


האבן ל טוב  יום  לעכטיגן  דעם  כבוד 

פאר  פארצושטעלן  כבוד  דעם  מיר 

פון  אויסגאבע  פינפטער  דער  אייך 

תורה,  אויף  געווידמעט  "אותיות", 

חכמה און ידיעות, געשריבן אויף א ציענדער 

אויסגעהאלטענער  גלייכצייטיג  אבער 

וועלכע  המהדרין,  מן  למהדרין  שטייגער, 

די  יאר לכבוד  קומט ארויס עטליכע מאל א 

ימים טובים. 

לכבוד חנוכה ברענגען מיר אייך א העכסט 

נפתלי  הרב  מיט  ארטיקל  אינהאלטסרייכע 

אינוועסטירער  בארימטער  א  האראוויץ, 

באקאנטער  א  אויך  ווי  יועץ,  ביזנעס  און 

ר'  ספרים.   פון  פארפאסער  און  רעדנער 

זיין טייערע  נפתלי האט אונז געשאנקען פון 

זיידעס  זיינע  פון  זכרונות  דערציילן  צו  צייט 

איבערגעבן  דור,  לעצטן  פון  צדיקים  און 

פראקטישע הדרכה ווי אזוי צו מצליח זיין אין 

און  אינטערעסאנטע  מיטטיילן  און  ביזנעס, 

פינאנציעלער  דער  איבער  ידיעות  נוצליכע 

וועלט בכלליות.  

א  אז  א(  קד,  )פסחים  זאגט  גמרא  די 

בנן של קדושים איז איינער וואס קען נישט 

בנש"ק  א  איז  נפתלי  ר'  המטבע.  צורת  קיין 

וועלכער האט געפלאנט אריינצוגיין אין דער 

חינוך וועלט, אבער זיין רבי און קרוב, הרה"ק 

אים  האט  זי"ע,  מספינקא  הערשעלע  רבי 

וועלט,  ביזנעס  באפוילן אריינצוגיין אין דער 

נוצן  און  המטבע,  צורת  מיט'ן  באקענען  זיך 

העלפן  צו  ערפארונג  און  קענטעניסן  זיינע 

אנדערע אידן. 

אונזער שמועס מיט ר' נפתלי איז בעיקר 

פארנעם.  פראקטישער  א  אויף  געווידמעט 

פארלאנג  גרויסע  גאר  א  פארהאן  איז  עס 

צרכי  ביזנעס.  און  פרנסה  אין  הדרכה  פאר 

עמך ישראל מרובים, און מיט יעדן בית נאמן 

ולתפארת  לשם  זיך  בויט  וואס  ישראל  בית 

דארפן  וועלכע  משפחה'לע  א  נאך  צו  קומט 

ר'  וואוינען.  צו  דירה  א  און  עסן  צו  ברויט 

נפתלי פארמאגט אסאך יארן פון ערפארונג, 

סיי אויף דער אייגענער האנט און סיי פון זיין 

ייעוץ פאר אנדערע, ואין חכם כבעל הנסיון. 

כלל  דורך  געדענקט  ווערט  חנוכה  זאת 

ישראל אין אמעריקע אלס דער טאג ווען ר' 

ארויסגעגאנגען  איז  רובאשקין  מרדכי  שלום 

ברענגען  מיר  מויערן.  טורמע  די  פון  פריי 

טורמע  פארלאזטע  א  פון  גרוס  א  אייך 

דיקע  מיט  ארומגענומען  פילאדעלפיע  אין 

געשיכטע  די  דערציילט  וועלכע  מויערן, 

אונז  גיבט  און  אמעריקע,  אין  תפיסה  פון 

אזוי  ווי  אריינבליק  היסטארישע  שטיקל  א 

אזויפיל  באקריוודעט  וואס  סיסטעם  א 

דער  אין  געקומען  צושטאנד  איז  מענטשן 

דעמאקראטישער אמעריקע. 

ליכטיגקייט,  פון  טוב  יום  דעם  לכבוד 

ברענגען מיר אייך א באריכט פון די העכערע 

דעם  באדינען  השמים  צבא  די  וואו  ספערן, 

פונקטליכקייט  אויסטערלישע  אן  מיט  יקום 

אויג  די  פראכט.  מאיעסטעטישע  און 

פארכאפנדע בילדער פון די שטערן נעפל וואס 

מען זעט מיט פארגעשריטענע טעלעסקאפן 

און  אויגן,  די  פאר  לעבעדיג  ווערן  הימל  אין 

פארווארט
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ערב ה מקוה  די  נאך  אלטנדיג 

נאסע  די  קרייזלנדיג  שבת, 

ערב  קורצן  דעם  אין  פיאות 

מיר  גייען  נאכמיטאג,  שבת 

איינצוקויפן  שטיבל  שמש  אין  אריין 

שבת.  לכבוד  קלייניקייטן  אפאר 

קליינע  די  אויף  פאלן  אויגן  אונזערע 

"ברטנורא" וויינען - א זיסן וויין וואס 

קליינע  אזעלכע  אין  קויפן  קען  מען 

קענס, אזוי ווי א סאדע. מיר האנדלען 

זיך איין צוויי קענס, און מיר דערלאנגען 

גיבט  וועלכער  איד,  מקוה  פאר'ן  עס 

באלד ארויס זיין פסק, "אכט דאלער."

גרויסער  דער  נישט  בין  איך 

א  אבער  גאון,  מאטעמאטישער 

אז  צייגט  קאפ  אין  חשבון  שנעלער 

ווען  דאלער,  פיר  קאסט  איינע  יעדע 

גלעזל  איין  בערך  דא  ליגט  הכל  בסך 

פון א זיסן, ביליגן וויין. "אזוי טייער?" 

וואונדערן מיר זיך. 

אויס;  עפעס  ס'מאכט  אז  נישט 

דאך  ווערט  טוב  ויום  שבת  הוצאות 

סייווי צוריקגעצאלט פון הימל. אונזער 

די  אויף  ליבערשט  איז  וואונדער 

הוצאות  די  אז  אנדייטונג  אלגעמיינע 

ווערן געטאפלט און געטריפלט. 

"דו ווייסט נישט?" זאגט דער מקוה 

איד. "אלעס איז ארויף!"

מיין  )חוץ  ארויף  איז  אלעס  יא, 

בין  איך  זיך(.  פארשטייט  געהאלט, 

און  עקאנאמיסט  גרויסער  דער  נישט 

איך קען נישט קלארשטעלן פארוואס 

די שטיפעניש ביי די בארטנס וואו מען 

לאדנט אפ פראדוקטן פון כינע ברענגט 

אין  געפלאנצט  ווערן  וואס  טרויבן  אז 

קאליפארניע זאלן אויטאמאטיש ווערן 

טייערער. אבער אז אלעס גייט ארויף, 

אן  מיט  מיטכאפן  נישט  זיך  וויל  ווער 

אומזיסטע רייזע צו די לבנה. 

א  דערמאנט  אונז  האט  דאס 

שמועס מיט א איד וועלכער איז געווען 

א  אין  פאראינטערעסירט  שטארק 

האבן  מיר  וואס  אינטערוויו  געוויסן 

באשריבן אין די שפאלטנס פון אותיות, 

און ער האט זיך איינגעהאנדלט עטליכע 

אויסגאבע,  אותיות  דער  פון  קאפיעס 

חברים.  זיינע  פאר  פארטיילן  וועלנדיג 

א  ס'קאסט  אז  געמיינט  האב  "איך 

פינעווער" האט ער שפעטער געזאגט. 

נישט  קענטיג  האט  איד  )דער 

איינעם  דעם  מיט  אז  געכאפט 

אז  געווען  מגלה  ער  האט  קאמענטאר 

ער האט שוין נישט געקויפט קיין לייען 

מאטעריאל אין דער אידישער שפראך 

אסאך יארן.(

דער פרייז וואס מיר רעכענען פאר 

נישט  גראדע  איז   -  $8.99  - אותיות 

טייערער פון רוב אידישע אויסגאבעס. 

לאמיר שמועסן
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מיר אמאל א  איד האט  ליטווישער 

צו פארהערן אויב איך  פראבירט 

די מגילה. ער פרעגט  ליינען  קען 

מיר ווי אזוי איך ליין אפ דעם פסוק: ַעל ִרְצַפת 

ַהט ָושֵׁׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת. איך האב פארגעליינט  בַּ

דעם פסוק שיין הויך מיט די טראפן.

ער  האט  געווען!"  יוצא  נישט  "האסט 

ת." גע'טענה'ט. "האסט געזאגט ִרְצפַּ

יוצא  נישט  איך  האב  פארדעם  "נו, 

געווען?"

דער איד עפנט אויף א ספר ישעיה און 

ָעף ֵאַלי ֶאָחד  ווייזט מיר אויפ'ן פסוק )ו, ו(: ַויָּ

ָלַקח  ֶמְלַקַחִים  בְּ ה  ִרְצפָּ ּוְבָידֹו  ָׂרִפים  ַהשְּ ִמן 

די  ַח. און ער איז מיר מסביר אז  ְזבֵּ ַהמִּ ֵמַעל 

עזרה  די  פון  און   - אסתר  מגילת  פון  ִרְצָפה 

און  פלאר,  רפויה, באדייט א  פ"א  א  מיט   -

וויבאלד  קויל.  פייערדיגע  א  באדייט  ה  ִרְצפָּ

די פינטעלע אינעם פ' טוישט דעם באדייט 

פונעם ווארט, איז מען נישט יוצא אויב מען 

פארטוישט עס. 

טעות  א  אז  אזוי,  טאקע  איז  הלכה  די 

דעם  פון  באדייט  דעם  נישט  טוישט  וואס 

אבער  פראבלעם.   קיין  נישט  איז  ווארט, 

טוישט  וואס  טעות  א  מאכט  מען  אויב 

יא  מען  דארף  ווארט,  פונעם  באדייט  דעם 

אריין  האקן  וואס  אידן  )אלע  איבערזאגן. 

ביים וֵאת און וֶאת זאלן מוחל זיין און לערנען 

די הלכה.(

� �
אין דעם ארטיקל "הלל אין באלטימאר" 

)אותיות תשרי עמ' 97( ווערט געברענגט אז 

דער בעל תפילה האט אנגעהויבן "פתחי לי" 

ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  איז:  פסוק  דער  הלל.  ביים 

ֶצֶדק )תהלים קיח, יט( פתחו מיט א ו'. פתחי 

לי מיט א י' קומט פון שיר השירים, וואו עס 

ְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי )שיר השירים  שטייט פִּ

ה, ב(. 

דער טעות איז ווארשיינליך אריינגעפאלן 

זעט  עס  ווי  איז,  שרייבער  דער  וויבאלד 

וועלכער  איד,  חסידישער  א  אוודאי  אויס, 

זאגט ארויס פתחו און פתחי מיט די זעלבע 

אנדערע  זיי  טראגן  באמת  אבער  הברה. 

"עפנט  ו' טייטשט  א  - פתחו מיט  באדייטן 

מיר אויף", ווען מען רעדט צו א רבים. פתחי 

מיט א י' טייטשט "עפן מיר אויף" ווען מען 

רעדט צו א פרוי. 

אצינד קענען מיר דן זיין אויב דער טעות 

איז אזא הארבע טעות אז עס טוישט דעם 

באדייט פונעם ווארט, אדער נישט. לכאורה 

טוישט עס דעם באדייט, ווייל פתחו מיט א 

צוויי אנדערע  י' טראגן  א  ו' און פתחי מיט 

- כאטש ענליכע - באדייטן. אבער מען קען 

אויך זאגן אז וויבאלד א געשריבענע ווארט 

א  ווען  און  ליינען,  צו  געמאכט  דאך  איז 

חסידישער איד ליינט הערט ער בכלל נישט 

קיין חילוק צווישן "פתחו" און "פתחי", איז 

עס נישט אזא געפערליכער טעות. 

דא איז אונז שווער געווארן א קשיא, פון 

וואנעט איז געקומען דער י' פון פתחי לי? 

הערליך  קשיא  די  אבער  איז  שפעטער 

טיקון תעות
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לוי אלגאזי
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בר  זיידנ'ס  מיין  געשריבן  האט  ער  און  אים, 

די  פון  געווען  איז  זיידע  מיין  פשט'ל.  מצוה 

ערשטע צו דרוקן דעם מאיר עיני חכמים. 

מיט גאלדענע 
קנעפ אין קרית יואל

באמערק  יחסן,"  גרויסער  א  זענט  "איר 

איך.

קלעפ…"  מער  געבן  מיר  מען  וועט  "נו, 

הומאר,  טרוקענע  מיט  נפתלי  ר'  רעאגירט 

וואס  קשר  דעם  מיט  ממשיך  איז  ער  און 

זייער משפחה האט געהאט מיט גדולי וצדיקי 

ישראל. 

אמאל  האט  זי"ע  רבי  סאטמארער  דער 

געזען  האט  ער  אז  זיידן  מיין  פאר  געזאגט 

הרה"ק רבי נפתלי מעליצער, און ער איז ממש 

צורה,  הייליגע  זיין  פון  התפעלות  פון  ארויס 

אויסדרוקנדיג זיך אז ער איז געווען א "מלאך 

אלקים." דער רבי האט שטארק געהאלטן פון 

מיין זיידן, און זיי האבן זיך געהאלטן שטארק 

בידידות. 

מיט  געווען  משדך  זיך  האב  איך  ווען 

בין  שליט"א,  וואקסמאן  אפרים  רבי  הגאון 

אלטער  אן  ווען  אויפרוף,  ביים  געזעסן  איך 

דערציילט  ער  מיר.  צו  אריבער  קומט  איד 

ביים  בחור  הויז  דער  געווען  איז  ער  אז  מיר 

זיידע האט  מיין  ווען  און  רבי'ן,  סאטמארער 

פארלוירן א טאכטער אין א קאר עקסידענט 

ער  האט   - געבוירן  בין  איך  בעפאר  נאך   -

געדרייווט דעם רבי'ן אין קאר צו קומען מנחם 

אבל זיין. 

אויפ'ן  געווען  איז  המדרש  בית  דער 

ערשטן שטאק, און מיין זיידע האט געוואוינט 

אויפ'ן צווייטן שטאק. דער סאטמארער רבי 

איז ארויפגעקומען אויפ'ן צווייטן שטאק, און 

מיין זיידע האט אנגעהויבן וויינען. רבי יואליש 

אן  מיך  קוקסט  "דו  געוואונדערט,  זיך  האט 

און דו פאנגסט אן וויינען…?" און מיין זיידע 

מיינע  אז  גענוג  "נישט  געענטפערט,  האט 

גורם געווען אז מיין טאכטער  חטאים האבן 

נאר איך  וועלט,  פון דער  איז אוועקגענומען 

האב געדארפט מטריח זיין דעם גדול הדור זיך 

וועסט סייד און ארויפקריכן  צו שלעפן ביז'ן 

ביז'ן צווייטן שטאק…"

מיין זיידע און דער רבי פלעגן פארברענגען 

זיי  וואו  ספרינגס,  שעראן  אין  אינאיינעם 

זיידע  מיין  אפרוה.  אויף  פארן  ביידע  פלעגן 

האט געהאט א סטראוק ווען איך בין געווען 

פארבינדן  זיך  האט  מען  אלט.  יאר  צוויי 

געווען  מודיע  און  רבי'ן,  סאטמארער  צום 

האט  רבי  דער  ווען  בשורה.  שווערע  די 

אראפגעלייגט דעם טעלעפאן איז ער געווען 

אויסגעדרוקט,  זיך  און  שטארק פארקלעמט 

קיין  גיין  צו  פארוואס  נישט  שוין  האב  "איך 

איז  רבי  מעליצער  דער  ספרינגס,  שעראן 

נישט געזונט." 

סתם  געווען  נישט  איז  דאס  און 

דער  איז  דעמאלט  זייט  אויסדרוק.  אן 

קיין  געפארן  נישט  טאקע  רבי  סאטמארער 

שעראן ספרינגס. 

אין  אריינגיין  אויך  פלעגט  טאטע  מיין 

צום סאטמארער  ברכות  פאר  וויליאמסבורג 

אין  געווען  בין מערערע מאל  איך  און  רבי'ן, 

הרה"ק רבי יצחק ממעליץ מיט זיינע פלימעניקס 
למשפחת האלבערשטאם )קרעדיט: אידישע וועלט(
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אז  פירמע  פינאנציעלע  אייגענע  אן  צוטאגס 

נישט  בין  איך  אבער  געוואלט,  וואלט  איך 

אינטערעסירט צו האבן דעם גאנצן קאפ וויי 

אויף מיינע פלייצעס. 

איך פארמאג מיין אייגענע פראקטיצירונג 

עס  אבער  באנק,  גרויסן  א  אינערהאלב 

א  בין  איך  ביזנעס.  אייגענע  מיין  נישט  איז 

ּפי  זשעי  אין  אינוועסטירער  פינאנציעלער 

קליענטן,  אייגענע  מיינע  האב  איך  מָארגען; 

אבער  באנק,  דעם  מיט  שותף  א  בין  און 

ארויסצושיקן  זארגן  נישט  זיך  דארף  איך 

סטעיטמענטס, איך דארף נישט צאלן רענט 

אדער עלעקטריק; די באנק טוט אלעס פאר 

מיר. אבער דאס מיינט נישט אז איך ארבעט 

קליענטן  די  געהאלט;  באשטימטע  א  פאר 

וואס קומען צו מיר זענען מיינע. 

סעילס איז א כלי 
מחזיק ברכה

ווי  אנדערש  געהאלט  א  איז  וואס  "מיט 

סעילס?" ווילן מיר פארשטיין. 

איז  וואס  פרייז  א  איז  געהאלט  א 

באשטימט באזירט אויף א שעה'ליכע ראטע, 

שטיין.  אין  איינגעקריצט  ווי  איז  וועלכע 

נישט  אבער  ארויפגיין,  צוביסלעך  קען  עס 

קיין סאך. עס קען זיך נישט טאפלען אין א 

אין  אפילו  אדער  יאר,  דריי  אין  אדער  יאר, 

מיט  אן  הייבט  מען  אויב  אויסער  יאר,  פינף 

זייער א נידריגע געהאלט און מען לייגט אריין 

הבית  בעל  דער  אזש  כוחות  אומגעהויערע 

קען זיך נישט זען אן אים. 

אן ארבעטער קען גיין פון פערציג טויזנט 

א  דאלער  טויזנט  אכציג  צו  יאר  א  דאלער 

יאר, אבער נישט פון אכציג טויזנט דאלער א 

יאר צו הונדערט זעכציג טויזנט א יאר, אדער 

דריי  צו  יאר  א  טויזנט  זעכציג  הונדערט  פון 

אין  יאר.  א  טויזנט  צוואנציג  און  הונדערט 

סעילס איז עס אבער יא מעגליך. 

איבערגעגאנגען  לעצטנס  בין  איך 

דאקומענטן,  פינאנציעלע  אלטע  מיינע 

די  פון  דאקומענטן   W2 די  איבערקוקנדיג 

געווארן  בין  איך  יאר.  צוואנציג  לעצטע 

עס  שיין  ווי  הטוב  הכרת  מיט  אנגעפילט 

איז  עס  אזש  יארן,  די  במשך  געשטיגן  איז 

מיר אליין געווען שווער צו גלייבן. דאס איז 

וואס מען קען באווייזן ווען מען טוט סעילס. 

ס'איז מעגליך צו פארדינען דעם ערשטן יאר 

יאר  צווייטן  דעם  דאלער,  טויזנט  הונדערט 

הונדערט זיבעציג טויזנט, און דעם דריטן יאר 

צוויי הונדערט פופציג טויזנט. 

באקומט  מען  וואס  זשאב  יעדן  ביי 

פארהאן  איז  געהאלט,  א  דערויף  באצאלט 

עס  וואו  ביז  גרעניץ  א   ,ceiling א  דאך,  א 

שווער  ווי  חילוק  קיין  נישט  אנקומען.  קען 

פרייז  א  פארהאן  איז  ארבעט,  מען  גוט  און 

אויף דעם זשאב. לאמיר זאגן אז איינער איז 

א קאנטראלער פאר א פירמע, איז פארהאן 

פאר  צאלט  מען  וואס  פרייז  בערכ'דיגע  א 

בעסטער  דער  זיין  קען  ער  קאנטראלער.  א 

אבער  אמעריקע,  גאנץ  אין  קאנטראלער 

זיין זשאב האט א פרייז רעינזש; עס האט א 

גרעניץ. 

געקומען  איז  איד  א  אז  דערציילט  מען 

געבעטן  און  זצ"ל  רבי'ן  סאטמארער  צום 

פאר  טוסטו  "וואס  פרנסה.  פאר  ברכה  א 

פרנסה?" האט דער רבי געפרעגט. "איך בין א 

מענעדזשער אין א וועיר הויז," האט דער איד 

פרעגט  פארדינסטו?"  "וויפיל  געענטפערט. 

דער רבי ווייטער. "צען דאלער א שעה," האט 

- אין יענע יארן איז עס  יענער געענטפערט 

געווען א נארמאלע געהאלט. 

ארבעטסטו?"  וואך  א  שעה  "וויפיל 

וואך,"  א  שעה  "פופציג  רבי.  דער  פרעגט 
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דריטער טייל

דער סטאק 
מארקעט

אייער  וועגן  אביסל  רעדן  מיר  "קענען 

פאסטן אין וואל סטריט?" ערלויב איך מיך צו 

שטעלן א פראגע. 

ר'  פרעגט  עס?"  אינטערעסירט  "וועמען 

נפתלי א גוטמוטיגער. 

דערוועגן,"  נייגעריג  זייער  בין  "איך 

פארענטפערן מיר זיך. "אוודאי נישט איבער 

איבער  נאר  זשאב,  ספעציפישע  אייער 

סטאק  דער  און  וועלט  פינאנציעלער  דער 

מארקעט בכלליות." און מיר שמועסן אביסל 

דערוועגן אין אן אנגענעמע געשפרעך. 

ערקלערט  אינוועסטירער."  אן  בין  "איך 

ריעל  אין  אינוועסטיר  "איך  נפתלי.  ר' 

עסטעיט און אין דער סטאק מארקעט. איך 

אינוועסטיר מיין אייגענע געלט, ווי אויך האב 

אינוועסטיר  איך  וואס  קליענטן  אסאך  איך 

אויך  אינוועסטיר  איך  פארמעגנס.  זייער 

געלטער פון מערערע גרויסע ארגאניזאציעס. 

דאס איז אן אויסערגעווענליכע אחריות. עס 

איז נישט קיין לייכטע ארבעט."

"איר פראבירט צו פאראויסשאצן וועלכע 

דעם  לויט  און  זיין,  מצליח  גייען  סטאקס 

אינוועסטירט איר?" פרעגן מיר. 

רופסט  דו  וואס  זיך  ווענדט  "עס 

פון  רעדט  מען  אויב  'פאראויסשאצן'. 

פאראויסשאצן ווי אזוי דער סטאק מארקעט 

חודש,  קומענדיגע  אדער  וואך,  קומענדיגע 

אדער סוף יאר, קען איך דאס נישט וויסן."

וויסן  צו  מעגליך  נישט  איז  עס  "אויב 

וואו די סטאקס וועלן האלטן, דעמאלט מיט 

איך  וויל  מיר?"  ווי  בעסער  איר  זענט  וואס 

פארשטיין.

"עס איז נישט קיין בלינדע צוטרעף, מען 

טערמין.  לאנגן  אין  פאראויסשאצן  עס  קען 

אז  איז  ביזנעס  מיין  פון  חלק  שווערסטע  די 

רוב מענטשן טראכטן נישט פון פאראויס. זיי 

ווילן זען די רווחים שוין יעצט. זיי מיינען אז 

אין  מארקעט  דעם  פאראויסשאצן  קען  מען 

קורצן טערמין, און דערפאר מאכן זיי גרויסע 

טעותים.

"איך וועל דיר פרעגן א פשוט'ע פראגע. 

לאמיר זיך פארשטעלן אז איך וואלט געווען 

פאראיאר,  אינאיינעם  זיצן  מיר  נביא.  א 

אנהייב יאנואר, און איך דערצייל דיר אז איך 

ערגסטע  די  אנקומען  וועט  יאר  דעם  אז  זע 

מגיפה זינט די שפאנישע פלו, און די גאנצע 

מיליאנען  פאראליזירט.  ווערן  וועט  וועלט 

מענטשן וועלן שטארבן, די עקאנאמיע וועט 

מענטשן  אפשטעל.  גענצליכע  א  צו  קומען 

וועלן זיין איינגעשפארט ביי זיך אינדערהיים, 

מיט  איבערגעפילט  זיין  וועלן  שפיטעלער 

יאר  א  ביז  געדויערן  וועט  און עס  קראנקע, 

ביז מען וועט קענען אנטוויקלען א געהעריגע 
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אן אויג
Helix Nebula

די נענטסטע נעבולא צו דער ערד ווערט 

גערופן די העליקס נעבולא. עס באשטייט פון 

די איבערבלייבענישן פון א פארשטארבענעם 

שטערן, און עס געפינט זיך זיבן הונדערט ליכט 

יארן אוועק פון דער ערד קוגל. דאס מיינט 

אז אויב איר וועט פארן אזוי שנעל ווי א ליכט 

שטראל, וועט געדויערן גאנצע זיבן הונדערט 

יאר אנצוקומען אהין!

די העליקס נעבולא קוקט אויס ווי אן 

"אויג", אבער באמת איז עס נישט מער פון אן 

אויסגעשפרייטע הויפן שטויב און גאז. דאס 

בילד איז גענומען געווארן דורך די "שפיצער 

טעלעסקאפ" פון נאסא. אסטראנאמער נוצן 

גאר מאכטפולע טעלעסקאפס כדי צו נעמען 

בילדער פון ווייטע זאכן אינעם יקום. די שפיצער 

טעלעסקאפ און די האבל טעלעסקאפ האבן שוין 

אפגעכאפט אסאך בילדער פון ווייטע נעבולא. 
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א בייגל
Ring Nebula

עס קוקט אויס ווי א 

קעניגליכער רינגל, מיט א 

קריסטאלענעם גרין-בלוי אין 

צענטער און הערליכע רויטע 

דיאמאנטן וואס רינגלען עס ארום. 

אז מען וויל, קען זיך דאכטן ווי 

דאס איז א רינדיגע בייגל אדער א 

 )doughnut( געשמאקע טייג-נוס

לכבוד חנוכה, באשפרענקלט מיט 

רויטע צוקערדיגע קריסטאלן. 

פאקטיש איז דאס א ריזיגע 

נעבולא, וואס אין דער סאמע 

צענטער געפינט זיך א פיצעלע 

ווייסע פינטל וועלכע איז 

אומגעהויער מאסיוו און הייס. 

די רינג נעבולא געפינט זיך 

צוויי טויזנט ליכט יאר אוועק פון 

אונז. אויפ'ן אויג-פארכאפנדן בילד, 

גענומען מיט'ן האבל טעלעסקאפ, 

קוקט עס אויס ווי א רינגל, אבער 

עס איז בכלל נישט געבויט אין דעם 

פארעם. דער בלוי פון דעם צענטער 

פונעם רינג שניידט באמת דורך די 

דרויסנדיגע חלקים, נאר די נעבולא 

איז געבויט אזוי ווי א לענגערע זייל, 

און וויבאלד ווען מיר קוקן פון דער 

ערד קוקן מיר אריין אין צענטער 

פון דעם זייל, זעט אויס ווי דער 

נעבולא איז אויסגעשטעלט ווי א 

גרויסער רינג. 
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א רחמנות'דיגע 
תפיסה

קורצן מ א  אויף  דא  זיך  געפינען  יר 

די  פילאדעלפיע,  שטאט  אין  באזוך 

וועלכער  אין  שטאט  היסטארישע 

אמעריקע  פון  חסד  של  מלכות  דאס 

געווארן און מען האט אין איר  געגרינדעט  איז 

געשריבן די קאנסטיטוציע.

צוזאמגענומען  זיך  האבן  תקל"ז  שנת  אין 

אריסטאקראטן  גרופע  א  פילאדעלפיע  אין 

קאלאניעס,  אמעריקאנער  די  פון  אדללייט  און 

דער  פון  זעלבסטשטענדיג  דערקלערט  זיך  און 

איז  דערמיט  אימפעריע.  ענגלישער  מעכטיגער 

געבוירן געווארן די ערשטע דעמאקראטיע אין 

דער וועלט. 

מערערע  פון  היים  די  איז  פילאדעלפיע 

היסטארישע ערטער אין אמעריקע, וועלכע מיר 

אבער  צוקונפט,  דער  אין  באשרייבן  צו  האפן 

מיר זענען אממערסטנס געווארן באגייסטערט 

געפינט  וועלכע  תפיסה  פארלאזטער  דער  פון 

אלס  באקאנט  שטאט,  פון  צענטער  אין  זיך 

 Eastern( פעניטענטיערי"  סטעיט  "איסטערן 

זיך אן  וועלכע פארדינט   )State Penitentiary

אפהאנדלונג פאר זיך. 

שטאטן  פאראייניגטע  די  פון  גרינדער  די 

מענטשן,  גלויביגע  שטארק  געווען  זענען 

וועלכע זענען אנטלאפן פון אייראפע וויבאלד די 

דארטיגע קירכע האט זיי גע'רודפ'ט. דווקא אט 

די רעליגיעזע מענטשן האבן געהאט א שטארקע 

פארשטאנען  האבן  זיי  פרייהייט.  פאר  הערצה 

יעדער  אז   - השגות  גוי'אישע  זייערע  לויט   -

א  און  געטליכע חשיבות  א  מענטש פארמאגט 

רעכט צו לעבן לויט זיינע פערזענליכע גלויבונגען 

און אינטערעסן, און קיין שום פרעמדע רעגירונג 

אדער מאכט קען דאס נישט צונעמען פון אים.

געווען  זענען  גרינדער  אמעריקאנער  די 

א מאוימ'דיגע 
שטילקייט און א פארכטיגע 
איינזאמקייט באנעמט די 
גאנצע עקזיסטענץ ווען 
מען קומט אריין צווישן די 
טויערן פונעם 'איסטערן 
סטעיט ּפעניטענטיערי'. די 
מויערן הייבן זיך צענדליגער 
פיס אין דער הייך. ביי יעדן 
ווינקל זענען פארהאן הויכע 
טורעמס, קענטיג פאר די 
וועכטער, וועלכע קענען 
זיך אומקוקן פון אויבן אויף 
לאנגע מיילן ווייט.

דער שטח איז גרויס און 
לופטיג, אבער די ליידיגקייט 
ערוועקט א משונה'דיגן 
פחד. פונדרויסן האט עס 
אויסגעזען ווי א מעכטיגער 
שלאס, א פעסטונג, מיט 
פענסטער און מיט ערטער 
פון וועלכן מען קען 
ארויסשיסן אין פאל פון א 
מלחמה. אבער ווי איך ווער 
געוואויר במשך דעם באזוך, 
זענען סיי די פענסטער און 
סיי די ארויסשיס ערטער 
פאלש. עס איז בלויז געצילט 
צו ווארפן א שרעק. 

"מען וועט מיר דא 
ארויסלאזן נאכ'ן באזוך, 
יא?" וויצל איך מיך מיט'ן 
שומר הפתח. 
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תפיסה
אין דער תורה
תפיסה
אין דער תורה

וען די אידן זענען געווען אין מדבר, האט ו

א  געשעעניש.  שרעקליכע  א  פאסירט 

צו  געבוירן  איז  וועלכער  קינד,  אידיש 

זיין פאטער  אידישער מאמע אבער  אן 

געווען  עובר  האט  מצרי,  א  געווען  איז 

געשאלטן  ר"ל  האט  ער   - הארבסטן  אויפ'ן 

האט  מען  אויבערשטן.  פון  נאמען  דעם 

וועלכער  רבינו,  משה  צו  געברענגט  אים 

וואס  באשעפער  ביים  אנגעפרעגט  האט 

דער עונש זאל זיין. דערווייל האט מען אים 

אויסצואווארטן  תפיסה  אין  אריינגעלייגט 

דעם פסק פון הימל, ווי דער פסוק זאגט אין 

ָלֶהם  ִלְפרֹׁש  שְָׁמר  מִּ בַּ יֻחהּו  נִּ "ַויַּ אמור,  פרשת 

י ה'" - מען האט אים אריינגעשטעלט  פִּ ַעל 

וועט  מען  ביז  פלאץ  אפגעהיטענעם  אן  אין 

ערקלערן פון באשעפער וואס צו טון )ויקרא 

כד יב(. דער באשעפער האט באפוילן אז מען 

דער  אויסער  מקלל  דעם  ארויסטראגן  זאל 

מחנה און אים פארשטיינערן, און אזוי האט 

מען טאקע געטון. 

אין פרשת שלח געפינען מיר אן ענליכע 

געשעעניש. מען האט געטראפן א איד וואס 

האט געקליבן העלצער אום שבת. מען האט 

אפגעהיטענע  אן  אין  אריינגעשטעלט  אים 

אנגעפרעגט  האט  רבינו  משה  און  ארט 

זאגט  פסוק  דער  טון.  צו  וואס  הימל  אין 

קלאר אז די סיבה פארוואס מען האט אים 

איינגעשפארט איז ווייל מען האט נאכנישט 

אים:  קומט  וואס  עונש  דעם  געוואוסט 

"ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשָמר, ִּכי ֹלא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה 

לֹו" )במדבר טו, לו(. 

עס איז מערקווירדיג וואס רש"י ברענגט 

מקושש  דער  און  מקלל  דער  אז  מדרש  פון 

צייט, אבער  זעלבער  דער  אין  געווען  זענען 

מען האט זיי נישט אריינגעשטעלט אין דער 

זעלבער תפיסה, וויבאלד ביים מקושש האט 

מען געוואוסט אז א מחלל שבת דארף מען 

אומברענגען, נאר מען האט נישט געוואוסט 
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פראקטישקייט  דער  אויסער 

די  האבן  סיסטעם,  דעצימאלן  פונעם 

רעוואלוציאנערן געהאט נאך א כוונה מיט'ן 

געוועזענעם  פונעם  מעגליך  וואו  אפנויגן 

רעכטע  די  אין  זיין  צו  בועט  כדי  סיסטעם, 

מאנארכיסטן וואס האבן געזוכט אנצוהאלטן 

זיי מיט דעם אויך  דעם אלטן. דערצו האבן 

אומאפהענגיגקייט  זייער  אויסגעדריקט 

רעליגיע,  און  קירכע  קאטוילישער  דער  פון 

מער  איז  קאלענדאר  נייעם  לויט'ן  וויבאלד 

נישט געווען קיין זונטאג, דער קריסטליכער 

רו-טאג, און אנדערע קריסטליכע חגאות.

געווארן  זענען  פראקרייך  גאנץ  איבער 

זייגערס  רעוואלוציאנערע  די  פארשפרייט 

צייטן"  "נייע  די  אבער  קאלענדארס,  און 

האבן נישט אנגעהאלטן פאר לאנג. הגם מיט 

כל  סוף  עולם  דער  זיך  האט  זאכן  אנדערע 

סיסטעם,  מעטרישן  צום  צוגעוואוינט  סוף 

א  צו שטארק  איז  רעכענונג  צייט  די  אבער 

חלק פונעם טאג-טעגליכן לעבן און די מאסן 

האבן עס נישט געוואלט אקצעפטירן.

פאליטיק  נאפאלעאנ'ס  האט  בנוסף 

האט  ער  וויבאלד  ראלע,  א  געשפילט 

מיט'ן  מאכן  צו  שלום  געזוכט  עווענטועל 

ער  האט  אקט  חנופה  א  אלס  און  פויפסט, 

פארמעל אפגעשאפן דעם נייעם קאלענדאר 

יאר  צוועלף  בלויז   ,)1806( תקס"ו  יאר  אין 

נאך זיין גרינדונג.

געקלערט  מאנארכיסטן  די  האבן  אויב 

אז דער רעוואלוציאנערער קאלענדאר איז א 

פארגאנגענהייט, האבן זיי א טעות געהאט. 

יאר-צענדליגער  קומענדיגע  די  במשך 

מהומות  פארשידענע  פארגעזעצט  האבן 

 )1871( תרל"א  אין  און  פראנקרייך,  אין 

לינקע,  א   – קָאמונע"  פאריזער  "די  איז 

סאציאליסטישע רעגירונג – געקומען צו דער 

א פראנצויזיש רעוואלוציאנערער קאלענדאר

זייגערס מיט צען און 24 שעה
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מוציא  נישט  האט  הערשאפט  איר  מאכט. 

שנתה געווען, און איז נאך עטליכע חדשים 

מיליטער.  דורכ'ן  געווארן  אונטערגעברענגט 

די קאמונע האט אבער אריינגעכאפט צוריק 

איינצופירן דעם רעוואלוציאנערן קאלענדאר 

פאר א קורצער צייט – אזוי לאנג ווי 17 טעג 

)אדער 170 שעה, אדער 1.7 דעקַאדע(.

)7
סאוויעטישער

אין א פינקן טאג האט מיכַאאיל ּפעטרָאוו 

גאס  ווָאזדוויזשענקַא  דער  אויף  שפאצירט 

אין צענטראל מאסקווע.

בערך אזוי וואלט איר געקענט ליינען אין 

תרצ"א  יאר  רוסלאנד  סאוויעט  אין  בוך  א 

.)1931(

די  געווען  נישט  זענען  פראנצויזן  די 

איינציגע רעוואלוציאנערן צו מאכן א נייעם 

עפעס  דא  ס'איז  אז  אויס  זעט  קאלענדאר. 

שייכות צווישן רעוואלטירן און מאכן לוחות. 

צייט  קורצער  א   ,)1930( תר"צ  יאר  אין 

די  פארכאפט  האט  סטאלין  וואס  נאכדעם 

קאמוניסטן  די  זענען  רוסלאנד,  אין  מאכט 

אייגענעם  זייער  מיט  ארויסגעקומען 

קאלענדאר.

פראנצויזיש  דער  ווי  גלייך 

רעוואלוציאנערער, איז דאס יאר באשטאנען 

אייניגע   12 אין  איינגעטיילט  טעג   360 פון 

אדער  טעג,  חגא  פינף  נאך  מיט  חדשים, 

זעקס חגא טעג איינמאל אין פיר יאר, וועלכע 

זענען נישט געווען אין קיין שום חודש.

סאוויעטן  די  האבן  וואך,  די  שייך  וואס 

באשלאסן אז ס'איז איר גענוג פינף טעג. די 

טעג האבן נישט פארמאגט קיין נעמען, נאר 

זענען גערופן געווארן על שם א קאליר: 

דער געלער טאג

דער פינקער טאג

הגם געווענליך פארשטייט מען זיך פון וואס מ'רעדט, איז נישט זעלטן ווען מענטשן פארמישן 
זיך צווישן די צוויי זייגערס וואס לויפ'ן יעדן טאג, באקאנט אלס AM און PM. דאס האט אויך 
פאסירט מיט סענדפָארד פלעמינג, אן אירישער מאן, אין יאר תרל"ו )1876(, וועלכער האט צוליב 

אזא טעות אינעם באן צייטפלאן פארפאסט די באן.
דאס האט אים באוואויגן ארויסצוקומען צום ערשטן מאל מיט אן אינטערנאציאנאלן 24 שעה 
זייגער. ס'איז נישט געווען באמת זיין אויסטרעף, דען ס'האט שוין עקזיסטירט אזא סארט זייגער 
במשך טויזנטער יארן. אבער ביז דעמאלט איז עס נאר געווען אין באניץ דורך וויסנשאפטלער און 

אסטראנאמער, און ער האט דאס געזוכט אריינצוברענגען ביים ציווילן המון.
דאס ערשטע לאנד אנצונעמען אפיציעל דעם 24 שעה זייגער איז געווען איטאליע, אין יאר 
תרנ"ג )1893(. זי איז געווארן נאכגעפאלגט דורך אנדערע לענדער, ביז היינט צוטאגס ווען דער 
לענדער  די  אין  אפילו  ערדקוגל.  איבער'ן  זייגער  באניצטער  דער מערסט  איז  זייגער  24 שעה 
וואו מ'ניצט עס נישט אין טאג-טעגליכן לעבן, איז עס אבער יא באניצט דורכ'ן מיליטער, די 

וויסנשאפטלערס, און אנדערע אפיציעלע קערפערשאפטן. 

פון צוועלף ביז פיר און צוואנציג
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א
 רויטע
לבנה

שישי, די נאכט פון ט"ו ליל 

כסלו, איז געזען געווארן 

ליקוי  זעלטענע  א  אמעריקע  אדמת  איבער 

די לבנה האט באקומען א  וועלכן  אין  לבנה, 

א  אנגערופן  ווערט  דאס  קאליר.  רויטליכער 

"בלוטיגע לבנה", צוליב דעם רויטן פייערדיגן 

קאליר וואס די לבנה גיבט ארויס, אנשטאט 

דעם געווענליכן יום טוב'דיגן ווייסן קאליר. 

צום באדויערן האט גערעגנט יענע נאכט 

אין ניו יארק, און מען האט עס נישט געקענט 

זען פון די היימישע געגנטער. עס איז אבער 

פארשטיין  צו  אביסל  ארומצושמועסן  כדאי 

ווי אזוי די לבנה קען אננעמען א נייעם קאליר.

די שיין
פון די לבנה 

נישט קיין  ווייסן, האט  ווי מיר  די לבנה, 

אייגענע שיין, נאר עס שפיגלט אפ דעם שיין 

פון דער זון. ווען מיר קוקן אויף די לבנה און 

רינדעכיגע  שיינענדיגע  ווייסע  א  זעען  מיר 

אביעקט אין דער לופטן, זעען מיר באמת א 

קליין וועלטל וואס איז באלאכטן דורך די זון. 

די לבנה דרייט זיך כסדר ארום דער ערד, 

די  פון  שיין  דער  עס  און שטענדיג באקומט 
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אנגעפרעגט  געווארן  איז  יעב"ץ  הגאון 

פאר  באלאנגט  האט  וואס  מנורה  א  איבער 

הגאון רבי יעקב כ"ץ זצ"ל אב"ד פראנקפורט, 

וועלכע האט פארמאגט אויסגעקריצט אסאך 

פון  גוף  האלבע  א  אנדערן  צווישן  צורות, 

עס  און  ארויס,  שטעקט  וואס  מענטש  א 

באלאנגט יעצט פאר א רב וועלכער וויל עס 

דעם  פון  כבוד  דעם  צוליב  זיין  מבער  נישט 

פראנקפורטער רב. 

דער יעב"ץ ענטפערט דערויף אז מען טאר 

נישט האבן אין שטוב אן אויסגעקריצטע צורה 

פון א מענטש, און מען דארף עס משחית זיין. 

פון  כבוד  אויפ'ן  זיין  נישט חושש  מען דארף 

די פריערדיגע, פונקט ווי מען זעט אז חזקיהו 

הנחושת,  נחש  דעם  פארטיליגט  המלך האט 

האבן  אידן  וויבאלד  שלאנג,  קופערנער  דער 

זרה, כאטש  אן עבודה  אין  עס פארוואנדלט 

די פריערדיגע האבן עס געלאזט. 

עדות  זאג  "איך  אויס:  פירט  יעב״ץ  דער 

אויף מיין פאטער בעל חכם צבי אז ער האט 

אויך געהאט אזא מנורה, און ער האט מקלקל 

געווען די אויסגעקריצטע צורה אז ס'זאל זיך 

נישט אנזען די פנים." )שו"ת שאילת יעב"ץ 

ח"ב סי' קיד(

•
האט  זי"ע  מבאבוב  מהר"ש  הרה"ק 

דערציילט אז ער האט אליין געזען די מנורה 

וואס האט באלאנגט פאר הרה"ק רבי מאיר'ל 

אין  געלעגן  איז  וועלכע  זי"ע,  מפרעמישלאן 

שאץ קאמער פון זיין פאטער, הגה"ק קדושת 

געווען  איז  מנורה  די  זי"ע.  מבאבוב  ציון 

אויסגעקריצט מיט הערליכע בילדער, וועלכע 

מאיר'ל  רבי  דורך  געווארן  געמאכט  זענען 

אליין, וועלכער איז געווען באקאנט מיט זיינע 

מייסטערהאפטיגע פעאיגקייטן, און ער האט 

אליין אריינגעקריצט מיט זיינע הייליגע הענט 

א בילד פון עקידת יצחק, ווי יצחק אבינו ליגט 

אויפ'ן מזבח, און אברהם אבינו שטייט איבער 

ווייסע  מיט  קאלפיק,  מיט'ן  אנגעטון  אים 

זאקן, מיט א קאפטן און סטראקעס.  )אוצר 

פלאות התורה בהעלותך עמ' שיג(

•
צדיק  גרויסער  א  געווען  אמאל  איז  עס 

וועלכער איז געווען דבוק מיט א געוואלדיגע 

האבן  מענטשן  און  באשעפער,  אין  דביקות 

מען  גרויסקייט.  זיין  פון  געוואוסט  נישט 

בית  פון  שמש  אלס  באשטימט  אים  האט 

המדרש, און ער פלעגט אריינגיסן די שמן זית 

גיסן  בשעת'ן  המדרש.  בית  אין  ליכט  די  אין 

זיינע מחשבות געשוועבט אין  די אויל האבן 

גרויס דביקות פלעגט  פון  ענינים, און  הויכע 

אים  פלעגט  מען  און  אויל,  די  אויסגיסן  ער 

אנקוקן ווי א משוגענער. ביז דער תלמיד חכם 

פון שטאט האט פארשטאנען אז דאס קומט 

פון גרויס דביקות, און ער האט געזאגט פאר 

שמש  דער  זאל  ענדערש  אז  שטאטלייט  די 

אותות
אינטערעסאנטע מנהגים, היסטארישע ידיעות און טשיקאווע אנעקדאטן איבער די ימי תשרי
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בלויז א געווען  איז  מוקדון  לכסנדר 

ליגנדיג  יאר  דרייסיג  און  צוויי 

אבער  בעט,  טויטן  אויפ'ן  קראנק 

געטוישט  געהאט  שוין  האט  ער 

האט  לעבן  קורץ  זיין  אין  וועלט.  גאנצע  די 

ער איינגענומען אן אימפעריע וואס האט זיך 

געצויגן פון די באלקאנען אין אייראפע ביז צו 

היינטיגע פאקיסטאן אין אזיע. אצינד איז  די 

ער געלעגן פארשמאכט אין בעט. קיינער האט 

נישט געוואוסט וואס האט פאסירט. 

קעניג  דער  געוואוסט:  מען  האט  אזויפיל 

איז אהיימגעקומען פון א נצחון אין אינדיע, און 

ער האט זיך געזעצט צו א רייכן באנקעט מיט 

די טייערסטע פליישן און וויינען. ווען ער האט 

אראפגעשלינגען  און  בעכער  זיין  אויפגעהויבן 

פון דעם טייערן רויטן וויין, האט ער פלוצלינג 

מיט'ן  גרימאסן  שרעקליכע  מאכן  אנגעהויבן 

איינגעקורטשעט  זיך  האט  ער  געזיכט. 

געשריגן  ער  האט  בויך!"  "מיין  יסורים.  פון 

יאמערליכע קולות.

קערפער  גאנצער  זיין  האט  דאן  זינט 

איז  האלז  זיין  פיבער.  פון  געווארפן  זיך 
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מלאכת כותב

ווערט  וואס  מעשה'לע  א  איז  דאס 

נאכדערציילט ביי חינוך קורסעס. מיר ווייסן 

געשיכטע,  אמת'ע  אן  איז  עס  אויב  נישט 

עס  אז  איז  דערפון  מעסעדזש  דער  אבער 

פון  אינטערעסע  די  ציען  צו  גרינג  זייער  איז 

א  פון  זיך  האנדלט  עס  אויב  אפילו  קינד,  א 

פשוט'ע טישו. עס איז אבער א קונץ דאס צו 

באווייזן, און ס'איז מעגליך אז ר' לייבל וואלט 

זאל  ער  אפילו  נאכמאכן  געקענט  נישט  עס 

וועלן, ווייל מען דארף זיך דאס אויסלערנען. 

און  פאפירל  א  גענומען  האט  שמשון  ר' 

ער האט עס געגעבן א באדייט. ווי אזוי האט 

ער דאס געטון? דורכ'ן דערציילן א געשיכטע 

נייעם  א  געגעבן  ער  האט  קודם  דערוועגן. 

באשטייט  עס  אז  טישו,  דעם  אין  דערהער 

דערנאך  טישוס.  באזונדערע  צוויי  פון  גאר 

די  איבער  ארומגערעדט  אביסל  ער  האט 

פארגאנגענהייט פון דעם טישו, ווי עס קומט 

פון א האלץ אויפ'ן בוים און פון דעם מאכט 

מען א פאפירענעם טישו, און צום לעצט האט 

ער פארשפראכן אז ער מאכט א גורל דערויף, 

זאך  זעלטענע  א  איז  דאס  אז  באדייט  וואס 

וואס מען קען נישט אזוי גרינג באקומען. 

מעשיות.  ליב  אויך  האבן  ערוואקסענע 

בעלי  גוטע  פארוואס  סיבה  א  דא  ס'איז 

מיט  דרשות  זייערע  באווירצן  דרשנים 

לייכטע מעשה'לעך און וויצן. עס איז שווער 

פון  צוזאמשטעל  א  אין קאפ  ארייננעמען  צו 

מעשה  א  דערציילט  מען  ווען  קאנצעפטן. 

און דער מענטש קען זיך פארשטעלן ווי אזוי 

הדמיון  כח  זיין  ווערט  פאסירט,  האט  דאס 

ערוועקט און דאס ערלויבט אים צו לעבן אין 

די געשיכטע. 

צוויי  פארהאן  זענען  הקודש  לשון  אין 

און  ספר  ענליך:  זייער  זענען  וואס  ווערטער 

סיפור. א ספר מיינט א געשריבענעם צעטל 

דערציילונג.  א  איז  סיפור  א  טאוול.  אדער 

שורש.  זעלבן  דעם  פון  ביידע  שטאמען  זיי 

א  איז  דאקומענט  געשריבענע  יעדע  ווייל 

דערציילונג איבער א געוויסע נושא. אפילו א 

שטר הלואה דערציילט אויך א מעשה: ראובן 

האט געבארגט געלט פון שמעון. 

איז  וועלט  שרייבערישער  דער  אין 

פיקציע  צווישן  חילוק  שארפן  א  אנגענומען 

אז  אנגענומען  איז  עס  נישט-פיקציע.  און 

געבט  פיקציע  שרייבט  וואס  שרייבער  א 

א  בעת  דערציילונגען,  שרייבן  מיט'ן  אפ  זיך 

געבט  נישט-פיקציע  וואס שרייבט  שרייבער 

דאס  פאקטן.  אראפשרייבן  מיט'ן  אפ  זיך 

ווייל  טיילונג,  ריכטיגע  קיין  נישט  אבער  איז 

געשיכטע  א  דערציילן  מוז  שרייבער  יעדער 

- צו ס'איז אמת אדער פיקטיוו, מוז עס זיין 

געשריבן ווי א מעשה.  

וועגן  שרייבט  וואס  שרייבער  א  אפילו 

געשיכטע  א  אראפלייגן  אויך  דארף  פאקטן, 

מיט אן אנהויב און אן ענדע. נישט קיין חילוק 

קענען  עס  מען  דארף  איז,  נושא  דער  וואס 

פארשידענע  אירע  לויט  אין קאפ  זיין  מסדר 

דאס  אראפשרייבן.  קענען  צו  כדי  טיילן, 

סדר  לאגישער  א  זיין  דארף  עס  הייסט, 

א  אויף  זיך  אנטוויקלען  זאכן  וועלכן  אין 

געשיכטע  א  פארנעם.  סיסטעמאטישער 
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