
 

 עסײען צײטלינס אהרן

 זינגערבַאשעװיס -יצחק

 געהַאט דָאס גליק געבױרן צו װערן אין ַא הָאט צײטלין אהרן
, שילדערונג,  סטיל-- ליטערַאטורשטוב װּו די ּפרָאבלעמען ֿפון 

הלל , ֿפָאטערזַײן .  זענען ַאלע מָאל געװען ַאקטועל--דִיַאלָאג 
, איז געװען ַא בַארימטער יִידישער זשורנַאליסט, צײטלין

הגם ער , געלערנטער,  איך קָאן אױך צוגעבןאון, שריֿפטשטעלער
 צײטלין הָאט הלל. ַאלײן הָאט דערױף נישט ּפרעטענדירט

װּו ער איז דערצױגן , מיטגעברַאכט מיט זיך ֿפון זַײן שטָאט הָאמעל
, ט געלערנט אין חדריםער הָא. די גַאנצע יִידישע ירושה, געװָארן
. ער הָאט לַײכט געקָאנט װערן ַא רֿב בַײ יִידן. מדרש-בתאין , ישיֿבות

 אינטערעס צו קבלה און אױך צו ַאןער הָאט ֿפרי ַארױסגעװיזן 
 צו דעם נָאר, נישט ַאזױ װַײט דָאס ּפױלישע חסידות, חסידות

עם סֿפר דער מחבר ֿפון ד, חסידות ֿפון רב שניור זלמנן ֿפון ליַאדי
הלל צײטלין הָאט אױך . ד"דער גרינדער ֿפון חב_, טניא_

 -- שטײגער די עּפָאכע ֿפון הׂשּכלה אײגענעםדורכגעמַאכט אױף זַײן 
נָאר די ,  ַאסימילַאציעגעּפרײדיקטנישט יענע הׂשּכלה װָאס הָאט 

 אומצוקערן צו זיךהׂשּכלה װָאס הָאט געשטרעבט בַאלד ֿפון ָאנהײב 
הלל צײטלין . יׂשראל- צו העברעִיש און ארץ--װָארצלען די יִידישע 

דַײטש און געװען ַא צַײט ַאן ָאנהענגער ,  אױך שטודירט רוסישהָאט
לױט ַאלע אומשטַאנדן הָאט הלל צײטלין . ניטשעֿפון ֿפרידרעך 

װי עס זענען געװען די מערסטע , יִידישגעדַארֿפט װערן ַא קעגנער ֿפון 
 געװען ֿפון שטַארקערװָאס איז , אינסטינקטָאבער ַאן . מׂשקילים

 אומקערןהָאט אים געזָאגט ַאז מען קען זיך נישט , ַאלע אַײנֿפלוסן
צו די װָארצלען ֿפון טױזנטער יָאר צוריק און ֿפַארװָארלָאזן די 

 די לעצטע ֿפינף ָאדער זעקס הונדערט יָאר יִידישע ֿפוןװָארצלען 
צײטלין איז געװָארן אױף זַײן  הלל. אײרָאּפע-געשיכטע אין מזרח

 הָאט װָאסדער זעלבער אינסטינקט . _יִידישיסט_שטײגער ַא 
הָאט אים , אונטערגעזָאגט הלל צײטלינען נישט מֿבטל צו זַײן יִידיש

קָאן קײן מָאל נישט , די בלױזע שּפרַאך,  ַאז יִידיש ַאלײןגעזָאגטאױך 
 ..  ֿפון ַאסימילַאצִיעיִידָאּפהַאלטן דעם 



 גילטיק װעגן דער העברעִישער שּפרַאך אױך זעלבע איז סדָא
מוז מען זַײן ,  ַא יִידבלַײבןצו . און אֿפילו װעגן ַא העברעִישער מדינה
אין דער , גָאטגלױבן אין : צוגעבונדן צו דער בַאזע ֿפון יִידישקײט

װער עס . ּתורה און אין דער סּפעציֿפישער מיסיע ֿפון יִידישן ֿפָאלק
 . װערט ַא גוי, ן ּככל הגױים זַײװיל

 הָאבן זיך נישט ַארַײנגעּפַאסט נישט אין אידײען צײטלינס הלל
, בן גורִיָאן, װַײצמַאן,  הערצלװיצִיוניזם און נישט אין יִידישיזם 

 הָאבן דָאס יִידישיסטןזשיטלָאװסקי און די ַאנדערע צִיוניסטן און 
 אין ַארַײנּפַאסןעקָאנט צײטלין הָאט געװיס זיך נישט ג. ֿפַארשטַאנען

 לַײבדער מָאדערנער ָארטָאדָאקסיע װָאס הָאט זיך ָאנגעהַאנגען מיט 
. אין יעדער כומרא ֿפון דורות רבנים, יד-של-און לעבן אין יעדן קוצע

 זיך ֿפַארמשּפעט בַאלד ֿפון ָאנהױב צו הָאטהלל צײטלין 
ן די שּפעטערע אי.  שיכטןַאלעאַײנזַאמקײט און צו קעגנערשַאֿפט ֿפון 

 שּפרַאך יִידישעװען יִידישע בחורים הָאבן געּפרּוװט מַאכן די , יָארן
ֿפַאר ַאן אינסטרומענט ֿפון מַארקסיזם און ֿפון לענעניזם און 

איז הלל צײטלין ַארױסגעטרעטן װי ַאן ַאקטיװער , סטַאליניזם
ער הָאט אױך .  ּפרעסע אין װַארשעיִידישערקעמֿפער אין דער 

,  די לינקע שרַײבערֿפוןגעקעמֿפט קעגן דעם ֿפַארדָארבענעם סטיל 
 . זײער ֿפַאלשן קוק אױף ליטערַאטור, זײערע ּפוסטע מליצאס

 דערצױגן געװָארן דער גרעסטער יִידישער איז ַאזַא שטוב אין
 ֿפַארמָאגט ַאזַא גרױסע נישטער הָאט אֿפשר . אהרן צײטלין, דיכטער
 ער הָאט װָאסָאבער דָאס , ן יִידישקײט װי זַײן ֿפָאטערירושה ֿפו

װָאס שַײך זַײן װיסן אין . געהַאט הָאט ער בַארַײכערט מיט די יָארן
הָאט ער װַײט , ליטערַאטור- און אין װעלטֿפילָאסָאֿפיע

 איז אױך געװען ַא גרעסערער קענער ער. איבערגעשטיגן זַײן ֿפָאטער
 העברעִיש איז צײטלינסהגם הלל , ָאטערֿפון העברעִיש ֿפון זַײן ֿפ
איך הָאב . קדוש און במילא צו די מקורעס-געװען נענטער צו לשון

ַאלץ װָאס .  װעגן אהרן צײטלין בַײ ֿפַארשידענע געלעגנהײטןגעשריבן
ַאז צײטלין דער עסײִיסט איז נישט געשטַאנען ,  איזזָאגןאיך װיל דָא 

. געבענטשטער ּפָאעט- גָאט דערצײטליןקײן הָאר נידעריקער װי 
 ַאזױ אין זַײן -- קלָארצײטלין הָאט בַאװיזן ַאז מען קען זַײן טיף און 

 . ּפָאעזיע און ַאזױ אין זַײנע עסײען



 הלל צײטלין און אין אהרן צײטלין ַא סָארט אין איז געװען עס
 דער זון הָאבן געקענט נישטּפרָאבלעם װָאס נישט דער ֿפָאטער און 

 ליב זײװיסן װעגן זײ און , ן ֿפַארבונדן מיט די מקורעסזַײ. לײזן
הָאט געדַארֿפט 'מ. איז נישט גענוג אױֿפצוהַאלטן יִידישקײט, הָאבן

ָאבער נישט דער ֿפָאטער און דער זון הָאבן אינגַאנצן . גלײבןאין זײ 
) אֿפשר ַאלע( ַאז ַא סך ֿפון די מקורות ֿפַאקטגעקָאנט ֿפַארזען דעם 

גלײבן אין גָאט .  ֿפון גָאטדירעקטנישט , װערק ֿפון מענטשןזענען די 
ַאװדאי .  זַאכןבַאזונדערע אין ַאנטּפלעקונג זענען צװײ בןאון גלײ

 װירקלעךָאבער הָאט ער זיך . הָאט גָאט געקָאנט זיך ַאנטּפלעקן
הָאט ער װָארהַאֿפטיק ָאנגעזָאגט די ַאלע חוקים צו ? ַאנטּפלעקט
? יאים און ַאלע יענע װָאס זענען געקומען נָאך זײ נֿבדי, משה רבינו

, קריטיק- ֿפיל געװּוסט װעגן ביבלצוהָאבן , הלל און אהרן, בײדע
 געשיכטע ֿפון דערװעגן , װעגן דער ַאנטװיקלונג ֿפון מענטש און חיה

זײ הָאבן אױך . צו קָאנען זַײן שטרענגע ָארטָאדָאקסן, מין מענטש
װי מען (קָאנסערװַאטיװע יִידן , ירטע יִידן געקענט זַײן רעֿפָארמנישט

און אֿפילו ָארטָאדָאקסן אין ֿפולן זין )  אין ַאמעריקעדָאסֿפַארשטײט 
ָאבער זײער ,  גָאט איז געװען שטַארקאיןזײער אמונה . ֿפון װָארט

.  מיט סֿפקותֿפולאיז געװען , אױטָאריטעטן, אמונה אין מענטשן
 סּתירותזײ הָאבן געמוזט זען די . ןהָאט ַאנדערש נישט געקענט זַײ'ס

די מענטשלעכע שװַאכקײטן און , ֿפון שטרענגן רעליגיעזן קוק
הלל .  ַאלע רעליגיעס און אױך די יִידישעבַאגלײטןנַארישקײטן װָאס 

. געֿפינער-נישט גָאט, זוכער-גָאטאון אהרן זענען ֿפַאקטיש געװען 
 קײן מָאל נישט ַא, עדערנישט ַא ר, זײער גָאט איז געװען ַא שװַײגער

איז דָאס ַא , אױב מעׂשים זענען זַײן שּפרַאך. בַאשײדט רעטעניש
ַאזױ ֿפול מיט אומֿפַארשטענדלעכע װערטער און ,  ַאזַא גרױסעשּפרַאך
ֿפָאטער , בײדע.  קען זי קײן מָאל נישט דערלערנעןמעןַאז , בַאגריֿפן
עגן דעם דָאזיקן  ַא חשבון װָאּפגעגעבןהָאבן זיך װױל , און זון

 דָאס ָאֿפן הָאבן זָאגןָאבער ַארױסקומען און , גַײסטיקן מצֿב זײערן
װַײל דָאס װָאלט געהײסן גיסן אײל אױף דעם , זײ נישט געקענט

דער דָאזיקער װידערשּפרוך איז אין ַא זין די .  ֿפון די ַאטײִיסטןֿפַײער
ר הָאט דעם סַײדן ע,  מָאדערנעם רעליגיעזן דענקעריעדןקללה ֿפון 

;  הָאט זיך צו קײנעם נישט ַאנטּפלעקטגָאטמַײן : מוט צו זָאגן ָאֿפן
.  ַאנונג װָאס ער װילקײןאיך װײס נישט װָאס ער איז און הָאב נישט 

,  עּפעסטרעֿפןמַײן גַאנצע רעליגיעזיטעט איז נישט מער װי ַא ּפרּוװ צו 
.... ֿפינסטער דער ַא שטענדיק טַאּפן אין, װָאס לָאזט זיך נישט טרעֿפן

װַײל עמָאצִיָאנעל זענען , די צײטלינס הָאבן דָאס נישט געקענט זָאגן



אהרן צײטלין .  געװען צוגעבונדן צו יִידישקײט מיט טױזנט ֿפעדעםזײ
- געהַאלטן אין אײן ֿפַארענטֿפערן דעם רבונולידערהָאט אין זַײנע 

גָאט ֿפון חסד און  ער איז ַא ַאז, אין אײן ּפרּוװ אױֿפװַײזן, עולם-של
 הָאט צײטלין. חורבן-רחמים הגם ער הָאט צוגעלָאזט צום היטלער

, נישט געקענט צולָאזן אױף קײן רגע ַאז גָאט איז גלַײכגילטיק ָאדער
אהרן צײטלינס גָאט . אױף דער זַײט ֿפון די רוצחים, וכס-חלילה

ער איז , לַאגערן ֿפון היטלער-קָאנצענטרַאציעהָאט געליטן אין די 
ַא גָאט װָאס ,  גָאט ַא יִידַאער איז . געזעסן אין סטַאלינס ּתֿפיסות

 . הָאט ֿפַארברַאכט צװײ טױזנט יָאר אין גלות

 די ַאלע װידערשּפרוכן און אילוזיעס געֿפינען לײנער װעט דער
װָאס יעדער ,  דָאזיקע עסײעןדיאון ֿפַארענטֿפערונגען ֿפַאר גָאט אין 

עס איז . אױסגעהַאלטנקײט, סטיל, וסטער ֿפון לָאגיקֿפון זײ איז ַא מ
ָאן . ּפניםנישט די שולד ֿפון אהרן צײטלין װָאס גָאט ֿפַארבָארגט זַײן 

דער דָאזיקער ֿפַארבָארגעניש װָאלט נישט עקזיסטירט קײן בחירה 
.  בַאשַאֿפונג ֿפון מין מענטש װָאלט געװען ַאן אומזיןגַאנצעאון די 

הָאט אהרן צײטלין , וֿבוהו- ֿפון ּתוהוצד דעם נישט צו זַײן אױף
 ַא גָאט ֿפון -- ֿפורעםצײטלינס , געמוזט בַאשַאֿפן גָאט לױט זַײן

 און לַײדןַא גָאט װָאס קען בַאלױנען ֿפַאר ַאלע ; חסד, גערעכטיקײט
 . װָאס זַײן װעזן איז חכמה און גנָאד
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