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  ַאֿברהם רײזן

דער יִיד װָאס הָאט חרוֿב 
  געמַאכט דעם טעמּפל

  
 

אין דעם קלײנעם װילעדזש װּו איך הָאב זיך געֿפונען אױף מַײן 
װַאקַאציע איז דער ַאמעריקַאנער בירגער הענרי רָאוז געװען 

איז , װָאס ער הָאט ֿפַארמָאגט, דָאס הױז. מַײנער ַא שכן
װױנט שױן אין דעם דָאזיקן  רע .געשטַאנען נעבן מַײן הָאטעל
מַאכט גרינג זַײן לעבן און הָאט ַא , װילעדזש שײנע עטלעכע יָאר

  .סך צַײט צו ֿפַארברענגען
  

ער איז שטָאלץ מיט . ניט מיט יעדערן װעט ער ֿפַארברענגען, אמת
קען ּכמעט אױף אױסנװײניק דעם טעקסט ֿפון , זַײן ַאמעריקַאניזם

װײסט די נעמען ֿפון ַאלע , וציעדער ַאמעריקַאנער קָאנסטיט
לַײט -סענַאטָארן און ֿפון די געהױבענע רעּפובליקַאנישע קָאנגרעס

  ".הָאנָארעיבל„און רוֿפט זײ אֿפילו הינטער די אױגן מיטן טיטל 
  

ַאז ֿפון ַאמעריקע הַאלט ער זײער שטַארק , זעלבסטֿפַארשטענדלעך
 ֿפַאלן קײן און לָאזט אױף ַאמעריקַאנער אינסטיטוציעס ניט

  .שטױבעלע
  

װָאס הענרי רָאוזן איז נָאך ַאלץ לַײכטער צו רײדן , ַא גליק איז
-דערֿפַאר רעדט ער מיט מיר טַאקע מַאמע. יִידיש אײדער ענגליש

 דרױסן און ַאז ַאן  איןנָאר ַאז דער געשּפרעך קומט ֿפָאר. לשון
הַאקט ער איבער דעם , אמתער ַאמעריקַאנער גײט ֿפַארבַײ

ט זיך אױף ַא רײנעם ענגליש מיטן דורכגײער׃ סגריאון , ועסשמ
װיל 'בָאט מעי בי ט... ַאיס דעינװערי ? נעלסָאן. מר, הַאו דו יו דו„

ָאּפגעזָאגט דעם ּפסוק און בַאקומענדיק ֿפון דעם "... רעין לעיטער
, "מעי בי„צי , "יעס„ַאז , אמתן ַאמעריקַאנער ַא צושטימונג

, ידער צו מיר אױף יִידיש און דערקלערט מירװענדט ער זיך שױן װ
. װער דער נעלסָאן איז און װי ַאזױ ער איז מיט אים בַאֿפרַײנדעט

ַאז איבערהױּפט לעבט ער זײער גוט , נָאך דעם דערצײלט ער מיר
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 און ער –" זײ זַײנען זײער ֿפַײנע מענטשן„. מיט די ַאמעריקַאנער
  זָאגט מיר נָאך דעם א סוד אױֿפן אױער׃

  
  ...װי אונדזערע יִידן,  בעסער–
  

, יׂשראל-ַא ׂשונה, חלילה, ַאז הענרי רָאוז איז,  מײנעןךקען מען דָא
. מוז מען אים גלַײך רעַאביליטירן ֿפון דער דָאזיקער בַאשולדיקונג

ָאבער טַאקע טרָאץ זַײן ליבע , ער איז ַא אוהֿב יׂשראל, ֿפַארקערט
  .  זעט ער אױך זײערע חסרונות

  
װָאס זײ ַאמעריקַאניזירן זיך ,  ערשטער חסרון זײערע איזדער

  .שװער
  
ַאז עס , זעט ממש'און מ,  זיֿפצט ער ַארױס–!  זײער שװער–

  .קָאסט אים ַא שטיק געזונט
  

-ַאז די װילעדזש, װַײל מיר דַאכט זיך, איך בעט בַײ אים ַא בַײשּפיל
  .יִידן זַײנען שױן צו ֿפיל ַאמעריקַאניזירט

  
  .ר מיר לדוגמא ַא מעׂשה מיט ַא טעמּפלברענגט ע

  
   טעמּפל איז ַאזַא׃דעםדי מעׂשה מיט 

  
אין װילעדזש הָאבן זיך ָאנגעקליבן עטלעכע צענדליק יִידישע 

 ַא  עּפעסמוז הָאבן'ַאז מ, הָאט מען זיך געכַאּפט, ֿפַאמיליעס
מען מעג זיך טַאקע זַײן ניט "... דינסט-גָאטעס„שטיקל הַײזל ֿפַאר 

, זײ הָאבן זײער קירך. ָאבער עס ּפַאסט ניט ֿפַאר די גױים, וםֿפר
הענרי רָאוז מײנט ניט ַא , נַאטירלעך. דַארֿפן מיר הָאבן אונדזערע
אױֿפן אײדעלן , נָאר ַא קלײן טעמּפעלע, קלױז װי אין יורָאּפ דָארטן

 ַא רַאבַײ –ָאנשטָאט ַא רֿב ;  ַא קַאנטָאר–ָאנשטָאט ַא חזן . װעג
  .גל"אד
  

הרע -ַאלע יִידן זַײנען קײן עין, אין געלט איז דװקא ניט קײן מניעה
  ...ניט

  
הָאט געקױֿפט ַא שטיקל ּפלַאץ ֿפון ַא חשוֿבן ַאמעריקַאנער 'מ

הָאט ער , "טשױרטש„װָאס װי בַאלד ֿפַאר ַא יִידישער , בירגער
קלײנעם , אױסגעבױט ַא שײנעם. ֿפַאר זײער ביליק ַאװעקגעגעבן
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אױֿפן , ער הָאט אױסגעזען ֿפון דרױסן ּכמעט װי זײערער. טעמּפל
. װײניק איז עס געװען מעׂשה סינַאגָאגעאינע. ַאמעריקַאנער אױֿפן

װי ער געדענקט נָאך אין די , נָאר רָאוז הָאט עס גערוֿפן טעמּפל
  .אין די העכערע קלַאסן, גרױסע שטעט אין אײרָאּפע

  
 –? זשע איז דער חילוק ֿפון ַא טעמּפל ביז ַא קלױז- װָאס–

  ײן׃שטעלט מיר הענרי רָאוז ַא ֿפרַאגע און ענטֿפערט גלַײך ַאל
  
לָאזט מען , ָאבער, אין ַא טעמּפל.  אין ַא קלױז דַאװנען ַאלע מיט–

ָאדער ַאז ,  ָאדער ער שװַײגט–און דער עולם , עס דעם קַאנטָאר
שױן דװקא ניט ֿפַארלָאזן אין גַאנצן אױֿפן זיך אײנער װיל 

עס זָאל ניט װערן , ָאבער אין דער שטיל, זָאגט ער מיט, קַאנטָאר
  .קײן טומל

  
מען הָאט ּפשוט מורא . ון ַאזױ איז טַאקע געװען ַא ּפָאר יָארא

עס ּפַאסט . צו עֿפענען דָאס מױל" גָאטעס־דינסט„געהַאט בַײם 
  .ַא טעמּפל, װי זָאגט איר, עס איז דָאך. ניט

  
מַאכט זיך ָאבער ַא מעׂשה און אין ַא שײנעם זומער מוֿפט ַארַײן 

טַאקע ֿפון יענע אמתע , אין װילעדזש ַא יִיד מיט ַא בָארד
און עֿפנט זיך אױף ַא סטײשָאנערי און װערט , אײרָאּפײִישע אידן

איר . נָאר ַא ּתושֿב יָא, קײן בירגער איז ער טַאקע ניט. דָא ַא ּתושֿב
ַאז ֿפון דעם יִיד װעלן מיר דָא קײן , ֿפַארשטײ איך שױן? ֿפַארשטײט

אמתע יענקיס , ָארדװי די ב, די בָארד, מילא... ּכֿבוד ניט הָאבן
כָאטש זײערע בערד זַײנען עּפעס , טרָאגן אױך בערד

ו גײן אין צדער דָאזיקער יִיד קומט ? נָאר װָאס דען... בּכֿבודיקערע
טעמּפל און ֿפרעגט אים בחרם דעם חילוק ֿפון ַא טעמּפל ביז ַא 

װי , הײבט ער ָאן מיט ַא ניגון, דער קַאנטָאר לָאזט אױס!... שול
ער , עס איז מיר געװָארן ֿפינצטער אין די אױגן... שישָאקײאאין 

  .הרגעט ַאװעק דעם טעמּפל
  

, דינסט און בַאמערק אים אײדל- גָאטעסךגײ איך צו צו אים נָא
  אין יִידיש׃

  
ניט קײן ,  דָאס איז ַא טעמּפל– זָאג איך –,  מיסטער–

  ...דָא איז ניט ָאנגענומען הױך צו דַאװנען... בית־מדרש
  

  ײכלט ער און ענטֿפערט׃שמ
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מעג ,  ַאז מען קען מַאכן אין ַאמעריקע ֿפון ַא טשױרטש ַא שול–

  .מען דָאך ֿפון ַא טעמּפל ַא בית־מדרש ַאװדאי מַאכן
  

ער הָאט שױן געהַאט ? ער הָאט ניט אױסגעֿפירט, און מײנט איר
 טָאן מיט זַײן הײמישן װי ער ֿפלעגט ַא געשרײ. ן זיךַאזַא ּכוח אי

 הָאט זיך דערװעקט בַײ נָאך אײנעם דער –" ברוך שאמר„גונדל ני
, ֿפריער ַא ביסל ֿפַארזיכטיק; בַײ ַא ֿפערטן, בַײ ַא דריטן, חשק

 ביז עס איז געקומען צו די ...העכער, נָאך דעם העכער, שטילער
,  איז געװָארן ַא יעלה–הס און נָאך דעם צו קריאת  שמע הללוי

ץ הָאט זיך אױך "און צו חזרת הש... רשמד-װי אין ַאן אמתן בית
און איז , ַאז ער זינגט ֿפון זולצערס סידור, דער קַאנטָאר ֿפַארגעסן

  ...מיט דעם אמתן ניגון, ַאװעק אױֿפן הײמישן אוֿפן
  

, װי אין דער הײם, איצטער איז אױס טעמּפל׃ מען דַאװנט ּפלײן
 ַאֿפילו מען שָאקלט זיך און צו עלינו שּפַײט מען, מען שרַײט

  ...אױס
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