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  ער לידעדישן יִייוח אדער ּכ

  
נות סּכ, צווייפל און צעטומלעניש, ט פון הפקרות און ספקותַײנטיקער צַײאין דער ה

ר מען ניט  טָא–, בפרטלק דישן פָארן יִי פַאאון , בכלל אויף דער וועלט, רויסרופןאון ַא
  .ער לידעאון דער עיקר פון יידיש, דיש יִיוח פוןצן דעם ּכאונטערשַא

  
, מעדרַא, רהומָא(נערן רבן און זשַאלע אירע פַא אין ַא–, ך און קולטוררַאדיש שּפיִי
דער  אין ַײאון ס, טרמַאפָא-לקספָא אינעם ַײס, )נגאון געזַא ,עזיעָאּפ, זערָאּפ

 1000ע ּפפון קנַאבן געדינט במשך  הָא–טור  פון דער ליטערַארםוצטער פָאאויסגעּפ
נות און סּכלק און העלפן עס איבערלעבן די דיש פָאס יִי צו היטן דָא,ריָא

" לשון-מעמַא" געפינט מען אין –מע איר קינד  מַאווי ַא. טַײשטרויכלונגען פון דער צ
רן יחיד און פַאדישן רן יִידערמוטיקונג פַאאון  ,פטקרַא ,רגזָא, צערטלעכקייטדיש יִי
  .  ללּכ
  
 –, לקדישן פָאדיש ליד געדינט דעם יִיס יִיט דָאשך פון צענדליקער דורות הָאבמ
ביז צו די לידער פון , חה לידער און משּפ,יוגנט, קינדער, נהייבנדיק פון די וויגלידערָא
- און יום,שבת, טן פון שמחותַײאין די בעסטע צ. רעכט און יושר-ר מענטשןמף פַאקַא
 אין די ערגסטע .כט די ריכטיקע שטימונגנגעברַאַײרנג ַאַאדיש געזס יִיט דָאהָא, טוב
 און ,געשטיצט, שיצטט עס אונדז בַא הָא,רן לעבןמף פַאטן פון מלחמה און קַאַײצ

 ,חדלונג פון ּפרקריּפ קעגן דער פַאַײאון ס, ונא קעגן פיזישן ׂשַײס, געמוטיקט
  .  נגסטישער אונטערגַאַײגצי , רלוירענער אמונהפַא

  
רעסע וועגן דער דישער ּפאין דער יִילייענט מען  –, קעגןדַא –, ר אויסיָא, ןַײאר יָא
, געמישטע חתונותצענט פון רָאקסנדיקער ּפדער ווַאוועגן , ציעסימילַאנה פון ַאסּכ

 דער ַײבלנקייט  געפַארלישערַאמָא, ונגדישער דערצִיכטער יִירשווַאוועגן דער פַא
נפערענצן פון  קָאדישעיִי-ןלגעמיייוניסטישע און ַאאויף צ. ערגערסאון ... ,יוגנט

טוט  ,מעריקע און אין ַא,עּפאיירָא, ראליׂשציעס אין ניזַארגַאגרעסערע און קלענערע ָא
רויס פון  קריכט ַאעסביז " (זעוםונַא-דַא "..., ןדיסקוסירנד נַאכַאאון נָאס ווידער מען דָא

  .ניטען דערגייט מלק  און צו קיין טָא ...,)לדזהַא
  

רקן און מונטערן רף שטַאאמת מע דַא. ונגדישע דערצִירקן יִירשטַארף פַאמע דַא, אמת
ל מָאַא? כןרַאשּפע אין פרעמד? ן אייגענעם לשוןן ַאבער ָאָא... דישקייטדי יסודות פון יִי

ן נעמיי מיר(דיש געלערנט אין יִי, דישגערעדט יִי, דישגעהערט יִיך ט די יוגנט נָאהָא
ט מעו  הָא– )ריידנדיקע היימען-דישמיקע פון יִישטַאּפ וועגן די ָא,רשטייט זיך פַא,דָא
ס ס ווָא דָא– פלַאנצטגענַײרַאך דישער עטיק נָאִיידישקייט און  ביסל יִיטש ַא זיי כָאַײב

לע קהילות פון מעט ַאּכאין . בער מער ניטָא". רץדיש הַא יִיַא"ן מע רופט ָא
דיש לשון אייגן יִי'ט מען סראל הָאאון אויך אין ארץ יׂש, נזרייטן אשּכרשּפפַא

 היימישן פון דעם –דעם געוואוינט פון ּפָאדער יוגנט און , בןגרָא בַאערהייטלעבעדיק
  . דישקייטאון ממילא פון יִי... דישיִי
  

און זיך , לטןראל אויסגעהַאיׂש-בן די בניכן הָא זַאַײדרנק  דַאז ַאַא, למשל, שטייטעס 
דינגונגען פון לק אין מצרים אונטער די ערגסטע בַא פָאמען ווי ַאלטן צוזַאגעהַאנַײא

  ...און זייער לשון, זייערע נעמען, זייער קליידונג: ַײפנדינסט און אויסנוצערשקלַא
  

לשון מיט איר -דישס רעדט יִיראל ווָא פרוי אין מדינת יׂש וויץ וועגן ַאמע דערציילט ַא
. לע טוען עס ווי ַא–ס זי רעדט ניט עברית מיטן קינד רווָאפַא, פרעגט מען זי. קינד

  ..." ד יִיז ער איז ַאַא, רגעסןל פַאז ער זָאאיך וויל ניט ַא: "ענטפערט זי
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 :מעטער פון דער וועלט מצבָארבַאד איז דער דער יִי":  ווערטלנטקַאבַא ויך ַאן ארַאפַא
 קען ."וויי-און-ךאיז ָא, מער ניטטָא. עלטוואיז גוט אויף דער , דן גוט יִיַײט זיך בלעב

  .לקדישן פָאפון יִיבַארָאמעטער ז זי איז דער  ַא:דישגן וועגן יִיס אויך זָאמען דָא
  

 מיטן,  טעותרעריש היסטָא ַא–, ותע טכט ַאבן געמַאאונדזערע מנהיגים הָא
ס צו גרייט דָאניט י זינען ַײ ז,ערןידוצום בַא .דישן לעבן לשון פון יִידישרויסשטויסן יִיַא
טעווען די רַא"ל רעדן וועגן מָאך ַאאון נָא, למָא ווידער ַאר זיי טועןנָא ,נערקענעןָא

ז ַײדער בלויז טיילווָא, וסטע ּפלפטמָאָאנען ַײדן זבער זייערע מעטָאָא. "ציעסיטוַא
  .מצליח

  
 און, ישןדערפר, עןַײנרף בַא מע דַא:ןעס טָא עּפךנָאך דָאמע קען , פונדעסטוועגן

, גענעדערשלָא דיאין די זעגלען פון סט ַײאון גוח  ּכפוןע ווינטן ַײזן ננבלָאַײרַא
 פון מעןי נהדיקעסּכרום איבער די נדזשען ַאס בלָא ווָאלעךדישע שיפיִי רצווייפלטעפַא

די פרישע הערצער פון יונגע , ירירן און דערמוטיקןאינסּפ, עןַײפררף בַא מע דַא.לעבן
 ערןַײטאון דורך דעם , דישאון דורך יִי. דישע נשמות אויף דער וועלטיִיאון ריינע 

  .ס דערגרייכן קען מען דָא,דישן ליד יִי פוןשליסל
  

/************************/  
  
כקייט פון ַײדי ר, די טיפקייט, ילןשּפַײ מיט בזןַײוואאויפצוצילט  רבעטַאזיקע  דָאיד
 און לץלער שטָאנַאציָאנַא אין הילכות .ליד בפרטדישן און פון דעם יִי, דיש בכלליִי

ג נט צו טָאַײלים הס אפשר די וויכטיקסטע ּכדָאנען ַײז ,דישקייטיִינפשדיקער -מסירת
גוטע  בןַײרבלפַאן יאס שטערן אונדז  ווָארישע טענדענצןָאטסימילַא ַארפןווַאאצוּפרָאַא
טעווען די רַא"קע ען טַאקען מ אופן זַא אויף ַא.רנטלעכע מענטשן ָא און,דןיִי

   .ןר טָארף נָאמע דַא. ר וועלןרף נָאמע דַא". ציעסיטוַא
  

 עטלעכע מוסטערן פון בלויז נגעגעבן ָא,רבעטזיקער ַא אין דער דָא, דָאעס ווערן
ך ס וועלן נָאאון ווָא –, דןסטערט פריערדיקע דורות יִיַײגבן בַאס הָאלידער ווָא

דישן ליד ר פון יִיערטוַאדער רעּפ. דן יִי פון דורות סך ַאךסטערן און מונטערן נָאַײגבַא
ך אפילו ניט און אוודאי נָא, רטיקרשיידנַאך און פַאַײר רגָא, ר גרויסאיז גָא

עזיע ָאּפ:  אויפבליעןערשטרפן ס דַאָאוטויזנטער לידער וך נָאנען רַאפַא. טאויסגעשעּפ
  .נגעשריבענעך ניט ָאדער נָאצי לי, פן מוזיקך שַארף מען נָאס צו דעם דַאווָא

  
דן פון יעדן עלטער דישקייט דור יִייִי-ךנָא- דורשטיקער דטדישן ליד וועאין יִי

-יראתאון אוודאי און אוודאי , מענטשלעכקייט, לישקייטרַאמָא,  טיפקייטלעקןנטּפַא
וועלן , כטגעברַא ווערן דָאס ווָאדישע לידער ילן פון יִישּפַײבדי עטלעכע . שמים
 דערפירן  און,סטיקע מדרגותַײ גהעכערע דערגרייכן העלפן די צוהערעררצעשעם מי

-"הילף-ערשטע" ן ַאס דינען וויל דָאזָא. דישן לעבןוחות אין יִיע ּכַײצו חידושים און נ
  .רס נייטיקט זיך אין דעם גָאווָא לקדישן פָארן יִיריצונג פַאנשּפַײא-געזונטס

  
/************************/  
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   דעןלדפַאגָא אברהם פון – טַײצ די איז עקומעןג
  )אברהם גָאלדפַאדען :מוזיק(

  טַײגעקומען איז די צ
  ,טַײזי איז שוין ניט וו

  ,טַײר ניט ווגָא ,יָא
  עןַײפר בַאנדס לַאדָא
  ,עןַײפרבַא, יָא, יָא

  ,עןַײנהמקדש בַא- ס ביתָאדאון 
   .עןַײנבַא, יָא, יָא

  עןַײפרבַאדָאס לַאנד 
  ....ַײנ'ן אויף סאויפבויע

  
אברהם , טערדערנעם יידישן טעַאטער פון מָאט דער פָאווערטער הָאזיקע דָאי ד
-בריעסע ישער ּפן עּפַײר זר צוריק פַא יָא130ן ערך נגעשריבן מיט ַאָא, דעןלדפַאגָא
 ,מלכות יהודה ,דישע מלוכהען די יִיַײנען און בַאַײפר עס רעדט זיך וועגן בַא.וכבאּכ

 פון דער רוימישער ךיָאלן אונטערן ר צוריק געפַאצוויי טויזנט יָאז בערך איס ווָא
  .ציעסימילַאר ַאעפון אינערלעכראל יׂש-ען עםַײפר בַא וועגןאויךאון , עריעאימּפ

  
און , נדדישן לַאדן אין יִיווען עס לעבן יִי, נטַײנען די ווערטער הַײסיק זַאווי ּפ

דישער יִי, דישע ווערטןאון יִי, דישקייטיך פון יִיטערן זַײסימילירן זיך און דערווַא
נען ַײדיש לעבן און ז יִיעס ַאעּפ ךדָאס פירן  די ווָא רוף צובער אויך ַאס איז ָאדָא. עטיק
שבת "פט כן ָאמַאס ווָא די יעניקע ָא-טאויך צו ָא. רןגעווָא" נעניםּכ"נצן ניט אינגַאך נָא

 – "פרומע"זוי גערופענע  די ַא–אפילו צווישן זיי  און קיין אחדות איז ניטָא, "פאר זיך
ס לץ ווָאלץ מיט ַאלטן זיך פעסט און שטָאאון הַא, עןַײנ צו בַאאויך צו זיי איז דער רוף

  .ידישלעךאיז ִי
/************************/  

  
ס ווא,  וויכטיקע מיטטיילונגס גיט איבער ַא ווָא–ן מוזיק  ָא– ליד ך ַאבן מיר נָאט הָאָא

אויך זיך צו , לק רוף צום פָאס איז ַאדָא. מיר דארפן און מוזן אויסהערן און אויספירן
  ...ךאון נָא, דערקוויקן, אויפוועקן, עןַײנבַא

  

  דוסַײנ לייב פון – פָאלק ןַײמ צו
  - 1-  

  !שטיי אויף דער ווַאך
  ,הָאט דיך די שעה פון נסיון געטרָאפן
  ,וָאפןנעם און בַאפריש די פַאררָאסטעטע ו

  –לייג דיך ניט שלָאפן , מַאך ניט די אויגן צו
  !שטיי אויף דער ווַאך

  - 2-  
  ! ווי ַא פעלדזַײז

  .דער קָאן עס  –ן אומגליקַײדער ווָאס פַארשטייט נָאר ז
  ,ליַארעמען בייז מעג דער ים פון סּכנות

  –שטיי ווי פַארגליווערט אין שטרענגער עקשנות 
  ! ווי ַא פעלדזַײז
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  !ן פַארמעגןַײיט דה
  ,ערַײַא טר, ן בנין ַא שומרַײ פַאר דַײז

  ,ערַײנע אוצרות פון גיהנומשן פַײשיץ ז
   –ער ַײנען דיר טַײנע ּפערל ווָאס זַײשיץ ד
  !ן פַארמעגןַײהיט ד

  - 4-  
  !בעטל קיין טרייסט

  ,ן גרויסער נשמהַײגרויס איז דער וויי פון ד
  ,נחמה קיין שטרַאל פון ם קיינעַײבעט ניט ב
   –ן הייליקייט טמא ַײן שטָאלץ און דַײמַאך ניט ד

  !בעטל קיין טרייסט
  - 5-  

  !ן קרַאפטַײגלייב אין ד
  ,צעשטָאכן, ן קערּפער צעוואונדעטַײן דַײמעג ז

  ,ָעִתיד מיט פעסטן בטחוןן ַײדגלייב אין 
     –ן קינפטיקן גרויסן נצחון ַײגלייב אין ד
  !ן קרַאפטַײגלייב אין ד

  
  

מען קען עס זָאגן וועגן מדינת . טַײנטיקער צַײן אין דער הַײיד ּפַאסט זיך גוט ַארדָאס ל
נע ַײשיץ ז  , ערַײַא טר, ן בנין ַא שומרַײ פַאר דַײז   !ן פַארמעגןַײהיט ד": נטַײיׂשראל ה

  ."...ערַײאוצרות פון גיהנומשן פ
  

  : כן חורבן נָא– מלחמה-עלטאון וועגן יִידיש נָאך דער צווייטער וו, ָאדער וועגן די יִידן
גלייב אין , צעשטָאכן, ן קערּפער צעוואונדעטַײן דַײ מעג ז !ן קרַאפטַײגלייב אין ד"
  ."...ן ָעִתיד מיט פעסטן בטחוןַײד
  
  . יָאר צוריקמעט הונדערטּכמיט , דוסַײנלייב  און געזָאגט הָאט עס –
  

לומערשטע ס אונדזערע ּכהערן אוי, עסַײלייענען די נ, רוםווען מיר קוקן זיך ַא
און דער , נט אויף דער וועלטַײלק הס פָאז דָאקען מען גיך פעסטשטעלן ַא, מנהיגים

  .ן ברעןַײז, לץן שטָאַײרלוירן זט פַא הָא,ראלעיקר אין מדינת יׂש
  
, סחּפ"שטייט  סח הגדהאין דער ּפ: נג צוריק געדרשנטט ניט לַא קלוגער רב הָאַא

בן מיר  הָאמצות, רויס פון מצריםך ַאנען מיר דָאַײ זסחּפ – ?העל שום מ –" מרור, מצה
ר געווען גָא איז , ביטערקייט– מרורער דער טעם פון בָא, לענישַײקן אין אגעמוזט בַא
רפט דַא בַאמרורלט  ווָא, הייסט עס,גישלָאנָאכרָא. אונגַײפרר דער בַאפַא, אין מצרים

, מרור: "ןַײרפט זדַא בַאכלׂש-יּפ-עללט ווָא, ונגרדענדי ָא, דער סדר (ךן די ערשטע זַאַײז
זוי צוגעוואוינט צו די שלעכטע בן זיך ַא הָאראליׂש-בניבער די  ָא– ")מצה, סחּפ

דער ך  ערשט נָא–  יציאת מצריםךערשט נָאז ַא, פנדינסטאומשטענדן און צו שקלַא
ביז טער זייער לעבן איז נען ווי בירשטַאאון פַא, טּפבן זיי זיך געכַאהָא –, אונגַײפרבַא

  . געווען לטדעמָא
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כן מַא, ן אויג דָאכן ַארמַאמיר פַא. גנט צו טָאַײ ה,ליידער,  דער מצב אויךזוי איזאון ַא
ממש גיבן אויף אונדזערע עטישע ... שרותכן ּפמַא, ךנָאגיבן , רטזיך ניט וויסנדיק דָא

כן און געוויינען זיך צו צו זַא.. .ירוציםלערליי ּתּכן און ָאמיט , דישע ווערטןאון יִי
בשום אופן ניט געווען מא מסּתלטן מיר  צוריק ווָאןר יָאלָאצ ס מיט ַאווָא, נטַײה

ביז איין ... ןן און ָא גייט ָאדער מצבאון ... גןַײרשוודער צו פַאָא, ים אויפצוגעבןמסּכ
און ווי , איז סערשטיין ווי ביטער קע פַאטַאאון , ןּפזיך אויפכַאג וועלן מיר טָא

די "? נגזוי לַארטן ַארפן מיר ווַאס דַאבער צו ווָא ָא...לןנען געפַאַײנידעריק מיר ז
, ר לייענעןרף עס נָא מע דַא–" נטאיז אויף דער ווַא", גט ווי מען זָא–" שריפט

  ...וועגןעס דערן עּפאון טָא, רשטייןפַא
  

  ..."די מלחמה איז שווער, דער טָאג איז הייס"... 
  
 פון טעניורב מָאמען נט ליד אונטערן נָאקַא בַאנען עטלעכע ווערטער פון ַאַײס זדָא

, ציעסימילַא מלחמה קעגן דער ַאקע אין ַאמיר געפינען זיך טַא, יָא. אהרון צייטלין
 און, ט פאר אחדותַײאיצט די צאיז , דעריבער. און ערגערס, כגילטיקייטַײעגן גלק
  . און קינאה ,איזםעגָא, גאווה פון לדיקע פירעכצןּפרפן קליינקעווַאּפ ָארןפַא

  
ר  יָא40ך ראל נָאנדרינגען אין ארץ יׂשַײררן ַארט פַאנען הַאראל איז געשטַאווען עם יׂש

לט בן געווָאס הָאנען געווען עטלעכע שבטים ווָאַײז, נדערן אין מדברפון ווַא
ט בן געהַאזיי הָא. נד אין לַאנגייןַײראון ניט ַא, ט ירדןַײבן אויף יענער זַײרבלפַא

עס נען און ננעמען ּכַײר ַאפון דער מלחמה צו, בערָא, רדערפַא .זייערע סיבות דערויף
ף זייערע ך גובר געווען אוידָאבן זיי הָא, ראלנד יׂשנדלען אין דעם לַארווַאפַא
 מףנדערע שבטים אין קַאראייניקט מיט די ַאאון זיך פַא, ערזענלעכע אינטערעסןּפ
  . נגעןנען זיי זיך צעגַאַײז, עטערשּפ. נדרן לַאפַא

  
ן דעם ּפרפן כַא מיר דַא: גורלדיקער שעהנט אין ַאַײזוי געפינען מיר זיך הונקט ַאּפ

פרשת /פרשת בלק (הןנחס הּכל ּפמָאן ַאט געטָאווי עס הָא און, מענטרישן מָאהיסטָא
  . רףס מע דַאן ווָאאון טָא, גייןדורכזן עס ַאניט לָא –, )ג"י-' ז:ה"במדבר כ: ינחסּפ
  
וויסן און און  ,וחן ּכדישן ליד קענען מיר שעּפיִיפון  ַײאון ס, ורהן דער ּתפו ַײס
און ניט , ןטָאמען רף דַא, ןַײל ניט זניט געקוקט אויף ווי שווער עס זָאז ַא, רשטייןפַא

  ...עס צי דרשותדערלטן שיינע הַאבלויז 
  

  צייטלין אהרון פון – מָאטעניו רב
  )מוזיק פון שמואל בוגַאטש(

  - 1-  
  מָאטעניו' ר, זָאגט דער רבי

  גָאטעניו, ַא גוט מָארגן דיר
  } ,  ּכעסן ַײדנעם ַארָאּפ פון אונדז 

  X2         } .ַדתְכין ּוִדוועלן מיר טָאן ְּכ
  - 2-  
  :רעפריין

  .צדיקים גייען בָאם. צדיקים, אוי
  .רשעים פַאלן בָאם. רשעים, אוי
  }               בָאם- בירי- בירי, בָאם, ָאםב

  X2}  .בָאם- בירי-בירי, בָאם-  בים,בָאם- בים
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  מָאטעניו' ר, זָאגט דער רבי

  גָאטעניו,  דירהעלף-ַא גוט
   } , די מלחמה איז שווער, דער טָאג איז הייס

  X2       } .נָאר מען לָאזט ניט ַארויס דָאס געווער
  . צדיקים גייען בָאם.צדיקים,  אוי:רעפריין

  - 4-  
  מָאטעניו' ר, זָאגט דער רבי
  גָאטעניו,  דירַא גוטן ָאוונט

  ,  }איך הָאב ַאלץ געמַאכט, דער טָאג איז ַאוועק
  X2       } .             גיב זשע מיר ַא גוטינקע נַאכט

  .צדיקים גייען בָאם. צדיקים,  אוי:רעפריין

  
  ורה ניט גיבן קיין ּתאון די, צןגען מע זוכט ,טט מען ניט קיין גָאהָא

  
ט און דישער ליטערַאלער יִינַאציָא אונדזער גרויסער נַאטרק הָאווי שטַא

 דעם :דישקייטלים פון יִיט די ּכליב געהַארץ  ּפייבושלצחק ישריפטשטעלער 
. ס ניט סך מענטשן ווייסן דָאַא. טס גלייבן אין גָא דָא און–כל "נדעם ּת, סידורל

. לק איז אים געוועןדיש פָאס יִי דָאאון, דישקייט יִיערַײייסן ניט ווי טווזיי 
 קעגנער  אפילו ַא–דישקייט ט פון יִיַײז ער איז געווען וו ַא,מיינט מען, מיינען
ער ט הָא, ט קריטיקירטער הָא, מערטָא, אויב. זויס איז ניט ַאדָא. דישקייטפון יִי

דער אפילו ָא, דיציע טרַארדישעדער יִיָא, דישקייטקריטיקירט יִיניט חס וחלילה 
.  די פירערס–ט ער די מנהיגים  קריטיקירט הָא–דישן לעבנסשטייגער דעם יִי
  .ורהן ּתַײט און זט גָאט ער געהַאאון ליב הָא, לקן פָאַײט זט ער געהַאליב הָא

  
 סך  ַאס איז בלויז איינע פוןאון דָא (זויט ער זיך אויסגעדריקט ַאהָא, למשלט ָא
  :)קלוגע ריידנע ַײזעלכע זַא
  ". ורה ניט גיבן קיין ּתדיאון  –, צןגעמען  זוכט ,טט מען ניט קיין גָאהָא"
  

  . נקזיקער געדַאדישלעך איז דער דָא ווי ברייט יִי–ווי טיף 
  
דערט צדק און יושר אויף דער און פָארויס ַאהויך  ליד וואו ער רופט  ַאאיזט ָא

ן ַארפַאך דָאאיז 'ס :די וועלט איז ניט הפקרז  ַארנט ערווָאטיק ַײכצַײגל. וועלט
  .טןַײליקע צמָא נביא פון ַאפון ַאווי , זשַא, ווערטער... סט אויףַאווער סע ּפ

  

  רץּפ לייבוש יצחק פון – נישט מיין
  )נסקיגדַאמוזיק פון מאיר בָא(

  - 1-  
  פןשַא בַא– קרעטשמע די וועלט איז ַא, מיין נישט

   וועג מיט פויסטן און נעגלַאכן מַאצו 
  נדערעווען ַא, און פרעסן און זויפן, סצום שענקפַא
  טן מיט גלעזערנע אויגןַײקוקן פון וו

  עכץ און ציעןַײאון שלינגען דעם שּפ, רחלשטפַא
  –! מפןרפט זיך אין קרַאס ווַאווָא, גןמען דעם מָאצוזַא
  ! קרעטשמעדי וועלט איז ַא, מיין נישט, ָא
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  פןשַא בַא– בערזע די וועלט איז ַא, ין נישטמי

  ,כענדלען מיט מידע און שווַאל הַארקער זָאדער שטַא
  ,רעמע מיידלעך די בושה ָאַײל קויפן בזָא
  מענער ַײב,  פרויען די מילך פון די בריסטןַײב

  , קינדער דעם שמייכלַײב, רך פון די ביינערדי מַא
  –נים ּפקסענעם סט אויף ווַאדעם זעלטענעם גַא

  ! בערזעדי וועלט איז ַא, מיין נישט, ָא
  - 3-  

  פןשַא בַא– הפקר די וועלט איז ַא, מיין נישט
  ;ר שווינדלר רויב און פַאפַא, ר פוקסןר וועלף און פַאפַא

  !ל נישט זעןט זָאז גָאַא, נגרהַא פָא ַא–דער הימל 
  !ל אויף די הענט דיר ניט קוקן מע זָא–ל דער נעּפ

  ;רשטיקן די ווילדע געשרייען צו פַא–דער ווינט 
  –ס בלוט פון קרבנות ן דָאּפנצוזַאַײ א–די ערד 

  ! הפקרדי וועלט איז ַא, מיין נישט, ָא
  - 4-  

  !קיין הפקר, קיין בערזע, די וועלט איז קיין קרעטשמע
  !לעסגעוואויגן ווערט ַא, לעססטן ווערט ַאגעמָא

  ,רגייעןן פַאּפקיין טרער און קיין בלוטיקער טרָא
  !שןרלָאאומזיסט ווערט קיין פונק אין קיין אויג נישט פַא

  ,כן ווערט ימיםַײפון ט, כןַײ טטפון טרערן ווער
  – דונער  ַא–פון פונקען ,  מבול ַא–פון ימים 

  !לית דין ולית דיין, מיין נישט, ָא
  

 און ,רעדעס, נקעןנע געדַאַײין זאון איות און מעׂש, עסייען, שריפטןנע ַײאין ז
ז ער ירט מען ַאדערשּפ, יםנע מעׂשַײאון אוודאי אויך אין ז, ציעסמַאקלַארָאּפ

  צענדליקערַײ בט אויפגעוועקטס הָאדָא. דישקייטן יִיַײזלטן עהַאנגָאהאט 
 אין פירן זיך לויט לץשטָאדן  הונדערטער טויזנטער יִיַײ בזיכעראון , טויזנטער
רקן זיך אין נדערע צו שטַארקט אויף ַאט אויך געוויס הָאדָא. דיציעדער טרַא

  .דישקייטבנוגע יִי, זייער אייגענעם לעבן
  

  פיע פון דעם בוך גרַאביָא-נפירַײרבט וועגן דעם אין דער ַאַײזלמן יעפרויקין שר
  :גסטן געבוירנטָא100 ןַײזצו , 1952ס איז דערשינען אין ווָא, פון פרצעס אוצר

  
ל פון  קווַארן ַאגעווָא" לקסטימלעכע געשיכטןפָא"און " חסידיש"קע נען טַאַײז"

. טןַײרצעס צסן אין ּפמַא-לקסדישע פָאר די יִיסטערונג פַאַײגמוט און בַא, גלויבן
טערדיקע ַײר די וון פַאַײאון וועלן עס ז, נטַײר אונדז הנען עס אויך פַאַײזיי ז
. פןבן געשַאדן הָאס יִיסטיקע אוצרות ווָאַײלע גרויסע גזוי ווי ַאדישע דורות ַאיִי

רצן ליסטישע דערציילונגען פון ּפאון די רעַא" גַײנטשע שוובָא"ונקט ווי און ּפ
זיך , סןמַא-לקסדישע פָאדי יִי, רבעטערדישן ַאלפן דעם יִיבן געהָאהָא

עקן אין זיי זייער מענטשלעכע לנקייט צו דערוואויפצוהייבן פון זייער געפַא
און " חסידיש"בן  הָא—ך מער פשר נָא און א—זוי ונקט ַאּפ, חשיבות

  .".דישן מוטדעם יִי, סטַײדערהויבן דעם ג" לקסטימלעכע געשיכטןפָא"
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  , בט יעפרויקיןַײשר,  לעבןרצעסּפד פון עריָאאין דעם לעצטן ּפ

ס ווָא: דישקייטבלעמען פון יִירָאאומרואיקט די ּפלץ מער בַאבן אים ַאהָא... "
ס רט ווָאס ָאאון דָא, נשויאונגַא-דישער וועלט יִיון ַאלט פן דער אינהַאַײרף זדַא
ן ַײס עס איז זווָא... רנעמען אויף דער וועלטרף פַאלק דַאדישע פָאס יִידָא

  .".רישער גורלהיסטָא
  

  ?קעס טַאווָא —
  
  
  

  ת עולם און אהבת חינםאהב
  

זויפיל פון ַאדישן ליד בפרט טור בכלל און אינעם יִידישער ליטערַאן אין דער יִירַאפַא
דן  גוטע יִיַײן סַײאון לערנט אונדז ווי צו ז, גט מוסררמָא פַאעס. ס זיך צו לערנעןווָא

צווישן " (בין אדם לחברו"ווי זיך צו פירן ט אונדז  לערנעס.  גוטע מענטשןַײאון ס
  ).טצווישן מענטש און גָא" (בין אדם למקום"ונקט ווי  ּפ,)מענטש און מענטש

  
. מ . פון מהערע מלּכַײט ליד ווי זַאזען אין ַאס דָא ,שללמ ,מיר קענען

  : גט ער זָאאווו, ווסקירשַאווַא
  !נָאר זָאג זיי ניט אויס ,נע שֹונאיםַײאיך טרינק פַאר מ"

  " !...פון בעכער ַארויס ,זיי גיסן, טרערן, קוק
  

ר די ל טרינקען פַאז מע זָא ַא–, לק פָאן וועלכַײ ב–רן וואו איז געהערט געווָא
ר מענטשן שורות פַא-דערמיד געווען אין די פָאדן ּתנען יִיַײס זרווָא פַא?...ונאיםׂש

דיש אין יִי. ורה אונדזער ּתעןנקדַאבן מיר צו בַאס הָאדָא?  און יושר,כקייטַײגל, רעכט
  . און ליד,טורליטערַא, רלקלָאדישן פָאיגלט אין יִיגעשּפּפזיקע לערע ָאט זיך די דָאהָא

  
 און אפילו לויפן ,רןפָא,  וואו די העלדן גייען–  לידנעם שייזַא ַא, למשל,עמטט נָא

-יקוןאויסצופירן דעם ביסל ּת, טיק אהבת עולםַײכצַײאון גל, מיט גרויס מסירת נפש
  .ס זיי קענעןעולם ווָא

  

  סיןבַַא משה פון – זמרל טובס שם-בעל דעם
  ) יוסף רומשינסקי:מוזיק(

    -1-  
  .ל דיר זינגען גָאטעניואיך וועל ַא זמר

  .ן שוסטערלַײאיך וועל דיר זינגען פון ד
  ,גייט ַא שוסטערל אין וועג בַאגינען

  ?וואו גייסטו, ן שוסטערלַײמ,  שוסטערל–
  ,איך גיי,  איך גיי–

  .ב און קינד אויף ברויט פַארדינעןַײפַאר וו
  ?ווָאס נייסטו, ן שוסטערלַײמ,  שוסטערל–
  ,איך ניי,  איך ניי–
  .טשָאבָאטעס, ַאר מענטשן ָארעמעפ

  ,בָארוועס, נעבעך, גָאטס קינדער גייען
  .און די וועלט איז פול מיט בלָאטעס
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    -2-  
  .איך וועל ַא זמרל דיר זינגען גָאטעניו

  .רלחוסן ַײאיך וועל דיר זינגען פון ד
  ,רל אין וועג בַאגינעןחוס ַא פָארט

  ?סטופָארוואו , רלחוסן ַײמ, רלחוס –
  ,פָאראיך , פָאר  איך–

  .ַאדינעןגָאטס בידנע מענטשן צו ב
  ?סטופירווָאס , רלחוסן ַײמ, רלחוס –
  ,פיראיך , פיר איך –

  .דעם שור הבר מיט דעם לוויתן
  ,הונגער, נעבעך, ןדַײלגָאטס קינדער 

  .וןׂשמחה וׂשן ׂשַײז וועלט ער דוועט אויף
    -3-  

  .איך וועל ַא זמרל דיר זינגען גָאטעניו
  .מלמדלן ַײועל דיר זינגען פון דאיך ו

  ,אין וועג בַאגינען מלמדלט ַא ָאגי
  ?סטוָאגיוואו , מלמדלן ַײמ, מלמדל –
  ,ָאגיאיך , ָאגי איך –

  .ינעןוומענטשן צו גע דָאס הַארץ פון
  ?סטוטרָאגווָאס , מלמדלן ַײמ, מלמדל –
  ,טרָאגאיך , טרָאג איך –
  .ר ּתורה טרָאג איך שטָאלץ און מונטעָאטסג

  , חלילה,די וועלט, ל די וועלטעס זָא
  .הָישר ניט ַארונטער- פון דרך
    -4-  

  .איך וועל ַא זמרל דיר זינגען גָאטעניו
  .ן קלעזמערלַײאיך וועל דיר זינגען פון ד
  ,רבענקט בַאגינעןשּפַאנט ַא קלעזמערל פַא

  ?סטושּפַאנוואו , ן קלעזמערלַײמ,  קלעזמערל–
  ,ןשּפַאאיך , ןשּפַא איך –

  .דָאס לידעלע פון שלום צו געפינען
  ?ווָאס ברענגסטו, ן קלעזמערלַײמ,  קלעזמערל–
  איך ברענג,  איך ברענג–
  ,ס פידעלע פון דוד המלךדָא

  ,ַא לידעלע דער וועלט צו שּפילן
  .ַאז אויפן הַארצן זָאל ווערן פריילעך

    -5-  
  .איך וועל ַא זמרל דיר זינגען גָאטעניו

  .יִידעלעך נעַײען פון דאיך וועל דיר זינג
  ,בַאגינען, מיט פרייד לויפן יִידעלעך

  ? אירטלויפוואו ,  יִידעלעךָאטסג, יִידעלעך –
  ?ווָאס הייסט, ווָאס הייסט –

  .ינעןצו געפ טוב-דָאס לַאנד פון יום
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  ? אירטווָאס קויפ,  יִידעלעךָאטסג, יִידעלעך –
  ?ווָאס הייסט, ווָאס הייסט –

  .ָמנות- ך שלחָאמיר דן דָאס קויפ
  ,טוב-מענטשן גרייטן זיך אויף יוםגָאטס 

  .נותמּת וועלט צעטרָאגן מיר דער
  

לע צו רישע רָאהיסטָאמענטשלעכע און   ַאן אמתאויף ַאט לק הָאדיש פָאס יִיאויב דָא
 פון עטיק און "מּתנות"געגעבענע -טדי גָא צו ברענגען דער וועלט – ילן אין לעבןשּפ

ס דערגרייכט ווערן בלויז קען דָא – קייטרציַאהברייט און ,עוויסןג, מענטשלעכקייט
ל ניט ס זָאבסורד און איבערגעטריבן דָאווי ַא. ייניקטארפַא איז פאלק סווען דָא
  . סך דערגרייכט ווערן ַא,דישן לידדורך דעם יִי ,אין דעם געביטקע קען טַא, קלינגען

  
צי , "לע הימענסנַאציָאנַא"סטערנדיקע ַײג צי מע זינגט בַא:וח ּכבן ַאלידער בכלל הָא
ז זינגען ברענגט צונויף ַא, עס איז באוואוסט .ווענעןדער בעתן דַאָא, מע זינגט בציבור

און זינגען בכלל ,  מוזיק.ן אין דער נשמהַײראון דרינגט זיי ַא, מענטשן און גיט זיי מוט
  .גענעם געמיטלָארן דערשמיטל פַא-און היילונגס" יעּפטערַא" גוטע איז ַא

  

/************************/  
  

 פון לע ברידערַאם זינגען בציבור איז ַײדיש בולערסטע לידער אויף יִיּפָאאיינע פון די ּפ
הַאלטן "רט וועגן ברידערלעכקייט און ליין רעדט זיך דָא און ַא– ריס ווינטשעווסקימָא

ס קענען דיש ריידנדיקע חברה ווָא יִיצונויף, למשלקומען זיך ווען עס . "זיך אין איינעם
  .  דעם פריילעכן לידפט הערןוועט איר ָא –, דישע לידעראון ווילן זינגען יִי

  

  ווינטשעווסקי מָאריס פון – ")קַאלעקָאטקע די(" ברידער ַאלע
  )נטקַאאומבַא :מוזיק(

  - 1-  
  , נען ַאלע ברידערַײאון מיר ז

  !ַאלע ברידער, אוי, אוי
  , ען פריילעכע לידעראון מיר זינג

  .אוי, אוי, אוי
  און מיר הַאלטן זיך אין איינעם

  .זיך אין איינעם, אוי, אוי
  ,  קיינעםַײַאזעלכעס איז ניטָא ב

  .אוי, אוי, אוי
  - 2-  
  :רעפריין

  ,                     }ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײט
  }                     ,ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײט
  X2 } ַײר, ַײר, ַײר, ַײ ר,ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײר, ַײט

  - 3-  
  ,און מיר ליבן זיך דָאך ַאלע

  ,זיך דָאך ַאלע, אוי, אוי
  , ווי ַא חתן מיט ַא ּכלה

  .אוי, אוי, אוי
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  ,מונטער, נען פריילעךַײאון מיר ז
  ,מונטער, פריילעך, אוי, אוי

  , טַאנצן אונטער, זינגען לידער
  .אוי, אוי, אוי

  ..., רַײ, רַײ, רַײ, רַײ, רַײ,  טַײ:רעפריין
  - 4-  

  ,נען ַאלע אייניקַײאון מיר ז
  ,ַאלע אייניק, אוי, אוי

  ,צי מיר הָאבן פיל צי ווייניק
  .אוי, אוי, אוי

  , נען ַאלע ברידערַײאון מיר ז
  !ַאלע ברידער, אוי, אוי

  , און מיר זינגען פריילעכע לידער
  .אוי, אוי, אוי

   ...,רַײ, רַײ, רַײ, רַײ, רַײ,  טַײ:רעפריין
  

   .פט געזונגען בציבורס ווערט ָאווָא, ולער לידּפָא ּפס זייער ַאאיז דָא, גטווי געזָא
. זינגט מען דעם ליד, חברשע שטימונג צווישן מענטשן,  גוטענפירן ַאַײוויל מען א —

בת אחים  ש–הנה מה טוב ומה נעים "מא איז מסּת, לענטדער העברעישער עקוויווַא
  . פון אחדות:ליבע- פון ברידער, ליד פון ברידערלעכקייטס איז ַאדָא". ...גם יחד

   
די ביידע ען זינגקע קען מען טַאטובים -מחות און אויך אויף יוםחה ׂשאויף משּפ

, איז צו זיין ברידערלעךעס נצייכענענדיק ווי גוט ָא, נדערןך דעם ַאלידער איינס נָא
צו חתונה , גוט צואויך סט זיך ַאס ליד ּפדָא. נדערןם דעם ַאאיינעבן  הָאאון ליב

ל עס ווערט ַײ וואוודאיאון , חותן זיך צוויי משּפראייניק ווען עס פַא, למשל,מחותׂש
  : נטקע דערמָארט טַאדָא

  ,און מיר ליבן זיך דָאך ַאלע"
  ".... ווי ַא חתן מיט ַא ּכלה... 

  
טעקס אין די מלָא. נטקַאווייניק בַאר בע איז ָא פונעם לידהינטערגרונט רדע
ריס  מָאזַא, נגעגעבןווערט ָא, ּפערל פון דער יִידישער ּפָאעזיעבע עכטיקער אויסגַארּפ

ט עטן הָאָאליסטן ּפציַאדישע סָאנער יִימעריקַאאיינע פון די יונגע ַא, ווינטשעווסקי
: ט געהייסןהָאס  ליד ווָאַא) 1890רעפנטלעכט אין פַא(נגעשריבן לחתחילה ָא

  .אלע ברידערולערן ּפָאקסן דעם ּפרויסגעווַאעטער ַאס פון דעם איז שּפ ווָא,"אחדות"
  

  :לן לידַאריגינפעס פון דעם ָא סטרָאעטלעכע נצוקוקן איןַײרַא דאיעס איז ּכ
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  ווינטשעווסקי מָאריס פון – אחדות
-1-  
  !  לע אייניקנען ַאַײמיר ז, יָא

  ,יקבן פיל צי וויינצי מיר הָא
  ,לע ברידערנען ַאַײאון מיר ז

וונען פון איין און מיר דַא
  ,סידור

  ,נעסלָאנטַאַאדן ּפַײ מיר שנַײס
  ,נעסָא קוּפּפדן ָאַײ מיר שנַײס

  ,לע מירנען ַאַײאייניק ז
  !ך דער אביון מיטן גביר ַײגל

-2-  
  אותנגע ּפלַא, אותקורצע ּפ

  ,ן מטבעותדן מיט און ָאיִי
  קעסרע און געפילטע קישדַא

הוילע הערצער און 
  ,נישקעסמַא

 פון  און קעּפפרומע קעּפ
  זינדערס
, רמלקעס אין יַאקעּפ

  צילינדערס
  ,לקנען מיר איין פָאַײלע זַא

  .לקָאטן אין איין ּפלדַאווי סָא

-3-  
 לעראייניקט ַאפַא, פרום און לינק

  ,להווי דער חתן מיט דער ּכ
  ,ווי דער בעזעם מיטן שטעקן

  ,ט די עקןווי די ציצית מי
  ,ווי די טיר מיט דער מזוזה

  ,ליע מיט דער בלוזעווי דער טַא
  ,י"ווי דער חומש מיט דער רש
  ,שעווי דער קוגל מיט דער קַא

  ,נץכשיט מיטן גלַאווי דער ּת
   !זמר מיטן טַאנץ-ליווי דער ּכ

  

/************************/  
  

נט אונטערן קַאדיש איז בַאיף יִיולערסטע און שענסטע ליד אוּפָאמע ּפמא די סַאמסּת
  .)בית-דער אלף מען איז געוועןלער נָאריגינַאדער ָא (עטשיקריּפאויפן ּפמען נָא
  

וועגן לערנען  (רןלגיש ליד פון די קינדער יָאסטַא נָאקלינגט עס ווי ַא, שטותן ּפַײאין ז
 , אינעם טעקסטןַײר גוט ַאבער ָאלייענט מען.  וויגליד ווי ַאאפילודער ָא, )אין חדר

דישן לק און וועגן יִידישן פָאנקען וועגן יִיר טיפע געדַאלעקט מען גָאנטּפַא
-רשעסייען און פָא סך ַארן נגעשריבן געווָאנען ָאַײליין זוועגן דעם ליד ַא. אויסדויער

  .נצע שעהןליזירן גַאנַארומריידן און ַא ַאסאון מע קען דָא, רבעטןַא
  

   ווסקירשַאווַא .מ .מ פון – )"בית-אלף ערד"( ּפריּפעטשיק אויפן
  )ווַארשַאווסקי. מ .מ :מוזיק(

  - 1-  
  ,ערלַײאויפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא פ

  , און אין שטוב איז הייס
  }           און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך 

  )X2( }                   .                     בית-דעם אלף
  - 2-  
     : רעפריין

  ,ערעַײט, געדענקט זשע, זעט זשע קינדערלעך
  ;ווָאס איר לערנט דָא

   } :און טַאקע נָאך ַא מָאל, זָאגט זשע נָאך ַא מָאל
  )X2( }                                       . ָא–ָקָמץ ַאֶלף 

  - 3-  
  –מיט גרויס חשק , קינדער, לערנט

  :ך ָאןַײזוי זָאג איך אַא
    } ,      ך קענען ִעבריַײער פון אוועט גיכ'ווער ס

  )X2(  }        .                       דער בַאקומט ַא פָאן
  ...,זעט זשע קינדערלעך: רעפריין
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  - 4-  
  –הָאט ניט מורא , קינדער, לערנט

  :יעדער ָאנהייב איז שווער
     }.ווָאס הָאט געלערנט ּתורה, גליקלעך איז דער

  )X2(   }      ?         ך מערצי דַארף דער מענטש נָא
  ...,זעט זשע קינדערלעך: רעפריין

  - 5-  
  ,עלטער ווערן, קינדער, איר וועט

  ,וועט איר ַאליין פַארשטיין
  ,                  }וויפל אין די אותיות ליגן טרערן

  )X2(   }       ...                        און ווי פיל געוויין
  ...,ינדערלעךזעט זשע ק: רעפריין

  - 6-  
  ,דעם גלות שלעּפן, קינדער, ַאז איר וועט

  ,ןַײאויסגעמוטשטעט ז
   } ,            זָאלט איר פון די אותיות ּכוח שעּפן

  )X2(   }      ...                        ןַײקוקט אין זיי ַאר
  ...,זעט זשע קינדערלעך: רעפריין

  - 7-  
  ... ,יערלאויפן ּפריּפעטשיק ברענט ַא פַי

  
לגעמיינער  מין ַאזַאכן ַאמַאל ּכ-קודםקען מען ,  די פערזןירןליזנַאַאקע טַאן עמוויל 
לט דערציילט וועגן דערציען  דער אינהַאַײס.  דערציערישעיז ַאס ליד אדָא: להּכ-סך

, לקדישן פָאפון דעם יִי, דישרטיקייט פון יִיר אייגנַא מע לערנט וועגן דעַײס, קינדער
  .דישן אויסדויעריִידעם פון און 

  
  : פון די פערזןלטעם אינהַא ביסל דליזירן ַאנַאאחת ַא-על רגלטער קען מען ַײאון וו

  
 ר דינָא, ט קינדערגלַאניט בער ָא. נט קינדערווערן דערמָא,  פערזןרשטאין ע .1

  בית- דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך דעם אלף: נגסטע יִימעסַא
  

- לערןווי מע טוט אין ַא(נלערנען ַײ און אחזרןצואיבער דינט סווָא, רעפרייןדער  .2
זָאגט זשע ... , טַייערע, געדענקט זשע: עטיציעליין רעּפלט ַאהַאטנַא) סביבה

  ! ָא–ָקָמץ ַאֶלף : און טַאקע נָאך ַא מָאל, נָאך ַא מָאל
 

 ...  מיט חשקִעברירף לערנען דַאז מע ַא, נען מיר געוואויערַײז  פערזןיטדראין  .3
? דישלערנען יִיס הייסן קינדער  ווָאןרַאנען פַאַײזיש אוויפל לידער אויף העברע

   ...מיט גרויס חשק , קינדער, לערנט: ?גרויס חשקך מיט און נָא
 

ז  ַא,דורותדיקע לערע- די דוראונטערווסקי רשַאווַאכט ַײשטר  פערזןטרפעאין   .4
  . הָאט געלערנט ּתורהווָאס, גליקלעך איז דער: לערנען איז גוט-ורהּת

   ?צי דַארף דער מענטש נָאך מער
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, רעדט דער מלמד, טן פערזזעקסאין טער ַײאון וו,  פערזןטינפפנהייבנדיק פון ָא .5
 און צו דעם –, לייןר צו זיך ַאנָא, שוין ניט צו די קינדערלעך, דער רבי
 "עןנפָא"וועגן  :גןזוי צו זָאַא, ער רעדט איבער זייערע קעּפ. צוהערער

צי , "וויפל אין די אותיות ליגן טרערן"וועגן בער ָא, קינדערך דָארשטייען פַא
רשטיין פַא ס קענען זיי ווָא."..דעם גלות שלעּפן, קינדער, ַאז איר וועט": רגָא

: רשטיין ווען זיי וועלן עלטער ווערן ערשט וועלן זיי פַא–? כןזעלכע זַאוועגן ַא
  אויך גיט ער זיי,בער ָא,רדערפַא. דן יִי ַארס לעבן איז שווער פַאז דָאַא

, קן אין די אותיותנקוַײרַאר ז אויב זיי וועלן נָאַא, גטאון זָא, דערמוטיקונג
אין . רפןס דַאווען זיי וועלן דָא, וחן ּכ צו שעּפנעןבן פון ווַאוועלן זיי הָא

  ...זָאלט איר פון די אותיות ּכוח שעּפן: ר קלָא שטייטפערזזעקסטן 
  

/************************/  
  

נטע לידער פון קַאווייניק בַאטיק פון די ַײכצַײגלבער ָא, איינע פון די שענסטע
ס ער  ווָא– בלום  איז יהואשס ליד וועגן ַא,לן אויסדויערנַאציָאדישן נַאיִי
ס לעבט דורך  בלום ווָאס ליד רעדט וועגן ַאדָא .לקשן פָאיד צום יִיזיכט ַײרגלפַא
ן דעם סוד פון דער אין לעצטן פערז גיט ער ָא. ווערוכעסשטורעמס און זַאלע ַא

  ".לקליבע צו דעם פָאדי בלום הייסט : "פטאון קרַא, מוט, בלומס אויסדויער
  

 עזייער געשעּפט בן הָאדן אין גלותיִידָאס איז אייגנטלעך דער סוד פון ווַאנען 
זוי פיל ט מיט ַאס הָאלק ווָאס פָא דָא– .ליבע צום פָאלק: אומדערמידלעכע ּכֹוחות

  .טן גָאַײורה און זן ּתַײמסירת נפש ליב ז
  

  יהואש פון – געפיל-לנַאציָאנַא
  )אומבַאקַאנט :מוזיק(

  - 1-  
  ,צט און בליטרָאס שּפ בלום ווָאאיך ווייס ַא

  .ן טוי און רעגןקסט ָאאון ווַא
  ,רף קיין פרישע ווינטן ניטזי דַא

  ...נטקעגן ַאנטַײס שקיין זון ווָא
  - 2-  
  ,קסט אין שטורעם און אין שנייזי ווַא
  ,רבןלע בלומען שטַאווען ַא

  ,פטפט און קרַאדער שטורעם גיט איר זַא
  ...רבןגערוך און זיסע פַא

  - 3-  
  ,בליצט, דונערט, גלטאון ווען עס הָא

  ,לןרקע ביימער פַאאון שטַא
  ,ןן הייבט זי ערשט צו לעבן ָאדַא
  ...לןן צו שטרַאָאן הייבט זי דַא

  - 4-  
  ,לקדי בלום הייסט ליבע צו דעם פָא

  ,רויס אין שטורעםצט ַארָאדי שּפ
  רץזי ציט חיונה פונעם שמַא
  ....און נערט זיך פון יסורים
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  דישטור אין יִיר דער ליטערַאזע פַאט בַא די הויּפ–ורה ּת
  

דישער ער יִידיש און פון דנטוויקלונג פון יִיאויפקום און ַאן בוך ַײאין ז
  :משה קליין, בט דער מחברַײשר, רהונדערטטן יָא19טור ביזן מיטן פון ליטערַא

    
  דיש טור אין יִיר דער ליטערַאזע פַאט בַאדי הויּפ"

  , למודישע אגדותדי ּת, ך"ננהייב געווען דער ּתאיז פון ָא
  ).47-48ט ַײז(..." דערציילונגען- און די מדרש

  
  :בט ערַײשר, טערַײוו

  , זינט איר אויפקום, טורדישער ליטערַאן דער יִיאי"
  . בן געהערשט צוויי ריכטונגעןהָא
  לן נעלע קווַאדיציָאט פון טרַאט געשעּפאיינע הָא

  טורן דישע ליטערַאיִי-מט פון די שכנישע ניטט געשטרָאאון די צווייטע הָא
  . ליענישערטשער און שפעטער פון דער איטַאַײ פון דער ד–
  ונקט געלעגן אין וועלטלעכע טעמעס ז איז דער שווערּפַײטנווַײצ

  ). 49ט ַײז" (אין דער רעליגיעזער ספערעז ַײטנווַײצאון 
  
 ערדיש יִירדע: בריק צווישן צוויי וועלטןמין   געווען ַא,הייסט עס, דיש איזיִי

  .ערדישיִי- ניטראון דע
  

ון די שטרויכלונגען פון  פןדשירעמט דעם יִידיש אויך בַאיִיהָאט , בער יעס ָאווָא
און ווייכער " רהערצלעכטפַא"און " דישטפאריִי"און , דישער וועלטיִי-דער ניט
שיצט דעם בַא,  אופןזַאאויף ַא ,טָא הדישיִי. רוםדישן ַאיִי-כט דעם ניטגעמַא

, נקען און אידעעןנגעקומען דרויסנדיקע געדַאַײרנען ַאַײדיש זדורך יִי. דןיִי
  . קן טעם און געשמַאדיש יִימיט ַא, דישן קנייטש יִיבער מיט ַאָא
  

בן ס הָאבערס ווָאַײנען געווען גרויסע שרַײליסטן זציַאדישע סָא די יִיַײאפילו ב
ט ָא. רץשן הַאיד יִיןמיט, דיש וויסןזט זייער עולם און צוהערערס מיט יִיַײגעשּפ
און  נע לידערַײזאין . אברהם רייזען – רצעס יורשיםּפ. ל. פון יר איינע,למשל
דער די ָא, "זָאג מַארַאן", "משיח, גיכער, ָא", "גמרא ניגון: "למשל(יות מעׂש

 ןשידיִידעם , דישקייטירט מען יִידערשּפ) "פַארשּפעטיקט"ה מעׂשות סוּכקורצע 
  .  מענטשלעכקייטערדישיִידער און , דישער גבורהיִי ,געוויסן

  
פערל פון דער עקס אין זייער בוך טבן די מלָאַײשר – ליעסין-אברהם וואלט

נע ַײמיט ז... נגעצונדן די צוהערערס ט ָאהָא... ) "160ט ַײז (עזיעָאדישער ּפיִי
ל רַאאין דער מָא, דישער געשיכטערצלט אין דער יִיגעווָאבן ס הָאווָא, רעדעס

נען ַײס זדן ווָאים פון דורות יִימעׂש- רטירערפון די נביאים און אין די מַא
נכישע נען דען ניט די ּתַײז  –". ר זייער גלויבןהשם פַא-גען אויף קידושנגעגַא

  ? גערעכטיקייט און יושר-לציַאר סָאנביאים געווען קעמפער פַא
  

/************************/  
  

  )איר זָאלט גיין (..."ֵּתֵלכּו "... 
  

ר פַא מוסטער עסיקַאּפ ורה ּפרשה ווי ַא ּתאייןבן ַײרפן אויסקללן דַאאויב מיר זָא
 –ן שטים ַײאון ז, דישונד לשון יִי-ע נאונדזערמיט , דןלק יִיונד פָא- נעאונדזער
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ִאם "ן מיט די ווערטער ס הייבט זיך ָאווָאדי עס איז  – ,דיש לידלס יִידָא
  .)'ג :ו"ויקרא כספר  –" נע געזעצןַײ גיין מיט מלטזָאיר אויב א"" (ְּבחּוקַֹתי ֵּתֵלכּו

  
. קטיוויטעט ַאמישעדינַא ַא ירט מעןשּפ") גייןלט איר זָא" ("ֵּתֵלכּו"ט ראינעם ווָא

צו , צו היטן (הדומוכ, "להחזיק", "לשמור"נען ווערטער ווי ַײז, ךַײרגלאין פַא
, למשל, מע קען. קטיוויטעטן ַאסיוועַאּפדער ווייניקער מער ָא, )וו"זאַא, לטןהַא
  . ד שופלָאכט אין ַארמַאעס פַא עּפלטןהַאדער ָא, נקעס אין בַא עּפהיטןּפָא
  

ן ן אופן צו טָאַא,  וועגַא": דרך"רט נוץ פון דעם ווָאאיז דער בַא, ענלעך צו דעם
ך און ניט  זַא איז ַאדרךטש און כָא. הישר-דרך: דערָא, ארץ-דרך: למשל. כןזַא

  ").דרך("דישן וועג דורותדיקן יִי-ד אויף דעם דור יִיַא" גייט", קטיוויטעטקיין ַא
ת ֹוְצת ִמ ֶאָּתְרַמָשְו: "ס בפירוש געשריבןשטייט דָא, רשהעטערדיקער ּפ שּפאין ַא

ט פון טן די געבָאלסט היאון זָא" –"  תֹוה אָֹאְרִיְליו ּוָכָרְדת ִּבֶכֶל ָליָךֶהלֹה ֱאָוהְֹי
, פרשת עקב" (ר איםבן פַאאון מורא הָא, נע וועגןַײצו גיין אין ז, טן גָאַײיהוה ד

  .) פון יהואש: יידיש–'  ו:'רים חדב
  

נק מיט דעם שיינעם חסידישן ליד וועגן דעם ט דעם געדַאכן ָאַײרגלמיר פַאלָא
 : רט שטייטדָא. צקער רביט געוואוינט דער קָאשטעטל וואו עס הָא

טער ווערן ַײוו". ...רגל-צק איז מען עולהן קָאײק, טש מען ניפָארטצק ן קָאײק"
" רגל",  געוואוינהייט ַא–" הרגל": "רגל"טשן פון ַײידענע טרשינגעגעבן די פַאָא
  )."טוב-יום"דער ָא, "מועד "ַא(טע  א וויכטיקע דַא–
  

  אומבַאקַאנט – קָאצק
  

            - 1 -  
  , טש קָאצק פָארט מען ניןײק
  .קָאצק גייט מען ןײק
  . קָאצק איז דָאך במקום המקדשלַײוו
  .ןַײרגל ז- קָאצק דַארף מען עולה ןײק

            - 2 -  
   ַא פוס–טש ַײ דָאך דער טאיז" רגל"
  , קָאצק דַארף מען גיין צופוס ןײק

  . און טַאנצנדיקזינגענדיק
  ,קָאצק ןײק ַאז חסידים גייען און
 . מען מיט געזַאנגגייט

         - 3 -  
  געוויינשַאפט ַא –טש ַײ דָאך דער טאיז" רגל"

  , קָאצק ןײק דַארף זיך געוויינען צו גיין מע
  . און טַאנצנדיקזינגענדיק

  ,קָאצק ןײק ַאז חסידים גייען און
  . מען מיט ַא טַאנץגייט

         - 4 -  
  טוב- יום ַא –טש ַײ דָאך דער טאיז" רגל"

  ,טוב-גוט יום, טוב- גוט יום, טוב-  יוםגוט
  ,קָאצק ןײק ַאז חסידים גייען און
  .טוב-  ַא גרויסער יוםאיז

  
/************************/  

  
, נעןן מיר דערמָאמוז, "ןַײרגל ז-עולה"און " רגל"ז מיר ריידן שוין וועגן ַא

  ."...ורהצא ּתי מציון ּתּכ: "לַײוו, ט ירושלים שטָאאונדזער אייביקע
  
ך אין  נָא–, ליטא' ירושלים ד–נגען אין ווילנע יזמע פלעג ס  ליד ווָא ַאט איזָא

מעט ּכ ַײ זינגען עס בסט זיך צוַאס ּפ ליד ווָאַאס איז דָא. ער1930נהייב די ָא
ל די שורות און ַײוו, ניט שווער צו לערנעןאפילו עס איז . יעדער געלעגנהייט
  .  סך רעפריין העלפט צו ַאשוטער ּפאון דער, סדר איבערדער ניגון חזרן זיך ּכ
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 ל ַא מָאַײדרן קיין ירושלים ַײרגל ז-נט וועגן עולהאינעם ליד ווערט דערמָא
, ןַײרף צו זז אויב מיר וועלן זיך פירן ווי עס דַאַא, גטרט געזָאעס ווערט דָא. ריָא

 דער בורא –ט וועט גָא, דישן וועג אויף דעם יִיגייןקע עלן טַאואויב מיר ו
און , זן בויען דעם בית המקדשאון ער וועט אונדז לָא, ן צופרידןַײ ז–, עולם

  .שטעלן דעם מזבח
  

   אומבַאקַאנט – יִידעלעך לעַא זשע זינגט 
  )ער יָארן1930אין די , דָאס ליד הָאט מען געזונגען אין ווילנע(

  - 1-  
  )X2(         ,הר הזיתים, ּכרמל, אויף די הויכע בערג

  )X2( .קדֹושים- יׂשראל עם, שּפַאצירן קינדער קליינע
  - 2-  
  :רעפריין

  ,עךזינגט זשע ַאלע יִידעל, זינגט זשע ַאלע יִידעלעך
  , עםַײדעם ניגון דעם נ, עםַײדעם ניגון דעם נ

  )X2(            . לערנט זיך די לידעלעך פון ירושלים
  - 3-  

  )X2(    ,ןַײרגל ז- מָאל אין יָאר וועלן מיר עולהַײדר
  )X2(    .ןַײנָסִכים וועלן מיר גיסן פון דעם בעסטן וו

  ...,  זינגט זשע ַאלע יִידעלעך:רעפריין
  - 4 -  
  )X2(                     ,"ַאזוי איז מיר געפעלן: "ָאלט וועט גָאט זָאגןדעמ

  )X2(  .דעם מזבח זָאלט איר שטעלן, המיקדש זָאלט איר בויען-דעם בית
  ...,  זינגט זשע ַאלע יִידעלעך:רעפריין

  
ר און פַא, דןלע יִיר ַארט פַאטס ווָארויסקלינגען גָאקע ַארף טַאפון ירושלים דַא

די  – נע לידערַײאון אויב מע וועט זינגען ז. יידישער וועלט אויך-יטער נד
, נע געזעצןַײ מיט זגייןקע און טַא, רטן ווָאַײלגן ז און פָא– לידער פון ירושלים
און , " שטעלן...דעם מזבח ,  בויען...המיקדש -דעם בית"זן וועט ער אונדז לָא

  . נצער וועלטר דער גַאפַאאויך און , ראלנץ עם יׂשר גַאן גוט פַאַײוועט זעס 
  

/************************/  
  

און , דישן לידאון יִידיש  וועגן יִירבעטַא זַא ַאענדיקןרבער פַאווי קענען מיר ָא
 –לק זינט חורבן בית שני דישן פָארן יִיגעדיע פַאטע טרַאסנען די גרעניט דערמָא

 דער חורבן – שון און קולטורדיש לר יִיגעדיע פַאאון אוודאי די גרעסטע טרַא
  . דנטום בעת דער צווייטער וועלט מלחמהישן יִיאעּפאיבער מזרח איירָא

  
איז , ס איז אידענטיפיצירט מיטן חורבןאיינע פון די וויכטיקסטע לידער ווָא

רן פַאגעדיע ך איידער די גרויסע טרַאנָא, 1938ר רן אין יָאפן געווָאר געשַאגָא
 פון די רווערטער פון איינע שעי די נביא.רגעקומעןפָאאיז לק דישן פָאיִי

ר דעם ך פַאבן נָאהָא, מרדכי געבירטיג, עטןָאּפ-לקסוויכטיקסטע יידישע פָא
לק זיך רויסגערופן צום פָא שטורמיש ַאאויסברוך פון דער מלחמה שוין

   .ירום זיס סע טוט זיך ַאכגילטיק צו דעם ווָאַײן גלַײאון אויפהערן ז, אויפוועקן
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  געבירטיג מרדכי פון – !ברענט שטעטל אונדזער
  !ברענט' ס,לעך ברידער!ברענט'ס
  !ברענט, נעבעך, רעם שטעטלאונדזער ָא, אוי

  בייזע ווינטן מיט ירגזון
  זןאון צעבלָא, ברעכן, סןַײר

   –מען ך די ווילדע פלַארקער נָאשטַא
  !רום שוין ברענטלץ ַאַא

  זוי זיךאון איר שטייט און קוקט ַא
  ,רלייגטע הענטמיט פַא

  –זוי זיך און איר שטייט און קוקט ַא
  !...אונדזער שטעטל ברענט

  - 2-   

  !ברענט'ס,  ברידערלעך!ברענט'ס
  !ברענט, נעבעך, רעם שטעטלאונדזער ָא, אוי
  ערצונגעןַײבן שוין די פהָא'ס
  ,נגעשלונגעןַײנצע שטעטל אגַא'ס

  –און די בייזע ווינטן הודזשען 
  !ברענטעטל נצע שטגַא'ס

  זוי זיךאון איר שטייט און קוקט ַא
  ,רלייגטע הענטמיט פַא

  –זוי זיך און איר שטייט און קוקט ַא
  !...אונדזער שטעטל ברענט

  - 3-     

  !ברענט'ס,  ברידערלעך!ברענט'ס
  :מענטקומען דער מָא, הילחל, ןקָא'ס, אוי

  מעןט מיט אונדז צוזַאאונדזער שטָא
  ,מעןן פלַאוועק איש ַאל אויף ַאזָא
   – כט שלַאך ַאווי נָא, לבן זָאַײבל
  !ענטרצע וושווַא, וסטער ּפנָא

  זוי זיךאון איר שטייט און קוקט ַא
  ,רלייגטע הענטמיט פַא

  –זוי זיך און איר שטייט און קוקט ַא
  !...אונדזער שטעטל ברענט

  - 4-     

  !ברענט'ס,  ברידערלעך!ברענט'ס
  :טדענן געוולייך ַאַײר אין אדי הילף איז נָא

  ,ערַײך טַײס שטעטל איז אאויב דָא
  ,ערַײס פלעשט דָא, ליםנעמט די ּכ

   – ער אייגן בלוטַײלעשט מיט א
  !ענטס קז איר דָאזט ַאַײוובַא

  זוי זיךט ַאָא, ברידער, ניטשטייט 
  !רלייגטע הענטמיט פַא

  –ער ַײס פלעשט דָא, ברידער, שטייט ניט
   !...אונדזער שטעטל ברענט
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רגעקומען אין דעם חורבן פון מזרח ס איז פָאס ווָא גוט דָא, ליידער,ייסןמיר וו
 ר גרויסעערחוץ דַא. דנטום בעת דער צווייטער וועלט מלחמהיִיאיירָאּפעאישן 
, עזיעָאזע און ּפרָאּפ, מעסנגערעכנט דרַאַײרַא, דישטור אויף יִיחורבן ליטערַא

און אייגענע , טעט און שטעטלעך שעדיש יִיכטעאומגעברַאור ביכער פון די יזּכ
דישן ליד ר פון יִיערטוַאכע רעּפַײר ר גָאן ַארַא איז פַא–בונגען ַײשרבַא-לעבנס

  . יוגנטנט אונדזערקַאמעט אומבַאס איז ּכווָאנד פון אומקום און ווידערשטַא
  

קופה איז וחות פון דער חורבן ּתאיינער פון די וויכטיקסטע שעפערישע ּכ
  נע לידער ַײז. טשערגינסקישמערקע קַא, עטָאּפ-ןרטיזַאַאילנער ּפדער ווגעווען 
און סטערט ַײגבַא בןחיה הָא-צינד קעגן דער נַאמף און ווידערשטַאפון קַא

די שארית , ך דעםאון נָא,  און אין די וועלדערדן אין געטָאגעמוטיקט די יִי
דישער  יִירענערגעבוי-ַײנ ע היים אין דערַײ נבן געזוכט ַאס הָאהפליטה ווָא

  .מדינה
  

-מיט- די פולפון ירירטרן אינסּפ געווָאאויךליין ַאבער ָא איז טשערגינסקיקַא
דישער ט רב פון דער יִי הויּפןנזישפענונג ווערטער פונעם ערשטן אשּכהָא
 מטמשיח קו, ל שוין קומען די גאולהזָא" .ן קוקההרב אברהם יצחק הּכ, שוביִי

בן הָא ,רטיקן ניגוןאייגענעם און אייגנַאן ַײזיט מ מעןצוזַא, "לדשוין בַא
ס דָא. פטריצונג פון שעפערישער קרַאנשּפַײן אנגעגעבן ַאַײרַאטשערגינסקין קַא
פון איינע פון די , ר דער רעפרייןזע פַאבַאנגענומען ווי דער ַײרט ער ַאהָא

   .ליטהר פון די שארית הּפערטוַאנג רעּפגעזַאדער ער אין  לידסטערירנדיק
  

  קַאטשערגינסקי  שמערקע  פון – גאולה די קומען שוין זָאל
  )ל"זצ, קוקן ההּכיצחק אברהם הרב :  און ווערטער פונעם רעפרייןמוזיק(

  - 1-  
  .מַאכט מען ַא לחיים, ָאנגעזָאליעט אויפן הַארצן

  . ליד זינגען מיר ַא–אויב דער אומעט לָאזט ניט רוען 
  ,מיר טרינקען מים לָא–איז ניטָא קיין ביסל ברָאנפן 

  ?ד יִיך ַארף נָאס דַא ווָא–חיים איז דָאך חיים - מים
  - 2-  
  :רעפריין

   }   X3, } זָאל שוין קומען די גאולה
  X2} !              משיח קומט שוין בַאלד

  - 3-  
  –ט ניט קיין נַארָאנים ַײז, איז ַא דור פון ּכּולֹו חייב'ס

  !קומען וועט משיח גיכער –און פון זינדיקן 
  :בעטן בני רחמנים'ס, דו טַאטעלע אין הימל, ַאך

  ...זע משיח זָאל ניט קומען ַא ביסעלע צו שּפעט
  X2} !  משיח קומט שוין בַאלד} X3, }  זָאל שוין קומען די גאולה:רעפריין

  - 4-  
  ,שטערן אויפן הימל, טַאנצן ביימער אין די וועלדער'ס
  ,זיך אין דער מיטדרייט , ןדער מחוּת, יׂשראל' ר
  ן טיפן דרימלַײוועט זיך אויפוועקן משיח פון ז'ס

  .ווען ער וועט דערהערן אונדזער ּתפילהדיקע ליד
  X2} !  משיח קומט שוין בַאלד} X3, }  זָאל שוין קומען די גאולה:רעפריין
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  : טשערגינסקיס לעצטע צוויי שורות פון דריטן פערזנען קַאַײמערקווירדיק ז
  :בעטן בני רחמנים'ס, ַאטעלע אין הימלדו ט, ַאך"

  "...זע משיח זָאל ניט קומען ַא ביסעלע צו שּפעט
  
-די דור: פענונגן הָארַאך פַאאיז דָא'און ס, עטך ניט צו שּפבער נָאָאאיז 'ס

  ". אני מאמין"פענונג פונעם שע הָאידדורותדיקע יִי
  

, דיש אויף יִיזינגעןטער ַײוואון , זינגעןצו ניט אויפהערן , דעריבער ,רןטָאמיר 
  : פונעם לידצום סוף שטייט ס עסס ווָאדָאן ַײקע מקיים זל טַאדי עס זָאּכ
  

  ן טיפן דרימלַײוועט זיך אויפוועקן משיח פון ז'ס"
  ".ווען ער וועט דערהערן אונדזער ּתפילהדיקע ליד

  
נגעבן ַײרַאריצונג נשּפַײא-דישער לידדער יִיט  ָאס פריערר מוזן מיר ווָאדערפַא

  .ראלפוצות יׂשלע ּת איבער ַאַײאון ס, ראל אין ארץ יׂשַײס, דעלעךאונדזערע יִי
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