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8 בער צ י'ד* גר דער

וואונדער־ זעהר און די'יכרעקליכע יע־כרייען איז דא
 גריידיצער אין געברעננט ווערט וואס מעשה. ליכע
 צדיק הייליגער דער וואם ,פענח״ ״צבנה ספר ^ב׳ם
 ער י1אז ווי בקיצור. זעהר אנגעשר*בען אליין האט
אינגעל. א פון דיבוק שוועהרען א ארויסגעטריבען האט
 - רוחות פיער געזעסען זענען בויןי ■אין איהם ביי זואש

 האט זאגען תחלים זיין פון בח דעם מיט און מכשפות.
 מעשה גאנצע די איז דא אבער פערי^גט. זיי ער

 זענען וואס מענשען. ווי לויט פונקטליף^ בעשריבען
דערצעהלט. האבק דערביי/ גע׳שטאנק

קומןןן ז אל מעשה די ̂ל קליין א אין תרל״ג בשנת פאר̂ג ̂דטז  אונ״ שטז
̂ם ־ג>ןהגן, ̂לכ  אגרוים אלז ח^צלן שט^דט;;ל נ;ןבען ״רזשןןצלך. הלוסט ווז

̂נ׳אלטזן ג^פונען זלף האט דארף ד^ם אלן דארט .ד^רף  גזן• אלז וועלכ̂ז ,גוי׳ה ן
̂ט מכשפה דל מכשפה., אגרויסזן פאר ג^נ^נד גאנצ^ן אלן בזןוואוסט וועזען  הז

̂ם ,טעבטזןר יםזן1גר דרלל גזןהאט ̂וו!>ןלט נלשט זני האט קיינזןר וו! מען ג  פאר ̂נ
̂רען .פרויען  יף1א זיי בלן אלז ד^ם .מכשפה קללן כלשט אויף "לטרט גוי א ווז

רזןכזןנט ̂ן א פאר ̂ג ̂ר ,פ^רבתף גרויסז ̂טוף צו אן זלף ס׳גלט ווז ̂ן אלז̂ז .כ  זזןנ
̂ר דרי_י דל ̂ן טזןכטז ̂סז ̂זז  א אלן מוטער דל מלט צוזאמען צאפ גראהזןן בלז׳ן גז

־ ארף דרי\טזןכטז^ר דל האט מכשפה אלטע דארף\דל זןק פון ד,י_יזזןל ̂ל  אויסג̂ז
ט ר כישוף ^נ גץ־ ^מל^ר האט .פרנסה ז̂ט

קומען זןר אלז ,א*שונא קלוגזןן וואלט  זט און ,מכשפות דל צו בסוד ״ אנג̂ז
̂מאכט שוין האבק  קארטאפ^ל אבלסזןל ד^רפאר זט ייאבק גז^נומק קלוג. דל גז

̂טללכזן אויף אמאהל און ,שפטז און ר אטן זלף האט .גלל^ן ז  מלט׳ן צוקרלגט פו̂י
מאכט אנדזן^ן דזןם שוין רJז האט צווטטק  אלהש אלז אפ^רד א^ר אקלוג, אנג̂ז

ן בללנד אדזןר גזן§אלזןן ■ ^ן צו אויפג^הזןרט הא^ן קלה דל איזןר .גקואר̂ז ^ 
טאכט אלץ אלז דאם .מילף ;  מכשפות דל בקיצור .מכשפות דל דורך גקוארק ג̂ז

̂ן .דאיף גאנצ/־ן אויפ׳ן עק4ע א גקוארפזןן האבז
̂ר זלף ס׳האט וול אזוי ’ י  דל דורף דארף אלן צרית פלעל אנקקללבען אנז

̂ן זט, אויף אהאסל^ גויס זןטלל̂ב גץמאכט זלף האבק סכש^ות,  זט זאל מז
^להרט געמוזט האט דאם אלנגאנצץן. וועלט דץר פון זי_ין מבער  ווץרען אויס̂ג

̂ל דאם פלוצלונג האט בטנאכט אמאהל .בסוד שט^נג זץהר י  מכשפות דל פון הללז
̂נען צו אנגז^הויבק ־  נלשט זאלען זט אז ,פרל^ר ןvגק'ואר אלז בקוא^נט .ברז
.פענסט^ר קטן דורף נלשט און טהלר קטן דורך נלשט ,ארויסלויפען באלד קאנק ’
̂ן מכשפות פלץר אלץ בקיצור י קומ^ן זץנ ̂ם אלן אומ̂ג ל. דז אבגק זט^רע הלל̂ז

ברענטץ



גריידיצער דער4

̂רם ב^נטזן ̂רפ ̂טט גויס די ^בז;ר קז ן גזןלאזט נל גראב̂ז אלנווץניג ̂ב
ןזען איז וואס ,םם;ןנטארזש אלן ̂רף ojn פון ווי_יט נישט ^ו̂ו ר .דן  גזן• r?N׳o ̂נ

ל ^ן ,גלים דל בלו ג^כללגזןן רם פל;ןר דל ̂ז ר̂פ  סטזןנ״ ^בען בעגרא^ן ק̂ז
̂רטען בלים ,דרויסען אלן טארזש ̂מוי ̂צלימט האט רואם ,פ^רקאן גז ̂רומגז ̂ם: ן  ד
נטארזש גאנצ?ןן רןןן אויסגץ״להרט טאקל אזלי אלז פלאן ד^ר .פמ̂ז ̂י̂ו  און ,ג

̂ןן דעם דערנאןז האט מ;ןן ד?ןרקאנט. נלשט גאר גרוב
̂ל דאם ̂דטז  ד^ם .שט^דט^ל אנ״ארןןם ^יי^ז^ן שט;ןנדלג אלז רזשזןצלן שטז

̂ן מפרנס זלך האט אללנוואהנץר דלב ̂זז ̂ן רואם ^רפ^ר די פון :;ןומ ̂וו?ןזזןן זזןנ  ג
ם טרום ל. ^ דט̂ז  דל אלן לויפ^ן צו ארלים ד;ןרפרלה אלן’ אל^ פ^ג^ן זלן שט̂ז

̂פטען זללנזן ג;ןהאט שלין האט יעדזןר ,ד^רפזןר ארומז}דלגזן  דל■ צוילשען גזןשז
רען גזןן5 פארנאכט און פל̂י  רזש;ןצלן ר^ם אלן ג^יתזען אלז .קומזןן אהללם זיל ̂ל

̂ר ארקזן זןר’ד .ארק?} נאמ^ן מלט׳ן שנלל^ר פליע^ש^ר 8  אליןד זלף פל^גט שני_ידז
̂ל מלט׳ן זןר אלז פדלה דער אלן אלזן ,פלה^ן אזלי  ארוים פלללצעס דל אויף ז;ןק
ם ,סוקמאנזן דל ■פןןרראכטזןן פויזןר דזןם ,ארללן דארף אלן  ,לאטזן א ג;ןלזןגט ^
ווארזןן בזןגללקט אליך זןר אלז אמאהל און  -8 פליזןד וו^ל^ן גאר מאכ^ן צו ̂ג
̂ג אלזן אבגזןפלהרט האט אזלי .םוקםאנ?ן נל̂ל  א̂ל נאבט דזןר אליף און ♦ טז
. טאש. אלן סטבעלת ^טלל^’ מלט שט^נדלג ^גאנגען אהללם ^ד

 יאהר 8 פון בחור׳ל ד^רוואקםען א גזןהאט שלין האט שנלל^ר ארקזן
 דאס־. אלז ,גץלד מ^ומד קללן אלהם 'פון צאהלק גזןקאנט נלשט זןד האט .^לף

̂נזןן ,שטץדט;ןל דזןם פון חזרים און קאזעם אלזן .הפקר ארומגזןלאפזןן בחור׳ל  ז
̂ן ̂ןי*לץז  גזןהאט^ נלשט מלרא שום קללן y האט מוטזןר דל אר5 חברים. זללנ;ן ג

 שט;ןנדלג פלזןגט מוטזןד דל .גזןשלאגזןן צורלק און גזןשאלטץן צורלק זל האט ^ר
ם פ^דטסור׳ן  .דארף פון גזןקומען אהרם אלז y ווזןן ,פאטזןר פאר׳ן תכשלט ^

 אלהס פלזןגם ’^ר . נאבט דל אליף מלעד שטזןנדלג גזןוו;ןזץן א^ר אלז פאטזןר ד^ר
̂ר פזןטשלזןף, ^טללכזן מלט אמאהל זללן מכבד  ^האליי נלשט גאר האט דאס אבז

ר נאף אלז ץר ,פזןן  אלב^רץ מאנזןן אברכה מלט ראייזןנזןן ג^יל^יץןי זןר̂ג
 פזןר׳מאוס׳טי אליף אלהם אלז ציצה׳־כנאלת 8 «סם רול ןvזJגזןווז אלהם בלל אלז ^סען

ווארען  זזןנץן אציצה־כנפלת ^טראקן יא שלין האט זןר אז און טראגען. צו ̂ג
 ד״אבזןן מוטץר דל מלט פאטזןר דזןר גזןוו;ןזזןן. כשר נלשט קיינמאהל ית’ציצ דל

ר ז8 נזןזזןהן  *P ^שטומט זלל בי_י אלז זןרגזןר מאהל אלזן ווזןרט תכשיט ^
ר אז ווארק ̂ן צו מלט אנהללבזןן אלהם זאל אט^ר5 ^  אדיין דארף אלן נזןט

̂רלל ,ל^ינזןן צו אנהליבזןן אלהם בלסלזןכווללז און .שנללד
̂ל גץהילסזןן האט אלנגזןל דאס  אלהם האט פאטזןר דזןר אז .אלצלק

 / ארללן, דארף אלן טאג אלץ גללן מלר מלט ווץסטו אפשר ״אלצלקץל ;רענט5
 צו אנהליבץן דלך ווץםט און פרץס״א^זץן דאם טראגץן הץלפץן מלר ווץסטו

 זיין̂״ נלשט שלין ווץסטו רב קללן אז דאף, אלף זץה רול סלל ? שנללדץרלל לץרנען
 .כרליט ווארץם צו פוטטץר רול זא ,גץפאלץן צו פארשלאג דץם צו אלז אלצלקץל

 דאמאלסט אלז זומץר .■גץווארץן גץשלאסץן באלד איז גץשץפט דאם און
אלו און ריה5דץר אלן טאג אלץ אליפגץחאפט זיף האט אלצלקץל נץווץזץןי

מיטץ .
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 נביר אזא ב?ו ג^וועהנללןז וול און .אריין ד^רף אלן ^לאפזןן מלט »^טער5 ^טלט׳ן
 אלנגאנצ^ן, נלשט נאק^ט אב?ןר אלנגאנצען, ב^רוולם געלאפק ארום אלציק^^ אין

 שבה. יף1א ד^רהיים אין אל^רג^לאזט ה?ל.ט זשל^צ^^ל ד^ןס »האלב אר2
 ־ ד;}רהדם אלן לאזען צו אלב^ר מ?^הר ל^גט5גז; אויןז ער האט ציצה־בנפות דעם

 5זלן הוןוט פאטז^ר אז ג;ןראט:ןן אלהם נאר ס׳אלז אויב ,צונ^טק מלט וול
 גזן״ נלש^ אפילו אלז מינה נפקא גרויסזן קי_ין ,אומג;:קוקט גוט נלשט דץם יף1א

 געקאנט נלשט אלהם בי_י רול סי_י זלך האבץן ציצית י גאנצי^ קי_ין ווארען וו^זען
ר ארקע וואט וו^ג ר^ר .קילנמאהל'ד^רהאלטז^ן  זיין מלט טאג אלזן פלז^גט שנגיר̂ז

 פון ווללט נלשט צוגז^הן פ;ןרבלל אויסגז^קומען אלז ארגין דארף אלן לויפ^ן אלצלקעל
 נעבז^ן דרוים;ןן אלן ג^וו?^רען ב^יגראבען ז^נ^ן דארט רואם פמ^נטארזש דעם

ד אב;ןר מכשפות פז^רברז^נט^ פלער דל ׳פ^רקאן  גז}״ נלשט גאר אלז גראבען ״ זיי̂ז
 ״P ס׳אין און גז^שטאנזןן, נלשט אלז צללבען ̂טום קלין דז^רקאנען. צו ווז}ז?}ן
.זןרד דל מלט גלי_יף ־וו^ז^ן

 פ^ר״ דארף אלן אבלםז}ל זלך האט ארקז} אז מעשה א אמאהל זלף מאבט
 נז^ווז^זק שוין אלז גזןגאנגען אהלים אלצילקלען מלט אלז ז}ר ווז}ן און .^פעטלגט

̂רבלל זענזןן זיל רוק פונקט און פלגסטז^ר. אבלסזןל דונקעל  פאר׳ן נ^גאנגז^ן פז
 גזןדארפט האט און קלשקעם, דל’ אלן גי^דרייט אלצלקל^ין האט סמי^נטארזש

n אלן צו סמז^נטארזש צום וועג פון אראבגי^לאפען ןר7 אלז .?ורויסצוגזןהן p זגים, 
^בק נאהנט פזןרבראכז}ן צו נקיות אנלדץרנזןזזןצט זלף האט און  פון פזןרקאן נ

p פונקט אלז ארט דאם .סמזןנטארזש p\ בז}״ גז}לז}גז}ן זז}נז}ן מכשפות דל וול 
 ג^גאב- נלשט ציצית קללן אלן דאמאלם אלז' אלצלקזןל ראם וול אזוי און ,.נראבען

ן’ ,ןןן2 ^ א ת פלז}ר דל פון רוהות אומריינז} פלזןר דל ה  אלהם אלבער גזןהאט מכנפו
 פז}דמיאום׳ט האט ז}ר וואם דאם פאר ארנין אלהם אלן זאלען זיל ,שליטה א

׳' . קכר ̂ילז}ר
 האט און ווזןג אויפ׳ן גזןזעצט אנלדער אבלםז}ל ^רווניל זלף האט ארקז}

^ל אויפ׳ן גז}ווארט הנ  צו זןפזןם זלצט אלציקזןל אז גז}זעהן אבז}ר האט ז}ר .זו
 אנגז}הויכז}ן אלהם האט און ,שרללען צו אלהם אויף אנגז}הויכזין ^ר הארז ,לאנג

ר פון אויפצוש:טען  נלשט הז}רט מזןן אבז}ר .קללות’ בלםז}ל שפאהר א ווניטז}נם ^
̂ןן און אלצלקז}ל קיין  ,גז}ווארז}ן בליז זזןהר אלז ארקז} אלצלקז}ל. קללן נלשט ז^הט ם

 פז}ר״ אלז אלצלקזןר רול ארט דעם צו’ אהלן לויפט און זלל^ם שט*}קען דעם חאפט
 אויסג^״ ערד רל אויף גאר לעט אלצלקעל אז ז}ר זזןהט קוק א זןר גלט ,קראכען
 די בלי םז}ן’רלל צו אנגזןהויבען אלהם האט ארקז} פזןר׳חלש׳ט. אלז און צויגזןן

 אלצלקלזןן האט ז}ר לל’הכ .פלם דל פון פא^שוולס דל בלל קראטצזןן צו ,אוי^רי}[
 .’געקאנט נלשט מער,ר אלצלקעל זטוין האט ג*}הן אבז}ר דערמונטזירט. •קוים

גט ארקזן  n ענטיפעריסט וואס פאר ? גזישז}הן ז}פי}ס דלר אלז ״וואס :אלצלקלזןן פי־̂ז
 ז}פעס ד^רהזןרט ז}ר האט ? אויף״ נלשט דלף דו הללבפט וואם פאר ? נלשט ■מלר

םללט ;ללש’פו ווז}רטז}ר דל מויל אלצלקי}ל׳ם פון קול גראב משונה׳דלג .־א  ש’̂,
ק גרוים ־פאר ארט פון אבגעשפרלנגזגן אלז ארקע 1 זשלדזשז}״ פשאקרעוו• ^  און ש

גז}קומ^ן אלז ביז גז}ווארט אבלס^ל האט’ ז}י .גז}׳חלש׳ט שיעור אויף אלילן זאט1.
צו
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̂ר איהם פר^גט ,אזצי.קל^ן צו ^גאנגז^ן צו ווירן}ר איז ,זיך צו  די ווי_יט
̂ר , ג^ענטפ^רט נישט גאר אלהם ה^ט איצלק^ל ,שאאת זץליזן ג^״ נז

כ^נט האט ארקזן .קר^בטץ ר̂ז ̂ר א:ז אלצינן^ל אז ג̂ז ט , ןpגעווא קראנק שווז  ה̂ז
. ד^רש^י^פט אד׳נןם קוים דך ה^ט און פליוצעה’ מ יף1א ^נומען אלהט ןר

טללכזן ^יי^זזןן שוין אלז גזןקומק אהל.ים אלז וו^ן דזןר אין שעה ̂ז
̂ן אלז . נאבט  ער האט ,פזןרשוולצט פי^רסאפ^ט ארי_ין שטוב אלן ארי_ינג;ןקומז

 מוטער דל .אבג;ןרלהט אבלס^ל זלך האט און ,בעט אויפ׳ן געלעגט אלצלקלען
 בעק» דל בלל נלעטען צו אנגעהויבען אלהם האט אלצלקלען, צו צ^געלאפען אלז

 אפשר רועה? דלר טהוט וואס דלר? אלז וואם ״אלצלקעל אלהם: פרעגט און לעך
 עפלם געווארען דערהערט וולדער פלוצלונג אלז דאן קאפ?״ דער אפשר בויך, דער

 פשאקרעוו טו ״מללטש ;ווערטער זעלבע דל אויך ,קול משונה׳דלג קוולטשעדלג א
 האבען זלל ,דערשראקען קול דעם פאר שטארק אויך זלך האט מוטער דל .יוחא״

 א נאך געשלקט מען האט דם1ק הכלל .קלערען צו וואם געיואוסט נלשט גאר
 ער זעהט , בעטדאכט איצלקלען ער האט געקומען אלז פעלדשער דער .פעלדשער

̂שט פעלדשער דער זאגט .בויך אנגעבלאזענעם גרויסען א עפלס  נאר ,אנדערש ני
 אזוי בויך דער אלהם אלז ,פערגלפטען שוואמען מלט געמוזט זלך האט אלצלקעל אז

 פעלרשער דער .געווארען צומלשט דערבלל יך1א אלז און ,געווארען געשוואלען
 .קרלסטלרען געמאכט אויך אלהם האט מען אבצופלהרען אללנגעגעבען אלהם האט

 גרעסער. נאך פערקעהרט, נאר ,קלענער"געווארען נלשט גאר א.לז בדף דער אבער
 אזוי און .דאקטאר גרדסען א דארף אלנגעל דאם אז געזאגט פעלרשער דער האט

 געזאגט פעלדשער דער האט ,געוועזען נלשט דאקטאר קי_ין אלז רזשעצלן אלן ווי
 אין בוראפעםט קללן פלהרען אוועק אלנגעל דאם זאל מען אלז גלללכסטע דאם אז

.ארללן שפלטאל
,אריין שפלטאל אלן אוועקגעפאהרען אלצלקלען מלט אלז ארקע דער אילדער

 נע״ שטארק און געקושט און געגלעט אלהם מוטער און פאטער וולרער האבען
 זיל האבען דאן .ווללה אלהם טהוט רואם ,ווארט א ענטפערען זלי זאל ער ,בעטען
 ״אוטשעק קול: משונה׳דלג אנלל גאר פלוצלונג מויל זי_ין פון דערהערט וולרער

 דער• קול משונה׳רלג דאס האבען וואס מענשען אלע !״סטונד פשאקיעוו זשלדזשע
 נלשפן עפלם אלז דאס אז שטללערהילט, סור׳לען צו אנגעהויבען זלך האבען הערט

 פאהי צו אוועק בעשטעלט אזוי שוין האט מען אז דאך אבער ,זאך פשוט׳ע קי_ין
 וראם הערען מען לאז קורם .גלללך גאנץ אלז , ארללן שפלטאל אלן אלהם מלט רען

 גע־ מסבים אלע האבען אזוי .זאגען קראנקהליט דל צו וועלען דאקטוירלם גרויסע
 אלן פאטער דער און אפלהר, אויף ארויפגעלעגט אלציקלען האט- מען וועזען.

.אוועקגעפאהרען א:הם מלט
 קראנקען דעם בעטראכט דאקטוירלם שפלטאל די האבען כוראפעסט אלן'
 קראנקהילפו די וואם דע^געהן געקאנט נלשט אבער האבען זיל .טאג אלע אלצלקייען

 גוזעס^ פלער וואקםען בויך אלן אלהם בלל אז אנגענומען האבען זלל פונקטליך, איז
 זיי האבען אלהם אפערלרען צו .גאז ן מ אזא מלט פענחערם אנגעבלאזענע אדער
גע״י• נלשט פארט האבען זלל געווללל נעמען, אונטער זלך געוואלט נלשט פארט
וואוסט י
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ם פאר וואם גזןנוי ויאוסט ^ ן, דאם אגו p צללט אז ד^נ̂ז p אזלי זלו טאג 
^ ראם און .אויפגעוואקסזןן גרוים ? ^ ^ן אלזא נישט. קרנמאהל זלןז ט א  זיו ה
^ן זין נאר ,אנ׳א^ראצי^ מאכ^ן צו /ז^האט מורא אלהם א  צו כח א פ^רלזןגט ה

ן דלצעזןן םי.ט א:הם הייל̂ז  מעדיצינזןן די אז ,גזן^הן האבען זלן אז אבזןר .מ̂ז
p נישט, גאר ווערק^ן p\ וואר^ן מ^ר זגי שרי.בזןן אלהם האבען און ג̂ז  פון אויםג̂ז

. שפיטאל
 אלז נלשט הירף קלןן האט כוראפ^סט אלן אז גז^קהן האט ארקזן

^ג יפ׳ן1א גז^שטלצט אלהם האב^ן מ^נשען .^פ־אהרץן אהללם ̂ר ווי. אומ^טום ו  ז
 פל^ש^ל א טאש אלן זלך בלל געהאט ארקזן האט אמאהל .גזןפאהר^ן אדורך אלז

̂ר האט ג^וו^ז^ן או^ק אלהם איז הארץ ראם ו^ן ,בראנפ^ן  אנלס^ל ^טרינקק ז
ן אלהם אלז .בראנפי^ן ^ן צו אללנג^פאל̂ז  .בראנפז^ן אבלס^ל יןז1א אלצלקל^ן ג;ן

 גזן* פרייללןז גאר זןר אלז בראנפז^ן בלס^ל ראם אויסג^טרלנקען האט אלצלקז;ל אז
 אלצל״ פון ארקזן פלוצלונגיד^רה^רט שמללכלען. צו ינען1אנגץה האט און ווארק
̂ר מויל ק^ל׳ם  פרא״ י^שטשן^ זלד־זשזן ״דאוולל קול: אפר^מר מלט אגזןשרלל ווללט

̂ן  אלצלרף ג^געבץן האט ארק^ .בראנפען אנלס^ל נאןי גלב הילסט ראם !וואדקל״ חז
̂ן אנ^ר אלהם פון וול^ר y ד^רה^רט פלוצלונג .בראנפ^ן אבלס^ל נאך לז  אנ׳

רט ד^רנאןז .וואדקל״ טראח^ן מג^ דליא ״אל ;ילנלש1פ אלץ ל1ק  וולד^ר זןר ה̂ז
 אנ׳אנד^ר וול^ר רנאךp ו^רט^ר. ז^לבץ דל אויך ל1ק אנ׳אנדןןר גאר
 אר^יס״ אליך קלל גראבזן זןרשטזן ראם וולר^ר האט ד^רנאך וו^רטץר ז^לבזן דל אלץ

̂ן ̂שרלגז  ,קלללת פ^רלגי באמ^רקט אזלי האט ארק̂ז .וואדקל און וואדקל ,גז
̂טט האט און גזןווארען ומשתלמם נבהל איז ק פאר ^וואוסט נל  צו׳ ולאס שר̂ז

̂ר דזןרזעהט פלוצלונג טהון.  פנים, אליפץ בלאה און בראהן ו^רט אלצלק^ל וול ז
 האט ארקזן .טאפ גרליס^ר א וול ןבלאשן7א:ג און גראב אלהם ו^רט האלז ד^ר און

ם צו וואם גזןוואוםט נישט  בראנפזןן פל^שז^ל דאס גי^חאפט ץר האט טהון צו ד̂ז
רט זןר האט .גלזן^ל א אדי_ין מדל אלן ארגינגז^גאסץן אלהם האט און  » רזןרה̂ז

 האט ארקץ !דאבדזשז} 1 ראברזש^ : גץל^כט^ר א מלט אליסג^שר״ משונה׳דלגזןן
ר ,אבלס^ל דלנזןר גזןוואר^ן אלז האלדז ד^ר אז ^מז^רקט  .אלנגאנצזןן נלשט אב̂ז

 דזןר« וול^ר זןר האט .בראנפז^ן גלזן^ל א אלצלקל^ן גץגץב^ןן וולןט^ר זןר האט
̂ר און 1 דאבזשזן טא טאק :אליסגזןשרלן אנ׳אנ^רען הערט  וול^ר אלז האלדז דז

 האט ארקזן אז .אינגאנצען נלשט אלץ נאך אבץר ,גץווארץן דלנץר בלסץל א נאיך
 גלז}זץלזן א נאך גץגץבץן ווי^ר ץר האט רפואה א אלז בריאנפץן דץר אז גץזץר.ן

ן גלץזץלזן יץדץן נאך .גלץזז;לץ א און,נאך  פון דץרהץרט אלץ ץר האט בראנפ̂ז
 פלז;ר נאך הכלל !דאברזשץ טא א :אליסנ^שריי פרץמרץן אזא מליל אלצלקזןלם
 אדקץ, האט דץם בלן .נארמאל צורלק גזןווארץן האלדז דץר אלז בראנפץן גלזןזלעך

.קלללת פלערלגי ב^מץרקט
ז^ פונקט ,בללט אלצלקץל וול פלוצלוננ דץרהץרט ארקץ האט צומארגץנס

 א׳ וול אנגץבלאזץן ג^ללא^ן האלח ד^ר וולד^ר אלז בללץן נאב׳ן אהלנד. וול
 באלה האט ארקץ .בלאה און בראהן גץלוארץן אלז פנים ראם און ,טאפ ג-ליםץר
^ נז^כטץן וול אזלי גץבץן צו אנג^הליבץן האט און בראנפץן פלץ^טזןל ראם נץ־אפט

לז3
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̂ך פל^ר לז5 ̂ןז̂ל  דרלט^ן אלן .אללנג^גאנג^ן צןרלק בלסל^כווללז האלדז ד?ןר אלז ,גל
ט .ט^ג צו אנגזןהויבען ה^ןט אלצלק^ל וול ,פלוצלונג דערה^רט ווי^ר >ןרקזן ה̂ז

n יוללטןןר אלהם אל? באלד און ,קאלב א וול פונקט ,מרלט^ן p ״ האלרז•̂ ג
̂י ווא^ן הן באלד ג?ןוואר?ןן אל? פנים ראס און ^ן5א:ג?ןלא שטארק אז ^  און ב
^ .בלאה ר  .מבה דל צו טהון דארף מ?ןן וואס רפואה דל געוואוסט שוין האט א
 בראנפען, גל?ן?לעף פל?ןר ארללן מויל אלן ארללנגז^גא^ן באלד אלצלקל?}ן ?ןר האט
 נלסלז^מוללז ג^וואי^ן האלרז מלט׳ן פנים דאם אל? , ,אנד^רזןן נאכ׳ן »ילנס
נארמאל. צורלק

דאם אז ,מבין א ג;ןוו;ןן אויף אליין ארקזן ין1ש אל? סימנים אלן דל פון
ם האט אלצלקןל אז נאר .קראנקהליט גןווןהנללןז קליץ נלשט «לז פן זיןז אלן ן

 חאראקטןרלסטלש זןהר סמןנטארזש. בללם דארט דיבוקים ןטללבן ארללנגןקרלגען
 גראב י1אז גןווארןן אלצלקלען כלי אלז האלדז דןר בשעת אז זןהן ^ו גןויןזען ̂זלז
 האט האלדז דןר נאד וול אזוי און נארמאל, גןווארןן אלהם בלל בויך דןר אלז

ל5 א וול גןוואיען גירים כויף דער אלז אללנצוגןהן :אנגןהויבןן סן  אזעלכן .ן
ם0 ר גאנץ זלף האט צןנן פטן  שרין’ אלז ארקן און ,אלצלקלןן בלל אנגןשפלעלט ן

 א זלף בלל האבען גןמוזט שטןנדלג האט ןר אז ,גןווארןן צוגןוואהנט אזרי
שןל  נלןזלןף פלןר מלט טאג אלן דיבוקים דל זללן מכבד און ,ןן5בךאנ פלן
לבן דאס און פרלה, דןר אלן בראנפןן בללנאכט, וולדןר נאכאמאל זן

ר אז ערקלןהרט ארקןן האבןן מןנשען  צו צופאהרןן אדום אנהללבןן מוז ן
 דאס .טרללבןן אירים דיבוקים דל אלצלקלןץ פון זאלןן זיל נוטן־אלדןן גדרימן דל

 .נאללציען אלן בןלז קללן פאהרןן זאל ןר פארגעלןנט אלהם מןן האט ןרשטן
ר’ אז גןמאכט זלף האט ,בןלז קי_ין גןפאהרןן אלצלקלןן אלז"מלט ארקן ווןן  ן
 האט זי_ינן פלהר דל און ,קרןטשמן א פאר דארף א אלן גן§אהרןן פןרבלל אלז
 .פערדןל דאם אבלסןל אלבןרצופאשןן ,קרןטשמן די פאר אבגעשיטןלט זלף

ט •פונקט  מןן *און פליןלן א אריף שפילןר א קרןטשטן דל אלן גןשפלעלט דאמאלם ה̂-
 'פרליללכן ד-<<ס דןרהערט האט אלצלקןל רול אזרי .אריף גןטאנצט אבלסןל דארט ■יהאט

 אלז און ,פיהר דל פון אראב קרלכט ,אריף פלוצלונג זלף ןר זןצט ,שפלעלןן
 דל אריף הליסט דאס ,פלןר אלן אריף ארללן קרןטשמן אין אליין ארללנגןרךאבןן

ר אלז אילין קרןטשמן אלן ארללנקומןנדלג און ,פלס דל מלט ד.ןנד  צוולשןן ארללן ן
 אלן אייף טאנצען צו אנגןד,ריבןן אריף האט און שטלב מיטןן אלן טןנצןרם דל

 טאג- כללם דאסאלם אז ,בןמןרקען צו גןווןזןן ס׳אלז .הלנטןל א וול אזרי פלןר
 פלס צווין דל מלט הןנד צוויל דל נאד ,נארמאל גןווארןן בריף דןר א:ז ,צןן

 חאראקטןרלסטלש זעהר גןווןזןן ס׳אלז און .קרלגןן דל וול גןווארןן גראב זןנןן
־ און האנד יןרןר אז באטןרקןן, :צו רן  און גןטאנצט בןזונדןר האט פלם ין

. דל אריף אנדןרש גאר גןקלאפט בןזונדןר ד י  וואונדןר- זןר״ר גןווןזןן ס׳אלז ן
 גן- נלשט גאר האבןן קרןטשטן דל ון5 טןנצןרם דל .צוקוקןן צו דאם באר

ם אלז דאם אז גןמללנט זלי האבןן ,אלז טןנצןר דןר וואס •וואוסט פן  מין א ן
 אלצלקןל זלף האט אבןר פלוצלונג ,שפלעלןן גןר.ללםןן זלל האבןן .קונצןנמאכןר

רד, דל אריף נןטהון ארים «צלה און בראהן גןווארןן אלהם אלז פנים דאם ן
בלאה
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 צוזז^הרם דל ו3טא גרייםןןר א ווי גראב ג^ווארק איז האלח ד^ר און ל^ה5:
 אלהם ה^ט ,ק6גזןל̂ן צו ^רקזן באלד איז דאן .^רשרן^קזןן שטארק זיף האב?ןן

ןר ^ללנ^נאםי^ן ס באלד אלז ,בראנפק גל^זלעץז פ̂י  גזן״ האלדז מלט׳ן פנים ד̂ז
̂נץן פלס דל מלט הענד דל און נ^ןרמאל, וו^רעןיצורלק ̂ןזב צוריק זז  געוו}^רץן, גר

ט אלצלקזןל און ̂ר ן5>^נג^הויבז ה̂ז דזןר מלט ,טאנצ^^ן צו משונה׳דלג אזוי ווללטז  י̂ז
 וואונדער- ןןןהר גזןוו^קן ס׳אלז ב;ןזונ^ר. פלס י^ד^ר מלט און ר,5בעזונרז האנד

̂ן צו ׳ללף .צוקוק״׳
̂ר זלף האט אויסג^לאזט געזשאל^״ זין פאר זלןז האט ארקזן :י1אז טאנץ דז

̂,־ דאס אז און ,קלנד’זי_ין אלז דאם אז ווזןט  ,,ני^טשלסט^״ אדום אלהם אלן אזוי טאנצז
 ^פז;ס ^בז^טען זלי בלן האט ̂ר. און ת,1רוח אומריןנץ היןסט דאם דוח^ם״.

ד ל ר א:ין גץוו^זזןן דארט אלז .^  אז ,ד^רה^רט האט וול אזוי וואס ,פוי̂ז
o אלן p ן5קז5שטז א ^חאפט ץר האט ,״ניז;טשלםטזן־דוח״ א דא אלז טז^נצ^ר, 
̂ן צו ^לאפז^ן צו אלז ̂ן מלטץ אקלאפ געג^כ^ן אלהם האט און אלצלקלז  ̂טטעקז

̂ר ̂ר־* צו מען דארף ניזןטשלסטףדוח א אז ^רבלן, זאג^נדלג .פלייצזיס ’דל אלבז  ד
n האט ,זלף ס׳פארש^הט וול אזוי און .הדג׳ע^ן p אילן נלשט ג^האט של^גז^ר 

 קלאפ א ב^קומז^ן האט אלצל^ל נאר רול אזוי אב^ר .קאפ אלן בראנ^ן גל^ז^ל
ל א פלוצרונג זלף זןר האט שט^קען/ מלט׳ן ^  קי^^ן פגים מלט׳ן געטהון אויף ש

ם אלבץר i און שלז^גזןר, ^ p ג^ר ̂לם פון בזןקומ^ן האט של̂ז  פויס׳ צוולן אלצלקז
ן ̂ר אז אזרי ,ארלןן אוי^ן זיינץ אלן ז;ןץ צמיי ט̂ז  אנלד^ר״ באלד אלז של^גזןר דז

^ן האט אויג^ן צרוף דל פון און אהלנטזןר, גזןפאלען הוי ^  בלוט. רלקן צו אנ
 אומ:;ןהארלשזןן אן פלוצלונג מויל איצלקץלם ון5 ג^ווארען ג^הז^רט אלז נאף’ ד^רצו

 ז^״ וואם אל^ פשאמאטש!״ טו סטונד ״יואן קול: אגראב ז^הר מלט יםגזןשרף’»זו
^ן ק^טשמזן אלן ^וו^ד׳^ן נזןן א ם פון זלף ה  ^רשראקק שטארק אזוי קול ^
ר ז^נטלאפק. דארט ון5 אלץ זץנען זין ־אז ^  מ^הר שוין זלף האט אלצל^ל א

 אפץסץל. וול צורלק גץווארץן אלז בויף דץר ארט, ון5 ריהרץן גץוואלט גישט
 און פלהר די אויף ארויפגץלץנט צורלק אלצלקלץן טען6קרץ אלץ מלט האט ארקץ

.בץלז קללן אהרץן5גץ אווץק אלהם מלט איז
 טץן האט דיבוק א גץקומץן ם׳איז אז .מנהג אזא גץיוץזץן אלז בץלז אלן

 אל? ער נאר .רבי׳ן צום ארלןן המדרש בית אלן גלף י1אז ארלןנגץלאזט נישט ^זלהם
 ץטי אטאהל לאנג, וול המדרש בית פון הויף יפ׳ן1א יםץן1דר אלן זאבנץשטאנץן

 יםגץ*1אד פרלהץר האט רבי דץר ביז ,וואכץן ץטללכץ אמאהל און ,טאג ’לינץ
̂!}לקט  זלף האט משמש דץר האנד. דץר אלן שטץקץן רבינ׳ם מלט׳ן משמש דץם ־

 י1אז וול אלץ דיבוק מלט׳ן גץקומץן מלט ץן’זץנ וואס מץנשץן די בלי ץגט’יםגץפר1■א
 גץ־ גץשרין א מעזמש דץר האט דץרנאף .אד,ץר בלז צוגץנאנגץן אלהם מלט’ ^ס׳אלז
 דאס ,האנד דץר אלן האב אלף רואם שטץקץן דץם ^זץהסט ;דיבוק צום מהון

 ת ווץר זאנץן זאלםט דו גץשלקט דלר צו’ מלף האט וואם רבי׳ן פון אצלןנץן אלז
 יפנץצלןכץנט1א אלץ זלף האט משמש דץר ארלןן. דא דו בלזט וואס פאר און .ביזט
 האט רבי דץר 'יב1א און רבי׳ן פארץ פאינץשטץלט ראם האט און בלכץלץ א :אלן

פץנס״ זללן צו פיהרץן צו אלהם גץהלןסץן ץר האט דיבוק דץם ד.ץלפץן .'גץוואלט
טץר
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̂ג}מועס?1א און דינס נםטןןר5̂& דאס ^ןפ^נען ג^פל^גט ט1ה^ רבי  ן5יס
סט, שוין מ;ןן האט פזןנסטץר. דורכ׳ן דיבוק ט:ט׳ן זיך או  ^ א\ז ד^ר אז ^וו

̂ר דיבוק וועלכ^ן און .גי^האלפץנעד  ,הץלפען גזןוואלט נלשט האט בזןלז;ןר דז
̂ר האט פאה^ן. אוועק א\הם מיט זאל ’מ^ן ^היןסען י

ן מלט אנגץקוטען אלז ארק^ אז ר צום אלצלקל̂ז  אי־גע־־ אדך זןר אלז ב^לז̂ז
 .וואף גאנצ^ א אנ^שטאנזןן דארט אלז און המדרש בית פון יף1ה אלן אר׳תן5גזן

̂; אלז דיבוק Dp אנצוקו^ן ^לויף דאס ̂זז ̂ור  אמאהל ’ ווא^ן .גרויס זזןד,ר גז
 ־P .קאלב א וול מרלטשק אמאהל ,הלנד א וול בלללזןן אלהם גז^הזןרט מען האט

̂ר האט ^סזןן ^ן נאף און .פל^ל זזןהר ז ר בלל^ן יזן ^ ̂ן נאף א ̂דז  מרלטשזןן יז
בען ג^מוזט אלהם מזןן האט ̂ר5 ג̂ז ר .בראנ^ן גלזןזלץף לז ^ א  אלהם מען האט ט
j באלד נלשט p p p זןר אלז’^ י ק ש רנ א D דורף ^וואר^ן. ^ייו p 1האפ אל^ם 

^ די זלף אנ Dאלנ ז^הר שטאדט ג p pמלט לרט Dp .דיבוק
ן צו יף1ה זזיהר ןpהויpאנ האט אלצל^ל אז ^מאכט זלף האט  בללל̂ז

ר רp .בלינאכט  האט .בלללען דאם פארנ^סק ^קאנט נלשט האט צדיק ב^לז̂ז
pר ר ל̂ז  זאל רפרלהp אלן צומאר^נס באלד אז משמש Dp אנ^זאגט צדיק ב̂ז

D בלל ודרישה חקירה דל מאנזןן ארליס^הן p ,שטארק אזוי בללט וואס דיבוק 
ן פ׳אלז .בללנאבט ^ י ק ̂ר אלז רפרלהp אלן ^  רבי׳נם מלט׳ן ארויפג^גאנ^ן משמש דז
ן ^ ^ ^ ^לז^גען. אלז אלצל^ל יזל פלהר רp צו ש ר D הלטyvרp האט א p 

. אלן זלד בר נטpרצללp אלץ האט משמש רp און ,אלםדלנג משמש
 אנג^הויבץן אלהם האט און אלצלקלזןן צו צוגץגאנ^ן אלז משמש דץר אז אבץר

 *. אררן אלנ^ל ד^ם אלן דא ץר אלז פארוואם און ,איז זןר ווץר ,יםצופרץגץן1א
^ן משמש רp קאט  ס׳אלז און ארלין פניט אלן אשפלל אלצלקלען פון בעקו

pרט pרואpאנ׳אומ מלטי יסגץשרי_י1אנ׳א ןpהאpזלדזש^ ,נאבאק קלל: גראב ש 
n ״Jווp■אקUפי p שטארק זלף האט משמש pאבגץשפרלנגען אלז און רשראקען 

 משמש דץר אלז דאן ,טהון צו וואס ^וואוסט נלשט שוין האט ץר .להר5 רp פון
 בערשאהטץר א פאר וראם ,דץר^הרט אלהט האט און רבי׳ן צוט ארללנגץגאנגץן

n״ :^זאגט אלהט צו רבי רp האט .זלף ^פלנט רא דיבוק p ארויף און 
 אוים נאכאמאל אלהט :pD און פנים, אויפ׳ן און בויף זללן אויף שטץקץן מללן

.אלסדלנג״
 דץר אלז דאן ג^טהון. י1אז האט און ארויסגץגאנ^ן צורלק אלז משמש דץר

רק גץווץן שוין אלז דא און ,רוהלג גץלז}^ן שוין דיבוק  משונה׳״ קללן נלשט ,צוה̂ז
 ץר ווץן אז הלטpרp האט ץר ,קלל אלצלקץל׳ם נאטלרללכץ דאט נאר ,ל1ק דלג
̂ן אלז ̂זז ̂וו ^ן ציצית, קללן אלן ^גאנגען נלשט אלז און פמץנטארזש בללט ג  ז̂ז
 *P ^וו^זען דארט ז;ןנץן וואט ות.6מכש לץר5 דל מייל דורכ׳ן ארמן אלהט אלן

̂̂ר וול ים^רזןבץנט1א האט ץר .גראבץן  מכשפת pרז;yי אלט וול און הללסט י־זןר
 • פלאטשקץם יםץ1גר גץווץזץן זענץן זיל וול אזלי אז , רצזןהלטp אויף האט ער .אלז

̂יץן בללם  נלשט קלינמאהל טלש פון זל׳י בלל אלז בראנ^ן פלזןשץל דאס און ,ל*
̂ט אויף היינט איהם זיי מאכץי אזלי , ןpוואp אראכגץנו^ן  [p אז ,טיירט רז

p ’ןיל ואל pטאג ן npe יןדןו* &אר יםקומץן1א זאל ץס .בראנפץן גלזןזלץף
מכש£ת ״
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זזןל איין מכשפה  קדכ^ן «גץבץן נלשט בר^נפען Dp זץ ז^ל |p אויב און .גל̂י
tאלהם ויללק אין ארללן האלדז אלן אלהם צו א־גין מכשפות י^ר pרשטזק^ן . 

n p ה^ט משימש «p ̂לז? אלן אויפנ^צלי^נט אלצלק^לם רילד ט ,ארללן בלכי  ה̂ז
D ארו;ןבגץנומץן צורלק p רצולזן^ן6 אלץ דאם ארללנ^גאנגץן אלז 'און שט^קץן^ 

* י ' רביץ. אר׳ן5
 צו אנ^הויבץן ;ןר האט Dרה?ןרp דאס האט צדיק בץלזץר רp וול אזוי

̂ק « ̂>יי ן זאל שוין !אווץק ז ״  מי_ין פון ןp'.הsפDארוי מכשפות דל מלט ^
ן זאל טויט נאכ׳ן א^ילו תחיה״. לא ה6״מכש ט׳שטץהט הויף.  קלון יר אויך ^
ן צו ארויטגזןגאנ^ן בארד אלז משמש רpטהון״. נלשט טובה  אלהם האט און ארק̂ז

ק ^הללסץן  נלשט גאר אלהט קאן ץר ’אז זאגט דבי רp באשד . ןpאהfi אוו̂ז
ד דל .ה^לפז^ן ̂ן Dp נז;בץף האבץן ^  אלן דונץר א רול ^טרא^ן’ג ארק^ן ארל̂מ

 צוט ,הללף דל אלהט צו קומ^ן שוין ווץט דא אז ^מילנט האט ,אדיין הארץ
̂הר אנג^הויבז^ן האט .נלשט גאר א אוימג^לאזט זלך האט סוף  ,ווילנען צו זז

 רp האט דאן .נלשט שוין אויך ץר האט גץלד קללן .טהון אצונד זאל וואט
o אלהס האט און ^נלש צץר.ן גץנומץן0ארוי משמש p :p p , ר ^ ̂ר א  זאל ז
̂הר ארקץ האט דאך .הויף פון ארויספאהרען באלד ן זז ^ ^ ץ  ,משמ^ט Dp ג

o^ זא^ן אלהט און , ןpרבארp אלהס אלבץר זלף זאל זןר p וואם ,אנ׳עצה 
גלט וואט ,צדיק אזא זןרגלץ נאןז דא 0זןפזן אלז אפשר .טהון אצונד זאל
n האט .ארויסטרללבען דיבוקיס מלט אן זלף p אגט אלהט צו משמש  זללן אז ,^ז

ן ווללל ,רב גרילדיצער צוט פאהרען וק’דיב דעט מלט זאל ער ,אלז עצה הערט ^
m מיפת בעל גיייסעי « אייר אוז ?י. *

,שט^הן נלשט ל^נ^ר דא שוין קאן אז פץרשטאנץן ^כץף האט ארקץ
 ^פאלגט האט . ןpפאהpDארוי אלז און משמש מלטין גץזץגץנט זלף זןר האט
Dp גרללרלץ. קי_ין גץצויגען האט און משמש n p האט ץ’גרדרל קלון זיי^ר וו^ג 

̂טללכ̂ז גץדויץרט ^ דל אלז ןpפאהp אדורף אלז ץר וול און ,וואכען ז אנ  שטאדט ג
 האבען דאקטויריט פלעל אויף’און דיבוק. Dp פון רpוואונ דל זץהן ץן5ג^לא

o האט מץן .דיבוק Dp מלט אלנטץרץפלרט זץהר זלף p ט5גץשא ארקזן ארל^ן 
 ווי_י^ר און וולוטזןר מאהל אלזן אזוי זלף האט ץר און רובל, ץטללכץ אומץטוט

קומ^ן אלז זןר בלז אלצלקלז;ן מלט י^גץלץ י ^p אייף גץשלזןפט .גרלירלץ קי_ין ארללנג̂ז
 אלן .בןלז אלן וול נגp̂טט אזוי גןוו^זןן נלשט אלז גרללדלץ אלן דארט

 קלויז Dp אלן אררנ^לאזט גלניף מןן האט דיבוקיט אלן , קאללקןס אלן ,צרות
י וול דארט רב, גריידלצןר ון3 ן  א טאג אלן גןפלןגט האט רב גרילרלצןר ד

מןן האט ארקן .לןרנןן בחוריט מלט ש־עור  און פלללצןס דל אויף אלצלקלןן גןנו
ר בשעת רב גריירלצןר פון קלויז Dp אלן ארי_ינגןגאנגןן גלללך אלהם מלט  אלז ן

סןן ט און גןזן רןנ לן  געקוקט נלשט גאר האט ארקן .בחוריט ישיבה דל מלט גן
 האט ’און רב גרףדלצןר צוט גןגאנגןן צו באלד אלז נאד ,גללקןן שוט ל!ץן אויף

 צו גןקומען אהער בלן איף !צדיק ״הללללגןר :גןווילן א מלט גןטהון גןשי־ני א
!״מלר הןלפט און אלוף דןרבארןמט .צרה מללן מלט אונגארןן פון אזש אללף

אלוןר נאר ווללזט !אלד רב ״נו :ארקןן’ צו גןזאגט האט רב גר״דיצןר דןר
צרה
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̂ז .צרה ̂ר טען לז ̂הן נ> פעס אלז דאם וואס ד׳ קורם נ^ר אלהם .יבס1אז ̂ז
̂רר״ רל אויף אראב אלהם לאזט און’ פלללצעם רל פון אר^ב  אלצל̂ק ה^ט ^רקזן .ז

 בית אלן קרלכען צו ארום אנג^הויב^ן ^̂ר ט5דד< ערד די יף1א אראנגעלאזט לען
 טאג רעם אלן נאף האט ארקע אהלנטעל. רול אזוי פלער, אלע אויף הטררש

 ער האט דערלבער בראנפען. גלעזלעף פלער דל אלצלקלען געגעבען געהאט נלשט
 פלוצלונג האט ער , געמאכט רב גרלירלצער פאר׳ן קלויז דל אלן’קונץ דל באלר

 באלד נלשט אלז ארקע בעווי_יל און . הלנד א וול שטארק זא בלללען צו אנגעהו־בען
 שיעור ער אלז בראנפען, גלעזלעך פלער דל אלצלקלען אי_ינצוגעבען צוגעלאפען
 האלז אלן ארנין אלהם בלן זענען מכשפות דל דעם'וואס פון געיוארען דעדשטלקט

 rאל פנים ראם און געוואיען געשוואלען גראב זעהר באלר אלז האלז דער .ארללן
 האט און געלאפען צו באלד אלז אדקע .בלאה און בראהן געווארען אלהם כלן

 צוריק געווארען ער אלז בראנפען בוסה׳לעף פלער ארנינגעגאסען אלצלקלען
. לעבעדלג

 אלצלקלען זללן זאל ארקע געהדסען רב גרללרלצער רער האט קונץ דל נאף
 געוולזען האט רב גרלןדלצער רער .בעטראכטען גוט אלהם וולל ער ,אויסטהון

 רער »טעפלעף גרויסע פלער רול אזוי בויף אלן אלצלקלען בלן זלף געפלנט עם אז
 ת אז ,אויס מלף נאר ״הער :געטהון געשרלן א אלצלקלען צו האט רב גריידלצער

 גלעזלעןז לער6 נאף געבען דלר אלף וועל ,ען5בראנ ללעב אזוי יא טאקל האסט
 מענשען״. אלע בלן רול אזוי נארמאל דלר בי_י בויף רער ווערען לאז און בראנפען,

 גע״ געהערט אלז ווערטער זי_ינע אויסגעלאזט האט רב גריידלצער רער ווי י1אז
א. חא, ,חא גןלעבטער אגרויס פלוצלונג יל1מ אלצלקעלם פון ווארען  אבער ה
 פלערללן נאר ,קול איי_ן געוועזען נלשט אלז ראם אז ,בעטערקט האט יערער

 זענען דאס פאר אבער קלענער, געווארען בויף רער טאקל אלז באלר און קולות.
 אפעסעלי וול הויף אזוי פלוצלונג געווארען פליןצעם דל ווללטער אלצלקלען בלן

 טאקי בלזטו קונץ דל פאר ״נו אשמלןכעל מלט געזאגט האט רב גרלןדלצער דער
 אלן אינינגלםען אלהם ארקע׳ן געהלןסען האט און כוסה׳לעך. פלער נאף ווערט
 צוריק געווארען באלד אלז רעם ’ נאף .בראנפען גלעזלעף פיער נאף ארי_ין מויל
’ .נארמאל צורלק געווארען זענען פלגיצעם רל און פעסעל א ווי כויף דער

 י1אז וול ת*״ו, בלז אל״ף פון ארקען אויסגעפדעגט האט רב גרלןרלצער רער
 האט ער .אלץ כסדר דערצעהלט האט ארקע .פאסירט איהם מלט זלף ס׳האט

 אלציקעל וואם און ,נעגאנגען צו דארט ס׳אלז אזוי ווי ,בעלז פון דערצעהלט אויף
 נאף .מכשפות &יער די וועגען קול אלןגען זללן מלט דערצעהלט דארט האט אללןן
 אלצלקלען מלט געהן זאל ’ער ארקע׳ן צו געזאגט רב גרלירלצער רער האט דעם
 אלצלקלען מלט זאל ער און קלויז רעם ון5 נאהנט דא ערגעץ סטאנציע א אויף

 שעה. עטליכע אויף פריה רער אלן טאג אלע ארלןן קלויז אלן דא ארנינקומען
 נאר וועט ער ווען אז ,געיועזען מבטיח ארקען האט רב גרנירלצער רער און

 און זאף. רער צו נעמען זיף ער וועט הכושר, שעת א ס׳אלז אז ערשטעהן5
 קא״ זאל ער ,רעם אלן בללהללפלג’ זללן אלהם וועט יתברף השם אז פערהאפט ער
פערפרניבען. הטומאה רוחות די נען

ארקע
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ר ד^ד ווי. א^י ^טהון האט ארקזן  איהם האט רב נריידיצ̂ז
 גאר א:ז עולם ד;ןר .ארנין קלויז אין ארנינגץקומז^ן איצ?קלץן מלט טאג אלזן אלז

ן מלט גז^ווא^ן וראם בחורים די פון ג^פונען שוין זיך ס׳האט י ד׳ניטלש אלצלקל̂ז
ן יז^ווניקן ב^׳י ^אלצלקעד :ג^זאגט אלהם צו האבזןן זני .אלצלקלזןן מלט קונצ̂ז

̂ר באלר ;־!ומסט o מאןז און בראנפק כוסה׳^ןז פלז p פלניצ^ם דל און דלן בויך 
̂ל .הויך״  פ^ר פאר גז^הייס^ן אלהם [p האט אמאהל .ג^£אלגט האט אלצלקז

^ 'ף1א גז^טאנצט זןר האט .כוסה׳לזןף  ג^האט האט ^ר רול אזוי פיער א
 ■ מ^ן אז מפורסם אזוי גז^ווא^ן אלז דיבוק ד^ר בקיצור .קתטשמזן אלן טא:צט

̂ןן אלז קומ  אויםזןר^ווזןהנ־» דל פלניסלג'ז^הן פאה^ן צו אדום און אדום פון ג̂ז
אונ^ר. ללב^  ץרשלע^נזן6 און’דאקטוירלם פלעל געקוטק אויןז ז^נען זןם וו

 Dp גטpפp דאקטאר א האט אמאהל .אלצלקלען Dp ^טראכט^ן צו אמטי^
לאנג אזוי קראנקזןן ד^ס אויף דא גלאט האלט ^ר . וואם פאר ,רב גרילדל׳^ר

,^^נטפ^רט אלהם רב גר^רל^ר רp האט .נלשט אלהם היןלט און ,בחנם
^ן וואם אפיקורסים אלץ דל זאלץן פרלהץר אז דולל אלך  קלון אלן נלשט גלוי

 נלשט אלז ראם אז ,חולה דץם בלל ץרקונדלגץן גוט זיך ,דיבוקים מלט רוחות
.הטומאה רוחות פון דיבוק א טאקל נאד ,קראנק^ט אנדץר קלון

 דץר האט חורש, ראעז גץווץזץן ס׳אלז ווץן גץמאכט, זלך האט אמאהל
 דאוו״ בלום קלויז אלן זלון חולה מלט׳ן זאל ץר ארקץן, גץזאגט רב גרלודלצץר

 בץ״ רב גרלורלצץר דץר האט דאוונץן נאב׳ן הלל. זאגץן ווץט מץן ווץין נץן
 .שטארט פון דיינים אלטץ צוולו זלונץ זלצץן זאלץן שטלבץל זללן אלן אז ,שטץלט

 האט און דיינים דל מלט צוזאמץן אנלדץרגץזץצט זלך האט רב גרילדלצץר דץר
 שטי* זללן אלן דארט .ארללן שטלבץל זללן אלן אלצלקלץן ברץנגץן. ארללן גץהללסץן

 שטוהל א אויף אנלדץרזץצץן אלצלקלץן זאל מץן גץהללסץן רב דץר האט גץל
 ץר אנגץזאגט רב דץר האט ארקען און .פנים צו פנים .פנים זנין .ץגץנאלבץר

 האלטץן צו ץםט5 אלצלקלץן זאל און שטוהל דל בלל הלנטץן ון5 שטץהן זאל
 מטה של דין בית ״מלר :גץזאגט האט רב גריירלצץר דץר .ארלמץם די אונטץר

 דארפען זיי .טהון צו וואם נלשט גאר דא האבץן רוחות די אז פסק א זאגץן
 דין בית דץר אז בץטץן מלר און שאדץן שום אהן ארוים אלנגץל דץם פון
 גץרלהרט נלשט זלך האט דיבוק דץר אבץר .,זללן״ 0מם<ו אזוי אויך זאל מעלה של
 יפ*1א רב גרללדלצץר דץר האט אתהלימ׳ל, טלש אויפ׳ז גץלז^^ן אלז ארט. פון

 ץטללכץ שטילץרהללט זאגץן צו אנגץד.ויבץן האט און תהלימ׳ל דאם ;ץץפץנט
 דץר אבץר .בונות גרויםץ גץווץזץן מבוין ץר האט דץרבלל .תהלים פון פסוקים
 .צללט שעה א בערך גץדויץרט אזוי האט דאם .גץרלהרט נלשט זלך האט דיבוק

 ארוים• אלצלקלץן זאל ארקץ אז ,גץהללסץן רב גרילדלצץר דץר האט דץרנאך
 רב דץר און י סטאנצלץ דץר אויף צורלק אלהם מלט גץהן און נץמץן

 דץם ברץנגץן אר.ץר וולדץר ץר זאל ומעריב מנחה צו אז ,ארקץן גץזאגט האט
.ארנין קלויז אלן חולה

 אין נ?.*לד אנלדץרגץזץצט רב גריידיצץר רp וולדץר זלך האט מנחה נאך
פאר ברץנגץן גץד.ליםץן וולדץר האט און דיינים אלטץ צוויי זלינץ מלט שטלבץל

ז1ר *
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̂ם זלך ̂ן ה^ט מזןן .אלצ:קל?ןן דז  ,שטוהל רל אליף אנירץיגןןזיןצט וולרזןר אלצלקלז
̂י ןן §רלה אלן וול אז o אלנ^ר נזן̂ג p ווידזןר ה^ט דאמ^^לם . רב נרלידלצ^ר

̂לני-ן דל אלבזןרגןן׳חזר׳ט רב גריידלצ;ןר ̂ר זי ô !•ו;ןרט tv ̂ר  ^ד^גט י.אט •
 רארף דינור, ר;ןר או ,פסק א יאגם סטה של רין נית דאם אז ,רלה6דזןד אלן
רנאך און .ים1אר אלנג^ל Dp פון  y. גדילרל׳^ר ד^י ווידוי האט ר̂י

 .פונית ̂‘•.*ו'ס שלט סור,יס5 ׳{סילב?{‘ שטללץרהללט ^ז^גט און תרלימ׳ל ראם מישט
^ר ̂[ ^יואלט נלשט אדט •£ון אל׳ן נאןז ויך האט דיגוק רץר א  האט ד>*ס ,רלהר?
^רט אזוי אויך ^ן גיילדלצץר np, האט ר:אדp שעה. אקנאפזן ^דו  ^הלי

̂ן  צום רמרפייה אין ווללי^ר קומק און אלצלר,לען סלט איויס^הן זאל זןר ,•ארקי
n האט אזוי ,חילה סלט׳ן דאווין p סלט אככעפיהרט ־ב נרילרלצזןר o p רינוק 

 אלץ .מנח־ נאך און שחרית אך י ,טאג אין מאהל צוילן .וואך ;אנצ^ א כמעט
 יצץל6 שום ר,:ין אלץ :אך האט סץן אבץר י ריינים אלטע צוולן זללנזן מלט צוזא^ן

טט ישועה ״ . PPP' נ̂י
 אפריין ^ון גץקוטען אר׳רם אלו יב ג-־יודלצץר רp׳ או זיך״^מאבט האט

̂ר האט .הפן o אה;;ר ניץנגץן מען ,,לאו 1 ג^טהון געשרי! א י p איטג^שפארטץן 
 אייסגזן־ אייך זאל אלנגץל ראם אז ,רצין עת אן ייין הללנט .ייעט אפשר .ד־פוק
צרות״ ןי.ינע ון5 ויערען לללזט

 גרלרלצער ון5 פאפעהר רעם יאגען .יורקע;• צו געלאפען באלר אלז מען
 גריל־ צום איגינגעלא^ען אלהם מלט אלו און אלציקלען געחאפט האט ארקע .רב

 רער אלן מענשען הונדערטער אנגעלאפען פאלר ;לך <ענען דערווללל .רב דלצער
 אלץ שטוהל (לין אויף געזעסען ראסאלם איו רב נרלרלצער רער . ארללן לןלוי(

ם ראם שטלבעל ?לין  אלטע כרדע .פי_יער א רול געייענט אלהם בלל תאט פ̂נ
 אגלדערגעזעצט אלצלקלען וולדער האט מען טלש. בללס געזעסען זענען ייינים

 געש אין ארקע און ,רב רעם נעגענאיבער שטענרלג ול1 אווי ,שטוהל א אויף
 רל אונטער צוגעהאלטען פעסט ’ אלעלקלען האט און הלנטען פון שטיאנען
. ארעטעם

;יערטער‘ !עלבלגע רל אלנעינע׳חור׳ט וולדער האט רב גדילדלצער רער
 אריים איעעל יעם פון רארף דיבוק רער אז פסק א זאגט מטה של רין ב־ה ראם
 ואל מעלה של רץ בית רער ■ אז ;עגעטען וולרער האט ער אוץ .שאדען שום אהן

 דאם אייפגעמישט ווירער רב יריידלצער דער האט דערנאך .זללן מסכים אווי אייך
 תהלים פסוקים עטללכע שטללער^ט ואגען צו אנגעהייבען האט און ההלימ׳ל

,כונה נרייס מלט
 פו אויסגעשרני אומגעהארעשער אן זעהר געווארען געהערט אלז פלוצלונג

 אלצללןעל און דערשראקען ארר,1ש. זלך האבען סענשען אלע’ אז טייל, אלצללןעלם
 רב גרללדיצער רער . !'!ט ללנקעד זללן אייף האנד רער ’מלט געטהון ווללז א ר.אט
 די כעקוקט ער האט דערנאך פענסטער. דאם עפענען געשוולנד’געהללסען האט

 אלן ערעער הויכע פלער דל פון ’ ארט א.ללן אז ’ געזעהן מען האט ,זללט לינקע
_ . נעווארען לעהדלג אלו בייך, _א:צ:קעלם
עיין ,זאלסט :אלצלקלען צו געטהון א;עשרט רב גרטריצער רער האט דאן

זאגען
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 באלד האט איצלקזןל .נישט״ צו ים1אר דיר פון ריבוקיס די צו ,
 מכשפה ^לטסט^ די. אז גזןזאגט ה^ט און .ל1ק אלגען ן1זי מלט זןנטפז^^ן •ג^קאנט

ים אלהם פון שוין איז  ביי ן*נ^ד5זלטצז מכשפות טז^כט^ר דריל אלהרזן ^בץר א̂ר
.בויף אלן אלהם

ר האט  אנ׳^;ת אצונד יא ווללטזןר ס׳אלז אז ״נו : גזןזאגט רב גרילרלצער ^
ט ,ן1רצ ̂ר מזןן וו̂ז  זאלען דריי דל אז הזןלפזןן זאל יתברך השם זללן מתפלל וולדז
 און תהלימ׳ל דאם ג^נומ^ן וולד^ר רב גרללרלצזןר דץר האט "באלד .ארויס״ יך1»

 בערך תהלים פסוקים ^טללכ^ כונה גר^ים מלט גזןוו^ז^ן מתפלל וול^ר האט
.מלנוט פלנף

דרלל״ פון איייסג^שריי אשרזןקללך ^יואר^ןן גזןהזןרט וולדער אלז פלוצלונג
 יםגע״1א ד^ר .יל1מ אלצלקזןלם פון יסגזןרלםז;ן1אר זלך האבזןן וואם ,ק^את זןרללל
זזןן אלז שרלל  גע־ גזןהז^רט קנזןן קולות דל אז ,מורא׳דלג אזוי און הויך אזוי ג^וו̂ז

ן נאך אלז פ^נסטז^ר דאם .נאם נאנצזן דל אויף וואר^ן ̂ז̂ז  אלז יאן .אפ^ן גזןרו
̂ר וול בלאס זלצזןן גזןבללב^ן אלצלק^ל ק .פער׳חלש׳ט זזןהר קאלזןך דז  האט מ

̂ר אלז ,עזפלרט מלט אבגזןוואשץן און ג^רלבק אלהם  מןקומזןן ז:ך צו אלנגאנצען ז
^ן אל^ .אב^אטהז^מט לללכט האט און א  אלהם בלל אלז "בויך /־p אז בא^רקט ה

י ןpגקוא נארמאל אלגגאנ^ן באלד
 האסט !אלצל^ר ״נו ; נטpפp רב גרללדל^ר p̂ רpוול אלהם האט דאן

ל א שוין האט אלצל^ל ?״ מכשפות דל בויך אלן גאך  גע* האט און ג^טהון שמלי̂כ
̂נזןן זלל 1 ״אה ;^נט^רט  באלד אלז םp נאך .גקוארק״ ^רחאפט אל^ שוין ז
 אנ^הויבק שוין זלך האט און שטוהל, פון ^גאנ^ן אראב אלילן שוין אלצל^ל

 און שטחה פאר גקויינט האט ארקץ שטלב. דל רpאל דר^הן צו איום אלילן
 הא־ אלזן ווארק .גרוים זזןהר נרילדלץ אלן דאסאלם ^ווזןן אלז השם קידוש ד^ר
̂ד . רנאךp ^ז^הן אלהם ןpהא אלזן און , רpפרל אלצלקלען ^ז^הן ^ן  קללנ

• אבלניק^נען ^קאנט נלשט מופת p:1 האט
 וראם מלט האבזןן זאל pאר ,צונוינ^לענט זלך ןpהא שטאדטס׳לללט דל

̂ן .מארק רטpהונ צויד ^שאפט אלהם האבק זיל .פאהרק צו אהללם  ארק̂• ווז
 אנג^זאגט רב רpגריידל רp האט זלך, ^זז^גנק אלצלקלען מלט קומ^ןp אלז

הן שטענדלג זאל זןר ,אלנג^ל דאס הלטק אל ז זןר , ארקק  ,ציצית כשר^ אלן ^
 pK ער זאל דאוונק נאכ׳ן ,ראוונק און ןpווא• זיך דערפרלה אלן טאג אלז; זאל ̂}ר

p זאגק טאג p מנחה דאוונק נאכט דל אויף זאל זןר ,תהלים קאפלט^ך 
ט^ן און ומעריב אננק שוין אלז זןר ווארק ,לילענזןן שמע קריאת און בזןנ  אנ׳

^ט ער אז און זקנט^ר. אלן וולד^ר זןר אלז אלרלש, זןכט ןpפלה נלשט זלך ו
ג^ דל אב^ר ,סכנה א pאנ אב^ר ,ארללן צורלק אלהם אלן קאנק רוחות אלל̂ג p

 אלדלש, ;ןכט פלהרק זלך ווזןט זןר אז רpא ארללן, אלהם אלן קא^ן דיבוקים
̂ר האט ר . ן״pהא צו מורא וואס נלשט גאר ז ק זיי האט רב רpגרי'רל ד̂ז  ג

ק זיל און ^ג^נט נ אדירען«6^ אהללם בשלום ^
ק, אזוי טאקי ס׳אלז און ^ז ̂ר רp רול אזוי ^וי פאראויס האט רב נרללרי,צ

.p p p. האט גקוז^זען. פרום גאנץ וואכ^ן זןטלל^׳ זןרשט^ די אלז אלצל^ל
טתיים ׳ ״
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̂ןן מקיים ̂ןז  ^נג^״ אלהם האט רב גרדריצז^ר ווי י1אז סוגקטללך, אלץ גןןוו
ר .זאגט  שלץכט; מע:הר און מעהר מאהל אל̂ז יבץן1אנגץה זלך זןר האט ^רנאןז אב̂ז

ר ,להרז}ן6אויפצו זלך  אלצלק^ל האט ארום חדשים דרגי אלן אז ^ווז^זץן אל; סוף ^
 ג^* קנז^ן וואם ,מכשפה אילן פון רע רוח א זלך אלן ארללנגזןקרלגזןן צורלק וולד^ר
י קראנק צורלק ןpגז{ווא אלז ץר און מאהל ;ןרשט^ ראם אלהם בי_י ו^ז^ן  א̂ז

 1אל און וו;ןגץלןן און’ פ;ןרד א שאפץן זלןז וולדזןר גץמוזט האט ארקץ פריהזןר. ווי
 יםל1ק זלןז זןר האט חדשים ^טללכז} נאך און רב גריידלצזןר צום ^§אהר;ןן ווללטץר

גריידלץ־ קלין ד^רשלזןפט
ר  און גץטהון שמללכץל א זןר האט .^רזץהן איהם האט רב גריןדלצ;ןר ^

 דארף מען אז ,געווארענט דלןז האב אלך געדענקסט ״נו :געזאגט אלהם צו האט
 שטעג* ער אלז נלשט אז אלדלש, עכט פלהרען זלך זאל ער שטארק, הלטען אלהם

 שווערע דל דורך אז ,פערענטפערט זלך האט ארקע .סכנד^ זעלבער דער אלן דיג
̂טט אלהם ער קאן ,זללנע פרנסה בלטערע און  .אבהלטען שטענדלג גוט ’ אזוי נל

 אויף^ ער נעמט ,ווערען געזונד צורלק וועט ער אז ,אן הגינט פון דאך אבער
 וין15̂ אלהם זאל ער ̂נאר ,אראבלאזען נלשט ,אויג קללן אלהם פון שוין זאל ער ,זלך
 פער• געדארפט נלשט רב גריידלצער דער שוין האט אצונד אבער .אבהלטען גוט

 תהלים. פלטעל’קא אילן מלט האט ער נאר ,נח גרויסען אזא דיבוק רעם אויף לעגען
 געי* אהילם אלצלקלען מלט אלז ארקע .שטענדלג’ יף1א פעריאנט באלד דיבוק דעם

 ביזי דל געהלטען אלילן שוין זלך האט אלצלקעל אבער געזונד. און פרלש פאהרען
 מעהב׳ צרה די’ פון שוין ער האט אידיש, עבט געפיהרט זלך האט און נער,
• געוואוסט נישט
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שה. וואונדערדכע צוד״טע מע
‘אז.״׳ ווי .מעשה וואונדערליכע די בעשריבען איז דא

̂' א יי־־י אהיפכעטריבען האט רב גריידיצער דער אינג̂ע
 זיך האט וועלכער אמסור, פון דיבוק אשווערען זעהר •

 געברעננט יןי1א ווערט מעשה די .גע׳שמד ף1ם צום
 זעהד .נאר פענת״, ״צפנת ספר רב׳ם גריידיצער אץ •

 i פונקטליף גענוי בעשריבען זי איז דא אבער בקיצור.
 נאף געדענקען וואם מענשען ה׳דערצעהלען ווי אזוי

.מעשה די היינט
שטאדט, די מיט דיבוק דעם פון נאמען אידי׳שען דעם
 ארויסשטעלק נישט מען קאן געוועזען איז ער וואו

ס  אין דא היינט ס׳איז בעווייל ספר^ דעם אין דא בפיר̂ו
מסור״ דעם פון דורות אידישע שטעדט עטליכע

.אידיש גאנץ זיף פיהרען וואס .מ־שומד

̂ר ,פדל^ן אץ שטז^דטזןל יומש א אין ̂ום? ̂ד י די ^בץן ,גוב^רניזן ר  עסטרןו̂י
f: ניש^ p p , ג פרנןסישזן די פון וו״ט דשם אוןp־■■ ג^פונזץ דך האט , נ^ץ•» 

D וראם ,ישראל פושעי גרוי^ר א איד p מסירות ם:ט פ^רנומ^ן דך. Dp הייסט 
^ן איז דאם «? ^ז D ^ר וו^ם מלאכה םפ^ציןןלןן זוון ^ו p ון5 זלך o p טפרנם 

JPב:ז ב:י סחורות ארל^רג^שווארצט^ אלזן פון ^ווץזץןי  D p  \ p p p i  p 
opjr j ^םו?ט א:הם p p ̂ן  באלר ^ר ה^ט נישט אויב און .לזןקען צו ן

 אויף אומנלי^ן פיעל זזןהר נגטpבp טp ישראל עוכר ועי5פ̂ו רp מסור׳ט.
 *P האבץן ןpאל ל;ןpזןה פיעל .פאמלליזןם אלדלשע >^נג^זזןהץ^ ש?ןה^ גאנץ

 ״P פאמללי^ס אלדלשץ רי_י̂כ פלעל .מסירות זלל^ דורך קרלמ^נ^ל^ר אלן שמאכט
^ן זללן ישראל. פושעי Dp דורך געווארען Dp̂; ^ן א  שאנד צו גץוו^זזןן אלז נ
.pאל אלזן בלל שפ^ט און ^ן וואם וולג^ן דל אלן רpקלנ ן ^ ^ן נ^ר ה הוי ^  אנ

t\ ̂צוין זלל מען האט רעדען pלעpלטען נט o ש̂ז p מפיר c p אילג^ר P‘ 
 צ« אויסגעבלוטעלט אלץ ער ה^ט חלומות בליזע זללנע בללטלען צו אוים דארפט

̂טט ג^ר אלהם אבער האט אלץ דאס 8קא מסור׳ם דעם  איז ער געשארט, נל
 מדבק געוואלט ני:שט זלך האט קרעגק שום קללן און אללזען ירי געזוני נעוועזען

 מלם ווללב א געהאט ער האט זללנע יאהרען ןונגע רי אין .לללב טרפה זללן אלן זללן
 אהן צללט דער פון און מענש אלרלש גאנץ א געויעזען אלז ווללב דאם .קלנדער

שענדללכע. דער צו גענומען זלך האט און געווארען קאלי אזוי אלז ער וואם
£ ך פרנסה ״ 2 בי
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ן אי.הר^ צו ענבלאפען א\הם ון5 זל אלז פרנסה  את זי און ראד^ם קצן ץלב^ר̂ז
ט ראן .געשטאר^ן ארוס צי_יט קורצ^ א אי;  ^נוי• ישראל פושעי דז^י זיף ה̂ז

ה!<ט אלהם מלט האט זל .ג^וואהנט אלהר מלט האט און גליה א •מען  ^טללג^ ̂ג
\ עד. קלנד

 זלף עד האט ,ווזןרען צו אלט אנגעהויבק האט יש־אל פלשעי דער אז
̂ר ,טוירט דין נאף אז ,געיו^זען <מ־ישנ  גאר וועלק דל^אלדען צו ועיסט, ווז
̂ר ,זצן קובר אלהם יו^לץן ̂ס וולים ווז  אלן .כהון א:ר.ס מלט אמאהל ווזןלען זלל ווי

̂:ען ̂בט אויף זיף זןר האט ארי_ין גן־עדן ̂זלדל*  זי^ל^ דאס .קוט^ן צו גלןרעכט נל
ט. שטענדלג אלהם מלט אויף זי_ינע גליה הל •האט ה׳ טענ  c'p זיי בי_י אלז אלזא ^׳

 אזא מלט ,>^ן0בעג אלהם ח^טש דאף מען וועט ,•^ב׳שמד׳ן זלף ז^; ז;ר בללב^ן '
̂ר און ,קייפטען אלע וול פאראד שי^ה^ם  ווזןלט יזןנזן אליף זלבער נ^ף ווזןט ז

’ .אויף גן־עדן גלי׳שען אלן קומען «יצן
 האם זןר .אינעטהון מאקל ^ר האט אזוי אב^קלי^רט האט ^ר וול אזלי

 נא. א אלהם האט גלה דער .גזן׳שמד׳ט זלף האט און מאי מאנאט בלז •אב^ווארט
ן ^ p p pפון אלז שטאדט דל .מצעווסקל ן o p און גז^ווא^ן געוואהר באלד 
 צו ארלים ^דארפט האט [p אז ^וואוסט שלין pp האט גרלים בלז קלצן פון

לזן אליף ארליפ^גאנגען אלץ עם אלז מליל &ון קללה א לאזען  ,משומד״ ״מצלןווסק̂ז
 *P דאם ןpוו̂. ,מסור״ ״מצעווסקץלע נץרופץ! אלהס האבען מצל וול אזלי רpא

 ד^ר .אוועקלעגץן געיואלט נלשט אליף שמר׳ן נאב׳ן האט מסור״ן פון שץפט
.גץ׳פגר׳ט אלז און יאהר זלנץנצלג עטללכץ געווארץן אלט אלז מסור-משומד

 רp אזלי האט (דאס וועלט יענץ אליף געקומען אלז נשמה זלנדלגץ די אז
 אצן קצן ל׳המה די פאד 'גץפונען נלשט מץן האט דערצעהלט) אלצן רב ■גרצדל^ר

n^r . ן ל אלן אליסגערופען מאהל ץטללבץ האט ^ ^  זלף געפלנט אפשר ,הי
n אויף ' זכות א ץפלם ווצם וואם ,ל אף׳ מל א אדזןר נשמה׳לזן א ^רגלץ ^פלם p 
 זלף האט קצנץר אין ,טלבה מליצה שטלקץל א ץפלס אלהד אליף זאגץן צו ,גשמה
 פארט Dp̂; אלז ,אליסרופען מאהל לעצטען נאכ׳ן שלין באר .אננץרופען נלשט

 האט ^ר וואם קלים און סלאף׳ל, צוקיאכץן א שלמעלה דין בית פאר׳ן ־^קומען
^ האלב און קאפ אראבגץלאזטען אן מלט רצץהלעןp געקאנט ג ^ ^  אליגק ג

 דאף האט זןר .ג?וו?ז^ן אלז באשץפץר דין ווזןר ,מ׳שטגינס^זאגט ,בושה ■&אר
:געזאגט אזוי זןר האט . רצץהלץןp נץמוזט פאדט אנץר

c רודף ןpוואp בץשאפען בלן ״אלף p .אלז מעשה די מסור pווץזען 
̂ר אזלי.  פון ווגיט נלשט אדלעגסט. פאר גליה א זיף בי_י געהאלטען אמאהל האט ז
 א גץהאלטזןן האט וואס ,סלחר׳ל א יונ^רמאן יודלשץד א גץוואהנט האט א:ד.ס
o ני_י קליפען גץשלקט אלץ מסור"האט רp .געוו;ןלבץל שפי_יז p סלהר׳ל אלרלשען 

 צופלעל דלענסט גלי׳•^ דל מלט זיך האט יונגץרמאן רp .רלענסט גלי׳ש^ דל
 אלינמאהל זאל יונגערמאן דער אז , רבצp גץהאלטץן שלין ס׳האט און ,נעקאנט

 דלענסט דל וול וואהנונג, מסור׳ם Dp פון קלף דל אלן ארצנקוטץן נצנאכט שפעט
-p בצטאג Dp פון אלז מסור רp .זצן מזנה אלהר מלט .זאל 'און שראפט,

קל!ג *<[ זלה גט ^פונץן האט וואס Dp דורף ,צופץללג , ןpוואp ■זואהר
אס3 ■ -
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̂ס 4 דיענסט ד^ר צו ^האט האט יונגעי־מאן וואס ,קוולטיךץ .ד?
 און עבירה. גר^יסע די פון זבן מציל יונג^נטאן דעם גץיו^לט האט ככ-ר

 ^וועזזןן }י.ויף א:ז ,^וואלט נל*בט אויך ער האט יונגענמאן רעם פארשז^ה^ן
̂יף קארידאר אלן הויז אלן זיף בלל געשטאנען אלז און ,פארטאג בלז  ,קעדט דל א
 און ̂בטללזןרהללט ^ד.ן צו געקוטען אלז יונגלןרמאן .״p בלן אבקווארט האט או;

הן ארללן מוואלט שיין האט  אלהם צו מסור דער אלן .ארללן קלף אלן אלהם צו ^
^ן עו א ל • אלף״ בלן דאם אט .ארויס^וואר^ן און אנ^זל^לט אלהם האט ^

 4 סיוב מליץ א פאר מלאךל דאס אנגץנומען האט שלמעלה דין בית דץר
ען, לאנג^ נאף און ט א ב  נלשט נשמה דל זאל מען ,גץבלל^ן אלז ויכוחים, ^

 צווא:צלג און <?לנף ארומיואל^רען אזוי זלף זאל זל נאר אלנגאנצי*ן, ^רנלכטץן
 און ,ווללען זלל וואם מאכץן אלהר מלט זאלען זלי ,ומדקין שדים די צווישען .יאהר
^ן אלהם ון5 זאל יאהר צוואנצלג און ל:ף5 נאף ע ̂ר אז דהיינו ,דיבוק א וו וועט ז

p ,טענה שטלקץל א ^פץס האבץן K“ אירלש א אלן אנטשעפענלש שטלקעל א עפלס
 א:־ נאף אזלי ער י וועט אפשר .ארגינחאפען דערלגען זלף מענען ץר זאל ,קלנד

 זאל ער' אז ,תיקון א געיען אלהם וועלען יועט וואם ,צדיק א עפעס צ\ ■קומען
 נעלגיטערט ,צללט בעשטומטע נעוולפע א’ אויף ארללן ניהבם אלן ארבנקומען קאנעי

.ווערעין צו
%

,גרענלץ די פון ווללט נלשט ,נובערניע ראדאמער סטאשלוו שטאדט די אלן
 נעהליםען ער האטי נאסען אלרלשען מלט׳ן .אכסניא בעל א אלד א נעוואהנט ד־,אט

 פלע״ דארט• .נומערען מלט האטעל א סטאשלוו אלן נעהאלטען האט ער .בערקא
אז מללעווסקל מסור־משומד דער .מענשען אלנטעליגענטנע בלויז אללנשטעהן נען
אלן בערקא׳ן בלל אללנצושטעהן אויף ער פיענט סטאשלוו קי_ין געקומען אלז ער

 בעזוג^רען א אלללן שטענדלג אנגענומען זלף ער האט נעוועהנללף ווי .האטעל
 צוואנצלג עטללבע פון איונגערמאן געווען בערקא דער נאף אלז דאמאלם נומער.

 אלט בערקא שוין אלז דיבוק דעם מלט נעשעהן אלז מעשה ׳ דל ווען און . יאהר
 ־ גע־ יאהרען יוננע דל אלן בערקא דאטאלם האט .יאהר זעבצלג העכער געוועזען

 אלהם בי_י אללננעיטטאנען ,אלז מללעווסקל מסור־טשוטד דער .שטלקעל אזא מאכט
 זלף בלל האט מללעווסק: אז דערשנאפט האט בערקא .האטעל ון5 נומער א ו«לן

 בי_י־ אמאהל געמאכט זלף האט ,תבל הונדערט עטללבע שעהנע מלט טללסטער א
 ,עבירות גראבע מלט וואהלגעהן נוט געלאזט זלף ד־,אט מללעווםקל וואם ,נאכט

 אלן שפעט’נאנץ .רוגין גלעזעל גוט קי_ין נעזשאלעוועט נלשט דערבלל האט מען ■און
 די נאף עשו ווי מלעד ,נומער אלן אליין נעבללבען טי_יעווםקל איז נאנט דער

 האט דערשנאפט דאם האט בערקא .טרלנקען ויגין פלעל אזוי נאף און זנביר^ת
 נעזלבם דארט האט און ,מסור־משומד דעם צו שטללערהליט ארללנגעחאפט זלף ער
 'זלך האט ,נעוועהנללף וול מ*לא .נעלך מלטי׳ן טגיסטער רעים געפלנען טאקל און

 בעל דעם מסור דעם יאהר שווארץ א אלהם ״אב :געוועזען היתר מורה בערקא
 ראם נלגיבער נלשט דען אלז’ ,געלר נזילה בלוי; ראם דאף אלז ווי סלי !עבירה
און געלד, דאם גע׳גנב׳ט צו בשיוט טאקל עה־האט און זללן!״ מלר בלל זאל געלד

איז
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ן שט:לזןרה״ט זלןז א:ז ^גאנג̂ז ̂ן ארויס̂ג  שט«רק, גאנץ האט ר1מס מניז^ווסק;^^ ווז
׳ ׳ . ג^חראפ^ט
n 5 אלן pהאט ,אויפ^^טטאנזןן אל? מסור מ^ווסקי׳^לץ ווזןן רלה n p••״

o ז?ןהן p האט ^ר .חורבן p^רpרש נלשט נט  אל? וראם דאזל^ דל אז נאד ,אנד̂ז
ר אלן נאבט דל אלהם בלל ^וו^זען ^ ט אלהם דאס זל האט ,נו ב׳ גנ  מללעווסקל י ^׳

 דערבגי .גנבה דל פון דץרצי^הלט אלהס האט און רקא׳ןp ארללנ^רופ^ן האט
̂ר האט ̂ר ויללס אפשר ,^רקא׳ן גע^־טען י ̂ר ז ^1פארש דל ווז נ  א£שר ,אל? י
^ן אלהר בי_י פאללצלל מלט קאנען מ^ן ו^ט ^ ב  האט ב^רקא אב^ר ,גנבה די א

ט5ז5גז אלהם האט און אויסגעשמללפז^רט זלןז ר ^ ט ר ,מ:ין : נ ̂ירר ללעב̂ז  פון 1 ה
 ״P נלשט גאר זל האב אלןז אז רצוp נאןי ? לללט pאזעל קאנ^ן אלך זאל וואנען

̂הן . נלשט גאר זל האב אלך אז ,אמת Dp אלך; דאך ווללסט אלהר .זז
ן וואס אז^לב^ אלן זלך אנחאפ^ן גלאט וויל^ד און  צד ר,pזל נישט ווילס ^
ן קאן ,^יי^זען דא דאם אלז זל  .ארללן פראצ^ם א אלן ארללנ^ג^ן דאך ״ זלך ^

ה אלך ו.י לויט רר,p רpללע מללן ,אלזא ^ ש ר  ‘ר־p דא נלשט עצה קללן אלז ^
אגט^ האט און קאפ מלט׳ן ^שאק^לט צו אזוי אויך האט מג^יוסקל צו״.  קז

ן י פז^רפאל^ן ״כדלא  אז Dj; הללסט .שוילל^ן און טויל דאס אנוולשען זלך מוז ^
 ^רב״ רטpהוג אפלנף ^קאסט מלך ןpהא נאבט הגינטל^ זל פון עבירות רל

 הא״ זאל ^ר צוואגציג^ר, און אפלנף מללעווסלןלץ ^בארגט האט בזןרקא לזןך״.
^קן אלז מעשה די און .צאה1ה דל אויף בען P שטלל ^רפאל^ן ^יו P א ווי 

.ארללן ווא^ר אלן שטללן
פסק, אזא ו^לט אויף גז^חאפט האט משומד מסורי מללזןווסקלל^ אז

 פונף דל אויס^לאזט ין1ש זלך האט זןס ו^ן און .^שטאנז^ן אלז אויבתן וול זא
̂ר האט .ומזיקים שדים די צוויש^ן וו^נדראווק^ יאהר צוואנצלג און אט שוין ז  ^ה

̂. א ווז^רק זאל ^ר ,דשות ן דא זאל און דלבור לט די אויף אנזלכ̂ז  ̂מל״צען וו̂ז
,ארללן קלבסט איהם אלן קאנזןן זאל ער ,צוטרלט א אלהם צו האט ער יואם , 

 וועלט דער אויף אנגעהליבזלן זלך האט גשמה זלנדלגע דל .קלנד א דינם אלן אדער
 עפעס זל וועט אפשר דערפער. אלבער שטעדט אלבער בלאנקען, צו ארוס

 האט יענער וואס דעם צוללעב אללנהללען, זלך קאן זל יועמען אלן דערשנאפען
בה. מלט צו גזלה מלט געזלנדלגט אלהר קעגען אמאהל  פאר* פעהל. אבער גנ
 געטוהן זיל האט זי וואם יודען, אזעלכע דערקאנט נאר האט זל קערט,

 נשמה זלנדלגע דל .געטוהן שלעכטץ אלהר האט מען וואם נלשט אבער ,שלעבטץ
 אלן אבער ,פערר א אלן אבער אריין זאל ,ברירה א נאך געהאט אפילו האט

 נשמת זינרלגע דל האט דאם נאר .קאטץ א אלן אבער ,כלה א אלן אבער ,חזלר א
.האבען נלשט ברירה אנדערע קללן וועט זל אויב ,בעהאלטען זלך

 אמאהל דאך פלעגט ער אז דערמאנט, זלך האט מסורימשומד מגיעווסקללע
 עפעס ער וועט אפשר פלהרען, צו געשעפטלעך אויך סטאשלוו שטארט אלן עפעס
 אלו ער אללנהללען. זלך קאנען אלהם אלן זאל ער וואס געפלנען, עמלצען דארט

 אלן דא נלשט ס׳אלז ,■אהער זיך דרעהט ,אהלן זלך דרעהט .סטאשלוו קללן ארלבער
צו,. פללהט עם אז ער, דערזעהט אמאהל מלט אנצוחאפען". זלך וועמענען

צו
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̂ם נאהנט אלהם ~צו ̂פז  I ״אה :ד<ן^נדלג ,אלהם צו שמיי^לט און מזיק א צו שד א ז
ווסקל עטער5 עפעם דו מאנסט וואם  האלסט וול ? דא דו טוסט וואם !מלי̂ז

 אהן אלהם קוקט מייעווסקל^ ? טוידט״ נאכ׳ן זןפ^ם דלר זןם !;ירגז^הט וול ,דו
 פלר אויף שדלל^סט דו רואם עפז^ם דו בלזט וו;ןר ״אבז^ר ; צוריק אלהם פ^יגט און

n p pאלהם ענטפז^רט ? ״ n p ̂ל  ת אז ,פ^טער־לז^ב גל^כט בלזט ,יא : טי_יווז
 ד^ר ב^רקז^ אלז פאטער’ מנין דז^רצז^הלען. טאקל דלד אלך וו^ל נלשט ווליסט

ם אל^ר נלזט דו און האט^לנלק, א^ן מללן ד̂ז ן וו וואלט דו, נלשט ^
זען נלשט בז^רקא ך נלשט גאר וואלט אלך און ,אטזןר5 מי_ין גלוו̂ז ^ א ש ^ P* 
ן ווען ן גל^נקסט .י1אז אלז מעשה די .וואר^ן ̂ט ^ בלי אמאהל ה*

o’^ט ? ךוכ^ל הונדז^רט &ונף מלט אטללס^ר ארויפ^־׳גנב׳ט דלר p האט שטל^ל 
n דאטאלם דיר p א ק ר ט, "אלללן ^ כ א מ o אלז ז^לבסט ^ p !ר^ר גניו^זע 

ב, נ  שוין דו דארפסט אצונד ^וון^ד^ן. ןpשאp אלך בלן’עבירה פון און ג
n וואס אר5 , הןp&ז}רש p  t<p1p ר מללן אלז הוז^לגלק ^ א זט אר5 און ,פ  ו̂ו

n מנין בלזט דו p p״ .
 א האט »ון ,בללם אנ^חאפט זלך האט משומד מב׳ר כילדיוסקלל^

y אלך וואט ז ״ת;\ :^טהון ^שרלל n ! האט pרק^לp  yב?ל אלילן הא^לגלק ר 
̂ין דאך אלך האב ,גץלד טללט^ר Dp גץגנב׳ט ארוים מלר ס פארט יא ש  ^פ̂ז

 אלך קאן אזוי יכ1א ,^טהון עולה נרויסע אזא פלר האט וואם ,עמל־^ן ^פונען
אללנהללע,״. אצונד גוט גאנץ אלהם אלן זלך דאך

ל רp וויל^ר זא.גט  רשות ןpקוp האסט דו ,אויב : pווסקלpמ צו טניוו̂ז
 אלהם לן1> דלר פאר נלשט לוינט אללנהללען, קאנען שטיי^ר אזא אלן דלך ^אלסט

̂ר ןpווא .אללנצוהלל^ן זלך זזןלבסט  קכציג pעטלל פון יוד א שוין ראך אלז ז
 עטללכז^ אלן נאך ן.pאנטרני אזוי דא נאך ןp ווץט דו מללנסט לאנג ווי יאהר,
 זלך שוין ,בלן אלך ’וול חברה־לללט pאזז;ל תנוג נאך מלט אלך וה^ל אדום ״יאהד

ן  . ןpבלני דאמאלס פ^^ר־לז^ב דו וו^סט וול . pנשטד^ זללן אלן אניגצוהללז}ן דארפ̂ז
x .געבק עצה גומץ א יא דיר וו^ל אלך ,וואם דו ווליסט נאר p ip פערבאגט 
p יאהר א פון חרר־יונ^ל א ,זקלנלמ׳ל בן א מוזל^ל א נאך p . ט דאם אט  וו̂י
ב דלר פאר זללן ^ סל טע p די ^ D p .א סחורהpאזא אז וולסען, דארפסט דו ר 

א^ן דו דארפסט חדר־יונ^ל  צו צוטרלט א ןpהא קאנען ט’זאלפ ,עפעס בלל פ
, שום א אהן אזוי גלאט׳ ווארק אלהם, ^ פ ^ ט א  7^ ■י צי דו קא:טט ז
p נלשט צוט־לט ^ n•׳^

נאר •ען .ד ״ ׳ IV אלז אזוי אריב ,מיזלא : וופקלל^pמ זאגט
D’בני אלד.פ ו^ל אלך בלז שט^נדלג, ןpקרל נאך זללנס זקינלט׳ל בן דאט pv 

̂ל , ןpארנלגחא אלהם אלן מלך אלך וועל דאמאלם ,פא.ל,ען  וולפען חאדזש אלך ווז
 צרות דל אויפצוהאל^ן נלשט גאר דאך אלז אזוי ןpווא מנוחה. אשטל^ל פון

ה אלך וואס ^  וועלב^ ,ומזילןם שדים ,חבלה מלאכי אלי^^ מי-יגזן פון יפ1א ש
ען ’ בעשאבען רעים מעשים מלינזן דורך ^:

p̂ם ̂ר זז^ללגל. געהללסען האט זקלנלט׳ל בן רק•<  נלו^-זען נלשט אפילו אלז ז
̂ר ,הדר־יונ^ל של^כט •?לין p גוט גאנץ זלך האט ז p׳pא:ו ראש פאר נאר , נט

* ער
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̂ר ר און פ־^^ר זי_ין בעווגיל ,דך בי_י מיוחם גרויסער צו א גיוו^זזןן י ^  מו
^ן זד ,מוזלקעל א רול טאקל ,גז^האט ללעב שטארק אלהם א  נאכ» אלץ אלהם ה

ן  חאדזש־ וואלט ,זלך בלל יחסן גרויסז^ר א גלוועזען אלז דאדורך גלג^ב̂ז
 גאר אפילו און ,האבען ארץ דרך אלהם פאר זאלץן חברים דיני^ אל^ אז גזןוואלט

ר ר רבי ד̂ז ̂ס אמ^הל אלחם האט .אויך דינ̂ז  גלוו^זץן אלז ,זאטש^פעט יונגזןל א ^פ*
̂ר נפשות, סכנת זלבט נאד זלך האט ז  א• זללן צו ונובר נוקם אלהם אלן ג̂י

̂ .צללט לאנגזן
גז;״ אהללם זי;נען חברים דינז; מלט זז;ללגל אז ,מעשה א אמאל זלך מאכט

 זא״ עפעם וו^ג אדפ׳ן חברים דינץ פון אגינץר אלהם האט ,חדר פון גאנ^ן
ר ווי ,טשץפז;ט  חדר. פץ אהללם לויפען זלל ווען חדסיונגלעך, פון אלז שטגיגץר ^

 געוואלפן אלהם האט און חבר םp אויף בללז שטארק זעהר ןpוואp אלז זז;ללגל
 ^טראגץן• האט זאטשץפעט אלהם האט וראם יונ^ל ראם .דערפאר אנל^ר^ן גוט

^ן ^ נ  ג^האט־ וול םאי_י האט ,ז^ללגל .סלרור׳ל שעהן א ,סלדור׳ל נאיי א ארלם או
 וול סלדור׳ל שץני;ר א בעקומ';ן האט וואם ,יונגעל יע^ם יף1א קנאה ים1;ר

 זא־ אלהם האט יץנ^ר מללל און ,אויסגענוצט ראם ^ר האט אצונד . האטp האט
 חאפ א י^נץם בלל האט ,יונגי;ל יז;:י;ם צו צוגז;לא^ן פלוצלונג ^ר אלן ,טשז;^ט

 ,ארויםגץקומי;ן אלז מחלוקה דל וול פונקט .סלדור׳ל ש^הנ^ ראם גי;טהון ארוים
 האט .בלאט^ אומרלל̂נ מלט רלנשסאק א ד^ר^כי;ן באלד גלווז;זז;ן דארט אלז

 אלל^ר־ און ארי_ין, רלנשטאק רעם אלן אדללנ^ווארפען סלרור׳ל ש^הנז; דאם זץללגל
 בלעטלעך די כדי אויפגלז;פץנט, נאך עם ז;ר האט ,ארללנגץווארפ^ן עם האט ̂ר

 דאם־ .נלט^ן נלשט גאר צו שוין ס׳זאל אז אזוי ,אללנ^רז;בט ווז;^ן אויך זאלז;ן
ללגל וואם ,חורבן דץם דץרזעהן האט ער אז ,סלדור׳ל פון ווי_יטז;ר יונ^ל  ז̂י

 צו ^ר אלז בללז, שטארק ג^ווארק אלז סלדור׳ל, מלט׳ן ^יזאכט אלהם האט
 ̂ ^טהון שטוים א בח גאנצז;ן מלט׳ן אלהם האט און זז;ללגלז;ן צו ג^לא^ן

ללגל o ללגי;ן ^בללבען אלז און ;;רד דל א-יף ^טהון אנל^ר אפאל האט ̂ז p■ 
^ן באלד ס׳אלז חלש׳ט. א ן ז;;^ן מ^נשען אגץשרלל, א^וואלד ^וו ^ ו ק  צו ^

 נלשט שוין האט ז^ללגל אבער .דערטלנטערט קוים זעללגלען האבען און צולויפען
 גאר אלז ער געהן אהללם אלנין געקאנט נלשט שוין האט און רללדען מער געקאנט

 אלן בערקא צו געמוזט אלהם האט מען און געווארען צורה נשתנה אלנגאנצען
.הענד דל אויף טראגען אהגים ארללן שמלב

,געטהון זלך האט שטלב אלן בערקא כלל וואם ,פארשטעלען זלך קאן מען
 האט מוטער די ♦ הענד דל אויף טראגען צו ארללנגעברענגט זעללגלען האט מען ווען
 מללן■ האט מערדער וועלכער 1 ״געוואלד :ארללן קאפ אלן געהאקט נעבעך זיך

 .יללות מלט יעלות געטאכט אויך האט אלללן בערקא 1 ערטארדערט״ זעליגלען
 מלט׳ן פאלען זעללגל׳ם אז’ ,אי_ינפאלען געקאנט דאם דען האט וועמען ווארען
 דער־ גלוועזען מדבק אלהס אלן זלך האט דאמאלס וואס ,דעם דורך גאר אלז חלש׳ן
 געטהון• האט זעללגל וואם אומרעכט דעם צוללעב ,מםור־-משומד מללעיוסקללע דיבוק
 אלו דאם ארגין. רלנשטאק אומרללנעם אזא אלן אסלדוסל ארלינווארפען מלט׳ן

»'■ צוטרלט א האבען שוץ קאנען זאל ער ,גענוג גאנץ מללעווסקללע פאר גיוועזען
זעללגלען
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 פ^טער• ז:ין וואס נקמה אלס גוט. גאנץ אלהם א\ן דןז א'_ינהיל^ן און זעללגלען
ט ארוים אלהם בלל אמאהל האט '’בערקא ב׳ ע  הונ^רט פונף מלט טגיסטיך א ^׳

 .וולסען צו גלוועזען אונעטאנד נלשט קללנ;ןר אלז סוד פ^רבאגענעס דלעזעל פון רובל
 ד.א.!ט y וואס ,קראנקהללט פלוצלונגז^ א אר5 אנגי^נומדן דאם אלע האנען אלזא

.פאל רעם דורןי בעקומ׳^ן
 דאןן |p שלקט כל קידם מעשה. אזא בלל מען טוט וואס גלוד^הנללך רול ״

 ס׳אלן■ הכלל .זללטען אלע פון נאףאדאקטאד געלאיען אלז אדאקטאר.מץן נאןז
 .דאקטאר וואיענ^ א ’אויף און דאקטא.ר שטאדטם פטאשלויע- אנגעקומען

ן זלל און ,בזןטראכט גזט זעליגלען האבען’ מבינים בלל^'  ב^שטומט אזוי אויןז האב̂ן
ל ראם אז  האנץן זלל צורלרז^רונג. אגעהל^ן פאל דורכ׳ן ^קדיגען האט יונג̂ז

רשרלבען הללפען און ארלצז^פט פ̂ז . .קאפ צום אי_יז אבלא.ז צולעגען ̂ג
 זקז האט און ג^ווארץן, גלקרץפטלגט שוין זעללגל אלז טאג צווללטען אויפ׳ן
 מוטורי דל אלז אממללנסט^נם .בעט אלן אויפצוזעצען אליין שוין אנגעהויבען

 נלשט גאר אלהר ער האט געפרעיגט, אלהם האט זל וואם בעט, נעבען גלזעסען
 גלוועזען אלז ראם נאד געיראלט. נלשט ער הי<.ט >ל.רי_ין מויל און נעמען גלענטפע־ט,

 ארויסקריגען געוואלט האט מוטער דל :בעוולזען האט זעללגל וואס ערשטע ראם
 אלהס■ האט און טעה אבלסעל דעילאנגט אלהם זל האט אווארט עפעם אלהם פון

 ווי • טעה אבלסעל טרלנקען און ״שהכל״ א טאבען זאל ער ,בעטען צו ’אנגעהויבען
 אוך געטהון אוים אשפלל ער האט ״שהכל״ ווארט ראם דערהערט נאר האט ער

 .כעס גרו'יס מלט מוטער דל פון טעה גלאז ראם אויסגעהאקט פויסט די מלט
 האט מסתם אויסטערללש, גאר עפעס אי_ינפאלען געזאלט רען האט וועטען מילא

 דערנאןל■ אבער באלד .קראנקהללט דל פון צורלדערט אלז ער אז גירענענט מען
ט, צום עוגעגאנגען בערקא דעריפאטער אלז ע  מאבט., מוזלקעל ןrז וואס זעהן ב

 אום״ אן עפעס דערהערט ער האט ,בעט צום צוגעקומען אלז ער נאר ווי אזוי
 f מאש יאקשע 1 ״אה : מויל זעללגל׳ם פון ארויסגערלסען זלןי האט ל1ק גלוועהנללך

̂ .גלרעדט נלשט שוין ער האט מער און !בערקא״ פאניע
רי־ אויסגעשרלל. רעם פון אייערגעשראקען זעהר געווארען אלז בערקא

 בעטען, צו אנגעהויבען אלהם’האבען ז:י צואיפען. צו געקומען יך1א איז מוטער
 אג־ אלהם האט בערקא פעהל. אבער ארנין. מליל אלן נעמען עפעם זאל ער

 סלדור׳ל־ שעהן מללן געבען דלר וועל אלף■ ! קרלין ״זעללגל :בעטען צו געהויבען
 זי_ין דערלאנגט איהם באלד טאקל האט בערקא און שמע. קריאת זאנען וועיסט
 האפ א האט זעללנל - שמע קריאת געמלשט3אוי אלהם האט און ,סלדור׳ל שעהן

 פלצלעך אויף צורלסען עם האט האגד, פאטערם כון סלדור׳ל ראם ארליסגעטהון
 וולרער אלז רעם בלל .כעם גרויס מלט געטהון אוועק שלנידער א עם האט און

 . [ מללעווסקל״ יא 1 זשלדזשע ״פשאקרעוו :אוייסגעשרלל ווילרעי אזא געווארען געהערט
 געקנלהט־ אנלדער האט ,"בעט אלן גלזעצט אויף זעללגל זלף האט רעם נאף" באלו־

’ ‘ , .צלמ׳ן צו זלף"אנגעהויבען האט און
 האבעך זיי אז אריגען, דל &אר געוואיען פלנסטער אלז ווי_יב מלטלן בערקא

"ארעמענ^י די אונטער זעללגלען ״ אנגענ״ומען האבען בדדע זיי .רערזעהן ראם
און ■ ״
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^ן און א  גלוו;ןקן שטארקזןר ן^בער א:ז ;ןר בז^ט. אויפ׳ן לעה^ן גז^וואלט אלהם ה
שעה אבגח^סען אזוי אלז נאר ג^לאזט, נלשט זלף האט און זף פאר  א
ט נאר זיף האט און קניהנדלג צי_יט  צוריק אליין זיף האט ד^רנאף .גךצלמ׳

^ גץבען צו אלהם געפרלבט מען האט פארנאכט ארילן. בעט אלן געלעגט לי ט  ץ
 האט באלה .אויפגעזעצט וולדער זיף האט און גענומען זיי ער האט פלוימען

 ער האט דערנאף ,וונילע לאנגע א זלף צלמ׳ן צו און קניהען צו אנגעהויבען ער
 זטן גלוועזען אלז דאס .געשפלגען אוים האט ׳און פלויטען עטללכע אויסגעגאגט

 ,גערלפען נלשט אלהם צו שוין מען האט דאקטוירלם קגין .טעג עטללנע אויף עסען
 עפעס גלוועזען מדבק זעליגלען אלן זלף ס׳האט אז געזעהן האט יערער ווארען

 ס׳איז אמלועווסקי, פון געדענקען ־ געזאלט ךארט האט וועד אבער רעה, רוח ?ן
.טויט זללן נאף דרללפלג יאהר א בארד גלוועזען שוין

,הללם דער אלן דאוונען צו געדארפט בערקא האט ארום טאג עטללכע ’אלן
 זעלעל נאר וול אזוי ,געלעגען אלז זעללגל רול שטיב דער אלן געדאווענט ער ד.אט
 אראב אשפרלנג ער אלז תפילין, דל ארויס נעמט פאטער דער וול דערזעהן תאט

 דורבץ ארויים אווארף געגעבען זלל האט און תפילין דל געחאפט בעט, פון ׳געטהון
 וולדער אלז באלד רעם נאף .שאהב א דערבלל אויסגעהאקט האט און פענסטער

 ? מניע זנאש 1 ״בערקא :או*סגעשרי_י ווללדען אזא מויל זי_ין פון געווארען געהערט ■
קאנסט ! בערקא : דריסט דאס .פלניאנדזע״ מאיע פשאקרעוו אדדלל !מללעווסקל יא

 בערקא זלף האט ראן ! געלר מללן הלנדסיאף אב גלב 1 מללעווסקל בלן אלף ? מלף
 אלהם בלל אמאהל געהאט האט ער רואם מסור״מ^טוטד, מללעווסקללע פון דערמאנט

 הארץ ראם באלד האט אלהם רובל. הלנדערט פונף מלט אטללפטער גע׳גנב׳ט ״צו
 דער טאקל נלשט אלז דיבוק דער צו ווללפט וועד : געטהון קלאפ אשטארקען

מפור־משומד. מללעוופקל ץעלבער
 האט און בעט ון5 געשפרלנגען אדאב זעללגל אלן ,ווללטער שפעטער מאג א י

 צוטרעטען און צורלפען זיל האט ער טהלרען• דל פון מזוזות דל ?}ראבגערלפען
 אזא גלגעבען פאטער דעם וולדער ער האט קאטאפטראפע דל ב:י .פ:פ דל' מלט

 מליעוופקל, אלז ער אז פויללש, אויף גלוועזען מודיע אלהם האט און ^ברוף־הבא״
 פאר אלהם בלל האט ער וואם געלד, טי_יסטער דעם געמאהנט אלהם האט און

ט. צו צורלק יאהר דרללפלג ע׳גנכ׳  אויף געשטעלט זלף האט זאף דל בקיצור ג
 דער טאקל דאפ אלז דיבוק דער אז ערקונדלגט, זיף האט מען דרף. אזא

שומד. -מילעויפקללע  זעללנלם פון שיין קללנמאהל אלז ווארט יוריש קללן מפוסמ
 געטארט נלשט זלף האט זאף יודלשע שום קיין .געיוארען גלהערט נלשט מוי^

 עטללכע אליף ער האט טאג אלע געלעגען. אלז ער רול שמלב דער אלן נעפונען
 געלעגען אלז ער’ ווען אפילו און .זלף צלמ׳ן און קניהען געזעצט אנלדער זיף שעה

 כ’ער שהי אי״ינעם’ אלן אלץ הענד רל מלט געמאכט אויף ער האט ,בעט אלן
 גאר ער האט טרלנקען .אנדערען אויפץ פלנגער אללן צלמ׳דלג י1אז ערלענט5

 גע* יא ער האט טעג דרלל אלן אלינמאהל עטוואפ עפען נא,ר געוואלט. .גלשט
 אראב• און ציקללען עפעם זאל ער גערועזען נלשט אלז עפען ראם אבער וואלט,

אדער ימען1פל עטללכע אויפגעינאגט האט ער וואט נאר .מענשללך ,׳מללנגען
אנאנדערע
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^ ^ אנ נ ^ר און .א^ימגעשפיגען ה^ט און פרי ^ן  גזןנוס^ן יא ד^ם האט איי̂ד
ט און גז^קנלהט’לאנג ווי פריהער האט מויל אלן  האט קיינזןר ז:ך. גךצלמ׳

̂טט  אלז וואם &ון און היונה די האט וואם פון פז^רשט^הן געקא:ט נל
א^ן שטאי־ק-. אןוי ר, מלט אלהם צו ג;ןקומ?ןן צו ;ןמלצ^ר אלז טאמ;;ר וו פ ס  א

ה, אד;ןר צ צי ט, האט זאןי, יורישך אנאנר;ןר^ עפז^ם אד^ר א ס׳ ר דו ^ 
טללכ̂ז אפילו און .ג^בראקט און געהא.קט ^ן זאמט^^ן צו מ^נשק ̂ז א  אליך ה

ט נלשט אלהם קאנ ̂ן בז^ווניזען פלז^גט ;ןר וואט רציחה ד^ר פון אי_ינהאלטןןן ^ ̂גז  קז
I מגי^ווסקי״ יא ״פשאקר^וו :בלי ד^ר שרי.יענדלג .זאף יורלשע א

 תפילין אפא;ןר אויפג^^האנג^ןן האט מזןן און אפריוו, גז^מאבט האט מ^ן
̂ללגל וול שטלב ד^ר אלן דארט רהויף,p'אלן פאלאפ אויפ׳ן  און ^ל^ג^ן אלז זז

ר .^שלאפען  דער־ באלד ראם האט גזןקו^ן5אוי אלז ;ןר נאר וול אזוי אב̂ז
^ן אזא האט און בעט פון ^שפרלנ^ן אראב ^ר’ אלז ’. שפלרם  ^טהון שפרלנג הוי

̂ר אלן  אשלגי^ר זין האט און תפילין דל אנחאפ^ן ג^קאנט האט זןר בלז הליך', דז
פןןנסט^ר. דורכ׳ן געטהון ,ארוים

אל? שטלהל א אליף נלזזןסזןן אלז ^ר ווען .פרלוו א געסאכט נאןז האט מק
̂ר  דל אליף ציצה א מלט אנגץרלהרט אלהם האט און הלנטזןן פון צוגזןגאנגזןן אילנז

̂ר אלז ,פלללצעס  אגרויסע ז?ןהר מלט ארט פון אויפג;ןשפרלנגק רגע די אלן ז
̂הר מלט און רציחה ̂ט̂ז ״פשאקרקו ;אויסגזןשרט ווללדק א זז  I מליקוסקל״ יא זשלדז

 מלט הלנטק פון מאכק צו אלחם בלי אנגזןהליבזןן מזןן האט פיאבזן זזןלב;ן דל
ר סלדור׳ל -א ^ ̂ר און י מזוזה א מלט אמאהל און ,ספר׳ל אנאנדןןר א  דאם האט ז

ר נפשות סכנת גלוו^ז^ן אלז ?}ם און ,רגע ד;ןר אלן ד^רשפלהרט •אלץ  כעס ^
o ■מלט p מלוזןווסקל' ״יא אויסגעשרלי I

̂רבי_י אזוי ס׳אלז  בקואוסט גוט ס׳אלז און וואבק, זןטלל^ ג^גאנגק פ
ר אז ,גקוארען  צורלק יאהר דרללםלג מלט אלז וואם מסלר״משומד מלן;ןווםקלר;ן ^
 ,יונגזןל א סטאשלוו^ס ב^רקא אלן ארלין אלז און דיבוק א גקוא׳^ן אלז ,גקפגר׳ט

 און אדללן ארלנשטאק אלן אסלדור׳ל ארי_ינגזןווארפזןן האט יונגעל דאם משעת
o פאר גקמד. אלם אויןז אלז דאם p,’ אגרויסזן אמאהל האט ^רקא וואם 

ק אז און ן.pזא ג^לד אלן מלןזןווםקל ק^^ן גץטהון עולה  שוין זלך האט מ
 האבק אדיבוק, נאר קראנקהליט קיין נלשט אלז דאם אז ץרקונדלגט, גוט ^האט

 צו פאהרק צו ארוס אנה״בזןן דיבוק Dp מלט זאל מען עצות גל^בץן מענשען
י י ;יודזןן’ גוט^

ק אלז זןרשטזן דאם o מלט גלווץזק מ p האט דארט ב^לז. אלן דיבוק 
pווא זןטללב^ באלאמלטשזןט רקאpמשמש ד;ןר וול אזוי ווארק .נלשט גאר מלט ן 
pאויס& דרויסען אלן אלהם צו צוגץקומק אלז רבי׳ן פון p, קא ן  אלהם זאל ^ר
p,•רצJמלט צו^גאנגץן ס׳אלז אזוי וול אהן אנהליב פין הלען D p ,ווארק דיבוק 

ק אלבזןר געדארפט משמש רp האט אלץ .דאם ב ^ pרנאף Dp זזןלבפט רבי׳ן, 
 אזלי .נלשט צו ה^לפ^ן קאנק וו/ט ^ר צו תשובה א אלהם פון בץקו^ן צו און

o האל^נרלג ,צו^הן צו רנאןזp ^דארפט משמש רp י האט אויף p רביג׳ס 
p צו אוים און האנד, רp’'אלן שטץקק ק5 o ג p זןטליכזן זזןלבסט ״ דיבוק

פראג^ס
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n אז ^רז^הן ה^.ט ז^ליגל ווי אזוי נ^ר אנז^ר .רא^ם5 p ט משמען ה  /W צו ^
און יך1ה ^טללבזן גלןטהון שפרי.נג א האט ,שט;ןקען רבל׳נס מלט׳ן אלהם
 בלאטזן,. און שט.ןי^ר חאפ^ן צו עדל^ן צו און אנטלויפ^ן צו אנ^הויבזןן האט
̂אס ן האט זןר נאר וו קומ̂ז  בזןווארפק זאכזןן דל מלט האט און ,ארנין האנד אלן ב̂ז
Dp ארנלב־* צורלק און גזןחאפט אלהם ים1ק האבען מזןנשזןן משמש. מלמ׳ן פאטזןר 

 או׳ און מאהל. ^טלל^ גל^זז^ן אלז אזוי קלויז. רבי׳נם פון הויף אלן ג^פלהרט
n p ג^הניסען רבי ד^ר האט־ רבי׳ן, רעם ^רצזןהלט אלץ דאס האט משמש 
 צר אלהם בי_י נאף אלז הטומאה כח רp ווייל , ןpפאה אווץק אלהם מלט זאל

. ןpלp צו Dpj; דיבוק מחוצפ׳דלגץן אזא שוו^ר אלז ,שמארק
, פון פאהרענרלג אווץק ז ל ב^רקא׳ן, עצה אן ןpגלגע ^נשז^ן האבץן ^

און, געפאלגט האט ב^ירקא .מגיד טורלסקער צום דיבוק Dp מלט פאהרען זאל
 גע- זלף האט וועג אויפ׳ן .קללן"טורלסק זעללגלץן מלט צלהען צו אנגעהויבען האט

 אלז. דארט וול דארף, אגרוים אלן ןpאדורכגעפאה זז^^ן זין מעשה. אזא מאבט
 און קר;ןטשםז{ א נלוועזען אלז דארף זעלבען דץם אלן .קלויס^ר א געשטאנץן

 ווץג. גאנצץן אויפ׳ן . pטשpק רp אלן” נעכטלגץן צו בץרקא׳ן אויסגץקומץן ס׳אלז
ען. אזוי אלז דיבוק, מלטלן געפאהרץן אלז בערקא וואס אנג  דיבוגק. דער וול ^ג
 אויף■ אחאפ זלף ער האט ,קלויסטער א אבער צלם א עפעס דערזעהן נאד האט

 זלף.- גע׳צלט׳ט און קנלה דל אויף געזעסען שוין אלז און געשוולנד, זעהר געטהון
 צורלק, זיף ער האט ,וולןטער שטלקעל א געפאהרען פערבלן זענען זין אז און

 פער״' פלנגער, דל מלט וערב־ם שתי אלןנעם אלן אלץ געמאכט האט און געלעגט
^ אלז בערקא ווען גלוועזען אלז זעלבע דאם .צווליטען אויפ׳ן איינעס לעגענדלג  א^ג

 נעקנלהט האט דיבוק דער .קלויסטער ן פאר׳ פערבלן דארף דעם אלן גע׳פאהרען
 זלף. האבען און קרעטשטע דל ״ פאר פארפאהרען זענען זין בלז זןף געצלמ׳ט און

' .אבגעשטעלט דארט
ד. גלוועזען איז קרעטשטער דער גלוועזע^ דאך אלז גלוועהנלןך וון מילא איו

 קרעטשמע^ אלן ארלןנגענומען זעללגלען האט בערקא אז מזוזות. טהלרען אלע בלן
 וואם׳ רעם צוללעב ,קרעטשמע אלן ארלןנגעהן געוואלט נלשט פן1א בשום ער האט

 4האפ אוי שפרלנגען צו אנגעהויבען האט ער .מזוזה א טהלר דל בי_י נלוועזען אלז
 און ,גערלסען א.להם מלט זלף האט פאטער דער ,אראברלןסען מזוזה דל געוואלט

 צו- נלשט אלהם האכען זלן און צולויפען צו געקומען אויף אלז קרעטשמער. דער
 נלשט ןופן1 בשום זעללגל האט דאס פאר אבער מזוזה. דל צור^פען אב 'געלאזט
 האט זעלבסט קרעטשמער דער .ארלןן קרעטשמע אלן ארלןנשלעפען זלף נעלאזט

 בערקא, הכלל .געסט אזעלכע חל1מ אלז ער אז ,שריןען צו אנגעהויבען ין1ש יף1א
 ׳ י זעללגלען מלט פלהר דל יף1א דרויסען אלן נאכם כט שלאפען געמוזט האט

גע בעלם איז און פלהר דל פון געשפ־לנגען אראב זעללגל אלז נאכט בט
 מען ,געוואלד א געשרט א געמאכט האט בערקא .פלנסטערגלש דעם אלן ווארען '

 שליאד שום קטן אפילו האט מען און זטטען, אלע פון ארוטגעזלכט אלהם האט
 דא© טאג, דרלטען יפ׳ן1א הערשט קוים דערוולסען. געקאנט נלשט זלף אלהם פון ;

געווארען^ גלעפענט דארף דעם פון קלויסטער דער אלז זינטאג, אלן גלוועזען איז
L ■ ' אין■
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פונ;ןן5גז זד '<}רי_ין, קלויפטער אין אנתקומען קאטויל^ן פיעל און
̂ר זיןז האט און קנלה רי אויף זד^נדע ׳ זי_ים א אלן ער^ץ דארט דיבוק ר^ט  נז

 פ^רלוירק אלז יונג^ל אזא אז בז^וואוסט גיו^זען שוין פ׳אלז וול אזוי און ,גע׳צלמ׳ט
ט^ר צום צורלק ^ג^פלהרט אלהם ט^ן האט ,^וואר^ן טשמ̂ז אלן פ̂ז .ארלון קר̂ז

 אומב;ןשרגיבץנר;ן בארג גאנצזןן א מלט ,מאטער און מלה חדשים צוולי נאך י
רקא קוים זלך האט ,צרות ם מלט טורלפק קללן דז^רשלעפט ב̂ז  בי_ים .דיבוק ^

ר ̂ם אז אנינ^פלהרט גלו^^ן אלז לברכה צדיק זכר מגיד טורלפק̂ז  אלהם צו אלז ז
̂ם’ זאל מזןן הליפען ג^פלעגט זןר האט דיבוק א ^קומז^ן ̂ן דיבוק דז  אלזן ארללנפלהרז

^ן דהיינו שעה. ;ןטלל^ אויף ארי_ין המדרש ביתי זי.ין אלן מאהל ̂ר ו  ־־p האט ז
 בית זללן אלן ארגינלאז^ן נאד געהללפען האט דיבוקים טייל שחרית. דאוולנט
^ן אדיין, המדרש  טלול און שבת• קבלת פאר מנחה פרללטאג געדאוולנט האט ;ןר ו

 נאןז און קידוש. צום נאכט צו פרללטאג ארללנלא^ן געהללפען ער האט דיבוקים
 און דיבוק רעם צו נעמען זלך מגיד טורלפקער דער הערשט פלעגט וואכען עטללכע

 צו פלעגט ער שארען. ̂טום אהן געהן ארוים זאל ער גוטעץ מלט’ אלהם בעטען
 , דערנאך צגיט א וועגען תיקון זללן פאר לערנען ורעט ער אז דל,דיבוקים זאגען
 פאר לערנען צו צוגעזאגט ער האט טליל פערשטאנען.. האט מגיד דער רול לויט
 זאגען צו צוגעזאגט ער האט מללל .משניות פרק א טאג אלע וועגען תיקון זללן
 אמאהל זלף ס׳האט תהלים. קאפלטלאף עטללכע טאג אלע וועגען תיקון זללן אר5

 בלן ארויפגעהן. געוואלט נלשט אנרערש האט ער וראם דיבוק א אויך געטראפען
 טאג אלע וועגען תיקון זללן באר לערנען צו צוגעזאגט אלהם האט מגלד דער

 א מלט זאנען צו מגיד דעד פרעגט דיבוקים אזעלכע אויף הר.1ז אשטלקעל
א ווא ״א : ^צמליכעל  זלןז בלטען זלל רול יחסנים גחיפע מללנע נאד זעהט ! ווא י

:אוים״ מלר בלל

 צו מענשען האבען ,זעללגלען זללי מלט מורלסק קלין אנגעקומען אלז בערקא אז
 .קוויטעל א אבגעבען ,רבי׳ן צום ארי_ינגעהן אלילן קודם זאל ער געזאגט אלהם

 :ווערטער די באלד גלענט&ערט אלהם מגיד דעד האט .געטהון אזוי האט בערקא
 העלפען עפעם אלהם קאנען ויעל איף אויב מסופק בלן איך .יוד ללבער מללן ״נו

 אבי פלעל זעהר פון שורש א אלז ער און רשע מחוצפ׳רלגער א זעהר איז ער בעווייל
 מהות זי_ינע שוואכען צו אב ביסלעיכווללז פתכען מען זאל אלזא הטומאות. אבות

 דאווינען צום ארללן המדרש בית אלן ארללנפלהרען נלשט נאך אלהם מען זאל . הטומאות
 פון פענסטער א נעבען שטעלען צו אנלדער טאג אלע אלחם פרובען זאד מען נא.ד
 וברכו. קדושה אין דאוולנען דאס דרויסען פון הערען קאן מען ווי המדרש, בית

 ארללן המדרש בית אלן אבלסעל ארגינפלהרען קאנעין שוין עם מען וועט דערנאך
.דאוולנעך צום

 געהאט ער האט זעללגלען צו מגיד טורלפקער פון געקומען צורלק אלז כערקא ווען
 אויסגערלסען אלהם האט ,אדויפגעשפרלנגען אלהם אויף אלז זעללגל .ברוך־הבא אזא

 משונה׳ריג און גרא.ב א זעהר מלט’הערען נעלאזט זיך הא.ט און בארד אהא.לבע
ףז:רלער:ען גרויסע מלט קול י ^ או א\ך אז גלשט נאך דאם דו וו:סט ,צו :לשפ

■ בין *
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 פון נישט קול, יוריש קיון געד,ז;רט דשט האט מען ווי און ג^יועז^^ן, נישט מז!וזה
 מענשק גז^זונדטע צורי ג^דלנגען ה^ט יןל1א .דאומ^ן פון ני.שט און לערגען
̂ן" ̂לז ן זעליגלזןן ז ̂ן און דדט̂ז ̂ולז  דיבוק ארי_ינטר>^^ן בי_ים ב»דדלפע זבן א:הם ז

.צדיק גרבייצ^ר צום
ן אלבן ^רקא אי? פריה^ר גאנג̂ז  8 מלט צדיק גריודלצץר צום ארנינגי̂׳

̂ר .תי״ו ביז אל״ף פון ד^רצז^הלט אלץ ה^ט און קוויט^ל  ה^ט רב גריידיצז^ר דז
̂זען אלז שטליגץר’ זללן וול גלץנטפ^רט, אלהם  אלהם צו האט און שט^נדלג, גלווז
ג אלך אדרבא ״נו גז^זאגט: אזור ^  בי_י גלוועזען ין1ש זץנט אלהר אז אליין, אללןי פ

 אלהר זענט ,ה^לפען גז^קאנט נלשט אללך האבען זיל און ,צדיקים יםץ1גר אזזןל^
ן אלך קום וול ,מלר צו ג^קומ?ןן לב^ צו ^  ראם קאן אזוי וול ,צדיקים 5יםז1גר אז̂ז

ן  קאנץן אלך זאל ,הז^לפען ג^קאנט נלשט האבז^ן צדיקים גרויסזן דל אז ,אלינפאל̂ז
.הץלפץך ^פץם דא

רקא ״ ^נטפ^ר, קאלט־בלוטלגען דץם פון זלך בלל אראבגץפאל?ןן זץהר א̂ל ב̂ז
ק מלט ״ רב גרילדלצ^ר פון בז^קוס^ן האט ץר וואם ר ^  מלט און אוינץן דל אלן ט

 גרללרלצזןר צום ג^זאגט האט און גזןשטארקט זלך זןר האט שטומם^ אווילנץנדל^
 גץזאגט אלילן מלר דאך האט מגיד טורלםק^ר ד?ןר אבזןר 1 צדיק ״היילל^ר : רב
 .ברכה אזא מזאגט מלר צו נאך האט y און .אי_יך צו פאהרען זאל אלך אז
 זללן צו מבניע כה א גץהאט האט פנחם וול י1אז און ,אליהו זה פנחס אז

ן אלהר זאלט אזוי הרשע בלעם  שטארקץן דץם זללן צו מכניע אכה האב̂ז
̂ר וול אזוי דיבוק.  זלך ז}ר האט דזןרהץרט, דאם האט רב גרילדלצער דז

 פון ווערט^ר דל גץ׳חזר׳ט אלב;ןר מאהל זןטללכץ האט און ,פ^רוולנדז^רט
ר האט דץרנאך מגיד. טורלסקץר : נעזאגט ^רכןא׳ן צו רב גרילדלצער ^

פון כח דזןם מלט זכות דעם מלר צו מצטרף אלך בלן אזוי, אויב ״גו
 אלך ווץל דאוול^ן נאב׳ן השם ירצה אם מארגען און מגיד, טוןלסקער

ם צו נעמץן זלך ווץט מען און דין אבית ”זעטצען גאנץ דיבוק ^
מט .שטארק און ,מ^נשק שטארק^ און ג^זונדט^ פלער הללף צו אי_יך ג̂ז

אלד מלט אלהם זאל^ן זיל  אלן מארגץן מלר צו ארללנבד^נ^ן דא גוו
׳ . ן״5דאוולנז נאנ׳ן באלד פרלה דץר

עזטלב אלן רב גרללדלצזןר פון גז^קוסען צורלק נאד אלז בץרקא רול אזוי
 אויף ווארפ^ן ^וואלט דיבוק דץר זלך האט ,גלוו^זען אלז זץללגץל וול ארי_ין

ז^ללגל׳ם פון ' גץלאזט זלך האט קול משונה׳רלג גראב א און ,בץרקא׳ן
נאד ער האט עיקר דער און .בערקא׳ן אויף זלזולים מלאוסע גראבע מלט מויל

 זאל בערקא אז און ,גלוועזען אלז ער וול ,זאגען אלהם זאל בערקא ,געשרלגען
 שטוקענדע דל פארנעטעץ נלשט קאן ער ווארען ארויסגעהן, שטלב פון באלד

 האט דיבוק דער .ארגינגעברענגט זלף מלט עפעס דא האט ער וראם לופט,
 זעללגלען אויף האט בעקרא’בלז זעללגלען, געטלטשעט און געשרלגען לאיג אזוי

 אלבער אלז זעליגעל און ארויסגעגאנגען שטלב ל־ון אלז און בעקומען רחס:ות
 ,שומרים שטארקע צוויי דל פון געווארעין געהאלטען צו פעסט צללט גאנצע דל

י .ללעגען צו בעט אלן געגויט אלהם האבען וועלנע
צופאי־גענם
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 שטארקע: יער5 נאך צו גזןנומ^ן ^רקא האט ריה5 אלן צומארגענם
 צום נגט57ארניג^נר איהם האטץן און ג^בלנ^ן ז^ללגל;ןן האבען זיי .טענשק,
̂ר  ד^י^ן אויפ׳ן ה?^ן געלאזט דיבוק ה;ןרשט זלןז האט דארט ,רב ■נרייריצ

 אויפנעשרניען דל אדף צולויפען געקומען ז:ןי אלז שט^דט^ל גאנצ^ דאם אז ,ל1ק
̂נען וואס ̂יר ד^ר נאר וול אזוי דיבוק. ון5 תיוארען גלה^רט זז  האט רב גרלידלצ

 אנגז^הויב^ן דיבוק ר^ר האט ת1כוונ זלו^ טיט תהלים פריק א זא^ן אנגעהוייבען
̂ן אל^ אז ,ה::ד א וול בלללען צו ̂נשז ^ן מז א קא ד^רשראקען. זלך ה  האט ^ר

ן פון אלהם' זאל מען פראבז^ס דל מא^ן .^הילםז^ן'  ציצה א מלט אנריהרען הלנט̂ז
ר  אנגז^הוי^ן האט און ^דשפלרט באלד דיבוק ד^ר האט ,ספר יוריש א מלט אד̂ז

 דל , אז ,^טטארק י1אז זלך רי_ים?ןן צו ארוים און קוולטשען צו און בללל^ן צו
 גרגידיצ^ר ר;ןר .^רהאלטען צו אלהם גלוועזען שווזןר איז ^נשז^ן קקם אלזן
. פערוראונדז^רט שטארק זלך האט און גץז^הן צו אלץ דאם האט רב

̂ן צוזאממען ^הליסען האט רב גריידלצער דז;ר ן מנין א רופ!  האט און יוד̂ז
ההלים. קאפלטלאך י^טלל^ נאף און בסתר יושב נועם ויהי זאגען ^הילסען זיל

האבזןן זלל נאר וול אזוי וואר^ן ,זאגען צו גלוועזען שווע:ר ״ זיל אבער ס׳אדן •
^ן ד ה ^  י1אז בלללען צו אנ^הויבז^ן דיבוק האט תהלים Dp זא^ן צו אנ

^ן זלל אז ,הויף א ̂ן זלל וואם רטpג^ נלשט ה  האט רב גר^דל^ר רp .זאגז
 צו אלוין אנגי^הויבען זןר האט נל^טט, פעולה קלין אויף אלז דאם אז גלזזןהן

 אלהם ^ר ווזןט ארויפ^הן, יונג^ל Dp פון זאל ^ר דיבוק Dp מלט .טענהץ
ק ב  אלן ארללנלאזען אלהם זאל ןp הלמץל אלן זללן על1פ וו^ט און תיקון א ^
. גיד^ם ^ן  הא.ט’;ןר און אויפ^לאכט, *Dp פון זלף האט דיבוק ד^ר אבער א

o נלענטפ^רט p’ יז; אויף רב גרוויד^רpווי פונקט בלללז;ן, ’מלט ווארט ן 
. געבללט וואלט הלנד א

^ן רב גרללדלצער רp האט Dp נאף ^ר און ש!*פר כלאז^ן ^הלי
דלף ןp5באשווז שלמטה דין בית מלר אז וול^ן ,,זאלטט ; ^זאגט צו האט

 זזן^ן נלשט אויב , ןpשא שוט אהן יונגעל דעט פון ארויסנ^הן באלד זאלפט
ר ל’ד בלל .אילבלג אויף עולמית pבלל ין5 מחריט דלף ימלר ^ ר ^ ן האט ו ^
ר .שלפר מבלאזען רpןול ^ האט Dp נאף .ג^פועל׳ם נלשט אויף האט דאם א
pאנ רב גריידל^ר רpי1הpבלל מלט ןp ארי_ינצוקל^ דייניםpמען צו , ן 

 זאל ^ר אז ,תלרה ספר א מלט זללן משביע ’דין פי על דיבוק Dp מ^ג
ן אז זיל בלל ^בללבען אלז .ארלים מוז^ן ^ p: מלט זללן משביע אלהט

’ ’ . תלרה ספר א
ס^ר דאס ז^^נען ^הללפען רב גררדלצר רp האט ראן און .פענ

אוי^גלזן^ינט ’ זןר האט ’ דערנאף . ללכט פף א יןpאנצלנ ^ד׳רם^ן האט
n p באשוואה האט און הרףרש ארלןp* פון’ נח מלט׳ן הטומאה רוח רעם

pזאל הקלרש, ארלן אלן דא שטעהן וואם תלרלת פפרי דל ון5 קדושה ר 
pון5 באלד דיבוק ר Dp שא שום אהן ארליס יוננעלpנאר וול אזלי . ן
pר ר ^ ל ^ד האט ,מליל הליליג ’ זרן פון ’ א־ליפנעלאזט שבועה דל האט רב נ

^ יוננ^ל .דאם ^הוי pב צו שטאדק אנג pפזןר׳חלש׳ט ז^הר אלז און ן
p’וואpן



גריידיצער דער32

 ווייך מיט אקאוויט מיט מינטערען אנגעהויבען זעליגלען האטדאס מען נעווארען.
דערמינטערען. צו איהם געלרנגען ס׳איז ארן

 ריידען צו אנגעהויבען באלד ער האט אויק, די גיעפענט האט זעליגעל אז
 ווי מאמעשי! ״אוי גיוועזען; זענען זיינע ווערטער ערשטע די און גיוועהנליך, ווי
 האם דערנאך מענשען״? פיעל אזוי מיר נעבען עפעס שטעהן וואם עפעס? איך בין

 ״מיין געפרעגט: איהם האט ער און זעליגלען מיט ריידען צו אנגעחויבען בערקא
 געזאגט, האט זעליגעל וועה״? דיר טהוט ווזןס דיר, מיט עפעס זיך טהרט וואס קינד

 האט רב גריידיצער דער איהם. ס׳הינגערט נאר וועה, נישט גאר טהוט איהם אז
 געקישט. ער האט מזוזה. די קישען הייסן און פרובען איהם זאל מען געהייסען
 מא* געהייסען איהם האט מען און וויין ביסעל א גיגעבען איהם מען האט נאכהער

 רב גריידיצער דער ברכה. א גוט גאנץ געמאכט ער האט הגפך פרי ״בורא א כען
 עטליכע נאך ער איז דעם נאך ציצית. אנטהון באלד איהם זאל מען געהייסען האט
 נישט זעליגלען האט מען און המדרש בית אין רב גריידיצער ביים גיוועזען טאג

 דארף ער אז געזאגט, האט רב גריידיצער דער ווארען ערגיץ, אין ארויסגעלאזט
 אנגע• איהם רב גריידיצער דער האט אוועקפאהרען פארץ שמירה. ביסעל א נאך

 מיט בעדקא און קמיע. די מיט אנגעטהון געהן שטענדיק זאל ער קמיע א טהון
 עטליכע. גיוועזען נאך איז זעליגעל געזינד. גאנץ געפאהרען אהיים זענען זעליגלען

 אנגעהוי״׳ שוין האט און זיך צו געקומען איגגאנצען איז ער אבעט שוואך, חדשים
אריין. חדר אין לויפען צו ען3


