
 עליכם-שלום
  ֿפרִיער ּפסחַא

  זיך ֿפַארלױֿפן אױף דער גרױסער װעלטקָאןװָאס ,  מעׂשהַא

 'א

איז ] נַארנבערג[ שטָאט נַאררענבערג דַײטשע װעלטבַארימטע די
 זי איז ַא -- יִידישע שטָאט ַאאון ניט נָאר . אַײן ַאלטע יִידישע שטָאט

 זיך געמַאכט ַא הָאבןאירע יִידן . ֿפָארכטיגעסַא גָאט, ֿפרומע שטָאט
װָאס זײ הָאבן קײנמָאל ניט געגריבלט , שם אױף דער װעלט דערמיט

ניט , ניט געֿפילָאזָאֿפירט, ניט ַארַײנגעלָאזט זיך אין חקירות, זיך
װָאס קערן זיך ָאן מיט ,  אױף ַאזעלכע זַאכןקשיאתגעֿפרעגט קַײן 

 .  חכמות זענען יִידן ָאןזײַאז , אױף זײ מעג מען זָאגן. גָאט

,  בַאשטײט ניט מער װי אין דרַײ דיניםיִידישקײטזײער , אמת
ָאדער אֿפשר נָאך ֿפון אדם , אֿבינוװָאס שטַאמען מסּתמָא ֿפון ַאֿברם 

די דרַײ דָאגמען . ּפסח) 3(, מיצװא-בר) 2(, יָארצַײט) 1:(הראשונען
 ערטױזענטזענען גַאנץ גענוג אױֿפצוהַאלטן דָאס יִידישע ֿפָאלק נָאך 

ַאז דָאס הָאבן זײ אױסגעזױגן ֿפון , מײנט ניט. און טױזענטער יָארען
דָאס הָאבן זײ געהערט ניט אײן מָאל ֿפון ;  ֿפינגעראײגענעםזײער 

װעלכן די נַאררענבערגער ,  ּפרעדיגעראוןדָאקטָאר , זײער רַאבינער
,  קַאטױלערדיװי , אױס ניט מיט װינציקער ערע-קהילה הַאלט

דָאקטָאר און , דער רַאבינער.  רױמישען ּפַאבסטדעם, להֿבדיל
און , " רַאביאונדזער", "רַאבי" בַײ זײ דעם נָאמען טרָאגטּפרעדיגער 

װי , ַאז נָאך ַאזַא למדן,  קהילה איז איבערצַײגטנַאררענבערגערדי 
אין זַײנע .  אױף דער גַאנצער װעלטנישטָאאיז שױן , זײער רַאבי

װַארֿפן ,  דער סינַאגָאגעאיןטוֿב -ַאלע יוםװָאס ער הַאלט זײ , דרשות
 מחבר דערװָאס נָאר , קדושדיקע װערטער-זיך דורך ַאזעלכע לשון

װָאלט ער זײ אֿפשר , ֿפונעם סידור זָאל איצטער אױֿפשטײן
די נַאררענבערגער יִידן דערצײלן ֿפון ...  ניטאֿפשראון , ֿפַארשטַאנען
ַאז שױן , זײ בַארימען זיך, למשל" . יִידןגוטן"װי ֿפון ַא , אים מוֿפתים

זינט ער איז בַײ זײ רַאבינער און , יָארעטלעכע און צװַאנציק 



 זָאל ַאמָאל הָאבן ַא ער, הָאט זיך נָאך ניט געטרָאֿפן, ּפרעדיגער
 ֿפונעםטוֿב די זעלבע דרשה מיט די זעלבע ּפסוקים -ַאלע יום: טעות

.  מיט די זעלבע משלים,מיט דער זעלבער בַאדַײטונג, ך"זעלבן ּתנ
דער . ַאז דָאס איז ַא ביסל איבערטריבן, ָאבעראיך מײן 

 און ּפרעדיגער איז אין דָאקטָאר, אױטָאריטעט ֿפונעם רַאבינער
- קײן יוםאוןמיצװא -קײן בר, ַאז קײן יָארצַײט, שטעטל ַאזױ גרױס

ביז ער װערט ניט ֿפרִיער ֿפעסטגעשטעלט , טוֿב װערט ניט בַאשטימט
און הגם יעדער נַאררעמבערגער .  און ּפרעדיגעררַאבינערנעם ֿפו

,  בַײ זיך אין שטוב ַא יִידישן לוחהָאבןיִידישער אַײנװױנער מוז 
 ֿפרױ מוז הָאבן ַא װַײסע יִידישעּפונקט ַאזױ װי יעדע נַאררענבערגער 

גלױבט , טוֿב- ַא יוםאונטערַאז עס קומט , דָאך, ּכיּפור-ּכּפרה ערֿב יום
ער ניט דעם לוח אױף נאמנות און מע גײט צום רבין זיך קײנ

און װער שמועסט ?  הָאבן מיר ֿפַײערטָאגװען]: "ָאנֿפרעגן [ערקונדיגן
ּפסח װערט געֿפַײערט אין ! ?װי דער הײליגער ּפסח, טוֿב- יוםַאזַאנָאך 

 מיט מער ּפרַאכט און -- גײ מיט אַײך אין געװעט איך --נַאררענבערג 
- דער ֿפרימסטער שטָאט בכלאין מיט מער ּכשרות ַאלס גלַאנץ און
 -- שֿבח דער זײ קומט --די נַאררענבערגער װַײבער ! יׂשראל-ּתֿפוצות

ַאז ּפסח אין טעַאטער בַאנוצן זײ ניט די , זענען ַאזעלכע צנועות
אֿפילו די נַאררענבערגער .  בינָאקלס ֿפון ַא גַאנץ יָארחמצדיקע
, שמורהניקעס- עּפעס ניט ַאזעלכע גרױסע מצהזענעןװָאס , מַאנצבילן

ַאז מע איז געקומען ,  מָאלװיֿפלֿפון דעסטװעגן הָאט זיך געמַאכט 
 ביר און מינכענערצי מעג מען ּפסח טרינקען , צום רבין מיט ַא שאלה

 . ֿפַארבַײסן מיט ּפרַאגער שינקען

 זיך שױן ַא ביסל בַאקַאנט מיר די הָאבןַאז מיר , ַאצינד
 שױן צוטרעטן צו דעם מיר קָאנען --, ררענבערגער יִידן ַאלס יִידןנַא

 שטָאטװָאס הָאט זיך ֿפַארלָאֿפן אין דער , עצם ֿפון דער געשיכטע
 ֿפון זינט די װעלט איז 5668ָאדער , 1908נַאררענבערג אין דעם יָאר 

 . לוח-לױט רעכענונג ֿפון אונדזער יִידישן װעלט,  געװָארןבַאשַאֿפען

 'ב

 קהילה בַאנוצט זיך מיט איר אײגענע נַאררענבערגער די
ַאמָאל .  יִידישע ליטערַאטוראױסער, ֿפַאבריקַאציעס און ּפרָאדוקטען

,  אױסלַאנדֿפוןֿפלעגן זײ די יִידישע ליטערַאטור אימּפָארטירן 
נָאר ֿפון דער לעצטער . מערסטענטײל ֿפון לָאנדָאן ָאדער ֿפון װַארשע



, מלחמה, בן זיך ָאנגעהױבן בַײ אונדז די בהלהסזינט עס הָא, צַײט
הָאבן די כװַאליעס ֿפון ,  און ּפָאגרָאמעןקָאנסטיטוציע, רעװָאלוציע

 אױף דער דָאזיקן ַארױסגעװָארֿפןדער געװָאלטיקער עמיגרַאציע 
אױך אײנעם ַא , נֿפשותצװישן ַא סך ַאנדערע , נַאררענבערגער ָאַאזיס

 . ּפינקוססֿפרימניק מיטן נָאמען ּפינחס -כרטרעגער ָאדער ַא מו-ּפעקל

מיט אײן , ַא זשװַאװע,  ַא יִידל ַא נידעריקסאיז ּפינקוס ּפינחס
קוקט דָאס , בשעת ער רעדט. גרױסדָאס ַאנדערע ַא , אױגל ַא קלײנס

און דער "... ?נו: "װי אײנער רעדט, קלײנע אױגל אױֿפן גרױסן
 צַײט הָאט ער ערשטעדי .. !". נו- נו: "גרױסער אױג ענטֿפערט אים

 אױסגעשטַאנעןגענוג אױסגעהונגערט און גענוג , זיך גענוג ָאנגעליטן
ביז ער הָאט , װײטיקן און בזיונות ֿפון זַײן דַײטשע ברידער, יסורים

 - הײם ר דערשלָאגן צו זַײן שטענדיקער ּפרנסה ֿפון דעזיך
ַא . זער ביכלעך איבער די הַײאוןַארומטרָאגן יִידישע סֿפרים 

, הונגעריקערַא נַאקעטער און ַא , ַא צערַאבעװעטער, צעברָאכענער
און הָאט זיך מיט , װּו ער איז געבױרן, הָאט ער ֿפַארלָאזן זַײן לַאנד

װּו ער איז ,  קַײן נַאררענבערג- מי דערשלָאגן אין ַא ֿפרַײ לַאנד גרױס
ען בַאװָארענט נָאר ניט געװ,  ֿפון ַא ּפָאגרָאםבַאװָארענטשױן געװען 

מחמת אין דער ֿפרַײען לַאנד איז דָאס , הונגערֿפון שטַארבן ֿפון 
יעדער .  אײגענע ברידערצװישןשנָארען שטרענג ֿפַארבָאטן אֿפילו 

 עמיגרַאנטאונדזער צעשלָאגענער . מענטש איז מחויֿב עּפעס טָאן
ס |ּפינחס ּפינקוס הָאט ָאבער ניט געקָאנט געֿפינען זַײן שום טועכט

, שולדיג איז געװען אין דעם ניט ַאזױ ער ַאלײן.  לַאנדֿפרַײעןאינעם 
װָאס ניט ער הָאט ֿפַארשטַאנען זײער , הײסטדָאס . װי די שּפרַאך

די ערשטע צַײט .  שּפרַאךזַײןאון ניט זײ הָאבן ֿפַארשטַאנען , שּפרַאך
 און גַאסןהָאט ער אורומגעשּפַאצירט איבער די נַאררענבערגער 

. דער הימל מיט דער ערד, טרַאכט די שטָאדט מיט די מענטשןבַא
דער זעלבער הימל , די זעלבע מענטשן,  זעלבע הַײזערדי, דַאכט זיך

; ַאלע גײען זיך ַאזױ רוִיק, גָארנישט און -מיט דער זעלבער ערד 
ֿפַאר ַא קױל ֿפון , אױבןקײנער הָאט קײן מורא ניט ֿפַאר ַא שטײן ֿפון 

ַא ! מענטשן גליקלעכע -ער ֿפַאר ַא מעסער ֿפון הינטן ֿפָארענט ָאד
 !... געבענטשט לַאנד

 ָאבער דָאס לַאנד ָאנגעהױבן ָאנװערן דעם חן הָאט װַײטער װָאס
; דֿבר- מָאגן איז ַא בײזער בעלדער.  איבערן מָאגן-אין זַײנע אױגן 

ן  ניט ֿפון קײהערןװיל ער ניט , ַאז עס קומט די צַײט ֿפון עסן, אים



צי , זינען מיר עּפעס אין הָאסט. "ניט ֿפון ֿפילָאזָאֿפיע, ּפָאליטיק
 דו קָאנסט מַײנעטװעגן ֿפון "-.  ַאזױ טענהט ַא לעדיקער מָאגן-" ?נײן

ַאבי מיר זָאלסט דו ָאּפגעבן , גזלען, קָאנסט גנֿבענען, בעטלען גײן
, ערדער חסרון איז ָאב!" ... און װַײטער איז ניט מַײן עסק, מַײנס

,  די הַאנט דַארף מען זַײן ַא געבָארענער בעטלעראױסצִיעןװָאס אױף 
און אונדזער העלד הָאט זיך .  בעטלערַאָאדער הָאבן ַא נשמה ֿפון 

ביז ער הָאט , שטרַאסןלַאנג ַארומגעדרײט איבער די נַאררענבערגער 
 צוחלילה ניט אױף , בַײ זיך געּפועלט ָאּפשטעלן דעם ערשטן מענטשן

אױסרעדן זיך ַא ביסל דָאס , נָאר גלַאט ַאזױ, טן בַײ אים עּפעסבע
- הָאט זיך ָאנגערוֿפן צום ערשטן דַײטש בזשּפינקוסּפינחס . הַארץ
 : הלשון

איך בין , מַײן ליבער הערר דַײטש,  ניטֿפַאראיבל הָאט קײן --
איך לױף ֿפון ַא קָאנסטיטוציע . לשוןדָא ַא גר און ֿפַארשטײ ניט דָאס 

, גלױבט מיר.  ערדדערמיטן ּפנים צו , הײסט עס, און ֿפַאל, ױף איךל
, זָאגטװי מע , זָאל ניט זַײן'ס, איך װָאלט אַײך ניט מטריח געװען

איך זוך עּפעס ַא ; איך בעט ניט חלילה קײן נדֿבה. בָאװ מַײִים עד נֿפש
הָאט . ַאבי דערהַאלטן די נשמה, װָאס ניט איז, ַא טועכץ, מלוכה
 ... ת רחמנו

 אױסגעהערט ביזן סוף און הָאט זיך ֿפַאר אים דַײטש הָאט דער
 שטרַאססע ניט ַאזַאַאז ער הָאט קײנמָאל , אים ַאנטשולדיקט

דער צװײטער דַײטש הָאט . און איז ַאװעק זַײן װעג, געהערט
דער .  די זעלבע דרשה און איז ַאװעק ָאן װערטעראױסגעהערט

װָאס מע נעמט צו זַײן , ביסל ברוגז ַאדריטער דַײטש איז געװָארן 
 ֿפערדַאמטען"און הָאט זיך רעכט אױסגעבײזערט אױף דעם , צַײט
 ביזןדער ֿפערטער דַײטש הָאט אים אֿפילו ניט אױסגעהערט ". קערל
ַאז טָאמער , און געזָאגט, ַאז ער הָאט ַא שטעקן, בַאװיזן אים, סוף

 " ... שוצמַאן"ַאזױ רוֿפט ער צו ַא , "ֿפָארט"גײט ער ניט 

 גיך איבערגעביטן זַײן ֿפרִיעריקע מײנונג הָאט אונזער העלד און
װעלכעס ער הָאט ,  לַאנדֿפרַײעןאיבער די דַײטשן און איבער זײער 

 ! ׂשונא-דםאון איז דעם דַײטש געװָארן ַא , ֿפַײנט געקריגן

 'ג



 ּפינחס ּפינקוס הָאט ֿפַײנט געקרָאגן אומגליקלעכער דער אױב
 טױזנט מָאל ַאזױ ֿפיל געטרָאגן ערהָאט , ררענבערגער דַײטשןדי נַא

 יִידן מיט זײער דַײטשעׂשונא און ֿפַארדרָאס אױף די נַאררענבערגער 
 דעםװָאס הָאט ַאװעקגעשטעלט , דָאקטָאר און ּפרעדיגער, רַאבינער

) 2(? למאי איז ער אַײן ָארעמען)1: (ָארעמען עמיגרַאנט דרַײ טענות
? למאי רעדט ער ניט קײן דַײטש) 3(? ָאּפגעריסעןר למאי גײט ע

 ַא ביסל טַאקע ָאּפגעענטֿפערטדערױף הָאט אים דָאס ָארעמע יִידל 
 ַאל רישון ענטֿפערןאיך װעל אַײך !  אדוני קעניג--: מיט צוֿפיל חוצּפה

למאי איך בין , װָאס איר טענהט, דָאס: רישוון ועל ַאחרון ַאחרון
דער ;  זענט איר גערעכט- װי ַא שלעּפער  ָארעמען און גײאַײן

: הָאב איך אים געזָאגט,  געבן געלטגעװָאלטאױבערשטער הָאט מיר 
 משומד און הָאט ניט ַא ער איז --געב דָאס בעסער מענדעלסָאנען 

 יִידיש מַײןװָאס אַײך געֿפעלט ניט , נָאר דָאס... הבא-קײן חלק לעולם
יר זָאלט זַײן אין מַײן א, װָאלט איך ַא בעלן געװען, לשון

 און קומען מיט אַײער דַײטשמעריש צו אונז קײן ּפָאלָאזשעניע
װָאלט איר דעמָאלט ,  בַארדיטשעװקײןאון אֿפילו , מָאסקװע
 . װָאס ֿפַאר ַא גָאט מיר הָאבן, געװּוסט

 רַאבינער הָאט ֿפַארשטַאנען ֿפון דער דערװָאס ,  גליקַא
"... געלט: " װערטערגעצײלטעטלעכע דָאזיגער גַאנצער רעדע נָאר ע

און דער נַאררענבערגער רַאבינער "... מָאסקװע"... "מענדעלסָאן"
איז ַא 'ַאז ס,  נָאטַאציע און זָאגן מוסרַאהָאט אים גענומען לײענען 

 יִידל זיך מישן אין דער רוסישער ַאזַא ֿפון"  ֿפרעכהײטֿפורכטבַארע"
 שטיצט מָאסקװע ערלמאי , נעןּפָאליטיק און קריטיקירן מענדעלסָא

 דער הָאט --,  דָאס איז טַאקע אַײער אומגליקָאט... "מיט געלט
 װָאס איר קריכט --רַאבינער געדרשהט צום ָארעמען עמיגרַאנט 

ָאט דערֿפַאר טַאקע שלָאגט מען אַײך און . דַארףניט װּו מע , ַאהין 
הָאבן דורך אַײך , בירגערדַײטשע יִידישע , און מיר, מע טרַײבט אַײך
 רעד הָאט קלוגעאון נָאך ַא סך ַאזעלכע ערנסטע "... חרּפה און בושה

דער נַאררענבערגער רַאבינער און ּפרעדיגער אױסגעשָאטן אומזיסט 
מחמת דָאס יִידל הָאט ֿפון זַײן דרשה נָאך װינציקער , אומנישטאון 

טלעכע מָאל װָאס נָאך ע,  איז געװעןרעזולטַאטדָאס ... ֿפַארשטַאנען
 וּכדומה"  יודעּפָאלנישער", "שנָארער"ַארױסטרַײבן אים און ָאנרוֿפן 

 אונדזער ּפינחס ּפינקוס ֿפָארט דערשלָאגן זיךהָאט , ַאזעלכע נעמען
 אים אױסלַײען ַא ביסל זָאלמע , בַײ דער נַאררענבערגער קהילה



 געדרוקטעװעט ער אױסשרַײבן ֿפון דער הײם ַא ביסל , מזומנים
 .  טָאמער װעט ער עּפעס ֿפַארדינען--חורה ס

 אױסגעשריבן ַא טרַאנסּפָארט סֿפרים און הָאטער . הוה- ּכךאון
און ,  און הגדותסליחות, חומשים, אױך ַא ביסל סידורים, ביכלעך

 װעט, הָאט ער ַארױסגעזען, אױף לוחות.  יִידישע לוחות-דער עיקר 
ּפינחס .  ַאנדערע סֿפריםװי אױף ַאלע, ער דָא הָאבן מער בעלנים

 אומזיסט ֿפַארברַאכט זַײן צַײט צװישן די דַײטשע ניטּפינקוס הָאט 
 ַא לוח איז ּכמעט דער אײנציקער ַאז, ער הָאט ֿפַארשטַאנען. ברידער

.  אין נַאררענבערגליטערַאטורגַאנגבַארער ַארטיקל ֿפון דער יִידישער 
 גַאנצע דָאססֿפַארקױֿפט ער הָאט אױ. ער הָאט זיך ניט ָאּפגענַארט

ּפעקל יִידישע לוחות אין אײן טָאג און הָאט געמוזט אױסשרַײבן נָאך 
און הָאט דעם טרַאנסּפָארט אױך ,  מיט לוחותטרַאנסּפָארטַא 

 . ָאּפגעזעצט

ָאן הָאט אונדזער ּפינחס ּפינקוס ָאנגעהױבן -דעמָאלט ֿפון
שטעדטל אינעם  ֿפון אײן גײן, דָאס הײסט, װַאקסן און װַאקסן

 יִידישע מײנסטןצום , ַאנדערן מיט ַא ּפעקל סֿפרים אױף די ּפלײצעס
נָאר . װילנער און װַארשעװער ֿפַאבריקַאציע, בַארדיטשעװער, לוחות
ָאּפזעץ איז בַײ אים געװען נַאררענבערג און װידער ַא - הױּפטדער

ּפגַאנג  אין ערגעץ איז ניטָא ַאזַא אײן ָאװָארום, מָאל נַאררענבערג
ַאז ער , ַא נַאררענבערגער יִיד. נַאררענבערגװי אין , אױף דער סחורה

טוט ער דערמיט דרַײ , לוחאיך מײן ַא , קױֿפט ַא יִידישער סֿפר
 אין שטוב ברענגטװָאס ער , ערשטנס:  ַא מָאלמיט" װָאלטַאטן"

 די דערמיט ּפרײטװָאס ער ֿפַארש, צװײטנס; " סֿפריִידישן"ַארַײן ַא 
װָאס ער גיט צו לײזען דעם ָארעמען , דריטנס; דישע ליטערַאטוריִי
 מַאכט"  יודעּפָאלנישער"און דער ָארעמער . געלט"  יודעןּפָאלנישען"

דער ערשטע יָאר הָאט ער אױסגעברַאכט יִידישע לוחות . ניט שלעכט
צום .  אין די הונדערטער-דָאס צװײטע יָאר . צענדליקעראין די 

און אֿפשר ,  ָאּפצוזעצן טױזנט לוחותגעגרײט ער זיך דריטן יָאר הָאט
װָאס ער מוז די , הַארצװײטיקעס איז נָאר ַא ?  װער װײסט-נָאך מער 

 בַארעם מיטסחורה בַאצִיען ַאזש ֿפון דער הײם און צָאלן ֿפַאר איר 
װען מע זָאל קָאנען , עס װָאלט געװען ַא גלענצענדעס געשעֿפט. געלט

הענדלער -און אונדזער לוח. ירען דָא אױֿפן ָארט ֿפַאבריצסחורהדי 
ַא ,  ַא גַאנצן ּפלַאן- ַא קָאמבינַאציע ֿפַארטרַאכטּפינחס ּפינקוס הָאט 

 . ַא טַײװעלשן ּפלַאן, גאונישן



 'ד

- ֿפרימָארגן איז אונדזער לוחשענעם אין ַא אײנמָאל
װּו , רַאן רעסטָאיִידישןגעזעסן אין זַײן , ּפינחס ּפינקוס, עקסּפָארטער

 זַײנע און, זיך גערײניקט די צײן, ער הָאט גַאנץ ֿפַײן ָאּפגעמיטָאגט
גלַײכמעסיקע אױגן הָאבן געקוקט אײנס אױף דָאס ַאנדערע -נישט

ַאז דער קָאּפ הָאט געטרַאכט און , ַא סימן.  שמועסַאאון געֿפירט 
ָאט װָאס ה,  דער לעזער זָאל װיסןבּכדיאון . דער מוח הָאט געַארבעט

 אין קורצן דעם איבערגעבן מיר , ַאזעלכעס געטרַאכט ּפינחס ּפינקוס
 ַאז, לָאמיר זיך אױף ַא מינוט ֿפָארשטעלן(שמועס ֿפון זַײנע אױגן 

 ). אױגן רעדן

מע דַארף אױסשרַײבן ַא טרַאנסּפָארט : אױגל קלײנע דָאס
 !  ַאזױ ֿפיל גָאלדַאװעקשיקן... 'ח-'ס-'ר-'לוחות צום יָאר ּת

 !  גַאנצן אוצרַא:  גרױסע אױגסדָא

 ! אַײן עֿבירה ֿפַאר גָאט: אױגל קלײנע דָאס

 ! טשחית- איז עוֿבר אױף בלמען:  גרױסע אױגדָאס

מע זָאל קָאנעם קריגן ֿפון זײערטװעגן אַײן : אױגל קלײנע דָאס
 ... ַאלטן לוח

 !... ַאבי ַא לוח,  טרחס יָארןֿפון:  גרױסע אױגדָאס

 ...  די נַאררעמבערגער לומדים:אױגל קלײנע דָאס

 !... שַארֿפע מוחות, גרױסע קעּפ, מוֿפלגים:  גרױסע אױגדָאס

טָאמער װעלן אױסקומען די דַאטעס , אַײ: אױגל קלײנע דָאס
 ? ּפָאּפעריק

 !  איך בדלותבין:  גרױסע אױגדָאס

 ! ַא מצװה אױף זײ: אױגל קלײנע דָאס

 !  זײ בעניכַאּפט:  גרױסע אױגדָאס



 !... דַײטשן, במילא טריֿפניַאקעס: אױגלקלײנע  דָאס

 !...  מָאקקירע:  גרױסע אױגדָאס

, זײ הָאבן מיר גענוג בלוט ֿפַארצַאּפט: אױגל קלײנע דָאס
 ...  ַא שטיקל דרךאױףאײדער איך הָאב מיך ַארױֿפגעשלָאגן 

 מעג שױן ַאמָאל קומען אױף זײ אױך ַא עס:  גרױסע אױגדָאס
 !... מּפלה

, הער נָאר:  הָאט ַא װּונק געטָאן צום קעלנערּפינקוסנחס  ּפיאון
, דָאס הָאט געהײסן ַאזױ גוט! סמעטענעַא קריגל ! דַײטש בן דַײטש
 ַארױסגעטרונקען ַא הָאטהענדלער -און אונדזער לוח. װי ַא קוֿפל ביר

 מירֿפון װעלכן , קוֿפל ביר און הָאט ַאװקגעשריבן ַאהײם ַא בריװ
 : ַא ריכטיקע קָאּפיעגעבן דָא איבער 

איר זָאלט , מַײן ליבער ֿפרַײנד,  שרַײב איך אַײךװַײטעראון "...
,  מיר װיֿפיל איר קָאנט ַאלטע לוחותַארַײנּפַאקןזַײן ַאזױ גוט און 

. איך הָאב דָא אױף זײ אַײן ָאּפזעץ. 'ח-'מ-'ר-'ּתצום מײנסטן ֿפון יָאר 
, ֿפַארשטײט זיך. לוחות ַאלטע מיטדי דַײטשן קױֿפן ַאלטע מַארקעס 
,  ֿפַאר אַײךבעסערנָאר ַאלץ איז , ַאז זײ צָאלן דערֿפַאר זײער ביליג

 זײאײדער זײ זָאלן ֿפױלן בַײ אַײך אױֿפן בױדעם און די מַײז זָאלן 
זָאלט איר מוחל זַײן זײ , ַאז איר װעט אַײנּפַאקן די ַאלטע לוחות. עסן

ן ּפַאּפיר און ַארױסשיקן  רעכענען מיר לױט װָאג ֿפואוןאיבערװעגן 
װיֿפיל , ַאלע ַאלטע לוחות, למען השם, זשעזײט , מיר ּפער נַאכנַאמע

איך טו דָאס ּכמעט . 'ח-'מ-'ר-'ּתצום מײנסטן ֿפון יָאר , איר הָאט
 אַײך ַאלטע בַײַאז עס װַאלגערן זיך , איך װײס. נָאר צוליב אַײך

נדערן שרַײב איך צו קײן ַא. װיל איך אַײך געבן צו לײזען, לוחות
למען , געדענקט זשע. װַײל איך הַאלט ֿפון אַײך, נָאר צו אַײך, נישט
און איך גריס אַײער װַײב און קינדער ,  לוחותַאלטעװָאס מער , השם

 . גָאר ֿפרַײנטלעך

 ." ּפינקוס ּפינחס ממני

 : הָאט ער ַא רוף געטָאן דעם קעלנער, בריװ דעם ֿפַארחתמט

 !... נָאך ַא קריגל סמעטענע,  בן דַײטששדַײט,  הער נָאר--



ֿפַאבריקַאנט -הָאט אונדזער לוח,  קריגל בירַא נָאך בַאקומען
 : סֿפרים- מוכרַאנדערָאנגעשריבן נָאך ַא בריװל צו אײן 

ַאז איך הָאב אױסגעקרַאצט דָא ,  איך אַײךשרַײבוהשנית "...
ָאבער נָאר ,  ַאלטע לוחותאױףװָאס איז ַא קונה , אײנער ַא דַײטש
 צו בַאלד מירשיקט זײ , אױב איר הָאט זײ. 'ח-'מ-'ר-'ֿפונעם יָאר ּת

, רק איר זָאלט נישט רעכענען מער װי דָאס ּפַאּפיר. דורך ַא נַאכנַאמע
, איך שרַײב נָאר צו אַײך.  איך דַארף דָאך אױך עּפעס ֿפַארדינעןּכי

און מחמת .  לוחות ַאלטעזיך נָאר בַײ אַײך געֿפינט ַאז, װַײל איך װײס
 .  איך דָאס בקיצורמַאך, איך הָאב קײן צַײט נישט

 ". ּפינקוס ּפינחס ממני

שױן אין אײן ַאנדער ,  הָאט ער ַאװעקגעשריבןבריװל נָאך ַא און
 : שטָאדט

ַאז איך קָאן בַײ אַײך הַײנטיקס ,  איך אַײךשרַײבוהשנית "...
ַאז צו יעדן ,  ַא ּתנאי הײסט מיטדָאס, מנת-יָאר קױֿפן לוחות נָאר על

 מיר צולעגן דרַײ לוחות אירדַארֿפט ' ח-'ס-'ר-'נַײעם לוח ֿפון יָאר ּת
 ַא ּפָאר דָאאיז 'װַײל ס. אומזיסט' ח-'מ-'ר-'ַאלטע ֿפונעם יָאר ּת

װָאס זיצן און שטודירן די װעטערונגן נָאך די ַאלטע לוחות , דַײטשן
 זָאלט מיר ַארױסשיקן ַאלע איר, לכן ובקש.  די ֿפרִיעריקע יָארןֿפון

צולעגן צו יעדע דרַײ ַאלטע ', ח-'מ-'ר-' ֿפון יָאר ּתלוחותאַײערע ַאלטע 
 . ידי נַאכנַאמע-און בַאלד ַארױסשיקן ַאל, ּפרַײזאײנעם ַא נַײעם לױט 

 ".  ּפינחס ּפינקוסֿפרַײנד מיר אַײער ֿפון

צו  זענען ַאװעקגעגַאנגען נָאך עטלעכע בריװלעך ַאזעלכע ָאט
און אונדזער .  שטעדטֿפַארשײדענעֿפַארשײדענע בוכהענדלער אין 

 קעלנער און מיטןַאנגרָאסיסט ּפינחס ּפינקוס הָאט זיך צעצָאלט -לוח
הָאט זיך ָאנגעזָאטלט מיטן ּפעקל סֿפרים אױף די ּפלײצעס און איז 

װָאס הָאט ֿפַארקלערט און , װי ַא מענטש,  זַײן װעגַאװעק
 .  עסקװיכטיקןַא , עכטןאױסגעֿפירט ַא ר

 'ה



, זינט גָאט הָאט בַאשַאֿפן די װעלט, 5668 יָאר געװעזענע דָאס
ֿפונעם , ַאלע.  ַא יָאר ֿפון שֿפעיִידןאיז געװען ֿפַאר די נַאררענבערגער 

 געמַאכט גוטע הָאבן, מלאכה-ערשטן ֿפַאבריקַאנט ביזן לעצטן בעל
ר ביזן קלענסטן ַאלע ֿפונעם גרעסטן קָאמיסיַאנע. געשעֿפטן
און ַאלע זענען געװען צוֿפרידן און , הָאבן ֿפַארדינט געלט, הױזירער

 בַײ זײ לײזט"  ּפָאלנישער יודעַארמער"װָאס דער , געֿפרײטהָאבן זיך 
עס איז נישט געװען אין , מע קָאן זָאגן . 'ח-'ס-'ר-' ּתלוחגעלט ֿפַארן 

הָאבן געקױֿפט בַײם װָאס זָאל נישט , הױזנַאררענבערג קײן אײנציג 
און די נַאררענבערגער .  יָארדעם לוח אױף קײן"  יודןּפָאלנישען"

5668(' ח-'ס-'ר-' ּתיָאריִידישע בַאֿפעלקערונג הָאט גענומען דָאס נַײע 
,  גוטאױסגעצײכנט) 5648(' ח-'מ-'ר-'נָאכען ַאלטן לוח ֿפונעם יָאר ּת) 

מצװת -געֿפַײערט בר, מע הָאט זיך געהַאט יָארצַײטן: דָאס הײסט
געגעסן ּפורימדיגע המנטַאשן און , ליכטלעך- חנוּכהגעבענטשטאון 

 ַאלצדינג װי ַאלע -בַאקן מצות ,  ּפסחהײליקןגענומען זיך גרײטן צום 
,  און אין דער ריכטיקער צַײט-, ֿפון זינט די װעלט איז ַא װעלט, יָאר

,  צום סדרעקגעזעצטַאװהָאט מען זיך גַאנץ ֿפַײן , לױט דער לוח זָאגט
 דער ָאּפלױֿפןאון ַאזױ װָאלט זיך , אױף מָארגן נָאך ַא מָאל צום סדר

װען עס זָאל זיך , און אֿפשר דער שֿבעות מיטן סוּכות אױך, ּפסח
בַײ ַאלע שרַײבערס ֿפון דער װעלט מוז זיך ( ַא מעׂשה טרעֿפןנישט 

 ). טרעֿפן ַא מעׂשה

 : היה שהיה ּכך ומעׂשה

 הָאט געדַארֿפט ֿפָארן ֿפון נַאררענבערג ָאּפטײקערן  אַײאײנער
 זיך אױֿפגעזעצט דעם ערשטן טָאג ערהָאט . קַײן בערלין נָאך סחורה

 איז ער קַײן געקומען. המועד ּפסח און איז ַאװעק קַײן בערלין-חול
 װָאס, דער לעזער!  סּכנות-בערלין אַײן אױֿפגעהונגערטער ֿפונעם װעג 

, ַאז ַא נַאררענבערגער יִידישער דַײטש, ענקט ַאװדאיגעד, הַאלט קָאּפ
ָאדער , ָאדער ַא דַאנטיסט,  זַײן אֿפילו אַײן ָאּפטעקערזיךער מעג 

װעט אַײך ּפסח קײן חמץ נישט ,  דַאנטיסטַאאֿפילו נָאך ערגער ֿפון 
ער ,  װעט איר בַײ אים ּפועלעןיָארַא גַאנץ . עסן ֿפַאר קײן צען מיליָאן

 אַײך עסן זָאלער , איר װעט אים אַײנבעטן. עסן חזירזָאל אַײך 
נָאר קומט דער הײליקער ֿפַײערטָאג . רַאקעס און װָאס איר װילט

ער װעט אַײך גיכער ! נֿפשות- ַא דַײטש ֿפרום מיט סּכנותװערט, ּפסח
איר .  זיך צורירן צו חמץ אום ּפסחאײדער, שטַארבן ֿפון הונגער

 !  זַאךֿפַארֿפַאלענעאיז ַא ' ס-טיזם מעגט דָאס ָאנרוֿפן ֿפַאנַא



איז אונדזער ,  הונגעריקער קַײן בערליןַאגעקומען , ַאלזָא
 אױף דער רעסטָארַאןָאּפטײקער קודם געגַאנגען זוכן ַא יִידישן 

 הָאט און" ּכשר"ֿפרִיעדריכשטרַאססע און הָאט דערזען דָאס װָארט 
 ער הָאט, ן ַארַײןַארַײנגעקומען אין רעסטָארַא. זיך מחיה געװען

נישט צַײט געהַאט זיך ַאװעקצוזעצן בַײם טישל און דורכשטודירן 
איז אױסגעװַאקסן נעבן אים ַא ,  די ּפסחיגע מאכליםֿפוןדָאס צעטל 

מיט ,  מיט אַײן ָאנגעּפָאמַאדעטן קָאּפיונגַאטשַא געזונטער , קעלנער
יונגַאטש דער .  צװײטערדערַא לַא װילהעלם , שטײענדיקע װַאנצעס

 טעלער אױֿפןאון , דער קעלנער הָאט געהַאלטן אין די הענט ַא טעלער
 !!!...  ַא המנטַאש מיט מָאן-!  שטעלט אַײך ֿפָאר-

װָאס :  איז שיער נישט געֿפַאלן חלשותָאּפטײקער אונדזער
װען דער !  מיט מָאןהמנטַאשאון ַא , ּפסח, ּכשר? הײסט עס

 , געמײנטװָאלט ער זיכער , הונגעריק-ָאּפטײקער זָאל נישט זַײן טױט
ַאז דער , דער קעלנער דער יונגַאטש הָאט דערזען. איז ַא חלום'ַאז ס

הָאט ער ֿפַארשַארט ַארױף ,  עּפעס מיט מָאדנע אױגןקוקטגַאסט 
 װילהעלם דער צװײטער און הָאט לַאבײדע שטײענדיקע װַאנצעס ַא 

 ֿפון ַא שמײכעלעיכן ַא זָאג געטָאן צום גַאסט מיט ַא ֿפרַײנטל
 : קעלנער

 !... ּכשר לּפורים!... שּפַײז- ּפורים-- ֿפַײערטָאג װעגן --

װעגן :  געװָארן נָאך מער צעמישטָאּפטײקער איז אונדזער דָא
 איז ַאװעק און אױף זַײן קעלנערדער !... ?שּפַײז- ּפורים--ֿפַײערטָאג 

ַאן , ַאןרעסטָאר ֿפונעם" װירטע"ָארט איז אױסגעװַאקסן דער
עלעגַאנט געקלײדטער דַײטש מיט ַא זײער ליבליך ַאלונטערטעניגסט 

און צװישן דעם װירטע מיטן ,  אױף די ֿפעטע רױטע ליּפןשמײכעלע
ֿפון ,  זײער ַא אינטערעסַאנטער שמועסֿפַארבונדןגַאסט הָאט זיך 

דער װירטע הָאט . ּתמציתװעלכן מיר געבן דָא איבער נָאר דעם 
 הָאטאון דער גַאסט , ם גַאסט מיטן ֿפַײערטָאג ּפוריםבַאגריסט דע

, ַאז הַײנט איז טַאקע ַא ֿפַײערטָאג, געװָאלט אַײנרעדן דעם װירטע
" ָאסטערן"ער הײסט , "ּפורים" הײסט נישט ֿפַײערטָאגנָאר דער 

ַאז דער גַאסט איז גלַאט ,  הָאט דער װירטע גערעכנטּתחילת). ּפסח(
הָאט ער ,  מַאכט זיך לוסטיק לּכֿבוד ּפוריםאון ַא ֿפרײלעכער ּפַארשױן

 ָאבער דָאס כיכיקן ֿפונעם איזדעם גַאסט . גַאנץ העֿפלעך געכיכיקעט
 צװישן אוןאון דער שמועס צװישן װירטע , װירטע גָארנישט געֿפעלן



ביז עס הָאבן , גַאסט הָאט ָאנגעהױבן װָאס װַײטער ַארַײן אין ערנסט
ע געסט ֿפון רעסטָארַאן און הָאבן זיך  די איבעריקאױךדערהערט 

דָאס . אינטערעסַאנטן שמועס-הױךאױך ַארַײנגעמישט אין דעם 
 אױסגעשּפרָאכןהָאט ער זיך , הָאט אונדזער ָאּפטײקער ֿפַארדרָאסן

ַאז מע קָאן זיך זַײן ַא יִיד און , מיט זײער ַא גיֿפטיק שמײכעלע
נמישן זיך אין ֿפרעמדע נָאר ַארַײ,  זיך עסן חמץ אין ּפסחדערלױבן

דערױף הָאט ...  לױט דעם דַײטשן עטיקעטנישטָאנגעלעגנהײטן איז 
שױן ַא ביסל , בַאקנבָארדןאײנער ַא דזשענטעלמַאן מיט צװײ שענע 

: ָאּפטײקערמיט נישט װינציקער גיֿפט ַא ֿפרעג געטָאן בַײם , גרױלעך
 דערַאז , און ַאז ער הָאט דערהערט? "הערר"ֿפון װַאנען איז דער 

הָאט ער אױסגעצױגן ַא לַאנגען ,  ַא נַאררענבערגעראיז" הערר"
 ...  הָאט זיך ֿפַארטיֿפט אין טעלעראון!!!" ַאַאַא"

 העלד זָאל נישט זַײן ַאזױ נַאררענבערגער אונדזער װען
 בַאקנבַארדן ֿפַאר דיװָאלט ער דעם דזשענטעלמַאן מיט , הונגעריק

:  צו זַײןגעהערװי עס ,  געװעןכֿבדמ" ַאַאַא"ָאט דעם דָאזיקן 
קַארטע מיט דער -װָאלט ער אים דערלַאנגט זַײן װיזיט, ערשטנס
װָאלט , צװײטנס; " ֿפַארמַאציע אין נַאררענבערגדָאקטָאר"ֿפירמע 

ַאז ער ,  דעם דזשענטעלמַאן מיט די בַאקנבַארדןֿפוןער געֿפָאדערט 
און װָאס נָאכדעם , ירמעקַארטע מיט זַײן ֿפ-װיזיטזָאל אים געבן זַײן 

איז 'װָאס ס.  נישט קײן נֿביאביןאיך ,  װײס איך נישט-װָאלט געװען 
:  ָאט װָאסאיזאון געװען .  דָאס קָאן איך אַײך דערצײלן-געװען 

אונדזער נַאררענבערגער העלד איז ֿפון דעם רעסטָארַאן ַאװעק ַא 
און הָאט , אױך ַא יִידישן.  אין ַא צװײטן רעסטָארַאןברוגזער

, אױך ַא חמצדיקן מיטָאג;  דָאס אײגענע בילדּפונקטגעטרָאֿפן דָארט 
 און געענדיקט זיך עס -"  לּפוריםּכשר", אױך חמצדיקע המנטַאשן

 ַאװעק ֿפון דָארט אין ַא איזװָאס אונדזער ָאּפטײקער , דערמיט
 מיטָאגקריסטלעכן רעסטָארַאן און הָאט זיך בַאשטעלט ַא גרױסן 

 עסן חמץ אום אײדער: "ער הָאט זיך געטרַאכט".  קַארט לַאַא"
 "... איז שױן גלַײכער עסן טרֿפה, ּפסח

 .'ו

 ערֿפינדונגען ֿפון אונדזער צַײט בלַײבט ניצלעכסטע ֿפון די אײנע
 דעם טעלעֿפָאן איז גַאנץ דַאנקַא . טַאקע נָאר דער טעלעֿפָאן

ַאז ,  געװָארןגעװָאר נַאררענבערג אין ֿפַארלױף ֿפון אײן הַאלבע שעה



 הָאט, די יִידישע שטָאט בערלין, שטָאדט ֿפון דַײטשלַאנד-די הױּפט
ַאז װערענד אין : ֿפַארשּפעטיקט מיטן ּפסח ּכמעט אױף ַא גַאנצן חודש

איז אין , המועד ּפסח- איז שױן דער צװײטער טָאג חולנַאררענבערג
לה איז דָאס  דער נַאררענבערגער קהיֿפַאר! בערלין ערשט ּפורים

װָאס װעט ,  װיסןגעװָאלטַאז זײ הָאבן , געװען ַאזױ איבעררַאשענד
 אונזער צואון מען איז ַאװעק ? " רעביאונדזער"זָאגן דערױף 

דָאקטָאר און ּפרעדיגער און מע הָאט אים שױן געטרָאֿפן , רַאבינער
 שרַײבנדיק ַא טעלעגרַאמע קַײן בערלין צו זַײנעם ַא טישבַײם 
 אױך ַא דָאקטער און אױך ַא אוןאױך ַא רַאבינער , עקָאלעג

 אים זָאֿפָארט זָאלער , ער הָאט געבעטן בַײ זַײן קָאלעגע. ּפרעדיגער
 דעםאון ? װעלכער ֿפַײערטָאג איז הַײנט אין בערלין, טעלעגרַאֿפירן

זעלבן טָאג ַארום ֿפַארנַאכט הָאט דער רַאבינער געקומען ַא קלָארע 
: די ּתשוֿבה איז בַאשטַאנען נָאר ֿפון אײן װָארט. ערלין בֿפוןּתשוֿבה 

און טַאקע דורכן זעלבן טעלעֿפָאן הָאט ער געגעבן "... ּפורים-שושן"
ַאז ,  דער גַאנצער שטָאדט און הָאט געבעטן יעדן בַאזונדערװיסןצו 

און די . קָאנטרָאלירן דעם דַאטום,  לוח ַארַײןאיןמע זָאל ַארַײנקוקן 
 דעם לוח מיט ַאזַא שטודירןַאררענבערג הָאט גענומען שטָאדט נ
 איבערװען קערט זיך , גלַײך װי מע װָאלט װעלן דערגײן, אינטערעס
 ... ?די װעלט

נַאררענבערג איז :  ַאװעקגײען ֿפונעם אמתנישט טָאר ָאבער מע
 אַײנװױנער זענען יִידישעטַאקע זײער ַא ֿפַײנע שטָאדט און אירע 

 זיך אײנס צום ַאנדערן געהער -נטלעכע מענטשן טַאקע זײער ָארע
װָאס זָאלן ֿפַארשטײען , קײן סך געלערענטע מענטשן: ָאבער נישט ָאן

, דער אײנציקער יִידישער געלערטער;  נישט ֿפַארַאנעןדָארטאיז , לוח
װָאס טרָאגט זײער ַא , איז אײנער, װָארטװָאס ֿפַארשטײט ַא יִידיש 

 ". דרײֿפוס ַאטיַאסמ"הױכן בַארימטן נָאמען 

ֿפרִיער און מַאכן אױֿפמערקזַאם - אױף צוזיך ֿפַארכַאּפן מיר
,  הָאבן און נישט מײנעןנישטער זָאל חלילה קַײן טועס , דעם לעזער

 אונדזערדער ברודער ֿפון , ַאז דָאס איז דער מַאטיַאס דרײֿפוס
ַאלֿפרעד ) הַײנט מַײָאר(װעלטבַארימטן מַארטירער קַאּפיטַאן 

 מַאטיַאס דרײֿפוס איז דער שמש ֿפון נַאררענבערגערדער . דרײֿפוס
װי קומט צו .  ֿפון שטָאדטשוחטדער דָארטיקער קָארשול און דער 

איז דָא אין דעם 'סלמאי .  זָאלט איר נישט ֿפרעגן-אים ַאזַא נָאמען 
 ער װָאס, װָאס לעבט ֿפון דעם, זעלבן נַאררענבערג ַא יִיד אײן ָארימַאן



און טרָאגט דעם נָאמען , ַאז מע בַאצָאלט אים, גט קדישזָא
טַאקע ַאלץ אין , איז ֿפַארַאן'ָאדער ס? רָאטשילדנַאטַאניעל 
װָאס שעמט זיך ,  דערצוקַאליקעראון ַא , ַא שוסטער, נַאררענבערג

 איז רַאזירעראון ַא ? נישט און הײסט מיטן נָאמען הַײנריך הײנע
 שילד אױסגעמָאלט ַא נקֿבה מיט ַא שטײט אױף זַײן, דָארטן דָא

: און אונטער ָאנגעשריבן מיט גרױסע לױטערע אותיות, ּפַאריקרױטן 
 צום רומעל ַא שטיװלּפוצער מיטן נָאךעס ֿפעלט ? לודװיג בערנע

ַאז עס דרײט ,  זַײןגעמָאלטעס קָאן זײער ... נָאמען בָארוך שּפינָאזַא
נָאר איך  , שּפינָאזַאבָארוך זיך ערגעץ ַארום דָארטן אין שטָאדט ַא 

 בַאקענעןהָאב נָאך נישט געהַאט דָאס גליק מיט אים ּפערזענלעך צו 
נָאר מיר קערן זיך אום צו אונדזער געלערטן מַאטיַאס ... זיך

 .  ֿפון דער קָארשולשמשדער , דרײֿפוס

 מַאטיַאס דרײֿפוס הָאט דערהערט די געלערטער דער ַאז
,  צו ֿפירן ֿפון בערליןגעברַאכטטײקער הָאט װָאס דער ָאּפ, געשיכטע

 גענומען זיךהָאט ער , נישט ּפסח, ַאז דָארט איז ערשט ּפורים
װי עס ּפַאסט ֿפַאר ַא , גריבלען אינעם לוח גָאר מיט ַאנדערע ּכלים

ער . אי ַא שוחט און הײסט דרײֿפוס, װָאס איז אי ַא שמש, געלערטען
 ביז ער הָאט זיך ַארױסגעגריבלט אױף , געגריבלטלַאנגהָאט זיך ַאזױ 
װּו איז ַאהינגעקומען :  ַא קשיאגעֿפרעגטער הָאט . ַא שטיקל דרך

ער געדענקט דָאס נָאך ,  רעכענונגזַײן לױט -? )ָאדר שני" (ואדר"דער 
 בַאדַארֿפט -!  דָאננערװעטטער-הָאט הַײנטיקס יָאר , ֿפון ֿפַאריָארן

, ַאװַײז הָאט ער ֿפונעם ָארגַאניסטַא ב. יָאר-אױסקומען אַײן עבור
-ער איז ַא קריסט און שּפילט בַײ די יִידן יום;  שּפילהַאגעןֿפרידריך

ַאז בַײ זײ איז , ֿפרידריך שּפילהָאגען, זָאגט ער; קָארשולטוֿב אין 
 ! יָאר-עבורהַײנטיקס יָאר אױך אַײן 

 מַאטעריַאל איז אונדזער װיכטיקן דעם דָאזיקן מיט
,  ּפרעדיגעראוןדָאקטָאר , דרײֿפוס ַאװעק צום רַאבינערגעלערטער 

און בײדע הָאבן זיך ַאװעקגעזעצט שטודיערן דעם לוח גָאר 
:  און דָא איז געקומען די רעכטע קַאטַאסטרָאֿפע- איבערַאנַײעס

(' ח-'ס-'ר-' זײער לוח איז נישט ֿפון יָאר ּתַאז, בײדע הָאבן דערזען 
ַא , דָאס הײסט). 5648(' ח-'מ-'ר-'ּתנָאר ֿפונעם יָאר , )5668

 !... ֿפַארטװַאנציגיָאריקער לוח



 ֿפון דער דָאזיקער אמתער געשיכטע בַאדַאנקט ֿפַארֿפַאסער דער
װָאס ער הָאט זיך געגעבן די מי , דעםדעם געערטן לעזער ֿפַאר 

 איבער אױף איםאון לָאזט , אױסצוהערן די מעׂשה ּכמעט ביזן סוף
 זיךװָאס עס הָאט , ער זָאל זיך ֿפָארשטעלן, ַאנטַאזיעזַײן אײגענער ֿפ

װען מען איז געװָאר , ָאּפגעטָאן אין דער שטָאדט נַאררענבערג
ַאז זײ הָאבן ֿפַארכַאּפט דעם ּפסח מיט ַא ,  ַאלײןרביןגעװָארן ֿפונעם 

 װעט דַארֿפן ּפרַאװען ּפסח נָאך ַא מָאל מעאון ַאז , גַאנצן חודש ֿפרִיער
 ַאלע שַארֿפע אױסנוצןאיך װָאלט געקָאנט ! ָאנהײבֿפונעם 

, איבעררַאשט, ענטטױשט, עמּפערט: װי צום בַײשּפיל, אױסדרוקן
, אױסער זיך, נידערגעשלָאגן, צעקָאכט, אױֿפגעטרָאגן, אױֿפגעברַאכט

דָאס . איז בַאנַאל'ס; איז נישט דָאס'ַאז ס, ָאבעראיך ֿפיל . וכדומה
!"... ֿפַארניכטעט",  מירדַאכט, װעןריכטיקסטע װָארט װָאלט גע

 שטָאדט ָאּפגעלעבט ַאַא גַאנץ הַאלב יָאר הָאט : בַארעכנט אַײך
! יָארןֿפַאלש נָאך אַײן ַאלטן ָאּפגעלעבטן לוח ֿפון ֿפַאר צװַאנציק 

געגעסן מצה ! טוֿבים נישט אין דער ריכטיקער צַײט-געֿפַײערט יום
הַײנט װּו זענען די ! גן המנען יִידן הָאבן געשלָאַאלעװען , דעמָאלט

און װעמען הָאט מען צו ... ?קדישיםדי ? די יָארצַײטן? מיצװת-בר
דער , ָא... "עמיגרַאנטאַײן , ַא גָארנישט, עּפעס ַא יִידל? ֿפַארדַאנקן

 דַײטשן יִידישע הָאבן געזָאגט די נַאררענבערגער -!" ּפָאלנישער יודע
לָאז ער נָאר ". יודן ּפָאלנישען"אױֿפן און הָאבן זיך געשַארֿפט די צײן 

 טרוקן שױןװעט ער , קומען קַײן נַאררענבערג מיט זַײן ּפעקל סֿפרים
 ... נישט ַארױס

אונדזער בוכהענדלער ּפינחס , " יודעּפָאלנישער" דער און
 נָאך ַא סך ַאזעלכע ט געזעסן מיצַײטאיז אין דעם , ּפינקוס

 איז געדולדיק און װָאס,  ריזענשיףאױף ַא, װי ער, ַארױסגעװָארֿפענע
 גַאנצןֿפונעם . יָארק-רַאשעק געשװּומען ֿפון הַאמבורג קַײן ניו

איז אים גערָאטן ַארױסצובַאקומען ֿפון די 'װָאס ס, מזל-דָאברע
הָאט ער קױם צונױֿפגעשלָאגן אױף ַא שיֿפסקַארטע צװישן , "דַײטשן"

װָאס . גָאלדענעם לַאנדאינעם ,  ער ֿפָארט ָאט דָאס ַאהיןאון, דעק
ַאז ָארעמע יִידן ֿפון דער ,  צוליב דעםַאנטדעקטקָאלומבוס הָאט 

בַארױבטע און , ֿפַארװָאגלטעֿפַאריָאגטע און , גָארער װעלט
 אֿפילו מיט כָאטש, זָאלן קָאנען ערלעך און מיט ּכֿבוד, ֿפַארשענדעטע

 ... ֿפַארדינען זײער שטיקל ברױט, גרױס מי

 .  װינטשן גליק און ַא ֿפרײלעכן ּכשרן ּפסחאיםיר לָאמ! לעזער


