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• פון הרב ּפנחס וויליגער\מָאנטרעַאל

מסכת בבא בתרא דף קט״ז עמוד א׳, דרש ר׳ ּפנחס בר חמא, כל שיש 
לו חולה בתך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. זָאגט דָארט דער 
״מאירי״ ַא גָאר אינטערעסַאנטן ּפשט אין דעם מאמר חז״ל, ווי פָאלגנד: 
לעולם יהא לבו של אדם בטוח בתפילה, שהתפילה כשהיא נעשית כתקנה 
מבטלת את הגזירה, ומי שיש לו צער או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני 
הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפילות ויבקש רחמים, שנאמר 

חמת המלך וכו׳ ואיש חכם יכפרנה.
דער ״מאירי״ לערנט ּפשט, ַאז דער חכם לערנט-אויס דעם מענטש ווי 
ַאזוי ער דַארף דַאווענען צום רבונו-של-עולם. רבותי, לויט די ווערטער 
פונעם ״מאירי״ קען מען אפשר מוסיף זיין, ַאז ״ילך אצל ׳חכם׳ וילמוד 
הימנו דרכי התפילות״, מיינט, ַאז דער רבי וועט אים אויסלערנען חכמת 
הנסתר והחסידות, ווָאס דָארט געפינט מען טַאקע די גווַאלדיקע כוונות 
און ״יחודים״ ווי ַאזוי מען דַארף מתּפלל זיין. יעדע ברכה הָאט זיך אירע 
ביים  זיין  מכוון  מ׳דַארף  ווָאס  בַאשעפער,  דעם  פון  שמות  און  סודות 

ַארויסזָאגן די ברכה, כדי עס זָאל אויפטָאן למעלה בשרשה, וכדומה.
מחזור,  דעם  געפונען  מען  הָאט  צוריק  יָאר  פינף  אומגעפער  מיט 
זצ״ל, דער מחבר  (רבי משה חיים לוצַאטו  ווָאס דער הייליקער רמח״ל 
דער  נוראים.  ימים  די  אין  דערין  געדַאוונט  הָאט  ישרים״),  ״מסילת  פון 
תע״א  יָאר  אין  געדרוקט  ויניציאה,  (דפוס  אשכנז  נוסח  אין  איז  מחזור 
– 1710). אין ַא זייט האט דער רמח״ל ָאנגעשריבן זיינע טיפע כוונות על-
ּפי קבלה. וויבַאלד ער הָאט געדינט ַאלס בעל תפילה, האט דער רמח״ל 
וואו ער איז  ַאריינגעשריבן אין מחזור בלויז די כוונות אויף די תפילות 

געווען דער שליח-ציבור.
ער  הָאט  יום-כיּפור  טעג,  ביידע  געדַאוונט  ער  הָאט  השנה  ראש 
די  בכתב-יד-קדשו  צוגעשריבן  מ׳זעט  ווי  און  נדרי״,  ״כל  געדַאוונט 
״טעמי הנגינה״ אויף ״כל נדרי״, און אויך ביי  דער זייט די כוונות בדרך 
ַא  זען  איר  קענט  (בייגעלייגט  לבנה  קידוש  און  נעילה,  און  מוסף  סוד, 

פָאטָאקָאּפיע דערפון).

דער מחזור און די 
כוונות פונעם רמח״ל
ווי ַאזוי דארף מען דַאווענען?

קַאּפיטעלעך אידיש
• פון הירשע=דוד כ״ץ (ווילנע)

פון ווַאנעט שטַאמט ״משומד״?

ניט ד קיינעם  (פַאר  ״משומד״  בַאגריף  ער 
גמרא  דער  אין  שוין  בַאקַאנט  איז  געדַאכט), 
און אין די עלטסטע מדרשים, וואו ס׳איז חל די 
שּפָאגל=קלָארע לָאגיש=יורידישע קַאטעגָאריזירונג 
(ּפרשת  מכילתא  דער  אין  חכמים.  אונדזערע  פון 
בא) ַאשטייגער, אויף דעם ווָאס ס׳שטייט געשריבן 
״כל בן נכר לא יאכל בו״ (וועגן קרבן ּפסח, שמות 
״קיין  יהואש:  מַאכט  ַאפדערוף  ווָאס  מ״ג),  י״ב: 
פרעמד=געבָארענער טָאר פון אים ניט עסן״, זָאגט 
דער מדרש מכילתא: ״אחד: ישראל משומד, ואחד: 

גוי״. 
דער  וועגן  זיך  רעדט  ירושלמי  סנהדרין  אין 
מ׳טָאר  ווָאס  משומד״,  ״קדשי  פון  קַאטעגָאריע 
אויך  זיי  מ׳טָאר  און  ברענגען,  ניט  קרבן  קיין  פַאר 
סנהדרין  אין  ד׳).  כ״ט,  דף  (י׳,  פַאר=זיך  נוצן  ניט 
בבלי ווערט דערמָאנט ר׳ אשי׳ס סברא ַאז אין סיפא 
״ישראל  ַא  וועגן  זיך  רעדט  משנה  געוויסער  ַא  פון 
משומד״ (דף ס״א ע״ב). אין הוריות ירושלמי גייט 
די רייד וועגן דעם ַאז מ׳דַארף געבן ַא משומד ווָאס 
הָאט חוזר בתשובה געווען צדקה נָאך פַארן גר (ג׳, 

מ״ח, ב׳).
עשירותן  די  צו  ביז  ַאריבערהיּפן  מען  זָאל 
זָאל  (ָאּפגעהיט  מען  ווייס  אידיש,  אונדזער  פון 
אויך  נָאר  משומד,  ַא  וועגן  נָאר  ניט  ווערן),  מען 
משומדתטע;  ָאדער  משומדת  ַא  משומדים; 
משומדות און פַארשטייט זיך שמד, ווָאס מ׳טרעפט 

אין ״שמד=שטיק״ און ביי ַאן ״ָאּפגעשמדטן״.

יז במילא שוין פון לַאנג געדרונגען, ַאז דער א
שורש פון ווָארט משומד איז שין=מם=דלד, 
פון לשון ״להשמיד״: פַארניכטן, פַארטיליקן, 
ַא תל מַאכן,  צעשטערן, צעשמעטערן, חרוב מַאכן, 
וכו׳. אויף אידיש פעלט דָאך ברוך=השם ניט אויס 

קיין ווערטער...
שין=מם=דלד  שורש  דער  איז  אמת,  ַאן  ווָאס 
ַאז מ׳טרעפט  גענוג צו דערמָאנען,  ַאלטער.  ַאן  גָאר 
במותיכם״  את  ״והשמדתי  תוכחה:  דער  אין  אים 

(ויקרא כ״ו: ל).
ַא  פון  הימים״  ״דברי  די  פָארט  ָאבער  זיינען 
מלא  און  קָאמּפליצירט  מער  געוויינלעך  ווָארט 
זיך אויפן  ווָאס ס׳קען  ָאדָאס,  סתרי=מילות איידער 

ערשטן בליק דַאכטן. 
״שמד״  פון  ליניע  די  קשיא:  שטיקל  ַא  איז 
קיין  ניט  פָארט  ָאבער  איז   ״משומד״  ביזקל 
ַאז  לָאגיש,  ַאפילו  אפשר  ס׳איז  איינפַאך=ּפשוטע. 
זיין פָאלק און דעם רבונא דעלמא  ווער ס׳פַאררַאט 
צעשמעטערטער.  ַא  פַארניכטעטער,  גייסטיק  ַא  איז 
מיט:  קַאּפ  ַא  ָאבער  דָאס  שמעקט  פילָאלָאג  פַארן 
ּפשטלען זיך. איז טַאקע ַא שיינע מידה, אין הלכות 
לשון קען ָאבער ניט שַאטן אויסצוהערן ַא צד השני.

און א דען?),  (ווי  אלף  פון  מען  דַארף  ָנהייבן 
ַאז  רעדט  ער  ווָאס  דָאך  ווייס  עולם  דער 

מ׳זָאגט: כל התחלות קשות.
זינט די צייטן פון דער גמרא און די ַאלטע  פון 
ַא קיימא=לן בַאלד שיער  מדרשים, ועד היום הזה, 
ניט פון צוויי טויזנט יָאר, הָאט דער ווָארט ״משומד״ 
ַא העכסט=סּפעציפישן בַאדייט אין דער בחינה פון 

געזָאגט...).  ניט  (שיער  ממש  הקטנה״  בתך  ״ברחל 
במה דברים אמורים? דַאמָאלסט, ַאז ס׳גייט די רייד 
וועגן דעם נַאטירלעכן, פַאקטישן בַאנוץ אין מויל פון 
פָאלק. אין דער פילָאלָאגיע איז ָאט די אמתדיקייט, 
דער בַאנוץ בפי העם, דוחה ַאלע ווערטערביכער און 

ּפשטלעך פון די בעלי לשון למיניהם.
ווָאס  איד  ַא  הייסט  אידיש  אויף  משומד  ַא 
קריסטלעכער  דער  אין  ָאּפטויפן  געלָאזט  זיך  הָאט 
צערעמָאניע פון בַאּפטיזם, און איז דערביי געווָארן 
ַא קריסט. ווענדט מען למשל ָאנעט, לָאמיר ָאנכַאּפן, 
ַאוועק  ווָאס איז  ַא איד  ווָארט ״משומד״ אויף  דעם 
צום בודיזם פון אינדיע, ָאדער אויף די גלויבנס פון 
אפשר  איינעם  ַאזַא  מען  קען  שבט,  ַאפריקַאנער  ַאן 
נָאך ָאנרופן ״משומד״ מיט ַא שמייכל, מיט ַא צחוק 

קל, נָאר ניט אינעם עצם זין פון ווָארט.
די  ַאז  השערה,  ַאן  ַארויסרוקן  ַאפילו  מ׳קען 
דווקא  ״משומד״  ווָארט  פונעם  צונויפּפָארונג  עצם 
פָאלק,  אידישן  פון  מויל  אינעם  קריסטנטום,  מיטן 
ווי דער קריסטנטום גופא. און  ַאזוי ַאלט  איז בערך 

במילא ַאזוי ַאלט ווי דער ווָארט ״משומד״.

דעם ט ״משומד״?  אצל  הנוצרים  ענין  מה  ָא 
לויטן  מען  טרעפט  קשיא  דער  אויף  תירוץ 
שכל פון ״פרעג ניט דעם רופא, פרעג דעם 
גופא״,  זיי  ״ביי  מען  טרעפט  ווָאס  דהיינו:  חולה״, 

ביי די קריסטן?
קריסטן  ערשטע  די  ַאז  סוד,  קיין  ניט  איז  עס 
פון  ָאנהייבנדיק  אידן,  געווען  אויסנַאם  ָאן  זיינען 
יעזוסן  מיט  בַאּפטיסט  דעם  יוחנן  סַאמערָאדנעם 
ַאליין, פַארשטייט זיך. ווייטער איז ניט קיין סוד ַאז 
ַאלע  ביי  ווי  ַאזוי  ַארַאמיש,  געווען  איז  לשון  זייער 
ַאנדערע דַאמָאלסדיקע אידן. דָאס איז דער אידישער 
ַארַאמיש ווָאס איז געווָארן פון די הייליקע אידישע 
שּפרַאכן אין גַאנג פון דער אידישער געשיכטע. אין 
משך פון דורות הָאט זיך דער ַארַאמיש פון די נייע 
זיך,  אונטערשיידן  דָארט  און  דָא  גענומען  קריסטן 
ווי ס׳איז דער שטייגער, פונעם אידישן ַארַאמיש פון 

וועלכן ער הָאט ָאּפגעשטַאמט.
די געלערנטע זיינען שטַארק מחולק איינער מיטן 
ַאנדערן (״ַא נייס אין שטעטל״. . .) וועגן דער פרַאגע, 
צי די עלטסטע ביכער פונעם ״נייעם טעסטַאמענט״ 
זיינען  ״גָאסּפעלס״)  ָאדער  עווַאנגעליעס  פיר  (די 
אויף  צי  ַארַאמיש  אויף  געשריבן  געווען  לכתחילה 
נָאך  יָארן  לַאנגע  דערוועגן  זיך  וועלן  זיי  גריכיש. 
-- אגב  (מן=הסתם  געזונטערהייט.  איז  ַאמּפערן, 

– אויף ַארַאמיש).
פַארַאנענעם  אינעם  ָאטווָאס:  איז  ענין  צום 
(לשם  טעסטַאמענט  נייעם  פונעם  נוסח  ַארַאמישן 
דיַאלעקט  קריסטלעכן  דעם  ָאנעט  מען  רופט  דיוק 
פון דער שּפרַאך ניט ַארַאמיש נָאר: סיריַאקיש, אויף 
בַאּפטיסט  דער  יוחנן  ווערט  ״סיריַאק״)  ענגליש: 
המילות:  ּפירוש  דער  מעמדנא״.  ״יוחנן  ָאנגערופן: 

״יוחנן דער בַאּפטיסט״.
״מעמדנא״ איז פַארשטייט זיך פון לשון ״עמד״. 
שורש  העברעאיש=ַארַאמישער  דער  איז  דָאס 
אויף: ״שטיין״ און דערפון ווַאקסן די פַארשיידענע 
עמעצן  שטעלן  בתוכם:  פָארמעס,  קרובהשע 
ַאוועקעט אינעם ווַאסער פונעם בַאּפטיזם, ווָאס דָאס 

איז דָאך געווען די ״זַאך״ פונעם דָאזיקן יוחנן...
איז  ווָאס  עמעצער  געהייסן  הָאט  ווי  און 
געשטעלט  ג ע ו ו ָא ר ן  פון יענעם צום בַאּפטיזם, 
דָאס הייסט דער בַאּפטיזירטער? ״משועמד״, אויפן 
משקל פון: ״משועבד״. וועלכער חדר=אינגל ווייס 

ניט פון נכסים משועבדים אין דער משנה?

ָא ווי קומט דער משועמד (לא עלינו) איבערן ט
ווַאסער? (חלילה ניט קיין ווָארט=שּפיל...)

ס׳הָאט ניט לַאנג געדויערט און די נייע 
גענומען  הָאט  רעליגיע  קריסטלעכע  ווַאקסנדיקע 
רודפן אידן, זיך אויפפירן אומטָאלערַאנט לגבי דעם 
גלויבן  אייגענער  זייער  ירושה  וועמענס  פון  פָאלק 
עלטסטע  סַאמע  די  אין  אויסגעווַאקסן.  דָאך  איז 
שוין  זיינען  טעסטַאמענט״  ״נייעם  פונעם  ביכער 
דָא שוידערלעכע העצעס קעגן אידן. אויפן ערשטן 
סצענע,  טרויעריק=בַארימטע  די  דָא  שטייט  ָארט 
וויל קרייצן דעם  גובערנַאטָאר  רוימישער  וואו דער 
צעווילדעוועטער  דער  נָאר  בר=אבאס,  קרימינַאל 
המון אידן שרייט אויסעט, ַאז מ׳זָאל בעסער יעזוסן 
קרייצן. דער המון שרייט נָאך ַארויס: ״זָאל זיין בלוט 
זַאץ  ַא  קינדער״,  אונדזערע  און  אונדז  אויף  זיין 
ביזן  ישראל  שונאי  מצד  אויסגענוצט  ווערט  ווָאס 

היינטיקן טָאג.
גלייך  איז  ״משומד״  ווָאס  חידוש  ַא  קַאם  איז 
געווָארן ַא נוסח לגנאי פון ״משועמד״, מ׳הָאט מיט 

ַא כיוון גענומען מצרף זיין ַא פַאררעטער פון אידישן 
שורש  מיטן  ָאנשטָאט  ״שמד״  שורש  מיטן  פָאלק 

״עמד״.

ווָאס צ דערוועגן,  היינט  וויי לעצטע השערות 
אויף זיי פַאלט ַא ״צריך עיון״.

ערשטנס, איז ַא סברא ַאז דער ַאמָאליקער 
(ווי מ׳הערט עס אומגעפער  קָאנסָאנַאנט  ַא  ווי  ״ע״ 
היינט אויף ַארַאביש און אויף העברעאיש ביי אידן 
שוין  איז  לענדער)  ַארַאבישע  די  פון  ָאּפשטַאמיקע 
(ד.ה.  ַארויסגעפַאלן  ערטערווייז  נָאך  דַאמָאלסט 
(ווָאס  פָאלקס=מויל  ּפשוטן  אין  ״געווָארן שטום״) 
דָאך  איז  דָאס  ַאז  אויבן,  פון  נָאך  געדענקען  מיר 
פונעם  איז  לשון),  הלכות  אין  ס׳גייט  ַאז  עיקר  דער 
ניט  ס׳הָאט  און  ״משומד״  ַא  געווָארן  ״משועמד״ 
״צוגעוואונען״  ס׳הָאט  ווָאס  צום שידוך  געשטערט 

ַא שייכות מיט לשון שמד.
והשנית, איז ַא סברא ַאז אין פַארשיידענע צייטן 
ַארויסנעמען פון דער גמרא  ווען מען הָאט געמוזט 
זיין  גורם  קענען  ווָאס  ״השמטות״),  (די  שטעלן 
אויך  מען  הָאט  מלוכות,  קריסטלעכע  מצד  גזירות 
שטילערהייט אויסגעמעקט דעם ״עין״ ווָאס ווָאלט 
פַאר  ַאלמַאי  צרות,  ריכטיקע  זיין  גורם  געקענט  דָא 
בַאקומען  זיך  ווָאלט  מַאכט  אומטָאלערַאנטער  דער 
ַאז מ׳רעדט שלעכטס אויף ַא ״הייליקן=ביי=זיי״, ַא 
בַאּפטיזירטן... איז אפשר פונדערפון אויסגעווַאקסן 
אויסלייג  דער  סגי=נהור  לשון  מין  ַא  ווי  ניט  שיער 
קיין  כלּפי=חוץ  הָאבן  ניט  זָאל  עס  ״משומד״, 
ַאזוי  אויבע  קריסטנטום.  מיטן  התקשרות  דירעקטע 
איז כלּפי=ּפנים ּפונקט פַארקערט: ניט פַארמילדערט 
זייט  ״איר  געווָארן:  ַאריינגעזָאגט  טַאטן  אין  נָאר 

חרוב=געווָארענע, זיך ַאליין פַארניכטעט!״
אין מויל פון אידישן פָאלק, פונעם דַאמָאלסדיקן 
ַארַאמיש און ַאזש ביזן היינטיקן אידיש, איז ָאבער די 
קריסטנטום  מיטן  ַאסָאציַאציע  אומפַארמיידלעכע 
ווָאס  ״משומד״  ווָארט  פונעם  טייל  ַא  פַארבליבן 

שטַאמט ָאּפעט פון: ״משועמד״.
ווידמע איך  ָא  דָאס  ָאטָא  ואחרון אחרון חביב: 
באהבה מיין ַאמָאליקן לערער, דעם טייערן פילָאלָאג, 
לָאנדָאנער  (לעווע),  לָאאי  רפאל  ּפרָאפעסָאר 
אוניווערסיטעט, צו זיין ווערן ַא בן תשעים. ביי אים 
אין קלַאס פון סיריַאקיש הָאט ער ניט זעלטן ַאזעלכע 

פילָאלָאגישע סודות מגלה געווען.

 בעסער אידיש ָאן נקודות איידער 
״לאטייניזירט״ מיט זיבן חנען!

און ע השמטות  שמד,  מיט  נדיקן 
אידישלעך.  ניט  פָארט  איז  משומדים 
מסיים  אידישלעך?  דען  איז  ווָאס 

סטודענטן  ביי  סיכסוך  היינטיקן  ַא  מיט  זיין 
פון  פרַאגע  ַא  וועגן  אידיש  פון  לערער  און 
ַא  בַאקומען  הָאבן  מיר  אידיש.  שרייבן 
מיט  בריוולעך  פון  פַארפלייצונג  קליינע 
מיר  וואו  קעסטעלע  דעם  וועגן  טענות 
זייערע  ַאריינשיקן  לייענער  די  פַארבעטן 
שאלות, קשיות און מַאטעריַאלן פַארן נייעם 
די   –-- זשורנַאל״  ״ַאלגעמיינעם  אין  קָאלום 
דָארטן  הָאבן  מיר  אידיש״.  ״קַאּפיטעלעך 
געשריבן און שרייבן היינט ווייטער, ַאז ַאלע 
זיינען פַארבעטן צושיקן בריוולעך ״נָאר און 
בלויז מיט אידישע אותיות (ניט ׳אידיש מיט 

לַאטיינישע אותיות׳)״.
איין  געשריבן  גרַאדע  הָאט  ַאמשַארפסטן 
ַאמעריקַאנער לערער פון אידיש, בזה הלשון: 
ַאלע  די  שטעלן  צו  צייט  סך  ַא  דויערט  ״עס 
דָאס  איז  זיי  ָאן  ווָאס  צייכנס,  דיַאקריטישע 
ַא  איז  דערפַאר  קולטור=שּפרַאך.  קיין  ניט 
סך בעסער צו נוצן די ייווָא=טרַאנסקריּפציע 

מיט ענגלישע אותיות״.
זיינען מיר במחילה מחולק. טויזנט מָאל 
גלחות  איידער  נקודות  ָאן  אידיש  בעסער 
דער  איז  (״גלחות״  ּפיטשעווקעס.  ַאלע  מיט 
לַאטיינישע  אויף  טערמין  אידישער  ַאלטער 
ָאדער לַאטייניש בַאזירטע אותיות, ס׳שטַאמט 
הָאבן  בדרך=כלל  ווָאס   פונדערפון  ַאּפנים 
בכלל  ַארום  קריסטלעכן  אינעם  גלחים  נָאר 

געקענט לייענען און שרייבן...).
אידישע  ע   ל  ַא  פון   מובהק  סימן  דער 
שּפרַאכן, זָאל זיין ַארַאמיש, זָאל זיין לַאדינָא 
ַאמָאליקער  דער  זיין  זָאל  (דזשודעזמָא), 
אונדזערע  דָאס  זיינען  ַארַאביש,  אידישער 

טייערע, הייליקע אותיעלעך.
הַאלבער  ַא  ַאפילו  קען  אמת,  ַאן  ווָאס 
טָאג  היינטיקן  ביי  יודע=קָאמּפיוטער 
ּפתח  קמץ,  שטעלן  ַאזוי  ווי  ווערן,  געווָאר 
נָאר  טעקסט.  אינעם  ּפא=מיט=ַא=דגש  און 
טָאמער ניט, זיינען די אידישע אותיות, כמות 
עקסטַאז  גַאנצן  דעם  דוחה  לחלוטין  שהן, 

מיט די נקודות...
״אי=מייל  גערופענער  ַאזוי  נייער  דער 
אפשר  איז  אותיות  גויאישקע  מיט  אידיש״ 
ס׳איז  ַאז  דַאמָאלסט  איינפַאל  ַאן  געווען 
די  נוצן אידישע אותיות. מיט  געווען שווער 
נסים ונפלאות פון אונדזער היינטיקער וועלט 
געזָאגט  ַאנדערש  גָארנישניט שווער.  עס  איז 

געווָארן: 
מיט  ניט  אותיות,  מיט  אידיש  רבותי, 

בוכשטַאבן...
www.dovidkatz.net

www.holocaustinthebaltics.com

ַאן איגרתל פון ווילנע

מיט  ַאריינשיקן  פַארבעטן  ווערן  זשורנַאל״  ״ַאלגעמיינעם  פונעם  לייענער  די 
עלעקטרָאנישער ּפָאסט (״אי=מייל״) זייערע שאלות און ענינים מכח אידיש. מען בעט 
מ׳זָאל אומבַאדינגט שרייבן עטלעכע  זַאך,  דער  צו  און  קורץ  זיין  זָאלן  בריוולעך  די  ַאז 
ווערטער וועגן זיך, און דער עיקר: נָאר און בלויז מיט אידישע אותיות (ניט ״אידיש מיט 

dovidkatz@vilniusuniversity.net :לַאטיינישע אותיות״). דער ַאדרעס

צום בַאדויערן איז ניט מעגלעך יעדן ענטפערן ּפערזענלעך און פַארדערפַאר בעט מען 
אין פָאראויס מחילה.

ּפרָאסט און ּפשוט, ס׳איז ַארויסגעפַאלן דער ״ע״.  
פון ״משועמד״ (ווָאס איז טייטש: בַאּפטיזירט) איז 

געווָארן: משומד...

ַא טיּפישער היינטצייטיקער אי=מייל בריוו אויף ״אידיש מיט לַאטיינישער טרַאנסקריּפציע״. . . 
דער בעל=הקַאּפיטעלעך בעט פָארט ַאז מ׳זָאל צושיקן בריוו פַאר די ״קַאּפיטעלעך אידיש״ נָאר און 

בלויז אויף ״אידיש באידיש״ --– געמיינט אויך די אותיות. . .

דער נָאמען ״יוחנן מעמדנא״ (״דזשָאן דער בַאּפטיזט״) 
אין דער סיריַאקישער שּפרַאך. סיריַאקיש איז געווען 

דער קריסטלעכער דיַאלעקט פון ַארַאמיש. אויף נקודות 
הָאט מען בַאנוצט מיניַאטור=צורות פון גריכישע אותיות 

(למשל ַאלפַא אויף ּפתח, ָאמעגַא אויף קמץ וכו׳).

די מוצש״ק איז פארגעקומען א זייער שיינעם חסידישע פארברענגען לכבוד 
יט כסלו. איו מונטריאל ארגענעזירט דורך היכל מנחם בהנהלת הרה״ח 
ר ברוך אהרון הוס שליט״א און הרה״ח ר  יודל ווינטערפעלד שליט״א, 

מען האט געהערט ווארימע דברי חסידות פון הרה״ג החסיד ר שלום לייב 
אייזנבאך שליט״א  משפיע בליובאוויטש  במונטריאל

אונטערשיד פון מיינע חלומות ביז דיינע. איך בין נישט 
בלויז ָאּפגעקומען מיט חלומות, נָאר איך הָאב געזען ַאז 
חלום  דעם  ווערן.  פַארווירקלעכט  זָאלן  חלומות  מיינע 
שּפיץ  דער  און  ערד  דער  אויף  שטייט  לייטער  דער  ַאז 
חלום  דעם  פון  בַאשייד  דער  הימל,  אין  דערגרייכט 
צו  פון שטַאּפל  גיין  ַארבעטן,  און  טָאן  דַארף  מען  איז, 
שטַאּפל, ביז מען דערגרייכט ביזן הימל. און ַאזוי הָאבן 
צו  ּפיָאנערן,  די  חלוצים,  ערשטע  אונדזערע  ָאנגעהויבן 

בויען אונדזער היים און לַאנד ישראל.
דָאס זעלבע הָאט אויך ּפַאסירט מיט יוספ׳ן, ״ויוסף 
הורד מצרימה״, יוסף הָאט ַארָאּפגענידערט אין מצרים. 
זָאגט דער מדרש תנחומא: אל תקרי הורד (הורד) אלא 
נישט  זָאלסט  למצרים״,  והשבטים  אביו  את  הוריד 
געברַאכט  איז  יוסף,  ער,  מיינט,  ווָאס  ״הורד״,  לייענען 
געמַאכט  הָאט  ער  ״הוריד״,  נאר  מצרים,  קיין  געווָארן 
נידערן זיין פָאטער און די שבטים קיין מצרים, ווייל דער 
הויּפט-ציל פון דעם גַאנצן שּפיל איז דָאך נישט געווען 
ַאז יוסף זאל קומען קיין מצרים, נָאר ַאז דער גַאנצער בית 

יעקב זאל דָארט ַאריינגעצויגן ווערן.

ַא פָאטער הָאט געהַאט צוויי זיהן: איינער איז געווען 
ַא קלוגער, דער ַאנדערער – ַא נַאר. ַאז דער נַאר איז שוין 
געווָארן ַא גרויסער בחור און עס איז צייט געווען פַאר 
אים צו טָאן ַא שידוך, הָאט אים קיינער נישט געווָאלט 
נעמען. נישט ַאזוי צוליב זיין נַארישקייט הָאט אים קיינער 
נישט געווָאלט, נָאר ווייל עס איז מיט אים געווען נָאך ַאן 
ערגערע צרה: ער הָאט זיך געהַאלטן פַאר ַא גרויסן חכם 

און די גַאנצע וועלט – פַאר משוגעים.
ַאזוי  ווי  עצה  ַאן  זוכן  גענומען  הָאט  פָאטער  דער 
משוגעת.  זיין  זוהן  נַארישן  דעם  פון  ַארויסצוטרייבן 
נַארישן  זיין  זָאל  זוהן, ער  הָאט ער געהייסן דעם קלוגן 
ברודער נעמען אויף ַא רייזע איבער דער וועלט. ַאז ער 
וועט זען די גרויסע וועלט און זיך צוקוקן צום לעבן פון 
קלוגער.  ווערן  אפשר  ער  וועט  מענטשן,  פַארשידענע 
נישט  איז  ער  ַאז  דערוויסן,  זיך  ער  וועט  ַאמווייניקסטן 
ַאזַא חכם, און ַאנדערע לייט זיינען נישט ַאזוי נַאריש ווי 

עס דוכט זיך אים.
אין  ָאנגעקומען  ברידער  ביידע  זיינען  איינמָאל 
ַא  געביידע,  גרויסע  ַא  געזען  הָאבן  זיי  און  ָארט  ַאן 
פַאבריק, וואו עס הָאט זיך געפונען די טייערסטע הָאלץ, 
דָאס  צעהַאקט  און  שטייט  מענטש  ַא  און  טענענהָאלץ, 

הָאלץ אויף שטיקלעך. רופט זיך ָאּפ דער נַאר:
– נו, ברודער, ווָאס זָאגסטו צו דעם? בין איך דען 

נישט גערעכט, ווען איך זָאג ַאז די וועלט איז משוגע?
דער קלוגער ברודער שווייגט, און זָאגט קיין ווָארט 

נישט.
זיי גייען ווייטער. זיי גייען פַארביי ַא הויז און זעען 
ליגן  טיש  ַא  אויף  ווי  פענצטער  ָאפענעם  דעם  דורך 
ָאנגעווָארפן זיידנס און סַאמעט, און ַא מַאן שטייט און 
צעשניידט עס אויף שטיקער. הָאט דער נַאר אויסגערופן: 
״זע, קוק-ָאן דעם משוגענעם! ער נעמט ַאזעלכע גוטע 
דער  אים  צו  זָאגט  איבער!״.  עס  פירט  און  סחורה 
ַאריינגיין  נָאר לָאמיר  קלוגער: ״אפשר ביסטו גערעכט, 

אינווייניק, און בעסער בַאטרַאכטן די זַאך״.
ווען זיי זיינען ַאריין אינווייניק, הָאבן זיי געזען ווי 
זייד  צעשניטענע שטיקער  די  צוזַאמען  נעמען  שניידער 
און סַאמעט, און מַאכן פון זיי חתונה-קליידער און יום-

טוב׳דיקע מלבושים. דער נַאר הָאט זיך פַארקלערט.
הויז״,  יענעם  אין  צוריק  גיין  לָאמיר  איצט  ״און 
הָאט דער קלוגער געזָאגט, און הָאט אים ַאוועקגעפירט 
זיי זיינען ַאריין אינווייניק, הָאבן  צו דער פַאבריק. ווען 

צעשניטענע  די  צונויף  קלייבן  סטָאלערס  ווי  געזען  זיי 
שטיקער הָאלץ און מַאכן פון די שטיקלעך די פיינסטע 
מעבל. דָא הָאט דער נַאר שוין ַארָאּפגעלָאזן זיין קָאּפ. ער 
פון  מעבל  מַאכן  נישט  קען  מען  ַאז  פַארשטַאנען,  הָאט 
מען  איידער  סַאמעט,  און  זייד  פון  קליידער  און  הָאלץ 
צעשניידט דעם מַאטעריַאל אין שטיקער. זינט דַאן הָאט 

ער אויפגעהערט צו שרייען ַאז די וועלט איז משוגע.
און  זען  צו  בלינד  זיינען  מענטשן,  נַארישע  מיר, 
זיך  דוכט  אונדז  השגחה.  דער  פון  וועגן  די  פַארשטיין 
אויף פיל זַאכן, ַאז זיי זיינען ַא רעה, שלעכט פַאר אונדז, 

ָאבער פון שלעכטס ווַאקסט ַארויס ַא טובה.
ַא גרויסער צדיק הָאט געזָאגט: ״די ווָאס ווילן טָאן 
גוטס – זיינען פַארַאן ַא סך. די ווָאס טוען גוטס – זיינען 

פַארַאן ווינציק״.
גויאישער  דער  פון  נישט  דערווַארטן  אידן,  מיר, 
וועלט ַאז זיי זָאלן אונדז טָאן גוטס, זָאלן זיי אונדז קיין 

שלעכטס נישט טָאן.
פָאטער.  אונדזער  ביסט  דו  רבונו-של-עולם,  דו, 
פון דיר דערווַארטן מיר, ַאז דו זָאלסט טָאן גוטס מיט 
דיינע קינדער. מיט דיין פָאלק ישראל, און מיטן לַאנד 

ישראל.

פָארזעצונג פון זייט פינף


