
ייִדישער דער
 טעם–טעם

ּתשע"ה/מַײ 2015  סיוון נומער 4 (99) יָאר 20,

ּפובליקַאציע ַא

ּפַאריזער דעם ֿפון

— ייִדיש–צענטער

מעדעם–ביבליָאטעק

Publié par la Maison de la 

culture yiddish - Bibliothèque 

Medem,  avec le concours de 

la Délégation Générale

à la Langue Française

& de la Fondation pour  

la Mémoire de la Shoah ייִדיש–לערנערס ֿפַאר בלעטל ּפעריָאדיש ַא

אין דער ּתורה11, ֿפַארווערט10 ָאֿפט ַאז ַאזוי ווי ּכישוף איז מיינען מענטשן

דעם  מען בַאווַײז12 ציטירט ַא ווי ייִדן. בַײ ניט עקזיסטירט עס הָאט

כ"ב : (שמות, לעבן“ לָאזן ניט זָאלסטו „ַא מכשֿפה15 : ּתנך14 אין ּפסוק13

אין  ווי ּתמיד17 עקזיסטירט, הָאבן יָא ֿפירונגען ָאבער מַאגישע .(1617

ווָאס חפֿצים19, די טָאג. צו הַײנט ביז ַאֿפילו18 בלַײבן און קולטורן, ַאלע

ֿפון ַאלע און לענדער ַאלע ֿפון קומען מוזיי, אינעם זענען אויסגעשטעלט

דאָקומענטן די עלטערע ֿפון ּפָאר ַא סֿפרדים21. און אשּכנזים20 ֿפון צַײטן,

מען ַאנטדעקט23  (דָארטן הָאט גניזה ֿפון קַאירָא22 שטַאמען ֿפון דער

עקסּפָאנַאטן הַײנטצַײטיקע די צווישן י"ה24). 19טן ביזן 9טן ֿפון שריֿפטן

ַא שרַײבט ער ווי דערקלערט ווָאס ּפַאריזער רֿב25 ַא ֿפון ווידעָא ַא דָא איז

ּכישוף  ענין27 דעם בליק אויף ברייטער ַא זיך ַארום באַקומט ַאזוי קמיע26.

ייִדן. בַײ

ֿפַארשיידענע ֿפון באַשטייט אויסשטעלונג דער ֿפון טייל גרויסער  ַא

בייזע  און שדים קעגן בַאהיטן28 מענטשן דַארֿפן ווָאס קמיעות סָארטן

אויך ווי טויטע), ָאדער מענטשן (לעבעדיקע ַאנדערע רוחות29, קעגן

איז סּכנות גרעסטע די צווישן סּכנות30. און ַאלערליי קרַאנקייטן

קימּפעטָארין32  די באַשיצן צו אויסגעניצט ווערן מיטלען ַאלע קימּפעט31.

גַאנצן דעם בעט און די בַאהענגט קינד. מע נַײגעבוירענע דָאס און

ּפַארמעט33 באַשריבענע  ָאדער ּפַאּפיר ּפַאסן לַאנגע — קמיעות מיט צימער

ֿפון זיי  סך ַא אויף מלָאכים. ֿפון שּפרָאכן34 און בילדער מַאגישע מיט

ַאז  מע גלייבט ווָאס לילית“35 — חוץ ָאנגעשריבן „ָאדם וחווה שטייט

און  ווָאס קען שעדיקן37 מַאמעס שדיכע36 ַא ליליתן, ֿפַארטרַײבט דָאס

1. kishef magie/magic 2. musée d’Art et d’Histoire du judaïsme 3. exposition/exhibition 4. malokhim anges/angels, sing. מלאך malekh 
5. sheydim démons, sing. שד shed 6. se compose de/consists of 7. pièces rares/rare pieces 8. conférences/lectures 9. activités/activities 
10. interdit/forbidden 11. toyre Torah 12. preuve/proof 13. posek verset/verse 14. tana'kh Bible juive/Jewish Bible 15. makhsheyfe 
sorcière/witch 16. shmoys Exode/Exodus 22:17 17. tomid toujours/always 18. afile même/even 19. khfeytsim objets/objects, sing. חֿפץ 
kheyfets 20. ashkenazim Juifs ashkénazes/Ashkenazi Jews 21. sfardim Juifs séfarades/Sephardic Jews 22. genize ... gueniza du Caire/
Cairo Geniza 23. découvert/discovered 24. יָארהונדערט siècle/century 25. rov rabbin/rabbi 26. kameye amulette/amulet 27. inyen sujet/
subject 28. protéger/protect 29. rukhes esprits/spirits, sing. רוח ruekh 30. sakones dangers 31. accouchement/childbirth 32. femme en 
couches/woman in childbirth 33. parchemin/parchment 34. formules magiques/magic formulas 35. odem vekhave khuts lilis Adam 
et Eve dehors Lilith/Adam and Eve out Lilith 36. she'dekhe démone/demon (fem.) 37. nuire/harm 38. ga'nvenen voler/steal 39. shir-
hamayles affichette censée écarter les mauvais esprits/paper intended to dispel evil spirits 40. ... tilim psaume/psalm 41. shoymer gar-
dien/guardian 42. Hongrie/Hungary 43. rats 44. scorpions 45. khe'ynevdik ... billet charmant/charming little note 46. promet/promises 
47. sholem-bays harmonie conjugale/happy married life 48. yerusholaim Jérusalem 49. ... hashpoes influences réciproques/mutual
influences 50. khamsa 51. eyn(h)ore mauvais œil/evil eye 52. sfa'rdishe séfarades/Sephardic

[8 ז' אויף [סוף

ּכישוף1 

דער  אויף גנבֿענען38 קינדער.

ַא אויף הענגט מען ווַאנט

דעם  שיר–המעלות39 (מיט

ווּו קַאּפיטל ּתהילים40, 121סטן

דער גָאט איז שטייט ַאז עס

שומר41).

צו  מיטלען דָא זענען אויך עס

די חפֿצים צווישן סּכנות : סּפעציֿפישע הויז ֿפַאר גַאנצע דָאס באַשיצן

טרַײבט ווָאס אונגערן42 ֿפון קמיע אויסשטעלונג זעט מען ַא דער אויף

באַשיצט  ווָאס גניזה) דער אין (געֿפונען איינע שטשורעס43 און ַאוועק

צעטל45 מיטן נָאמען ֿפון  חנעוודיק דָא אויך ַא ס'איז עקדישן44. קעגן

אין געווָארן ָאנגעשריבן שלום–בית47, זָאגט צו46 ווָאס ּפָארֿפָאלק, ַא

! 1950 אין... ירושלים48

השּפעות49  קעגנזַײטיקע די דָא זענען טעמעס אינטערעסַאנטע די צווישן

פֿעלקער ַארומיקע די און ייִדן צווישן עקזיסטירט שטענדיק הָאבן ווָאס

קלָארער טָאג. ַא צו הַײנט ביז צַײטן אורַאלטע רעליגיעס, ֿפון די און

ווָאס ָאפֿענער הַאנט, ַאן ֿפון ֿפָארעם אין דער ַאמולעט איז בַײשּפיל

ַא  איז עס „ֿפַאטימַאס הַאנט“. „חמסה“50 ָאדער געוויינטלעך רוֿפט מע

ֿפַאר ווָאס ֿפון קלָאר ניט שוין ווייסט מע עין–הרע51. קעגן מיטל באַקַאנט

דער געֿפונען אין הָאט מען בַײשּפילן עלטסטע עס שטַאמט (די קולטור ַא

צווישן ֿפַארשּפרייט צו טָאג ס'איז הַײנט מעסָאּפָאטַאמיע), נָאר ַאלטער

ַאֿפילו קריסטן. ייִדן, און סֿפרדישע52 מוסולמענער,

גרויסע  ַא קומט איצטער פָֿאר אין ּפַאריז געשיכטע2 מוזיי פַֿאר ייִדישער קונסט און אינעם
ווָאס  טרַאדיציע”, ייִדישער דער און שדים5 אין מלָאכים4 : „ּכישוף טיטל מיטן אויסשטעלונג3

פֿון ַארום פַֿארשיידענע ַאסּפעקטן נעמט עקסּפָאנַאטן7 און זעלטענע 300 איבער פֿון6 בַאשטייט
ּפרָאגרַאם  ַא גַאנצע דָא איז דער אויסשטעלונג מיט צוזַאמען און נעכטן. הַײנט פֿון פֿירונגען מַאגישע

אונטערנעמונגען9.  ַאנדערע און פֿילמען רעפֿערַאטן8, פֿון
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געהיימשטָאט 1
גרומבערג עוולין פֿון

1. ville secrète/secret city 2. de/by Avrom Sutzkever 3. minyen ici groupe de dix/here group of ten 4. se cachent/hide 5. égouts/sewers 
6. besha's pendant/during 7. Chris Nicola 8. souterrains/underground 9. ... erekh environ/about 10. Géants de gypse/Gypsum Gi-
ants 11. caverne/cave 12. découvert/discovered 13.boutons/buttons 14. keylim instruments 15. ווַײטער ַאזוי און etc. 16. prouvent/prove 
17. milkhome guerre/war 18. farkhidesht étonné/astonished 19. fasciné/fascinated 20. au moins/at least 21. eydes témoin/witness 
22. survécu/survived 23. fait des recherches/did research 24. sites web/websites 25. kroyvim parents/relatives, sing. קרוֿב korev 26. ap-
propriés/suitable 27. mishpokhes familles/families 28. khadoshim mois/months, sing. חודש khoydesh 29. ... galekhs ... Caverne du 
prêtre/Priest's Cave 30. nourriture/food 31. ester Stermer 32. metteur-en-scène (fém.)/director (fem.).

סוצקעווערס2 בַארימטער  ַאֿברהם נישט רעדן וועגן מיר וועלן דָא ניין,

זיך4 אין  בַאהַאלטן ייִדן מנין3 וועלכער ַא אין ּפָאעמע „געהיימשטָאט“

אָקוּפַאציע.  נַאצישער דער בשעת6 קַאנַאלן5 ווילנער

שטַאמט ֿפון ַאן ַאמעריקַאנער ווָאס קריס ניקָאלַא7, 1993 איז אין

אוקרַײנע קיין געֿפָארן סּפעלעָאלָאגיע, מיט זיך ֿפַארנעמט און אוקרַײנע

גרעסטע די איינע ֿפון בַאזוכן און לַאנד באַקענען מיטן צו זיך

קילָאמעטער  ערך9 125 ַאן אין דער וועלט, גַאלעריעס אונטערערדישע8

הייל11 ווָאס  ַא אין „גיּפסענע–גיגַאנטן“10. די רוֿפט מע ווָאס לענג, די

טָאג– ַאנטדעקט12 ֿפַארשיידענע ָאביעקטן, ער הָאט ווערטעבַא הייסט

בַאווַײזן16 ַאז  ווָאס — אַאז''וו15 ּכלים14, קנעּפלעך13, — זַאכן טעגלעכע

אין נָאר צַײטן ּפרעהיסטָארישע אין נישט געוווינט, דָארט הָאבן מענטשן

דערציילט אים הָאבן ַארום ֿפונעם אוקרַײנער יָארהונדערט. צווַאנציקסטן

בַאהַאלטן אין די דָארט ּפָאר ייִדן הָאבן זיך ַא ַאז געהערט הָאבן זיי ַאז

ַאנטדעקונג הָאט  ֿפַארכַאּפט19 ֿפון ַאזַא און ֿפַארחידושט18 מלחמה17–יָארן...

זיך  הָאט עדות21 ווָאס איין כָאטש20 אויסגעֿפינען געווָאלט ניקָאלַא קריס

 .2003 ביז... געזוכט ער געֿפָארשט23 און הָאט גערַאטעוועט22. דָארטן

וועבערטער24 ֿפַאר ייִדן ווָאס  ֿפַארשיידענע אין ַארַײנגעשריבן הָאט ער

ּפַאסיקע26  די — וועבָארט אייגענעם זַײן אין אויך און קרוֿבים25 — זוכן

זיך דעם ַא דַאנק מלחמה...), און אוקרַײנע, (הייל, גרָאטע, ווערטער

דערציילט. אים ַאלץ הָאבן זיי די לעבן–געבליבענע. מיט באַקענט

מענטשן) ֿפון  משּפחות27 (40 ּפָאר ַא הָאבן 1942 אָקטָאבער אין

אין ַאנטלָאֿפן זענען זיי געטָא. אין בלַײבן געווָאלט נישט קָארָאלעווקע

ווערטעבַא. וועלט–בַארימטע די הַײנט הייל, וועלדער און דַאן אין ַא די

ווען ַאנטלויֿפן געמוזט ָאבער חדשים28, ּפָאר ַא געלעבט דָארט הָאבן זיי

נָאך ייִדן. זיך בַאהַאלטן דער הייל אין ַאז דערווּוסט זיך הָאבן נַאציס די

אין ַא ּפויער, זיי הָאט זַאכן, שרעקלעכע איבערגעלעבט הָאבן ווי זיי דעם

ַארַײנגַאנג ַאנדער ַאן איז ווָאס פֿעלדער די אין לָאך ַא געוויזן ,1943 מַײ

געקענט  ַא מָאל נָאך זיי זיך הָאבן ַארום ַאזוי די „גיּפסענע–גיגַאנטן“. צו

ַא ָאּפגעלעבט הָאבן זיי הייל“29, ווּו גלחס הייל, „דעם ַא בַאהַאלטן אין

ברענגען  צו מָאל ַארויסקריכן מָאל צו ֿפון פֿלעגן דרַײ מענער ! יָאר גַאנץ

ַא לָאך אין ַארַײנגעווָארֿפן ּפויער ַאּפריל 1944 הָאט דער עסנווַארג30. אין

! געזיגט הָאבן רוסן : די מעלדונג ַא מיט פֿלעשל

ֿפון די גערַאטעוועטע (ווָאס איז לעצטנס  איינע סטערמער31, אסּתר

אין און איבערלעבונג דער ָאט וועגן בוך ַא געשריבן הָאט געשטָארבן)

ּפרעכטיקן  ַא געדרייט טָאביַאס זשַאנעט רעזשיסָארשע32 די הָאט 2012

זען, צו עס מעגלעכקייט די הָאט איר אויב .No Place on Earth : ֿפילם

גייט.

ערד“ דער ָארט אויף „קיין ֿפילם ֿפונעם סצענע און ַא ּפלַאקַאט

     © DR.



3

(2015-1928) הרשב2ֿ בנימין — בנימין הרושָאווסקי — ה. בנימין1
נעמען און שּפרַאכן עטלעכע מיט ַא שרַײבער

ייִנגל צינגל כווַאט20

ווַײט ערגעץ

ֿפון דַאנען, ווַײט–ווַײט

צוצוֿפָארן

מיט בַאנען, ניט

שיֿפן, מיט ניט

פֿערד, מיט ניט

ווַײטער ערד, ערגעץ אויף ַא

ַאזַא שּפרַאך ַא איז

ֿפַארַאנען,

מַארַאנען22, בַײ ווי ַא ּפסח21
בלומען–ווירבל–וויי23 ַא ווי

שניי, אויסגעשּפרייטן אויף ַאן

סַאמעט25–שווַארץ, ווָארעם24 ַא ווי

הַארץ, ַא אין טיָאכקע26 ַא ווי

הימל, דורכזיכטיקער27 ַא ווי

שימל28, מיט בַאדעקט קעז ַא ווי

פֿעלד אויסגעשניטן29 ַאן ווי

ֿפַארגעלט31, די בָארוועס30–ֿפיס, שטעכט
ֿפַארהיט33 ווָאס הילע32 ַא ווי

שניט35, ווילדן ֿפון געמיט34 דעם

ֿפַארַאנען ַאזַא שּפרַאך ַא איז

מַארַאנען, די ֿפון בלוט אין ווי

בריק ווערטערדיקן ַא מיט

צוריק זיך ֿפַארענטפֿערט36 ווָאס

ווּונק37, ַא זשעסט און מיט ַא מיט

צַײטן–שּפרונג, ַא — ציטַאט ַא

אין די רייד מיט קניּפלעך38 און

גרייט, רעגן יעדן אויף ווָאס
שּפרַאכן–רויב40 מיט כָאּפטעס39 און

— שטויב41 די זיבן עקן ֿפון

דַאנען ֿפון ווַײט–ווַײט ווַײט, ערגעץ

ֿפַארַאנען, ַאזַא שּפרַאך ַא איז
ֿפַארשטעלט42 און בַאהַאלטן זיך

וועלט, אויסגעטרַאכטע ַאן ווי

— אין מיטן מיין44 ַא קנייטש43 מיט

זיך ַאליין. ֿפַארגרַאמט45 אין זיך

שּפרַאכן

— שּפרַאכן ֿפיל ַאזוי
בָאלווַאנעס3

און לַאכן מיר אין ווָאס זיצן

ַאנדערן. ֿפונעם איינער

ווַאנדערן ? דען וועגן רעדט ווער

ַאזַא ליבע ַא

— ַאדרעסן זַאמלען צו
דערעסן5 ווערן ווָאס ַאדרעסן ֿפַארשטויבטע4

: ֿפַארגעסן6 דרַײסיק ווי

ַאהער, ֿפַארגעס ַאהין, ַא ֿפַארגעס ַא

ווי ַא שּפין8, שטערן7 ַא

— ווי ַא שטער10 מזל9 ַא

? ? ווער ווּו

בוינעס11, ֿפַארלָאזענע

— קרַײטעכצער12 ווילדע
לשונות13

— — ַאנדערן אינעם איינער ֿפַארטשעּפעטע14

? ווַאנדערן וועגן דָא רעדט ווער

זאַץ, מיטן אין ַאז

מיטן שּפרונג, אין

לשון ַאנדער ַארויס ַאן שּפרינגט

: צונג די דיר ווַײזט און

! יונג היי,

! בָארד זיך די רַאזיר
ּפעטש15 צוויי קריגסטו בַאלד

— ווָארט קיין ניט גלייבסט דו ַאז

ֿפַארקוועטשט17, זכר16 ַא

ַאדרעס ֿפַארלאָשן18, ַאן

מויל אין זיך שלָאגן

— לשון ַא ָאן לשון ַא

שּפיגלען זיך שּפרַאכן,

— ערטער ָאן נַארציסן19

ַאנדערן. אינעם איינער

? ווַאנדערן וועגן דָא רעדט ווער

1. binyomin 2. harshav 3. pantins/dummies 4. poussiéreux/dusty 5. dont on se lasse/that we tire of 6. oublis/memory lapses 7. étoile/
star 8. araignée/spider 9. mazl astre, fortune/star, destiny 10. obstacle 11. abattoirs/slaughterhouses 12. mauvaises herbes/weeds 13. le-
shoynes langues/languages, sing. לשון loshn 14. embrouillés/tangled 15. gifles/smacks, sing. 16 ּפַאטש. zeykher trace 17. écrasé/crushed 
18. éteint/wiped out 19. Narcisses/Narcissuses 20. Filourdi le dégourdi, titre d'un poème pour enfants de Mani-Leyb ; les premiers vers 
proviennent de ce poème/Yingl Tsingl Khvat, title of a children's poem by Mani-Leyb ; the first lines are taken from that poem 21. pey-
sekh La Pâque juive/Passover 22. Marranes/Marranos 23. tourbillon de fleurs en peine/whirlwind of flowers in pain 24. ver/worm
25. velours/velvet 26. battement/beat 27. transparent 28. moisissure/mold 29. moissoné/harvested 30. nus/bare 31. jauni/yellowed 
32. couverture/cover 33. protège/protects 34. esprit/spirit 35. coupure/cut 36. s'excuse/finds justification 37. clin d'œil/wink 38. noeuds/
knots 39. bandes/bunches 40. pillage 41. poussière/dust 42. déguisé/disguised 43. nuance 44. sens/meaning 45. qui rime/that rhymes. 

בנימין נָאמען קענען דעם מענטשן סך ַא

ליטערַאטור–קריטיקער,  דעם הרשֿב1 —

ֿפון איבערזעצער שַאגַאל–ֿפָארשער2,

און ענגליש אין ּפָאעזיע דער ייִדישער

מיט (צוזַאמען ַארויסגעבער3 און העברעיִש

ּפרעכטיקער בַארבַארַא) ֿפון דער זַײן ווַײב

ּפָאעזיע. ַאמעריקַאנער ייִדישע ַאנטָאלָאגיע

ַא געווען אויך איז ער ַאז ווייסן ַאלע ניט

צוויי  מחבר4 ֿפון ּפָאעט, ייִדישער פַֿײנער

און (1948) 5 שטויבן : לידער–זַאמלונגען

ער  ווָאס ,(1994) 6 טשיקַאוועס אויף טאַקע
ּפסעוודָאנים מיטן אונטערגעשריבן הָאט

(מיטן געבוירענער אין ווילנע ַא בנימין. ה.

זיך ער הָאט הרושָאווסקי), בנימין נָאמען

ארץ–יׂשראל7 אין 1948, און  אין בַאזעצט

ֿפַאראייניקטע די אין געוווינט ָאן 1978 ֿפון

העברעיִשע געלערנט און שטַאטן

יעיל8–אוניווערסיטעט.  אויֿפן ליטערַאטור

ָאּפ צוויי לידער ֿפון זַײן דָא דרוקן מיר

בוך. לעצט

1. binyomin harshav 2. spécialiste 
de Chagall/Chagall scholar 3. éditeur/
publisher 4. mekhaber auteur/author 
5. poussières/grains of dust 6. juste par 
curiosité/just out of curiosity 7. erets-
yisroel Palestine 8. Yale.

© DR. 2005 אין הרשֿב בנימין



4

שיבֿעים–לשון1

העלפֿן ענגליש קען ַאזוי ווי
יי און ַײ צווישן אונטערצושיידן

חבֿר–כיבָאווסקי2 טל פֿון

ַאן מָאל יעדעס אויס מיר קלַײבן „שיבֿעים–לשון“ רובריק3 דער אין
ייִדיש– פַֿאר שּפרַאך–עצות4 בַאזונדערע גיבן און שּפרַאך ַאנדער
געבן מָאל וועלן מיר דָאס שּפרַאך. די ָאט קענען ווָאס לערנערס

ענגליש  קענען ווָאס ייִדיש–לערנערס העלפֿן קען פָֿארטל5 ווָאס ַא
יי און ַײ. צווישן אונטערצושיידן

1. shivim-loshn 70 langues (traditionnellement toutes les langues du monde)/70 languages (trad. all languages of the world) 2. Tal 
Hever-Chybowski 3. rubrique/column 4. eytses conseils/advice 5. truc/trick 6. mayrev ouest/west 7. dafke justement/here actually 
8. mistome probablement/probably 9. article indéfini/indefinite article 10. … shayekh en ce qui concerne/as for 11. kro'yvishe appar-
entés/related 12. beshu'tfesdike commun/common 13. besha's alors que/while 14. lemoshl par exemple/for example 15. pied, jambe/
foot, leg 16. ... mayse voici l'histoire/here's the story 17. Zeus Wellnhofer 18. Ya'ar Hever 19. ... mekhabers de l'auteur/the author's 
20. découverte/discovery 21. pasekh signe du son [a]/sign of the sound [a] 22. accord/agreement 23. il semble/it seems 24. conservé/kept 
25. afile même/even 26. nekudes signes vocaliques/vowel signs 27. avade bien sûr/of course 28. poshet simplement/simply 29. mayle 
avantage/advantage 30. shite système/system 31. indication 32. zikorn-…  moyen mnémotechnique/mnemonic device 33. … lehabe 
à l'avenir/for the future 34. legabe en ce qui concerne/in reference to 35. koydem-kol tout d'abord/first of all 36. loshn-koydesh 
hébreu et araméen/Hebrew-Aramaic 37. dayen juge/judge 38. klo'ymershte faux/supposedly 39. yam-… marée/tide 40. levone lune/
moon 41. smikhes-haparshe lien logique/logical connection 

שּפרַאכן מערֿב6–גערמַאנישע דרַײ ַאלע זַײנען דַײטש און ענגליש ייִדיש,

נומערן לעצטע צוויי די זיך. אין ענלעכקייטן צווישן סך ַא הָאבן און

צווישן אונטערשיידן און ענלעכקייטן מיט ֿפַארנומען זיך מיר הָאבן

נעענטער  דווקא7 ענגליש איז ֿפַאלן געוויסע אין נָאר דַײטש, און ייִדיש

דער אומבאַשטימטער  ַאז שוין בַאמערקט איר מסּתמא8 הָאט ייִדיש. צו

אויף  זעלבער ווי דער מער–ווייניקער איז ייִדיש ַארטיקל9 (ַא/ַאן) אויף

: ענגליש

a man ַא מַאן —

an apple — עּפל ַאן

קרוֿבישע11  ַאז מָאל ַא זיך טרעֿפט וואָקַאבולַאר אויך ווָאס שייך10

בשוּתֿפותדיקע12  ַא ווָאס הָאבן : ווערטער הייסט (דָאס ווערטער

בַאטַײט, ענלעכן ַאן הָאבן ענגליש אויף און ייִדיש אויף עטימָאלָאגיע)

ביין, בַאטַײט. ַאן ַאנדער הָאט דַײטש אויף ווָארט קרוֿבישע דָאס בשעת13

בשעת דָאס  bone אויף ענגליש, ווי בַאטַײט דעם זעלבן הָאט למשל14,

רעדט מָאל ַא ֿפוס15. ַא בַאטַײט „בַײן“) (ַארויסגערעדט Bein דַײטשישע

ווי ענגליש, אויף ווי ַאזוי ּפונקט ייִדיש ווערטער אויף געוויסע מען ַארויס

איז דַײטש (אויף nine ענגליש איז אויף ווָאס נַײן, ציפֿער דער למשל

„נוין“). רעדט ַארויס מע ווָאס ,neun עס

ייִדיש– העלֿפן ענגליש און ייִדיש צווישן נָאענטשַאֿפט די קען ווי ָאבער

צוריק, הָאבן יָאר ּפָאר ַא טָאג, מיט איין מעׂשה16. הערט ַא לערנערס ?

וועלנהָאפֿער17  לינגוויסטן, צויס יונגע צוויי אין בערלין געטרָאֿפן זיך

וועגן  געשמועסט הָאבן און (דעם מחברס19 ברודער), חֿבר18 יער און

און ענגליש. אין זייער שמועס הָאבן זיי געמַאכט זייער דַײטש ייִדיש,

: הָאבן זיך געֿפרעגט זיי ַאנטדעקונג20. לינגוויסטישע אינטערעסַאנטע ַאן

ּפתח21  קיין נישט איינס און צוויי אין (יי) יודן די צוויי הָאבן ווָאס ֿפַאר

הָאט צום ֿפַארגלַײך, אויף דַײטש, (ַײ) ? ַא ּפתח דרַײ הָאט יָא דווקא און

,zwei און drei (ַארויסגערעדט  eins אין זעלבן וואָקַאל דעם מען

מע ֿפַארגלַײכט ווען ַאז בַאמערקט, זיי הָאבן ’דרַײ‘). און ’אַײנס‘, ’צווַײ‘

 one אין : מיטשטימונג22 מיט ייִדיש געוויסע ַא מען געֿפינט ענגליש, מיט

שרַײבט ווָאס ,three אין נישט ָאבער ,o געשריבן two שטייט און

אין ַאנטוויקלט זיך הָאבן דַײטש און ענגליש ייִדיש, ַאנדערש... גָאר זיך

הָאבן  ענגליש און ייִדיש אויס23 ַאז ווַײזט נָאר ריכטונגען, ֿפַארשיידענע

ֿפַארלוירן. הָאט דַײטש ווָאס אונטערשייד וואָקַאלישן ַא ָאּפגעהיט24

מָאל  ַא איז ַאווַאנסירטע, ַאֿפילו25 זייער ייִדיש–לערנערס, סך ַא ֿפַאר

ַײ, צוויי שרַײבן (און ay דַארף זָאגן מע ווען געדענקען שווער צו

ּפתח). ָאן ַא יודן יי, צוויי שרַײבן (און ey ווען ַא ּפתח) און יודן מיט

קיין נישט מַאכט מע טעקסטן ווּו סך געדרוקטע ַא ֿפַארַאן זַײנען דערצו

דערקלערן  מיר וועלן דיֿפטָאנגען. איצט ביידע צווישן אונטערשייד

אונדז קען ענגליש ווָארט אויף קרוֿבישן וועגן דעם טרַאכטן דָאס ווי

ַא  אין קוק ַא מָאל ּפשוט28 געבן ַאלע קען מען ַאוודאי27 דערבַײ. העלֿפן

ַאז דָאס ענגלישע  שיטה30 איז אונדזער ֿפון מעלה29 די נָאר ווערטערבוך,

ַא ווי אויך נָאר ָאנווַײז31, איינמָאליקער בלויז ווי ַאן נישט דינט ווָארט

דורך מַאכט מע מָאל ווָאס ּפָאר ַא נָאך להבא33. אויף זּכרון–העלפֿער32

געדענקט מען  ווָארט, לגבי34 דעם זעלבן געדַאנק–ּפרָאצעס דעם זעלבן

מיט ַײ. יי צי מיט עס שרַײבט מע צי בַאלד שוין

ענגליש אויף ווָארט קרוֿבישע דָאס געֿפינען

ָאבער  ענגליש, אויף ווָארט קרוֿבישע דָאס געֿפינען מען קודם–ּכל35 מוז

: ֿפָארזיכטיק

לשון–קודש36– מיט ניט ַארבעט שיטה דָאזיקע די ַאז זינען אין הָאט —

(דיין37 ָאדער זיידע הָאבן,  ווערטער סלַאוויש–שטַאמיקע ָאדער

; ענגליש) אויף ווָארט קרוֿביש קיין נישט זיך, ֿפַארשטייט

קיין  נישט ווָאס הָאבן ווערטער ייִדיש גערמַאנישע אויף זַײנען דָא עס —

ֿפרייד) ; (למשל ענגליש אויף ווָארט קרוֿביש

 time צַײט און : ווערטער ּכלומרשטע38 קרוֿבישע ֿפון אויך זיך היט —

ֿפון עטימָאלָאגישער עקוויווַאלענט דער נישט קרוֿביש. גַאנצן אין זַײנען

ים– ַא הייסט אויף ייִדיש ווָאס ,tide דווקא איז ענגליש צַײט אויף

ֿפונעם ציקל  איז ָאּפהענגיק ים–פֿלייץ דער ַאז טרַאכט מען פֿלייץ39 (ווען

סמיכות–הּפרשה41 צווישן tide און  מען די ֿפַארשטייט לֿבנה40 דער ֿפון

  1587 שול, ֿפלעמישע בֿבל–טורעם“, „דער
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42. pas forcément/not necessarily 43. kro'yveshaft parenté/relationship 44. haga'm bien que/although 45. os lettre/letter, plur. אותיות 
oysyes 46. klal règle/rule 47. concevoir, comprendre/understand 48. poux/lice 49. lin/linen 50. coudée/cubit, ell 51. vitrer, émailler/
glaze 52. levain/yeast 53. datte/date (fruit) 54. recevoir, résoudre/take in, solve 55. éditorial 56. colle/glue 57. exception 58. sof fin/end
59. plomb/lead 60. brasser/brew 61. fondre/melt 62. sibes raisons/reasons 63. … keda'y cela vaut la peine/it's worthwhile 64. vain, 
inutile/vain, useless 65. beiker principalement/mainly 66. shloyme Birnbaum 67. gepaslt ... rejeté comme germanisme/rejected as a 
Germanism 68. getaynet prétendait/argued 

; צַײט)

אומבַאדינגט42  הָאבן נישט ווערטער קרוֿבישע זינען ַאז אין הָאט —

עטימָאלָאגישע ַאן הָאבן למשל, ,clean קליין און בַאטַײט. זעלבן דעם

ענגליש  (clean אויף מיין ַאנדער ַאן גָאר הָאבן זיי הגם44 קרוֿבישַאֿפט43

ריין). הייסט

אינטערעסַאנטע ַאן זייער זַײן קען ענגליש אויף ווָארט קרוֿביש ַא געֿפינען

דָאזיקן דעם גרינג. אין זייער מָאל ַאלע נישט ווָאס איז אויֿפגַאבע

ווָאס 150 ווערטער–ּפָארן אַײך געֿפונען ֿפַאר שוין מיר ַארטיקל הָאבן

שיטה. אונדזער בַאניצן צו העלֿפן אַײך קענען

ַײ ← i
ענגליש מוז אויף ווָארט קרוֿבישע דָאס געֿפונען הָאט מע ווי נָאך דעם

ווי  ּפָאזיציע זעלבער דער אין איז ווָאס מען גוט בַאטרַאכטן דעם אות45

ַאז ווייסט איר ,i שטייט געשריבן דָארט ייִדיש. ווען אין צוויי יודן די

ענגליש  אויף ַארויס רעדט מע ווי ַײ (געדענקט שטיין דַארף ייִדיש אויף

הָאט טָאמער .(i דעם נָאמען ֿפונעם אות

צוויי ֿפון קָאמבינַאציע ַא ענגליש אויף איר

וועגן בלויז טרַאכט ,(ie אותיות (למשל

קָאמבינַאציע. דער אין אות ערשטן דעם

מיר הָאבן בַײשּפילן ווָאס די זַײנען ָאט

: ּכלל46 דָאזיקן לויטן געֿפונען

,iron/אַײזן ,Isaac/אַײזיק ,ice/אַײז

 in-/–אַײנ

grip/47בַאגרַײֿפן ,bite/בַײסן

  alike/גלַײך

 thine/דַײן

,while/ווַײלע ,while/ווַײל ,wide/ווַײט ,wise/ווַײזן ,wife/ווַײב

white/ווַײס ,wine/ווַײן

side/זַײט

drive/טרַײבן ,ditch/טַײך

 linen/49לַײן ,light/לַײכט ,lice/48לַײז ,latin/לַאטַײן

 mister/מַײסטער ,mine/מַײן ,mile/מַײל ,mice/מַײז

ֿפרַײנד/ ,pipe/פַֿײף ,fire/פַֿײער ,fine/פַֿײן ,file/פַֿײל ,fig/פַֿײג

prize/ּפרַײז ,friend
twig/צווַײג

רַײז/rice, רַײטן/ride, רַײך/rich, רַײן/Rhine, רַײסן/write, רַײף/

ripe
שַײסן/ ,shine/שַײן ,stripe/שטרַײף ,strike/שטרַײכן ,swine/שווַײן

scribe/שרַײבן ,smite/שמַײסן ,slime/שלַײם ,shit

יי ← a/e/o
a ָאדער  ,e ענגליש איז אויף ווָארט קרוֿבישן אינעם אות ווען דער

ַא ענגליש אויף שטייט יי. שטיין ייִדיש דַארף אויף איר ַאז ווייסט ,o
: ערשטן דעם טרַאכט בלויז וועגן ֿפון צוויי אותיות, קָאמבינַאציע

,easel/אייזל ,own/אייגן ,over/–אייבער ,egg/איי ,idea/אידיי

,euphemism/אייפֿעמיזם ,oil/אייל ,ell/50אייל ,oak/אייכנבוים

ָאנהייבן ,alone/ַאליין ,Europe/איירָאּפע ,eucalyptus/אייקַאליּפטוס

„הייבן“) (זע

בלייך/ ,beam/ביימער ,boast/בייז ,both/ביידע ,crown/באַקריינען

broad/ברייט ,bleach/בלייכן ,bleak
great/גרייס „וויי“), (זע געוויין ,glaze/51גלייזן ,go/גיין

throw/דרייען ,reach/דערגרייכן

,height/הייך ,-hood/הייט– ,heave/52הייוון ,heave/הייבן ,hay/היי

,hot/הייס ,home/היים ,heal/היילן ,holy/הייליק ,hole/הייל

heat/הייצן

ווייץ/ „וויי“), (זע וויינען „וויי“), (זע ווייניק ,weak/ווייך ,woe/וויי

wheat
soap/זייף ,sore/זייער ,sow/זייען

deal/טייל ,deaden/טייטן ,date/53טייטל ,dough/טייג

לייטער/ ,lead-article/55לייט–ַארטיקל ,loosen/54לייזן ,lay/לייגן

ladder
 mean/מיין ,maid/מיידל

 no/ניין ,neutral/נייטרַאל ,need/נייטיק

פֿלייצן/ ,fowl/ֿפייגל ,deaf/ֿפַארטייבן

 esh/פֿלייש , oat
 token/צייכן ,teeth/ציין ,tell/ציילן

,chain/קייט „–הייט“), (זע –קייט

קלייד/ ,clay/56קליי ,Caesar/קייסער

 cross/קרייץ ,knead/קנייטשן ,cloth
 row/ריי

שטיין/ ,stand/שטיין ,sweat/שווייס

 ,shell/שיילן ,sheath/שייד ,stone
.snow/שניי ,sheen/שיין

ַײ ← -ee/ew
קרוֿבישן ווען אינעם : די דָאזיקע אויסנַאם57–גרוּפעס ַאכט אויף גיט

ווָארט)  סוף58 ֿפונעם (בַײם ee אותיות–קָאמבינַאציעס די שטייען ווָארט

: ַײ ייִדיש שטיין אויף וועט ,ew ָאדער

free/ֿפרַײ ,three/דרַײ ,blee/59בלַײ : ווָארט ֿפונעם סוף בַײם ee
שּפַײען/ ,chew/קַײען ,new/נַײ ,dew/61טַײען ,brew/60ברַײען : ew

spew

ֿפַארשיידענע ּפרָאצענט. צוליב 97 אויף שיטה ַארבעט אונדזער

ס'איז אויסנַאמען ווָאס ּפָאר ַא ֿפַארַאן זַײנען סיבות62 לינגוויסטישע

: דערקלערן און דערמָאנען צו ּכדַאי63

ייִדישער שּפרַאך  דער ֿפון : אינעם גרויסן ווערטערבוך idle/64אייטל —

בעיקר65  ווַײל יי ַאנשטָאט ַײ, „קלַאנג : ווָארט דָאזיקן דעם וועגן שטייט

דער שרַײבשּפרַאך“. ֿפון ַא ווָארט

דָאס ווַײל „גייסט“, נישט און גַײסט, זָאגט מע : ghost/גַײסט —

שלמה לינגוויסט דער דַײטש. ֿפון ווָארט נַײ–געקומען רעלַאטיוו ַא איז

לינגוויסט דער ָאבער דַײטשמעריזם67, ווי ַא געּפסלט עס הָאט בירנבוים66

אין אַײנגעווָארצלט שוין איז ווָארט דָאס ַאז געטענהט68 הָאט מַארק יודל

בַאניצן. עס מעג מע און ייִדיש

נעענטער  איז וועגן diabolic (ווָאס טרַאכט מע ווען : devil/טַײוול —

[8 ז' אויף [סוף
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1. shvues Shavouot 2. sivn mois de Sivan/month of Sivan 3. cette année/this year 4. on célèbre/is celebrated 5. yontef fête/holiday 
6. matn-toyre don de la Torah/giving of the Torah 7. ... sinay le mont Sinai/Mount Sinai 8. point de vue/viewpoint 9. gan-eydn para-
dis/paradise 10. maykholim plats/dishes, sing. מאכל maykhl 11. bikhla'l en général/in general 12. bifra't en particulier/in particular 
13. végétaliens/vegans 14. kholem rêve/dream 15. lactés/dairy 16. justement/exactly 17. terets prétexte/pretext 18. nombreux/numer-
ous 19. ashkena'zishe ... plats ashkénazes/Ashkenazi dishes 20. sude festin/feast 21. comme il convient/as is befitting 22. betteraves/
beets 23. oseille/sorrel 24. mistome probablement/probably 25. crème/cream 26. avade bien sûr/of course 27. crème fraiche/sweet 
cream 28. e'mese vrai/real 29. ... iker l’essentiel/real thing 30. place d’honneur/place of honor 31. shvu'esdiker de/of Shavouot 
32. pléiade/assortment 33. ... sofek sans le moindre doute/without the slightest doubt 34. sorte de crêpes/sort of pancakes 35. efsher 
peut-être/perhaps 36. bizarres/peculiar 37. fromage type gruyère/yellow cheese 38. pas du tout !/not at all! 39. absolument/absolutely 
40. on ajoute/you add 41. raisins secs/raisins 42. chercheur/researcher 43. menu 44. sorte de raviolis/dumplings 45. yo'ntevdiker de 
fête/holiday (adj.) 46. repas/meal 47. dessert 48. pudding aux nouilles/noodle pudding 49. attention/be careful 50. inyen sujet/subject 
51. milkhome guerre/war 52. opposés/opposed 53. tsad côté, camp/side 54. éventuellement/sometimes 55. une pâte/crust 56. minim 
sorts/kinds 57. kede'y afin de/in order to 58. deyes opinions 59. blagues grossières/crude jokes 60. i'berkhazern répéter/repeat 
61. tremper/soak 62. se régaler/enjoy. 

? שבֿועות1–צַײט מען עסט ווָאס

אַײער טָאמער

חלום14  גרעסטער

געשמאַקע  איז

מילכיקע15 

איז מאכלים,

יום–טוֿב דער

ּפונקט16  שֿבועות

דָאס ווָאס איר

בַאדַארֿפט ! ס'איז 

ווַאריַאנטן (צָאלרַײכע18) ַאלע מיט באַקענען צו זיך ּתירוץ17 בעסטער דער

מיט מילך.  און פֿלייש ָאן גרייט שּפַײזן19 ווָאס מע אַשּכנזישע די ֿפון

שֿבועות  זוּפ. — מיט ַא זיך21 ּפַאסט עס ווי סעודה20, די ָאנהייבן קענט איר

שטשַאוו23. ֿפון ָאדער ֿפון בוריקעס22 — בָארשט ַא מען געוויינטלעך עסט

די  בָארשט ? ַא אין מילכיקס איז ווָאס ֿפרעגן, מסּתמא24 איר וועט

אמתע28  די נָאר סמעטַאנקע27, זיסע קיין ניט און ! ַאוודאי26 סמעטענע25

סמעטענע. געדיכטע זויערע,

וויסן, זָאלט איר דעם סַאמע עיקר29. זיך צו מען נעמט די זוּפ, ָאּפגעגעסן

ּפלעיַאדע32  קולינַארישער דער שֿבועותדיקער31 ֿפון אויבן–ָאן30 דעם ַאז

איר טָאמער קעז. מיט בלינצעס34 די ספֿק33 שום קיין ָאן ֿפַארנעמען

מיט קעז, בלינצע קיין אויגן די געזען ֿפַאר קיין מָאל ניט נָאך הָאט

די ווי זַאכן, מָאדנע36 ֿפַארשיידענע ֿפָארשטעלן אפֿשר35 זיך איר וועט

זיך עס הייבט בַײשּפיל. צום קעז37 געלן מיט בלינצעס ֿפרַאנצייזישע

בלינצעס,  דָאזיקע מַאכן די צו אויף ַאז וויסן דַארֿפט איר ! ָאן38 גָארניט

איז ניט ווָאס מין דעם ֿפון קעז, ווַײסן, ווייכן ַא אומבַאדינגט39 מען ניצט

צוקער און  צו40 ניט ווינציק גיט מען דעם זיס. צו צו ניט און געזַאלצן צו

שּפריכווָארט באַקַאנטע דָאס זָאגט דעם אויף — רָאזשינקעס41. עיקר דער

יענעם בַײ בלינצע איין איידער דיר אין בויך בַײ בלינצעס צוויי „בעסער

נָאך ניט ֿפָאלקלָאר–ֿפָארשער42 הָאט עס ַאז קיין זיך (דַאכט מויל“ אין

דָא). מיר עס טוען ֿפַארשריבן,

אַײער צו צוגעבן קענט איר בלינצעס, די אַײך ווייניק איז עס אויב

סָארט  זעלביקן דעם מיט זיך, ֿפַארשטייט אויך, קרעּפלעך44 — מעניו43

קעז.

ייִדן  בַײ מען ּפרַאוועט4 ָאוונט) אין 25סטן מַײ ָאוונט ביזן מַײ אין פֿונעם 23סטן אויס פַֿאלט עס (הַײיָאר3 סיוון2 7טן און 6טן דעם
גן–עדן9 פַֿאר  ַא עס איז קוקווינקל8 קולינַארישן פֿונעם סיני7. בַארג בַײם פֿונעם מּתן–ּתורה6 ָאנדענק שבֿועות אין יום–טוב5ֿ דעם

וועגַאנער13 און  קיין פַֿאר ניט בַאדויערן (צום בפֿרט12 וועגעטַאריער און בכלל11 מאכלים10 פֿון טרַאדיציָאנעלע ייִדישע ליבהָאבער
ניט קיין גלוטען).  עסן ווָאס מענטשן צום טייל פַֿאר נָאר

דַאנקען  נָאכשּפַײז47 ? ַא ָאן מָאלצַײט46 ַא יום–טוֿבדיקער45 איז ווָאס נָאר

געשמאַקן ַא עסן קענט איר ווָאס אויסצוקלַײבן. שֿבועות ֿפון איז דָא גָאט

באַקַאנטן  סַאמע דעם קעז און מיט לאָקשן–קוגל48 ַא קעז, מיט שטרודל

דעם ַארום נָאר ֿפָארזיכטיק49 : קעזקוכן. דעם טָאג : צו הַײנט דעסערט

קעגנערישע52  צוויי צווישן מלחמה51 ַא גרויסע איז דָא קעזקוכן ענין50

זַײן אייגענעם צד53. די אויסקלַײבן זיך יעדער איינער מוז און שולן

עווענטועל54 ַארום)  (און אונטן הָאבן קעזקוכן דער דַארף צי איז, ֿפרַאגע

ביידע ֿפון ֿפַארזוכן ַאוודאי מען דַארף דעם ניט ? אויף צי טייג55, ַא

צו ַא דעֿפיניטיוון  ּכדי57 צוצוקומען מָאל, מער ווי איין דָאס און מינים56,

באַשלוס. 

טרַאדיציע : דער ֿפון ָאנהייב דעם וועגן ַאוודאי ַאנדער ֿפרַאגע איז ַאן

עטלעכע דָא זענען עס ? דווקא מילכיקס שֿבועות מען עסט ווָאס ֿפַאר

ָאבער דָא וועלן מיר ווָאס וויצן59, גַאנץ גרָאבע ַא ּפָאר ַאֿפילו (און דעות58

מּתן–ּתורה  נָאך ַאז באַקַאנטסטע דערקלערונג איז די איבערחזרן60). ניט

און אויסגעהונגערט שטַארק געווען ייִדן זענען סיני, בַארג דעם אונטער

דַארף אויף דעם (ווָאס פֿלייש צוצוגרייטן געדולד קיין געהַאט ניט הָאבן

הָאבן  — זַאלצן) ווייקן61 און ֿפריִער עס דַארף : מע צַײט ַא סך מען דָאך

ֿפרייען נָאר זיך מען קען זַײן, ניט עס זָאל ווי ! געגעסן מילכיקס זיי

צו קוויקן62  זיך די געלעגנהייט געגעבן ס'הָאט אונדז ווַײל דערמיט,

געשמאַקע די מיט

! מאכלים שֿבועותדיקע
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מאכלים1  ייִדישע מיט שּפיל

שּפילן... זיך לאָמיר

די פַֿארמישט קָאמּפיוטער דער הָאט ווַײטערדיקע זַאצן די אין
מען עסט ווָאס געפֿינט, עסט זיי. מען ווען טעג די און מאכלים

! ווען

8 זייַט ענטֿפערס אויף די

רעטענישן1

1. maykholim plats/dishes, sing. מאכל maykhl 2. shabes shabbat, samedi/shabbat, Saturday 3. matses pain azyme/matzo 4. rosheshone 
Nouvel An juif/Jewish New Year 5. kede'y afin que/in order to 6. homen-... gâteaux au pavot/triangular pastry 7. yom-kiper Yom-
Kippour/Yom-Kippur 8. yontef fête/holiday 9. pieux/pious 10. galettes de pommes de terre/potato pancakes 11. beignets/dough-
nuts 12. mesles 24 heures/24 hours 13. bouillon/broth 14. pudding aux nouilles/noodle pudding 15. kha'neke Hanoucca/Hanucca 
16. khamishoser bishvat Tu-bi-shvat 17. rosh-khoydesh ... Nouvel An des arbres/New Year of the trees 18. purim fête de Pourim/
Purim 19. on se déguise/put on costumes 20. crêpes au fromage blanc/pancakes with white cheese 21. peysekh Pâque juive/Passover 
22. khale brioche tressée/hallah 23. shvues Shavouot 24. dattes/dates 25. figues/figs.

1. devinettes/riddles 2. ... sof à la fin/at the end 3. arc-en-ciel/rainbow.   

8 זייַט ענטֿפערס אויף די

געוויינטלעך מצות3. מען שבת2 באַקט אויף .1
עסט מען ווָאך. גַאנצער דער ֿפון טָאג הייליקסטער דער איז שבת .2

גָארניט.

ּכדי5 דָאס גַאנצע יָאר  יָאר. ייִדישן ֿפונעם ָאנהייב דער איז ראָש–השנה4 .3

המן–טאַשן6. מען עסט זיס, זַײן זָאל

ֿפרומע9 ייִדן  יום–טוֿב8. און ַא טרויעריקער גרויסער ַא איז יום–ּכיּפור7 .4

מעת–לעת12. גַאנצן דעם ּפָאנטשקעס11 און לַאטקעס10 עסן

לאָקשן–קוגל14 זענען טרַאדיציָאנעלע חנוּכה15–מאכלים. און ֿפיש יויך13, .5

ביימער17  די ֿפון ראָש–חודש ָאן רוֿפט מע ווָאס בשֿבט16, חמישה–עׂשר .6
הָאניק. מיט עּפל מען עסט ווינטער, אויס אין ֿפַאלט ווָאס און

עסט מען און סך ַא טרינקט מע זיך19, מען ֿפַארשטעלט ּפורים18–צַײט .7

קעז20. בלינצעס מיט

חלה22. נָאר ברויט, געוויינטלעך ּפסח21 עסט מען ניט קיין .8

פַֿײגן25. און ָאֿפט טרוקענע טייטלען24 מען שֿבועות23 עסט .9

און  מָאמענט, ַא אין מָאל מינוט, צוויי אין ַא מָאל איין ֿפָאר קומט 1. ווָאס

? יָאר ניט אין טויזנט מָאל קיין

ווָאס  איך טרינק. שטַארב ווען איך נָאר איך עס, גוט ווען מַאך 2. איך

? איך בין

איך ? בין ווָאס ָארט. איין אויף בלַײבנדיק וועלט דער ַארום ֿפָאר איך .3

זיך  טייל איך אויב און טיילן ניט זיך איך קען עס, הָאב איך 4. אויב

נישט. מער שוין עס איך הָאב

? רעגן–בויגן3 ַא ֿפון סוף2 בַײם זיך געֿפינט ווָאס .5

ָאן ? נישט מָאל קיין קומט נָאר בַײם קומען שטענדיק הַאלט ווָאס .6
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[1 ז' ֿפון [סוף

דעם מאכלים–שּפיל  ענטֿפערס אויף די •
7 ז' ֿפון

1. חלה 
לאָקשן–קוגל און ֿפיש 2. יויך,

הָאניק  מיט 3. עּפל
4. גָארניט

ּפָאנטשקעס און 5. לַאטקעס
פַֿײגן און טייטלען 6. טרוקענע

7. המן–טאַשן
8. מצות

קעז 9. בלינצעס מיט

[kishef] ּכישוף דער

[makhsheyfe] (—ות) מכשֿפה די
[kishef-] (ס) ּכישוף–מַא'כערין די

[mekhashef] (ים) מכשף  דער
[kishef-] (—/ס) ּכישוף–מַאכער דער

[malekh - malokhim] (ים) מלאך דער
[shed - sheydim] (ים) דער שד

[she'dekhe] (ס) שדיכע די
[lilis] לילית

[kameye] (ות) קמיע  די
[shmire] (—ות) שמירה די
[he'yele] (ך) האעלע דָאס

[shir-(h)amayles] (ן) דער שיר–המעלות

[eyn(h)ore] (ס) עין–הרע דער/די
[eyn(h)ore] עין–הרע ַאן געבן

[roye-veeyne-nire] רואה–ואינו–ניראה דער
[dibek - dibukim] (ים) דיבוק דער

ווַא'סערל דָאס
(ן) שּפרָאך דער

[farki'shefn] ֿפַארּכישוֿפן

[farkisheft] ֿפַארּכישוֿפט
[eyn(h)ore] עין–הרע ַאן ָא'ּפשּפרעכן

magie, sorcellerie ; sort/magic, 
sorcery; spell
sorcière/witch
sorcière/witch
sorcier/wizard
sorcier, magicien/wizard
ange/angel
démon
démone/demon (fém.)
Lilith
amulette/amulet
amulette/amulet
amulette portant la lettre ה/amulet 
with the letter ה
Psaume 121 censé protéger la par-
turiente/Psalm 121 (to protect the 
expectant mother)
mauvais œil/evil eye
jeter un sort/put a curse on
personne invisible/invisible man
dibbouk/dybbuk
potion
incantation
jeter un sort, ensorceler/enchant, 
cast a spell
ensorcelé/enchanted
exorciser/exorcise

ּכישוף–גלָאסַאר

ַאז  מען ווָארט), געדענקט מקור69 ֿפונעם צום

און נישט ַײ, דווקא שטייט ווָארט ייִדישן אינעם

יי. קיין

שיטה  ַארבעט אונדזער דָא : lion/לייב —

קומט נישט  lion אויף ענגליש ווַײל נישט

מיט (ֿפַארגלַײכט ווָארט גערמַאנישן ֿפונעם

ַארַײנגעקומען איז נָאר דַײטש), אויף Löwe
ַא ֿפרעמדווָארט ווי ענגליש שּפעטער אין סך ַא

ֿפרַאנצייזיש. ֿפון
69. moker source.

ֿפון ז' 7 אויף די רעטענישן • די ענטֿפערס
„מם“1 אות 1. דער

2. ַא פַֿײער
ּפָאסטמַארקע2 3. ַא

1. os mem la lettre/the letter 2 ם/מ. timbre/
stamp 3. sod secret 4. os nun la lettre/the 
letter ן/נ.

סוד3 4. ַא
„נון“4 אות 5. דער

מָארגן 6. דער

ווָאס דַײטשמעריזם ַא : mostly/מַײסטנס —

ייִדיש. אין ָאנגענומען שוין איז

איר געֿפונען ַאנדערע קרוֿבישע ווערטער הָאט

שרַײבט ? דערמָאנט נישט הָאבן מיר ווָאס

! tamtam@yiddishweb.com צו אונדז

מיר געבן אינעם קומענדיקן נומער וועלן

קענען ייִדיש–לערנערס ווָאס שּפרַאך–עצות ֿפַאר

העברעיִש.

[5 ז' ֿפון [סוף

ַאמולעט ַאן : אונטן אויסשטעלונג. דער ֿפון : ּפלַאקַאט רעכטס

מיט  קימּפעטָארין און די היטן דַארֿפן ווָאס מלָאכים דרַײ מיט

     © DR. ליליתן. ֿפַארטרַײבן דַארף ווָאס אויֿפשריֿפט דער קולטורעלע ַאזעלכע ֿפון בַײשּפיל נָאך ַא

דער  אינטערעס ֿפַאר דער איז אויסטוישן

געלערנטע קריסטלעכע בַײ קבלה53 ייִדישער

די  דַאנק לעצטנס, ַא מיטל–עלטער54. און אין

קבלה די איז בַאוועגונגען, עזָאטערישע נַײע

מָאדע“... „אין דער מָאל נָאך ַא

28סטן ביזן אויסשטעלונג די בַאזוכן קענט איר

! קַאטַאלָאג שיינעם דעם לייענען יוני און

53. kabole Cabale/Cabbalah 54. Moyen 
Âge/Middle Ages.
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