
דער יִיד װָאס הָאט חרוֿב געמאַכט דעם טעמּפל
אַֿברהם רייזן

יקאַנער בירגער הענרי רָאוזאין דעם קליינעם ווילידזש, וווּ איך הָאב זיך געֿפונען אויף מַײן וואַקאַציע, איז דער אַמער
 וווינט שוין אין דעםגעווען מַײנער אַ שכן. דָאס הויז, ווָאס ער הָאט ֿפאַרמָאגט, איז געשטאַנען נעבן מַײן הָאטעל. ער
ען.דָאזיקן ווילידזש שיינע עטלעכע יָאר, מאַכט גרינג זַײן לעבן און הָאט אַ סך צַײט צו ֿפאַרברענג

ט אויף אויסנווייניק דעםאמת, ניט מיט יעדערן וועט ער ֿפאַרברענגען. ער איז שטָאלץ מיט זַײן אַמעריקאַניזם, קען ּכמע
 געהויבענעטעקסט ֿפון דער אַמעריקאַנער קָאנסטיטוציע, ווייסט די נעמען ֿפון אַלע סענאַטָארן און ֿפון די

.רעּפובליקאַנישע קָאנגרעס־לַײט און רוֿפט זיי אַֿפילו הינטער די אויגן מיטן טיטל "הָאנָארייבל"

 אינסטיטוציעס ניטזעלבסטֿפאַרשטענדלעך, אַז ֿפון אַמעריקע האַלט ער זייער שטאַרק און לָאזט אויף אַמעריקאַנער
ֿפאַלן קיין שטויבעלע.

 רעדט ער מיט מיר טאַקעאַ גליק איז, ווָאס הענרי רָאוז איז נָאך אַלץ לַײכטער צו רעדן יִידיש איידער ענגליש. דערֿפאַר
ֿפאַרבַײ, האַקט ער איבערמאַמע־לשון, נָאר אַז דער געשּפרעך קומט ֿפָאר דרויסן און אַז אַן אמתער אַמעריקאַנער גייט 

סען? ווערי נַײס דיי ―דעם שמועס, גריסט זיך אויף אַ ריינער ענגליש מיטן דורכגייער: "האַו דו יו דו, מיסטער נעל
ריקאַנער אַ צושטימונג, אַזבָאט מייבי ט'וויל ריין לייטער"...ָאּפגעזָאגט דעם ּפסוק און באַקומענדיק ֿפון דעם אמתן אַמע
 דער נעלסען איז און ווי"יעס", צי "מייבי", ווענדט ער זיך שוין ווידער צו מיר אויף יִידיש און דערקלערט מיר, ווער

ר גוט מיט דיאַזוי ער איז מיט אים באַֿפרַײנדט. נָאך דעם דערציילט ער מיר, אַז איבערהויּפט לעבט ער זייע
ר:אַמעריקאַנער. "זיי זַײנען זייער ֿפַײנע מענטשן" און ער זָאגט מיר נָאך דעם אַ סוד אויֿפן אויע

― בעסער, ווי אונדזערע יִידן ―

יליטירן ֿפון דער דָאזיקערקען מען דָאך מיינען, אַז הענרי רָאוז איז, חלילה, אַ ׂשונא־יׂשראל, מוז מען אים גלַײך רעהאַב
ייערע חסרונות.באַשולדיקונג. ֿפאַרקערט, ער איז אַן אוהֿב יׂשראל. ָאבער טאַקע טרָאץ זַײן ליבע זעט ער אויך ז

דער ערשטער חסרון זייערער איז, ווָאס זיי אַמעריקאַניזירן זיך שווער.

― זייער שווער! ― זיֿפץ ער אַרויס, און מ'זעט ממש, אַז עס קָאסט אים אַ שטיק געזונט.

 אַמעריקאַניזירט.איך בעט בַײ אים אַ בַײשּפיל, ווַײל מיר דאַכט זיך, אַז די ווילידזש־יִידן זַײנען שוין צו ֿפיל

ברענגט ער מיר לדוגמה אַ מעׂשה מיט אַ טעמּפל. די מעׂשה מיט אַ טעמּפל איז אַזאַ:

, אַז מ'מוז הָאבן אַאין ווילידזש הָאבן זיך ָאנגעקליבן עטלעכע צענדליק יִידישע ֿפאַמיליעס, הָאט מען זיך געכאַּפט
ַר די גויים. זיי הָאבןשטיקל הַײזל ֿפאַר "גָאטעס־דינסט"...מען מעג זיך טאַקע זַײן ניט ֿפרום, ָאבער עס ּפאַסט ניט ֿפא

ין יורָאּפ דָארטן", נָאר אַזייער קירך, דאַרֿפן מיר הָאבן אונדזערע. נאַטירלעך, הענרי רָאוז מיינט ניט אַ קלויז "ווי א
אַבַײ אד"גל.קליין טעמּפעלע, אויֿפן איידלען וועג. אַנשטָאט אַ חזן ― אַ קאַנטָאר; אַנשטָאט אַ רֿב ― אַ ר

אין געלט איז דווקא ניט קיין מניעה, אַלע יִידן זַײנען קיין עין־הרע ניט ָארעם ...

ַ יִידישער "טשורטש" הָאט ערמ'הָאט געקויֿפט אַ שטיקל ּפלאַץ ֿפון אַ חשוֿבן אַמעריקאַנער בירגער, ווָאס ווי באַלד ֿפאַר א
 ֿפון דרויסן ּכמעט וויֿפאַר זייער ביליק אַוועקגעגעבן. אויסגעבויט אַ שיינעם, קליינעם טעמּפל. ער הָאט אויסגעזען

 הָאט עס גערוֿפן טעמּפל,זייערער, אויֿפן אַמעריקאַנער אויֿפן. אינעווייניק איז עס געווען מעׂשה סינאַגָאגע. נָאר רָאוז
ווי ער געדענקט נָאך אין די גרויסע שטעט אין איירָאּפע, אין די העכערע קלאַסן.

ון ענטֿפערט גלַײך אַליין:― ווָאס־זשע איז דער חילוק ֿפון אַ טעמּפל ביז אַ קלויז? שטעלט מיר הענרי רָאוז אַ ֿפראַגע א

דער עולם ― ָאדער ער― אין אַ קלויז דאַווענען אַלע מיט. אין אַ טעמּפל, ָאבער, לָאזט מען עס דעם קאַנטָאר, און 
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גט ער מיט, ָאבער אין דערשווַײגט, ָאדער אַז איינער וויל שוין דווקא ניט ֿפאַרלָאזן זיך אין גאַנצן אויֿפן קאַנטָאר, זָא
וט מורא געהאַט בַײםשטיל, עס זָאל ניט ווערן קיין טומל. און אַזוי איז טאַקע געווען אַ ּפָאר יָאר. מען הָאט ּפש

"גָאטעס־דינסט" צו עֿפענען דָאס מויל. עס ּפאַסט ניט. עס איז דָאך, ווי זָאגט איר, אַ טעמּפל.

ַ בָארד, טאַקע ֿפון יענע אמתעמאַכט זיך, ָאבער, אַ מעׂשה און אין אַ שיינעם זומער מוֿפט אַרַײן אין ווילידזש אַ יִיד מיט א
איז ער טאַקע ניט, נָאר אַאיירָאּפעִישע יִידן, און עֿפנט זיך אויף אַ סטיישָאנערי און ווערט דָא אַ ּתושֿב. קיין בירגער 

יט הָאבן...מילא, די בָארד וויּתושֿב יָא. איר ֿפאַרשטייט? ֿפאַרשטיי איך שוין, אַז ֿפון דעם יִיד וועלן מיר דָא קיין ּכֿבוד נ
ווָאס דען? דערדי בָארד. אמתע יענקיס טרָאגן אויך בערד, כָאטש זייערע בערד זַײנען עּפעס בּכֿבודיקערע...נָאר 

ז אַ שול!דָאזיקער יִיד קומט זיך צו גיין אין טעמּפל און ֿפרעגט אים בחרם דעם חילוק ֿפון אַ טעמּפל בי

ווָארן ֿפינצטער אין די אויגן,... דער קאַנטָאר לָאזט אויס, הייבט ער ָאן מיט אַ ניגון, ווי אין איישישָאק...עס איז מיר גע
ער האַרגעט אַוועק דעם טעמּפל.

גיי איך צו אים נָאך גָאטעס־דינסט און באַמערק אים איידל, אין יִידיש:

ך צו דאַוונען...― מיסטער, ― זָאג איך ― דָאס איז אַ טעמּפל, ניט קיין בעת־מדרש...דָא איז ניט ָאנגענומען הוי

שמייכלט ער און ענטֿפערט:

עת־מדרש אַוודאי מאַכן.― אַז מען קען מאַכן אין אַמעריקע ֿפון אַ טשורטש אַ שול, מעג מען דָאך ֿפון אַ טעמּפל אַ ב

לעגט אַ געשריי טָאן מיט זַײןאון מיינט איר, ער הָאט ניט אויסגעֿפירט? ער הָאט שוין געהאַט אַזאַ ּכוח אין זיך. ווי ער ֿפ
אַ ֿפערטן; ֿפרִיער אַהיימישן ניגונדל "ברוך שאומר" הָאט זיך דערוועקט בַײ נָאך איינעם דעם חשק, בַײ אַ דריטן, בַײ 

ָאך דעם צוביסל ֿפָארזיכטיק, שטילער, נָאך דעם העכער, העכער...ביז עס איז געקומען צו די הללויהס און נ
ך אויך דער קאַנטָארקריאַת־שמע ― איז געווָארן אַ יעלה, ווי אין אַן אמתן בעת מדרש...און צו חזרת הש"ץ הָאט זי

 אמתן ניגון... איצטער איזֿפאַרגעסן, אַז ער זינגט ֿפון זולצערס סידור, און איז אַוועק אויֿפן היימישן אויֿפן, מיט דעם
ינו שּפַײט מען אַֿפילו אויס...אויס טעמּפל: מען דאַווענט ּפליין, ווי אין דער היים, מען שרַײט, מען שָאקלט זיך און צו על
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