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ַאן איגרתל פון ווילנע

״שמענדריק״ און ״שמערל״
קאפּיטעלעך אידיש )ג(
ַ
פון הירשע=דוד כ״ץ )ווילנע(

גאס״?
גאס״ און ...״אויפן ַ
היתכן :״די ַ

ר

׳ שמואל היילע )לאָנדאָן( ברענגט ַא קשיא וועגן
געוויסע מיסטעריעזע ניט=אויסגעהאַלטנקייטן
אינעם ליטווישן אידיש .ער אַליין רעדט ַא פּרעכטיק
שיינעם אונגאַריש=פּוילישן אידיש .געדענקט=זשע ,אַלע
אמתע אידישן זיינען פּונקט אַזוי שיין אשה כאחותה.
כידוע זיינען אינעם סטאַנדאַרדן )ליטעראַרישן(
אידיש פאַראַן דריי מינים :לשון זכר ,לשון נקבה און
נייטראַל )טומטום(.
אויב ס׳איז ַא סוביעקט )״נאָמינאַטיוו״ בלשון
בעלי=לשון( ,איז עס ,אַשטייגער :דער אַלטער בוים
שטייט )זכר(; די אַלטע גאַס איז שיין )נקבה(; דאָס אַלטע
הויז איז ריין )טומטום(.
אויב ס׳איז ַא דירעקטער אָביעקט פון ַא ווערב
)״אַקוזאַטיוו״ בלשונם( ,ווערט איבערגעאַנדערשט בלויז
דער זכר ,בכבודו ובעצמו :איך זע דעם אַלטן בוים )״דער
אַלטער״ בייט זיך אויף ״דעם אַלטן״( ,אָבער די אַנדערע
צוויי מינים בלייבן כמות שהן :איך זע די אַלטע גאַס; איך
זע דאָס אַלטע הויז.
נאָר וואָדען ,אַז ס׳גייט אין אַן אָביעקט פון ַא
פּרעפּאָזיציע ) ַא מילת היחס ,אַזעלכע ווערטער ווי :אויף,
אונטער ,איבער ,אַרום ,ביז ,ביי ,בנוגע ,וואָס=שייך,
לעבן ,מכח ,פון ,צו וכדומה( ,דאַמאָלסט בייטן זיך אַלע
דריי מינים כהלכתן :איך קוק אויף דעם )=אויפן( אַלטן
בוים; איך קוק אויף דער שיינער גאַס; איך קוק אויף דעם
)=אויפן( אַלטן הויז.
איז סימן=טוב )ביי קיין מזל=טוב האַלט עס נאָך
ניט( ,מיר האָבן בתכלית הקיצור אָפּגעענדיקט ,טאַקע
מעשה ליטוואַק ,מיט די עיקרים פון די דריי מינים אויפן
סטאַנדאַרדן אידיש.

ו

וער עס הערט זיך ָאבער גוט צו צו ַא ליטוואַק,
ווייס ָאבער זייער גוט אַז ביים ליטוואַק קען ַא
)ניטא קיין
ָ
נאר זכר ָאדער נקבה
ווארט געהערן ָ
ָ
ווארט; די הויז,
פאלק ,דער ָ
טומטום :דער בוך ,דער ָ

די מיידל ,די האַרץ(.
איידער מיר גייען אָבער ווייטער דאַרף מען אָבער
למען ה׳ קלאָר מאַכן ,אַז אין הלכות דיקדוק של אידיש
מיינט ליטוואַק ניט ״מתנגד״ )און אַפילו ניט עפּעס
אַנדערש ,אַשטייגער :״שווערער איד״( .עס איז ַא נאָמען
פאַר די אַלע וואָס ריידן אויפן ליטווישן אידיש .דאָס
איז נאַטירלעך כולל גאַנץ מלכות חב״ד און אַנדערע
ליטוויש=חסידישע הויפן ווי למשל ריכטיקע סלאָנימער
און קאַרלינער ,און ַא סך פונעם ירושלימער ״אַלטן
ישוב״ ,ניט שייך צי זיי זיינען חסידים צי מתנגדים .איז
איינמאָל אַוועקעט.
והשנית :די אידישע שפּראַך ביי די נייע דורות און
דורעלעך ,כן ירבו ,חרדים און חסידים מאַכט דורך גרויסע
שינויים .ביי ַא סך קען מען באַמערקן אַז דער טומטום
איז אויך פאַרשוואונדן געוואָרן אינען לשון הדיבור ,ניט
שייך צי מ׳איז אַפילו קיינמאָל לעבן קיין ליטוואַק )אָדער
חב״דניק( ניט געשטאַנען בעולם המציאות )וועגן דעם
עולם האצילות איז אַן אַנדער פראַגע לחלוטין( .אָט ָא די
פראַגע )וועגן דער אַנטוויקלונג פונעם חרדישן אידיש(
איז אָבער שייך אַן אַנדער קאַפּיטעלע אידיש .היינט גייט
עס אין דער פראַגע וועגן דעם אידיש פון די וואָס ריידן
בפירוש אויף ַא ליטווישן אידיש.
דער נייטראַל=וויסנשאַפטלעכער טערמין פאַרן
ליטווישן אידיש איז :צפון=מזרח אידיש )שייך צו
שטחים וואָס געפינען זיך היינט אין ווייסרוסלאַנד ,ליטע,
לעטלאַנד ,צפון=מזרח פּוילן ,מזרח אוקראַינע וכו׳(.
אויב ס׳גייען די רייד אין ענינים וואו מ׳שטעלט אַקעגן פון
קאָנטראַסט=וועגן דעם ליטווישן נוסח לגבי אַלע אַנדערע,
קען מען פון קיצור=און=פּשטות וועגן דעם דאָזיקן
דיאַלעקט אָנרופן פּשוט ״צפון אידיש״ .דאַמאָלסט גייען
אַריין אין ״דרום אידיש״ אַלע ניט=ליטווישע דיאַלעקטן,
די וואָס געהערן פּוילן ,אונגאַרן וכו׳ )״צענטראַל=מזרח
אידיש״( און די וואָס געהערן אוקראַינע ,בעסאַראַביע,
רומעניע וכו׳ )״דרום=מזרח אידיש״(.

א

מ׳האט די רעמלעך פונעם
ָ
איצטערטא ,אַז
ָ
ון
ענין אויף אַז ַא מין אופן איינגערעמלט ,קען
מען סוף=כל=סוף צוקומען צו דער קשיא
נדאן הבירה צוגעשיקט ר׳
לא ָ
ס׳האט אונדז פון ָ
וואס ָ
ָ
וואס מיר קענען פּאַראַפראַזירן
שמואל היילע נ״יָ ,
וואס אינעם תחום פון
דאסָ ,
בזה הלשון :ווי קומט ָ

ליטווישן אידיש גופא טרעפט מען
אַזעלכע ״ניט=אויסגעהאַלטנקייטן״ ווי
אַשטייגער ״די גאַס״ )לשון נקבה(ָ ,אבער:
פּרעפּאזיציע )דאַטיוו( פירט זיך
ָ
נאך ַא
ָ
)אדער,
גאר לשון=זכרדיק ָ
עס אויפעט ָ
אויב נעמען די דרומדיקע דיאַלעקטן פאַר
מאס :זכרדיק ָאדער טומטומדיק( :ניט
ַא ָ
געפאדערט
ָ
ס׳וואלט
ָ
״אויף דער גאַס״ ווי
פארמעל=סטאַנדאַרדע גראַמאַטיק פאַר
די ָ
ַא ״ריכטיקער לשון-נקבה״.
האט זיך
דאזיקער פראַגע ָ
מיט דער ָ
יאר פופציק צוריק פאַרנומען דער
מיט ַא ָ
גרויסער לינגוויסט אוריאל וויינרייך ז״ל.
האט
זיין אַרבעט ,״די ז י ב ן מינים אין אידיש״ָ ,
ַגא אין
קאנפערענץ אין שיקא ָ
פארגעלייענט אויף ַא ָ
ער ָ
האבן ״געוואוסט״ אַז אין סטאַנדאַרדטן
 .1961אַלע ָ
דא
אידיש ,אַזוי ווי אין די דרומדיקע דיאַלעקטן ,זיינען ָ
ד ר י י מינים )זכר ,נקבה ,טומטום( ,אין צפון אידיש צ
וואס זשע פאַר ַא ז י ב ן?
ו ו י י )זכר און נקבה( .איז ָ
דא ניט אַריינגיין,
אין די פּרטי פּרטים קענען מיר ָ
אין היינטיקן ״קאַפּיטעלע אידיש״; וועלן מיר זיך
וואס איז דירעקט
באַנוגענען מיט איין גאַנג געדאַנקען ָ
נדאן.
לא ָ
נוגע דער קשיא פון ר׳ שמואל היילע איש ָ
דהיינו:
גיש=לאגיש
ָ
לא
פּסיכא ָ
ָ
דער ליטווישער אידיש איז
וואס
מ ב ח י ן צווישן ״אַן אמתן פעמינין״ ) ַא זאַך ָ
דא אויף דער וועלט( ,און ״סתם
איז טאַקע ווייבעריש ָ
וואס איז ניט דווקא
ַא גראַמאַטישן פעמינין״ ) ַא זאַך ָ
נאר בלויז על=פּי
גיש=לאגישָ ,
ָ
לא
פּסיכא ָ
ָ
פעמינין
דיקדוק(.
ַא ג ַא ס ,למשל ,איז בלויז גראַמאַטיש פעמינין
)״די גאַס״ אין אַלע דיאַלעקטן( .און על פּי דיקדוק
וואלט זיך ״די גאַס״ געדאַרפט בייטן אויף ״דער
ָ
פּרעפּאזיציע .ביים ליטוואַק קען מען
ָ
נאך ַא
גאַס״ ָ
ָאבער הערן ״אויפן גאַס״ )״אויפן״ איז ַא קיצור פון
אויף+דעם ,אַרויסגערעדט ״אַפן״ אין צפון און ״ ָאפן״
ָאדער ״ ָאופן״ אין דרום(ַ .א ה ַא נ ט איז אויז פעמינין,
גראַמאַטיש גערעדט ,און אין ליטווישן אידיש קען
נאך
מען הערן ווי אַזוי ״די רעכטע האַנט״ בייט זיך ָ
)וואס איז מכריע ״מיט
פּרעפּאזיציע ניט לויטן כלל ָ
ָ
ַא
נאר פאַרשיידן :״מיט די
דער רעכטער האַנט״(ָ ,
רעכטע האַנט״ )אינגאַנצן ניט געבויגן( ָאדער ״מיטן
וואלט געווען לשון
רעכטן האַנט״ )עלעהיי ״האַנט״ ָ
זכר )געדענקענדיק אַז ביים ליטוואַק איז קיין טומטום
ניטא(.
בכלל ָ
האַנדלט זיך עס ָאבער אין אַן א מ ת ן פעמינין,
דאס ניט טרעפן .״די מאַמע שטייט״ בלייבט
קען ָ
נאך ַא
דאס זעלביקע אויך ָ
אין ליטווישן דיאַלעקט ָ
פּרעפּאזיציע :״איך גיי צו די מאַמע)ן(״ ,ניט חלילה
ָ
ס׳פאדערט די
״איך גיי צום מאַמען״ )און אויך ניט ווי ָ
סטאַנדאַרדע גראַמאַטיק :״איך גיי צו דער מאַמען״(.
טאכטער״ ,ניט
אַזוי אויך :״איך גיי שפּאַצירן מיט די ָ
טאכטער״ )און אויך ניט ווי ס׳איז דער
חלילה ״מיטן ָ
דין אין דער סטאַנדאַרדער ליטעראַרישער שפּראַך:
טאכטער״(.
״מיט דער ָ
וואס איז דערפון געדרונגען? אונדזערע אַלע
ָ
האבן זייער אינעווייניקסטן סדר,
אידישע דיאַלעקטן ָ
וואס איז פאַראַנען אויף
אַן אייגענע אויסגעהאַלטנקייט ָ
פאל די
האט אין יעדן ָ
וואר ,ניט קוקנדיק צי מען ָ
דער ָ
אויסגעפארשט כדבעי .און ביי
ָ
שייכותדיקע שטריכן
טאג ,ווען ס׳ווערט שווערער צו טרעפן אידן
היינטיקן ָ
פון ַא סך פאַר=מלחמהדיקע אידישע מקומות ,איז
עס ַא מעלה )און ַא תענוג( צו לערנען וועגן איטלעכן
ַמאל מער .לייגט ניט ָאפּעט.
דיאַלעקט וואַסא ָ

האבן
נייע ווערטער קענען אויך ָ
ַאן אמתן אידישן חן

א

דער עצם פּרט=נאָמען ״שמענדריק״ )אַ געוויסער
לא=יוצלחדיקער יונגערמאַן אין גאָלדפאַדענס פּיעסע
וואָס טראָגט אָטאָ דעם נאָמען( איז גענומען געוואָרן פון
אַ גנאַי=פּאַטענט אין דער אידישער שפּראַך וואָס בויט זיך
אויף דער קלאַנגיקער קאָמבינאַציע שמ -אָנהייב וואָרט.
נאָכדעם ווי דער אידיש=שפּראַכיקער מעכאַניזם איז אויף
אַזאַ אופן אויסגענוצט געוואָרן דורכן שרייבער ,פאַרן
נאָמען פונעם הויפּט=העלד זיינעם אין דער דראַמע ,איז
דער נאָמען ״שמענדריק״ אַריין אין דער אידישער שפּראַך
ווי אַ ו ו אָ ר ט אויף צו באַצייכענען אַ געוויסן טיפּ נאַר.
און פון אידיש איז עס בהנאה גדולה אַריינגענומען געוואָרן
אינעם קאָלאָקוויאַלן ע נ ג ל י ש מיט אַן ענלעכן באַדייט.

אין אָט דעם ״פּאָסטער״ ווערט דער ענגלישער
״שמענדריק״ אויסגענוצט קאָמיש=סאַטיריש אין אַ
סעריע כלומרשטדיקע ״שמענדריק פּרעמיעס״ )פּריזן(,
וואָס מען טיילט אויס פאַר נאַרישע מענטשעלעך ,בתוכם
אידעלעך ,וואָס לאָזן זיך אויסנוצן )לויט דער מיינונג פון
די שאַפער פון אָטאָ דעם פּאָסטער( ,ממש אַזוי ווי נאַאיווע
שמענדריקעס ,דורך אַנטיסעמיטן און אַנטיסעמיטישע
באַוועגונגען .די געזעלשאַפט וואָס מאַכט דעם פּאָסטער
גלייבט אין דער פּראַקטישער ווערדע פון הומאָר אויך ביים
באַקעמפן אַנטיסעמיטיזם ,בפרט קעגן דער אָפּנאַרונג פון
״ווייניק קליגערע״ מענטשן וואָס זיינען עלול מ׳זאָל זיי
אָפּנאַרן.

ונדזער לייענער יהושע מאַרקאָוויץ ,וועלכער
שטודירט יוריספּרודענץ אין לאָס אַנדזשעלעס,
קאַליפאָרניע ,גייט אויף ַא פרי=פרימאָרגנדיקן
גמרא שיעור )אויף אידיש ,פאַרשטייט זיך; וואָדען?( .ער
שרייבט ,אַז ער האָט געהערט אין איינעם ַא פרימאָרגן ביים
שיעור ,ווי דער רב רעדט אַרום דעם ענין ״קידוש במקום
סעודה״ און דערמאָנט ַא פאַל פון ַא בר=מצווה וואו עס איז
ניט געווען קיין ברויט און מ׳האָט געוואָלט מאַכן קידוש.
האָט דער רב אַרומגערעדט די פאַרשיידענע מיינונגען
וועגן יוצא זיין אין אַז ַא פאַל ,און צוגעגעבן :״וואָלט פאָרט
געווען ַא פּ ַא ט ע נ ט צו געפינען ערגעצוואו ברויט...״
דער מאָדערנער באַגריף ״פּאַטענט״ ווערט ד ָא גענוצט,
מיט אַן עכט=אידישן חן )און אַפילו ַא שמייכל=וואָס=א
ינעם=וואָרט גופא( ,אין דעם זין פון ״אַן עצה טובה״ ,״ ַא
גוטער איינפאַל״ ,אָדער אַפילו אינעם זין פון :״זאָגנדיק
דעם אמת ,וואָלט דאָס סאַמע בעסטע געווען....״

פארן כלל ישראל
חסידות גער ַ
פאָרזעצונג פון דער ערשטער זייט

די אַלטע ,טראַדיציאָנעלע אידישע וועלט האָט זיך
שטענדיק אָפּגעשלאָסן אין געצוימטע דלת-אמות ,און
מורא געהאַט זיך צו באַנוצן מיט נייע מיטלען ,אַפילו
פאַר די הייליקסטע צוועקן .״גער״ האָט געהאַט שוואונג
און גלויבן ,מוט און איבערצייגונג ,און איז אַרויס מיט
ַא רעוואָלוציאָנערער לאָזונג צו אָרגאַניזירן דעם ״מחנה
לוי״ אין איין פאַראייניקטער אָרגאַניזאַציע .און אויב עס
נויטיקן זיך פאַר דעם צוועק מאָדערנע כליםַ ,א פּרעסע,
ַא שולע פאַר מיידלעך )אין ״בית-יעקב״ געשטאַלט(
איז ַא גרויסע מצוה דאָס צו שאַפן .און די דאָזיקע נייע
ווענדונג האָט אָפּגעראַטעוועט ַא גרויסן טייל פון דער
אידישער יוגנט פון די נעגל פון אַסימילאַציע .״גער״ האָט
אָפּגעראַטעוועט די גלאָריע פון טויזנט-יאָריקן פּוילישן

אידנטום ,און גלייכצייטיק פאַרזיכערט די צוקונפט פון
אָרטאָדאָקסישן אידנטום איבער גאָר דער וועלט.
״גער״ איז נישט געבליבן אַליין .״גער״ האָט געהאַט
פּרעסטיזש ,אויטאָריטעט און איינפלוס .אויף זיין רוף
האָבן זיך באַלד אָפּגערופן די גרעסטע אדמורי״ם פון
פּוילן ,אין ַא גרויסער צאָל .״גער״ האָט געלייגט דעם
גרונטשטיין פאַרן אגודת-ישראל-בניין ,און דערנאָך
זיינען אויך געקומען אַנדערע ,העלפנדיק צו פאַרשטאַרקן
די אגודת-ישראל-אידייע .אַלע ליטווישע ראשי ישיבה
– מיט דעם חפץ-חיים און רבי חיים עוזר זצ״ל ,בראש,
– האָבן געבענטשט די איניציאַטיווע פון גערער רבי׳ן,
זעענדיק אין אגודת-ישראל ַא לייכט-טורםַ ,א מאַגנעטישן
כוח ,וואָס וועט פאַראייניקן אַלע תורה-טרייע אידן אין
איין ״חטיבה״ ,אין איין פאַראייניקטער גאַנצקייט.
וואָס שטעלט מיט זיך פאָר דער אייגנטלעכער מהות

פון ״גער״?
תורה און חסידות אין איין האַרמאָנישער גאַנצקייט.
״גער״ האָט געלערנט ,אַז די נשמה פון ַא איד דריקט זיך
אויס אין חסידות ווי אין תורה ,און אַז עס איז נישט ָא
קיין חסידות אָן תורה ,אין העכערן זין .פאַראַן צווייערליי
מקוואותַ ,א מקווה פון וואַסער און ַא מקווה פון תורה.
די חז״ל זאָגן אונדז :״כנחלים נטיו כגנות עלי נהר ,מה
נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה ,אף אהלים )בתי
מדרשות ,רש״י( מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות״
)ברכות דף ט״ז עמוד א׳( .פּונקט ווי ַא נחל – ַא טייך,
רייניקט ַא מענטש פון טומאה ,גייענדיק דאָרט טבילה,
אַזוי רייניקט תורה דעם מענטש פון טומאה .זי נעמט
פון אים אַוועק זיינע עבירות און ער ווערט ַא מענטש פון
זכותים.
לערנט ״גער״ ,אַז אין צוויי מקוואות דאַרף ַא איד זיך

דער אופן אויף וועלכן אידיש איז ווען=ניט=ווען
בכח אַפילו ַא ״נייעם״ וואָרט צו ״פאראידישן״ מיט אַלע
זיבן חנען איז דאָך איינער פון די סימנים מובהקים פון דער
שפּראַך.

״שמענדריק״ און ״שמערל״

ב

רענטאן לונץ ,וועלכער וואוינט אין
ָ
מעלבורנער געגנט אין דער ווייט=ווייטער
אויסטראַליע ,פרעגט וועגן דעם ָאפּשטאַם
פון צוויי אידישע ווערטער :וועגן סלענג אויסדרוק
״שמענדריק״ און )להבדיל!( וועגן דעם אידישן
נאמען שמערל.
ָ
האט ַא סך באַדייטן ,בתוכם )בסדר
״שמענדריק״ ָ
א״ב( :טיפּש ,לא=יוצלח ,נאַר ,ניט=דערבאַקענער,
שוטה ,שלימזל ,וכדומה אַזעלכע לא=עלינודיקע
כאַראַקטעריסטיקעס.
ַי=ווארט
עס איז ָאנגענומען אַז ָאט דער גנא ָ
שטאַמט פונעם ווערק ״שמענדריקָ ,אדער די
דאס איז געווען אַן ָאפּערעטע
קאמישע חתונה״ָ .
ָ
פאטער פונעם אידישן טעאַטער״
פון  ,1877פונעם ״ ָ
האט גלייך מוצא חן
וואס ָ
גאלדפאַדעןָ ,
אברהם ָ
געווען ביים עולם באַזוכער פון אידישן טעאַטער
געווארן
ָ
און איז דורות=לאַנג אויפסניי אויפגעפירט
גאלדפאַדענס ״שמענדריק״ איז
אויף דער בינע .אין ָ
וואס הייסט ״שמענדריק״ בפירוש
דער יונגער בחור ָ
ַא שמענדריק; זיין מאַמע רעדט אים ַא שידוך.
האבן
פאַרשטייט זיך אַז די קלוגע מיידל וויל ניט ָ
נאר ווי אַזוי זיך
טאן מיט שמענדריקן און זוכט ָ
צו ָ
אַרויסצודרייען פונעם שידוך...
טשיקאַווע ,דער שואל פרעגט אין זעלביקן בריוו
קאמישן טערמין ״שמענדריק״ און דעם
וועגן דעם ָ
דא
נאמען ״שמערל״ַ .א סברא ,אַז ָ
אמת=אידישן ָ
קאמבינאַציע ״שמ-״
האט געווירקט די קלאַנגען ָ
ָ
ווארט אויף אידיש
צומאל לגנאַי ָאנהייב ָ
ָ
וואס איז
ָ
שמאנצעס ,שמאַלץ ,שמאַרקאַטש וכו׳(.
ָ
)שמאַטע,
דא אַנטוויקלט ַא
האט זיך אידיש ָ
וואס אַן אמתָ ,
ָ
סיסטעמאַטישע ״גנאַי=איזירונג פּאַטענט״ :מ׳חזרט
ווארט ,פאַרבייטנדיק זיין ערשטן זילב מיטן
איבער ַא ָ
שמאבוויי ,איך גיי היינט
סאבוויי ָ
״שמ״ ,למשל :״ ָ
שמאקיפּסי״ ,וואו דער
ָ
פּאקיפּסי
צופוס״ָ ,אדער ״ ָ
האט צוליב עפּעס ַא
טייטש איז ,אַז ווער עס רעדט ָ
פּאקיפּסי ,ווי ס׳קען זיך מאַכן.
סיבה ניט זייער ליב ָ
וואס יעדער
דא זיינען אויך שייך די ג ע פ י ל ן ָ
ָ
האט וועגן די עלעמענטן פון דער
אידיש ריידנדיקער ָ
ַך=פארשער.
ָ
שפּראַך ,אַפילו ניט זייענדיק קיין שפּרא
אַז ס׳גייט אין די גערמאַנישע און סלאַוויש
שטאַמענדיקע ווערטער ,און אין נייערע ווערטער און
נעמען פון אַלערלייאיקע שפּראַכן ,איז שטאַרקער
די נטיה צו נעגאַטיווקייט ביים קלאַנג איידער ביי
וואס שטאַמען פון לשון קודש,
ווערטער און נעמען ָ
וואו דער ״שמ״ ברענגט בדרך כלל ניט קיין קלענסטע
וואס קען דען
ַרווארָ ,
הערעלע פון נעגאַטיווקייט :פא ָ
נאמען ווי שמואל?
זיין ַא שענערער אידישער ָ
איז טאַקע אַביסל קשה מיט ״שמערל״ ווייל דער
קאלעקטיווערהייט פאַרגעסן
דא שיער ניט ָ
האט ָ
עולם ָ
נאמען:
אינעם פאַקטישן ָאפּשטאַם :ס׳איז דער שיינער ָ
שמריהו ָאדער שמריה )אַרויסגערעדט :״שמאַריע״(,
פאַרצויגן מיטן קלאַסישן אידישן דימינוטיוו .אין
פּאפּולער די ענדונע -קע ,אַזוי
ליטווישן אידיש איז ָ
פּאעט:
אַרום אַז ווילנער רופן דעם באַרימטן ווילנער ָ
שמערקע קאַטשערגינסקי .אַזוי צי אַזוי ,דאַרפן
עכטע אידישע נעמען ניט אַריינפאַלן אין דרויסנדיקע

דער שער=בלאַט פון אברהם גאָלדפאַדענס דראַמע ״שמענדריג
אָדער דיא קאָמישע חתונה״) ,אויסגאַבע פון וואַרשע .(1890
גאָלדפאַדענס קאָמעדיע האָט געהאַט אַזאַ דערפאָלג ,אַז דער עצם
נאָמען פון איר הויפּט=פיגור ,אַ שמענדריקעוואַטער יונגערמאַן וואָס
הייסט שמענדריק ,איז אַריין סיי אין דער אידישער שפּראַך אַלס
באַצייכענונג פון אַ געוויסן טיפּ לא=יוצלח; סיי ווי איינער פון די
קאָלירפולע ווערטער וואָס זיינען אַריין אין היינטצייטיקן ענגליש.
גאָלדפאַדען ,וועמענס ריכטיקער פאַמיליע=נאָמען איז לכתחילה געווען
״גאָלדינפאָדים״ ,איז געבאָרן געוואָרן אין אַלט=קאָנסטאַנטין ,וואָלינער
געגנט .ער איז געשטאָרבן אין ניו יאָרק דעם 9טן יאַנואַר  ,1908אַזוי
אַרום אַז זיין הונדערט=צווייטער יאָרצייט פאַלט די טעג אויס.

נאר ס׳איז אַזוי ווי ביי ַא מענטש:
פּאַסטקעסָ ,
האט זיין גורל.
ווארט ָ
אויך ַא ָ

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

מ

ַריינלאזן אין דער ש
ָ
דא ניט א
יר וועלן זיך ָ
א ל ה ,צי מען קען און מען דאַרף ווינטשן ַא
קאלעגן ,אַנדערע,
יאר אַזעלכע חבריםָ ,
גוט ָ
וועלכע מאַכן ַא יום=טוב פונעם ״אַלגעמיינעם״
יאר.
נייעם ָ
האבן ָאבער איצטער באַקומען ַא שטיקל ק ש י
מיר ָ
פארשער און אַרויסגעבער
א פון קאַרעל פ .טרייבוסַ ,א ָ
האלאַנד,
פון פּראַכט=אויסגאַבעס אין בערגשענהוקָ ,
וועלכער שטעלט אַצינד צונויפעט ַא בוך מיט
יאר .ער
ווינטשעוואַניעס צום אַלגעמיינעם נייעם ָ
נעמט אַריין ַא סך שפּראַכן ,בתוכם אידיש.
יאר ,ראש
פאַרשטייט זיך אַז צו אונדזער נייעם ָ
השנה ,פעלט אונדז ניט אויסעט אויף אידיש קיין
יאר״ אַזש ביז ״לשנה
וואונטשן ,פון ״ ַא גוט געזונט ָ
טובה תכתבו״.
האבן אונדזערע לייענער פאַרן
וואס פאַר ַא עצות ָ
ָ
וואס וויל ָאבער
האלאַנד ָ
גוטן שפּראַכן=קענער אין ָ
זאגן אויף אידיש ,ווינטשענדיק
וויסן ווי אַזוי מ׳קען ָ
יאר?
ַלדאסגוטס צום ״אַלגעמיינעם״ ָ
יענעם א ָ
וואך!
ַא גוטע ָ
www.dovidkatz.net
www.holocaustinthebaltics.com

די לייענער פונעם ״אַלגעמיינעם זשורנאַל״ ווערן פאַרבעטן אַריינשיקן מיט
עלעקטראָנישער פּאָסט )״אי=מייל״( זייערע שאלות און ענינים מכח אידיש .מען בעט אַז
די בריוולעך זאָלן זיין קורץ און צו דער זאַך ,מ׳זאָל אומבאַדינגט שרייבן עטלעכע ווערטער
וועגן זיך ,און דער עיקר :נאָר און בלויז מיט אידישע אותיות )ניט ״אידיש מיט לאַטיינישע
אותיות״(.
דער אַדרעס .dovidkatz@vilniusuniversity.net :צום באַדויערן איז ניט מעגלעך
יעדן ענטפערן פּערזענלעך און פאַרדערפאַר בעט מען אין פאָראויס מחילה.
טובל׳ען .פּונקט ווי ַא חסיד טובל׳ט זיך אין ַא מקווה פון
פערציק סאה וואַסער ,וואָס רייניקט אים פון אַלע טומאות,
אַזוי דאַרף ער זיך טובל׳ן אין וואַסער פון תורה .״הוי כל
צמא לכו למים״ )ישעיה נ״ה ,א׳( .אַלע דורשטיקע ,קומט
נאָך וואַסער .וואָס באַדייט ״לכו למים״? מיט וועלכן
וואַסער זאָל מען שטילן דעם דורשט? איז דער ענטפער:
״אין מים אלא תורה״ .און אַזוי שרייבט דער רמב״ם :״כיון
שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי
הדעת טהור ,הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים״
)רמב״ם ,סוף הלכות מקוואות(.
תורה איז ַא מקווה-טהרה ,און ווען איז ַא מקווה
מטהר? כדי ַא מקווה זאָל רייניקן דעם מענטש פון טומאה,
מוז דער מענטש וואָס טובל׳ט זיך ,אַריינגיין אין וואַסער
מיטן גאַנצן קערפּער .אַלע זיינע איברים ,פון די פיס ביז
איבערן קאָפּ ,מוזן זיך טונקען אין וואַסער .אַנדערש
ווירקט נישט די מקווה צו מאַכן אים פון ַא טמא ַא טהור.
און פּונקט אַזוי ,אין זעלבן זין ,איז די מקווה טהרה פון
תורה .מיט אַלע זיינע חושים ,מיט אַלע זיינע געדאַנקען,
דארף דער מענטש זיך קאָנצענטרירן ,כדי צו קענען געניסן

פון תורה-קוואַל.
״גער״ האָט זיך באַוויזן אויף דער אַרענע פון
חסידות מיט צוויי באזונדערע כוחות ,מיטן יראה-כוח
און גלייכצייטיק מיט ַא תורה-כוח ,ווערנדיק צווישן זיך
געבונדן אין איין ענגער האַרמאָניע .און ווען יראה ווערט
אינספּירירט פון תורה ,ווען יראה גייט צוזאַמען מיט
גדלות-התורה ,איז די יראה פון ַא גאָר אַנדערער מדרגה .זי
איז ַא פיל טיפערעַ ,א מער דויערהאַפטיקע ,און זי ווערט
איינגעזאַפּט אין מענטשנ׳ס בלוט .אין ראש-חודש בענטשן
זאָגן מיר איין מאָל :״חיים שיש בהם יראת שמים ויראת
חטא״ ,און גלייך ,מיט עטלעכע שורות ווייטער ,חזר׳ט
מען איבער :״חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים״.
אין פלוג איז די תפילה פאַר יראת שמים אַן איבער׳חזרונג,
ַא דופּליקאַציע ,צוויי מאָל צו בעטן די זעלבע תפילה.
זאָגט דערויף דער בריסקער רב ,הגאון ר׳ יצחק זאב
סאָלאָווייטשיק זצ״ל :די צווייטע תפילה איז ווייט נישט
קיין ווידערהאָלונג פון דער ערשטער .די צווייטע תפילה,
פאָרזעצונג אויף זייט פיר

