
Mendl Lefin Satanover (1749-1826): Koh. 1; MS Tarnopol 1819 (reprint 1930)

(מנחם מענדל לעפֿין/ סאַטאַנאָווער)

[1]

ספר קהלת שלמה

עם פירוש קצר והעתקה חדשה בלשון אשכנז לתועלת אחינו בית ישראל

בארצות פולין.

 לפ“קה‘תקע“טבשנת 

[2]

 ָדאָס זֶענִין ִדיא ווֶעְרטיר ֹקהֶלֶת‘ס ָדוִיְדי‘ס זÈן מֶלְֶך אÈן יְרÈשָלָים.(א) א

 הֲבל הֲבָֿלִים פְֿלֶעגְט ֹקהֶלֶת צÈ זָאגִין, הֲבל הֲבָֿלִים אַלְדÈנְג אִיז הֶבֶל.(ב)

 ווָאס קÈמְט ֶדעם מֶענְטְִׁשִן ְדרֹויס מִיט אַלִי זַיינע הָאִָריבַֿאנִיעַ, ווָאס עֶר(ג)

ֶדער הָאִריבִֿיט זִיְך נָאר אÈנְטִר ֶדער זÈן.

 אֵיין דֹור גֵייט פַֿאר ּבַיְיא, אÈן אַנַאַנדר דֹור קÈמְט ווידר אוף נָאָר דיא(ד)

עְֶרד ּבְלַייּבְט אַזֹו אֵייּבִיג שְטֵיין.

 גֵייט ווִיִדר אֹוף ִדיא זÈן, פַאַר גֵייט ווִיִדר ִדיא זÈן, אַלְץ ווִיִדר אין אִיר(ה)

רÈא אַַריְין, זÈא ׁשַיינְט זÈא ׁשְנַאַּפְט נָאר אַהִין.
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 עֶר גֵייט ֵקיין ָדרֹום, אÈן ְדֵרייט זִיְך אֹויס ֵקיין צָפֹון, אַרÈם אִין אַרÈם(ו)
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גֵייט אֹויס ֶדער ווִינְט, אִין אַזֹו קÈמְט אָּבִיר אַמָאָהל אֹויס ֶדער ווֻינְט ֶדער

אֵייגִנִיר.

 אַלÈ טַיְיכִֿין גֵייעֻן אִין יַם אַַריְין, אÈן ֶדער יַם גֵייט נָאְך אִילְץ נִיׁשְט(ז)

אִיּבÈר, ווִאÈהִין ִדיא טַיְיכִין

[3]

 גֵייעִן פַֿאר ׁשְטֵייא דֹוְרטִין אַרÈם גֵייעִן זֵייא טַאַקÈ ווִיִדיר צÈִריק.

 אַלÈ זַאַכִן מַאֲטִיִרן זִיְך נָאר עֶס ֶקען ֵקיין מֶענְטְׁש גָאר נִיׁשְט אַלְץ אֹויס(ח)

ֵרייִדן, ֵקיין אֹוג ֶקעֶן זִיְך ְדָראן נִיׁשְט זַאַט אָן קÈִקן, אִין ֵקיין אֹועֶר ֶקען זִיְך

נִיׁשְט גִנÈג פִֿיל אָנְהֶעִרן.

 ווָאס אַמָאהל אִיז גִיווֶעזִין ָדאס אֵייגֻנִע ווֶעט טַאקÈ ווִיִדר זַיין אÈן ווָאס(ט)

עֶס פְלֶעגְט זיך צÈ טָאן ָדאס ווֶעט זִיְך ווִיִדר אַלÈ מָאהל טÈעֶן, סִיז גָאר

אִילְץ קיין נָאווִינִע נִיׁשְט אÈנְטִר ֶדער זֻן.

 אָפט מָאל ווֶעט זִיְך אַזַאְך מִיט גֶעּבִין ווָאס מִזָאגְט אָ ווַאה אָ ָדאס אִיׁשֹון(י)

יֹוא ׁשִּפָאגִיל נַייא, סִי ֹלא הָיָה סִיׁשֹון אַמאָהל אַזֹו אֹוְך גִווֶען פַֿאר צַיְיטִנְס
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אֵיי מיר זֶענִין נָאְך אֶפְׁשַר גָאר אִי אֹוף ֶדער ווֶעלט גִווֶעֶן.



Mendl Lefin Satanover (1749-1826): Koh. 1; MS Tarnopol 1819 (reprint 1930)

 עֶס גִדעֶנְקט זִיְך ׁשֹוין צÈנְד נִיׁשְט אָנְדעֶם ווָאס אַמאָהל פְִריר אִיז(יא)

גִווֶען, אָבִר אָן ִדיא ׁשְּפֶעטִֻרי זַאַכִין ווָאס ווֶעלִין זִיְך עְֶרׁשִט טÈן, ווֵעט מִן

נָאך שְּפֶעטר אֹוך אָן זֵייא פַאר גֶעסִין.

 אִיְך ֹקהֶלת ּבִין ָדאס גִווֶעזִן, מֶלך אִיבÈר ִדיא יÈִדין אִין יְרÈׁשָלַים.(יב)

 אִיְך הָאּב מִיר צÈם הַאְרצִין גִינÈמִן נָאְך צÈ ׁשְּפִיִרין אִין נָאְך צÈ ֵקלעִֶרן(יג)

מִיטִן ׂשֶכֶל, אִיּבÈר אַלÈמען, ווָאס פַֿאר לֹופְט זִיְך נָאר אÈנְטֶרן הִימִל סִיז אֹוְך

 אָנְגִגֶעּבִין דיא מֶענְטְׁשִן ִקינְִדר זִיְך צÈ מָָראטְׁשִן1אַשְלִימַאַזִל הָאָטיס [גָ]אט

ֶדִריּבר.

 חָאָּב אֲכְטÈנְג גִגֶעּבִן אֹוף אַלִי אינטֶעֶרעסִיס ווָאס טÈעִן זִיְך נָאר איּבÈר(יד)

אÈנְטֶער ֶדער זֻן, צÈם ׁשְּפִיץ אִיז אֲלדÈנְג אֲהֵבֵל אÈן אַנְאÈמִזִיסְטִר ְקלָאָּפִט.

 ווָאס אִיׁשֹון ַקאלי גִמַאכְט ֶקעֶן(טו)

[4]

מֶען ׁשֹון נִיׁשְט פַאֶַרעחְטִן, אין ווָאס גֵייט אָּפ ֶקען מֶען נִיׁשְט
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1
אין ּכתבֿ–יד: הָאט

ֶדערלֵייגֻן.
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 חָאמִיר טַאִקי אַלֵיין מִיט מִיר אַמָאהל ָדאס הַאְרץ אַזֹו אֹויס גִֶרעט נָא(טז)

אְָדזׁשֻי הָאּבִיְך מִיך ׁשֹוין אִי ְקלÈגִר אִי גֶענִיטִר גִמַאחְט מֶעהר פÈן אַלִי ווָאס

הָאּבִין פַר מִיר גִיָראנְְדזִיט אִין יְרÈשָלַים, אִין מַיין הַאְַרץ הָאטִיס אָנְגקÈקוט

חָכְמָה אִין גֶענִיט ׁשַאַפְט.

 חָאמִיְך אֹויְך ֶדרֹויף גִליֵיְקט צÈ פַר ׁשְטֵיין זִיְך אֹויף חָכְמָה, אִין(יז)

פַארׁשְטֵיין זִיְך אֹויף ׁשְּפִיל ווַאְַרג אִין נַאִַרישְֵקייט, חָאב אָּבִר גִווָאר

גִיווָאִרין אַז ָדאס אִיז אֹוְך אַנְאִימְזÈסְט ָקאפ ֶדֵרייאÈנִיש.

 ווָאִרין ּבַייא צÈ פִיל חָכְמָה אִיז צÈ פִיל ׁשֶוועֶר גֶמוט, אִין ווָאס מֶעהר(יח)

פַאר ׁשְטֵיין אִיז מֶעהֶר אַנְקסין.
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