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״שמענדריק״ און ״שמערל״
קַאּפיטעלעך אידיש (ג)

פון הירשע=דוד כ״ץ (ווילנע)

היתכן: ״די גַאס״ און... ״אויפן גַאס״?

וועגן ר ַא קשיא  (לָאנדָאן) ברענגט  היילע  ׳ שמואל 
ניט=אויסגעהַאלטנקייטן  מיסטעריעזע  געוויסע 
אינעם ליטווישן אידיש. ער ַאליין רעדט ַא ּפרעכטיק 
שיינעם אונגַאריש=ּפוילישן אידיש. געדענקט=זשע, ַאלע 

אמתע אידישן זיינען ּפונקט ַאזוי שיין אשה כאחותה.
(ליטערַארישן)  סטַאנדַארדן  אינעם  זיינען  כידוע 
און  נקבה  לשון  זכר,  לשון  מינים:  דריי  פַארַאן  אידיש 

נייטרַאל (טומטום). 
בלשון  (״נָאמינַאטיוו״  סוביעקט  ַא  ס׳איז  אויב 
בוים  ַאלטער  דער  ַאשטייגער:  עס,  איז  בעלי=לשון), 
שטייט (זכר); די ַאלטע גַאס איז שיין (נקבה); דָאס ַאלטע 

הויז איז ריין (טומטום).
ווערב  ַא  פון  ָאביעקט  דירעקטער  ַא  ס׳איז  אויב 
(״ַאקוזַאטיוו״ בלשונם), ווערט איבערגעַאנדערשט בלויז 
דער זכר, בכבודו ובעצמו: איך זע דעם ַאלטן בוים (״דער 
ַאלטער״ בייט זיך אויף ״דעם ַאלטן״), ָאבער די ַאנדערע 
צוויי מינים בלייבן כמות שהן: איך זע די ַאלטע גַאס; איך 

זע דָאס ַאלטע הויז.
ַא  פון  ָאביעקט  ַאן  אין  ס׳גייט  ַאז  ווָאדען,  נָאר 
ּפרעּפָאזיציע (ַא מילת היחס, ַאזעלכע ווערטער ווי: אויף, 
ווָאס=שייך,  בנוגע,  ביי,  ביז,  ַארום,  איבער,  אונטער, 
לעבן, מכח, פון, צו וכדומה), דַאמָאלסט בייטן זיך ַאלע 
דריי מינים כהלכתן: איך קוק אויף דעם (=אויפן) ַאלטן 
בוים; איך קוק אויף דער שיינער גַאס; איך קוק אויף דעם 

(=אויפן) ַאלטן הויז.
נָאך  עס  הַאלט  מזל=טוב  קיין  (ביי  סימן=טוב  איז 
טַאקע  ָאּפגעענדיקט,  הקיצור  בתכלית  הָאבן  מיר  ניט), 
מעשה ליטווַאק, מיט די עיקרים פון די דריי מינים אויפן 

סטַאנדַארדן אידיש.

ליטווַאק, ו ַא  צו  צו  גוט  ָאבער  זיך  הערט  עס  וער 
ַא  קען  ליטווַאק  ביים  ַאז  גוט  זייער  ָאבער  ווייס 
קיין  (ניטָא  נקבה  ָאדער  זכר  נָאר  געהערן  ווָארט 
טומטום: דער בוך, דער פָאלק, דער ווָארט; די הויז, 

די מיידל, די הַארץ).
ָאבער  מען  דַארף  ווייטער  ָאבער  גייען  מיר  איידער 
ַאז אין הלכות דיקדוק של אידיש  למען ה׳ קלָאר מַאכן, 
עּפעס  ניט  ַאפילו  (און  ״מתנגד״  ניט  ליטווַאק  מיינט 
ַאנדערש, ַאשטייגער: ״שווערער איד״). עס איז ַא נָאמען 
דָאס  אידיש.  ליטווישן  אויפן  ריידן  ווָאס  ַאלע  די  פַאר 
ַאנדערע  און  חב״ד  מלכות  גַאנץ  כולל  נַאטירלעך  איז 
ליטוויש=חסידישע הויפן ווי למשל ריכטיקע סלָאנימער 
״ַאלטן  ירושלימער  פונעם  סך  ַא  און  קַארלינער,  און 
זיינען חסידים צי מתנגדים. איז  זיי  ניט שייך צי  ישוב״, 

איינמָאל ַאוועקעט.
און  דורות  נייע  די  ביי  אידישע שּפרַאך  די  והשנית: 
דורעלעך, כן ירבו, חרדים און חסידים מַאכט דורך גרויסע 
דער טומטום  ַאז  בַאמערקן  קען מען  סך  ַא  ביי  שינויים. 
איז אויך פַארשוואונדן געווָארן אינען לשון הדיבור, ניט 
שייך צי מ׳איז ַאפילו קיינמָאל לעבן קיין ליטווַאק (ָאדער 
דעם  (וועגן  המציאות  בעולם  געשטַאנען  ניט  חב״דניק) 
עולם האצילות איז ַאן ַאנדער פרַאגע לחלוטין). ָאטָא די 
אידיש)  חרדישן  פונעם  ַאנטוויקלונג  דער  (וועגן  פרַאגע 
איז ָאבער שייך ַאן ַאנדער קַאּפיטעלע אידיש. היינט גייט 
עס אין דער פרַאגע וועגן דעם אידיש פון די ווָאס ריידן 

בפירוש אויף ַא ליטווישן אידיש.
פַארן  טערמין  נייטרַאל=וויסנשַאפטלעכער  דער 
צו  (שייך  אידיש  צפון=מזרח  איז:  אידיש  ליטווישן 
שטחים ווָאס געפינען זיך היינט אין ווייסרוסלַאנד, ליטע, 
וכו׳).  אוקרַאינע  מזרח  ּפוילן,  צפון=מזרח  לעטלַאנד, 
אויב ס׳גייען די רייד אין ענינים וואו מ׳שטעלט ַאקעגן פון 
קָאנטרַאסט=וועגן דעם ליטווישן נוסח לגבי ַאלע ַאנדערע, 
דָאזיקן  דעם  וועגן  קיצור=און=ּפשטות  פון  מען  קען 
דיַאלעקט ָאנרופן ּפשוט ״צפון אידיש״. דַאמָאלסט גייען 
ַאריין אין ״דרום אידיש״ ַאלע ניט=ליטווישע דיַאלעקטן, 
די ווָאס געהערן ּפוילן, אונגַארן וכו׳ (״צענטרַאל=מזרח 
בעסַארַאביע,  אוקרַאינע,  געהערן  ווָאס  די  און  אידיש״) 

רומעניע וכו׳ (״דרום=מזרח אידיש״). 

פונעם א רעמלעך  די  מ׳הָאט  ַאז  איצטערטָא,  ון 
קען  איינגערעמלט,  אופן  מין  ַאזַא  אויף  ענין 
קשיא  דער  צו  צוקומען  סוף=כל=סוף  מען 
ר׳  צוגעשיקט  הבירה  לָאנדָאן  פון  אונדז  ס׳הָאט  ווָאס 
ּפַארַאפרַאזירן  קענען  מיר  ווָאס  נ״י,  היילע  שמואל 
פון  תחום  אינעם  ווָאס  דָאס,  קומט  ווי  הלשון:  בזה 

מען  טרעפט  גופא  אידיש  ליטווישן 
ווי  ״ניט=אויסגעהַאלטנקייטן״  ַאזעלכע 
ַאשטייגער ״די גַאס״ (לשון נקבה), ָאבער: 
זיך  פירט  (דַאטיוו)  ּפרעּפָאזיציע  ַא  נָאך 
(ָאדער,  לשון=זכרדיק  גָאר  אויפעט  עס 
אויב נעמען די דרומדיקע דיַאלעקטן פַאר 
ניט  טומטומדיק):  ָאדער  זכרדיק  מָאס:  ַא 
ס׳ווָאלט געפָאדערט  ווי  גַאס״  ״אויף דער 
די פָארמעל=סטַאנדַארדע גרַאמַאטיק פַאר 

ַא ״ריכטיקער לשון-נקבה״.
זיך  הָאט  פרַאגע  דָאזיקער  דער  מיט 
פַארנומען דער  צוריק  יָאר פופציק  ַא  מיט 
ז״ל.  וויינרייך  אוריאל  לינגוויסט  גרויסער 

הָאט  אידיש״,  אין  מינים   ן   ב  י  ז  ״די   ַארבעט,  זיין 
ער פָארגעלייענט אויף ַא קָאנפערענץ אין שיקַאגָא אין 
סטַאנדַארדטן  אין  ַאז  ״געוואוסט״  הָאבן  ַאלע   .1961
אידיש, ַאזוי ווי אין די דרומדיקע דיַאלעקטן, זיינען דָא  
ד ר י י  מינים (זכר, נקבה, טומטום), אין צפון אידיש  צ 

ו ו י י  (זכר און נקבה). איז ווָאס זשע פַארַא  ז י ב ן?
אין די ּפרטי ּפרטים קענען מיר דָא ניט ַאריינגיין, 
זיך  מיר  וועלן  אידיש״;  ״קַאּפיטעלע  היינטיקן  אין 
בַאנוגענען מיט איין גַאנג געדַאנקען ווָאס איז דירעקט 
לָאנדָאן.  איש  היילע  שמואל  ר׳  פון  קשיא  דער  נוגע 

דהיינו:
דער ליטווישער אידיש איז ּפסיכָאלָאגיש=לָאגיש  
ווָאס  זַאך  (ַא  ״ַאן אמתן פעמינין״  צווישן  ן   י  ח  ב  מ 
איז טַאקע ווייבעריש דָא אויף דער וועלט), און ״סתם 
ניט דווקא  ווָאס איז  זַאך  (ַא  גרַאמַאטישן פעמינין״  ַא 
על=ּפי  בלויז  נָאר  ּפסיכָאלָאגיש=לָאגיש,  פעמינין 

דיקדוק).
פעמינין  גרַאמַאטיש  בלויז  איז  למשל,  ס,  ַא  ג  ַא  
דיקדוק  ּפי  על  און  דיַאלעקטן).  ַאלע  אין  גַאס״  (״די 
״דער  אויף  בייטן  געדַארפט  גַאס״  ״די  זיך  ווָאלט 
מען  קען  ליטווַאק  ביים  ּפרעּפָאזיציע.  ַא  נָאך  גַאס״ 
פון  קיצור  ַא  איז  (״אויפן״  גַאס״  ״אויפן  הערן  ָאבער 
אויף+דעם, ַארויסגערעדט ״ַאפן״ אין צפון און ״ָאפן״ 
ָאדער ״ָאופן״ אין דרום). ַא  ה ַא נ ט  איז אויז פעמינין, 
קען  אידיש  ליטווישן  אין  און  גערעדט,  גרַאמַאטיש 
נָאך  זיך  בייט  הַאנט״  רעכטע  ״די  ַאזוי  ווי  הערן  מען 
ַא ּפרעּפָאזיציע ניט לויטן כלל (ווָאס איז מכריע ״מיט 
די  ״מיט  פַארשיידן:  נָאר  הַאנט״),  רעכטער  דער 
״מיטן  ָאדער  געבויגן)  ניט  (אינגַאנצן  הַאנט״  רעכטע 
לשון  געווען  ווָאלט  ״הַאנט״  (עלעהיי  הַאנט״  רעכטן 
זכר (געדענקענדיק ַאז ביים ליטווַאק איז קיין טומטום 

בכלל ניטָא).
הַאנדלט זיך עס ָאבער אין ַאן  א מ ת ן  פעמינין, 
בלייבט  שטייט״  מַאמע  ״די  טרעפן.  ניט  דָאס  קען 
ַא  נָאך  אויך  זעלביקע  דָאס  דיַאלעקט  ליטווישן  אין 
חלילה  ניט  מַאמע(ן)״,  די  צו  גיי  ״איך  ּפרעּפָאזיציע: 
״איך גיי צום מַאמען״ (און אויך ניט ווי ס׳פָאדערט די 
צו דער מַאמען״).  גיי  ״איך  גרַאמַאטיק:  סטַאנדַארדע 
ַאזוי אויך: ״איך גיי שּפַאצירן מיט די טָאכטער״, ניט 
חלילה ״מיטן טָאכטער״ (און אויך ניט ווי ס׳איז דער 
שּפרַאך:  ליטערַארישער  סטַאנדַארדער  דער  אין  דין 

״מיט דער טָאכטער״).
ַאלע  אונדזערע  געדרונגען?  דערפון  איז  ווָאס 
סדר,  אינעווייניקסטן  זייער  הָאבן  דיַאלעקטן  אידישע 
ַאן אייגענע אויסגעהַאלטנקייט ווָאס איז פַארַאנען אויף 
דער ווָאר, ניט קוקנדיק צי מען הָאט אין יעדן פָאל די 
ביי  און  כדבעי.  אויסגעפָארשט  שטריכן  שייכותדיקע 
היינטיקן טָאג, ווען ס׳ווערט שווערער צו טרעפן אידן 
איז  מקומות,  אידישע  פַאר=מלחמהדיקע  סך  ַא  פון 
עס ַא מעלה (און ַא תענוג) צו לערנען וועגן איטלעכן 

דיַאלעקט ווַאסַאמָאל מער. לייגט ניט ָאּפעט. 

נייע ווערטער קענען אויך הָאבן
ַאן אמתן אידישן חן

וועלכער א מַארקָאוויץ,  יהושע  לייענער  ונדזער 
ַאנדזשעלעס,  לָאס  אין  יוריסּפרודענץ  שטודירט 
פרי=פרימָארגנדיקן  ַא  אויף  גייט  קַאליפָארניע, 
גמרא שיעור (אויף אידיש, פַארשטייט זיך; ווָאדען?). ער 
שרייבט, ַאז ער הָאט געהערט אין איינעם ַא פרימָארגן ביים 
שיעור, ווי דער רב רעדט ַארום דעם ענין ״קידוש במקום 
סעודה״ און דערמָאנט ַא פַאל פון ַא בר=מצווה וואו עס איז 
ניט געווען קיין ברויט און מ׳הָאט געווָאלט מַאכן קידוש. 
מיינונגען  פַארשיידענע  די  ַארומגערעדט  רב  דער  הָאט 
וועגן יוצא זיין אין ַאזַא פַאל, און צוגעגעבן: ״ווָאלט פָארט 

געווען ַא  ּפ ַא ט ע נ ט  צו געפינען ערגעצוואו ברויט...״ 
דער מָאדערנער בַאגריף ״ּפַאטענט״ ווערט דָא גענוצט, 
מיט ַאן עכט=אידישן חן (און ַאפילו ַא שמייכל=ווָאס=א

ינעם=ווָארט גופא), אין דעם זין פון ״ַאן עצה טובה״, ״ַא 
״זָאגנדיק  פון:  זין  אינעם  ַאפילו  ָאדער  איינפַאל״,  גוטער 

דעם אמת, ווָאלט דָאס סַאמע בעסטע געווען....״

ווען=ניט=ווען  איז  אידיש  וועלכן  אויף  אופן  דער 
בכח ַאפילו ַא ״נייעם״ ווָארט צו ״פאראידישן״ מיט ַאלע 
זיבן חנען איז דָאך איינער פון די סימנים מובהקים פון דער 

שּפרַאך.

״שמענדריק״ און ״שמערל״

אין ב וואוינט  וועלכער  לונץ,  רענטָאן 
ווייט=ווייטער  דער  אין  געגנט  מעלבורנער 
ָאּפשטַאם  דעם  וועגן  פרעגט  אויסטרַאליע, 
וועגן סלענג אויסדרוק  ווערטער:  פון צוויי אידישע 
אידישן  דעם  וועגן  (להבדיל!)  און  ״שמענדריק״ 

נָאמען שמערל.
״שמענדריק״ הָאט ַא סך בַאדייטן, בתוכם (בסדר 
ניט=דערבַאקענער,  נַאר,  לא=יוצלח,  טיּפש,  א״ב): 
לא=עלינודיקע  ַאזעלכע  וכדומה  שלימזל,  שוטה, 

כַארַאקטעריסטיקעס.
גנַאי=ווָארט  דער  ָאט  ַאז  ָאנגענומען  איז  עס 
די  ָאדער  ״שמענדריק,  ווערק  פונעם  שטַאמט 
ָאּפערעטע  ַאן  געווען  איז  דָאס  חתונה״.  קָאמישע 
פון 1877, פונעם ״פָאטער פונעם אידישן טעַאטער״ 
חן  מוצא  גלייך  הָאט  ווָאס  גָאלדפַאדען,  אברהם 
טעַאטער  אידישן  פון  בַאזוכער  עולם  ביים  געווען 
און איז דורות=לַאנג אויפסניי אויפגעפירט געווָארן 
אויף דער בינע. אין גָאלדפַאדענס ״שמענדריק״ איז 
דער יונגער בחור ווָאס הייסט ״שמענדריק״ בפירוש 
שידוך.  ַא  אים  רעדט  מַאמע  זיין  שמענדריק;  ַא 
הָאבן  ניט  וויל  מיידל  קלוגע  די  ַאז  זיך  פַארשטייט 
זיך  ַאזוי  ווי  נָאר  זוכט  און  מיט שמענדריקן  טָאן  צו 

ַארויסצודרייען פונעם שידוך...
טשיקַאווע, דער שואל פרעגט אין זעלביקן בריוו 
דעם  און  ״שמענדריק״  טערמין  קָאמישן  דעם  וועגן 
דָא  ַאז  סברא,  ַא  ״שמערל״.  נָאמען  אמת=אידישן 
״שמ-״  קָאמבינַאציע  קלַאנגען  די  געווירקט  הָאט 
אידיש  אויף  ווָארט  ָאנהייב  לגנַאי  צומָאל  איז  ווָאס 
וכו׳).  שמַארקַאטש  שמַאלץ,  שמָאנצעס,  (שמַאטע, 
ַא  ַאנטוויקלט  דָא  אידיש  זיך  הָאט  אמת,  ַאן  ווָאס 
סיסטעמַאטישע ״גנַאי=איזירונג ּפַאטענט״: מ׳חזרט 
איבער ַא ווָארט, פַארבייטנדיק זיין ערשטן זילב מיטן 
היינט  גיי  איך  שמָאבוויי,  ״סָאבוויי  למשל:  ״שמ״, 
דער  וואו  שמָאקיּפסי״,  ״ּפָאקיּפסי  ָאדער  צופוס״, 
ַא  ווער עס רעדט הָאט צוליב עּפעס  ַאז  טייטש איז, 

סיבה ניט זייער ליב ּפָאקיּפסי, ווי ס׳קען זיך מַאכן.
דָא זיינען אויך שייך די  ג ע פ י ל ן  ווָאס יעדער 
אידיש ריידנדיקער הָאט וועגן די עלעמענטן פון דער 
שּפרַאך, ַאפילו ניט זייענדיק קיין שּפרַאך=פָארשער. 
סלַאוויש  און  גערמַאנישע  די  אין  ס׳גייט  ַאז 
שטַאמענדיקע ווערטער, און אין נייערע ווערטער און 
שטַארקער  איז  שּפרַאכן,  ַאלערלייאיקע  פון  נעמען 
ביי  איידער  קלַאנג  ביים  נעגַאטיווקייט  צו  נטיה  די 
ווערטער און נעמען ווָאס שטַאמען פון לשון קודש, 
וואו דער ״שמ״ ברענגט בדרך כלל ניט קיין קלענסטע 
הערעלע פון נעגַאטיווקייט: פַארווָאר, ווָאס קען דען 

זיין ַא שענערער אידישער נָאמען ווי שמואל?
איז טַאקע ַאביסל קשה מיט ״שמערל״ ווייל דער 
עולם הָאט דָא שיער ניט קָאלעקטיווערהייט פַארגעסן 
אינעם פַאקטישן ָאּפשטַאם: ס׳איז דער שיינער נָאמען: 
שמריהו ָאדער שמריה (ַארויסגערעדט: ״שמַאריע״), 
אין  דימינוטיוו.  אידישן  קלַאסישן  מיטן  פַארצויגן 
ַאזוי  ליטווישן אידיש איז ּפָאּפולער די ענדונע -קע, 
ַארום ַאז ווילנער רופן דעם בַארימטן ווילנער ּפָאעט: 
דַארפן  ַאזוי,  צי  ַאזוי  קַאטשערגינסקי.  שמערקע 
עכטע אידישע נעמען ניט ַאריינפַאלן אין דרויסנדיקע 

ּפַאסטקעס, נָאר ס׳איז ַאזוי ווי ביי ַא מענטש: 
אויך ַא ווָארט הָאט זיין גורל.

ווי ַאזוי ווינטשט מען ַאנדערע צו 
״זייער״ נייעם יָאר?

ַאריינלָאזן אין דער  ש מ ניט  זיך דָא  יר וועלן 
א ל ה, צי מען קען און מען דַארף ווינטשן ַא 
ַאנדערע,  ַאזעלכע חברים, קָאלעגן,  יָאר  גוט 
״ַאלגעמיינעם״  פונעם  יום=טוב  ַא  מַאכן  וועלכע 

נייעם יָאר. 
מיר הָאבן ָאבער איצטער בַאקומען ַא שטיקל  ק ש י 
א  פון קַארעל פ. טרייבוס,  ַא פָארשער און ַארויסגעבער 
פון ּפרַאכט=אויסגַאבעס אין בערגשענהוק, הָאלַאנד, 
מיט  בוך  ַא  צונויפעט  ַאצינד  שטעלט  וועלכער 
ער  יָאר.  נייעם  ַאלגעמיינעם  צום  ווינטשעווַאניעס 

נעמט ַאריין ַא סך שּפרַאכן, בתוכם אידיש.
ראש  יָאר,  נייעם  אונדזער  צו  ַאז  זיך  פַארשטייט 
קיין  אידיש  אויף  אויסעט  ניט  אונדז  פעלט  השנה, 
וואונטשן, פון ״ַא גוט געזונט יָאר״ ַאזש ביז ״לשנה 

טובה תכתבו״.
ווָאס פַארַא עצות הָאבן אונדזערע לייענער פַארן 
גוטן שּפרַאכן=קענער אין הָאלַאנד ווָאס וויל ָאבער 
וויסן ווי ַאזוי מ׳קען זָאגן אויף אידיש, ווינטשענדיק 

יענעם ַאלדָאסגוטס צום ״ַאלגעמיינעם״ יָאר?
ַא גוטע ווָאך!

www.dovidkatz.net
www.holocaustinthebaltics.com

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

אותיות״).
ניט מעגלעך  איז  בַאדויערן  צום    .dovidkatz@vilniusuniversity.net דער ַאדרעס: 

יעדן ענטפערן ּפערזענלעך און פַארדערפַאר בעט מען אין פָאראויס מחילה.

ַאן איגרתל פון ווילנע

דער שער=בלַאט פון אברהם גָאלדפַאדענס דרַאמע ״שמענדריג 
ָאדער דיא קָאמישע חתונה״, (אויסגַאבע פון ווַארשע 1890). 

גָאלדפַאדענס קָאמעדיע הָאט געהַאט ַאזַא דערפָאלג, ַאז דער עצם 
נָאמען פון איר הויּפט=פיגור, ַא שמענדריקעווַאטער יונגערמַאן ווָאס 

הייסט שמענדריק, איז ַאריין סיי אין דער אידישער שּפרַאך ַאלס 
בַאצייכענונג פון ַא געוויסן טיּפ לא=יוצלח; סיי ווי איינער פון די 

קָאלירפולע ווערטער ווָאס זיינען ַאריין אין היינטצייטיקן ענגליש. 
גָאלדפַאדען, וועמענס ריכטיקער פַאמיליע=נָאמען איז לכתחילה געווען 
״גָאלדינפָאדים״, איז געבָארן געווָארן אין ַאלט=קָאנסטַאנטין, ווָאלינער 

געגנט. ער איז געשטָארבן אין ניו יָארק דעם 9טן יַאנוַאר 1908, ַאזוי 
ַארום ַאז זיין הונדערט=צווייטער יָארצייט פַאלט די טעג אויס. 

געוויסער  (ַא  ״שמענדריק״  ּפרט=נָאמען  עצם  דער 
ּפיעסע  גָאלדפַאדענס  אין  יונגערמַאן  לא=יוצלחדיקער 
ווָאס טרָאגט ָאטָא דעם נָאמען) איז גענומען געווָארן פון 
ַא גנַאי=ּפַאטענט אין דער אידישער שּפרַאך ווָאס בויט זיך 
ווָארט.  ָאנהייב  דער קלַאנגיקער קָאמבינַאציע שמ-  אויף 
נָאכדעם ווי דער אידיש=שּפרַאכיקער מעכַאניזם איז אויף 
פַארן  שרייבער,  דורכן  געווָארן  אויסגענוצט  אופן  ַאזַא 
איז  דער דרַאמע,  אין  זיינעם  הויּפט=העלד  פונעם  נָאמען 
דער נָאמען ״שמענדריק״ ַאריין אין דער אידישער שּפרַאך 
ווי ַא  ו ו ָא ר ט  אויף צו בַאצייכענען ַא געוויסן טיּפ נַאר. 
און פון אידיש איז עס בהנאה גדולה ַאריינגענומען געווָארן 
אינעם קָאלָאקוויַאלן  ע נ ג ל י ש  מיט ַאן ענלעכן בַאדייט.

ענגלישער  דער  ווערט  ״ּפָאסטער״  דעם  ָאט  אין 
ַא  אין  קָאמיש=סַאטיריש  אויסגענוצט  ״שמענדריק״ 
(ּפריזן),  ּפרעמיעס״  ״שמענדריק  כלומרשטדיקע  סעריע 
ווָאס מען טיילט אויס פַאר נַארישע מענטשעלעך, בתוכם 
אידעלעך, ווָאס לָאזן זיך אויסנוצן (לויט דער מיינונג פון 
די שַאפער פון ָאטָא דעם ּפָאסטער), ממש ַאזוי ווי נַאאיווע 
ַאנטיסעמיטישע  און  ַאנטיסעמיטן  דורך  שמענדריקעס, 
ּפָאסטער  דעם  מַאכט  ווָאס  געזעלשַאפט  די  בַאוועגונגען. 
גלייבט אין דער ּפרַאקטישער ווערדע פון הומָאר אויך ביים 
בַאקעמפן ַאנטיסעמיטיזם, בפרט קעגן דער ָאּפנַארונג פון 
זיי  מ׳זָאל  עלול  זיינען  ווָאס  מענטשן  קליגערע״  ״ווייניק 

ָאּפנַארן.

זיך  הָאט  וועלט  אידישע  טרַאדיציָאנעלע  ַאלטע,  די 
און  דלת-אמות,  געצוימטע  אין  ָאּפגעשלָאסן  שטענדיק 
ַאפילו  מיטלען,  נייע  מיט  בַאנוצן  צו  זיך  געהַאט  מורא 
פַאר די הייליקסטע צוועקן. ״גער״ הָאט געהַאט שוואונג 
מיט  ַארויס  איז  און  איבערצייגונג,  און  מוט  גלויבן,  און 
״מחנה  דעם  ָארגַאניזירן  צו  לָאזונג  רעווָאלוציָאנערער  ַא 
לוי״ אין איין פַאראייניקטער ָארגַאניזַאציע. און אויב עס 
ּפרעסע,  ַא  כלים,  מָאדערנע  צוועק  דעם  פַאר  זיך  נויטיקן 
געשטַאלט)  ״בית-יעקב״  (אין  מיידלעך  פַאר  שולע  ַא 
נייע  דָאזיקע  די  און  שַאפן.  צו  דָאס  מצוה  גרויסע  ַא  איז 
דער  פון  טייל  גרויסן  ַא  ָאּפגערַאטעוועט  הָאט  ווענדונג 
אידישער יוגנט פון די נעגל פון ַאסימילַאציע. ״גער״ הָאט 
ּפוילישן  טויזנט-יָאריקן  פון  גלָאריע  די  ָאּפגערַאטעוועט 

פון  צוקונפט  די  פַארזיכערט  גלייכצייטיק  און  אידנטום, 
ָארטָאדָאקסישן אידנטום איבער גָאר דער וועלט.

״גער״ איז נישט געבליבן ַאליין. ״גער״ הָאט געהַאט 
רוף  זיין  אויף  איינפלוס.  און  אויטָאריטעט  ּפרעסטיזש, 
פון  אדמורי״ם  גרעסטע  די  ָאּפגערופן  בַאלד  זיך  הָאבן 
דעם  געלייגט  הָאט  ״גער״  צָאל.  גרויסער  ַא  אין  ּפוילן, 
דערנָאך  און  אגודת-ישראל-בניין,  פַארן  גרונטשטיין 
זיינען אויך געקומען ַאנדערע, העלפנדיק צו פַארשטַארקן 
ישיבה  ראשי  ליטווישע  ַאלע  אגודת-ישראל-אידייע.  די 
זצ״ל, בראש,  עוזר  חיים  רבי  און  – מיט דעם חפץ-חיים 
רבי׳ן,  גערער  פון  איניציַאטיווע  די  געבענטשט  הָאבן   –
זעענדיק אין אגודת-ישראל ַא לייכט-טורם, ַא מַאגנעטישן 
אין  אידן  תורה-טרייע  ַאלע  פַאראייניקן  וועט  ווָאס  כוח, 

איין ״חטיבה״, אין איין פַאראייניקטער גַאנצקייט.
ווָאס שטעלט מיט זיך פָאר דער אייגנטלעכער מהות 

פון ״גער״?
גַאנצקייט.  איין הַארמָאנישער  אין  תורה און חסידות 
״גער״ הָאט געלערנט, ַאז די נשמה פון ַא איד דריקט זיך 
נישטָא  איז  עס  ַאז  און  תורה,  אין  ווי  חסידות  אין  אויס 
קיין חסידות ָאן תורה, אין העכערן זין. פַארַאן צווייערליי 
תורה.  פון  מקווה  ַא  און  ווַאסער  פון  מקווה  ַא  מקוואות, 
מה  נהר,  עלי  כגנות  נטיו  ״כנחלים  אונדז:  זָאגן  חז״ל  די 
נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלים (בתי 
מדרשות, רש״י) מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות״ 
טייך,  ַא   – נחל  ַא  ווי  ּפונקט  א׳).  עמוד  ט״ז  דף  (ברכות 
טבילה,  דָארט  גייענדיק  טומאה,  פון  מענטש  ַא  רייניקט 
נעמט  זי  טומאה.  פון  מענטש  דעם  תורה  רייניקט  ַאזוי 
פון אים ַאוועק זיינע עבירות און ער ווערט ַא מענטש פון 

זכותים.
לערנט ״גער״, ַאז אין צוויי מקוואות דַארף ַא איד זיך 

טובל׳ען. ּפונקט ווי ַא חסיד טובל׳ט זיך אין ַא מקווה פון 
פערציק סאה ווַאסער, ווָאס רייניקט אים פון ַאלע טומאות, 
ַאזוי דַארף ער זיך טובל׳ן אין ווַאסער פון תורה. ״הוי כל 
צמא לכו למים״ (ישעיה נ״ה, א׳). ַאלע דורשטיקע, קומט 
וועלכן  מיט  למים״?  ״לכו  בַאדייט  ווָאס  ווַאסער.  נָאך 
ווַאסער זָאל מען שטילן דעם דורשט? איז דער ענטפער: 
״אין מים אלא תורה״. און ַאזוי שרייבט דער רמב״ם: ״כיון 
במי  נפשו  והביא  העצות  מאותן  לפרוש  בלבו  שהסכים 
הדעת טהור, הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים״ 

(רמב״ם, סוף הלכות מקוואות).
מקווה  ַא  איז  ווען  און  מקווה-טהרה,  ַא  איז  תורה 
מטהר? כדי ַא מקווה זָאל רייניקן דעם מענטש פון טומאה, 
מוז דער מענטש ווָאס טובל׳ט זיך, ַאריינגיין אין ווַאסער 
זיינע איברים, פון די פיס ביז  ַאלע  גַאנצן קערּפער.  מיטן 
ַאנדערש  ווַאסער.  אין  טונקען  זיך  מוזן  קָאּפ,  איבערן 
ווירקט נישט די מקווה צו מַאכן אים פון ַא טמא ַא טהור. 
פון  די מקווה טהרה  איז  זין,  זעלבן  אין  ַאזוי,  ּפונקט  און 
תורה. מיט ַאלע זיינע חושים, מיט ַאלע זיינע געדַאנקען, 
דארף דער מענטש זיך קָאנצענטרירן, כדי צו קענען געניסן 

פון תורה-קווַאל.
פון  ַארענע  דער  אויף  בַאוויזן  זיך  הָאט  ״גער״ 
יראה-כוח  מיטן  כוחות,  באזונדערע  צוויי  מיט  חסידות 
זיך  ווערנדיק צווישן  ַא תורה-כוח,  גלייכצייטיק מיט  און 
געבונדן אין איין ענגער הַארמָאניע. און ווען יראה ווערט 
מיט  צוזַאמען  גייט  יראה  ווען  תורה,  פון  אינסּפירירט 
גדלות-התורה, איז די יראה פון ַא גָאר ַאנדערער מדרגה. זי 
איז ַא פיל טיפערע, ַא מער דויערהַאפטיקע, און זי ווערט 
איינגעזַאּפט אין מענטשנ׳ס בלוט. אין ראש-חודש בענטשן 
זָאגן מיר איין מָאל: ״חיים שיש בהם יראת שמים ויראת 
חזר׳ט  ווייטער,  שורות  עטלעכע  מיט  גלייך,  און  חטא״, 
מען איבער: ״חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים״. 
אין פלוג איז די תפילה פַאר יראת שמים ַאן איבער׳חזרונג, 

ַא דוּפליקַאציע, צוויי מָאל צו בעטן די זעלבע תפילה.
זָאגט דערויף דער בריסקער רב, הגאון ר׳ יצחק זאב 
ווייט נישט  סָאלָאווייטשיק זצ״ל: די צווייטע תפילה איז 
קיין ווידערהָאלונג פון דער ערשטער. די צווייטע תפילה, 

חסידות גער פַארן כלל ישראל
פָארזעצונג פון דער ערשטער זייט

פָארזעצונג אויף זייט פיר
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