
פער'ו=~רניוורעםפרןמ~טערי~וןניפע
י> 31$!1$(ט~רבז "פ:החמ iuפרן

l • ז!'ןצוהקדמהפנעןי;סיוסףn י!זישאין 0טמיריןמג';ה

1 
ם~טירע~נטיחסידישערדעוטמירין•,"מגי,הרן 15נרםחי!דישערדעו

D ,יןררךפ~רעםבט,עכטער,םitרעם'ריטדעי,ב ':!'ןרי,אר ןlנn ןןי~,s געפינטס

דיאיןן i:!~רריםגעררט 1$ה 1 ,י, 1$D1$ט~רבאין pטע s,~פערי,•ביבי,ידעואיןזין
טרר 1$ייטעריןדישערארןהעברעןשערדעופרן דב':!'ר 15דירן i!קר!נ.דן

ייי :קשהבים, ~געררעןאידד~ךאייןר 15בlכ~ראיבטערעסיררבג.גרריסע ~

איבערגעזעצט\$יייוי!דישצרב~צןרבגבעג~טיררער ן':!'דב!נםע,,ט s,~ה~דרי

דרשהגרריסערזי~,ןאיןס 15רר ,ערזר~ך lשדיקער s,~דדעואיןררערקז!נן

ררםטרט 15ר~פ~פשי,מה·יהרדהרן 15רבבותדעואיבער,רקת nמדעובשעת

צרזיןחרב ן':!'דפ~ראויןגעפיבטארןשפר~ך 2בע" 15"גר 1$'!דיש 115ער
3ii סער,ם,~רן 15רעבטפערןsשרן","עןעי, 11$מיטביטזיןב~ברצטערררג,

ניטי!דישאין~יייןשר'!:'בטארןאריסגעה~,טןניט\$זריאיזדפטש,ובים

ררערקגsריגינעי,עאריור 15נעבין,~קט,עי,ן~ןורעבןדרשותע,יקע 15צרנגsר

זיקער 1$דדעוורענןזררערטייטער~רישןהריכן 1$רן i:!איבערזעצרבגעןארן

ii רריםגעזזעבעןר~געsגעררגט 15ז~,s רשער 15םטייי ~השעררת.פ~רשיידענערן, 
החדשה",העבריתהסםררתש,,,הםטרריה . ן':!'זאיןקי,ר•זבערירםף,מש,

אריףמג"טרעםאיבעדגעזעצטט 15ה~בזערער~ןנגsרםער,,ניט~זה~,טן,

פערי,םצר~ר'!:'נפידייטערזsריש·שפר~כ•קןז!נןאיןמייבטרריטש 15קי,מנ'!ייש.

פשוטררעדק'!יישע ענ':!'זגעשריבן ,,ע 11ט 1$ה"אפשר~ז 3נכתבים,י~דישע

מ~מע-איןש~פןצרעניש 15ב~דערדעוצרי,•בורעבן,הבאהאייגעבערז!נןפרן

דעואריףרעצענזיע ~אין~דריםאיךביןהשערותדגsזיקע ,,קעגןי,שרן".

 ז$\מיינרנב, ,,בט 1$~רריםבעזרט 15דב 15האיך 4נכתב•ם.פערי,סרן iiאריםג~בע

דיצררישןררערק'!וישעז!ננעם~רשפרייטןצר:פררנה ,,בעה~טהגsטפער,

 ;צרטריטי,עךגעררעןניטביכערהעברעןשעזעבען ,,,rנ~רם 15ררמ~םן,י!דישע
איםזיןט 15הם 15דר 15בררערק,י!דישעז!ננעגsפצרדררקןבדעהגעה~טט 1$הער

פערי•~רכיררזעםדררכצרשטרדירןגע,עגבהייט ,,איצטבבדיק 15הא!נבגעגעבן.ניט

השערה. ן':!'מפרןב~שטעטיקרבגפרי,ע 1$נעפרבעןרט 15דאיךב 15ה ,,י se,~ט~רב,אין

 • fי?רררן il p:vב•ב,י,ם , 1937רר•,ננז:פתב•ם,•ור•םו:טונזו,,•וסף 1
 • LXXXז'ויםב!!•ו, 11רר•םםום 1S,מנ p .rוr•ןצ•ם•ום 2
s ,רזוםן" LXXXI • 
נ. 9נ X11/a/7רן il"רבינ•זרםרמףם 4
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II 
טעק 1$ביבייפערי,םרן 5!ם!$נרםקריפטןקייינענישט•געםדרטעדיצרוישן

רמזנט, 15קרר~רטפאיןזדנטן 13נצע 3גפרןק~נצעפטביכי ~גע!ברנעןאיןב 1$ה

ז'!:ענדיק~זדערציייט,מחברדעו sהקדמה". uארי!בשריפטדיט 5!חרר,ם

צררישןשמרעם Iצרצרגעהערטזיןערט 15הט, 1$שט 3איןםט 3גצרי, 15מ 3

דעםררעגןרץ 15עם,ה 13רפסמ~ן 15דסידישן n ~ארןיןדןשט~טישעצרר'י

זענעןם 1$ררר 3פ~רשטיין, i5ניטר 1$גן 5!קן 3רפםמ 15דדערטמירין"."מגי,ה

קעןס 1$ררםפר,זיקן 1$דזעםפרןהתפע,רתמוא~זרישטז<טיןדןביידעדי

זעםאים,איזררע,כערבעשט","שבחיהייייקןזעםצרגי,'!:כןניטן 15דזין

טי~דן 15שטביידעדיאיבערזעצרנג,ט'!:טשער" uדעואיןק~נט 3ב~רענדן$ר,

מעבטש,היי'ויקער 1$ר 15גגעררעןאיזמג'"טזעםפרןמחברדעו~זן, 1$רר'!:זן

ט 15הבעשטדעוס 5!ררננתבה"ייקן 3פרןבזברתנראה"ואיבר"רואה 3

דיזענעןדערב'!:קרמען. 3בנסבדרןעםט 1$הערארןשטיין 1$איןנ~ה~,טן

קייןניטאידבעשט"י nשב uט'!:טשער" uדעו~זמרדה,טמענטשן 15שטביידע

 ,,גן pר 15דשסייעןזז5כןסך ~ארןי, 3ריגינ 15זעםפרןאיבערזעצרנגגעטריםע

 6 _ספרי,שרן·קרדשןדעםאיןררי~נדערש

זעםיייעבעןצרחשקשטזנרקןזנ~ורם~זריקריגט~רענד~רדעו

מעתיקאימצירנישטאיהםאיזטזשעררראס l,, liכרעגט,ארןמנ"טן" P"היייי

אזריהאנין,זניה ,,בישםפראסטאקיםמיוזאי,ין!כררראסטייטש,אריף

דיאדעריר"ט,אשבתאקומטעםאזי,עבין nיייענין.קענען .צראספר

ררייםאיןרוערעןצרמשרגעכמעטבארארגזדעךקומטנעכס,רריבטערדיגע

ערה"בי,עבין nזיןערהעטטייטשאריףזייןמעתיקדאסאימצירזאי,:סס

גיקריפט".

רר'!:טןדעופרןבעזעסןאיצטביזאידררע,כערדערציייער,דעו

רן i5רעדטמעןן$זהערנדיק,שמרעם,זעםאיןריםנבעמישט 3נישטזיןארן

 :גט 1$זארןא!'נה~,טןניטרט 15i5זיןקען , l;"מעשה·ביכ ~פרןרוימג"ט
גירראי,טבררהאטגימאכטטמיריןה l;"מגדעםהאטרראסדעואדאריואיהר"מיינט

דעואזזין,דאכטמיומאכען.י,רסטיגערי,םזעםארןשרייבען,מעשירת

אריסגעמנזקםזעבעןררוורטערסך tlוווןזרוקצרםצרגעגרייטניםך J\בוו•זהקדמה ., 5

דגזרפרןנרסקריפטן 11מ .,פרןושימהדנוווויןי,\\גירט 11ט 11קנ•טא•זזיאר•סגוובעסוורט,ווון

בוופ•נט•זדישאיןמג•טפרןטווקסטעצםרעוווויךוזז ,צרצרגוובן • 11:פראיזעסב'י\\טעק,פעו,,בי

רווק.צרםגוייםגעררוון IJיוויזערכ\\טשג, tl,1\ט !lקן pר\\זירעםוו•ןניםזין

ורים 11וו•זם 1Jייצדיקים•,.רבו• ,, fiם ם,,רעומ,נטאוירורבווטשמרנוםרעםאין 6

צורייצרו•שן ג,, 11רי itlנוןבו!שטמטביב,ם fררר•ן.•ין 1830יזואיןנים 1Jפסעררר IIארנטער

!\רןמען 11סטורוJםבו•רר 3ארן,ערר•נז\\ן,•צחק•בעורן i5םט 11ilו 11i5מביט,זעםרועבןחם•ר•ם

פרןן, 11ר•דו.כ ,XXIX ; 11ז'בוחבים, o7•ערצרו~ניפו 11ישן fi11בי\\גרח~נ,עזם(זע 1 "' 11פווו,ען

 ,) %69ז' , 4ויועפט ,עברענטן 15נ



 SS9ונרע,~וsוב•יחרעםו!iןין 11ו• \,110iוג llבtי

דיאאייבמאהי,בישםאיהםזעניןאבגעשריביןבריעףדיאהאםרב nם

זייאערהאטהארץאביטערמיטארןגישטאניןאריגיודיאיןטרעהרין

קעןמעןאזמעמד,iכינצטערןארנזערגיזעהןהאטעררראריןאבגישריבין

ערשרייבין,מעשיותגירראי;טנישטהאטער ...ערנסטשמיםיןנישטארבדםיט

קייןדריייזמידארןקראנק,מסרכןזעניןמידדעהטעראנדערש,עםיסםיינט

צרקיר'.'מיט!ברמישטופוארתדיאארגזערהאטנעהמיןרפואות

ררייסרר~נ:סן!כרןפרעמדן,זעםפרעגןי~דןטישע 5!שטביידעדי~דארן

עםדןעק,,אין :ענטפערכ~ר~קטעריסטישןרעםדייערגיט ,ץ,~דא.םער

"יין".איןמןעקאיןאיררדריאט,גראבץגבר nונ

אייןבא.רמחה. iuמי,א,מענטשןצדדיידירוערןררערטערדיהערנדיק

~בדערעקייןניטדררקטמחברדעום 5!ררפ~רפ~רשטיין,ניטדייקענעןז~ן

דעומג"ט.צרהקדמהז'!בןאיןגט 5!צרגעזם 5!דט 5!הערדרי~זריספרים,

ספריםוסיינעעט,עכען 5!נמחברזעםב?בגעדעןט 5!הער~דגט, 5!ז "'םם~ג"

גיקענטניםהאט"ער 7דררק,!ברןרריסקרמען 1$צרוייררעי,ן ,,$\ב 11$ארן

דאגין".נישטקעןאיןס 5!ררטעמים,מכמהדררקןעפיםאהערביז

ספרים",נייעמידטריגין,,רראס :ז'!בנסטענעטר 1$~רענדרעדבער 5!

סרןעםזאי,מעןבאר"טייטש",איןאיבערדעצןמג"טזעםמעןזאי,בעםער

u "זעםרריאריבבאריפיק~זריביטארןערי,יךu "זיפןיריטבעשט",,,שבחיט'יטשן

איזערספר.צרםהקדמהי~דישעםפעציעי,ע ~בן 5!האריומעןד~רףמיינדנג

םרף·:פ,-סרףזורק.רעם~ר i5פ~פירארןגעוטצרשטיפערגעבןצרגדייםו:lfכייי

אריףגעטר?בג~נץמג"טרעםאיבערזעצןררעטער~זצר,סט" 3"גדעוז!$גט

דעו~חרץררעטארןפ~ר,~נגרעםכקרמען s~נ~פיי,רררעטער~זארן"טייטש"

הקדמה."טייטשע"בזfזרנדערע 3צוגעבןהקדמה,שרן•קרדשדיקער

איבערגעזעצט,קרראט" 3Hס!כרגזfנצןרעםט 5!הדערציי';עררעדהררא.רפך

פרןעפיסארןאי,ייןספרזעםפרןדרייאצררייאאיפשר ..זאביך,ררעניג uר 5!נ

איאםאריו ..ררארען.,גיזעצטאיברבישטזעניןהקדמההקרדשרינשרךדעו

זעםאיןזעביןארנטיןשטעהןהקרדשיןי,שרןאיןרראםאנצייכנישין(הערות)

זיפןרענדיקט 3פט 5!הדערצייוערדעויייזעםן 5!נ 8דא",נישטטייטשין

םג•ס,צררא•ם i:ם•צדיק•,.בוחןדעוא•זברןאיין IISם:נרה,דעואר•ףז•ןוייגטעם 7

 n.:פתיא•זרוערקצררייטנודזםוsזמשער,ביןאיןב. 1.1פר ן•• 1838ר 1.1 •א•ןוsור•ם 1 • 111רוזם
דעובע,,הנם.םוt•וו'iכוןבשמהדעוiכוsוויפןצרמבדומבחברעםקנונן'ועוביק s;פו!,םארר·,

צרםוגייםגערועןא•זטעק, s; • 5פער'ו•ביבדעוא•ןזין•בט i!געם s;ור ,,ב•בן p • 11.1דדנוםiכרן ••נ

ירובנוודעוארן,נוםבערגעודעורן i!דררק·דער,ר•בעב•ש ,, ר~•פJ!וט 1.1ה•רן 1830ר 1.1יוt•ן pדרר

םד•, n":פום•ן xרן 1.1גערוגעדררקטשפעטערר 1.1בזרם, i!ברבא•ןנוריםב•טבער 1.1א•זנוםצנובזרר.

 • 39- 16 ,, 2,ב'

s ,, א•בערזעצרנגfi הקדםהעברעושערדנוורןn ארןi! ד•רןn עורn , רוf זעננ~ןם

איןכ. 1.1ה ,)גזנם' , LXXIIז'יר S!וsרtינרויטש, 1.1ק,מב(iכ•גינט !lבוsקגערועןנ•טן s;ברו~ב,עזן

 •וsרכיזזרעםפרןנרםקר•;;טן 11םרפעבע 1.1צעזו ,,צרזישןרבען i!גע
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!f ,שרייבין,צרהקדמהאבזריאייןדאאיןדארף.,רראס :זיןערטר~כטרבעט

זאגען,מעןדארףהקדמה ~איןהקדמה.אזיין,אז •••שמיסגאבצירדעואט

ברטץצרקומטספרדאסרראסצרארןבימאכטספרדאסהאטמעןרראספר

דא".אי,צדיבבאיזטגיררען,איזטדאוראםשמים,זעםאיןאט

האף.,אין :ררערטערדימיטהקדמהדיlכז!רעבדיקטדערציי"ע,דעו

זייאהאבאיןרראסזעםפרדאבקיןמיוררעי,יןםראסטאקיס,עהר,יכע

אויןמיןגעהטזייןברוגזררעויןאבדעריאזאיןטמיריןמגי,הזעםגיררעןמעתיק

השימידררעטזייאבזברתעהרי;ין.איזטבררנהמייןררייסטהש"יאן,בישט

רצון".יהיכןאמןזייןצרמעתיקעמיבניי,טרבתספריםיכי J"ניצבאןהעופין

111 
צראידגעבר~כט,י~הוsבאיןררזsםציט~טעם,דיפרן~זמיין,אין

געדז:זרפטהזsטמג"טפרןנוסחי~דישערדעו~זבז:זשייד,ען,ארן ,~,.קזען

דוsזיקןזעםמיטקעבען 15בצרזיןמעגי;עכקייטדיערי,םפשוטןזעםבעבן

אידררע,כעראיבערזעצער,דעוטענדענץ.~נטיחסידישערז'!נןארןררערק

דעואיןרמזיםפז:זרשיידעבעאריףאויןזיןשטיצטררוsםמיינרבג,מ~ןי,ריט

ער~זבפירוש,ב~טזsנטויין, gפע,,יייאנדערערקייןביטנרפא,"הקדמה"

 ,.~,עוי,סדעו~ןאריסן,איזערנ~רמעשירת,סז-וםקייןדערציי"ןניטיייי
זיבעןאיןביטה!$טערמרסר-הiע:פו.ערנצטן~ן~רריסנעמעןזיןדער!נרן

דיפז5י,קסמז:זסןברייטעדיצררישןפרז5םז!גז:זנדירןצרבזsרייי~ברעושעפעם

פז!סיקערדורןחסידיזםזעםקעגןקז!מףזעםארןהiע:פי,הדעופרןאידעע

מיינונג,זsנגענרמענעדיבכןאידפז:ז,ש1נז5וקשפר~ן.דעואיןויטער~טרר

!f דעררר'!:'טערטארןםרעמדררירקי,עכקייטדעוצרגעררעןזעבעןמש:פיי,ים ע,~ז

פרןטרז;זגעדיעדיהוsבן ,.,עפייישר'!:בערסז:iזעוכעפוs,קסועבן.זעםמרן

ג'!נסטיקןזעםהיינןצרב~מיטזיןאוןמיטגעפי,טערי,עןי~דןפשוטןזעם

איזמז:זכןי!דישעדיפרןמצבקרי,טררעי,עךדעוז:iזארןז~נעם.בירר~

צרהקדמהי!דישערדעואיןבי,ריזניטגעשריבןשטייטשפ,,געררען

דעםפרןאינערזעצרנגי~דישערדעוצרהקדמהדעואיןאויןב~רמג"ט,

 9פען.זע,ביקערדעופרןספקשרם~ןשטז:זמטררעוכע~נטיגנרם-ר~מ~ן,

דאסררעטאיחר,.אב :איבערזעצערזעםצרי~יגז:ז"יצישער ~זזsבטד~רט

 .••ןז"באה"םיעהבקיאיין ,איהעטיידררקען,אזעןאי"ה(ברן>
 •••ויינעןצרוראםנישטגאובעברןדאןהאטערוםגעמיינעפאה,ישערעו

דעוןאי,וראםטוביום i:זאדערשבתקומטעסאזבפרט

געררעןמדינהדעואיןזענעןפרצייטעןהן,רטקאט,אספישעפאה"

רעוציםפקרת,,גם 1וריםגע 11איךב 15ה.דברי•יווםיק, 8בםן 15רערממ!'ןאין 9

בעענםעוזיןה;באיךררעןאיצםפער,ען.דרוךון 1Sבעררגrיבעובעזעצםגtיזן 11בםיבברם,ו;מ 11

זעבען nר pםפמיפבע 111זיםן,כורחאיךמרזרכירר, 15פגןו,,רנום•ין:סבn•יירעםמיםקנזנם !lב

;עט'~יב 11•רםבגנזיnנזן



 561רכ•יi n~•נויי•דנוםרן fi,ן 11םער• 11םניסע

פרןםראםטאקדעוהאטיר"טארב'שנתמוכיחים,זאגער,שיערומגידים,

ערהאם ,זאןשכי,אעמיםארעד ,זאןשמיםיראת Iעמיםגעהערטזייא

ארים• גג$\,שדיןפאהי,יןאיןנערה"ראנערהאטראםגעהאט,חידתין Eiדר

ענטפערזייא,טרחןךךאסט, nיך 3אדעךשנתקרמטעםאזגעהערט.

ר!$רםזענעןאצירנון, eשאנרערשערגעץארעדגערטנעראיןגעהןזייא

רב'אןעעםראדעת,רריעברערעאבאריוןהרטבת,שי,י, nמ

אייןאזנעז.דאס 5'אדרנייאטרהןארב'רםרנאים,ים 5'זרורריאן,יבקעט

ערמרזררהי•ם,איןזיצטארב'טרהן,נישטדאםרדיופראםט~קעהרויכער

אהןשבו~הןזענעןוראםנרכוין,מעשהדיערוייענטוייענען,עפים

 • nפהניכרוארג'וצנרתמיט ,י, i:jבאןזענען~טהייוקאםף,

ווא"וף'ר'גדרי,ת 11פרןמחבראמתערדעומ~"ו~גע,חיים • 2

~פגערררקטאיז:פתביםי?רישעמערוםפרןיךרר~-אריסג~נעדעואין

n3 טמירין"מגוהפרןנוסחיךדישןזעםרץn ןאדיךsאנ~ררעוע~ריגינעועגn ט

ר!'נפיר 15ן pכי 15ריש·שפר 15ויטערז!'ןאיןאסטרה'.'מטשארניף 5'ררא ,,"גרר'ות

ן 15פגJ ·sזענעעם T3 ,ן$!ק'ומנ!$רריטשרר!'זט 1אריסג~נעיקער T $!דדעוצר
אין '!סאריסוייג,זעםאין '!םש~פרנגען,ניידעדיצררישןארנטערשיירןסך 3

-רריטש 5!קי,מנגט ST{- ,ע,י;רר S{נדעופרןמחברדעוםטיו.ארןקסים 15םינט
שפר~כ-זעםבנרגעם~ועפינעןמענדופרןררעגןדיאיןנצן 15גאין,,גייט

דיiכרןנרץ 15נ,ערשט~רדעואריואויסרייג".רעםבנרגע '!סארןנרץ 15נ

r-ונן•אינער•י;עפינם j $!נט s,~דערמע 5'נ!$ררער lד~זיקדעואין1ירריזמען 5'ס

ה~טפערו 115אריספיר,זעםצררריטש s,~קומנ tקרמדערינערזעצרנגען.

זיןערט s,~הןעמ!$י,טארןפרןער,ף" 5'ךןאר'גךרי;ת nע 5'נ!$ררעדי,נגעשרינן

ה~טנער 5!שםעטערן, 15שםרפרןפרטאיןהשפעהועiכינםארנטערגעפרנען

~נטרריקי,טערמער 15צרעקט 51$'דיגערעדטן ~פרןורציע 5!עררן 15כט s~געמער

מגי,ה nזעםאינערגעזעצטה!$טערןןעוכעראיןן, 15שפררישער l5י,יטער

םמירין".

איןארנטערשיידדעוטעות. ~אריףאריפגענריטאיזהשערהדי,ט

פרןמחברדעואיזפערוניט :פשוט ,,גזיןדערקוערט 5'םטיארןשםר~ן

ה,טררע'וכער ,עג~'~מחייםר 5!נררא'וף", ,,"גדר'ותררע';ע 5!נדעו

נ~רשטז5טדעואיןי"הטן 19זעםפרןרן 5!יצרר~נציקערדיאיןגעוענט

נעמם:פתביםיךדישעפערוםפרןרריסגעבער s~דיפרןטעותדעוד,'ויע. 5!פאין

 • jרט S!ק iIכרןעקסיסטענץדעופרןגערר~סטניטנן 5!הזיי ס,,,דערפרן,זין

אדיףיי\$םארןטעק 5!פערו-נינוידעואיןזיןגעפינטכער l,'ררע ,ג$!ו S!ט S!ק

:פתב•,,,טיקעדיורעבןנ~טיצןרריכטיקערצייכנט i~sכז!'נעןרטעס S!קז!'נע

איור, X4ז' ~
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 נ,,~ט~קזיקן 5!דרעם~יף·בית.•יייטןאריסגעשטע,טאיזג 5! ,~ט~קדעוידן.

!!רןן.ןי,מיד'ויקער 5!זזמזזן sן,זזמטר"ירש•הצביצרנרי!כגעשטעי,טט S!ה

דעואיןי,ערער $\!ברןסטן 5!פזז~רנרמען ISט S!הררע,כערפער,,שןי,,דעו

יייענטררע,ע 5!ננטער S!דערמדעו!!רןג•צעט, 5!קזזט~.,דעו ·''ישד~זיקער
הבעשטניםמכתרביהיהאשרמטשארנאסטראהרראי,ףר' n,,גדר, :~זריזין

שכ,,אריפןניטזזררדאיזיןיייגטעסמזזי~ג~".חייםמר'דייטשיידישכושרן

ררערקזזבן S!הז~יפערי,ען,צרענט S!נג\$רגעשט~נעןאיזרר!$סרייטמ~ן,~ז

מען 5!נדנעם S!מזעםאיבערנ!$רשר'!כבער.זזנדער~ןצרצרגערעכנטאיםפוך

קייןניטאיזס $1\זזזחשד,זזגעהזזטערשטצואיךב 5!המחברזעםפרן

א'!כנגעגעבןמיוזיןהזsט\$בערשפעטערפסעררד~בים.זזר S{ננ~מען,ריכטיקער

מעב,,צרבריררזזפער,-זזרכיררזעםפרן:פתביםזיצרוישןגעפינעןצו

ב 5!האריו 5 ,) 1נרמער(בריררמ~,~געחייםזעםזsטפרןגעחתמעט"עפינען

רר~ג•ברך, !lf,lט l!p !1ך 1,1ב pטע 1,1ער,,ביב,י 1דיגט 15רמ 115ג 15511ט 11רטן•ק 11קרעםחרץ 11 2

כם 11געמ 1 ' 11ג 1,11;1ם 11קיקער 115דדעורט. lfזחעררים 5רשריבן !lפזענען•ידן 5נת•רןביכערדי

רם. 15פםנור s:יר pר 11פ !1איןי,ם 11איבהזיינוראיבערניםארןרםעס 11קדיפרןסמךזעם•ריףרן 15געדר

געדרובגען•יזס 15דםרים.ס 5םערך 15נשרידרגעגריים s:ן 11רייטמט 15הג 15,11ט 11pרעם 3

 :ומבן)פרן nnחובמת nמי, H ( 24 1ברמט sברסקרי 11מרעםפרן 11רט 11קדעואריףרבג pמער 11בויפןפרן

רבםפער,•וסףמריחהמנוחהגבירברכהאחרידהשאיראשרמהספריםזאתושימחמחבר.ואני

(יליקן 11$דדנוםפרןסוףצרם , nתקפידבשנתבמ,המ,ההביי,הסרפת• pהעתםרדררם]ר'[-בן

סמךן S!•רירייםמאןי.חירשצביהצעיראניתיר pהעתפיד pת u :פשריפבער 1,1זעםפרן rטי 1,1ב !1זיוגעפיבם

!i בביידעד•רןlf איךב 15הט•צן!i ,עסטגעשטע,טl! ןזsרטן•ק 11קדנוםפרןמחברדעו•יזרייטמוl! ג. 15י, 11ט

רבירו IIז•ךינם S!געפירבוך 15קם 5פערא•ן . 1805ר 15יאיןרן lfגעררגעברירןאיורי'טטוsן 4

טרר 11נד•ד 11קדעודונוגןשריםבטפערי;כן 5ררעאין , 1828 1דעצטן 2פרןרם 15ם 15פ 11רש,מה•יהרדהצר

איןפיררנג S!ארי,ישער 11ר 15מזיםןרועגןן 15רטן 15פ 1,1פ 11רפרענטאוןמ•ד 5 ו-rיקן 515מ 11זיםן!!רן

פער,איונהייב 15אין !11ארים,זיוס'וריםזטשטרדירזכ).רםן lfדזכ 51,1דעמט 1,1הן 11(רייטמ,עמבערנ

ריע'{כער , 1831 5פרי ;tםטן 24פרןברירו IJאין ,וערערביפעםזעםפרןרידן S!צר pר 11שטגעךרעןנים

!$בעראיון !1רייטמסטן. 1,11ויסןרן 5! 11$ 5ער 1איםגט 15זרכירר, 11שו'{זעםאיןזיךגעפינם

י;דענבער,ג 15נ 5(פינטעק lfביב,יפערוסiכרןטער 511רוו 11פדעובעדרעןשםעטעראיוארן•בן 5גנוב

רן 1,1גערר ,..ארן , 1,1פ 1,1רנ 11וכ,ן isררנוק 11 111יייםמ ,, x 1s54ר is• r• .(2s ,,ירסףי,.ארה,

רטיק,ען 11•ייב•קערעפנטועכט !lפט 1$הן 11רייטמ •ד 15בראיןשו'{•וד•שערדעוון i!ר 1$דירנוקט

ד~טש•יודיסערוט•קנור 1$ד«מדעו•ידה 5קהיוער l5 !! 1$רב 11טרעווםרןמצברעםאוןפערועןרועגן

.רריסעב•גחגערסאין • 515פ 1$טוsרנאיןשוועזיםנע•ונד ,, 1111"יוסף 5רטיק !1זעם t1צוויפרעםע,

.דעומע lllfllזיפן(רוענןאירו. 312ז' , IV'בגיעי, 1lf51$11כ•וד•שעוםיוצייטשריםטיכע 5ט !51!ש

p •ן ..רייזענםז,זע ''סsברן,נוקסיקוiב,זגיע• 1$5פיוו:וןפרעםעי,יטערוטרר,•וד•שנזרדעו'IV (. 
רעםא•ןםוף.צרםען t1מ•טמען lfמי'ינו•ב l!il ן!!'זהתמעטבריוררעםiברןמחברדעו 5

iבןר 'i$!!!'11דעואיןביקוד). ן,ר!!דנום(מיזכ t1ב !lו t1מבiכ•ררשערסטהיי ב~, 11ט 11pרטן, 11 ,

 • 11ג 11,11מןsנגערר~ןגrרידערררערטויסןמאיררן ilבריוררעםצרט ilצרשרי ן!!'ז



 3&5רכ•יrו 11רעפ,,זעםן lfi J'i1'טערי 1:1מנ!'ע

מאירגערריסןזזפרןבריררהעברע~שןזזפרןיע S $!ק ~גע!כרנעןד!$רטןאיך

 ,) 2נרמ'(ברירר ~ג~,י~מחייםפרןיןדישאיןצרשריפט ~מיםב~רפרן ,~,

ררסישעדירר!$םאריספז5רשרנג,ב~רר~סטערדעוררעגןשר~כ.ןביידעזיי

~חרץריזשיבער.יiסראי,רבי,חסידישןזעםקעגןפ~רפירטה~טרעגירונג

בג,sענטןפון Nזשררנ~.,רעםאיןנט,עכט 15פ~רעפרידמ~ןפ.ד"רה~טזעם

דריאיז,ררעי,כערחיים,גערריסן ~פרן'ועפינעןמענד'וצרברירר ~ 611ע:בן

מ~ו~געחייםאונדזערמיטאידענטיש ,) 9(הערהאריפרר~זןנג,sןררעי,אין

זייפרןמחבררעדאיזבדיור,דיפרן~דריםזיןרר~זטעסררי .) 3נרמ'(ברירו
ג~'ויצישעדיפרןנעסט!$רזעםי,עפיבען,מענדומיטבזנפר~נדעטגרטגעררען

געה~טה!$טסטי'ועfנינס~ז~רשטענדי,ען, !fדעריבערס'איזמש:פייים.

 1שר~בע,,זיקן s.~דרעםאדיףהשפעהגרריסע ~

רעםצרט 15צרשרידיארן ) 1 (ברירוערשטןזעם i.sדברענגעןמיד

 ,} 2 ( ~ 7 ,~ךמאירםרןברירר

1 
בארתקפ"בתצאבירם

שיחי'ועפיןמעבד,מרה"ר b7עמב"יתפארתהחכםהישישהרבוכברד

עי,טערדרארףאיידהאטרראסנאמן;יברזייןארזגי,רבטבחר,יישר

בקרבי;הרציארהעוiבןררייטרבאןזאועראריסציפירןיקרדבראזרגיהא,פן

שיןטיטאךשין.הדיאבאר •זעהן'עסזאי;ןארגןארנזעריארןאייערע ,ואזר
ציפראצעמיטאזרארביטשררערעארףהערט • 5.!1נישטכחקייןמעהר

האריררין.

 , T' 265-264 4,ה' , 1נד 11ב 6

ור•זמען 11 ,ם,רן 5!בו~ברץברייטערדער•ז 11בר•יrוד•ון 5!םטי'זעםז;ר 5!קטעריםט•זס 11ר 11כ 7

אין Iטוס•נארוב•ק•ם,ס 11זאפר : 2נרמ'רג•רראין !קערניצענאדגראזזעז,סי,•ד,האר•ור•ן,צע, 11(פר

 1גוסררבןסוז,(אזו, • 11ט s~זנזסטר !1ערוסטע,טט ffא~ז•רר).,,רבעטאומיםבע, : 3 1נרמכר•וו

מיםצרבו•פגעברבדןררערןררערטערב•ט•וsקצעבט•רטע•כרויים).' i;'ברסברז, : 3ברם'ברירורעם•יד

 • 11זנזסט .),ב•ד•אר,אבגט•ם t!iסרייביך,חהאב,(טיטיין,רט s~יrוזסםעטערדיקן,,ערפרןרעדיקןרעם

חוcטזס, :ננרמ'רכירו•ידהוsכ,(חהאב-איךח IIמ•םפם t~sסר!'בערדערז•ךנרצט s~בב 8

 11קטעריםטי 11ר 11בזעבעןררזsםם•מבי,םוs'זזעבעןם fז .)דנsו•cוז•ךחאםציך=יכוsפטט, nב•מוc,נוחרט,

ll רsזסםרזעםוs גרץsבדר,פרןכבו.n ק,מבוואוף''י)~s ,ז'דצירר,וויטשXLI וc"ור(. 

a7 רר•ם:עגעבןט 15הר!'ךהנהןצב•בררדער,ר!'כםמאירsק,עפיבםמ.ו.n,n ~ זז•ס,אר•ף•

~s ריפך,צב•דערציי,סהקדמהדערא•ן , 1871דעםtl! ז:פתב•יידעו•cר'!'בןמאיי '!בנענ,•בןו

,יין. 11י,ע:כ•בעןמעב,,!!רן

b7 11ישרבניעמבר ,. 

!!רןא•בערזעצובבעהברעזוסעו,ערע ll;\11!יבם l!,עחםגיום•ודערמ•טמייבםזסרtיבערדעו 8

 ,ג· !I ( 1 "' 1-1 ~ 9רן f •דיאזמהבר,זעםרן 15סריםבן fבערזסטררים !l•יזם fררב:ברבים,ווררח

 ,) 354-353ף 11ב'ב--,עםעד) f ו'i'?'וויב,עז,
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n אזדערשראקןזייערביהאטמיןה~בn דרזעהןבריררי,אייעראיןהאב

,,יעקבהארץניטעדאםחכםזעםאקעבןםרבהכפריי,יי,ה nאיזבעריש•מיין

 בנ$:!,יבאשינאגן.י,ייבבאנצןארנוןאנקסןמיןםהאטשיחי/נ oביקשמראי,

בןיןןי,אייערציהגההזייןערהאטהיריעהבשרי,י 11ב, nרישזאי,י,ענן

בארםרזגיזאגט,פיראי,יבןהזקןהחכםיייידינר,,מיהאטבזה"'בשררכןצי

בארררערטערעט,יכעדיאמיטמיןהאטערקינד'.'אביטםרזהי',,א

,אזרדאריםחרשר,בה 1טכפריאשטיקי,פארארןמיןזענטאידדרקרריקט,

זייןיראזא,שעזאפשרזגריסןנישט ,,,,רבאייעראיןריש"בחכםזעםאין

דארשטמיטוראםדעוזםינידאייעראיןבייטוראםדעוטובהכפויאייד

אינעשרייבאין :רחיויי,הי,,י,ה nמעב,, ,,ביין,זקרראי,,רראסעראייערטרינקט

ביטץזעםפארחןתשרארתררעניגמיטאפיייברירר'וןהנ"',החכםמאי,

~פטנישט,מיופיןפארי,אנגטיםמעבשדעוררארןמיד,טיטערוראם

כשר,ארןאזראיםפאראברםרז allמחריב,נרשהאןר•אבאןשדייניך

ארגזונוי,י,הטרבהד'כידבכאןי,ע"עהאניןבכברדרנםה lשטיקי,מיין

בימאכםבאקענטבכאןנגידיםדיאצישןמיןהאטי,עכןזא, 12מאירי, ,,

בא,רנט.ערי,יןזייאפיןררעראיןארןמר"מזייערעציבאנרצטורעדאיןוראם

זאי,ער .,,,,,,,נאדגראדזעןהארץביטזייןפארמאיי'יר'זעםזא,השיית

צערזייןפיןערזאי,בא,,איןביןהעדן,קיברזעםפיןבשררותניטע

ורעדן.דרפרייט

מא,אגעחייםאוהבוגיזינט.זייטנא

רעםא•ןבט 1Sומ 11דד•ן 11ךרעוסו 11 • 11ג 11,11מחייםרן fiזרן !1געררעןמםגיומאגt•זבעו•ש 9

דנוורן fiענ,נוכקייםד•בעו 1$חיים,ו s~בתמעט nגע•ז 11בו•ררדעו •וב•ררםרבו•צ•וםןן 11!!ו•דמפרן

ו~רועם,ייגנו. 11,11מחייםא•זבו•ררדנוםפרןמחנודנוו !flק, fiםשרםקייןצרנ•םזס 1$ ?ם iSשו•

 ) 274 ז'(ן 11פו•דמ •םנוו,עןו l!iSם•ץ 1,1ב IIצרבוצס 11ב•ן i,נום \,lהבו•ררז•קן 1,1דרעםרן iS ם?!'ז

isn גווב•ורדנוווזםנוו,ת •••ע,םi! רעםא•ןמעז•ברש.•יזגנוסו•בןא•זא~s 11ו•ג•ב , il דנוםון

 ,ו 11ב :•ורש iiבשסייםוב•רר

 ,.,ם s~ה 01$ררד, 1$ובגt•ןמשבכ•,ור~סז:עו 11ב 11 ,) 1831(געשם'ב•ק,סמואו 5•עק 10

זיקנוו 1Sדדנווררעגןם•ד•זם. nצוםנוענטעוםדעונז•ןארןהiס:פוהדעוםרןםגנוזזגם 1,1ספעםעו

ק,רזוב, ; XXXVז'•ם 5:פתער,ס 1צרריבנפ•ו i>ור'!?נ,עז,iנ•גינכקיים 11נזוזענ, 1בםעו 11א•בםערנוס

ו•שנז i>.,•םנוווייזנזן, ., 111ארן 1ב'איןזרכצנזם,נזן ,,החדשה,העבו•תהספרותשוהסםרויה

 , 43 , 42ברמ' , 1931ב,נוטעו•

ב•ק.מרא, /l!•עקב• ו'= 11

all · ממסה :בנזררייבטיננוןn •5ר • 

ס Oצןסו• ISצרגעשו•בןבנז 11,11מהזםבו•רוזקצרם s~ורבוsו,א•ן ן?!'ומגt•ושר iiא 12

 ,) 2(נרם•



 565רב•רו 11פער,,זעםפרןיז !lםערי s~מנtינז

 18פרניייסנחמןמרהר"רכברדהיקרהחכם,הנדיבהנגיד,ידידי,שי,רם

דר,אזם t4שרי"רעכי"חתחי'ריבעשיינ,,פארנאנטעגורסדיר,זרגתרשיחי'

זייןנישטבאנערערקייןשרןער,אזהאריררן.שםארקאזרא,םןזעםבישם

יארן,אנגעארףאייןזא,הריזאייעראיןחכםאי,םןזעםפיןגדרי,הדיא

אי,טינסזעםטאקיבארזרראסררינשערריזאייןפי,,ררערן,פארשםעהרטנישט

רראסקינדראייערעאיןזעהןציזייןזרכהדאסזא,טאיוברכה.,אנגידיקע

היקרהחכםיייייירש,רם ·'"נהחייםאוהבכםאייןאיןזעהטםאטעראייער

שיחי' 15שטערןבצ,א,מרה"רכברד

שי;אפקייט,א,עציכר"תופראהאייןגיררארןנתחדשארזמדינהדעואין

י;עשער. liאיןארןקריגאיןשרידמןפירטרראסערראםקערניצעבעשטםפינם

פאריער!כאי,גאפיייגינרמן,אורעקהאנסדרמיטרריאא,ץררערטעםאין

ארמזרסטרראדא.בא,שעמסקיאנגיריפןררערטעם,רפואהרראםערדאםארןניצן

ארזרראדאבא,שעמסקיראםדייןאפטעקןדיגאודארםאייןבייאמאכםמן

 .,,,,אררבאראיןבעםעריי liא,יםין liגורים

2 

ערבארדיטשבאיןפארהערבאם'ע"עאיז 16ישרא,אני ,,רבידעו

טשינאררניקיםררםישעפארדאפראסבייאםטעגגאנצישטייןבער"הבעביךמרם

ניטגאודאסקעניןמיונער"המחשבותהייייגעזיינעארןמשטעהרט

יסרריםסרב,צדיקדעואיזדורזעםפיןחטאיםגררםעפירוראםפרשטעהן

דרו.ג~רןמארןכפרהדיאזייןערררעטאפשר

•נזם, fi3גר s~ם 1fi;1,ר•םפנזרי,סהקדמה•זד•סנזד•גנומ'ארנםנזראיבערמ•רדררקןרר'!!םנור

רצ•קן 11ה ISא•רמ•רגן 1;1זביפדעו •י, 1;101;1רנ 11סה•ושבעו,נ 3רנובוו• i5בס 11געמם isnנוםם fדו

ע. •צק 3עדו •ד-ה. nם•רדנווו l!fi nיישו•נור

עקס•סם•וםום fדם 1$הס 1;1רד ,,י 1;1פ 15וב 11םא•ןברבדררקעו'!!העבועזשעו iISבוןגו•נדער 13

 T' 99בפוי,נ•ר"העבר•הדפוסתרודותפר•דבנורג, ,ג•jןבעס 11אר•סגא•רעו,עגןצtים,קורצנו IIןJל 2

•שראי,•וקורותי,ב•בי,•וגופ•ה ם•,ע.ם 5רענק• fiאיןבםאובאפאי,העבר•הדפוסן, 11בערמ 11ה Iאיור

רו'!!נ,עזנםועבם liרע l!i5 "'",וו•ה,בופינםרועבןפ•נעועםןנובו•רופער,ם , 1ם S!הע , 11ב'

 356.ז' , 11ב'•זור,,ב,עסער•יו

ו.בוישעשי,ום,צ•ו n•וצא•ב,-עם 14

ד•אין,,רטןם 1;1האוןפערו-ש,,דעופרןניוומ•רמ,,•קעו 11וsןבערועןא•זשטעון 15

פרןל fד•רעקםון 1Sגערוערא•זעםער Dשעוער, 5 11מרןסםן fפזעםונומען 11fi 1828-1811רן 1;1 •

 .) 267ז'וידמן;ן, S .ii!(פ•גי,זsדעםא•ז ,,ש•זדישערנ'!!ערדונו

גרויםן !1געמן;כםי,ט 1;1דעמם !,lהרוזsסריזשינער,יiסרא,'וון i5רעםם 11רעםרועבן 16

lf קל!!זן,•זרישעד•ו1•ן'!!בררוקjj ןאו 5•גrה•סםג•נזבורג, 5וl;! 103 1ב'ווערקוישנו 'T אין •א•וו

נוב•ז•רטיםישע ii1בו 15בימ•םגr•םוונוגןנוםקר•פס !lמד'!!םשנוו IIז•ךגנופ•נסרכירו 11ם 5•נזר

וsרנוסס•רונג. ן!!'זון ii ס!!'צדונו



566 W במחחb ץ

 11טמיריןמגיות nצוםתקדמתםערוסיוסף . 3

הקדמה
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 3T\fספרזעםפיןהאטאיחררראסבישטבארררייסאיןאנגיררפיןדארםסמאן
אזריזיןזא,מעןגיזעהן,בישטמאה,קייןבאןהאבאיןתענוג,אגורים

מעןדארףספר.זעםמיטדאאייןפרייעטאיהררריאספר,אמיטפרייען

מעני·רראסזעבין,מעשירתסיפורידיאארןהבעשטשבחיספרדאסרריאמעהר

מיםזיןמעןפרייעטסוףציםאיןאיייזברררריי,טאיהררראסזייא,איןפיבט

טמירין.מג,הזעםמיטדאאייןפרייעטאיחררריאאזריבישטזייא
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ח"רזייאזעניןתאמראמת,זעביןמעשירתדיאאבבישם,דעךאיןררייסרעד
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 • 7גןרהאטערוראםטרהן,גיקעבטזייאמיטהאטארןאדם,נע'ושםזעםפין

גיררא,ט.

נעה"נ.דעוזאגטאמת,נישטשריואיזטדאםאטאיהר,זעהט

גישרייאאגוריםארענדארדעוהאטאמת,נישטאיזטאיהרזאבםוראם

גיבעבין,

איהרוראםדאםבעה"נ,דעואיהםענטפערטבישםבררשרייעט

אמת.ניטאיזאנעי;שםגיררעןאיזטאדם ,,זאבם

מאןדארפםדעושרייעטאמתנישטאיזטעםדאםאיהרזאגטררעמין

קיינרמיודעךררעטגייייענט,אריגיךמיינימיםהאבאיןרראםייייטער

אנ,ייקנין.נישט

זעםאיןגי'וייענטעםהאטאיחרנעה"נדעוזאגטררייםאין

דעורריםען,מרםטאיהרנישט,ברראייןנעזירטהנעש"ט,שנחיטייטשין

הקרדשין.,שרןזעםפיןאהעתקהבררדעךאיזטהבעשטשבחיטייטשער

האבדאסדא,עפיםמיואיודרצעהי;טוראםארענדארדעוזאגטירא

ר 1:'אפיעםשטעהטשערזעםאריףתיכףגייייענטדעךאין

,שרןזעםאיןאזג'ויינין,מיומעגטאיהרבעהב,דעוזאגטברא

דעובררשם,נע,אייןגיררעןאיזטאדם ,,אזנישט,גאושטעהטהקרזשין

גיזעצט.צרדאםהאטגיררעןמעתיקהנעשטשבחיזעםהאטרראס
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ערטרהררריאדארפסמאן,דעוזאגטגיזעצט,צרהאטערטייםשרראם

זעטצין.צרעפיםמעתיקאיזטוראםאיינערטוהררריאזעטצין,צר

ביטרהןאיייודאםנישטהאטערבעה"ב,דעוזאגטמידזשעגי,ייבט

ערהאטזאביךאיאםארןקאפף,זייןאריסגיזעצטצרזאביךאיאםהאטער

האטו,sנהעבבייאםתיכףמעהראיהרדארפטוראםגישטע,ט.ארייןנישטגאו

זעםאיןאינ'בו,sבי, ~גיררעןאיזמרטירבעשטםזעםאזגישריביןנישטער

איזדאםאזדאכטעןאיפשראייךזיןמאגמי'ואעס.שטעהטהקרדשיןי,שרן

ןראריןענטערעס,גןויסעך ~זעהראיזטדאסאז 1b7אייךאיךזאגקי,ייניבקייט 3

1צדיקברויסין ~פיןביהערטהאבאיך c7 איזטבעשטזעםפיןמוטעןדיאאז

אזאיןתורה,דעואיןשטעהטרר{$םפרעהבזsבידעופרןבי,גרי,ןJביררען

בידועןנישטדאסאיצטיייטבעשטםזעםהעטיןבידוען,נישטח"רהעטדאם

נישטאזריבםועבטאיזטאדרבא,מי,אשריןאיהרפרשטעהטזעבין,זייארראם

טייטשיןאיןמעשירתררייזען,איךררעי,קרמיןדרצרזא,עםאזאיןשטע,ען,צר

ביינציבאיפשררריעדעראיאםאיןהקרדשין,י,שרןאיןבישטבארשטעהןרראס

אטהיייארןנישט,טייטשיןאיןארןהקרדשיןי,שרןאיןשטעהןוראםזאביו

הקרדשיןי,שרןיאןרריאגישריביןאזריביטבארהאטעררראםדא, 8זעבען

שמיםין,בישטין iiדר,אמירמאן,דארפסדעוזאגטאייךבעטאיך

דעואזזעםמנחזאביךצואבגיהריביןדאהאטאיחרוראםבעםיר,מיוזאגט

בישםקיינערזא,איהםארןזעהןא,צדיבגזאי;ערמאניןגיקעבטהאטט tבע·

זייןא,צדיבגקעןאזדעק,מיייאגרזמאבאכטאייןאיןין iiיייצראוערזעהן

ררעי,טדעראדיף

גייייעבט,אי,ייןדעךהאטאיחרב, nבעהדעוזאגטאיחרזעהט

איהרמרססמיי,אגיקעבט,כתביםאדמםו'זרדןדאםהאטבעשטדעואז

דיאפיןכתבאייןבאקרמיןהאטטמיריןמג,ה-זעםפרןדעואזרריםען,
כתבים,

האטבעשטדעומיגיייאיזטרריאארעבדארדעוזאגטסייטשוראם

אבידעראויןאשומרבאךהאטאיןפוש,אםין,שטייןאייןאיןזייאדעך

זייא.,עביךגישטעוט

פרש,אםיןזייאהאטבעשטדעוזשע,זעהטבעה"בדעוזאגטאדרבא

אבידעראדיך~שומרבאדארפטבאךערהאטזשערראסבאןשטיין,אייןאין

א;יםדרוךזיןהאטוראםאשטייןאריםקעביןדאסררעטרועד,ען, 5'שטעצר

בעש"טדעובררארויסנעהמען,כתביםאזריביצרגימאכט,רריעדעראוןגיעפענט

עפיםאימצירבאךר,ע,טדעואריףדארףכתביםדיאפיןאזגיוויםט,האט

נישטג•שטעי,טאנידערשדמוזעםדועגיןדעםטפרןערהאטבעררייזיןזאביך

זייאדארףוראםארריםגעבען,זעםזייאזא,ערבררהיטין,זייאזא,ער

האנין.צו

ערשםדעךאיךפרשטעהאיצטארעבדארדעוזאגטמידאיוטררייאאוי

מאהי,פיבףררעי,טדעואויףזעניןכתביםדיאשטעהט,הבעשטשבחיאיךדראס
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<איןאדם ,,צונון,בןיהרשיעצר ,אביבואברהםצרהייברגירראריןנתב,ה

יפטין liזעםארןבעשט, 9צךםארןשם)בעי,אדם ,,זאביךנישטשזיןר,נו,

 nמגי,זעםפרןדעואפנים,האטיפטע S!דעודאסאיזטנישט,מעןררייםט
טמירין.

שבחיטייטשידעואויןהאטדאאטב nבעהדעוזאבטאיהרזעהט

שטעהטהקרדשין,שרןאיןהקרדישי.,שרןדעררריאגישריביןאנדערשהבעשט

דעוגיררארין,נחבי,המאה,פיפטעדאםבעשםציםזעניןכתביםדיאאזרי

בייאע"האבינואברהםבייאגיררעןזעניןזייאגיזאבט,האטמזניחםו,נאיר

נישט.איןודייםאיבריגידיאארןנרן,בןיהרשיע

מאן.ס iiדארדעוזאבטרייד,דיאר S!ין 15שטראנישטמיןזא,באט

ח"רהקרדישדיקי,שדןדעועפיםדעךאיזטנישט,רשטעה i!איןטייטש,רראס

בייאגיררען,זעניןזייאערזאבטערשטבירעז.מרי'מייןמיטניט ,אריו

אברהםבייאהיינטשיאיךבעשטבייאםאיןזרהן,אדמם ,,בייאאיןאדם ,,

פינף.א,עראדעךזעניךנרןבןיהושיעבייאארןעיהאביבו

י'א fמאיי'אי,ירעכניןנישטמעןק~ב nבעהךעראבט fזרהןאדמםר'

גיטריגטבישטזייאצידעךהאטזרהןדעוגי,עגין,שטייןאיןזעבין

בישט!כארטעפיםדעךאיזםמאןדארפםדעוזאגטררעגיןזעםטlכין

איןמידזשעזאגטעםסריגרראםרעגין, 6קשיאםקייזזרייאיךברררעכם,

באקרמיןטמיריןמגי,הזעםlכיןדעוזייא 10האטאזרירריא ,איידבעט

בשריינםערבעה"'ב,דנווזאבםזרצעהי,יןצרפיעי,איזטזאם

אררינדער.גאואיזםעםהקדמהדבוראיןעם

דאבישםאבערדעךיזט Kנוםזארlכסמאןזעוזאגטראםהעי,פםרראם

אייןזאבאיןבררנישט,איןםרשטייאך nבערההקרוש,שרןאיןטייטש,אריף

זעםבארשריךאיןהאבגיזאגט,זאמידהאםאיהררריאאזריאמת,רעם

דעךאיזטעםיייענין.צרזאביךאזריבע 11טייםשאריףאםייי!כר,אהריןחשק
~ברעושעפיםטרהן,אזריבםקעניןזא,אמעבשבישט,קאטארריםקייןבארעפים

זאביךרעןשטעקטאספראזריאיןטייטשרראםשטעהם.עםרריאשרייבעןצר

ררייסאין 3עפיםדארריםמאנםאיןאזרינער,קרמםנישט,קאטאוויםקיין

וראם.בישםא'"ז
וראםרריםעןקעןרועדבעה•ב,דנווזאבםגירעבטאיהרזענטארדאי

שבחיהקרדשין,שרןזעםגיזריקטהאטוראםדעושטעקט,ספריםאזריניאין

גישריביןספרראםהאטערמייביןבישםזא,מעןאזםאקי,זאבם a11הבעשט

זעםמיםארןזאביךגרריםידאריניןשםעקםעם,ייגען,צרמעשירתנופיס

גיבעביןאדריםאיינעראיצטראהאטעםגיררען,אזריאריואיזטםמיריןמג,ה

רעםאיןאזדאררים,מעןזעהטצדיקיםדבריהייסםעםסם,,אק,ייןבאר

אריף.איינעםאזשעזיןשטע,יןה~רדיאוראםםרדתעםיםשטעקעןטמיריןמנ,ה

גיררנוןאנימעי,םעןביןאיןבישםדאםג,ייבם ,ארענדאר.עורזאבם~ט

J'M סםרז,ראם'"עניןצראנגיהריביןנורהאסקרנזמירבשמיםאנייאזאנרי
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ריסיךצרעםהאטאיןגיחאפטאריםעםהאםארןגי,אפיןצראיינעראיזם

ארנטערגישטאניןבישםארדאידעוזיןהעטרעכטםזיין,עפיםזאי,עםםיי,א

צירייםין.עםזאי,ער

דעבצמאהי,ניןאין~ושכן 12דערזיןורפםגיררעןדרנייאזעבטאיחר

האטרראםדעוזאגיןאסימןאייןררעי,איןגיררען,שטיעבאיןדארטאריו

מעקי;ער.ררסישיעדעוגיררפיןמעןהאטזעםצרריםיןעם

גיררעןמענשיןאיאםדעבצמאהי,זעניןעםאמתארעבדארדעוזאגםירא

זעהן.גיקעבטבישםאבדערןזעםהאטאיינערשטיענאין

זאגטמעקי;ערררסישעןזעםפיןראאייןאיחרדריבגםזשעוראםברא

ערהאטגיקרמיןארייןנרדאיזטעררריאנישטאיחרגידעבקטשכןוער

ירדין,זייןמידררעי,יןהייבטחיי'איחרררייםט 13קרעמעריןבשמיםדעוצרגיזאגט

פרשטעהטאיצט,דעןמידזעניןרראסטייטש,רראסגיזאגט,.איהםזיאהאט

טאקעיזוין,ירדין,טאקעזיין 14מירררע';יןהייבטגיענטפערטערהאטאיחר

םרשטעהאיןבייןגיזאגט,אנערהאטזיאשרין.איהרפרשטעהטירדין,ועבטי

איןטרחן,טריבקאהיינטררעי,יןמידגיז~גט,ערהאטאיהרפרשטעהטבישט,

אנערבישםטשאיי,אבימאכםאיהםמעןהאטגיזאגט,ואסהאטעררריא

רראםער.ררארםאניסייימיטאראקגי,עזירגרריםיאפאארברראראק,מיםטהנו

אמת.י,ענין nאמתגיט,גאבץענקגידאין ,ארענדערדעוזאגטי,ענין nירא

ררםישעדעורריאאזשכןדעוזאגטגידענקעןארדאידעךםיסטאיהר

איןגיררען.שבררניטמעשהקייזשריועראיזטגיקרמיןברראיזמעקי,יר

אבגישכררת,זיןהאטאיןטרחן,אטרינק J"רריערגיזאגטערהאטסרףצים

רריי,טאשכרראזריין liירבגגראבעןאאזריםיןמיי,א ,פריערטיפראםארריא

שי;עכט.עםאיזמסתמאספראצירייסטעראזבעהמיןראיהאאיידאיהר

איןזשע,איןריריסארעבדארדעו .זאבםרעכם,איהרהאטאיארדטא

אזגירראהבם,אזרימיוזעביןראסטאקיס eמיוי;ענין nראסטאק. eאדעךנין

ין liדרמידהאי,טיןספר,אארעדמעבשיואעפיםירינטאימצירמיומעהער

 15מיודרlכין.מיואבט';ריפיןשעבדיומיומעהעראזאיןהימע,איןביז

שעםע';!ין.נייבדע 16רריאבעניךדעךזעניןפראסטאקיס
אבדערירראםהעריךציזאי;אפראסטיקשכןדעוזאגטרעכםאיזטעם

קרקין,אריין ,.,,מאיןאיטייכיןנישסערדארףדעסטררעגיןפיןנרדזאגין.

אבערצרהערען,צראיהםערקעהר 17ירך!!ררמין ~י,מדן ~זעהטעראז

איחררריייאנגעהן.בישםאיהםעםדארףעפיםטרהטאשכור 18זעהטעראז

צררייסיןציאספרזיןארבטערשטעהטמעקי,ערררםישרועראזגיזעהן,האט

איזםםשרטארןזיין.צראזרידארףהסתםמןגידאכט,שרידאייןזיןהאט

פנים,עזרתאשבררפראסטיאאיזטעררריייצרריסיזעםהאטנורפשרט

מעןטרהרטריבק,אlניןאפנישטזיןהיטעראזאפיי,רמאןגרעםטידעו

 .ערטרהרשברראיזעראזהוראהמררהאאיהם,אריףרי,אזין Dבישם t9זיך
מדרשאיןארבבמדבראיןרבהמדרשאיןרראםזעהןזא,טאיהרפסקביןביוסס
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י lאיןשכורחםיןהיטעןזיןזאי,מנוןרריאשטנוהטשמיניפרשהחנחרמא

דורןאזבפירוש,דארטשטגוהטנזם ,הכ"יאייrברנונבטשבררתראםוראם

רראם n:טברראי,נוציארן nגנברצרדמיםשפיכותצרזברת,צרמנוןקרמטדנום

קרקין.אזריניםאריףאיורריי,טמיי,אטעהט, 11חררהד:סראין

ר iiשטראםיןנישטמיןזאי,גאטארנונדארדגורזאבטזשנו,איןרריים

מנוןרראריןרר:טרעןצ:רגיבאהריןנישטבארטאקיקנוהרפראסטאקארייד,דיא

רריאאיןררייסררנו,ט.דנוואריףטרהןזאי,מגורראםנישט .גאודנוןררייםט

איהרובפרטבעונוכט,משרנהז:טהרזענטאיהואפנים 20האטזאגטאיהו

!נין • nאמארדאינוסדנוןאיזאורים,ס1נריםאזריניאריםדאמיודעךזאגט

ררי'איןשטאו,א·איןביררנוןיאהרנוס,יכיו llאזבדאאיןביןדנוסטררעגען

איןביןבועסטי,רצוכמעטצדיקאברריסודאדארטאיזטרריאזאגיןנישט

זיין:טסזא,ניועדאריםניטביגעבנוןאיהםהאבאיןגיגאנבין,איהםר lאהין

n רריאגיזעהןצ:ראיןהאבכחמייןאיבראיאיפשובאן,כחמייןבאן,עבין

זעםבאןיכף nרעד,דיאר 6ין liשטואנישטמיןזאי,באט,נונס,דעואזרי

נוסנוןציםביזערהאטרעםין lאקארריו:כ,גיבראכטאיהםמעןהאטדאררנין

ייייזאיאםעסעןבייאםארןגיו:כררנקעןקרראו:כיייייאנדערהא,בעןאקסבין

נרו-זייןאיןביטואגיןאררעקטישזעםין lאיהםהאטמעןטהייסרן.זעהו

ין llרנור:טןכעסיוי,אמיר ,מיוצרנוםקרמטרריאועדיןדאאין ,.,.אזרראםצר

פרןד:טרגיזאבט,האטאיהו ,מיוזשנוזאבםאייןבסטאיןאנד:טוש.עמים

האםבעשםדנווראםכחביםדיארן llבנוקרמ:סןהאםטמיריןמג,הדנום

אמת.נרוראםאיזביהאו:כ,

אייןדעךזאגאיןבעה"בדעותזאבםנישובושטנה lאין

נםאיןמעשה,באנכrיידאבידריקטהקדמהתראיןאיז:סםאז

אידאהםכםהאיןירד,ררםיו liאזעהובימאנוהאטספוראםוורושסעהו:כ

ו:סבם llםרףכrיםאיןםרוברסמא.ין iiמקרב,בעי, 22ברריםןא!ניןדאוריףדא

אמת.אידנסאבמיןאיהר

ביןאיןםמאן 5!דארדעוזאבםהאניןר 1ראיבי, lמיואיהוהאו:כרראם

י,ינזיניןבישםדעךקנוןאיןזיןסרהטנוםרראםזשנואיןרריים , pאפואםםידעך

דאהאטאיהורראסשטאודיאנאכזאגיןבישםאפיי,רקנוןאיןרדש, pהי,שרן

הסכמה,דנווין llג•זאנס

דעוזאגזtסררברסמאםררברסמא.הייםטבנוה"בדבורזאבםו,זבארדיא

בעטאיןביה:סרס,נישובמאהי,קייןבאןאיןהאבשטאואאזרימאן,ם 15דאר

שטאו.ד•אראםזיןינזב liגירריאאייר

דנווררארין ,ישוא,ארץאיןאיזזיאב:סה•בדנווזאבםאמניםהאטנום

האניןזא,זיאאשטאדט,דא,ארץחרזאיןאידריראי,שרןחוגרםאידנאמין

י,שרןחוגרםאריףנאמיןא

האטוראםדנוואזאפניםדנוןהאטסמאן, liדארדעוזאבסי,שרןחוגרם

 23רנןונון 1א nמ•י,א ,,,,יvוואי,ארזאייןבאראיזגיג:סביןהסכמה aד•
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עפיםגאוזייןמרםטמיריןמגי,הספרדאםאזזייןצימסופקבישםארדאי

אריףאיןטייטשאריףדאבישטעםאזעםהע,פטרראסברר •ררינדיראגאטס

 24נענעןפרשטעהןצימיואיהםזאי,ערבישט,קייבעםאיןהאבהקודשי,שרן

י,ת nתמיוערהאטי,ייעביןמיועםזאי,ערגיבעטיןמי,מדמייןהאבאין

שטאדדעופיןאיןביןאמאהי,איןבישט,ספרדאםדעךהאטאיהרגיזאגט

זעםגיזאגטציאייבערמיוהאטעםגיזאגט,איהםהאבאיןביקומיואהיים

האבאיןאזגיזאגט,תררציםעפיםמיוערהאטייהען" i;'ציטמיריןמגי,ה

מסתמאניטראכט,מיואיןהאבפיריייעניןנישטמיואיהםררייערגיזעהן,

שי,עכטסעפיםאיהםאיןשטעהט

ב nבעהךעראיהםהאטניועד,אוריםךאםהאטדארפםמאןדעורריא

ס• fiדארדעוער,האטאפניםפררראסאיןמי,מדאייערהייםטרריאגיפרעגט

אבגימאה,ט,גאבזאיהםהאטאיןהייסט,עררריאגיזאגטאיהםהאטמאן

ערשי,רמזא,ביק,קייןאיןנישטבארקייןגאואיזטערגיזאגט,באןהאטאין

אורםערגעהטצייטעןציעפיםברר ,ץ,אשטיקעי,איזטאיןפאה,ישגיטרעד

האטאיןטמירין,מגי,הזעםגעבעהמיןהאטב nבעהדעואקאפף,הן 5!רריא

גירופיו,צישכן 25דעםהאטיייעניןציזיןאיןב,אטאייןאדיףאנגיהריבן
ציאכגיהריבעןזיןהאבעןביידעאיןגערריזעןאיבררעביגאיזיענעםהאט

זעהראבגיהריבעןזייאערהאטדרזעהן,דאסהאטדארפסמאןדעורריאסרדין,

דעךזעהאיךדאס,זיןסרדיןזייארראסזאביואיהםזא,יןזייאבעטין,צי

מיואיהרררעטמ,מד,מייןפיןעפיםדאשמיסטאיהראזגיזאגטערהאט

רריסען.עם ,.,,,איךפררראםהאנין 5'פראיבבישם

זייאהאטערבררזאביך,גירראי,טנישט 27איהםזייאהאניןתחי,ת 26

זאביך,איהםררעי,יןזייאגיזאגט,איהםהאניןזייאביזגיבעטען,,אבגאזרי

מאןדארפסדעובסוד,ביייבעןזא,עםבעבען,כףתקיעתזייאמרזערברר

מי,מדדעואזגיזאגט,איהםהאניןזייאאיןגיגעבין,כףתקיעתזייאהאט

זיןהאטערגיררעךמעשהגאנציאאיואיהםמיטטמיחין,מגי,האיןדאאיזט

רריעדעראיזטעראזגיהערט,זייאהאניןבאןדעואיןגיררען, 29כרפר 28אמאהי,

יייעניןכישטטמיריןמגי,הזעםעררריי .זעםאיבר •בעקרמיןאריסבשתיקה

אקאפף.הן s~רריאאורםצייטעןציבעהטאין

דעואזדעךאיךזעהעםמאן, fiדארדעוזאגטאזרייראאיזעםאז

גערריסט,האטעראזנישט,קיייניגקייםקייןגאועפיםאיזטמיריןמגי,ה

קאטארריסקייןגאועפיםדעךעראיזטאפיי,רזיןטרהטמי,מדמייןמיטרראס

lכורראסטייטש,אריףמעתיקאימצירנישטאיהםאיזטזשעררראס i:!בישט,

יייענין.קעכעןצרספראאזריהאנין,זניהדיאבישטפואסטאקיסמיוזא,ין

n יראשבתאקרמטעםאזי,עביןn ,קומטנעכט,ררינטערדיגעדיאאוערט

מעתיקדאסאימצירזא,עםררייסאיןררערעןצרמשרגעכמעטגאוארנזדעך

טרחהזייןפראיןגיקריפט,ב nערהי,עבין nזיןערהעטםייטשאריףזיין

דאסאייך.בעטאיך a21איזטרראסגיקרמין,אוריםגיטזעהראריךו lהעם
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אנדערםהא,ב:סןדארט'°ציורב,אייןקאםטאיןהערענו pהקרדשדי,שרן

דיאברראפי,רקאםטעןררעטםייםש:סדאםזאנען,אמיןרייניש,,,,בערני

!כרדינען.נע,,שעןאריןמעןקעןהנו,פט

יידיr.ייאזרימעקריפםאז ,זיןדאבםאיידשכן, 31ד:סרזאבםאייךבנוםאיך

כtישטאדין llאורםאיייןנישטאהרט 15מחברדעואזזנוהןמיוספרים,

רדע,כנוררר•אהייזיודיאאיןטאקיאורםספריםזיינימיטנגוהםארןשםאד,

מבזהבאןירנבעןבראבענושיריםאםהיייין ll,אזיןזיןזא,איןמאן,ארם

ניררנון.אנדערשעפיםאיזטרצייםין liרקריםען, liבישםםפרקייןערקנוןזיין,

,בורבען,ניר,א,טהאניןזייארריייספריםניקריפטירדיןהאניןד:סנצמאה,

אהאטמעןררייזיןזא,מעןררנונין,נארהפיןבררםפריםמ:סןקריפטאיצט

איןקרקםמעןרראםספריםשאפידיאשריומיהאטאזמי,אםפרים,י liשא

קרי!כען.ציבאךדאםטריבזשערראםארייןנישטיאהרבאבץאזייא

םםרים,הקרדשדיבע,שרןבייאנרואיזדאשמאןם liדארדעוזאבםאי

ארגזנובאךטאקיםואםטאקיםמיוין fiקרי,נוב•ן nםפומ,יןטייטשיאבבוו

!כושטנוהןזייארראםמענשיןקריפעןספריםהקרדשדיב:ס,שרןרראויןבאךנח

זיןזעניזארןםפרמ,י,טייטשיאיי,יינונעןבעביךמיואבערבישם,זייא

,עבין nארבדמיןזעהטאיהררריאאזריררייםאיךמחיה.בארטאקיזייאמיט

אםי,ר·ביבנובעןטמיויןמב,האו liובהבשמחההעטיןניייכיןמיינםאיאםבאך

איזין, liדושטייבודנוםאייךין i5נרוהנוואיןרריאאזרימיבז,רייבישאיין

'ייענין,צרתענרבבוריםא 32דעךעם
רראםדאםבערוב,דעוזאבםואיב, i5בשיםמיוהאטאיהרזעהט

דנו:ואיןמעזו.יירת,בגורן'ייעניןזייא ,,,,,נרואיזטספרמ,י,קריlכיןפראםטאקים

 1 ,בישםוו.יטנוהטזייא , ןינ«'''נישטמעשירתקייןרריי,יןערי,םאיבויבער
'יי:סנין.צימעשירת

בימרשט,נישטמידהאבארןררייטנון 1rכביזנוםיןאידביןאהנורביז

זייא 33האבאיןאייכהא,טנון,ביקענטנישטשדיןמיןאיךהאבאבעראיצט
האטבימאכםםמיוין nמב,זעםהאטרראםדגוראזאריואיהרמיינםניזאבט,

 .זין,דאבםמיומאפנון.,רםטיבנור,םזעםאיןשרייבין,מעשירתביררא,טנרו
יי•איינמאה,נישטאיהם rזעכאבבעשריביןבריעףדיאהאטמחברדעואז

זייאנורהאטהארץאביטערמיםאיזבישטאנין,אריגיודיאאיןטרעהרין

מיטקעןמעןאזמעמד,ינצטנורן i5ארנזערניזנוהןהאטעררראריןאבנישויבין

שמיםיזערכםטר liגירר:סן.איזטרצייטיז liרריאאזריעונםםשמיםיןבישםארגז

צרארנןוביניין i5איךפוק,ייבם,אריבעןארכזערנוארןטריבו nבערהמיוזענין

איהםזייאמעןמרזופראותאייכבנובעןאיהםבעדארףמ_עןאזקינד,אקואכק

דיאעםריייאנדעושרראריןאיינבימאכץ,איןארזוציקעראיןפומישין

עםהאנין,ופראותדיאמרםעםאזבישםזעהטעם 34כעהמין.בישםופוארת
דנוםפיןמחברתוארכז,מיטאיזטאזריקראנק,איזטעםאזבישםררייםט

ערשוייבין,מעשירתניררא,טבישםהאםערבורדער,זיינעען pםמירין nמב,
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קייוריייידמיוארןקראנק,מסרכןזנוניזמיוזעהטנוראבדנורז,,עםיםמייבם

עי,פט nרראסצרקירמיםרמישט 15ופראותדיאארבו:ורהאטמין nנע nרםראר

 36nרפרארדיאארן 3Sצרקערזעםאבונוקטאיןזעהער,םדעו ,אבערדאם

אןבישםזייאררהרין

רר•יםטרראניןין lמיו,ורשטאדיייטצררייאדיאזאגיןפרייבדי,ינו

א,ץ.דאםאיהר

איןרואםדאםמעןררייםםוrכינמיסםמיריןמגינהדנוםי••נונםמעןאז

אייןאיןמרםד«םחרץאין«רס, liגיענטזייאאיךהאבגיזאגט,דאהאב

איייןמיוקנוןאיךרריאאזריגרט,באבץמחברזעםקעןאיךזאביו

צימיוצימ:סבשיןצררייאדיאזעניןאדריםגידעד,דאםהאבאיךרריא

נישטאינייןשמחהםרהאניןזייאהעבד,דיאגעדריקטמידהאניןארןגיקרמין

זייאהאניןאייבדשטנודדעואיזטגי,ריבטטרהן,יאיידזייארואםבירויםט

ניידימידועבטאיהדורימעבשאאזרינעשיקטציארגזהאטעראזביזאבט,

ציאזרינםצייטיןהיינטיבעזיןטרריעטורעוברררשטאנין !lאריודאםהאנין

ועבטאיהראזאדרבאזיך, !lאוינישטעםזיוהאטדארפםמאןזעםפרזאביו,

 nמבי,זעםין Dערהאטזשערראםר i!עובדי'דיזעםiניןאבעקאנטידירא
באךוונטערטמירין,מג,האיןזנךזאבםערנידריקטגישטבארוsןטמיריז

ין 6איזט 38נוםארןשניםכמהשריןכדזעבעןםרףצרםארןינאזיןדריק•ןזאביו
דא.בישםגאובאןאיהם

זייאאיןהאבספרים,שעניע 5עט"יכאךניזעהןאיהםבייאהאבאיך

אהעדביזגיקעבטבישםהאטעראדריסקרמין,צרוייאררעייזאבאי;ןביזאנט,

זאגין.נישטקעןאיךוראםטעמים,מכמהדדיק«ןנומים

בנוםנורער,אזאטארענדארדעוזאנטספריםביי«מיוטריגיןוראם

גנוכירטייטשידיאררעטמעןי;עבין nגעבין,טייטשאריףטמיריןמגי,הזעם

ביטזייןמעתיקזייאמעןזא,עהריניךבררקרדישוגי,"{שרןדיארריאקריםין

הבעשט.שבחיטייטשיןזעםפיןאיירפרןגיהערטדאהאבאיךרריאאזרי

גיטרייאאיןעהר"{יןטמיריןמגי,הועם 40איןןרעי,רויי,טאיהראז 39
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