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ַסדישער גאִפֿון דער יי

נד פֿונעםַרק דער ערשטער באָר 1961 איז דערשינען אין ניו-יאָאין יא
קציעַך, אונטער דער רעדאַדישער שּפראִגרויסן ווערטערבוך פֿון דער יי

פֿעָ יאַרק (1975-1897) און יודאַפֿון צוויי גרויסע לינגוויסטן, יודל מא
.(1966-1873)

לעַ א1רצייכענעןַל פֿאָס זאָ ווערטערבוך וואַרויסצוגעבן אַשלוס אַדעם בא
ט מעןָפֿילו די זעלטנסטע, האַך, אַדישער שּפראִווערטער פֿון דער יי

ר 1952.ָנגענומען אין יאָא
ט גענומען נישט ווייניקערָז עס האַ ריזיקע, אַַזאַרבעט איז געווען אַדי א
בערָנד. אַרויסגעבן דעם ערשטן באַט געקענט אָר ביז מע האָכט יאַווי א

נדלטַ געהא3ט עס זיך נישט סּתםָר האָט דעם צענדליק יאָ פֿון א2אין משך
פֿן די סטרוקטורעלעַר אויך וועגן שאָנד, נאַרויסגעבן איין באַוועגן א
5רפֿט אַײנשליסןַט געדאָס האָנצער סעריע, וואַ פֿון דער גא4יסודות

רעד ןֿופ ךוברעטרעוו ןסיורג םעד ןגעוו
.ַךארּפש רעשיִדיי

 דעפֿיניציע פֿונעם גרויסן  ווערטערבוךַא
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‡ÀÌÚ¯ÚÂÂ ÚÈ¯‚ ËÈÓ ÔÚÓÂ˜Ú‚ π‡‰ ¯Ú ÔÂ‡ ≠ °ÀËÊÂÓÚ‚ ÈÈÊ Ë

ÆÂˆ¯Ú„ ÔÚ‚ÈÂÂˆ

‡‰ ¯ÚËÒÅÓ≠¯Ú‚¯È· ÌÚ„À‡‰ ÔÚÓ ÆË¯È˜ÈËÈ¯˜ ÔÚÓ ËÀÌÈ‡ ÒÚ Ë
‡ÂÂÚ‚¯ÈÿÙÀÔÿÙ¯±∞‡ ÌÚÈ‡ À‰¯ÈÁ· ÔÂÿÙ ÔÚÓ±±‡ÂÂ ¯Ú ∫ À‡„Ú‚ ËÏÃËÿÙ¯

‡Ã‡ Ô¯ÈÿÙÈ‰À‡ÂÂ È„ ¯ÀÌÈkÒÓ ÔÚÅÊ Ò±≤ËÏÚË˘ßÒ ° Â ÆÔÚÂÂÚ‚ 

‡ ÍÈÊÀ‡ ¯Ú·Ã‡È˘˜ ±≥‡ ¨Ã‡¯ÿÙ≠Ò·ÚÏ Ã‡ÂÂ ∫ Ú‚À‡ÂÂ ÒÀÔÚÓ ËÏ
‡ÊÚ‚À‡ÂÂ ÚÓ ÔÚÂÂ Ë‚À‡ÓÂˆ ËÏÀ‡ ÔÚÂÿÙÚ‚ Ò‚¯À‡ÏÓÈÈ‰ È„ ËÀÚÊ

‡ÿÙ ËÈÂË ÛÈÂ‡Ã‡ ≠ ÚÚ¯ÈÂ¯ÿÙ¯À‡„Ú‚tÃ‡Ó ÔÈÈ‡ ËÂÂÀ‡ ¯‡ÿÙ ÏÃÚÏ

‡ÓÀÏ±¥‡ÂÂ Èˆ ° À‡„ ≠ ÔÒÈÈ‰Ú‚ Ë˘È ÒÚ ËÏÀÂˆ ÔÚÓÂ˜ Ë˘È Ò
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1. zikorn mémoire ; 2. maire ; 3. banlieue ; 4. reshu's autorité ;
5. Diogène ; 6. sans domicile (S.D.F.) ; 7. hekdeyshim sing. hekdesh asile,
hospice ; 8. centres d'accueil ; 9. "Il en a bavé des ronds de chapeau." ;
10. reproché ; 11. pkhire libre arbitre ; 12. maskim d'accord ; 13. kashe
question, problème ; 14. "ils ont passé l'arme à gauche" ; 15. sakones
nefoshes danger de mort.

קט אין דרַײַטיקער ווינטערדיקער פֿאַ נישט גלאַא
: עס.דע.עף. אותיות

ריזַסן פֿון ּפאַאויף די גא

בןָמלערס“ האַצוועלף בענד : די צווייהונדערט דרַײסיק „זא
כציק טויזנט ווערטער און צענדליקערַמלט איבער הונדערט אַצונויפֿגעזא

ר 1966,ָנד איז דערשינען אין יאַטן. דער צווייטער באַטויזנטער ציטא
ר 1971 און דער פֿערטער אין 1980.ָדער דריטער אין יא

. עס קעןלףַאנצן אות ַרום דעם גאַדי ערשטע פֿיר בענד נעמען א
נצע פֿיר בענד, סך-ַדערט גאָט געפֿאָ האלףַאז דער ַדנע אָ מא6אויסקומען

רףַבער מע דאָ מער ווי צוויי טויזנט דרַײ הונדערט גרויסע זַײטן, א7הּכל
דישע ווערטערִצענט פֿון די ייָנציק ּפראַ צווא8ן ערךַז אַכט אַנעמען אין א
ס הייבןָלע ווערטער וואַדערן אָ. ערשטנס פֿאלףַאן ַן מיט אָהייבן זיך א

ַנג - אָ דיפֿטאַדער מיט אָדער „או“ אָל „אי“ אַקאָן מיטן וואָזיך א
ָסנווערבן. דאָגע פֿון די קאַן די פֿראַראַ. צווייטנס איז פֿאלףַאשטומען 
רויף,ַרויס, אויף, אַאויס, א : לףַאן ַן מיט אָנווערבן הייבן זיך אָרובֿ קא

ּפ,ָנידער, אַנטקעגן, אַן, אָוועק, איבער, אַײן, אַהער, אַהין, אַאום, אונטער, א
 סך ווערבןַז אַהייסט א’. סרַײןַריבער, אַרונטער, אַרום, אַפֿיר, אַּפ, אָראַא

.לףַאן ַן מיט אָהייבן זיך א
ךַדישער שּפראִס ּפובליקירן פֿון דעם גרויסן ווערטערבוך פֿון דער ייָדא
רקַכן טויט פֿון יודל מאָנד, נאַך דעם פֿערטן באָ נא9ּפגעשטעלטָט זיך אָהא

שער אוניווערסיטעט איןִט דער העברעיָאין 1975. שּפעטער הא
רק),ָ-אוניווערסיטעט (ניו-יאַמביאָלאָ מיט קא10ירושלים, בשוּתפֿות

נדַכן דערשַײנען פֿון דעם לעצטן באָבע. נאַגענומען אויף זיך די אויפֿגא
ר ביזָכט יאַנצע אַך גאָרבעט נאַיעקט געאָרבעטער פֿון ּפראַבן די מיטאָהא

ך דרַײָל אויף נאַטעריאַ, גענוג מא טיתביזבית נצן די אותיות ַצו דערגא
נד נישט דערשינען.ַבער דערווַײל איז קיין איין באָבענד. א

ז מע רעדט, איןַ א11נגעקומען די גוטע בׂשורהָר איז פֿון יׂשראל אָס יאָדא
יעקט.ָנצן דעם גרויסן ּפראַ, וועגן דערגא12די הויכע פֿענצטער

דעמיקערס,ַקאַגַײסטערן גענוג אַז די אידעע וועט באַפֿן אָמיר האָלא
מע-ַ אונדזער מא14ר בכדיָנץ יאַ גאַדישיסטן פֿון אִ און סּתם יי13נדבֿנים

ַ געניסן פֿון א16, בקרוב15ֿר קיוםָך ּכמעט טויזנט יאָל, נאָלשון זא
פֿולקומענעם אייגענעם ווערטערבוך.

1. répertorier ; 2.  אין משך פֿון meshekh au cours de ; 3. stam simplement ;
4. yesoydes sing. yesod fondements ; 5. inclure ; 6. sembler ; 7. sakhakl
somme, total ; 8. erekh environ ; 9. arrêté ; 10. beshutfes en association ;
11. psure nouvelle ; 12. la haute société ; 13. nadvonim sing. nadvn
donateurs ; 14. bikhdei pour que ; 15. kiem existance ; 16. bekorev
bientôt
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זוי, צום בַײשּפיל, גיטַנטען ? ווי אָ פֿאַדישט מען לאִרייַווי פֿא

ַ פֿוקס אַן אָס ער מיינט ווען ער רופֿט אָס וואָמען איבער דא

ן“? לייענט דעם משל און איר וועט זען !ָסקאַ„גא

1. Ô¯ÚÂÂ Ï‚ÏÂ‚Ó megulgl être transformé ; 2. vif, alerte ;
3. mesholim sing. Ï˘Ó moshl exemple, fable ; 4. édition. 5.
aleksander ; 6. ÔÅÊ ‰ÏÂÚ oyle immigrer en Israél ; 7. mûri ;
8. mamesh véritablement ; 9. il s'agit de.

וועַ טשיקאַריז אַפֿן אין ּפאָט זיך לעצטנס געטראָעס הא

נטעןָ פֿאַן דע לאַעט זשאָנצויזישער ּפאַסירונג - דער פֿראַּפא

נדלונגַרוואַ פֿאַזאַדישן שרַײבער. אִ ייַרן אין אָ געווא1איז מגולגל

ן פֿוןַ יונגער-מא2ווערַ זשוואַוויזן שלמה שווייצער, אַט באָהא

ַדיש 36 פֿון לאִט איבערגעזעצט אויף ייָס האָר, ווא93ָ יא

ט זיך גלַײךָ הא4געַ. די ערשטע  אויפֿלא3נטענס משליםָפֿא

ס מע וועטָ נַײע וואַבער מע גרייט שוין אָרקויפֿט, אַאויספֿא

טעק.ָלד קענען קריגן אין דער מעדעם-ביבליאַבא

ס וווינט איצט אין יׂשראל, איז געקומען צוָשווייצער, ווא

וונט אינעם מעדעם-צענטער.ָן אַר אויף אַנואַסט דעם 13טן יאַגא

ט איםָנסקי האַ דערטשא5לּכסנדרַנטער לינגוויסט אַקאַדער בא

מען מיט יצחקַרן עולם און אריאל ציון צוזאַרגעשטעלט פֿאָפֿא

רגעלייענט עטלעכע פֿון די משלים אויףָבן פֿאָרסקי האָניבא

דיש.ִנצייזיש און אויף ייַפֿרא

נגעַט געוווינט לאָ געבוירענער אין ּפוילן, האַשווייצער, א

ריז (און, בעת דער מלחמה, אין דער שווַײץ)ַרן אין ּפאָיא

 געווען קיין יׂשראל אין 1964. אומעטום6איידער ער איז עולה

דישערִ טרעגער פֿון דער ייַ בויער און אַאיז ער געווען א

נגעהויבןָט ער אָנטענס משלים האָ פֿאַקולטור. איבערזעצן לא

בן זיי זיך בַײ איםָרן האָנגע יאַשוין אין 1940 און לא

 ווּונדערלעך קלוג8ט איז ממשַ. דער רעזולטא7אויסגעצַײטיקט

און שיין.

נדערעַן אַך אין אַר פֿון איין שּפראָ משל נישט נאַגן אָאיבערטרא

נדערער איז נישט קיין ּפשוטעַן אַר פֿון איין קולטור אין אָנא

זעלכע צווייַ א9אונטערנעמונג - דער עיקר ווען עס גייט אין

נקרַײך פֿוןַדישע וועלט און פֿראִרשיידענע וועלטן ווי די ייַפֿא

רהונדערט.17ָטן יא

לע משליםַנדלען אַהאַרסקי, באָמערקט י. ניבאַט באָווי עס הא

דער פֿון אינדיע - דיָנד אַל עס זַײן פֿון רוים, פֿון גריכנלאָ- זא

רט זַײנען זיי ענגָבער אין יעדן אָזעלביקע אייביקע טעמעס, א

זונדערןַ באַדיציע, אַ סּפעציפֿישער טראַרבונדן מיט אַפֿא

 משל איז אין דער זעלבערַז אַס הייסט אָלעבנס-שטייגער. דא

ַרצלט אין אָל אי טיף אַײנגעוואַר אוניווערסאָצַײט אי גא

ָנצן טעם. טאַנען ער נעמט זַײן ּכוח און זַײן גאַקולטור פֿון ווא

‡Ã‡ Ò˜ÂÿÙ Ã‡ÂÂËÈÏ Ã‡ÂÂËÈÏ ÛÈÂ‡© ˜Ã‡ ÊÈ‡ ÒÚ˜ÃÂˆ ıÏ
¨®Ô·ÈÂÏ‚

‡ÿÙ ¯Ú‚Â‰ ÔÂÿÙÃË˘ÏÁ¯±‡ ËÈÓ ËÚÊ¯Ú„ ¨Ã‡Ó ÀÏ
‡ ÛÈÂ‡ÃÏ˜ÚË˘ÅÂÂ ≤‡ Ã˜ÈÿÙÈÂ‡·ÈÂ‡ ÔÎÈÂ‰ ≥ÚÿÙÅ¯ ¥

Ô·ÈÂ¯Ë

‡· ÔÂ‡Ã‡ ËÈÓ ÚË˜Ú„Ã‡˘ ¯ÚËÈÂ¯ ÀÏµÆ
¯ÂÁ· ¯Ú„∂‡ÂÂ À˜˘Á ËÈÓ ËÏ∑‡ ÈÈÊ Ã‡¯ÀÆÔÚ‚ÂÏ˘Ú‚t

‡‰ ¯ÚÀ‡ ÈÈÊ ËÀÆÔÎÈÈ¯‚¯Ú„ ËÚ˜Ú‚ Ë˘È ¯Ú·

‡ ¯Ú ËÂË ≠ ÔÈ¯‚ Âˆ ¯ÈÓ ÔÚÚÊ ÈÈÊ¡Ã‡Ê À‡ÿÙ ËÂ‚ ÔÂ‡ ≠ ‚Ã¯
ÔÚ‚ÂÈ ÚÏÈÂÂÂ∏“ ° 

‡ÂÂ ÂˆÀ‡Ï˜ ÍÈÊ ÒÀ‡ ø Ô‚ÃıÂ¯Èz ¯ÚËÂ‚ π‰ÓÎÁ ÔÂÿÙ ±∞‡ ÊÈ‡ Ã
ÆÔÎÈÈˆ

 1. farkhalesht mourant de faim ; 2. pied de vigne (dim.) ;
3. apparemment ; 4. mûrs ; 5. peau (de fruits) ; 6. bokher jeune

homme ; 7. kheyshek envie, plaisir ; 8. les mauvais garçons ;
9. terets prétexte, excuse ; 10. khokhme sagesse, intelligence.

קַ ליטוואַן ווערט אָסקאַ גאַווען א

צוויי חשובֿע געסט

Ô·ÈÂ¯Ë È„ ÔÂ‡ Ò˜ÂÿÙ ¯Ú„

דישיסט שלמה שווייצער אינטערעסירט זיך אין די משליםִ דער יי
נטעןָ פֿאַן דע לאַנצייזישן שרַײבער זשאַפֿונעם פֿרא

און זעצט איבער 36 פֿון זיי
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בןָר האַנואַפֿון דעם 19טן ביז דעם 27סטן יא
רגעניגן צוַס פֿאָט דעם ּכבֿוד און דאַמיר געהא

ריז פֿרוי חווהַסט אין ּפאַבן צו גאָהא
דיש-ִנסקי, דעם ראש פֿון דער ייַטורניא

 בַײם ירושלימער אוניווערסיטעט.1טעדרעַקא
לטן פֿינףַ געהאָט דאָנסקי האַחווה טורניא

 גרויסןַבן צוגעצויגן אָס האָטן, וואַרעפֿערא
 ציקל לעקציעס וועגן דעם ּתנך איןַעולם : א

 לעקציע וועגן גליקלַדישער קולטור, אִדער יי
ט זי איבערגעזעצטָס איר בוך האָמעל (וואַהא

ט אונטער דעםַ רעפֿעראַש) און אִאויף העברעי
טור ווי דיַדישע ליטעראִטיטל „די יי

3נישערָנאַ צווישן דער קא2רמיטלעריןַפֿא

קולטור און דעם ברייטן עולם“.

רמיטלערַ פֿאַדיש ווי אִיי
לע פֿינף לעקציעס איזַ פֿון א4דער צד-השווה

לע פֿוןָרמיטלער-ראַזיקע פֿאָגעווען די דא
ט די ווערק אויף לשון-קודש,ָס האָדיש, וואִיי
לן קולטור-ַנאָציאַבער אויך דעם אינטערנאָא

ּפ-משלים, דַײטשע ציָאוצר (ווי די עזא
נען)ַמאָנטורעס-ראַוואַליענישע אַאיטא

דישןִסטן ייָר דעם ּפראַכט פֿאַ געמא5צוגענגלעך
ָסר דאָלייענער. ווַײל נישט בלויז די פֿרויען, נא

בןָ זיי הא6דן בכלל - הגםִרובֿ אשּכנזישע יי
נדערעַגעקענט לייענען די ּתפֿילות צי א
ךַבן די שּפראָטעקסטן אויף לשון-קודש - הא

ל נישטָנען און זי אויך קיין מאַרשטאַנישט פֿא
געלערנט אין דעם זינען אין וועלכן מיר

כן. ּכדיַלערנען זיך הַײנט פֿרעמדשּפרא
זוי זיךַאיבערצוגעבן דעם עולם ווי א

ָטדישער רעליגיע, האִאויפֿצופֿירן לויט דער יי
מען געמוזט אים צושטעלן ביכער אין דער

ַרנען - און פֿאַרשטאַט פֿאָס ער האָך וואַשּפרא
נצער אשּכנזישער וועלט - פֿון ּפוילןַדער גא

נד אוןַ ביז דַײטשלא8 און בעמען7איבער מערן
ָטדיש. מע האִליע - איז עס געווען ייַצפֿון-איטא

- און9 רַײכע מוסרַדיש אִפֿן אויף ייַקע געשאַטא
טָס האָטור, וואַ-ליטערא10מינהגים

דישןִסּפעקטן פֿון דעם ייַלע אַרומגענומען אַא
 אויסרעכענען למשל דעםָלעבן. מע קען דא

ספֿר מצוות, 12ֿספֿר לבֿ טוב, 11נטשּפיגלַברא
ר פֿרויען,ַזונדערס פֿאַשטימט באַ - בא13נשים

, מיט די ברכות צוס בענטשערלָדאדער ָא
מיט צו געבןַט זיך אויך באָיעדער צַײט. מע הא

 פֿון דעם14 צוטריט צו דעם יסודַיעדן איינעם א
דישן גלויבן - דעם ּתנך.ִיי

טרעלקרעד ןוא טשטַײטַרֿאפ ךנּת
בן זיךָן האָרהונדערט אָ פֿון דעם 16טן יא

וויזן עטלעכע דירעקטע איבערזעצונגען פֿוןַבא
בער בַײם עולם נישטָבן אָס האָּתנך, ווא

זויַבן זיי אָ. ערשטנס, הא15אויסגענומען
ַזל, אַריגינאָקס פֿון אַכט דעם סינטאַכגעמאָנא

רשטענדלעך, אוןַזיי זענען געווען קוים פֿא
צווייטנס, זַײנען  די דירעקטע איבערזעצונגען

רף מען איםַס אין ּפרינציּפ דאָפֿון ּתנך (ווא
ל נישטָלייענען אויף לשון-קודש) קיין מא

נצן ּכשר אין די אויגן פֿון דיַגעווען אין גא
ט ּתנך-ַט ליבער געהאָפֿרומע. מע הא

ַ (א16ספֿר המגידזעלכע ווי ַרבעטונגען - אַאַבא
)18 און ּכתובֿים17רבעטונג פֿון די נבֿיאיםַאַבא

 (פֿון חומש), ווּו יעדער19מגישי מנחהאון 
רטַײטשט און דערקלערט,ַ איז געווען פֿא20ּפסוק

ס איזָ ווא21צאינה וראינהזעלכע ווי ַדער אָא
ך אוןָ פֿון דער ווא22נגען לויט דער ּפרשהַגעגא

בןָגראַווּו דער טעקסט גופֿא איז געווען בא
רג אויסטַײטשונגען, מעׂשהלעך,ַ באַאונטער א

זיקע ווערק, מיטָס דאָ''וו. דאַרגלַײכן אאַפֿא
רן דערָ איז געווא23געסַזַײנע 210 אויפֿלא

דישערִגרעסטער בעסט-סעלער פֿון דער יי
טור.ַליטערא

ַפֿן אַט מען געשאָאויף דעם גרונט פֿון ּתנך הא
ט דערגרייכט אירָס האָרַײכע ּתנך-עּפיק, ווא

רהונדערט מיטָהויכּפונקט אין 15טן/16טן יא
, אמתעמלכים-בוך און שמואל-בוך

נען געבויט אויף דעם סמךַמאָנטורעס-ראַוואַא
סָ, ווא25 און ספֿר מלכים24פֿון ספֿר שמואל

נקורירט מיט דיָרן קאָנגע יאַבן לאָהא
איבערזעצונגען פֿון דער דַײטשער צי

ליענישער עּפיק פֿון דעם זעלביקןַאיטא
נער.ַזשא

 גערעדטעַר דיָדיש געווען נישט נאִן איז ייָפֿון מיטל-עלטער א

 פֿענצטער צו דער וועלט פֿון דערַר אויך אָלק נאָך פֿונעם פֿאַשּפרא

טור.ַשער ליטעראִּפעיָשער און פֿון דער אייראִהעברעי

ÒÙÿ¯ ÁÂÂ‰

ַזכן, אָט אונטערגעשטראָנסקי האַחווה טורניא
גרענעצטַט זיך נישט באָדיש האִלע פֿון ייָדי רא

רמיטלונג צווישן דער רעליגיעזערַצו דער פֿא
טור אויף לשון-קודש און דעם ברייטןַליטערא

ָטטור האַ ליטערא26עולם. אויך די וועלטלעכע
ש ווי פֿוןִמען איבערגעזעצט פֿון העברעי

ָטרום האַזוי אַדיש. אִכן אויף ייַנדערע שּפראַא
רגט דעם עולם מיט ווערק פֿוןָרזאַמען פֿא

פֿישעַגראָריאָנערס : היסטאַרשיידענע זשאַפֿא
זשן, מעׂשה-ביכערַרטאָ-רעּפא27ביכער, נסיעה

זיקערָ''וו. די וויכטיקייט פֿון דער דאַאא
ַז א28דיש ווערט בולטִלע פֿון ייָרמיטלער-ראַפֿא

מעלַרן פֿון גליקל האַמע לייענט די מעמוא
ַ רַײכן סוחר, אַ ווַײב פֿון אַ(1724-1659). א

שריבןַט זי באָמע פֿון פֿערצן קינדער, האַמא
רעם פֿוןָאיר לעבן און איר וועלט אין פֿא

רןָס זַײנען איבערגעזעצט געוואָרן, וואַמעמוא
ס מע לייענט מיטָכן און וואַ סך שּפראַאויף א

ָטטש זי האָג. און כאָרגעניגן ביז הַײנט צו טאַפֿא
ַרן אָש, איז זי געוואִנישט געקענט קיין העברעי

גוט אויסגעבילדעטע פֿרוי, לייענענדיק בלויז
דיש.ִאויף יי

1. rosh directrice du département de yiddish ;
2. intermédiaire ; 3. canonique ; 4. tsad
hashove point commun ; 5. accessible ;
6. haga’m bien que ; 7. Moravie ; 8. Bohème ;
9. muser moral ; 10. minhogim moeurs,
coutumes ; 11. "Speculum" : sorte d’encyclopé-
die de mode de vie et coutumes ; 12. seyfer lev
tov  Livre du bon coeur ; 13. seyfer mitsves
noshim Livre des devoirs des femmes ;
14. yesod fondement ; 15.  Å· ÔÚÓÚÒÈÂ‡ avoir du
succès auprès de ; 16. seyfer hamagid Livre du
prédicateur ; 17. neviim Les Prophètes ;
18. ksuvim Les Écritures ; 19. magishe minkhe ;
20. posek verset ; 21. tsene rene lit. "sortez et
regardez" recueil d'histoires et de commentaires
bibliques ; 22. parshe Paracha, portion
hébdomadaire de lecture biblique ;
23. éditions ; 24. seyfer shmuel Livre de
Samuel ; 25. seyfer melokhim Livre des Rois ;
26. laïc ; 27. nesie voyage ; 28. boylet clair,
évident.

ט פֿונעם שמואל-בוךַשער-בלא

ריזַאין ּפא
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בןָאין דעם נומער הא
: רבעטַמיטגעא

ניק, זשיל, יצחק, מלּכה,ַא
, רוביַליאַטאַנא

קציעַבריוו אין רעדא
רויסגעגעבן אין אונדזער לעצטן נומער אונטערן טיטל „בַײ געדעקטעַבן אָס מיר האָרטיקל וואַך דעם אָנא

קומען דעם ווַײטערדיקן בריוו.ַבן מיר באָטישן“ הא

דישער טעם-טעם “,ִר פֿון „דער ייָקטאַ רעדא1חשובֿער  
ַבע אַאין אַײער צוקונפֿטיקער אויסגא2 רעפֿנטלעכןַמיר בעטן אַײך פֿא

רעפֿנטלעכט איןַט פֿאָס איר האָרטיקל וואַ וועגן דעם א3גלַײכשטעלונג
רטיקל „בַײ געדעקטעַבע פֿון דעצעמבער 1996. אין אַדער אויסגא

מוניסטן“...ָענט צו די קאָנד, נאַרבאַטישן“ שרַײבט איר : „דער פֿא
ס גענומען ?ָט איר דאָ הא14) פֿון וועלכן שולחן-ערוך

ס איר שרַײבט צוויי שורותָ מיט דעם ווא5ך זיך סותר2ָ) זַײט איר דא
רשיידענעַראייניקונג פֿון פֿאַ פֿאַנד איז אַרבאַז דער פֿאַער, אִפֿרי
ןַז ווען אַרשטיין אַרפֿט איר פֿאַפֿטן. דאַפֿטן און געזעלשאַנשאַנדסמאַלא
ער בַײ זייִנד, איז מען פֿריַרבאַרַײנטרעטן אין פֿאַציע קומט אַניזאַרגאָא

.6נישט בודק די ציצית
פֿטןַדיש-רעדנדיקע געזעלשאִנד איינע פֿון די ייַרבאַגעגן איז דער פֿאַדא

ר יׂשראלַמלען פֿאַ (און אירע מיטגלידער זא7שטַײערט זיךַוועלכע בא
ס שטַײגןָזעלכע סומעס, וואַ) מיט אA.U.J.8רמיטלונג פֿון ַדורך דער פֿא

נטָס איר דערמאָציעס וואַניזאַרגאָנדערע אַלע אַ סך איבער די אַזיכער א
רמעןָט אויך סּפעציפֿישע פֿאָנד האַרבאַרטיקל. דער פֿאַאין אַײער א

דישע קולטור. צום בַײשּפיל,ִרט און די ייָדישע וואִס ייָּפצוהיטן דאָא

ן-ַרמאָמען קאָ יערלעכע ּפרעמיע מיט דעם נאַר אָטיילט ער צו זינט 11 יא
דישן קינסטלער.ִ ייַר אַ צווייטן ּפרַײז פֿאַדישן שרַײבער און אִ ייַר אַּפרַײז פֿא

ס איזַדישער גאִרבעטן אויף דער ייַזיטיווע אָדי ליסטע פֿון אונדזערע ּפא
ז מירַ אויסרעכענען. אפֿשר בלויז צוגעבן אָנג צו קענען זיי דאַווַײט צו לא

ס מיר זַײנעןָבער וואָנגרעס - אָדישן וועלטקאִקטיוו אין קריף, ייַזַײנען א
. דעריבער9לט אונדז צוקלעּפןָט געוואָס איר האָס וואָנישט איז זיכער דא

ליסטישער גלַײכשטעלונג מיטַרטן מיר אויף אַײער זשורנאַווא
רעפֿנטלעכן די שורות.ַפֿא

לץַאבֿרהם זא

נדַרבאַוויצע-ּפרעזידענט פֿון פֿא

1. khoshever important, estimé (employé souvent dans la correspondance) ; 2.
publier ; 3. rectification ; 4. shulkhn orekh Recueil de lois juives écrit par
Joseph Caro en 1565, devenu synonyme de «faire autorité» ; 5.  סותר זַײן soyser
se contredire ; 6. בודק זַײן די ציצית (boydek ; tsitses) lit. vérifier les franges
rituelles, ici : chercher à savoir le pédigrée de qqn ;
7. contribue ; 8. Appel Unifié Juif ; 9. coller.

נהייבערסָר אַשּפריכווערטער פֿא

ן דיָן אייזל דערקענט מען אַ- א

ן דערָר - אַ נאַנגע אויערן, אַלא

נגער צונג.ַלא

זט איםָפֿט, לאָ לייב שלאַז אַ- א

פֿן.ָשלא

ל מען דיָלד זאַ- פֿון דעם בער אין ווא

רקויפֿן.ַפֿעל ניט פֿא

 .נטַ הא ברייטער1ַ. ער גיט געלט מיט א
 .אויגןכן רעדט מען אונטער פֿיר ַטע זא2ַ. וועגן ּפריווא

 . צונגליטיקער רעדט, דרייט ער מיט דערָ ּפא3ַ. ווען א
2צייןרפֿט זיך שוין די ַלעגע שאָ - דַײן קא1רזיכטיק4ָ. זַײ פֿא

סטן.ָאויף דַײן ּפא
רַזט זיך פֿירן פֿאָקטער און לאַראַכן כאַ שוואַט א5ָ. ער הא

 .זָנאדער 
רויסגעזויגןַנצן אַאיז אין גא’, ס3ס איז נישט קיין אמת6ָ. דא

 .4פֿינגערפֿון 

ענטפֿער אויף דעם קערּפער-רעטעניש

םעד ןוא ל”ֿיפעג ,קעָטאילביב-םעדעמ רעד ןגעוו

: טענרעטניא ףיוא םעט-םעט

 http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm

פֿיסט גענומען די ָז ער האַקן אָזוי דערשראַט זיך א7ָ. ער הא
פֿן.ָנטלאַ און איז אּפלייצעסאויף די 
נצע ּתורה אויףַגן די גאָז מע קען זאַט געוויזן אָ הא85. הלל

 . פֿוסאיין
וועט ווערן בעסער.’, סרץַ האָסּפ דא9ָ. עס זיך נישט א

 לַײברבעט מיטַט זיך גענומען צו דער שווערער א10ָ. ער הא
 . לעבןאון

1. fais attention ; 2. il convoite ta place ; 3. emes vérité ; 4.
inventé de toutes pièces ; 5. Hillel


