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‡Ã tÂ·ÏÈ˜‡Ã̂ÈÚ ÙÿÂÔ „Ú¯

‚ÚÊÚÏ˘‡ÃÙÿË Ùÿ‡Ã̄Ô

 ÈÈœ„È˘≠ÏÓÂ„ ‡ÂÔ ÙÿÂÔ „Ú¯

ÓÚ„ÚÌ–·È·ÏÈ‡ÀËÚ˜

ךיז ןעמ ןעק זיַראּפ ןיא ַזא ןסייוו עַלא
.ןסרוק עכעלטע ףיוא שיִדיי ןענרעל
םעד ַזא סייוו רעדעי טשינ רעָבא
ךיוא ןעמ ןעק  טייקשיִדיי ןֿופ םעט
ַא - ֿןפוא רעדַנא ַןא ףיוא ןלֿיפרעד
סעיַצאזיַנאגָרא ןוא ןשטנעמ קַנאד
ייז ָלאז עמ יאדּכ זיא'ס ָסאוו
.ןעָנאמרעד
עַלא טעמּכ ָרֿאפ 2ונייהד ןעמוק סע
ָךאנֿ בור'ס ,ָראי ץַנאגַ א ןֿופ ָגאט
ןיא ןטעטיוויטַקא-רוטלוק ,ָגאטימ
ךרוד טנדָראעגנַײא ,שיִדיי
.ןֿטַפאשלעזעג ענעדיישַרֿאפ
ןעמענַרֿאפ ייז ןשיווצ 3ָןאנביוא םעד
ענעי ,ןֿטַפאשַנאמסדַנאל יד
ֿןפערט ייז ןיא ָסאוו ,סעיַצאזיַנאגָרא
יצ טָרא ןייא ןֿופ 4עקיַמאטשָּפא יד ךיז
-סדַנאל יד ָטא .טנגעג ןייא ןֿופ
ערעדַנא טימ ןעַמאזוצ ,ןֿטַפאשַנאמ
ךיז ןָבאה ,ןֿטַפאשלעזעג עשיִדיי
ערעסערג ייווצ ןיא טקינייאַרֿאפ
יד וצ טנָעאנ( דַנאבַרֿאפ רעד : ןסנייא
רעמ( עיַצארעדֿעפ יד ןוא )ןטסינוָמאק
.)טמיטשעג שיטסינויצ
עּפורג רעדַנא ַןא ַזא ךיז טַכאמ ָלאמַ א
ענעגייא ַןא ךיז ַרֿאפ ןַײא טנדָרא
רעד לשמל ןעוט יוַזא .טעטיוויטַקא
עשיִדיי יד ןֿופ דַנאבַרֿאפ
בולקסקָלֿאפ רעד רעָדא ןטַנאַטאבָמאק
.טנעמסידָנאַרא ןטס02 םענֿופ
ןֿטַפאשלעזעג יד ןֿופ עטסקיטכיוו יד
יד ,5ם''ּפמ ןֿופ דנַײֿרפ יד ןענעז
יד ,ןטַנאַטאבָמאק עשיִדיי ענעזעוועג
ןורחא ןורחא ןוא םייה-רעטעבַרא
ַא טימ( גניר-רעטעבַרא רעד ,6ֿבֿיבח
ָסאוו ,)עיַצאטנעיָרא רעשיטסידנוב
רעד טימ ַךאד ןייא רעטנוא טניווו
ןֿופ ןעָמאנ ֿןפיוא קעָטאילביב-םעדעמ
רעקיטעָראעט ןשיטסידנוב םעד
ךיוא טמענ ןוא םעדעמ רימידַאלוו
-שיִדיי ןַרֿאפ ֿטַפאשלעזעג יד ףיוא
.)ל''ֿיפעג( דומיל
ןריזיַנאגָרא ןענייאַרֿאפ עטָנאמרעד יד

בַײ געדעקטע טישן

‡‰ßÒÀ‡Ë˘ ËÃË¯ÚËÈ˘¯Ú„ ˜¯±È„ 
‡¯ÿÙÃËÈÈ˜ÎÚÏËÿÙÚ Ú˘ÈÊÈÈˆ≤È„ 

‰¯Â◊·≥‡ ÃÌÈ¯ÓÊ≠ÈÏk ÈÈÂÂˆ Ê¥¯Ú„ ÔÂÿÙ 
‡¯ Ã‡˜≠tÃ‡Ë ˜È¡© ÆÓÆËÆ ÚÈÏÚtÃ“¯ÚÓ 
‡ÂÂÀ‡· ÒÃ‡‰¡ ËÅËÃ‡Ó ÔÅ„ ˜Ã®“ÚÓ

‡ÿÙ ÔÚÚÊÃËt˘ÈÓ¯µ‡ÂÂÚ‚ ÀÛÈÂ‡ Ô¯
‰ÒÈÿÙz ÌÈ˘„Á Å¯„∂˙ÓÁÓ ∑ÈÈÊ 

‡‰À‡˘Ú‚ ÍÚÏËÿÙÚ Ô·ÀÈ„ ÔËÏ
‡tÀ‡ ˙Ú· ÈÈˆÈÏÃ‡˜ À¯Ú„ ÛÈÂ‡ ÆË¯Úˆ

‡‰ ÚÒÚ¯t ¯Ú„ ÔÈ‡ ÔÂ‡ ÚÈÊÈÂÂÚÏÚËÀË
‡t ÔÚÓÀÚ˜ÈËÎÈÂÂ È„ Ô‚ÚÂÂ Ë¯ÈÊÈÓÚÏ

‡¯ÿÙÃ‡„Ú‚ ÔÂÿÙ ÒÚ‚Ãı¯‡≠Í¯„ ÔÂ‡ ËÈÈ‰Å¯ÿÙ≠˜∏‡ÿÙ ÃÈ„ ¯
‡ Ô˘ÈÂÂˆ Æ˜ÈÏ·ÂtÚ¯ ¯Ú„ ÔÂÿÙ ÒÚÈˆÂËÈËÒÈ‡Ã‡ÂÂ ÔÚ‚ÂÈÈÓ ÚÏÀÒ

‡‰ ÚÓÀÔÚÂÂÚ‚ Ú˜È„¯ÚËÅÂÂ ÈÈÂÂˆ È„ ÔÚÚÊ Ë˜È¯„Ú‚ÒÈÂ‡ Ë
‡·Ã‡ÒÚ¯ÚËÈ‡ Ò¯Ú„ÂÊÃÆË

ÔÈ„≠˜Òt ¯Ú„ ÔÚÂÂ ‚ÚË È„ ÔÈ‡π‡ ÊÈ‡ Ã‡ÂÂÚ‚ Ô·Ú‚Ú‚ÒÈÂ¯À‡‰ Ô¯ÀË
‡„Ú‚ ÔÚÓÃ‡ ËÿÙ¯Ã‡„ Ô¯ÈÿÙ¯Ú·È¯À‡ ÒÃ‡ ÔÂÿÙ ˘Ã‡Ó Ú¯„Ã‡¯ÏÀÔÈ‡ 

‡tÃ‡ÚËÀ‡„ ÆÔÀ‡¯ÿÙ ÒÃ‡ÿÙ Ú˘ÈÊÈÈˆÀ‡‰ ˜ÏÀ‡ ËÃ‡ÂÂÚ‚ ÈÂÊÀ‡ ËÏÀÔ·Ú‚t
‡ „Âÿ·kÃ‡Ó Ú¯„Ã‡¯ÏÀ‡ Ë˘È ÔÀ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯Ú ÏÅÂÂ ¯Ã¯ÚÒÈÂ¯‚ 

‡ ¨¯Ú·Å¯˘ÀÔÂ‡ ¯ÚË˘¯Ú ¯Ú„ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯Ú ÏÅÂÂ ÍÈÂ‡ ¯
¯ÚËÒ˜È„ˆÚÏ‚±∞‡¯ÿÙ ÔÂÿÙ ¯ÚËÒÈÈÓ≠¯ÂËÏÂ˜ ÃÍÈÂ‡ ÔÂ‡ ÍÅ¯˜

‡Ë˘¯Ú„ÈÂÂ ÌÚ„ ÔÈ‡ ‚Â¯ÈÿÙÿÙÈÂ‡ ¯Ú˘È„ÏÚ‰ ÔÅÊ ˙ÓÁÓÃÔ‚Ú˜ „
‡ ÌÚ„Ã‡Ë ¯Ú„ ÔÈ‡ ÆÌÊÈˆÀ‡Ó ÚÏ¡ ‚ÂËÅˆ‚À‡‰ “„À‡¯Ë¯Ú· ËÃÔ

‡tÀ‡Ã‡¯À‡ ¨˘ÚtÏÚ„≠Ã‡· Ã‡¯Â˘Ê ¯ÚËÓÈ¯Ã‡ ÍÈÂ‡ ÔÂ‡ ËÒÈÏÃ
‡¯ÿÙ ¯Ú„ ÔÂÿÙ „ÈÏ‚ËÈÓÃ‡ ¯Ú˘ÈÊÈÈˆÃ‡˜Ã‡Ó¯Ú„ ¨ÚÈÓÚ„ÀÈ„ Ë

‚ÂÏÚË˘±±‡ ¯ÚËÒÈÈÓ≠¯ÂËÏÂ˜ ÌÚÂÿÙ Ã‡Ó Ú¯„Ã‡¯ÏÀÚÓ ÔÚÂÂ ¨
‡‰À‡ÂÂÚ‚ ËÀ‡ÿÙ ËÏÃÔ¯ÚÂÂ¯±≤‡ ÔÏÈt˘ ÃÔÂÂÈÒ¯ÚÂÂ·ÂÒ ÔÂÿÙ ÚÒÚÈt 

‡˘Ê ¯Ú·Å¯˘Ã‡ ÆÚÚ˘Ê ÔÃ‡Ó Ú¯„Ã‡¯ÏÀ‡‰ À‡ÓÚ„ ËÀË‰ÚËÚ‚ ËÏ
‡Ã‡ÿÙ ÏÈÂÂ ¯Ú ÊÃÔ˜È„ÈÈË¯±≥‡‰ ¯Ú ÏÅÂÂ Ë˘È ÚÒÚÈt È„ À·ÈÏ ÈÊ Ë

‡À‡„Ú‚ ÔÂÿÙ tÈˆÈ¯t Ô˜ÈÏÈÈ‰ ÌÚ„ ·ÈÏÂˆ ¯Ã‡ÂÂ ¨ËÈÈ‰Å¯ÿÙ≠˜ÀÒ
‡„Ã„ÂÒÈ ¯Ú„ ÔÅÊ Û¯±¥‡ ÔÂÿÙ Ã‡ÓÚ„ À‡¯˜ÃÆÚÈË

‡ ÔÈ‡Ã‡ÂÂ ÌÂˆ ÂÂÈ¯· À‡Ï·ÎÃ‡¯È‡¡ ËÀ‡‰ “Ï·ÈËtÂ˜À‡¯Ú˘Ê ËÀÌ
‡„ÈÏÀÈÈ ¯Ú„ ¨Ôœ‡ ¯Ú˘È„À‡ ÔÂÿÙ ¯Ú¯ÈÿÙÃ‡· Ã‡ÿÙ ÔËÓÈ¯Ã‡Ï¯ÃÍÈÂ‡ ¨‚
‡ÊÚ‚À‰Ú„ ÔÅÊ Ë‚±µ‡ Ë¯ÚÏ˜¯Ú„ ¯Ú ÆÔÈÚ ÌÚ„ Ô‚ÚÂÂ ÃÔÚ˜ ÚÓ Ê

‡ÿÙ ÔÿÙÓÚ˜ Ë˘ÈÃ‡„Ú‚ ¯Ú„ ¯Ã‡ÿÙ ÔÂ‡ ËÈÈ‰Å¯ÿÙ≠˜ÃÔ˜È„ÈÈË¯
‡‰ ¯ÚËÎÚ¯ ¯Ú„ ËÈÓ  ÆÓÆËÆÃ‡‰ ¯Ú˜ÈÏ ¯Ú„ ËÈÓ ÔÂ‡ ¨ËÃË

‡ÿÙÀ‡ Ô¯Ú„Ã‡Ê ÚÒ ÊÀ‡ ÔÅÊ ÏÃ‡ÈÊÈÂÂÚ¯ È„ Ô‚Ú˜ ıÚÊÚ‚ ÀÚ˘ÈËÒÈ
‡ËÒÈ‰À‡ÂÂ ¯Ú˜È¯À‡· ÔÏÈÂÂ ÒÃ‡ ÔÊÅÂÂÃ‡‰ ÚÓ ÊÀ‡Ó ÔÈÈ˜ ËÀË˘È Ï

‡˘Ú‚ÒÈÂ‡ÀÔËÎ±∂ÈÈ ÔÈÈ˜ œÆıÈÂÂ˘ÈÂ‡ ÔÈ‡ Ô„
‡¯ÿÙ È„Ã‡ Ë·ÅÏ· Ú‚ÀÆÔÿÙ

1. choqué ; 2. opinion publique ; 3. psure nouvelle ; 4. klezmorim sing.
; klezmer musicien ; 5. farmishpet condamné ; 6. tfise prison רמז-ילּכ

7. makhmes du fait que ; 8. der(e)kherets respect ; 9. psak din
sentence ; 10. le plus brillant ; 11. position ; 12. interdire ; 13. défendre ;
14. yeso’d fondement ; 15. deye opinion ; 16. ןטכעשסיוא  exterminer

עמ ּווו זיַראּפ ןיא ןטעטיוויטַקא יירַ א ףיוא קילברעביא ַןא
ַײב„ ןעלַמאזַרֿאפ ךיז ַזא ןָגאז סרעלציוו .שיִדיי טדער
ןיא זיא גנֿופערט רעכעלֿטַפאשלעזעגַ א תעב “ןשיט עטקעדעג
םעד ךיז ןעָנאמרעד וצ עיַזאָקא ענעטלעזַ א ןטַײצ ערעזדנוא
.1“ךורע-ןחלוש„ ןטמיַראב

8עכעלטֿנפע 7עקיסעמלגער

יד ןֿופֿ בור ָסאד .9סעזערּפמיא
ָרֿאפ ןעמוק ןעגנֿופערט עקיָזאד
ָסאד ,01חסונ ןכעלנע ַןא טיול
ַא טימ ָןא טבייה עמ ,טסייה
רעטצנרע ַןא ףיוא ַטארֿעפער
רעָדא רעכעלֿטַפאשלעזעג
טיילַגאב ֿטָפא ,עמעט רעלערוטלוק
ןוא ,ַםארָגארּפ ןשירעלטסניקַ א ןֿופ
רעשימייהַ א ןיא טקידנע ןעמ
ָזאלגַ א םוַרא קידנסעומש גנומיטש
יד ןֿופ טַײהרעמ יד ,רעכיז  .ייט
ערעטלע ןֿופ טייטַשאב עטקילייַטאב
טשינ ָראג ןענעז ייז רעָבא ,ןשטנעמ
ךיז טזַײוַואב סע ביוא ןדיֿרפוצמוא
ןרעה ליוו ָסאוו ,טַסאג רעגנויַ א
שיִדייַ א ןָגאזסיוַרא רֿשפא ןוא
.טָראוו
עקידרעטַײוו טליוו ריא ביוא
יד ןֿופ ןסערַדא יד יוו ,11םיטרּפ
סעַטאד יד ןוא סעיַצאזיַנאגָרא עַלא
ןַײַרא טקוק ,ןעגנֿופערט ערעייז ןֿופ
ַלאנרושז ןשיִדיי םעַײנ םעד ןיא
יד וצ ָבאגוצַ א( “ןֿטפעה עשיִדיי„
ַראנרעב זַײרק םענֿופ ןֿטפעה
.)ַראַזאל

1. shulkhn orekh, (Joseph Caro,
1488-1575) עשידִיי ןוֿפ גנולמַאזַ א

וראק ףסוי ןוֿפ טלעטשעגֿפיונוצ םיניד
סע טניימ טרָאוו ַײב טרָאוו .5651 ןיא

“שיט רעטקעדעגַ א„  ; 2. dehayne
c’est-à-dire ; 3. la première place;
4. originaires ; 5. mapam parti
politique israélien de gauche ;
6.akhren akhren khovev enfin
et surtout ; 7. régulier ; 8. public;
9. activités, manifestations ;
10.nusekh style ; 11. protim
sing. .prat détail  טרּפ

ÔÅ„ ˜È¡
‡ÓÃ”ÚÓ
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קערּפער-רעטעניש

‡ÂÂ ˜ÈËÈÈ ÔÈÈ‡™ À‡ÂÂ Ë¯À‡„ ∫ Ë˘È ËÚÊ ÚÓ ÒÀÔ·ÚÏ Ò

‡˜ ¯Ú„Àt

ÒÂÿÙ ¯Ú„

‡„  ¨¯Út¯Ú˜ ¯Ú„ ¨ÛÂ‚ ¯Ú„À·ÅÏ Ò

‡ È„ÀÊ

‡‰ È„À̄

‡„ÀÏÈÂÓ Ò
®ÔÈÈˆ È„©
®‚Âˆ È„©

‡„ÀÌÈt Ò

¯Ú‚ÈÿÙ ¯Ú„

‡‰ ¯Ú„ÃÊ„Ï

¯ÚÈÂ‡ ¯Ú„

‡„À‚ÈÂ‡ Ò

ËÒÂ¯· È„
‡„©À‡‰ ÒÃ®ı¯

ÚˆÈÈÏt È„

‡‰ È„ÃË

. ןזיולב יד ןיא ןַײַרא ייז טבַײרש ןוא ןטנוא ךיז ןעניֿפעג סָאוו יד ןוֿפ רעטרעוו עקידנַסאּפ יד סיוא טבַײלק

. .......................ןֿופ ןגיוזעגסיַוא

ָטאה רע ַזא ןָקארשרעד יוַזא ךיז ָטאה רע .7

...............יד ףיוא .............יד ןעמונעג 

.ןָֿפאלטנַא זיא ןוא 

עצנַאג יד ןָגאז ןעק עמ זַא ןזיוועג ָטאה ללה .8

. ...........ןייא ףיוא הרוּת

ןרעוו טעוו'ס,...............ָסאד ָּפא טשינ ךיז סע .9

.רעסעב

טעברַא רערעווש רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .01

. ...........ןוא .........טימ

. .....רעטיירבַ א טימ טלעג טיג רע .1

רעטנוא ןעמ טדער ןַכאז עַטאווירּפ ןגעוו .2

. ..............רֿיפ 

טימ רע טיירד ,טדער רעקיטיָלאּפ ַא ןעוו .3

. ...............רעד 

ןיוש ךיז ֿטפרַאש עגעָלאק ןַײד - קיטכיזרָֿאפ ַײז .4

.ןטָסאּפ ןַײד ףיוא ...............יד

ךיז טָזאל ןוא רעטַקארַאכ ןַכאווש ַא ָטאה רע .5

. ............רעד רַֿאפ ןרֿיפ

ןצַנאג ןיא זיא'ס ,תמא ןייק טשינ זיא ָסאד .6
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¯Ú„ÈÏ ÈÈÂÂˆ
‡ÈÏÂ‡ ÌÈ¯Ó ÔÂÿÙÀ¯ÚÂÂ

ןיא ןרָאוועג ןריובעג זיא רעווָאנילוא םירמ

1ןַײזרעביא ןצרוק ַא ץוח ַא ,ןוא שזָדאל

םעניא ןדייז םעד ַײב ןרָאי-רעדניק יד ןיא

ןבעל עצַנאג ָסאד יז טָאה ,ץיּפעשזק לטעטש

רעסיורג רעקיָזאד רעד ןיא טניווועג

רעדיל עריא ןיא .ָטאטש רעלעירטסודניא

יד ןוא ןבעל ָסאד יז טגניַזאב רעָבא

,לטעטש שיִדיי ןיילק ַא ןוֿפ רֿעפָסאמַטא

ַא ןוֿפ ןוא לדיימַ א ןוֿפ ןגיוא יד טימ ןעזעג

ףיוא ןבירשעג ןענעז רעדיל יד .יוֿרפ רעגנוי

ןוא 2תוטשּפ טימ ,ןֿפוא ןכעלמיטסקלָאֿפַ א

ןייא זיולב ןבעגעגסיוַרא ָטאה יז .3ןח טימ

זיא ָסאוו ,“רצוא סעבָאב רעד„ - ךוב

‰ÚÂÿ·˘ ÒÚ„ÈÈÊ ÌÚ„±

‡ÃÊÂÓz ÔËÚˆ ÌÚ„ ÌÂ¯≤¨

‡Ë ÌÚ„À‡‰ß¯ ÔÚÂÂ ‚ÀË≥ÍÈÊ Ë¯ÚÈÚ‚ ¥¨

‡‰À‡ËÈÈÂÂ ÒÚ„ÈÈÊ ÌÚ„ ÍÈÊ ËÀ‚

‡ÿÙÃ‡ÿÙ ÔÂ‡ Ë¯ÚÒÚ¯‚¯ÃÆÍÈÊ Ë¯ÚÓ¯

‡ÿÙÂ¯ ¯Ú„µ¨ÔÚÓÂ˜Ú‚ ÊÈ‡ 

‡ÿÙÃÔ‚ÈÂˆ¯∂≠ ¨ÔÚÓÚ¯· È„ ‚Ú¯Ë˘ 

‡Ê ÚÓÀ‡ ÏÀ‡ÂÂ ÔÚÊ ¯À¯ÚÎÈ‚ Ò

‡ ÒÂÿÙ ÌÚ„Ã‡¯ÀÔÚÓÚÂˆt∑°

‡„À‡ Ë¯ÚÂÂ˘ ¯Ú ≠ ¯Ú ÍÃ‰ÚÂÿ·˘ 

‡Ë ÌÅ·À‡ÂÂ ¨‚À‡‰ß¯ ÒÀ∫ ÍÈÊ Ë¯ÚÈÚ‚ Ë

‡ ÔÂÿÙ ÒÈÈ‡ ÔÈÈ˜Ã¯Ú„ÈÏ‚ ÚÏ∏¨

‡ Ë¯Ú„Â‰ ÈÈÂÂˆÃ¨˜Èˆ¯ÚÿÙ ÔÂ‡ ËÎ

‡ÂÂÀ‡‚ ÒÀ‡‰ ËÀ‡· ÌÈ‡ ËÃ‡˘Ã¨ÔÿÙ

‡Ï Ë˘È ¯Ú ËÚÂÂÀÔ¯ÚÈÓ ÔÊ π≠

‡Ë˘ ¯Ú ÏÈÂÂ ¯ÚÒÚ· ÔÂ‡Ã¨Ô·¯

ÈÈ‡±∞‡Ù ÍÈÊ Ô·ÚÏßÒ ÃÔ¯ÚÓÂ‡¯±±° 

™™™               

‡Ë˘Ú‚ ÊÈ‡ Ú„ÈÈÊ ¯Ú„À¨Ô·¯

‡Ó ÚËˆÚÏßÒ ÔÈÂ˘ÀÍÈÊ Ë¯ÚÈÚ‚ Ï

‡ ËÈÓÃ≠ ¯Ú„ÈÏ‚ ÚÅÊ ÚÏ

‡ Ë¯Ú„Â‰ ÈÈÂÂˆÃÆÆÆ˜Èˆ¯ÚÿÙ ÔÂ‡ ËÎ

ָסאוו ןוא 2291 ןיא עשַראוו ןיא ןענישרעד

-רוטַארעטיל ןוא רעבַײרש רעטמירַאב רעד

םיא וצ ָטאה ןַאמשירֿפ דוד רעקיטירק

ץוח ַא .4המדקה עשיטסַאיזוטנע ןַא ןבירשעג

ןעלקיצ רָאּפ ַא טיירגעג יז טָאה ךוב םעד טָא

,“רעדיל-שמוח„ ,“תבש„ יוו - רעדיל

רעדיל יד„ ןוא “תיב-ףלא ןוֿפ דיל ָסאד„

ןענעז ייז ןוֿפ עכעלטע ָסאוו ,“םעלעכ ןוֿפ

םעד ןוֿפ עסערּפ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג

גנוטַײצ יד יוו( ןליוּפ ןקידהמחלמַראֿפ

ןלַאנרושז עשירַארעטיל יד ,“טנַײה„

“גנַאגֿפיוא רעד„ ,“ןעגַנאזעג ,“ןעגניר„

)ַא''א

זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

ָ,אטעג רעשזָדאל ןיא ןעוועג רעווָאנילוא

ַא טלמַאזרַֿאפ ריא םורַא ךיז ָטאה'ס ּווו

ןָבאה זַײרק םעד וצ .זַײרקרעבַײרש

ָסאוו רעבַײרש-שיִדיי עכעלטע טרעהעג

םעד ךָאנ שזָדאל ןיא ןבילבעג ןענעז

ערעדַנא ןשיווצ ,גירק רעד ןוֿפ ךורבסיוא

.סקירב .י ,שטיוועַיאש .ב.ׂש ,לגיּפש .י

עיצַאדיווקיל רעד תעב ,4491 טסוגיוא ןיא

רעווָאנילוא םירמ זיא ,ָאטעג רעשזדָאל ןֿופ

יז ּווו ץיוושיוא ןייק ןרָאוועג טקישרַֿאפ

.ןעמוקעגמוא זיא
1. séjour ; 2. pashtes simplicité ; 3. kheyn
charme ; 4. hakdome introduction

(1888? - 1944)ווער ָמרים אולינא

‡ ¯Ú·È‡ÃËÎ
ÂÂ‡ÀÒ ‰‡ÀË ÊÈÍ „‡ÀÒ ÓÈË ÓÅÚ ‰‡À¯

‚ÚÓ‡ÃÎË ø

‚Ú˘ÚÔ ‡Ã ÂÂ»„Ú¯ tÏÂˆÚÌ ‡È·Ú¯

‡ÃÎË ∫

‚ÚÂÂÚÔ ‡Ã ˜ÂÈÏ± ‡Ã ·Ï‡À„Ú¯ ̈˘ÂÂÚ¯

‡ÂÔ ‰‡Ã¯Ë¨ ≠

‡ÂÔ ‰ÅË ÓÈË ‡ÈÈÓ‡ÀÏ ‚Ï‡ÃˆÈ˜¨

‚Ï‡ÃË ‡ÂÔ ˆ‡Ã¯Ë °

‚ÚÂÂÚÔ ‡Ã tÏ‡ÀËÚ¯≤ ̈˜Â¯ı ̈‚Ú„ÈÎË≥

‡ÂÔ ÂÂÈÏ„¨ ≠

‡ÂÔ ‰ÅË ˆÚÙÿÏ‡ÀÒÔ¥ ·ÈÊ ˆÂÌ ˜ÚÎÏµ ÓÈÏ„¨

‡ÂÔ ‰ÅË ÂÂÈ ‚‡ÀÏ„ ˆÚ˘Ó‡ÀÏˆÔ ‡ÂÔ ˆÚ‚ÏÈË ≠

„È ‰‡À̄¨ ÂÂ‡ÀÒ ‰‡À·Ô ‡ÂÈÛ „ÅÔ ‰‡Ã¯ı ‚Ú¯ÂËÆ

1. tignasse; 2. cheveux enmêlés; 3. épais ; 4. coulant ; 5. cheville

1. shvue serment ; 2. tamez Tamouz le mois du calendrier juif (juin-juillet) ;
טָאה רע .3 ; royfe guérisseur .5 ;  גָאטנריובעג םעד טַאהעג .4 ; 
froncer les sourcils ; 7. enlever, ici : amputer ; 8. membres  ןעמערב יד ןִעיצַראֿפ .6
du corps (sing. דילג סָאד רעדילג 842 רעּפרעק רעד טָאה עיצידַארט רעשידִיי רעד טיול (  ;
9. diminuer, réduire ; 10. רעדייא   avant que, ici : plutôt que ; 11. attrister

גיעָלאָנטאַ ּפוילישער אַ צייכענונג פֿון אַא
רשע, 1921)ַעזיע (וואָדישער ּפאִפֿון דער יי
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‡„Ú¯ ÔÈ‡ ÂÂÈ¯·ÃÚÈˆ˜
 שיינע דערקלערונגַ גרַײז אין דעם לעצטן נומער און זי שרַײבט אונדז אַמערקט אַט באָ לייענערין האַא

.1ניע פֿון קידוש-לבֿנהָפֿון דער צערעמא

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

ÓÈ¯ ÚËÙÿÚ¯Ô ∫
ןירענעייל רעַײרטעג רעזדנוא קַנאד םעניישַ א

עַקאט זיא יז .גנורעלקרעד רענַֿײפ ריא ַראֿפ

טינשצלָאה רעטלַא ַןא זיא דליב ָסאד .טכערעג

ָראי ןיא םַאדרעטסַמא ןיא טקורדעג ךובַ א ןוֿפ

ַא טימ ָּפא ָלאמַ א ךָאנ םיא ןקורד רימ .7071

.לּפעקרעטנוא טרעסעבַראֿפ

טעק, געפֿי”לָוועגן דער מעדעם-ביבליא
און דעם טעם-טעם אויף אינטערנעט :
http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm

 פֿון קידוש-לבֿנה.7דערקלערן דעם ענין

גןָדן זאִס ייָ ווא8 ברכהַקידוש-לבֿנה איז א

ָסט די ברכה, וואָך ראש-חודש. אָ נא9בציבור

ג ווערטָגט יעדן חודש ביז הַײנט צו טאָמען זא

טסָגעגעניש מיט גאַ באַרגליכן צו אַפֿא

ר בענטשט מען עס איןַיעסטעט. דערפֿאַמא

דרויסן אונטערן פֿרַײען הימל, שטייענדיק ווי

ר און קוקנדיק אויף דערַ גרויסן האַר אַפֿא

ניע פֿון קידוש-לבֿנהָלבֿנה. די צערעמא

נט אויך די צַײטן פֿון די אנשי ּכנסתָדערמא

, ווען מען פֿלעגט אין11, פֿון סנהדרין10הגדולה

ארץ-יׂשראל מיט גרויסער פַֿײערלעכקייט

ווען דעם נַײעם חודש.ַּפרא

געוויינטלעך בענטשט מען קידוש-לבֿנה אין

ָךך פֿונעם חודש, גלַײך נאָדער ערשטער ווא

ָךרט מען ביז נאַ ווא12 בָֿר אין חודש אָשבת. נא

 און אין חודש ּתישרי בענטשט13בָּֿתשעה-בא

ס זַײנעןָ, ווַײל דא14ר יום-ּכיּפורַמען ניט פֿא

טעג פֿון גרויסן טרויער.

ב געלייענט מיט גרויס אינטערעס דעםָאיך הא

דישן טעם-טעם, גלַײךִריקן נומער פֿונעם ייָפֿא

נדערע נומערן.ַווי די א

רקַט מיך שטאָבער אין דעם נומער 6 האָא

ציע אויף דערַדערשטוינט די אילוסטרא

ָסערשטער זַײט און דער עיקר דא

ז דיַט געשריבן אָאונטערקעּפל. איר הא

דישעִרשוינען אויף דעם בילד זַײנען „ייַּפא

 צו2 בעלןַלט געווען אָגן“. איך וואָלאָסטראַא

ס בילד.ָמט דאַנען שטאַוויסן פֿון ווא

 אין3וונטַהאַ ביסל באַס איז אָז עמעצער, וואַא

 בילד,ַזאַדיציע קוקט אויף אַדישער טראִדער יי

דן בענטשן די נַײעִט די ייָז אַזעט ער גלַײך א

ס מעןָס וואָ דא4וועןַס הייסט, זיי ּפראָלבֿנה. דא

מע-לשון קידוש-לבֿנה.ַסט מאָרופֿט אויף ּפרא

סטַקע גוט געּפאַט זיך טאָציע האַדי אילוסטרא

לט אויס, וויַס פֿאָ, ווא5ר ראש-השנהַפֿא

.6ווּוסט, ראש-חודש ּתישריַבא

רפֿטַלט איר געדאָזוי, לויט מַײן מיינונג, וואַא

סּפעקטןַנט מען צוויי אָטאַדורך קידוש-לבֿנה בא

שעפֿער פֿון דער וועלט אוןַט, ווי דער באָפֿון גא

ס דיָ. מען לויבט ווא15ווי דער שומר-יׂשראל

ט זייָט האָס גאָרבעט וואַשטערן טוען די א

 פֿון דער16ן און זַײנען עדותָגעגעבן צו טא

ף.ַשאַטס באָ פֿון גא17שלמות

 די דערקלערונג פֿון קידוש-18ס איז בקיצורָדא

ס ווערט, לויט מַײן מיינונג,ָלבֿנה, ווא

רגעשטעלט אויף דעם בילד.ָפֿא

ז דיַ א19ך עּפעס, עס לייגט זיך אויפֿן ׂשכלָנא

מענטשן אויף דעם בילד זענען נישט קיין

גן, ווַײל אין ּפרינציּפ איז דיָלאָסטראַא

דערנעם סַײ איןָגיע, סַײ אין דעם מאָלאָסטראַא

טן בַײָרבאַ זינען, שטרענג פֿא20דעם בבֿלישן

דן ווי געצנדינערַײ.ִיי

, ּכדי צו וויסן אויב מַײן מיינונג איז21רוםַזוי אַא

רפֿט אויסזוכן פֿוןַלט איר געדאָ ריכטיקע וואַא

ס בילד.ָנען קומט דאַווא

פֿט, אריאל ציוןַמיט פֿרַײנדשא

ווען קידוש-לבֿנהַדן ּפראִיי

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger 75010 Paris

E-mail : medem@club-internet.fr

וויץ
נהייבערָר אַפֿא

 דרַײ ווערטערַר אַס פֿאָ וואלערער :

נוצן די קינדער שטענדיק אין שול?ַבא

 איך ווייס נישט.ּתלמיד :

פֿן !ָסט געטראָ ריכטיק, האלערער :

1. kidesh-levone cérémonie de la sanctification de la lune ; 2. baln וויטינֿיפניא + וצ ןלעבַ א ןַײז  être intéressé par ; ici : j’aimerais bien savoir ; 3. versé,
compétent ; 4. célébrer ; 5. rosh hashone le nouvel an juif ; 6. rosh khoydesh tishre la nouvelle lune du mois de Tishri ; 7. inyen sujet ; 8. brokhe
bénédiction ; 9. betsiber collectivement ; 10. anshe kneses hagdole les hommes de la Grande Assemblé ; 11. sanhedrin le Sanhedrin ; 12. ov le mois
d’Av ; 13. tishe bov le 9 du mois d'Av, le jour du jeûne commemorant la destruction du Temple ; 14. yom kiper le Jour du Kippour ; 15. shoymer
Yisroel le Gardien d’Israël ; 16. eydes témoins ; 17. shleymes la perfection ; 18. bekitser bref ; 19. seykhl לכׂש ןֿפיוא ךיז ןגייל  venir naturellement à
l’esprit ; 20. bavlish babilonien ; 21. ainsi


