוט די נאַצישע געזעצן ,האָט שוין
דער עלטערזיידע געדארפֿט זײַן ניט קיין ייָד,
;אַז ער איז גאָר קיין ייד ניט און כּמעט אַן
אִי ,און זײַן פֿרױ איז בּכּלל א ריינע אין --
האַט ער געשריען בּײַם אַרײַנבּרענגען אים אין

זי ,955

אין די אַיע לענדיר גיועוין" ,גה ,ז' ,972
,שמעון דער פיר גיגעבּין מ"ה ר"ט דען ער
האט פֿאר מיינט דער טערק"ס |זז"א ארייענ-
טליש",

שוית,

אַמשׂט

,6471

-אַליזירן

זאַציע.

מרדכי

ר'

ס'

זיך.

זיסקינד

טז

רוטנבּורג,

-אַלישקײט,

האַליזירונג.

אֲַלי-

-אֲליזם  --דער.

אַריענטאַלי"סט
װיסנשאפֿטלער,

 -דער ,ז .װנ יין סװאָס פֿאַרנעמט

פֿאָרשער

זיך

מיט אַריענטאַליסטיק,
זיק  --די .לערע ,דיסציפּלין פֿון פֿאָרשן
דאָס לעבּן פֿון די פֿעלקער און די קולטורן פֿון
א!ָריענט|, .פּראָפֿי יוסף הלוין איז געװען א
גאון-עולם אין אָיי ,צייט ,טמז 7591 ,וע ,41

אַריענטאַליש  --די.

דאָס װאָס קומט פֿון

אָריענט .געװיינלעך װאָס איז א טײַערע זאַך,
אַן אַנטיק,

אָריענט!אַציע  --די.

אַקט אָדער רעזולטאַט

(זיך),

גײַסטיק

פֿון

אָריענטירן

פֿיזיש

אָדער

צו בּאַװעגן זיך .אָגעפֿיל ,אָי-חוש ,געאָגראַפֿישע
,ען האָט
אַי .פּאַליטישע אִי .ציוניסטישע אִי .מ
זיך צוגעװיינט אַרױפֿצוצװינגען אויף יעדן
שרײַבּער א פּאָליטיש-געזעלשאַפֿטלעכע אַי",
שנ;

ידישע

שרײַבּער

ניי  ,8591זי ,431

אין

סאַװעט רוסלאַנד,

געטאַ",

ישׂק ,שליאַך און אומװעג,

תּ"אָ ,4691

זי , .402ראַסן-מאַראל?  --נו ,יאָ ,ס'איז א
זינד! נאָר היפּש בּיסטו ,רחל ,היפּש ,ערנװאָרט!
צװײפֿאַכע ראַציעס בּרויט און אויך פֿלײש

|קריגסטו  ---און מער נאָך :אַן פאּ"אַספּאָרט",
ש.

װאַסערמאַן,

 ,4ז' 435

אין

יזבּ

כעלם,

יאָהאַנץסבּורג

 6--אַריש.

צו בּאַװאַסערן פעלדער, .בּײַ די זײַטן פֿון די
אין ציען זיך ערדענע אָנשיטן .װען מע צענעמט
זיך די װאַסער אַרױס
.ט
ז
אט.ָ.
לנשי
אַזאַ אָ
פֿונעם אי און פֿאַרטרינקט דאָס פֿעלך" ,ע.
איזראַ ,צײַג ,קיִעוו  ,8291ז' , .31עס האָבּן די
טרוקענע אֵיעס געאָטעמט מיט האַרבּסט-ריח",
רק,

היים

אַריערנאַ'רר

--

מיליטער-אָפּטײלונג

דער ,ז? .אי
אויף

דער

הינטערשטער

ּ,ײַם אָפּטרעטן גייט דער
אָדער צווייטער ליניע .ב
אי פֿאַרויס",
אַריעריזירן  --טרוו- .זיר ,אַריעריזירט.

די נאַצישע 'געזעצןי צונעמען

 ,1לויט

פֿאַרמעגן פֿון

פֿון אים

אַריש  --אַדי.

איז א געזאַנג,

װי סגייט
װ ,נ"י ,6591

 .1װאָס איז שײַך אָדער האָט

די אײיגנשאַפֿטן פֿון די אַריער ,װאָס איז אַפּי

שטאַמיק פֿון אַריער .אִיע ראַסע .אַיע פֿעלקער,
אע אײַנאָרדענונג .אע זײַט .בּלויע איע אויגן,
מיט אַן א' אויסזען.
 .2פֿון געטאָדלשון  ---געוויינטלעך געניצט
איראָניש ,אָפֿט אין פֿאַרבּינדונג אַרישנאַריש,
,איע פּאַפּירן  --געפֿעלשטע דאָקומענטן
װאָס דארפֿן דערװײַזן אז מען איז אן אריער",
בּלומ ,ייִשפּ ווצא, ,.1 ,נאַכדעם װי עס האָט זיך
אים אײַנגעגעבּן צו ראטעווען מיט איע פּאַפּירן
צװישן קריסטן -- ,האָט ער די פּאַפּירן ניט
געבּיטן?,
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ח.

שאַשקעס,

טמז,

,6
 2691דץ

אַרי שבּחבורה . . .{ --שעבּאַכאַוואורען דער,
מצ .נבּ? .כסנהדרין ,ח/בּ' .דער לייבּ אין דער

גרופּעי .טיטל פֿאַר דעם פּראָמינענטסטן צװישן
א צאָל תּלמידי-חכמים .אויסדרוק פֿון אָנער-
קענונג פֿאַר אַ בּר-סמכא ,פֿאַר עמעצן װאָס איז
גרויס אין תּורה ,לומדות .געניצט אויך אין

אַרכאַאיזירן

2298

מיר
ֿן
ַלר.פ.,
א"כּ
דודם
וועלטלעכן סעקטאָר, ,ק
זיך זען מיט דעם קאַרלינער  --דאָס איז דער
א' ש' ,דער קאָפּ ,דער מנהיג",

ממוס,

אין אַ

שטורםצײַט ,ז' , .51דער אי שי איז געווען א
ליכטציער ,אַ למדן און מקובּל" ,יש ,זי ,321
עדער א' שי ,דער לייבּ פֿון דער חבֿרה ,יצחק
לייבּוש פּרץ" ,י .קאַצענעלסאָן, .װעגן װינאַװערן
 -דעם אַי ש' ...ניטאָ נאָך אַזא לויטערערמוח װי ער" ,ג .שאָפֿמאַן ,היימיש ,פֿעבּ'י ,8591

.דער
איז

אַ' ש'
געװען

אױפֿן
מװ",

זיבּעציקסטן

ימ,

געבוירן

פֿעלד
מאַקס

פֿון געאָלאָגיזמען
װײַנרײַכן

טאָג,4091 ,

צו

זײַן

ואין רוים) האָבּן פֿאַרנומען די אֵיטן (ענלעך צו
די שפּעטערדיקע ראשים אָדער פּרנסים)   --די
מיטגלידער פֿון דעם פֿאַרװאַלטונגסאָרגאַן . ..
די א'ן זײַנען קענטיק געװען אײַנגעטײלט לויט
מדרגות  . . .עס בּאַגעגנט זיך אַרכאָן פֿון דער
הויכער מדרגה" ,זק ,איבּז ,שד שו ,זזי ,71:81

אַרכאַנגעלמק  --גנ
פּאָרט-שטאָט אין
צפֿון פֿון אײראָפּעאישן רוסלאַנד .פֿאַרשיקט
וערן אין א שקלאפֿ-לאַגער לעבּן אַ'
אַרך"אַפּים { --עירעך-אַפּאַייִםן דער .ככשמות,
לד .6 ,בּמדבּר ,יד 81 ,אא .אײַנגעהאַלטן אין

{' ,434

אַרכאַאיז|ירן  --טרװ .זיר ,אַרכאַאיזירט,
מאַכן עס זאָל אויסזען אָדער קלינגען אַלט,
פֿון פֿאַרגאַנגענע צײַטן ,אַי די שפּראַך . אַטאָר

 --דער.

אַרכיטעקטאַניק

האציע  --דיי

דירונג , --בּײַ מענדעלען איז עס געװען
די סטיליסטישע אַײירונג פֿון איין זײַט און פֿון
דער אַנדערןערן זײַט דער שטאַרקער אינטערעס
שנ,
צו דעם טאָגטעגלעכן לעבּ-שטייגער",
דערציילערס און ראָמאַניסטן ו ,ז' , .37פֿאַראַן

צאָרן ,תּי .

 .1זעקסטער אַטריבּוט  --פֿון

די דרײַצן מידות  --פֿון גאָט ,אבּן עזרא; (+--

אל רחום וחנון), .צו גאָט שבֿח געבּן ...עז
זאָל אונז זײַן לחיים ,גאָט דוא בּישׂט אי א",
שֹׂה פֿיורוא  ,3211יג/בּ, .השםיתבּרך...
איז איין א' אַ' בּיז זײַן מאָס פֿון דען רשע
פֿר פֿול איז ,אָבּר דר צאָל-טאָג קומט" ,קה,
פֿיורדא  ,3471בּ/ד,

אויך א חשש פֿון װיסיקער אַ' .זי קען קומען
גלאַט פֿון רעספּעקט צום אײַנגעשטעלטן גאנג
(,שרײַבּן שרײַבּט מען אַזױי") און זי קען זײַן

 .2געדולדיק, .ער איז אן א"אַי און זיצט
נעבּעך און װאַרט בּיו זײַנע קינדער װעלן
פֿאַרשטײן" ,יפֿאָל ,6081 ,אן , .332עס אין
פֿאַראַן א רעסטאָראַטאָר װאָס איז קיין א"אַי
נישט ,און גיט קרעדיט העכסטנס אויף א
חודש" ,פּרץ ,אאַ יונגן שרײַבערס חנוכּה,
ידיק  --אַדי .געדולדיק ,איאַידיק װאַרטן,

אַרכאַ|איזם  --דער- ,ען2 ,איי קכגר .אַלטע

,ער איז אַן אי-אַיער ייד און גייט קיינמאָל ניט

אַ רעזולטאַט
מװ,

פֿון ליטעראַרישער

יִֶשפ צא,

סטיליזאציש",

{.

פֿאָרעם ,לרובֿ פֿון שפּראַך אָדער סטיל ,געניצט
אין נײַערע צײַטן .בּכּיװן גיצן איען . איסט
ין ,סס .לבבּהאָבּער אָדער
 -דער.} ,קענער ,ספּעציאַליסט אין אַרכאַאיזמען- .איס-
טיש  --אַדי .אַיע קונסט,
אַלדאָס װאָס איז אַלט,
אַרכאַאיק  --די.
אַרױס שוין לאַנג פֿון בּאַנוץ .זיך אינטערעסירן
ער  --דער .פֿאַרשער פֿון דעם
מיט אַי.
װאָס איז אַרכאַאיש,
װאָס איז אַלט ,אוראַלט,
אַרכאַאיש  --אַדי.
װאָס געהערט צו אַרכאַאיק .װאָס איזן מיט
אַרכאַאיזמען .אַיע ליטעראטור ,אַיץ קונסט .איץ

עלעגאנץ .אע שפּראַך .איע אָפּזונדערונג פֿון
ראסעס, .די אַיע קאָראָבּקע און ליכט-שטײַער-
געזעצן האָבּן געזאָלט װערן אָפּגעשאַפֿט און
פֿאַרבּיטן מיט א דירעקטן קהילה שטײַער" ,ג.
אַראַנסאָן ,אין ליטן | ,זי  .122א
,יז דװװקא גוט
יענער טייל װאו לעפֿין איז נאָענט צו די אַלטע,
איע ,טראַדיציאָנעלע פֿאַרילדישונגען פֿון תּנך",
שנ,

קריטיק

און

קריטיקער.
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,9591

ז' ,892

דקייט  --די, .בּײַם שאַצן די שפּראַך פֿון אַ
דאָקומענט רעכענען זיך מיט דער מיגלעכקייט
פֿון איקײט .ספּעציעל בּולט ,אין אַלע צײַטן,
זעט זיך אָן די אַ' אין אויסלייג ,מװ ,יוֶשפ עא.1 ,
אַרכאָ'ץ ,אַרכאָ נטס  --דער- ,ען . ,קכאיי
 1בּאַאַמטער פֿון הויכן ראַנג (איינער
2כגר.
צװישן נײַן) אין דער רעפּבּליק פֿון אַטען
 .2געניצט װי אַ בּאַצייכענונג פֿון װיכטיקע
פּקידים ,גבּאים אע, .דעם צװייטן אָרט לויט
דער מדרגה צװישן די מנהיגים פֿון דער קהילה

|

אַרויס פֿון די כּלים",

אַרכאָפּלאַ זם  --דער ,יען .אויך :אַרכי-
פּלאַזם? .כאיי 2כגר.
סובּסטאַנץ.

פּראָטאָפּלאַזם.

סאַמע יסודיקע לעבּן-
דאָס װאָס

רינגלט

אַרום דאָס צענטראַלע פּינטעלע פֿון א קעמערל.

אַרכי"  :99 --אַרצי"  --ערשטער טייל פֿון א
צאָל אינטערנאציאָנאַליזמען אָדער פּרעפֿיקס בּײַ
אינטערנאַציאָנאַליזמען מיטן בּ :העכסט ,-אַלט',

עלטסט' .װערט געניצט װי אַ פּרעפֿיקס צו
אייגענע ייִדישע שאַפֿונגען :אַ"בּאַנדיט;
אֵ"בּ לאָפֿער  --עגרין  --דאָס איז אַן א"
בּלאָפֿער" ,אָפּאַ ,היבּרו ,ז'  ,291אַ"גנב
זשוליק:

אַ"חכם:

; א"

אַײרעאַקציאַנערן

א

בּורזשואַז; אַ"ציניזם ,אאַזװ .אַיט יפּ ,איר --
;{אַשן האָט נישט איינמאָל שוין געמאָלן דעם
אי פֿון אַ מוטער",

שנ ,שלום

אַש ,נ"י ,0691

זי ,591

פֿלאַנצן און אינזעקטן גייט ,װײַון אונדן די
פֿאַרשײדענע אָרכידייען בּלומען . . .עס זענען
דאָ בּינעןאַיײיען און פֿליגן-אַייען" ,א .ש .זאַק,
דאָס לעבּן פֿון פֿלאַנצן, .צאַרט װי די װאַרעמע
א,2
בּלעטער פֿון אָיס" ,ייט ,טמז2 0691 ,
אַרפיזו  --דער" ,ן .קכאיי 22גר .אײַנגעאָרדנטע
זאַמלונג פֿון אַקטן ,דאָקומענטן ,בּריוו ,מאַנו"
סקריפּטן אע .רעגירונגסיאַי ,שטאָטישער אַי ,א'
פֿון ידדושם .אויפֿהיטן אַן אִי .בּאַרײַכערן אַן אי
,זײַן אומשטערבּלעכן נאָמען האָט זיך רינגעל-
בּלום דערװאַרבּן דורך דעם אַי פֿון װאַרשעװער
געטאָ?,

,0

דר'

ז' .546

רפֿאל

מאַהלער,

ספֿר

סאַנץ,

ת"אָ

א"מאטעריאלן .אַקאָפּיע,

-אַ'ל- ,יא'ל  --אַדי .האָבּן אַן אַאַלן ווערט,

אויך- :אַליש- .אַלישע ידיעות,
יאר  --דער ,ז .פֿאַרװאַלטער פֿון אַן
האֲריש  --אַדי .דערשמעקן אַן
אַרכיו,
ייסבן --
אַלט ספֿרל מיטן אאַרישן חוש.
דער ,ז --- .פֿאַרשער פֿון אַרכיוון (פֿון אַרכיװ"
יזירן  --טרחװ.
יסטיק.מאַטעריאַלן),
אַרײַננעמען אָדער אַרײַנגעבּן אין אַן אַרכיו.
אַי די פּראָטאָקאָלן,

אַרכיוואָ לט  --דער" ,ן? .אי ?איט.

דעד

קאָראַטיװער עלעמענט אין פֿאָרעם פֿון א בּויגן
איבּער א טויער ,טיר אָדער פֿענצטער .דער אַ'
איז א חלק פֿון דער אַרקאַדע.

אַרכיטע'קט  --דער' ,ן .1 .װער עס פֿאַר-
נעמט זיך מיט דער קונסט און (אָדער) מיט דער
פּראָפֿעסיע פֿון אַרכיטעקטור,
 .2אױספּלאַנירער פֿון פֿאַרשײדענע בוי
אַרבּעטן. .עס בּאַזעצן זיך אין װילנע מאַגנאַטן
 . . .און זיי בּויען פּאַלאַצן .עס קומען אָן אין
ווילנע איטאליענישע אין ,מאָלער" ,א .קאַצענעלנ-

בּאָגען ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591זי ,723
 .9אױספּלאַנירער פֿון יעדער זאַך װאָס איז
פֿאַרבּונדן מיט אַרבּעט ,מיט אַ קאָמפּליצירטער
פֿיזישער אונטערנעמונג .אַי פֿון די װעגן אין
אַ מדינה .אַי פֿון בּריקן .אַי פֿון די פּאַרקן אין
ירושלים,
 4פיג .אױספּלאַנירער ,איניציאַטאָר און פֿאַר-
ווירקלעכער פֿון א װערק ,פּראָיעקט .הערצל איז
געווען דער אי פֿון דער יידישער מדינה .אַי פֿון
דער קאָנסטיטוציע .אי פֿון נצחוך,

אָדער בּישאָף פֿון הויכן ראַנג .אַרציבּיסקופּ,
אַרציבּישאָף, .דורך דשׂ גװאַלט דשׂ ער האָט
געטאָן אן דען אַרצט בּישוף פֿון קאַנטלבּערג,
דש דר פּאַבּשט דרום דשׂ גאַנץ לנד אין (חרם)
האָט גטאָן" ,שאר ,צא/בּ,

אַרכיטעקטאָניק  --די.
 .1סכום יסודות,
 ,2דאָס װאָס
פּרינציפּן פֿון אַרכיטעקטור.
איז װי אין אַרכיטעקטור .פּלאַנמעסיקײט .סיס"
טעמאַטיקשײיט .דאָס ריכטיקע פֿאַרטײלן און
צונױיפֿשטעלן פֿון בּאַזונדערע טיילן .די ייִדישע
אי װאָס דריקט זיך אויס אין בּויען בּתּי-
מדרשים .זיך לאָבּן מיט דער אי פֿון אַן עסיי,
לט...
ּ.י.
;אין דער קונסט פֿון װשאָפרט

 .1געװויקס פֿון דער משפּחה ,62002610010
מיט דרײַיפּעטאַליקע בּלומען .װאַקסט אין טראַ-

אַ דאָלע ריטמישקייט ,מוזיקאַלישקײט ,פּלאַס-
טיק ,אי אאַזװ" ,שנ ,לעזער ,דיכטער ,קריטי"

פישע לענדער .װערט קולטיווירט אין ספּעציעלץ

קער וו ,זי ,934

אַרכיבּישאָף" ,בּיפקוֹפּ  --דער- .ן .ביסקופּ

אָרכי|דעע  --די- ,ס- :99 .דייע ,ככאיי כּכגר,

 ,2בּלום מיט אַן אײיגנאַרטיקער
בּאַדינגונגען.
פֿאָרעם װאָס װאַקסט אויף דעם געװיקס אָי
;וי װײַט דאָס אַנטקעגנקומען צװישן די בּלומען-

דיש  --אַדי -- .אַיישעזרעליגיעזע

פֿאָרמען,

אַיישע

פֿעלערן

אַיישע אױסגעפֿינערישקײט.
-קייט  --די,

אַרכיטעקטאַר

2209

אַרכיטעקט!אָר" ,טער  --דזו אַרכישעקט,
;  . .אַ גלעזער און דערבּײַ טאַקע שוין אויך
א שטיקל איטער" ,ממוס ,װינטשפֿ ,זי , .94אַ
גרויסער איטאָר װאָס בּאַקלערט זייער א גרויסן
ערייפּלאַזײ ,שע' ,שוין איינמאָל אַ סוכּהי.
 --דאָס .הװבּ .בּאַשעפֿטיקונג ,אַרבּעט פֿון אַי.אַרכיטעקטו'ר  --די2 .} ,אײ 22ג.
 ,1בּוייקונסט .קונסט פֿון פּראָיעקטירן און
אױפֿשטעלן בּנינים און אנדערע פּראיעקטן .אי
פֿון װאָלקנקראַצערס ,אַי פֿון רענעסאנס -און
פֿון בּאַראָק-תּקופֿה .אַי פֿון בּריקן .אָרנאַמענ-
טאַלע אִי .פֿונקציאָנאַלץ אי .אי װאָס איז
האַרמאָניש מיט דער לאַנדשאַפֿט .אינערלעכע אַי
פֿון צימער .אַי פֿון מעבּל . . ., ,פֿלעגט לערנען
אי פֿון מסכת עירובֿיןײ ,פֿרוג װו ,נ"י ,0191
|
זי ,56
 .2פיג .אַלגעמײנע קאַנסטרוקציע פֿון שפּראַך
,ומגעלומפּערטע אַי
אָדער ליטעראַטור-װערק .א
און האַמעטנע אָץיקוצצדיקייטן" ,א .גאָלאָמבּ,
ליבּ 5291 ,ווא .4

-ישקייםט  --הקאָבּן די

דיש  --אַזי.

געבּײַדעס זיך ניט אויסגעצייכנט מיט איבּעריק
איישקייט" ,ד .פֿעלדמאַן איבּז ,אַ .סליסאַרענקאָ,
דער

שװאַרצער

מאַלעך ,כאַרקאָװ ,יאָר?.

אַרכיטראַ וו  --דער ,קכאיי 22גר.

דעקאָריר-

טער הויפּטבּאַלקן איבּער זײַלן .דעקאָרירטער
אייבּערשטידל פֿון א טיר ,פֿענצטער ,עפֿענונג,

אַרכיל  --דער?2 .אײי 2291

װאָלעטע

פֿאַרבּ װאָס מע קריגט אַרױס פֿון אַ ספּעציעלן
מין אַלגעס און פֿונגוסן,

אַרכימאַנדרי'ם  --דער- .ן.

הױכראַנגיקער

גלח אין דער היערארכיע פֿון דער פּראַװאָסלאַװ-
נער צערקווע ,נאָר איין שטאַפּל נידעריקער פֿון
פּאַטריאַרך; .דער רוסישער אי האָט געקױפֿט
נישט װײַט פֿון יפֿו א שטיק ערד וואו מע ויל
בּויען אַ פּרליוט" ,ייפֿאָל ,5881 ,נאן  ,51עפון
גובּערנאטאָרן בּיזן לעצטן פּאַליציאַנט ,פֿון אַן
אי בּיז א גלאָקנצ;ער" ,ייז ,בּרידער אַשכּנזי,
זי ,774

אַרכימאָנסטער  --דער- ,ס .אַרכימאָגסטער,
ל .גאָר א שרעקלעכער ,ריזיקער מאָנסטער.
,זיצט הערשלס פּײַניקער ,דער א' ,דער הערשער
און אַװעקרױבּער פֿון די לעבּנס פֿון מיליאָנען",

וְציטי אין פֿאָר 1691 ,עו 82ן,
אַרכימעד|עס

אָרלױן

--

גריכישער

דייש  --אַדי .אַ'ער ספּיראַל ,אַיע שרויף ,א'ער
פּונקט, .מיינט עס אַז איך האָבּ געפֿונען דעם
אַין פּונקטײ ,קאַר | ,נ"י  ,8391זי ,83

אַרכיס"בּלום  --די ,יען.

,די געפֿלעקטע אִבּי איז א פֿרילינג-געװיקס,
װאַקסט אויף פֿײַכטע לאָנקעס" ,ד .האַכבּערג,
איבּז ,אָטטאָ שמײַל,

פֿיזיקער און

פּער אין א פֿליסיקײט פֿאַרלירט אַזױ פֿיל װאָג

װיפֿל עס װעגט דער סכום פֿון דער אַרױס-
געשטויסענער פֿליסיקײטן, ,בּאַלד האָט ער זיך
איבּערצײַגט אַז עס פֿעלט שוין אים דער
פּונקט פֿון אַי" ,בּעמ װו ,זי ( .01אַי זאָל האָבּן
אַלט געהאַט דעם אָנשפּאַר-
געזאָגט אַז אויבּ װער
פּונקט פֿאַר אַ הײבּער ,װאָלט ער מיטן הייבּער
געקענט אױפֿהײבּן די ערדן.

מאָסקװע

געװיקסן,

,0291

זי ,221

אַרכיסינאַגאָגאָפֿ  --דער .מצ נבּ.

ראש

הױכער ראַנג אין
אַרכיעריי  --דער- ,ען.
היעראַרכיע פֿון פּראַװאָסלאַװנע פּאָפּן, .אײַער
פֿאָטער זעט אויס װי אַ פּאַסטאָר ,װי אַן א",
שע,

זיש

--

אדי.

סקעלעטן

 ...,צעבּרעקלטע

און אַיץ ליםכּלים ,"...ייז ,אַלט-שטאָט,
זי ,682
אַרכעגאַנױיע  --די( .בּאָטאַניק) .װײַבּלעכער
פֿאַרמערונג-אָרגאַן בּײַ ספּאָרן-געװיקסן.

הקהל ,גבּאי, ,ד,ער ראש-בּית-הכנסת ,דער א"י
אינעם רוימישן עגיפּטן" ,מתּתיהו מיזיש ,יִבֹּל
וווא ,12 ,זי  ,941קאַ נאָענטע שײַכות צו דער
אָרגאניזירונג פֿון רעליגיעזן קולט |אין רויםן
האָט געהאַט דער אַ' (שול גבּאי) װאָס האָט
געהאַט די השגחה איבּער דער אַרדענונג פֿון
דעם גאַטדינסט" ,זק ,איבּז ,שד שו ,ז' ,81

פֿון צװיי

װעלטן

ז' .051

אַרכיפּלאַזם  --דזו אַרכאָפּלאַום ,)--
אַרכיפּעלאַג  --דער" ,ן .פכאיי 22גר .גרופּע
אינדזלען װאָס געפֿינען זיך נאָענט איינער צום
אַנדערן.
אַרכיקאַפּילאַ'ר  --דער , ן? .כאיי 2כגר .ל.

--

-יש

אַדי

אָרכעי ,אָרכיי!  --גנ 168ז .0שטאָט אין
בּעסאַראַבּיע, .די שטאָט אָי ,בּעסאראַבּיע ,פֿלעגט
מען רופֿן איער גנבֿ ,װײַל דאָרט האָט זיך פֿאַר-
צײַטנס געפֿונען אַ גרויסע תּפֿיסה" ,טמז,
 6ווו .02
אַרֹל  --גנ שטאָט אין דעפּאַרטאַמענט בּוש-
דיראָן ,דרום-מזרח פֿראַנקרײַך ,עקסיסטירט נאָך
פֿאַר דער רוימישער הערשאַפֿט ,אין אַלטע
ייַדי ספֿרים:

ייָדי ישובֿ

אַראַלד ,אָרל ,אַרליש.

זאָל האָבּן עקסיסטירט זינט נאָכן חורבּן בּית-
שני ,אָפֿיציעלער דאָקומענט װעגן א ייָדי קהילה
אין אִי פֿון יאָר  524אָצ .אין מיטלעלטער
בּאַרימט מיט א צאָל װיכטיקע מפֿרשים און
גאונים ,צ"א ,יצחק בּן יעִקבֿ הכּהן ,דער גרויסער
מקובּל װאָס האָט אין  ,31י"ה אָפּגעזוכט אין
אי פֿאַרלױרענעם יספֿר העיוךי

אַרלאַזונג---די .אַרב .610:1: 8628116 .רײַכלין 8

גאָר דינינק רערל ,װי א הערעלע דין געפֿעס
אין אָרגאַניזם, .,די יונגע ,ניט פֿאַרענדיקטע
אַנטװיקלונגס-פֿאָרמען פֿון די קאַפּילאַרן רופֿט
יש
מען אַין" ,טאַָז ,װאַרשע  ,0391נן .1:2
 . . 4 -בּאַטראַכטן יענעם  ...טיפּאָלאָגישןקאָמפּלעקס װאָס טראָגט דעם נאָמען אַישע
נעװראָזע" ,דאָרטן.

( ,6681יאן  ,6681 41פאה  ,0781 :51טאן -- )02
;אָ'ער פּערל" ,ע,אַ בּײַטש אִיער"| .דער קאָליר
 ---אומקלאָר .אין איין שטעל זיכער  --װײַסן.

געוויינטלעכער אַרוס-

אָרלאָן  --קינסטלעכע שטאָף ,פּראָדוצירט דורך

אַרכיריי  --דער- ,ען.
רייד פֿון אַרכיערײי,
אַרכע  --די ,ס:95 .

אַרפֿע.

אַרץ,

לאַנגער און שמאָלער קאַסטן
.::2: 8
מיט אַ ראָד װאָס דרײט זיך און עס װערט
דורכדעם געשאפֿן א װינט װאָס העלפט אוועק-
בּלאָזן דעם שפּרײ פֿון קערנער, .זי פֿלעגט
עפֿענען די מיל-טיר מיטן האָרן  /און אויפֿ-
פֿרעסן פֿון קאַסטן דאָס בּיסל קלײַען  /און פֿון
דער ארכע דאָס מעסטל קאָרן" ,י .ראַלניק,
געקליבּענע

מאַטעמאַטיקער פֿון  .3י"ה פֿאָצ ,געלעבּט אין
סיראַקוז .פֿאָרשער פֿון סטאטיק בּײַ פֿעסטע
און פֿליסיקע קערפּערס .אױסגעפֿינער פֿון טעכ-
נישע אינסטרומענטן .א"ג ע זע ץ {= א קער-

זזו אָרכידעע ,6--

דיע  --די .מצ נבּ .װיסנשאַפֿט װאָס פֿאַר-
נעמט זיך מיט פֿאָרשן פֿריִערדיקע תּקופֿות,
לויט מאַטעריעלע רעשטן,

לידער,

ג"י

,8

זי

,6

אַרכעאָגראַפֿױיע  --די .מצ נבּ.

דאָס שטו-

דירן אַלטע געשריפֿטן ,אױפֿשריפֿטן ,אײַנקרײ
ישׁ  --אַדי.צונגען.

אַרכעאָזאָאיש  --אַדי( .געאָלאָגיע).

פֿאַרטײַטשט

יוהנחה'

(אסתּר,

בּ,

:)81

;אונ'

ארלשׂונגא" |תִּי,, .הנחה"ן,

אָרלאַ'ן  --דער ,אדי +- .אָרלעאַן .אין קמ

אַ כעמישן פּראָצעס,, .מיר נוצן .. .קינסטלעכע
פּראָדוקטן װי נײַלאָן ,אִי ,אַקרילאָן  . . .און
מאַסן אַנדערע סינטעטישע געװאַנדן װאָס זײַנען
אױיסגעאַרבּעט פֿון ניט-ראַפֿינירטן אויל  . . ,און
נאַטירלעכן גאַזײ ,טאָג 8591 ,ווא ,7

אַרלאַנגען  --טרװ .אַרכ.

דערלאַנגען ,דער-

גרייכן .אָנקומען צו עפּעס, .דיא שאָף װאָלט ער
ודער לייבּן גאָר בּאַלד אַרלאַנגןײ ,ספֿר משלים,
פֿדמ  ,6961ב/בּ.

אַרלאַפֿט  --די? אַרכ.

לשוךהרע (סטוטש,

 .61//2: 6 6881 6דאָס װאָס איז א לאסט
פֿאַרן אויער,

אַרלױבּן  --ארכ.

דערלױבּן לאָזן פֿרײ.

װאָס

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט ינחרפֿתי (ויקרא ,יט;)02 ,

איז פֿון (האָט א שײַכות צו) דער תּקופה פֿון
א בּיליאָן בּיז דרײַ בּיליאָן יאָרן צוריק ,װען
עס זײַנען אויף דער ערד אױפֿגעקומען די
עלטסטע פֿאָרמען פֿון לעבּן ,פֿונגוסן ,אַלגעס.
אַיע צײַט ,תּקופֿה ,אַיע לעבּנס,

,אַרלוֹבּטײ |תּי :בּאשטימטן ,אין תּשועת ישׂראל,
פֿיורדא --- ?0471 ,אי

גר .פֿאָר-
אַרכעאַלאַ  -- 2דער" ,ץ? .אי
שער ,ספּעציאַליסט אױפֿן געבּיט פֿון אַרכעאַ-
לאָגיע,

אָרלױן  --די .בּמ +-- .אַלרױנע.6931 ,

ליבּע-

עפעלעך .דודאים ,אויפס אָדער װאָרצל מיט
מאַגישע כּוחות צו פֿאַרשטאַרקן ליבּע, .הדודאים
נתנו ריח ,ער שרײַבּט דער ילקוט דשׂ איז
טײַטש (אורלוין) ,דשׂ מיינט דיא צווייא (שבֿטים
ישׂשׂכר אונ' זבֿולון) דיא דא זײַנען װאַרן

2000

אַרלײיזן
גיבּאָרן פֿון װעגן די (אורלוין) ,". . .צאינה,
קסבּ/א.

דערליזן .אויסלייזן.

אַרלײזן  --טרװ .אַרכ.

ו.י.א ער שׂרה ,חנה
בּרענגען די גאולה., .
אונ יוסף דען הײַנטיגין טאָג אויז אירי צרה
האָט טאָן אַרליזין" ,שֹׂה װוו ,ד/בּ.
אַרלײַכטן  --טרװ .אַרכ .מס/מט11זס .6242/
ליכטיק מאַכן ,שײיַנען .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'קרף (שמות ,לד6 )53 ,אַרלוהטא" וְתּי:
,שטראַלטײן,

ארלײַען

---

טרװ.

לײַען,

אַרכ.

פֿאַרטײַטשט ינשיך' (מלכים
השׂט אַרליהנט",

8

רײַכלין

בּ' ,ד, )6 ,דשׂ דו

אַרליק  --מענער"-נאָמען? .כאָרע 2כאהרן, .אי
איז אַ רעגיאָנאַלער ,װײניק בּאַקאַנטער אָבּער
כּשר-ילדישער נאָמען" ,צייט ,טמז 6691 ,וו ,52
אָרלע  --גג .200 .שטעטל אין פוילן אויף
דער ליניע בּיאַליסטאָק---בּריסק ,אין אמאָליקער
גראָדנער גובּערניע .פֿון די עלטסטע ידי ישו-
בֿים אין קרױנפּוילן ,די גרויסע שול אין אַ'
|
פֿון  21י"ה,

אַרלעאַץ  --ג.
מזרח
מקורים

פֿון
מיט:

גרעסערע שטאָט אין צפֿון"

פֿראַנקרײַך.

בּאַצײיכנט

אורליאַן ,אורליניש.,

אין

ייך'

שפּורן

פֿון

אַ יָדי ישובֿ אין אִ'י פֿון  6י"ה .זינט פֿריען
מיטלעלטער װיכטיקער ייָד'י צענטער ,בּאַרימט
מיט זײַן גרויסער ישיבֿה ,פֿונװאַנען עס זײַנען
אַרױס א צאָל בּאקאַנטע מפֿרשים און פּייטנים
 --חכמי אורליאַן און זקני אִ,

שטאָףפֿאַרבּ ,העל-רויט,

אָרלעאַ'ן  --דער.

געלבּלעך-רויט .אָראַנזש-פֿאַרבּ ,לרובֿ פֿאַר טעק-
סטיל .פֿון פֿרוכטן פֿון אַ געװיקס מיט דעם
אַ'ער --
זעלבּיקן נאָמען 80411610 ,גאום.
װוין ,ז'  )381און בּײַ שע

(אידישע

ראָמאַנען,

זי ; ,)702אָרליאַנער פּערל"{ .עס זעט אויס אַז
בּײַ בּיידן איז דער קאָליר גאָר װײַס! אַזױ אויך
אין טמז 8691 ,או , :91איך האָבּ דערזען א מויל
מיט װײַסע ציינדלעך װי אָרלעאַנער פּערל"ן,
אַרלעבּן  --אוטװ.

אַרכ.

דערלעבּן ,..,

כֹּדי

ער ניקש בּיזושׂ און קיין אין פֿאַל אן זנ
קינדר אַרלעבּין" ,גה ,זי ,112

אַרלעקיץ  --דער ,יע

אײ ??איט.

 .1געי

שטאַלט פֿון דער איטאַליענישער פֿאָלקס-
קאָמעדיע ,בּיזן ווצא י"ה .טראָגט א מלבּוש
פֿון פֿילפֿאַרבּיקע דרײַעקן אָדער ראָמבּן אַ
שװאַרצע

מאַסקע

און אַ הילצערנע

שװערד,

 .2אַלגעמײנע בּאַצײיכענונג פֿאַר פּאַיאַץ ,לץ,

|
אַיבּלוזע .אַימאַנטל.
יאַדע  --די .1 .פֿאָרשטעלונג מיט אֵיען
אין דער הױפּטראָלע.
לצנישע קונצן.

 .2פּאַיאַצישע שטיק,

אַרמבּרוסט

זזו אָרעם, .אוני דשׂ
אַרם  -אַדי .אַרכ.
ניט ואלן קעם זיין בּויזר ראט / ,דען ער אויף
די אַרמן יודן גיראטן האט" ,מגל ,שי ,3731-41
ארם ( --אַראָסן גנ? .כבּראשית ,י 2232 ,אט.
לאַנד פֿון צפֿון און מזרח פֿון ארץיישׂראל ,בּיזן
טײַך פּרת .הױפּט-שטאָט  ---דמשׂק .אין תּלמוד
װערט דאָס לאַנד שוין אָנגערופֿן סוריא,
האָט פֿאַרצײלט אין לאַנד אִי װאַר

מע
סיריע, .

איין מאַן דר װאַר איין סריס" ,א .פּאַװיר ,גדולת
יוסף ,יװזעפֿאָװו תּקצ"ח ,כבּ/בּ .אויך פֿאָלק,
אײַנוואוינערס פֿון ארם, .און דוד האָט גשָי
שטעלט װאַכן אין אַי פֿון דמשׂק ,און אי איז
געװאָרן צו דודן קנעכט װאָס בּרענגען אָפּגאָבּ",
תּי ,שמואל בּ ,ח; .6 ,און גאָט האָט אָנגעשיקט
אויף אים בּאַנדעס . . .פֿון אי" ,תּי ,מלכים ב,
כד,2 ,
אַרמי  --װאַראַמין דער- ,מים? .דבֿרים,
אײַנואוינער פֿון אַרם ,מיטגליד
כו 5 ,אאַ.
פֿון אַרמישן פֿאָלק .לבֿן דער אַרמי, .דא ער
רבקה צום װײַבּ נאַם ,דיא טאָכטיר פֿון בּתואל

דעש אַי (דאש היישׂן זיא אים גלחות סיריא)
פֿון פּדן אַרם  . . .לבֿן (דעש סיריארש) שוועס-
טר" ,בּליץ ,בּראשית ,כה, .02 ,ער עשׂ מוסר
איז ממון של ישׂראל בּידי אַרמיים קומט אין
װנ --
איינם הונט אַרין" ,עח ,כבּ/ג.
ארמית, .װער עש ליגט בּייא איין אַ'ת קומט
{|= װערט מגולגלן אין איינם אויער האָן" ,עח,
כב/ג,
אַרמאַדע  --די ,יס . .672: 2620112 .גרויסער
| קריגספֿלאָט .די גרויסע (אומבּאַזיגלעכע) אַ' --
שפּאַנישער קריגספּֿלאָט ,צעקלאַפּט פֿון ענגלאנד
ל |  9ט אי
אין 8851

אַרמאַט  +- --אַראָמאַיט .אַדעסיק ,אַי"{ע)סענץ,
אַרמאַטאָר  --דער ,ן? .,איי 22ל .סטוטש,
שיףבאזיצער ,אייגנטימער פֿון שיפֿן,
.3
פֿענונג.

 .1בּאַװאַ

 ,2יעדער בּאַזונדערער מכשיר

בּאַװאָפֿענונג .

פֿון

 .9בּאַשיץימיטל פֿאַרן קערפּער,

( 4בּיאָלאַגיע)
פּאַנצער און זײַנע טיילן
טייל פֿון אָרגאַניזם װאָס דינט צום בּאַשיצן אים,
אויך װעגן געװויקס, .די דערנער  --די אַי פֿאַר

רויזן".

אַרמאַטע  --די ,דומ.::62: 2120012 .
טער.

מיליטערדינסט.

אי .נאָך דער

א' װעט

ער

אַרמאַטעפ  --די .פּטמ.
טיזם .לײַדן אויף אַ'

 .0מיטל אָנצוגרײַפֿן בּײַ בּעלי-חיים,

 .0אײַזן ,שטאָל װי א טייל פֿון רושטאַװאַניעס
בּײַַם בּויען, .ס'האָט אױיסגעפֿעלט דערעיקרשט
צעמענט און א-אײַזן" ,א .קאַהאַן ,אינזשענערן,

} .טייל פֿון אַן עלעקטרי-
קיִעװו  ,2391ז' 761
שער מאַשין וואו עס קומט אַרײַן דער עלעקטרי-
 ,8טייל פֿון יעדן מכשיר ,פֿון
שער שטראָם.
יעדער מאַשין װאָס פֿאַרהיט פֿון שאָדן ,פֿון
צעבּראָכן װערן .אויך :די א' פֿון לאָמפֿ,
 .9זאַמלנאָמען פֿאַר אינסטאַלאַציע-טײלן :קראַ-
נען ,שרױפֿן ,קעסלען ,טערמאָמעטערס ,מאָנאַי

איצט

חתונה

מיליי
אין דער

האָבּן

רעמאטעס.

אַרמאָלו'  --דער( .כאיי) 229ר .

רעוומא"

 ,1צונויפֿ

שמעלץ פֿון קופּער און צינק אויף צו אימיטירן
 .2בּאַגילדטע מעש אָדער בּראָנדז,
גאָלד.
 .5גאָלדיפּודער ,צוגעגרייט אויף צו בּאַגילדן.
 .1פֿראַנצייזישער

אַרמאַניאַ ק  --דער ,ץ.

ליקער מיט הויך-געשאַצטע אײיגנשאַפֿטן| .געװוען
פּראָדוצירט אין דער פּראָװינץ מיט דעם זעלבּיקן

 .2געדונגענער זעלנער פֿון די גראַפֿן

נאָמעןן.

פֿון אַרמאַניאַק ,רױבּער .בּאַנדיט| .די אַיץ זײַנען
אין  9441בּאפֿאלן די בּאפֿעלקערונג פֿון עלזאַס

און פֿון שװײַץ ,פּאָגראָמירט ייִדן,
אַרמאַניאַקום  --דער ,זזװ אַמאַניאַק;- .
זי , .1041איין בּיזן צאָן אַן שמערצן אַרױז צו
נעמן .נעם א' גימישט מיט פֿילון זאַפֿט אונ
.לט ער פֿון זיך
אַ
ֿ..
פָן
שמיר דען בּיזן צא
זעלבּרט אַרױז" ,קונשט

בּיכל ,אַמשׂט תּע"ח,

אַרמאָניע  --לעגענדאַרע שטאָט אין פֿלאַנדערן,
שטאָט פֿון לויטער פּאַלאַצן .דערמאַנט עטלעכעץ
,יין
מאָל אין בּבֹֿא בּוך .א

שוני

שטט

שטונד

אין אַנטגיגן ,זי הובּן אן הין צו צו וארן ,די
זעלבּיג שטט די היש אַרמוניאה" ,סטראַפֿע ,09
;זי בֿורן לנג בּישׂ זיא קאַמן דורט .דשׂ זי דר
זאַהן איר שטט אַרמוניאה" ,סטראַפֿע ,394
מסמתמז-זס

.0040:

דערמאָנען ,װאָרענען, .מיר גיפֿינדן אין אונזרר
תּורה
ארמאַנן

דז

דיא

אונ'

װײַבֹּר
צן

װײַזן

האָבּן
צו

פֿר

גוטן,

שטאַנד
אונ'

אבּ

צו
צו

װײַזן פֿון בּויז" ,בּראַנט ,פּרק יבּ.
אַרמאַפאַ ר  --דער ,ז .רומ: 12 .װ=8
פֿערד ,אָגער, .דער לאַשעק שטאַמט
.1
פֿון אַ װאַזשנעם אִ' און אַ שקאַפּע אַזױנס װי
אזעלצכס".

אַרמאַ'ק  --דער- ,עס?  :98אַרמיאַק

"2:

פּוערישער קאפטן פֿון אַ שטאָף
40ק.8
װאָס האָט אין זיך קעמל-װאָל ,בּכּלל בּרייטער,
פּשוטער ,גלאַטער קאַפֿטאַ)ן .ז,יי האַבּן דער-
זען פֿאַר זיך  . . .אַ ייִדן  . . .אין א רוסישן אי
מיט אַ בּרייטן גאַרטל" ,שע ,בּלוטיקער

שפּאַס.

אַרמפּאַנר  --דער- ,בּענדער +-- .אָרעמבּאַנד,
 1כּראַסלעט ,צירונג װאָס מע טראָגט אױפֿן
 .2טאַשמע אויף אַן אַרבּל, ,די געלע
אָרעם.
לאַטע האָט מען ...געענדערט אויף א װײַסן
אי מיט א מגןדוד" ,אי .ראַפּאָפּאָרטיגליקשטײן,
דאָס בּוך פֿון לובּלין,2591 ,

אַרלעקין"ענטל  --אויך אַייקאַטשקע .קליינע,

מעטערס ,הענגערס אא- .יש  --אַדי" .שטשיק

מיט בּלאָלעך-גראָע פֿעדערן און מיט שװאַרצע

אֿרמפּרוסט

 -דער" ,עס .װער עס אַרבּעט בּײַ אָדער מיטאַרמאַטור, .חפֿרה אֵיעס ציען אױפֿגעקנױלטץ

6פטזסמתם.

און װײַסע פֿלעקן830 ,ס,300100115111 1011412

צֶר דינט

אַרמאַנען  --טרח .אַרכ.

אַרמאַ'ט  --דער- ,ן +-- .האַרמאַט,

אַרמאַטו"ר  --די- ,ן- :99 .ורע.

קאַלאָנעס  ,". . ,מאָטע דעכטיאַר ,בּויער ,מינסק
,6

--

דער .מצ

ו' ,683

נבּ .אַרב.

6642:

בויגן מיט אַן אָנשפּאַר צום שיסן

פֿײַלן, .נון קאן איך ניט גיזעהן בֿור דעם

2001

אָרמוזד
בֿוגיל איין בּליק / .ער שפּאַנט אויף זײַן
אַרמבּרושט דשׂ װאַר שטארק און דיק" ,שמואלי
בּוך ,סטראָפֿע  . . ., ,8321אַל דער נויארט מיט
בּויקשן שישׂן קאן אודר איין אַ' קן שפּאַנן",
בּבֿאיבּוך, ,892 ,ער טעט ניקש אַנדרשׂ אלש
מיט דעם א' אוני מיט פּפֿײַל בּוגן שיסן" ,מבּ,
מעשֵׂה קס"ו.

ארמוט  --די .מצ נבּ .אַרכ .דטשמ 6841:
דלות ,אָרעמקײט ,רײַכי
3,(6)4טסנת.18
4
לין  8פֿאַרטײַטשט יבּמסכּנות' (דבֿרים ,ח;)9 ,
,ין אָרעמקייטין .אַ,רמיט
,מיט אַרמואט" |תּי :א
איז שאד אונ' ניט איין שאַנד" ,צוכט, .זיא
זאגטי מיר זוא פֿיל זאַכן פֿאָר ,מיך צו איבּר
ריידן ויא איך איר א' ניט אן זעהן" ,מראות
הצובאות ,װאַנדזבּעק , ,8171אונ' דוא זאָלסט
אונז בּיהיטן אוני בּישירמן פֿר אִי אונ' פֿר
נוטבּדאַרפֿטיקײט אונ' פֿר דלות אונ' שפֿלות",
ניַאי תחינות ובּקשות ,הומבּורג תּפּ"ט, .גע
בּוירן און אױפֿגעצויגן  . . .אינעם גרויסן מויער,
אין גרויסער ענגשאַפֿט ,עלנט און אַ'" ,שע,
יומיטובֿ

שיינהייט.

װ ,ז'  .931פפֿאַרגעס אָן מײַן

איך דאַרף ניט קיין גבֿירות / ,אַ

לאָז מיך אין אַ'י ,איך זוך קיין עשירות" ,מר |,

ניל  ,8091זי ,54
דיקייט  --די, .װער ניט דײַן תּורה מײַן
דר מייאונג  . . .דא װער איך פֿר לאָרן גװאָרן
סדור

מיט מיין אַ'" ,עפש,

תּפֿילות

צוכט.

זײַן",

;כּהא

דאַש ערמטליך

דשׂ

אַזו

איז

דֹשׂ זיא האָבּן געשׂן אונזר

עלטרן אין דען לנד מצרים",
דעסע

למשה,

דש

בּרוט

,6961

רא/בּ.

|סדורן
ער

תּפֿלה
פֿון

רײַזט

װו ,אַמשׂט

תּק"ח ,קכב/בּ| .תּי ,תּהלים ,קיט. , ,, 291 ,װאָלט
איך אונטערגעגאַנגען אין מײַן פּײַן"ן .בײַ
עפש איך נאָךך אן עלטערע פֿאַרצם --
ארמוטיי, ,,רײַכטום אוני' אַרמוטײיא שטיט
אין גאָטש זײַן גװאַלט" ,דרך הישר לעולם הבּא,
93ם ,תּמ"ה? ,ו/א.

אַרמטשער  --די ,יס .אַמ.=:: 12800118/ .
שטול מיט אָנשפּאַרן פֿאַר די הענט,
אַרמיאַ'ק  --דער ,יעס .זזו אַרמאַיק .+-
אַרמיא קראיאַָװאֿ  --די .אַקיאַ ,פּױלישע
אונטערערדישע אַרמײ בּשעת דער נאַצישער
אָקופּאַציע; .די גרופּעס פֿון דער אַ"ק'...
פֿלעגן הרגענען ייִדן" ,שפרינצע פֿײערשטײן
דאָס

בּוך

פֿון לובּלין,

,2391

ז' .854

ארמענער ,פּעאָ.
ארמיאַשקע  --די ,יס
פֿאַראַן דאָרטן אויך א'ס ,די גרעסטע זשוליקעס
אויף דער ועלט" ,בּרוס ,די שטילע ערד ,זי ,191

 .0חײל,

אַרמײי'  --די- ,ען?? ,איי 220

אַלע בּאַװאָפֿנטע כּוחות פֿון אַ מדינה ,יבּשה-אַ',
ים-א' ,לופֿט:אַי .אַײאָפֿיצער ,א"איינהייט ,א"
אָפּטײילונג ,אַ-קאָמאַנדע (קאָמאַנדיר) ,אַקאָר-
פּוס .מלל פֿאַרטײַטשט יצבֿאי (דניאל ,י:)1 ,
;אַרמע" {תּי, :װועגן א לאנגער צײַט" ,תִּי פֿאַר-
טײַטשט שטענדיק צבֿא :ח יל }, .בּפֿרכטן זיא
זיך װען אַבֿרם  . . .אויך איין אַרמעהי צו זאַמן
קענטי קעגן זיא בּרענגן" .ר' משה אלשיך,
איבּז רי יוסף דאַרמשטאַדט ,תּורת משה ,קאַרלס"
רוא תּק"ל ,לה/ד .,אין שװבּ ,; --חיל .צבֿא
מלחמה .איין אַרמע", .איך װעל אַרײַנפֿאַלן אין
אַ גרויסער מחנה ,דאָס הייסט א גרויסע א"י
איבּז ,גדולת דוד ,וילנע תּקע"ז, .װידער װעט
זײַן אַן א' . . .און בּאַפֿעלן און קריג" ,יז,

אַרמון  --ואַרמאָןן דער ,ונות? .כמלכים א,
פּאַלאַץ, .בּײַ דער שװעל פֿון אַי פֿון
טז81 ,
די קלאַסיקערס" ,מלך ראַװיטש ,גק ,54 ,זי ,401

אַ' של

-

שבּת

של שבּת" ,יעקבֿ מאַרגענשטערן ,מקדש מלך,...

װאַרשע  ,1881זי ,9

אַרמונדערן  --טרװ .אַרכ8 .ז64מטחזזס 0742:
81טס.

דערמונטערן.

זזח

רײַכלין

8

פֿאַרטײַטשט ימתרונןי (תּהלים ,עח :)56 ,ל"א
וְלשון אַחר} 'מתרונן"  --דער זיך ארמנדרט,

 .2די בּאַװאָפֿנטע כּוחות חוצן קריגספֿלאָט,
רויטע אי פֿון רוסלאַנד .אליאירטע א'עןי
 .2גרויסער אָפּטײל פֿון אַרמײ ,בּן .אַן אַי
פֿון צװיי קאָרפּוסן .די אי װאָס איז פֿון
ענגלאַנד אריבּער קיין פֿראַנקרײַך .אן א' אױפֿן
צפֿופֿראָנט און אַן אי אױפֿן דרום-פֿראָנט ,א
קאָמאַנדיר,
 .4גרויסע גרופּע ,אָרגאַניזירט פֿאַר א
ספּעציעלן

ציל .די אַי פֿון אַסטראָנאַװטן.

אַן

אַ' פֿאָרשערס װאָס זוכן נײַע ענערגיע-קװאַלן.

זיך

איש  --אַדי .אַאיש בּרויט .אַיאישע בּאַדי-ער  --דער ,מצ װי אצ, .פֿון דערפֿל
נונג.
פֿון קלענסטן ,בּיזן קלענסטן אולוס  /אײַך,

אויסין .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט תּשׂיחךי (משלי,

לערער"אַי ,א דאַנק און אַ גרוס",

אי .כאַריק,

עס

זי ,901

כּלומי

כשהוא

ער".

|תּי, :װ,אָס

ו , :)22זי ארמונדרט

ניכטערט

דיך" {תּי, :װעט

רעדן צו דירין,
אַרמטלעך  --אַדי .אַרכ.6:740: 8011-60016 .
דזוו אָרעמלעך ,אָרעם . . ., .איינם יהודי דז ער
לעבּט אַרמיטליך ,דען װײַל מיר אין גלות

|תּי :ה,ילף"ן.

אַרבּל,
אַרמ(י)ל  ---דער .אַרכ1612 .ז.40/42: 6
,אין קיין הענשיך טאָר מן ניט דר מיט גין
אויש דעם עירובֿ ,עז זײַא דען זיא װערן אָן
גיניאט אן זיין אַרמיל" ,לטן ,סז/א,

איבּז,

אליהו

קוטנים,

מצחק

בּקובֿיט,

8961

 . ..קאַרנאָוסקי ,זי , .342ער זאָל דינען אין

פּאַלאַץ פֿון שבּת.

פֿאַרטײַטשט 'שוע' (איובֿ ,ל :)42 ,אַרמייונגא"

װערבּ  --אַרמײַען .רײַכלין

שטאָט צו שטאָט . ..גאָר אַרמטליך אוני גאָר
קאַל גיט ער איבּר בּערג אוני איבּר טאַל" ,כּיי

דער אי פֿון אפֿרים-יאָסל {= פֿראַנץײאָזעף פֿון
עסטרייךן" ,שמואל װיגאָדאַ ,פֿאַר 9591 ,וא ,72

2כצונױפֿבינד אין אַ פֿמ װעגן א צדיק װאַס
ווערט געבּראַכט אין אי של שבֹּת, .אויף די
בּעכער װאַר געשריבּן כּוס של שבּת; און בּײַ
דער טיר וואר געשריבּן אַי של ש' ,דאָס הייסט
דער פּאַלאַץ פֿון שבּת :אויף די טישן שולחן

ארמײיאונג  --די- ,ען ,אַרכ .מ6160ז1ס .6040:
פֿאַרװײַלונג .גוטער צײַט-פֿאַרבּרענג .רײַכלין 8

 8פֿאַרטײַטשט 'שטוי (בּמדבּר ,יא :)8 ,אַרמײַטן
זיך ,ל' טייול" |תּי :דאָס פֿאָלק האָט זיך
פֿאַרשפּרײטײן ,דאָס װאָרט אשתּעשעי (תּהלים,
קיט )61 ,פֿאַרטײַטשט רײַכלין , :8איך װיל מיך
אַרמײן" |תּי, :קװויק איך מיך"ן,

וְריב ,קאַמף קעגן אַזאַרטשפּילן בּײַ ייד נ"י
 ,6זי 581ן,

אַרמו 'זד  --גאָט פֿון ליכט אין אַלט-פּערסישער
רעליגיע +-- .אַכרימאַן,2531 ,

לכּבֿוד

אַרמיניאַנער

מיט

לײַבּ און לעבּן,6391 ,

ע'ץ  --דער- ,צעס .סל; .זי האָט ...אַגעזונטן אַי . . .דערהרגעט" ,ספ ,סודות ,זי ,942
,די רויטע אַיצעס פֿאַרצױמען א שטיק גאַס",
סעג,

צעבּראַכענע

זײַלן ,וארשע

,0291

זי .031

אַרמילאַ'ר  --אַדי .קכאיי 22ל.
פֿון רינגען ,פֿון רײפֿן .

װאָס בּאַשטײט

א'-ספערע אָדער

אקיש)ע ספֿערע ( --אַסטראָנאָמיע) אַנטיקער
אינסטרומענט ,װאו עס זײַנען אראנוזשירט
רינגען ,װאָס זיי אַלע זײַנען קרײַזן פֿון דער
זעלבּיקער ספֿערע ,געװאָרן געניצט צו װײַזן די
רעלאַטיוע פּאַזיציע פֿון הימלשן עקװאַטאַר און
די עקליפּטישע און אַנדערע קרײַזן אויף דער
הימלשער ספֿערע.

אַ'רמילום

--

(הרשע)

|..

האָראָישען

ככתרגום ישעיה ,יא :4 ,אי רשיעא; אויך יונתן

בּן עוזיאל ,דבֿרים ,לד :4 ,אַרמלגוס רשיעא,
'אַי דער רשע" .דער נאָמען אי שטאַמט משמעות
אָפּ פֿון ראָמולוס ,דעם גרינדער פֿון רוים}.
, 1דער אי און גוג ומגוג מיט אירן הערן
|=אַרמייען} װעלן זיך פֿאַרזאַמלען און בּרייטן
אין שטרייט" ,אור לעת ערבֿ ,לאָנדאָן תּק"פּ?,
ז' , ,32איינער טוט א נעם דעם בּאַקאַנטן
ספֿר אַבֿקת רוכלי . . .און לייענט הויך פֿאַר
אַלע דעם זיבּעטן צייכן דאָרט ,אַזױ .,. :אין
רוים איז דאָ אַ מירמלשטיין װאָס זצט אויס
װי אַ בּילדישיינע נקבֿה ...קומען די רשעים
צו דער מירמלשטיינענער יפֿהפֿיה  . . .און מאַכן
מיט איר קוצעניו-מוצעניו .זי װערט מעובּרת
 ...און סעקט א קינד מיטן נאָמען א' דער
שׂטן ,ועלכן די אומות רופֿן אַנטיקרישׂטו .ער
איז אומגעלומפּערט גרויס :צװעלף איילן לאנג
און צװעלף איילן בּרייט .די אויגן רויט ,האַר
---

גאָלד ,געפֿאַרבּט

מיט

גרינע

פּיאַטעס

און

צוויי האַלדזיאוןנאקנס .דער דאָזיקער פּאַרשױן
גיט זיך אויס דער װעלט פֿאַר משיחן .גייט און
נעמט אײַן מדינות  . . .שטעלט זיך אים אַקעגן
. ..משיח בּן יוסף  . . .און אין דער דאָזיקער
מלחמה װערט |משיח בּן יוסף} דערהרגעט . . .
גאָט רעגנט מיט פֿײַער און שװעבּל און האָגל
און דערהרגעט אי ה' בּײַ דער צווייטער תּקיעה",
ממוס,

װינטשפֿ,

זי ,34:44

 .2סתם אַ טיראַן ,רשע-מרושע, .דער ימח"
שמוניק אי ה' מיט די װאַנצעלעך האָט פֿאַר-
טיליקט אחינ בּנייישׂראל אין אייראָפּץ?.
אַרמיניאַנ(ער  --דער ,מצ װי אצ .װנ -ין ,יס.
מיט-
|2פֿון גרינדער יאַקאָבּוס ארמיניוסן.
גליד ,אָנהענגער פֿון קריסטלעכער סעקטע װאָס
האלט אַז ישו האָט זיך געבּראַכט װי א קרבּן

2002

אַרמיסטיס
פֿאַר דער גאַנצער מענטשהייט
פֿאַר די װאָס גלייבּן אין אים

און ניט בּלוין
היזם,

אַר'מיפטיס--דער ,מצ נבּ .אַמ.==21: 6011510118 .
פֿײַער-אָפּשטעל ,װאָפֿןשטילשטאַנד .אָפּמאַך אָפּי
צושטעלן שלאַכטן .נאָכן א' װעט אפֿשר קומען
אַ שלום-אָפּמאַך.

בּעלהבּיתטע,
אַימיפטרינע  --די' ,ס.
בּאַלעבּאָסטע |2כמײַסטערינע דאַר?ן, .ס'איז גוט
צו זײַן אַן א' (גאָספּאָדינע) בּײַ אַ פֿולער
סקרינע" ,שװ {= סאיז גוט ,גרינג צו פֿירן אַ
בּעליבּתּישקייט ,װען עס איז פֿאַראַן אַ סך
אָנגעגרײט גוטס ,פּראָװיאַנטן,

 .1בּאַװאָ

אַרמירן  --טרוו- .מיר( ,גע)אַרמירט.

פֿענען .בּאַזאָרגן עמעצן( .אַ מדינה ,אַן אַרמי)
מיט געװער, .די גרויסמאַכטן אי אױפֿסנײַ די
 .2פֿאַרשטאַרקן מיט
קלענערע מדינות".
שטאָל און אײַזן, .די בּעטאָךקאָלאָנעס זײַנען
ארמירט מיט דרל סלופּעס אײַזן".
אַרמיש | --אַראַמיש} דאָס .אַראַמישע שפּראַך.
שותּפֿישער נאָמען פֿאַר סעמיטישע דיאַלעקטן
װאָס מע האָט גערעדט בּערך דעם  .8י"ה אין
די לענדער פֿון סיריע ,מעסאָפּאָטאַמיע ,ארץ"
ישׂראל ,בּיז צום פּערסישן ים-אײַנגוס .אי אין
פֿון  .5י"ה פֿאָצ בּיו לערך  .9י"ה געװען די
רײידשפּראַך בּײַ גרויסע טיילן פֿון ייִדישן פֿאָלק
(א"י ,בּבֿל ,סיריע ,פּערסיע); אין איר זײַנען
אַקומולירט װיכטיקע שאַפֿונגען :טיילן פֿון די
כּתובֿים אַחרונים ,דניאל ,עזרא ,תּרגום אונקלוס,
בּן'סירא ,תּלמוד ירושלמי ,יונתן בֹּן עוויאל,
תּלמוד בּבֿלי ,מורשים ,זוהר ,שאלות ותּשובֿות
אוֹן נאָך און נאָך.
;אין פֿאַרשײדענע לענדער האָט אי זיך אײַני
בּײַ פֿעלקער

װאָס

האָבּן פֿריִער

גערעדט אויף אנדערע שפּראַכן ...אין דער
פּערסישער אימפּעריע  . . .איז אִ' געװאָרן די
אָפֿיציעלע דאָקומענטן-שפּראַך  . . .מיט אזעלכע
איבערלאָקאַלע פֿאַרשרײַב-פֿונקציעס האָט זיך א'
געהאַלטן אין גאַנצן מיטעלן מזרח אַ װאָסערע
טויזנט יאָר ...בּײַ אַ געװיסן סעגמענט פֿון
דער בּאַפֿעלקערונג |אין ארץיישׂראלן  . ..איז
געװען אָדער העבּרעאיש אָן אַ' אָדער א' אָן
העבּרעאיש  . . .אין א געוויסער מאָס האָט כּמעט
יעדער יחיד געקענט בּיידע שפּראַכן ...ניט
איבּערנאַכט איז אִ' געװאָרן בּײַ ייִדן אִין
ארץ-ישׂראל די אומפֿאַרמיטלטע שפּראך" ,מװג
זזי  .06716עאַי בּײַ ייִדן גופֿא איז אויך ניט
פֿון איין גאָס .אין צײַט ציט זיך די געשיכטע
אויף אַ מהלך פֿון העכער  0002יאָר  . . .געפֿינט
מען אין װיסנשאַפֿטלעכע שריפֿטן די ספּעציפֿי-
צירונג ייִדיש-אַי . . .דער צוממערסטן אַדעק-
װאַטער נאָמען איז תּ רגומיי ש" ,דאָרטן,
זו' ,27-31
אין זײַן געשיכטע

ניצט מח
אייסט,

אַייזירן,

פֿון דער יידישער

שפּראַך

א'יזירונג,

אַ'יזם,

אִי איז אַרײַנגענומען געװאָרן אין טיילן פֿון

די טײַכן פּרת און חידקל .צעטיילט צװישן
רוסלאַנד און טערקײַ אין  ,1291דער טייל אין
רוסלאַנד איז פֿון  6391אַ סאָװועטישע רעפּובּליק;
הױיפּטשטאָט :עריוואן.

דאַװנען ,בּרכות ,פּיוטים ,רעליגיעזע צערעמאָי
ניאַלן ,װי :יקום-פּורקן ,קדיש ,אקדמות ,כּל-
נדרי ,יה-ריבּוןדעלם ,וכד',
פֿון לשוך-קודש אין ייִדיש זײַנען אַרײַן אַ
סך

אי'ע

װערטער

אויסדרוקן.

און

דוגמאות:

/

 2מזרח-רוימישע אימפּעריע ,בּיזאַנץ? .א
לינגװויסטישער אומבּײַט װאָס האָט געבּראַכט
דערצו אַז דער נאָמען אַי (מיט די העבּרעאישע
שרײַבּונגען :אַרמנײיא ,אַרמינא ,אַרמניא ,אַרמי
נאה ,אַרמיני) איז אױפֿגענומען געװאָרן פֿאַר

אַדרבּא ,גופֿא ,חבֿרותא ,לאַװ-דװקא ,מהיכא-
תּיתי ,מימרא ,ממה-נפֿשך ,נפֿקא-מינה ,סיטרא-
אַחרא ,עובֿדא ,רבּונו דעלמא כּולא ,רחמנא-
ליצלן ,שקלא-וטריא וכד'
אַרמיש  --אַדי .װאָס האָט א שײַכות צו אַרם,

,23

ענטפֿערט אויף אַי לשון ,כּדי בּנימין זאָל ניט
פֿאַרשטײן װאָס ער זאָגט" ,א .פּאַװיר ,גדולת

בּיזאַנץ ,אויף אַזא אופֿן איז אַרוסגעקומען די
אידענטיפֿיצירונג :בּיזאנץ  --יון ,ארץ יון --
אַרמניאה  ---אַרמעניע  --עמלק" ,קאָס ,יישפ

די אִיע מלחמות

מיט

מלכותישׂראל,

י,שׂשׂכר

יוסף וו ,יוזעפֿאָוו תּקצ"ח ,כז/בּ .אויך :ארמית,

ארמיע  --די ,יס .ל  +-- .2אַרמײ,

געפֿונדעװעט

אַרן

,האָט ער זיך אַװעקגעזעצט אין א קלויז און
האָט זיך אָנגעהױיבּן צו חקרנען מיט דעם גראָבּן
פֿינגער אין די טיפֿע שיטות פֿון תּלמוד אין א'
לשוזִי ,י .מ .אַלפּעראָװיץ ,דיא װעלט מלח'
מה , ...וילנע  ,5091זי ,52
אַרמל  --דער ,מצ װי אצ ,ערמל .אַרכ .לאָקל.
אַרבּל .אין קויאװע (פּולן):
 4-אַרמויל ,,שרײַבּ
אַי ,אונטעראי ,אײפֿוטער; אייבּערא.
שינדל שיי {ש=תּחיה!ן ויא זיא דיא ערמעל
זאָל געבּן מן װיל זיא װאַלבֿל האָבּן" ,פּראָגבּ,
זי ,24
אים"נהרים  .. ,| --נאַהאַראַייםן גנ? .כבּראי
אַרם צװישן די צוויי טײַכן
שית ,כד .01 ,אאַ.
(פּרת און חידקל) אָדער מעסאָפּאָטאַמיע .וואויג"
אָרט פֿון אַבֿרהם אָבֿינו און משפּחה אידער
זי האָבּן זיך בּאַזעצט אין לאַנד כּנען; .אוני
מאַכיט זיך אויף ,אונ'י ציהט נוך אַי נ' (וצלכיש
אים גלחות הייסט מעסאָפּאטאַמיאם) צו דער
שטאָט נחור" ,בּליץ ,בּראשית ,כד 01 ,ותי:
 . . 2געגאנגען קיין א"ני ,צו דער שטאָט פֿון
נחורן"), .אי-ני און אַמעריקע זײַנען פֿאַרשלאָסן
װי

א גבֿיריש

האַרץ",

פרץ,

געדאַנקען

און

אידייען ,ישרײַבּ אַ פֿעליעטאָן
אַרמען

--

געקירצט

פֿון אָרעמען, .פֿאַרװאָס

האָסטו צו מאַטערן מיך ,אָי ,אױיסדערװײילט?",
מלה ,אין ניוייאַרק ,נ"י  ,4591זי ,402
אַרמענאָאי"ד  --דער- ,ן( .אַנטראָפּאָלאָגיע).

װער עס געהערט צו דער װײַסער ,דער קאַװ"
קאַזישער ראַסע{ .פֿאַרשפּרײט אין מיטעלן
מזרחן .א  -- 7אַדי .אַאַלע סימנים, .פֿע-
דער-אַזיל (פּאַלעסטינע ,סיריע ,מעסאָפּאָטאַמיע)
איז געװען בּאַװאױנט אין דער צײַט פֿון 34
טויזנט יאָר פֿאַר קריסטוס-ערע דורך צװי
פֿאַרשידענע ראַסן :דער אַאַלער ראַסע און
אָריענטאַלער ראַסע" ,טאָז ,שריפֿטן ,װאַרשע
,9
אַרמענהוי!  --דאָס- ,הײַזער,
הקדש ,אַזיל
פֿאַר אָרעמעלײַט ,אויסגעהאלטן פֿון דער קהילה,
,און אויף אים איז געפֿאַלן די װאַל ער זאָל
בּויען דאָס דאָרטיקע ייִדישע שפּיטאָל מיט
דעם אַ"" ,קמ ,6681 ,פֵאן ,84

אַרמעניע  --גנ

 .1לאַנד אין אַזיע ,אין

דרומדיקן חלק פֿון קאַװקאַז ,בּײַם אָפּשטאַם פֿון

וװאָס

איז

די

בּאצייכענונג

פֿאַר

וווצא,1 ,

די'ש  --אַדי .װאָס איז שליך צו אַי און צו די
אַרמענער .אַיישע קולטור,

אַרמעניש  --דאָס .שפּראַך פֿון די אַרמענער,
אינדאָ-אײיראָפּעאישע שפּראַך .די אַלטע שריפט-
שפּראַך ,געניצט נאָך איצט אין דער ליטורגיע,
רופֿט מען גראַבּאַר ,און דאָס מאָדערנע אי
זינט  ,61י"ה ,די איצטיקע רײדשפּראַך מיט
איר מאָדערנער ליטעראַטור  ---רופֿט מען אֲש-
כאַרבּיק אָדער אאַַשרכבּאַר.
ארמענער  --דער ,מצ װי אצ .װנ יין ,ס.
ֿ,ון צװויי קעס-
מיטגליד פֿון אַרמענישן פֿאָלק ,פ
לען ייִדן האָבּן שדים אויסגעקאָכט איין אַ",
רוס' שװ {קאָס ,ידושפּ ווושא1 ,ן; .עס איז פּשוט

ניטאָ קיין היסטאָרישער אונטערשפּאַר פֿאַר אַזאַ
נאָמען |עמלקן פֿאַר אַ" ,קאָס ,ירשפ ווצא,1 ,

אֿרֹן  --אומפ ,אַקוװ( .מסתזה = 7 0242:
זיך זאָרגן .האָבּן אין
לײַדן ,מאַטערן זיךן.
זינען װי עפּעס װאָס לייגט זיך װי א שטין,
װאָס פֿאַרשאַפֿט זאָרגן ,װאָס צעשטערט דאָס
רואיקע געמיט (מחמת מורא ,ספֿקות ,פֿאַר"
לעגנהייט ,אומזיכערקייט אע) ,קימערן .אָנגין,
דזוו אויסמאַכן ,אוטװ ,בּ  .)572 +--( 2זיך אינ"
טערעסירן מיט עפּעס .האָבּן אַן אינטערעס פֿאַר
עפּעס .געניצט ס'רוב נעגאַטיו; .עס אַרט מיך
ניט אויף א האָר", .עס אַרט מיך בּיון קנעפּל".
,ניט מײַן ציג ,ניט מײַן חנוכּה-לאָמפּ  --װאָס
זשע קען עס מיך א'?" .עס אַרט װי דער
פֿאַראַיאָריקער שניי ,װי דער נעכטיקער טאָג ,װי
די װאַנט ,װי דעם קאָטער ,װי די ראבּע קאַץ ,װי
די קאַץ פֿון מיטװאָך ,װי א פֿינצטערע נאַכט
דעם גנבֿ ,װי דעם בּעטלערס זינגען .פפֿאַר
דער מאַמען איז ער גרייט ס'לעבּן אָפּצוגעבּן,
פֿאַרן פֿאַטער ארט אים ניט", .סיװעט אים נאָך
אַן אַר טאָן װאָס עֶר איז אַװעק פֿון װײַבּ און

| קינדער", .װאָס אַרט אונדז די פֿרעמדע שטאָט?/
װאָס אַרט אונדז פֿרעמדע מענטשן?".80 ,
אי אַרט אים נישט ,אָבּער קרענקען קרענקט
עס אים" ,פֿװל, .װאָס אַרט מיך הײַנט װאָס װעט
זײַן מאָרגן?", :דעם קראַנקן אַרט אַפֿילו א
פֿליג אויף דער װאַנט", :סאַרט נישט דעם
שיכּור פֿון װעלכן קרוג זײַן װײַן קומט" ,שו.
,ו.נ.ד.בּק היטבֿ בּמחשבֿה זו בּהתפּעלות
הנק' דבֿקות המחשבֿה (בּל"א צוגעקלעפּט גוט
דער שטערן אין דער מחשבֿה ,עס אַרט און

אַרן

אָרנטלעך

2005

רירט אים זייער) והוא הנקרא שמוע בּמחשבֿה
(בּל"א ער האָט גוט געהערט אין דער מחשבֿה)",

האָט פֿון צו פֿאָרן ניט גיקענט אורן" ,משל
הקדמוני ,אוסטראַה ,8681

שניאור זלמן זצ*ל,

 .2סתּם בּעטן, .ווער זיך חרפּנט צו עסן און

ט/א"בּ.

צו אי איז דאָ (היר) און דאָרט פֿאַרלאָרן",

,די קרענק האָט זיך אַזױ אײַנגעגעסן אין זײַנע
בּיינער אַז ער פֿילט זי שוין גאָרניט ,אַז סע
אַרט אים שוין ניט" ,ממוס' ,בּישיבֿה של מטה,
זי ,43
מיט זיך ; --זײַן דעה מאַכט ער אים צום
נרין ,דאַריבּר טוט ער זיך אַרין" ,עיון ,נו/בּ.
יעניש,

מן אימר

מו"ה דובֿ בּער בּן . ..מו"ה
קונטרס

ההתפּעלות,

קעניגסבּערג?

,1381

אֿרן  --אַנשטאָט האַרן אין רר אָן ה .ב :װאַרטן,

אָרֹן  --טרו .אָר ,געאָרט{ .בּ,יי אַ' אַשטײגער
איז אָבּסאַלוט זיכער דער לעזישער אָפּשטאַם,
דערויף זאָגט עדות דער לאַטײַנישער אַבֿיאַבות
אין פּאַגאַנישן לאַטײַן האָט דאָס פּשוט
6
געמיינט 3בּעטף אָבּער אין קריסטלעכן לאטײַן
האָט מען דאָס איבּערגעטײַטשט אויף בּעטן
בּײַ גאָט :תּפֿילה טאָןי ,און אַזױ איז דאָס אַרײַן
אין די ראָמאַנישע שפּראַכן .סיאיז א סבֿרא אַז
יידן אין רוים האָבּן אין זייער רוימיש-לעזיש
שוין אויך געניצט דאָס װאָרט מיטן טײַטש
'תּפֿילה טאָןי ,און דערנאָך האָט זיך עס אויפֿ-
געהאַלטן אין די בּאַזונדערע לעזישע שפּראַכן,
גראָד מאַכט זיך אַזױ אַז אין אַ מערבֿילעזישן
טעקסט איז איאָ פֿאַראַן אַן אױפֿװײַן אוריר
( . . .)0610עכּלל-פּנים איז אינעם קלאַנגיקן
געשטאַלט פֿון ייִדיש מזס ניטאָ קיין אָנצוהע-
רעניש אויף ספּעציפֿישע מערבֿ-לעזישע אָדער
דרום-לעזישע שטריכן" ,מװג װ ,זי .45ן מי,
אין שרײַבּ-שפּראַך פֿון מזרח-ייִדיש טרעפֿט זיך
בּיזן סוף  .81ייה.

 .1דאַװנען .תּפֿילה טאָן .מתפּלל זײַן --
אַליין אָדער מיט אַ מנין .אִי מוסף ,שחרית,
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יומצלאי (דניאל ,ו:)11 ,
,אוני ער אורטא ,לי והתפּלל" |תִּי,, :און תּפֿילה
געטאָן"ן, .דעשׂ מורגנשׂ אוני דעשׂ אובֿנט,
ווען מאן קריאַת שמע אורן זול" ,שמואלבּוך,
סטראָפֿע , ,733דרום הלט איך בֿור אייטל טורן,
דיא אין לשון הקודש װעלן אורן אוני בור שטין
דאַרינן קיין װאָרט" ,יוסף בֹּר יקר ,תּפֿילה ,4451
הקדמה, .ויל די ור שטין ניט וושׂ קריאת שמע
אודר ויושע טויטש איז אונ' וז ניט װז ער בּיט,
װען ער עז לנג אָרן טוט" ,מדרש ויושע
ויעקבּֿ

יִבֹּל

מייטליס,

װ}א,

ז'

1824

6צו

מורגנש גאָר פֿריא מאַכן אויף שטין ,אונ' בּאַלד
אין דיא שול צו גין ,אונ' צו מאַכן אִי זיא
בּכּװונה" ,ספֿר משלים ,פֿפֿדמ תּמ"ז ,לא/א.
.ודי תּפֿיליןן ניט איין גאַנצן טאָג זאָלין אויף
האַלטן ,דען נייארט אין דער שול ,אין צײַט
דאָס מן אורט" ,לט ו ,רבּ/בּ, .אויף דער לינקיי
זײַט שטעלט זיך דער זינגער / .ער שטעקט
זיך אין האַלז דען פֿינגר / .עֶר שרײַט נאָך אונ'
פֿאָר / .ער אָרט קיין װאָרט דאָשׂ גאנצי יאָר",
רי'

יואל

חזן,

ריח

ניחוח,

פֿיורדא

4271

{י.

שאַצקי ,אַמ' פּנקס | ,ז' ; 7811איין טייל
לאַנדס לײַט טרײַבּן אין אירן אָרן פֿיל פֿנטיסײא
אוני אַליר לייא נאַרישי בּאַזןײ ,עפּש ,דרך הישר

לעולם הבּא99 ,דמ ,תּס"ד ,ד/א, .דער גולן ...

טענדלאַו,

;איין

.298

װאָרט

שפּריך

גיזאָגט האָט ,אַן טאַנצן אוני אַן אורן קענט מן
מענכן נאַרן אונ' טאָרן" ,ספֿר משלים ,פֿ8דמ
תּמ"ז ,ו/א, .װער זיך שעמט צו עסין אוני צו
אורן דער איז היא אונ' דאָרטן פֿר לאָרן",
צאינה ,קנא/א, .הבּ איך מיר ניט לוזין זיך
שטראָף צו אָרין ,װיא בּין איך איצונד פֿר
לאָרין" ,שׂה וו ,פֿיורדא תּפּײז ,זי טז.

--

אַרנאַאט

דער ,ז .װנ ין

קע ,סס,

װער עס געהערט צו אַן אַנדער
ככטערקיש.
גלױיבּן װי אין זײַן סבֿיכֿה .אַ מחמדאַנער צװישן
קריסטן .אַ קריסט צװישן מחמדאַנער; .זײַן
טאטע איז געווען אַן א' (אַן אַלבּאַנישער מחמדאַ-
נער)" ,בּרוס ,גק ,פאן  ,95זי ,91
אַרנאַאוטקע  --די .מצ נבּ .ספּעציעלער מין
זומערווייץ מיט האַרטערע קערנער און װאָס
גיט אַרױס װײַסערע מעל ,װאַקסט אין אַדעסער

אַרנאַט  --דער" ,ן18 .תזס  .::2:אויך אָרנאַיט,
;,4ס  ,1 22:אויבּערשטער מלבּוש פֿון אַ
גלח ,אַ פּאָפּ ,בּכּלל פֿון אַ קריסטלעכן גײַסט-
לעכן בּײַם רעליגיעזן ריטואַל .דער בּיסקופּ אין

 .2אויך װעגן אוניפֿאָרעם' פֿון א

זײַן אָ,

ראַבּײַ ,אַ חזן ,אָפֿט מיט

פֿון בּיטול,

;דער אַי פֿונעם חזן און דאָס כאָר איז אויף
ווינער אַרט" ,צעד ,ז' ; ,232גרינג צו שענדן
דעם אִי ...דאָס טוען נאָר ייִדישע חזנים",
פנחס
אונזערע

מינקאַװסקי,
סינאַגאָגען

מאָדערנע
אין

ליטורגיע

רוסלאַנד,

אַדלס

אין
,0191

זי , ,15האָט אויף זיך אַרױפֿגעלײגט דעם פֿולן
אי סײַ פֿון א פּלקאַװניק און סײַ פֿון אַ
ראַבּינער" ,ייט ,פוילן ווש.

אַרנאַמע 'נט  ---דער" ,ן2 ,כאיי 22ל ,1 .בּאַצירנ"
דיקער עלעמענט .בּאפּוץ .בּאפּוצונג .מאָטיו
פֿון בּאַפּוצן .דעקאָראַציע .צוגאָבּ'קלאנגען צו אַ
מעלאָדיע .אַן אָרון-קודש מיט געשניצטע פּראַכ-
טיקע טראַדיציאָנעלע אָ'ן .אַ שער בּלאַט מיט
אָין ,גענומען פֿון אַלטע ספֿרים .קאַפֿליאַנע
אויוונס ,בּאַצירט מיט אֵן, .דאָס צוזאמענ-
שטעלן פֿון פֿאַרשידנפֿאַרבּיקע פֿאַניר געאָ-
מעטרישע פֿיגורן ,בּלומען ,אָיך ,"...י .מ.
בּערמאַן,

די

סט

טישלעראַרבּײט,

פעטערבּורג

 ,3ז' ; .64און בּאַפּוצט מיט גאָלדענע אָין,
אַ כּבֿוד װאָס די מגילה האָט ניט געהאַט זינט
די װעלט שטייט" ,פֿרוג װו ,נ"י ,זי ,881

.ר װי אַ
 .2פיג, .דער פֿירשט (איזן .מ.ע
דעקאָראַטיװער אַי' אױפֿן בּאַל ,ער אימפּאָנירט
איר אומגלײיבּלעך" ,מ .בּורשטיין ,גורל ,װאַרשץ
 ,5ז' , .4גאַנדי װערט אַלץ מער און מער
לעגענדע ,מיטאָס ,א שטיק אִי אין דעם הויז
פֿון אַ גרויסער

משפּחה",

גרינ ,בּלעטלעך

פֿון

אַ טאָגיבּוך ,נ"י  ,4591ז' ,153

זאל  --אַזי אֶע קונסט ,אִץ שריפֿטן

-אַלױיש)קייט  --די.

יובּל וווא ,טא  .374ע,אַ גרונטגעדאַנק ,א צענטראַל

בּילד .און האָט איר פֿאַרשטאַנען דעם עיקר --
דאָס איבּעריקע איז שוין בּלויז אַ'" ,קאַר |,
ניי  ,8391ז' , .013ער קען דאָ יעדעס שטיינדל,
בּערגל ,יעדעס שטיקל אִי פֿון אַ שול" ,מ.
דלוזשנאָװסקי ,פֿאַר 7691 ,שו 5. (-אַל)יסט.

אַרנאַמענט|ירן  --טרו- .טיר ,אָרנאַמענטירט.
בּאַפּוצן ,בּאַצירן מיט אָרנאַמענטן .שאַפֿן אָרנאַ"
מענטן, ,קונציק-פֿאַרפּלאָנטערטע פֿיגורן און
אָרנאַמענטירט מיט פֿאַרשײדענע קאָראַן"טעק-

יק  --די .סכום

יהואָש,

סטן",

זי 222

פֿון ניריאָרק

בּיז

װ,

רחובֿות

אציע, .װאָלט װיטמאַן װאָרנט זיך

אַלײן :קיין אָרנאַמענט,

אָדער

קיין בּאפּוצונג

אָאַציע פֿאַר זיך אַלײן" ,פּאַריזער צײַטשריפֿט,

נֹתג , --שוין פֿונדער-
 ,,6קן .5161
װײַטנס האָט .. פֿאַרוואונדערט די קאַפּריזפֿולע
אָיונג פֿון די װענט" ,אַבֿראם לוריע ,דער
פֿון

געגנט און אױפֿן בּאַלקאַנישן האַלבּאינדזל,

בּײַטעם

אָרנאַמענטן .מלאָכה װאָס װענדט אָן אָרנאַמענטן.
יקל
רט..
אַן.
קונסט צו מאַכן אָרנאמענטן .עא
וועגן ייִדישע מצצות  . . .און וועגן זייער אַרכי
טעקטאָניק ,סטיל ,גראפֿיק און אָיי ,מ .בּאַלאַבּאַן,

דער

גרויסער

פּיראַמידע,

מאָסקװע

סאָד
6

דירער (דין).
אָרנט  --דער ,די .אַרכ.
ליבּעפּעלעך ,דודאים,
בּאר משה טײַטשט :ווימצא דודאים בּשׂדה'
(בּראשית ,ל ;)41 ,אורנט {תִּי, :ליבּעפּעלעך"ן.
 +-אַלרױנע,6931 ,אָרנטלעך  --אַדי.0012: 801106610 .

 .1ער-

לעך ,װאָס איז מיט יושר ,מיט נאמנות .װאָס
איז אַזױ װי עס דאַרף זײַן בּין אָדם לחבֿרו
איער מענטש .איער סוחר .פֿירן זיך אַי .לעבּן
אָי .אַן אִיע נשמה .אַן אֶיער  --װאָס אויף דער
לונג  --דאָס אויף דער צונג .אַרבּעטן אַ,
מיט אַלע כּוחות .אִיער לוין .אַן אֶ'ער צוגאַנג
צו מענטשן ,אַי װי גאָט האָט געבּאָטן .כ',װאָלט
דיך גענומען . ..אין דעם איינעם קליידל/ ,
נאָר די װעלט זאָל אויף דיר נישט זאָגן אַז דו
בּיסט קיין אִי מיידל"9 ,ל, .װער עס װיל זיך

אִי האַלטן זאָל זײַן מאָלצײַט אין צווייען שפּאַל-
טן", :װילסט אַז אַלע זאָלן אִי זײַן  ---פֿאַרגעס
ניט ועגן זיך אַלין" ,שװ; .אַלע װילן שׂמחה
ושׂשׂון  --דער װעג דערצו איז דער איער
גראָסן {=גראָשןזן" ,שו ,זאַמעט{, .שןהחיינו
ווען מע מאַכט? אַז מע זעט בּײַ עמעצן אַן אֵין
גראָשן" ,ייל ,װעלט לוח ,אַדעס תּרמ"ג ,זי .8
,זי פֿירן זיך  . , .אויף גאַנץ אָי ,זײַנען געטרײַע
טאַטעס און מפֿרנס װײַבּ און קינדער" ,ממוס,
קליאַטשע ,זי ,05

 .2זאָרגעװדיק,

אָפּגעהיט.

,די

טעכטער

זאָלסטו האַלטן זייער אִי און זאָלסט זיי בֹּאַי
האַלטן פֿאַרמאַכט" ,פֿמ ,אַ מעשׂה פֿון א
שטורעמווינטי,

יידישער

פֿאָלקלאָר,

נ"י ,שן ,2

,מען דאַרף קינדער אַי פֿאַרזאָרגן ,דאָס מען זאָל
פֿאַר דער װעלט ניט פֿאַרשעמט זײַןײ ,מסדר
אגרת ,װאַרשע  ,8581זי ,27
 9ריין ,ציכטיק .אױפֿגעראַמט .פּאַסיק פֿאַר
לײַטישע מענטשן, .דער מלך בּאַפֿעלט מע זאָל
תּיכֹּף אין קעניגלעכן פּאַלאַץ אִיעץ שטבּן

2004

אַרניט
אָפּטײלן" ,שארית ישׂראל ,ח"ש מספֿר יוסיפֿון,
לעמבּערג? יאָר?, .די שטיבּל אליין איז געװען
דורכויס זייער ציכטיק און אציוגעקליבּן",
{אמדן הנסיון ,וילנע  ,6581זי , ,01די תּלמוד-
תּורות קענען זײַן שיין געבּויט ,אִיע צימער,
אע |בּ ון לערערס" ,דער רײַזענדער ,װאַרשע
 ,3ז' , ,54איך דאָבּ זיך אִי אַנגעקלײידעט",
יבּרציון אַלפֿס ,מעשׂה אַלפֿס װ ,װילנע ,1091
זי ,7
( .4װעגן עסנס) װאָס איז גענוג צו זעטיקן,
װאָס איז פּאַסיק פֿאַר בּעלײבּתּישע מענטשן
אַן אִיע סעודה אויך אין אַ יומא דפּגרא .אַן
אִי שטיק בּרויט = אַ גרויס שטיק; .אַן אִיער
אָנבּײַסן האָט זיך גערעכנט א זעמל מיט פּוטער
און א גלעזל סיקאָריע ,אָן קאַװע ,אָן מילך",
יע,

יודישע

| ,װאַרשע

מאכלים

זי ,9

תּר"פּ,

,איז דער טיש געגרייט אָי ,פֿײַן / ,און גאָטס

מלאך זאָגט :זאָלסטו געבּענטשט זײַן" ,ממוס,
זמירות ,ז' ,03
אַ סדר .װאָס איז כּסדר.
אָרינטליך אונ' בּישיידליך
ואול װאָז עֶר זיך פֿר
,411

 0פּאַסיק .װאָס איז אַזױ װי עס פֿירט זיך,
אָפֿט מיט איר, .װען איר װאָלט מיט גוטן וילן
מסכּים געװעזן אויף דעם שידוך ,װאָלט איך
אײַך געװויסן געגעבּן אן אע מתּנה" ,דבֿרי
, .5781מע

לעמבּערג

שעמט

זיך מיטן

אָרעמאַן ,און דאָס איזן זייער אַ" ,י .פּערלע,
גילדענע

ז' ,744

פּאַװע,

,ײַנע גרויע האָר און מײַן
קייט  --די .מגאַנץ אויסזען האָבּן אים בּאַװיזן מײַן אַי",
ממוס,

פֿישקע.

לאַנג? --

פֿאַרװאָס געדויערט

--,

װײַל קיינער

בּעקערמאַן,

דער

די אִי

ניצט דאָס ניט",

זשענסקער

װאָפּראָס,

ש.

אָדעס

 ,7ז' ,74

אַרניט  --דער ,ז .זזו ראַנע'ט .װינטער-
עפּל ,מיט א האַרטער הויט, .אַין זײַנען גוט
פֿאַר קװאַסניצעס",

אַרניטאָ" 2 --גר.

ערשטער טייל פֿון א

פֿויגל.
צאָל אינטערנאַציאַנאַליזמען . ב:
דאיד  --אדי ,װאָס זעט אויס װי א פֿױגל,

אויך סובּ.

-גראַפֿיע  --בּאַשרײַבּונג פֿון

פֿײיגל אין אַ בּאַשטימטער געגנט.
דער ,ין .דער

ללאָיג --

װאָס פֿאָרשט דאָס לעבּן פֿון

פֿײיגל און עופֿות .

-לאָגיע  --צװײג פֿון

זאָאָלאָגיע װאָס פֿאָרשט דאָס לעבּן פֿון פֿייגל

און עופֿות.

דלאֲָנישׁ  --אַדי

אָרניטאָפּאָ ד  --דער ,ז.

דיאָזאַװער װאָס

האָט אויסגעזען װי אַ ריזיקער פֿױגל
געגאַנגען גלײַך אויף הינטערשטע פֿיס.

אָרניטאָפּטער  --דער- ,ס.
װערט

בּאַכּוחט

דורך

און

עראָפּלאַן װאָס

בּאַװעגלעכע

פֿליגלען

אויך :אַרטאָפּטער.
"אַרניע  --סופֿיקס  .:2: -218:8װײַזט אויף
אַן אַרט ואו

דער,

--

(בּאַטאַניק).,

מצ

פֿרעסאַרניע.
נבּ .אויך

שרײבּי

אַ'רניקע.

געװיקס2021 .תסנת  .20108זאַפֿט

פֿון אַי װערט געניצט װי אַ מיטל צו שטילן
ווייטיק, .װ,ען די שטעל פֿון בּײַל  . . .געשװעלט

מען צולייגן קאָמפּרעסן פֿון א'ץ",

ד.אַ.רף

דרי מ .גאָטטליעבּ ,זײַט געזונד ו ,װאַרשע ,2091
זי , ,75צו א געשווילעכץ אין א גליד פֿון אַ
אין אַפּטײק אִי ,פֿאַרבּריען
.ן
י.פ
ו.
קַפ
קלא
אַזױ װי טיי ,לאָזן דעם סענץ אָפּקילן און צו-
לייגן קאָמפּרעסן" ,טאַר ,זי  .83אַײקאָמפּרעס.
אפּלאַסטער,

טרח.

אֲרנירן --

אָרניר ,אָרנירט.

דזוו אָרנאַמענטירן.
ווענט ,די טרעפּ אע

בּאַפּוצן.
ונב,

 22פֿו.
אַ' די
|

בּאַצירן,

מע טוט עפּעס .אָפֿט מיט

בּײַטעם

 .2מינעראַל פֿון דעם כעמישן עלעמענט --
אַרשעניק, .די לעצטע צײַט װערט אָנגצָ-
ווענדט שאַרפֿע כעמישע מיטלען װאָס גיבּן די
מעגלעכקייט אויסהאָרן די פֿעל זייער גיך...
רויטער און געלער אי װערט אָנגעװענדט אין
די לעדער-פֿאַבּריקן" ,װאולאַך ,האַנטבּיכל פֿאַר
לעדער אױסאַרבּעט | ,פּעטראָגראַד  ,2291זי ,61

אַזאַלצן ,אַרפעניטן .אַזײַערסן - .איין
 -היילמיטל װאָס אין זײַן בּאַשטאַנד גייט אַרײַןאִי- .יש  --אַדי .אַישע פּרעפּאַראַטן,
אַײיטריאָקסיד אָדער אַישער טריאָקסיד ---
װײַסער גיפֿטיקער פּולװער װאָס מע ניצט בּײַם
אױיסאַרבּעטן פּיגמענטן און גלאָז ,בּײַם שאַפֿן
פֿאַרשײדענע אינזעקטן-אויסראָטערס ,בּײַם אויס-
עסן װילדגראָזן .אין פֿאָרעם פֿון א מינעראַל --
ָ8ליט,
א

אַרפענאַ'ל  --דער- ,ן? .כאיי ?קאיטאַליעניש,

אָרנע  +- --האַרנע.
אַרנערן  --טרװ .אַרכ .מזסם-זס .6272:

 .9װאָס איו אין
,מיר האָבּין ר' יודא
גישריבּן ,ער ויסטי
שריבּן העט" ,גה ,זי

יעקב,

פֿון בּיטול.
אַרניע,
אַרניק

קאַװיאַרניע.
|

אָרעאָל

דער"

נערן, .דען קיין געלט איז שוין דאָ צו אַי/ .
אוני רבּנות

אין חזנות

אונ' שמשׂות

די נדוניא

גיטאָן אָן װערן",

האָט ער

בּשרײַבּונג

אַשכּנז אונ' פֿאָלק ,פּראָג?5761 ,

{מװ ,פש

פֿון
וו

שורות ,863-7961

אָרן"קאָרן  +- --אָרעױקאָרען +- .האָרך

 .1מאַגאַזין פֿון געװער און אַמוניציע, ,אין א'
זײַנען געװען בּיקסן פֿון יעדער מין" ,ייז,
דערציילונגען ,ז' , ,44אין אונטערערד ,אונטער
פּאָדלאָגעס ,אין היילן  . . .האָבּן זיך געפֿונען די
אַדי ,סוצ ,װילנער געטאָ ,בּ"א , .7491דאָס
לעצטע בּינטעלע גראַנאַטן און געװער אַרױס-
געשמוגלט בּײַדערנאַכט פֿון אַ'" ,פמ ,מלחמה
וו ,ניי  ,6591זי ,805

קאָרן; .אָרן-קאָרן / ,נאָר געבּאָרן / ,שוין פֿאַר"
לאָרן / .אויף דעם גאָרן  /דאָרהאָרן /
ווייצענע יאָרן" ,קל (פֿאַרשריבּן אין װילקאָמיר,

 .2פיג .די ייִדענע מיט איר אַי פֿון קללות.
אַי פֿון יורידישע דריידלעך .א' מיט װיכטיקץ
מאָטיװון .נײַער אי פֿון מעדיצין אין די לעצטע
פֿופֿציק יאָר .אַי פֿון פּײַניקונגען אין נאַצישן

 .1קכארס .גיפֿטיקער
ארפ  --דער ,יים? א"י
2 .2כאַראַבּיש .אֵל-
יאַט ,שלעכטער ,שלאַנג.
פֿאָנס .פֿרוען"הענדלער, .זי האָט זיך שוין איר
אי װאָס שאַרט איר צו קונדן" ,קאָס| ,אַראַבּישע

אַי פֿון

|

ליטע),

עלעמענטן

פּאַלעסטינער

אין

ידיש,

ענגליש,

נומי ,061

ארפ  --דער ,מצ נב )- .=:04: 0912 .אַרש
,פּיל דאַרט אויף דײַן אײַן-
הינטן .ש
(גראָבּ),
שטודירטן פֿאַרס  / --עס האָט דער פפֿאָטער
קעניג' די װעלט אין אַ'!" ,נאַד ,מודה אַני ,נַ"י
 ,4ז' ,55
אַרסיס  --דער" ,ן? .כאיי  ,227גר .
סאָדיע)
פֿוס.

טראַף

אין:

מיטן

,איך

אקצענט

הייבּ

זיך

 .1פּראָד

אין א מעטרישן
אויף

װידער

און

שפּאַיץ אַװעק װײַיטער" ,הל -- ,זײַנען די אֵץ
מיט '( .2 .מויק) אָנװײַז פֿון דיריגענט
אויף אַרױף.
אַרפעץ  --דער ,מצ נבּ .אויך :ארסעניק,
 .01כעמישער
אַרשעניק? ,אי 22גר.
איז גרוילעך װײַס,
עלעמענט .סימבּאָל .54
האָט אַ מעטאַלישן גלאַנץ .בּײַם אָנװאַרעמען
צעגייט גרינג און שאַפֿט גיפֿטיקע פֿאַרבּינדונגען,
,די פֿיר עלעמענטן :סיליציום ,פֿלאָר ,אי און
יאָד  --געפֿינט מען אין די געװעבּן פֿון מענטש-
לעכן קערפּער .פֿון אי וי פֿון סיליציום הענגט
אָפּ דער קאָליר פֿון הויט און האָר .אין ריינעם
צושטאַנד איז א' דער שטאַרקסטער סם" ,פגעז,
ווילנע  ,8291מאן ,6

קאָנצענטראַציע-לאַגער.

,דער

אַלטער

אַלטע אַרגומענטן אַנטקעגן דעם אַלטן ציוניזם",
זשיט או ,נ"י  ,9191ז' , .981יענע תּקופֿה פֿון
חורבּן בּית'שני בּיז צום 'לעצטן אױפֿשטאַנדי
איז פֿאַר אונדז ייִדן אַ מין אי פֿון פּאָליטישע,
סאָציאַלע און גײַסטיקע אידייען" ,שבּש 4
זי ,213

ארפעניק  +- --אַרסען ,אַרשעניק .אויך דזװ
אַייטריאָקסיד,
: 4611ץץ=.

אַרע'  --דער ,מצ נבּ .אַרכ.

,נטר דעסין פֿאַר בּיט
בּאַפֿעל צו ארעסטירן .א
המלך יר"ה דען הפּאַרלימענט דאש מן דען אי
וועלכר  . , ,איז גנגין גיגין מאיר שואבּ און'
אַנדרי ב"י ניט מקוים זאָל זיין' ,",..כ"י
װעגן מעצער עלילת דם'{ ,9661 ,פֿש װו ,שפּ
|
,7

זוח אַרן
אַרע ,אָרע  --מענערנאָמען.
ככאהרן .לד .פֿאָרעם אָרע כאַראַקטעריסטיש
פֿאַר װרר.

לעאָן קאָבּרינס

ראָמאַן

אָרע

די

בּאַרד.

אָרשְאָ'ל  --דער ,ן? .כאיי .227

ליכטקרײַז,

גלאַנץ .ראַנד פֿון שטראַלן אַרום דעם קאָפּ
אָדער דער גאַנצער פֿיגור פֿון אַ הײליקן .ליכטי-
קער קרײַז אַרום אַ הימלשן קערפּער .אין
ייִדיש װערט געניצט בּלויו פֿיג :כּתר שם-טובֿ,
רום פֿון קדושה ,אָדער פֿון העלדישקייט .אִי פֿון
קינסטלער ,פֿון פּאָעט ,פֿון גרויסן פֿאַלקספֿירער.
אַי פֿון די בּלײַבּיקסטע װערק, .איינע |אַ בּלוםן

אַרעם

2009

אָרעאָלין
! ...און רונד אַרום אַן אִי פֿון ריח ,בּיו די
קאַמער װערט צו שמֿאָל" ,יהואָש ,אין געװעבּ
וו ,זי , ,.711זי האָט נאָך געבּרענט . ..אין אַן
אֵי פֿון פּײַן און שטאַרבּן" ,מל' ,דער טויט.
,ערדישקייט איז אָנגעטאָן אין אִי פֿון ואונדער",
סוצ ,פּוװ | ,ז' ,96

אי ---אין אַ מודעה ,קמ ,8681 ,טן - .32אַ'ווע
 -אַדי .װאָס איז פֿון נוסנהאָלץ ,אָאָװע האָלץ,אָאָװע מעבּל,

אַרעל  --גנ - .אַלװאָפּאָל,3631 ,
ניטרעקנגיעז .װאָס
אַרעליגיע?  --אַז.

אַרעאָלי"ץ  --דער .מצ נבּ .גלאַנציקיגעלער
קאָליר .געניצט בּײַם מאָלן .אויך די פֿאַרבּ

האָט ניט קיין בּאַציאונג צו רעליגיע ,צו
רעליגיעזע ענינים .ער איז ניט קיין אַפּיקורס,
ער איז סתּם אַ'".

שיינער זינגפֿױגל מיט אַ פֿון

אַרעלין  --דער +-- .אָרעאָלין.
אָרעליע'ף  --דער" ,ן161161-60 .ם  .:7הויכ-

גופא .אויך קאָבּאַלט-געל,

אָרעאָלע  --די.

פֿאָרנט צונױפֿגעדריקטן שנאָבּל .,דער עֶר האָט
פֿעדערן פֿון גאָלדיגעלער פֿאַרבּ ,אָבּער די
פֿליגלען און דער עק זײַנען שװאַרצע; די זי
האָט אַ געל-גרינעם קאָליר .50101100 2100188

אַרעאָמי|פי'ץ  --דער ,ען .פפ- :אַ'צין.
געלער

אנטיבּיאָטישער

סטרעפּטאָמיצינען.

פּודער,

געניצט

סינטעזירט
היילן

בּײַם

פֿון
אינ"

פֿעקציעס,

אַרעאַמעטער  --דער- ,ס .ככאיי 22ל . אינז
סטרומענט צום מעסטן שװערקייט און געדיכט-
קייט פֿון פֿליסיקײטן, ,דאָס אײינפֿאַכסטע און
צוגענגלעכסטע מיטל צו קאָנטראָלירן די פֿעט-
קייט פֿון מילך איז מיט דער הילף פֿון א
ספּעציעל גלעזערן רערל (װאָס הייסט אי און
קאָסט סך-הכל  172גילדן) .דאָס בּאַנוצן זיך מיט
דעם אי פֿאָדערט נישט קיין ספּעציעלע קענט-
שאפֿט" ,דר'

דער

מ .פּעקער,

װעג

ו ,װאַרשע  ,8291זוי 9202

צו געזונדהייט

א'מעטריע.

ארעאָפּאַ';  ---דער' ,ן2? .כאיי 22גר.

דאָס

העכסטע געריכט אין קלאַסישן אַטען ,גרופּע
חשובֿע פּערזאָנען אויף צו משפּטן

{פּעס.

אַרעא קדישא | --אַריאָ קאַדישאָן תּח.

דאָס

הייליקע לאַנד ,ארץיישׂראל .ר"תּ :א"ק,

אַרעגלירן  --טרװ .ליר ,אַרעגלירט ,שפַ.
רעגולירן .אײַנרעגולירן,
..:758: 121
פֿאַרריכטן ,אַי אַ סכסוך .אַי די אינסטרומענטן,
מיט זיך , --װאָס זאָגסטו עפּעס אויף דעם?
 . . ,איך ווייס זיך וי אַזױ צו אַ" ,נחום װיטאַל,
אין אַנטאָלאָגיע

פֿון יוד.

ליטער.

אין אַרגענטינע,

/ונג,

אַירעוואואֿ'ר  --בײַ יידן אין פֿראַנקרײך,
צום װידערזען ,זײַט געזונט,
אַרעטירן  --דזו אַרעסטירן,
אַרעי --

ואַראײַן --

אַדי .תֹּח? .כלשו-קודש.

צײַטװײַליק ,ניט:שטענדיק, ,אין דער תּורה צו
לערנען זאָל ער מאַכן פֿאַר איין קבֿיעות און
דעם משׂאיומתּן זאָל ער מאַכן אַן אַ" ,קה,
ווילנע תּרל"ה ,רנד/א.

אר .שִי .עֹף --- .קירצונג פֿון  6010זוג.12908 /
ענגלישער לופֿטפֿלאָט בּעת דער צווייטער װעלט-
מלחמה.

אָרעך  --דער.

אָרט'לעם  --די .אצ נבּ.

פּליטניקעס,

אנעס 4002:

נוס .געניצט

בּלויז מיטן בּ :נוסהאָלץ ,ניסנהאָלץ .אַײהאָלץ,

קאָנזשאָרטניקעס

פּלישױטרײַבּערס,

221

לאָקל

(טיקטי'ן),

י.-
ַםד -
ארע
אָ

אָפֿט סובּ .בזזה .60012:

 .1װאָס

האָט ניט גענוג אויף די נייטיקע לעבּן בּאַדערפֿע-
נישן .װאָס האָט ניט גענוג געלט אויף אָדים --
אַכילה ,דירה ,מלבּוש .דער היפּך פֿון רײַך.
אַיע אַלמנה .אִיע יתומים .קראַנקע און אע
לײַט .איער פּױער .אֶעֶר שװאַרצאַרבּעטער .אי
און הויל ,לעצטיאָ = אִי בּיז גאָר .איער דלות
= גרויסער אַרעמאַן, .אָרעמער דאַך  --װאָס
קנאַקסטו?" ,פֿװל װאָרעמאַן ,זײַ ניט קיין גדלן,
מאַך ניט קיין רײַכן אָנשטעלן .רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט כּי ימוך אחיך' (ויקרא ,כה:)52 ,
,װירט אַרם"* |תּי, :װעט אִי װערן"ן; 'לשפּט
יתום

אַ'מעץטריש  --אַדי.

ב"א  ,4491זי 143

רעליעף .דאָס װאָס אין קונסט איז געמאַכט
אַרױיסשטאַרצנדיק ,זייער בּולט אויף אַרױף.

ודך' (תהלים,

י, :)81 ,אונ' דער ארמֿא,

מלשון דכּא ,לי עני" |תּי . . ., :דעם יתום און
דעם געדריקטן"}' :כּפֿירים רשו ורעבֿו (תּהלים,
לד, :)11 ,װערדן אַרם ,כּמו טובֿ רש הולך בּתמו
(משלי ,יט )1 ,ל' דלות" |תּי, :דארן און
הונגערן" ,און אין משלי  --אַן אָרעמאַן װאָס
גייט אין זײַן ערלעכקייט"ן ,אבּ פֿאַרטײַטשט
אין שמות

זבֿרים --

'עני' --

;איין ארמר",

,מע ריכט אויס צו קבֿורה אַלע מתים גלײַך ..+
מע טראָגט אויך אַלע מתים צו קבֿורה אין דער
זעלבּיקער מיטה ,כּדי ניט צו פֿאַרשעמען
אָיערעײ ,אַבֿרהם רעכטמאַן

יבֹּל וטא .קאַי איז

ניט גוט ,אִי איז ניט גוט ,לאָמיר זיך ניט
שעמען מיט אונדזער אייגן בּלוט" ,פֿל, .מע
טיילט געלט אִיע אבֿיונים", .97 ,װאָס האָסטו
בּײַ מיר דערזען?  /אִי און נאקעט און מיאוס!",
פֿל.
שװ, :בּײַ גאָט זײַנען אַלע גלײַך ,אִי און
רײַך"; ,די זון שײַנט גלײַך אויף אִי און רײַך":
;אָי און רײַך זײַנען אין קבֿר גלײַך"; ;:אַי
און רײַך ליגן אין דער ערד בּיידע גלײַך,
נאָר אויף דער ערד ליגן די רײַכע בּעסער";
,אין בֹּאָד אָן קליידער (מלבּושים) איז אִי און
ַך" {|אין א חכמהלע, :ניט אמת! דער
ײ--
ל-
גַך
רײ
רײַכער דינגט זיך אַ שמײסער"ן; :ניט אִי
ניט רײַך  --אַבּי מיט לײַטן גלײַך" :עאִי איז
ניט קלוג  --װאָס זענען די אִיע מקנא די
רײַכע?"; ,בּעסער אַ רײַכער שכן איידער אֶן
איער בּעל-הבּית", :זינגען זינגט דער אֶיער,
דער רײַכער הערט נאָר צו", :אַז מען איז אִ'

איז מען שפֿל"; ;אי איז געגליכן צו טויט --
מע קען ניט לעבּן אָן בּרויט"; ,װאָס איער מע
װערט ,אַלץ נאַרישער װערט מען"ו /אַי איז
ניט קיין שאַנד ,אָבּער אין האַרצן אַ בּראַנד":
;אָי איז ניט קיין שאַנד ,אָבּער אַ קנאַפּער
יחוס (אָבּער קיין גרויסער כּבֿוד אויך ניט ,אַבּי
ניט סמאַרקאַטע)"; אי איז גלײַך װי גע
שטאָרבּן ,אָבּער רײַך זײַן איז נאָך ניט געלעבּט":
,צו אַן אַיען קלעפּט זיך (טשעפּעט זיך) {אַ צרה,
אַ קראַנקײט אען", :אַן אִיער מיוחס איז געגלי-
כן צו שפֿרײלוחות"; קאָיע קרובֿים זעצט מען
הינטערן אויוון"; ,װען אִיע מיידן גייען טאַנצן,
הערן די קלעזמער אויף צו שפּילן"; :ניטאָ
אַזױ אִי װי אַ הונט און אַזױ רײַך װי א
חזיר" {פרגל שבּת ,קנה/בּ, :לית דעניא מכּלבּא
ולית דעתּיר מחזיראן; ;אַי איז ניט רײַך ,קרום
איז ניט גלײַך"; ;אי און פֿרײלעך ,לוסטיק און
לעבּעדיק" ,שװ.
 9אי װי אַ גריל ,אַ װאַנץ ,אַ פּרײַסל;
אִי װי אַ מויז ,קלויסטער-מויז :אִי װי די נאַכט;
אי װי זאַמד; אי װי אַ קלויזניק ,אַ פּרוש ,א
פּוױער ,אַ שכּור(ניק); אִי װי די ליימענע
פּאַדלאָגע; אַי װי אַן אָרעם מאָלצײַט ,װי די
קערה פֿאַרן מגיד; אִי װי טיטעס(קע) |בּשייכות
מיט דער לעגענדע װעגן מוק װאָס איז אַרײַן אין
טיטוסעס געהירן} ,זוכן װי דער איער דאָס מזל,
,דא זעצט ער |שמואל הנבֿיאן זײַן צװען
= צוויין זוין  . . .אין די שטאָט בּאר שבֿע צו
ריכטן ישׂראל . ..דען גרושׂן אז דען קליינן,
ארם אונ רײַך" ,שמואלבּוך ,סטראָפֿע ,621
;זי |די עלטערןן זײַן ארם ,עשׂ הואַזלטן זי
די לוייט אויז ,צו נורבּערק {נירנבּערגן ליגן זי
בּייד אים בּרויט הויז" ,בּבאיבּוך, ,58 ,װען מן
זיכט איין אָרמון פֿון װײַטן ,דאָ זול מן דאָז
פּנים ניט הרום װענדן אז װען מן אין ניט זעט",
בּראַנט ,פפדמ  ,6761פּרק כח, .אויך זאָלט איר

געבּן פֿון אײַערן בּרוט צו דיא אָרמי אַלי צײַט
אן יום טוב און אן אייך תּענית" ,שבֿט מוסר,

,מעון-אלי איז
װילהרמשדאָרף תּפּ"ו ,פּד/בּ .ש
געווען דאָס װאָס מע רופֿט אָן אַן אִיס און א
פֿרײלעכס" ,שע ,ידער פֿאַרכּישופֿטער שנײידעריי
עס זעט אויס װי אַן אַי בּאד קנס =
א) סיאיז א גרויסער עולם |דאָס גאַנצע שטעטל
פֿלעגט זיך צונויפֿקומען בּײַ א חתונה פֿון
אַן אִיער כּלהן; בּ) ס'איז א טומל ,א שטופּע-
ניש :ג) ס'איז טאַקע א שׂמחה ,אָבּער דאָך א
טרויעריקע,
אָלצ) בּ לוט = אאַי בּי מיינט דאָס די
רויטע צעלן פֿון די בּלוט זענען ניט נאָרמאַל
אין זייער צאָלײ ,יוסף פֿרימאַן ,װאָס איז טו-
בּערקולאָזיס ,בּאָסטאָן  ,8191זי 32
אע גא ס = יעדער געגנט װאו עס װואוינען
אִיע מענטשן, .אויף דער איער גאַס גייט מען
מיט שטילע טריט" ,שװ.
אִ'ער

ג א ס ט --

אַרכ.

דזװ

אורח.

רײַכלין / 8

פֿאַרטײַטשט' :הלך' (שמואל בּי ,יבּ, :)4 ,ארמר
גשט" ְתּי, :דורכגייער"ן.
אָע

ח תונה

וען די מחותּנים

=

חתונה בּײַ אַן איער כּלה,

זענען אָרעמעלײט,

װען די

אָרעם

2006

חתונה-הוצאָות זענען פֿון צדקה .ענגידים האָבּן
ליבּ צו גיין אויף אַיע חתונות" ,שו.
אע מלאָכה = מלאָכה װאָס גיט ניט
אָדער גיט קוים אויף חיונה; .אַן אע מלאָכה
איז אויך א מלאָכה", :אַן אִיע מלאָכה איז
שוסטערײַ ,עס טאָר ניט זײַן קיין זון דערבּיי"
וְנאָר אין דער צײַט פֿון רעגנס ,פֿון שלעכטע
װעטערן האָט דער שוסטער פֿון אַן אָרעם
שטעטל געהאַט א בּיסל אַרבּעטן ,שח.
אע סעצודה
דער זעט.

=

אא

װאָס איז ניט צו

אע ע{רד = אָן די נייטיקע
װאָס גיט גאָר א קליינע גערעטעניש,

 .2װאָס איז װיניק ,שװאַך ,אָן כּוחות.
קארג ,מאָגער .אן איער אָנגרײיט פֿון שפּײַ
אַרטיקלען .אַן אַ'ער מאַטעריאַל פֿאַר א װויכטיקע

שטודיע .אן אִיע בּאַװאַפֿענונג .אִיע דיעטע; .זי
איז שוין רײַך ,א סימן  --זי עסט שוין אִי
{ד"ה זי איז אויף א שטרענגער דיעטע)ן ,פֿװל.
רײַכלין  8טײַטשט אויס 'מִכתּם לדוד'
אֵמת.
(תּהלים ,טז ;)1 ,ל' מך וֹתֹּם ,לי עני  --אַרם
אונ' אײַנװןאַןלט (אײנפֿאַךן" .אִיע דרשה .אֵיע
שפּראַך מיט װײניק װערטער; .אַ געזונטער
כלאָפּ מיט אַן אֶיען קאָפּײ ,פֿװל.
 .9װאָס האָט אַ קנאַפּן װוערט אָדער גאָר ניט

קיין װערט .שפֿל ,נידעריק ,געמיין .בּאַשײדן,
עלנט .אין אַן אֶיען מצבֿ (לאַגע) אַ לעבּךלאַנג
לעבּן אין אַן אֶ'ער ואוינונג (דירה) .אַן אִע
טעטיקייט .אַן אִי געזעלשאַפֿטלעך לעבּן .אַן אַי
אויסזען .אַן איער אײַנדרוק .אַיע אָפּגעשמאַנטע
מילך,
*אָער שׂ כל = אזא װאָס בּאַנעמט װײניק,
װאָס איז בּאַגרענעצט, .פֿאַראַן נגידים מיט אַן
אִיען שׂכל", ,יעצט בּין איך אַ' ,עלנט און
בּאַלײידיקט .אוי ,דורך דיר האָבּ איך פֿאַרשפּילט
מײַן װעלט", .97 ,די קינדער אָבּער זענען
נעבּעך אַלע אִיע קינדער ,אִי אין תּורה ,אִי אין
יראת-שמים ,אִי אין דרך-ארץ" ,פּלאי ,המדבּר
בּצדקה ,װאַרשע תּרנ"בּ ,זי , ,53קליינע אִיץ
מצבֿות / ,קורצע אױפּשריפֿטן אויף זײי/ ,
קליינע אומבּאַקאַנטע נעמען / ,...װער גע-
דענקט ,װער ווייס פֿון זיי?" ,פֿרוג ו ,נ"י ,0191
ז , .25מע קאָן זיך דאָך שטּײַזן מיט אִיץ
קאַשע  /און עפּעס געדענקען פֿון חומש מיט
רשי" ,סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491זי ,201
 4דזו בּב  ,23מיט אַ בּײַטעם אַז עס רופֿט
אַרױיס (קען אַרױסרופֿן) דאָס געפֿיל פֿון רחמנות.
,מײַן אִי קינד ,װי דאָס האָט געליטן אַ גאַנצע
נאַכט?, ,אי עופֿעלע ,ניט אומזיסט שרײַט עס,
עס שנײַדן

זיך די ערשטע

הבּא" ,שװ, .קער זיך צו אונז אונ' לײַט
זעליג אונז ,דען מיר זײַן איינציגי אוני אָרמײ,
,יר
מחזור ר"ה ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271קנז/בּ .מ
ווינטשן אַצינד פֿאַר אונדזערע אִיע בּרידער נישט
מער װי עפּעס א שטיקל אָרט װאָס זיי זאָלן עס
קענען

אַפּרופֿן זייער

ציינדעלעך".

,טיף

אין װעלדעלע שטייט א בּיימעלע / ,און די
צװײַגעלעך בּליֶען / :און בּײַ מיר ,אִי שנײַדערל/,
טוט מײַן הערצעלע ציען"ֿ8 ,ל .אָרעם איז
דער װאָס האָט ניט קיין נשמה" ,שװ, .מײַן
אָיע פֿרײַנדינע לאה ,האָסט ניט איבּער זיך קיין
דעה" ,שװ {אױיפֿן סמך פֿון מיכל גאַרדאָנס
פּאָפּולער ליד 'מײַן דעה'ן .עאָיע גויעס ,קלעפּ
פֿון דעם פּוױיער דעם שיכּור איז זייער עולם-

אייגגס",

ממוס,

אַ סג-

לה ,...ז' ; .32די אִץ נשמהלעך ,די פֿאַר-
פֿלעקטע ,די פֿאַרזינדיקטע ,אַז שבּת-קודש לעשט
זיך אויס ,ווייסן זיי און ציטערן" ,פרץ ,די
גאָלדענע קייטי ,1 ,אַקט,
אֲרֹעֹם --

מינעראַלן

אָרעמאַן

דער,

'ס.

1נ.2:60/:2

רײַכלין

8

פֿאַרטײַטשט שטענדיק זרוע  --אָי ,למשל:
יזרועותי' (תּהלים ,יח :)53 ,ווֹן מין ארמאן ,כּמי
מן זרועותי ,לי ובֿזרוע נטויה (דבֿרים ,כו,)8 ,
טו פֿאַר זרוע אין אַלע דורות ,למשל :שב,
יא/בּ.

בּײַ

אב,

שמות

דבֿרים,

איזנע

2451

;ארם  ---זרוע".
 .1טייל האנט פֿון דער פּלײיצע בּיזן עלנבּויגן.
אײבּעראָרעם .טראָגן עפּעס אונטערן אִי .מיטן
טלית-זעקל אונטערן אִי .טראָגן דעם סידור
אונטערן אִי .האַלטן די בּײַטש אונטערן א
;אַ מכֹּה איז גוט צו זען בּײַ יענעם אונטערן
אַ'" ,שװ, .אוני זײַן שפּער נאם ער אונטר זײַן
אַרם" ,בּבֿאיבּוך, ,704 ,מע כאפּט זיך בּײַ אַן

אַי און מע דערטאפּט דערװײַל װיפֿל כּוח בּײַ
יענעם איז דאָי ,װײַס ,אַ שטעטל ,װאַרשע ,03291
זי ,41
 .2די גאַנצע האַנט פֿון דער פּלייצע בּיז דער
דלאָניע .אויך דער אונטעראָרעם ,דער טייל
האַנט פֿון עלנבּויגן בּיז דער דלאָניע .ער

רענט װי איין פּפֿײַל בֿון דער זענן  /אין
ארם האָט מן אים טון אבּ האַקן" ,בּבֿאיבּוך,
?/ ,6זוא נעמט ער דיא הייליגי ס"ת איז
דען אָרון הקודש אונ' נעמיט זיא אין זײַן
אָרים אונ' שװערט  ,. . .גה ,זי , ,361דש פֿאָלק
זײַן ערבּ טייל האָט ער אן גיקניפּפֿט אַן דיא
תּפֿילין פֿון זײַן אָרים" ,מחזור שלש רגלים,
אַמשׂט  ,3171צט/בּ, .װײַבּר זעצן זיך אויף דיא
גאַס אונ ערבּטן . ..דאָשׂ איז אַךְ איין גרושׂ
פּריצות ,דען אונטר װײַלן זיצט זיא אונ װײַזט
אירי בּלוסי ארם" ,לטו ,נד/א .א,ערטר ואו
איבּיג אופֿן איז ,דהיינו דעם ארם אונ' פּנים
מעג מן ואול אן רירן |בּשעת תּפֿילהן" ,עח,
טו/א, .זאָל מן דיא תּפֿילין של יד פֿר ציכן
|=פֿאַרצ;ען} אוף דעם אָרם און אי מן צו
ציהט ,זאָל מן די בּרכה און לאָון" ,עפש,
דרך הישר לעולם הבּא ,שקלאָוו  ,6971פּרק לה,
;זאָל אָפּדארן יענעם דער אִי דער רעכטער/ ,
אויבּ ער װעט ניט װאַרפֿן זיך קעגן דעם
שעכטער",

סוצ ,פװ  4ז' , .003בּעט איך ,זי

זאָל פֿון געטאָ מיר דערציילן / ,װערן אירע
אָיס אָפּגעװעלקטע צװײַגן" ,חג ,דער מענטש

פֿן פֿײַער ,נ"י  ,2691ז' , .821צוליבּ דעם
שלעפּן {קינדערן בּײַ די הענטלעך קריכט איינער
פֿון די אָײבּײינער אַרױס אַ בּיסל פֿון עלנבּויגן-
געלענק" ,פגעז ,פּאַריז  ,9491טן ,8
רעכטער אָדער לינקער אִי .אױסגעשפּרײיטע,
אויסגעצויגענע ,אויסגעשטרעקטע אִיס* .אויפֿ-
נעמען מיט אָפֿענע אִיס = אופֿנעמען זייער

פֿרײַנדלעך .אַרומנעמען מיט בּיידע אָ'ס .װאַרפֿן
זיך אין די אִיס פֿון עמעצן .אַרױסרײַסן עמעצן
פֿון דעם מלאך-המוות אָיס .גיהונתן גאר בּאַלדן
צו דוד גינג / .מיט זײַנן בּיידן אַרמן ער אין
אום וינג" ,שמואל בּוך ,סטראָפֿע , .283אונ' דא
ער הורט זיין גיבֿאַטר בּידר / ,דא קם עֶר
ולוקש הר בור צו וארן / .אוני מיט בּיידן ארמן
גין

וװשׂ ער אין אום ואנגן" ,בּבֿא'בּון83 ,

מיט עמעצן אִי א ין אַי
*אַן אִי האָלץ = אַזױ פֿיל האָלץ װיפֿל מע
קען אײַנלײגן צװישן דער איסגעבּויגענער
האַנט און דעם אקסל . . ., .געשפּאַלטן טשיפּעס
האָלץ ,און דער  . . .אַלטער דרעקסלער געקליבּן
די טשיפּעס און אִי נאָך אִי אַרײַנגעטראָגן אין
שטובּ ארײַן" , שמעון האָראָנטשיק ,עאָטס
משפּטי .אָיה אַלט ע ר, .די בּעסטע גומאָװע
אַי"ה'ס א צװאַנציקער אַ פּאָר" ,נחמן מײַזיל,
אין

װאַרשע,

,0

חודש

אילוסטר'

זשורנאַל,

װאַרשע

פאן .2

 .9כּוח .מאַכט ,קראַפֿט .סימבּאָל פֿון שטאַר-
קייט .דער אִי פֿון דער רעגירונג (פּאָליציי) ,אַי
פֿון גערעכטיקייט, .אַנטפּלעק דײַן אָרים ,דוא
איין גיפֿירטר {פֿ=אַרפֿירטערן מאַן ,אוני בּרויך
דײַן כֹּח  ,*. . .חה! ,צד/בּ, .דײַן אָרעם האַשׂטו
ר"ה

אנפּלעקט אין מצרים. .,,ײ ,מחזור

ויו"כּ,

הומבּורג  ,1271קסח/בּ, .ער האָט ענטבלוזט
,אָט האָט
גאָט דען ארם זײַנר הייליקייט" |תּי :ג
אַנטבּלױזט זײַן הײיליקן אַ'( ,ישעיה ,נבּ,})01 ,
טח,

שופֿטים,

,כ'װועל

הפֿטוֹרה.

אויסבּויען

אייגענע שטעט מיט מײַן אִי  /און דאָרטן װעט
קומען

די אייבּיקייט

ואוינען",

סוצ,

פּחװ

,

זי ,382
 4פֿיג .אָפּרוען אין די אָיס פֿון דער נאַטור,
ליגן אין די אָיס פֿון װײיכן גראָז .נאַכט האַלט
פֿעסט אין אירע לאַנגע ,שװאַרצע אַ'ס, .די
כװאַליעס פֿון דעם טײַך נעמען זי אַרום מִיט
זיײיערע

אֵיס",

ספ,

גליקליכע

און

אומגליקליכע,

ז' , ,27איז בּײַטאָג  --איבּער שטאָט אויף
אוראָקן און בּײַנאַכט אין די אָיס פֿון ליד"8 ,ײנ,
דאָװיד

בּלאַנק,

נ"י

,4391

ז' .61

ס( .שנײַדעריש) אַנשטאָט אַרבּל .פֿאַרשמעלן
אַן אָי .אונטערנעמען די אַ'ס  --אַרײַננײען
אונטערשלאַק,
 6דאָס װאָס קען דערמאָנען אַ האַנט .דער אִי
פֿון אַנקער .די בּיידע אָיס פֿון א הײבּער .דער
בּאָטנישער אַי פֿון בּאַלטישן ים,

אָרעמאַן  --דער ,מצ :אָרעמעלײַט (אי-
מיטן

איינעם

לײַיט --
.)6

,12

אַירעמע-ללייט

און

אָרעמטף

ב; |1ת, 20/12מגנח-מזזה 6001 :
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט בבּרשים'

(משלי ,כבּ; :)6 ,אַן די אַרמן ,כמי איש רש,

 .01אבֿײן ,װער עס האָט ניט
ל' עניים".
אויף חיונה .א בּיטערער (בּלוטיקער) אַ' ,דרלי-
גאָרנדיקער אִי .רייגע ר אִ' = אָן חובֿות.
אַן א אַ יתום = ער האָט ניט קיין רײַכן
קרוב .אַן אִי אין ויבן פּאָלעס |דאָס זאָל זיך
נעמען

פֿון די זיבּן װערטער

פֿאַר אַן אִי אין

לק :עני ,דל ,רש ,מך ,אבֿין ,מסכּן ,מרוֹדן,

אַרעמאַן

2007

א אין אַכ צן פּאָלעס = אָרעם א גאַנץ
לעבּן |חי  81 --אַן אַי אויף דרוקעס
(שטאָלצן) .אַן אִי װי שבּת'הגדול = א גרויסער
אֵי .בּיטער װי דעם אִיס מזל .מאַטערן זיך
וי דער אִי פֿאַר פּסח (פֿאַר א גראָשן ,פֿאַר א
בּוגרת ,א טאָכטער א בּוגרת ,פֿאַר זיבּן טעכטער
דעם אס אײַנגעמאַכטס ; .8111 +--אַן
אאַ).
אי איז װי א רעטעך :ער ליגט טיף אין דער
ערד" ,פֿװל, .װען עס פֿעלט אים צו אַ טויזנטער
 --װאָלט אַן אִי רײַך געמאַכט", :לאָמיר עסהײַנט בּיידע פֿאַרדינען ,װיפֿל עס פֿעלט אים
צו זײַן אַן אַ'", :וואו עס איז דאָ אן אָ' ,אין
ער מײַנער א קרוכבֿ"; ;אַן אִי זאָל גאָרניט
דערלעבּן געבּאָרן צו װערן", :עס איו מיט
חסד :אָרעמע-לײַט שטאַרבּן" |אַזױ זאָל האָבּן
געענטפֿערט אַ גבֿיר ,װען מע האָט געפֿרעגט װי
עס האַלט מיט דער כאָלערע בּײַ זיי אין
שטעטלן .פאַרױפֿנעמען אויף זיך אַװױ פֿיל
שמאַלץ  --אַז עס גייט (לאָזט) ניט דורך דער
(קיין) קרעכץ פֿון אָי" ,פֿװל, .מקנא בּין איך
דעם אֵי / ,װאָס פֿאַרדינט זיך קוים אויף זײַן
בּרויט / ,דערפֿאַר לעבּט ער װי ער קאָף /
די ליבּע מאַכט אים נישט קיין נויט" ,פל.
שװ, :אַ גליר קומט אַפּ און אַן אִ' קומט
אויף איז נאָך ניט גלײַך" :גאַן אִי האָט פֿאַרדינט
און אַ גבֿיר האָט דערלייגט

--

איז עס נאָך

אַלץ ניט גלײַך"; ,דער אױבּנאָן געהערט דעם
עושר און דעם אָיס פּלאַץ (אָרט) איז לעבּן דער
טיר"; ,דער אִי חלומט ,דער נגיד טוט", :דער
אִי טראַכט ,דער נגיד לאַכט", :דער נגיד עסט
ניט קיין רענדלעך (גאָלד) און דער אִי עסט ניט
קיין שטיינער", :דעם אִיס געבּראָטנס שפּירט
מען װײַט ,דעם עוֹשרס טויט הערט מען װײַט";
;דעם אִיס פּוטערקוכן און דעם נגידס קרענק
הערן זיך װײַט"; ,דער עוֹשר בּלאָזט זיך און
דער אִ'י װערט געשװאָלן"; אדעם אִי האַקט
מען װי פּאָדזיאַקע (שפּענער) און דער רײַכער
בּלאָזט זיך װי דער סאַמאָװאַר"; ,בּײַם פּריץ
מערן זיך די רינדער ,בּײַם אִי מערן זיך די
קינדער"; ,אַן אִי זעט עס ניט אין חלום װאָס
א גכֿיר אויף דער װאָר"; ,דער אִי דינט ,דער
רײַכער פֿאַרדינט"; ,דער נגיד טראָגט זײַן גאָט
אין קעשענע און דער אִי אין האַרצן";
;אָירעמע-לײַיט עסן ,נגידים פֿרעסן", :פֿאַראַן
דארע גבֿירים און פֿעטע אִירעמע-לײַ'ט", :בּײִַם
א די הגדה ,בּײַם נגיד די קניידלעך", :דער
נגיד פּראַװעט יום-טובֿ מיט פֿלײש און פֿיש,
דער אִי  ---מיט א טענצל", :בּעסער א געזונטער
אִי איידער א קראַנקער עוֹשׁר (גבֿיר)"; ,בּעסער
אַ לעבּעדיקער אי אידער א טױטער עוֹשר
(גביר)", :דעם אַי פֿעלט א סך ,דעם קאַרגן
וגבֿיר)

פֿעלט

אַלץ

(אינגאַנצן)":

,אין

שטובּ

בּײִַם גבֿיר דרייען זיך אַרום קעץ ,בּײַם אַ' --
מײַז", :װאָס בּײַ אַן אי קען זיך פֿאַרװאַלגערן
האָט עס א גבֿיר ניט זײַן אייגנס"; ,װאָס מע
װאַרפֿט בּיַם נגיד ארויס  --האָט עס ניט דער
אַי אין זײַן הויז (װאָלט דער אַי געקאַנט לעבּן
אין ראָסקאָש)"; ,דער אִי עסט די לונגען װי

דער עוֹשר דאָס בּרוסטפֿלײש"; ,דעם אִי קאָסט

אָרעמאַן

קוליש טײַערער װי דעם נגיד זײַן געבּראָטנס
(זײַן הינער-יויך)", :דעם אִיס גרויפּן מיט בּול-
בּעס קאָסט טײַערער װי דעם רײַכנסט גענדזענער
פופּיק", :אַז די נגידים זאַכן ,האָבּן די אָרעמע-
לײַט װאָס צו קאָכן"; :אַז די עשירים קרענקען,
טוען זיי די אָרעמע-לײַיט געדענקען"; ?צו א
גניר פֿאַרבּלאַנדזשעט מזל אין הויז ,צו אַן אַי
אַ פֿרעמדע ציג אין גאָרטן (אַרײַן)"; :אן אִי
האָט זיבּן ציגן און האָט ניט קיין מילך און
ניט קיין פּוטער ,א נגיד האָט איין קו און האָט
אַלץ"; ,דער נגיד װערט געבּוירן מיט די (דער)
זון ,דער אַי מיט די (דער) לבֿנה"; ,צום עושר
קומען

אַלערלײ

מענטשן,

צום

אִי װיל אַפֿילו

קיין גנבֿ אויך ניט קומען", :אויף װאָס דארף
מען האָבּן אַרעמע לײַט? זי זאָלן געבּן געלט;
אויף װאָס דאַרף מען האָבּן די גבֿירים? זי
זאָלן זאָגן (האָבּן) די דעה".
;,דעם אִי קומט אָן בּיטער דאָס לעבּן ,נאָך
בּיטערער  --דער טויט"; ,צוויי מאָל א (איךן)
יאָר איז שלעכט דעם אִי :זומער און ווינטער";
,קהל גיט דעם אִי תּכריכים און א שפּאַן ערד";:
,בּײִַם אי װערט די חכמה דערשלאָגן", :װאָס
אַן אי רײַסט ניט אָפּ מיט געװאַלד דאָס האָט ער
ניט"; ,די אייגענע פֿיר װענט זענען טײַער
דעם אָי | ער האָט מורא משנה מקום צו זײַן|;
אַן אִי האָט אַ בּרייט האַרץ און א שמאָלע
קעשענע"; ,בּײַם אִי איז געלט  --שמעלט";
,אויך דער אִי מעג (קען) עפּעס :ער מעג פּאָקן
מ=ער) אִי  --מיין
און מאָזלען"; :װאָס מיין |
שטאָלץ"; ,בּײַַם אִי איז זײַן בּרויט זיסער װי
בּײַם גבֿיר דער לעקעך", :בּײַם אִי װאַקסן די
קינדער װי אויף הייוון", :יעדער אִי איז רײַך
מיט אַ (זײַן) געזינדל", :דאָס דריטע װאָרט
בּײַַם אִי |נאָכדעם װי דאָס קינד פֿון אִ' האָט
זיך אויסגעלערנט די װערטער :מאַמע ,טאטען
איז צרה", :בּײַם אִי גייט דער װינט אַרײַן
דורכן קוימען" {װײַל קיין רויך גייט ניט אַרױס,
מע קאָכט ניטן; ,דער אִי זינגט לאַנג זײַנע
זמירות" |קיין סך צו עסן איז ניטאָן; ,פֿאַרן
אַי האָט סאמעט און זײַד {=יחוסן| גאָרניט
קיין בּאַטײַט"; ;אלע צרות רײַטן אױפֿן אִיס
פלייצע"; ,אַן אִי האָט אַ בּייז מזל (שלימזל)";
ענשלים)-שלימזל ,ואו גייסטו? צום אַ'"; ,װען
אַן אִי װאָלט געהאַט מזל ,װאָלט ער געלעבּט
װי אַ הונט"; ,די מיטרענגע {= דאָס געװיסערן
טרעפֿט אויך פֿריִער דעם אַ"; קאַז עס רעגנט
אין דרויסן מיט רענדלעך ,זיצט דער אִי אין
שטוב"; ,דעם אַי גייט שטענדיק מיט דער
פּוטער אַראַפּ"; ,דער אַי גייט שטענדיק מיטן
קאָפּ אַראָפּ" (איז אונטערטעניק ,דערשלאָגןן:
;די זון שײַנט מאַנכ(עס)מאָל אויכעט פֿאַרן אָ'";
;אַן אִי האָט װאָס צו פֿאַרלירן (אָנצוּװערן)";
,דער אִי איז גערן צו בּלײַבּן (אַז ער בּלײַבּט)
בּײִַם קרן":

,דער

אי איז קלאָר אין השבּון"

וֶער װוייס װאָס ער פֿאַרמאָגט ,װײַל ער האָט אַזױ
װײניקן; :אַן אִי קען ניט אַריבּערשטײַגן"
וווערט שטענדיק פֿאַרקאָנקורירט פֿון רײַכערןן};
;אַן אִי האָט קיין מורא ניט פֿאַר קיין גניבֿה?;
,דעם אִי איז גרינג אױיסצוראַמען דעם חמץ און

שוער אַרײַנצובּרענגען דעם פּסח" :עאַן אָרעמאַן
איז א פּסולע (אַן אָפּנעשלאָגענע) הושענא":
;אַן אִי איז אַ יחסן", ;:די װעלט האָט פֿײַנט
אַן אִי א בּעל-גאַװה"; ,גאָט האָט ליבּ דעם אַי
(און העלפֿט דעם נגיד)"; ,גאָט טוט נסים מיט
דעם אֵי"; ,גאָט העלפֿט דעם אִי (ער פֿאַרהיט
אים פֿון טײַערע עבֿירות)"; פֿאַרװאָס איז
אַזױ בּיטער די אַירעמעילײַיט? װײַל דער עוזר"
דלים האָט צײַט"; ;אַלע אַע-לײַט האָבּן גוטע
הערצער" :עאַן אִי איז א בּעל:צדקה (אויף
יענעמס קעשענע)?" :קאַן אִי איז א װתּרן אויף
אַ פֿרעמדן בּײַטל"; ;אַז אַן אִי צעזוזעט זיך
(צעהוליעט זיך) ,איז בּײַ אים אַ גראָשן קיין
געלט ניט (איז אַ דרײַער קיין דרײַער ניט)";:
,דעם אִי גלוסט זיך אַלץ"; ,דעם אִי טאָר זיך
ניט גלוסטן (װעלן)"; ;אַז אַן אִי װיל טאַנצן
גייען די קלעזמער פּישן" ;:עאַז דער אִי װיל
טאַנצן ,צעבּרעכט זיך דער סמיטשיק"; :אַן
אִי טאָר קיין פֿרײַען מוט ניט װײַזן", :אַן אַ
טאָר ניט זײַן קיין בּעליצדקה", :דעם יקרות
פֿילט נאָר אַן אַ"; :אַן אִי מאַכט אַ זול און א

יקרות {(= מאַסן-געבּרויך בּאַשטימט דעם פּרײַז|;
,ער עס לאכט פֿון אַן אִי דער װעט װערן אויף
געלעכטער", :בּײַ אַן אִי זאָל מען קיין געלט
ניט לײַען" {װײַל ער װעט גלײַך קומען מאָנען);
,בּײִַם אִי ווערט אַלץ בּטל בּשיסל" {פֿון בּששים,
דער מיין :די גרעסטע הוצאָה בּײַם אִי איז דאָס
עסן|, :דעם אִיס קישקע איז אַ לעכערדיקער
זאַק"; ,עס איז גוט צו זײַן אן אִי  --ער עסט
פֿוסנאָגע" {פֿוסנאָגע איז װאָלװל .פֿוסנאָגץ בּ
אויך פּעטשאַן, :אַן אִי לייגט די ציין אויף דער

פּאָליצע? {װאָס איז ליידיק ,ניטאָ דאָרטן ניט
קיין עסנװאַרג ,ניט קיין כּליםן; :אַן אִי עסט
אויף זײַן געלט אין שװאַרצן קרופּניק"; :אָ,
קאָך קאַשע ,זופּ (פּיסנע) יויך"; :אַז אַן אַי עסט
(א) הון ,איז ער קראַנק אָדער די הון", :אָרעמע
לײַט קאָכן מיט װאַסער" {חכמהלע :אַלע קאָכן
מיט װאַסער ,אָבּער חוץ װאַסער האָט ניט דער
אין :פאַן אִי קען האָבּן (זיך דערלויבּן) נאָר
צוויי פֿאַרגעניגנס :װינטער אַ קאַלטן טרונק
װאַסער ,זומער  --א וארעמע שטובּ", :אַן אִי
האָט דרײַ האַפֿענונגען (ער קען נאָך רײַך
װערן ,זײַן קרובֿ קען נאָך רײַך װערן ,זיי
קענען בּיידע שטאַרבּן)"; :אַ פֿױגל אָן פֿליגל
און אַן אַי אגדלן שטאַרבּן בּיידע פֿאַר הונגער":
,אַן אי איז תּמיד פּאַרעװע (איז אַלעמאָל
מילכיק)"; ,װען פֿרײט זיך דער אִי? אַז ער
פֿאַרלירט און געפֿינט", :בּײַ אַן אִי א צוילינג
איז װי די פֿינפֿטע ראָד צום (בּײַם) װאָגן";
;דעם אִי איז אום זומער קאַלט {װײַל אלע
ווינטערדיקע מלבּושים האָט עֶר פֿאַרזעצטן און
אום װינטער װארעם וער האָט ניט קין
ווארעמע מלבּושים און טראָגט נאַר זומער-
דיקען" :אדעם אִי קאָסט אַלץ טײַערער"? :אן
אִי קװיקט זיך מיט חלשות טראָפּנס"; ,דער
אי שטאַרבּט מיט דער װארעניע אין מויל"
וֶער קריגט װאַרעניע נאָר װען ער איז שוין אַ
חולה-מסוכּןן, :א ריינער אִי איז אַ שיינער
דלות"; ,אַן אִי איז געטרײַ דעם סידור", :פֿאַרן
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אָרעמאַנטע
ּ,לַם אִי איז אַ תּענית
אָי איז מפֿטיר אַ חלום" :ב
 8געלעכטער", :דער אִי טרייסט זיך מיט
עולם-הבּא"; קאַז אן אי מאַכט חתונה ,קריגט
דער הונט קדחת" {ניטאָ פֿאַר זיי אַפֿילן אַ בּיין|;
,װען דערקענט מען דעם אִ'? אַז ער טוט אָן
דעם שבּת אינדערװאָכן" ועֶר האָט ניט קיין
אַנדער בּגד|; ,בּײַ אַן אַי איז די װײַבּ אַ מאכל
און זאַמד א צירונג" {ס'איז ניט מעגלעך קיין
הנאָה פֿון צסן ,בּלױיז פֿון סעקסועלן פֿאַרקער;

מע שיט אויס זאמד אויף דער פּאַדלאָגען:
,װען דער נגיד איז אַ אָבֿל ,מוז ער אָנקומען
צום אָי" |צום מניןן :סאַן אִי שלאָפֿט אין
דער פֿינצטער" {ניטאָ אין שטובּ קיין לעמפּעלע,
קיין ליכטלן}; ,דער

אַי האָט ניט קיין שׂונאים"

(מען איז אים ניט מקנא).
,דיא רײַכה טרײַבּן מיט איר געלט אייטל
לושׂט אונ' ורייד אונ' אַכטין ניט |= ליגן
ניט קיין אַכטן} קיין אָרימה לײַט" ,יעקבֿ
טויסק,

איין

אַרעמבּאַנד

שוין

נײַא

ליד

פֿון משיח,

אַמשט

, ,6דער גרעסטער אִי אין דער װעלט זאָל
ניט װייניקער געבּן דורך דעם יאָר װי איין
שליש פֿון אַ שקל |צדקהן ,דאָס בּאַטרעפֿט
אָנדערהאַלבּן פּוילישע גילדן ,און אויבּ ניט --
איז ער ניט מקיים די מצװה"7 ,לט ,3מא/א.
,דעם אֵיס תּורה איז קיין סחורה ,זײַן חכמה
איז אייטל ,זײַן דעה איז קיין מטבּע ,זי גייט
ניט אַזָי .9 ,א .ר ,.דער אָרעמאַנן ,וארשע

,9781

ז'  .7בּ,ײַ אונדז אַן אִי . . .האָט יתרוס נעמען:

פֿאַראַן אַ גימיינער מאַן ,און אַן אָי ,און געבּעך
אן אַי ,און אַ גרויסער אִי ,און אַ געפֿאַלענער,
א מקבּל ,א קבּצן ,א דלות ,א דלפֿן ,אַן צני,
און אַן עני ואביון . ..און פֿאַראַן נאָך א
נאָמען :אַ כּתריאל אָדער א כּתריליק" ,שע,
'די שטאָט פֿון די קליינע מענשעלעך"
 .2אָרעמער מענטש װאָס לעבּט פֿון נדבֿות.
בּעטלער .דער אִי װאָס גייט איבּער די הײַזער,
פֿאַרשרײַבּן זיך פֿאַר אַן אִי = בּאַשטימען צו
גיין איבּער די הײַזער .ארײַנװאַרפֿן זיך אין א
שטיין װי אַן אִ' בּײַ דער טיר ,אַן אִ' מיט אַן
*האָבּן דעם אֶיס
אויסגעשטרעקטער האַנט.
ח ש ק = עס זאָל אַלצדינג זיך גלוסטן ,אי
זאַכן װאָס האָבּן א קנאַפּן װערט אי גאָר
טײַערע זאַכן,* .אַזוי אַן אָי ,אַזוי אַ שלעפּער"
= א) מע קען סײַװי ניט אַנטלױפֿן פֿון אייגץ-
נעם גורל :בּ) טאָ זאָל זײַן פֿרײלעך! |דאַ און
אין די װײַטערדיקע שװ קען אַ טייל זיך בּאַציֶען
צום בּו ,װי טייל שח פֿון בּ 1קענען זיך בּאַציען

צום 32ן,
שװ , :אַז מע לאַכט אָפּ פֿון אַן אִי ,לאַכט
מען אָפּ פֿון גאָט (בּרוך-הוא)" :אוער עס גנצעט

בּײַ אַן אִי נעמט צו בּײַ גאָט אַלײן", :װען
פֿרײט זיך גאָט?  ---ווען אן אָרעמאַן געפֿינט אַ
מציאה און גיט זי אָפּ" {פֿון פּסחים ,קיג/א:
על עני המחזיר אבֿדה לבּעליה'ן; ,וען פֿרײט
זיך גאָט?  --װען אַן אִי קראַצט אַן אֵ'"; עדי
מזוזה פֿרײט זיך מיטן אֵַי וער פֿאַרגעסט ניט
זי אַ קוש צו טאָן|, :אַן אִי קומט שטיל אַרײַן
און גייט שטיל אַװעק" :פאַן אִי ציילט זײַנע
טריט"; :אַן אִי לעבּט נישט און שטאַרבּט

נישט  ---ער בּײַט נאָר דאָס געלעגער"; ,בּיסט
א שנײַדער ניי ,בּיסט א פֿערד  --גײי ,בּיסט
אַן אי  --אין דער ערד אַרײַן"; :אַן אִי האָט זיך
אויכעט זײַן כּבֿוד"; ,אין אַן אִ'י קען מען
לײַכט זיך פֿאַרזינדיקן"; ;אַן אִי און א קראַנקער
זײַנען שטענדיק

תּקיף"; :אַן אִי צו זײַן דאַרף

מען אויך האָבּן מזל", :אַן אי איז געגליכן צו
א טויטן (בּיידן לאָזט מען ניט אין שטובּ אָן
אַ שומר)"; עאַן אִי װיל אויך לעבּן" :עאַן אַי
האָט קעסט אין די הײַזער און דירה אין הקדש?;
,וי דער אִי זאָל ניט גיין ,איז אים אַלעמאָל
דער װינט אין פּנים"; ,עס קומען מקבּל פּנים
זײַן דעם אִי אַ קאלטער װינט און בּייזע הינט":
;אַן אִי שטייט בּײַ דער טיר"; ,בּײַ בּואייבּשלום
שטייט דער אִי אױבּנאָן" {װײַל דעמאָלט װענדט
מען זיך צו דער טיר}, :אויבּ די טיר עפֿנט זיך
ניט פֿארן אִי ,עפֿנט זי זיך פֿאַרן דאָקטער":
;דעם אִיס יצר-הרע איז אַ (דאַרע) סקאָרינקע
בּרויט", :אַן אי צעבּרעכט מען מיט א װעטשע-
רע" :עדער אַי ליגט די ציין אין טאַרבּע
(בּײַטל) אַרלין", :װען קלאָגט (ויינט ,זאָרגט
זידך) דער אַי?  --װען עֶר האָט אַ בּרית מיט א
פּדיון-הבּן אין איין טאָג"; ,,צװיי חתונות אין
איין טאָג איז דעם אִיס (בּעטלערס) יאָמער און
קלאָג", :אַז מע האָט האָלט דעם אֵי ,האָט מען
האָלט זײַן פּעקל (קלומיק ,טלומיק)", :אַז מע
האָט פֿײַנט (װיל ניט) דעם אִי ,װאַרפֿט מען
אַרױס זײַן קלומיק", :א פֿרעמדער אִי טוט דעם
היימישן קיין טובה ניט"; ,אַז אַן אי זעט א
גראָשן ,שפּרינגט ער פֿון דער הויט", :פֿון אַ
שיכּור אין דער יוגנט װערט אַן אִי אויף דער
עלטער", :פֿאַר אן אִי איז א שװאַרציאָר אויך
גוט (גענוג)" |{מע זידלט אים אָפּ ,מע הייסט
אים גיין צו אַלדי רוחותן, :דער קאַרגער גיט
ניט קיין גראַשן דעם אִי ,װײַל דאָס האַרץ
בּרעכט זיך  --ער קען אים ניט אָנזען",
איין אָרים מאַן גיבּ פֿון דײַני שפּײַז  /אוני
אים ניט אָפּװײַז / ,אַך געלט װען עז דײַן מאַן
טואט אַר לאַבּין |=דערלויבּןן" ,שׂה וו ,פֿיורדא
תּפּ"ז ,זי טו, .אך מיר אַרמי לײַטן!} װען מיר
אורחים נאך פֿראַנקפֿורט טונין מאַרשירן ,זאַ
לאָזט מען אונש ניט פֿר דיא טירן" ,איין נײא
קלאָג

פֿורט,
מאַן,
גמכט
צװישן
דער

ליד...

אויף

איין

משרת

פֿון

פֿראַנק"

{האַנױ (געדרוקט בּאֲזל)| תּס"ח| ,א .פֿרײַ-
פֿש װ , 961471גאָט האָט דען עושר
צו איין אַפּוטרופּוס צװישן אים אונ
דיא אָרמי לײַט ,אוני װען גאָט זיכט דז
עושר

עסט

אויף דיא

עניים

איר

געלט,

נעמט ער אים דז עשירות אַװעק אונט גיבּטס
איין אַנדרן" ,שבֿט מוסר ,װילהרמרשדאָרף תּפּ"ו,
ח/ג; .דאָש אַרום ציהן פֿון איין אָרים מאַן
קומט אים שװערןעןר אלז איין אַרמי פֿרואה
{פ|ֿ=רוין אָזי ,עיון ,לו/א, .די אָרעמעלײַט
װערן װי די סאָלדאַטן אײַנגעטײלט

אין פּיעשץ

אָדער פֿוס-אָרעמעלײַט ,די װאָס שלעפּן זיך
צו פֿוס ,און קאָניצע אָדער בּויד-אַרעמעלײַט ,די
װאָס שלעפּן זיך אַרום אין בּײַדלעך .אַחוץ דעם

ווערן זיי נאָך אײַנגעטײלט אין מינים :שטאָט-

אָרעמעלײַט
פישקע ,זי ,78

אָרעמאַנטע

 . . .פֿעלדאָרעמעלײַט",

-

ממוס,

די װנ פֿון אָרעמאַן32 ,

,מײַן װײַבּ האַנדלט |= פֿירט זיך אויףן װי זי

װאָלט געװען אַ בּלוטיקע אִי .זי קאָן אַװעקגײן
עפּעס

צוויי מײַל |אײַנצוקױיפֿן

מיט

עטלעכע

גראָשן בּיליקערן" ,טמז 2691 ,וש ,92
אַרעמאַנטשיק  --דער- ,עס .פֿקפ פֿון אָרע-
מאַן ,מיט בּײַטעם פֿון בּיטול אָדער גאָר פֿון
גוטמוטיקייט צו א יינגערן .אַן אִי מיט כיטרע
אייגעלעך .אַ פֿרײלעכער אַ'
אָרעט אַניכע  --די- ,ס .אויך- :נעכע .װנ

פֿון אָרעמאַן ,בּבּ ,12
אַָרעמאַניע  --די ,מצ נבּ .זזח אָרעמקײט,
שאַ פֿליג װאָס האָט זיך אױפֿגעהאַלטן אין
אַכסניה  /בּײַ אַ משפּחה,

וואו געהערשט

האָט

אָי" ,י .מאַניק ,אַ פֿליג',
װאָס עס איז בּײַ (האָט
אָרעמאַניש  --אדי.
דעם כאַראַקטער פֿון) אן אַרעמאַן .איער מלבּוש,
אע השׂגות .אִיץע הכנעה .וְאִי אויפגעקומען צו
פֿאַרבּײַטן

אָרעמאַנסקע,

+--

דװװ}.

,פֿאַרדעקן

| די אִיע הוילקייט" ,פ .מאַרקוס ,טמז 4591 ,וון .5
;יענער שטילער אִֶ'ער לערער פֿון קלבּאַקס
פּאָעמע" ,צייט ,טמז 4591 ,צו 2. ה-קייט,

אָרעמאַנסקע

--

אַדי ,פטמ..

הזוח

דפ.

נישטיק .קליינלעך .אן אִי משפּחה .אִי פּרנסות,
אע

נדבֿה .אֶיער יצר-הרע.

,אין מײַן עלטער,

מיט מײַן אויסזען און מײַן אָן הולך  --בִּין
איך א בּעל-דמיון" ,חג ,דער מענטש פֿון פֿײַער,
ניי  ,2691זי ,851

אָרעמ|בּאַנד  --דער- ,בּענדער.

 .1צירונג,

רײפֿל ,װאָס מע טראָגט אַרום אָרט װאו צס
ענדיקט זיך דער אָרעם ,איבּער דער דלאַניץ.
בּראַסלעט ,בּראַנדזעלעט ,א גילדענער (זילבּער-
גער ,בּורשטינענער אאַ) אִי, .דער חתן האָט
דער כּלה געשיקט אַן אִ'" .ש(הנטיפֿות) די
פיזם קנעפּסא  . . .אונ' די אָרום בּענדר,
וָוהשרוֹת'ן אוני די אײַן װיקלונג |דאָרטן על" פַּי
טעות, :איין זויקלונגין" ,סהמ ,ישעיה ,ג91 ,
(ְתּי, :די בּאָמבּערלעך און די אִיבּענדער און
ַ,זו איין פֿרויא צירט זיך אים
די שלייערס"ן .א
בּאָד אונ' הענגט זיך קיטן אָן אוני איין גיפֿונט
פֿינגרליך אוני אָרום בּענדר  ,". . .בּראַנט ,פֿפדמ

,6

פרק לו.

 22בּאַנד װאָס מע טראָגט

אױפֿן (איבּערן) אײבּעראָרעם און װאָס דינט װי
אַן אָפּצײיכענונג אַז מע געהערט צו אַ בּאַשטימטן
ראַנג אין מיליטער,

אין פּאַליצײ ,סתּם צו אַן

אָרגאַניזאַציע .טראָגן דעם אי מיט גדלות ,מיט
שטאָלץ,

| .8בּאַנד אױפֿן אַרבּל װאָס יידן האָבּן געמוזט
טראָגן אונטער די נאַציס +-- .אָפּאַסקע,3071 ,
,פֿון געטאָ אַרױסגײן האָט מען ניט געטאָרט
אָן אַ דערלױבּעניש ,יעדער האָט געטראָגן אַ
װײַסן אַי און אַ מגן-דוד" ,יזבּ כעלם ,יאָהאַנעס-
בּורג  ,4591זי { .945עס זענען געװען אַיבּענדער
מיט פֿאַרשײדענע קאָלירן צו בּאצייכענען פֿאַר-

אָרעם-בּחור

2009

שיידענע קאַטעגאָריעס ייִדן אין די געטאָס.ן
;װען עס האָט זיך אָנגעהױבּן די נײַע אָבּלאַװע
אויף ייַדן ,האָט מען מער נישט געלייגט קיין
כּבֿוד אויף די דאָזיקע אַיבּענדער" ,י .ל .טהאָרן,
אַמעריקאַנער 1691 ,או ,92

אָרעם"בּחור  --דער ,אָײבּײם ,אויך :אָרעמע
ישיבֿה כּחור ,ישיבֿה:מאַן װאָס עסט
בּחורים.
טעג .קוקן אויף א גאַסט װי אויף אַן אַ"בּי
אים ציילן די בּיסנס אין מויל :צוכאַפּן זיך װי
אַן אַ"בּ צו לאטקעס (המן-טאַשן ,צו פֿאַרפֿאַסטן
אין אַ גבֿיריש הויז) פֿװל; .אַז אַן אַ"בּי װערט
אַן אַפּיקורס ,עסט ער בּייגל מיט חלבֿ (עסט
ער אויף א חלבֿענע ליכט)"; :אַן אַיבּי טויג צו

אַלץײ ,שװ וער קען װערן א כּליקודש ,א
מלמד ,ער קען װערן אַ סוחר ,ער קען שטענדיק
געפֿינען פּרנסה ,און אוב אַפֿילו ניט מיט
עולם-הזה ,קען ער פֿאַרזאָרגן זײַן װײַבּ מיט
עולם-הבּאן, ,איר װײַבּר איצטיגי דורות ..+.
טוט אַװעק לאַפֿן װען מן איין חיתון רעט
אײַערי טעכטר איין אָרם בּחור ,װען שון ער
איין גרושׂר למדן איז אָדר שון איין מיוחס",
כּוכבֿא זשבֿיט ,אַמשׂט { 5961פֿש װ ,שפּ
,צוריק אין קלוין האָט דער אִ"ב'
.8
דערציילט װאָס פֿאַר אַ שאַרפֿע װעטשערע ער
האָט געהאַט . . .איך האָבּ עס בּײַ מײַן מוטער
אין

קימפּעט

און דיא

ניט

אמז,

גצגעסן",

ציג ,װילנע ,8681

עוזר

צינקעס

אַן אֵ"בּי פֿון א

יאָר זיבּעצן ,א דערשלאָגענער ,דורכגענעצט
פֿונעם רעגן ,טרייסלט זיך און שטייט אַראָפּי
לאָזנדיק די אויגן" ,ממוס ,שלמה ,זי צצ.
װאָס איז פֿון אָדער
אַרעמ"בּחורש  --אדי.
בּײַ אַן אַרעם-בּחור, .צו פֿערצן יאָר האָט ער
שוין געקאַנט זאָגן אַן אַ"בּין װיצל און אָפּטאָן
אַ העזהדיקן שפּיצלײ ,ח .ד .גילדענבּלאַטט ,דער
טעות ,ווילנץ  ,6981זי ,6

אָרעם"בּינדע  --די- ,ס.
.3

אָרעמבּאַנד,

דזוו

/

דזו צדקה-בּיקס .מיו.

אָרעם"בּיקש  --די ,ין.

צדקה-פּושקע פֿאַר אָרעמעלײַט, .װען ער דיא
צדקה אין אָרים בּיקשׂ אַרײַן װערפֿט ...ער
מוז

ניט װישׂן װעמין

מוז

ניט

װישן

ווער

עֶר גיבּט
אים

אונ דר אָרמי

עשׂ גגעבּן

הוט...

מען גהער אין דיא צדקה בּיקשׂ נישט אַרײַן
װאַרפֿין

בּיז

מען

װישׂ

אַז

דער

גבּאי

אין

איין בּגלױבּטר מענש" ,ר' זאבֿ װאָלף בּרי יוסף
מק"ק

בּרלין ,דרישת

הזאב ,נאָװידװאָר תּקנ"ד.

אָרעמבּרופט  --די , ן +- .אַרמבּרוסט,

אָרעמער

בּעריש

ייִד",

אַרעמעװאַטע

װײַנשטײןן

ג"י

ריישע,

 ,7ו' ,52
 ,2געלט װאָס אין בּאַשטימט פֿאַר צדקה,
װאָס דאַרף צעטיילט װערן צװישן אָרעמע.
בּחינם אויסגעבּן אִי, .דו גיסט דאָך מיר פֿאַר
אַרעמעלײַט ,פֿאַר אָרעמע קינדער װאָס איך
טרעף אױפֿן שפּאַציר ,אַ"ג' װעל איך נישט
פֿאַרלירן" ,פרץ' ,דאָס קראַנקע יינגעלץי

 9געלט װאָס אַן אָרעמער האָט אײַנגעלייגט,
אָנפֿאַרטרױט א רײַכן ,א חשובֿן ; --איז ער א
בּעל-חובֿ געװאָרן  . . .ס'איז גאָרנישט געבּליבּן,
די אַלע אַרעמע געלטן זײַנען פֿאַרפֿאַלן געװאָרן
 ...די קבּצנים האָבּן נעבּעך געװיינט ,ס'האָט
זי קיינער נישט געהאַט צו ענפֿערן| ,חיים
מאַלאַגאן' ,גדולת ר' װאָלף מטשאַרני אָסטרה'
וִיפ ,זי , ,)532ז,ייערע הענט איז נאָך אין בּלוט!
פֿאַרשטײסט ,פֿרעמדע אָרעמע געלט ,דאָס אין
בּלוט!" ,פֿןרײליןן} טװױבּען סעגאַל ,עושׂה
המעשׂה.

 , ...װארשע  ,3881זי ,77

אָרעמ|הויז  --דאָס .הײַזער.
אורחים-הויז.

אַרעמהײט

זזו הקדש,

הויז ספּעציעל פֿאַר אָרעמעלײַט,

זזח אָרעמקײט,

 --די .אַרכ.

;װער עשׂ טוט אין בּואן פֿיל געלט אַרײַן
שטעקן .האָט לעצטליך אן זײַן אָרמהײט צו
לעקן" ,עיון ,מג/בּ,

אַרעמזײיגער(ל)  --דזוו האַנטזײגער(ל,
אָרעמזעליק  --אַדי .61/42: 012 ,אָרעם
אין אינהאַלט ,אין װערט .נעבּעכדיק .בּאַשידן
און אִי .אַן אִיער גלױיבּן ,שיטה ,אִיע בּאַװײַזן.
הגם די פּרנסה רבּנות אין ליטע און אין זאַמעט
אין יענער צײַט איז געװען זייער אַן אָע",
גאָר ,

שירי,

אידישע

לידער,

ווארשע

,9881

זי ,28

אָרעמ|טום  --דאָס- ,טימער2 .קאָרעם+טום,
|נר ,װײַל ניט בֹּהסכּם מיט די אײַנגעשטעלטע
פֿורעמס פֿון װאָרטשאַפֿונגן .אָרעמקײט ,אָרעמ"
שאַפֿט .אייגנטום פֿון אָרעמע.
אַרעםיטיש  --דער ,ן .טיש בּײַ אַן אָרעם"
מאָל ,אָרעם-מאָלצײט (,, .)+--פּדהצור הייבּט אָן
מיט זײַן קאַפּעלע זײַן נײַעם ניגון פֿאַרן אַ"טי
דער ניגון פֿאַר דער אַרעמער כּלה ,פֿאַרן אָייטי,
א .דרוקער,

קלעזמער,

קִלִעוו ,211 '7 ,0491

זזו אָרעמאַניש.

אַרעמטלעך  --אַזי אַרכ.

,אויך פֿון איין גוטי רעטיניס האַלטן זיך דיא
צײַט אָרימטליך אוני העלפֿט ניט" ,בּע ,לט/ג.

אָרעמינק  --אַדי .צפֿ פֿון אָרעם .פֿאַרבּונדן

װאָס איז פֿון

מיט רחמנות ,ליבּשאַפֿט .אֶיע יתומהלע, .כאַצ-
קעלע ,כאַצקעלע ,שפּיל מיר א קאָזאַצקעלע,

אַן אָרעמער גאַס, .אָ ,אָרעמגאַסיק פֿאָלקײ ,ייס,

פֿל.

אַרעמנאַפיק  --אַדי .נעאַל.
לידער

און לויבּן ,מאָנטרעאל  ,4491זי ,13

אַרעמנגעלט  --דאָס .אױך :אָרעם-געלט,
 .1שוװער פֿאַרהאָרע-
אָרעמ(ע) געלט.
װעט געלט פֿון אַן אֶיען אַרבּעטער .צאָלן דעם
אַרבּעטאָרער אַײג' און אַרײַנרוקן אַן אָפּגץ-
ריבּענעם גילדן, .מיט געװיין האָט ער דאָס
בּיסל אַ"ג' געציילט

און אַזױ פֿאַרבּליבּן אַן

כאָטש

אַן אָ'ס,

אַבּי

א

כװאַטסקעלע",

י,אָגט דאָך מיר דער יעגער זייער שטאַרק,
יאָגט ער מיר געשווינד און שיקט אויף מיר די
הינט --- ,בּין איך מיר אַן איער העזעלע אַלײן?,
פל, .הונגעריקע ,אֶע מענטשן ,אױסגעדאַרט,

אויסגעדייװוערט,

הוט און בּייזי ,ממוס ,די

אַנטדעקונג פֿון װאָלין ,ז' ,3

אַרעם"לאָך  --די ,לעכער.

 .1זזו אַרבּל-

לאָך .לאָך װאָס װערט אויסגעשניטן פֿון שטאָף
 .2דאָס אויסגע-
אַרײַנצונײען דעם אַרבּל.
שניטענע פֿאַר די הענט ,אָײלי אין װעסטל.

 .1אָרעם ,בּידנע042: .

אַרעמלעך  --אַדי.

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'יהקל|וזקלי
6
(בּמדבּר ,כא, )5 ,דשׂ ערמליכא" |תּי, :מיט /
דער נישטיקער שפּײַזײן .טח גיט איבּער 'מצות,
לחם עןְוןני' (דבֿרים ,טז, )3 ,מצות בּרויט
ערמליך" |תּי,, :מצות ,בּרויט פֿון נויט"ן, .האָט
זיך אָן גטאָן אָרמליכי קליידר ,דאַרום האָבּן אים
דיא

לייט

פֿון יהודה

געקענט",

ניט

יוסיפֿו,

 2אָרעם ,אָבּער אין אַ
אַמשׂט  ,3471זי נג.
קלענערער מדרגה .לעבּן זײיער אִי .אַן אַ
חיבּורל, .אַ קליין ,אִי אַרױסגעגעבּן בּיכל".
-קייט,

אַרעמלען  --די ,ען.

דער אָנלען פֿאַר אַ

האַנט בּײַ א פֿאַטערשטול ,בּײַ אַ געפּאָלסטערטן
שטול, ,בּײַ אַ טישל אן אלטע קרעסלע מיט
אָפּגעבּראַכענע אֶיען" ,קמ ,6681 ,פן ,1

אַרעם"מאָל  --דאָס +-- .דווװ, .דאָס אַלץ קאָסט
פֿיל מער װי א פֿאַרצײַטיגישע חתונה מיט די
זמירות און דאָס אָיימי פֿאַר בּכּבֿודע אבֿיונים",
יפֿאָל  ,6881לאן , ,74מע האָט זיך געריכט אַז
דער וואוילגעלערנטער און רײַכער חתן װעט
מאַכן אַן אָי"מײ ,בּאַש ,גימפּל תֹּם ,נ"י ,3691
זי ,88

אַרעם-מאַלצײַט  --דער ,ן.
ספּעציעל

פֿאר

אָרעמעלײַט

בּײַ

מאָלצײַט
אַַ גרויסער

גפירישער שׂמחה ,ספּעציעל בּײַ אַ חתונה, .די
װוינטן האָבּן דערציילט אַז דער זיידע בּרוך
גרייט זיך צו מאַכן אַן אַ"מי װאָס עין לא
ראתה ,קלעזמאָרים װעלן שפּילן" ,ייט ,טמה,
 4ייט ,פוילן ,נ"י  ,4491זו'..16
2229

אָרעממוטיק  --אַדי ,אַרכ.

אָרעמלעך .נעבּעכ-

| דיק .דערדריקט, .ער האָט קיין (הנאה) גװעלט
האָבּן פֿון דען (כּבֿוד תּורה) ,דאַרום האָט ער
אָרים מוטיג גלעבּט" ,שאר ,מד/בּ,

אַרעממענטש  .1 --דער ,ין.

זזו אָרעמאַן.

,ער האָט א גרויס הויזגעזינד ,דערצו אַן אָי

פֿרױ ,אָרעמאַנטע.

 .2דאָס .אָרעמע

ספעצ:

אַלטע אָרעמע פֿרױ .עאָי . . .האָט מען געזאָגט
נאָר װעגן א פֿרױ װאָס איז געגאַנגען איבּער די
הײַזער .װעגן א מאן האָט מען געזאָגט:
אָרעמאַן .אַן אָרעמאַן און אַן אִי זײַנען געװען
נאָר ייִדן ,װעגן קריסטן האָט מען געזאָגט :אַ
בּעטלער און אַ בּעטלערקע .מיר דוכט זיך אַז
אָט די אונטערשיידן האָט מען געמאַכט {ניט
בּלויז אין קױדאַנאָװ} אין זייער אַ סך געגנטן",
אַר ,יושפּ צ,1 ,

אָרעםינערוו  --דער , ן .הופּט-נערװ װאָס
גייט דורכן אָרעם, .בּאַזונדערש װאַרפֿט זיך אין
די אויגן אַ װײַסער דיקער פֿאָדעם  --דער אָײיני
|בּײִַַם פֿראָשן װאָס גייט אַרױס פֿון רוקנבּיין
אין די פֿעדערשטע פֿיס אַרײַן" ,יאֵכ ו ,זי ,532
אַרעמעװאטע

--

אַזי.

+יקס
וםפֿ
סרע
אָ

אַרעמעטאַ'
דעוואטע.

208)}10
זזו אָרעמלעך ,אין סל אָבּער מיט

אַ בּײַטעם פֿון בּיטול,

אַרעמעטאַ -- .די .לאָקל מאָהילעװ און אומ-
געגנט .

כּללנאָמען

פֿאַר

מענטשן.

אָרצמע

,די גאַנצע אי האָט זיך אַרומגעקליבּןײ ,יעקבֿ
לעװין ,ייִשפ ווואא,2 ,

אַרעמעלײַט

 --די ,מצ פֿון אָרעמאַן .6-

, .40/42: 618מע זאָגט אָרעמע לײַט,
װײַל די רײַכע זײַנען קיין לײַט ניט" ,שװ.
;וושׂ מאגין מיר ,ארמן לײַט ,דא אין שװלט
גיהאַן?" ,מגל ,שורה , .628אונ אַך װען איך
בּעֵא דיא אָרמי לײַט אונטן אן זיץ ,זוא קאן

איך
גייט
,עשׂ
גיין

הערן װאָשׂ אינן
אָןְ| אין אירי
װערט ניט פֿר
אָרמי לײַט אין

אָבּ גיט = גייט אָפּ ,ד"יה
הײַזר" ,מבּ ,מעשׂה קפּו
מיטן ,עשׂ װערן ניט אָבּ
דײַנם לאַנד" ,לטו ,מג/א,

אָייקאַסע ,אישׁיסל  --בּײַ פיעט ,פּאָה,
ח ,ז.

אַרומ-
אָרעמען  --טרו .אָרעם ,געאָרעמט.
נעמען מיט אַן אָרעם ,מיט בּיידע אָרעמס, .האָט
זי אים אַלץ הייסער געאָרעמט און געקושט",
ז.

ברכות,

דער

ירדן

װארשע

רוישט,

,7391

ז , .111אומעט ,אומעט תּמיד אָרעמט אים",
בּראָד,

אַרענדירן

אַ חתונה'קע,

מיט

ז' .51

וזיך

--

קזון.

קיך פֿאַר אָרע-

אָרעמע(")קיך  --די- ,קיכן.

מעלײַט | .בּיליקע קיך אי פֿאַר אַלעמען
װאָס קענען ניט זיך פֿאַרגינען צו גיין אין אַ
רעסטאָראַןן, .אָרעמעלײַט  --טואַכט איך,
אַרױסגײענדיק פֿון דער אָ"ק' ,װאו איך האָבּ
מיך אזוי האַרט בּאַגאַנגען מיטן בּעטלערישן
ייִנגל  ---אָרעמעלײַט עסן זיך גיך צו" ,פּרץ,
ידאָס אָרעמע ייִגגלי.
אין מצב פֿון זײַן
אָרעמערהייט  --אַדו.
אָרעם, .די דאָ זיצן (חשך וצלמות) אין דיא
גרושׂי פֿינצטרנס אין גיפֿענקגס ,די דא זײַן
גיפֿנגן אונ' אן גיבּונדן (עני) אָרומרהײט אין
אײַזן" ,סהמ ,תּהלים ,קז| 01 ,תּי . .. :ג,עקייט
אין פּײַן און אײַזןין.

טײל פֿן
אַרעם"פּאַנצער  --דער' ,ס.
פּאַנצער װאָס פֿאַרדעקט ,בּאַשיצט די אייבּער-
אָרעמס ,די גאַנצע אָרעמס,
אָרעמפּױער  --דער ,יים .סאָו .גאָר אָרעמער
פּױער ,װאָס די סאָװעטישע מאַכט האָט
בּאַטראַכט אַז ער װערט דערהויבּן בּײַם אַרײַן-
אָײטום ,דיש --
טרעטן אין א קאָלװירט.
אַדי, .אַ פֿערדל אַ קליינס ,אַ מאָגערס ...אַן
אָישׁ פֿערדל" ,ליפּמאַךלעװין ,דעמ שטורעמ
אַנטקעג ,1מאָסקװע ,9291

אָרעמפֿול  --אַװי פֿאַרטײַטשט

שװב

חצף

(ישעיה ,מט{ )22 ,תּי, :אין בּוזעם"ן.

אָרעמפֿיפֿיק  --אדי.

װאָס די פֿאָדערשטע

פֿיס דינען זיי ,זײַנען עגלעך צו אָרעמס.
בּעלי-חיים ,בּראַכיאָפּאָדן,

אָרעסמקיײיט  --די (דאָס) ,ן.

אִיץ

 .1אײגנשאַפֿט

אָדער מצב פֿון זײַן אָרעם .בּרענגען (דערפֿירן)

צו אֵי .לערנען תּורה אין דער גרעסטער אַי
די אִ'י שרײַט אַראָפּ פֿון די מלבּושים ,פֿון די
לאַטעס .אַי אין װערטער עפּעס צו דערקלערן,
*יגיין אין אִ' = שפּאַסיק,
אױיסצוטײַטשן,
גיין געאָרעמט ,ספּעציעל טאקע װעגן אָרעמעץ
בּחורים און מיידלעך .קאַי און פֿוילקייט זײַנען
צוויי בּרידער"; ,פֿוױלקײט איז די מאַמע פֿון
אַ'" :קאֵי דערהאַלט בּײַ ייִדישקייט"; /אֵי איז
ניט קיין שאַנד ,אָבּער אויך ניט קיין גרויס
שײַנדל (װיגאָדע)"; אי איז בּיטער װי פֿעפֿער,
שׂנאה און קנאה שיטן נאָך צו זאַלץ" ,שװ.
,די (עניים) קאמן צו אים פֿון װעגן אירי
גרושׂי ארום קייט ,דרום אויך װאַר עֶר (נענש)",
טח ,רות ,א, .2 ,װער ניט דײַן תּורה מײַן דער
מייאונג דא װער איך פֿר לוארן גיװאָרן אין
,אָלסט
מײַן אָרומקײטײ ,סהמ ,תּהלים ,קיט ,29 ,ז
קיין אָרעמאַן נישט בּאַרײַסן פֿאַר זײַן אַרעמ"
קייט און נישט מוטשען א געמיינעם מענטשן",
מס ,משלי תּקע"ד ,כבּ, .22 ,די רבּנן זאָגן:
אַז מע זאָל אַרײַנלײגן אַלע יסורים אין איין
װאָגשאָל און אִי אין אַנדערן װאָגשאָל ,װצט די
אָי אַראָפּװעגן אַלע יסורים" ,י .מ .יעבּץ איבּז,
מדרש

רבּה,

װאַרשע

,7881

פּרשה

לא.

5,

המיני עװלות װאָס עס קען חלילה מיט דער
צײַט געשעען אין שטאָט צוליבּ דער אומגץ-
האָלפֿענער אִ"" ,ש .י .אַבּראַמאַװיץ {ממוס),
קמ ,5681 ,ן , .4זיי זאָלן גישט זיצן פֿאַרלײגט
די הענט און לאָון דאָס אִי זאָל זיי גאָר
אינגאַנצן אײַנשלינגען" ,פרץ ,און װאָס איז
אײַער הילף', .די ייִדישע אָרעמקײט געניסט
פֿון דעם גבירס גוטסקייט"; .אי האָט זיך
געטוליעט אַרום דעם ישובֿ װאָס האָט גאָר
שנעל בּאַקומען אַ שם פֿון אַ רײַכן ישוב",
' .שאַצקי,

ייד

אין טשענסטאָכאָװער

נ"י ,7491

ז' ,51

 .2אָרעמלעך האָבּיאון-גוטס .אָרעמע בּצלי-
בּתישקייט .פֿאַרפּאַקן ס'בּיסל אָרעמקײט .אָנ-
קלײַבן דאָס בּיסל אִי .אָנװערן

סאָרעמקײט,

,האָט מען אים געשטעלט א פֿור און מע האָט
פֿאַרנומען זײַן בּניבּית מיט זײַן בּיסל אי װאָס
,יי האָבּן
ער האָט נעבּעך געהאַט" ,יף ,זי  .661ז
פֿאַרקױפֿט די בּיסל אָי ,האָבּן זיי קוים אױיפֿ-
געשלאָגן אויף די נויטװענדיקע רײַזע"קאָסטן",
יאַחנע

קרוינע,...

נ"י

,3091

ז' .4

אַרעמרינג  --דער.- ,
רינג אױפֿן אָרעם,
בּראַסלעט ,אויך צירונג-רינג איבּער דעם אייבּער-
אָרעִם . . ., .נאם ער איין גאָלדן שפּאַנגין ,איינש
הלבּי שקל שװער ,אונ צוייא אָרים רינג {תי:
,צוויי אָרעמבּענדער פֿאַר אירע הענט"ן אן אירי
הענד ,צעהן שקלשׂ גאַלד שװער" ,בּליץ,
בּראשית ,כר,22 ,

אַרעמשאַפֿט  --די ,ז.

זו אָרעמקײט,

ספּעציעל דער כּלל ,דער ציבּור פֿון אָרעמע
מענטשןְ| .אִי פֿאַרשפּרײט זיך זינט סוף 02ער
יאָרן  .02י"ה .דאָס נײַע װאָרט האָט געקלונגען
עפּעס איידעלער ,װיכערן ,די אָרטיקע א"
געבּוירן אין אִי און געלעבּט דאָס גאַנצע לעבּן
אין אִי .די דאָרפֿישע און די שטאָטישע א

,בּאַגלײַך מיט דער איבּערװאַנדערונג אויף ערד
פֿאַרנעמט זיך דער קאָמערד שוין אויך מיט
אײַנגלידערן די ילִדישע אַי אין דער אינדוסטריע",
די רויטע װעלט ,כאַרקאָװ  ,0391שאן 1221
פֿאַרװאָס לעבּן אייניקע זאַט ,אין רײַכקײט,
אין פֿרײלעכקײט ,און זיי  --אין שטענדיקער
אָי ,אין אַזא אומעט און אין אײיבּיקע דאגות",
נאָטע

כאָנע

לוריע,

אוסקאַטש,

קלעװ'

.9391

נ.ס.טלער פֿילן אונדו אַן מיט
;װערק פֿקוןי.
די װאַרעמקײטן פֿון מענטשלעכע אִין" ,יט,
משיח-געװיטער,

(' ,8

אַָרעמשטול  --דער  6די ,ז.

שטול אויף

אָנצושפּאַרן די אָרעמס,

אַרענד|אַטאָר  --דער ,ז- ,ס .װנ -ין- ,קע,
הזו
דס- ;98 ,אַטער ,מקסנהאקצוסעם ...:2:
אַרענדאַר .װער עס אַרענדירט .אי פֿון דער
קרעטשמע .אי פֿון דער מיל ,אי פֿון די פֿעלדער,
אָנטערמיניקער אי, .איך האָבּ געמיינט . . ,אַז
רײַכער פֿון אַי בּאַדארף מען שוין ניט זײַן,
ממוס ,מסעות ,ז' , .11דער אי פֿון בּאָד צאָלט
אינגאַנצן זעקס הונדערט רובּל א יאָר" ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך' ,פּונקט  ,42זי , ,133די
ייִדן די פֿינאַנסיסטן  . . .האָבּן פֿאַרנומען שטע-
לעס פֿון אַלמאָכאַריפֿן אָדער אַאַטאָרס פֿון די
מלוכה שטײַערן" ,זק איבּז ,שד ץ ,זי 17
זאַטעריש- ,אַטאָרסקע  --אַדי.
אַרענראַ'ר--דער" ,ן ,יעס ,יס2:20 .ת,=2: 018
.::80:

8260

דער

װאָס נעמט

אָפּ)

די ארענדע בּײַם פּריץ .יעדערער װאָס דינגט
עפּעס אָפּ צו בּאַאַרבּעטן ,אויסצונוצן אויף
הכנסה .פֿעלד-אַי ,קרעטשמע-אַי ,מיל-אַי ,שטײַץ-
רן"אַי, .וואו אַן אי איז א גראָבּער יונג" ,פװל.
;אַן אי בּאַדאַרף האָבּן אין זיך די מעלות פֿון
אַבֿרהם-אָבֿינו און משה רבּינו", :אַז מען איז
מכבּד אַן אַי מיט הגבּה(ה) ,זאָגט ער אַז עֶר אין
הייזעריק" ,שװ |דער אַ' ,דער דאָרפֿסיד האָט
געהאַט אַ שם פֿון אַ גרויסן עם-האָרץ}, .ער
גלאָצט אויס אַ פּאָר אויגן װי דער א' אױפֿן
אָץיקוצץ",

מ .דלוגאַטש,

דער

עולם

התּוהוניק,

בּאַרדיטשעװ  ,5781ז' , ,83מיינסטנס
א'עס אויסוויילן פֿאַר זייערע טעכטער
די בּעסטע בּחורים פֿון די ישיבֿות",
שלמה,

פֿלעגן
חתנים
ממוס,

זי ,58

יש

 --אַדי .אַיע עסקים ,הײַזער ,פֿעלדער

אאַזח.

-סקע  --אַדי ..., .דו װעסט נאַך

דאַרפֿן אַי קוויטטס" ,יפ ,זי ,21
ישטשיק  --דער- ,עס, .האָט געגעבּן נדן
דער אַישטשיקל ,יעדערן אַ חלק פֿון בֹּא'
ראַנטשיקל" ,פֿל {ידעיעם ,תּ"אָ ,תּש"תן,

אַרענדירן  --טרו- .דיר( ,גע)אַרענדירט.

אפ

געבּן אָדער נעמען אויף (אין) ארענדע .דינגען,
אײַנקױפֿן אַ זכות .איבּערנעמען ,לױט אַ
הסכּם ,אַ זכות פֿאַר אַ בּאַשטימטער צײַט .אַי א
װאַלד בּײַם פּריץ אויף  94יאָר .אַ' א בּראָנפֿ-
בּרענערײַ ,אִי א שענק ,א פֿעלד ,אַי א װירטשאפֿט,
אי דעם זכות פֿון אײַנקאסירן שטײַערן, .דער
פֿ.ג.עמונטערט ייִדן
אָױט.
ליטװוישער װעד הא

20)11

אַרענדע
זי זאָלן אַי מלוכהשע שטײַערן און אָפּצאָלן",
מ .װישניצער ,אין ליטע |נ",י  ,1591ז' ,561
,די רײַכע ייִדן האָבּן אַרענדירט בּײַ די פּאַנץס

 . . .בּראָנפֿן-בּרענערײַען
ימ ,שד װש ,זי .411
ערהייטפּאַר .

און שענקען",
ארענדירט
זנג,
אַזח.

-

איבז

 --אַדי,

אַרענרע  --ד ,יס20( =60: .םסוה ='/:
פּראָפּינאַציע .גוט אָדער זכות װאָס
הההסעס..
וערט איבּערגעגעבּן א צװוייטן אויף א בּאַשטימ-
טער צײַט .האַלטן אַץס) ,נעמען אויף (אין) א
אַרױסגעבּן אויף (אין) א' .אָפּגעבּן אין א"
צאָלן פֿאַר דער

א' מיט

א טייל גערעטעניש.

,װאָז אָן בּילאנגן איז גרושׂי אַרנדיש  . . ,אודר
גרעניץ מכסים . ..זול ניט
ר
..
ד
ו.
אצן
מינ
דינגן נאָך הלטן" ,תּקק, .װי איז מען מבֿטל
אזא טײַערע זאַך? {= די פֿלײשקאַראָבּקען.
װי גיט מען ארויס פֿון האַנט אַזאַ גילדענע
א'?",

אַרפֿאַרן

המגלה

רזין

דרזין,

דער

רײזענדער,

װאַרשע , .32881וי קומט אַתּהיהראית צו דער
א'"? {פֿאַרן איבּערשטײַגן בּײַ א פּסוק פֿון
אתה-הראית אויסדינגען יענעמס אן, .א יידי-
שער מנהג בּרעכט א דין ,אַפֿילו דעם דין פֿון
אי און בּפֿרט גלופסקער אי װאָס אַמאָל אָן
ראַטע" ,ממוס,

װינטש,

זי , .561איינע פֿון די

װיכטיקסטע פּרנסות פֿון ליטװישן ייִדנטום איז
פֿונעם  .61בּיז  .81י"ה געװען די א' פֿון

גיטער ,מילן ,בּראָנפֿ-בּרענערײַען" ,מ .װישניי
צער ,אין ליטע | ,נ"י  ,1591ז' ,561
*האָבּן די אַ ,האַלטן די (איך) אי
נעמען אן אי = א) זײַן ,װערן דער בעל
הבּית איבּער עפּעס :בּ) זיך פֿילן פֿעסט ,זיכער
איבּער עמעצן אָדער עפּעס .האַלטן גאָט אין א"י
דעם הימל אין אי ;א בּךמלך זיצט דאַָך
פֿאַרבּאַרגן אין אים ,ער האלט אַן אי אין הימל",
פֿרוג ו ,נ"י  ,0191ז' , ,58זאָל ליבּע ניט זײַן
אין אי  /בּײַ גוטע ,בּײַ פֿרומע ,בּײַ קיינעם",
סעג ,קאַפּריזן ,װארשע  ,1291ז'  .441אַײאָפּצאָל,
אַ"ג על ט .א-פּרנסה .אַ-קאַנטראַקט,
אויך מעטאָנימיש :קרעטשמע ,שענק, .מול-
טובֿ אײַך ,אַלע גוטע ,פֿרומע לײַט ,װאָס גייען
פֿונעם דאַװענען מיטן טלית . ..אין דער א'
אַרײַן קידוש מאַכן אויף קהלס שטשאָט
חןש=בּון|" ,קמ ,0781 ,מאן ,22

אַרענדעוושן  --טרו- .דעװע( ,גע)אַרענדעװעט,

שאַפֿטלעכע אַי .די װעלט-אַי פֿון קונסט .אן א'
פֿון א בּלוטיקן געראַנגל .די קאַמפֿסאַי פֿון
אידייען.
אַײפֿויגל  --מין אונטערװעלטניק.

 --אַדװ .בּלויז אין אויסלייג

אָרעױקאָרען

זזו האָרעךקאָרען
אַנדערש װי אַרױקאָרן.
אינגאַנצן צעמישט ,צעװאָרפֿן .מיטן קאָפּ אַראָפּ,
מיט די פֿיס אַרויף, .האָט ער געמוזט צוזען
מ.
ַ.י.קי,
אער
יבּ
װי די גנבֿים קערן אַלץ אי
אָשעראַװיטש ,שטעט און שטעטלעך אין אוקראי"

נע .אויך בּײַ אי .קיפּניסן.

אַרעפט  --דער ,ן? ,אי 22ל.

 .1אַקט פֿון

אַרעסטירן .מצבֿ פֿון זײַן אַרעסטירט ,אליַנזעצן
אין אַי .קאָװען אין קייטן און אײַנזעצן אין אַ'
דורכפֿירן מאַסןאַין .,האלטן אין פּרעװענטיון
אי .ש וץ אַי, .שיקט דער שׂר זײַן עבד ,לאָשׂט
אונש זאָגין מיר זאָלין ניט װעק גין זאָלין כּאך
אין עריסט ואַר בּלײַבּן" ,גה ,זי , ,153און דאָך
האָט עֶר די אייגענע נאַכט אין א' פֿאַרבּראַכט",
פרץ' ,בּאַנציע שווליג'.
 .2דאָס סעקװעסטרירן .דאָס פֿאַרזיגלען גוטס
בִּיז צום משפּט אָדער בּיז צום אָפּצאָלן חובֿות.
אַרױפֿלײגן אַן א' אויף א הויז ,מעבּל ,אויף די
אָפּגעדרוקטע בּיכער, .ד,ער פּריץ האָט פֿאַר די
חובות צוגענומען זײַן הויז ,געלייגט אַן אַ'
אויף די חפֿצים אויך אויף דער שטאָט זײַנער
אין מזרח-װאַנטײ ,ממוס ,אַ שטאָט אין מזרח',
זי/ ,8
אַ-שטובּ.
אַ"-לאַנער.
אַ'-הױז.
אַרעפטאַנט  --דער- ,ן .װו -ין ,יקע ,יס דער
װאָס (איז פֿאַרמשפּט און) זיצט אין תּפֿיסה.
,פֿון דער ליבּע גיי איך אַרומעט װי אַן אַי אין
קייטן" ,פֿל .גיין מיט געגאָלטע קעפּ װי די אץן.
גראַטעס װי פֿאַד אַן .װאאיַגאָן; .אַץ ליגן
אײַנגעקלאמערט ,קעפּ און פּנימער צו קני און
פיאטעס",

הל ,אַ בּלאַט

אויף

אַן עפּלבּוים,

אַרעסטאַנקע  --די' ,ס :93 .אַרעשטאַנקע.

דזוו אַרענדירן מיט בּײַטעם פֿון בּיטול, .מען
אַרענדעװעט א דאָרף ,איז ליבּער װי פּאַלעסטי

 .:22:תּפֿיסה ,טורמע . . ., .דאָס
42
טורמעלע איז בּײַ אונדז אַ קליינינקס א פּראָס-

כּליבּוניק ,אַדעס ,5881

טינקס  . . .מירופֿט עס אויך כאָלאָדנע און אַ",

נל" ,זבּ ,דער

קליינער

זי ,53

אַרענע  --די ,יס ?כאײ 22ל.

איציק

 ,1/אײַנגעז

צאַמטער שטח מיט זיצפּלעצער ארום ,פֿאַר כֹּל-
המינים-פֿאַרשטעלונגען .צירקוסאַי ,ספּאָרט-אַ'.
ריטער שטאַרקע װי די ריזן  . . . /יאָגן ,פֿליען,
זידן ,בּרענען / ,אויף די בּרייטע צירק-א'ען",
פּרוג װו ,נ"י  ,0191ז' ,571
 .2פֿיג .פּלאַץ ,אָרט ,געבּיט פֿון (װיכטיקע)
געשעענישן .אי פֿון פּאַליטישע אָדער סאָציאַלע
קאַמפֿן אָדער טענדענצן .די יירישע געזעל-

מײַן

קיפניס,

שטעטעלע

תּ"אָ

,17
ארעסטירן

--

טרװ.

טיר,

אנטוויקלונג .ניט דערלאָזן
מערן .א' די עפּידעמיע.

װײַטער זיך פֿאַר-
עדי היילונג פֿון

טובּערקולאָזיס מיינט אייגנטלעך א' אָדער
אַרומרינגלען דביּ.א.ַ.צילן" ,יוסף פֿרימאַן,
װאָס איז טובּערקולאָזיס ,בּאָסטאָן  ,8191זי ,73
,ייִדנטום איז  . . .אַן אייגנאַרטיקע דינאַמיק פֿון
לעבּן  . . .און די דאָזיקע דינאַמיק איז אָפֿטמאָל
אין אונדז אַרעסטירט ,װײַל מיר לעבּן אומעטום
אין פֿרעמוע סבֿיבֿות" ,גרינ ,איד און װעלט,
ארעסטירט  --אַדי,
דירונג.
זי .622
פּאַר .האַלטן אַי .די פּאַליטיש-אַיע .בּאפֿרײַען די

אִיע .

-ערהייט.

קקייט,

אַרעק  +- --אַראַק.

אָרע"קאָרע  +- --אָרןקאָרן .אַדװ.

(גע)אַרעסטירט,

 .1אײַנזעצן אין תּפֿיסה, .איך זאָל פֿר רעסטירט

אי אַ

מצבֿ פֿון גרויסער אומאָרדענונג ,מהומה, .בּעת
דער שטאָט:גבֿיר טוט נאָר דעם ערשטן גרעבּץ
אויף שלאַף צו װערן ,הײיבּט זיך שוין אָן דאָס
שטעטל  . . ,איבּערצוקערן אָײקײ ,מ .דלוגאַטש,
װעלט מסורה ,װאַרשע  ,1881ז' ,95
פּאַלמע װאָס װאַקסט אין
אַרעֶקע  --די ,יס.
טראָפּישער אזיע ,אין מאַלײַאישן אַרכיפּעלאַג,
אֲינוֹם.80018 .
בּאַקאַנט צוליבּ אירע ניס.

אַ'רעקעם  --די .אצ נב( 221 .גאַרבּערײַ)
לעכעלעך אין פֿעל ,איבּערהויפּט
פּאָד.
אונטערשטן טייל פֿון רוקן.

אין

אַרעשט- ,אַנט- ,אַנקע- ,ירן  +- --אַרעסט,
ארעסטאנט,

אַרעשטע

אַרעסטאנקע,

ארעסטירן.

 --זח ,אַזװ .לאַקל ,קאָװעל און

אומגעגנטן?ן,

סוףכל-סוף.

א סוף ,אן עקי

נאָכאַלעמען .מילא, .נו ,אַי ,גענוג זיך צו
דינגען! איר קױפֿט אָדער ניט?", .װאָס װעל
איך דיר געבּן? גאָלע װאַסער מיט פֿאַרסטודעטע
קאַרטאָפֿל? אַי! נעם און פֿרעס" ,דער

די'שׁ  ---אֲדי .אַיישע ראָטע .אַישעֶר פּאיאָק.
אויך -סקע -
א הינטיש ,אַן אייש לעבּן.
אַדי ,סל, .געפֿלױגן װאָלט איך צו דיר  /איבּער
װאַסער און איבּער בּלאָטע / .װאָס בּין איך
שולדיק  /אַז דו האָסט געקריגן אַרעסטאַנסקע
ראַטעײ ,פֿל {פֿט ו ,זי ,6021

סלאָװעשנע,

קייסער צו אַבּדיקירן" ,ייז ,בּרידער אַשכּנזי,
זי ,915
 .2פֿאַרהאַלטן ,אײַנהאַלטן ,אַ פּראַצעס ,אַן

יודישער

פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881זי ,13
ארפ 'ם --

ואַרפּאַסן ר"ת:

אַדוני רום פּאַר

מעלתו ואַװע עו ,זי  -- }423מײַן האַר ,זײַן

מאיעסטעט .פּראַכט און דערהיבּנקייט .טיטל
פֿאַר א רבּנישער פּערזענלעכקייט ,גאון ,למדן,
גרויסן תּלמיד-חכם אָדער סתּם פֿאַר אַ חשובֿן
מאַן ,װי אַ מלוכה-פרעזידענט ,פֿאָרזיצער פֿון
אַן אַקאַדעמישער אינסטיטוציע ,אוניווערסיטעט,
וכד',
אַרפֿעדזש|יאָ  --דער ,אַדו.=:1/: 018860:8 .
(מוזיק) .דאָס שפּילן אַן אַקאָרד ניט צוזאַמען,
נאָר גיך די נאָטן כּסדר ,אַזױ װי מע שפּילט
אויף אַ האַרף.

-ירן.

אַרף  --די +- .האַרף.

זײַן וואו איך צו גסט בּין" ,כּײי ימגילת איבֿה'
, ,3אין בּעסטן בּליאונג ,אין בּעסטן גלאַנץ
האָט מען אונדז געאַרעסטירטײ ,פֿל {ז .סקודיצקי,
פֿאָלקלאָר וו ,מאַסקװע 63291ן,.

מאַשין אָפּצוטײלן ,צו ריניקן תּכֿואה-קערנער
פֿון פּלעװעס .אַיימאַשין.

 .2אָפּשטעלן כּדי צו צװוינגען צו עפּעס.

אַרױפֿגײן ,אַרױפֿ-

,דאָס אַי דעם קייסערליכן צוג און צווינגען דעם

ארף  --דער :95 .אַרכע ,אַרפֿע ,די .װרר.

אַרפֿאַרן  --אוטװ .אַרכ.

פֿאָרן .אַרױפֿשטײַגן, .אבּ זונדרליך טואט דיר

208)12

אַרפֿאָלן
גאָט בּצאָלין ,דאש טושׂ דוא אַרפֿאַרין  /אונ'
גרושן לוֹן לעולם הבּא ואו ארויף מיר הופֿין
אוני האַרין" ,שׂה ,פֿיורדא תּפּ"ז ,זי ו.
אַרפֿאָלן  --אַרכ .פֿול מאַכן .רײַכלין  8פֿאַר"
טײַטשט ײכלכּלי (תּהלים ,קיבּ, :)5 ,עשׂ װירט
אַרולט ,ל' יספּוק" ותּי, :װאָס פֿירט זײַנע
//נג .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט בּשפקי
זאַכןן.,
,ו צװײפֿלײן,
(איוב ,לו, :)81 ,אַרװלונגא" |תִּי :צ

אָרפֿעאוס=- .

אַרפֿיאַנקע  --די' ,ס+- .

אָרפֿיזם .זינגערין און טענצערין .טיפּ ,כאַראַק-
טער אין אַ מוזיקאַלישער פֿאָרשטעלונג, .,מיט
אקטריסעס  . . .האָט מען זי אויף איזװאַשטש
קעס ניט געזעצט און אַפֿילו מיט אִיס אויך
ניט!י,

יעקבֿ סאָטמאַן,

עבֿרי

אנכי,

בּארדיטשעװ

 ,1ז' , .4האָט זיך בּײַ אונדז געטראָפֿן א
גלאַװנער אינזשענער האָט געהײיראַטעט אן אַ",
עוזר

דער

בּלאָשטײן,

אַלס

זוהן

װילנע

שדכן,

 ,0ז' , .12דאָרטן האָט מען געקענט זען
אַלצדינג; די מוזיק און די סצענע און די אָ'ס
װאָס גייען אָנגעטאָן אַלע אויף איין פֿאַסאָן",
שע ,בּלאָנזענדע

| ,ווארשע  ,2291ז' .661

שטערן

אָרפֿ|ױיזם  --דער .מצ נבּ .ככאיי 22גר.

 ,1קולט

אין אַלטן גריכנלאַנד פֿון בּאַקכוס אָדער דיאַי
ניסוס ,פֿאַרבּונדן מיט עקסטאַטישן זינגען און
טאַנצן ,װאָס זאָל שטאמען פֿון אָרפּעאוסן (,)+--
 .2ריכטונג אין אַבּסטראַקטער מאָלעריי,
דיסט- .יפטיש  --אַדי .אויך װאַקכאַנאַליש,
זיש  --אֵדי .װאָס האָט אַ שייכות צו אָרפֿיזם,
אַישע מיסטעריעס .דאָס אַיישע פֿאַרשיכּורן זיך,
אַרפֿײת  --דער ,ן .מי.=:0: 68161100 .
ער בּורגרן דר טפּט
ד.
|.
פּאַטש אין בּאַק., .
דען טרשקרש אוני גאבּ אים איין אָהר פֿײַג
דז

אים

ארץ

גלײַך דז

דם

אַראָבּ

פֿאַמיליען-מגילה'2271 ,
װאַכשטײךבּוך ,זי 27ן,

אַרפֿילן  --טרו .אַרכ,
פֿאַרטײַטשט יישׂפּיקוי

שיסט",

וְשׁ.

יפּראָגער

פֿרידלאַנד,

אין

פֿול מאַכן ,רײַכלין 8

(ישעיה,

בּ, :)6 ,זי

װערדן אַרװלן".

אַרפֿע  --די' ,ס +- .האַרף ,האַרפֿע, .די אַ'
װאָס איז אים געגעבּן געװאָרן / ,ער זאָל אויף
איר שפּילן דאָס הייליקע ליד" ,פֿרוג װ ,נ"י

 ,0זי 43
מענטן,

האַרטיק  --אַדי .אַיע אינסטרו-

אָרפֿעאופ  --אויך :אָרפֿײי.,

לעגענדאַרער

פּאָעט און מוזיקער פֿון אַלטן גריכנלאַנד װאָס
פֿלעגט פֿאַרכּישופֿן מיט זײַן שפּילן און זינגען,
וְאין א װילדן עקסטאַז פֿון זײַן שפּילן האָבּן
פֿרױען אים צעריסןן,

אַרפֿען  --טרו .אַרפֿע ,געאַרפֿעט .+-- .אַרף,
װינדשױיפֿלען .אויסװייען ,אָפּרײניקן די
דער.
פּלעװעס פֿון תּבֿואה,

אַרפֿראַגן  --טרו .אַרכ .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט

,ערוראגט" ותי:
יושאלוי (תּהלים ,קט ;)01 ,ה
,זוכזיין,
אַרפֿרײען  --טרװ .אַרכ .מסשטס+ט-זס ,41712:

דערפֿרײען .,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'נעלסה'
(איובֿ ,לט, :)31 ,ווירט אַרװרװן" {תּי, :קלאַפּט
מיט זיך  ..,, --דאָ זאָלט איר
לוסטיק"ן.,
אײַך אִי מיט ואַבֿימלך} אוני עֶר זאָל זיך אויך
פֿרײען אן אײַך" ,סהמ ,שופֿטים ,ט.91 ,

אריץ  --דער ,ז .פֿאַרייִדישט פֿון .==2: 216
רויע פֿאָרעם פֿון אױסגעגראָבּענעם מינעראַל.
מקור פֿאַר אַ מעטאַל ,שׂבּ טײַטשט :נפֿט = אַ"
,די מינעראַלן װאָס פֿון זיי ציט מען ארויס
פֿאַרשײדענע מעטאלן אויף פֿאַבּריקן ,װערן
אָנגערופֿן אֵין .סיאיז פֿאַראַן אײַז"א'י ,קופּער-
אי ,צינק-אַ ,,בּלײַ:אַי און א סך אַנדערע" ,איבּז
מעשׂיות

זק ,יו .װאַגנער,

װעגן

ערד,

בּערלין

 ,2ז ; .95געזען האָבּ איך ייִדישע װערטער,
װי פֿונקען געצויגן פֿון פֿינצטעון אַ'"' ,מק.
,ס'איז ניט איעדנס האַרץ פֿון אי  /און יעדנס
איז די שעה פֿון שטאַרבּן!" ,מענדל נײַגרעשל,
(אין ספֿר סאַנץ ,תּ"אַ  ,0791זי 817ן|,

אַ'גרובּ .אַ'גרעבּער .אַ'װאַרג  --דאָס.
,די קופּעראַ'ן געפֿינען זיך אין געשטיין-אָדערן
יפגעמישט מיט
ו.
נ.
צךו.
 ..,זי אַנטפּלעקן זי
אַנדערע מינים אַיװאַרג ,דערהויפּט מיט אֵין פֿון
בּלײַ ,צינק און זילבּער" ,ע .לעף ,יִבֹּל ווא,
א-זוכער.
מא ז".8
ארין  --דער .מצ אֵין ,ערצן +-- .אַרצט, .דער
קיניג נאך גוטן אַרצן זענט" ,איין שין מעשׂה
פֿון קיניג אַרטישׂ

הוף ,פֿיורדא תּקמ"א, .קיין

אי װאָלט אין פֿר לעבּנדיג אן נעמן" ,בּבֿאיבּוך,
אַמשׂט תּכ"א, .ער לאָזט אויז שרליאן אין גאַנצן
לאַנד אַלי די ערצין זאָלן קומן נאָך אַנטונה . . .
זיא זאָלן דעם הערצאָג היילן" ,דאָרטן.

אריץ ---עירעץן דאָס- ,ות |אַראָצעסן כלבּראשית,
א01 ,

אא.

 .1ערד ,יבּשה ,לאַנד ,מדינה,

מלוכה .ערשטער טייל פֿון א צאָל ווערטער און

אויסדרוקן.
 .2פֿאַרקירצט פֿון ארץ:ישׂראל .געויינלעך
אָן אַרטיקל .וואוינען ,לעבּן אין אי, .פֿונװאַנען
איז א ייִד?  --פֿון אי".

 .9לעגענדאַריש אָרט פֿון פֿאַרשיקונג, .אָדם
הראשון אפיזֿא.ַ.ר.װאָרפֿן געװאָרן אין דעם
אָרט װאָס הייסט אי .דאָס איז אַ מקום:חושך
װאָס דאָרטן לײַכט ניט די זון" ,נוצ ,זשיטאָמיר
תּרכ"ג ,כה/בּ.

א'-אַבותינו  . . .{ --אַװאױסײנון? .לוט
בּראשית ,מח' .12 ,לאַנד פֿון אונדזערע עלטערן.

ד"ה ארץיישׂראל ,אויסדרוק פון ליבּשאַפֿט ,פֿון
עמאָציאָנעלער און היסטאָרישער פֿאַרבּונדנקײט,
;אַזױ זאָג :א"אַי ,אַז משיחה װעט קומען ,װעט
מען אויך האָבּן סיפֿאַטערלאַנד" ,י .מ .ניימאַן,
איך
שבּת'-אױבּס ,װאַרשע  ,3291זי .021

א'-אָבות,
א ,,אל תּכסי

דמי  ...{ --טײכאַסי

דאָימין זאַץ .תּח22 .איוב ,טז' .81 ,ערד ,זאָלסט
ניט צודעקן מײַן בּלוטי .אויסגעשריי פֿון צער
און צאָרן מיט בּבּ :א) זאָל די װעלט זען און
געדענקען װי אומשולדיק איך בּין און לײַך
אומזיסט-אומנישט; בּ) רוף פֿון געפּײַניקטן

מ'זאָל נעמען נקמה פֿון פּײַניקער, .דײַטשן
האָבּן בּאַדאַרפּט פֿאַרשטײן אַז שיקן אַן אַמבּאַ
סאַדאָר צו אַ ייִדישער מדינה ,וואו יעדער שטיין
שרײַט אי אי תּ' ד'  --איז ניט אזא פּשוטע
זאַך" ,טמז 5691 ,ווש ,51

א'-נזירה .{ --ג.זי.ירען

די? .כויקרא,

טז .22 ,יאַן אַפּגעשניטן לאַנדי .געניצט מיט בּבּ;

 1אַ העק ,א פֿאַרװאָרפֿענע געגנט װאו מע
פֿאַרשיקט פֿאַרמשפּטע, .א לעבּן-לאַנג האָט ער
אָפּגעפֿינצטערט אין א"גי"( ,איבּערגעדרוקט
אַנאָנים ,צװישן אַלטע בּאַנדיטן ,װאַרשע ,2091

 ,2אומקולטיווירטער שטח, ,די ערשטע

זי 7ן.

חלוצים אין עמקייזרעאל האָבּן דאָרטן געפֿונען

אַן א"גי.

 .8א לאַנד אָן פֿרײהײטן ,א לאַנד

וואו עס איז שװער צו לעבּן ---, .פֿאַרװאָס זײַט
איר געקומען אהער ,װיבּאַלד איר האָט געהאַט
דאָרטן אזא הויכן פּאָסטן?  ---יאָ ,אָבּער דאָרטן
אין אן א""ג'".
אָרצה | --אַירצען אַדװ? .כבּראשית ,יח,2 ,
אאַ( .אַ קליין בּיסל איידעלער װי) אין דרערד,
געניצט אָפֿט אין קללות :גיי אָי ,זאָל עֶר שוין
גיין (ליגן) אִי ,עמפֿאַטיש :גיי (ליג) נײַן איילן
לײגן אִי = א) אָנטאָן
אין דער ערד (אָ)
צרות ,רואינירן ,חרובֿ מאכן; בּ) בּאַלײדיקן,
מבֿזה זײַן ,דערנידעריקן, .אַלצדינג איז ג"9
ג אנג צן אַי" ,שע ,יגימנאַזיע' .לייגן אִ' ,מאַכן
*ליגן אִי
אים מיט דער בּלאָטע צוגלײַך.
= זיך מוטשען ,זיך מאַטערן איבּער מאַטע-
ריעלע סיבּות ,פֿאַרלירן דעם פֿאַרמעגן און ליגן
פֿאַלן אִי = רואינירט װערן
אַי.

א'-הדמים

| --האַדאָימיםן דאָס ?כלויט

יחזקאל ,כבּ :2 ,כד .9 ,6 ,דאָס בּלוטיקע לאַנד,
געוויינטלעך פֿלעגט מען פֿאַר דער ערשטער
וועלט-מלחמה מיינען רוסלאַנד, .שוין װײַטער
א פּאָגראָם אין א"-ה'", .ייִדן דאַרפֿן אַנטלױפֿן
פֿון אייהי",

א"(-ה)חיים

--

{( ...הא)כאַיייםן

דאָס,

ככתּהלים ,כז .321 ,לאַנד פֿון די לעבּעדיקע,
! .באַצײיכנט פּאָלטיש-
לאַנד פֿון לעבּן.
מליצהדיק ארץיישׂראל, ,גגלײיבּט אין הקב"ה
צו זעהן דאש גוטש פֿון גוט {=גאָטן אין אי"ה',
דאָס איז ארץ ישׂראל" ,סהמ ,תּהלים ,כז,321 ,
,דער א"הי איז איין צװײַג פֿון די װעלכע
הקבּ"ה האָט געפֿלאַנצט בּשעת בּריאַת-העולם",
וְאויפֿן סמך פֿון 'נצר מטעי ,ישעיה ,ס12 ,
נוצ וו ,רנד/בּ.

 .2אויך :אַמעריקע ,געקומען קיין אַמעריקע,
,אין
.2
לעבּן
.4

אידה' וואו מע קען פֿרײַ אָפּאָטעמען
דאָס לאַנד פֿון לעבּן װי אַ קעגנזאַץ צום
אויף יענער-וועלט,
יענע-וועלט,

א-המקלט

--

| ..האַמיקלאָטן,

דאָס,

לאַנד פֿון אַנטרינונג .אַזױ האָט מען אָנהײבּ ,02
י"ה גערופֿן די פֿאַראײניקטע שטאַטן פֿון אַמע-
ריקע {געלאָפֿן אַהין ניט צו דינען אין צאַרישן
מיליטער ,אױיסצומײַדן תּפֿיסה פֿאַר רעװאָלוציאָ-

,יו-יאָרק  . . ,א גאַנצע
נערער טעטיקייט אאַן ,נ
ייִדישע שטאָט .אוב נ"י אין ניט קיין א"ה
איז זי יעדנפֿאַלס אַ עיר-המקלט" ,זאַנגװילס

208+)18

אַרצאָרענען
רעדע  . . .דעם 03טן דעצעמבּער  ,6091קאָלאָי
ניזאַציע און עמיגראַציע ,לאַנדאָן  ,7091ז' ,51

א' העליונה { --האַעליינען דאָס .דאָס
אייבּערשטע לאנד' .ארץישׂראל אין גײַסטיק-
מאָראַלישן זינען; .א' ה'  ...דאָס איז ...די
גלוסטיקע לאנד (א"י)" ,תּניא ,רמה,

--

א-הפּלאות

| ..האַפּלאָעסן

דאָס.

לאַנד פֿון וואונדער( ,נסים) ,װואונדערלאַנד .פּאַץ-
טישע בּאַצייכענונג פֿאַר ארץיישׂראל, .אין די
אויגן פֿון די אײיראָפּעער קומט אויס אַלץ זייער
".ה".י ,בּלעטער ,טִן ,31
װאונדערבּאַר אאיןי.

א'-הצבי  . . .{ --האַצװײן דאָס ?2 .דניאל,
יא ,61 ,תֹּח .לאַנד פֿון שיינקייט ,פֿון פּראַכט,
ארץיישׂראל,

{ --ה..אַ.קדוי'שע}

א' הקדושה

דאָס,

וניט בּנמצא אין תּנדְן .ר"תּ :אַה"ק ,אַרה"ק,

דאָס הייליקע לאַנד.

 .1ארץישׂראל . אונ'

גאָט  ...זאָל  ...אויף אַלי מײַניגי אונ' כּל
אונש פֿירין
י
ו.נ.
אקן.
ישׂראל קיין צרה שי

בּא' ה'" ,גה903 ,

 ,2פֿיג( .קבּלה) בּאַצייכץ-

נונג פֿאַר דער שכינה, .זיך גיוינין אויף די
ערד צו זעהן אונ' גידענקן די שכינה היישט
אי היי ,קה ,פֿיורדא  ,3471מבּ/ג.

א'-התנך  --דאָס .לאַנד וואו דער תּנך איז
געשאפֿן געװאָרן .ארץיישׂראל, .די שייכות צום
תּנך און צו דעם א"ה' װערט ניט בּאַשטימט
מיט איין מאָס" ,ישׂק ,גק ,טן  ,2636ז' ,722

ארץ-חמדה --ן . . ,כעמדען דאָס .ככתּהלים,
קו.42 ,
טעניש.
ישׂראל.
און מע

ארץ-ישׂראל

דאָס גלוסטיקע לאַנד .לאַנד פֿון גלוס-
מליצהדיקע בּאַצייכענונג פֿאַר ארץ-
,וי פֿאַרלאָזט מען עס אונדזער אי ח'
פֿאַרט צוריק אין גלות?".

אַרצאָרענען  --אַרכ .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
ימתנשׂאי (מלכים א' ,א, :)5 ,י"א אַרצורנדאין",
אַרצויגן  --אַדי ,פּאַר8680210 .ס  .46042:ריב"
לין  8פֿאַרטײַטשט 'האמונים' (איכה ,ד;)5 ,
,די װרן אַרצוגן" |תּי, :די דערצויגענע"ן,

מיטן ב :לאַנד פֿון גרויס שפֿע און כּליטוף
ופֿון גאָטס צוזאָג צו די ייִדן אין מצריםן
אָפֿט איר, .צי איז בּאמת פֿון דעם אי זי חי וי
געװאָרן א סדום ועמורה?" ,פרץ' ,װאָס הערט
זיך?י .פֿװל, :אי זי חי וי  ---די מילך און דער

| האָניק זײַנען אויסגערונען". :אי זי חי וי --
דאָס פֿײַער האָט אויסגעבּרענט ,געבּליבּן איז
,י זי חי וי  --ניט געלוינט דער גאנצער
אֵשׁ" :א
עסק ,כ'לעבּן!"; :אי זי ח' ו'  --צוגעזאָגט
הרים וגבֿעות און געגעבן מאַלאריע אויף
הוצאות"; :אַי זי חי וי  --און קדחת? האַ?";
,אי זי חי וי  --דערציילט עס דער בּאָבּען!":
,אי זי ח' וי  --שנאמר :מאַלע װאָס מע זאָגט!",
 .2בּכלל אַ לאַנד װאו סאין דאַ אַלץ,
;אַמעריקע איז אן אי זי חי ו' ,אַפֿילו פֿײיגל-
מילך".
 .2אין פֿאַרשײדענע פֿאַרבּינדונגען ,געקירצט,
;,אַ מויד אַ בּרען ,בּלוט און מילך ,טאַקע אַן
אי זי חי", .א ייִד װאָס איז רויט װי אַ צװיק
 . . .װאָס זײַן פּנים איז אַן א' זי ח'. . .ײ ,קמ,
,0

פאן .8

ארצט  --דער" ,ן .אַרב .6012: 12712 .דאָקטער,
רופֿא .היילער .מלל פֿאַרטײַטשט 'הרופֿאים'
(בּראשית ,נ, :)2 ,ערצטין" וְתּי, :די רופֿאים"ן,

,אויף איינם מויל װיל איך דאַר רײַטן אוני בֿור
איין אי װיל איך מיך אויז געבּן" ,בּבֿאיבּוך,
,0

,/+איין אי  ---רופֿא" ,א בּ ,שמות

איצט דטשמ.

אצי

--

הדבֿרים.

נר.

דזו אַרכי .אַבּיסקופּןשאַפֿט) ,אַרצי

בּישאָף,
אויך :א'-אַפּיקורס , --האָט מען פֿאַר-
בּרענט די כּתבֿים ,דאָס טריף-פּסול פֿון אַ"אַ",
אבּאנאל.
בּ .רעסלער ,טמז 6691 ,טו - ;03
אבּיאָנראַפֿיץ , --מײַן טײַערינקע אַי/ ,
טאַטעלעך ,מאַמעלעך ,האַרצעלע ,קרוין / --

אַך װי נישט פֿײַן און אַך װי נישט שיין /
אַזױ בּאַהאַנדלען א פּאַרשױן" ,מאָל ,אין לאַנד

פֿון מײַן געבּיין; אַ'הונט;

(שאַפֿט).

א'8הערצאָג-

אַ'װאַזשנע , --כהאָבּ בּאַ-

אַרצות | --איראָצעסן די ,מצ פֿון ארץ .אויך:
בּאַזונדערע מדינות פֿון אַ גרויס לאַנד .א,יצונד
דיא א' שטין כּל ישׂראל לטובה" ,פראָגבּ ,זי ,53
,גאַליציע איז דאָך אין די אַ' פֿון קיר"ה".

טוט אַן אַזונה" ,תּי ,יחזקאל ,טז| 02 ,אשה

א' פֿון דער

אַ'-חן , --אַזױ האָט צו מײַן

,ליטע,

רײַסן

און

די אַנדערע

און בּאַזונגען אָט די אַװאַזשנע

וואונדערט

זאַכןײ ,לע ,גק שן  ,54זי 77

אזונה

--

;דו האָסט געטאָן אַלדאָס דאָזיקע ,אַזױ װי עס
זונה שלטת'ן.

גרויסער אימפּעריע".

יובֿלדיקן חידוש  /דאָס אריערגאָלד בּאַקומען

פֿרצות-הבּרית | --אַרצױס האַבּריסן די.
ר"תּ :אה"ב ,ארה"בּ .די פֿאַראײניקטע שטאַטן
פֿון צפֿוךאַמעריקע .קומען פֿון אהי אין גע-
קעסטלטע הויזן און אָן א פּרוטה בּײַ דער
|
נשמה.

אַרציחן" ,לע{ ,אין אָפּקלײַבּ ,נײי  ,8691זי 162ן,
'8טשיקאַװע; א'יוננאַטש; אַ'לאָבּום;
א'לאָיאַל; א'מאַנאָטאָן; אַ'-מחוצף --
{ . . .מעכוצעף} דער- ,ים .גאָר גרויסער חוצפּה-

אַ'יהרווחה { --ה.א.ַ.רװאָכצן

די ,מצ.

לענדער פֿון װאױל-זײַן, .עליה פֿון א"הי קען
זײַן נאָר אַן אידעאַליסטישע" ,אפֿא ,טמז5691 ,
ש,0
2

אריץ ובת חלב ודבֿש { --ערעץ זאָװאַס
כאָלאָוו אוּדװאַשן פֿראַזע? .כשמות ,ג ,8 ,אאַ.
יאַ לאַנד װאָס פֿליסט מיט מילך און האָניק ,תִי.
 .1פּאַפּולערע בּאַצייכענונג פֿאַר ארץיישׂראל

א'-מ'ניק,

ניק .

א'-מ'ניצע,

א'דמ=

פּנים; אַ'מײַסטער; אֿ'מיליאַנער; א-
נודניק; אַ'"שייגעץ , --אַי ,חצוף ,יונגאַטש,
עזות"-פּנים  --האָט מענכין געשרוען  --איך
װעל דיר װײַזן װער איך בּין" ,א .מ .שאַרקאַני
סקי,

אַ

שפיטצעל

פֿון

אַ

פורים-שפילער,

ג"י

 ,9ז' ,21
גריכנלאנד ,גע-
אריץ"יון  . . .{ --יאָװןן דאָס,
וויינטלעכע בּאצייכענונג פֿאַר רוסלאַנד,

זיך בּאַװײַזן.

אַרצײַגן זיך  --אוטח .ארכ.

,ר' נתן שפּירא ראש ישיבֿה אונ' אבּ"ד אין
ק"ק קראָקא  . . .מן האָט אויף איהן גיזאָגט דז
זיך אליי
שלמה

הנבֿיא

זלמן

צו

הענא,

אים

איבּז,

ארצײַגט
צמח

דוד,

האָט",

ר'

98פֿדמ ,8961

לו/א.

אַרצינאַ'ל  --דער- ,ן .פטמ.

דזוו אַרסענאל

 ,6-ל ,2

22אײי ( .227כעמיע)

אָרצינאָ'ל  --דער

װײַסער קריסטאלישער האַרטער קערפּער װאָס
צעגייט אין װאַסער .האָט א זיסלעכן ,אָבּער
ניט-גוטן טעם .װערט רויטלעך אויף דער לופֿט,
געוויינלעך װערט עס פּראָדוצירט סינטעטיש
און געניצט פֿאַר פֿאַרשײדענע קאַרבּאָהידראַטן,

|

אויך :אָרצין,

אַרצינדן  --טרו .אַרכ .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט:
ילבֿערי (ישעיה,

ה :)5 ,גאַרצנדא",

אַרציק  --דער' ,עס.

זזח אָרטשיק .+-

,װיפֿל בּײַטשן זיי האָבּן דאָרט ,װיפֿל אִיעס .די
פֿערד װעלן אונדז צעטרעטן מיט די קלאַען",
י .קייטעלמאַן,

אַרצירנער

צוק ,מערץאַפּריל ,8691

 --אָד

װער עס דערצערנט,

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט' :למנאציי (ירמיה ,כג,
, 7צ,מינן אַרצרנערן".

ארץיישׂראל | --עײרעץ-י:סראָעל ,ערציסראָי
(9לן דאָס' ,ס .גנ2? .שמואל אי ,יג,91 ,
דאָס לאַנד פֿון ישׂראל .בּײַ די אומות-העולם
איז אָנגענומען דעם נאָמען פא לעס טינע.
לויט דער טראדיציע דער שטח ערד װאָס גאָט
האָט צוגעזאָגט |דערפֿון, :דאָס צוגעזאָגטע
לאַנד"} צו אַבֿרהמען און צו זײַן זאָמען בּײַם
'בּרית בִּין הבּתרים' (בּראשית ,טו .)81 ,ליגט
אין פֿאָדער:אַזיע ,לענג:אויס דעם מזרח'בּרעג
פֿון מיטלענדישן ים צװישן מצרים אין דרום,
אַרם און לבֿנון אין צפֿון ,עבֿר-הירדן אין מזרח,
פֿון תּלמוד ,מדרש און אַנדערע מקורים --
לויטן נוסח אין אוצר הארץ ,צונױיפֿגעשטעלט
פֿון ר' בּנימין ,איבּז ז .ר ,,ירושלים תּרפ"ו:
,מע טאָר ניט אַװעקפֿאָרן פֿון א"י קיין חוץ-
לארץ"( ,גיטי ,עו/בּ), :סאיזן א חובֿ צו
בּרענגען אַלעמען קיין א"י" (כּתובּות ,קי/בּ);
;,דרײַ מתּנות האָט גאָט געגעבּן צו ייִדן...
דורך יסורים :תּורה ,א"י און עולם הבּא"
(בּרכות ,ה/א), :סיװעט קומען אַ צײַט און די
שולן און בּתּיימדרשים פֿון חוץ-לארץ װעלן
אַריבּערגעטראָגן װערן קיין א"י" (מגילה,
כט/א); :אַז מע האָט איינעם פֿאַרמשפּט,..
און ער איז אנטלאָפֿן פֿון חוץילארץ קיין א"י,
איז מען מכבֿטל זײַן פּסק-דין אינעם זכות פֿון
אייי" (מכּות ,ז/א); ,בּעסער צו שלאָפֿן אין די
מדבּריות

פֿון א"י איידער אין די פּאַלאַצן פֿון

חוץ-לארץ" (בּראשית רבּה ,לט, ;)8 ,גאָט האָט
אויסגעמאָסטן אלע לענדער און ניט געפֿונען
קיין לאַנד װאָס זאָל פּאַסן פֿאַר ייִדן אַחוץ א"ל"
(ויקרא רבּה ,יג.)2 ,
פֿון די יודישע

אַגדות ,אַדעס  ,0191צונויפֿ-

געשטעלט און איבּז פֿון ח .1 .בּיאַליק און י .ח.

20)14

ארץ-ישראל
ראַבֿניבּקי:

,די לופֿט אין א"י מאַכט

קלוג"

(בּבא בּתרא ,קנח/בּ); ;די תּורה אין א"י אין א

בּאר מים חיים ,א קװאַל פֿון לעבּעדיק װאַסער"
(ילקוט שמעוני ,שיר השירים); ,מיר האָבּן א
קבּלה פֿון אָבֿות-אַבֿותינו אַז ירושלים װעט
אנדערש ניט געבּויט װערן ,בּיז ס'ועלן זיך
פֿריער

אין

א"י

פֿאַרזאַמלען

ייִדן

פֿון אלע

גלות-לענדער" (תנחומא הקדום ,נח); ,זעלטן
שיינע און געראָטענע װאַקסן אויס אין א"י
די פֿרוכט און די תּבֿואה"( ,לויט ספֿרי ,עקבֿ),
,אין מיטן וועג שטייט א בּוים / ,שטייט ער
אײַנגעבּויגן / .פֿאָרט א ייִד קיין אײי  /מיט פֿאַר-
וויינטע אויגן / .גאָט ,גאָט ,ליבּער גאָט ,לאָמיר
דאַװנען מנחה  / ---אז מיר'ן קומען קיין א"י /
פֿװל און
װעט זײַן אַ גרויסע שׂמחה"9 ,ל.
שװ, :פּסח בּײַם סדר איז יעדער יִד אין א"י:
ער איז אַ מלך און טרינקט דערצו א"י"
װײַן", :דער װאָס שפּאַנט אַרבּע-אַמות אין
א"י װעט זיכער האָבּן יענע-װעלט" (לויט
כּתובּות ,קיא/א), :מע לעבּט מיט א"י און מע
שטאַרבּט מיט א"י" | .--א"ע ר ד |; :קיין
איי פֿאָרט מען אַרײַן .פֿון איי פֿאָרט מען ניט
ארויס", :קיין איי פֿאָרט מען ניט נאָך צולם-
הזה ,מע פֿאָרט נאָך עולם-הבּא"; אַ,לע טעג פֿון
דער װאָך איז מען אין גלות ,שבּת איז מען אין
איי"; ,װואו מע לאָזט דעם ייִדן לעבּן איז א"י,
אָבּער װאו קען א ייַד לעבּן חוץ א"י?",

*ה אַ בּן (זײַן אין) א"י = לעבּן פֿרײַ ,זיך
פֿילן פֿרײַ און גוט ..., .פֿאָרט אָן דער
סאָלטיס  . . ,אויף אַ פֿור מיט מיסט ,דער טאַטע
גיט א זיפֿץ :זעסט ,מײַן קינד ,ער האָט א"י",
יאָסל

חריף,

אויף

ראַנדן

פֿון

טעג,

תּ"אַ ,96

,וואו מע פֿאַרדינט אַ קערבּל איז א"י"; ,ער
איז בּײַ אונדז דער גבֿיר ,לעבּט ער (װי) אין
ײדאָ איז פֿריער געװען א"י = ואויל
אײי";
* קל יין א"י
און גוֹט ,אָן צרות פֿון גויים; 
= סאַטיריש ,מיט גאַל  --װעגן אַן אָרט ואו
מע האָט פֿאַרשיקט ,וואו מען איז פֿאַרװאָגלט
געװאָרן ,װעגן סיבּיר אין די צאַרישע צײַטן אע.
(,יבֿחר לנו) ער װערט צו אונז װידר אויז
דרװוילן אונזר אַרבּ ,װעלכי אַרבּ (גאון) דיא
הערשפֿט פֿון יעקבֿ דז ער האָט ליבּ( ,סלה)
איבּג א{י=יבּיק),

דאָשׂ איז ארץ ישׂראל ,ווערט

אונשׂ הש"י ווידר אַרײַן בּרענגן" ,סהמ ,תּהלים,
מז, .5-6 ,ז,ול אונז שיקן משיח ,דוד קינד ...
װערדן
.י
אןו.נ
.ניי
אונז צו פֿירן אין א"י הי
זיך אֵל מיט לײַבּ אוני גוט לעבּן װידר אַרום צו

איינר גימייני בּרידר שןאַןפֿט בּיגעבּן" ,צוב.
,וואן מיר הבּין פּרנסה אין דיון לנד/ ,
זיינן מיר שוין קונטאַנט / .זולכי ריד טוט מן
ניט פֿיל אַכט/ ,עז גיהער דאַך יעדרר צו זײַנר
עלטר

אויף

ארץ-ישׂראל

א"י

טראַכטןי,

ספֿר

ידי

משה,

אַמשׂט תּקכ"ט ,הקדמה . . ., .ער שמעקט שוין

מיט קבֿרות-בּלעטלעך  --מיט א"י ,ער איז
שוין אַ קאַנדידאַט אויף אַ ירושלמי . . .ר' נחום
האָט צוגעזאָגט זייער פֿיל הבֿטחות . . .איינעם
בּעטן פֿאַר אים אױפֿן קבֿר פֿון מאיר בּעליהנס,

דעם אַנדערן א"י-ערד . . .אַלע קוקן אִים אין
מויל אַרײַן ,קוקן

מיט

ליבּשאַפֿט,

מיט

גרויס

דרך-ארץ און זײַנען אים אין האַרץ שטאַרק
מקנא  . . .אַזױ עפּעס גרינג זאָגט זיך עס :א"י,
ירושלים;  . ..עפּעס איז עס נישט מגושם
גראָבּ ,נאָר אַ רוחניות ,מע בּאַדארף עס פֿילן",
יאין כּתרילעװוקע
ממוֹס ,שלמה ,זו' .55:65
;  ..האָט מען דערהערט שמועסן עפּעס פֿון א
ייִדישער בּאַנק מיט ייַדישע אַקציעס  . . .אָפּקױפֿן
בּײַם טערק א"י  ---װאָס קאָן נאָך זײַן גרינגער
 . .סיאיז געװאָרן מיט גאָטס הילף א
דערפֿון? .
חבֿרה  . . .איטלעכער האָט זיך פֿאַרשריבּן שקל-
געלט ,* ...שע,

פֿאַרבּענקט

;איך

אַהיים.

האָבּ דאָך שוין אין קאָפּ אַ גאַנץ גרויסע שטיק
װעלט געהאט  --גאנץ א"י מיט איש תּחת
,עקענט
גפֿנוײ ,פרץ ,מײַנע זכרונות .ג

האָבּ איך

ר' נחן ,ווען ער איז נאָך געווען א שניטקרעמער
אין קאַטערינאָסלאַװ  . . .און איצט טרעף איך
אים דאָ אין עמק-יזרעאל . . . ,אַ רויטע טערקישע
 --- . .װי
פֿעסקע מיט צוויי פֿערד און אַקצר. .
פֿאַלט איר אויס אויף דעם ,ר' נח?  ---פֿרעג איך
אים --- .איך האָבּ שטענדיק געהאַט אַ טאַלאַנט
האָבּ מיר געטראַכט ,אפֿשר
ך
איי .
צו א"
שלומערט דער טאַלאַנט צו א"י אין גאַנצן
ייִדישן פֿאָלק" ,אֵש ,אַ טאַלאַנט צו ארץ-
ישׂראלי,
,װאָס פֿאַר אַ שירות ותּשבּחות איך זאָל ניט
זינגען צו א"י אין די שורות פֿון מײַן הקדמה,
װעלן זיי נאטירלעך ניט זײַן בּכּוח אַריבּער-
צוזינגען די שירה װאָס דורות משוררים האָבּן
געזונגען צום ארץאָכֿות  . . .א"י איז א בּאַגריף
װאָס דערהייבּט זיך צו א סימבּאָל ,ניט נאָר אַ
טעריטאָריאַלער פּונקט אין גאַנצן לעבּן פֿון אַלץ
צײַטן ,ניט נאָר דאָס צוגעזאָגטע ,פֿאַרלױרענע
און װידער געפֿונענע לאנד ,נאָר אויך דאָס
ייִדישע לאַנד אין אלע פֿאַזעס פֿון אונדזער
געשיכטע",
יודישער

מרדכי
ליטעראַטור

יפֿה,

ארץיישׂראל
פּאַעזיע,

אין

תּ"אָ

דער
,1691

זי ,7
,אין די שאַפֿונגען פֿון די ייִדישע שרײַבּער
װעגן און אַרום א"י קומען צום אויסדרוק אַלע
אײיגנשאַפֿטן פֿון תּוך און פֿאָרעם :ליבּשאַפֿט,
אױפֿריכטיקײט ,עמאָציאָנעלקײט ,פּאַטאָס ,התל-
הבֿות ,השתּפּכות-הנפֿש ,ליריק ,חידושי-לשון,"...
דאָרטן ,ז' { .22װײַטער די ציטאַטן פֿון דער
אַנטאָלאָגיע און אין קװאַדראַט-קלאַמערן די זז'ן
,די שטיינער ,די שטיינער פֿון איי! די שטיינער
פֿון גליל ,פֿון שומרון ,יהודה! די שווארצע ,די
גרויע ,די װײַסירױזע שטיינער ,די שטיינער
 . .דער הימל פֿון א"י! דער קלאָרער
פֿון א"י! .
און װײַטער אַריבּער כּנרת ,דער בּלויער און
פֿרומער פֿון ירושלים!" ,ב .װלאדעק |זי ,|8
;דאָרט װאו די זון שײַנט מיט דאָפּלטער
פּראַכט / ,דאָרט וואו דער הימל דער לויטערער
לאַכט  / --דאָרט אַהין ציט עס מיך ,דאָרט נאָר
אַהין / ,דאָרט צו מײַן ציון ,אָט ואו נאָר איך
בִּיןְ" ,מר |ז' 63ן, ,מײַן האַרץ איז פֿול מיט
בּענקעניש/ ,עס ציט צו דיר ,מײַן לאַנד/ ,
נאָך ואונדער אומגעזעענט  /איז אויסגע-
שטרעקט מײַן האַנט? ,לייבּ יפֿה |זי 15ן, .אין
א"י איז ליכטיק / ,אין א"י איז ריין  . .. /אין

איי הערשט חדוה  /און סי'פֿילט זיך דאָרט
גליקלעך דער ייִד" ,אַר |זי ,}75
,מײַן מאַמע איז געגאַנגען צום טויט מיט
אַ זעקעלע א"-י-ערד אױפֿן האַרץ .איך ,איר
זון ,בּין אַהער געקומען לעבּן  . . .פֿאַר א"י אין
אַלץ כּדאי .עס איז מיר פֿריער בּאַשערט געװען
אויסצושטיין אזעלכע יסוריגיהנום אין געטאָ
צו װערן אין א"י ,האַלט

 ..,כּדי געלײַטערט

איך אַז מײַנע לײַדן זײַנען ניט געװען קיין אומ"
זיסטע" ,סוצ ,יפֿון א רעדע קורץ נאָכן קומען
קיין א"יי,

א'די'דאתרוג . . ,{ --עסריגן דער ,יים עס
רויגיםן .אתרוג װאָס װאַקסט אין (קומט פֿון)
ארץ-ישׂראל| .דער א"י-אי ,הגם כֹּשֶר ,איז ניט
געװען אזא הדרלן .קער צאָרנט ....אויף די
חסידים װאָס װילן ניט בּענטשן איבּער די
אי-יי-איים װײַל זיי זענען מורכּבֿים:ממזרים",
א.

מאָרגענשטערן,

הזהב,

עגל

וארשע

,8981

וי , ,96אפֿרים דײַנאַרד האָט אין א קול-קורא
ילמען צִיון לא אחשהי גערימט א"-יי איי ,א .ר.
מלאכי ,טמז 0791 ,ווא ,72

א'-י-בּאָק

--

דער,

בּעק.

(שפּאָטיש)

שנאָרער ,אָנגעטאָן אין אָריענטאַלישע בּגדים,
;אַזױי נעמען זיי זיך עפּעס א מין ירושלמי
אָדער איין א"י-בּעקל . . .װאָס גייט אין אַ
בּרייטן לאַכמאַן" ,אמז ,רויזע פֿינקעל ,װילנע
תּרל"ד ,זי ,11

א'-יינבּאי  .. .| --גאַבּען דער- .ים (גאַ-
בּאָאים} .,ממונה

איבּער דער חלוקה און בּכּלל

איבּער צדקה-געלט פֿאַר די אײַנואוינערס פֿון
איז אַ סבֿרא זי
ש.ר
ֿ.
פ .
אקסע
א"י, .די טאַ
נאָך אַרײַנפֿירן קיין ירושלים מיט מוזיקעף?
כ'לעבּן פֿאַר די א"י"גיים װאָלט דאָס געװען
א גוט געשעפֿטײ ,דער

יודי פֿאַר פּסח ,װארשע

 ,1ז' ,611

א'-י-געלט  --דאָס.

 .1תּמיכה ,צדקה

פֿאַר די אײַנװאוינערס פֿון הײליקן לאַנד| .מנהג,
אײַנגעפֿירט אין די דײַטשישע קהילות אָנהײיבּ
 .6י"ה ,צו מאכן בּײַ יעדער עליה ,אחרון של
פּסח ,שבּועות און שמיני-עצרת  --אַ מי-שבּרך,
יבּעבֿור שיתּן מתּנת-ידוי פֿאַר די אָרעמע אין
אײין ,אויך :געלט ,געזאַמלט פֿון די ר' מאיך-
בּעליהנס-פּושקעס, .דער זכות פֿון א"ייגי
זאָל אײַך בּײַשטײן ,אָמן!", .דער גנבֿ האָט געלט
אַרום זיך אין א בּײַגאַרטל װאָס ער האָט צונויפֿ-
גענומען פֿון אַלע יודישע שטעט :א-י-גי און
בּעליהנס-געלט" ,יא ,דאָס שטערנטיכל ,לפציג
 ,1ז' ; .931א גבּאי פֿון א-י"ג'  ...און
װיפֿל ער מאַכט שיקט ער אַװעק גלײַך קין
ירושלים" ,יײל ,קמ ,8681 ,שאן , .22ער איז א
גכּאי פֿון אַ סך חבֿרות ,בּײַ אים געפֿינט זיך
שלישים"געלט  . . .איייידג און נאָך" ,ממוס,
טאַקסע.

 .2יעדער מין אונטערשטיצונג פֿאַר קאָלאָניעס
אין א"י ,פֿאַר נײַיאױפֿגעשטעלטע ייִַשובֿים .א
דין:וחשבּון פֿון אַלע א"יגעלטן, .ר' מאָטל
הורוויץ האָט זיך געקױיפֿט א נײַ קליין בּיכעלע,
וואוהין ער האָט פֿאַרשריבּן מיט לומדישע

2018

אַרץ-כּנען

א'-ידעפּעלע  --דאָס ,יך.

ראשיתּיבֿות די חשבּונות פֿון א"י-געלט" ,ייט,
פּוױלן וו ,זי ,26

 .בּאַנקנאָטן און מטבּעות אַרױסגעגעבּן אין
מדינת-ישׂראל און אויך די מטבּעות און אַסיג-
נאַציעס אַרױסגעגעבּן פֿון דער פֿריערדיקער
מאַנדאַטן-מאַכט,

װאָס איז פֿון,

ארץ-ישראלדיק  --אַדי.

האָט א שייכות צו ארץיישׂראל .דאָס א-יידיקע
העבּרעאיש .אי-יידיקע אַטמאַספֿער, .עס טוט זיך
אָפּ פֿון דער ייַדישער ליטע איר פֿר;ערדיקער
אייי-דיקער חן" ,זבּ מיר אַלײן ,קאָװנע ,0391
|
קייט,
6

ארץ-ישׂראל-יוד  --דער , ן.

 .1תּושבֿ

אין ארץיישׂראל ,ספּעצ אַזאַ װאָס כאַפּט זיך
אַראָפּ פֿון צײַט צו צײַט אין חוץילארץ און
דערציילט

אַרצע

ניסים

ונפֿלאות פֿון לאַנד, .ער גיט

זיך אויס פֿאַר אַן איייי-יי און װיל עפּעס דער-
ציילן נײַעס" ,שע ,מעשׂיות און פֿאַנטאַזיעס,
זי  .2 ,72דזװ אַיייי-משולח,

א'-י'דמויד  --די .מויד געבּוירן אין א"י
,גערן װאָלט איך געזען זײַן כּלה ,מסתּמא . ..
אַ יענטע ,א א-יי-מיי,

יה"ל ,די ערשטע

ליעבּע,

װאַרשע  ,1881זי ,43

א'-י'דמשולה

--

{ ...מעשולאַדן דער,

דים {|מעשולאָכים .שליח פֿון ארץיישׂראל אין
די גלות לענדער צו קלײַבּן נדבֿות ,אויסצר
ליידיקן די רבּי מאיר בּעליהנס-פּושקעס, .דער
אי-יי-מי  --א ייד א הדרת-פּנים ,אין אַן אטלע-
סענעם כאַלאַט און א בּעל:דרשן דערצו".
,װאָרעם װער עסט דאָס בּאמת אַזױנע מאכלים
אין דער ליטע? נאָר א פּאָדראַטשיק . ..דער
בּעל-טאַקסע ,אן אי-יי"מ' . , .ײ ,דער יודי פֿאַר
פּסח ,װאַרשע  ,1881זי ,52

א'-ידניס?  --דאָס- ,עך .ערדניסל .פּיס
טאַשקע ,פֿיסטאַשקע, ,אויף א"י-ניסלעך מאַכט
מען ודי בּרכהן בּורא פּרי האַדמה" ,סשי ו ,נג/י.
,מיט הנאה האָט זי געכאַפּט אײייניסלעך װאָס
זענען געלעגן בּײַ איר אין שויס" ,אָפּאַ/ ,מאָריס
און זײַן זון פֿיליפּ.
א'-יניק  --דער ,עס .װנ ניצע ,הס
בּיטול-אויסדרוק פֿאַר די פֿאַראינטערעסירטע אין
אױפֿבּױען ארץ-ישׂראל, .די א"יניקעס װעלן
ערנסט אָנהײבּן צו בּאַזעצן די ייִדן אויף די
פֿעלדער פֿון יִדישן  ארץישׂראל' אום זײ
אַרויסצוציען פֿון גלותת ,"...בּ .פײַגענבּוים,
דיא גאולה ,נ"י  ,3981ז' ,82

א'-יי-ספֿר | --סײפֿערן דער- ,ים {. . ,ספֿאָ
ריםן .1 .ספֿר װאָס איז געדרוקט אין א"י
,יינער
 ,8קבּלה-ספֿר .א
 .2חיבּור װעגן א"י
אין שטאָט ,צװויי אין א מדינה האָבּן געקאָנט
זײַן מקובּלים װאָס האָבּן געזוכט דעם אמתן
ו.ן אױיבּן און אונטן ,פֿון
פוךֿ..
אמת ,דעם תּ
יכּתפֿי-יד' און אי-יי-סיים" ,פּרץ' ,שטעט און

שטעטלעךי ,פּונקט ,3

|

ארץ-ישראלעווען  --ואַרציסראָלעװעןן
אוטװ .איר .פּרעדיקן די אידעע פֿון א"י און
אַליין בּלײַבּן אין גלות .געשמאַק אי-יי אין ניו"
יאָרק,

זייער האַרט

און קליין עפּעלע ,אַ בּיסל גרעסער פֿון א
קאַרש ,מיט א לאַנגן שטענגל ,אינגאַנצן רויט,
װערט צײַטיק גאַנץ שפּעט .אײַנגעמאַכטס פֿון
אי-יי-עפּעלעך, .ניט קיין װײַבּעלעך ,זאָג איך
נאָר פֿערשקעס,

דיר,

שע,

אי-י"עיך",

זומער"

לעבּן ,זי ,722
א'-י'דערד  --די .אַ בּיסל ערד פֿון ארץי
ישׂראל װאָס מע לייגט אַרײַן אין קבר ,אונטערן
מת און אויף אים; אין טייל מקומות איז מען
זיך נוהג צו לייגן צוקאָפּנס פֿון בּרימינן{ .דער
מנהג נעמט זיך :א) פֿון דער היסטאָרישער
פֿאַרבּינדונג מיט א"י )3 :כּדי אויסצומײַדן
גלגול-מחילות ,װען משיח װעט קומען +- --
רשי ,בּראשית ,מז ;92 ,ג) גלײבּעניש אַז
אי-יי-ע' איז מכפּר אויף זינד ,אין איינקלאַנג
מיטן פּסוק יוכפּר אַדמתו עמוי ,דבֿרים ,לבּ,)34 ,
אײי-ערד אויף לאחר מאה ועשׂרים .אײי-ערד פֿון
לעבּן כּותל-מערבֿי ,פֿון הר-הזיתים, .ער עס
איז ניט זוכה אין א"י מקובּר צו װערן זאָל
זיך כאָטשע משתּדל זײַן דאָס מע זאָל בּאַשיטן
זײַן גוף מיט א"י-ץיי ,דרכי עולם והוא אוצר

חיים ,װילנע  ,6681זי  .531עװאָס בּיסטו דאָ
פֿאַר אַ יחסן? װאָס בּיסטו אזא זולליוסובֿא
אויף אי-י"עי?" ,דער יודי פֿאַר פסח ,װאַרשע
, ,651 ' ,1װאָס אַרבּעט אויס די פֿאַבּריק?
בּײַטעלעך אובּעט זי אויס ,בּײַטעלעך צו
קמיעות .מע רעכנט נאָך איבּערצוגיין אויף
בײַטעלעך צו איי-ע'" ,פרץ' ,שטעט און
שטעטלעך' ,פּונקט ,21

א'-י'דפושקע

 --די ,סס .פושקע

פֿאַר

מטבּעות לטובֿת א"י :קרך"קימת-פּיס ,ר' מאיר
בּעליהנס פּיס .ארײַנװאַרפֿן פֿאַר ליכט-בּענטשן
א קופּערנע מטבּע אין אַן א"יפּ'י, .מיר,..
װאָלטן געוויס אויסגעלייזט געװאָרן פֿונעם גלות
צו קרעכצן אונטער די נתינות צו גוטעיִדן
מעמדות ר' מאיר בּעלינס ,א"י פּ'ס" ,קמ,
 ,0פאן ,74

א'-יפֿאָדעם

 --דער ,פֿעדעם.

לאַנג

און דורכזיכטיק פֿעדעמל ,ענלעך צו שפּינװעבּס,
װאָס טראָגט זיך אין דער לופֿט סוף זומער
( +-אלול-פֿעדעם); קינדער אין חדר פֿלעגן
זיך שושקען אַז זיי קומען צו שװעבּן אַזש
פֿון א"י, ,דינינקע אייײפֿעדעם האָבּן אַרומ-
געשװעבּט מיט א זײַדענעם שימער" ,בּרוס,
בּײַ

די

טײַכן

פֿון פּאָלעסיע,

א"י ,בּצֵיקר לטובֿת די אײַנװאוינערס פון
ירושלים ,צפֿת ,חבֿרון; .די א"י-קערה האָט
אַרײַנבּאַקומען מער נדבֿות װי די אַנדערע
קערות".

ארץיישראל של מטה  ...{ -שעל
מאַיטאָן פֿראַזע .תּח? .כלויט תּענית ,ה/א .דאָס
אונטערשטע (ערדישע ,פֿיזישע) ארץ-ישׂראל.
,א"י של מטה איז פֿול מיט לומדים", .אין
ראַן
א.ַ.
ֿן.
פפֿ
צפֿת ליגן טאַקע אַלע צייכנס אָ
אָבּער נאָך אן א' י שי מ'י ,און דאָס מיינט
קרוין"פּױלן" ,ייט ,טאָג 9591 ,ווא .91

א"י של מעלה  +- --ארץ העליונה.
ארץ"כנען { --ק.נ.אַ.אַןן דאָס? .כבּראשית,
יג 21 ,אאַ .לאנד כּנען נאָמען פֿון א"י אין די
צײַטן פֿון די אָבֿות .אָפֿטער נאָמען פֿאַר א"י
אין חומש, .א"י װערט אָנגערופֿן א"כּ'...

פֿון לשון הכנעה ,װײַל ...עס איז גוֹרם דעם
מענטשן ער זאָל װערן א נכנע ,אַן עניו", .װען
 . . .די  . . .צוועלף שבֿטים װאָלטן געגעסן קרופּי

ניק די  , . .פֿערציק יאָר אין מדבּר ,װאָלט מען
טאַקע געקאַנט מיט זיי גיין זיך שלאָגן אין
א"כּי?ײ ,דער ידי פֿאַר פסח ,װאַרשע ,1881
זי ,02

ארץ לא .זרועה  ...| --לױ זרוען פּראַזע.
תֹּח .קכירמיה ,בּ .2 ,א לאַנד ניט געזייט',
קרקע בּתולה .שטייניקער האַרטער בּאָדן .מדבּר,
א שטח לאַנד וואו מע דארף אלץ אָנהײבּן פֿון
בּראשית, .זיי האָבּן געוואוסט אַז זיי גייען ...
אין אַן אי לי זי ,װײַט פֿון די גרעסטע ייִשובֿים",
גרינ,

בּלעטלעך

זי ,761

אַרצלוט(ני)ע  --די- ,ס .אי

כאַראַבּיש.

פּרימיטיווער מוזיקאַלער סטרונע-אינסטרומענט
פֿון האָלץ מיט אַ לאַנגן האַלדז .רעציטירן
אונטערזינגען א בּאלאַדע און צושפּילן אויף
אַן אי

ארץ מבורכת { --מ.י.י.וואורעכעסן

דאָס.

2ל דבֿרים ,לג' ,31 ,געבּענטשט לאַנדי ,1 ,ארץ-
 .2יעדער לאַנד פֿון זעט ,שפֿע.
ישׂראל.

,בּאַרדיטשעװ ,בּרוך השם ,איז אַן אי מי" ,שע,
יוסילע סאַלאַָװײ.

ארץ"מצרים  . . .{ --מיצראַײילםן דאָס 221ראי
לאַנד מצרים .עגיפּטן.
שית ,יג 01 ,אא.

אַיצנו הקדושה

.52 '1

פֿון

אַ

טאַגיבּוך,

נ"י

,4591

( --אַרצײינו האַקדויישען

געזאָגט ,אַז א-י-צין זײַנען גרעסער פֿאַר די
ציגן פֿון גלות" ,יד ,זכרונות און בּילדער,
װאַרשע ,יאָר? ,זי ,11

פֿראַזע .תֹּח .אונדזער הײיליק לאַנדי .,אויסדרוק
פֿון פּיעטעט און ליבּשאַפֿט צו ארץיישׂראל,, .מיט
תּורת הבּעש"ט װעלן מיר קומען אין אַ' ה'
און אַװעקטאַנצן בּשׂמחה גדולה" ,לדבּ ,ג"י
 ,7זי ע'.

צע ,אמאָל אויך װײַסע קאַפּאָטע ,װי עס האָבּן

אַרצנען  --טרו .אַרכ .תס .6042: 606218היילן.
אַרײַנגעבּן רפֿואות .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט

א'-ידציג

--

די ,ז, .דער

רבּי האָט

א'-י-קאַפּאָטע  --די- ,ס .לאַנגע שװאַר-
געטראָגן משולחים פֿון איי ,אײי-ייִדן .מ,קובּלים

אין אַיייייק'ס" ,ייט ,טמז,32 | 0691 ,

א'-יזקערה
|עלער,
ט

( --קײַרען די ,אײי-קערות,

אַװעקגעשטעלט

אויף

אַ טיש

ערבֿ-

יום-כיפּור בּײַם אַרײַנגאַנג אין בּית-המדרש פֿאַר
צדקה

װאָס דאַרף איבּערגעשיקט

װערון קין

יירטני' (איוב ,טז ;)11 ,קער אַרצנט מיך ,י"א
פֿלשטרט מיך".

אַרצע  --פטמ .זזחװ אַרצי ,אַרכײ .הופּט,
היפּער ,-סופער .-אַרצעבּאַנדיט .אַרצעזשוליק.
אַרצעיונגאַטש,

208}16

אַרצעאין
אָרצעאיץ  --דער ,ען .רױיטע אָדער װיאָ
לעטע פֿאַרבּ װאָס מע בּאַקומט אַרױס בּײַם
אָקסידירן אַן אַמאָניאַקישע לייזונג פֿון אָרצי
נאָל ( .)+--אויך :אָרצי'ן,
אַרצעגן  --טרװ .אַרכ .ת.6212: 696716

ווייך

ארקויקן

הקבּלה אַל די אַר צערנן גוט י"ית  ,"--בּראַנט,
פּרק ג',
אַרץיפּיאַסקעיעזות"פּנים  --דער- ,פּנימער.
שרעקלעך-הינטישער עזותיפּנים; .זיי זײַנען
שיכּורים ,אַ"פּײעיפּיער ,שקצים ,אָנכאַפּערס,
װאָס אין דער קאָרט" ,ממוס ,פריזיו ,זי ,22
אויך :א'-פּ'-מחוצף-פּנים  --בּײַ ייל; אַ"-

מאַכן (דאָס האַרץ .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'הרך' (איובֿ ,כג, ;)61 ,ער ארציגטא ,ל'
ירך לבֿבֿך" {תִּי, :האָט שלאַף געמאַכטײן.

פּליאַסקע-מחוצף-פּנים איינער!

 --דער" ,עס .װנ :יניצע' ,ס.

ארק  -- 1די ,ץ .אַרב..0012: 6818 .

ארץיעזותניק
גרויסער,

עזות -פנים.

ערגסטער

װעסט

,דו

נעמען בּײַ מיר גט ,אַ"עניצע!  --האָט ער
אָנגעהױבּן מיט בּייון" ,ע .בּלאָשטײ ,דער
צװייא-װײַבּערניק ,ווילנע  ,4981זי ,12

אַרזיעוות"פּנים

--

דער,

פּנימער.

פֿאַר-

שטאַרקונג פֿון אָפֿטן װאָרט עזות-פּנים, .זי איז
נאָך מער עזות-פנים פֿון אים .זי איז אַן
אי-עיפּיי .אויך מיטן צוגאָבּ- :ניק- ,ניצע.

אַרצעיחצוף  --דער- ,ים .אויך מיט די סו
װנ :א-חצופֿה,
פֿיקסן : -ניק .ייסט.
א'-חצופניצע ,אַ'-חצופיסטע |כ-ית+

טען .אַ'-חצופֿיסקע

,אין די הײַוער

--

ווינטשט זי מיר איך זאָל גיין .דאָס איז דאָך
א העזה פֿון אַזא א"חצופֿיסקע" ,פֿןְריילין)
ט.

סעגאַל,

עולם

המעשׂה,

אַרצעימחוצף"פנים
-פּנימער,

ארצ(ע)ני'
- .6

װאַרשע

| --מעכוצעף.

.2881

 }. .דער,

גאָר שרעקלעכער עזות-פּנים,

 -די ,ען אַרכ .מיו6041: .רפֿואה ,היילמיטל, ,אי  ---רפֿואות"

תּיבֹֿה.

,אונ דער זעלבּ גלגין וושׂ בֿון נח אַרקין קומן",
מגל ,שורה ,7531
אַרק  -- 11די ,ז +- .אַרקע2 .איי 22ל.
ֿ,אַרבּײי-
בּויגן .אי פֿון טויער ,אי פֿון מויער .פ
ר-
ַ.
ֿק.א .
פרו
געגאַנגען מיטן געפֿלאַסטערטן בּ
קערעװעט רעכטס און אַרײַן אונטער די אֵץ
פֿון לוװער" ,זש ,קיסר און רבּי ,ו' ,252

אַ'אָגראַף

--

דער ,ז .אינסטרומענט

צו

צייכענען בּויגנס .אויך :ציקלאַנראף.
אַרקאַָ  --די .מצ נב .קכירמיה ,י.11 ,

ער

;די אי איז אזוי איין ערד װאָס איז אויס-
געמישט פֿון חושך און פֿון אור" ,נוצ ,זשיטאַ-
מיר ,תּרכ"ג ,כה/בּ| .אין בּראשית רבּה ,פּרשה
יבּ ,רעדט זיך װעגן פֿיר נעמען :ארץ ,תּבֿל,
אדמה,

רבּה ,כט ,יא ,איז דער

א' :אין ויקרא

סדר אַן אנדערער .עס װערן אויסגערעכנט זיבּן
נעמען פֿאַר ערד ,און יעדער נאָמען בּאַצייכנט
אן אנדער גאָרן פֿון דער ערד ,איינער אונטער
דעם אַנדערןן, .די צווייטע ערד אונטער אונדז
הייסט 'תּכֿל' . . .די פֿינפֿטע אַי ,בּרוס ,בּײַ די

אב ,שמות דבֿרים ,איזנצ , .2451עסן שפּײַז פֿר

טײַכן פֿון פּאַלעסיע .געװען געניצט פֿון ישיבֿה-

אורזאכט  . . .פֿיל קרענקהייטן  . . .דיא אַרצינלַא
דער טאָקטוירים בּרויכן מוזט" ,הבּחור חנוך
סג"ל ,איבּז ,אגרת בּעלי חיים ,הענא תע"ג.
,איין רויטר דיקר שתּן בּיטייט היץ אוני פֿיל
גבּליט ,זוא קאן מן אים מיט טראַנק אַרצנײַא
העלפֿן" ,סור ,בּ ,יז/א, .איין רעכטער דאָקטר
דער קין דען מענשן ניט אַנדרש העלפֿין זונדרן
ער מוז דיא אַרצינײַא װאול גלערנט הבּין",
ר' משה רופֿא ,ירושת משה {װילהרמרשדאָרף)

בּחורים אין אַ קללה ,אַנשטאָט א ד מ ה אָדער
|אויך מיט
;גײט ער אין אי".
ערד:
שפּאַסיקע צוגאָבּן, :װאָס שיקסטו אים צו אַרקע
דעם שוסטער?"; -- .ניין ,אַרקע איז אפֿשר
הונדערט אייל פֿונדאַנען ,ער דאַרף גיין נאָר
נײַן איילןײן,

,7

,אויבּ מיר נון שונט פֿיל רופֿאים גיהאָט

אונ' אלער הנט אַרטצינײַאין גיבּרויכט" ,גה,
ה-אוֹנת, .לאָזין זיא מעהרן נאָך פֿיל
זי 821
מער ארצנײַאונג אָדר נאָך מער דרייאקוס",
בּע ,טו/בּ.

איצט דטשמ נר.

אַרצעיעוות"פּנים  --דער.

דזו אַרץ'עזות-

פּנים, .א שוחטל אן א"ע"פּי װאָס שעלט דעם
קול מבֿשׂר . . .בּשעת ער מאַכט די בּרכה איבּער
דעם עוף" ,ארז ,קמ ,6881 ,פאן ,23

 .1געגנט אין דרום-

אַרקאַדױיע  --גג.

גריכנלאַנד ,אױפֿן פּעלאָפּאַנעזישן האַלבּאינדזל,
אִי האָט אַ מילדן קלימאַט און פֿרוכטיקע ערד,
 .2גליקלעך לאַנד בּכּלל .דאָרט וואו מע לעבּט
אָן זאָרגן אַ פּשוט לעבּן פֿון פּאַסטעכער מיט
אַן אידילישן

שטייגער ,געבּענטשט

לאַנד, ,אַז

מע לייענט אייניקע פֿון אונדזערע בּאַקאַנטע
פֿרײַנדלעכע צײַטונגען ,קאָן מען בּאמת מיינען
אַז מיר

לעבּן אין אַ'" ,יפֿאָל,7881 ,

טן ,13

די'ש  --אַדי .אַ פּאָרל מיט אַן אַיץ שלום בּית,
קייט,מיט אַן אײיבּיקער קושװאָך.

אַרקא'ד(ע)  --די ,ס ,ז? .אי
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אַרצערענען  --טרו .אַרכ .מיו021- .ס 6718:

 ,1פֿאָדערשטער טייל פֿון אַ בּנין ,געבּויט מיט

דערצערענען ,גוֹרם זײַן צאָרן.

זײַלן

ת6זס210

,מסם.

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט ינאַצױ (בּמדבּר ,טז:)03 ,

;ארצורינדן ,כמ' עד אנה ינאַצוני (בּמדבּר ,יד,
 1י' כעס" (תּי, :האָבּן געלעסטערט"ן.
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט ונאַצוניי (דבֿרים ,לא,
 0פאונ' זי װערדן אַרצרנן {אונטערן צ אַ
קובּוץן מיך ,לי וכיעסוני" |תּי,, :און זיי װעלן
מיך פֿאַראַכטן"}; ,אוני אזו שרײַבּן די חכמּי

בּויגנס

װאָס

שטיצן

זיך אויף

סלופּן,

 .2בּרייטער קאָרידאָר ,געדעקטער מיט א
האַלבּ:רונדיקן דאַך ,מיט געשעפֿטן פֿון בּיידעץ
זײַטן,
 .9געדעקטער דורכגאנג צװישן בּנינים,
 .4אין איר אַרטיקל ימזרח-מערבֿדיקע בּינדוג-
גען אין דער שולױאַרכיטעקטור ,,יִבּל אוצא,
זי

,3705

גיט

רחל

װישניצער

אַזא דעפֿיניצעץ

װעגן א'  --עאַ ריי בּויגנס ,אונטערגעשפּאַרט
פֿון זײַלן .בּלינדע אַ'  --א כּמודאַי ,געניצט װי
א בּאַצירונג אויף א ואנט .טריפֿאַריומדיקע א'
 -אי איבּער דער זײַטנדיקער שיף מיט דערעפֿענונג צו דער מיטנדיקער שיף {|,שיף --
מיטלסטער טייל פֿון א תּפֿילה הז (6ע2ם)
צװישן די זײַטנדיקע שיפֿןײן,

אַרקאַטו'ר  --די ,ין( .אַרכיטעקטור),
 1אַר-
 ,2בּלינדע
קאַדע פֿון א קליינעם פֿאַרנעם.
אַרקאַדע 4 ,דפװ, .אויף דער מזרחװאַנט
זעען מיר די טענדענץ צו א האַריזאָנטאַלער
טיילונג  , . , ,צו בּאַצירן די אַטיק מיט רײַכן
איפֿריז װאָס נעמט אַרום דעם זאַל איבּער די
פֿענצטער" ,מיכאל פטיץ ,אין ספֿר סלוצק ,תּ"אָ
 ,1ז' ,69

אַרקאַן  --דער ,ען ,עס.

2אַ סל לשון

שטריק מיט אַ שלייף ,מיט אַ
?כטורקמעניש.
פּעטליע אין עק ,צו כאַפּן פֿערד ,בּהמות,
,װילדע פֿערד ,װאָס מע דאַרף זיך נאָך זיי יאָגן
מיט אן אַי הונדערט מײַל בּיו מע כאפּט זיי",
שע ,יא מענטש פֿון בּוענאָס-אײַרעס .יפֿיר
טשעקיסטן האָבּן אַרױפֿגעװאָרפֿן אים אַן א'
אױפֿן האַלדז . . .ײ ,חיים קראַסנאָסיעלסקי ,דאָס
איבּערגעלעבּטע ,װילנצ  ,7291ז' .151

אָרקאַ'ץ  --דער . ען ,עס.

וזה אראַגאַן

, ,718 +-און דער שטילסטער לעבּט דורך דישטארקסטע לײַדנשאַפֿטלעכע אַיען" ,פרץ ,גע
דאַנקען איבּער ליטעראַטור'.

אַרקאַ'נט  --אַדי ,פּאַר .אַרב:1288 .ס 4171:
בּאקאַנט ,בּאַרימט ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט יליודציי
ֿ,אַר
(תּהלים ,פּז, ;)4 ,צמינן ארקנטן" ותּי :פ
מײַנע בּאַקענטע"ן, .איין יתום דש זײַן עלטרן
גישטאָרבּן זענן ,װײַל עשׂ נאָך קליין איז גװעזן
אונ האָט זײַן פֿאָטר ניט אַרקנט" ,עפש ,דרך
הישר לעולם הבּא ,שקלאָו  ,6971פּרק לבּ.

ארקענען  --טרו .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
'דעתּיי (דבֿרים ,ט, ;)42 ,דשׂ איך אַרקנט"
וְתּי, :װאָס איך קען"ן .און ינכּרוי (איכה ,ד;)8 ,
,װוירדן אַרקנט" |תּי, :ניט צו דערקענען",
,זיא |רבֿקה} װאַר איין זער שיני יונק פֿרױא
 .. .אונ! קיין מאַן האָט זיא אַרקענט |לא
ידעה'ן" ,בּליץ בּראשית ,כד,61 ,

ארקענער  --דער ,רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט

בּויגן-געװעלבּ, .די אַ'ס זײַנען ספּעציפֿיש פֿאַר
דער אַרכיטעקטור פֿון עכּו", .לאה שטייט אין
דער אָפֿענער אַיע  . . .פֿאַרקוקט אין דער אי
גאַנגס-טיר" ,פרץ' ,יװאָס אין פֿידעלע שטעקט'
,װײַסע טרעפן פֿירן ארויף ,אַ'ן פֿון װײַסן און

:דערקוויקן, .מײַן לײַבּשׂ קאן אַי ווען איך אירה

פֿון אַלצ זײַטן,

מאַרשן

בּלוילעך-גרויען
קאר

מירמלשטיין

װו ,נ"י  ,0491זי ,73

ימוֹדעי (רות ,בּ, :)1 ,איין אַרקנער" ...ייא
לי קרובֿ וָתּי. :א קרובֿײן,

אַרקװיקן  --טרו .אַרכ .מ06801טף.6042: 16-
ליבּליכה אויגן טוא אן בּליקן" ,יוסף
לשון זהב ,אַמשׂט תּצ"ד ,ז' ,6

אַרקורצט
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אַרקורצט  --פּאַר .אַרכ.

פֿאַרטײַטשט' :תּקצורנה' (משלי ו, :)72 ,חער-
קוּרצט".

אָרקוש  --דער .פ :9אָרקיש ,אָרקום =:
גריקע .שפּעלט ,שפּעלץ ,דינקל אָדער
.2
איינער פֿון די ה'
טינקל 211608 ,גזטס!.6111
מינים תּבֿואה (װייץ ,גערשטן ,האָבּער ,קאָרן,
אֵי) .מעל פֿון אִי האָט א געלבּלעכן קאָליר און
מע פֿלעגט עס ניצן פֿאַר בּאַקן בּרויט ,געבּעקסן,
געקאָכטע מאכלים אא .װערט אינדענטיפֿיצירט
מיט כּוסמת ,כּוסמין,, ,המוציא מאַכט מען נאָר
איבּער בּרויט אויס מעל פֿון די פֿינף מינים,
ווייץ ,קאָרן ,גערשטן ,האָבּער ,אָי ,חא ,לו/א.
,טאָר מען ניט נעמען חלה פֿון איין מין אויף
דעם אַנדערן מין ,נאָר פֿון יעדן מין פֿאַר אים
אַליין ,נאָר אָרקוס און קאָרן איז איין מין
גערעכנט" ,אמז ,איבּז ,דיני חלה .קעניגסבּערג,
יאָר? ,זי ,6

געבּיט װאָס

אַרקט|יק  --דער .אי 22גר.

איז צפֿונדיקער פֿון אַרקטישן קרײַז, .ס'װעט
מײַן ייִנגסטער ,דריטער זון ,אין דער אע איצט
פֿליַעןײ ,רעד אַקש ,דאָס געזאַנג פֿון די פֿעלקער,

מאַסקװע  ,9291זי ג.01

-יישׁ  --אַדי אע

אִיע זאָנע .איער

דעם

קעלט.

קרײַז, .אונטער

שניי פֿון די איישע געגנטן װאַקסן געװיקסן",
ש.

בּלום,

דער

בּוים

פֿון לעבּן,

נ"י

,13291

ו' ,7

אַרקטישע מעווע  --די ,ס .אוין :ים-
שװאַלבּ ,אַרקטישער שטערן, .נאָך א
גרעסערער מאדים פֿונעם רעגךפֿײַפֿער איז אַ
צװוייטער פֿױנל  --א ים-שװאַלבּ :די אַ' מי
װאָס פֿליט דורך הין און צוריק א קיימאילן
פֿון  000,52מײַל אין די װינטער-פֿרילינג
9
רײַזעס" ,י .װאָלאַך ,טמז 0691 ,א

געדאַכטע ,אימאַ-

אַרקטישער קרייז  --דער.

גינערע ליניע פּאַראַלעל צום עקװאַטאָר32* 82' ,
דרומדיקער פֿון צפֿון-פּאָלוס,

אַרקײי'  --דער , ען 'עס9 .טמ אַנשטאָט
פּאָפּ ,גלח פֿון אַ הויכן ראַנג,
אַרכיערײ.
,האָט זיך אָפּגערופֿן דער אַי װאָס האָט זיך
אָפּחיהט פֿון זײַן ערשטן שרעקן" ,אמד.
אָרקישׁ  --זזװ אָרקוש (, 4)+-מע טאָר ניט

ניסן קופּערשטאַק,

װינציקער פֿון אַ טאָפּ און
(שפּעלץ ,אִ" ,פיעט ,פּאה,
אַדי, .קבּלתּי מכתּבֿו אודות
עליו הפּסח" ,הרבֿ ישׂראל
שו"ת

עני בּן פּחמא,

ירושלים

תּרפּ"ח ,שאלה כד ,כד/בּ, .קאַך דאָס אייגענע
װאָס איך קאָך :צװײי קװאָרט אִי קאַשע און צו
דעם אַ שטיקל

בּרויט",

חבֿרה

קדישה

סעודה,

װאַרשע תּרע"א ,זי ,51

אַרקלינגלען

--

א רקליסט  ---די .אַרב 4042: 1811-018 .כיטרע-
קייט ,בּייזקייט ,רשעות .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
יסעפֿים' (תּהלים ,קיט :)311 ,פאַרקלישׂטא"

וָתּי, :צװײפֿלער"ן.

אַרקליסטֿן  --אומח.

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט 'להתנכּלי (תּהלים ,קה,
, 5צואַרקליסטנדא" ותּי, :זיך צו קליגן
".ן..
.גן
קע

אַרקלערן  --טרו .אַרכ .תסזס-4818זס .6:/10:
קלאָר מאַכן, .דען אמת האָט ער אויז דעם שקר
אַר קלערט" ,װינץ ,זי ,92

בּויגן
אַרקע  --די' ,ס - 1 ,אַרק װ.
אין א געבּײַ .אַן אױיסגעבּויגן געװעלבּ .אי פֿון
טויער ,די אַיס פֿון פֿאַסאַד, .די בּריק איז לאנג
 5סאַזשען  . . .און שטייט אויף צען שטי"
נערנע בּיקעס (סטאָלבּעס) און צוויי אוסטאַיעס
(אַ'ס)" ,ייפֿאָל ,5881 ,פאן , .63זיי שפּאַרן אַלץ
דעם קאָפּ אין בּאַלקן אײַן  /און קומען װי
פֿאַרליבּטע זיך צװאַמען / ,בּאשאַפֿנדיק אַ
בּלאַנקענדיקע אַי ,לײבּ ניידוס (גאָפּ,8491 ,
מאן , .011די גלעזער-גאַס מיט דער שטיינערנער
אי ,א נשאר פֿון צײַט װען דאָ איז דאָס געטאָ
געװעון" ,זש ,אין ליטע ו ,נ"י  ,1591זי ,5211

 ,2טריאומף-טויער צו בּאַגריסן א זיגער ,אַ
העלד .טיטוס:אַי אין רוים, .דאָס ערשטע

מאָל

פֿאַר פֿיר און צװאנציק יאָר האָבּן אויף גאַסן
זיך ניט אױפֿגעשטעלט קיין אַיס" ,פּמ .מלחמה
ו ניי  ,6591זי .302

אַרקע  --פֿקפ פֿון אַהרן .אויך אַרטשע ,מיט
צערטלעכקייט.
דזה אורקע
אָרקע  --צונאָמען פֿאַר אַ גנבֿ.
 ,028 +-אֵיס הונט  --שװײַגן װי אִיסאַר-
הונט  --אייגנטלעך יור קע ס הונט.
קעווען  +- --אורקעווען .אָי װען מוז מען
גיין / .דער אַרקע שטענדיק טראַכט / ,בּײַטאָג
און בּײַנאַכט / ,ואו עס זאָל ערגעץ אַ משׂא-מתּן
שטיין",

גנבֿיםיליד

|בּײַ אונז

יודען,

װאַרשע

 ,3ז' ,}62

אַרקעכּו"ז --דער" ,ן ,ככאיי ככשפא20 .ט8ס.8

אָרקיר  +-- --אָרכידעע.

געבּן דעם אָרעמאַן
אַ האַלבּן כּוסמין
ח ,ה .אָווֹע --
א קאַשע שעבֿר

אַררט

אוטװ.

אַרכ.

-ז6012: 0

מאַכן עס זאָל קלינגען .רײַכלין 8
.,8
פֿאַרטײַטשט 'תּרנהי (איובֿ ,לט :)32 ,אַרקלינגלט"
ותּי, :קלינגט"ן,

בּיקס מיט אַ האָקן, ,זעלנער . . .מיט בּרייטע
שפּאַגעס ,בּאַװאָפֿנטע מיט מושקעטן ,אֵין ,שפּיזן,
האַלעבּאַרדעס ,שילדן" ,איבּז זר ,נ .רובּאַקין,
פֿאַר פֿרײַהײיט און רעכט ,װילנע ,יאָר?.
אַרקענען  --טרו .אַרכ .דערקענען .רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט :לדעתי (ישעיה ,יא, :)9 ,דאַר"
קיננדא".

אַרקעפטער  --דער ,יס .כאיי 22גר.

 1אַנד

סאַמבּל פֿון מוזיקאַלישע אינסטרומענטן װאָס
שפּילן צוזאַמען ,אָנגעפֿירט פֿון א דיריגענט,
אַיײבּאַגלײטונג .דזשאַזדאָ .יוגנט-אָי .מיליטעריי
שער אִי .בּלאַדאָי .אָפּערע-אָי .מאַנדאָליךאָ,
סימפֿאָנישער אָי ,פֿילהאַרמאָנישער אִי ,קאַמער-אָי.
,ניט יעדע קאַפּעליע איז אַן אִי"; .אין אִי {פֿון
לױבּגעזאַנגען צו גאָטן איז פּלוצלינג שטיל
געװאָרן א כּלי ,א סטרונע בּײַ אַ פֿידל האָט
געפּלאַצט" ,פּרץ ,פֿאָלקסטי געשיכטן, .איך
האָבּ ליבּ די אינסטרומענטן פֿון דעם שפּילענדן
אַי" ,אַר ,ידער אָרקעסטער'.

 .2פיג .האַרמאָניע אָדער דיסהאַרמאַניע צװישן
-מענטשן און צװישן איײיגנשאפֿטן אין א מענטש.

,פרץ מאַרקיש װאָס שפּילט אויף אַלצ כּלים,
אחוץ די ניט שרײַענדיקע ,אַן אִי אין איין
פּערזאָן",

ש,1

יד,

אין

שרײַבער

סאַװײרוסלאַנז,

נייי  ,8591ז' ,834
 ,9איר .אַ טומל ,געשריי פֿון אַ סך קולות

צוזאַמען .זשאַבּעס-אָ ,קעץ"אָי אא.
װער עס
אַרקעפטראַטאָר  --דער ,זי
אָרקעסטרירט .װער עס שאַפֿט מװיקאַלישע
װערק פֿאַר אַן אָרקעסטער אָדער פּאַסט זיי צו
אַ'נט  --דער .װער
פֿאַר אַן אַָרקעסטער-.
עס שפּילט אין אַן אָרקעסטער.

אַרקעסטראַ'ל  --אַדי.

װאָס האָט א שייכות

צו אָדער אין אײינקלאַנג מיט אַרקעסטער, .אין
דער עשירות פֿון דער אַ'ער פּאַליטרצ,"...
פּאַריזער צנטשריפט ,4591 ,קן  .4אויך- :י"ש,

-קייט.

אָרקעסטרי-
אֵיקעסטר|אַציע  --די ,ס.
רונג .אַ געראַטענע אֵי? .א פּסוק פֿון דעם
חומש

פֿאַרװעבּט זיך מיט אַ מאמר

פֿון דער

גמרא,

פּירוש

פֿון דעם

מיט

א

דין,

מיט

א

רמבּ"ן .עס איז א גאַנצע אִי פֿון לומדות",
קאָר וו ,נ"י  ,0491זי .531

האָװוֹקע  --ד,

,עפּעטיציעס מיט פּראָבּן ,אִיס מיט פּאַר-
סל .ר
טיטורעס" ,שע ,בּלאַנזענדע שטערן.

אָרקעסטריאַ'ן

 --דער ,יען2 .איי

2גר.

מעכאַנישער מוזיקאַלישער אינסטרומענט ,אַ מין
קאָמפּליצירטע קאטערינקע (מיט סטרונעס ,פֿײ*ֿ8
לעך ,טרומייטן ,פּײַקלעך ,גלעקלעך) װאָס שאַפֿט
דעם עפֿעקט פֿון אַ גאַנצן פּרימיטיוון אָרקעס"

טער.

|

אויך :אָרקעסטרינע.

אַרקעסטרירן  --טרו- .סטריר ,אָרקעסטרירט,
קאָמפּאַנירן אָדער איבּערשרײַבּן מוזיק אויף א
,12/
פּאַסיקן אופן פֿאַר אַן אַָרקעסטער.
אָרקעפטרירט  --אַדי ,פאַר, .דעם טאָן פֿון
אַלטאַנדאַלוזיע איבּערגעשפּילט און אָרקעסטרירט
אויף אַנדערע אינסטרומענטן" ,קאָר ! זי .41
אויך פֿיג, :ער איז תּמיד אִי און אַנגעשטימט
אזוי אַז זײַן ליד זאָל גלײַך פֿאַרװאַנדלט װערן",

יג ,תּוך ו זי .91
אררט

-ערהייט.

קייט,

( --אַראַואַטן 22בּראשית ,ח ,4 ,אאַ.

 ,1גנ .עאון די תּפֿה האָט גערוט אין זיבּעטן
חודש ,אין זיבּעצנטן טאָג פֿון חודש ,אויף די
בּערג פֿון אַ" ,תִּי, .דען עַשׂ איז קיין אונטר
שיידונג צװישן אונשׂ אוני צװישן אײַך דען
נײַארט אַליין דיא בּערג א'" ,יוסיפֿון ,אַמשׂט
 ,1שנו/בּ; .אויף דעם שפּיצבּערג פֿון אַ'
זיצט דער שיכּור נח" ,בּרכיה שאַפֿיר ,אַ נײַער
,ױפֿן בּאַרג אי  /לויט
שושנת יעקבֿ ,זי  ,12א
װי עס איז בּאַשריבּן / ,איז מיט דער תּיבֹֿה נח
שטיין געבּליבּן" ,פרץ' ,מאָניש.

 .2נאָמען פֿון דער געפּלאַנטער ייִדישער
טעריטאָריע װאָס מרדכי עמנואל נח האָט
געװאָלט שאַפֿן אויף אַן אינדזל לעבּן בּאָפֿאַלאָ,
 .2קליינקונסט-טעאַטער ,עטאַבּלירט אין 6291
 -פֿון משה בּראָדערזאָן אין לאָדזש- .

אַרש

2018

אַרשׁ  --דער ,מצ נבּ( .:676: 512 .ואולגאַר)
הינטן, .,זי די ועַשׂפּר צום אי אויז גילושן
האַטן" ,בּבֿאיבּוך, 154 ,
אַרשא ד  ---דער" ,ן ,מאַרק וובּ.=:2: 24082410 .
קאלטער

פֿון

טרונק

מאַנדלען

װאַסער,

און

צוקער.
אַרשאַלן  ---אוטװ .אַרכ.41/42: 80118808-16 .

(אויפֿ)הילכן, .אוני מאַך דען קידוש אױבּער דען
װײַן ,דשׂ אין הויזא אַר שלט ,איבּר איין יאָר
װאָלין מיר צו ירושלים זײַן" ,דאָס קלענערע
שבּת-ליד' ,בּאַלד נאָך של"ד

|בּיר ,יִבּל װו,

,1
אַרשטאָפֿן  --צדי ,פּאר ארשטעכן.
0

'מדקרים'

.60/2:

(איכה,

8

רײַכלין

אַרכ.

פֿאַרטײַטשט

ותּי:

ד ;)9 ,פאַרשטוֹכן"

,דורכגענומענע"ן.

פֿעלדזיקער שיכט
אָרשטיין  --דער- ,ער.
װאָס איז גורם אַז דורך דעם אונטערשטן טייל
פֿון בּאָדן זאָל װאַסער ניט קענען זיך דורכזאַפּן,
שאַפֿט זיך פֿון אָנזאַמלונגען פֿון מינעראַלע
זאַלצן װאָס נײיטראַליזירן די זױערשטאָפֿן און
לאָזן זי נישט פֿױלן און וערן צעשטױיבּט,
אַרשטערקן  --טרו .אַרכ .מסע1ס!.6241: 9-16
שטארקן .פֿאַרשטאַרקן .דערשטאַרקן ,רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט ייעשן (דבֿרים ,כט,; ;)91 ,אר"
שטירקט ,כּתּרגומ' תּתּקִיף" {תּי, :בּרענען"ן;
ייחלמוי (איוב ,לט :)4 ,אאַרשטירקנט" וְתּי:
,װערן

שטאַרק"ן};

,אָרשטירקטא"

(רות,

'מתאמצתי

א;)81 ,

(תּי, :ה,אַלט זיך פֿעסט"ן,

אַרשיץ  --דער.

מאָס פֿון לענג ,דריטל פֿון

סאַזשען .די לענג אַן ערך פֿון דער האַנט ,פֿון

דער פּלײצע בּיז די פֿינגער 1170 .פֿון אַ
מעטער .אויך :שטעקל פֿון האָלץ אָדער מעטאַל
"מעסטן אױפֿן
װאָס איז די לענג אַן אַי.
אייגענעם אַ' = זען אין א צווייטן די אייגענץ
פֿעלערן.

*צוען

די װערטער

אוױפֿן

אי

=

*"קופֿן עפּעס אױפֿן
רעדן זייער פּאַמעלעך.
א' = נאָכן גענויען אָפּמעסטן, .עס איז רעכט
אַז יעדע ציצה זאָל זײַן לאַנג איין פֿערטל אַי",
חא ,ח/א, .דער אי איז קורץ בּײַם קרעמער,
בּײִַם בּרויטהענדלער איז פֿאַלש די װאָג" ,אַ
שטעדטיל בּמקום סדם ,אדעס  ,5881ז' ,22
;הײַנט איז בּײַ דיר דער יום:הדין!  /אַלע
דײַנע חטאים מעסט מען אויף דעם אַ" ,אַמערי-
קאַנישע גליקן ,װאַרשע  ,5981ז' , ,73זי איז אַ
גרויסע גנבטע ,פֿון צװעלף אַי מאַטעריע קאָן
זי אַראָפּכאַפּן דרײַצןײ ,שע ,קאָמעדיעס ,ייקנהו',
זי , .25אַמאָל איז כאָטש געװען א רחמנות-
דיקע קריטיק  . . .האָט כאָטש צוגעטיילט כּבֿוד
אױפֿן אַי" ,פּרץ ,ליטעראַטור

און לעבּן ציקאָ,

ז' , .48אונדזער שניטקראָם איז ניט פֿאַר מיר
װײַל איך קען ניט אָפּמעסטן פֿופֿצן װוערשקעס
פֿאַר אַן אַרשין {װאָס האַלט 61ן" ,ספּ ,יידישער

קאַלאָניסט ,ז' , .11די מאַנסבּילן טענה'ן פֿון
חיבּוט-הקבֿר / ,פֿון גיהנום און מידת-הדין/ .
די װײַבּער בּאַטאַפּן די שיינע תּכריכים  /און

אש

פֿרעגן :װאָס קאָסט אַן אַי?" ,יהואֵַש' ,הינטערן
ייז  --אַדװ .פֿאַרקױפֿן אַ"
פּאַרקאַן.

װײַז .דיק  --אַדי .װאָס האַלט אַן אַי די לענג,
אַיבּרײיטע פּלײצעס- .ניק ,דער- ,ניצע ,דיי
לגנאי ,װער עס האנדלט אויף א קאַרגן ,קליינ"
לעכן אופֿן .אַן אַיניק ,א גראָשנדיקער גנב,

אַרשלאָגן --

טרחװ .אַרכ8 .סג .41710: 8110

 .1דערשלאָגן( .אויס)הרגענען ,טייטן ,רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט :יהרוֹג' (אסתּר ,ט :)61 ,עאונ'
צארשלהנדא" |תִּי, :און האָבּן אויסגעהרגעט"ן.

אַרשלאָנער .רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט ילממתים,
(איובֿ ,לג, ,)22 ,צדען ארשלהערן" ,וְתִּי, :צו
די טייטער"ן,
 .2צוגעוואוינען ,אײַנגעוואוינען; .דוא זאָלשׂט
אַל דײַן דינר אַרשלאָגין דאַר מיט דאָשׂ דײַן
קאַמיר דינר  . , .דיא אום טרײַא ניט פֿון אינין
זאָל אָפּלערנין" ,גה ,זי ,802

אַרשלאַך  --אַרכ .רעקטום +-- .אַרש .רײַכלין
 8פֿאַרטײַטשט 'שתּותיהם' |שמואל בּ' ,י:}41 ,
,איר אַרשלוכרא" {תּי, :זייער געזעס"ן,

אָרשע  --ג.1
קרײַזשטאָט אין װײַסרוסלאַנד,
בּײַם דניעפּער ,אין פֿריערדיק מאָהילעװער גובּ'.
אַרשעלן  --טרװ .אַרכ .ת6113008-1ס .6:7:1 :
פֿאַרטומלען ,צעטומלען .צעהאַקן .רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט ייהלומוןי (תהלים .עֶד, :)6 ,ארי
שילטן זי זי ,ייא װרטומלטן זי זיי( ,תּי, :צעי
האַקט"ן,
זזו אַרסען ,אַרסעגיק .א'
אַרשעניק  --דער.
פֿאַר די מײַז .זיך לאָזן אײַנשפּריצן אַי .ניצן
אי אַרוסצונעמען האַר פֿון פֿעל .עדער א'
שטייט אױפֿן טיש; דער לעצטער געטראנק
װאָס װעט מיך אָנשיכּורן" ,פרץ ,יפֿיר דורות
 -פֿיר צוואותי,, .מאָרפֿיום ,אַ' ,קאָקאַאין זײַנעןאויך גיפֿטן ,און פֿונדעסטװעגן בּרענגען זי
דעם קראַנקן די גרעסטע נוצן" ,דר' פּ .ראַזענ"

טאַל ,פגעז ,װילנץ  ,4291פאן ,2
אַרשער  --דער' ,ס ,מין: 68012/ .ז .2זעלנער,
זשאַנדאַרם ,בּאַװאָפֿגט מיט פֿײַל-או בּױגן, .דא-
רויף האָט מען יום ג' . ... ,יז כּסלו יוצא לוי
מיט שוטרים ואַרשײ לאָזין הולין אונ' לתּפֿיסה
גפֿירט"' ,כּ"י װעגן מעצער עלילת'דם'9661 ,
ְפֿש ווו ,שפּי .9521

אַרשקע  --די' ,ס .מג .אגנעעס?:א=.
טאָפּ ,טעפּל . אָ'דרײיניק  --דער" ,עס .דער
װאָס פֿאַרריכט צעשפּאַלטענע טעפּ.

אַרשרעקן  --טרוו .אַרכ .דערשרעקן ,רײַכלין 8
פֿאַרטײַטשט יחת' (ישעיה ,ז :)8 ,שער אַר-

שריקט" וָתּי,, :צעבּראַכן װערן"ן.
אַ"ש  --רית פֿון :אַחוריישער |אַכױרײ שאַאַרן
הינטערן טויער ( +--אַחורי השער, .)058 ,עס
לעבּן נאָך בּײַ אונדז אין וילנע  ...פֿילץ
מענטשן װאָס זייער פֿאַמיליען נאָמען הייסט
אַישׁ . . .איין ראָשי תּיבֿות פֿון אַחורי שער',
ד"ה זייערע עלטערן האָבּן געוואוינט אַרום דעם
װאַל חוץ לעיר" ,אמד,

זי ,83

נטע גנבֿ ,װילנע ,7881

|

שטױבּ װאָס
אשׂ  --דאָס ,ן.6711: 8032 .
בּלײַבּט איבּער נאָכן פֿאַרבּרענען קױילנשטאָף.
מאַכן פֿון עפּעס (עמעצן) אי און בּלאָטע.
װערן אי און פּאָרעך ,א' און רויך .צערײַבּן
אויף אַי .מאַכן פֿון עמעצן אַ בּאַרג (אַ קופּע)
מיט אַי .שיטן אי אױפֿן קאָפּ (אַבֿלות) .גרוי
וי אַי .פֿאַרבּרענט װערן אויף אש .צעמורשטשען
*אײַנהייצן דעם אויון און ניט
אויף אֵש.
אויסקערן דאָס אש = טאָן אן אַרבּעט ניט אין
דעם ריכטיקן סדר, .אַז מע דאַרף האָבּן פֿײַער,
זוכט מען עס אין אַ"; :אַז מען זוכט אַשׂ,
געפֿינט מען פֿונקען אויך" ,שו, .מן טוט דעם
חתן עשׂ אויף דעם קאָפּף זכר לחורבּן .אין
עטליכן קהלות גיט עֶר מיט איינם לאַנגן מאַנטיל
אובּר דיא שבּת קליידר גלײַך אַז איין אָבֿל",
 .דורך

מנהגים..

דאָז גאַנץ

יאָר ,מנהגים,

סט/בּ.

,ער װאָרף מיט גרושן שטיינן אונ' שטױבּט
מיט עשן זער ,דען אידלן קויניג דוד אוני זיין
שטאַרקשׂ היר" ,שמואליבּוך ,סטראָפֿע .4841
,זול אוך גדענקן דז איין מענש ניט איבּיג
לעבּט אויף דער װעלט אוני פֿון דעשׂ װעגן
אויך ליגט מן דעם חתן אי אויף זיין קאָפּפֿ",
בּראַנט ,פרק לבּ, .נאָך מין האָבּן זיא גורל
גיװאָרפֿן װער דאָ זאָל אָבּ קערן דיא א' פֿון
מובּח" ,מחזור ר"ה וו"כּ ,הומבּורג ,1271
קצא/בּ, .זי כאַפּט {|דעם פֿײַערטאָפּן אַמאָל פֿון
אונטער איר אַרױס אונטערצעבּלאָזן די קוילן
און אַרויסנעמען פֿונם אַ' געבּראָטענע .קאַר-
טאַפֿלעס" ,ממוס,

מסעות ,ז' , .48אַז ער האָט

דערזען װי זײַן טאָכטער האָט אַ נעם געטאָן
דעם לערער צו דער אַרבּעט ,געמאַכט פֿון אים
 .אי און בּלאָטע" ,שע ,יאַפֿיקומן, .און עס

האָט אים ,נישט פֿאַר אײַך געדאַכט ,אַרײַנ-
געפּרושעט א שטויבּ א' אינעם לינקן אויג",
פּרץ ,ידער כעלעמער מלמדי, .און אַז איך טו
אָן אין געדאַנק אויף מײַנע לענדן אַבֿלות זעק,
און גראָבּ אַרײַן אין אַ' דעם קאָפּי ,הל ,אין
בּין

טרעבּלינקע

ניט

איך

געװען,

בבּאַדאַרפֿט

האָבּ איך', .מײדאנעק ,גאָט ,איז דאָס גרויע
כּשרע אַש . . .פֿון אונדזערע אַלף-בּית-קינדער",
בּעריש װײַנשטײן ,ימײַדאַנעק ,גאָט גאָט יענע
קללות בּײַ מײַדאַנעקס שװעלן / ,צוזאַמען מיט
די אַשױבּערג פֿון דאָרט" ,סעג ,איצטער ,ג"י

 ,8זי ,75

אַשעלע , --דער חורבּן גייט

אַװעק פֿון אונדז אַלץ װײַטער . . .א פֿונק --
אַן אויג ,א לעבּן ,א נשמה ,און אַשעלצ --
און װידער אַ נשמה" ,סעג ,איצטער ,זי .922
אַשיבּ ל אָ ג ד  ,בּלאַנד מיטן קאָליר פֿון אַש,
בּלאָנד ,אַזש װײַסלעך, .די אַש-בּיע האָר צונויפֿ"
געהאַלטן מיט עפּעס אַ דרעטל אָדער אַ בּענדל",

בּאַש ,פֿאַר 8691 ,או 22.

אשג ר וי,

בּלאַנד

שמוציק:אַשיקן

,אין

בּיידע

מיט

א

קאָליר,

קדושות מישן זיך אויס  --דער היײליקער
אגיער שופֿר מיט דער הײיליקער זילבּערנער
אֲשי
בּאָרד" ,פרץ' ,דער אַלטער ר' שמעון.
אַשיר ו ב עי
ן.
אשַׁ ק
טאָפּ אַשיט ע צ ל .אַ
גליאַש  --אֵשׁ מיט פֿונ'
אַשישיס עלע.
קען, .ס'איז דאָס ג"-אַש פֿון חרטה" ,אצג,
מעפֿיסטאָ,

ז' .52

ארַבשה,
חו

2019

אש
ייק --

אַדי; .א בּאַפֿרײַטער

פֿון אַלץ,

א דערלייזטער פֿון אַלץ ,אויף דער איער ערד
שלאָף איך אײַן" ,הל' ,ידער סוף פֿון דער וועלט"
,איך גיי און איך זוך זיי ,איך װעל זי דעריאָגן
די אַיע מחנות װאָס װינט האָט פֿאַרטראָגן",
סעג ,איצטער ,נ"י  ,8491ז' ; .111שפּיל,
פּאָצט. ,ב.ּ.יזן לעצטן אַין צעפֿאַלײ ,סוצ,
יקייט  --די א,װעט פֿאַר"
פו | ,זי .44
פֿון אַ
לן
י.
ו..
קבּן
קלענערן אַי און װעט גע
גוטער קװאַליטעטײ ,א .איזראילאַװיטש ,קזבּאַס,
מאַסקװע ,2391
אֹשׁ | --איישן דאָס .מצ נ? .3כבּראשית ,טו71 ,
אא .יפֿײַערי .1 .איינער פֿון די פֿיר עלעמענטן
אין געבּוי פֿון דער װועלט :פֿײַער ,װאַסער ,לופֿט,
ערד, ,מיט אש און מיט מים אױפֿן אַלטן בּית"
חיים" ,קללה |= זאָל מען (אים) װאָס גיכער
מקבֿר זײַן מיט האק-און פּאַק ,מיט אַלע זײַנע
יסודיקע טיילן :ערד איז אױיפֿן בּית-עולם גופֿא,
רוח איז זײַן געשטאנק און די איבּעריקע צװיי
עלעמענטן דארף ער מיטנעמען מיט זיךן
( .2אין פֿאַרשטעלטן לשון אָדער צו פֿאַר-
שטאַרקן) בּראנד-פֿײַער ,װעגן א פֿרױ; .אויף
מיר אזא יאָר .א סחורה ,צװאַנע-אש!" ,ל .מלאך,
אָפּפֿאַל ,װאַרשע  ,2291זי ,831

אש

אלוקי  ...{ --עלאָקין דער .געט-

לעכער פֿײַער .הייליקער פֿונק אין יעדן מענטשן.
געוויסן, .װען דער מענטש איז מעורר דעם
אי אי און דאַװנט מיט צוגעטראָגנקײט און
איבּערגעגעבּנקייט צום בּוראיעולם"| ,רי יוסף-
יצחק שניאורסאָןן ,מאמר חג הסוכּות ,נ"י תּ"ש,

זי ,71
אש-אש  --נאָמען פֿון א פּיוט אין קדושה
פֿון שחרית בּיידע טעג ראש-השנה װאָס יערע
שורה זײַנע ענדיקט זיך מיט אש, .א,ון דעם רבֿ
זאָל טרעפֿן דער פּיוט אש-אש" =| ,זאָל אים
כאַפּן אַ שׂריפֿה ,מעג ער פֿאַרבּרענט װערן),
פרץ ,יזאַמאַשטשער פּאָזשאָנדיק!
אש דגהינום ? --כזהר ,ואתחנן {דאָרטן;
אשא ד''ן .פֿײַער פֿון גיהנום ,זיך בּראָטן אין
אי די צוזאַמען מיט אלע רשעים,

דבֿרים,
אשידת  ..{ --דאַסן לוט
לג .2 ,פפֿײַערדיק געועץ" ,תּי .פֿײַער פֿון
רעליגיעזן געזעץ, .נישט אומויסט װערט די
תּורֹה אַנגערופֿן אש-דת  --אַ געזעץ פֿון פֿײַער",
:
טמז 5691 ,וש ,6
בּמדבּר ,יא,1 ,
אשיהשם  --לוט
בּרעניק געפֿיל פֿאַר השםייתבּרך ,התלהבֿות,
התעוררות; .עס קען פּלוצעם זיך אָנצינדן
דער אש-השם און מע װערט אן אַנדער מענטש".

אש ונפֿרית  ...{ --װײגאָפֿריסן פֿראַזע.
תּח? .קיחזקאל ,לה, .22 ,פֿײַער און שװעבּל",
תּי, .װען איינער זאָל נאָר האָבּן די העזה צו
קריטיקירן א חיבּורל . ..װערט בּאַלד דער
מחבּר אין שטאַרקסטן גרימצאָרן און שיט אויס
אויף דעם קריטיקער  . . .אי וי ,װי מע זאָגט --
שװעבּל און פּעך" ,יפֿאָל ,8881 ,זי ,753

אש זרה | --אייש זאָרען די? .כויקרא,
י 1 ,אאַ .יפֿרעמד פֿײַער' {,די זין פֿון אַהרנען

אַשבּױים

 -נדב און אַבֿיהוא האָבּן גענומען  . . .װײַרעךאון געבּראַכט פֿאַר גאָט א' ז' ,װאָס ער האָט
זי ניט בּאַפֿוױלן .איז אַרױס א פֿײַער פֿון פֿאַר
גאָט און האָט זיי פֿאַרצערט ,און זיי זײַנען
געשטאָרבּן" ,תּי ,ויקרא ,י .|1 ,געניצט מיט
בּב .1 :די שדיכע לילית װאָס פֿאַרפֿירט מענער
און רעדט זיי אָן לדבֿר עבֿירה, .װער עס איז,
חלילה ,אום שבּת טרויעריק ,גיט ער א כּוח
צו דער לילית און אין מהלל שבּת ,ער איז
עובֿר אויף ' . ..לא תבֿערו אש' ...דאָס אש
מיינט מען אי זי  ---די לילית" ,נוצ ,זשיטאָמיר
 ,2סענסועלע תּענוגים, ,די
תּרכ"ג ,רעבּ/בּ.
תּעניתים זײַנען ממעט חלבּו ודמו ,װאָס ער
האָט בּיז אַהער אַרײַנגעלײגט אין דער תּאװה
מיט אי זיי ,פּוקח עורים ,שקלאָװ  ,2381אות טן.
 .9יצריהרע ,תּאװה צו א פֿרױ --, .אָבּער אַ
קוש טאָן מעג איך דאָך?  . ..דער יונגער צדיק
האָט דערפֿילט דאָס פֿײַער פֿון שׂטן ,דעם כּוח
פֿון אי זייי ,פ .רודאָי ,טמז 3691 ,א  .4 ,02פֿאַר-
פֿירערישע אידייען ,װאָס זײַנען פֿרעמד דעם
עצם מהות פֿון ייִדישקייט, .זײַנע פֿרײַנד האָפֿן
אז ער װעט ניט פֿאַרברענט װערן אין א' ז'
פֿון קאָמוניזם" ,טמז 5691 ,ווו ,2

א'-ז'דיק  --אַדי, .עס בּרענען בּײַ אונדז
פֿײַערן ,נאָר א סך פֿון זיי  --צו קיין גנאַי
זאָל אונדז ניט זײַן  --א' זי" ,ציט,5591 ,
י,ולקחתּם לכם' (ויקרא ,כג' --- )04 ,משלכם'
(פּסחים ,לח/א) פֿון אײַעריקן; זאָלן ייִדן אַרײַן-
בּרענגען אין זייער יום-טובֿ די אי ז"ע פירות
ואתרוגים} פֿון שׂנאת-ישׂראל-לענדער?" ,הלל
הקייט.
זײַדמאַן ,טמז 7691 ,א .61

אש טהור | --אייש טאָהױירן לויטערער
פֿײַערי .להיפּך צו אש זרה .געניצט אין שייכות
צו אַן אומגעקומענעם אויף קידוש-השם ,מיטן
בּ; בּײַגעשטאַנען דעם נסיון ,דערגרייכט די
העכסטע מדרגה פֿון ייִד'זײַן; דער גוף --
פֿאַרבּרענט ,די נשמה  --געהײליקט, .איך זוך
אין די קופּעס א ייִדן / ,קיין ייד צװישן זיי
איז ניטאָ / .א בּת'קול רופֿט אויס :זײַ צו"
פֿרידן / ,װײַל א ייד איז אי טי ,יאָ ,יאָי ,הל ,אין
טרעבּלינקע...

.

:82

אויסדרוק

פֿאַר נצח"

ישׂראל,
אש יצאה מחשבּון | --אייש יאָיצאָ מיי-
כעשבּון פֿראַזע .תּח223 .מ ,1311כא :82 ,ירמיה,

מח ,34 ,א פֿײַער איז אַרויס פֿון |דער שטאָטן
 .1קאַלאַמבּור בּײַ סוחרים :א פֿײַער
חשבּוןי.
(מ=חלוקת) קומט אַרויס איבּער חשבּונות

צװישן שותּפֿים.

 2א פֿײַצר װערט געמאַכט

איבּער א חשבּון  --ווען דער חשבּון װײַזט אַז
די געשעפֿטן טראָגן ניט ,צינדט מען אונטער
צו קריגן אַסעקוראַציע, .אי י' מ'  --פֿון אזא
חשבּון װאָס איר האָט מיר דערלאנגט װעל איך
אַרױסגײין נקי ,דאַרפֿן אױיסטאָן די תּחתּונים,
בּמחילה",
אש מסיני | --אייש מיסינײַן דער .פכלויט
זבֿרים ,ה ;4 ,ט* 011 ,י; :4 ,דבֿר ה' ...בּהר
מתּוך האש" .יפֿײַער פֿון (בּאַרג) סיני' .געניצט
מיטן  :3התלהבֿות ,קנאות, ,לערנען און איבּער"
געבּן תּורה איז ניט גענוג בּלויז קענען און

וויסן ,נאָר ס'מוז
אי

ה.

מ''"י,

אויך זײַן דער בּרען ,דער

זײַדמאַן,

טמז,

0791

וו .02

אש נכרי | --אייש נאָיכרין דער .פֿרעמו
פֿײַער +-- .אש זרה, .דרום שטייט ילא תבֿערו
אש . . .בּיום השבּתי( ,שמות ,לה )3 ,דאָס איז
ני ,אָבּצֶר אש

אי

של

קדושה,

האָט מען יאָ געבּרענט",
תּרמ"ג ,זי ,372

נוצ

דהיינו

קרבּנות,

װ ,זשיטאָמיר

אש-קודש | --אייש קוידעשן דער .מצ נבּ.
2כלויט נדרים מא/א :אש של שמים2 .לפי
יונתן ,ויקרא ,י ;1 ,אש ...קודש פֿײַער פֿון
הייליקייט (הייליק פֿײַער) ,געניצט מיטן :3
התלהבֿות ,התמדה ,פּנימיותדיקער בּרען, .מע
קען אין אמעריקע לערנען תּורה מיט דעם
זעלבּיקן אי-קי וי אַמאָל אין די אַלטע ישיבֿות",
הרבֿ שמריהו גוריארי' ,טמז .81 | 3691 ,עקומען

זיי זיך צוזאַמען אַנצוצינדן א הדלקה ללכּבֿוד
דער הילולא פֿון ר' שמעון בּן יוחאי ,און אויפֿ-
צופֿרישן בּײַ זיך דעם א"ק" ,ניסן גאָרדאַף
טמז 7691 ,וש .1

אש של-ניהנום | --אייש שעל געהענעםן
דער .תּח? .כחגיגה ,כז/א .יפֿײַער פֿון גיהנום",
העליש פֿײַער 4-- .אי דגיהנום, .דער װאָס אין
פֿון דעם אי-שי-
ול
י.צ. .
נרט
עוֹסק בּתּורה װע
ג'" ,נוצ | ,זי , ,422אַרום אַדעס פֿלאַקערט דער
אי-ש"-גיי ,פֿװל װעגן דער זינדיקייט אין אַדעס.

אש של-קדושה  +- --אשיקודש,
אש תמיד | --אייש טאָמידן דער .מצ נבּ.
תֹּח2 .כויקרא,

ו ,6 ,אייבּיק פֿײַער .מיטן בּ:

נשמהדיקער פֿלאַם ,רעליגיעזע קנאות ,מסירת-
נפֿשדיקער אײַנשטעל, .ער |דער קאַצקערן רוט
ניט קיינמאָל . . .עס בּרענט אין אים אַן אי תּ'",
יהושע

העשעל,

טמז,

.3
4 7691

אַשְׁאָ'  --אינטעריעקציע ,אויסשרײַ צו פֿאַר-
טרײַבּן הינער, .אַ חבֿרה הינער פּיק'פּיק-פּיק!
אַי! א! אַז דער מילנער שרײַט ,"...פּרץ,
לידער און פּאַעמען ציקאָ ,זי ,924

אָשאָ(ד)זען  --טרו .אָשאָ(ד)זע ,אָשאָ(ד)זעט.
 1122: 4אײַנשטעלן .אײַנאָרדענען .אײינ-
זעצן .אַװעקזעצן .אַראַנזשירן, .קודם דאַרף מען
אִי די בּעטן ,די שאפֿעס װעט מען אי שפעטער".
,דער גבֿיר האָט שיין אָשאָזעט זײַן זינדל", ,די
װאָס זענען געזעסן מיטן פּנים אויף צוריק |אין
דער בּוידן  --דאַרט האָט דער כּעל:עגלה אויך
אַשאָזעט א דרײַפֿיר שטיק ,"...ש .איריס,
אָט

אַזױי

האָט

מען

געשפילט

מיט
 ,6זי .421
לאַנד .זיך אִי אַרום טיש,

טעאַטער,

ב"א

זיך  --אִי זיך אין

אַשאַדלע  --אַדי .:22: 104180 .אײַנגעזעסן,
אי תּושבֿים, .זי וואוינען דאָ זינט יאָרן ,אלע
אָי בּעליבּתּים".

אַשאָדלען  --טרוו .:2: 68160180 .אָנזאַטלען.
אִי דאָס פֿערד,
אַשפּוֹים

--

דער ,אשבּיימער.

.60148: 8052

אויך יאסען ,יאשען ,יאשענבּוים .פֿון
| דער אָליװון-משפּחה .װאַקסט אין אײיראָפּע און

אשבּעכער

220

צפֿו-אַמעריקע.
עלאַסטיש,

דאָס האָלץ אין שטאַרק
פֿאַר

געניצט

מֿעבּל.

און

פטתואהז:ץ}

, .,.,)7גרייט צו שטענגלעך פֿון הושענא-
בּוים ,אַ'י ,בּערעזע ,"...יאַכ | ,זי  .08אַרכ:
ץשבּוים,

אַש()-בּעכער  --דער- ,ס.

אַשיטעצל ,קליינע

כּלי פֿאַרן אש פֿון ציגאַרעטן ,ציגאַרן ,קופּער-
מעשענער

נער,

גלעזערנער

א',

אוױך:

א

אשנבּעכער,

אַש()-בּרייטל  --דאָס ,יעך.
אין

גליאיקן

צונױפֿגעשאַרטן

פֿון אויוון:-- .אש-פּלעץצל,

בּרייטל געבּאַקן
אַש,

אין

װינקל

פּלשיתּימשע שטאָט
אַשדוד | --אַשדאָדן גנ.
שוין אין אָנהײבּ  ,11י"ה פֿאָצ ,הײַנט א פּאָרט-
שטאָט צווישן יפֿו און עזה .אין אי איז געװען
אין געפֿענגעניש דער אָרון-הבּרית .יונתן חשמו-
נאי האָט פֿאַרבּרענט אַי, .עס זײַנען ניט איבּער-
געבּליבּן קיין ענקים אין לאַנד פֿון די קינדער
פֿון ישׂראל :נאָר אין עזה ,אין גת און אין אַ'
זײַנען זיי געבּליבּן" ,תּי ,יהושע ,יא,22 ,
;דער ברעג פֿון ים בּײַ א' איז א גלײַכער",
ש .בּן ישׂראל ,פֿאַר 4691 ,וווש ,5
זיש  --אַדי .װאָס איז פֿון (איז שייך צו)
ייִדן װאָס
ען
ז.
גךע..
אַשווד, .אויך האָבּ אי
האָבּן גענומען אַ'ש װײַצער" ,תּי ,נחמיה ,יג,32 ,
אשה

-

באַצײיכענונג פֿאַר פֿאַרשײדענע

די.

קריסטלעכע חגאות און יריד-טעג װאָס זײַנען
פֿאַרבּונדן מיט דער 'אשהי מאָריע ,ישו הנוצריס
מוטער .אין לוח שנת תּקמ"ז ( )7871זולצבּאַך

איז עס די חגא פֿון  .52מאַרץ ,דז אויך אין
לוח פֿון  .7971אין אַ לוח משנת תּקנ"ד |אין
אין לוח
גאַליציע?}  --דער  .12נאָװעמבּער.
משנת

תּקמ"ג,

אויך תּקמ"ד,

תּקמ"ו,

תּקמ"ה,

אמשׂט ,װערט די הגא פֿון 7טן סעפּטעמבּער
אין לוז של שנת
אָנגערופֿן א' אחרונה.
חמשת

אלפֿים

תּקצ"ג,

אַמשׂט,

װערט

די

הגא

פֿון דעם  .2יולי אָנגערופֿן א -בּאזוך.

אין

( ,88711נאַָװידװאָר,

װערט

לוח

לשנת

תקמ"ח,

די חגא פֿון  .52מאַרץ אָנגערופֿן א' בֹּאַ-
קלײַבּן ,אַזױ אויך אין לוח שנת תּפּיו ,)16271

זולצבּאַך  --א' בּאַקלױבּן.,

אין לוז משנת

תּקצ"ו ( ,)6381געדרוקט אין סדילקאָװ! ,װערט
דער  .12נאָװעמבּער אָנגערופֿן א' וועלנאטש
(נאָמען

,5

פֿון אָרט}.

אין לוח

משנת

תקל"ה,

בּערלין ,װערט אָנגעװיזן אױפֿן יריד פֿון

 6יולי אין לעװערטאָװ  --א' הנא ,און
אין דעם זעלבּיקן לוח װערט די דאַטע אָנגערופֿן
חגא אַננאַ מיטן אָנװײַו אויף ירידים אין ליטע,

רײַסן ,פּעם ,מערן און שלעזיע.

א' הדשה

 -װערט בּאַצייכנט ,אַ יריך אין עלקיש,לונטשיטץ ,פּקיש ,ראַשקאָװ דעם  ,61יולי,",.
און די דאַטע הייסט חגא רוזינא .א'

יאַגאָדני {נאָמען פֿון אָרטן הייסט דער ירידך
דעם 2טן יולי אין לוח משנת

תּקנ"ד און אין

לוח משנת תּקצ"ו ( ,}63281סדילקאָװ ,אַזױ װי
אין לוח משנת תּקמ"ח (8871ן .א' מאַנדאַ-

לענא , --אַ יריד אין אָפּאָטשנא (און נאָך 5

שטעט)
,15

אשה

דעם  .22יולי",
בּערלין,

משנת

לוח

תקל"ה

ממוס,

אֹשֶׁה { --אישען די .מצ :נשים {נאָשים} ?כבּרא"

 .1פֿרױ ,װײַבּס-

שית ,בּ 22 ,אא +-- .אשות.

פּאַרשױן .,געניצט געװויינטלעך אין פֿאַרבּינדונג
מיט דינים ,מנהגים ,בּכּלל מיט אַלץ װאָס האָט
אַ שייכות צו טראַדיציאַנעלער ייַדישקייט.
*דאָס מזל פֿון אַן אי = אַ שװער לעבּן, .איין
אי מוֹז נאָך מין ציכטיג זײַן אַז זיא זאָל אימר
צו הויז בּלײַבּן אינן וויניג =אינעװײיניקן אונ
אירי אויגן אונטר שלאָגן פֿר איין איטליכן
מענשן און איר קוֹל ניט לאָזן הערן" ,עח,
יט/ד, .איין אַנדרי אי מוז דר בּײַא זײַן דיא
צו זיכט דש זיא זיך רעכט טובֿל איז ,אַך איין
אַנדרי פֿרױיא

אַמשׂט

מוז

,3271

זיא אונטר

שלאגן",

עח/בּ, .בּײַ מיר

שׂה 4

אין גלײַכער

אָפּצולאָזן דעם שידוך איידער אַזױנס נאָכצוגעבּן,

אַ קלייניקייט עפּעס ,אַ אי מיט אייגענע האָר?!",
י ק .בּינשטאַק .בּײַא ר'י שלמה בּערלינער ,לװאָװ
 ,6ז' ,07

 .2װײַב, .װער עס האָט ניט קיין א' דער
הייסט ניט קיין אדם שלם" ,נוצ װ ,ד/א .אַ
פֿרומער ייד איז געװען אָפּגעהיט אין רעדן און
אַנשטאָט 'מײַן װײַב ,פֿלעגט ער זאָגן :אשה,
מײַן אשתּי ,מײַן זוגתי ,מײַן פּלוניתטע ,מײַן
עזר"כּנגדי .און אין דירעקטער װענדונג; :צי

הערסטו?

יאַן אי װאָשׂ צװײי מאַנען זענען

איר געשטאָרבּן ,זאָל מען זי ניט נעמען ,און
דער װאָשׂ זי נעמט ...האָט זיך אין אַ סכּנה
אײַנגעשטעלט" ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד ,תּק"ז,
תּקע"ז? סימן קנה ,ז' , ,85אַז די אי זעצט,..
ער איז זייער בּאַזאָרגט ,זאָל זי אים חלילה ניט
עסן דאָשׂ האַרץײ ,הנהגות הנשים ,װוילנע תּר"ה.
;ער

איז געװעזן

װי אַ מלאך,

װאָס ער האָט

קיינמאָל ניט אָנגעקוקט קיין פֿרעמדצ א"",
מדרש עשׂרת הדבּרות ,איבּז ,לעמבּערג .2681
;הויז און גוטס איז אַ ירושה פֿון עלטערן
א בּריה אַ אי איז פֿון גאָט" ,מס ,משלי,
תּקע"ד ,יט, .41 ,די אשה דאַרף צו זען דאָס
עס זאָל בּײַ איר זײַן שלום'בּית" ,רי יצחק
האַמבּורגער איבּ ,שׂיח יצחק ,קראַקע ,2881

"אַ פֿלײ שיקע
אשה = אַזאַ װאָס 'עסט'
איר מאַן, .זײַן װײַבּ איז אַ מאָגערע ,אָבּעֶר
דאָך איז זי תּמיד א פֿלײשיק."9

 9סתּם פֿרױ ,װײַבּספּאַרשױן.

,ער האָט

פֿײַנט אַן א' ,נאָר (דערפֿאַר טאַקע איז) אַלע
װײַלע װיל ער א פֿרישע" ,פװל .א
,יין אי מאַג

וואול װײַשׂ
תֹּשעה בּאָב
טאן" ,שׂה
קייט אויף
שיינע

אן ליגן |אויף שבּת חזון) אוני אם
זאָל זיא איין אַנדרי ריין העמד אַן
װײפּאַ ,8391 ,נֵאן ; .|3אַ גאָלדענע
דער נאָז פֿון אַ חזיר אַװױי אין א

א' מיט

שלעכטע

תּקע"ד ,יא, ,22 ,זאָלסטו
חסיד זײַן .דו װעסט זען
טרענקט אין בּאָך ,װעסטו
אָנצוזען זי .דאָס טו ניט,

איר װײַבּערשער שׂכל ,איר װילן איז גאָרניט",

מידות",

מס,

משלי,

ניט אַן איבּעריקער
א נאַקעטע א' דער-
װעלן אַנטלױפֿן ניט
נײַערט זײַ זי מציל

אונ' האַלט דײַנע אויגן צו" ,איבּז ,רבּינו יונה,

ספֿר היראה ,לבֿובֿ , ,1581אָט װאָס איז אַן א',

װינטשפֿ,

זי ,591

 .4פֿרױ װי פֿאַרקערפּערונג פֿון זינד ,יצר-
הרע ,גלוסטונג, .,דעם יצר-הרע אוני איין קינד
אונ' איין א'  --דיא זאָל מן מיט דיא לינק
האַנד אַװעק אאָגן ,אוני מיט דיא רעכטי הנד
זאָל מן זיא װידר אָן הוילן" ,מהם ,אַמשׂט
 ,2קמט/בּ, .דאָס איז דער יצר:הרע אַלײן
אין דעם געשטאלט פֿון אַן א' געקומען מיט
אַן אויסרייד" ,ממוס ,פֿישקע, .מע זאָגט עפּעס
אַן אי ,ס'זאָל זײַן װאָס אָנצוקוקן  . . .ווייס איך
װאָס? א יונג א גבֿר נעמט און פֿאַרליבּט זיך אין
אַזא קליין שװאַרץ װײַבּעלע!",
פֿוןאַפֿערד' גנב ,זי ,211

ראָמאַן

אָפּא,

ס .פֿרױ .פּעיאָ , --װאָס איז דאָ מיט װעמען
צו רעדן? אַן א'!", .צום טײַװל מוז מען פֿריַער
גיין ,דעם גרויסן בּרודער פֿון דעם מענטש,
און צום טײַװלס געליבּטער  --דער א'" ,צייט,
יעקב פֿראַנק ,ז' , ,72נישקשה

פֿון אַן א' ,זי

שפּאַרט פֿון קליידל אַרויס",

א' אהובה  ...| --אַהױיװען די ,מצ :נשים
יבות | --נאָישים אַהוּװעסן ?כדבֿרים ,כא,51 ,
'בּאַליבּטע פֿרױי ,אויסדרוק פֿון איבּערגעגעבּן-
קייט ,פֿון צערטלעכקייט, .דיא פּרשה גיט אויף
דאז װײַבש פּאַרשון פֿון מענשן דיא היישט
אי אי ואחת השׂנואה איז די לילית הרשעה",
קה ,פֿיורדא  ,3471כ/ג +--( .אַהובֿה,)15 ,

א' גדולה  ...{ --גדוילען די .מצ נב.
צדיקת ,פֿרומע ,גרויס אין מעשׂים-טובים, .דרום
הייסט זי {שונמיתן א' ג'  --זי איז  . . .בּעסער
געװען פֿון אַלע נשים װאָס אין דער װעלט",
נוצ ,צה/א.

א' הגונה  ...{ --האַגױנען די ,מצ :נשים
'נות {נאָשים האַגונויס} ?כלויט בּבֿא בּתרא,
פּ/א .אָנגעזעענע ,אָרנטלעכע ,ערלעכע פֿרױ.
;אַז דער מענטש איז נאָך יונג . . .קען עֶר זיך

משתּדל זײַן קינדער צו האָבּן מיט אַן אי הי",
נוצ ,זשיטאָמיר תּרכ"ג ,רג/בּ,

א' זונה  ...{ --זוינען די .מצ :נשים -נות
(נאָשים זוינעסן ויקרא ,כא 7 ,אאַ( .גראָב)
א פֿרױ אַ זונה, .איך שלמה האָבּ דיר ישׂראל
גיזאָגט דאש בּיז פֿון דער אי זי ,אוני אויבּ דו
ועלשׂט דיך בּידענקן" ,סהמ ,משלי ה, ,6 ,זעט
נאָר װאָס אַ פֿאַרװאַשן פּנים ער האָט ,װי אַן
א' זי איז מזנה און זאָגט זי איז זייער ערלעך",
א .פּאַװיר ,גדולת

יוסף ,יוזעפֿאָף תּקצ"ח ,ד/א,

א' זרה  .. .{ --זארען די .מצ :נשים -רות.
כלמשל ,בּ 612 ,ז, .5 ,דרום געהער איטלעכער
אַ מוסר אַרױסצונעמען ,געװאָרנט צו זײַן פֿון
איין א' ז'",

,4

א.

פּאַװיר,

ספורי

הפֿלאות,

װאַרשעץ

ה/א.

א' חולנית  ...{ --כױלאַניסן די .מצ:
נשים "ניות? .כירושלמי ,הוריות ג ,מה .קרענק-
לעכע פֿרױ ,שוואכע, .פֿאַר אי חי דשׂ ניט זאָל

מפּיל זײַן ,נעם איין הערץ פֿון איין האָז דשׂ
אַרױז גשניטן איז װאָרדין ,װײַל ער נאָך גילעבּט
האָט ,און הענג איר אן דען האַלוײ ,סור ,כו/בּ.

א' חכמה  . . .{ --כאַכאָימען די .מצ :נשים

אשה

2221

חכמות? ,כשמואל ב ,יד ;2 ,כ ,61 ,קלוגע פֿרױ,
חכמת |כאַכע'מעסן, .אוב זי איז איין א' ח'
אין בּאָלעכאַװ קען איך א גרעסערע חכמה...
אין זאלישטשיק" ,ד .י .זילבּערבּוש ,שטרע:
 , .װוין  ,7191זי .7

כאַלעך...

א' חשובה  ...{ --כאַשוּװען די ,מצ:
 ,1אָנגע-
נשים -בֿות? .כעבודה זרה ,נה/א.
זעענע ,חשובֿע ,װערדיקע פֿרוי ,מיוחסת, .די
רופֿאטע איז  . ..געװען איין א' ח'  ...דער
בּעלישם-טובֿ האָט  . . .זיך געבּייזערט װאָס מען
האָט זי גערופֿן" ,ספֿר שבֿחי בּעש"ט ,זשאָלקעװ

 ,2נגידיתטע ,גבֿירטע, .איין

תּר"י ,יז/א.

פֿרויא דיא פֿיל דינשׂט מיידך האבּן אוני זיא

בּעדרף ניט צו ערבּטן דיא היישן אונזרי חכמים
איין אי חיײ ,בּראַנט ,פּרק יח,

אשה

א' כּ' בּרורה  ...{ --בּרוירען די .מצ:
נשים -רות' .בּפֿירוש (אויסדריקלעך) א פֿרומע,
אַן אמת פּרומע ייִדענע (װײַבּ), .וואויל צו דײַן
חלק  . . .אי כּי בּי ,אויסדערװיילט איז דײַן דגל
מיין פֿון אַלע װײַבער פֿון דער וועלט" ,נוצ װ,
זשיטאָמיר תּרכ"ג ,זי ,952

רבּה ,ט .אַן אי כּי טוט דעם רצון פֿון

אליהו

איר מאַן'; .װעלכע הייסט א א' כּ'י? די װאָס
טוט דעם רצון פֿון איר מאַן ,און די אשה װאָס
איז מצער דעם מאן אפֿילו מיט רייך װערט זי
אָן בּיידע װעלטן" ,ספֿר מקור הבּרכה װ,
מונקאטש תּרנ"ה ,פּג /בּ.

א' טובה  ...{ --טויװען די .מצ :נשים
בֿות

| ...טויװעסן

גוטע,
האבּן
טרעפֿן
תּק"ז?
רשע,
בּדין,
רמד/א.

א' יהודית

...{ --יעהוידיסן

די .מצ:

נשים  יות 2כלויט בּראשית ,כו .43 ,ויקח
אשה את יהודית' .ייִדישקע ,ייִדישע פֿרױ, .האָט
זי |ד נכרית| געזאָגט :איך האבּ געזעהן ואוֹיף
יענער װעלטן איין אי י' ,איז איר האַנט איין
גרעכט

חלבֿ גיװעון",

מיט

ספֿר חסידים,

רוס"

לאַנד? תּק"ז? ,תּקע"ז? ,סימן קנה,32-

א' כּלי-זינה עליה  ...{ --קליי זײַנאָ
אָלעהאָן פֿראַזע .תֹּח .קכיבמות ,קטו/א .אַן אי

האָט אירע כּל-זין אויף זיך' .געניצט מיטן :4
איר קערפּערלעכער חן איז איר שוץ, .אַהא,
מײַן װײַבּס זיידעס אייניקל איז דאָ .די חכמים
זאָגן :אי כּ"זי  . . .אַן אי קומט מיט איר אייגע-
נעם כּליזיין" ,יעקבֿ גאָרדין ,מירעלע אפֿרת,
ניו-יאָרק ,1191 ,ז'  ,04אומאיידל, :אי כּי זי צִי
 -זע נאָר ,משה און אהרן ,מדאַרף זייאָפּשטעקן א שלום-עליכם , .". . .אי כּי זי צי ---
א פֿראָנט ,א ניכפּה קאָן מען קריגן", .אי כּי
זי עי  --װער קאָן בּײַשטײן אזוינע כּלזין?",

א' כּשׁרֹה  . . .{ --קשייירען די .מצ :נשים
ירות קכתּנא זבֿי אליהו רבּה ,ט .1 .כּשרע
ייִדענע ,פֿרומע ,געפֿעליקע ,געהאָרכיקע, .אין
דאָך בּרכה-לאה אַן א' כּי ,טוט זי װאָס דער
מאן הייסט" ,פרץ ,יוחנן מלמדס מעשׂהלעך'
 .2צדקת, .זי זאָל זיך לערנען צו זײַן אַ
גוטע װירטין ,אַן א' כּי װי די מוטער שׂרה
װאָר",

מ.

אַחון,

װוילנע תרנ"ו.
מעװודיקע.

;אי

סיפור

משני

בּעלי

תַּשובֿה,

תּרפ"ה

סא/א.

זײַן

מתפּלל

אַז ער

להשםיתבּרך

בּאַשערן א גוטע װײַבּ  . . .און אויך איין א' מי",
ספֿר הנהגות

טובות ,װאָרשע תּרנ"ב,

א' מכּרת בּאורחים  ...{ --מאַקעירעס
בּעאָירכימן
דערקענט
מיותר מן
אָנצוּװײַזן
מאַן דעם
מענטשן,

זאַץ .תּח22 .ברכות ,י/בּ .אַ פֿרױ
זיך אויף אורחים'| .צװייטע העלפֿט:
האיש" :בּעסער פֿון אַ מאַןן .געניצט
אַז א פֿרױ דערקענט גיכער װי א
כאַראַקטער פֿון א פֿרעמדן ,אַ נײַעם

א' מעובּרת  . . ,{ --מייאובּערעסן די .מצ:
נשים יות פכיבמות ,קיט/א .איידעלער אויס.
דרוק פֿאַר שוואנגערע פֿרױ, .די א' מ' קאָן
אויף צוויי אופֿנים פֿאַרגרײַזן קעגן דאָס קינד
װאָס ליגט אונטער איר האַרצן" ,מלכּה בּער:
לאַנט ,די גליקליכע מוטער ,װילנע , .63281איין
אי מ' אַז זי האָט געשמעקט אַ מאכל (אום
יום-כּפּורן און עס האָט זי פֿאַרגליסט  , , ,זאָל
מען איר זאָגן אין אויער' :הײַנט איז יום-
כּיפּור"" ,ספֿר מקור הבּרכה ו ,מונקאַטש,
תּרנ"ה? .אַ סגולה פֿאַר אַן א' מ' . . ,זי זאָל
נעמען דעם אתרוג הושענא-רבּה און אָפּבּײַסן
דעם

פּיטום",

איבּז ,הנהגות

טובות,

ווארשע
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א' מרשעת  ...{ --מאַרשאַאַסן די .מצ:
נשים

-שיעות.

א פֿרױ

א רשעטע,

א שלאַק,

אשה רעה, .דרום טאָר מן קיין רשע בּײַא קיין
צדיק ליגן {אויפֿן בּית-הקפֿרותן . . .אוני קיין
אי מ' בּײַא קיין אשה צדיקת" ,ש .פֿראַנקפֿורט,
ספֿר החיים ,זולצבּאַך תּקנ"א ,יט/בּ,

כּ'

 .4ערלעכע

יידענע .אװאָס

האָסטו צו איר? זי איז אן א' כּ" ,יאַ ,די
גענאַרטע װעלט ,סאָװ' אױיסגאַבּע ,1391

א' צדקת  . . ,{ --צאַדײיקעסן די .ככמגילה,
י/בּ .פֿרומע פֿרױ ,צדקתטע ,װאָס גיט זיך אַפּ
מיט צדקה ,טוט מעשׂים-טובים, .דרום זאָל מן
בּוֹחר זײַן איין אי צי ,אַז זי זאָל נאמנות האָבּן
אום די װײַבּר זיך רעכט טובֿלעןײ ,ספֿר חסידים,
רוסלאַנד? תּק"ז? ,זי קנה,

א' צנועה -
2כשבת,

 ...צנוען די .מצ :נשים

נג/בּ' .צניעותדיקע

פֿרו,

,װי

איין אי צי  . . .און דער מאַן האָט זי פֿאַרלאָזט
 .און די אשה שרײיַט און וויינט" ,קה ,װוילנע
תּרל"ה ,צט/בּ,, .צו דער סעודה ראשונה װאָס
איז צו קינדער מסוגל {= אַ סגולה ,תּרופֿה)
זאָלסטו גיבּן דאָס ערשטע |בּײַגעלע פֿון די י"בּ
חלותן דײַן אי ציי ,ייל ,מײַן ספֿר הזכרונות װ,
קיִעװו , .2881א פּשוט ערלעך װײַבּל ,אַן אמתע
אי צי װי א װײַבּ דאַרף זײַן" ,פּרץ' ,עלנט',
א' רעה  . .,| --ראָען די .מצ :נשים רעות.
ככיבֿמות ,סג/בּ .שלעכטע װײַבּ ,מרשעת ,אֲזא
װאָס דערגייט די אאָרן; .אן א' ר' איז אַ
געוויינלעכע זאך אין דער װעלט ,פֿונדעסט-
וועגן װייס מען פֿון זיי גאָרניט" ,ר' יעקבֿ
מדובּנא ,משלי חכמה (ויקרא) ,װילנע תּר"ן,
ובּ ./פֿ,ון דײַן א' ר' בּיסטו גוט פּטור געװאָרן",
מ .אחון ,צװיי

שװיגער,

וילנע תּר"ס, .א מול

פֿון א ייִד! לאחר מאָה ועשׂרים װעט ער זיך
ניט בּראָטן אין גיהנום! װאָס איז דער שׂכל?
 --זײַן פּלוניתטע איז די אמתע אי ר'"|{ ,לויטעירובֿין ,מא/בּן.

מצ נבּ .אַ פֿרױ א גערירטע, .עס אין אַמאָל
געווען אין שטאָט אַן אי מי' .זי פֿלעגט זאָגן
איטלעכן זײַן גוטס און זײַן שלעכטס" ,קהל

װעסן זאַץ .תֹּח2 .כלויט קהלת ,זי , :62ומוצא
אני מר ממות את האשה" .א שלעכטע פֿרױײ
ֿ.א.ַ.ר-
פּי
איז בּיטערער פֿון טויט, .דער רב
שעמט פֿאַר די ייִנגלעך  . . .רעדט צו זיך אליין:
אי ר' מי מי ,טאַקע מר ממות!" ,שלמה גילבּערט,
/פֿון חדר",

א'

חסידים,

משונעץת

-

{ ..מעשונאעסן

לעמבּערג  ,5781י/בּ.

צו

דאָס

ככקידושין ,ג ,א .יענע פֿרױי .שטרײַכט אונטער
אויסדריקלעך ,בּפֿירוש ,דװוקא יע נע אן
ניט קיין אַנדערע, .איין עושר האָט גזאָגט צו
זײַן זון :אז דו װעסט נעמען די א' פּ' ,װצל
איך דיר געבּן זו פֿיל געלט" ,ספֿר חסידים,
רוסלאַגד? תּק"ז? ,זי קנה,

רי,

?כלויט בּרכות,
דירה און שיינע
'מרחיבֿין דעתו
דעם מענטשנס
װאוױלזײַןן; .א
נאים  --אין די

זי ...זען

א' פּלונית { --פּ..ל.ױניסן

די .מצ נבּ.

א' רעה מר ממות  .. { --מאַר מימאַי

 ,0צנועה ,צניעותדיקע ,שע-
זאָל

האָט

די

מאָנאטלעכע.

,ס'איז

דאָס

פֿון חרטה אין א קראנקער א"ני אין װענערישן
שפּיטאָלײ ,אצג ,מעפֿיסטאָ ,זי ,52

יצות

א' נאה ,דירה נאה וכּלים נאים  . , .| --נאָץ

פֿאַרבּאָרגן די צײַט װען זי צו טבֿילה גייט",
רי הלל ליכטענשטיין ,עת לעשׂות װ ,סאַטמאַר,

א' נביאה  . .,{ --נייווויען די .מצ :נשים
יאות 22שופֿטים ,ד ,4 ,אַ פֿרױ אַ נבֿיאה .קאָט
שװעבּט די א' נ' דבֿורה ,װעלכע איז אויפֿ-
געשטאַנען װי א לײבּ ...האָט געשטאַרקט די
. . .הערצער" ,פֿרוג וו ,ידער שופֿר',
גליאַש

קמה/בּ.

2231א

פֿאַר

א' כּ' עושה רצון בּעלה  . . ,| --אויסאָ
ראָצן בּאַאַ לאָ (בּײַ'לאָ)ן זאַץ .תח .קכתנא זדי

זאָל אים

בּתרא,

דער

יודי

פסח,

װארשע

.1881

א'-נידה  --די ,נשים נידות .אַ פֿרױ װאָס

א' מיוחסת  . . ,{ --מעיוכעיסעסן די .מצ:
נשים -סות .מיוחסדיקע פֿרו ,חשובע, .זאָל ער

גוטהארציקע פֿרױי, .איין צדיק מוז
גרושׂ צער אונ' טירחה אַז ער זאָל אָן
איין אי טי ,ספֿר חסידים ,רוסלאַנד?
תּקע"ז? ,זי קנה, .כאָטש עֶר איז א
איז אים אמאָל אַנגעבּרײט אַן א' ט,
אָבּער דאָס איז גרויסע סודות" ,נוצ,

אַלע זאַכן איז מען אין דער ליטע ניט זשעדנש",

 ..וועקיילים נאָאים} זאַץ .תּח.
נז/בּ? .א שיינע פֿרױ ,א שיינע
מלבּושים" |די צווייטע העלפֿט:
של אדם'  --בּרייטערן אויס
געמיט ,גיבּן דאָס געפֿיל פֿון
דירה נאה ,אן אי ני און כּלים

א' ר' צרעת לבעלה  ...{ --צאָראַאַט
לייװאַאַלאָן

זאַץ.

תּח.

?כיבֿמות,

סג/בּ.

א

שלעכטע װײַבּ איז אַ קרעץ צו איר מֿאַן .פֿרגל;
;א שלעכט װײַבּ אין א װאונד אױפֿן מאַנס
לײַבּ" ,שחו.

ש-חרובּע

2222
א'ים  --די .אײַנװאוינערס פֿון לאַנד אַשור,

אַשיחוובּע  +- --אשירובּע,
אַשװיענצי'ן  --גנ .אָשוויענטשים=2: ,
שטאָט אין מערבֿ-גאַליציע ,פּוילן,
גת.10016940
בּײַם אויסגוס פֿון טײַך סולע אין דער װײַסל.
,גויים שלאָגן ,הרגענען ,װערט אַ ליארעם ,א
געװען הײַיעריקן פֿאַר פּסח
י.ז
..
ייא
סשרי
גע
אין אִי ,מיט צרות האָט נאַטשאַלסטװעץ זי
צעטריבּן אַהין" ,אַלצ ,קליין װעלטל ,קאָנדאָן
 ,4ז' ,81
 +-אוישוויץ, ,605 ,אין די גיהנום-אויוונספֿון אִי און טרעבּלינקע האָבּן אויסגעהויכט
זייער לעצטן אָטעם פֿופצן טויזנט ייִדן פֿון
טשענסטאָכאָװ און פֿון די אַרומיקע שטעטלעך",
ר.

מאהלער,

טשענסטאָכאָװער

ייִדן,

נ"י

,7491

זי ווא .אין אִי און אפֿשר אין מײַדאַנעק ,זי
װייסט ניט ואו זיי האָבּן עס פֿאַרבּרענטײ ,סעג,
איצטער ,נ"י  ,8491ז' ,81

אַשוויילץ  --דזו אוישװיץ, .605 +- ,זייער
מאַמע ,די גויאישע מאַמע ,איז די מאַדאָנע פֿון
אָי" ,י .פּאַט ,צוק ,סעפּט' ,8391
אַשׂונף  --די- ,ען .פּראָצעס פֿון װערן בּאַדעקט
מיט אָפּפֿאַל בּײַם ניצן זײַערסן אין א פּראָ
ען מיר אויך אין דער גאַר-
ע.
ז.
דוקציע., .
בּערײַ . . .די אַרבּעטער בּאגיסן זיך שטענדיק
מיט לייזונגען פֿון די װייק-צאַפּעס ,װי אויך
פֿון די אי און אױסגאַרבּיצאַפּעס" ,ע .טשער
ניאַוסקי,

דער

ידישער

אַרבּעטער

אינ

װײַס-

רוסלאַנד ,מינסק ,2391
אשופט  --דער ,} ,עס.=2: 640280 .
זשוליק ,שוינדלער ,אָפּנאַרער .פֿירן זיך װי
זוע  --די
אן אַי ,שפּילן װי אַן אִי.

ס.-
אַיָ -
דרי
דע
אַשוקאַ 'נעין--דער- ,נצעס061084 .ט.==2: 780
דזוו אָשוסט .אָפּנאַרער.

אֲשׁוֹר ? --כבּראשית ,י 22 ,אאַ .אויך :אַסיריע.

 .1נאָמען פֿון שמס זון ,נחס אייניקל.

 .2נאָמען

פֿון לאַנד און פֿאָלק אין מעסאָפּאָטאַמיע צװישן

די טײַכן פּרת און חידקל,
אי האָט אײַנגענומען שומרון און פֿאַרטריבּן
די עשׂרת-השבֿטים .סנחריבֿ ,דער מלך פֿון א'
האָט געמאַכט א פּרוּו אײַנצונעמען ירושלים,

,און סנחריב ,דער מלך פֿון אי האָט אַװעק-
געצויגן  . . .און האָט זיך אומגעקערט ,און ער
אי? געבּליבּן אין נינוה" ,תּי( ,מלכים בּי ,יט,)63 ,
,אוני ער גינג אוישׂ דר ענגיל גאָטשׂ אוני צֶר
שלוג אין דער שאר פֿון דעם קעניג אי הונדרט
אוגי פֿינף אונ' אַכציג טויזנט אייטיל אובּר
לײַט" ,סהמ ,מלכים ב' ,יט, .53 ,הט די
גװעלטיגונג

האנד
,4
אבלי
זענען
ובּבֿל,

אַשיבּקע

גגעבּן

אין

איר

האַנד

אונ'

אין

פֿון אי און פּרס" ,יוסיפון | ,פֿיורדא
קל/בּ, .ןאין פֿערטן היכלן זײַנען אַלע
ציון וירושלים | }12 +--און אלע װאָס
דערשלאָגן געװאָרן דורך די אומות אַ'
און משיח ויינט אויף זיי" ,נוצ ן ,יד/בּ.

א אַלאַגיע (אַסיראַלאָגיע)  ---די .װיסנשאַפֿט
װאָס פֿאָרשט די געשיכטע און קולטור פֿון א'
און בּבל,

אַכֹּתב  +-( --אותיות מרובּעות,)538 ,
לכתּחילה איז די תּורה געגעבּן געװאָרן אין אַן
עבֿריכּתבֿ און לשוך-קודש ,און אין דער צײַט
פֿון עזרא  ---אין אַ"כּי און אין אַרמיש ,האָבּן
ילִדן אויסגעקליבּן אַיכּי און לשון-קודש ,לוט
סנהדרין ,כא/בּ .אַזױ װי די אֲַרמים האָבּן
פֿאַרנומען די טעריטאָריע פֿון אַשור ,האָט מען
די אַרמישע אותיות אָנגערופֿן מיטן נאָמען אַ'",
מװ,

שװאַרצע

פּינטעלעך.

אַשוריש

אַשורים.

 .8אַדי .װאָס איז

 .2אַשור'כּתבֿ.

פֿון ,װי בּײַ אן אײַנװאוינער פֿון אַשור .מיט אַ
לאַנגער שווארצער איער בּאָרד.

אויך א"ית , --בשעת (מתּן תּורה) מיט
גשריפֿט דשׂ היישט אי אונ מיט (לשון הקודש)
אונ מיט שפּראַך פֿון מצרים האָשׂטו מאכן אַרבּן
די תּורה צו די קינדר ישׂראל" ,מחזור ר"ה
ויו"כּ ,הומבּורג  ,1271קפּו/א.
אשות | --אישעסן די .מצ פֿון אשה .קכיזזקאל,
כג .44 ,זן ,בּלוין מיט בּיטול ,אָפּלאַכעריש.
,קומען זיך צונויף א געזעמל אי און טרײַבּן
רכילות", .האָבּן די אי אױפֿגעהױיבּן א גװאַלד",

אידישע שטימע  ,6291קאַָװנע.
,8

פֿרגל אני)שות,

אשטײיגער  --זו .צונױפֿשמעלץ פֿון שטייגער
מיט אַ .1 .מיט אַ ספּעציעלער ניאַנסירונג
אין א פֿרעגזאץ ,װי אַן אױיפֿמונטערונג ,װי א
מין ריכטן זיך אויף עפּעס אָדער מיט א בּײַטעם
פֿון ספֿק, .װאָס אי װעט איר אונדז דערציילן,
רי ייָד?", .װעסט אי זאָגן עפּעס גוטס?", ,װי
איז א' דורכגעגאנגען דער אָװנט?", ,פֿון-דער-
װײַטנס כאַפּט דאָס |כּתרילעװוקען דעם אָנבּליק
פֿון אַ . . .װאָס זאָל איך אײַך אַ' זאָגן" ,שע,
קליינע

זי .41

,װאָס

אי װעט

זײַן  . . .װען זי װעלן דעם פּאַגראָם אָפּשלאָגן?",
בערג.

באם

דניעפּער

|,

'עמעס,

ו'

.9005

פֿ,ונװאַנען גייט עֶר? און װאוהין? װאָס אײַלט
ער

זיך

א'?",

הר,

אין

פ .לאָמיר אָנכאַפּן ,לאָמיר אָננעמען .זיך
פֿאָרצושטעלן .זיך צו שאַפֿן א בּילד, .װי װאָלט
געװען ישׂראלס אַנטװיקלען זיך ,װען א' עס
װערט שלום גלײַך נאָך דער זעקסטאַגיקער
ֿ,אַרװאָס אַז דו  . . .דאַרפֿסט איבּער-
מלחמה?" .פ

שערן אי א שװעבּעלע ,לייגסטו עס נענטער צום
הענטל {פֿון שערלן?" ,װ .און ס .איבּז ,די
מעשה

 .1 --דאָס  4דער .שפּראַך פֿון די

מענשעלעך,...

מדרגה ,אַ' דער אורבּאַניזם" ,שנ ,שלום אַש,
ניי  ,0691זי ,971

שאָטן

פֿון

בּוים,

'דעם

בּלינדנס שטעקן,
 .2למשל ,לדוגמא ,צום בּײַשפּיל .אויף אַן
אופֿן (אַרט) װי .אָט אַזױ װי .זיך װארפֿן שלאָגן
א' װי א שיכּורער גוי .אָפּפֿאַסטן און אָפּדאַװנען
א גאַנצן יום -כּיפּור ,אַי אַן אמתער בּעל-תּשובֿה,
;עס זענען אַפֿילו געװען אַזױנע כּלים װאָס
זענען טײַערער פֿון גאָלד ,א'י טשאָלנט-טעפּלעך
און קוגל-טעפּלצך" ,דער יודי פֿאַר פסח,
ווארשע  ,1881ז' , ,571אַנדערע פֿעלקער עפּעס
װאָס זענען פֿאַר אונדזערע אויגן ערשט אויס-
געוואקסן װי א' סערבּיען און בּאַלגאַריען",
ממוס ,אַ סגולה ,...ז' , ,12צי אַ' װאָס גײט
אָפּ ,זאָג איך ,אונדזער שוחטס איידעם?" ,שע,
טבֿיה ,זי , .82נעכטן בּין איך געזעסן  ...ניט
גאַנץ קראנק ,ניט גאַנץ געזונט ,אַ' װי די
איצטיקע צײַט" ,װינטש ו ,נ"י  ,0291ו' ,962
;אַנדערע פֿר:ערדיקע אויפֿטואונגען אַשס זײַנען
,א.ױ.פֿגעהױבּן געװאָרן אויף א העכערער

פֿון

דעם

שטיקעלע

בּריט,

זשיטאָמיר

,, ,9וען אַלע סוחרים אִ' װאָלטן זאָגן נאָר
אמת ,װאָלטן די קױפֿערס געהאַט שטענדיק
גוטע סחורה . ..און זיי װאָלטן ניט איבּער-
צאָלן" ,בּלעטער ,פַאן , .72לאָז אי איינער פֿאַלן,

װעט דער אַנדערער אים ניט אױפֿהײבּן ,כאָטש
ער זאָל  . .די כּפּרה װערן" ,ממוס ,מסעות,
זי , .96זענט איר שוין געווען בּײַ אונדז אױפֿן
פֿעלד?  ---װעט אײַך פֿרעגן אַ כּתרילעװקער
מיט גדלות ,גלײַך װי ער װאָלט אײַך אי פֿרעגן,
צי זענט איר געװען בּײַ זײַן טאטן אין װײַן
גאָרטן?",

שע,

מענשעלעך,...

קליינע

ז' ,71

,מיטאמאַל האָט | . ..ערן אַװעקגעלײנגט דעם
חלף  . . .און זיך דערנענטערט צו| . . .אירן ,זי
האָט זיך דערשראָקן פֿאר זײַן פּנים ,בּלאַס
אויסגעוויזן אי װי ער
ָט
א.
ה.
'ער.
סאַג
פֿון בּ
װאָלט זי אַליײין אויך געװאָלט קוילען" ,בּאַש.
 .4אַן ערך .לפֿײערך .אומגעפֿער ---. .וען
קומט איר װידער?  --אי אין דרײַ װאַכן אַרום".
 . . .,אַז איר װעט אָנכאַפּן אַ כּתרילעווקער און
א פֿרעג טאָן אים :ויפֿל אי פֿאַרמאַנט...
דער נגיד און דער חשובֿ אין שטאָט?" ,שע,
קליײינע

מענשעלעך,...

זי

,371

,מע

רעכנט

אויס צום צענטן מאָל װיפֿל װעט אי אָפּטראָגן
די תּבֿואה און צי װעט קלעקן אויף א אאָר
לעבּן" ,י .דאָבּרושין ,ערד-לעבּן ,כאַרקאָװו ,יאָר?,

 .9װי עס איז דער שטײגער,

װאָס איז

כאראקטעריסטיש .װי עס פֿירט זיך .זיך צוהערן
אי װי מע פּראַװעט רכילות .זיך צוקוקן װי
קינדער שפּילן זיך אַ', .דאָס לערנען איז ניט
געװען ,װי בּײַ יענע ערגעץ אנדערש א א
שװערע משׂא ,א רין אָפּקומעניש" ,ממוס,
שלמה ,ז' , .62מע צוינגט אִ' אויסצולערנען
אויף אוױיסװײגיק  . .,אומפֿאַרבּינדלעכע און
אומלאָגישע זאצן" ,פֿגעז ,װילנע  ,1291טאן ,91
;װער א' געדענקט עס דעם נאָמען פֿון אַ...
וכדומה אַזעלכע בּאַרימטע אומבּאַקאנטקײטן?",
צייט ,טמז 4691 ,וא ,01

אַשטשיפּעק  --דער-- ,פּקעס7- .ס=: 780
אסק .בּרייטל געבּאַקן אין אַ פֿורעם ,געוויינטלעך
פֿון האָבּערן מעל (אין די קאַרפּאַטן) ,ייִדישע
בעל בּיתטעס פֿלעגן עס בּאַקן גאנץ זעלטן,
אשטשעקען  --טרו .אָשטשעקע ,אַָשטשעקעט,
64

..:22:

אָנבּילן ,אָנהאַװקען; .אֲשׁי

טשעקעט אַזױ װי מע האַקט מיט א שװערד,
דאָס לשון פֿון חכמים אָבּער איז א היילעניש",
מס ,משלי ,תּקע"ד ,יבּ,81 ,

אָשיפּ|קע  --די- ,ס .סל846 .גנס :ת=.
טעות .גרײַז, .דער גרויסער רבּי האָט פֿיל מאָל

אַשידלע

2228

מודה געװוען און געזאָגט :איך האָבּ פֿאַרזען
און געמאַכט אַן אָי ,מ .א .שאַצקעס ,פבּילדער
פֿון דער ליטעי ,יודישע

קיַעװו  ,8881זי .371
זיך.

ו,

פֿאָלקסבּיבּליאָטהעק

אַ'ען זיך'8 ,איען

ההאָט געמיינט אַז ער האָט זיך אָשַי-

בּאַיעט",

ש.

בּעקערמאַן,

דער

שטערן,

מאָרגן

אַדעס , .4881מע דאַרף זען זיך ניט אֶיען און
שפּילן גוט מײַן ראָל" ,שװאַרצער יונגערמאַן
דער

אומבּעקאַנטער

בּוכהאַלטער,

,7091

אדעס

זי ,8

אשידלע  --די" ,ס .=:2: 016180 .געשניצטער
צום

דראָנג

טראָגן

עמערס

מיט

װאַסער.

אַרבּעט ,צום װאַסער טראָגן" ,ר' יחיאל ציגעל
פֿן לאָדז ,די שעהנע װאונדערליכע געשיכטע
פֿון הרב הצדיק

מרדכי ,פּיעטריקאָװ

,1

אַשיוזקע  --די" ,ס .עס

.==2:

פּאַסיק,

לײַסטל װאָס װערט ארומגענייט אַרום א העמד,
קאָלנער ,ציכל אע .אַן אִי בּײַם האַלדז פֿון
דער בּלוזע .די פּויערטעס מיט בּרייטע סספּאַד-
ניצעס און קאַליריקע אָ'ס.

אָשײיגֿיק  --דער ,יעס.
קייט
קייטל
תּיתי,
דאָס

3610

.=:2:

אַרום האַלדז אין געשפּאַן פֿון א פֿערד.
אויף אַ האַלדוז פֿון אַ הונט, .מהיכא"
איר קאַנט אים ניט געבּן די שיינע אָיעס,
טײַערע געשפּאַן מיט די פֿליטערלעך",

ממוס ,קליאַטשע.611 '( ,

אַ'שינע  --די ,סס .זזו אָסינע+- ,

1961

, .:22: 2210ויקחו חתיכת עץ מאילן הנקרא
אָשינא האָלץ אורך אמה ויתּנו לתוך המטה",
כּײי פֿון  9681אין ירושלימער בּיבּלי.

אַשיצע  --די- ,ס .דזו אָסינע.1961 22 ,
אַשיצע  --גנ, .דער שׂר פֿון אָשיצע' האָט
געהייסן ר' יהושע צייטלין פֿון שקלאָװו (*5571
 .2עֶר איז געװען אַ גרויסער עושר און
גדול בּתּורה" ,מ .אונגער ,טמז 2691 ,וט .92

װערן זײַן װי אֵש.
אֲשׁיקן  --אוטװ .נעאָל.
;אַזױ פֿיל חשכות איז גאָר אויף דער װעלט
נישטאָ װיפֿל סיאַשיקט איצט אין מײַן מוח" ,יג,
פֿון מײַן גאַנצער

מי ,נ"י  ,6591ז' ,901

אַשכּבֿה  --ואַשקאַװען די .מצ :יות2 .ככּתוד
בּות ,קג/בּ :יומא דאשכּבֿתּיה דרבּי .דאָס
אַװעקלײגן דעם נפֿטר אין קבֿרי .קבֿורה .אויס-
דרוק פֿון דרך-ארץ לגבּי א בּרימינן אַ תּלמיד-
חכם,, .מיט דער אי פֿון ראשיישיבה

האָבּן זיך

מתעסק געװען די תּלמידים זײַנע".
אֵיתּ פֿילה = די תּפֿילה 'יאל מלא רחמים'
()2831 +--

װאָס מע זאָגט בּעת קבורת :המת.

אֹשְׁפּוֹל { --עשקוילן דער ,מצ- :ותי ?2בּמדבּר,
יג.32 ,

 .1הענגל פֿון װײַנטרױבּן.

איין א' {מעג ער עס אויפֿעסןן" ,בּבֿא'מציעא,
 .2פֿיג :תּלמידיחכם ,געלערנטער ,דער
צבּ/א.
װאָס בּאַזיצט מידות טובות און חכמה{ .לויטן
דרש:

=

,א'

איש

שהכּול

בּו" ,סוטה,

מז/בּ

= א מאַן װאָס אַלץ איז אין אים}, ,זינט עס
זײַנען געשטאָרבּן יוסי בּן יועזר . . .און יוסי
אױפֿגעהערט די א'ות",
ָ.בּ.ן
אן.
החנ
בּן יו
פיעט ,סוטה ,ט ,ט }--( .איש איות.)7331 ,
;דער ראַשײישיבֿה? שוין אײינמאָל א כּלי ,פֿון
די רעכטע איות", .איר מעגט זיך פֿאַרלאָזן
אויף זײַן פּסק-דין ,ער איז אַ בּקי ,חריף ,אַן
אי פֿון אי-לאנד",

ער

האָט זיך װײַטער גענומען די אִיס מיט די
װיאַדרעס און איז װײַטער געגאנגען צו זײַן

רי ישׂראל

פשכּנזיש

,אַפֿילו

װען ער האָט אים געדונגען אָפּצורײַסן נאָר
איין טרויבּנהענגל  . . .ער דינגט אים נאָר אויף

 .1טראַדיציאָנעלע

אַשְׁפּגו | --אַשקענאַזן גנ.
בּאַצייכענונג פֿאַרן לאַנד פֿון גערמאַנען| .בּראי
שית ,י ,3 ,דערמאַנט אַי צװישן די זין פֿון גמר,
יפֿתעס זון .אָט די נעמען פֿון מענטשן זײַנען
נעמען פֿון פֿעלקער ,פֿון לענדער .אין ירמיה,
נא ,72 ,װערט דערמאַנט דאָס לאַנד ,די מלוכה
אַ'י ,צוזאַמען מיט מני און אררט .עס איז אָנגע-
נומען אז אי איז געװען דאָס לאַנד װאָס די
רוימער האַבּן גערופֿן 5ט1ת ,0038אַ לאַנד אין
קליין-אזיע ,מערבֿדיקער פֿון אררט .אין  ,6י"ה
אָצ איז אין א לאַטײַנישער כראַניק אי אידענטי-
פֿיצירט געװאָרן מיט סקאַנדינאַװיע .פֿון דער
צווייטער זײַט האָט מען אידענטיפֿיצירט גמר,
מיט

א'יס פֿאָטער,

גרממיא

מגילה,

(ירושלמי,

,ומר זה גרממיא")
עא/בּ; בּבֿלי ,יומא ,י/א :ג
און מיט גרמניקיא (בּראשית רבּה ,לז) .הייסט
עס אַז עס איז געװאָרן אן אומדירעקטע פֿאַר-
בּינדונג צװישן אַי מיט גערמאַנישע שבֿטים און
מיט זייערע לענדער .רבֿ עמרם גאון פֿון  .9י"ה,
ווען ער האָט געשריבּן װעגן 'קהלות ישׂראל
שבּארץ אַי ' ,האָט ער געמיינט גע ר מא-
נישע לענדער און נאָך אים די שפּעטערע
גאונים .רשי דערמאָנט ארץ אַי (חולין ,צג/א)ן,
,גאַנץ אי איז איין שטאָט" ,שװ |ד"ה אומעטום
אין אי פֿירט מען זיך אויף דעם זעלבּיקן
שטייגערן.

,דאָ געדאכט

ר'

איך מוז אויך אַמאָל בּײַ דעם
יצחק ,ווילנע תּקס"א {.}1081
גערן אין אַ' צו אײַן נעמן
מלחמה ניט װער קומן אין
בּשרײַבונג

חיים

{װיטאַלן:

אי גייך" ,גדולת
,מיר קומן ניט
שאַנד ,װען די
אונזרן לנד" ,די

פֿון אַשכּנז אוני פּאָלק ,פּראָג |-5761

שורות { .0612261פֿש װון ..., .אים
0
יאר דרײַא הונדרט אוני נײַנציג איזט איין מלך
אין אי גיװעזין ,דער מלך אַלימאן אז נאָך
זײַנס נאָמין נאָך אי גינענט װערט אים לשון
פֿון דעם רומיא אַלמאניא בּיז דען הײַטיגן
טאגין",

איבז,

ר'

זלמן

הענא,

צמח

דוד,

פֿפֿדמ

תּנ"ח, .איך בּין געװען אין אא"יי.ט.אַ.ליע
און אי און נאָך אין כּמה מדינות" ,ריבֿל ,די
הפֿקר װעלט ,װאַרשע תּרס"בּ ,זי , .23זיי ציען
זיך אַלץ די הקפֿות ,פֿאַר מיר /. . .דורך שחיטות
און שרעק און װיכּוחים אָן שיעור / ,דורך אַיי
ספֿרד ,און אַזש בּיז די אָבֿות" ,אֵל װו ,זי ,.203

 .2ייִדנטום װאָס שטאַמט פֿון די מיטל-
עלטערישע ייִדישע אײַנװאוינערס פֿון די גער-
מאַנישע לענדער.

לשון אַ'  .1 --שפּראַך אין לאַנד א

 .2ידיש .בּײַ רשין דערמאָנט סוכּה ,יז/א,
גיט'ן נה/בּ .,., .זוא העטן זיא דיא ספֿרים
דיא זיא גימאכט האָבּן אין לשון אַ' גימאַכט",
מהמ ,בּ/א, .אינו יודע לִדבּר צחות בּלה"ק
ואמרנה אף בּלשון אַ'ײ ,חא ,כּלל כד ,סימן יט,
,דער ספֿר איז געמאכט געװאָרן אויף לשון א'
כּדי געמיינע לײַט זאָלן זיך קענען אָפּרײַסן פֿון
הבֿלי-התּאוות און תּשובה טאָן און מקשר זײַן
זיך צום אייבּערשטן יתבּרך שמו וזכרו" ,הרבֿ
דובּער |דובֿ בּערן מליובּאַװיטש ,דרכּי תּשובֿה,
ווארשע ,8981

(מנהג) א( ,'8נוסח) א'  --אַזױ װי עס
איז אָנגענומען

אין א' ,בּײַ אַישע ייִדן, .אַלע

בּתי-מדרשים ,די שול שמוסט מען ניט ,זײַנען
אַי. . .איין חסידיש קלײַזל איז דאָ ,דאָרט אין
מנהג ספֿרד" ,קמ ,8681 ,זאן , .51מיר איז גאָר
קיין אונטערשייד װאָס איינער דאַװנט א' ,דער
אַנדערער ספֿרד און דער דריטער דאװנט גאָר-
ניט ,פֿאַר דעם ייִדנטום זענען זיי אלע יידן",
יה"ל ,די קאַנטאַניסטן | ,1װאַרשע  ,9981זי ,29
,אויפן שולהויף װערט א דראַקע / :צװיי
בּינדוזשניקעס ,און טאַקע  /די װאָס עבֿרי ניט

קיין װאָרט  /האָבּן זיך צעטענהט דאָרט /
וועגן דעם אויף װאָסער אַרט / ,נ' אִי אָדער
ספֿרד  /דאַװנען דאָרטן זאָל דער עולם" ,פרוג,
ימשיחס צײַטן  --א פּאַפּירענע בּריק',
אַשכּגוי ( --אַשקענאַזין דער- ,ם,
װער עס
שטאַמט פֿון אַשכּנז .װער עס געהערט צום
אַשכּנזישן צװײַג פֿון אונדזער פֿאָלק .דערפֿון
דער אָפֿטער צוגאָבּ א' צו עמעצן װאָס אין
געקומען פֿון אן אשכּנויש לאַנד און זיך
בּאַזעצט ערגעץ אַנדערשוואו .אליהו בּחור הלוי
אַשכּנזי .דער אר"י הקדוש ,ר' יצחק לוריא א"

איז געבּוירן געװאָרן אין ירושלים ,אָבּער די
משפּחה שטאַמט פֿון אשכּנז .דערפֿון נעמט זיך
אויך דער פֿאַרשפּרײטער פֿאַמיליע נאָמען א"
דוגמאות :שלמה אי אין  .61י"ה ,אין ווענעציע,
יעקבֿ בּן יצחק אִי ,מחבּר

פֿון צאינה

וראינה.

ר' גרשון אַי פֿון קראָקע .ר' צבי אַ'י אָדער
דער חכם צבֿי .דער היסטאָריקער א' אין פּוילן,
אכּנזער .די קלויז פֿון די אַשכּנזער,
אויך :ש
;א סך שװערער איז אָנגעקומען דער קאַמף
פֿאַרן קיום דער קהילה פֿון די אַים" ,ימ איבּז,
שד ווצ ,זי , .012נון איז היא איין אשכּנזלי,
לערנט היא ,". . .פּראָגבּ ,זי , .73װען אי טוט
דר היים אַרבּיס קלױיבּן ,מיט דען איז אי איין
איש חמודות אַז ער איז מקיים שלש סעודות",
בּשרײַבּונג

0

פֿון אַשכּנז

אוני פּאָלק ,פּראָג (-5761

שורות { .501:701פֿש װון.

אַשכּנויש  --אַדי
װאָס איז פֿון ,האָט אַ
שייכות צו אַשכּנז .װאָס איז װי בּײַ אַשכּנזים,
אַ'יער צװײַג פֿון אונדזער פֿאָלק .אַיער נוסח.
אע מאכלים ,אִיע מלבּושים .בּײַם אַלטן אֵן

ייִשובֿ אין ארץ:ישׂראל .די אֵיע קהילה אין
אַמסטערדאַם, .שירים זײַנען אַלע געװען אין
דער איער אױסשפּראַך ,ניט אין דער ספֿרד-
לעצטע ליד זײַנס {טשערניכאָװ-
ָ.ס
א.
דר.
שע
סקיסן איז געשריבּן אין העקזאַמעטערס ,ניט

2324

אַשל
ספֿרדישע,

נאָר אַ'ץ",

טמז,

צייט,

 1791עו ,32

,זי האָבּן נישט געמאַכט קיין סוד אַז זיי |די
ספֿרדים} ווילן איבּערנעמען װאָס מער פּאָזיציעס

פֿון די אַיע הענט",
תּשכ"ד, .מײַן

א .בּךעמי,

איער דיאלעקט

איק ,ר"ה

און דער וילנער

ניגון האָט זיי געמאַכט די אויערן אָנשפּיצן",
לענדער.

,די אע קהילה איז

ענג און אומצערײַסבאַר

די

פּ ,פֿון װײַטע
צװיי

נאציאָנאַלע

פֿאַרבּונדן

שפּראַכן",

פֿאָרױס ,3691 ,טאן .2
אַשכּנזער  --אַי קלויז,

י.

מיט

ראַטנבּערג,

אויך :

-קייט,

אַ' געלט  --בּים אַלטן ישובֿ אין ירוש-
לים) געלט װאָס קומט פֿון אן אי לאַנד, .אויבּ
עמעצער איז עולה אין דער ארץ הקדושה ,זאָל

ער זיך ניט לאָזן אײַנריידן אומצובּײַטן די אִיץ
געלטער אויף טערקישע װאָס זײַנען װערט
בּלויז א דריטל ,און די קרעמער אין ירושלים
זײַנען אַדרבּא להוט צו קריגן בּאַצאָלט מיט די
געלטער פֿון עבֿר'הים" .9 ,מאַרקוס ,טמז,
 3ווו ,51

אֲשֹׁל  --דאָס .טעפּל .בּלומעןאַשל = בּלומען-
טעפּל .אויך :אַשליק,
אֹשׁל | --איישלן דער מצ .נבּ :99 .א"-בּוים,
טאַמאַריסקן"
איבּיימער ,ככבראשית ,כא33 ,
ַ,ז אַבֿרהם אָבֿינו הוט גיטון,
בּוים ,שאָטבּוים א
הוט

דען

געשׂטן

צו

עשׂין אונ'

צו

טרינקין

געבּן אוני הוט אין לויה גיטון ,דשׂ דרשן זיא
וָדִי חכמים)

פֿום פּסוק (ויטע אשל) איז (ראשי

תּיבֿות :אַכילה ,שתּיה לויה) דשׂ איז טײַטש
עֹשׂן אוני' טרינקין אונ' לויה {=אַרויסבּא"
גלייטן|" ,בּראַנט ,6761 ,פּרק כט, .רפֿ זאָגט אַז

א' מיינט אַ פֿרוכטגאָרטן .און שמואל זאָגט אַז
אי מיינט אַן אַכסניה פֿאַר אורחים ,און דער
נאָמען ,א,י איז די ר"ת פֿון אַכילה ,שתּיה ,לינה
 -עסן ,טרינקען און נאַכטלעגער" ,פ .בּןאליהו ,טמז 4691 ,ש{ .3אויף דער שאלה װאָס
א יֶד זאָל האָבּן געפֿרעגט דעם װילנער גאון,
הלמאי איז פֿאַרבּרענט געװאָרן דאָס הויז פֿון
אַ גביר װאָס האָט מקיים געװען אי ,האָט דער
הגר"א געענטפֿערט אַז דער גבֿיר האָט בּלױיז
געגעבּן עסן און טרינקען אָבּער נישט קין
נאַכטלעגער ,איז פֿון אשל געבּליבּן אש --פֿײַערן,

,מײַן
אורח
א .ש.
נחלת

אַשמד(א)י

אשת-חיל . . .האָט מקרבֿ געװען יעדן
בּכּבֿוד גדול ,מיר האָבּן מקיים געװען
ל .בּכל הפּירושים" ,הרבֿ י .י .זיכערמאַן,
יעקבֿ ,נ"י תּשכ"ו ,זי ,071

א'-אברהם  ....{ --אַװראָהאָס} דער? .כלויט
בּראשית ,כא ,33 ,אבֿרהמס טאַמאַריסק ,פֿיג,
מיטן  :3װאוקס און צעבּלי |אויף א שטייניקן
בּאָדן}; .אָט דער האַסטיקער אַרױסשפּראָץ...
אין אַן א-אַי

פֿון אונזער

פֿאָלקס-פֿאַנטאַזיץ?,

ימ ,קוד ,אָקט'  ,4691נָאן ,5

אשלא

רברבא

| --אַשלע ראַװראַװע)

דער .מצ .אשלי רבֿרבֿי? .כבּיצה ,כז/א .הויכער
טאַמאַריסק,

פֿי.2

גרויסער

תּלמיד:חכם,

גדול

בּישׂראל, .ער שטיצט זײַן הלכה (ער הענגט
אָן זײַנע רייד) אויף דעם אי ר' װאָס מיקאָן

ניט אָפּפֿרעגן", .ער איז אַ חד בּדרא ,אַן אמתער
אי

רי".

אַשלאָך  --לאָך אין אויוון אויף אַראָפּצוקערן
דאָס אַש,
אשליבּוים
אשל,

דער .מצ:

--

אַױבּײמער.

;-

אש"לחפֿה | --אייש-לעהאָװען דער ,מצ נבּ.
ד,

ככישעיה,

פֿלאַמפֿײַער.

,5

פֿײַער-פֿלאַם.

 .1צאָרן ,כּעס ,רוגזא ,הקפּדה .מצב-רוח פֿון
פֿאַרדראָס ,אױפֿרעגונג (איבּער בּאַלײידיקונג,
אומבּכּבֿודיקער אָדער אוממאַראַלישער האנד-
לונג) ,זײַן אויף עמעצן א"לי .זיך אָנצינדן און
װערן אי"לי, ,איר זאָלט אַליין אַרײַנגײן צו
אים און נעמען אָפּשייך . . .דען װי איך װייס
איז ער אויף אײַך א"ל'" ,אמז ,איינע פֿערי
דרייענעס ,װילנע , .4781א"ל' .,,אָנגעצונדן
האָט זיך אים דער צאָרן" ,ממוס ,יודל, .אַז מע
נאַרט אים אָפּ ,....װערט ער א"לי" ,פרץ,
'שטעט און שטעטלעך ,פּונקט , ,21ער אין
אויף אײַך אי-לי פֿאַרװאָס איר האָט אים יעמאָלט
ארויסגעטריבּן",

בּלאָשטײן,

עוזר

דער

כּהן

ווילנע  ,6981זי ,912
 .2התלהבֿות ,עקסטאַז ,בּרען .זי איז א בּרען,
אַן א"לי, .דער דרשן האָט אװעקגעלייגט א
דרשה ,א"ל" ,דער חון האָט יום כּיפּור
האָבּן

גע

ציטערט", .זײַן ליבּע צו איר  --א"ל".
חסיד  ---א בּרען ,ממש א-ל",

,א

'המלך'

דערלאַנגט

א"ל'

--

װענט

 .לומדות ,בּקיאות ,בּריהשאַפֿט ,חריפֿות.
;דער

חתן איז א למדן ,גאָר אַן אֵילײי ,פּרץ,

בּילדער און סקיצן ,מע האָט זיך גענומען מיט
אים פֿאַרהערן  . . .א שטיקל רמבּ"ם ,דאָס ,יענץ

 --אי-לייי ,שע וש ,זי ,812 .4גליאיקע אמונה, .דער ישמע ישׂראלי פֿון
קדוש איז געװען א"ל' ,בּבֿחינת כּל עצמותי",
דדיק  --אַדי .התלהבֿותדיק ,ענטוזיאַסטיש,
פּאַטעטיש ,פֿלאַמיק ,היציק, .איר זאָלט אים נאָר
קיין איפּקע ניט אונטערגעבּן ,װעט ער ניט זײַן
אַזױ אילידיק" ,מ .דאַװידזאָן ,דער ליעװער

שיקאגאָ  ,5391זי 641

רבּי,

-דיקייט,

אַשליך  --דער" ,עס .טו פֿאַר חציר ,בּאר משה
און בּאר התּורה טײַטשן, :החציר  --אַי",, ,מיר

גידענקן  . . .דיא קערבּשׂ אוני דיא פּלוצר אונ'
דען אַי אוני דען צװיבּל אונ' דען קנובּליך ,". , .
טח ,בּמדבּר ,יא.5 ,

אַשליקע  --די" ,ס.

ספּעצ  --קנאָבּל,

זזו נאַשליקע? .קאוק.

שטריקן הענטל אויף אַן עמער,

אַשלקע

--

די' ,ס.

דזוח אַשבּעכער.

רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט
אַ זינד ,א שולדאָפּער.,
יאשם הוא! (ויקרא ,ה; ;)91 ,אָשם ער (ד"ה עֶר
איז א קרבּן אשם)",{ ,א שולדאָפּפֿער איז דאָס",
תּין, ,מע טאָר ניט בּרענגען ...חטאות און
איות פֿון מעשׂר-שני-געלט" ,פּיעט ,מעשׂר שני,

א ,ז . אַ-וודאֿי  --א שולד-קרבּן ,װען די
שולד איז אַ זיכערע (פרגל אַי תּלוי) , - 8
גנזילות  --לוט ויקרא ,ה ,12 ,שולד-קרבּן,
װען מע זעט זיך אַרום אַז מע האָט עפּעס
צוגעגזלט און מע גיט אָפּ צוריק דאָס געגולטע,

אַ'-מעילות { ..,מעאילעסן ?קזבחים ,נד/בּ,
שולד-קרבּן פֿאַרן פֿעלשן אין אַ היליקייט,
ווען מע האָט אויסגעניצט פֿאַר זיך עפּעס װאָס
געהערט צום בּיתיהמקדש, ,ער האָט צוגענומען
פֿון בּית-מדרש ספֿרים און זיי געהאַלטן בּײַ זיך
עטלעכע יאָר .ער איז דאָך שולדיק אַן א"מ'!
ניט אמת?"- ,

אֲשם תֹלוֹי | --ט.אַ..לױ} דעֶר .מצ נבּ.
כככּריתות ,יא/בּ .שולד-קרבּן פֿאַר אַ הענגן-
דיקער {=ספֿקדיקערן עבֿירה, .איז עֵַשׂ אים
אַ (ספֿק) זאָל ער בּרענגן איין אִי תּ"ײי ,מחזור
שלוש רגלים ,אַמשׂט ,3171 ,רלה/א, .מן הסתּם
בּין איך שולדיק דעם הימל ניט איין אַ' ת'",
סמב,

( --אַשמאַס שוימרויןן

אַשמת-שומרון

די2 ,כעמוט ,ח' .41 ,זינד פֿון שומרון' .נאָמען
פֿון העבּרעאישן קלאַסישן השׂכּלה-ראָמאַן פֿון
אַבֿרהם מאַפּו ( ,)8081-8681װאָס האָט בּשעתּו
געמאכט אַ גרויסן רושם אין דער העבּרעאישער

ל-יטעראַטור,

געװען א יודישע איבּערזעצונגי

,שפּעטער האָבן זיי שוין גערעדט מיטן לשון
פֿון אַהבת-ציון ,אשי |העבּרעאיש פֿון די
משׂכּילים} ,אַר' ,די לשון-קודשדיקעי.
אַשֹׁמֹאַי  --דער ,מצ נב? .כקיזושן ,לבב
זינדיקער ,פֿאַרבּרעכער, .א,ויף שטין מאג גיזײַן
פֿר איינם אַלטין א' ,דרום שפּריכט ער פֿר
איינם

אַלטן

מיינט:

דֹשׂ

ער

איז

אַלט

מיט

חכמה" ,טח ,רש"י ויקרא ,יט,23 ,

אַשימבין  ... .{ --מייווןן דער- ,ים {מעװיניםן,
ער עס פֿאַרשטײט זיך נאָר אויף אַ טױטן,
אַ געשטאָרבּענעם .אַדמיים זענט עץ פֿון גרויס
בּיו קליין / :לעבּט אאָ א ואילער מענטש
צװישן אײַך / ,װעלט עץ אײַך איף אים
גאָרניט פֿאַרשטײן / ,נאָר דעמאָלט קריגט עץ
אים זייער ליבּ / ,װען פֿון אים איז שוין נאָר
דאָ אֵשׁ אין גריבּ" ,עט ,משלים ,װילנע ,5291
ז' ,632

אַשמד(א)' | --אַשמעדײן דער 22גיטין ,סח/א.
12גאַלט-פּערסיש ,וואו עס זאָל בּאַטײַטן :דער

עדי

טונקעלע הענט בּאַװעגן זיך אומרואיק ,זיי,..
רוקן איבּער אױפֿן טיש א פּאַסקע מיט פּאַפּירן,
דעם טינטער ,די אַ' און טאַפּן דאָס הילצערנע
פּען-הענטל" ,שטערן ,מינסק  ,8391פא ,3

אֲשֵׁם ( --אָשעם| דער- ,ות{ .אשאַמעסן ,זינד,
קרבּן װאָס מע האָט געדאַרפֿט בּרענגען
חטאי.
אין בּיתיהמקדש כּדי צו װערן אויסגעלייזט פֿון

 .1הויפּט-שד .קעניג פֿון

גאָט אין צאָרןן .

שדים אין דער יידישער דעמאָנאָלאָגיע .אויס
מורא אָנצורופֿן זײַן נאָמען ,פֿלעגט מען ניצן
די

װערטער:

דער

אַ לט ער,

דער

סם

{פֿון סמאלן ,דער סאַט {=סטרא אחראן ,זייער
האַר ,װאָס מע דאַרף אים ניט דערמאָנען
(בּײַנאַכט) אא .קללה, :דער אי זאָל דיך פֿאַר-
װאַרפֿן" .די חוצפה (קונצן ,דריידלעך) פֿון (אַן)

אִי .ש.

אַנסקי

האָט

אָנגעשריבּן

אַ גרויסע

2228

אשמה
סאַטיריש-פֿאָלקלאָריסטישע פּאָעמע דער א' ,8די
נײַע בּיבּליאָטעק ,פּעטערבּורג , .5091דו קאַם
דער אַי הער אבּ פֿון דעם הימיל אוני טעט זײַן

חותם אוייף אונ' נאַם ושׂר אוישׂ דער הויל",
כּײי דע-ראָסי' ,איין מעשׂה פֿון שלמה המלך'
{(װאַכשטײױבּוך ,װילנע  ,9391ז' , .|652דער
אַי שרײַט זיך איבּער מיט די רוחות אויף
משונה-ווילדע קולות און גיט זיי אונטער חשק
גיכער

נאָך אים צו פֿליִען" ,ממוס,

קליאַטשע,

זי .441
 .2בּלוט:שׂונא .דער א'  --אַנשטאָט צו
דערמאַנען היטלערס נאָמען אונטער דעם נאַציי
רעזשים .זינט היטלער איז געקומען צו דער
מאַכט ; --דער אי פֿון בּערלין", .פֿון היסטאָ-
רישן פּראָצעס קעגן דעם א' אַדאָלף אײיכמאַן
אין ירושלים" ,א .אַלפּערין ,טמז 6691 ,וו ,72
 .9זידלװאָרט פֿאַר אן אפּיקורס ,פֿאַר אַן
עולם-הזהניק ,א בּעל-עצירהניק, ,דו אַלטער אי
יאָגסט זיך נאָך שיקסעס",

אַשׁמח | --אַשמען די ,ות? .כויקרא ,כבּ,61 ,
תּח' .שולד ,פֿאַרשולדיקונג, .איך װעל ניט
זײַן דער חייבֿ ,די אי װעט ניט פֿאַלן אויף מיר",
יופֿאָל,7881 ,

טאן , .42בּלבּולים,

עלילות,

בא

אַזױ פֿיל שׂונאייישׂראל
ש
ט.
ָ..
אנג
כדיקו
שול
דער אַ' בּאַשריבּן ,. ...ה' אי
ן
ג.
ע..
װבּן
האָ
נ

ד'

|א.

קאַגאן

פֿון גראָדנצן,

ר'

שלמה

וואונדערהאָלד ,ווילנע  ,7881זי ,49
אַשמורה | --אַשמױרען די ,ות .ככתּהלים,
טייל פֿון נאַכט, .די נאַכט אין
צ 4 ,אאַ.
געווען אײַנגעטײלט (שוין אין דער צײַט פֿון

תּנך ). ..אין דרײַ טיילן ,און יעדער טייל האָט
געהייסן אִ' ,פֿון װאָרט 'שמר' ,װאַכן ,היטן,
װײַל די נאַכט-װעכטערס האָבּן געהיט די שטאָט,
יעדער

װעכטער

פֿון דער

אַ דריטל

נאכט",

פּיעט ,בּרכות ,א .א* .אױפֿשטײן צו אַירות =
אױפֿשטײן אינמיטן נאכט צו לערנען ,צו זאָגן
תּהלים, .איז עס א טאַנץ צװישן טאָגליכט און
לעצטער אִי ,איידער עס צעגיסט זיך נײַע זון
אויף אַלטע דעכער?" ,צײט ,מטטרו, .נעמט
זיך לעשן די נאכט נאָך דער דריטער אַ",
פֿ ,1גרױיסישטאָט ,8291 ,ו'  .61געס איז
געװען שפּעט אין דער נאַכט ,אין אַזאַ אַ' ,װען
עס איז שוער אַפֿילו צו פּועלן בּײַ זיך ראָטן
די

שעה",

משה

אַלטמאַן,

די

װינער

קאַרעטע,

בּוקאַרעשט  ,5391זי , .451עס איז שוין געװען
א שטיק נאָך דער ערשטער אי" ,אָפּאַ ,בּריכּוכבא,

זי .72
גערופֿן
ווידער
חתונה,

,ציפּור ,פֿײיגעלע / ,ציפּורה / ,האָט
זײַן געװויין / ,בּיסט אַװעק װי די אַ /
מיך געלאָזט אַליין" ,אַלף כּץ ,די אמתע
ניי  ,4691זי ,27

אַשמורת-הבּוקר | --אַשמױרעס-האַבּו-
קערן די?2 .שמות ,יד ,42 ,די לעצטע ,די אַ'
װאָס פֿאַרענדיקט זיך מיטן בּאַגינען . .., .מיט
תּהילים און מעמדות ,מיט די חצות און אַ"ה'
אױפֿשטײן  ,", . ,יַפֿאָל ,2881 ,טאן ,74

(אַ)שמורה { --א)שמורען די" ,ות .קכתהלים,
 -עז .5 ,תֹּח' .אויגנלעפּל ,אויגנדעקל ,אויגנלעדל'.

אַשפּה
פֿון

,דוא גוט האָשׂט בּגריפֿן דיא (שמורות)
מײַני אויגן" ,סהמ ,תּהלים ,עז.5 ,

ערשטער טאָג
אַשימיטװאַָך  --דער. ,
(מיטװאָך) פֿון פֿאַסטן בּײַ קריסטן פֿאַר פּאַסכע,
פֿאַרבּונדן מיטן מנהג פֿון אָנשמירן א צייכן
שַער-מ ,,אין
פֿון אַש אױפֿן שטערן .אויך :א
לוח שנת תּפּ"ו ,זולצבּאַך.

אֲשמנו  --װאָשאַמנון ??מחזור' .מיר האָבּן
געזינדיקטי ,אָנהײבּ פֿון אן אַקראָסטיכישן פּיוט
װאָס מע זאָגט עטלעכע מאָל אום יויכּ (אָשמנו,
בּגדנו ,גזלנו . . .ן .בּײַם זאָגן אִי ,קלאַפּט מען
זיך אין האַרצן .זאָגן אָי ,קלאַפּן זיך ,שלאָגן
זיך אִי,, .איך זאָג אִי = איך בּעט איר זאָלט מיר
מוחל זײַן, .האָבּן א האַרץ בּײַַם שלאָגן זיך אי
= דאָס גאַנצע יאָר ניט אַרױסװײַון אַז מע
האָט א האַרץ (אַז מע האָט רחמנות) ,פֿװל.
,א בּעל-יתּשובֿה קלאַפּט זיך אִי מיטן לינקן פֿוס
אין דער רעכטער זײַט אַרײַן"' = א) ער טוט
זיך ניט װײ :בּ) ער מאַכט אַ גאַנצן פּאַראַד
פֿון טאָן תּשובֿה ,שװ, .פֿאַרװאָס איז אִי אין ל'
רבּים?  ---װײַל דאָס זאָגט די גאַנצע עדה ,זי
טראָגט די אַחריות אויך פֿאַר זינד פֿון יחיד".
 ,., ,,טוט ער זיך אונ די װעלט פּאַפּין ,אונ'
טוט זיך דר צו ויא מיט אִי קלאַפּיןײ ,שׂה װ,
די, .איר האָט מיר אויך פֿיל תּענוגים געמאַכט
מיט אײַערע יעלהלעך ,אָשמנולעך וכּדומה ,". . .
רחלע די זינגערין ,זשיטאָמיר , .8681האָט שוין
אָנגעהױבּן חרטה צו האָבּן . . .ער האָט אָבּער
קיין צײַט ניט געהאַט צו שלאָגן זיך אַ",
אמד,

דער

בּעל'תשובה,

קליינער

ווארשע

,4

,די גרויע פֿאַרזאָרגטע װאָכעדיקײיט מיט איר
קלאַפּן זיך אין האַרצן אָ' ,אַראָפּלאָזן דעם קאָפּ
און תּחנון פֿאַלן!" ,ממוס ,שלמה רי חיימט,
זי ,28
אַשמעל(י)ען  ---טרח- .לוי)ע ,אָשמעלײ)עט.
געבּן עמעצן מוט ,דערמונ"
2:
6
טערן עפּעס צו טון .אָנרעגן; .זײַן װײַבּ מון
מיט זיך --
אים אִי צו גיין צום פּויץ".
;וער} האָט אַפּגעטאָן אַ שקאָצערײַ :ער האָט
זיך אַשמעלעט דאָס אַרײַנצושרײַבּן אין בּריוו",
ע .בּלאַשטײן ,דער כֹּהן ,וװילנע  ,6981ז' ,102

אַשמענע -

זינט אָנהײבּ  ,81י"הי

אֲשְׁן  --אַש ,געאַשט .אוטװ  --זײַן (װערן)
װי אַש .זיך (צע)שיטן װי אֵשׁ .זײַן װי שטויבּ,
רײַכלין  8פֿאַרטײַטשט עפֿרותי (איובֿ ,כח:)6 ,
,אונ! ער עשט ,לי עפֿר" {פונקט װי דאָ װאָלט
געדאַרפֿט זײַן אַ װערבּ ,תּי;, :שטויבּן פֿון *. . .ן,
,דער

זונפֿאַרגײ

אשט,

נאָר

ער

אויף

צומאָרגנס דאָך װידער" ,סוצ ,פװ ! ,ז' 161
,שטערן האָבּן קיינמאָל נישט געאשט אזוי אין
ווייכן

גראָז",

נ.

ב.

מינקאַװ,

בּײַם

ראַנד,

אַ'שניצע

נ"י

 ,6דדי טויטע נאַכט!
טרװ  ---אײַנװײקן פֿעל אין קאַלכװאַסער די
האָר זאָל גרינגער אַראָפּ, .װען מע װייקט אויס
די פֿעל אין קאַלכװאַסער ,אָדער װי מע זאָגט
װען מע אשט זי ,"...ע .איזרא ,שיך און
קאַלאָשן ,קיעוו  ,8291זי ,32

אַשג)

 --די- ,ס? .אַש+ניצע.

בּעכערל.

אַשנשאַרער
אַשטעצל.

 --דער' ,ס .לאַקל (קאָלאָמײ),

אדערלאנג

אש

דעם אִי אַרײַנצושארן

פֿונעם ציגאיער".

שטױבּעלע אַש,

אַשנשטױבּל  --דאָס יעך.

;בּענק אַהײם און האָס דײַן הײימלאַנד / ,זײַ
אַן אָפּגעבּראָכן צװײַגל  /פֿון א בּוים אַ לאַנג-
פֿאַרדאַרטן / ,זײַ א קליינטשיק א'  /אין א
בּרענענדיקן טורעם" ,מלה ,אין ניו-יאָרק ,װאַרשע
 ,7ו' ,49

אַשעדלאָפּןטן  --די ,ין.=:2: 6601648180 .
דאָס רעכט צו ואוינען אין אַ ישובֿ .אָפּצאָל
פֿאַרן רעכט צו װאינען- .בּענין אָשדלשׂ
המבואר בּפּנקס זה ,דז דיא קצינים מוכסים
מחוייבֿ זײַן משתּדל צו זײַן האָבּין עד הנה
נישט פֿרריכט"' ,תּקנות ש"צי 0361 ,ופּנקס
הכשרים של קהלת פּוזנא ,ירושלים תּשכ"זן.

אָשעדלע  --די.::2: 6106180 .
בּאשטענדיק

ייַשוב,

װאנדרעװען
חתונה

װאוינאָרט.

פֿון איין

און זיך בּאזעצן

ישיבה

קלײנער
אויפֿהערן

אין

צו

א צװײײיטער

אין א פֿאַרװאָרפֿענער

אִ"

האָבּן מיט א ייַשובֿניק פֿון א װײַטער אִי.

קאַסטן
אַשעלקע  --די' ,ס.:22: 241180 ,
פֿאַר פֿלעשער ,געװויינטלעך צו טראָגן פֿלעשער
מיט בּיר .אין קאַסטן זענען פֿאַראַן אָפּצוימונגען
פֿאַר יעדער פֿלאַש בּאַזונדער .די אִיס זענען
געווען הילצערנע אָדער דראָטענע .בּײַ די זײַטן
הענטלעך אויף צו טראָגן דעם קאַסטן.

פֿידלהאָלץ .װײַס,
אַשעצינע  --די ,יס .פד.
ווייך האָלץ געניצט צום פֿאַבּריצירן שװעבּעלעך,
|
פּאַפּיר,
אֲשׁער --דער' ,ס .אַמ.::2: 6880: .
שטעלטער
טעאַטער,

ג8 .ת8ז290ס :ת .ידי ישובֿ

בּליט

אַשן"וויידעלע  --דאָס .לאָקל (קאַרפּאַטאָרוס),
עק פֿון א פֿישל .אויסדרוק פֿון בּיטול פֿאַר א
קליינגעװויקסיקן ,פֿאַר א נעבּעכל,

אָנגע"

װאָס װײַזט אָן די זיצפּלעצער אין
אין א קאָנצערט-זאַל

אַ יוניאָן פֿון טעאַטעראָס .
טאָן די אַרבּעט פֿון אַן אִי.

אע.

אָרגאניזירן

אָשערן -

אֲשֹׁפֹּה  -ואַשפּען די .מצ :ות .קכתּהלים,
קיג' .7 ,מיסט ,קויט ,בּלאָטע ,אָפּפֿאַל ,פּסולת'.
"*מאַכן
,סחורה איז דאָס? אי אין דאָס!".
גַלד פֿון א' = זײַן זײער פֿעאיק ,אַרוס.
א
*װערן א'
װײַזן בּריהשאַפֿט ,טויגעװדיקייט.
= קיין שׂריך ופּליט ,קיין זכר בּלײַבּט ניט,
*מאַכן פֿון גאָלד א' = זײַן א טויגעניכטס,
*מאַכן אִ' = א) מבֿטל זײַן
שלימזלניק.
דעגראָדירן ,אויסזידלען .ב )3צעטרענצלען ,פֿאַר'

שװענדן ,פּטרן ,מאַכן א מחק .ג) מקיים פּסק
זײַן, .װען ער ,עמכם הסליחה ,אַי בּידו גינומין
 -איזט ממש זהב דרויז גיװאָרין" ,גה,23 ,גאָט גיט דער האָן א קריי ,װעט פֿון דיר און
אַלע

דײַנע

רוחות

װערן

א",

יַפֿאָל,

,5881

טן , ,64איבּער לומדים ,ראשי-ישיבֿות ,משול-

אָשפּ"ה

2020

חים ,משגיחים  --פֿון אַלע מאַכן זיי א",
ממוס ,שלמה ,זי , .86רבּי איין װאָרט ,און מיר
מאַכן פֿון אים אַ' ,משפּחה

מאשבּער ,ניו-יאָרק

, ,8וואו איז אונדזער נדן? האָבּן די בּתולות
געשריגן .אונדזער צירונג? . ..פֿון אַלץ איז
געװאָרן אַ'" ,בּאַש ,פֿאָר 7591 ,ש  .91װעגן
אַפּיקורסישע אָדער השׂכּלה-ספֿרים, :גיי שוין,
טראָג אַװעק אָט די ניבֿול-פּה און מהיום-והלאה
זאָלסטו ניט ואַגן די אַ'י צו בּרענגען אין שטובּ",
אר' ,די קליאַטשע",
 .1שמוציק ,בּרודיק,
ידיק  --אַזי.

 ,.2װאָס האָט

בּלאָטיק, .די גאַס איז אַ'".

ניט קיין ווערט, .די סחורה איז אַ' ,קויף ניט!".

אַשפּ"ה  --רית פֿון די פֿיר קליינע קהילות
אין בּײַערן :אָטענזאַס ,שנײיטאַך ,פּאָרט ,היטן-
בּאַך| .מ'האָט גערופן אָט די קהילות אַ' לגנאי,
װײַל זיי פֿלעגן זיך אַרומרײַסן און בּרענגען
זײיערע לאָדענישן אין געריכט ,אַנשטאָט צו גיין
צו א דין-תּורהן,
אשפי!  --דער ,ן ,פוקפגן 2:

.2

געוויינלעך יאַשפֿיז.

פומפגן 2:

 ,1טװ פֿאַר

יִשפֿה .דער לעצטער שטין אין חוֹשן, ,די
פֿערטע צײַל :גאָלדשטײן ,און אָניקל און

יאַשפּיז" ,תּי ,שמות ,כח.02 ,

, 2קריס.

טאַליקער קאָלירטער קװאַרץ װאָס טרעפֿט זיך
אויך אין גרעסערע קװאַנטומס" ,ח .א .פֿינקעל,
יוִדי טעכני װערטעריבּוך ,כאַרקאָװ  ,3291ז' ,57

זזו אוישווייץ,605 +- ,

אַשפּיצין  --גנ.

()+
אָשוויעקנטשים
אָסװיענטשים,
טראַדיציאָנעלער אויסלייג; :אושפֿיצין, .אין
קשאנעוו ,אין אִי ,װי ייִדן האָבּן גערופֿן דאָס
שפּעטער טרויעריק בּאַרימטע אוישויץ ,האָט
מען די װערטער {קױפֿן ,לױפֿןן אַרױסגערעדט
מיט א לאַנגן קלאַנג {אַן .אָט זענען בּײַשפּילן:

,װי לאַפֿסטו?", .װאועס קאַפֿסטו?" ..., .די
גרענעץ צװישן מערבֿ-ייַדיש און מיטל-ייַדיש איזן
דאָ דערגאנגען נאַענט צו קראַקע" ,צ .האָראָװיץ,
יושפּ ועאא; .1 ,איר זעט דאָך אונדזערע
בּילעטן .מיר פֿאָרן קיין אַיי ,יצחקימשה בּאַדער,
צבֿיה פֿון אָדעסאַ ,לעמבּערג , .5091זאָל דאָס
פֿײַער װאָס געבּרענט האָט אין טרעבּלינקע,
בּעלזשעץ און אַי פֿון איצט און אויף איבּיק
אַזױ שוין זײַן קבֿר ישׂראל פֿון לעצטן מין",
מלך ראַװיטש ,די לידער פֿון מײַנע לידער,
אשׁפַּירא  --גנ .שפּײַער6 .ע005
דײַטשלאַנד,
גרויסע

אַשרי

,צװישן

די

ייִדישע שחיסות

בּאַרימטע

אין מערב-
שטעט

װערן דערמאַנט

פֿון

אין די

קינות פֿון תּשעה בּאָבֿ אַ' (שפּײַער) ,װאַרמײַזא
(װאָרמס) און מןאַ|גנצא (מײַנץ)" ,הרבֿ בּיצ.
שורין ,פֿאַר 1691 ,צו ,41

אַשפּלטא  }----שפּעלט.
אַש(י)פּלעצל  --דאָס- ,עך.

פּלעצל ,געבּאַקן

אויף הייסן אַשׁ (מיט פֿונקען) ,פֿרגל :אַשן)-בּריי-
טל,

אַשפּאַרבֿיק  --אדי.
פֿון אַשׁ, .אַ לײַכטע

אױפֿגערײצטקײיט

װאָס האָט דעם קאָליר
פֿאַרבּ פֿון צאָרן און

האָט בּאַפֿאַרבּט זײַנע אע

אײַנגעפֿאַלענע בּאַקןײ ,אבּראם לוריע ,דער סאָד

אֲשֵׁר ( --אִישערן ?כבראשית ,ל 31 ,בֹ פֿון
שורש ' :גוטער מזל ,גליקי ./ .נאָמען פֿון

אײזעונער

יעקבֿ אַבֿינוס צענטן זון ,געבּוירן פֿון זלפּהן,
,אויף מײַן גליק;  . .און זי האָט גערופֿן זײַן

גרויסער

פונ דער

אֲשׁיץ  --די ,עס.

פּיראַמידע,

מאַסקװע

.:2: 6800

,6391

גאָפּל מיט א לאַנגן שטעקן אָדער אַ מין שפּיז
מיט געקאַרבּטע ציין צו כאַפּן פֿיש, .ער האַלט

די אִי מיט די זיגזאַגיקע ציינער אין בּיידע
הענט צום װאַסער געװענדט .שטעכט דורך
אײינציקװײַו די שלאַפֿנדיקע פֿיש" ,יוסף ראָלניק,
גל ,ניי  ,8491זי ,361
אַשצע
בּלויז
אויך:
בּרויט

 -די- ,ס :95 .אָשיצע .געוויינטלעךשפּרײי ,פּלעװועס,
אין מצ68.ס .=:2:
צעהאַקטע שטיקעלעך זאנג  --עסן
מיט אִ'י  ---אַ סימן פֿון טיפֿער אָרעמ'

קייט.

נאָמען אֵי ,תּי ,2 .נאָמען פֿון צענטן שבֿט אָי
 ,9מענער-נאָמען; .אַז עֶר הייסט אִי איז בּײַ אים
אַלץ כּשר"; אָי ,דײַן כּ לי אין כּשר"ן עאָ,
דײַן קילע איז כּשר" ,פװל .אֲשֶר בּן יחיאל
 -דער ראָיש,אַשׂראי | --אַשראָאין דער .מצ נבּ 22 .בּבֿא
סג/בּ.

מציעא,

קורעדיט.

קיין מזומנים,

),

ז' ,841

פֿאַרקױף

די

|סשי

מיר

,כ'האָבּ

ניט

סחורה

בּתּורת אַ'", .גװאלט ,אַ שרײ,

גיטאָ

אַשראי" ,לוי אשכּובֿל.

אשׂרה | --אַשײרען די .מצ :יות .פכדבֿרים,
אַשקא דריפפק | --אַשאַיקע דעריספּאַקן זאַץ.
תַּח22 .גיטין ,נז/א' .איבּער א פֿוס פֿון אַ טראָג-

בּעטלי אָדער :אַן אַקס פֿון א װאָגן; צווייטער
טייל' :חרובֿ בּיתּר'י  --איז חרוב געװאָרן די
שטאָט בּיתּר| .לויט א מנהג פֿלעגן ייִדן פֿלאַנצן
א צעדער בּײַם געבּורט פֿון א יינגל ,אַן אקאַציע
 --פֿאַר א מיידל; צו דער חתונה פֿלעגט מעןפֿון זיי אויפשטעלן א חופּה .אײינמאָל איז בּײַ
א רוימישער פּרינצעסין צעבּראַכן געװאָרן אַן
אַקס .אירע בּאַדינערס האָבּן אוױיסגעהאַקט א
צעדער און פֿאַרריכט דעם רײַטװאָגן .מחמת
דעם האָבּן ייִדן זיך צעבּונטעװעט ,און רוים
האָט חרובֿ געמאַכט בּיתּרן .געניצט מיטן :3
א קלייניקייט װאָס פֿירט צו גרויסע געשעענישן,
װאָס לאָזט זיך אויס טראַגיש, .ייִדן אַמפּערט
זיך
אי

ניט,
ר

{'

אסור

אויבּ

עס

לונט!

געדענקט

":

אַשק(י)ע  --די ,יס: 3008 .ת..:

שפּלײ

טער ,שטעכלקע; .ארויסנעמען אַן אי פֿון
אונטערן נאָגל איז א בּיטערע מצשׂה".

אַשקרוֹת  --דער ,זץ .קרוג ,אורנע מיט אֵשׁ
וְפון אַ מענטשן װאָס מע האָט קרעמירטן,
אַשקי"ץ  --אויסרוף בּלִַם פֿאַרטרײַבּן אַ קאַץ,

אַשקלון | --אַשקעלאָןן גנ?? .שופּטים ,א81 ,
 .1אַלטע כּנענישע שטאָט בּײַם בּרעג
אא.
פֿון ים-התּיכון ,געווען בּאַוואױנט פֿון פּלישתּים,
,אין דער שטאָט אי איז געװען דאָס עלטסטץ
הײליקטום פֿון אַפֿראָדיטע ,װי ס'זענען עס
מודיע גריכישע מקורים" ,מתּיתיהו מיזיש,
 .2האַפֿנשטאָט צװישן
122 '1
ייבּל װוא,
תּל-אָביבֿ און עזה,, .כ'האָבּ געזען אי  . . .אַרום

האָבּן געהויערט די שאָטנס פֿון עכאָס פֿון די
פּלישתּים",

טמז 6691 ,וווץ ,12

אשׁׂר | --אישערן װאָס .מצ :אַיס .קכבּראשית,
קינדער-שפּיל {פֿון חדר-לעבּן),
כבּ ,2 ,אאַ .
,עס נעמען אַָנטײל צוויי ייִנגלעך .איינער נעמט
די אַ'ס װאָס געפֿינען זיך אין חומש אויף דער
רעכטער זײַט ,און דער אנדערער  --די אַ"י...
פֿון דער לינקער זײַט .װער עס ציילט אָפּ מער
ינט" ,יש ,ו' ,55
אֵיס אויף זײַן זגײַעט.ו.ו.
שפּילן זיך אין אַ'

נאָמען פֿון א הײיליקן בּוים און
טז 12 ,אאַ.
כּנענישע געטין פֿון פֿרוכפּערקײט .דאָרטן אין
חומש איז פֿאראן א פֿאַרבּאָט' :לא תטע לך
אי"  --זאָלסט ניט פֿלאַנצן קיין אַי .אין דער
צײַט פֿון ערשטן בּיתהמקדש האָבּן טייל
שבֿטים אײַנגעפֿירט אין זייער געצנדינסט די
אַי ,מלכים ב' ,כא 7 ,אאַ, .מנשה האָט אַרײַני
געשטעלט

די אַײסטאַטועץ

...

אין ..,.

בּית

המקדש" ,פ .בּךאליהו ,טמז,142 5691 ,
אַשׁרה ( --אַישאָרע ,אַישערען די .מצ :יות,
וויזע; .האָסטו שוין בּאַקומען די אי פון ישׂראל-
קאָנסולאַט??.

אַש()-רובּע  --די ,ס.
טייל פֿון פּאָד אין
אויוון וואו מע לאָזט איבּער אֵשׁ מיט גליאיקע
קוילן כּדי דאָרטן צו בּאַקן אַשיפּלעצלעך,

אַשׁרי  --ואַשרײן ?תּהלים ,פּד 5 ,אאַ .יוואויל,

דאָס ערשטע װאָרט און נאָמען
געלױבּט!,
פֿון א תּפֿילה װאָס מע זאָגט צװיי מאָל צו
שחרית ,און איינמאָל צו מנחה .בּאַשטײט בּעֵיקר
פֿון תּהלים ,קמה ,מיט די ערשטע צוויי פֿערזן
 --אין ועלכע אי איז איבּערגעחזרט דרײַ מאָל -פֿון תּהלים ,פּד 5 ,און קמד 51 ,װי אַןאַרײַנפֿיר, ,רבּי יוחנן האָט געזאָגט :פֿאַרװאָס
שטייט ניט דער אות נון אין אשרי? װײַל
דער אות נון װײַזט אויף פֿאַלן ,נפֿל איז טײַטש
פֿאַלןײ ,איבּז יעבֿץ ,עין יעקבֿ ,בּרכות ,װאַרשע
תּרמ"ו ,ח/א, .מן היבּט װידר איין אוני זאָגט
אי וכֿא לציון אונ' טוט דיא תּפֿילין אבּ און'
אָרט מוסף" ,ספֿר המנהגים ,אַמשׂט  ,3271י/בּ.
;{עס איזן בּאַלד געװאָרן אַווי אַלט און
גלײַכגילטיק

װי דעם

טאַטנס אַ" ,מבּא ,זאַװל

רימער,

ה אַלטן װי אַ פֿרומער ייִד צו זאָגן א' =
מקיים זײַן א צוזאָג ,האַלטן װאָרט  :זאָגן,
װי א יד אי = פֿליסיק ,גלאַטיק;
רעדן
קענען אויסנװייניק װי א יד אַ' :זײַן
ק ל אָ ר װי אַ יִד אין א' = זײַן בּאַהאַװנט אין
א פֿאַך ,געניט אין א מלאָכה; א בּקי װי א גי
אין אַי = איר ,אַ גרויסער עםיהארץ :קומען
צו אי = זיך פֿאַרשפּעטיקן, .צו מנחה װען
.ט א מנין ,דערנאָך
.י
מען האָט אָנגעהױיבּן  .מ
איז געװאָרן װײניקער  . , ,זאָגט מען ניט קיין

אַשר-יצר

208)+1

קדיש נאָך אַ" ,חא ,י/א; .אַ קאַפּיטאַן י..
בּאַדאַרף  . . .זײַן קלאָר אין דער געאָגראַפֿיע װי
אַ ייַד אין אַ" ,שע ,מאָטל װ ,זי , ,512כ'האָבּ
ליבּ אַז א בּריוו זאָל זײַן געשריבּן גלאַטיק ,ער
זאָל זיך לעזן װי אַ" ,אָפּא ,אַ ראָמאַן פֿון אַ
פֿערדיגנב ,די - ,21

א' אָדם מפֿחד תּמיד  ...{ --אָדאָם
מעפֿאַכעד טאָמידן זאַץ .תּח? .כמשלי ,כח,41 ,
וואויל (צו) דעם מענטשן װאָס פֿאָרכט תּמידי,

תּי .געניצט

מיט בּב ,1 :אָפּגעהיט ,פֿרום,

מֿיושבֿדיק,
 .2פֿאָרזיכטיק ,איבּערגעלייגט,
,מײַן ליבּר זון ,בּיט איך דיך ,זאָלשׂט גידענקין,

א אי מי תּ' אוני גאָטשׂ פֿאָרכט אַלי צײַט
אויף דיר האָבּן אונ' אויף איין אַחרית גידענקן",
פּראַגבּ ,ז' .62

אַ' אָדם מצא

חכמה

-

| .מאָצאָ

כאָכמען זאַץ .תּח?2 .משלי ,ג .31 ,וואויל איז
צו דעם מענטשן װאָס געפֿינט חכמה ,,תּי ;אַ'
אי  --װאיל איז דעם מענטשן ,מצא --
װעלכער האָט געפֿונען ,חכמה  --חכמה!",
ממוס ,קליאַטשע ,111 ,געניצט װי א קאָמפּלײ
מענט פֿאַר אַ קלוג װאָרט ,פֿאַר אַ געראָטענער
המצאה און אויך איר װי אַ רעאגירן אויף א
נאַרישקײט,

א' האיש --ן . ,.האָאישן פֿראַזע .כּכתּהלים,
א .1 ,וואויל (צו) דעם מענטשן .אָנהײבּ
ערשטן פּסוק אין תּהלִים .אויסדרוק פֿון
פֿאַר א בּעלימידות ,פֿאַר עמעצן װאָס
דערגרייכט זײַנס ,װאָס האָט דערלעבּט

פֿון
לויבּ
האָט
צו

הצלחה, .דוד המלך ע"ה האָט זײַן ספֿר תּהילִים

אָן גיהויבּן אִי ה'  ---וואויל דען מאן דר דאָ ניט
גיט אין די װעג פֿון די רשעים" ,קה ,פֿיורדא
,3

אַשרײיצר

ד/א.

א' חמאַמין

.{ --ה.א.מאַאַימין}

זאַץ.

'וואויל צו דעם װאָס גליבּט .דריקט אויך
אויס איראַניע ,אומצוטרוי ,ספֿקות, .א' ה'!
האָבּ איך געזאָגט מיט א קרעכץ" ,ממוס, .װאָס
איז נוגע מצרים איז דער װעג שוין אָפֿן צו
שלום מיט מדינת-ישׂראל ,אי ה'! ואויל אין
דעם װאָס גלייבּט" ,מ .ריבֿלין ,טמז 1791 ,וו .2

אַ' המחכּה  ...{ --האַמכאקען זאַץ .תּח.
ככדניאל ,יבּ' .21 ,יואויל איז צו דעם װאָס
האַרטי ,תּי .געניצט אויף צו בּאַרואיקן עמעצן
װאָס איז כראָניש קראנק ,װאָס אין אומגע-
דולדיק אע .מע גיט נאָך צו דאָס װײַטערדיקע
װאָרט ויגיע  --און װעט דערגרייכן .אָפֿט
געניצט אויך נעגאטיו ,אַז עס טיג ניט צו
װאַרטן ,,אָפּצולײיגן עפּעס, .הער אויף מיט
דײַן אי ה' ,אַז די דאָקטוירים זאָגן אָפּעראציע
 --דאַרף זײַן אָפּעראַציע"; .אַי ה'  --און מעבּלײַבּט בּײַ דער מכּה",

שװ.

,אנשטאָט

א' מי

זאָנן מיר אי יעֹשֶׂה ויאַאַסע} = אַנשטאָט װאַרטן
איז גלײַכער טאָן |אױפֿן סמך פֿון :יאשרי אנוש
יעֲשׂה זאתי ,ישעיה ,נו, -- 2 ,ואויל צו דעם
מאַן װאָס טוט דאָס דאָזיקע" ,תִּין.
.אָאָסן פֿראַזע .תַּח,
אַשרי העם  ..{ --ה

ככתהלים ,פּט 61 ,אא' .וואויל איז דעם פֿאָלקי.
אויסדרוק פֿון פֿרײד איבּער אַ פּריװילעגירטן
מצב ,אין װעלכן א קיבּוץ געפֿינט זיך .עאַי ה'

 --וואויל איז אונדז  , . .װאָס אזא איינעם האָבּןמיר" ,א .גאַלאַמבּ ,טמז 8691 ,וו ,01

אַ' ח' יודעי תרועה  . . .{ --יוידיי סרואָך
זאַץ .תּח ,קכתהלים,

פּט ,61 ,וואויל איז דעם

פֿאָלק װאָס װייס פֿון שאַלונגי .די ערשטע
טער פֿון א קורצער תּפֿילה װאָס מע זאָגט
השנה נאָך שופֿר בּלאָזן ,געניצט אין
שיידענע סיטואַציעס; :אַ' הי י' ת' --
קאָן גװאַלדעװען קעגן עוולות"; :אַי ה' יי
ליאַרעמען קענען מיר שוין אויך ניט".

װער"-
ראָש-
פֿאַר-
װאָס
ת' --

אַ' העם שכּכה לו  ... { --שעקאָכאָ לוין
פֿראַזע .תֹּח .כתּהלים ,קמד' ,51 ,ואויל צו
דעם פֿאָלק װאָס בּײַ אים איז אַװי' ,תּּי
אויסדרוק פֿון פֿרײד װאָס די האָפֿנונגען פֿון
קאָלעקטיוו זײַנען מקויים געװאָרן, .דער װאָכע-
דיקער א' האָט אָפּגעקלונגען בּײִַם כּותל װי א
וועלט-פּראָקלאַמאַציע . . .אַז א' ה' ש' ל",
ניסן

א'

גאַרדאָן,

7691

טמז,

יוֹשבי --

װווץ .42

{...ישװיין

פֿראַזע.

ככתּהלים ,פּד .5 ,יוואויל צו די װאָס זיצןי {אין
דײַן הויזן .ע;אַי יי  ---אַז וואויל און אַז גוט איז
דעם װאָס קעֶן" ,שע ,טבֿיה .אַ' יי  --ואויל
איז דעם װאָס האָט זיצפֿלײש ,עפּעס װעט ער
אויסזיצן"; .אַ' יי  --בּעסער א גוטער זיצער,
איידער א גוטער קאָפּ"

אַ' י' ביתך  ..{ --װײסעכאָן

זאַץ.

ככתּהלים ,פּד .5 ,וואויל צו די װאָס זיצן אין
דײַן הויזי ,תּי .שװ; :אַי יי בי  --און מישט זיך

ניט אין קהלשע געשעפֿטן"; ,אי יי בי איז דער
בּעסטער האַנדל"; ,אַי יי  -- '3אומעטום איז
גוט ,אין דער היים  ---איז בּעסער"; .אי יי בי
 -דער שענסטער שפּאציר אין לעבּן דעראייגענער טיר"; ,אי יי י  --ערד איז אומעטום
ערד", :אי יי  -- '3בּעסער א נאַנטער גראָשן
איידער א װײַטער קערבּל", :אַי יי בֿי  ---דאָרט
איז גוט װאו מיר זײַנען ניטאָ", .נאָך א
שלעכטן יריד  ---אי = בי אין דאָך איצט די
קליגסטע זאָך".

"ער האַלט פֿון אי יי = '8

האָט ליבּ צו זיצן אין דער היים, .גלײַכער
נישט אַהין ,נישט אַהער  ---א' יי בֿיי ,ממוס,
יאַלטע מעשׂהי ,זי ,91

אַ' י' ב' עוד ...{ ...אוידן פראַזע.
(אָפּגעהאַקטער פּסוק; :עוד יהללוך סלה" --
,תּמיד װעלן זיי דיך לױבּן ,סלה" ,תִין, ,ימי
שנותינו בּהֶם שבֿעים שנה" (תּהלים ,צ)01 ,
אַ מענטש ברויך צו לעבּן יבּעציק אאָר,
אָבּער ...אִי =  '3ע'  --אַז מע זיצט אין
דער היים ,לעבּט מען בִּיז אַכציק" ,וְצוד אין
בּגימטריא ,}08

אשריך וטוב לך  --ואַשרעיכאָ װייטויו
לאָדן פראַזע .תּח .ככתּהלים ,קכח .2 ,יואויל
איז צו דיר און גוט איז צו דירי .אויסדרוק
פֿון לױבּ און הבֿטחה פֿון בּאַלױנונג, .מיט
אַזוינע געראָטענע קינדער ,איז א' וו ל""
אַשריך ישׂראֹל  --פֿראַזע .פכדברים ,לג,
 .9יוואויל איז דיר ,ישׂראל!י .מיט איר אויס-
! טליטשונגען, :א' י! ליגסט טיף טײַער אין
דער אַדמה!"; ,אי י! פּאַטש זיך אין בּײַכל

מיטן אַתּה-בֿחרתּנו":
קלעפּ? דו ,ייִדל!".

אַשריכם,

,אי יי --

װער

כאַפּט

ישׂראֹל  --ואַשריײיכעם . .ין

פֿראַזע .תּח .פכיומא ,כה/בּ .וואויל צו אײַך)
ישׂראל!י .אויסדרוק פֿון לויבּ ,געניצט אויך
צוזאַמען מיט א ייִדישן אָפּטײַטש, :אָמן! האָב
איך געענטפּערט מיט כּװנה ...און געזאָגט;
אי יי  --אַז וואויל איז אײַך ,פֿאָלק ישׂראל!",
ממוס ,װינטשפֿ ,זי , ,33אי יי  --אַ קנעפּל אין

א כאַבּאַרניק";  ---,דער גוי ווייס ניט אַז דער
בּראַנפֿן איז געשמדט" {= איז מיט צוגעגאָסע-
נעם װאַסערן.

אַשריכם שזכיתם  ...| --שעזעכיסעםן
פֿראַזע .תֹּח2 .כליט שבּת ,קיט/א :אשריך
שזכית .יוואויל צו אײַך װאָס איר האָט זוכה
געוועןי .אויסדרוק פֿון פֿרײד װען א ואונטש,
אַן אמבּיציע װערט מקוּיים, .אי שי  ---אַז מע
לעבּט ,דערלעבּט מען".
אַ' מי שבּניו זכרים  . . .{ --שעבּאַינאָװ
זכאָריםן זאַץ .תֹּח? .כקידושין ,פּב/בּ .וואויל
איז דעם װאָס זײַנע קינדער זײַנען יינגלעך.
,חתונה מאַכן אַ טאַכטער  --א מאאַנטיק,
אי מי שי זי"; ;אי מ' שי זי  --אָבּער צו
מײַן בּת-יחידקע איז ניטאָ קיין גלײַכן".

א' משׂכּיל אֹל דל  ....{ --מאַסקיל על
דאַלן זאַץ .תֹּח .קכתּהלים ,מא ,בּ .יוואויל צו
דעם װאָס גיט אַכט אוױפֿן אָרעמאַן! ,תי
געניצט מיט בּבּ :א) ,א מי אל דל  --מע דאַרף
וויסן װעמען דער שוך קװעטשט"! ..., :נאָר
מתּבּסתר איז די אמתע מצוה" ..., :מע
דארף העלפֿן אין דער ריכטיקער צײַט";
 . . .,סיאיז ערבֿ פּסח  --האָט איר שוין געגעבּן
אויף מעות-חיטים?" ,בּ) װאויל איז דעם פֿאַר"
שטענדיקן ,דעם געבּילדעטן ,דעם משׂכּיל,
אַשרינו

--

|אַישרײנון

זװ.

אויך

מיטן

המשך  --אַ' מה טוב הלקנו .כשחרית.
'וואויל צו אונדזי{ ,יװי גוט איז אונדזער טייל
(גורל)'ן .דער אויסדרוק פֿון נחת ,פֿון פֿרײד,
פֿון דאנקשאפֿט .געניצט אויך מיט פֿאַרשײדענע
איר צוגאָבּן ,למשל; :אי מה ט' ח'  --מען
איז אָפּנעקומען מיט שרעק" .... :+מע האָט
נאָר געראַבעװעט ,ניט געהרגעט" ..., :װען
דער אַלטער בּית-עולם איז פֿול געװאָרן ,האָט
מען איצט א נײַעם בּית-עולם",

אַשרײיצר |---אַשער-יאָיצאַרן דער" ,ס? ,לבּרכות,
ס/בּ; סידור .װאָס ער האָט בּאַשאַפֿף (דעם
נאָמען פֿון א בּרכה װאָס מע זאָגט:
מענטש).
א) אינדערפֿרי בּײִַם אױפֿשטײן נאָך 'על נטילת-
ידים' .ב) נאָכן אָפּטאָן די נאַטירלעכע בּאַדער-
פֿענישן  ---קטנים אָדער גדולים  --אָן דער
בּרכה של נטילת-ידיםי, .אַפֿילו די שיך אָנטאָן
דאַרף עֶר װי אים איז פֿאָרגעשריבּן ,זײַנע נקיות
מיט דעם שיינעם אַײ" ,קמ ,6681 ,א ,4
*ער איז ריין װי נאָך אַ"יי = ער האָט
שוין געהאַט די נקיות" .עס (ער) איז ג וט
אויף אַי"ײי = א) ס'טויג אויף כּפּרות :בּ) ער
*אַ גאנ-
איז א פּוסטע כּלי ,אַן עם-הארץ
צ ע ר איי = פּאָדריאַד ,אונטערנעמונג .אַ

2928

אַשרי...
שװערע פּרנסה דאָס שדכנות ,מיט הונדערטער
ספּרוזשינקעלעך   . .א גאַנצער א"יי" ,ממוס,
דער פריזיוו .אאַנדערע זײַנען פֿאַרקראָכן דווקא
גאָר װײַט אין דער קדושה און געזוכט די
רפֿואה גאָר  . . .אין אַ"יי זאָגן הונדערט מאָל
אַ טאָג" ,ממוס ,אַ סגולה ,...ז' .3

"ה אַ ל טן

=

זײַן פֿאַר-

װי א פֿרומער ייִד דעם א"י"
אַנטװאָרטלעך ,פֿאַרלאָזלעך,

אַ'-י-אַנשטמאַלט  --דער ,מצ- :ן .איידע-
אויסדרוק

לער

הכּבֿוד,

;אונטער

געפֿונען
דטש,

פֿאַר

דער

בּית-הכּיסא

אונדזער

א"-י-אי

אָדער

דירה

פֿאַר דעם

בּית-

האָט

גאַנצן

זיך

הויף",

װילנע.

א'זי-געמיינשאַפֿט  --די .אונטער די
נאַציס  --אַן אַרבּעט-אָפּטײלונג אין אַ לאַגער,
וואו מען האָט אויסגעאַרבּעט פּאַפּירענע בּײַט-
לעך ,בּלומ ,יישפּ ווצא .1 ,אוױך :אַן אַרבּעט-
אָפּטײלונג װאו דאָס רובֿ זײַנען געװען עלטערע
ייִדן,
א'זי-װאַסער  --דאָס .האַנטפֿאַסװאַסער
בּײַ דער טיר אין בּית'המדרש צו װאַשן די הענט
,צו דעם אומגליק איז דער

און זאָגן אַ"ײ.

משמש . . .געגאַנגען נאָך צװויי קאַנען אַי-װ,
און װי ער האָט דערזען ...די דײַטשן...
פֿאַר גרויס שרעק האָט ער פֿאַרטשעפּעט א פֿוס
און געפֿאַלן" ,ל .פימסענשטיין ,תּיקון לײבּאַלע,
לעמבּערג  ,4981זי ,91
א'דידיידן --
1
.
י
י
ד
ן
װ
א
ָ
ס
דאַװנען אין

װבאָּיסתמלדײרַשדן אאוױןפֿןװא מַאשָןג זיך צו אַײײ.
ן.
שנעל לױפֿן אין בּית-הכּבֿוד.

 .2ידן

 .8יידן װאָס דאַרפֿן

אַשרײיצרל  --אָצערלן דאָס9 .קפֿ .מצ:
 1פּאַפּיר װאָס מע ניצט נאָכן גיין
יעך.
 22דאָקומענט אָן שום װערט.
אויף נקיות.
זײַנען גוט אויף אַיזײלעך".

;זײַנע װעקסלען

אַ'זידמהבּר  --דער ,יים .בּיטולי ,זידל-
װאָרט װעגן א מִחבּר, .װאָלט איר זיך ניט
געכאַפּט צו די אַלערלײ סאָרטן טינופתן ,װאָלטן
אַזױ

דאָך

זשאַרגאַנישע

פֿיל

אַ"י-מײם

ניט

געװעזן אויף דער ופלט" ,דער לאַכידיקער
װערטיל זאָגער ,לעמבּערג  ,3881זי ,6

א'-יצרן  ...{ --יאָצאַרן אוטח .אַיייצר,
געאַשרײיצרט .מאַכן שהיות בּײַ טאָן די מענטש-
לעכע

בּאַדערפֿענישן.

,װי לאַנג װעסטו

א"י?

מאַך עס גיכער!",

אַ'די-פּאַפּיר(ל) ,אַ'-י'-צעטל  --זזו
אַשר-יצרל .דאָס װאָס האָט דעם װערט פֿון אַן
אַשרייצרל, .עס זײַנען דאָ מהדרים װאָס זײַנען
מזכּה דעם עולם מיט אפ"ּיאַפּירלעך" ,אמד,
רויזע פֿינקעל ,וילנע תּרל"ד,
פּאַפּירלעך אויף שבּת ...מען

ז'  .8עאַ"ל-
טאָר דאָך...

ניט רײַסן ,מוז מען זיך אָנגרײטן" ,י .מ.
ניימאַן ,שבּת-אויבּס ,װאַרשע , ,3291איר מעגט
זיך דערמיט בּאַנוצן אויף אַ-י-ציעך ,איך האָבּ
קנאפּ װאָס מורא פֿאַר אַזעלכע סטראַשונקעס",

אַן אַײײײיצעטעלע
בּײַם דניעפּער,

אשת-בּרית

װאָס ער גיט אַרױס?" ,זש,
ז' ,41

װילנצ ,9291

אַשרי תמימי"דרך  ...{ --סעמימייידערעך)
קיט .} ,יואויל צו די װאָס

זאַץ .קכתּהלים,

זייער װעג איז ערלעך,

תּי.

 .1ערשטע

ווערטער פֿון לענגסטן קאַפּיטל מיט  671פּסוקים,
אויסגעסדרט אין אַן אַכטפֿאַכיקן אֲלףבּית.
מזמור װאָס מע זאָגט :א) בּײַם אָרון פֿון אַ
מת פֿאַר קבורה; בּ) שבּת:צונאכט פֿאַר מעריבֿ,
ענאָך שלוש-סעודות איז דער עולם געקומען
צוריק אין בּית'המדרש  . . .אַנדערע זאָגן אי ת'
די" ,דער יודי פֿאַר פסח ,װאָרשע  ,1881ז' 08
,לאַשטשענדיק לויכט זי ,די שטים ,און זי
רעדט,

מיט

 /זי גלעט

די רייד אַזױ ליכטיק

און בּעט :אַית"ד" ,אל | ,זי , 33ער האָט
אױפֿגעמישט דאָס קאַפּיטל תּהלים אי"ת-די און
צעװיינט זיך בּײַם פּסוק  --פפֿון גאַנצן האַרץ
זוך איך דיך ,לאָז מיך ניט אָפּנײגן פֿון דײַנע
מצוות"",

אֵַש ,דער

תהילים:ייך.

 .2שבֿח פֿאַר אַ נפֿטר (אויך פֿאַר אַ לעבּץ-
דיקן) װאָס מע האַלט אַז ער איז זייער אָנ
שטענדיק ,איז פֿרום, .עס שטייט טאַקע א"
ת"די ,אָבּער ניט תּמיד זײַנען די תּ"-ד-א".
;אי יושבי-בֿיתך' איז איין אַלף-בּית ,און א
תי"ד' איז אַכט אַלף -בּיתן ,א סימן אַז אונטער-
וועגס קאָסט אַכט מאָל מער װי אין דעם היים",
יופֿאָל| 1881 ,א ,62

גוףי .מיטן ב :דער מאַן איז אײַנגעואוינט מיט
איר, .אי כּ'י  --זיי זײַנען נאָך אַלץ קוצעניו"
מוצעניו", .אי כּ'  --ער קען זיך אויף איר",
אשׁתּי | --אישטין ימײַן װײַבּי .עפּעס איידעלער
און מיט מער ליבּשאַפֿט,
אשת"איש  --די- ,ן .פכויקרא ,כ' ,01 ,װײַבּ
חתונה-געהאַטע פֿרױ .אַפֿילו זי
פֿון אַ מאַןף.
איז בּלױז פֿאַרקנסט געװאָרן ,הגם זי האָט נאָך
ניט געלעבּט מיט איר מאן ,אױיבּ די קידושין

זײַנען תּופֿס בּײַ איר ,האָט זי דעם דין פֿון
אַן אייאי .חוֹשד זײַן מיט אַן א"אי( .וואויל-
יונגעריש) ;אַ גליק (א מערכה) װאָס א גויע איז
ניט קיין אי-אי", .די שכנטע? ער װאַרפֿט אויף
איר אייגעלעך  . . .אַפּנים עֶר האָט זי פֿײַנט װי
אַן א-אי", .א שנײַדערס א װײַבּ איז ניט קיין
אי-איי |שפּאַסיק ,װײַל איז דען א שנײַדער
אַן איש ,אַ מאַן?), ,ש,אט ייִדן ,אַן עגונה איז

דען אַן א"אי?"

עגונה און מע װיל זיך פֿאַרענטפֿערן) .עזאָגן
תּהילים איז אַ גרויסער תּיקון פֿאַר די עובֿרי"
עבֿירות חמורות ,דהיינו :א"אי" ,פוקח עורים,
שקלאָוו  ,2381אות בּ, .חנצע װערט למול אַ
כּלה און צו פֿופֿצן יאָר אַן א-א'" ,ממוס,
װינטשפֿ ,זי ; ,081אין שטאָט רעדט מען
אונטער אויף אים :עפּעס א װײַבּל ,אַן א-א,
זאָגט מען" ,שע ,אײַזנבּאַךגעשיכטעס ,זי .441
,,מיידלעך און אַפֿילו װײַבּלעך ,א"אין װאָס
זייערע מענער זײַנען געװען אין אמעריקע אָדער

אֲשֶׁר לא ידע את יופף  -ואַשער לױ

געדינט

א,8 ,

די ,292

יאָדאַ עס יויסעףן פֿראַזע .תּח? .כשמות,

'װאָס האָט ניט געקענט יוספֿן{ .ס'רעדט זיך
װעגן נײַעם מלך פֿון מצרים} .געניצט צו
בּאַצײכענען .1 :אומויסיקייט ,אומבּאַהאַװנט-
קייט, .אין  6191װען די דײַטשע אַרמײ האָט
פֿאַרנומען לאָמזשע איז אױפֿגעקומען אַ דור
א לי יי את י  --פֿאַר זיי איז די רוסישף
רעװאָלוציע {פֿון  }5091געװען פֿרעמד" ,ה.
סאָבּאַטקאָ,

לאַמזשע,

איר

אויפֿקום

און

אונטערי

 22דאָס מאַכן זיך
גאַנג ,נ"י  ,7591ז' 761
כּלאדידע, .געבּעטן מײַן קרובֿ  --דעם גבֿיר --
אַ שטיקל טוֹבֿה ,און ער? אַי לי יי את י' --
 ,0בּכּיװנדיקע אָפּגע-
ער קען מיך ניט".
דערװײַטערונג.
פֿרעמדקייט ..בּאַאוסטזיניקע
;אונדזערע קינדער? אַ' לי יי את י ,זיי װייסן
ניט ,און װילן בּפֿירוש ניט װיסן פֿון דער

קולטור-ירושה.
אַשרתא

--

 .4אומדאַנקבּאַרקײט,
(אַשאַרטען

די22 .גיטין,

יד/א.

דזוו אַשראי ,קרעדיט .אויף בּאָרג, .דער סוחר
האָט בּאַקומען אין בּאַנק אַ הלאה בּתּורת
א"י

אַשרתא דדייני  ...{ --דעדאַינען פֿראַזע.
תֹּח2 .ככתובּות ,כא/בּ3 .בּאַשטעטיקונג ,בֹּא
אָפיציעלע שריפֿט-
קרעפֿטיקונג פֿון דיינים'.
לעכע אַטעסטאַציע ,אַז דער בּית-דין האָט אַפּראַ-
בּירט דעם פּסק'דין, .כ'קאָן ניט אײַנמאַנען דעם
חוב אָן אַי די".

(װען מע כאַפּט מיט אַן

בּײַ די זעלנער",

ייז,

דערציילונגען,

אי"אי  װ ע ר ן  --אַרכ .זינדיקן מיט אַן אי-אי,
,דא פֿראגטן אים דיא חכמים ...װאָשׂ ער
פֿר עבֿירות גיטאָן :דאָ זאָגט ער ,ער ואר
אי-אי גיװאָרן" ,מב ,אַמשׂט תּס"א ,מִעָשֵׂה קנד,

;ער װער אי-אי גיװאָרדן אונ האָט ממזרים אויף
דען עולם גילאָון" ,גדולת יצחק ,ווילנע תּקס"א,
אשת-אישניצע  --די ,יס; פּעיאָ .פֿרױ
װאָס פֿאַרראַט איר מאַן, .אוי ,אוי! אַרױס,
צויג! ארויס א-איניצע! אַרױס פֿונדאַנען!",
ד,9

יאַנקל

דער

שמייז,

זי ,89

אשת-אישניק  --דער .מצ :אי-עס 1 .מאַן
װאָס האָט סעקסועלן פֿאַרקער מיט א חתונה-
געהאַטער פֿרױ, .װאָס איז דאָ פֿאַר א מעשׂה,
הא?  --אַן א"אי האָבּן איײניקע א געשרריי
ַ.פּט אים ,דעם בּעל:עבֿירה,
געטאָן . --ק.לא
רײַסט אים די זײַטן ,דעם א-אי!" ,ע .בּלאַשטײן,
דער

צװיא:װײַבּערניק,

װילנע

,4981

ז' ,62

 ,2סתּם װײַבּערניק ,בּעל-תּאווהניק, .אַזש בּיז
זײַנע טיפֿע זיבּעציקער יאָרן איז ער געװען א
בּעל-עבֿירהניק ,א דאַמענפֿרײַנד און א"אי יפּערװוי
קלאַָס'" .1 ,זאַלאָװיץ ,פֿאָר 1691 ,וווש ,52

א'-א'עריי  --דאָס, .די קאַץ האָט ליבּ צו
נאַשן און נעמט די שטראַף אָן פֿאַר גוט .דו
װיײיסט װאָס עס קומט פֿאַר א"איערײַ  --און
זינדיקסט דאָך" ,דפ ,דראַמען ע ,נ"י ,0291
זי ,531

,2881

אֹשתּו כּנוֹפֿו | --אישטוי קײגופֿױ} פראַזע,

אשת"בּרית  . . .{ --בּריסן די ,מצ נבּ .ככמלאכי,

,װער װעט אים פֿאַרטרױען מזומן"געלט אויף

כד/א .זזײַן פֿרױ איז װי זײַן

פֿרױי מִיט

א.

מאַרגאָליס,

די

געהיימניסע,

װאַרשע

תּח.

221רכות,

בּ;  :41אי בּריתך ,װװוײַבּ פֿון בּונדי
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אשת-הרב
|עמען
װ

מע

האָט

געהאַט

חתונה

כֹּדת

משה

וישׂראל,

אשת"הרב  ...{ --האָראַװן די .מצ
אויסדרוק פֿון דרך-ארץ ,אַנשטאָט רבּיצין.

בבּ.

אשת"חכר  , . .{ --כאָװערן די .מצ נבּ.

פֿרױ

פֿון קאָלעגע ,פֿון פֿרײַנד .איידעלער װי דעם
חבֿרס (פֿרײַנדס) װײַבּ, .די אי'ח' ,די מלמדקע,
האָט אָנגעהױבּן װי דער שטייגער איז ,צו רײַסן
די קישקע אויף שטיקער" ,מ .א .שאַצקעס,
יבּילדער פֿון דער ליטאי ,יודי פֿאַלקסיבּיבּליאָ
א'"-ה' כּהבר =
טהעק | ,8881 ,זי .861
זאָל מען זיך בּאַציֶען מיטן זעלבּיקן דרך-ארץ
צו דער פֿרױ פֿון קאָלעגע ,פֿון פֿרײַנד װי צום
חבֿר, .גבֿירים אַדירים און גוטע-יידן שטראַכן
זיך משדך צו זײַן מיטן רבּין  ---נו ,און אי-חי
כּי ,ײיל ,דאָס פוילישע יונגעל ,אַדעס ,5981
זי , ,971די לעבּנס בּאַגלײטערין פֿון בעל
שׂמחה ,אי חי כּי ,איר קומט גאָר אַ גרויסער
חלק אין הײַנטיקער שׂמחה",

עלטער-טריבּונע,

מעקסיקע ,נאָװ'  ,7491זי ,4
אשת"חיל | --איישעס-כאַיללן די- ,ס" .פֿרױי פֿון

העלדישקייט'.

 .1ענערגישע פֿרױ ,א בּריה,

אַן אױפֿטוערקע .פֿרױ װאָס פֿירט זייער גוט
די בּעלײבּתּישקייט ,קאַן אי-חי איז אַ קרוין צו
איר מאַן" ,מס ,משלי תּקע"ד ,יבּ| 4 ,אי ח'
עטרת בּעלהן, .אן אי-ח' איז (גיט דעם מאן) א
האלבּע פּרנסה" זי איזן שפּאָרעװדיק} ,שװ.
,אַלײן װירטשאפֿטן אַז מע פֿאַרשטײט ,מע
קאָן און מע װיל אַלץ אלײן טאָן ...דאָס
הייסט אַן אי"חי" ,ג .י .ראַװיטש,

ריבֿ משפחה,

ווילנע  ,5681ז' , ,06װער קען זיך גלײַכן צו
וויכנען? זי איז אַן אָפּהיטערין ...א בּעלל-
הבּיתטע זי איז א שטיק גאָלד ,אן אמתע א"ח"",
יוד' פֿאָלקסיבּיבּליאָטהעק,

,8881

ז' .703

,סער'

קעלע {פֿון עט פּיעסען איז געויון אַלס אי-ח"י
װאָס אויף איר האַלט זיך די שטובּ" ,שטערן
מינסק  ,8391טא ,8
 ,2ספעצ .פֿרױ װאָס איו די פֿאַרדינערין,
װאָס פֿירט די געשעפֿטן ,האַלט אויס דעם מאַן
און די קינדער; .נאָר די מאַמע ,עליה השלום,

איז געװאָרן די א"ח' צום שענק און צום
אײַנפֿאַר" ,יאַ ,שטערנטיכל ,לײַפציג ,1681
זי , ,701ער איז גאָר א שלימזלניק ,ליגט אָפּ
װאָכן בּײַיִם רבּין און גאַנצע טעג אין קלויז .מוז
זי נעבּעך אומגעלערנט װערן אַן א-חי" ,צעד,
זי , .31זײַן װײַבּ איז געװען א גרויסע אי-חי
און השי"ת האָט זי בּאגליקט" ,איין שײנע און
װינדערליכע

געשיכטע

מאַכער ,לעמבּערג .7881

פֿון

ר'

ליבּילע

 9פֿאַרשטענדיקע ,קלוגע פֿרױ ,גוטע דער-
צלערין פֿון די קינדער ,פֿרױ װאָס האָט א
גרויסע השפּעה אױפֿן מאַן, .זי בבֹּעל-
מחשבותעס מוטערן האָט געקענט דײטש,
פּױיליש,

אשת"ונונים  --די' ,ס ,קכהושע ,א ,2 ,עגיי
פֿרוי װאָס
נעם דיר אַ װײַבּ א זונה" ,תּי.
איז אַ סעקסועלצעלאָוענע; .און די א"ז"
לילית הרשעה ,גייט אויך אנטקעגן זיי" ,קה.
,אין קליפּות פֿון מצרים שטעקט דײַן שׂרה,
שבּתי צבי ,איז געװען אַן א"זי און ...זי
װאַרט נאַך אַלץ ,איר מאן זאָל פֿון אָפּגרונט
מיט תּיקונים הויך אַרױפֿהײבּן איר מ"ן",
צייט ,גל װו ,זי ,573

זאָקען-

אַתּיבּשׁ

געװען

לשון-קודש,

אַן אמתע

א"ה

איינע פֿון די קאַװנער שטאָט:חכמות" ,שנ ,קרי"
טיק

און

קריטיקער,

ב"א

,9591

{' .003

 .4גאָטספֿאָרכטיקע ,פֿרומע פֿרױ, ,אונדזער
פֿאַטער איז געװוען א הייליקער מאַן ,זײַן מוטער
איז אויך אַן א"ח' געװעזן .װי קומט עס זאָל
אזוי א שלעכטער פֿון זיי געבּאָרן װערן?",
א .פּאַװער ,גדולת יוסף ,יוזעפֿאָו תּקצ"ח ,ג/בּ.
,די

גער
נ, .
ֿעי.
פַרט
צא

פֿון אונדזערע

אלטע,

שיינע פֿרומע װײַבּער ,די צנועות ,די א-ח'ס",
בּעמ ש ,ז' ,52
( .9קבּלה) סימבּאָל פֿון דער שכינה.
 .0אויך סאַרקאַסטיש; .אָ ,זי איז טאַקע אַן
א"ח ,עס פֿעלט איר קינמאָל גיט קין
בּײַשלעפֿער" .,די א-ח' בּײַ די טעראָריסטן
;אַן אי"ח'  --זי איז אַנטלאָפֿן מיט אַן אָפֿיציר",

 ./לױיבּגעזאנג

פֿאַר דער פֿרױ פֿרײַטיק-

צונאכט בּײַם שבּתדיקן טיש .משלי ,לא,01713 ,
,װי איך האָבּ געקענט האָבּ איך אָפּגעזאָגט דעם
שלום-עליכם .נאָר בּײַ אי'ח' האַבּ איך מיך גוט.
אויסגעװיינט ,אָבּער טאַקע געװיינט אַזױי װי
יום-כּיפּור צו נעילה" ,ל .פימסענשטיין ,תּיקון
לײיבּאַלע ,לעמבּערג  ,4981ז' , .84דער רבּי --
עֶר איז נאָך פֿאַר קידוש  /און איז זיך מסדר
דערװײַל / .ער קוקט אױפֿן חסיד מיט חידוש /
און זינגט מיט די געסט א"ח'" ,א .מ .שאַרי
קאַנסקי ,איזישע נגונים ,נ"י תרנ"ה ,ז' ,41
,בּערע ראָשקעס שטיל דאָך מונטער  /העלפֿט
זײַן װײַבּ צו בּיסלעך אונטער / .זי  --אַ בּריה,
א געװיילטע / ,װי אין אי-ח' דערציילט זיך",
אַר ,יא בּאלעבּאָס

א בּעל:תּפֿילה!

דיק  --אַדי, .מיט איר אי"ח-דיקן קוק האָטזי בּאַמערקט דעם שטויבּ" ,שמ ,אין גק ,מאן ,02

זי .,562

-יקייט, .דבֿורהס אי ח' ליגט...

קודם כּל אין דעם װאָס דאָס פּלאַץ פֿון איר
וואוינשאַפֿט איז געגאַנגען אויף איר נאָמען?",
ש .בּיקל ,טמז 6691 ,וו ,81
יטע  --די: ,ס .זזװ א"ח' .מעגלעך אויך
מיט איר בּײַטעם,

אשת-חיל

מי ימצא ?  ..,{ --יימצען

זאַץ? .כמשלי ,לא; .01 ,אַן א"ח' װער קען
געפֿינען?" ,תּי .אַרײַנפֿיר צו לויבּ-געזאַנג װעגן
דער גוטער פֿרױ +-- ,בּ , 7אי ח' מ' י" --
אָבּער א װײַבּ א שלימזלנניצע) איז בּנני)מצא",
שװ, .אי ח' מ' י?  --אין נאָך דאָ אזא װײַבּ
װי מײַן שפּרינצץ?ײ ,פֿװל.
אשת-חיילן | --איישעס-כאַיללןן אוטח.
געאשת-חילט,

טאָן די אַרבּעט

פֿון אַן א"חי

זיך בּריהן ,זיך אויסטויגן .זײַן די פֿאַרדינערין.
,די מאַמע פֿלעגט אָבּער אַװעקגיין א-ח' אין
קראָם",

ייל ,דאָס פוילישע

יונגעל,

,3981

עדי

שוויגער האָט געאשת-חילט אונטן ,און ער ,דער
איידעם ,א בּאהאַלטענער ,האָט עוסק געװוען אין
תּורה אויבּן" ,צייט ,ידער ייד הקדושי ,מאָמענט,
מאַנטעװידעאַ 0591 ,או ,8

אשת-חלשות  .. .{ --כאַלאָשעסן די ,ן,
שפּאַסיק.

שלימזלניצע,

פּעיאָ.

אָפּגעלאָזענע.

אשת כאָליע  --די- ,ס .קאָרופּטירט פֿון אי
חיל{ .רמז אויף כאָליערען אַרורה ,מרשעת,
אשת מדונים  . . .{ --מעדאָניםן די?2 ,משלי,
כא .9 ,יא װײַג אַ קריגעריןי .בּיטערע יידענע.
יאַבּעדניצע ,בּייזע, .די פּלוניתטע זײַנע  --די
אי מ'  --דערגייט אים נעבּעך די יאָרן.
אשת"נעורים | --איישעס נעאורים) די ,מצ נבּ,
ככישעיה ,נד 6 ,אאַ' .װײַבּ פֿון דער יוגנטי
דריקט אויס פֿאַרליבּטקײט און בּענקשאפּטלעכע
צערטלעכקייט .ניט קענען פֿאַרגעסן די א"נ,

 . . .{ --טאַלמיד-כאָכעם)

אשת"-תלמיד"חכם

פֿרוי פֿון א בּן-תּורה ,פֿון אַ תּלמיד-חכם,
די,
,דו בּיסט טאקע איין אמתע א"תּי'ח' װאָס . . .
האָרעװעט תּמיד און איז מפֿרנס דעם מאַן,..
ער זאָל קאָנען עוֹסק זײַן בּתּורה" ,װ .שפּירא,
דער

 ,אַדעס  ,6981ז' ,13

צבֿועק. .

אשׂאָ עיני אל חחרים ( --עסאָ איינײ על
העהאָריםן זאַץ .קכתּהלים ,קכא, .1 ,איך הייב
אויף מײַנע אויגן צו די בּערג" ,תִּי| .צוייטע
העלפֿט פֿון פּסוק' :מאין יבֿא עזרי' == ;פֿונ-
װאַנען װעט קומען מײַן הילף?"ן, ,אי {י אל
ע.כצן די ייִדן ,אָבּער איין אױגנבּליק
ק.ר.
ה'
שפּעטער זאָגן זיי שוין האָפֿערדיק . . .עזרי
אויסדרוק
מעם ה'" ,חג ,פֿאָר.1791151 ,
פֿון שווער געמיט אין אַן עת-צרה ,אויסקוקנדיק
נאָך הילף ,נאָך א ישועה, .אין לאַגער פֿלעגט
ער אױפֿהײבּן די אויגן צום הימל און שעפּטשען

 -אי עי אל ה'" .אויך פּאַראַפֿראַזירט . . . :אלההורים ,אל המורים = צו די עלטערן,
צו די דערציערס .אַזױ ניצט ש .ז .שרגאי ,טמז,
 7וו  ,72סיאיז אויך פֿאַראן  --אי ע' אל

בּײַ ישׂראל

המויערן,

עמיאָט ,איידער

דו

לעשסט מיך אויס ,ראָטשעסטער  ,6691ז' ,33
אויך װי אַן אויסדרוק פֿון בּאַואונדערונג --
;,װען {דער אסטראָנאָטן האָט דערזען די ריזיקע
לבֿנה"בּערג  . . .האָט זיך ארויסגעריסן פֿון זײַן
הארץ די תּפֿילה אי צִי אל היי ,הרבֿ א .בּךציון
שורין ,פֿאָר 1791 ,וווצ ,6

אַתּיבּשׁ ( --אַטבּאַשן דער? .כשבּת ,קד/א.
פּערמוטירטע קאָמבּינאַציע פֿון אלף-בּית ,װאָס
לויט איר װערן די צװויי און צװאַנציק אותיות
אויסגעשטעלט אין צוויי שורות .דער ערשטער
אות אי איבּער דעם לעצטן אות תּ';
א בּ ג ד ה ו ז ח ט י כ
תּ ש ר ק צ פ  9ס נ מ ל
עס בּאַקומען זיך  11פּאָרלעך װאָס מען מעג
בּײַטן .,אנשטאָט א קען מען שרײַבּן ת;
אַנשטאָט

ב

--

ש.

למשל

װען

דער

נבֿיא

ירמיה (כה )62 ,איז מרמז אױיף חורבּן
ל  3ק מ י
בּבֿ ,זאָגט ער ששן ,אָדער
(דאָרטן ,נא )1 ,מיינט דער נבֿיא כּ שׂ ד י ם.
געניצט מחמת קאָנספּיראַציע און דרוש-טעמים
( +--אח"ס  --בּט"ע,)158 ,

די ערשטע  6קאָמבּינירטע פּאָרן :את --

2080

אַתֹּה אהד
בַּשׁ --נר  --דק  --הצ  --ו -- 8און לעצטנס
אויך זע דינען װי מנעמאַטעכנישע סימנים פֿאַר
יום-טובים און תּעניתים :אי אין זעלבּיקן טאָג
ווען סיפֿאַלט אויס א' של פּסח װעט שפּעטער
זײַן תּישעהבּאַבֿ .בּי (של פּסח)  --שבועות.

גי (של פּסח)  --ר'אש-השנה .די (של פּסח) --
ק'ריאה (שׂמחת-תּורה) .ה' (של פּסח)  --ציום
גדליה .ו' (של פּסח)  --פּיורים (פֿון פֿריער),
זי (של פּסח)  --ע'צמאות-ישׂראל; .,ששך איז
אין אתּבֹּש  --בּבֿל" ,שערטיר ,בה,62 ,
,קישואים און אבֿטיחים קאָן מען ...דורך
אַתּיבּש  --אויך אַרױסבּאַקומען פֿון דעם װאָרט
מן" ,דער יודי פֿאַר פּסח ,װאַרשע  ,1881ז' ,02

אתּה אחד (ושמך אהדר)  --אַטאָ עכאָד
וועשימכאָ }. . .כלויט זכריה ,יג' .9 ,דו בּיסט

ערשטע

אחד און דײַן נאָמען איז אחדי,

ווערטער פֿון דער תּפֿילה װאָס מע זאָגט אין
שמונה-עשׂרה שבּת צו מנחה מיט ליב פֿאַר
דער פֿיזישער רו ,מנוחת-נפֿש און קדושה װאָס
דער טאָג בּרענגט אַרײַן אין דער ייִדישער היים,
;נאָך דאָ ערגעץ א בּית-המדרשל אין דעמער . . .
מיט אי א' אין שקיעה דורך די פֿענצטער",
ישׂראל

איידער

עמיאָט,

דו

לעשסט

מיך

אויס,

ראָטשעסטער  ,6691זי , .72אי אי וי אי --
און װער איז נאָך װי אונדזער פֿאָלק װאָס אין
איינס?",

פופקא,

הרבֿ אהרן

 ..,ומי כּעמך

טמז 7691 ,ווע ,41

ישׂראל

גנוי

אחד

בּאָרץ  ..,.{ -- 3אומיי קייאַימכאָ ייַסראָעל
גאָי עכאַיד בּאָאָרעץ?} זאַץ.'. .א.ון װער
נאָך אזא איינציק פֿאָלק אויף דער װעלט?י
בּײַסיקער אײַנטײַטש :און וואו איז נאָך דאָ
פֿאָלק בּארץ  --װאָס ליגט טי טײַער
דער אדמה?
אתה

אַתּה-הרא(י)ת

מאַתה

-

אַטאָבּעאַטאָן

איז
איר,
אזא
אין

פֿראַזע ,דן

אויף דו' .אויסדרוק פֿון אמתער פֿרײַנדשאַפֿט,
,מיר זײַנען שוין דאָך כּמה יאָרן אַ' בַּי,
אתה-כּהרתנו  --װאַטאָ בּעכאַרטאָנון זאַץ.
כסידור' .דו {גאָטן האָסט אונדז אויסדער.
וויילטי .אױפֿן סמך

פֿון זבֿרים ,ז ;6 ,יד,2 ,

 1ערשטע װערטער פֿון א תּפֿילה ,װאָס מע
זאָגט אין יום-טובֿדיקער שמונה:עשׂרה ,שחרית
 .2היסטאָרישע ,רעליגיעז-עטישע
און מוסף.
| און מיסטישע אידעע פֿון ייִדישער אויסדער-
וויילטקייט

דער

געדאנק

פֿון

אֵ"בּי

װערט

אַרױסגעהױיבּן אין קידוש ,אין דער בּרכה בּײַם
אױפּגערופֿן װערן צוֹ דער תּורה .אַ"בּ' האָט
ניט צו טאָן מיט נאציאַנאַלער גאװה אַדער
ראַסיסטישער סופּעריאָריטעט ,נאָר לייגט אַרױף
אױפֿן ייִדישן פֿאָלק מצוות און צוגאָבּ'התחײ-
בֿותן, .די קװינטעסענץ פֿון אַ"ב' :נאָך...
גלות (מצרים) האַָבּן מיר דער װעלט א תּורה
געגעבּן" ,פרץ ,יבּילדונגי, ,די גרויסע טראגעדיע
נ.טיקן מענטשן אין זײַן ספֿק אין
..
ײַ
פהֿון
דעם באּיי-מאָטיװ" ,קאַר וו, .אַבּי איז פֿאַקטיש
אַ רוף צו דער װעלט ,אַז אויך זי זאָל װערן
אויסדערװיילט --- .אונדזער אַ"בּי פֿאָדערט דעם
א"ב' פֿון גאַנצן מין מענטש" ,צייט ,טמ
 5וווש ,72

סובּ .דער- ,ס .אָננעמען (זיך אָפּואָגן) פֿון
דעם אַבּ! .טראָגן אין זיך אַ שמץ פֿון דעם
אַלטן אַבּי; .די גרויס-רוסן װאָס זײַנען דער
א"בּי פֿון אַלע גלײַכעי פֿעלקער אין סאַװעטן-
אַן
"ט רגאַן
פֿאַרבּאַנד" ,בּצג 1791 ,װוו 82.
אֲ"בּי' = זײַן שװאנגער מיט אַ ייָדישׁ קינד,
,װײַבּלעך  . . .טראָגנדיק  ---אַ מולטער אויפּס,
א זאַק ציבּעלעס אָדער א פֿרישן א"בּי מיט א
זאַק ציבּעלעס צוזאַמען" ,פרץ ,יבּילדער פֿון א
פּראָװינץ-רײַזעי ,פּונקט טז,

אבּ'-אומה
"

 --זאָס אײבּײפֿאָלק ,דאָס

פֿאָלק װאָס טראָגט אויף זיך די מצװת ,די
ספּעציעלע געבּאָטן ,װאָס זײַן ציל דאַרף זײַן
אַ"בּ"ג9פֿיל,
צו לעבּן א הײליק לעבּן
אַ"בּיי ד ן  .א"בּ"ל ושן .א"בּיימעלנט ש,
אַ"בּײפֿאָלק .א"בּיקאָמפּלצקס.
דיק  --אַזי .װאָס איז װי (לויט) דעראידעע פֿון אַתּה בּחרתּנו .געבּן אן אַ"בּידיקן
ענטפֿער .זיך פֿירן אַ"בּידיק ,מעשׂה פּרינץ,
דיקייט , --אַמסטערדאמער ייִדישע אינטץלי-
אויך ניט געהאלטן צו
ש.ר
פ..
אבּן
גענץ האָ
פֿיל פֿון ייִדישער באּ"ידיקייט" ,פּאַריזער צײַט:.
שריפֿט ,6591 ,טאן  ,41זי ,72

 ..{ --מיקאָל

האָאַימים} זאַץ' .דו {גאָטן האַסט אונדז אויס.
דערװיילט פֿון אַלע פֿעלקער! געניצט אין
פֿאַרשײדענע פֿאַרבּינדונגען ,למשל, :אַי בּי מי
ה'  --און פֿאַרן שייגעץ האָסטו מורא";
 -- .מוֹחל די טובֿה!" 1א -- . . .קלײַבּ זשע,
גאָט דיר אויס אַן אנדער פֿאָלק";  -- ...,מע
זאָל מאַכן אויף אונדז פּאָגראָמען" 1א --- . . .װאָס
האָסטו געװאָלט פֿון די ייִדן?" 1א -- ...װאָס
האָסטן זיך אָנגעזעצט אויף זיי?" 1א --- . . ,זאָלן
אַנדערע פֿאַרזוכן דזעם טעם" .,שע ,ימע הוליעט'
בּרענגט א שׂמחת-תּורה-פֿל; :אַ' בּי מי ה' --
איזאָ װסיעך נאראָדאָװ טי נאַס פּאַליבּיל"
{פֿון אַלע פֿעלקער האָסטו אונדז ליבּ געקריגןן,
פּאַראפֿראַזירט :אַי בּי מכּל היהודים  . . ,{ ---הא"
יעהודים}  --װועגן א טייל ייִדן װאָס האַלטן זיך
העכער ,השובער װי די אנדערע טילן פֿון
ייִדישן פֿאָלק, .דאָס גאַנצע שלילת-הגלות װאָס
האָט זיך פֿאַרװאַנדלט אין א מין אַ' בּי מי ה'",
א .גאַלאָמבּ ,גק ,יאן  ,22זי ,371

א'-ב' מכּל-הצונגען , --די מענטשלעכע
צונגען קאָנען זאָגן אַ' בּי מ' ה' .אַלע חיות
האָבּן אַ צונג נאָר  . . .צו קײַען און צו פֿילן , . .
אָבּער די מענטשלעכע צונג האָט נאָך אַ דריטע
פֿונקציע :זי העלפֿט אונדז בּײַם רעדן" ,דר'
עמנואל

פּאַט,

טמז,

ןש

.42

אַתּה-בּחרתּ(נו)ניזם  --דער .שיטה,
אידיי ,פֿילאָזאָפֿיע פֿון אַתֹּה-בּחרתּנו ,פֿון ידי"
ייסב,
שער אויסדערװיילטקייט.

אַתה-בּחרתנוניק,

יעס( .איר בּײַטעם)

ווער עס האַלט זיך פֿאַר א גרויסן יחסן ,פֿאַר
אַן אויסדערװײילטן, ,א,ונדזערע הויכגעבּילדעטע
האָבּן אַ פֿאַרגעניגן פֿון זיך .זיי זײַנען עס די
אַיבּיעס פֿון דעם אבתּּחהרתּנפֿאָלקײ ,קמ,
 ,8טא  .01גיעדער ייד איז בּײַ זיך גרויס
און גנעמט זיך איבּער װאָס ער איז אַן א"בי",

| . . .בּאָכאירטאָניק|

אונדז וויל קיינער ניט הערן ,יעדערער האַלט
זיך פֿאַר אן א"בּי" ,ש .בּעקערמאַן ,די יודישע

קאָזאַקין ,אַדעס  ,6881זי , ,74בּײַ מיר ,זאָנט זי,
(יודלס יינגערע טאָכטערן זענען מענטשן דאָ,
און אַ"בּיעס ניטאָי ,ממוס ,יודל ,זי  ,131שנאָר
דאָס ליגט שוין אין דער פּריוויטשקע פֿון דעם
רײַכן ,ער מיינט ...אז ער איז דער אִ"בּי
אַלײן" ,י .בּודזאָהן ,מאָטקע פליך ,װילנץ ,7291
זי ,7

א'-ב'שאַפֿט  --די ,ין .שטריך ,אײיגנשאַפֿט
פֿון זײַן ,פֿון פֿילן זיך װי אַאןֲ"בּי, .מיר
דאַרפֿן זיך לערנען פֿון לײַטן ,אַװעקװאַרפֿן די
אַ"בּי {פֿון דרײַ שול-ריכטונגעןן

און זאָגן אַז

אַ װעלט װאָס האָט איין שול איז ניט משוגץ",
ימ,

אײינהײַטלעכע

פֿאָלקשול,

,2291

אַתּח חבדלת אנוש מראש | --היװדאַלטאָ
ענאָש מייראַש} .ערשטע
פֿון אַ תּפֿילה

װערטער

יום כּיפּור צו

און נאָמען

נעילה.

,האָסטו

אָפּנעשײדט דעם מענטשן פֿון אַלע בּרואים פֿון
אָנפֿאַנג

אַ"בּ' מכּל העמים

7691

ס ,9גליקליכע און אומגליקליכע ,זי .421

אַתּה בּחרתּניק --

אויך:

,בײַ

אִןי,

מחזור

בּית

ישׂראל,

יום-כיפור,

ווילנע , ,5391אי ה' אי מי  --גייט מען טאַקע
אַרום אָן א קאָפּײ ,פֿװל, .דער חוֹזה פֿון לובּלין
האָט געזאָגט  ,..פֿאר נעילה :רבּש"ץ ,װי
קאָנסטו דן זײַן דײַנע קינדער?  ...דער יִד
האָט פּשוט קיין קאָפּ נישט דיך דינען מיטן
גאַנצן האַרצן ,װײַל דו גאָט ,אַ' ה' א' מ' --
האָסט אָפּנעטײלט דעם מענטש פֿון זײַן
קאָפּ ,*; . ,הרבֿ מאיר שװאַרצמאַן ,דאָס אידישע
װאָרט,

וויניפּעג,

 1491או ,03

אַתה"הרא(י)ת  ...{ --האָרײסאָן דער- ,עס,
אויך פֿראַזע? .כזברים ,ד .53 ,עדיר |ישׂראלן
איז בּאַװיזן געװאָרן" ,ד"ה דו האָסט זיך איבּער-
געצײַגט ,האָסט בּאַשײַמפּערלעך געזען| .צויי-
טעֶר טײל' :לדעת כּי ה' הוא האלוקים' --
עכּדי דו זאָלסט װיסן אַז ה'  --עֶר איז גאָט",
 ,1ערשטע
פֿון משהס רייד פֿאַר זײַן פּטירהן.
װערטער פֿון א פּאָר פּסוקים װאָס מע זאָגט,
איידער מען נעמט אַריס די ספֿר:תּורה.
,2

ערשטע

װערטער

און נאָמען פֿון צוזאמענ-

געשטעלטע פּסוקים װאָס װערן ליציטירט דורך
די מתפּללים שמיני-עצרת און שׂמחת-תּורה פֿאַר
די הקפֿות .דער ניגון פֿון אַ"ה .מקנא זײַן
דעם גבֿיר  --ער קריגט דעם ערשטן פּסוק פֿון

א"ה ע;אַי ה' לדעת {לאָדאַאַסן  --ניטאָ קיין
בּראַנפֿן ,טרינקט מען קװאַס? ,שו .אַפֿילו מיט
אַ קללה; :אַ' ה' *'  --געשװאָלן זאָלסטו
וערן װי א פֿאַס" .אין די חדרים ,אפֿילו אין
די בּתיימדרשים (קלויזן) פֿלעגט מען זיך
דערלויבּן מאַכן פּאַראָדיעס מיטן ניגון פֿון א"
ה' ,למשל :אי ה' ל' / ,לײגן זאָל אים אַ
חולאַת / ,אַ חולאת זאָל אים לייגן / ,ער זאָל

 זיך ניט קענען בּייגן / .בּייגן זאָל ער זיך ניטקענען / ,דער רוקן זאָל אים בּרענען / ,בּרענען
זאָל אים דער רוקן / ,ער זאָל זיך ניט קענען
בּוקן" :אי הי לי  /כּי היין הוא משקה כּדין
וכּדת  /אין עוד מלבֿדו / ,ניטאָ זײַן גלײַכן /

אַתֹּה חונן

2581 .

אין כּמוך בּמשקים  --מע קאָן זיך פֿאַרקײַבן",
,װי קומט אַ"ה' צו דער ארענדע??" ,פֿװל
(אן אַרענדאַר האָט בּײַ עמעצן אױסגעקױפֿט,
ד"ה איבּערגעשטיגן בּײַ דער ליציטאַציע א"ה',
האָט יענער אים אויסגעדונגען די ארענדע,
וואונדערט זיך דער ארענדארן.
,װער האנדלט הײַנט אֲ"ה'? איך װעֶל אײַך
אים אָפּלאָזן אין גלײַכן געלט" ,קמ,7681 ,
, ,9זינגען אהי פֿאַר די הקפֿות איז אַװדאי
אַן צֶרע" ,מ .דלוגאַטש,

װעלט

מסורה,

װאַרשע

 ,1זי , ,72וי שטארק װיי עס טוט דאָס
ייִדישע האַרץ זעענדיק  . . .אַז א פּריץ מישט
זיך אַמאָל אַרײַן אין א"ה' ,אין הקפֿות און
בּײַַם אויסװײילן גבּאים" ,ממוס ,אאַ שטאָט אין
מזרח' ,זי , .9ליציטאַציעס אויף אַ"ה' מיט
פּעטש" ,פרץ ,ידער לץי' .גאַלע װילן דווקא דעם
ערשטן פּסוק פֿון אַ"ה" ,שע ,אָרעמע און
פֿרײליכע װ ,ז' , ,23איך בּין א בעלן געוען
אַמאָל ,אין די גוטע יאָרן ,פֿאַר אַן א"-הלע
בּײַ אונדז אין בּית-מדרש גיין בּיז בּלוט אַרײַן",
שע ,מאַנאָלאָגן ,זי ,89

א"-ה-געלט  --געלט װאָס קומט אַרײַן
 פֿון פֿאַרקױפֿן די פּסוקים פֿון א"ה און װאָסװערט געניצט פֿאַר פֿאַרשײדענע הצטרכותן
פֿון בּית-מדרש (פֿון שטיבּל) בּמשך פֿון ווינטער,

אַתּה חונן (לאָדם דעת) ( --אַטאָ כוינען
(לייאָדאָם דאאס)| זאַץ2 .כסידור ,אין דער װאָכע-
דיקער שמונה:-עשׂרה, .דו {גאָטן בּאַשענקסט
(דעם מענטש מיט קענטשאַפֿט)" .מע פֿאַרבּינדט
עס מיט חכמהלעך, :דו דאַרפֿסט זאָגן א סך
מאָל אי ח' ל' ד'  --אפֿשר װעט העלפֿן";
,גייסט אַרױס אין גאַס  --געדענק דעם א' ח'
לי די"; ,די בּרכה אי ה' איז אויף דיר ניט
מקוּיים געװאָרן",

אַתֹּה יודע רזי עולם ( --אַטאָ יוידייאַ ראָזײ
אוילאָסן זאַץ .קכיומא ,פּז/בּ, .דיר זײַנען דאָך
בּאַוואוסט די געהיימנישן פֿון דער וװעלט"-- .
די ערשטע װערטער פֿון א קורצער תּפֿילה
װאָס מע זאָגט אין מנחה עֶרבֿ יום כּיפּור און
יום-כּיפּור ,װי אַרײַנפֿיר צו 'על-חטא שחטאנוי
מע בּינדט עס צונויף מיט פֿװל :אַ,י יי רי צִי --
אָבּעֶר דו זײַ ניט קיין גוֹלם"; :אַי י רי שִי
איז טײַטש :לעב ניט װי א גולם", .דער א' יי --

בּלויז גאָט װייסט די סודות און קיינער ניט
מער" ,סעג ,איצטער ,ירושלים ,7491

אַתֹּם קרויין (קרואים) אָדֹם  --אַטעִם
 . , ,אַידאָסן פֿראַזע .תּח? .כיבֿמות ,סא/א' .אײַך

קאָן מען בּאַצײיכענען (מיטן נאָמען) אָדם',
געניצט מיט פֿאַרבּינדוננען; :א' קי אִי? --
װאָס בּלאָזט איר זיך?", .װאָס האַלט איר זיך
פֿאַר א גדול? איר האָט דאָך ניט קיין שייכות
צו אי קי אָיי; ,איטלעכער . .. .רעדט זיך אײַן
נאָר ער איז דער אמתער ייִד ,דער עכטער
מענטש  ---אַי קי אָיי ,קמ ,6681 ,טן  ,04זי ,906

אתן הודיה ושבֿה לאל | --עטיין הוידאַיע
װאַשעװאַך לאָאײילן זאַץ .חֹּח, .איך װעל געבּן
אַ דאַנק און לויבּ צו גאָט" נוסח פֿון בּריוו װי

את חטאי...
,סיאיז געקומען דער אייזל און אױיסגעלאָשן
דאָס ליכט" .געניצט מיט בּבּ :א) מע האָט
פֿאַרריבּן עפּעס מיט געלט ,מיט שוחד, .מע
האָט דעם שווינדלער ניט געמשפּט ,װײַל אי חי
ו' לי"; בּ) װען א קליינער בּאאַמטער גיט אַרוס
עפּעס אַ גזירה אויף שטעטלשע יידן.

מע האָט געשריבּן אָנהײבּ  .71י"ה, .אי הי ו'
לי' דז איך כּתבֿ אגרת שלומיי בּיקומן האבּ
וממעלת כּבֿור תּוירתון" ,פּראָגבּ ,זי ,261

אַתרננולא ואַתרננולתא  --ואַטאַרנעגױילע
װײיאַטארנעגויילטען תֹּח22 .גיטין ,נה/בּ .יאיבּער
א האָן און א הוןי |צווייטער טייל :חרופֿ טור-
מלכּא ' --איז חרוב געװאָרן (די שטאָט) טור-
מלכאי .ס'איז געװוען א מנהג אקעגנצוטראָגן
חתױכּלה פֿון דער חופה א האָן מיט א הון,
װי אַ סימבּאָל פֿון פֿרוכפּערן זיך .א רוימישער
לעגיאָנער האָט איינמאָל צוגעכאַפּט בּיידע עו"
פֿות ,װאָס דאָס האָט אַרױסגערופֿן אַ שטאַרקן
פֿאַרדראָס בּײַ ייִדן :בּאלד האָט זיך פֿאַרשפּרײט
אַ קלאנג אַז ייִדן בּונטעװען זיך .די חיילות
פֿון קיסר האָבּן דעמאָלט אויסגעהרגעט די
שטאָט-לײטן ,געניצט װי א װאָרענונג :אן אמ
פּערניש איבּער א קלייניקייט קאָן האָבּן גאַר
פרגל :אַשקא דריספּק,
טראגישע רעזולטאטן.
;איר ווייסט דאָך אַי וי  --הערט אויף זיך צו
קריגן!", .מע מון אײַנשטילן די מחלוֹקת
איבּער א נײַעם רבֿ ,ס'קען דאָ װערן אי ו'".

אתנליא  --ועסגאַליען די .ככזוהר ,ח"בּ ,פּח/בּ,
ככתרגום ישעיה ,נא( .9 ,קבּלה) דאָס אַנט-
פּלעקטע ,װאָס מע קאָן זען מיטן אויגי .גאָט
דער 'מעטי {פֿון ;ותּחסרהו מ ע ט מאלוקים",
תּהלים ,ח ,6 ,מאַכט אלץ קאַליע! דער
ותּחסרהו' איז דער גרעסטער חסרון .ליכט
איז דער אתכּסיא ,מיסט איז די א'" ,ציט,
גל וו ,ניי  ,7491ז' ,993
אתדבּקות
! רויכע

רוחא

בּערויכען

בּרוחא | --איסדאַבּקעס
פֿראַזע.

2כזוהר.

בבּאַהעפֿטונג

פֿון גײַסט מיט גײַסט ,פֿון נשמה מיט נשמה'
מיט בּבּ :גײַסטיקע נאַנטשאַפֿט ,נשמה -קרובֿי
שאפֿט ,צוגעבּונדקייט ,אַהבֿת-נפֿש, .א שטיל
געבּעט ,א געהיימער שלומער פֿון גײַסטער...
|

אי

רי

בּיײי,

הלל

צייטלין,

הרבֿ

מלאַדי

;בּיידל

אָתאָ כבּוקר וגם לילה ( --אָסאָ בּוייקער

חסידים האָבּן זיך דערנענטערט ,אַן אי רי בּיי.

װײיגאַם לאַילען זאַץ .תּח2 .כישעיה ,כא,21 ,
'געקומען פֿרימאָרגן און אויך נאכט ,,תּּי
{|טראַדיציאָנעלער אײַנטײַטש' :ליכטיקייט פֿאַר
צדיקים און פֿינצטערניש פֿאַר רשעים'ן .געניצט
מיט בּבּ :א) די סכּנה איז אַריבּער ,אָבּער מע
דאַרף זײַן אויף דער װאַך :ב) געראַנגל צװישן
עליה און ירידה אין מענטשן גופֿא .עאַי בּ' --
ס'איז שוין טאָג געװען ,וי ל'  --ס'האָט זיך
געמאַכט אַז דער טאָג . . .שיקט מיך צוריק צו
דער נאַכט" ,צייט ,גל || ,נ"י  ,7491ז' 3934
ג) געראַנגל צװישן געזעלשאַפֿטלעכע גרופעס,
;אי בּ' װען ס'איז געקומען דאָס ליכט פון
השׂכּלה ,ו' ל'  --איז געװאָרן נאַכט בּײַ דיר,

את חאלוקים אֲנִי יֹרֹא  --עס העלויקים
ֿ,אַר
אֲני יאָרײין זאַץ .תַּח .ככבּראשית ,מֹבּ ,81 ,פ

גאָט האָבּ איך מורא" |יוספֿס זאָג צו בּאַרואיקן
זײַנע בּרידער אַז ער װעט זיי קיין שלעכטס
ניט טאָן} ,געניצט בּײַם פֿאַרזיכערן אז מען איז
ערלעך ,אַז מען איז ניט בּאגאנגען קיין פֿאַר-
בּרעכן, .איך בּין אומשולדיק ,א' ה' אי י".
{מע דערציילט אַז װען מע האָט געפֿרעגט יל"גן
פֿאַרװאָס עֶר גייט ארום מיט א שטעקן אום
שבּת ,האָט ער געענטפּערט :אי ה' אי יי  ---האָבּ
איך מיטגענומען א שטעקןן.

אָתאַ שוֹמֹר  ...{ --שוימערן פֿראַזע? .כלויט
יאָמר שומרי ,ישעיה ,כא' ,21 ,דער שומר איז
געקומעןי .געטאָילשון אונטער די נאַציס :אַ
װאָרענונג אַז אַ װעכטער ,א קאַפּאָ גייט,

אתון  --ואָסון די .מצ נבּ .זן? .כבּמדבּר ,כבּ,
 ,3אייזעלין, .ז,אָגט הקבּ"ה צו אים |בּלעמעןן:
דו מיט דײַן אַ ,װאָס דו מאַכסט מיט דײַן
כּישוף ,װעט איר אלע זײַן אין מײַן רשות",
נוצ ,זשיטאָמיר תּרכ"ג ,רכח/א, .בּיסט ניט
בּלויז אַן אַי ,בּיסט פֿאַר טאטע-מאַמע אַן אמתער
אָסון" {= לק :אומגליקן.

את אַחי אָנכי ממקש | --עס אַחײַ אָנוכי

את זה לעומת וה עֲשׂה האלקים --

מעװאַקעשן ?כבּראשית ,לז{ .61 ,יוספּס ענטפֿער
אויף דער פֿראגע װעמען ער זוכט אין פֿעלדער
אַרום שכםן , --מײַנע בּרידער זוך איך",
געניצט מיט בּבּ :א) איך װיל זײַן צװישן
,יר קאַנען זיך נישט
מײַניקע ,מיט מײַן פֿאָלק .מ
דערלויבּן צו פֿאַרלירן נאָך דרײ מיליאַן ייִדן
אי אי אִי מ' האָבּן אױיסגערופֿן די רבּנים פֿון
אַמעריקע  . . .פֿון דער בּימה אין מאַסקװער
שול" ,טמז 5691 ,א  )3 :5אויסדרוק פֿון בּאַגער
זיך צו פֿאַרבּינדן מיטן היסטאָרישן גורל פֿון
אייגענעם פֿאָלק, .רי יצחק אַבּרבּנאל האָט זיך
אָפּגעזאָגט צו פֿארבלײַבּן אין שפּאַניע און מיט
די װערטער אי אי אַי מי איז עֶר אוועק צוזאמען
מיט די גולי-ספֿרד".,

(עס זע לעאומאַס זה אָסאָ האַעלאָקיםן זאַץ.
תֹּח? .כקהלת ,ז, .41 ,דאָס אויך װי יענס האָט
גאָט געמאַכט" ,תּי ,געניצט מיטן בּ :יעדער
טעזיס האָט זײַן אַנטיטעזיס ,פֿאַראַן גלײַכצײַטיק
אי דאָס פּאַזיטיווע אי דאָס נעגאַטיוע; .את
זה לי זה עי ה'  --עס גלײַכט זיך אויס :איין
גר-צדק װאָס מיר בּאַקומען איז מער װערט װי

חוֹקר" ,צייט ,גל װ ,זי ,934

אַלע משומדים",

פּרץ' ,שטעט

און שטעטלעך,

פּונקט ,71

את חטאי אַני מזכּיר (היום)  --ועס
כאַטאָאַי  . ..מאַיזקיר (האַיוים)} זאַץ .תח.
ככבּראשית ,מא' .9 ,מײַנע זינד דערמאָן איך
(הײיַנט)! |דאָס האָט געזאָגט דער שׂר'המשקים
צו פּרעה) ,געניצט װי :אויסדרוק

פֿון חרטה,

אֶתאָ חמראַ ובטש לשרגא ( --אָסע כאַמרע

שולד-געפֿיל ,פֿאַרזען ,טעות .געניצט אויך מיט

אוּװאָטאַש לישראַגען זאַץ .תּח? .כשבּת ,קטז/בּ,

בּײַטעם פֿון גוטמוטיקער איר אויף א ניט לל-

2292

אַתחלתּא
טישער אױפֿפֿירונג אָדער אומבּאַואוסטזיניקער
עבֿירה, .אי חי אִי מ' :מיר האָט זיך דאַמאָלט
זייער געװאָלט האָבּן א נײַעם גאַרניטערל" ,בּן-
עמי| ,איבּזן יופֿאָל ,8881 ,טאן  ,3141ז' ,993
בּין איך געװען  --אי חי א' מ' ה'  --א
ראַבּינער אין א קליין שטעטל" ,שע ,יא װאָרט
פֿאַר א װאָרטי, .מע האָט געמוזט גיין אין די
קלאסן לערנען ייִדיש און געבּן כּללים פֿון דער
ייִדישער גראַמאַטיק .אי חי אי מ' ה' :די רוסישע
און דײַטשישע גראַמאַטיקעס האָבּן צוגעהאָלפֿן",
ימ ,ייֹפֿא.4 ,9391 ,

אַתחלתא  --ואַסכאַלטען די +- .דװװ .אָנ-
הייבּ ,התחלה', .אַלע הײַנטיקע  . . .ראַנגלענישן
 .צו דערגרייכן די גאולה שלמה ...זײַנען
בּלויז

איר

אַ'" ,איק,

.
1662א
91

,דער

דור

װאָס האָט זוכה געווען צו דער א' פֿון גאולת-
ישׂראל" ,איבּז? ,דוד בּןרגוריון ,טמז 6691 ,א ,32

;נאָר דעמאָלט אין עס געװען פּאָלטישע א"י
אריה

שמרי,

גק,6691 ,

טאן .75

אַתחלתא-דנאולה . . .{ --דעגעאוּלען פראַזע.
תח?? .מגילה ,יז/בּ .יאָנהײבּ פֿון דער גאולה'
ערבֿ משיחס קומען .געשעעניש ,מצבֿ װאָס
װײַזט אָן אויף אן אָנהײבּ פֿון א לאַנגדויערדיקן
פּראַצעס מיט גרויסע ,װיכטיקע דערלייזערישע
רעזולטאַטן (געוויינטלעך פֿאַרן ייַדישן פֿאָלק),
,משׂכּילים האָבּן אין עמאניצפאציע געזען די
אַיידי", .זיי קומען אומישנע פֿאַרהערן דעם
עילוי און טאַנצן פֿאַר שׂמחה :אַ"די!י ,פרץ,
'מאָנישי, .אַ װאָרף געטאָן זיך ...צו דעם
נאַציאָנאַלן דערלייזונג-מאָטיו ,אָבּער בּאַלד דער-

פֿילט ניט אין דער ערד איז גאָט ,און ניט אין
דער שפּראַך .,און ניט דאָס איז די אַ"ד",
קאָר ו ,נ"י , .8391דאַרף דאָס בּאַטראַכט װערן
װי אַן אַ"ד' . ..פֿון אינדיעס בּאפֿרײַאונג",
גרין

מענטשן

און

װערטןן,

נ"י ,3591

,די חתונה

אין פֿערנװאַלד  --די ערשטע חתונה אין לאגער
און אָט דאָס איז די אַ"די ,שנ ,ה .לײװיק.
אַיידײצײַט .אַדײתּקופֿה,

אָתי דיבּור ומבטל דיבּוֹר  --אָסע דיבּער
אוימװאַטל }. , .זאַץ .תּח22 .גיטין ,לבּ/בּ, .קומט
דאָס װאָרט און פּסלט (מאַכט בּטל) דאָס װאָרט",
געניצט מיט בּב :א) מע מעג חרטה האָבּן,
חרטה האָבּן איז מענטשלעך :ב) א מענטש מעג
בּײַטן זײַנע מיינונגען ,זײַנע אײַנשטעלונגען
,געװען א געבּראָטענער אפּיקורס ,איצט --
א פֿאַרבּרענטער חסיד ,אִי ד' ו' ד'" .פּעאאָ:
מ;ער? אַן אַפּאָרטוניסט ,אִי ד' ו' ד' ,װי 9ס
לוינט זיך צו דער קאַריערץ".

אֹת כּל היקום | --עס קאָל האַיעקוםן פּראַזע,
תּח.

אתרוג

עדבֿרים,

יא" ,6 ,דעם

גאנצן

בּאַשטאנך",

ועס רעדט זיך װעגן דתן ואבירם װאָס די ערד
האָט זיי אײַנגעשלונגען ,מיט זייערע געצעלטן,
מיט זייער בּאַשטאַנד ,ד"יה מיט זייער פֿאַרמעגןן,
געניצט מיטן 3ב :עשירות ,האָבּיאון-גוטס, .ער
האָט את כֹּל ה' ,אָבּער קיין הארץ האָט ער
ניט", .א קבּצן נעבּעך ,עס פֿעלן אים אויך די
דרײַ װערטער :את כֹּל ה", .עס פֿעלט אים

דער עס פֿון 'את כּל היקום' ,עס פֿעלט אים
ס'עסן",

אתכּטיא | --עסקאַסיע} די .מצ נבּ? .קלויט
תּרגום ירושלמי ,בּראשית ,כ( ,61 ,קבּלה)

דאָס פֿאַרהױלענע ,דאָס װאָס מע קען ניט משׂיג
זײַן,

אתמול אפֿרוח ,עכשיו בּיצה { --עסמויל
עפֿרואַך ,אכשאָװו בּייצען זאַץ .תּח? .כבּראשית
רבּה ,לז,; .4 ,נעכטן א הינדעלע ,הײַנט אן
אייעלט".

מיטן

געניצט

שטאַנד ,פֿאַרלאָרן
אַמאָל א יוסטער
ע' בּי  --א יורד
ייַד אַ מאמין ,און

:3

פֿון גוטן

פאַראָפּ

אָנזען ,פּרעסטיזש, .געװען
בּעל:הבּית ,א' א' ,און איצט
נעבּעך", .אי א'  --געוען אַ
ע' בּ'  ---געװאָרן אַ מופֿקר",

אתנחתא | --עסנאַכטען די- ,ס .אָפּרו ,האַלבּער
אָפּשטעלי ,נאַמען פֿון איינעם פֿון די טראָפּי
*מאַךְ אן אי
צייכנס ,קומט אונטערן אות י).
"מאַכן
= (צו א פּלאַפּלער) שװײַג א װײַלע.
אַן אי = אָנזעצן ,בּאַנקראָטירן ,אָפּשטעלן אַרוס-
צוגעבּן א צײַטשריפּֿט, .אין איין טייל תּפֿילות
שטיט איין א' וואו איין אָבּ זאַץ איז ,דש מן
עשׂ אַזו גיהערט צו זאָגן ,זונשׂט האָט עֹשׂ
קיין טעם ניט" ,עפּש ,דרך הישר

הבּא,

לעולם

פֿיג :פֿלעגמאַטישער,
פֿֿ8דמ תּמ"ה? ,נה/א .
פֿױלער, .פּאַניע אי ,מע דאַרף דאָך א בּיסל
אַרבּעטן אויך", .זיצן מונח און אי / ,די חבֿרים
דאָרט און װאַרטן;  /אויך אַזוי װי ער צע-
שמאכטע / ,אויך פֿון גורל פֿון א האַרטן /
אַלץ אַזױ געטראַפֿענע / -- ,פֿון דער װײַב
אַנטלאַפֿענע" ,אַל ו ז' ,042

אתנױיזונה | --עסנאַן זוינען דער" ,ס? .לדבֿרים,

כג.91 ,

 .1לוין װאָס מע גיט אַ זונה.
 .0יעדער

פֿון אַ זונה.

מין

 .2מתּנה
ניטכּשרער

פֿאַרדינסט.,

געלט

;די גוטע

ייִדן ...װי טאָרן זיי נעמען

אַזעלכע

לײַט

קװאֵל,

פֿון אַן אומריינעם

א פּדיון ...אַז אונדזער

בײַ
תּורה

פֿ.אַ.רבּאַט צו נעמען א"ז" ,קמ,6681 ,
טן  ,43זי , ,035די אַלע טיף פּראָסטיטואירטע
נשמות,

זי

כע
ל. .
ע.
וירער
וַרפֿ
די פֿא

לעבּן

פֿאַרקױפֿן

נאָר לשם

שרײַען

שמים ...און

בּײַ יעדע ,..געלעגנהייט

אַז

װעלכע
דעם

שם

מיטן שמים ,מיט כּליישׂראל צוזאמען פֿאַר
פּשוטע א-זיײ ,דער אידישער אַרײבּטער ,לאַנדאָן

 ,2זי 68.

אויך :א'-ז' ומחיר כּלב --

;זאָלסט ניט בּרענגען דעם לוין פֿון א זונה און
דאָס געצאָלט פֿון אַ הונט אין דעם הז פֿון
ה' דײַן גאָט" ,תּי ,דבֿרים ,כג,91 ,

אַתקינו

סעודתא

(דמחיימנותא)

-

(אַסקיינו סעאודאָסע (דימהיימנויסצ)ן פֿראַזע.
סידור2 .כזוהר ,ח"בּ ,פּח/בּ;, .גרייט צו די סעודה
(פֿון טרײַשאַפֿט)" .גרייט צום טיש{ .קורצער
אַרײַנפֿיר צו זמירות בּײַ אַלע דרײַ שבּתדיקע
סעודותן .דריקט אויס :א) אמונה אַז דער
אייבּערשטער האָט געגלוסט צו דעם זיבּעטן
הײליקן טאָג; בּ) פֿרײד װאָס די שכינה רוט
אויף דעם שבּתדיקן טיש ,װאָס װערט אויף א
מיסטישן אופֿן פֿאַרװאַנדלט אין אַ 'שולחן

גבֿוהי, .זיך אַפּגעפּאָרצט מיט זײַן קבּלת-שבּת
בּיחזידות און אאיזַר.ײ.ַ.נגעגאַנגען אין שטובּ
צו

א'

ס'",

ייל,

ניט

טויט

ניט

לעבּעדיק,

ווילנע תּרנ"ח ,ז'  ,67ד,אָס ניגונדל הערט אויף
צוזאַמען מיט די לעצטע װערטער פֿון אי ס"י
שװעבּט נאָך לאַנג אַרום אין דער הוילער פֿינצ-
טערניש דער אָפּקלאנג פֿון א זשומען" ,װײַס,
'צום איידעם אויף קעסט", .בּײַ דער הייליקער
סעודה ,װאָס איז פֿארװאַנדלט געװאָרן אין א
זיך אײַנהאָר-
יר
מ. .
ָ.
אריע
לסטע
געטלעכער מי
כן :אי ס' דיי ,זלמן שזר ,טמז,22 | 7691 ,

אַתקפֿמא ( --אַסקאַפֿטען די .מצ נבּ2733 .א
בּתרא ,קכט/א .אָנגריף' .געניצט מיטן ב:
שטאַרקע קשיא (אין א שקלא-וטריא) ,קעגנערי"
שער אָפּפֿרעג ,בּאַזירט אויף גרונטיקע בּאַװײַזן.
,די אי פֿון מר בֹּר רבֿ אַשי איז שוין אײינמאָל
געװען אַ קשיא", .אַ'  --אַן אמורא פֿרעגט
דעם אַנדערן און ענטפֿערט ניט פֿון אַ משנה
אָדער א בּרייתא ,נאָר מכּוז סבֿרא" ,סשי װ,
זי מח,
אתראה

 --ואַסראַע} די .ות .95 ,התראה,

יװאָרענונגי.

דאָס לעגאלע

מתרה

זײַן,

אױפֿי

קלערן דעם דין בּשייכות מיט אַן צבירה| .אויבּ
מע האָט עמעצן מתרה געװען  --דורך עדות --
און יענער האָט געשויגן ,אָדער צוגעשאָקלט
מיטן קאָפּ ,אפֿילן ער האָט געזאָגט :איך
וייס עסי ,און ער האָט געטאָן די עבֿירה --
איז ער פּטור; סײַדן ער האָט געזאָגט בּפֿירוש:
יאָ ,איך ווייס עס און איך װעל טאָן דעמאָלט
איז ער חײיבֿ (מכּות ,ו/בּ).ן

אתרותג { --עסרעגן דער ,יים {עסרױיגיםן
 .0נאָמען פֿון אַ ציטרוס-
ככסוכה ,לא/א.
פֿרוכט װאָס זעט אויס (איז) װי אַ גרויסער
ציטרין .זײַן הויט אין געל ,שאָרסטיק; האָט
אַן אַנגענעמען ריח :זײַן עוֹקץ איז א בּיסל
אײַנגעזונקען אויף אינעװײניק; זײַן פֿלײיש איז
װײַס און דער טעם איז זויערלעך :די יאָדער
איז לענג-אויס פֿון דער פּרי .דער אי קען א
לאַנגע צײַט בּלײַבּן אױיפֿן בּוים און אַריבּער-
טראָגן כּלערליי װעטערן ,קעלט און היץ.
 .2איינער פֿון די אַרבּעה מינים ( )4--װאָס
מע נעמט אום סוכּות און מע מאַכט די בּרכה
יל נטילת לולבֿי|{ .אין ויקרא ,כג 04 ,שטייט
ֿ,רוכט פֿון א שיינעם בּוים",
יפּרי עץ הדר'  ---פ
תּי .די משׂנה (סוכּה ,ג ,דיה) טײַטשט אויס
או דאָס איז אַן אי ,אַזױ אויך בּײַ אונקלוס,
יונתן בּן עוזיאל ,רשי ,אבֿךדעזרא ,רמבּ"ןן.
א כּשרער אי ,א געלער א' ,א הדר אַן א' אַן
ארץ-ישׂראלדיקער אי אאַ.

 3פֿיג .זייער א שיינער מענטש ,װער עס
קען לערנען און איז נאָך דערצו א בּעל-מידות,
איידעלער ,מיוחסדיקער מענטש, .דער חתן איז
דער אי אין דער משפּחה",, .אין אונדזער קלויז
איז שטענדיק סוכּות ,מיר האָבּן איים", .אַזױי
זאָגט דער שמש צום בּעל-הבּית אויף דעם ארץי
ישׂראל-ייד :ס'איז אַן אי ,נישט קיין אוֹרח...
אַן אי הייסט אַ ייד פֿון סאַמע זײַד ,א שיינער
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אתרוג
ייָד ,אַ פּאַרשױין" ,שע ,דער אורח; .סיפּיקט
זיך אײַך אַזא א' א מובֿחר :סײַ תּורה ,סײַ
חכמה ,סײַ חריפֿות צום מסחר" ,שמואל
שיין ,...דיא ירושה ,דראָהאָבּיטש  ,2091זי ,13
 9שיין (טײַער ,ליבּ) װי אַן א' ,װי א קאַ-
ר(א)פֿירער א'; אויסגעדארט (א פּנים) װי אַ
פֿאַרדאַרטער (פֿאַראַיאָריקער) א'; װערט זײַן װי
א פּסולער (פֿאַראַיאָריקער) א'; האַלטן עמעצן
אין װאַטע װי אן א'; עֶר איז װי אַ לולבֿ (הויך
און דאַר} ,זי איז װי אַן אי |נידעריק און דיק)
און קינדערלעך װי סכך |א סךן :א װײַבּעלע
װי אַן א' {זעט שיין אויס ,אָבּער אויפֿן טעם
זויערלעך}; שמעקן װי אַן א' ,היטן װי אַן א';
געל װי אַן א' {בּלױיז לגנאין; אָנגעלײגט (גאנג-
בּאַר) װי אן א' ערבֿ סוכּות ,אָנגעלײיגט װי אַן
אי אויף חנוכּה :בּאַטראַכטן פֿון אלע זײַטן
וי אַן א'; זי איז בּײַ אים (װי מע זאָגט) װי
מיטן ערשטן אי |זי איז בּײַ אים טײַער ,ער
האָט בּיז איר קיין פֿרױ ניט געהאַטן :נעמען
װי א בּלינדן א' {חתונה האָבּן אָן איבּער-
קלערענישןן,
שװ ,פֿװל, :דער אי קאַסט דאָס גאַנצע געלט
און איבּערן (אויפֿן) לולב מאַכט מען די בּרכה"

(בב :מע לייגט ניט קיין אַכט אויף דעם פֿאַר-
מעגן ,נאָר אויף בּאשיידענע מעלות :דער עולם
צאַצקעט זיך מיט עמעצן װאָס איז װי א מענטש
װייניקער װערט װי מיט עמעצן װאָס האָט
גרויסע מעלותן, :דער א' מיינט אַז ער אין
דאָס שײַנדל און אױפֿן לולבֿ מאַכט מען די
בּרכה"; ,כאָטש מע זאָגט בּ צנט שן א"
האָבּן די חכמים געהייסן מאַכן די בּרכה אױפֿן
לולפ" |עס קען זײַן װערטפֿולער דער װאָס
מענטשן פֿאַרשטײען ניט זײַן װערטן; ,אַז מע
(אַ ייִד) האָט ניט קיין א'  --בּענטשט ער ניט";
;אַז ס'איז ניטאָ קיין א' ,בּענטשט מען מיט אַ
בּולבּע"; :אַז מע האָט ניט קיין אי ,דאַרף מען
קיין פּושקע ניט האָבּן"; ,האָסט געגנבעט דעם
א'  --נעם צו די פּושקע (אויך)", :דער א'
דאַרף זײַן כּשר און דאָס געלט פֿאַר אים אויך";
בּ,ענטשן אי און שלאָגן כּפּרות קען מען ניט
צוזאַמען"; ,לױפֿן ערבֿ פּסח קױפֿן אן אי און
ערבֿ סוכּות פֿאַרקױפֿן דעם חמץ" |טאָן עפּעס
ניט אין דער ריכטיקער צײַטן|;  ---,אַזאַ מנװל
הייסט בּײַ דיר א'?  --פֿאַרװאָס ניט? אתרוג
מאַכט :אִתֹּה תּמיד רשע וגולם", :דער ייד אין
געגליכן צום א' :אַ שיינע פּרי ,האלט אויס היץ
און קעלט ,איז כּשר נאָר מיט אַ פּיטום ,מיט אַ

אתרוג

ייִדיש קעפּל ,און איז אײַנגעװיקלט אין קליאַי
טשע",

אתרונ?

 --אָס- ,עך .פֿקפ פֿון א',

ספּעציעל מיטן  .5 3א חתנדל אַן איל .דערטאַפּן
אן איל ,קױפֿן א גרויסע מציאה, .מײַנע
שוויגערעלטערן  . . .האָבּן מיך געהאלטן פּשוט
 .װי אן איל ,װי א מזוזהלע" ,פּ .א ,.ליבּע בּלײַבּט
ליבּע ,ווילנע  ,9781זי , .01א הײַזל אַ צאַצקע,
אַן איל  --און איצט מישטיינס געזאָגט װי
דאָס זעט

אויס",

פֿישל

שניאורסאָ,

קאַראַהאָד,

ווילנע ,8291
װער עס האַנדלט
אתרוגער  --דער" ,ס.
מיט איים .װער עס האָט די שליחות פֿון קהל
צו בּרענגען איים .דער איער האָט געדאַרפֿט זײַן
אַ כּשרער ,אַן ערלעכער ייָד .עס איז געװען א
פּריווילעגיע צו זײַן אַן א'ער, .והיו מכשילים
את הרבּים , . .מהיום והלאה  . . .ולא יעלה על
לבֿ לקבּל אותם לאתרוגר בּקהלתנו"' ,תּקנת
קהלת קראָקאי ,תּכ"ו| ,ישׂראל הײלפּרין ,ועד
אַרבּע אַרצות ,ירושלים תּש"ה ,זי 4941
אתרוגיבּוים  --דער -- ,בּיימער, .דער
א"בּ'י איז גלײַך צו א {פֿרוכטן|-בּוים אין דריי
זאכן און צו גרינס (ירק) אין איין זאך" ,פּיעט,
בּכּורים ,בּ ,ו, .עטליכי דיא זאָגן עֹשׂ איז |דער
עץ-הדעתן איין (אתרוג) בּוים גיװועזן ,אוני דרום
איז דער מנהג דאש דיא װײַבּר נעמן דעם אתרוג
אוני רײַסן אוישׂ דיא שטיל אן (הושענא רבּא)",
צאינה ,ג/בּ.

 .1געלט
אתרוג"ג ע ל ט  --דאָס" ,ער , ן.
װאָס מע לייזט אָפּ בּײַם פֿאַרקױפֿן אתרוגים,
פֿ,ון א"גי װאָס די גבּאים האָבּן אװעקגע:
שענקט צו דעם צװעק |העלפֿן די פּאָגראָמיר-
 .2געלט
טען" ,יִפֿאָל ,1881 ,א  ,8זי .121
צו קױפֿן אַן אתרוג אָדער אתרוגים .שפּאָרן א
 .0געלט פֿאַרן ניצן
גאַנצן זומער אויף א""גי.
דעם (קהלשן) אתרוג ,פֿאַרן בּרענגען אין שטובּ,
אתרוג"ה אַ לט ער  --דזו אתרוג-פושקע,
א' ה ד ר , --יעדער ייִד האָט זיך געפֿלײַסט
צו בּרענגען אַן א' ה' װאָס קען שענער ניט
א"
זײַן" ,יַפֿאָל ,7881 ,מאן  ,83ו' 246.
װײַבּל  --װאָס טראָגט ארום דעם אי צו
אָרעמע װײַבּער און זאָגט מיט זי די בּרכה,
א' מהודר ; --א בּעלל-
אײטרעגער.
הבּית א נכבד ,א פֿײַנער בּריה ,דער קױפֿט
אן אי מי"! ,ר' יעקבֿ מדובּנא ,משלי חכמה,
א' מוב חר.
שמות ,וילנע תּר"ג ,כא/א.

אתרוג"פּ וש קע --

די ,סס .פּושקע

ואו

מע האַלט דעם א'י .די שיינע פּושקעס זײַנען
פֿון געשליפֿענעם גלאָז ,פֿון זילבּער מיט גוטער
יוװעליר-אַרבּעט .אינעװייניק איז אױיסגעבּעט
מיט ווייכער קלאָטשע אָדער מיט װאַטע .די
פושקע איז צוגעדעקט און דער אי-ריח װעפט
זיך ניט אויס, .ג,לעזערנע שענקלעך מיט ספֿרים

און מיט זילבּערנע און גאָלדענע כּלים .אויסער
א חנוכּה-לאָמפּ ,בּשׂמים-פּושקעס ,אי" פּיסַ ,פּרץ,
װערק,
דראַמאַטישע
קעסטעלע  --ד.

צציקאָי,

ז'

.301

א"

בּלינדער א''  -אַזא װאָס מע קױיפֿט ניט"
בּאַקוקנדיק ,װאָס מע נעמט ארויס פֿון א קאַסטן
אויף טראַף .נעמען װי א בּלינדן אי, .א בּלינדן
אי קויף איך ניט ,איך מוז זען דעם פּיטום" =
א) בּײַם אײַנקױפֿן סחורה מוז מען גוט בֹּא
טראַכטן צי עס לוינט זיך :בּ) בּײַם שליסן אַ
שידוך דאַרף מען גוט בּאַקוקן די כּלה ,זיך
בּאַקענען מיט די מחותּנים ,פֿװל.
טויטער א'  --אַן אתרוג מיט אַן אָפּגע-
בּראַכענעם פּיטום, .קערט ,זײַט מוחל ,איבּער
דעם אתרוג מיטן פּיטום אַראָפּ און זאָגט
ישהחיינו' ,נאָר פּאַװאָלינקע . ..אוי ! . . .איר
האָט מיר געפּסלט דעם אי . . .אַ טויטער א'! --
זאָגט דער טאַטע מיט אַן אונטערגעבּראַכענער
שטימע" ,שע' ,דער אתרוג',
יאַינעװער אי  --איך :יאנ אִיװ ער
אי .פֿטמ .אַן אי פֿון דער שטאָט יאָאנינא אין
צפֿון-מערבֿ-גריכנלאַנד .מע האָט געהאלטן אַז
אַזא אי איז אַ מהודר,
קאָרפּוער ,קאַר(א)פֿירער א' --
אויך :ק אַ ר ע פֿינע ר אי אן אי פֿון דעם
גריכישן אינדזל קאָרפֿו .בּיז דער א"י-אי האָט
אַרױסגעשטױסן ,איז אָט דער א' פֿאַררעכנט
געװוען װי דער סאמע בּעסטער, .זײַן בּחורל
 , . ,איאָ ,קפֿריסין! א קאַרפֿירער איל  . , .טאַקע
װאָס מע רופט א צאַצקעלע ,א זײַדן קינד!",
ממוס ,פֿריזיו ,ז' ; ,15אָבּער א קאַרפֿירער? --

פֿרעגט דער טאַטע --- ...נאָך א מין קאַרפֿי
רער! . . .א קאַרפֿירער שבּקאַרפֿירער! צװישן
קאַרפֿירער א קאַרפֿירער!" ,שע ,ידער אתרוג,
אי {( --קאַוש)לשערן אי װאָס
קהלשער
געהערט קהל און איז פֿרײַ פֿאַר אַלעמען צו
בּענטשן .דער מנהג יוצא צו זײַן מיטן קהלשן
אי איז אַנטשטאַנען בּשעת-הדחק ,װײַל אָרעמע
ייִדן זײַנען ניט געװען אין שטאַנד צו קױפֿן אַן
אייגענעם אי .אַרומגײן מיטן קהלשן אי צװישן
אַרעמע װײַבּער,
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