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ת ו שמ

ה׳תש״ל ישראל, בני שמות ואלה לסדר א׳ יום ב״ה,

 בעל רביץ, אלטן רעם פון יארצייט־הילולא דעם פון אנבליק אין . . .
 ווידעראמאל בעתו דבר א איז וואך, היינטיגער דער אין והשלחן־ערוך, התניא
 — צייט״ דער מיט לעבן דארף איד ״א ווארט: באקאנטן זיין דערמאנען צו
 פון גייסט און אינהאלט דעם מיט אנגעפילט איז וואם צייט תורה דער מיט
השבוע. פרשת דער

 פון נעמען די אוגטערשטרייכן דעם מיט אן זיך הויבט שמות סדרה די
 שמות ואלה — מצרים אין געקומען זייגען וועלכע ישראל פון קינדער די
 אז הק׳, תורה די אוגז לערנט דערמיט גר. מצרימה, הבאים ישראל בני

 און לעבנס־שטייגער דער וואו לאנד א מצרים, אין אריץ קומען אידן בשעת
 אידישן און גייסט אידישן דעם פון היפוך דער איז וועלט־אויפפאסונג גאנצע

 פארגעסן ניט זאלן קינדער די אז באווארענען, זאך ערשטע די מען דארף דרך,
 שטענדיג זאלן זיי געווען! זיינען עלטערן זייערע ווער און זיינען, זיי ווער
 קינדער די קינדער, אידישע ישראל, בני זיינען זיי אז געדענקען, און וויסן
 אנגעדייטעט איז דאס (ווי לאה און רחל רבקה שרה יעקב, און יצהק אברהם פון
 און נעמען, אידישע זייערע שטאלץ מיט טראגן וועלכע ישרא״ל), ווארט אין
 אז דערקעגען׳ באלד מ׳קען אז אזזי לעבן טאג־טעגלעכן אין אויף זיך פירן
 דאם אא״וו. יהודא און לוי שמעון, ראובן, — קינדער אידישע זיינען דאס
 טיף־איינגעווארצלטן א קינדער די מ׳גיט ווען נאר ווערן דערגרייכט קען

 זיך, פאר מציאות א בלייבן צו שטארקייט די זיי גיט וואס חינוך, אידישן
 דאם און מצרים, גלות פון נסיונות שווערסטע די אונטער זיך, פאר פאלק א
 זין קינדער, אלע מיט מצרים פון ארויס מ׳וועט אז פארזיכערונג, די איז
 חכמים אונזערע ווי אידן, שטאלצע און גאנצע גאנצערהייט, און טעכטער, און

 מצרים, אין אריץ מ׳איז וואס נעמען זעלבע די מיט אז זאגן, לברכד, זכרונם
מצרים. פון ארוים אויך זיי זיינען

תורה, גצחיות׳דיגער דער פון הוראד, נצחיות׳דיגע די איז דאם און
 איצטיגער דער אין בפרט לענדער, אלע און צייטן אלע פאר גילטיג איז וואם
 די און פאלק אידישן פון קיום דער אז לאנד, דאזיגען דעם אין און צייט

 קינדער אידישע די אז פארזיבערונג די און היים אידישער דער פון גאנצקייט
 פון אפהענגיק אינגאנצן איז אידן, באוואוסטזיניגע און שטאלצע בלייבן וועלן
 פאר־ אן און פשרות אן חינוך, אידישן תורה־טרייען דורכדרינגלעכן א

. . . וואסערונג


